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قالیباف در نطق پیش از دستور:

 آمریکا درآستانه
اخراج از منطقه است

     رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
کیــد بــر ایــن اســت  در مکتــب ســلیمانی تا
کــه بــا مــردم بــاوری و خدابــاوری مــی توان 

مشکالت را حل کرد...

وزیر راه و شهرســازی:

قسط ۱۰ میلیون تومانی 
مسکن ناچیز است!

     وزیر راه و شهرســازی کل آورده نقدی 
بــرای یــک تهرانــی را ۱۵۰ میلیــون تومــان 
اعــالم کــرده و گفتــه پرداخــت اقســاط ۱۰ 
میلیــون تومانــی مســکن مبلــغ ناچیــزی 

است...  | صفحه 3  | صفحه 2 
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 تعرفه جدید برق 
در راه است
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 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

 امروز سخنرانی رئیس جمهور 
در مصالی تهران

امروز دوشنبه۱۳ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ سخنرانی ریاست 
محترم جمهوری اســالمی ایران در مصالی امام خمینی 
برگزار می گردد. شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی به 
مناســبت دومین سالگرد شــهادت تاریخی و تاریخ ساز 
ســردار بزرگ و پرافتخار انقالب اســالمی، سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی اطالعیه ای صادر کرد.
متن کامل اطالعیه به شرح زیر است:

شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در آستانۀ دومین 
ســالگرد شهادت ســرباز والیت و سردار دل ها، »شهید 
حاج قاســم ســلیمانی« از امت بزرگ اسالمی و تمامی 
دلدادگان مکتبش دعوت می کند تا ضمن حضور معنوی 
و گســترده در مراســم بزرگداشت این شهید بزرگوار در 
سراسر کشور و نیز در تهران که روز دوشنبه۱۳ دی ماه 
ســاعت ۱۴:۰۰ با ســخنرانی ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران در مصالی امام خمینی رضوان اهلل تعالی 
علیه برگزار می گردد، ضمن تجلیل از ســال ها مقاومت 
و مجاهدت مخلصانۀ ایشــان با انقالب اســالمی، امامین 

انقالب، دیگر بار تجدید میثاق کنند.

خبر ویژه نامه ۲۴ نماینده به رئیس قوه قضائیه درباره پرونده »کرسنت«
 ۲۴ نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس 
قوه قضاییه درباره پرونده کرســنت خواستار پیگیری 
بیانیه ۲۶۰ نفره قبلی و ضرورت برخورد با فساد بزرگ 

کرسنت شدند.
بخشی از متن نامه به شرح زیر است:

پیــرو نامــه اخیر ۲۶۰ نفر از نمایندگان درباره ضرورت 
رسیدگی به مفاسد قرارداد ننگین کرسنت، به دلیل پاره 

ای نگرانی ها بر موارد ذیل تاکید می شود:
۱- با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی 
نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده ای 
و فریب کاری عده ای دیگر و فریب خوردگی عده ای آخر، 
ده ها میلیارد دالر )صدها هزار میلیارد تومان( به کشور 

خسارت وارد شده است.
از گروه های ســه گانه فاســد که قبل از انعقاد قرارداد و 
بعداز آن در انعقاد و تثبیت آن نقش داشته اند انتظاری 
جز فساد نبوده است و از دغل بازان که عمال همدست 
مفسدان بوده اند و در بیست سال گذشته با قلب واقعیت و 
ناراستی، مسئوالن قضایی و امنیتی کشور را در پیگیری 
و رسیدگی به مفاسد این پرونده دچار انحراف و تردید 
کرده اند انتظاری جز همانچه انجام داده اند نبوده است. 
اما اکنون که واقعیات افشــاء شــده و معلوم گردیده که 

قرارداد کرسنت )مورخ ۱۳8۰/۲/5( باعث توقف اجرای 
قرارداد شــرکت ملی نفت ایران با شــرکت پترو ایران) 
درســال ۱۳79( گردیــده و ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دالر )با 
محاسبات متفاوت( گاز میدان سلمان متعلق به ایران 
توســط اماراتی ها به غارت رفته اســت و از طرفی بابت 
همان گازی که برده اند، شــرکت ملی نفت ایران را به 
پرداخت میلیاردها دالر خســارت محکوم کرده و می 
کنند دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد.
۲- آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت ها و مفاسد و 
بی تدبیری ها در افکار عمومی شده اوال قید محرمانگی! 
مندرج در قرارداد که با اصرار منعقد کنندگان در قرارداد 
گنجانده شــده و ثانیا پرهیز از اثر گذاری این قضایا در 
پرونده خارجی بوده اســت. بدون تردید پایان پرونده 
کرســنت در هیــات ها و محاکــم خارجی، آغاز پمپاژ 
اطالعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی 
خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئوالن ذیربط 
کاری دشوار به نظر می رسد، بویژه اینکه با کندی مشهود 
در رســیدگی به این پرونده احتماال متهمان و خائنان 
اصلی از کشور خواهند گریخت و دست اندرکاران این 
پرونــده برای آرام ســاختن افکار عمومی و دور کردن 

اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.

۳- هیچ انسان خدا پرست و با انصافی ادعا نمی کند که 
برای پیروزی شرکت ملی نفت ایران در دعوای خارجی 
مدیری بی گناه به پای میز عدالت کشانده شود لیکن 
مطالبات کسانی که تاکنون علیرغم محرمانگی قرارداد 
از آن مطلع شــده اند این بوده و هســت که قوه قضاییه 
فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، به عنوان وظیفه 
ذاتی خود با مفاسد واقعی که به صورت گسترده پیرامون 
این قرارداد بوجود آمده است و از قبل آن دهها میلیارد 
دالر )صدها هزار میلیارد تومان( به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد 

قانونی کرده و گذشته غیر قابل دفاع را جبران نماید.
البته اگر قوه قضاییه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود 
این قرارداد پر از فساد را باطل می کرد و حداقل با جمعی 
از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می نمود، به 
احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیات ها و 
محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی شد.

۴- براســاس اطالعات بدســت آمده، عالوه بر کوتاهی 
ها در عرصه داخلی مدیریت پرونده کرسنت در هیات 
های داوری و محاکم خارجی نیز قابل تامل بوده و این 
ظن قوی را ایجاد کرده است که مدیر عامل انگلیسی 
شرکت اماراتی کرسنت همانگونه که در داخل ایران با 

نفوذ و فساد و رشوه کار خود را پیش برده در خارج نیز 
از همه اهرم ها برای اثر گذاری بر داوری استفاده کرده 
باشد تا جایی که برای تعدادی از کارشناسان این تلقی 
ایجاد شده است که این پرونده از آغاز تا پایان دو طرف 
نداشته است بلکه چون فساد بر این پرونده حاکم بوده 
اســت برخی از عناصر اصلی دخیل در انتقاد قرارداد و 
مدیریت پرونده عمال خود را در خدمت شرکت کرسنت 

قرار داده بوده اند.
جنابعالــی بــا تجربه طوالنی کــه در عرصه قضاوت و 
مدیریت داشــته اید به خوبی می دانید که شــرکت 
کرسنت برای غارت گاز ایران و تخلیه میدان مشترک 
)که 7۰ درصد آن متعلق به ایران بوده است( به دنبال 
انعقاد این قرارداد بوده اســت و این امر جز با همکاری 
کامــل وزیر وقت نفت و همدســتی جمعی از مدیران 
داخلی نفت و با پرداخت رشــوه به دهها نفر از افراد در 

داخل کشور میسر نشده است.
متاسفانه برخی از همان افرادی که در انعقاد و قرارداد 
مذکور نقش اصلی را ایفا کردند در طول بیســت ســال 
گذشته نیز با فریب مسئوالن داخلی راه را برای تداوم 
غارت گاز ایران و نیز محکوم شدن ایران در هیات ها و 

محاکم خارجی هموار کرده اند.

 »تولید ثروت« و »اشتغال پایدار« 
ارمغان ارتقای بهره وری

  بهرام هاشمی
کارشناس اقتصادی

بهره وری سازمانی یا یک بنگاه اقتصادی 
مشــخص می کند که یک ســازمان یا 
بنگاه چقدر خوب و یا چقدر بد از منابعی 
که در اختیار دارد )انســان، ســرمایه، 
ماشین، مواد، تکنولوژی( برای رسیدن به اهداف )تولید، خدمت 

یا کاال( استفاده می کند.
از آنجا که مهمترین عامل ارتقاء بهره وری اعمال مدیریت مناسب 
برای تعامل بهینه عناصر سیستم است، نوع مباحث و موضوعات 
مطروحه در باب بهره وری بنگاهی و یا سازمانی، مباحث مدیریتی 

هستند.
در واقــع مــی توان گفت بهره وری دیدگاهی اســت که همواره 
سعی دارد وضعیت امروز سازمان را از نظر کمیت تولید )استفاده 
از ظرفیــت(، کیفیــت، هزینه، ایمنی و یا انگیزه کارکنان بهتر از 

دیروز و وضعیت فردایش را بهتر از امروز کند.
بدیهی است برای اینکه دیدگاه باال را عمال باور کنیم نیازمند نظام 
و سیستم هستیم؛ بهره وری فرآیند تغییر اجتماعی است؛ و در 
این میان مهم آنکه راه حل بهره وری تغییر نحوه مدیریت است 

نه کاربرد مکانیکی تغییر.
حال در این راستا بایستی مدیران در سطوح مختلف در بخش 
های دولتی و خصوصی به استراتژی های تولید ارزش در بنگاه 
های اقتصادی یعنی افزایش بهروری توجه ویژه ای داشته باشند؛ 
منظور از مدیریت بهره وری، اداره کردن مجموعه فعالیت هایی 

است که به منظور ارتقای بهره وری صورت می پذیرد.
یقیناً مدیریت موثر بهره وری مســتلزم لحاظ داشــتن دو معیار 
عملکرد، یعنی اثر بخشی و کارایی به طور همزمان است؛ چراکه 
تنها هنگامی می توان سیســتمی را بهره ور دانســت که در آن 
سیستم، فعالیت ها به صورت درستی انجام شوند و با این تفاسیر 
می توان گفت که موفقیت مدیریت بهره وری به برقراری تعادل 
میان مدیریت عملیاتی و مدیریت استراتژیک وابسته است، چراکه 
مدیریت عملیاتی مرتبط با کارایی و مدیریت استراتژیک مرتبط 

با اثر بخشی است.
در مدیریــت بهــره وری تالش های افزایش بهره وری باید همه 
جانبه و توسط تمام کارکنان انجام شود؛ کوشش برای افزایش 
بهره وری باید دائم و مستمر باشد؛ در برنامه های افزایش بهره 
وری باید از حمایت کامل،  فعاالنه،  مشــهود و مشــارکت مدیران 
تمام ســطوح به ویژه مدیران رده باال برخوردار بود و باید از جزء 
جزء دانش شــغلی و خالقیت هر چه بیشــتر کارکنان، بدون در 

نظر گرفتن سمت آنها بهره برداری شود.
سازمان باید بتواند شاخص های کمی سطوح بهره وری هر قسمت 
یا واحد را شناســایی کند؛ اگر اجزای یک چیز با یکدیگر تعامل 
نکنند، آن ها یک مجموعه را تشکیل می دهند و نه یک سیستم را، 
یک جمعیت سازمان نایافته مثال آشنایی برای این مفهوم است.
در این عرصه بسیاری از مجموعه های شرکتی مجموعه بشمار می 
آیند و نه سیستم و تنها وجه مشترک اجزای این گونه مجموعه 

ها مالکیت آن ها است.
حال در این راستا می توان گفت که ما در اداره واحدهای تحت 
مســئولیت خود به یک ســازماندهی نیاز داریم که بتوانند موارد 

زیر را مدیریت کنند:
* کنش متقابل واحدها و افرادی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند
* کنش متقابل واحدهای تحت مســئولیت خود با ســایر واحد 

های درون سازمانی
* کنش متقابل واحدهای تحت مسئولیت خود با سازمان های 

محیطی خود و یا واحد های مربوط به آن سازمان ها
اما در این بین نکته قابل توجه این اســت که بهتر اســت درست 
هدف گیری کنیم و به خطا بزنیم تا اینکه غلط هدف گیری کرده 
باشیم و درست به هدف بزنیم؛ زیرا در حالت اول تشخیص اشتباه 
و تصحیح آن راحت تر و سریع تر است و این یک اصل مهم در 

سازمان دهی حرکت بهره وری است.
با یک ســازماندهی درست، حرکت بهره وری به طور مستمر 
گسترش می یابد؛ این سازماندهی باید حرکت بهره وری را به 
عنوان یک جریان در کل فعالیت های اصلی در فرایند ارتقاء 
بهره وری با هدف دســتیابی به رقابت پذیری جاری کند؛ به 
طوری که بهره وری کل ســازمان و بنگاه های تحت پوشــش 
به عنوان یک سیســتم ارتقاء یابد و این در صورتی اســت که 
هفت شرط اصلی و اساسی ) 7C در دنیا شناخته شده است( 
تحقق یابد. این هفت شرط که شامل ایمان و اعتقاد، همکاری و 
تعهد، ارتباطات، انسجام و به هم پیوستگی، استمرار، خالقیت، 
آموزش مستمراســت می تواند مســیر تحقق بهره وری را به 
ســمت و ســوی مناسب آن سوق دهد. به راستی، بهبود بهره 
وری یک فرآیند تغییر است که ورودی های تغییر در سیستم 
بنگاه اقتصادی یا سازمانی بهبود بهره وری را شامل می شود؛ 
یعنی با تغییر در طرز نگرش ها و ارزش ها، مهارت ها و آموزش 
ها، تکنولوژی و تجهیزات، افراد و ســاختار نیروی انســانی و 
تولیدات بازار می توان بسترســازی برای بهبود بهره وری را 
ممکن ساخت.  مزایای بهبود بهره وری افزایش درآمد و کاهش 
هزینه ها، بهبود ارتباط، همکاری و روحیه کارکنان، باال بردن 
مهارت کارکنان در حل مسائل، افزایش آگاهی نسبت به بهره 
وری و کیفیت، بهبود طرز نگرش نسبت به شغل و مشکالت 
کارگاهی، ایجاد روحیه و انگیزه کاری اســت و در این مســیر 
رونــق تولیــد، بهبود کیفیت، باال رفتن ارزش پول ملی، ایجاد 
اشتغال پایدار، نفوذ در بازارهای بین المللی، باال رفتن حجم 
و ارزش صادرات و تبدیل ایده به ثروت و درنهایت تولید ثروت 

و ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. 
منبع: خبرگزاری بازار

یادداشت

گهی مناقصه عمومی«   » تجدیدآ
)نوبت پنجم-نوبت ششم(

عباس حق محمد لو-  شهـردار کوهسـار

بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند شــهرداری کوهســار قصــد دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 1400/388/ش مــورخ 1400/08/03 نســبت بــه اجــرای پــروژه هــای بــه شــرح جــدول ذیــل از 
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فرخــوان تــا بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکتررونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد . لــذا 
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از شــرایط و همچنیــن دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.

