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کرات دور هشتم در ایستگاه تنفس قطار مذا
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کرات دور هشتم در روز پنجشنبه به پایان رسید و پس از وقفه ای سه روزه دوشنبه     مذا
کرات را اهالی رســانه حســاس و زمانی برای اتخاذ  ادامه پیدا می کند.  دور هشــتم مذا
کرات  را  به جز طرف های  تصمیمات ســخت سیاســی می دانند. این دور از ماراتن  مذا

کــره کننــده  حاضــر در ویــن  تحلیلگــران نیــز مثبــت ارزیابی کرده انــد. تالش های تیم   مذا
نتیجــه  بــه  رســیدن  تــر  ســریع  هرچــه  بــرای  آنهــا  جدیــت  از  ایرانــی  کره کننــده    مذا
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محقق نشد!
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 رهبر انقالب در دیدار خانواده ســردار شــهید 
حاج قاسم سلیمانی:

قاتالن سپهبد سلیمانی 
تقاص جنایت خود را 

پس می دهند
     اعضای ستاد بزرگداشت حاج قاسم 
ســلیمانی و خانــواده آن شــهید بــا رهبــر 

انقالب دیدار کردند...

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

 مبلغ وام ازدواج
دوبرابر شد

     ولی اسماعیلی گفت : طبق پیشنهاد 
کمیسیون مبلغ صد میلیون تومان اضافه 
بر 150 میلیون برای ازدواج پســران تا ســن 
25 سالگی و دختران تا سن 23 سالگی در 

نظر گرفته شد...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

تعیین سقف برای »مهریه« 
؟ آری یا خیر

7

آغاز مقدمات عملیات 
سوآپ سه جانبه گاز
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سازمان بهداشت جهانی 
 زمان پایان کرونا را 

اعالم کرد
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 پیش شرط مهم حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی
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آب هست؛ مدیریت نیست
  بابک رحیمیان

کارشناس اقتصادی
 هــرروز در رســانه ها چنین بیان 
می شــود که آب نیست و راهی جز 
انتقــال آب از خلیج فــارس نمانده 
امــا این حقیر با چند مثال ســاده 
می خواهــم اذعــان کنم که قدر همــان آب های اندک را هم 
نمی دانیم و ما ۲۵درصد درآمد فروش نفت کشــور را فقط 
در ضایعات کشاورزی که میلیون ها لیتر آب پای آن ریختیم 

ضایع می کنیم!
در این یادداشــت قصد ندارم که به داســتان مافیای آب و 
دست های پشت پرده انتقال آب ورود کنم و لذا این موضوع 

را به یادداشتی دیگر موکول می کنم.
ازآنجاکه واضح است  ۸۵ درصد مصرف آب مربوط به حوزه 
کشاورزی است اما متأسفانه مدیریت صحیحی برای استفاده 
از این آب در کشــور در جریان نیســت.کافی است نگاهی به 
آمار جهاد کشــاورزی بیندازید که حکایت از میزان ضایعات 

محصوالت کشاورزی به میزان ۱۲تا ۳۰ درصد دارد .
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که ضایعات محصوالت 
کشاورزی اعم از محصوالت باغی ۲۹ درصد، زراعی ۱۸ درصد 
و سایر محصوالت اعم از دام و طیور و شیالت دارای ضایعات 
حــدوداً ۱۲ درصد اســت لــذا در اینجا توجه به نقش بخش 
کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، کاهش ضایعات می تواند 
نقش بسیار مؤثری در ارزآوری این بخش و پاسخگویی بیشتر 

به نیازهای داخلی داشته باشد.
در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از ســطوح باغات میوه  آبیاری 
تحت فشار با راندمان ۹۰ درصد برخوردار است و لذا در صورت 
تبدیل یک میلیون هکتار از باغات به آبیاری تحت فشــار ۷ 
میلیارد مترمکعب آب صرفه جویی خواهد شد.در این راستا 
برنامه ریزی برای ارائه تسهیالت تبدیل شیوه سنتی آبیاری 
ثقلی با راندمان ۳۲ درصد به ۸۵ درصد کمک شایانی می تواند 

در صرفه جویی آب داشته باشد.
متأسفانه سطحی از باغات کشور نیز در اختیار افراد غیرحرفه ای 
است که صاحبان آن ها از آن به عنوان تفنن بهره می گیرند از 
ایــن رو آموزش های ترویجی این باغداران می تواند به تدریج 

آن ها را به کانون های اقتصادی تولید تبدیل کند.
جالب اســت بدانید که ترکیه تنها از طریق صادرات فندق 
سالیانه حدود یک میلیارد و نیم دالر درآمد دارد! البته رسیدن 
به این اهداف مســتلزم مدیریت منسجم بخش خصوصی و 
دولتی و توجه کافی به تشکل های دولتی و خصوصی، اهمیت 
محصول، سیاســت های حمایتی دولتی، مؤسسات ذی ربط، 
خدمات اعتباری و تســهیالتی و اتحادیه های کشــاورزی در 

قبل و پس از برداشت است.

وضعیت ما
به اعتقاد کارشناسان صنایع غذایی در کشور حدود ۲۵ درصد 
درآمد نفتی هرسال در قالب ضایعات محصوالت کشاورزی 
از دســت می رود به طوری کــه بی توجهی به صنایع تبدیلی 
و تکمیلی موجب شــده اســت که هرسال معادل غذای ۱۵ 
میلیون نفربر اثر ضایعات کشــاورزی از بین برود. این امر در 
حالی اســت که در کشــورهای توسعه یافته و پیشرفته ۷۰ تا 
۸۰ درصد تولیدات فرآوری می شود و این رقم در کشور ما به 

زیر ۴۰ درصد می رسد.

صرفه جویی یک میلیون تن گندم
کشت بذر گندم در اراضی آماده و رطوبت کافی با استفاده از 
ردیف کار بذر می تواند تا ۲۰ درصد مصرف بذر را کاهش دهد 
لذا اگر به صورت واقع گرایانه تنها در نیمی از سطوح گندم کاری 
این صرفه جویی اجرایی شود می توان انتظار کاهش یک صد 

هزار تن مصرف اضافی بذر گندم را داشت.

راه های نرفته
متأسفانه در چند دهه اخیر ورود و کاربرد ماشین ها و ادوات 
مکانیزاسیون در کشور ما در یک روند طبیعی ناشی از تغییر 
مرحله نظام ســنتی به مدرنیسم صورت نگرفته است.دانش 
نوین کشاورزی همواره برای عملیات مختلف تولید زراعی و 
باغبانی توصیه کاربرد ماشــین آالت و ادواتی را داشــته است 
کــه بعضاً برای واحدهای بزرگ، یکپارچه و با مدیریت واحد 

تناسب دارد.
در سه دهه اخیر  وجود سیستم دونرخی ماشین آالت شامل 
آزاد و دولتــی  و ضوابــط واگذاری غیر فنی ماشــین آالت به 
متقاضیان منجر به آن شــد که بســیاری از آن ها در ظرفیت 
متناسب خود به کار گرفته نشوند. خرد شدن مالکیت ها در اثر 
تقسیمات ناشی از ارث ، کاربری مکانیزاسیون را سال به سال 

در اراضی کشاورزی محدود کرده است.
مکانیزاسیون به عنوان یک سیستم و فّناوری وارداتی به جز 
برای واحدهای کشاورزی با مقیاس بزرگ نتوانسته است 
خود را با شــرایط کشــاورزان خرده پا تطبیق دهد خاک 
کم عمق و ساختمان آسیب پذیر خاک در بعضی از اراضی 
کشاورزی نیازمند کاهش حداکثری عملیات مکانیزاسیون 
اســت که متأسفانه بررســی های کاملی در این خصوص 
تاکنــون انجام نگرفته اســت و لــذا تمامی این موضوعات 
موجب می شــود تا ضایعات ۳۰ درصدی کشــاورزی هم 
چنــان در جــای خود باقی مانده و مــا ۸۵ درصد آب های 
زیرزمینــی را ای آن بریــزم و در هــر مصاحبه و برنامه ای 

فریاد بزنیم که آب نیست!
منبع: تحلیل بازار

یادداشت

وقتی شعارهای اقتصادی رئیس فدراسیون فوتبال نقش بر آب می شود

 کاسه گردانی عزیزی خادم 
و یارانش  در دولت!

 فدراســیون فوتبال با سیاست های به اصطالح 
اقتصادی عزیزی خادم رو به ورشکستگی کامل 
اســت؛ او که در فراهم کردن منابع کافی برای 
تولید ثروت هیچ موفقیتی نداشــته حاال تالش 

می کند دستش را دوباره در جیب دولت کند.
 شــهاب الدین عزیزی خادم که پیش از پیروزی 
در انتخابات فدراســیون فوتبــال وعده های پر 
طمطراقی بابت رونق مالی در مجموعه مدیریتی 
فوتبال داده بود، پس از ناکامی در این پروســه 
برای پر کردن خزانه فدراســیون فوتبال گزینه 
کاســه گردانی را در دســتور کار خود و یارانش 

قرار داد.
این پروســه در روزهــای پایانی دولت دوازدهم 
تا حدود نتیجه بخش بود به شــکلی که رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــه توصیه برخی 
همفکرانش به کمک فدراسیون فوتبال عزیزی 
خــادم آمدنــد و کمک ۵۱ میلیــاردی را بدون 
مقدمه به آقای رئیس هبه کردند تا تیم ملی به 
واسطه آن بتواند مشکالت مالی خود را برطرف 

سازد.
عزیــزی خادم سرمســت از ایــن تزریق مالی 
هنگفت، بدون آینده نگری، کمک شایان توجه 
دولت روحانی را به اشکال مختلف ریخت و پاش 
کرد؛ بدون اینکه شفاف ســازی روشنی صورت 
گیرد که این پول کجا هزینه شد. با تغییر دولت، 
رئیس فدراســیون به توصیه مشاورانش همان 
بازی قبلی را به راه انداخت تا به نوعی دولتی ها 
را وادار کنــد تــا به آن ها کمک کنند، اما ابراهیم 
رئیســی همانند حســن روحانی تمایلی به پول 
پاشــی بی حســاب و کتاب نداشت از این رو تیر 
عزیزی خادم و یارانش خیلی زود به سنگ خورد!

با این وجود، سناریوی کاسه گردانی با زشت ترین 
حالت ممکن توســط عوامل مختلف فدراسیون 
فوتبال به اجرا در آمد تا شاید خزانه خالی عزیزی 
خادم به این ترتیب پر شــود پس از آنکه برخی 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به توصیه 
عزیزی خادم از ضرورت کمک دولت به فوتبال 
خبر دادند، نوبت به ارکان اجرایی رســید تا این 
مساله به عنوان یک دستور سازمانی از سوی تک 
تک افراد شاغل در فدراسیون فوتبال انجام شود. 
حســن کامرانی فر آغازگر این موضوع بود و در 
تمام برنامه های تلویزیونی که به عنوان میهمان 
حضــور پیدا می کرد از ضرورت پرداخت پول از 
ســوی دولت سخن می گفت؛ روسای کمیته ها، 

دپارتمان ها و حتی اعضای کمیته ها نیز موظف 
شــدند این مســاله را در تمامی اظهارنظرهای 

خود مطرح کنند.
اما این فشــارهای رســانه ای و نخ نما شده کاماًل 
بی اثر بود، به همین دلیل به توصیه مشــاوران 
آقای رئیس برخی ملی پوشــان همراه با رئیس 
وارد ماجرا شدند، به شکلی که پیش از بازی های 
تیم ملی، بازیکنان حاضر در اردو در ارتباط های 
تصویــری خــود با تلویزیــون از رئیس جمهور 
تقاضــای کمــک مالی داشــتند و مدعی بودند 

برای موفقیت باید این اتفاق صورت گیرد!
شــاهکار این ســناریو، اما چند شب گذشته در 
برنامه فوتبال برتر، توسط رئیس کمیته استیناف 
صــدور مجوز حرفه ای صورت گرفت، جایی که 
داریوش مصطفوی با ادبیاتی عجیب مدعی شد 
ابراهیم رئیسی باید ۵۰۰ میلیون یورو در اختیار 
فدراسیون فوتبال قرار دهد تا فوتبال ایران بتواند 

از مرحله گروهی به دور بعد صعود کند!
همزمان با اعمال فشار کاذب فدراسیون نشینان 
بــه دولت بابت پرداخت پــول و اختصاص یک 
بودجــه غیرقابــل باور، جالب ایــن بود برخی 
نماینــدگان مجلــس هــم بــرای تصویب بند 
نخست اساسنامه فدراسیون فوتبال را نیز مطرح 
می کردند تا مشکلی برای ادامه فعالیت نداشته 
باشــند و برابر فیفا ژســت فاتح میدان را بگیرند 

که ما مستقل هستیم!
بروز این شرایط نشان می دهد فدراسیون فوتبال 
با سیاســت های به اصطــالح اقتصادی عزیزی 
خادم رو به ورشکســتگی کامل اســت! او که در 
فراهم کردن منابع کافی برای تولید ثروت هیچ 
موفقیتی نداشــته حاال تالش می کند دســتش 
را دوبــاره در جیــب دولت بکند تا بتواند همانند 
دور نخست مرحله انتخابی جام جهانی حسابی 
ریخــت و پــاش کند تا به عنــوان ناجی فوتبال 

ایران لقب گیرد!
امــا بــا توجه به اینکه دولــت در مقطع کنونی 
اولویت های بسیار ضروری تری در حوزه اقتصاد 
و بهبود شرایط معیشتی مردم را دارد، بعید است 
ایــن آرزوی عزیزی خادم تحقق یابد و همچنان 
باید شاهد ادامه سریال کاسه گردانی آقای رئیس 
و یارانش در محافل دولتی برای جلب کمک های 
مالی باشــیم تا او بتواند دوره مدیریت خود را به 

یک سالگی برساند.
منبع: خبرگزاری میزان

مناقصه عمومی پخش آسفالت 
)مرحلــه دوم - نوبت دوم( 

شهرداری بردسیر

ــه  ــیر ب ــهر بردس ــامی ش ــورای اس ــه 1400/8/15 ش ــماره 2/276 مورخ ــوز ش ــاس مج ــر اس ــر دارد ب ــیر در نظ ــهرداری بردس ش
میــزان 70000 متــر مربــع تهیــه و اجــرای پریمکــت )بــه میــزان 1200 گــرم( و اجــرای آســفالت همــراه بــا کوبیدگــی الزم و بــا کیفیــت 

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

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

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

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

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

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

گهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   آ
در دونوبت روزهای شنبه ، یکشنبه 1۴۰۰/1۰/11و 1۴۰۰/1۰/1۲

شرکت عمران شهر جدید علوی

آبروهای مسیر دسترسی شهر جدید علوی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  یك  مرحله ای  به مناقصه گران  شرکت عمران شهر جدید علوی در مناقصه عملیات عملیات اجرای 
گذار نماید :  واجد شرایط وا

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(شهرنام پروژهردیف
مناقصه )ریال (

نوع تضمین شرکت در 
مدت اجرای پروژهمناقصه

عملیات اجرای آبروهای مسیر 1
3 ماهمطابق با توضیحات بند 50،936،325،8362،546،816،2929علویدسترسی شهر جدید علوی 

1- نوع فراخوان: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
2- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : شهر جدید علوی

3- موضوع مناقصه : مناقصه عملیات اجرای آبروهای مسیر دسترسی شهر جدید علوی
4- زمان و محل توزیع/فروش  

5- زمان شروع توزیع اسناد مناقصه :روز یک شنبه  مورخ   1400/10/12 ساعت 8:00 صبح
6- زمان پایان توزیع اسناد مناقصه : روز چهار شنبه  مورخ 10/15/ 1400ساعت 19:00

7- محــل دریافــت اســناد مناقصــه : کلیــه مراحــل فــروش و تحویــل و بازگشــایی اســناد از طریــق 
ســایت ســتاد ایــران انجــام مــی گــردد.

8- مهلت تحویل اسناد از سوی مناقصه گران : 
- مهلت و زمان تسلیم اسناد مناقصه : روز سه شنبه  مورخ  1400/10/28ساعت 14  

9- تضمیــن شــرکت:تضمین شــرکت در مناقصــه کــه بــر اســاس آئیــن نامــه تضمیــن معامــات 
دولتـــی )تضمیــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجاع کار،بصــورت یک یا ترکیبی از تضمیــن های موضوع 
بندهــای الــف-ب -پ- ج-چ و ح مــاده 4تصویــب نامــه شــماره 123402/ت 50659 ه مــورخ 
( در پاکت  1394/09/22وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی - ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور

الــف بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تســلیم شــود.

کــت هــا : تاریــخ بازگشــایی روز چهــار شــنبه مــورخ 1400/10/29ســاعت   گشــایی پا 10- تاریــخ باز
8:30 صبــح

کلیــه مراحــل از طریــق ســایت ســتاد ایــران انجــام مــی گیــرد و تنهــا  ارائــه فیزیکــی پاکــت  الــف  الزامــی 
مــی باشــد.

گــران : کلیــه شــرکت هــای تشــخیص صاحیت شــده حداقــل دارای حداقــل دارای  شــرایط مناقصــه 
5 راه و ترابــری و 5 ابنیــه  از ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی کــه ارائــه یــك نســخه از گواهــی رتبــه 
بنــدی و آخریــن تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمی، ارائــه درخواســت کتبــی اعــام آمادگــی جهــت 

شــرکت در مناقصــه ،زمــان تحویــل درپــاکات ودر ســایت ســتاد ایــران الزامــی مــی باشــد. 
10- سایر توضیحات الزم در خصوص مناقصه در اسناد آن درج گردیده است.

11-تامین اعتبار پروژه های مذکور:نقدی-تهاتر
12-  20 % از مطالبــات پیمانــکاران بصــورت نقــدی و    80 %از مطالبــات در صــورت نبــود اعتبــار  

صرفــا" از محــل تهاتــر بــا زمیــن در شــهر جدیــد علــوی پرداخــت خواهــد شــد .
جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید به سایت Setadiran.ir مراجعه نمایید :  

شماره تماس:07633248004الی5 
آدرس:منطقه کشار -شهر جدید علوی-کدپستی 7934469035

1250205 شناسه آگهی :  

 نوبت دوم
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سیاست 2
اخبار كوتاه

سازمان ملل تخمین می زند 
كه نزدیک به 2۳ میلیون 
افغان - حدود ۵۵ درصد 

از جمعیت - با سطح شدید 
گرسنگی روبرو هستند و 

نزدیک به ۹ میلیون نفر در 
معرض خطر قحطی با فرا 

رسیدن زمستان هستند.

جشن سال نو 
میالدی زیر 
سایه اومیکرون

گزارش تصویری

زمان حرکت دوشنبه؛

کرات دور هشتم در ایستگاه تنفس قطار مذا
مذاکرات دور هشتم در روز پنجشنبه به پایان 
رسید و پس از وقفه ای سه روزه دوشنبه ادامه 

پیدا می کند.
 دور هشــتم مذاکرات را اهالی رسانه حساس 
و زمانی برای اتخاذ تصمیمات سخت سیاسی 
مــی داننــد. ایــن دور از ماراتن  مذاکرات  را  به 
جــز طــرف های مذاکره کننده  حاضر در وین  

تحلیلگران نیز مثبت ارزیابی کرده اند.
تالش های تیم  مذاکره کننده  ایرانی از جدیت 
آنها برای هرچه ســریع تر رســیدن به نتیجه 
حکایــت دارد. همــکاری داوطلبانه با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای حساسیت زدایی 
غرب از  اقدامات صلح آمیز هسته ای کشورمان 
در همین راستا ارزیابی می شود  و نکته جالب 
توجه دیگر  ناکام گذاشــتن غرب در جوسازی  
سازی های رسانه ای  با بی اهمیت  جلوه دادن 

آنها بود.
هشــتمین دور از گفت وگو هــای رفع تحریم 
عصر روز هشــتم دی ماه با برگزاری نشســت 
کمیســیون مشــترک برجام به ریاست علی 
باقــری مذاکره کننده ارشــد ایــران و انریکه 
مورا معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا آغاز شــد. در این نشســت روند مذاکرات 
مــورد ارزیابی قــرار گرفت و درباره نحوه ادامه 
گفت وگو ها نیز بحث و تبادل نظر شد. تمامی 
هیئت ها در این نشست به پیشرفت حاصل شده 
در دور پیشین گفت وگو ها اشاره کرده و برای 
ادامه رایزنی های فشرده اعالم آمادگی کردند. 
همچنین عنوان شد که اغلب پیشنهادات ایران، 

در متن جدید گنجانده شده است. 
گزارش ها حاکی  است که نقاط اختالفی میان 
کشــور های مشارکت کننده در گفت وگو ها به 
نســبت دور قبل رو به کاهش گذاشــته و روند 
مذاکرات روان تر شده است. هم زمان جلسات 
کارشناسی میان ایران و گروه ۱+۴ نیز با تمرکز 
بــر محور رفع تحریم ها جریان دارد و طرف ها 

به پیشرفت های مطلوبی دست پیدا کرده اند.
قریب به اتفاق هیات ها بر لزوم تداوم گفت وگو ها 
تا رسیدن به توافق نهایی برای احیای توافقات 

سال ۹۴ تاکید دارند.

علــی باقری مذاکره کننده ارشــد جمهوری 
اســالمی ایــران بعد از دیدار بــا انریکه مورا و 
تروئیــکای اروپا گفت: در عرصه لغو تحریم ها 
مکاتباتــی بیــن دو طــرف انجــام گرفت و 
پیشرفت های به نسبت خوبی در این چند روز 

آغازین دور هشتم صورت گرفت.
باقــری می گوید امیدوارم پس از تنفس چند 
روزه بــه دلیل تعطیالت پایان ســال میالدی 
کار جدی تری در موضوع لغو تحریم ها توسط 

طرف های مختلف پیگیری شود.

کرات هشتم با تضمین محکم غرب  مذا
به خیر می شود؟

حنیف غفاری کارشــناس روابط بین الملل  با 
اشــاره به شــروع مذاکرات دور هشتم در وین 
می گویــد دور جدید مذاکرات ایران و اعضای 
۴+۱ در حالی در وین برگزار شد که طرف غربی 
به سبک آنچه در دو دور اخیر مشاهده کردیم 
سعی دارد فرامتن را بر متن مذاکرات ارجحیت 
دهد، به این معنا که در عمل اقدامی انجام دهد 
که مطالبات رسمی و حقوقی و خطوط قرمزی 
که ایران در مســیر احیای توافق تعریف کرده 

تبدیل به نقاطی کمرنگ و قابل گذار بشوند.
در مقابل مشاهده کردیم که تیم مذاکره کننده 
ایرانی در بحث ارائه پیش نویس ها بیان مطالبات 
کشورمان با جدیت از حقوق خود دفاع کرده و 
همین امر باعث شــده که افرادی مانند جیک 
سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا یا برخی از 
سران اروپایی سعی می کنند با جوسازی های 
سیاســی این معادله حقوقی را هدایت کنند. 
این جمله را غفاری می گوید و ادامه می دهد  
رمز موفقیت ایران در مذاکرات، بی اعتنایی به 
بازی های سیاســی طرف غریی خواهد بود. تا 
زمانی که برجام احیا نشود و کشورمان نسبت 
به تامین منافع خود مطمئن نشود دلیل ندارد 
کــه ما  به محدودیت هــای فراپروتکلی مانند 
آنچه که در برجام آمده تن بدهیم. در خصوص 
همکاری هــا با آژانس نیز مالحظات امنیتی و 

داخلی و منافع ملی را اولویت می دهیم.

کرات هشتم با تضمین محکم  مذا
غربی ها ختم به خیر می شود؟

به بیان غفاری هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم 
بــه این معنی که ایــاالت متحده و تروئیکای 

اروپایی تاکتیک بازگشت پوچ به برجام را دنبال 
می کنند. مطابق این تاکتیک آن ها می خواهند 
ایران کامل به تعهدات برجامی خود برگردد و در 
مقابل فرآیند تعلیق تحریم ها به صورت قطره 

چکانی انجام شود.