متقاضیــان شــرکت در فراخــوان در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه ، نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی )بــه صــورت بــر خــط( بــرای کلیــه صاحبــان امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام 
الزم را بــه عمــل آورنــد.

ف
دی

ر

میزان سپرده شرکت مبلغ )ریال(عنوان پروژهبودجه
در مناقصه )ریال(

شماره مناقصه سامانه 
توضیحاتتدارکات الکترونیکی دولت

۱5۲۰۴۰۰۱۰۰۰5۰۰۲
اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر سطح 
کوهسار و ساختمانهای متعلق به شهرداری  شهر 
کم توان جهت تردد معلولین ، نابینایان و افراد 

5/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲75/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰53۱9۰۰۰۰35
شرکت کنندگان در این مناقصه 
باید دارای رزومه و سوابق کاری 

مرتبط باشد 

خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست 5۲۰6۰۰۰6۰۰۰۲۰۰۴  ۲
6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰3۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰53۱9۰۰۰۰3۴ورزشی و لوازم بازی  

شرکت کنندگان در این مناقصه 
باید دارای رزومه و سوابق کاری 

مرتبط باشد. 

ادامه عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان  35۲۰۴۰۰۲۰۰۰۴۰۰6
دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و باند ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰7۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰53۱9۰۰۰۰36چمران به سمت خیابان طباطبایی

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

1( مبلــغ پنــج درصــد ســپرده شــرکت در مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا فیــش نقــدی واریــزی بــه میــزان 
مبلــغ مذکــور بــه شــماره حســاب ســپرده  0106804833000  شــهرداری کوهســار نــزد بانــک  ملــی ایــران شــعبه کــردان کــد 2599 .

2( سپرده برندگان نفر اول  و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4( در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک عقد قرارداد خواهد بود .
5( شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت کلیــه اســناد مناقصــه را در ســامانه تــدارکات دولــت ثبــت نمــوده، و ترجیحــًا  

ــز تحویــل واحــد دبیرخانــه شــهرداری نماینــد. پاکــت الــف مناقصــه )ضمانتنامــه( را در بســته نی
6( سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

7( پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
8( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9( الزم بذکــر میباشــد فقــط اشــخاص حقوقــی حــق شــرکت در مناقصــه مذکــور را دارنــد و مــی بایســتی اســناد مناقصــه را بــه مهــر 
و امضــاء الکترونیکــی  مســئولین ذیربط برســانند.

10( متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار نوبت پنجم  نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
11( تاریخ انتشار نوبت پنجم:     1400/10/13                                           15( تاریخ انتشار نوبت ششم:    1400/10/20                                        

12( مهلت دریافت اسناد فراخوان:   1400/10/22                               16( مهلت ارسال پیشنهادات : 1400/11/02
13(  زمان بازگشایی پاکتها : 1400/11/03
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سیاست 2

روش عجیب وزیر اقتصاد برای فرار از استیضاح
یکی دو هفته قبل مســاله اســتیضاح و عزل وزیر اقتصاد مطرح بود و این 
هفته او در سفری به قم با برخی از روحانیون دیدار کرده است. روحانیون 
و چهره های طرفدار اقتصاد اســالمی. این دیدار آیا شــیوه خاندوزی برای 

فرار از استیضاح است؟
پنج شنبه هفته گذشته نهم دی ماه، رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه 
به قم رفتند. وزیر اقتصاد یکی از همراهان ابراهیم رئیسی در این سفر بود.
جدای از دیدار های ابراهیم رئیسی با برخی از علما و چهره های مذهبی، 
خاندوزی برنامه جداگانه ای برای سفر به قم داشت. آن هم دیدار با برخی 

از چهره های اقتصادی حوزه علمیه قم و دیگر اقتصاددانان اسالمی بود.
اگرچه خاندوزی هم یکی از طرفداران اقتصاد اســالمی اســت، اما به نظر 
می رسد هدف او از این سفر تنها هم اندیشی با اقتصاددانان اسالمی و به 
اشــتراک گذاری دیدگاه ها و مشورت درباره راهکار های اقتصادی نبوده. 
بلکه می توان این ســفر را راهی برای فرار از اســتیضاح و یا حتی عزل او 

از دولت دانست.

چراکه او درســت زمانی به این ســفر رفت که انتقادات بســیاری به او و 
عملکردش در مجلس و در میان سهامداران بورس وارد بود. جز این شرق 
هم در گزارشی اعالم کرده بود که بعد از تقدیم الیحه به بودجه، رئیسی 

خواستار برگشت و تغییر در الیحه بودجه شده است. گفته شد این
درخواست برای اعمال اصالحات مدنظر خاندوزی در بورس بوده، اما تیم 

میرکاظمی با این اصالحات و برگزاری جلسه مخالفت کرده بود.
سفر برای فرار از استیضاح

حاال درســت در میانه بررســی بودجه، اوضاع نابســامان بورس، طرح مجدد 
استیضاح خاندوزی در مجلس و مشکالت دولت، خاندوزی به قم رفته و در 
جلســه ای حاضر شــده که چهره های حوزه علمیه قم و اقتصاددانان اسالمی 
در آن حضور داشته اند. اقدامی کم سابقه و یا به گفته حجت االسالم محقق 

نیا، بی سابقه!
محقق نیا در این جلســه به همین نکته اشــاره کرده و گفته بود: »خاندوزی، 
نخستین وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی است که در جمع اقتصاددانان اسالمی 

حضور پیدا می کند.« برای همین می توان گفت این ســفر شــیوه خاندوزی 
برای جلب حمایت و همراهی چهره های مهم حوزه علمیه و اقتصاد اسالمی 
بوده اســت. چراکه خااندوزی می داند از میان وزرای دولت جدید، او بیش از 
همه در معرض انتقاد است و احتماال در این سفر خواسته همراهی و موافقت 
برخی از روحانیون را جلب کند تا در صورت ضرورت، از این همراهی به نفع 
خود اســتفاده کند. پیش از خاندوزی هم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 
اول روحانی، چنین اقدامی را انجام داده بود. او یک بار در سال 9۲ و یکبار در 

سال 9۴ به قم رفت و با مراجع تقلید دیدار کرد.
سفر طیب نیا هم رنگ و بوی کامال سیاسی داشت و زمانی انجام شد که انتقادات 
زیادی در مجلس علیه اقدامات او شکل گرفته بود و به نظر می رسید این سفر، 

عمر وزارت او را بیمه کرد.
حاال می توان ســفر خاندوزی را هم از همین منظر دید. ســفری برای بیمه 

کردن پست وزارت!
منبع: اقتصاد 24

خانه ملت

یک درمانگاه موقت در حومه 
شهر هرات افغانستان که 
در آن افراد آواره  جنگ و 

خشکسالی نگهداری می شوند. 
گروه های کمک رسان می 

گویند که بیش از نیمی از 
جمعیت هرات با کمبود شدید 

مواد غذایی مواجه هستند./ 
آسوشیتدپرس

این روز ها در گلزار شهدای 
کرمان ماکت هایی از شهید 
حاج قاسم سلیمانی همچون 
روز هایی که در بین مردم بود، 
قرار داده شده است و مردم 
نیز با آن عکس های یادگاری 
می گیرند.

گزارش تصویری

گر برجام احیا نشود، قدم بعدی ایران چه خواهد بود؟ ا

پس از برجام
دور هشــتم مذاکرات وین بعد از وقفه ای 
ســه روزه از دوشــنبه ایــن هفته ادامه 
می یابد، اما ســوال اینجاست اگر برجام 
احیا نشود قدم بعدی ایران چه خواهد بود.

دور هشــتم مذاکرات برای احیای برجام 
از دوشنبه هفته گذشته در وین آغاز شد 
و تا پنجشنبه ادامه داشت. ادامه این دور 
از مذاکــرات با تمرکز بر لغو تحریم های 
آمریــکا علیه ایران، قرار اســت به دلیل 
تعطیــالت پایان ســال میــالدی بعد از 
وقفه ای ســه روزه از دوشــنبه این هفته 

ادامه پیدا کند.
میخائیــل اولیانوف نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی واقع در وین روز 
جمعه دهم دی ماه در توئیتی نوشت: ما در 
دو حیطه شاهد برخی پیشرفت ها بوده ایم؛ 
یکی در مذاکرات و دیگر در ارزیابی های 
عمومی شــرایط پیرامون مذاکرات وین. 
هم اکنون ایــن ارزیابی ها برای اولین بار 
از ماه ژوئن شامل عناصر مثبت هستند. 
این بدان معناســت که مذاکره کنندگان 

واقعا پیشروی داشته اند.
در این نشســت که با شرکت هیئت های 
ایران، گروه ۱+۴ و اتحادیه اروپا در هتل 
کوبورگ برگزار شد، روند مذاکرات مورد 
ارزیابــی قــرار گرفته و در خصوص نحوه 
ادامه گفت وگو ها بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت. مذاکره کننده ارشد کشورمان در 
این نشســت با اشــاره به پیشرفت های 
صورت گرفته در دور پیشین، بر لزوم رفع 
تحریم ها و ارائه تضمین های عینی و کافی 
از سوی طرف مقابل و راستی آزمایی این 
اقدامــات تأکید و تصریح کرد که هیأت 
ایرانــی مانند دور قبل برای تعامل جدی 
و پیشبرد گفت وگو ها آمادگی کامل دارد.
علــی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده 
کشــورمان در ویــن نیز پیشــتر روند 

گفت وگو هــای دور هشــتم در چند روز 
گذشته را مثبت ارزیابی کرده بود. باقری 
روز پنجشنبه نهم دی ماه درباره مذاکرات 
بــه خبرنگاران گفت درباره لغو تحریم ها 
هم مکاتباتی بین طرف ها صورت گرفت 
و پیشرفت های نسبتا خوبی در این چند 

روز انجام گرفت.
علیرضا تقوی نیا تحلیلگر مسائل سیاسی 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفت تهران و واشنگتن عزم جدی دارند 
که به یک توافقی برسند، اما در حال چانه 
زنی هســتند تا حداقل امتیاز را بدهند و 
حداکثر نفع را ببرند، اما به نظر می رســد 
که دولت فعلی جمهوری اســالمی ایران 
بر خالف دولت قبلی همه تخم مرغ های 
خــود را در ســبد برجام نچیــده و تمام 
سیاســت خارجــی خــود را متمرکز و 
معطوف بر توافق با غرب نکرده است، اما 
در مقابل آمریکا با توجه به موقعیتی که 

دارد و پاییــن آمدن محبوبیت بایدن در 
داخل کشورشان، به دنبال یک دستاورد 
است و روند فعلی برنامه هسته ای ایران را 

به هیچ عنوان نمی تواند بپذیرد.
همچنین کیومرث یزدان پناه دانشــیار 
جغرافیای سیاســی دانشگاه تهران در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، 
بر این باور اســت که علی رغم همه فراز 
و فرود هــا و چالش های موجود، ممکن 
اســت احیای برجام در زمستان منعقد 
و محصول آن بعد ها برداشــت شــود، 
حداقــل چهار ســال زمان الزم اســت 
تــا طرفین بتواننــد طوری توافق کنند 
که همگی به رضایت حداکثری دســت 
یابند. در نتیجه دســتیابی به این اسناد 
جدید، یک گام اساسی برداشته خواهد 
شــد و آن خروج مذاکرات از بن بســت 

فعلی است.
دانشــیار جغرافیای سیاســی دانشگاه 

تهــران می گویــد در حال حاضر دیدگاه 
مثبتی نســبت به احیای برجام شــکل 
گرفتــه و حتی مقامــات عربی که قبال 
مــدام تالش می کردنــد آمریکا و اروپا را 
تحریک به فشار بیشتر علیه ایران کنند، 
اخیرا در حال اســتقبال از انعقاد توافق و 
احیای برجام هستند. این ها نشان دهنده 
چشــم اندازی امیدوارکننده از مذاکرات 
اســت. دور جدیــد مذاکــرات می تواند 
در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها 
 اثــرات مثبــت یــا منفــی زیــادی 

داشته باشد.
محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
جمهوری اســالمی ایران هم اخیرا گفته 
که اگر طرف های برجام در احیای برجام 
شکست بخورند و تحریم های آمریکا علیه 
تهران لغو نشود، ایران غنی سازی اورانیوم 
باالتر از ۶۰ درصد انجام نخواهد داد، حال 
سوال اینجاست که اگر برجام احیا نشود 

چه اتفاقی می افتد؟
تقوی نیا تحلیلگر مســائل سیاســی هم 
در این باره می گوید آمریکا مجبور است 
کــه در مقابل ایــران کوتاه بیاید، جامعه 
و اقتصــاد ایــن کشــور تحمل وضعیت 
جنگیــدن با ایــرا را نــدارد، همچنین 
تحریم هــای حداکثری در قبال ایران به 
اهداف خود نرســیده و اقدامات مخرب 
رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا هم 
نتوانســته مانع از توسعه برنامه هسته ای 
ایران و کاهش شــتاب آن شود در نتیجه 
آن ها درصدد هستند به هر شکل ممکن 
ایران را راضی کنند که به برجام برگردد.