 نزدیک شدن به نتیجه مطلوب 
کرات با بکارگیری   در مذا
روش های فنی و حقوقی

کیومــرث یزدان پنــاه دانشــیار جغرافیای 
سیاســی دانشــگاه تهران هم می گوید روند 
مذاکرات هســته ای ایــران در وین به گونه ای 
است که عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران را 
در دولت ســیزدهم به خوبی نشان می دهد. با 
توجه به پشتوانه ای که در همه جهات برای به 

سرانجام رسیدن مذاکرات ایجاده شده است.

این کارشناس سیاست خارجی می گوید به نظر 
می رسد تیم مذاکره کننده ایران جسورانه و با 
اراده تر از هر زمان دیگری برای ضمن متقاعد 
کردن طرف های مذاکره کننده شرایط را برای 

به نتیجه رساندن مذاکرات فراهم کند.

ایــن مســئله در جدیت تیــم مذاکره کننده 
ایرانی به ریاســت علی باقری معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه موید همین واقعیت است که 
جمهوری اســالمی ایران در این مقطع زمانی 
مهم تصمیم گرفته اســت مذاکرات هسته ای 
را به سرانجام برساند بدون اینکه خدشه ای به 
منافع کشورمان وارد شود. این جمله را یزدان 
پناه می گوید و ادامه می دهد همچنین بدون 
اینکه بهانه و دستاویزی در اختیار قدرت های 
غربی قرار بگیرد که کشورمان را مورد هجمه 
قرار دهند. این ها نکات امیدوار کننده ای است 
که احساس مثبتی نسبت به به فرجام خواهی 

این دوراز مذاکرات را انعکاس می دهد.
آنچه مســلم است این نکته است که ترکیب، 
ماهیت و کیفیت تیم مذاکره کننده ایرانی هر 
دوره با تغییراتی مواجه می شــود و در مقطعی 
با بهره گیری از قدرت کارشناســی منتخب در 
این مذاکرا ت حضور پیدا می کنند نشان دهنده 
این نیســت که ایران با افزایش تعداد افراد به 
اصطالح به دنبال شلوغ کردن مذاکرات است، 
بلکــه بــه منزله تدابیر فنی ایران در این دور از 
مذاکرات اســت که با اتخاذ روش های فنی و 
حقوقی مناسب مذاکرات را به نتیجه مطلوب 

نزدیک کند.
او دور هشــتم از مذاکرات را مهم توصیف کرد 
و گفت: اراده کشور برای گرفتن نتیجه بسیار 
جدی است، اینکه کشورمان به طور داوطلبانه 
بــا آژانس همکاری کرده و درخواســت های 
آن ها را تا حد امکان عملی می کند و همچنین 
اجازه نصب دوربین در مجتمع هسته ای کرج 
را داوطلبانــه می پذیرد و به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از روی اعتماد فرصت می دهد نشان 

دهنده گام روبه جلوی ایران است.
 نکته مهم و مشــخص این است که جمهوری 
اســالمی ایران تاکیــد دارد که اگر طرف های 
مقابل، مذاکراتی را که در این مرحله شــروع 
شده است را با حسن نیت ادامه بدهند، دست 
یافتــن به یک توافق خوب برای همه طرف ها 
شــدنی اســت و می توانیم این هدف را محقق 

کنیم.

خبر ویژه

اعضای ستاد بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید با رهبر انقالب دیدار کردند.
 در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اعضای ستاد بزرگداشت و خانواده 

آن شهید واالمقام با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
رهبر معظم انقالب اسالمی، »صدق« و »اخالص« را خالصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند و با اشاره به الگو 
شدن حاج قاسم در میان جوانان منطقه گفتند سلیمانی عزیز، ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسالم 
بود و هست. رهبر انقالب، شهادت سردار سلیمانی را حادثه ای ملی و حادثه بین الملل اسالمی برشمردند و یادآور 
شدند بزرگداشت مردمی و مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان دهنده ی پیشرو بودن ملت در قدرشناسی از 
این شهید واالمقام است. ایشان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند صدق و اخالص، جوهره و شکل دهنده 
مکتب سلیمانی است که هم زندگی و هم شهادت او را پر برکت ساخت و کیفیت شهادت او نیز، به فضل الهی حجت 
را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسالم تمام کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای پایبندی و وفاداری کاماًل صادقانه سردار 
سلیمانی به عهدی که با پروردگار بسته بود و تعامل از سر صدق حاج قاسم با امام و آرمان های اسالم و انقالب را مایه 

برکت فعالیت های سردار سلیمانی خواندند و ادامه دادند سردار عزیز ملت ایران، رنج مجاهدت در راه آرمان ها را با 
همه وجود تحمل می کرد و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف خود در قبال ملت ایران و امت اسالمی وفادار بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای شــهید ســلیمانی را یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده، خواندند و افزودند قاتالن او 
همچون ترامپ و امثال آن، جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله دان تاریخ گم و گور می شوند، 

البته پس از آنکه تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند.
رهبر انقالب با تحسین فعالیت های خانواده، همرزمان و دوستان شهید سلیمانی و بویژه سردار قاآنی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران در دنبال کردن و به پیش بردن خط مبارک مقاومت، گفتند: خداوند به کسانی که در راه اراده 

و اهداف او حرکت کنند، وعده دفاع و نصرت داده است و این وعده امیدبخش شامل حال ملت ایران خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، خانم زینب سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید سلیمانی گزارشی از 
فعالیت های این بنیاد و همچنین اقدامات انجام شده در ستاد مردمی بزرگداشت دومین سالگرد شهدای مقاومت 

بیان کرد.

رهبر انقالب در دیدار خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی:

قاتالن سپهبد سلیمانی تقاص جنایت خود را پس می دهند

 دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس 
در هفته جاری؛

، 6 پاسخ 6 وزیر
 وزرای نفت، راه و شهرســازی، اقتصاد و دارایی، 
جهاد کشــاورزی، بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی و صنعت،  معدن و تجارت در هفته جاری با 
حضور در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 

به سواالت نمایندگان پاسخ می دهند.
کمیســیون های مجلس شورای اسالمی در هفته 
جاری روزهای شــنبه ۱۱ دی ماه تا چهارشــنبه 
۱۵ دی ماه جلسات تخصصی خود را برای بررسی 
طرح هــا و لوایــح با حضور برخی از وزرای دولت و 
مسئوالن دستگاه های مرتبط برگزار خواهند کرد.

دســتور کار کمیسیون های تخصصی مجلس به 
شرح زیر است: 

وزرای نفت و راه و شهرسازی در کمیسیون 
عمران به نمایندگان پاسخ می دهند

ادامــه بررســی طرح اصالح قانون مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان،  دعــوت از وزیر نفت و  وزیر 
راه و شهرســازی جهت پاســخگویی به سواالت 
نمایندگان، بررســی مســائل و مشــکالت حوزه 
حمــل و نقــل، اختصاص اعتبــار جهت تکمیل 
جاده مواصالتی خرمشــهر - اهواز در پی حادثه 
اخیر و ادامه بررســی طرح تعیین تکلیف عرضه 
ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی دولت یا 
در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای 
با جمعیت باالتر از ۲۵ هزار نفر  در دستور کار این 
هفته کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 

قرار دارد.

 وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و صمت 
به کمیســیون اصل نود می روند

کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی روز 
دوشنبه ۱۳ دی ماه، نشست با وزیر جهادکشاورزی 
در خصوص مشکالت مربوط به تامین نهاده های 
دامــی بــرای تولیدکنندگان و ســایر موضوعات 

مطورحه را در دستور کار دارد.
در این روز همچنین نشست با وزیر اقتصاد و دارایی 
در خصوص نحوه اجرای بندهای دســتورالعمل 
گروه ویژه اقدام مالی در پولشــویی، نشســت با 

وزیر صنعت، معدن و تجارت
در خصــوص ارائــه گزارشــی از آخرین وضعیت 
ســامانه هــای قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز و 
ســایر پرونده های مطروحه در دســتور کار این 

کمیسیون است.
در همین روز کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی با فرمانده پلیس امنیت اقتصادی نیروی 
انتظامــی در خصوص بررســی آخرین وضعیت 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز نشســتی را برگزار 

خواهد کرد.

 عین اللهی در کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس به نمایندگان پاسخ می دهد

»بهــرام عیــن اللهی«  وزیر بهداشــت،  درمان و 
آموزش پزشکی روز یکشنبه برای پاسخ به سواالت 
برخی از نمایندگان مهمان کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس  است.
در روز دوشــنبه نیز ادامه بررســی گزارشــات 
کارگروه هــای تخصصــی کمیته بهزیســتی و 

توانبخشی  در کمیته مربوطه،
بررســی آخریــن وضعیت جــذب و بکارگیری و 
تعیین تعرفه پرســتاران در کمیته پرســتاران و 
ادامه اســتماع گزارش کارگروه های الکترونیک 
ســالمت در کمیته سالمت الکترونیک در دستور 

کار قرار دارد.
در روز سه شــنبه هم اســتماع گــزارش دیوان 
محاسبات در مورد نحوه هزینه کرد بودجه ۱۴۰۰ 
بخش ســالمت )دارو و تجهیزات( توســط وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشکی و پیشنهادات 
دیوان در مورد بودجه ۱۴۰۱ حوزه سالمت برای 

این کمیسیون برنامه ریزی شده است.

 وزیر صمت در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس حاضر می شود

کمیســیون صنایع و معادن مجلس روز شــنبه 
موضوع ایجاد تحول در ســاختار خودروســازی 
کشــور را با حضور رییس ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایــع ایران و مدیران شــرکت های 

خودروسازی بررسی می کند.
همچنیــن اعضای کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس یکشــنبه طرح دو فوریتــی حمایت از 
کارخانجــات و واحدهــای صنعتــی و تولیدی را 

بررسی می کند.
کمیســیون صنایع و معادن مجلس روز دوشنبه 
میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا »سید 
رضا فاطمی امین« به سواالت برخی از نمایندگان 
پاســخ دهد. بازدید اعضای کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس از شرکت صنعتی »ماموت« دیگر 
دســتورکار کمیســیون صنایع و معادن در روز 

دوشنبه خواهد بود.
همچنیــن اعضای کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس روز ســه شنبه)۱۴ دی ماه( الیحه تمدید 
مهلت اجرای قانون اساســنامه شرکت ملی پست 

جمهوری اسالمی ایران را برررسی می کنند.
اســتماع گزارش »سعیدعمرانی« معاون قضایی 
دادستان کل کشور درباره مشکالت کارخانجات و 
واحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی دیگر دستور 
کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز سه 

شنبه خواهد بود.

کید رئیس جمهور بر اجرای  تا
کامل قانون نسخه الکترونیکی

رئیــس جمهور بــا تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون 
نسخه الکترونیکی، گفت: تا تکمیل زیرساخت ها در برخی 
شهر ها برای موارد ضروری و استثنایی با تشخیص وزارت 
بهداشت و درمان به منظور جلوگیری از اجتماع و ازدحام 
جمعیت و خطر شیوع بیماری مجوز های الزم صادر شده 

تا مشکلی برای شهروندان بوجود نیاید.
 بنا به اعالم پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل 
دکتر سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به اهمیت توجه به واکسیناسیون 
مهاجران افغانســتانی و ســایر کشور ها که به هر شکلی 
در کشــور حضور دارند، اظهارداشت: برای قطع زنجیره 
بیماری و جلوگیری از شــیوع کرونا ضرورت دارد برای 

واکسیناسیون همه افراد بویژه مهاجرین اقدام شود.
آیت اهلل رئیسی همچنین با تاکید بر انجام آزمایش کرونا 
از همه کسانی که به کشور وارد می شوند، گفت: الزم است 
اســتان های مرزی تردد افراد از مرز های زمینی، هوایی 
و دریایــی را بــا دقت و جدیت کنترل کنند و از همه این 
افراد تست کرونا گرفته شود و به برگه های تست که بعضا 
جعلی هستند، اکتفا نکنند چرا که هرگونه سهل انکاری 
در این زمینه در حقیقت زحمات همه کادر درمان و دست 

اندکاران مقابله با کرونا را از بین می برد.
رئیــس جمهورهمچنین با اشــاره به ضرورت پیگیری 
واکسیناســیون عمومی بویژه اهمیت تزریق دوز سوم، 
اظهارداشت: بدون تردید واکسیناسیون عمومی می تواند 
در مقابل ویروس کرونا مصونیت ایجاد کند و باید با قوت 
ادامه یابد. همچنین طرح شهید سلیمانی در پیش بینی 
و پیشگیری از بیماری کرونا برکات فراوانی داشته است 

و ادامه آن ضروری است.

لفاظی وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی علیه ایران

»یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به تبعیت از 
پیشینیان خود و همزمان با حصول پیشرفت در مذاکرات 
وین، علیه ایران و برنامه هسته ای صلح آمیز آن به یاوه 

گویی پرداخت.
»یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در یک 
برنامه تلویزیونی که در روز جمعه از شبکه ۱۲ این رژیم 
پخش شد، مدعی شد که تل آویو آماده است مجموعه ای 
از توانایی ها و قابلیت ها را برای محافظت از خود در برابر 

آنچه که ادعا می کند تهدید ایران است، به کار گیرد.
وی مدعی شد: اسرائیل توانمندی هایی دارد که برخی 
از آنها را جهان و برخی از کارشناســان این حوزه حتی 

نمی توانند تصور کنند.
الپید لفاظی خود را اینگونه ادامه داد: اسرائیل از خود در 

برابر تهدید ایران محافظت خواهد کرد.
وی همچنیــن در ادامــه یاوه گویی خود و در پاســخ به 
سوالی مبنی بر توانایی تل آویو برای حمله به تأسیسات 
غنی ســازی اورانیــوم ایــران و مکان هایی که به عنوان 
سایت های تسلیحاتی توصیف می شوند، مدعی شد که 
تل آویــو هم توانایی و هم آمادگی انجام چنین حمله ای 
را دارد. وزیــر خارجه رژیم صهیونیســتی به یاوه گویی 
های فوق بسنده نکرده و ادامه داد که حمله این رژیم به 
تهران ممکن است بدون مکاتبه قبلی با آمریکا رخ دهد.
وی همچنین مدعی شد که اطالعاتی در دست است که 
به زعم وی اثبات می کند ایرانی ها در رابطه با فعالیت های 

هسته ای اخیر دروغ می گویند.

الهام علی اف:

روابط دوستانه و مشارکتی با ایران 
توسعه یافته است

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در سخنرانی اش به 
مناسبت سال نوی میالدی به گسترش روابط دوستانه 

با ایران اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری آذرتاج، در بخشی از متن سخنرانی 
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به مناسبت سال 
نوی میالدی، آمده اســت: روابط دوســتانه و مشارکتی 
طی تماس های منظم و تبادل نظر با دیگر همسایگان، 
ایران و گرجستان، توسعه بیشتری یافته است. در حال 
حاضر، بســتری برای همکاری های چندجانبه در حال 

شکل گیری در منطقه می باشد و این به نفع ماست.
وزارت امــور خارجــه جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه 
ای که درباره دســتاوردهای دیپلماتیک این کشــور در  
ســال ۲۰۲۱ منتشر شــد، آورده است: برای جمهوری 
آذربایجان، حفظ روابط دوستانه با هر یک از همسایگان 
و توســعه آنها بر اســاس منافع متقابل، اولویت سیاست 
خارجی باقی مانده اســت. در طول ســال، تماس های 
بلندپایه با ترکیه، روســیه، ایران، گرجستان، قزاقستان 
و ترکمنســتان ادامه یافت و محتوای روابط در بسیاری 
از مــوارد بــا پروژه های همکاری ویژه غنی تر  شــد. در 
ســال ۲۰۲۱ تالش شــده است روابط دوستانه و حسن 
همجواری با جمهوری اسالمی ایران در سطح باال حفظ 
شــود. عالوه بر این، جیحون بایرامف، رئیس جمهوری 
آذربایجان دوشنبه گذشته در کنفرانسی خبری گفت: 
برکســی پوشــیده نیســت که چندی پیش تنش ها و 
سوءتفاهم هایی میان دو کشور )ایران - آذربایجان( وجود 
داشته است اما همگی رفع شده اند. سعید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز اخیرا در کنفرانس 
خبری اش در پاســخ به ســوالی درباره وضع فعلی روابط 
ایــران و جمهوری آذربایجان گفت: فکر می کنم روابط 

دو کشور از سوءتفاهم های رسانه ای عبور کرده است .

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

مبلغ وام ازدواج دوبرابر شد
ولی اســماعیلی گفت : بند مربوط به میانگین پرداخت مســتمری بازنشســتگان از ۲ ســال به سال ۳ را 

نیز حذف کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون درباره الیحه 
بودجه سال آینده، گفت: بند الحاقی درباره وام ازدواج جوانان در الیحه بودجه ۱۴۰۱  گنجانده شد که 
بر اساس آن مبلغ وام۱۵۰میلیون تومان برای زوج و ۱۵۰ میلیون تومان برای زوجه در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: طبق پیشــنهاد کمیســیون مبلغ صد میلیون تومان اضافه بر ۱۵۰ میلیون برای ازدواج 
پسران تا سن ۲۵ سالگی و دختران تا سن ۲۳ سالگی در نظر گرفته شد.

نماینــده گرمــی در مجلــس بــا اعــالم اینکــه بــاز پرداخــت وام ازدواج را از ۷ ســال به۱۰ ســال 

 افزایــش دادیــم، عنــوان کــرد:  ضامــن کارمنــد را نیــز حــذف و ســفته معتبــر را جایگزیــن 
کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی را کال حذف و 
بند مربوط به میانگین پرداخت مســتمری بازنشســتگان از ۲ ســال به سال ۳ را نیز حذف کردیم، اظهار 
داشت: افزایش حداقل حقوق به ۵ میلیون تومان و معافیت مالیاتی را به زیر حقوق 6 میلیون اختصاص 

دادیم که در الیحه دولت ۵ میلیون تومان بود.
اسماعیلی اضافه کرد: افزایش دو برابری تسهیالت اشتغالزایی برای کمیته امداد و بهزیستی یکی دیگر 

از مصوبات کمیسیون بود.

خانه ملت
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۳اقتصاد
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

 علت عودت فلفل 
و سیب زمینی صادراتی

معــاون وزیر صمت ضمن تشــریح علــت عودت فلفل و 
سیب زمینی صادراتی، گفت: حجم قابل توجهی محصول 
کشاورزی صادر می شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات 
به کشــور عودت می خورد.علیرضا پیمان پاک در مورد 
جزئیات بازگشــت محصوالت کشاورزی صادراتی، اظهار 
کــرد: اخبــاری که طی روزهای گذشــته در مورد عودت 
محصوالت کشاورزی صادراتی منتشر شد بی انصافی بود؛ 
حجم قابل توجهی محصول کشــاورزی صادر می شود و 
کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت می خورد؛ 
به عنوان مثال ۳۰۰ هزار تن سیب صادر می شود و دو هزار 
تن برگشت می خورد.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
افزود: قرنطینه باید جلوی این اتفاق را بگیرد. شاید از ۱۰۰ 
کانتینری که صادر می شود ۲ کانتینر از دست قرنطینه در 
برود؛ به عنوان مثال می توان به صادرات فلفل دلمه ای اشاره 
کرد. باید وضعیت فلفل دلمه ای را از مقصد تولید مدیریت 
کنیم. در این فرایند هیچ ایرادی در مورد سموم و کود وارد 
نشده بود بلکه استانداردهای روسیه با ایران متفاوت است. 
استانداردهای روسیه بر پایه گوست است. این استاندارد 
باید ترجمه و تطبیق داده می شــد؛ مثالً این ســموم مواد 

افزودنی را نمی پذیریم و این فاکتورها را داریم.
وی ادامه داد: در اینجا باید تولیدکننده به این مسائل توجه 
کند. اینکه تولیدکننده بگوید من شیوه تولید خود را دارم 
درست نیست و نتیجه همین عودت خوردن محصوالت 

صادراتی است.
وزارت جهاد هنوز بین المللی نشده است

پیمان پاک در مورد اظهارات نادرست مسئوالن کشاورزی 
در مورد عودت خوردن محصوالت کشــاورزی صادراتی، 
اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی سابقه ای در بحث تجارت 
بین الملل ندارد و به واسطه فشار وزیر جهاد می خواهند 
بخش بین الملل را در اختیار بگیرند. پس وقتی اشــراف 
ندارند نمی دانند چگونه باید بحث را مطرح کنند. نمی داند 
که چه میزان حجم صادرات فالن محصول کشاورزی در 

سال های گذشته بوده است.
معــاون وزیــر صمت افزود: در کل دنیا این اتفاق می افتد؛ 
عودت خوردن برنج های هندی، عودت خوردن ذرت های 
برزیلی و … از این دست مثالهاست. اخبار انهدام محصوالت 
کشــاورزی در کشــورهای عربی را بررسی کنید که چه 

حجم های زیادی کاال منهدم می شود.
موج رسانه ای، سختگیری کشورها نسبت به 

محصوالت ایرانی را زیاد می کند
وی بــا بیــان اینکه فرهنگ ما باید صادراتی شــود، اظهار 
کرد: یکی از عمده مشــکالت ما در حوزه تجارت نداشتن 
فرهنگ صادراتی است. وقتی یک کانتینر عودت می خورد 
در بــوق و کرنــا می کننــد و محصول ایرانی را بی کیفیت 
نشــان می دهند. مگر در این ۴ ماه ســموم و کود زیاد شده 
است؟ در ایران گلخانه های هیدروپونیک داریم که با نرم 
افزار تأمین مواد اولیه و آب محصول را مدیریت می کنند 
امــا به جای بّلد کردن این مســائل عودت خوردن ها بّلد 
می شود. در این زمان نیز بقیه کشورها رسانه ها را بررسی 
می کنند و سختگیری نسبت به محصوالت ایرانی افزایش 
می یابد. در واقع موج رسانه ای موجب سخت گیری کشورها 
می شود.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: 
همین االن در مرزهای روسیه پول می گیرند و کاالی بی 
کیفیت اسرائیل و ترکیه را وارد این کشور می کنند. ولی 
چون موج رسانه ای در آن خصوص ایجاد نشده مردم آن 

کشورها حساس نیستند.
چرا سیب زمینی ها از ازبکستان عودت خورد؟

وی در مورد بازگشت بار سیب زمینی از کشور ازبکستان، 
گفت: بر اساس قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی مسئول 
حوزه محصوالت کشاورزی است اما چون هنوز بین المللی 
نشــده اند سازمان توسعه تجارت به این وزارتخانه کمک 
می کند. چندی پیش مسئوالن وزارت کشاورزی ازبکستان 
به ایران آمدند و ما برنامه ریزی کردیم و حجم قابل توجهی 
بار سیب زمینی به ازبکستان صادر شد و تعدادی کانتنیر 
بازگشــت خورد.معــاون وزیر صمــت تصریح کرد: علت 
بازگشت سیب زمینی نیز این بود که برای بازار ازبکستان 
تولید نشده بود؛ به این معنا که تولیدکننده همان باری را 
که برای عراق تولید کرده بود برای ازبکستان فرستاده بود 
در حالی که استانداردهای این دو کشور کامالً با هم متفاوت 
است.تولیدکننده همان باری را که برای عراق تولید کرده بود 
برای ازبکستان فرستاده بود در حالی که استانداردهای این 
دو کشور کامالً با هم متفاوت است.وی گفت: تولیدکننده و 
صادرکننده باید به این مسائل توجه داشته باشند؛ اگر کاال 
با یک بســته بندی دقیق و با کیفیت به عراق صادر شــود 
خریداری ندارد زیرا قیمت باالیی پیدا می کند و خریدار به 
صورت فله می خواهد بخرد؛ اما در کشور دیگر باید وضعیت 

بسته بندی مناسب باشد و استاندارد رعایت شود.
بر اساس بازار هدف استانداردهای تولید و صادرات 

را پیاده می کنیم
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: باید بر اساس بازار 
هدف اســتانداردهای تولید و صادرات را پیاده کنیم. مثاًل 
قرار است یک میلیارد دالر کاال به قزاقستان صادر شود باید 
دو نکته مدنظر قرار گیرد یکی اینکه چه کاالهایی صادر 
شود و دیگری اینکه چه الزاماتی باید داشته باشد. تعیین 
الزامات همچون مباحث راه، مالی، تعرفه ای، توسعه بازار 
و… وظیفــه حاکمیت و دیگری الزامات کاالیی همچون 
بسته بندی، استانداردها، قوانین و مقررات، کیفیت، ارتباط 

با پلتفرم ها و… است.
پیمان پاک ادامه داد: در حال حاضر این نقشــه راه برای 
برخی از کشــورها شــروع شده و به صورت موازی در حال 
کار هستیم؛ در واقع منتظر نهایی شدن نقشه راه و برنامه 
نیستیم و به صورت موازی کار را جلو می بریم که نتیجه 

این امر افزایش صادرات در نیمه دوم سال بود.
معاون وزیر صمت گفت: یکی از ویژگی های برنامه توجه 
به کنسرسیوم های صادراتی و زنجیره تأمین است که به 

عنوان گام نخست در دستور کار قرار گرفته اند.

گفت و گو

کید کرد: معاون وزیر کار تا

 جلوگیری از 
ورود لوازم خانگی خارجی

معاون روابط کار وزیر کار بر لزوم جلوگیری 
از ورود محصــوالت خارجــی لوازم خانگی 
تاکیــد کــرد و گفت: محصــوالت داخلی 
تولیدی می تواند نیاز کشور را تأمین کند و 

به بازارهای بزرگ غرب آسیا راه یابد.
 یکــی از راههــای حمایــت از تولید ملی و 
دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت و حمایت 

از بنگاه های کوچک اقتصادی است.
بر همین اساس در سال تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها بر رفع موانع تولید و حمایت از 
بنگاه های اقتصادی تاکید بسیار شده است.

حمایــت از بنگاه هــای کوچک اقتصادی و 
افزایــش ظرفیت تولید، ضمن آنکه کشــور 
را از ورود کاالهای مشــابه بی نیاز  می کند، 

جلوی خروج ارز از کشور را هم می گیرد.
رهبر معظم انقالب در سخنانی، علت تحقق 
نیافتن کامل جهش تولید در سال ۱۳۹۹ را 
وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید 
در همه بخش ها دانستند و با اشاره به معضل 
واردات و قاچاق، فرمودند: ضعفهای قانونی و 
واردات رقیب خارجِی محصولی که در داخل 
با همت جوانان در حال تولید است و یا قاچاق 
آن از طریق دســتهای خیانتکار، مانع تولید 
است و موجب شکست خوردن آن می شود.

ایشــان، ایجــاد مشــوق هایی از جملــه 
مشــوق های سرمایه گذاری را الزمه جهش 
تولید خواندند و افزودند: اوضاع کســب وکار 
در کشــور باید به گونه ای باشــد که افراد به 
ســرمایه گذاری در تولید تشویق شوند و از 

افزایش هزینه های تولید جلوگیری شود.
در حــال حاضــر صیانــت از نیروهای کار و 
حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود 
و بقای بنگاههای اقتصادی از جمله وظایف 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شــمار 

می رود.
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در 
راســتای شناسایی و حل و فصل مشکالت 
بنگاههای تولیدی، کارگروههای تسهیل و 
رفــع موانع تولید را در چند ســال اخیر راه 
انــدازی کرده که وظیفه رصد و شناســایی 
بنگاههای اقتصادی مشــکل دار را برعهده 

داشته اند.
علی حســین رعیتی فرد، معاون روابط کار 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رفع موانع 
چرخه تولید و حمایت از ســرمایه گذاری را 
از اولویتهــای مهم وزارت کار عنوان کرده و 
می گوید: باید با حمایت همه جانبه، تقویت 
تولید، بهبود فضای کسب و کار و همکاری و 
هم افزایی همه دستگاه های اجرایی، شرایط 

را برای مردم تسهیل کنیم.
او می گوید: با تالش ویژه دولت پیگیر حل 
معضل بیکاری در جامعه هســتیم و در این 
بخش بــا ارائه خدمــات اجتماعی دغدغه 

خانواده ها را به حداقل می رسانیم.
معاون وزیر کار بر لزوم جلوگیری از ورود 
محصوالت خارجی لــوازم خانگی تاکید 
کــرده و می افزاید: محصــوالت داخلی 
تولیدی می تواند نیاز کشور را تأمین کند 
و به بازار بزرگ غرب آســیا برای صادرات 

راه یابد.
رعیتــی فرد با ایــن اعتقاد که باید از ایده و 
خالقیــت جوانــان در صنعت حمایت کرد، 
مــی گویــد: بایــد از ورود محصوالتی که 
جوانــان در حال بومی و داخلی ســازی آن 
هستند، جلوگیری شود و وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی تالش دارد، موانع تولید را 
به حداقل برســاند و با حمایت از مشــاغل، 

مشکالت را رفع کند.
بر اســاس گزارشها، از ابتدای استقرار دولت 
ســیزدهم تا پایان مهر ماه سال جاری بیش 
از ۹6۰ بنگاه مشــکل دار شناسایی شده اند 
و تعداد ۵۰۷ بنگاه اقتصادی با حفظ اشتغال 
بیــش از ۱۳۱ هزار نفر در ســه ماهه دولت 

مورد حمایت قرار گرفتند.
طی این مدت، تعداد ۹6۵ بنگاه مشکل دار 
بــا ۱۱۲ هــزار و 66۱ کارگر شــاغل در آنها 
شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

 اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
نظــارت بر بنگاههــا و پیگیری و رفع موانع 
مشــکالت آنهــا از ریزش نیروهــای کار و 
کارگــران شــاغل در آنها جلوگیری کرده و 
موجب بقای بنگاهها و حفظ اشتغال موجود 

در آنها شده است.

راهکاری برای بهبود وضعیت بورس 

وعده هایی که محقق نشد!
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس 
با اشاره به حمایت های مد نظر دولت در 
بودجه ۱۴۰۱ برای ایجاد آرامش در بازار 
سرمایه در عین حال گفت: در حال حاضر 
ســازمان بورس درگیر حواشی است که 
اگــر کار به همین منوال ادامه پیدا کند 
اتفاقات تلخی را در بازار سرمایه همچون 

دولت سابق شاهد خواهیم بود.
محســن علیزاده  در تحلیلی از وضعیت 
بورس گفت: آنچه توسط مدیران و ارکان 
بازار سرمایه، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور 
تا به امروز برای بازار سرمایه و بورس وعده 
داده شــده، محقق نشده است. هر چند 
رویکردهای ایشــان در ابتدای شروع به 
کار دولت و شــروع به کار هیئت مدیره 
جدید خوب بوده اما تا زمانی که اثر خود 
را در بازار نشــان ندهد نمی تواند مثمر 

ثمر باشد.
وی افزود: زیاد وعده های خوب شنیدیم. 
تصمیمات خوبی در شــورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا گرفته شد و در زمان 
شــروع به کار دولت ســیزدهم از زبان 
رئیس جمهور و همچنین در زمان شکل 
گیری هیات مدیره جدید سازمان بورس 
رویکردهای خوبی را شنیدیم اما اتفاقی 

رخ نداده است.
رییس کمیته بازار سرمایه مجلس خاطر 
نشــان کرد: با توجه به حمایت هایی که 
دولت برای بازار سرمایه در نظر دارد می 
توان انتظار داشت که قدری آرامش بازار 

برگــردد که دولت نمونه آن را در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ آورد. الزمه رسیدن به این 
هدف آن اســت که تمــام ارکان مرتبط 
در بازار در وهله اول شــناخت عمیقی از 

مشکالت پیدا کنند.
علیزاده توضیح داد: هیئت مدیره ای که 
چند ماه اســت کارش شروع شده، هنوز 
به شناخت و عمق مشکالت بازار سرمایه 
پی نبرده پس طبیعتا نمی تواند راهکاری 
برایــش تعریف کند. ضمن آنکه تعریف 
راهکار از مواردی است که باید در برنامه 
خود داشــته باشد. آن سازمان به عنوان 
رکن اصلی ناظر بر بازار ســرمایه درگیر 

حواشــی است که متأسفانه آن حواشی 
اجــازه نمی دهد کار اصلی اش را دنبال 
کنــد. پس اگر به همین شــکل بخواهد 
ادامه پیدا کند در این دولت هم اتفاقات 
تلخ را مثل دولت قبل در بازار ســرمایه 
شــاهد خواهیم بــود. از طرفی دیگر اگر 
رویکردهای اعالمی براســاس واقعیت 
باشــند و رخ دهد، نکات مثبتی را برای 

بازار به دنبال خواهد داشت.
وی با اشــاره به افزایش شــاخص بورس 
در چند روز گذشــته گفت: اگر شاخص 
بورس از سقف یک میلیون و ۴۰۰ بگذرد 
شــاید بتوان تأثیــرات مثبت تری را در 

بازار سرمایه شاهد باشیم چون این سقف 
مقاومی است.

بازار سرمایه به تزریق اعتماد نیاز دارد
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس 
با تأکید بر لزوم ایجاد اعتمادســازی در 
بازار ســرمایه گفت: بازار سرمایه قبل از 
هــر چیزی به تزریق اعتمــاد نیاز دارد. 
دولت در تالش اســت با تزریق نقدینگی 
بــه صندوق تثبیت بــازار آرامش ایجاد 
کنــد. ایــن آرامش در صورتی ایجاد می 
شود که قبل از هر چیزی اعتماد به بازار 
تزریق شود. به همین منظور به دنبال آن 
هســتند که سایر بازارهای موازی با بازار 

ســرمایه را ناامن یا محدود کنند. نمونه 
آن بازار رمزارزهاست که خیلی از مردم 
در این بازار پر ریســک ســرمایه گذاری 

انجام داده اند.
علیــزاده اضافــه کــرد: البتــه مــا با 
محدودسازی مخالفیم و می گوییم باید 

بازار رمزارزها هم ساماندهی شود.
وی ادامــه داد: یکی از مهمترین عوامل 
کمــک به بازار ســرمایه عالوه بر تزریق 
اعتمــاد نظارت دقیــق و عمیق بر بازار 
ســرمایه است. شاید در گذشته سازمان 
بورس برای هر ۱۰ سهم به یک ناظر نیاز 
داشت اما امروز برای هر سهم حتی شاید 
به ۱۰ ناظر نیاز دارد تا بتواند آن را کنترل 
کند. متأسفانه برخی از سهامداران بزرگ 
ما در بازار راه های فرار نظارت ها را متوجه 
شده و از این نظارت ها شانه خالی کرده 
که همین باعث ســلب آســایش در بازار 

سرمایه می شود.
 مالیات بر عایدی سرمایه اثری بر 

بازار سرمایه ندارد
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
درباره احتمال تأثیر قانونی شدن مالیات 
بر عایدی سرمایه بر بازار بورس گفت:  ما 
زمانی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
را در کمیســیون اقتصادی دنبال کردیم 
تأکید بر این شد که این طرح بدون تسری 
بر بازار ســرمایه باشــد لذا بازار سرمایه 
مســتثنا شــد. مطمئنا ایــن طرح نمی 
 تواند اثر منفی در بازار ســرمایه داشــته

 باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

کردیم، از تولیدکننده مالیات می گیریم! قاچاقچی را رها 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید 
که هیچ فعال اقتصادی با پرداخت مالیات مشــکلی 
ندارد اما در ســال های گذشــته کمتر به مبنای مهم 

مالیاتی در ایران توجه شده است.
عبــاس آرگون اظهار کرد: بــرای آنکه نظام مالیاتی 
یک کشور شفاف شده و در مسیر درست قرار بگیرد 
باید دو شــرط را رعایت کــرد. مهم ترین موضوع در 
این حوزه عدالت مالیاتی اســت. ما نمی توانیم توقع 
داشته باشیم که فشار مالیاتی بر روی بخش هایی از 
اقتصاد باشــد و سایر بخش ها بدون هیچ محدودیتی 

کار خود را ادامه دهند.
وی با بیان اینکه بخش های غیرشفاف در اقتصاد ایران 

مالیات پرداخت نمی کنند، توضیح داد: کارمندهای ما 
به شکل دقیق و بر اساس قوانین کشور، مالیات خود 
را پرداخــت می کنند، واحدهای تولیدی نیز با توجه 
به اطالعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر کرده و بر 
اساس آن مالیات می دهند اما بخش های غیرشفاف و 
حوزه هایی که اطالعات آن به طور کامل ثبت نشده، 
عمــال هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند و این موضوع 

کامال بر خالف قاعده عدالت مالیاتی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رقم باالی قاچاق 
در اقتصاد ایران، بیان کرد: این رقم های بزرگ قاچاق 
کاال در کشور، از سویی بازار کاالهای داخلی را تهدید 
می کنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و 

مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید راهی پیدا کنیم که 
این پول های کالن به شکل شفاف رصد شوند و افراد 
مجبور شــوند که عــوارض و مالیات مربوط به آن را 
پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده 
را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات می کنیم 

اما با قاچاقچی ها هیچ کاری نداریم.
آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی کشور گفت: 
بحث شــفافیت در نحوه استفاده از منابع مالیاتی نیز 
اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نیست که وقتی 
افراد مالیات می دهند، در نهایت این پول به نفع آنها 
و در راســتای ارائه خدمات به آنها اســتفاده می شود 
اما ما باید نحوه هزینه کرد این پول را مشخص کنیم 

تــا مالیات دهنده هزینه ناکارآمدی دولت را پراخت 
نکند.

وی با بیان اینکه رصد حســاب های تجاری به دولت 
در ایجــاد عدالت مالیاتی کمــک خواهد کرد، ادامه 
داد: همانطور که در بســیاری از کشــورها، دولت بر 
روی حســاب های تجاری نظــارت دارد، ما در ایران 
نیز باید تکلیف پول های کالنی که در شــبکه بانکی 
جابجا می شــود را مشــخص کنیم. نمی شود که یک 
قاچاقچــی ده هــا یا صدها میلیــارد تومان پول را در 
شــبکه بانکی کشور جابجا کند و هیچ نظارتی هم بر 
آن نباشــد، برای توسعه زیرساخت ها و بهبود عدالت 
مالیاتی باید این گام های مهم را با قاطعیت برداشت.

دردسرهای خرید ملک در ترکیه برای ایرانی ها!
چند وقتی اســت که تب وتاب سرمایه گذاری در ترکیه به 
باالترین ســطح خود رســیده است و رسانه های داخلی و 
خارجی به طور مداوم از اقبال ایرانی ها به ســرمایه گذاری 
و خرید ملک در این کشور خبر می دهند. بررسی ها نشان 
می دهــد انگیزه هــای متفاوتی برای خرید ملک در ترکیه 

توسط ایرانی ها وجود دارد.
عمــده افرادی که اقدام به خرید ملک در ترکیه می کنند، 
برای حفظ ارزش ســرمایه خود و همچنین امکانات این 
کشور، مبادرت به این کار می کنند، اما خوب اکثر افراد این 
کار را بدون بررسی های الزم انجام می دهند که در نهایت 
متضرر می شــوند. در همین رابطه مصطفی قلی خسروی 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه خطرات خرید 
مسکن در کشور های همسایه را بار ها گوشزد کرده ام، گفت: 
بســیاری از امالک ترکیه فاقد مجوز های قانونی هســتند 
و ســند ندارند؛ بنابراین زمانــی که مالکان می خواهند از 
شــر چنین امالکی خالص شــوند، آن ها را به خارجی ها 
می فروشــند، چون خارجی ها آشــنایی اندکی با قوانین 

ترکیه دارند.
ســید جالل ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران 

و ترکیه نیز با اشــاره به اینکه از ســال ۱۹۷۴ در ترکیه 
حضور داشــته است، اظهار کرد: در دادگاه های این کشور 
به دادرســی های ایرانی ها که ســرمایه خــود را به طمع 
سرمایه گذاری در ملک از دست داده اند، توجه نشده و به 

راحتی رأی به نفع اتباع خارجی صادر نمی شود.
 استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جهت گسترش 

بازارهای صادراتی
پیش از این، سیدمحمد مرتضوی، عضو هیأت مدیره کانون 
سراسری انبوه سازان نیز با بیان اینکه قوانین ملکی ترکیه 
جانبدارانه اســت و در جهت حمایت از ســرمایه گذاران 
خارجــی نیســت، گفته بــود: در دوره ای که خرید ملک 
رونق گرفت و آمار صعودی بود، ترکیه یک ســری قوانینی 
را در حمایت از مردم خود و در مواجهه با سرمایه گذاران 
خارجی وضع کرد که خریدار تا ۳ سال پس از زمان خرید، 
امکان فروش ملک را نداشته و در صورت فروش هم فقط 

باید ملک خود را به اتباع ترکیه بفروشد.
مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشــگاه چمران اهواز ا 
اشــاره به تبعات خروج ســرمایه از کشور و صرف آن برای 
خرید ملک در ترکیه، اظهارداشت: طی چند سال گذشته 

شــاهد هستیم که میلیارد ها تومان از سرمایه های ایرانی 
به دلیل وضعیت اســفناک اقتصادی و نااطمینانی موجود 
نسبت به آینده کشور، به ترکیه منتقل شده، زیرا با خرید 
ملک، سرمایه گذاران می توانند اقامت و تابعیت این کشور 

را به دست بیاورند.
وی افزود: این فرار ســرمایه قباًل به کشــور هایی همچون 
امارات، گرجســتان و ارمنســتان انجام می گرفت، اما طی 
چند ســال اخیر با توجه به جذابیت های ترکیه این کشور 
گــوی ســبقت را از دیگــران ربوده بــود و به اولین مقصد 

سرمایه های ایرانی تبدیل شده است.
افقه اظهار داشت: اما با توجه به قوانینی که ترکیه در حوزه 
سرمایه گذاری گذشته، در عمل مقررات تبعیض آمیز است، 
زیــرا اگــر یک فرد ایرانی برای دریافت اقامت در ترکیه ملک 
بخرد، تا ســه ســال حق فروش آن را ندارند و اگر این کار را 
انجام دهد مجوز اقامت او باطل می شود و یا اینکه بعد از سه 
ســال نیز تنها خانه را می تواند به خود ترک ها بفروشــد که 
این موضوع نیز مسائل و مشکالت بسیاری را به بار می آورد.

ملک ایرانی ها در ترکیه را مفت می خرند
وی اضافه کرد: زیرا ترک ها به دلیل اینکه می دانند 

ایرانی ها و یا سایر اتباع خارجی خانه را تنها به آن ها 
می توانند بفروشــند، ملک را حتی به نصف قیمت 
یا یک ســوم قیمت خانه می خرند، بنابراین فرد یا 
باید با ضرر و زیان خانه را بفروشد یا سرمایه خود را 
برای مدتی بیخیال شود، از سوی حتی بعد از اینکه 
فرد ملک خود را می فروشد، نمی تواند سرمایه خود 
را از ترکیه خارج کند، بلکه باید برای چندین سال 
ســرمایه خود را در بانک های ترکیه سپرده گذاری 
کند تا اجازه برداشت پول و خروج آن را داشته باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: حتی باید به این موضوع اشــاره 
کرد افرادی که همین امروز اقدام به خرید ملک می کنند 
با توجه به وضع دالل بازی و کالهبرداری که در این زمینه 
وجــود دارد، خانه هــا را حتی ۴۰ درصد بیشــتر از قیمت 
واقعــی خریداری می کننــد، بنابراین تا زمانی که چنین 
وضعیتــی وجــود دارد، ایرانی ها با ضرر و زیان فراوانی در 
ترکیه مواجه می شــوند، افرادی که می خواهند در ترکیه 
اقدام به خرید ملک کنند، باید تمام جوانب امر ار بسنجند 
و با آگاهی کامل این کار را انجام دهند، در غیر این صورت 

بازنده خواهند بود.

گفت و گو

رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت باید پیش از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی زیرســاخت های الزم را فراهم و از برخی نگرانی ها، 
اطمینــان حاصل کند. محمد قاســمی بیان کــرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند 
حوزه خاص محدود می شــود که مســتقیما بر روی زندگی مردم تاثیر دارد. 
از گندم و دارو گرفته تا دانه های روغنی و نهاده های دامی، کاالهایی هستند 
که به سفره مردم مرتبطند و به همین دلیل ایجاد تغییر در ساختار آنها، باید 
منوط به نهایی کردن تصمیماتی قاطع باشد.وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی 
می تواند به ایجاد تغییرات مثبت در تولید داخلی منجر شود، توضیح داد: در 

حوزه هایــی ماننــد دارو یا گندم این امکان وجود دارد که با افزایش حمایت از 
تولیدکنندگان، مقدمات افزایش تولید این محصوالت فراهم شود، البته این 
موضوع به اجرای سیاست های حمایتی درست وابسته خواهد بود.به گفته رییس 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که بنا بر افزایش تولید دارو 
گذاشته شود اما مثال در حوزه تامین مواد اولیه اقدامات الزم انجام نشود، امکان 
دست یابی به اهداف کالن این حوزه وجود نخواهد داشت.قاسمی با بیان اینکه 
سیاست های حمایتی از مردم باید به شکل شفاف و دقیق تشریح شود، گفت: 
مردم نباید این نگرانی را داشته باشند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی آنها 

با مشکالت جدید مواجه می شود، از این رو ابالغ دقیق سیاست های اجرایی به 
دستگاه های مختلف و هماهنگ عمل کردن آنها اهمیت فراوانی دارد.وی با اشاره 
به وابستگی سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرایط کالن کشور، بیان کرد: 
اینکه ما ارز را حذف کنیم و به جای آن حمایت مستقیم از مردم را در دستور 
کار قرار دهیم قطعا اتفاق مثبتی خواهد بود اما باید توجه داشت که در صورت 
شوک جدید به قیمت ارز یا افزایش تورم، میزان تاثیرگذاری این حمایت های 
جدید از مردم کاهش خواهد یافت و باید مقدمات را طوری چید که حین این 
تغییر در سیاست گذاری، در سایر بخش ها مشکالت جدیدی به وجود نیاید.

ح کرد: رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطر

پیش شرط مهم حذف ارز 4200 تومانی

گزارش
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد؛

انسداد مبادی قاچاق سوخت با پایش مستمر دستگاه های متولی
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران درباره 
ضرورت انســداد مبادی قاچاق فرآورده های نفتی گفت: عدم پایش و 
نظارت مســتمر دســتگاه های متولی راه، ورود فرآورده های یارانه ای 
را به بازار قاچاق تشــدید می کند.جلیل ســاالری در دومین نشســت 
کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی گفت: باتوجه به اینکه قیمت 
فرآورده های نفتی در عرضه های داخلی، تکلیفی و یارانه ای اســت که 
می تواند به انحراف مســیر فرآورده ها منجر شــود.وی افزود: بخشی از 
فرآورده ها کاربردهای چندگانه دارند که درپی اختالف قیمت و سوق 
یافتن به بازارهایی خارج از کاربردهای تعریف شده آن، می توانند منجر 
به تشدید پدیده قاچاق شوند.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش 

مطرح کرد: طی ســال های گذشــته در حوزه وزارت صمت مجوزهایی 
صادر شــد که براســاس آن شــرکت هایی در حوزه تقطیر، برش مواد 
نفتــی و بلندینگ شــکل گرفت. در آن مقطــع به مالحظات پایش و 
استانداردسازی متناسب با ضرورت های اصلی تعریف شده به بازارهای 
هــدف توجــه نگردید و اختالف قیمتی فرآورده های تکلیفی در داخل 
کشــور و خارج از مرزها، مســیر توســعه قاچاق را تسهیل کرد و منجر 
به بروز اتفاقاتی شــد که امروز شــاهد آن هستیم.به گفته ساالری هم 
اکنون در حوزه قانون و فرآیندهای اجرایی دچار چالش هایی هستیم 
کــه باید اصالح شــوند که در صورت عــدم اصالحات کنترل و پایش 
مسیر عرضه سوخت و مشتقات نفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی گفت: امروز در صنعت پاالیش فرآورده های اصلی تولید می شوند 
که کاربردهای مشــخصی دارند امــا در کنار آن فرآورده های ویژه ای 
نیز هستند که کاربرد خاصی دارند، لیکن به بخش مشتقات سوختی 
متمرکز و هدایت می شوند. امروز گاهی این فرآورده ها به سمت بازاری 
ســوق داده می شــود که با کاربردهای اصلی انحراف چشمگیری دارد.