بــه گفته تقوی نیا بــرای ایران اهمیتی 
ندارد که برجام احیا شــود یا خیر، بلکه 
برای ما مهم این اســت که لغو تحریم ها 
تحت هر عنوانی انجام شود، اما اگر برجام 
به نتیجه نرســد برنامه هســته ای ایران 
بیشــتر از قبل فعال می شود و همکاری 
با آژانس به شــدت محدود تر می شــود و 
ایران همزمان برنامه موشــکی و فضایی 
خود را توسعه می دهد و غنی سازی ۶۰ 
درصد خود را شتاب بیشتری خواهد داد 
و زنجیره ســانتریفیوژ بیشتری را فعال 
می کنــد. آمریکا آمادگی امتیاز دادن به 
ایــران را دارد و مقاومت کشــورمان در 
 حال نتیجه دادن است و آمریکا در حال 

کوتاه آمدن.
نکته قابل توجه این است که اگر مذاکرات 
برجــام شکســت بخورد هیــچ اتفاقی 
نخواهــد افتاد، نــه جنگی رخ می دهد و 
نه تحریم های بیشــتری اعمال می شود، 
ایــن جملــه را تقوی نیا می گوید و ادامه 
می دهد غرب همه تحریم های ممکن را 
اعمــال کرده و هیچ برگ برنده ای ندارد؛ 
پس شاید تنها راهش تن دادن به خواسته 

های به حق ایران باشد.

خبر ویژه

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: در مکتب ســلیمانی تاکید بر این اســت که با مردم باوری و خداباوری می توان 
مشکالت را حل کرد.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی گفت: فرا رسیدن سالروز 
شهادت مرد میدان سردار پرافتخار اسالم و محبوب دل مردم ایران و تمام مستضعفان جهان، شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی را به ملت شریف ایران و تمام کسانی که به آرمان عدالت گستری، آزاده خواهی و رفع ظلم و تبعیض از جهان 

باور دارند و در این مسیر گام برداشته اند، تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
وی بیان کرد: خون شهید راه خود را در زمین و آسمان ها پیدا می کند و این وظیفه ما است تا بتوانیم با فهم 
درست از سیره شهید و منطق عمل و اندیشه او، زندگی و فکر خود را با آن منطق سازگار کنیم و خود را از 

انحراف، تندروی یا کندروی رها کنیم.
قالیباف ادامه داد: شهید سلیمانی اعتقاد قلبی به توانایی های مردم و باور عمیق به اصل »ما می توانیم« داشت و این 
ویژگی ها در او جمع شده بود. امروز به برکت خون شهید سلیمانی و شهدای مخلصی چون ابومهدی المهندس، آمریکا در 
آستانه اخراج کامل از منطقه قرار گرفته و با پشتیبانی ملت های منطقه، ان شاءاهلل این امر به زودی و به طور کامل محقق 
خواهد شد. وی بیان کرد: مردم باوری در مکتب سلیمانی به این معناست که در هر لحظه باید در اندیشه حل مشکالت 
مردم باشیم و از هرگونه حاشیه ای که انسان انقالبی را از حل مشکالت مردم دور می کند، پرهیز کنیم. مردم باوری به 
این معناست که مشکالت فقط با همراهی و مشارکت همه جانبه خود مردم قابل حل است و هر کسی که مردم را از 

حضور فعال بازدارد یا نقش آنها را نادیده بگیرد و آنها را دسته بندی و فرقه بندی کند، بی گمان شکست خواهد خورد.

قالیباف در نطق پیش از دستور:

آمریکا در آستانه اخراج از منطقه است

یک کارشناس مسائل بین الملل:

 مقامات ترکیه متوجه تبعات ارتباط 
با رژیم صهیونیستی باشند

یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به بحث آغاز 
رایزنی های ترکیه برای عادی سازی روابط با اسرائیل 
گفت: مقامات ترکیه باید بدانند که هر جایی این رژیم 
پا گذاشته آنجا را ناامن کرده و دیر یا زود دامن ترکیه 

را هم خواهد گرفت.
حسن عابدینی درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه ترکیه 
مبنی بر آغاز رایزنی ها برای عادی سازی روابط کشورش 
با رژیم صهیونیســتی گفت: به نظر می رسد چاووش 
اوغلــو وزیر خارجه ترکیه بهتر از هر کس دیگری می 
داند که ترکیه سال هاست با رژیم صهیونیستی مراوده 
و روابط دیپلماتیک دارد حتی به خاطر نقشی که ترکیه 
آن را ایفا می کند یک دســتش در دســت ناتو و دست 

دیگرش در دست رژیم صهیونیستی است.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات بنا به مصالحی ممکن است 
بر سر موضوعی جدال لفظی برقرار شود واال نمی توان 
ارتباط ترکیه با رژیم صهیونیستی را قطع رابطه تلقی 
کرد و بگوییم که اکنون به دنبال برقراری رابطه هستند.
این کارشــناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: 
در مورد رژیم صهیونیستی همه کشورهای اسالمی 
و بلکه همه دنیا می دانند که هر جایی پا گذاشــته 
آن منطقه ناامن شــده، هم برای مردم آن کشــور و 
هم برای دولت های اســالمی و غیراسالمی. لذا می 
دانیم که رژیم صهیونیســتی افکار توسعه طلبانه و 

تجاوزکارانه ای دارد.

کنش ها   وزارت خارجه با اشاره به وا
نسبت به ترور سردار سلیمانی

مردم جهان از سیاست های 
قلدرمآبانه آمریکا متنفرند

حساب انگلیسی وزارت امور خارجه به مناسبت دومین 
سالگرد ترور سردار دلها توییتی منتشر کرد.

در توییت وزارت خارجه آمده است:
واکنش مردم جهان نســبت به ترور ســردار سلیمانی 
نشان داد که ملت های جهان از سیاست های قلدرمآبانه 
و سلطه طلبانه ایاالت متحده آمریکا به شدت متنفرند. 
اگر مقامات آمریکا تصاویر این تنفر را در خیابان های 
کشــورهای جهان ندیدند حتمــا بازیچه امپراطوی 

رسانه ای خود شده اند.

 ادعای آزادی عامل انتحاری 
فرودگاه کابل از سوی طالبان رد شد

به دنبال انتشار تصویر عامل انتحاری داعش از سوی 
آمریکا، طالبان ادعای آزادی وی از سوی طالبان را رد 
کرد و گفته است که قبل از تسلط این گروه بر زندان های 
کابل، زندانیان از جمله عوامل داعش آزاد شده بودند.

همزمان با انتشــار تصویــر عامل انتحاری فرودگاه 
کابل از ســوی آمریکا و همچنین ادعای آزادی وی 
از ســوی طالبان، یک سخنگوی این گروه این خبر 

را تکذیب کرد.
بالل کریمی، معاون ســخنگوی دولت موقت طالبان 
امروز )یکشنبه( در توئیتی نوشت: ادعای آزادی عامل 
انتحاری فرودگاه کابل از سوی طالبان بی اساس است.
وی افزود: این خبر درست نبوده و هیچ مدرکی بر این 

ادعا وجود ندارد.
کریمی تأکید کرده اســت که فاصله زمانی میان آزاد 
زندانیان از بگرام و حمله بر فرودگاه کابل بسیاری اندک 
بوده و امکان ندارد در چنین زمانی این حمله از سوی 

این زندانیان برنامه ریزی شده باشد.
این ســخنگوی طالبان یادآور شــده که قبل از این که 
طالبان بر زندان ها مسلط شوند، زندانیان از جمله عوامل 

داعش آزاد شده بودند.
رسانه های آمریکایی گزارش دادند که نهاد های امنیتی 
این کشور تصویر عامل انتحاری فرودگاه کابل که منجر 
به کشــته شــدن ۲۰۰ نفر شد را برای اولین بار منتشر 

کردند.

 ابالغ سه مصوبه مهم 
از ســوی معاون اول رئیس جمهوری

 معــاون اول رئیس جمهــوری ســه مصوبه مربوط 
بــه تخصیص اعتبار بــرای مقابله با تبلیغات منفی 
رسانه های خارجی درخصوص صنعت گردشگری 
ایران، تشکیل صندوق اعتباری هنر و مصوبه مربوط 
به خط مشــی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری 

پایدار از خاک کشور را ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیات دولت، 
هیات وزیران در جلســه 8 دی ۱۴۰۰، به پیشنهاد 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و به استناد اصل )۱۳8( قانون اساسی، با اختصاص 
مبلــغ ۲۰۰ میلیارد ریال بــرای اجرای برنامه های 
تبلیغاتی از ظرفیت های گردشگری کشور و مقابله 
با تبلیغات منفی رســانه های خارجی درخصوص 
صنعت گردشگری جمهوری اسالمی ایران موافقت 

کرد.
تنظیم اساســنامه و تشکیل صندوق اعتباری هنر/ 
اضافه شدن عنوان »فعاالن قرآن و عترت« به فهرست 

دریافت کنندگان خدمات صندوق اعتباری هنر
با امضای معــاون اول رئیس جمهوری، همچنین 
مصوبــه دولــت درخصوص تنظیم اساســنامه و 
تشــکیل صندوق اعتباری هنر اصالح و ابالغ شد. 
هیات وزیران در جلسه 8 دی ۱۴۰۰، به پیشنهاد 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و به استناد اصل 
)۱۳9( قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، 
مصوبــه مربوط به تنظیم اساســنامه و تشــکیل 

صندوق اعتباری هنر را اصالح کرد.

 روز پرترافیک »تذکر« نمایندگان 
به رئیســی و وزرا  در »بهارســتان«

یک عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســالمی 
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئوالن اجرایی 

کشور را به شرح زیر قرائت کرد.
روح اهلل متفکرآزاد در نشســت علنی دیروز یکشنبه 
مجلس شــورای اسالمی تذکرات کتبی نمایندگان 

خطاب به مسئوالن اجرایی کشور را قرائت کرد.
 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس 

به مسئوالن اجرایی کشور
علی اصغر خانی نماینده شاهرود و میامی و ۲۳ نماینده 
به وزیر ورزش و نیرو: لزوم تسریع در ساخت و تکمیل 
ورزشــگاه ۱5 هزار نفری شهرســتان شاهرود و نیز 
ضرورت رسیدگی به کمبود آب شرب این شهرستان.

نقلیچ شــادمهر نماینده گنبــد کاووس به وزیر امور 
خارجــه: ضرورت جدی تر تاســیس کنســولگری 

ترکمنستان در شهرستان گنبدکاووس.
علی اصغر خانی نماینده شاهرود و میامی و ۱9 نماینده 
به وزیر راه و شهرسازی: رسیدگی به وضعیت نامناسب 

جاده های شهرستان شاهرود و میامی.
امیرحسین بانکی پورفرد و زهرا شیخی مبارکه، عباس 
مقتدایی و حســین میرزائی به وزیر میراث فرهنگی: 
ضرورت تسریع در سفر به استان اصفهان پیرو جلسه 

نمایندگان استان با رئیس جمهور.
مهــرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد و چگنی و ۴9 
نماینده به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم مدیریت واردات 
بی رویه ســموم کشــاورزی و تعویض مدیران دارای 

تعارض منافع.
یعقوب رضازاده نماینده ســلماس به وزیر نیرو: لزوم 
پیــش بینــی اعتبار برای تکمیل طرح آب و فاضالب 

سلماس و تازه شهر در سال ۱۴۰۱.
امیرحســین بانکی پورفرد و 7۱ نماینده به وزیر امور 
اقتصاد و دارایی: لزوم تسریع در تامین اعتبار بانک ها 

برای پرداخت وام ودیعه مسکن.
محمدرضا مبلغی نماینده کوهدشت و رومشکان به 
رئیس جمهور: لزوم رعایت حقابه لرستان در تصویب 

طرح ضربتی حل مشکل آب سایر استان ها.
سیدمجتبی محفوظی نماینده آبادان به رئیس جمهور 
و وزیــر ارتباطات، اطالعات، اقتصــاد، امور خارجه، 
بهداشــت وتعاون، دادگستری، جهاد کشاورزی، راه 
و شهرسازی، صمت، ارشاد، دفاع، میراث، علوم، نیرو، 
نفت، ورزشی، کشور: لزوم مشخص کردن تاریخ خروج 
از وضعیــت جنگ زدگی در دو شهرســتان آبادان و 

خرمشهر.
احمدحسین فالحی نماینده همدان و فامنین و ۳9 
نماینده به وزیر ارشاد: لزوم لغو مجوز فیلم های مغایر 

با مبانی اخالقی.
علــی خضریان نماینــده تهران، شــمیرانات، ری، 
اسالمشهر و پردیس و 5۴ نماینده به وزیر دادگستری: 
ضرورت به روزرسانی مشروح مذاکرات مجلس شورای 

اسالمی در سایت روزنامه رسمی کشور.
جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و 55 نماینده به 
وزیر نیرو: ضرورت تعیین ســاز و کار سرمایه گذاری 

بر روی آب های ژرف توسط بخش های غیردولتی.
مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران، شمیرانات، ری، 
اسالمشــهر و پردیس و 59 نماینده به وزیر صمت و 
نیــرو: لزوم بازنگری مفاد تفاهم نامه احداث نیروگاه 
های منابع انرژی بر بخصوص در زمینه توجه به تولید 

داخلی.
حســن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان و ۲5 
نماینده به وزیر دادگســتری، اقتصاد و صمت: لزوم 
حذف شرط صادرات از اموال تملیکی و ضرورت لینک 
شدن بر خط گمرک با ادارات و سازمان های مرتبط.