وی افزود: در حوزه پتروشیمی رسالت برمبنای تکمیل زنجیره ارزش 
قرارگرفته اســت، اما متاســفانه بعضا مشاهده می شود که محصوالت 
بین مجتمعی و نیمه نهایی بجای سودمحوری به سمت سوخت محوری 
و تولید مشــتقات نفتی هدایت می شــود؛ این فرآیند برای گمرک و 
سازمان استاندارد مشکالت و چالش های عدیده ای را ایجاد کرده است.

آغاز اولین روز از سال جدید میالدی  محقق شد ؛  همزمان با 

آغاز مقدمات عملیات سوآپ سه جانبه گاز

كوتاه از انرژی

بین الملل

توسط محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد؛

فرآیندی مؤثر برای تزریق آب در میادین 
نفتی با رویکرد ازدیاد برداشت

محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر با انجام پروژه ای به فرآیندی مؤثر برای 
تزریــق آب در میادیــن نفتی با رویکــرد ازدیاد 
برداشت دست پیدا یافتند.سعید عباسی، دانش 
آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح 
»مطالعه و بررسی آزمایشگاهی مکانیسم تشکیل 
رســوب و انحالل سنگ مخزن در فرآیند تزریق 
آب هوشــمند در مخازن کربناته« گفت: افزایش 
ضریب بازیافت در مخازن تحت تزریق آب در مقابل 
وجود چالش های فرآیندی قرار دارند که می تواند 
کاهش تزریق پذیری چاه ها را به دنبال داشته باشد 
که عمدتا تاثیرات ناخواسته ای را در مدیریت مخزن 
ایجاد می کنند.وی افزود: همچنین عدم شناخت 
مکانیســم های فعال در مخازن و چگونگی تقابل 
آنها ما را بر آن داشت مطالعه آزمایشگاهی جامعی 
در این خصوص داشته باشیم.عباسی با بیان اینکه 
شناخت مکانیسم های مؤثر در تغییرات خصوصیات 
محیط متخلخل که به طور غیر مستقیم می تواند 
افزایش و یا کاهش تولید نفت از میدان را به دنبال 
داشــته باشــد، گفت: از اهداف مهم در این پروژه، 
بررسی این مکانیسم است.به گفته دانش آموخته 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این طرح بر اساس 
سناریوهای طراحی شده در آزمایشگاه، مکانیسم 
انحــالل به همراه رســوب گذاری در محیط های 
متخلخــل مخازن نفتی به طور مشــخص مورد 

بررسی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: این شناخت باعث شد پارامترهای 
مؤثر در جهت فعال کردن مکانیسم های اثربخش 
مشــخص شــود و با استفاده از طراحی سناریوی 
تزریق به میدان، چالش ها شناخته و برنامه کاملی در 
جهت کاهش و یا رفع چالش ها ارائه شوند.عباسی 
افزود: از ســویی دیگر کاهش چالش آسیب های 
سازندی به میدان می تواند کاهش هزینه های تولید 
و افزایش بهره وری فرآیندهای انتخابی را به همراه 
داشته باشد. تغییر خصوصیات سنگ مخزن جهت 
افزایش ضریب بازیافت نگاهی بود که در اینجا به آن 
پرداخته شد. بهینه ترین ترکیب آب هوشمند نیز 
جهت افزایش کارکرد معرفی شد.محقق دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر در ادامه خاطر نشان کرد: نتایج 
این پروژه می تواند در بهبود عملکرد فرآیند تزریق 
آب و همچنیــن کاهــش هزینه های فرآیندی و 

کاهش مشکالت نقش اساسی داشته باشد. 

کنون از ابتدای امسال تا

گاز در نیروگاه ها 10 درصد  مصرف 
افزایش یافت

معــاون وزیــر نفت در امــور گاز اعالم کرد که 
از ابتدای امســال تاکنــون، نیروگاه ها به طور 
میانگین روزانــه ۲۱۸ میلیون مترمکعب گاز 
مصرف کرده اند که نســبت به مدت مشــابه 
پارســال، ۱۰ درصد افزایش یافته است. مجید 
چگنی در این باره گفت: این در حالی است که 
سرمای زودرس امسال و افزایش سه درصدی 
مشــترکان، افزایش مصرف بی رویه گاز به ویژه 
در بخش خانگی و تجاری را نیز به همراه داشته 
است.وی ادامه داد: درواقع با زمستان زودرس 
امســال که از اوایل آبان ماه آغاز شــد، در نیمه 
دوم ایــن ماه نســبت به همیــن بازه زمانی در 
ســال ۹۹ و پنج سال گذشته، مصارف خانگی 
و تجــاری به واســطه برودت بیــش از حد هوا 
به ویژه در اســتان های شمالی کشور، افزایش 
۲۰ درصدی را تجربه کرد.مدیرعامل شــرکت 
ملــی گاز ایران همچنیــن با بیان اینکه مقدار 
گاز تحویلــی به خطوط نیز از ابتدای امســال 
تاکنون با تحویل میانگین روزانه ۷۰۷ میلیون 
مترمکعب، چهار درصد افزایش یافته اســت، 
افزود: این در حالی است که با تالش بی وقفه و 

شبانه روزی همکارانمان در اقصی نقاط کشور، 
تالش شــده با وجود افزایش مصرف در بخش 
خانگی، تاکنــون روزانه به طور میانگین بیش 
از ۳۴۰ میلیــون مترمکعــب گاز در مجمــوع 
بــه صنایع و نیروگاه ها تحویل  شــود که بیش 
از مقــدار تعهد شــرکت ملی گاز ایران در این 
زمینه اســت.چگنی روند افزایشی مصرف گاز 
در بخش خانگی را نگران کننده خواند و اظهار 
کرد: امیدواریم کنترل های بیشتری بر مصرف 
خانگی انجام شــود تا هم شــاهد این حجم از 
افزایش  مصرف نباشیم و هم با رسیدن به تراز 
گاز در مصــرف و تولیــد، نیروگاه ها و صنایع را 
محدود نکنیــم.وی مصرف گاز بخش خانگی 
در زمستان پارسال را 6۵۰ میلیون مترمکعب 
در روز اعــالم کرد.وی گفت: از همه هم وطنان 
می خواهیم با انجام اقدام های ســاده ای مانند 
تنظیم دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، 
پوشیدن لباس های گرم، محدود کردن فضای 
گرمایشــی در منازل و خاموش کردن وسایل 
گرمایشــی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و 
اجتماعی ما را در بخش مصرف همراهی کنند .

با لغو دریافت مجوز برای معامالت باالی 40 
میلیارد تومان محقق شد؛

 آغاز سرعت بخشی 
ح ها   به فرآیند تکمیل طر
در شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در نامه ای 
خطــاب به مدیران عامل شــرکت های تابعه 
و مدیران ســتادی، لغــو دریافت مجوز برای 
انجــام معامالت بــاالی ۴۰ میلیارد تومان از 
هیئــت مدیره شــرکت ملی نفت را به منظور 
تسهیل امور و سرعت بخشی به فرآیند تکمیل 
طرح ها ابالغ کرد. در بخشی از ابالغیه محسن 
خجسته مهر آمده است: »نظر به موافقت وزیر 
محترم نفت با درخواست این شرکت مبنی بر 
لغو دریافت مجوز برای انجام معامالت باالی 
۴۰ میلیارد تومان از هیأت مدیره شرکت ملی 
نفت ایران، ضمن ضرورت رعایت سیاست ها، 
برنامه هــا و اولویت هــای شــرکت ملی نفت 
ایران در تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های 
سرمایه ای، به منظور سرعت بخشی به فرآیند 
اجرا و تکمیل پروژه ها، ابالغیه فوق با رعایت 
موارد ذیل لغو می شــود:۱- همه شــرکت ها/ 
مدیریت هــا و واحدهــای تابعــه مکلف اند 
فرآیندهای اجرایی طرح ها و پروژه های خود 
را به گونــه ای برنامه ریــزی نمایند که اهداف 
تولیــدی در اولویت قــرار گرفته و از تعریف 
طرح هــا و پروژه های فاقــد اولویت اجتناب 
کنند.۲- الزم اســت فرآیند بررسی، تصویب، 
کنترل و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های 
شــرکت ملی نفت ایران در قالب یک برنامه 
زمان بنــدی منظــم و در چارچوب اعتبارات 
مصوب هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران 
انجام شــود. شــرکت های تابعه مکلف اند در 
اجــرای پروژه ها و طرح ها بــا اعمال نظارت 
صحیــح اهداف تعیین شــده توســط هیئت 
مدیره شــرکت ملی نفت را رعایت کنند.۳- 
رعایــت اصــل صرفه جویــی و مصرف بهینه 
منابــع اعتبــاری و مدیریت هزینه ها با توجه 
به محدودیت منابع مالی در شــرایط موجود 

الزامی است.

 هیچ گونه آتش سوزی 
 در سکوی 16 پارس جنوبی 

خ نداده است ر
پیرو درج خبری مبنی بر آتش سوزی گسترده 
در یکی از سکوهای گازی پارس جنوبی شرکت 
نفــت و گاز پــارس اعالم کرد کــه هیچ گونه 
آتش سوزی در سکوی ۱6 اتفاق نیفتاده است 
و تأسیسات این سکو در وضع ایمن قرار دارند.

بر اســاس این خبر روز جمعــه )۱۰ دی ماه( 
خط لوله انتقال گاز ســکوی ۱6 در بستر دریا 
دچار نشــتی شد که بالفاصله پس از بررسی و 
شناسایی موقعیت آن، خروجی های سکو بسته 
و نشتی به طور کامل مهار شد.در پی این حادثه 
و بر اثر برخورد صاعقه با سطح آب، گاز منتشر 
شده در سطح آب و در فاصله ۱۵ کیلومتری از 
سکو دچار آتش سوزی شده که بالفاصله پس 
از قطــع تولید گاز، آتش نیز مهار شــد.اکنون 
ســکوی ۱6 پارس جنوبی غیرعملیاتی شده 
و برنامه ریزی  برای انجام تعمیرات و بازگشــت 
این سکو به  شرایط تولید در حال انجام است.با 
وجود حادثه یادشده، شرکت نفت و گاز پارس 
ضمن جبران کسری گاز از دیگر سکوها متعهد 

به نگهداشت تولید وفق برنامه مصوب است.

کارشناس حوزه انرژی :

 افزایش پتروشیمی های 
 متانول ساز تامین گاز را 
با چالش مواجه می کند

کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر روند افزایش 
ظرفیت تولیدی متانول ادامه یابد، بار افزایش 
گاز مصرفی به شبکه توزیع داخلی و مصارف 
خانگی فشــار می آورد.ســجاد پورالحسینی  
گفــت: با توجه به ایــن که مهمترین صنعت 
هر کشــور را مواد اولیه موجود در آن کشــور 
تعیین می کند، ایران با داشــتن منابع عظیم 
گاز، مناســب ترین بســتر را بــرای صنعت 
پتروشــیمی دارد.او ادامه داد: سرمایه گذاری 
مــا در این بخــش تاکنون حدود ۵۷ میلیارد 
دالر بــوده که منجر به اشــتغال حدود ۱۲۰ 
هزار نفر به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم 
شــده اســت که با توجه به نسبت اشتغال به 
سرمایه، آمار خیلی خوبی محسوب می شود.
پورالحســینی درباره چالش های این صنعت 
گفــت: یکی از عمده ترین مســئله های امروز 
صنعت پتروشیمی کشور، بحث تولید متانول 
اســت که موافقان و منتقدان زیادی دارد. در 
حال حاضر، حدود ۱۰ میلیون تن متانول در 
کشور تولید می شود که کمتر از ۱۰ درصد آن 
در کشور مصرف و مابقی آن صادر می شود.این 
کارشناس حوزه انرژی گفت: وقتی به صورت 
یــک طرح توجیهی برای بخش خصوصی به 
طرح افزایش تولید متانول نگاه می کنیم، قطعا 
جذابیت مالی زیادی دارد اما اگر از دید ملی به 
آن نگاه کنیم، آینده نگران کننده ای از جهت 

مصرف گاز دارد. 

همانطــور که در گذشــته وزیر نفــت گفته بود آغاز 
عملیات ســوآپ گاز از ترکمنســتان به ایران از اول 
ژانویه خواهد بود به طوریکه مقدمات این اقدام شروع 

شده است.
همزمــان بــا آغاز اولین روز از ســال جدید میالدی 
مقدمات عملیات ســوآپ گاز ترکمنستان به ایران و 
آذربایجان شروع و انجام این عملیات تا چند روز آینده 
رسماً آغاز خواهد شد. پیش تر نیز وزیر نفت اعالم کرده 
بود سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از اول ژانویه 
۲۰۲۲ )۱۱ دی ماه ۱۴۰۰( آغاز می شــود. آنطور که 
مشخص است میزان انتقال گاز در ابتدای شروع طرح 
کمتر از سقف معین شده )۴ میلیون مترمکعب( بوده و 
به تدریج بیشتر می شود.اوایل آذرماه بود که در جریان 
سفر رئیس جمهور به ترکمنستان خبر انعقاد قرارداد 
ســوآپ گاز به ظرفیت ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب 
از ترکمنســتان به آذربایجان از طریق ایران منتشــر 
شــد.اعالم امضای قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان 
به ایران در حالی منتشر شد که مدت ها بود واردات 
گاز از ترکمنســتان به دلیل اختالفات مالی و ارتباط 
بــا آذربایجان به دلیل اختالفات سیاســی کم رنگ 
شده بود.مهمترین جنبه اهمیت این قرارداد، احیای 
رابطه با کشور ترکمنستان است. رابطه گازی ایران و 
ترکمنستان از سال ۷۵ با انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله 
شروع شد. واردات گاز از ترکمنستان به دلیل قیمت 
پایین گاز آن کشور نسبت به سایر کشورها به شدت 
به نفع ایران بود. با این وجود به علت اختالفات مالی از 
سال ۹۵ واردات گاز قطع شد و تأثیر این اتفاق در سایر 

حوزه های تجاری نیز مشاهده شد.وزیر نفت سابق به 
جای سیاست ترمیم رابطه با این کشور همسایه، راه 
تعمیــق اختالفــات را در پیش گرفت و در گفته های 
خود همواره به بی نیاز بودن به گاز ترکمنستان و امتیاز 
ندادن به این کشــور تأکید می کرد. سیاســتی که در 
ســال های گذشته آثار زیان بار آن در عدم تأمین گاز 
خانگی و صنایع مناطق شــمالی نمایان شد.هرچند 
هنوز شــیوه تسویه حســاب ایران و ترکمنستان به 
طور دقیق مشخص نشده ولی جواد اوجی، وزیر نفت 
اعالم کرده که به زودی اولین قسط بدهی های ایران 
پرداخت خواهد شد. با وجود چنین شرایطی، احیای 
رابطه این دو کشــور با انعقاد چنین قرارداد محکمی 

دستاورد بسیار بزرگی است و امید می رود در آینده 
تجارت با این کشور در سایر بخش ها هم گسترش یابد.

به گفته محمد صادق جوکار، مدیر مؤسسه مطالعات 
انرژی قرارداد سوآپ اخیر مقدمه ای برای احیای رابطه 
استراتژیک ایران و ترکمنستان است و به این منظور 

۷-۸ گام دیگر باقی مانده است.
همچنین به طور کلی گسترش دیپلماسی گاز و انعقاد 
قراردادهای واردات، ســوآپ و ترانزیت گاز می تواند 
تضمین کننده منافع سیاســی و اقتصادی کشور در 
بلند مدت باشد. به طور خالصه مهمترین مزیت سوآپ 
را می توان اثبات امنیت و توانایی کشور در انتقال انرژی 
دو کشور مختلف دانست. این مزیت در ارتباط با رابطه 

کشورهای ایران و آذربایجان که در ماه های گذشته 
دچار اختالفات سیاسی شده بودند اهمیت بیشتری 
می یابد.یکی از مزیت های این قرارداد رفع مشــکل 
کسری گاز و افت فشار در استان های شمالی ایران از 
طریق حق انتقال است که در سال های گذشته موجب 
قطعی گاز زودهنگام صنایع و ایجاد مشکل در مصارف 
خانگی شده است.در همین رابطه مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران اظهار کرد: این قرارداد عالوه بر اهمیت 
اقتصادی بر پایداری شبکه گازی در شمال و شمال 
شــرق ایران کمک می کند.الزم به ذکر اســت طبق 
قرارداد فعلی میزان ســوآپ فی ایران در این قرارداد 
۲۰ درصد در نظر گرفته شده که طبیعتاً در ایام اوج 
مصرف زمستان به مناطق شمالی تزریق می شود.در 
همین رابطه نرســی قربان، کارشناس مسائل انرژی 
اظهار کرد: این موضوع ســوآپ گاز از خاک ایران و 
تبدیل آن به عنوان هاب گاز در منطقه مسأله جدیدی 
نیست. ربع قرن است که درباره آن صحبت می شود 
و برنامه ایران این بوده که به عنوان یکی از بزرگترین 
دارندگان ذخایر گاز جهان واردکننده و صادرکننده 
گاز باشد و از سیستم های انتقالی خود استفاده بهینه 
کنــد. امــا به دالیل متعددی این اتفاق نیفتاد. حاال با 
این قرارداد ســوآپ گاز ترکمنســتان به آذربایجان، 
تعامالت گازی ایران با همسایگان بیشتر شده و حتی 
ایران می تواند از ترکمنستان گاز تحویل بگیرد و در 
جنوب از مســیر خلیج فارس، یا در غرب به ترکیه و 
عراق، در شمال به ارمنستان و در شرق به پاکستان 

و حتی هند تحویل دهد.

خبر ویژه

محمد خدادادی بهلولی مجری تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز، گفت: با 
فــرض اینکــه قیمــت هر بیت کوین ۵۰ هزار دالر باشــد و هر لیتر گازوئیل با 
قیمت 6۰ ســنت دالر صادر شــود، اگر نیروگاه ها به دلیل کمبود گاز مجبور 
به مصرف گازوئیل باشــند ارزش ســوختی که برای استخراج یک بیت کوین 
مصرف می شــود، به طور متوســط برابر با 6۰ هزار دالر اســت که در واقع ۱۰ 
هزار دالر از ارزش خود بیت کوین بیشتر است.به گفته این مقام مسئول اگر 
از ماینر های با راندمان پایین اســتفاده شــود این اختالف بیشــتر نیز خواهد 
بود.خــدادادی مجــری تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز درباره ممنوعیت 

فعالیت تمامی مراکز استخراج رمز ارز تا ۱۵ اسفند گفت: در فصل سرد سال 
ما با محدودیت در شــبکه برق مواجه نیســتیم بلکه این ممنوعیت به دلیل 
محدودیت در شــبکه گاز و عدم امکان تامین ســوخت نیروگاه هاســت، اما در 
تابســتان ها محدودیت ما مربوط به شــبکه برق کشور است.مجری تامین برق 
مراکز اســتخراج رمزارز در ادامه اظهار کرد : فعاالن در این حوزه می توانند از 
طریق عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاه های تجدید پذیر، برق مورد نیاز خود را 
تامین کنند، در این شرایط شبکه برق خدمات هموار کردن و پیوسته کردن 

جریان برق را ارائه می دهد.

کز استخراج رمزارز: مجری تامین برق مرا

کشور ضرر می زند کوین 10 هزار دالر به  استخراج هر بیت 

 روند کنونی 
 تعدیل تولید اوپک پالس 

ادامه می یابد
برخــی منابــع اعــالم کردنــد که به 
احتمــال زیاد تصمیــم اوپک پالس در 
نشســت پیش روی اعضای این ائتالف، 
ادامه پایبندی به سیاست های موجود 
خواهــد بود. چهــار منبع اعالم کردند 
که به احتمال زیاد ســازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت )اوپک( و متحدانش 
)ائتالف اوپک پالس( در نشســت این 
هفته خود تصمیم می گیرند به سیاست 
کنونی خود مبنی بر تســهیل تدریجی 
و ماهانــه کاهش   تولید نفت این ائتالف 
پایبنــد بمانند زیرا نگرانی های موجود 
دربــاره تقاضا به دلیل شــیوع ســویه 
اومیکرون ویروس کرونا کاهش یافته و 
قیمت نفت در حال بهبود اســت.اوپک 
و متحدانش قرار است در چهارم ژانویه 
)۱۴ دی مــاه( تصمیم بگیرند که آیا به 
افزایش ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
ایــن ائتالف در ماه فوریه ادامه دهند یا 
خیر. این روند افزایشی تولید برای پایان 
دادن تدریجی به کاهش تولید بی سابقه 
این ائتالف در سال ۲۰۲۰ گرفته شده 
اســت.یک منبع اوپک پــالس گفت: 
تاکنون هیچ نشانه ای از تغییر سیاست 
این ائتالف مشاهده نکرده ام، یک منبع 
نفتی روس و دو منبع دیگر اوپک پالس 
هــم گفتند انتظار می رود هیچ تغییری 
در توافق این هفته رخ ندهد.اوپک پالس 
در نشســت اخیر خود در دوم دسامبر، 
با وجــود نگرانی های موجــود درباره 
ذخیره ســازی راهبردی نفت آمریکا و 
شــیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا، 
تصمیــم گرفته بود به برنامه خود برای 
افزایش تدریجی ۴۰۰ هزار بشــکه در 

روز در ماه ژانویه پایبند بماند.

میکرون بر دورنمای   اُ
 قیمت نفت 2022 

سایه انداخت
تحلیلگران نفت با در نظر گرفتن موانعی 
که شیوع واریانت اُمیکرون برای احیای 
تقاضــا برای ســوخت ایجاد می کند و 
ریسک اشباع عرضه، پیش بینی قیمت 
نفت در سال ۲۰۲۲ را پایین بردند. در 
نظرســنجی رویترز از ۳۵ اقتصاددان و 
تحلیلگر، میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت در سال نوی میالدی ۷۳ دالر و ۵۷ 
سنت پیش بینی شد که حدود دو درصد 
کمتر از پیش بینی ۷۵ دالر و ۳۳ سنت 
در نظرسنجی نوامبر بود. این نخستین 
کاهش پیش بینی قیمت ســال ۲۰۲۲ 
از نظرسنجی اوت رویترز بود.میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت آمریکا ۷۱ دالر 
و ۳۸ سنت در سال ۲۰۲۲ پیش بینی 
شد که پایینتر از پیش بینی ۷۳ دالر و 
۳۱ سنت در ماه پیش بود.نوربرت روکر، 
تحلیلگــر بانــک جولیوس بائر گفت: با 
کندی رشــد تقاضا بــرای نفت، ادامه 
رشد عرضه و تسهیل کمبود انرژی، در 
ســال ۲۰۲۲ شاهد توازن گسترده بازار 
نفت خواهیم بود و بنابراین انتظار داریم 
قیمتها از ســطح جاری پایینتر باشند.
قیمــت نفت برنت کــه در حال حاضر 
حــدود ۸۰ دالر در هر بشــکه معامله 
می شود، تحت تاثیر بهبود تقاضا برای 
سوخت، در مسیر ثبت بزرگترین رشد 
ســاالنه از سال ۲۰۰۹ قرار دارد.با این 
حــال واریانت جدید اُمیکرون کرونای 
دلتا شیوع سریعتری دارد و باعث شده 
است کشورها محدودیتهای کرونایی را 
تشدید کنند. اگر این محدودیتها ادامه 
پیــدا کند، می تواند روند احیای تقاضا 
برای ســوخت را معکــوس کند.ادوارد 
مویا، تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت 
OANDA هــم اظهار کرد: بازگشــایی 
جهانــی بمحــض عبور موج شــیوع 
اُمیکــرون، بهبود خواهد یافت و قیمت 
نفت احتماال نوســانی خواهد ماند زیرا 
اوپــک پالس با افزایش تدریجی تولید، 
معاملــه گــران را در اضطراب نگه می 
دارد.وزیران اوپک پالس قرار است برای 
بازبینی سیاســت تولیــد هفته جاری 
دیــدار کنند. چهار منبع آگاه در اوپک 
پــالس به رویترز گفتند: در شــرایطی 
که نفت نزدیک ۸۰ دالر مانده اســت، 
اوپک و متحدانش شامل روسیه احتماال 
سیاست افزایش تدریجی عرضه را ادامه 
داده و افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز را بــرای فوریه تصویب 

می کنند.
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۵بانک و بیمه
خبر ويژه

عضو هیئت مدیره و معاون امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی 
بیمه میهن به منظور بررســی و ارزیابی عملکرد شــعب، روز 
پنجشــنبه از شــعب ســاوه، کاشان و قم بازدید کرد و از نزدیک 
در جریان فعالیت های جاری و مشــکالت و مســائل این شعب 
قرار گرفت. غالمرضا عزیزی در جریان این بازدیدها که با هدف 
بررســی میدانی عملکرد شــعب و سرعت بخشی به روند توسعه 
فعالیت های این شــرکت انجام شــد، ضمن دیدار و گفتگو با 
همکاران این شــعب و قدردانی از تالش های ایشــان، توجه به 
ظرفیت  بالقوه استان ها را در جذب پُرتفوی مناسب و کم ریسک 
برای شــعب بســیار ضروری و با اهمیت خواند و گفت: رؤســای 
شعب در این زمینه باید تالش و اهتمام بیشتری داشته باشند 
و نمایندگان متبوع را نیز در این راســتا با خود همراه ســازند 

تــا درکنار ایجاد اطمینــان و امنیت برای فعالیتهای اقتصادی؛ 
درآمدزایی و سودآوری خوبی برای مجموعه میهن داشته باشیم 

و موجبات رشد و اعتالی آن را فراهم سازیم.
وی با تشــریح سیاســت ها و اهداف راهبردی شرکت، دستیابی 
و تحقق این اهداف را برای رشــد و اعتالی میهن مهم دانســت 
و گفت در ســایه پشــتکار و تالش مستمر و مضاعب می توانیم 
بــرای میهنمــان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم و این با ظرفیت ها 
و نیروهــای توانمنــد و کارآمدی که در میهن وجود دارد، دور از 

دسترس نیست.
درجریان این بازدیدها، مشــکالت و مسائل این شعب نیز مورد 
بحــث و تبــادل نظر قرار گرفت و بر رفع آنها به منظور ســرعت 

بخشی به امور و بهبود عملکرد تأکید شد.

بازدید میدانی عضو هیئت مدیره از شعب بیمه میهن

خبر ویژه

۵
مدیر بیمه های زندگی بیمه میهن : 

 بیمه های زندگی
 محبوب در دنیا
مغفول در ایران

بیمــه نقش بســیار مهمــی در بهبود، 
رشــد و توســعه اقتصادی کشورها دارد، 
بــدون تکیه بــر صنعت بیمــه، اقتصاد 
هیچ کشــوری، اقتصاد مطمئن و پویایی 
نخواهد بود. عملکرد رو به جلوی صنعت 
بیمــه می تواند ســطح رفاهی و زندگی 
افراد جامعه را افزایش دهد و عامل پیش 
برنده اقتصاد مقاومتی محســوب گردد. 
بیمه هــای زندگی با توجه به ویژگیهای 
خــاص آن از جمله حجــم باالی ذخایر 
ریاضی و ماهیت انباشــتگی آن می تواند 
در فعال نمودن بازار سرمایه نقش کلیدی 
ایفا نمــوده و باعث فعالیتهای اقتصادی 

سودآور گردد.
ســیما خسروشاهی، سرپرست مدیریت 
بیمه هــای زندگی بیمه میهــن با بیان 
این مطالب افزود: در حال حاضر ســهم 
بیمه های زندگی از کل حق بیمه تولیدی 
در حدود ۱۵ درصد می باشد و رشته عمر 
و ســرمایه گذاری بیشــترین سهم را در 
بین رشــته های بیمه های زندگی به خود 
اختصاص داده است. این نوع بیمه  نامه ها 
عــالوه بر بخش بیمه ای ) پوشــش های 
اصلــی و تکمیلی( بخش پس اندازی نیز 
دارند به طوری که در این نوع بیمه نامه ها 
بیمه گرها به مشتریان خود سود فنی علی 
الحســاب و مشارکت در منافع پرداخت 
می نمایند. ســود فنی بیمه های زندگی 
در دو ســال اول ۱6 درصــد و دو ســال 
دوم ۱۳ درصد و از ســال چهارم به بعد 
۱۰ درصــد اســت. اما بــا در نظر گرفتن 
شــرایط فعلی اقتصاد کشــور و نرخ رشد 
تورم و همچنین بازدهی بازارهای موازی، 
به نظر می رســد سود فنی سالهای اولیه 
بــرای بیمه گــذاران رغبتی جهت خرید 
بیمه نامــه زندگــی ایجــاد ننماید ، لذا 
اخیراً شــرکت های بیمه ای جهت حفظ 
مشــتریان خود به گسترش پوشش های 

تکمیلی روی آورده اند
خسروشــاهی تصریح کرد: شرکت های 
بیمــه، پوشــش های مختلفــی مانند 
امــراض خــاص، از کارافتادگی، غرامت 
روزانه بستری و … به بیمه نامه های خود 
الحاق کردند تا جذابیت های بیشــتری 
برای مشتریان خود به ارمغان آوردند اما 
با توجه به اینکه ترکیب ســنی جمعیت 
کشور عزیزمان ایران در حال تغییر جدی 
و اساسی قرار گرفته و جمعیت کشور در 
حال پیشروی بسمت سالخوردگی است 
شــرکت های بیمه ای جدیدا محصوالتی 
و  مســتمری  بیمه نامه هــای  ماننــد 
بازنشســتگی را برای آن دسته از افرادی 
کــه امکان بهره منــدی از صندوق های 
بازنشســتگی در زمان بازنشستگی خود 

را ندارند، عرضه کرده اند.
وی افــزود: اخیرا بیمه نامه مســتمری 
آنــی نیز به بازار آمــده و بیمه میهن نیز 
در حال طراحی این محصول اســت که 
ابتدای ســال آینده این بیمه نامه را ارائه 
خواهــد داد. در ایــن نــوع بیمه نامه ها، 
مشــتری ها یک مبلغ را یک جا به شرکت 
بیمــه می پردازند و حداقل پس از یکماه 
بعد مستمری دریافت می کنند. در حال 
حاضر صرفا چند شــرکت انگشت  شمار، 

بیمه مستمری را ارائه می دهند.
سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه 
میهن در پاســخ به این ســوال که ضریب 
نفوذ بیمه نامه های زندگی در کشور به چه 
صورت است گفت: بیمه زندگی به عنوان 
یک محصول مالی خدمات مناســبی در 
راستای پوشش انواع ریسک ها که اشخاص 
در زندگی روزمره با آن ها روبرو هستند در 
دنیا در حال عرضه است و از محبوب ترین 
بیمه ها در ســطح جهان به شمار می آید 
اما در کشور ما این بیمه نامه مغفول مانده 
و از جایگاه مناســبی در بین خانوارهای 
ایرانی برخوردار نیست. گواه این مدعا هم 
میانگیــن پایین ضریب نفوذ بیمه زندگی 
در ایران نســبت به میانگین جهانی است 

که فاصله زیادی را نشان می دهد.
سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه 
میهن در پاســخ به این سوال که جایگاه 
بیمه نامه هــای زندگی ایران در جهان به 
چه صورت اســت؛ گفت: مطابق آخرین 
آمار منتشر شده در نشریه سیگما ۲۰۲۱ 
ایــران صرفا یک دهم درصد از بیمه های 
زندگی جهان را به خود اختصاص داده و 
رتبه چهلم را به خود اختصاص داده است.

اخبار

تقدیر بیمه مرکزی از کارشناس 
صدور خسارت واحد درمان 

بیمه تجارت نو

طی مراسمی با حضور ابراهیم غالمی جانشین 
مدیرعامل، معاون توسعه سازمانی ،معاون فنی 
و برخی از مدیران شــرکت بیمه تجارت نو لوح 
تقدیر ارســالی از سوی بیمه مرکزی به مسعود 
ختوانه کارشــناس صدور خسارت واحد درمان 

بیمه تجارت نو اهدا شد.
غالمی در این مراسم از نقش و اهمیت کارکنان 
یک ســازمان در راه رســیدن به موفقیت گفت 
و اظهار داشــت: هرکجا شــرکت و یا سازمانی 
توانســت پله های ترقی را یکی پس از دیگری 
پشــت ســر بگذارد، باید نگاهی به کارکنانش 

داشت تا علت آن را بتوان به خوبی دریافت.
وی افزود: نقش کارکنان شایســته و نیروهای 
منضبط در رشد شرکت بیمه تجارت نو کتمان 
نشــدنی است و ما خوشنودیم که توانستیم در 
جــذب و ارتقای کیفیت کارکنانمان نمونه ای 

درخشان در سطح کشور باشیم.
در پایان جانشــین مدیرعامل از کارکنان فعال 
شــرکت بیمه تجارت نو تقدیر و تشکر کرد و به 

مسعود ختوانه نیز تبریک گفت.

تأمین کمک  هزینه جهیزیه 
تعدادی از نیازمندان استان 
گلستان به همت بانک دی 

برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در حاشیه این 
مراسم در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: 
نظام جمهوری اسالمی ایران امنیت امروز خود 
را مدیون رشــادت ها و فداکاری های شهداست 
و برپایی مراســم های تکریم شهدای واالمقام به 
حفظ ارزش های جنگ تحمیلی و فرهنگ ایثار 
و شــهادت کمک شایانی می کند.وی با اشاره به 
اینکه فرهنگ شهادت و ایثار فقط مختص دفاع 
مقدس نبوده و در زندگی ایرانیان جاری اســت، 
به رشادت های سردار شهید قاسم سلیمانی اشاره 
کرد و اظهار داشــت: حاج قاسم سربازی بود که 
تمام زندگی خود را وقف عزت و سربلندی کشور 
اسالمی ایران کرد و این بزرگ ترین ایثاری است 
که در نهاد انســانی ریشــه دارد و باید تالش کرد 
راه و اندیشه آن شهید بزرگوار در سراسر کشور 
جاری شــود.در این مراسم مدیرعامل بانک دی 
در اقدامی مشارکتی از تأمین کمک هزینه تهیه 
جهیزیه تعدادی از نیازمندان اســتان گلستان 
توســط این بانک خبر داد. تعدای کمک هزینه 
تأمین جهیزینه نیز از ســوی سایر دستگاه های 
اســتان از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره( 
صورت گرفت.مدیرعامل بانک دی همچنین در 
ســفر به استان گلســتان، به همراه رئیس بنیاد 
شهید و أمور ایثارگران و استاندار گلستان در گلزار 
شهدای علی آباد کتول حضور یافت و به جایگاه 
شامخ شهدای واالمقام ادای احترام کرد.دیدار با 
تعدادی از خانواده های شهدای این شهرستان از 
دیگر برنامه های مدیرعامل بانک دی در سفر به 

شهر علی آباد استان گلستان بوده است.

با حضور مقامات استانی: 

آسیا در استان قزوین افتتاح شد ساختمان جدید بیمه 
در این مراســم، نرم افزار جدید بیمه آسیا با نام 

“آسیا برتر” راه اندازی و رونمایی گردید.
آیین افتتاح ساختمان جدید شعبه مرکزی بیمه 
آســیا در قزوین با حضور مســعود بادین نایب 
رییــس هیأت مدیره مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیــره این شــرکت و هیات همراه و همچنین 

مسئوالن استان قزوین برگزار شد.
مدیرعامــل بیمه آســیا در این مراســم ضمن 
گرامیداشــت حماســه نهم دی، روز بصیرت و 
میثاق امت با والیت و همچنین سالگرد شهادت 
شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی، ساختمان 
جدید شــعبه بیمه آســیا در قزوین را به نام این 

شهید بزرگوار نام گذاری کرد.
وی در ادامه، با اشاره بر این موضوع که عملکرد 
صنعــت بیمــه در ایران در حمایــت از مردم و 
فعالیــت های تجاری، اقتصادی و تولیدی قابل 
توجه بوده اســت، گفت: بیمه آســیا نیز در این 
ســال های پرالتهاب به همت و تالش کارکنان 
و شــبکه فروش دلســوز و متعهد خود توانست 
به شایســتگی به وظایف بیمه گری و اجتماعی 

خود عمل کند.
نایــب رئیس هیات مدیره بیمه آســیا با تاکید 
بر اینکه اولویت نخســت بیمه آســیا در برنامه 
های کالن، توســعه ارائه خدمــات بیمه ای به 
هموطنان در سراسر کشور است، اظهار داشت: 
بــر همین اســاس، با برنامه ریــزی دقیق، طی 
ســه سال گذشته ۱۵ شــعبه و واحد پرداخت 
خسارت را در اقصا نقاط میهن عزیزمان افتتاح 
و راه انــدازی کردیم. افتتاح ســاختمان جدید 
بیمه آسیا در استان قزوین نیز با هدف ارائه هر 
چــه بهتر خدمــات بیمه ای به هموطنانمان در 

این اســتان انجام شــد. مسعود بادین با ارزیابی 
مثبت از عملکرد بیمه ا ی بیمه آسیا، گفت: بیمه 
آسیا در نُه ماهه ۱۴۰۰ با تولید بیش از ۸۸ هزار 
میلیارد ریال حق بیمه، نســبت به مدت مشابه 
در ســال قبل، ۴۵٫۵ درصد رشــد تولید داشته 
و ســهم خود در بازار بیمه را به ۱۱٫۰۷ درصد 
رسانده ه معادل کل تولید سال ۱۳۹۹ می باشد.

وی افــزود: همچنین بیمه آســیا در راســتای 
حمایــت از بیمــه گذاران خود و عمل به وظیفه 
بیمــه گــری خود در این دوره، بیش از ۴۱ هزار 
میلیارد ریال خســارت به بیمه گذاران و زیان 
دیدگان پرداخت کرد که نسبت به نُه ماهه سال 

گذشته ۴۳/۳ درصد رشد را نشان می دهد.
نایــب رئیس هیات مدیره بیمه آســیا در ادامه 
اظهارات خود با اشــاره ســابقه طوالنی فعالیت 
بیمه آســیا در اســتان قزوین، در مورد ظرفیت 

های بالقوه این اســتان اظهار داشــت: اســتان 
قزوین از نظر توســعه یافتگی صنعتی رتبه دوم 
را در ســطح کشــور دارد و بر اســاس آمار ها از 
نظــر تعداد واحدهــای صنعتی فعال در جایگاه 
چهارم کشــور قرار گرفته اســت. همچنین قرار 
گرفتن این اســتان در مســیر و تقاطع راه های 
اصلــی کشــور و اهمیــت آن از لحاظ ترافیک و 
حمل و نقل و نزدیک بودن قزوین به قطب های 
صنعتی و کشــاورزی در استان های همجوار به 
ویژه تهران ، اهمیت اســتراتژیک این اســتان را 
برای صنعت بیمه کشور دو چندان کرده است. 
چنیــن قابلیت هایی، ضرورت توســعه فعالیت 
های بیمه ای در اســتان قزوین را در راســتای 
حمایت و توســعه تولیــدات صنعتی و فعالیت 

های اقتصادی، ایجاب می کند.
مدیرعامل بیمه آســیا ســپس از راه اندازی و 

رونمایی از اپلیکیشــن جدید بیمه آســیا با نام 
“آسیا برتر” در این مراسم خبر داد و گفت: نرم 
افزار” آسیا برتر” سامانه است که در راستای ارائه 
خدمــات متنــوع و با کیفیت بیمه ای به مردم و 
همچنین دسترســی آســان و سریع به پوشش 

های مورد نیاز بیمه ای طراحی شده است.
وی افزود: در این نرم افزار، در مرحله نخســت، 
امکان صدور بیمه شــخص ثالث برای متقاضیان 
ایجاد شــده و به تدریج امکان صدور سایر رشته 
هــای بیمه ای در این بســتر الکترونیکی فراهم 
می شــود. بر اســاس این گزارش، در این مراسم 
همچنین عباســعلی درافشانی مشاور اقتصادی 
اســتانداری قزوین در سخنانی از همت و تالش 
مدیران ارشــد به ویژه مدیر عامل بیمه آسیا در 
افتتاح ســاختمان جدید شعبه قزوین و توسعه 
ارایه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران تشــکر و 
اظهار امیدواری کرد با توسعه شعبه های شرکت 
های بیمه در استان قزوین، مردم و به خصوص 
تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی از تسهیالت 

بیمه بهره مند شوند.
در ایــن برنامه همچنیــن، آقای غالمی رییس 
شعب بیمه آسیا در استان قزوین در سخنانی با 
خیر مقدم به مدعوین برنامه، گزارشی از عملکرد 

بیمه آسیا در این استان ارائه کرد.
گفتنی اســت در مراســم افتتاح ســاختمان 
جدیــد بیمه آســیا در اســتان قزوین، اعضای 
هیــات مدیره بیمه آســیا، معاونین مدیرعامل، 
تنی چند از مدیران، سرپرســت منطقه هفت، 
روســای شــعب اســتان های گیالن و زنجان و 
سایر مسئوالن شعب بیمه آسیا در استان قزوین، 

حضور داشتند.

اخبار

نئوبانک عامل چابک سازی بانک های سنتی

 ایران زمین همواره در مسیر دیجیتال
مدیرعامــل بانــک ایران زمین از راه اندازی اولیــن نئوبانک واقعی در 
کشور که می تواند زمینه ساز تحولی بزرگ در صنعت بانکداری اسالمی 

باشد، خبر داد.
طی سال های گذشته بانک مرکزی مجوز بانک های مجازی را صادر کرد تا 
در حقیقت تسهیلگر پیاده سازی بانکداری دیجیتالی در کشور باشد ولی 
این کار به تنهایی فقط یک پیشران است و باید مدل کسبوکار و قیمت تمام 
 شده پول در این نوع از بانکداری با بانکداری شعبه محور متفاوت باشد.

بــه نظر می رســد، بانک مرکــزی باید حمایت ها را بــه نحوی انجام 
دهــد که سیســتم بانکی به ســمت بانکداری دیجیتال ســوق پیدا 
کنــد و هزینه هــای بانکداری بی شــعبه با بانکداری با شــعبه تفاوت 
داشــته باشــد. به عنوان مثــال اصالح نظام کارمــزد خدمات بانکی 
 یکــی از ایــن راه هاســت کــه باید مورد توجه بیشــتر قــرار بگیرد

بانک های ســنتی در مواجهه با چالش های جدید، به تغییر ســاختار 
روی آوردند که این نوع بانک ها دو مشکل بارز دارند یکی پیچیدگی 
در روندها و بعدی ساختار بزرگ و فربه که این دو موجب کندی بیش 
از حد این بانک ها بوده اســت از این رو شــرکت های چابک و جوان، با 
هدف بهبود کارایی و اســتفاده از متدهای دانش بنیان توســعه یافتند 
که می توانند خدمات ســریع، ارزان، دقیق و در عین حال آســان را به 

کاربران عرضه نماید.
این بســتر جدید، نظام بانکداری را با چالش و در نتیجه ی آن تحول 
بنیادین مواجه کرده است، زیرا جذابیت بهره برداری از شعبه های بانکی 
بر پایه نرمافزارهای موبایل، به دلیل ارائه یکپارچه نقاط قوت و حذف نقاط 
ضعف، به مراتب بیش از مراجعه به شعبه های سنتی خواهد بود. کاربران 
در مواجهه با این پدیده تازه، فرآیندی مطبوع را تجربه خواهند کردکه 
 این امر باعث گسترش روزافزون خدمات بانکداری دیجیتالی خواهد شد.

بانک های ســنتی با توجه به ســابقه طوالنی خود خواهند توانســت با 
این رقبای تازه وارد و ارزان قیمت رقابت نمایند، ولی شــرایط رقابت 
برای آنها ســخت تر خواهد شــد. آنها به دلیل پیچیدگی و ســاختار 
بــزرگ به ســختی می توانند خود را بــا تغییرات هماهنگ نمایند، در 

حالیکــه کســب و کارهای مبتنی بر نرم افزارهــای کاربردی با انجام 
 برخی تغییرات فنی کوچک به نتایج مورد نظر دســت پیدا می کنند.

نرم افزارهای ارائه دهنده خدمات بانکی بر روی تلفن های همراه شاید 
برای همه مناســب نباشــد. برخی افراد به میزان کافی به توانایی های 
دیجیتالی خود اعتماد نداشــته و لذا از این ابزارهای جدید اســتفاده 
نمی کنند، اما برای افرادی که با دنیای دیجیتال آشــنا هســتند و از 
موبایل خود برای امور روزمره زندگی اســتفاده میکنند، ابزاری بســیار 

عالی و کارآمد است.
“عبدالمجید پورسعید” مدیرعامل بانک ایران زمین  شرایط رقابتی ایجاد 
شده بین بنگاه های اقتصادی را عاملی برای تقویت و توسعه زیرساخت 
بانک های نوین بیان کرد و گفت: قدم اول بانک ایران زمین ارائه خدمات 
بانکداری در حوزه دیجیتال با اپلیکیشنی به نام فراز است که مشتریان 
بتوانند از طریق تکنولوژی بدون حضور در شعب خدمات مورد نیاز خود 
را دریافت کند. قدم بعدی هوشمند سازی سیستم است. به صورتی که 
مشــتریان زمانی که از خدمات بانک اســتفاده می کنند، براساس نوع 
 رفتار آنها )ارزش مشتری( خدمات خاصی برای آنها طراحی و ارائه شود.

پورســعید در خصــوص نئوبانک ایران زمین گفــت: راه اندازی اولین 
نئو بانک واقعی در کشــور، تحول بزرگ بانک ایران زمین در صنعت 

بانکداری خواهد بود. این قرارداد با شــرکت بزرگ “های وب” منعقد 
شــده و قطعــاً در آینــده نزیک تعداد قراردادها و کســب و کارهایی 
 کــه مــی تواننــد در این بســتر فعالیت کنند بیشــتر خواهد شــد.

“فرهاد اینالویی” معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین پروژه بانک 
در این حوزه را اولین نئوبانک واقعی در کشور اعالم کرد و افزود: مدل 
موفق در نئوبانک این است که کسب و کارهایی که خدمات به مشتریان 
می دهند به سمت نئوبانک بروند و نقش بانک در این میان خدمت رسانی 
به این حوزه است و مهمترین بحث در این راستا نوآوری است. نوآوری 
معموالً از بیرون به داخل سازمان وارد می شود و این موضوع باعث شده 
است که استارت آپ ها بدلیل ارتباط نزدیک با مشتری وارد میدان می 
شوند تا نوآوری را به سازمان تزریق کنند. در این میان مرکز نوآوری 
بانک ایران زمین با همراه شرکت های وب می توانند تبادل اطالعات 
 داشته باشند که نهایتا برای هر دو مجموعه ارزش آفرین خواهد بود.