بهــروز نجم آبــادی به همراه ۳۳ نفر از نمایندگان به 
وزیر ارتباطات: لزوم تخصیص اعتبار و رفع مشکالت 
اینترنــت و تلفن همراه در حوزه انتخابیه. همچنین 
تذکــر بــه همراه ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر صمت: 
ضــرورت ارائه گزارش درباره چگونگی اجرای تبصره 
5 ماده ۴۳ قانون برنامه ششم در خصوص اختصاص 
درآمد معادن به روستاهای تحت تأثیر مناطق معدنی.  
 یعقــوب رضازاده به وزیر نیرو: تخصیص اعتبار برای 
جلوگیری از ســیالب و ساخت بند سازه دیرعلی در 
شهرســتان سلماس. محمدتقی نقدعلی و 5۰ نفر از 
نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: تخصیص بودجه 
به صندوق جهاد کشاورزی. همچنین تذکر به همراه 
۴9 نفــر از نماینــدگان به وزیر نفت: بازنگری در نرخ 

گازبهای واحدهای تجاری.
علی اکبر علیزاده به همراه 5۶ نفر از نمایندگان به وزیر 

تعاون: اجرای قانون جامع معلوالن کشور.
 حبیــب اهلل دهمــرده به وزیر  نیــرو: چرا انرژی  بادی 
نیروگاه های وزارت نیرو به مناطق حوزه انتخابیه تعلق 

نگرفته است؟
محمدصالح جوکار به همراه ۶8 نفر از نمایندگان به 
وزیر آموزش و پرورش: لزوم اجرای قانون برای معلمان 
خرید خدمات آموزشی و پرداخت به موقع حقوق آنها؛ 
به همراه 7۶ نفر از نمایندگان به وزیر کار: ضرورت توجه 
به جامعه معلوالن و اجرای قانون جامع معلوالن کشور.

مسعود خاتمی به همراه 5۲ نفر از نمایندگان به وزیر 
نفت: لزوم کاهش هزینه صورتحســاب گاز مصرفی 

برای صنایع کوچک پایین دست.
عباس مقتدایی به وزرای آموزش و پرورش و تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی: لزوم تســریع در اعطای امکانات 
آموزشــی و رسیدگی به فرسودگی بافت مدارس در 
استان اصفهان و همچنین لزوم رسیدگی بهزیستی 

به روند رو به رشد حاشیه نشینی در اصفهان.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
یک کارشناس حوزه کار :

 به جای افزایش سن بازنشستگی
کنید! کم  هزینه هایتان را 

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه امید به 
زندگی با شاخص رفاه معنا می پذیرد و در حال 
حاضــر امید به زنده ماندن افزایش پیدا کرده 
است، گفت: به جای افزایش سن بازنشستگی 
و محروم کردن کارگران و کارمندان از حقوق 
قانونی و مزایای دوران بازنشستگی، بهتر است 
کــه راهکارهای دیگــری را برای حفظ منابع 
صندوق ها و جلوگیری از دست اندازی به آنها 

پیش بینی کنیم.
حمید نجف  درباره افزایش ســن بازنشستگی 
در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، اظهــار کرد:آنچه 
مســلم اســت هزینه های دولتی به دلیل فربه 
بودن باال است و به همین دلیل دچار کسری 
بودجه در ســال های مختلف می شود. دولتها 
هر کجا که کم آوردند، به صندوق های بیمه ای 
و بازنشســتگی دســت اندازی کرده و از منابع 

آنها برداشت کردند.
وی ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی متعلق 
به کارگران و کارفرمایانی اســت که در طول 
ســال های خدمت خود به آن حق بیمه واریز 
کرده اند؛ همانطور که صندوق بازنشســتگی 
کشــوری متعلق به کارکنان دولت اســت و 
کارمنــدان از محــل درآمد خود ماهانه به آن 
واریز کرده اند تا در دوران بازنشستگی از ثمرات 
آن بهره مند شــوند اما دولتها هرجا کســری 
بودجــه پیدا کرده اند از منابع این صندوق ها 
تحت عنوان قرضی و عناوین مختلف برداشت 

کردند.
نجــف افــزود: یک زمان از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان و زمانی از صندوق تامین اجتماعی 
به عناوین متعدد این برداشتها صورت گرفته 
و متاســفانه جای آن خالی مانده است، چون 

مبالغ برگردانده نشده است.
این کارشــناس حوزه کار متذکر شد:صرفنظر 
از ســود پول ها که هیچگاه داده نمی شــود، 
همــان اصل پــول را هم دولتها آنقدر با تاخیر  
برمی گردانند که ارزش خود را از دســت می 
دهد و تبدیل به بدهی میلیاردی می شــود و 

صندوقها را دچار مشکل می کند.
وی در ادامه درباره افزایش امید به زندگی در 
کشور که مبنای افزایش سن بازنشستگی قرار 
داده می شــود، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
اگــر کلمــه امید به زندگی را به کار می برند از 
جهت کاهش سن مرگ و میرها و برخی مسایل 
پزشکی است وگرنه معتقدم یک آدم ۴۰  ساله 
به لحاظ روحی و روانی در حال حاضر مثل یک 
فرد 8۰ ســاله اســت. در گذشته افراد به دلیل 
برخی جراحی ها یا یک گرفتگی رگ شاید از 
دنیا می رفتند ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی، 
مرگ و میر در ســنین پایین کاهش یافته و تا 
8۰ و حتی 9۰ سالگی عمر می کنند لذا امید 
به زنده ماندن افزایش یافته نه امید به زندگی 
و اگر این کلمه را مدام تکرار می کنند به این 
دلیل اســت، در صورتی که امید به زندگی با 
شاخص رفاه معنا می پذیرد که در حال حاضر 

وجود ندارد یا خیلی کم است.
نجف با اشــاره به محاســبه ســه ســال آخر 
بازنشســتگی به جای دو ســال برای پرداخت 
حقوق بازنشســتگی نیز گفت: این کار شــرعا 
و قانونــا صحیح نیســت. در هیچ کجای دنیا 
دیده نشــده که پرداختی کمتری به کارگران 
و بازنشســتگان هنگام بازنشستگی بدهند که 
آنها زیان ببینند ولی صندوقها نفس بکشند.

این کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه دولت 
بایــد هزینه های خود را کاهش دهد، افزود: 
یکــی از راهکارها بــرای کاهش هزینه ها در 
بخش دولتی این است که از رویاپردازی های 
دولتــی فاصله بگیریم. مثــال برخی مدیران 
دولتــی طرح هایی ارائه می  کنند که ممکن 
اســت میلیاردها تومــان هزینه برای دولت 
بتراشــد و در زمان اجرا به دلیل محدودیت 

بودجه دچار مشکل شود.
وی ادامــه داد: یــک بازدید مقــام دولتی از 
نمایشــگاه چندین میلیارد تومان خرج بر می 
دارد، در صورتی که این هزینه ها باید مدیریت 
شود. مدیران دولتی، مدیران هزینه هستند و 
دولت باید مدیران کارآفرین و دانش بنیان را 

به خدمت بگیرد.
نجف در پایان در پاســخ به این پرســش که آیا 
افزایش مبلغ حق بیمه های واریزی می تواند 
بــه تقویت منابع صندوقهــا بیانجامد؟ گفت: 
همین حــاال ورودی های صندوق ها افزایش 
دارد و مبلغ حق بیمه ها باال اســت، فراموش 
نکنیــم که کارفرمایان باید 7۰ درصد بیمه را 
بپردازند و بیشــتر از این توان پرداخت ندارند 
لذا نمی توانیم به کارفرمایان فشار وارد کنیم؛   
بنابرایــن باید راهکارهای دیگری برای تقویت 
منابع صندوق ها و ســوق دادن آنها به ســمت 
ســرمایه گذاری های مولد پیش بینی کنیم؛ 
دولت ها هم هزینه هایشان را کاهش دهند و به 
گونه ای مدیریت کنند که دچار کسری بودجه 
نشوند و در نهایت به برداشت از منابع صندوق 
ها روی نیاورند. رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس دو روز پیش از ارائه پیشــنهاد حذف 
افزایش ســن بازنشســتگی در الیحه بودجه 

۱۴۰۱ خبر داده بود.

اخبار اقتصادی

 تعرفه جدید برق 
در راه است

دولــت در آئین نامه خود در خصوص تعیین نحوه 
محاســبه تعرفه برق مصرفی مشترکان در تالش 
است مدیریتی عدالت محور را در بخش انرژی پیاده 
کند تا مشــترکان بتوانند به طبع آن مصارف خود 
را کنترل و به عنوان مشــترک کم مصرف شناخته 

شوند.
 براین اساس پنجم دی ماه اعضای دولت به ریاست 
»ابراهیم رییســی« رییس جمهوری با اســتناد به 
قانون هدفمند کردن یارانه ها و اجرای حکم مندرج 
در بند )ی( تبصره )8( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان 
را تعییــن و اجــازه اجرای آن از اول بهمن را صادر 

کرده است.
آئین نامه تعرفه برق به این معنا نیست که از وسایل 
برقی به طور کلی استفاده نکنیم، بلکه می تواند به 
معنای استفاده هدفمند و موثر از وسایل برقی باشد.

طبق مصوبه هیات دولت، مشترکانی که زیر الگوی 
مصرف تعیین شــده برای هر منطقه برق مصرف 
می کنند، مشــمول هیچ افزایش قیمتی نشــده و 
همچنــان برق یارانــه ای را دریافت می کنند؛ اما 
مشــترکانی که به مصرف بــاالی خود در خارج از 
مرز الگوی مصرف ادامه دهند، بیش از یک تا ۱.5 
برابر الگوی مصرف در ماه باید ۱.5 برابر هزینه تامین 
برق برای هر کیلووات ســاعت بپردازند، همچنین 
برق مصرف شده بین ۱.5 تا دو برابر الگو معادل ۲.5 
برابر هزینه تامین برق و برق مصرف شده مازاد دو 
برابر الگوی مصرف ۳.5 برابر هزینه تامین برق برای 

هر کیلووات ساعت محاسبه می شود.
در حال حاضر بر اســاس آخرین آمار و اطالعات، 
بیــش از 75 درصــد مشــترکان ایــن صنعــت 
ماهانــه تا ســقف الگو، برق مصــرف کرده و مابقی 
مصرف کنندگان باالتر از سقف الگو از این انرژی مهم 
استفاده می کنند، اما تعداد معدودی از مشترکان با 
بی توجهی به میزان استفاده خود از انرژی کلیدی 
بــرق، مصرفی چندین برابر باالتر از الگوی تعیین 
شــده را دارند که باعث هدررفت یارانه انرژی نیز 

می شود.
البته تغییرات انجام شده در بخش نظام تعرفه گذاری 
برق نســبت به تشویق مشترکان کم مصرف اقدام 
کرده اســت، به طوری که اگر مشــترکان در ۴ ماه 
گرم سال مصرف خود را زیر الگوی مصرف منطقه 
قرار دهند و نسبت به سال قبل کمتر برق مصرف 
کنند، از پاداش مدیریت مصرف بهره مند می شوند.

برای مشــترکان خوش مصرف در فصل گرم، اگر 
مشترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت برق 
مصرف کرده و به دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ســاعت 
زیــر الگو از برق اســتفاده کنــد، از یک پاداش کم 
مصرفی برابر نرخ هزینه تامین برق برای هر کیلووات 
صرفه جویی تقریبا معادل ۴۰ هزار تومان بهره مند 
خواهد شــد، زیرا الگوی مصرف در فصل گرم برابر 
۳۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی تعیین شده 

و این عدد در مناطق گرم بیشتر است.
اقدام های جاری دولت و وزارت نیرو در هفته گذشته 
نشان می دهد زنگ هشدار برای مشترکان پرمصرف 
به صدا در آمده و دیگر خبری از یارانه های بی هدف 
برای کســانی که الگو را رعایت نمی کنند، نیســت 
و بایــد دیدگاه های خود را در مورد طریقه مصرف 

تغییر دهند.
 همه بانک ها  از ساعت 

 7 و 3۰ دقیقــه صبح 
کنند کار می  ع به  شرو

با درخواســت دبیر شــورای هماهنگی بانک های 
دولتــی مبنی بر اعالم یکپارچه ســازی ســاعت 
کاری بانک هــا، مقرر شــد بانک هــا نیز همچون 
کارکنــان دولــت از ســاعت هفــت و ۳۰ دقیقه 
صبح به مشــتریان خدمــات ارائه کنند.»علیرضا 
قیطاســی« در نشســتی با معاون نوسازی اداری 
سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تغییر 
ساعت کاری بانک ها به موجب مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: پیش از این مصوبه، ساعت 
حضور کارکنان بانک ها هفت صبح و ساعت آغاز 
خدمت دهی آنان، هفت و ۳۰ دقیقه صبح بود.وی 
افزود: اما پس از مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
مبنی بر آغاز ســاعت کاری کارکنان دستگاه های 
اجرایی از ســاعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح، ساعت 
خدمت دهی به مشــتریان بانک ها به هشت صبح 
تغییر یافته که این موضوع باعث یک ناهماهنگی 
در ارائه خدمات بانکی شده است. پیشنهاد می کنم 
یک بار برای همیشه ساعت های کاری بانک ها به 
صورت یکپارچه اعالم شود.در این نشست معاون 
نوســازی اداری سازمان اداری استخدامی گفت: 
علت این ناهماهنگی تفســیر اشــتباه بانک ها از 
مصوبه مذکور است.»عالء الدین رفیع زاده« تاکید 
کرد: طبق بخشنامه، کارکنان بانک ها مانند سایر 
کارکنان دســتگاه های اجرایی باید از آغاز ساعت 
کاری، بــه ارائــه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به 
فراهــم  کردن مقدمات کار خود دارند، می توانند 
زودتر در محل کار خود حاضر شوند.به این ترتیب 
تاخیر بانک ها در ارائه خدمات بانکی به مشتریان 
قانونی نیست و باید مانند همه کارکنان دولت از 
ساعت 7 و ۳۰ دقیقه صبح به ارائه خدمت بپردازند.

مالیات جدید بر واردات کاالهای اساسی؛ از امروز

شوک قیمتی دولت به بازار مواد غذایی
واردات کاالهای اساســی از امروز مشــمول 
پرداخــت 9 درصد مالیــات بر ارزش افزوده 
می شــوند. این تصمیم در شــرایطی گرفته 
شــده که تورم مواد غذایی در کشــور به ۶۰ 
درصــد رســیده و دولت حــذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی را در برنامه دارد.
 واردات کاالهــای اساســی از امروز ۱۳ دی 
امســال مشــمول 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده خواهند شد. آنگونه که روح اهلل لطیفی 
سخنگوی گمرک به بازار اعالم کرده واردات 
کاالهایــی همچون برنج، گندم، محصوالت 
کشــاورزی فرآوری نشــده، مرغ و گوشت 
و اقالمی همچون ســم و کــود پیش از این 
مالیات معاف بوده اما بر اساس تصمیمی که 
وزارت اقتصــاد گرفته این معافیت مالیاتی 
برای ۳ جز از کاالهای اساسی برداشته خواهد 
شد. حاال با این تصمیم دولت هزینه واردات 
کاالهای اساسی بیش از گذشته افزایش می 
یابد و مردم ناچار هســتند برای تامین اقالم 
ضروری خود پول بیشتری را پرداخت کنند. 
این تصمیم در شــرایطی قرار اســت از فردا 
اجرایی شود که دولت در الیحه پیشنهادی 
خود برای بودجه ۱۴۰۱ صحبت از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی زده است و گزارش های بانک 
مرکــزی از تورم ۶۰ درصدی مواد غذایی در 

کشور خبر می دهد.
واردات کاالهــای اساســی از فــردا ۱۳ دی 
امســال مشــمول 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده خواهند شــد. بســیاری این تصمیم 
دولت را به معنای افزایش بیشــتر کاالهای 

اساسی می دانند
برنج خارجی هم گران می شود؟

اما برنج از جمله کاالهای اساســی است که 
واردات آن ضــروری بوده و تولیدات داخلی 
جوابگــوی نیاز کشــور نیســت. آنگونه که 
ســخنگوی گمرک اعالم کــرده در 9 ماهه 
نخست امسال حدود 959 هزار تن برنج وارد 
کشور شده است. در حالی مصرف کنندگان 
کشــور باید از این پس پول بیشتری را برای 
خرید برنج خارجی پرداخت کنند که رشــد 

قیمت برنج ایرانی در یک ماه گذشته حسابی 
خبر ساز شده است.

بر اســاس جدیدترین گزارش منتشر شده 
از ســوی وزارت صمت، قیمت برنج هاشمی 
درجه یک در آبان نسبت به ماه قبل از آن۴.7 
درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 55.۴ 
درصد گران تر شــده اســت. البته شرایط در 
آذر وخیم تر هم شــد و بهای هر کیلو برنج 

ایرانی در بازار به 8۰ هزار تومان هم رسید.
یک حســاب کتاب ساده نشان می دهد که 
اگر قرار باشد یک خانواده ۴ نفر ماهانه تنها 
۱۰ کیلوگرم برنج ایرانی مصرف کنند، دست 
کم باید 8۰۰ هزار تومان هزینه کنند. آن هم 
در شــرایطی که حداقل حقوق مصوب یک 
کارگر از سوی دولت برای سال ۱۴۰۰ حدود 
۳ میلیــون و 8۰۰ هزار تومان در نظر گرفته 
شده است. بدیهی است که در چنین شرایطی 
تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی ناچارند که 
عطای برنج ایرانی را به لقایش ببخشــند. اما 
سوال اینجاست که با این اجرایی شدن مصوبه 
های تورم زای دولت، اینبار قرار است که چه 

محصولی جایگزین برنج خارجی شود.

در 9 ماهه نخست امسال حدود 959 هزار تن 
برنــج، حدود 5 میلیون تن گندم، 7 میلیون 
تن ذرت، ۲.۶ میلیون تن جو و ۲ میلیون تن 

کنجاله سویا وارد کشور شده است
 رشد قیمت 

در انتظار بازار نهاده های دامی
آمارهای گمرکی نشــان می دهد که هشت 
قلــم از ۱۰ قلم عمده محصوالت وارداتی به 
کشــور با ارزشی در حدود ۶.۲ میلیارد دالر 
را در سال  ۱۳99 محصوالت کشاورزی نظیر 
گندم، ذرت، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل 
داده و 7۱ درصــد از ارز ترجیحی اختصاص 
داده شــده به واردات کاالهای اساســی در 
همین ســال، مربوط به کاالهای کشاورزی 

بوده است.
به گفته لطیفی تا پایان آذر امســال حدود 
5 میلیــون تن گنــدم، 7 میلیون تن ذرت، 
۲.۶ میلیــون تن جو و ۲ میلیون تن کنجاله 
سویا وارد کشور شده است. بدون شک رشد 
قیمــت هــا در هر کدام از این اقالم شــوک 
تورمی ســنگینی را به بازار مواد غذایی وارد 

خواهد کرد.

جالب اســت کــه بدانید طبــق گفته های 
سخنگوی گمرک در همین مدت ۲ میلیون 
تــن دانــه روغنی، ۱.5 میلیــون تن روغن 

خوراکی وارد کشور شده است.
اما سموم کشاورزی که در هفته های گذشته 
حسابی به واسطه برگشت خوردن محصوالت 
کشاورزی از بازارهای صادراتی حسابی خبر 
ســاز بوده، باید منتظر چند درصدی رشــد 
قیمت باشــند. بر اســاس آمار موجود در 9 
ماهه نخست امسال 8 هزار و ۱۲7 تن سموم 

تکنیکال وارد کشور شده است.
قیمــت مــرغ در آبان ماه نســبت به مدت 
مشــابه پارســال 5۶.۶ درصد، گوشت قرمز 
55.۱ درصــد، روغــن 7۲.5 درصد، غالت و 
نــان 59.8 درصد میــوه 9۱.8 درصد گران 

تر شده است
کدام کاالها مشمول مالیات می شوند

کاالهای اساســی که مشــمول مالیات می 
شــوند به ۳ جز تقســیم می شوند. جز اول 
شامل کلیه کاالهای کشاورزی فرآوری نشده 
است. از باغی، زراعی و گیاهان دارویی گرفته 
تــا محصوالت مرتعی و جنگلی مثل چوب، 

همگــی در ایــن جز قرار می گیرند.اما جز ۳ 
دیگر بخشی است که از این پس واردکننده ها 
باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 
کنند. محصوالتی همچون بذر و نشا و سم و 

کود در این گروه جای گرفته اند.
جز 5 شامل محصوالتی همچون پنیر، ماست 
و دیگر محصوالت لبنی، تخم ماکیان، گندم، 
آرد، نان، ذرت، برنج، گوشت قرمز و فرآورده 
های گوشتی، مرغ، روغن های خوراکی، شیر 
خشک، تخم مرغ نطفه دار برای جوجه ریزی 

و جوجه یک روزه است.
در بدترین سال های جنگ بر اساس گزارش 
های رسمی بانک مرکزی، خانواده های این 
مملکــت ســاالنه ۱۲۲ کیلو گوشــت قرمز 
مصــرف کــرده اند و این میــزان االن به ۶ تا 

7 کیلو در سال رسیده است
قیمت هایی فراتر از بحران

گــزارش رســمی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی از بررســی روند متوســط قیمت 
اقــالم خوراکی منتخب در مناطق شــهری 
در آبان ماه امســال نشان می دهد؛ متوسط 
قیمــت حدود 8۳.۳ درصد اقالم منتخب در 

این گزارش فراتر از حد بحران است.
همچنین مرکز آمار می گوید که قیمت مرغ 
در آبان ماه نســبت به مدت مشــابه پارسال 
5۶.۶ درصد، گوشت قرمز 55.۱ درصد، روغن 
7۲.5 درصد، غالت و نان 59.8 درصد میوه 
9۱.8 درصد گران تر شده است. اما به نظر می 
رسد که رشد قیمت ها به همین جا ختم نمی 
شود و بر خالف گفته رئیس جمهور بازار مواد 
غذایی در انتظار شــوک های بزرگ قیمتی 
اســت که به گفته فرشاد مومنی اقتصاددان 
مصرف محصوالتی همچون گوشت در ایران 
کمتر از ســال های جنگ رســیده است. او 
گفته بود: »در بدترین ســال های جنگ بر 
اســاس گزارش های رسمی بانک مرکزی و 
مرکز آمار، خانواده های این مملکت ساالنه 
۱۲۲ کیلو گوشــت قرمز مصرف کرده اند و 
این میزان االن به ۶ تا 7 کیلو در سال رسیده 

است. »

وزیر راه:

قسط ۱۰ میلیون تومانی مسکن ناچیز است!
وزیر راه و شهرسازی کل آورده نقدی برای یک تهرانی 
را ۱5۰ میلیــون تومان اعــالم کرده و گفته پرداخت 
اقساط ۱۰ میلیون تومانی مسکن مبلغ ناچیزی است.

وزیــر راه و شهرســازی میــزان آورده یک متقاضی 
تهرانی را ۱5۰ میلیون تومان اعالم کرده اســت، که 
براســاس اظهارات قبلی مدیران وزارت راه متقاضیان 
در مرحلــه اول باید ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

رســتم قاســمی در خصوص آورده نقدی متقاضیان 
طرح نهضت ملی مســکن گفته اســت: کســی که در 
تهــران زندگی می کند اگر ۱5۰ میلیون تومان بیاورد 
صاحب خانه می شــود.پیش از این میزان آورده اولیه 
را ۴۰ میلیون تومان اعالم شــد که قرار بود کل مبلغ 

آورده نقدی در پنج مرحله پرداخت شــود.با توجه به 
این که مبلغ وام برای شهرســتان های مختلف کمتر 
است، احتماال میزان آورده نقدی متقاضیان نیز کمتر 

از ۱5۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
دولت در طرح نهضت ملی مســکن برای متقاضیان از 
دهک های اول تا ســوم شــرایط ویژه ای در نظر گرفته 
که یکی از آنها آورده کمتر نسبت به دیگر متقاضیان 
اســت. متقاضیانی که در این دهک ها قرار دارند باید 

آورده اولیه ۲۰ میلیون تومانی پرداخت کنند.
با توجه به این که این آورده باید پنج بار تکرار شــود، 
مبلغ کل آورده نقدی برای دهک های اول، دوم و سوم 

کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می شوند.

پرداخت اقساط متناسب با تورم
وزیر راه معتقد اســت که قســط ۱۰ میلیون تومانی 
مسکن مبلغ ناچیزی است. او گفت: با توجه به باالی 
۴۰ درصد، سود ۱8 درصد که شورای عالی پول و اعتبار 
برای تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته 
خودش یک مزیت اســت. نکته دیگر اینکه تسهیالت 
۲۰ ساله است. امروز اگر یک نفر این وام ۱8 درصد را 
دریافت کند و به طور مثال پنج میلیون تومان بپردازد با 
توجه به تورم کشور ما تا ۱5 سال آینده پرداخت اقساط 
۱۰ میلیــون تومان رقم قابل توجهی نیســت. ضمن 
اینکه کاری می کنیم تا متقاضیان، اقســاط را پلکانی 
پرداخت کنند.از آنجایی که مبلغ وام مســکن دولتی 

برای متقاضیان تهرانی ۴5۰ میلیون تومان اســت که 
با نرخ سود ۱8 درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت 
می شــود، برآوردها از اقساط وام مسکن مبلغی حدود 
هفــت میلیــون تومان بود اما معاون وزیر راه چند روز 
قبل این مبلغ را تکذیب کرد.محمودزاده چند روز قبل 
گفت که اقســاط هفت میلیون تومانی جهش مسکن 
صحت ندارد و متقاضیان تهرانی نصف ابن مبلغ را قسط 
می دهند. حاال وزیر راه پرداخت اقســاط ۱۰ میلیون 

تومانی را رقم قابل توجهی نمی داند.
بنابرایــن یک متقاضــی تهرانی باید وام ۴5۰ میلیون 
تومانی را با ســود ۱8 درصد بازپرداخت کند و ۱5۰ 

میلیون تومان هم آورده نقدی داشته باشد.