اینالویــی اضافــه کرد: مفهوم بانک دیجیتال به معنای یک بانک کامال 
مکانیزه به همراه شعب و ادارات مرکزی و تمامی خدمات بانکی است 
و نئوبانک گزیده ای از خدمات پرمصرف و ضروری بانک است که در 
اختیار مشتری قرار می گیرد. ارتباط مشترک بانک و شرکت های وب 
موجب ارائه ســرویس های پایه و خدمات مطلوب به مشــتری خواهد 

شد که ارزشمند است.
گفتنی است؛ تا زمانیکه مدل کسب و کاری بانک ها در حالت واسطه 
گری مالی یا به تعبیری دیگر دریافت سپرده از گروهی از مشتریان و 
پرداخت تسهیالت به گروهی دیگر از آنها باشد، پیادهسازی بانکداری 
دیجیتــال بــه معنای واقعی آن امکانپذیر نخواهــد بود. موبایل بانک 
یــا اینترنــت بانک، تنها بخش کوچکی از ردپــای فناوری در صنعت 
بانکداری اســت که سیســتم بانکی کشور ما آن را پذیرفته و بخشی از 
خدمات را از طریق آن انجام میدهد. این در حالی اســت که همزمان 
با توســعه صنعت دیجیتال، مفاهیم جدیدی در بانکداری نوین شــکل 
گرفته که توانســته خدمات بانکی را تا ســطوح بینالمللی توسعه داده 

وکیفیت آن را ارتقا بخشد.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان اظهار کرد:

کز مشاوره خانواده  اجرای برنامه غربالگری در مرا
خوزســتان / گروه اســتان ها: معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم 
دادگســتری خوزســتان گفت: برنامه غربالگری مراکز مشــاوره 
خانواده در اســتان آغاز شــده اســت و از آن جایی که برخی از این 
مراکز از نظر ارائه مشاوره دچار ضعف هایی هستند، نیاز به اقدامات 
اصالحی احساس می شود.حجت االسالم و المسلمین عبدالحمید 
امانت بهبهانی در بازدید از یکی از مراکز مشاوره استان که با حضور 
جمعی از کارشناسان این معاونت و رئیس دادگاه های خانواده اهواز 
برگزار شــد، اظهار داشــت: اعتقاد ما بر مصالحه در امور خانوادگی 
است به جز زوجینی که قابل بازگشت به زندگی مشترک نیستند. 
آن چه برای ما اهمیت دارد این اســت که مراکز مشــاوره وظایف 
خود را به درســتی انجام دهند و جلســات مشاوره را به نحو احسن 
برگزار کنند.وی ادامه داد: انتظار دیگر ما این است که افرادی که 
نمی توانند با یکدیگر ســازش کنند و حکم طالق برای آنان صادر 
می شــود، با کمک مشــاوران این مراکز بتوانند برای زندگی بعد 
از طالق آماده شــوند و آســیب های کمتری در این زمیه ببینند.

حجت االسالم والمسلمین امانت بهبهانی گفت: در این غربالگری 
باید مراکز ضعیف حذف و مراکز قوی تر جایگزین آن ها شوند اما 
بهترین رویکرد از نظر این معاونت، افزایش مطالعه مشاوران خانواده 
و بــه روز کــردن اطالعات آن هاســت و باید در این زمینه نهضت 

مطالعه و پژوهش به راه افتد.وی تصریح کرد: مدیران استانی طی 
سال های گذشته بیشتر به دنبال مسائل عمرانی و آبادانی استان 
بوده اند تا مسائل فرهنگی و اگر توجه بیشتری به مسائل فرهنگی 
استان می شد، شاید امروز شاهد بسیاری از آسیب های اجتماعی 
و برخی جرائم ناشــی از این آســیب ها، نبودیم.حجت االســالم 
والمســلمین امانت بهبهانی گفت: بیش از ۸۰ درصد طالق ها در 
دوران عقد اتفاق می افتد که ۳۵ درصد آن ها در شــش ماه اول 
این دوران اســت.وی افزود: از ســوی دیگر آمار مجرمین حرفه ای 
نشــان می دهد که بســیاری از آنان فرزندان طالق یا خانواده های 
از هم گسیخته هستند که این آمار، نقش امنیت و آرامش خانواده 
را پررنگ تر می کند.حجت االسالم والمسلمین امانت بهبهانی با 
تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
در تقویــت نهــاد خانواده از طرق ارائه آموزش در این زمینه، بیان 
داشت: پس از شیوع ویروس کرونا، سن استفاده از فضای مجازی 
در کشــور بســیار پایین آمده اســت اما برای اســتفاده از این فضا 
هیچ برنامه ای در کشــور وجود ندارد این در حالی اســت که در 
کشــورهای پیشــرفته برای سنین مختلف در استفاده از اینترنت، 
حــد و مرز و محدودیــت هایی وجود دارد.وی افزود: طی ماه های 
گذشته سلسله بازدیدهایی از مراکز مشاوره استان صورت گرفت 

که نتیجه آن به زودی اعالم و تشــویقاتی برای مراکز برتر در نظر 
گرفته می شــود.در ادامه این نشســت، رئیس دادگاه های خانواده 
اهواز نیز گفت: مراکز مشاوره باید شانس بازگشت به زندگی را برای 
همه مراجعه کنندگان در نظر بگیرند و جلســات را به طور کامل 
برگزار کنند.حجت االســالم والمسلمین موسوی ده موردی ادامه 
داد: در موارد متعدد برخی از افرادی که وکالت طالق می دهند و 
ابراز خستگی از زندگی مشترک می کنند نیز با دریافت مشاوره به 
زندگی مشترک برگشته اند.وی تصریح کرد: گاهی نیز یک طرف 
پرونده در زندان و یا کمپ ترک اعتیاد به سر می برد و این مرجع 
قضایی برای ارائه مشــاوره به مراکز نامه می دهد تا آن فرد نیز از 
دریافت مشاوره محروم نشود.حجت االسالم والمسلمین موسوی 
ده موردی گفت: مواردی وجود دارد که مشــاور تشــخیص طالق 
اورژانسی را می دهد که در این موارد باید تعداد اقعی جلسات برگزار 
شــده و دلیل فوریت طالق مانند دعوای فیزیکی و احتمال ضرب 
و شتم یکی از زوجین، مشخص شود تا بتوانیم آمار و جمع بندی 
صحیحی از دالیل طالق ها در استان داشته باشیم.در ادامه مدیر و 
مشاوران مرکز مشاوره و کارشناسان فرهنگی معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری استان 
نیز به بیان راهکارها و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند.

با حضور معاون وزیر نفت انجام شد؛ 

امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه هوشمندسازی شبکه توزیع گاز در مشهد
مشــهد / گروه استان ها: با حضور معاون 
وزیر نفت در امور مهندســی، پژوهشی 
و فنــاوری، تفاهم نامه هوشمندســازی 
شــبکه توزیــع گاز در مشــهد امضــا 
شد.وحیدرضا زیدی فرد معاون وزیر نفت 
در امور مهندســی، پژوهشــی و فناوری 
در حاشــیه امضای این تفاهم نامه بین 
شرکت گاز خراسان رضوی و پارک علم 
و فناوری خراسان، گفت: یکی از مواردی 
که به طور جد در دستور کار وزات نفت 
قرار دارد موضوع هوشــمندی است.وی 
بــا بیان این مطلب که صنعت نفت قطعا 
به سمت هوشمندسازی حرکت خواهد 
کرد افزود: زمینه و بستر این مهم از طرق 
عقد قرارداد با شرکت های توانمند دانش 
بنیان داخلی انجام می شود.معاون وزیر 
نفت در امور مهندسی، پژوهشی و فناوری 
ادامه داد: شــرکت های دانش بنیان می 
توانند در زمینه هوشمندســازی کمک 
بســیاری بــه صنعت نفــت و گاز کنند. 
وزارت نفت ضمن حمایت از شرکت های 

دانــش بنیان، تالش مــی کند تا با یک 
سیاســت گذاری درست در مسیر تحقق 
اهداف عالی کشــور حرکــت کند.این 

مقام مســول اقدامات پژوهشی شرکت 
گاز خراسان رضوی را قابل تقدیر دانست 
و بر توســعه فعالیت های پژوهشــی در 

ســطح صنعت نفت و گاز کشــور تاکید 
کرد.مدیرعامل شــرکت گاز استان هم 
در بخشــی از این مراســم گفت: در نظر 

اســت طی قراردادی فی مابین مدیریت 
پژوهش و فن آوری شــرکت ملی گاز و 
پارک علم و فن آوری خراسان هوشمند 
ســازی شبکه گاز شهری برای اولین بار 
در کشــور  به صورت پایلوت در مشــهد 
اجرا شود.حســن افتخاری افزود: در این 
طرح با اســتفاده از هوش مصنوعی بهره 
برداری حــوزه گازرســانی در خطوط 
 TBS انتقــال و توزیع از ایســتگاه های
تــا درب منازل هوشمندســازی خواهد 
شــد.به گفته افتخاری، مدیریت بهینه 
فشــار گاز در خطوط توزیع، استفاده از 
موتور آفالین با قابلیت شــبیه ســازی و 
ارایه راهکار باالنس شبکه گاز مبتنی بر 
هوش مصنوعی، پیش بینی هوشمندانه 
مصرف کوتــاه مدت ســاعتی، روزانه، 
هفتگــی و ماهانه بــه تفکیک مناطق، 
ایجاد دیســپچینگ هوشمند با نظارت 
به هنگام، کنترل بهینه و گســیل بهینه 
منابــع از اصلی تریــن آورده اجرای این 

طرح خواهد بود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر کل استاندارد استان اردبیل خبر داد؛

 صدور و تمدید 133 پروانه 
 کاربرد عالمت استاندارد 
برای واحد های تولیدی 

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل اســتاندارد 
اســتان اردبیل گفت: در۹ ماهه ســال ۱۴۰۰ ؛ 
عملکــرد این اداره کل در زمینه صدور و تمدید 
پروانــه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری برای 
واحد های تولیدی استان ۱۳۳  فقره بوده است.

هاشم عالیی، مدیر کل استاندارد استان با اعالم 
ایــن خبر گفت: این پروانه ها در زمینه فرآورده 
های تولیدی مصالح ساختمانی، معدنی، غذایی 
و کشاورزی، مکانیک، فلز شناسی، بسته بندی، 
سلولزی و شیمیایی صادر شده است.وی اظهار 
داشت: در ۹ماهه سال جاری، 6۹ پروانه کاربرد 
عالمــت اســتاندارد اجباری بــرای واحدهای 
تولیــدی مختلف صــادر و 6۴ پروانــه کاربرد 
عالمت استاندارداجباری نیز تمدید شده است.

وی یادآور شــد: با صــدور و تمدید ۱۳۳ پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد اجباری برای واحدهای 
تولیدی و خدماتی شــاهد تحقق۱۵۰ درصدی 
برنامه عملیاتی ســال جاری در۹ماهه بوده ایم.

مهنــدس عالیــی در ادامه افــزود : مدت زمان 
انقضای تاریخ مندرج در پروانه های اســتاندارد 
صادره ســه ســال می باشــد .وی در آخر افزود 
: صدور پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد نشــان 
از افزایــش تولیــد با کیفیت و ایجاد اشــتغال و 
رشد وتوسعه تولیدات در استان را دارد.مدیرکل 
اســتاندارد اردبیل در پایان تصریح کرد: مردم 
می توانند با ارســال کد ده رقمی مندرج در زیر 
عالمت استاندارد درج شده روی کاال و خدمات به 
شماره پیامک۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت استاندارد 
کاال اطمینان حاصل کنند و درصورت مشاهده 
موارد غیراســتاندارد می توانند مراتب را به این 

اداره کل اطالع دهند.

ح شد؛ در نشست شورای تعامل استان گیالن مطر

انسجام و وحدت راه برون رفت از 
مشکالت و عقب ماندگی ها است

گیالن / گروه استان ها: نشست شورای تعامل 
استان گیالن به ریاست حجت االسالم محمد 
رضا عباســی رئیس شورای تعامل و با حضور 
اســدا... عباســی اســتاندار گیالن، سید امیر 
حســین علوی شهردار رشــت، سید شمس 
شــفیعی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
شــورا، حســن محمدیاری عضو کمیسیون 
تلفیــق مجلس و دیگر مســئوالن اســتانی 
برگزار شــد. در این نشســت استاندار گیالن 
نبود انســجام را موجب عقــب ماندن گیالن 
در بســیاری از شــاخص ها عنــوان کرد و بر 
همگرایی و وفاق جهت جبران عقب ماندگیها 
و ارائه خدمت شایســته به مردم تاکید ورزید.
همچنین در این نشســت انسجام حول محور 
والیت و اجتناب از چنددستگی ضرورتی جدی 
عنــوان گردید و در زمینه موضوعاتی پیرامون 
همراهی و کمک متقابل جریانهای سیاسی و 
اجتماعی با دولت، استفاده از همه ظرفیتها در 
اســتان و اتخاذ رویکرد یکصدایی، همگرایی و 
هم افزایی برای جبران عقب ماندگیهای گیالن 
در شــاخص های توسعه ای و عمرانی بحث و 

تبادل نظر شد.

 در راستای اخذ اعتبارات ملی 
جهت رفع مشکالت آبرسانی استان گیالن؛

440 میلیارد ریال به پروژه های 
 تنش آبی استان گیالن 

تخصیص یافت
گیــالن / گروه اســتان ها: جلســه پیگیری 
اعتبــارات تنش آبی اســتان گیالن بصورت 
ویدئوکنفرانســی بــا معاون نظــارت بر بهره 
بــرداری شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور و حضور مدیران عامل شــرکت های 
آب و فاضــالب و آب منطقه ای گیالن برگزار 
شد.  در راستای اخذ اعتبارات ملی جهت رفع 
مشــکالت آبرسانی شهری و روستایی استان 
پس از برگزاری چندین جلســه کارشناسی با 
مدیران و کارشناسان شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور و تعیین چالش های موجود و 
اعتبــارات مورد نیاز ، تخصیص ۴۴۰ میلیارد 
ریال در قالب بخشــی از اعتبارات پروژه های 
تنش آبی اســتان ابالغ شد.بنا به این گزارش 
طی جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور مهندس 
کشــفی معاون نظارت بر بهره برداری شرکت 
مهندســی آب و فاضــالب کشــور و مدیران 
عامــل و معاونیــن شــرکت آب و فاضالب و 
آب منطقه ای گیالن، تصمیمات اخذ شــده 
در جلســات کارشناســی مصوب و اعتبارات 
مــورد نیاز و پروژه هــای دارای اولویت اعالم 
شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل آبفای گیالن ضمن تشریح برنامه 
های شــرکت در جهت پایداری آب اســتان، 
خواســتار تأمین اعتبارات مــورد نیاز جهت 

تکمیل پروژه های آبرسانی شد.

در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار دل ها؛

 مدیران و کارکنان مخابرات 
 منطقه مرکزی به صورت آنالین 

حضور یافتند
مرکزی / گروه اتسان ها: مدیران و کارکنان مخابرات 
منطقه مرکزی در مراسم دومین سالگرد شهادت 
سردارســپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی که از 
گلزار شــهدای کرمان و از جوار مزار ســردار دلها 
حاج قاســم ســلیمانی برگزار شد ،از طریق شبکه 
ویدئــو کنفرانس حضور یافتند.در این برنامه زنده 
که به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و دومین ســالگرد ســردار ســلیمانی برگزار شد، 
مهنــدس لطفی مدیرمخابــرات منطقه مرکزی 
باتفاق جمعی از همکاران در این مراســم حضور 
یافتند.گفتنی است دراین مراسم که با هماهنگی 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران و مخابرات منطقه کرمان ، با حضور مهندس 
ســلطانی مدیرعامل و مهندس بیدخام مدیرکل 
ارتباطات وامور بین الملل شــرکت مخابرات ایران 
ازگلزار شــهدای کرمان بصورت زنده پخش شــد ، 
برنامه مداحی ، سخنرانی مهندس سلطانی پیرامون 
شخصیت واالی سردار سلیمانی و پخش نماهنگی 
با موضوع ســرداردلها انجام شدو بطور همزمان از 
طریــق درگاه های ارتباطی نظیر ویدئو کنفرانس 
شاوک ، پخش زنده سایت شرکت مخابرات ایران ، 
پخش آنالین آپارت و هیئت همراه پوشش داده شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد؛

 پیشرفت 85 درصدی احداث 
کمربندی خمینی شهر- جهادآباد

اصفهان / گروه استان ها: معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از پیشرفت 
۸۵ درصــدی پروژه احــداث کمربندی خمینی 
شهر- جهادآباد با اعتبار هزینه شده ۲۷۷ میلیارد 
ریال خبر داد. بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی 
و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت پروژه احداث کمربندی 
خمینی شهر- جهادآباد اظهار کرد: با توجه به وجود 
پاالیشگاه پتروشیمی، نیروگاه و شهرک صنعتی، 
احداث کمربندی از ســمت خمینی شهر به سمت 
شاهین شــهر در ســال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار 
گرفــت.  وی بــا بیان اینکــه این پروژه به طول ۳۰ 
کیلومتر اســت اذعان داشت: در حال حاضر بیش 
از ۲۰ کیلومتر آن انجام و به بهره برداری رســیده، 
و ۱۰ کیلومتر دیگر در دســت اجرا اســت. معاون 
مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان از مزایای این پروژه به روان شدن ترافیک 
و خارج شدن کمربندی خمینی شهر ازترافیک بین 
شــهری اشــاره کرد و گفت: به لطف خدا با تکمیل 
ایــن پروژه مباحثی همچون تصادفات رخ به رخ و 
نقاط حادثه خیز مرتفع می شود.وی با بیان اینکه 
پروژه احداث کمربندی خمینی شــهر- جهادآباد 
دارای ۸۵ درصد پیشــرفت فیزیکی است توضیح 
داد: عملیــات خاکبــرداری و خاکریزی این محور 
تکمیل شده و تا کنون ۱۱ هزار و ۵۲۰ مترمکعب 
زیراســاس و اســاس، ۴۴۵ مترمکعب بتن ریزی، 
هفت تن آرماتوربندی و بیش از ۳۱ هزار تن آسفالت 
گرم برای این پروژه به کار رفته است. شاهسوندی 
اعتبار هزینه شده برای احداث کمربندی خمینی 
شــهر- جهادآباد را ۲۷۷ میلیارد ریال عنوان کرد 
و گفــت: در صــورت تامین اعتبار و منابع الزم، به 
لطف خدا تا سال ۱۴۰۲ این پروژه تکمیل و تقدیم 

مردم عزیز می شود.  

مدیرمخابرات منطقه گلستان:

گر به مسئولیت نگاه خدمت شود  ا
نعمت است

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرمخابرات منطقه 
گلســتان ، در جلسه شــورای اداری از مسئولیت 
بعنــوان نعمتی یاد کرد که در اختیار مســئوالن 
اســت.دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه 
خدمتگزاری فرصتی است که در اختیار مسئوالن 
است گفت : از این فرصت باید به نحو احسن استفاده 
کــرد و از آن برای رفاه حــال مردم بهره برد.مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان با اشــاره به نقاط قوت 
مخابرات استان آنرا نیازمند تقویت دانست ولی بر 
رفع نقاط ضعف تاکید بیشــتری داشت.وی دالیل 
مختلفی را بر وجود نقاط ضعف تاثیرگذار دانست و 
افزود: رفع موانع و همگرایی و هم افزایی و همکاری 
بین بخشــی عاملی مهم در بهبود بخشیدن نقاط 
ضعف خواهد بود.دکتر غالمعلی شــهمرادی عدم 
استفاده مطلوب از ظرفیت منابع انسانی و کندی 
فعالیت های جاری و توســعه ای ، را از نقاط قابل 
بهبــود عنــوان کرد و گفت:در  این زمینه تدابیری 
اندیشــیده شده و موانع برطرف شود .پاسخگویی 
مناسب به مراجعین و مشترکین ،گفتگو و تعامل 
با مردم جهت رفع مشکل ،  اطالع رسانی و آگاهی 
بخشــی به مردم از خدمات و ســرویس های قابل 
ارائه مخابرات از موارد دیگری بودکه مدیر مخابرات 
منطقه گلستان در جلسه شورای اداری مورد تاکید 
دانســت و گفت : نظارت و کنترل مستمر فعالیت 
کارکنــان ، پیمانکاران و کارگزاران از برنامه هایی 
است که نباید از آن غافل شد.وی در پایان تکالیف 
ابالغی شرکت مخابرات ایران را الزم االجرا و تحقق 
هدف های در نظر گرفته شده را با توجه به نزدیک 
شدن به پایان سال از تمامی اعضای شورای اداری 

مورد انتظار دانست. 

استانها 6

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:

کاهش می دهد کالنشهرها را  الیندگی  آ توسعه خطوط ریلی، 
اصفهان / گروه اســتان ها: معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن 
اصفهان ، با اشــاره به اجرای پروژه های متعدد زیســت محیطی 
در این شــرکت و همچنین پروژه های در دســت اجرا گفت: این 
شــرکت نه تنها با نظارت ســازمان محیط زیســت در مسیر صنعت 
ســبز قرار دارد بلکه با تولید ریل، امکان توســعه حمل و نقل ریلی و 
خطوط مترو را فراهم نموده تا بزرگترین عامل آالیندگی شــهرها 
یعنی تردد خودروها را کاهش یابد.علیرضا رضوانیان اظهار داشت: 
کسی نمی تواند ادعا کند که صنعت از جمله صنعت فوالد آالینده 
نیســت. اما کاهش آالیندگی راه های مختلفی دارد هم چنان که 
در بســیاری کشــورهای دنیا کارخانه های فوالدی نزدیک مناطق 
مســکونی هســتند و مشــکلی هم ایجاد نمی شود. در واقع صنایع 
فوالدی باید برای کنترل آالیندگی، نهایت تالش خود را بکنند اما 
امــکان توقــف فعالیت ایــن صنایع وجود ندارد چرا که نمی توان به 
مردم گفت که خانه نسازند، از لوازم خانگی استفاده نکنند و... چرا 
کــه همــه این ها نیازمند صنعت فوالد هســتند . وی افزود: در این 
بین، آالیندگی حاصل تردد خودروها و مناسب نبودن و کامل نبودن 

خدمات حمل و نقل شــهری نســبت به صنایع فوالدی بسیار بیشتر 
است اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد . برای افزایش خدمات حمل 
و نقل شهری، توسعه حمل و نقل ریلی اهمیت بسیاری دارد که طی 
سالیان گذشته به دلیل نبود ریل و مشکالت ناشی از تحریم، توسعه 
مناسب در این بخش را شاهد نبودیم. اما ذوب آهن اصفهان با تولید 

ریل، این مشکل را حل کرد و هم اکنون با تولید انواع ریل مورد نیاز 
کشور، توسعه خطوط ریلی را شاهد هستیم و سال گذشته در این 
خصوص رکورد توسعه این زیرساخت مهم در کشور با بهره گیری 
از ریل ملی، شکســته شــد . اگر به اهمیت تولید ریل توســط ذوب 
آهن توجه نشــود و یا به دالیل مختلف از جمله مقابله با آالیندگی 
بخواهیم مانع تولید این شرکت شویم، ریل تولید نخواهد شد و قطعاً 
خطوط مترو توسعه نخواهد یافت و آالیندگی شهری نیز همچنان 
مســیر افزایش را در پیش می گیرد . معاون برنامه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهان گفت: در واقع این مجتمع عظیم صنعتی عالوه 
بر فعالیت های زیست محیطی که برای کاهش آالیندگی های خود 
انجام داده و در این زمینه بیش از ۴ هزار میلیارد ریال هزینه کرده 
است و برای نگهداری فضای سبز ۱6 هزار و ۵۰۰ هکتاری که ۸۰ 
برابر استاندارد جهانی برای صنایع است، ساالنه ۱۴ میلیارد تومان 
هزینــه مــی کند، جهت کاهش آالیندگی ناشــی از تردد خودروها 
هم، تولید ریل را با ســختی فراوان و در شــرایط تحریم رقم زد که 

اهمیت بسیاری برای محیط زیست دارد. 

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها:  معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در دومین روز سفر به استان گلستان با خانواده شهید 
مدافع سالمت در گرگان دیدار کرد. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی 
در این دیدار با خانواده شهید دکتر عبدا... عباسی گفت و گو کرد.شهید 
عبدا... عباسی از روسای سابق دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود که 
سال گذشته به علت ابتال به کرونا به شهادت رسید.در این دیدار یکی 
از فرزندان  شــهید عباســی به بیان مشــکالت خود در زمینه تحصیل 
دانشگاه پرداخت.قاضی زاده هاشمی همچنین امروز با بهمن عسگری 
آزاده و جانباز ۵۰ درصد گلستان دیدار کرد.عسگری از کارآفرینان برتر 

و نمونه گلستان است که برای اشتغال ۳۰ نفر تقاضای ۱۵۰ میلیارد 
ریال تســهیالت کرد که در این جلســه راهکارهای پرداخت آن مورد 
بررســی قرار گرفت.قاضی زاده هاشــمی در این دیدار وعده داد که از 
همه توان برای خدمت رسانی صادقانه به خانواده های معظم شهدا و 
جانبازان استفاده خواهد کرد.شرکت در جلسه شورای ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت گلستان و  حضور در تجمع ۹ دی گرگان از جمله برنامه 
های دومین روز سفر برنامه های قاضی زاده هاشمی به گلستان اعالم 
شد.گلستان با حدود ۲ میلیون نفر جمعیت، حدود چهار هزار شهید 

تقدیم انقالب اسالمی و نظام کرده است.