امکان افزایش یارانه های نقدی تا 5۰۰ هزار تومان
با وجود اینکه به پیشنهاد نمایندگان افزایش یارانه های عمومی در تبصره 
۱۴ گنجانده شــده اســت، کارشناسان معتقدند این میزان باید به منظور 

جبران کاهش قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
 بر اســاس اخبار واصله هفته گذشــته نمایندگان مجلس در اصالحیه ای 
کــه بــه الیحه بودجه ۱۴۰۰ وارد کرده اند، میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان 
را که پیش از این مربوط به صندوق توســعه و پیشــرفت بود، به جداول 
تبصــره ۱۴ قانون بودجــه )تبصره هدفمندی یارانه ها( به منظور اعطای 

یارانه به مردم در قبال حذف ارز ۴۲۰۰ اضافه کرده اند.
ایــن میــزان برابر با اعطای یارانه حدوداً ۱۰۰ هزار تومانی به ۶ دهک اول 
معادل ۶5 میلیون نفر است و اضافه کردن آن به جداول قانون بودجه به 
معنای اعطای قطعی یارانه به مردم در طول سال است. الزم به ذکر است 

در الیحــه اعطایی دولــت به مجلس علی رغم حذف ارز ۴۲۰۰، یارانه ای 
برای مردم در نظر گرفته نشده بود.

در همین رابطه محسن امینی، کارشناس اقتصادی گفت: یک نکته بسیار 
مهــم این اســت که دولت به تمام مردمی کــه تاکنون یارانه می گرفتند 
یارانــه را بدهــد. یعنــی به دهک 7، 8 و 9 هم باید یارانه حداقل ۱۳۰ هزار 

تومانی تعلق بگیرد تا قدرت خرید جبران شود.
وی افــزود: مبنــای منابــع تبصره ۱۴ این بود که نصــف درآمدهای آن 
به مردم برســد ولی اکنون این میزان به زیر ۱5 درصد رســیده و دولت 
باید با برگرداندن منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها معیشــت خانوار را 

تقویت کند.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه تحریک تقاضا می تواند منجر به 

تحریــک عرضــه و خروج اقتصاد از رکود شــود، افــزود: در بودجه آینده 
منابع خوبی به تبصره ۱۴ اضافه می شــود و مصارف اضافی هم که آمده 
و دولــت می توانــد از بودجه خودش برای آن هــا هزینه کند، باید از این 

جدول حذف شود.
امینی خاطرنشــان کرد: فقط با منابع حاصل از ارز ۴۲۰۰ می توان یارانه 
۲5۰ هزار تومانی و با اصالح تبصره ۱۴ این میزان می تواند به 5۰۰ هزار 
تومان برای همه مردم و یا در حالت حداقلی به دهک های پایین برسد.

وی در پایــان تأکیــد کــرد: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ میزان حداقل ۲۴۰ 
هزار میلیارد تومان منابع به دســت می آورد که با محاســبه یارانه فعلی 
نهایتاً 8۰ هزار میلیارد تومان آن به طور مستقیم به مردم برمی گردد که 

قطعاً باید این مبلغ افزایش یابد.

گفت و گو

در سال ۱۳87 که الیحه هدفمندشدن یارانه ها مطرح شد و یارانه 
۴5 هزار تومانی به مردم داده شــد این مبلغ در آن زمان چیزی در 
حدود 5۰ دالر بود اما االن با این مبلغ نمی توان یک دبه ماست خرید.

، نماینده چابهار در مجلس گفت: با یارانه ۴5 هزارتومانی نمی توان 
یک دبه ماست هم خرید.

سعیدی با بیان اینکه موضوع بسیار مهمی که االن در حوزه بودجه 
مطرح اســت بحث حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساســی اســت 
افزود:البتــه قبــول داریم کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق واقعیت های 

اقتصادی نبوده و منبع رانت و فساد شده است اما در چنین شرایطی 
در این باره اقناع عمومی وجود ندارد طبیعتا این موضوع نیز تبعات 
بســیاری ایجاد می کند. هر چند دولت اعالم کرده که مابه التفاوت 
آن را بــه صــورت یارانه به مردم پرداخت می کند اما تجربه موفق در 

این زمینه نداشتیم.
او تکایــد کــرد: در ســال ۱۳87 که الیحه هدفمندشــدن یارانه ها 
مطرح شــد و یارانه ۴5 هزار تومانی به مردم داده شــد این مبلغ در 
آن زمان چیزی در حدود 5۰ دالر بود اما االن با این مبلغ نمی توان 

یک دبه ماست خرید.
ســعیدی تصریح کرد: بنابراین اگر دولت بنای حمایت از اقشــار و 
دهک های پایین جامعه و قشر مستضعف دارد طبیعتا اگر اصرار به 
حذف ارز ترجیحی دارد جهت جبران شــوک تورمی ناشــی از این 
موضــوع، حتمــا باید کاالهای اساســی را در اختیار مردم قرار دهد. 
در حال حاضر ســران مصرف گوشــت و مواد پروتئینی پایین آمده 
است. بنابراین دست بردن به چنین جراحی بزرگ اقتصادی، بدون 
رعایت لوازم آن، مسلما می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

نماینده چابهار:

با یارانه ۴5 هزار تومانی نمی توان یک دبه ماست هم خرید

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران

گاز چقدر است؟ بیشترین قبض صادر شده 
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
درباره آخرین وضعیت تغییر قبوض گاز برای مشترکان پرمصرف، 
گفت: بیشــترین قبضی که پس از طرح افزایش تعرفه مشــترکان 
پرمصرف برای پله دوازدهم صادر شــده 7۰۰ هزار تومان بوده و 
این در حالیست که این دسته از مشترکان تا قبل از این طرح تنها 
حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می کردند.سیدجالل نورموسوی 
با بیان اینکه برای تعرفه های گاز ۱۲ پله تعریف شده است، اظهار 
کرد: مشترکانی هستند که میزان مصرف  آن ها از ۱۲ پله نیز فراتر 
می رود که تعرفه برای آن ها از 7۰۰ هزارتومان اعالمی نیز بیشتر 
است، به عبارت دیگر برای هر پله ۲۰۰ هزار تومان تعریف شده و 

در پله فرضی ۱۶ با مصرف ۱7۰۰ مترمکعب مبلغ گازبها به یک 
و نیم میلیون تومان می رسد.سرپرســت مدیریت هماهنگی امور 
گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به تاثیرات اجرای طرح 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، گفت: پس از اجرای این طرح 
میزان مصرف 5۰ درصد از پله ششــم به باال کاهش یافته اســت و 
این دســته از مشترکان مشمول پاداش صرفه جویی تا ۱۲۰ هزار 
تومان شده اند. در مجموع باید گفت هرچند تعرفه گاز افزایش پیدا 
کرده اما هنور با قیمت ارزش گاز فاصله دارد.نورموســوی درباره 
نحوه محاسبه گازبهای ساختمان هایی که کنتور مشترک دارند، 
اظهار کرد: شــیوه محاســبه اینگونه است که ابتدا میزان مصرف 

تقســیم بر تعداد واحدها می شــود و بعد از آن در جداول پلکانی 
قرار می گیرد؛ به طور مثال در یک ساختمان چهار واحدی جبران 
بدمصرفــی یک واحد را واحدهای دیگر می پردازند. سرپرســت 
مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید 
بر اینکه با این حال مشــترکان عادی و حتی مشــترکان کمیته 
امداد و ســازمان بهزیســتی اگر از این سقف مصرف )از پله سوم( 
عبور کنند، مشــمول پرداخت قیمت بیشــتری می شوند، گفت: 
در پله چهارم ۴۰ درصد افزایش نســبت به پلکان ســوم است و به 
همین ترتیب تا پله دوازدهم همینطور ۴۰ درصد افزوده شــده تا 

در مرحله آخر به ۱995 تومان می رسد.

از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز می شود 

اجرای عملیات  اتصال برقی ایران و روسیه 

کوتاه از انرژی

بین الملل

وزیر نیرو:

برنامه ای برای افزایش تعرفه آب نداریم
وزیــر نیرو گفت: اکنون هیچ برنامه ای برای 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب نداریم 
و به دنبال آن نیســتیم.علی اکبر محرابیان 
امروز در مراســم امضای تفاهم نامه ساتبا با 
بخــش خصوصی در خصوص نصب پنلهای 
خورشــیدی بــا بیان اینکــه امیدواریم این 
جلســه نقطه عطفی برای ایجاد نیروگاه های 
تجدیدپذیر و توسعه این صنعت باشد اظهار 
کرد: از مهمترین برنامه ها و اولویتهای وزارت 
نیرو که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده ایجاد 
توســعه اقتصادی و استمرار رشد اقتصادی 
در کشــور است.وی افزود: رشد اقتصادی در 
شــرایط فعلی محقق نمی شــود مگر اینکه 
توســعه صنعت انرژی کشور صورت گیرد؛ 
ما در طول ســالهای اخیر علیرغم رشد قابل 
توجــه صنعت در کشــور  و بخش خدماتی 
شاهد نارسایی هایی برای تامین انرژی بودیم 
و همچنان شــرایط به گونه ای است که باید 
برای این مســئله تدابیر الزم صورت گیرد تا 
امکان توسعه اقتصادی فراهم شود.او تاکید 
کــرد: مســئله انرژی در ایــران به ویژه برق 
موضوعی اســت که جــزو اولویتهای دولت 
قرار گرفته و برنامه هایی را برای این مهم در 

دستور کار داریم، در مورد صنعت برق با توجه 
بــه کمبودهای موجــود برنامه هایی را ارائه 
کردیم که حاصل تفکر فعاالن و متخصصان 
این صنعت است.وی با بیان اینکه امروز شاید 
مهمترین کاری که در وزارت نیرو دنبال می 
کنیم اجرای کردن این برنامه هاســت گفت: 
در قالــب نیروگاه های حرارتی، تجدیدپذیر، 
تبدیل واحدهای گازی به ســیکل ترکیبی و 
رفع مشــکالت موجود نیروگاه ها به دنبال 
توســعه این بخش هستیم.وزیر نیرو با بیان 
اینکــه بر اســاس برنامه ریزی ها، طی چهار 
ســال بیــش از ۳۰ هزار مــگاوات به تولید 
برق کشــور اضافه خواهد شــد که ۱۰ هزار 
مگاوات آن نیروگاه های تجدیدپذیر هستند، 
گفت: برای تابستان نیز مقرر شده تا ۶۰۰۰ 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشــور اضافه 
شــود و امیدواریم موفق شویم حمایت های 
الزم را در ایــن عرصه انجام دهیم و برنامه ها 
بــه خوبی پیش برود.محرابیان با اشــاره به 
اهمیت توسعه تجدیدپذیرها در کشور گفت: 
این مسئله از ابعاد مختلف قابل توجه است. 
مهمترین دلیل توسعه تجدیدپذیرها جبران 

کسری موجود است. 

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

 پژوهشگاه بازوی توانمند 
فناورمحور شدن صنعت است

رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، جایگاه 
پژوهشگاه در فناورمحور شدن صنعت نفت را 
مهم دانست و گفت: خلق ارزش در صنعت نفت 
نیازمند دانش و فناوری است.جعفر توفیقی، در 
آیین آغاز به  کار کمپ زمستانی طرح میزبانی 
پژوهشگاه صنعت نفت، به جایگاه صنعت عظیم 
نفت اشاره کرد و گفت: این صنعت را می توان 
افزون بر مزیت هایی که در همه دوره ها در کشور 
ایجاد کرده اســت به عنوان تکیه گاه اقتصادی 
کشور برشمرد.وی در همین باره تصریح کرد: 
با وجود توســعه صنعت نفــت در زمینه های 
مختلف، این صنعت در بســیاری از جهات بر 
پایه فناوری شــرکت های خارجی راه اندازی و 
تأسیس شــده است.رئیس پژوهشگاه صنعت 
نفــت، با تأکید بر اینکــه خلق ارزش نیازمند 
دانش و فناوری اســت، افــزود: همواره ارزش 
افــزوده به ویژه در حوزه های اقتصادی نیازمند 
دانش و فناوری است. نتایج در این زمینه نشان 
می دهد بیش از آنکه کشــور ما از صنعت خود 
بهره اقتصادی کسب کرده باشد، شرکت هایی 
که دانش و فناوری را در اختیار ما قرار داده اند 
بهره منــد شــده اند، از این رو توجه به موضوع 

توسعه دانش باید در اولویت همگان در کشور 
قــرار گیرد.توفیقــی ادامه داد: در چند ســال 
اخیر، صنعت نفت در مسیر توسعه دانش قرار 
گرفته اســت و تا حد امکان به دنبال شناسایی 
این نقیصه اســت و همه دست اندرکاران حوره 
نفــت و انرژی در تالش هســتند صنعت نفت 
کشــور را به صنعتی دانش بنیان تبدیل کنند، 
خوشــبختانه اکنون پیشرفت های مناسبی در 
این زمینه رخ داده است و می توان اذعان داشت 
که وابســتگی صنعت نفــت در زمینه دانش و 
فناوری به ویژه در شرایط تحریم به شرکت های 
خارجــی بســیار کاهش یافته اســت.رئیس 
پژوهشگاه صنعت نفت در ادامه  موفقیت های 
کسب شده را نتیجه تالش گروهی از محققان 
و مدیران کشــور دانست و گفت: موفقیت های 
به دســت آمده در صنعت نفــت را باید نتیجه 
تــالش همه مدیران این صنعت، دانشــگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی، شــرکت های دانش بنیان و 
شتاب دهنده ها و حتی پژوهشگاه صنعت نفت 
دانســت زیرا پژوهشگاه را باید بازویی توانمند 
برای تبدیل صنعت نفت به صنعتی فناورمحور 

و دانش بنیان دانست.

سال ۲۰۲۱؛ رکورددار 
کتشافات نفت  پایین ترین ا

گذشته گاز در 75 سال  و 
اکتشــافات نفت و گاز طبیعی جهان در 
سال ۲۰۲۱ به پایین ترین سطح ساالنه 
در 75 ســال اخیر رســید و کاهش قابل 
مالحظه ای در مقایســه با سال ۲۰۲۰ 
داشــت.طبق تحلیل شــرکت ریستاد 
انــرژی، مجمــوع حجم اکتشــافات تا 
نوامبر معادل ۴.7 میلیارد بشــکه نفت 
محاسبه شد. هیچ اکتشاف بزرگی تا سه 
هفته اول دســامبر اعالم نشد و صنعت 
نفت و گاز طبیعی را در مســیر بدترین 
آمار اکتشاف از سال ۱9۴۶ قرار داد. در 
مقابل، اکتشافات سال ۲۰۲۰ در سراسر 
جهان معادل حدود ۱۲.5 میلیارد بشکه 
نفت بود.ریستاد درباره اکتشافات سال 
۲۰۲۱ اعــالم کرد: مایعــات همچنان 
عمده اکتشــافات هیدروکربن را با سهم 
۶۶ درصدی از کل اکتشــافات، تشکیل 
دادند.هفــت اکتشــاف در نوامبر اعالم 
شــد که معــادل ۲۱9 میلیون بشــکه 
نفت و گاز طبیعی بود. تا ۲۰ دســامبر، 
میانگین حجم اکتشافات در سال ۲۰۲۱ 
معادل ۴۲۴ میلیون بشکه بود. به گفته 
محققــان، این کاهــش مجموع حجم 
اکتشافات، فقدان اکتشافهای تک بزرگ 
را برخالف سالهای گذشته بارز می کند.

طبق گزارش ریســتاد، اکتشاف "یوتی 
وست" در ســواحل مکزیک بزرگترین 
اکتشــاف اعالم شده در نوامبر بود. لوک 
اویل روسیه ذخایر یونی را معادل حدود 
75 میلیون بشــکه ذخایر قابل برداشت 
ارزیابی کرد. این شــرکت روسی اعالم 
کرد برنامه ارزیابی قرار اســت بر اساس 
نتایج حفاریهای بیشــتر کامل شــود. 
لوک اویل حقوق این بلوک را که در آن 
شرکت انی ایتالیا ۴۰ درصد سهم دارد، 
برنده شده است.محققان شرکت ریستاد 
انرژی اظهار کردند: این اکتشاف مجموع 
حجم اکتشــافات لوک اویل در مکزیک 
را افزایــش مــی دهد اما این حجم برای 
توســعه تجاری همچنان ناکافی بوده و 
مستلزم اکتشافات بیشتر است تا امکان 
توســعه آن فراهم شــود. بــا این حال 
اکتشــافات مذکور مکزیــک را امیدوار 
کرده است روند افت تولید نفت را آهسته 
یا متوقف کند. چندین چاه قرار است در 
بلوکهایی که در مناقصه های مختلف به 
شــرکتهای نفتی بین المللی داده شده 
اند، حفاری شــوند.یک اکتشاف بزرگ 
دیگر نوامبر در سواحل مالزی نانگکا-۱ 
بــود کــه دومین چاه اکتشــافی موفق 
حفاری شــده در بلــوک SK ۴۱7 بود.
نروژ هم به اکتشافات کوچک تا متوسط 
ادامه داده و فرصتهایی را برای تحقق این 
اکتشافات با زیرساخت موجود فراهم می 
کند.بر اساس گزارش نچرال گاز اینتل، 
شــرکت دولتی اکوئینــور اوایل نوامبر 
اکتشــاف نفتی در سواحل نروژ را اعالم 
کرد که ممکن اســت ذخایر آن معادل 

۶۲ میلیون بشکه نفت باشد. 

گاز در ترکیه  قیمت برق و 
گران شد

ترکیه قیمت برق و گاز طبیعی مشترکان 
خانگی را از روز شــنبه با اشــاره به رشد 
قیمت هــای انرژی جهانی، افزایش داد.

روزنامه خبرتــرک برآورد کرد افزایش 
قیمت برق برای مشــترکان خانگی بین 
5۲ تا ۱۳۰ درصد اســت.رگوالتورهای 
بــازار انرژی ترکیــه در بیانیه ای اعالم 
کرد تحت سیســتم جدید، مشــترکان 
خانگــی از اول ژانویــه ۱.۳7 لیر )۰.۰9 
دالر( به ازای هر کیلووات ســاعت برق 
تا ســقف مصرف ۱5۰ کیلووات ساعت 
بــرق در مــاه پرداخت می کنند و ۲.۰۶ 
لیــر )۰.۱۴ دالر( بــه ازای هر کیلووات 
ســاعت مصرفی که از این حد بگذارد، 
پرداخت خواهند کرد.شرکت گاز دولتی 
ترکیــه )بوتاس( هم قیمت گاز را از اول 
ژانویه برای مشترکان خانگی ۲5 درصد، 
برای نیروگاههای برق ۱5 درصد و برای 
کارخانه هــا 5۰ درصد افزایش داد.این 
اقدام ممکن است باعث رشد بیشتر تورم 
ترکیه شــود که طبق برآورد تحلیلگران 
در نظرســنجی بلومبرگ، در دسامبر به 
۲7.۴ درصد رســیده است. آمار رسمی 
ترکیه روز دوشــنبه اعالم خواهد شد.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، در همین حال 
قیمــت گاز اروپــا در طوالنیترین روند 
کاهشی خود در هفت سال گذشته، ۲۰ 

درصد کاهش یافت.

معاون وزیر نیرو خبر داد:

ساخت بیش از 35 هزار 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

از سال ۱۴۰۱
معــاون وزیــر نیــرو و رییس ســازمان 
انرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهره وری 
برق ایران )ســاتبا( گفــت: بیش از ۳5 
هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در گام 
نخست از سال آینده احداث خواهد شد. 
محمود کمانی ، افزود: از ابتدای آبان ماه 
امسال ساتبا با هدف تحقق بخشیدن به 
هدف وزارت نیرو مبنی بر احداث ۱۰ هزار 
مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر فراخوانی 
صــادر کرد.وی ادامــه داد: تاکنون ۱5۳ 
درخواســت با ظرفیت بیش از 9۰ هزار 
مگاوات به این ســازمان رســیده است 
کــه امروز تفاهمنامــه بیش از ۳5 هزار 
مگاوات آن منعقد خواهد شد.معاون وزیر 
نیرو گفت: بقیه درخواســت ها در دست 
بررسی است و به مرور عملیاتی خواهند 
شد.کمانی از تالش برای تبیین مدل عقد 
قرارداد با سرمایه گذاران این بخش خبر 
داد و خاطرنشان کرد: مدل آماده شده و 
از فردا در سامانه مربوط بارگذاری خواهد 
شــد.وی اضافه کرد: تالش می شود مدل 
مــاده ۱۲ قانون رفــع موانع تولید برای 
بخش تجدیدپذیر به زودی در شــورای 
اقتصــاد مصوب تــا کار احداث این ۳5 
هزار مگاوات از سال آینده اجرایی شود.
رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر و 
بهره وری برق ایران بیان داشت: استفاده 
استخراج کنندگان ارز مجازی از نیروگاه 
های تجدیدپذیر از برنامه هایی است که 

به جد دنبال می شود.

ج؛ وضعیت نگران کننده سد کر

کرج   7۱ درصد سد 
خالی است

 مدیــر مطالعات شــرکت آب منطقه ای 
البــرز گفت: در حــال حاضر حدود ۲9 
درصــد ظرفیت  ســد کرج  و ۴۳ درصد 
ظرفیت سد طالقان پر است.سعید نقدی 
گفت: این در حالی است که سد کرج در 
همین زمان، ســال گذشته 5۶ درصد و 
سد طالقان حدود ۶۱ درصد پر بود. چون  
در سال های 98 و 99  بارش های خوبی 
حادث شــد که ســدهای کرج و طالقان 
ســرریز کردند.وی  ادامه داد: در ســال 
۱۴۰۰ با بارش های نســبتا ناامید کننده 
مخصوصــا در فصــل بهار مواجه بودیم و 
روند آبگیری سدها بر اساس آنچه انتظار 
داشــتیم اتفاق نیفتاد. اگرچه همکاران 
در مدیریــت و بهــره برداری از ســدها 
تــالش کردند تا با توجه به انبوه مصارف 
اســتان های البرز، تهران و قزوین شرایط 
را مدیریت کنند.وی ابراز امیدواری کرد 
که بارش های مناسبی در زمستان امسال 
اتفاق بیفتد و بهار پر بارشی داشته باشیم 
تا سدهایمان از این شرایط نگران کننده 
خارج شوند.مدیر مطالعات آب منطقه ای 
البرز با اشــاره به اینکه در گذشــته نیز  
ســدها چنین وضعیتــی و حتی بدتر از 
شــرایط کنونی را تجربه کرده اند، گفت: 
به عنوان مثال سد کرج در سال های 78 
،79 و 9۴  و سد طالقان در سال 9۴ این 
شــرایط را داشت.وی گفت: به طور کلی 
سد کرج در دی ماه کمترین تراز آبی خود 
را دارد و از اواخر بهمن ماه روند آبگیری 
با ذوب برف ها و بارش ها تسریع می شود.

 
 طرح "بنزین برای همه" 

کیش به قشم می رسد بعد از 
سرپرســت منطقه آزاد قشــم گفت: ابتدا 
طــرح "بنزین برای همــه" در کیش آغاز 
می شــود و با یک فاصلــه ۲ تا ۳ هفته ای 
این روند در قشم عملیاتی می شود. افشار 
فتح الهی سرپرست منطقه آزاد قشم گفت: 
ابتدا اختصاص یارانه بنزین در کیش آغاز 
می شــود و با یک فاصلــه ۲تا ۳ هفته ای 
این روند در قشم صورت می گیرد و بعد از 
یک ماه نتایج آن توسط دولت ارزیابی می 
شــود. سرپرست منطقه آزاد قشم گفت: 
اقشار ضعیف جامعه همیشه کمترین بهره 
را در حوزه مختلف انرژی از یارانه ها بردند. 
طرح دولت در کیش و  قشم رساندن یارانه 
به دســت اقشار ضعیف است. بنابر این به 
جــای پرداخت یارانه به خودرو، به هر فرد 
۱5 لیتر بنزین تخصیص داده می شــود و 
هیچ تغییری در نرخ بنزین رخ نمی دهد و 
فقط یارانه به صورت مستقیم به افراد داده 
می شود.گفتنی است؛ هفته گذشته جواد 
اوجی، وزیر نفت از تخصیص ۱5 لیتر بنزین 
به هر فرد در کشور با کارت ملی خبر داده 
بود. جهرمی ســخنگوی دولت نیز به این 
موضوع تاکید داشــته است که این طرح 
فعال آزمایشی بوده و در جزایر قشم و کیش 

اجرایی می شود.