گلستان دیدار کرد معاون رئیس جمهور با خانواده شهید مدافع سالمت استان 
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ویژه از جامعه

كوتاه از جامعه

جامعه امروز مدتی اســت با یک چالش 
جدید مواجه شده است؛ »مهریه« که این 
روزها یکی از علت های عدم ترغیب پسران 
جوان برای ازدواج اســت.مهریه های باال 
همچنین یکی از عوامل فروپاشــی بنیان 
خانواده اســت؛ آنجــا که برخی دختران 
تازه عروس به مدد آن به دنبال اســتقالل 
مالی و گذران زندگی بر اســاس سالیق 
شــخصی هستند و برای به دست آوردن 
آن حتی به طالق فکر می کنند و مردان 
تازه دامادی که اسیر غول مهریه هستند 
و تمــام عنان زندگی را باید به شــریک 
زندگــی خود بســپارند.هر چند چنین 
مــواردی، کم اســت اما انــکار وجود آن 
در جامعه به خصوص در جوامع شــهری، 
امری ناممکن اســت؛ یکی از راهکارهای 
کنتــرل غول مهریه، تعیین حد برای آن 
اســت تا این سنت حســنه اسالمی، در 
حقیقت بهانه تقدیر از همســر باشــد تا 
ابزاری برای کنترل؛ هر چند تاریخ اسالم 
از حدگذاری مهریه تجربیات خوبی دارد 
اما االن برخی هســتند که با استدالالتی 
مانند دفاع از حق استقالل مالی و امنیت 
زندگی زن در نبود شوهر )به هر علتیـ  
خواسته یا ناخواسته( تعیین سقف برای 
مهریــه را برنمی تابند و تصویب قانون در 
خصوص حدگذاری را گام برداشــتن در 
مســیر بی عدالتی می دانند.در ادامه نظر 
سکینه ســادات پاد؛ حقوقــدان، وکیل 
دادگســتری و فعال حوزه خانواده، زنان 
و کودکان درباره تعیین سقف برای مهریه 

را می خوانیم:

موافــق ورود مجلــس به موضوع مهریه 
هستید؟

امیدوارم که این مسئله در قالب »طرح« 
مــورد رســیدگی قرار نگیــرد؛ در مورد 
مهریــه معتقدم چون بحث قضائی دارد 
و گرفتاری هــای حصــول مهریه را قوه 
قضائیه بهتر از همه می داند، اگر مجلس 
وارد کار شود، چند چالش جدیدتر ایجاد 
می کند.زمانی که طرح تسیهل در مجلس 
بررسی می شد و متأســفانه نمایندگان 
حــرف کســی را نمی شــنیدند، یکی از 
نماینــدگان فعال مجلس گفت که ما کار 
خودمان را می کنیم؛ این یک نوع روحیه 

تعامل ناپذیری اســت، بهرحال مجلس 
خانه ملت اســت. یا برای مثال یک عضو 
کمیسیون قضائی در مورد تک همسری 
و چندهمســری صحبت هایــی به زبان 
آورد کــه دقیقاً خــالف منظومه فکری 
مقــام معظــم رهبری اســت؛ حضرت 
آقا توصیه شــان به تک همســری است. 
حضــرت امام هم موافق تک همســری 
بودند و می دانم که حضرت آقا به شــدت 

با چندهمسری مخالفند.

تعییــن ســقف مهریــه موافــق  بــا نظــر 
هستید؟

اگــر تعیین ســقف مهریه می خواســت 
کارگشا باشد پیش از این انجام می شد؛ در 
طول تمام دوره های چندگانه قانونگذاری، 
برای مهریه سقف گذاری نکرده ایم و حتی 
توصیفش هم در قانون نیست که بگوییم 
مهریه چه باشد و چه نباشد یعنی انتخاب 
مهریه را برای خوِد مردم گذاشــته است.

ما داریم بحِث قانون را و گرایش آقایان را 
می گوییــم و بعد می گوییم آن چیزی که 

اســالم می گوید چیست و حاال چطوری 
باشد اما مشخصاً قانونگذار ما در سال ۹۱ 
و در مــاده ۲۲ قانــون حمایت از خانواده 
یک دخالت کرد؛ در ماده ۲۲ آمده اســت: 
»هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ 
ســکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، 
وصــول آن مشــمول مقــررات ماده )۲( 
قانون اجرای محکومیت های مالی است؛ 
چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد 
در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالک 
پرداخت اســت. رعایت مقررات مربوط به 
محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی 

است«.

کمیت به موضوع تعیین سقف  ورود حا
درست نیست؟

یکی از این مشــکالتی که تعیین ســقف 
مهریــه در اجرا ایجــاد می کند، همین 
تأخیر در ازدواج هاست که آن را افزایش 
خواهــد داد. همانطــور کــه مهریه زیاد 
باعث طالق می شــود، حدگذاری مهریه 
ممکن اســت مانعی برای ازدواج شــود؛ 

حاکمیت باید اجازه دهد مردم خودشان 
مشــکل خودشــان را حل کنند. مشکل 
این است که قانونگذار نیامده یک ساز و 
کار دقیق درباره ۱۱۰ ســکه را مشخص 
کنــد. آیا حاکمیت برای وصول این ۱۱۰ 
ســکه که حدگذاری شده نباید تدابیری 
می اندیشــید؟ مانند چــه؟ مثاًل راه فرار 
را ببنــدد! امــا رأی دیوان عالی یک چیز 
دیگر می گوید و از طرفی قانون ۵ ســاله 
ششــم توسعه می گوید اســناد رسمی 
الزم االجراســت و بایــد از طریــق اداره 
ثبت باشــد. بعــد می گوید که خانم ها از 
طریق اداره ثبت اقدام کنند، از آن طرف 
نمی رود قانــون محکومیت های مالی را 
اصالح کند چون به نفع خانم ها نیســت.

وقتی حدگذاری ۱۱۰ سکه انجام می شود 
یعنی مــِن قانونگذار می خواهم حمایت 
کنم اما حمایت چیســت؟ این است که 
بگویــی من حکم جلب می دهم، حاال آن 
را می خواهــی چکارش بکنی؟ مردی که 
مهریه را نمی دهد را به زندان بفرســتی 
که کدام مشکل حل شود؟ حمایت یعنی 

اینکه زن مجبور است از طریق ثبت اقدام 
کنــد و آقا بالفاصله می رود اموالش را به 
دیگــری منتقل می کند؛ اقــدام او فرار 
از ِدین محســوب می شــود؛ زن می رود 
شــکایت می کند تا معامله باطل شود اما 
تفســیر قضائی می گوید نه! در ماده ۲۲ 
آمــده اگر رأی قطعی از محاکم باشــد، 
از طــرف دیگر می گویــی حق نداری از 
طریق دادگاه اقدام کنی و باید از مســیر 
اداره ثبت باشد؛ بعد می گویی باید رأی از 
دادگاه باشد؟ مثل این می ماند که به شما 
بگویند برو پشــت بام اما نردبان نیست! 
مقنن باید یک عقالنیتی را در قوانینش در 
نظر بگیرد؛ قوانین ما باید قوانین حکیمانه 
باشد؛ ما قانون ها را برای این می خواهیم 
که فقط مشکلمان را با دنیا حل کنیم یا 
می خواهیم مردمان حالشان خوب باشد؟ 
در حالیکــه شــریعت نورانی ما می گوید 

اصل بر عدالت است.

نظرتــان در مــورد اینکــه مهریــه در صدر 
اســالم ثابت بود چیست؟

بایــد وضعیــت امــروز را هم ســنجید 
همچنین شــما این را در نظر بگیرید که 
آیا شــرع منع کرده یا نه؟ آیا شــرع گفته 
نبایــد باال باشــد؟ یعنی تعیین مهریه را 
منع شــرعی کرده اســت؟ پاسخ منفی 
است؛ اینکه حاال حضرات معصومین)ع( 
فرموده اند این توصیه است که مثاًل بهتر 
اســت اینطوری باشد چون قرار بوده در 
ذات مهریه، یک چیز دیگری باشد آیا آیا 
االن همه زندگی ها به مبنای آنچه گفته 

شده، بنا شده است؟!

گــر قــرار بــر حــد گــذاری مهریــه باشــد،  ا
پیشنهاد شما چقدر است؟

اگــر بخواهــد حدگذاری شــود در یک 
صورت موافق هستم، آن هم این است که 
تمام قوانین حوزه خانواده تغییر کند؛ نهاد 
نفقه، حضانت، حتی طالق و حتی اشتغال 
و نوع شــغل زن، همه نیاز به بروزرسانی 
دارد؛ چــرا فقــط مهریه را می گویند؟ آیا 
این در واقع ناقض عدالت نیســت؟ فقط 
مهریه؟ تأکید اصل دهم قانون اساسی بر 
خانواده اســت اما چرا باید فقط در مورد 

مهریه تصمیم بگیریم.

7جامعه
سازمان هواشناسی اعالم کرد؛

« درباره   هشدار »قرمز
 بارش شدید باران 

و احتمال وقوع »سیل«
ســازمان هواشناســی با صدور هشدار 
قرمز نســبت به بارش شــدید باران در 
چهار اســتان جنوب کشور هشدار داد.
این هواشناســی با اشــاره به تشدید و 
تداوم فعالیت ســامانه بارشــی آورده 
اســت: امروز )۱۲ دی ماه( بارش شدید 
بــاران و تــداوم آن همراه با وقوع رعد و 
برق و ریزش تگرگ و وزش باد شــدید 
در استان های بوشهر، هرمزگان، جنوب 
کرمان و فارس پیش بینی می شــود.از 
مخاطرات حاکمیت این شــرایط جوی 
به ســیالبی شدن مســیل ها و طغیان 
رودخانه ها، آبگرفتگی گســترده معابر 
شــهری، امکان آبگرفتگــی منازل در 
مناطق مســتعد، جاری شدن رواناب، 
اختالل درتردد، لغزندگی و کاهش دید 
در جاده ها، احتمال تخریب پل و مسدود 
شــدن جاده و وارد شــدن خسارت به 
محصوالت کشــاورزی می توان اشاره 
کرد.ســامان هواشناســی نســبت به 
اجتنــاب از توقف، تــردد و جمع آوری 
تجهیــزات در حاشــیه رودخانه هــا و 
مســیل ها، اجتناب از ســفر و تردد در 
جاده هــا، عدم تــردد در خیابان های 
واقع شــده در مســیل ها، پاکســازی 
کانال ها و آبراهه ها، بازگشــایی دهانه 
پل ها، پاکســازی آبروهای منازل، عدم 
جابه جایی عشــایر کوچ رو، جمع آوری 
دام ها از حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، 
آمادگــی راهداری هــا، فرمانداری ها 
و ســایر دســتگاه های امــدادی برای 
مقابله بــا رخداد خســارات احتمالی 
ســیل و آبگرفتگــی توصیه می کند.بر 
اســاس این  گزارش، هشدار قرمز رنگ 
باالترین ســطح هشدار است که در آن 
پیش بینی می شود که یک پدیده جوی 
خســارت های وسیعی به دنبال داشته 
باشــد. از این رو ســازمان هواشناسی با 
صدور هشــدار قرمز به دســتگاه های 
مختلــف اعالم می کنــد که وارد عمل 

شوند.

 معــاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان خبر داد؛

خ صعودی »ازدواج«  نر
جوانان در سال 1400

معــاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان در حســاب توییتر خود نوشت: 
 نــرخ ازدواج  جوانان از ســال ۸۷ تا ۹۸ 
)به اســتثنای ۹۳( همواره نزولی بوده 
ولی پس از سال ها، در سال ۹۹ نمودار 
نرخ ازدواج جوانان به میزان پنج درصد 
صعودی شده اســت. وحید یامین پور 
افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 
نیز این نرخ با شــیب کمتری همچنان 

صعودی است.

 طراحی سامانه 
 جامع اســکان برای زائران 

به چه منظور است
سرپرســت اداره کل اسکان حج و عمره 
سازمان حج و زیارت در رابطه با سامانه 
جامع اســکان، گفت: در جریان شیوع 
کرونا و تعطیلی ســفر های زیارتی طی 
بیش از یک ســال اخیر، فرصتی مغتنم 
برای اجرای نرم افزاری دقیق و مناسب 
با خواست اداره کل اسکان حج و عمره 
ســازمان حج و زیارت فراهم شد که در 
این راســتا یکــی از مهمترین امکانات 
»ســامانه جامع اســکان« ایجاد زمینه 
ارتبــاط با افــراد و واحد های دخیل در 
امور مسکن و اقامت در کشور های هدف 
و نیز امکان نظارت بر این امر در همین 
بســتر اســت.با راه اندازی این سامانه، 
فراخــوان تامین و اجاره هتل ها در این 
فضا منتشر و هتلداران »مکه و مدینه« 
در یک پروســه زمانی موظف به معرفی 
خود و شــرایط ارائه خدمات هســتند. 
ســپس این امکانات ارائه شــده توسط 
کارشناســان بررسی و به تناسب نیاز، 
خدمات و کیفیت نسبت به عقد قرارداد 
اقدام می شــود. ضمن اینکه امکان ثبت 
نظرات اعضای کمیســیون مسکن در 
بســتر »ســامانه جامع اسکان« فراهم 
شده اســت.مرتضی اسدزاده می گوید: 
یکی دیگر از موضوعاتی که در »سامانه 
جامع اســکان« مــورد توجه قرار دارد 
رصــد فرآیند به صــورت کنترل پروژه 

از ابتدا تا انتهاست. 

 از سوی معاونت بورس 
ج؛ و امور دانشجویان خار

شرط انتقال دانشجویان 
 ایرانی به داخل در ارشد 

و دکتری اعالم شد
سرپرست معاونت بورس و امور دانشجویان 
خــارج وزارت علوم درباره شــرایط انتقال 
دانشــجویان از خارج به داخل، گفت: یکی 
از خدماتی که ســازمان امور دانشــجویان 
فراهم کرده است، تسهیالت انتقال دانشجو 
از خارج به داخل است. محمد سلمانپور در 
ادامه اظهار کرد: اول ای که توصیه می کنم 
کســانی که به هر نحــوی آمده اند ایران و 
نمی تواننــد به کشــور محل تحصیل خود 
بازگردند، ســریع اقــدام کنند و تبدیل به 
داخل کنند و برای تمامی کســانی که به 
مشکل ارزی برخورده اند، یعنی اعزام شأن 
با هزینه شــخصی بوده و گرفتار مشکالت 
ارزی شده اند راه باز است و می توانند انتقال 
به داخل بدهند. سرپرســت معاونت بورس 
و امــور دانشــجویان خارج ســازمان امور 
دانشــجویان خاطرنشان کرد: همین طور 
مطلبــی که می توانم به خانواده های ایرانی 
عرض می کنم این است که در ارزیابی های 
ما ۸۰ درصد افرادی که با هزینه شــخصی 
اعزام می شــوند، دچار مشکالتی می شود. 
خوب اســت که این دانشجویان تبدیل به 
داخــل کنند و در دانشــگاه های خودمان 
درس بخوانند با این فرض که در بســیاری 
از رشته ها و دانشگاه ها، ما بسیار قوی تر از 
دانشــگاهی که اعزام شده اند هستیم. وی 
ادامه داد: اگر این دانشجویان قبول کردند 
که این مســیر را طی کنند، شرایطش این 
است که باید مدرک مقطع قبلی آن ها مورد 
تأیید باشــد، مقطع تحصیلی فعلی هم از 
لحاظ رشــته و دانشــگاه مورد تأیید باشد. 
سلمانپور ادامه داد: البته در مقطع لیسانس 
مــا خیلی درباره دانشــگاه محل تحصیل 
این عزیــزان، آن رتبه بنــدی خودمان را 
اعمال نمی کنیم و غالباً ســوابق تحصیلی 
و دانشــگاه را مدنظر قرار می دهیم و رتبه 
بندی دانشــگاه محل تحصیل را بیشتر در 
فوق لیسانس و دکتری اعمال می کنیم. وی 
ادامــه داد: اما اگر مقطع تحصیلی دکتری 
و فوق لیســانس بخواهند به دانشگاه های 
داخل کشور منتقل شوند، شرایط دانشگاه 
و رتبه هــای الف و ب را باید رعایت کنند و 
همچنین در مقطع کارشناسی باید حداقل 
۱۲ واحد، در مقطع کارشناســی ارشــد 6 
واحد و در مقطع دکتری حداقل یک ســال 
را ســپری کرده باشند. سرپرست معاونت 
بورس و امور دانشــجویان خارج ســازمان 
امور دانشــجویان یادآور شــد: معدل هم 
خیلی برای اکثر این ها مشــکلی نیســت 
چــون معدل بــرای ۱۲ واحد باید بین ۱۲ 
تا ۱۳ باشــد برای کارشناســی ارشد ۱۴ تا 
۱۵ باشد و باید مدارک را در سامانه سجاد 
بارگذاری کنند. درخواســت انتقال خود را 
ارائه دهند، ســپس ارزیابی توســط اداره 
دانش آموختــگان صــورت می گیرد. وی 
افزود: وقتی ارزیابی صورت گرفت به اداره 
کل دانشجویان داخل منتقل می شود، این 
دانشجویان می توانند ۱۵ دانشگاه در داخل 
ایران را پیشــنهاد بدهند ســپس اداره کل 
دانشــجویان داخل یکی از این دانشگاه ها 
انتخاب و به دانشــجو اعالم می کند، بعد از 
اینکه دانشجو پذیرفت دانشجو به دانشگاه 

ارجاع داده می شود.

ح کرد؛ رئیس پلیس راهور ناجا مطر

10 هزار فوتی در تصادفات 
رانندگی در 7 ماه گذشته

رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد: بیش از 
۷ میلیون وســیله نقلیه که در کشور تردد 
دارند مربوط به ناوگان بار و مســافر اســت 
و میزان تردد ها در ســال ۱۴۰۰، ۷ درصد 
افزایش داشــته است.ســردار سیدکمال 
هادیانفــر ادامــه داد: از ۴ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون ترددی که در کشــور ثبت شــده 
حدود 6۱6 میلیون فقط مربوط به ناوگان 
بار و مســافر اســت. همچنیــن در بحث 
تصادفــات هــم در ۷ ماه اخیــر ۱۰ هزار 
فوتــی داشــتیم که ۹۸ نفــر آن مربوط به 
اتوبوس ها اســت. ســردار هادیانفر گفت: 
۸۵ درصد عامل انسانی تصادفات به عامل 
انسانی برمی گردد، زیرا دور از چشم پلیس 
حرکت هایی توســط رانندگان رخ می دهد 
که قابل انکار نیســت. رئیس پلیس راهور 
ناجــا بیــان کرد: ۸۰ درصد ناوگان حمل و 
نقل عمومی فرســوده است یعنی بیش از 
۲۵ سال خدمات رسانی می کنند و قطعات 
نامرغــوب و گران هم در اختیار آن ها قرار 
می گیرد. وی یادآور شد: شکستگی شیشه 
اتوبوس ها نقص فنی اســت که پلیس با آن 
برخورد می کند و هزینه بر است به نظر من 
زمان کارکرد رانندگان مهم است که دولت 

باید کمک کند. 

خبر ویژه

چند روز گذشــته ســند مجوز محیط زیست خوزستان برای صادرات پرندگان 
زینتی منتشــر شــد که حاکی از آن اســت، در ۳ آبان ۱۴۰۰ ماموران فرودگاه 
اهــواز محمولــه پرندگان زینتی به مقصد کشــور کویت را متوقف می کنند و به 
دنبال آن شــرکت صادر کننده صادر کردن محموله مجوز محیط زیســت را به 
فرودگاه عرضه می کند.در این نامه مجوز خروج ۳۰۰ قطعه قناری، ۱۰۰ قطعه 
بلبل خرما، ۱۰۰ مرغ مینا، ۱۵۰ فنچ و ۲۰۰ قطعه جوجه شــتر مرغ داده شــده 
است  که نکته جالب آن وجود بلبل خرما در این فهرست است که جزء پرندگان 
ممنوعــه برای شــکار و نگهداری اســت.مدیر کل دفتــر حفاظت حیات وحش 

سازمان محیط زیست در مورد صادرات این پرندگان، گفت: این مجوز بر اساس 
مشــاغل خانگی صادر شــده و صادرات پرندگان زینتی یک امر عادی در جهان 
است.شــهاب الدین منتظمی در مورد وجود بلبل خرما در این محموله، گفت: 
بلبل خرما در این لیست وجود نداشته است.گفتنی است که؛ چند سالی است 
که کشــورهای حوزه خلیج فارس برای غنی کردن زیســتگاه های خود پرندگان 
ایرانی را می خرند و بازار قاچاق این پرندگان داغ اســت، اما این بار قاچاقی در 
کار نیســت و پرندگان زینتی ایران با مجوز متولی حیات وحش یعنی ســازمان 

محیط زیست با هواپیما راهی این کشورها می شوند.

کشورهای عربی با مجوز محیط زیست    فروش  پرندگان زینتی ایران به 

بر اساس توضیح وزیر علوم؛

تکلیف سربازی دانشجویان دکتری روشن شد
به منظور اســتفاده بهینه تر از توانمندی های 
فارغ التحصیــالن یا دانش آموختگان دکتری، 
ایــن افــراد به جای اعزام به خدمت ســربازی 
می توانند طرح پسا دکتری را بگذرانند. محمد 
علــی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
ضمــن بیان این مطلب اظهار کرد: بر اســاس 
رایزنی هایی که با ستاد نیروهای مسلح داشتیم 
و به منظور اســتفاده بهینه تر از توانمندی های 
فارغ التحصیــالن یا دانش آموختگان دکتری، 
ایــن افــراد به جای اعزام به خدمت ســربازی 

می توانند طرح پسا دکتری را بگذرانند. وی در 
ادامه بیان کرد: توافقات ابتدایی این طرح صورت 
گرفته شــده اســت، قرار شد تا شیوه نامه های 
خاصی را طراحی کنیم که طرح شــیوه نامه در 
آینده نزدیک نوشــته خواهد شد.وی همچنین 
با بیان اینکه سربازی دانشجویان دوره دکتری 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حذف نمی شود،  
تاکیــد کرد: دانش آموختگان دوره دکتری در 
صورتی که عالقمند باشند، می توانند در راستای 
نیازهای جامعه طرحی را زیر نظر استادی ارائه 

بدهند، در صورتی که این طرح به تایید ســتاد 
کل نیروهای مسلح برسد، به عنوان پسا دکتری 
روی آن طــرح کار می کننــد و ایــن فعالیت به 
عنــوان جایگزیــن دوره ســربازی افراد لحاظ 
می شود.وی یادآور شد: اعتبارات الزم برای طرح 
امریه  دکتری در نظر گرفته شــده و امیدواریم 
این طرح به مرحله عملیاتی شــدن برسد. وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با بیان اینکه 
سالی حدودا  ۵ تا 6 هزار دانش آموخته دکتری 
داریم که باید به ســربازی اعزام شــوند،  تصریح 

کرد: در صورتی که طرح پیشنهادی وزارت علوم 
در این زمینه، به موافقت اولیه ســتاد نیروهای 
مسلح رسیده باشد مشموالن از سال آینده می 
توانند به جای ســربازی روی طرحی کار کنند 
که مشــکلی از مشــکالت جامعه را حل کند. 
وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاوری در خصوص 
دســتمزد مشــموالن این طرح نیز اظهار کرد: 
بر اساس تصمیمی که گرفته شده است حقوق 
این افراد حدود یک سوم تا یک دوم پژوهشگران 

پسادکترای معمولی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛

کمیسیون اجتماعی  بررسی وام ازدواج در 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح پیشنهادهای کمیسیون 
اجتماعــی بــرای اعمال تغییراتی در الیحــه بودجه ۱۴۰۱، گفت: در 
الیحــه بودجــه وام ازدواج تعیین نشــده بــود و تصمیم گیری در این 
مــورد را بــه طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند تا برای 
آن آئین نامه تدوین کنند بنابراین ما طبق بندی که ســال گذشــته در 
بودجه داشــتیم میزان وام ازدواج را افزایش داده که در کمیســیون 
تلفیق ارائه خواهیم داد.  ولی اسماعیلی افزود: بر اساس پیشنهاد این 
کمیســیون میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ 
میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای 

زوجین خواهد شــد، همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز 
برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران 
کمتر از ۲۳ ســال پیشــنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و 
زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با 
بازپرداخت ۱۰ ســاله بهره مند می شــوند و این در حالی است که سال 
گذشــته مدت تعیین شــده برای بازپرداخت وام ازدواج ۷ سال تعیین 
شــده بود. همچنین ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف 
کرده و ارائه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین 
کردیم.وی با اشــاره به افزایش ۲ برابری تســهیالت اشتغالزایی برای 

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
تصریح کرد: میزان این تســهیالت در بودجه ســال گذشته مبلغ ۱۰۰ 
هزار میلیارد ریال تعیین شــده بود که ما امســال آن را به ۲۰۰ هزار 
میلیــارد ریــال افزایش دادیم.این نماینــده مردم در مجلس یازدهم، 
یادآور شــد: بر اســاس پیشــنهاد این کمیسیون میزان حداقل حقوق 
کــه در الیحــه بودجه چهار میلیون و نیم تعیین شــده بود را به مبلغ 
۵ میلیون تومان افزایش دادیم.گفتنی اســت پیشــنهادات کمیسیون 
اجتماعی مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی و در صورت تصویب به 

صحن علنی ارائه می شود.

نگاهی به چالش  جامعه امروز 

؟ تعیین سقف برای »مهریه« آری یا خیر
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پل پنج چشمه بناب؛

یادگاری از عهد صفوی

پل پنج چشمه بناب که مردم محلی آن را بش 
گوزلــی کورپی می نامند، از پل های تاریخی 
اســتان آذربایجان شــرقی به  شمار می رود و 
قدمــت آن به دوره ی صفویه بازمی گردد. این 
پل در فاصله ی 6۰۰ متری ضلع شرقی بناب، 
در روستای سور و روی رودخانه ی صوفی قرار 
گرفته است. با طول ۵۰ متر، این پل پنج دهنه 
)چشمه( دارد. پایه های پل سنگی و طاق های 
آن جناغی اســت و بــا آجر های چهارگوش 
ســاخته شــده اند. کف پل سنگ فرش است 
و در دو طــرف آن جان پناه هایــی بــه طول 
یــک متر وجود دارنــد. این پل به علت عبور 
کامیون های سنگین دستخوش آسیب شده 
بود که خوشبختانه بعدها مرمت شد. در تاریخ 
۲۵ اســفند ســال ۱۳۷۹، این پل با شماره ی 
۳۰۸۷ به  عنــوان یکی از جاهای دیدنی بناب 
در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسید. پل 
پنج چشمه بناب پلی است تاریخی به فاصله 
6۰۰ متر از ضلع شرقی جاده کمربندی شرق 
بناب بر روی رودخانه صوفی واقع شده است . 
عرض رودخانه در این قسمت به بیش از 6۰ 
متر می رسد. پایه ها سنگی و طاقها جناقی و 
با آجر چهارگوش بنا شده است. کف پل سنگ 
فرش و در طرفین دارای دســت انداز آجری 
)جان پناه( به ارتفاع یک متر است. تعمیرات 
پل شــامل مرمت پایه های سنگی – طاقهای 
آجــری – بدنه های طرفیــن پل – صندوقه 
کردن و کف سازی روی پل  به پایان رسیده 
است . این پل بعلت عبور کامیونهای سنگین 

آسیب دیده بود .

موقعیت پل
در نزدیکی شهر بناب رودخانه ای قرار دارد که 
از بلندای کوه سهند سرچشمه گرفته است. با 
عبور از چند روستا در نزدیکی بناب در نهایت 
بــه دریاچه ارومیه می ریزد. این رودخانه که 
صوفی نامیده می شــود تقریبا جزو رودخانه 
های دائمی منطقه بناب محســوب می شود. 
در جنوب شــهر بناب و بر فراز این رودخانه 
پلی زیبا و آجری قرار دارد که چندین ســده 

است که محل عبور و مرور است.
از زمان ساخت این پل اطالع دقیقی در دست 
نیست اما آنطور که به نظر می رسد پل در زمان 
صفویان ساخته شده است. برخی معتقدند که 
پل از قرن ها قبل و در دوران ساسانی ساخته 
شــده اما در دوران صفویه مورد بازســازی و 

مرمت قرار گرفته است.

معماری پل
ایــن پــل که در بناب به “بش گوزلی کورپی” 
شهره است به علت داشتن پنج دهنه در پایه 
پل، به پل پنج چشــمه شهره است. طول پل 
۵۰ متر و عرض آن ۸.۵ متر است . بیشترین 
ارتفاع آن از ســطح رودخانه به ۵.۸ متر می 
رســد. به ســان اغلب پل های این منطقه این 
پل نیز از جنس ســنگ و آجر اســت و مالت 

آن ساروج است.
رنگ سرخ آجرهای پل هاله ای از رنگ سرخ 
را در سراســر پل ایجاد کرده است. پنج دهنه 
پل که به اصطالح معماری طاق های جناغی 
هســتند نه تنها سبب سبک شدن و مقاومت 
بیشتر پل می شده است. بلکه در مواقع پرآبی 
رودخانه و سیالب سبب جلوگیری از شکستن 
پل می شــد. هیچ سندی مبنی بر نام سازنده 
این پل نیز در دســت نیســت. به سبک اغلب 
پــل های صفویه دو جــان پناه از جنس آجر 
در دو طــرف ورودی پــل قــرار دارد. این پل 
به دلیل قرار گرفتن در مســیر آذربایجان به 
عتبات و همچنین شــاهراه قدیمی ابریشم از 
اهمیت باال و استراتژیکی برخوردار بوده است. 
در روزگاران قدیم در اطراف این پل مشــعل 
هایی تعبیه می شــده تا مسافرین راه خود را 
پیدا کنند که متاسفانه امروزه اثری از آن باقی 
نمانده اســت. اطراف پل نیز به ســبب وجود 
رودخانه صوفی پر از باغات میوه و تاکســتان 
های انگور بوده و چشــم انداز بســیار زیبایی 
داشــته اســت. در برخی از کتب تاریخی این 

پل به پل فردوس نیز شهره است.

نحوه دسترسی
آدرس : استان آذربایجان شرقی، بناب، بخش 

مرکزی، روستای سور

گردشگری

دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی ضمن تاکید بر اینکه اطمینان 
دارد پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۲ پایان خواهد یافت اگر به نابرابری 
پایان داده شود و واکسن به صورت عادالنه در اختیار همگان قرار 
گیرد، از تمامی کشور های جهان خواست همکاری بهتری در زمینه 

مبارزه با ویروس کرونا داشته باشند.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در سخنرانی به 
مناســبت آغاز ســال ۲۰۲۲ میالدی گفت: همزمان با اینکه جهان 
وارد سومین سال پاندمی کرونا می شود، تمامی ابزار ها برای پایان 

دادن به این پاندمی در دسترس است.

اما وی تاکید کرد که "ناسیونالیســم محدود" و "احتکار واکســن" 
مانع پایان دادن به پاندمی کرونا می شــود و منجر به ظهور ســویه 
جدید کرونا با سرعت سرایت باال موسوم به "اومیکرون" شده است.

تدروس آدهانوم تصریح کرد: هرچه نابرابری بیشــتر ادامه داشــته 
باشد، خطرات ابتال به این ویروس به صورتی که ما نمی توانیم از آن 
پیشگیری و یا آن را پیش بینی کنیم، بیشتر می شود. اگر به نابرابری 
پایــان دهیــم، به پاندمی کرونا پایــان خواهیم داد. ما به نوبه خود 
جان انسان ها را نجات می دهیم، فشار را از سیستم های بهداشتی 
کم می کنیم و به کادر درمان که در دو ســال گذشــته تالش های 

خستگی ناپذیر و فداکاری های زیادی انجام داده اند، کمی استراحت 
می دهیم. وی گفت: سال ۲۰۲۱ میالدی سال بسیار دشواری بود، 
اما متوجه شدم که خیلی چیز ها برای شکرگزاری وجود دارد. اگرچه 
هیچ کشــوری به طور کامل از پاندمی کرونا خارج نشــده است، اما 
ما ابزار های جدید بسیاری برای پیشگیری و درمان کووید ۱۹ در 
اختیار داریم. همزمان با اینکه وارد ســومین ســال از پاندمی کرونا 
می شویم، مطمئنم که امسال سالی است که به این پاندمی پایان 
خواهیم داد. اما تنها در صورتی که دســت به دســت یکدیگر دهیم 

و با هم همکاری کنیم.

سازمان بهداشت جهانی زمان پایان کرونا را اعالم کرد

دریچه علم

کشف 50 اثر باستانی 
شگفت انگیز در اصفهان

در بررســی باستان شناســی حوضه شرقی 
رودخانــه زاینده رود( دشــت های مابین 
شــهر اژیه و روســتای کفرود، ۵۰ محوطه 
و اثر باســتانی از دوره های مفرغ، ساســانی 

و دوره اسالمی شناسایی شد.
یاســر جبرئیلــی )سرپرســت هیــأت 
باستان شناســی( بــا اشــاره به بررســی 
باستان شناســی حوضه شــرقی رودخانه 

زاینــده رود، گفت: این بررســی به منظور 
تکمیــل مطالعات قبلــی صورت گرفته در 
حوضه شرقی رودخانه زاینده رود به خصوص 
در ادامــه مطالعات انجام گرفته از ســوی 
گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان 
و مشخص کردن وضعیت باستان شناختی 

این منطقه صورت گرفت.
او با بیان اینکه در مطالعات قبلی، بخش های 
شــرقی تر این حوضه از تاالب گاوخونی تا 
دشــت های جنــوب ورزنه-کفــرود مورد 
بررســی قرار گرفته بود که نشــان از غنای 

فرهنگی این منطقه داشــت، تصریح کرد: 
اما مناطق غربی تر آن که به لحاظ شــرایط 
محیطی در یــک زون قرار می گیرند مورد 
مطالعه قرار نگرفته بود در نتیجه اطالعات 
ما در رابطه با وضعیت باستان شناختی این 

بخش بسیار مبهم بود.
جبرئیلی افزود: بنابراین به منظور شناسایی 
آثار و محوطه های باستانی، همچنین پاسخ 
به پرســش هایی از قبیــل چگونگی منظر 
فرهنگــی منطقه و تغییــرات آن در طول 
زمــان، همچنین چگونگی الگو یا الگوهای 

استقراری محوطه ها در این منطقه، بررسی 
باستان شــناختی حوضه شــرقی رودخانه 
زاینده رود مابین دشت های روستای کفرود 

و شهر اژیه طرح ریزی و اجرا شد.
سرپرســت هیأت باستان شناســی گفت: 
شناســایی و مســتندنگاری محوطه های 
باســتانی و ثبــت و ضبــط دقیــق آن ها، 
مشــخص کردن وضعیــت تاریخ و فرهنگ 
منطقــه، بازســازی تغییــرات جمعیتی، 
الگوهای اســتقراری و به طور کلی استفاده 
از منظر، درک الگوهای اســتقراری و تغییر 

و تحــوالت فرهنگــی آن در دو مقیــاس 
محوطــه ای و منطقه ای بــه عنوان اهداف 

پروژه دنبال می شوند.

 AFC مشکل اصلی
با سرخابی ها را 

ببینید!
در میان ایرادات ریز و درشت 

 AFC حدودا 47۰ صفحه ای
برای صدور مجوز حرفه ای 
سرخابی ها، نداشتن تیرک 
دروازه رزرو در ورزشگاه 

آزادی نیز به عنوان یکی از 
دالیل حذف احتمالی این دو 

تیم از آسیا نام برده شده 
است. موضوعی كه سوژه 

كارتونی از مهدی عزیزی در 
خبر آنالین شد.

كارتون 

 پشت پرده غیبت
 »نوید محمدزاده«

و »ترانه علیدوستی« در جشنواره

»تفریق« دیگر غایب نامدار جشــنواره امسال 
اســت. تازه ترین ساخته مانی حقیقی با بازی 
ترانه علیدوستی و نوید محمدزاده که این روزها 
مراحل فنی تولید را سپری می کند و برخالف 
شــایعات فراوانی که در این زمینه وجود دارد، 
عوامل فیلم ادعا می کنند که تنها به این دلیل 
آماده نمایش در جشــنواره نخواهد شد و هیچ 
چیــزی غیــر از این، اعم از »تحریم یا بی میلی 
به شــرکت در جشــنواره یا رد شــدن فیلم در 

کار نیست.«
غیبت »تفریق« در جشــنواره که غیبت مانی 
حقیقی را در جشــنواره به 6 ســال، نبود ترانه 
علیدوســتی را به هشــت ســال و عدم حضور 
نوید محمدزاده را به سه سال می رساند، یکی 
دیگر از اتفاقات مهم جشــنواره چهلم خواهد 
بــود. موضوعی که به گفته ســازندگان فیلم 
تنهاوتنها به دلیل وسواس سازندگان در مراحل 
پست پروداکشن برای آماده سازی کامل فیلم 

برای نمایش عمومی است.
مجید مطلبی تهیه کننده فیلم »تفریق« درباره 
دلیــل غیبت این فیلم در جشــنواره می گوید 
کــه »ایــن فیلم در حال حاضــر دارد مراحل 
صداگذاری و موســیقی را پشت سر می گذارد 
و برای همین هم نمی تواند تا جشنواره چهلم 
آماده نمایش شود.« این تهیه کننده همچنین 
می گویــد کــه در زمان فراخوان شــرکت در 
جشنواره این فیلم آماده نبود و البته هنوز هم 
آماده نیست و خودش هم به عنوان تهیه کننده 
هنوز آن را ندیده، چه رســد به اعضای هیأت 

انتخاب فیلم برای جشنواره!
مجیــد مطلبی می گویــد: »در زمان فراخوان 
جشنواره به سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه 
جشنواره هم گفتم که »تفریق« بعید است به 
جشنواره امسال برسد. حاال هم همان را تکرار 
می کنم. عالوه بر این، هنوز درخواســت پروانه 
نمایش برای این فیلم نکرده ایم و خود این یک 
روند نه چندان کوتاه اســت و معلوم اســت که 

تفریق به جشنواره نخواهد رسید.«
اما اینکه چرا فیلم جدید سعید روستایی هم به 
جشنواره نمی آید، ظاهرا حکایتی مشابه دارد!

سعید روستایی که در تمام ماه های اخیر یکی 
از کنجکاوی برانگیزتریــن نام هــای احتمالی 
جشنواره محسوب می شد؛ در همین روزهای 
اخیر به رســانه ها گفته فیلمبرداری »برادران 
لیال« کماکان ادامه دارد و این یعنی این فیلم 
نیز در جشنواره فیلم فجر به نمایش در نخواهد 

آمد.
»بــرادران لیــال« که ســومین فیلم ســعید 
روســتایی بعــد از »ابد و یــک روز« و »متری 
شــیش ونیم« شــانس زیــادی بــرای تکرار 
موفقیت های جشــنواره ای روستایی داشت، با 
بازی نوید محمدزاده، ترانه علیدوستی، سعید 
پورصمیمــی، پیمــان معادی و فرهاد اصالنی 
یکی از پرستاره ترین و کنجکاوی برانگیزترین 
فیلم های جشــنواره بود؛ اما در پایان ششمین 
ماه فیلمبرداری هنوز به پایان نرسیده و به این 

دلیل به جشنواره نخواهد رسید.
جــواد نوروزبیگــی، تهیه کننــده »برادران 
لیال« که در ســال های اخیر فیلم هایی مانند 
»بی همه چیز«، »عنکبوت«، »کشــتارگاه«، 
»مارموز«، »زهرمار« و »خون شــد« را تهیه 
کرده؛ درباره دلیل غیبت فیلم سعید روستایی 
در جشــنواره هرگونه دلیلی مانند »تحریم یا 
ممیــزی« را رد کرده و می گوید که تنهاوتنها 
به این دلیل که در زمان فراخوان جشــنواره 
مطمئن بوده اند که فیلم در زمان مقرر آماده 
نمایش نخواهد شــد، فرم حضور در جشنواره 

فجر را پر نکرده اند!
نوروزبیگــی با رد هرگونــه احتمال تحریم یا 
مســایل مشــابه می گوید که »من همیشــه 
فیلم هایم را به جشــنواره رسانده ام و در هیچ 
سالی جشنواره را تحریم نکرده ام. امسال هم 
دوســت داشتم در جشــنواره حضور داشته 
باشــیم، ولــی وقتی فیلمبــرداری کار تمام 
نشــده و مــا هم فرم را پــر نکرده ایم، طبیعی 
اســت که امکان این کار وجود نداشته باشد. 
وگرنه من جشــنواره فجــر را مهم ترین رکن 
ســینمای ایران می دانــم و هیچ وقت مقابل 

جشنواره نمی ایستم.«
جواد نوروزبیگی با اشــاره به اینکه »برادران 
لیــال همچنان در حال فیلمبرداری اســت« 
به »شــهروند« می گوید: »آماده نشدن فیلم 
ما یک اتفاق ناگهانی نیســت و نمی دانم چرا 
بعضی ها از این اتفاق شــگفت زده شــده اند. 
ســعید روســتایی پیش تر هم بارها گفته بود 
که فیلم هنوز از پروسه فیلمبرداری اش باقی 
مانده و بنابراین به جشــنواره چهلم نخواهد 

رسید.«

کلیشه ای نیست عشق در »آتابای« 
محمد کفیلی: این روزها فیلم سینمایی »آتابای« ساخته نیکی کریمی روی 
پرده سینماهای کشور است. به همین بهانه در یادداشتی به این اثر پرداخته ایم.

»هنر و عشق، با مقایسه ای دور می توانند از یک ریشه سرچشمه بگیرند؛ درد. 
هنرمند در مقام عاشق می تواند نگاهی عمیق از خود در اثرش به جا بگذارد؛ 
نگاه عمیقی که از دردها، غم ها و دغدغه های او بر می گردد. اما در آخر، عشق 

و هنر هستند که با تمام سختی ها، روح را زنده نگه می دارند.
ایــن خالصــه افکار من در مواجهه با عاشــقانه ی متفاوتی بود که روی پرده 
سینما دیدم. فیلمی که در نگاه اول به زندگی مردی می پردازد که طعم عشق 
را چشیده، عشق او را به دام تنهایی خود انداخته و در این تنهایی، راهی جز 

تحمل ندارد؛ گویی این غم تا همیشه همراه او است.
آتابای، اثر متفاوت نیکی کریمی، در مقام کارگردانی، بیانگر دنیای عشــق 
است. فیلم سرشار است از رابطه های عاشقانه ی سنتی و حتی امروزی، که 
در بافتی سنتی روایت می شود. زبان فیلم، آذری است؛ اتفاقی که توانسته به 
خوبی از آب در بیاید و مخاطبی که تسلطی بر زبان آذری ندارد، از خواندن 
زیرنویس ها، خســته نشــود. دنیای عشق در آتابای کلیشه ای نیست، کامال 
واقع بینانه به وجهه هایی از آن نگاه می کند که شــاید به ذهن مخاطب در 

مواجهه با عشق نرسد.
فیلم آرام شروع می شود، قاب ها، دیالوگ ها و تقابل آدم ها با هم، به نحوی در 
سیر داستانی فیلم روی هم سوار شده اند که اوال مخاطب خسته نمی شود، 
و الیه الیه ای بودن فیلمنامه برایش آزاردهنده نیست، بلکه شفاف شدن هر 

الیه از داستان، مخاطب را برای کشف الیه ی پنهان بعدی ترغیب می کند.
آتابای، در اول برای مخاطب یک عاشقانه ی آرام است. طبیعت شهر خوی، 
موسیقی بی نظیر استاد حسین علیزاده، تعلیق ها و محتوایی که در الیه های 

پنهانی فیلمنامه قرار دارد؛ همه و همه برای مخاطب با ارزش است. این ارزش 
به جایی برمی گردد که نویسنده و کارگردان این اثر، در پالن به پالن این فیلم، 
سعی دارد به مخاطب احترام بگذارد، که در عمده موارد هم موفق عمل کرده 
است.تمام این نقاط مثبتی که درباره اثر کریمی بیان شد، در کنار فیلمنامه ی 
هادی حجازی فر باعث شده که مخاطب پس از تماشای این درام آرامش بخش، 
توجهش به عشق بیشتر متمرکز شود. بازنگری به نسبت مفهومی که شاید 
خیلی از افراد که درگیر آن هستند، نتوانند به خوبی آنرا برای خود بازتعریف 
کنند، ترسی است که فیلم بر جان مخاطب می اندازد که تکلیفش را با خودش 
و مفهوم عشق مشخص کند.از ابتدا با شخصیتی رو به رو می شویم که از درون 
با خود درگیر است. رنج های بسیاری را به دوش می کشد، اما خود ساخته است 
و این خودساختگی باعث شده که بار زندگی دیگران را هم به دوش بکشد. 

روستا به دست کاظم آباد شده و او را با اینکه به تازگی ریش سفید کرده تبدیل 
به بزرگ این روستا کرده است.این خودساختگی، از عشق برمی گردد، عشق 
از او آدمی ساخته که در بزرگ ترین چالش های زندگی اش، سربلند بیرون 
بیاید. او در روند داستان دچار تحوالتی می شود که باز عشق دستان او را رها 
نمی کند و به او جان تازه ای می دهد که در تقابل با غم هایش، در عین اینکه 
غلبه احساسات بر او بیشتر است، منطقی تصمیم بگیرد.کاظم در سراسر فیلم 
درگیر چالش هایی می شود؛ تعلیق هایی که در روایت زندگی او را به نمایش 
گذاشته شده، کامال برای مخاطب باور پذیر است. تحول شخصیت کاظم در 
روند فیلم، به نحوی جلو می رود که هر لحظه مخاطب را درگیر رازی پنهان 
که دیگر آشکار شده می کند که همه این   ها فیلمنامه را پر تعلیق کرده است.
فیلم دارای تعلیقی اســت که در چهار نقطه  تکرار می شــود. نقاط عطفی که 
کاظم، با عزیزان خود در فیلم ایجاد می کند. سیگار، به عنوان موتور محرک 
این چهار نقطه از داستان است. کارکرد سیگار به گونه ای به نمایش کشیده 
شده که کاظم با هر شخصیت، به تناسب زمان، ارتباطی عاطفی با او برقرار 
می کند که سیگار بهانه ی اصلی آنها است. گویی نویسنده می خواهد ذهنیتی 
که به نسبت سیگار است را از ذهن مخاطب دور کند؛ اینکه سیگار صرفا در 
لحظه های سنگین زندگی کارکرد ندارد، بلکه سیگار می تواند بهانه ای باشد 
برای نزدیک شدن افراد به هم و شکل گیری یک عشق و محبتی دو طرفه. 
بهانه ای برای ارتباط بین کاظم با، یحیی، آیدین، سیما و پدرش.فیلم ادعایی 
ندارد و کامال ساده روایت می شود. شخصیت ها به خوبی وارد داستان می شوند 
و به خوبی می توانند تاثیر خود را بگذارند. آتابای نشان می دهد که افراد حتی 
با عاشق شدنشان و یک حس درونی، می توانند بر زندگی اطرافیان و حتی 

گستره ی بزرگ تری از آن تاثیر بگذارند.

پرده نقره ای  

فرهنگ و هنر