مشــاور وزیر نیرو در امور بین الملل با بیان اینکه کار 
نیمی از مطالعات مربوط به اتصال برق ایران، روسیه و 
جمهوری آذربایجان به اتمام رسیده، گفت: طبق قرار 
باید پس از ارسال گزارش های تخصصی از هر سه کشور 
به مشاور ایرانی طرح، عملیات اجرایی کار از اردیبهشت 

ماه سال آینده آغاز شود.
محمدعلی فرحناکیان افزود: کریدور انرژی شمال ایران 
منافع فوق تصوری دارد که خواهد توانست حجم قابل 
توجهی از نیاز ســرمایه گذاری در بخش برق کشــور را 
کاهش دهد.وی ادامه داد: پیک مصرف برق در کشــور 
روسیه زمستان، اما پیک مصرف در ایران در تابستان 
است.مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل خاطرنشان کرد: 
یک سال بیش از هشت هزار و 7۶۰ ساعت است که ما در 
ایران به طور عمده در 5۰۰ ساعت آن با مشکل در زمینه 
برق روبه رو هســتیم، یعنی کمتر از ۱۰ درصد در یک 
سال مشکل داریم و اگر نتوانیم ارتباط با کشورهای دیگر 
داشته باشیم مجبور خواهیم بود برای این میزان کمبود 
سرمایه گذاری زیادی انجام دهیم.فرحناکیان گفت: در 
مقابل، روسیه و بسیاری کشورهای همسایه دیگر پیک 
زمستانی دارند و این درحالی است که شاید حدود ۴۰ 
درصد ظرفیت برق ما در زمستان بال استفاده مانده یا 
نیروگاه ها در تعمیرات به ســر می برند که می توانیم با 
ارتباط برقی با این کشــورها از این ظرفیت برقی خود 
برق مورد نیاز این کشورها را تامین کنیم.وی اضافه کرد: 
اتصال برقی ایران با کشورهای همسایه منفعت های زیاد 
دیگری هم دارد، مثل اینکه وقتی شــبکه های برق به 

یکدیگر وصل می شوند پایداری شبکه به میزان زیادی 
اضافه خواهد شد.مشــاور وزیر نیرو در امور بین الملل 
خاطرنشان کرد: وقتی در هم تنیدگی فنی و اقتصادی 
با کشورهای همسایه پیدا کنیم امنیت مان اضافه خواهد 
شد، به هم وابسته خواهیم شد و توسعه اقتصادی بهتری 
خواهیم داشــت که از دیگر منافع این طرح اســت.وی 
بیان داشــت: ما برای کریدورانرژی شمال بین ایران و 
روســیه، مسیرهایی برای اتصال داریم که یکی مسیر 
ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه و دیگری ارمنستان، 
گرجستان و روسیه است و هیچ کدام بر دیگری اولویت 
ندارد مگر هر کدام که زودتر شــروع شوند.فرحناکیان 

گفت: جمهوری آذربایجان در این بخش پیشگام شده 
و کارهــای خوبــی انجام داد که در نهایت منجر به این 
شد که یکی دو سال قبل هر سه کشور موافقت کردند 
مطالعات فنی را یک شرکت مشاور قابل ایرانی انجام دهد 
و هر سه کشور به صورت مساوی هزینه را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: اکنون قراردادها منعقد، بیش از نیمی از 
مطالعات مربوطه انجام شــده و گزارش های تخصصی 
برای مراجع متخصص ســه کشــور ارسال شده  است 
و اگر این نظرها برای شــرکت مشــاور ایرانی بازگردد، 
طبق قرارداد باید تا حدود اریبهشت ماه این کار انجام 

و تدارکات برای اجرا عملیاتی شود.

آمادگی ایران برای ساخت نیروگاه مشترک با 
جمهوری آذربایجان

پیشتر وزیر نیرو با اشاره به آمادگی ایران برای ساخت نیروگاه 
مشترک با جمهوری آذربایجان، گفت: موضوع اتصال شبکه 
برق ایران به روســیه از طریق جمهوری آذربایجان برای 
تقویت روابط ســه جانبه حائز اهمیت اســت.علی اکبر 
محرابیان در دیدار آنالین با »پرویز شهبازاف« وزیر انرژی 
جمهوری آذربایجان، افزود: برای اجرای این طرح و ارتباط 
الکتریکی که در گذشته نیز برای زمان کوتاهی برقرار شده 
بود، مدیریت پیک برق در هر ســه کشــور اعمال شــده و 
کمبود برق نیز جبران می شــود.وی، ضمن اعالم آمادگی 
برای برگزاری نشســت ســه جانبه  بین وزیران سه کشور 
ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه، ادامه داد: ایران از توسعه 
و تبــادل زمــان خرید بــرق از فصل گرما به دیگر ماه های 
سال استقبال می کند.توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با 
کشورهای همسایه مطابق استانداردهای بین المللی با هدف 
گسترش مبادالت و صادرات انرژی برق یکی از برنامه هایی 
است که وزیر نیرو بر آن تاکید و اجرای آن را از سیاست های 
اصلی خود دانسته است.محرابیان در برنامه اعالمی خود 
تکمیل  برنامه های دیپلماسی برق از جمله سنکرون کردن 
شبکه برق ایران با روسیه و اتصال به شبکه برق کشورهای 
خلیج فارس از طریق کابل زیردریا را مورد تاکید قرارداده 
است.پیشتر هم وزیر نیرو با اشاره به سنکرون )اتصال( شبکه 
برق کشور با کشورهای همسایه، گفت: امکان تبادل برق با 
افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 

ترکیه، عراق وجود دارد.

خبر ویژه

معاون وزیر نفت گفت: صادرات نفت با تالش هایی شده است تحرک جدی 
پیدا کرده و ثمره آن هم این است که وزارت نفت در هشت ماه سال ۱۴۰۰ 
بیش از مقدار تعهدش در بودجه ارز تحویل خزانه داده است. احمد اسدزاده، 
درباره ارتباط با کشورهای همسایه افزود: در وزارت نفت آمادگی کامل برای 
همکاری با کشورهای منطقه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داریم و 
بعضی از این کشورها به تازگی رویکرد مثبت و سازنده ای از خود بروز دادند 
که ما به نوبه خود در وزارت نفت از آن اســتقبال می کنیم.معاون وزیر نفت 
در امور بین الملل و بازرگانی تصریح کرد: بســیاری از این کشــورها نیازمند 

گاز هســتند و ما هم منابع و ذخایر گازی خوبی در خلیج فارس داریم که 
می توانیم با یک همکاری سازنده و رو به جلو و با یک فرمول برد - برد کارهای 
خوبــی انجــام دهیم. ما در معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در 
حال بررســی ســناریوهای همکاری با این کشــورها هستیم و از کار جدی و 
صادقانه اســتقبال می کنیم.اســدزاده درباره صادرات نفت در ماه های اخیر 
نیز گفت: صادرات نفت با تالش هایی که دوســتانمان در بخش های فروش 
داشــته اند خوشــبختانه تحرک جدی پیدا کرده و بازارهایی که پیش تر به 

آن ها حتی فکر نمی شد در حال گشایش است .

معاون امور بین المللی وزارت نفت:

وزارت نفت بیش از تعهد ارز تحویل داده است
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5بانک و بیمه
خبر ویژه

تفاهم نامه اســتعالم صورتحساب الکترونیکی برای ارایه تسهیالت و 
خدمات تامین مالی زنجیره ای در ساخت مسکن میان بانک مسکن و 
وزارت صنعت معدن تجارت امضاء شد. طی مراسمی با حضور »علی 
صالح آبادی«، رئیس کل بانک مرکزی، »ســید احســان خاندوزی« 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و »ســیدرضا فاطمی امین«، وزیرصمت 
تفاهم نامه ای میان »محمود شــایان«، مدیرعامل بانک مســکن و 
»سیدمهدی نیازی« معاون طرح و برنامه وزارت صمت با هدف اجرای 
طرح تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی امضاء شد.با 
اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی به جای 
شیوه سنتی، دریافت تسهیالت مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه ها به 
صورت پیوسته و در طول زنجیره های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی 
کاال و خدمــات صــورت می گیرد.هدف از اجرای این طرح که به طور 

آزمایشی با امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و 7 بانک عامل آغاز 
به کار کرده است، تامین مالی بنگاه ها، کاهش هزینه تمام شده محصول، 
تسریع در تأمین مالی بنگاه های تولیدی و اقتصادی است و با اجرای آن 
انحراف منابع محدود می شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی، 
افزایش می یابد.به غیر از بانک مسکن، ۶ بانک عامل دیگر نیز دستور 
العمل طرح تامین مالی بنگاه ها را دریافت کرده  و با وزارت صمت ذیل 
نظارت بانک مرکزی تفاهم نامه مشترک امضاء کردند و طی یک زنجیره 
متصل به هم قرار است این طرح اجرا شود.هم اکنون حدود ۶۰ درصد 
تســهیالت بانکی، صرف اعطای تســهیالت مالی و سرمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی می شود که با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای، 
این دسته از تسهیالت، هدفمند می شود و دست بانک ها برای اعطای 

تسهیالت به بخش های دیگر بازتر خواهد شد.

بین بانک مسکن و وزارت صمت؛ 

تفاهم نامه استعالم صورتحساب الکترونیکی امضا شد

خبر ویژه

5
مدیر پروژه کاروانسرای وکیل خبر داد؛ 

کاروانسرای  کار مرمت و احیاء 
کرمان به پایان رسید وکیل 

مدیر پروژه کاروانســرای وکیل اعالم کرد: کار 
مرمــت، احیــاء و احداث کاروانســرای وکیل 
کرمان، پایان یافته و در صورت مســاعد بودن 
شــرایط، دهه فجر امســال آماده بهره برداری 

خواهد بود.
نــادر مصابری بــا بیان اینکــه در حال حاضر 
در حــال تجهیز هتل کاروانســرای وکیل نیز 
هســتیم، گفت: راه اندازی و تســت تأسیسات 
اعــم از مکانیــکال، الکتریکال و جریان ضعیف 
که مربوط به نرم افزار هتل اســت، بیش از یک 

ماه زمان نیاز دارد.
وی افزود:چنانچه شــرایط کرونا کماکان حاکم 
باشد و موضوع گردشگری را مانند گذشته تحت 
تأثیر قرار دهد، راه اندازی و بهره برداری در این 
شرایط از سیاســت های باالدستی و مدیریتی 

نشأت خواهد گرفت.
به گفته مصابری، با بهره برداری از این مجموعه 
گردشگری، طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
اشتغال حدود ۱۰۰ نفر بطور مستقیم و زنجیره 
ی عظیم و گســترده ای از مشــاغل مرتبط و 
وابسته به آن ایجاد خواهد شد.وی گفت: قرارداد 
ســرمایه گذاری در احیاء و مرمت کاروانسرای 
وکیل کرمان در سال ۱۳9۶ بین شرکت “گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران” )سمگا( و صندوق احیاء و بهره برداری از 
اماکن تاریخی وابسته به وزارت میراث فرهنگی 
منعقــد و عملیات اجرایی آن از ابتدای ســال 
۱۳97 شــروع شــد.مصابری افزود: با توجه به 
نوســانات قیمت ها در سال های اخیر، تاکنون 
در بخــش عمرانی حــدود 75 میلیارد تومان 
هزینه صرف شــده که با توجه به کارهای باقی 
مانده، پیش بینی می شود تا 95 میلیارد تومان 
افزایــش یابد و برای بخش تجهیزات هتلی نیز 
حــدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه برآورد شــده 
که تاکنون حدود 7 میلیارد تومان صرف شــده 
اســت.وی گفت: مجموعه کاروانســرای وکیل 
در گذشــته یک مجموعه تجاری بوده و تغییر 
آن بــه هتــل با توجه بــه موقعیت آن در مرکز 
شــهر و در بافــت قدیمی و همچنین مجاورت 
بــا بازار گنجعلی خان و جاذبه های توریســتی 
موجود در این محدوده، تأثیر بسزایی در رونق 
گردشگری شهر کرمان خواهد گذاشت. از آنجا 
که کاروانســرای وکیل بزرگ ترین کاروانسرای 
درون شــهری کشور اســت، قطعا مخاطبان و 
گردشــگران داخلی و خارجــی خاص خود را 

خواهد داشت.
مصابری افزود: هتل کاروانیکا ) هتل کاروانسرای 
وکیل ( دارای 57 اتاق و ســوییت اقامتی است 
که در مجموع ۱۴۴ تخت را شــامل می شــود. 
این مجموعه دارای رستوران، شربتخانه، کافی 
شــاپ، فضای ورزشــی، کتابخانه و آمفی تأتر 

است.
وی از مقام های محلی و استانی به ویژه استاندار و 
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان برای مساعدت 
و همراهی برای اجرای پروژه کاروانسرای وکیل 
قدردانی کرد و خواستار اعطای تسهیالت ویژه 
ای برای سرمایه گذاران در صنعت گردشگری 
شد تا سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری 

در این حوزه شوند.
شــرکت “گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
و گردشــگری ایران” )ســمگا(، بازوی اجرایی 
گروه مالی گردشــگری در حوزه گردشگری و 

هتلداری است.

 صف تقاضای وام ازدواج
گرفت در بانک آینده رونق 

بانک آینده در عمل به مســئولیت اجتماعی 
خود از کمک و همراهی با زوجین برای ازدواج 
و هم چنین ترویج این سنت حسنه، با اعطای 
وام قرض الحسنه ازدواج، دریغ نورزیده است.

بر این اساس، بانک آینده تعداد ۱۳۶۰ فقره 
وام ازدواج در آذر ماه امســال به مبلغ بیش از 
۱۱۰۰ میلیــارد ریال به متقاضیان پرداخت 

کرده است.
هم چنین، در بازه زمانی نه ماهه ســال جاری، 
تعداد 88۰۰ فقره وام ازدواج با مجموع بالغ بر 
7۲۰۰ میلیــارد ریال به جوانان عزیز هم وطن 

پرداخت شده است.
در حال حاضر نیز تعداد افراد متقاضی در نوبت 
دریافت وام قرض الحســنه ازدواج بانک آینده، 

بیش از ۱9۰۰ نفر است.

اخبار

 دکتر کاردگر در جمع شــبکه فروش 
استان های البرز و قزوین: 

جان دانا ضریب نفوذ بیمه را 
افزایش می دهد

نایــب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه 
دانا، بهره گیری از ظرفیت بیمه های زندگی 
را مهم ترین مسیر توسعه صنعت بیمه و عامل 
اصلــی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشــور 

عنوان کرد.
دکتر ابراهیم کاردگر در همایش آموزشــی 
“جان دانا” در شــهر کرج و در اجتماع بزرگ 
نمایندگان و شبکه فروش استان های البرز و 
قزویــن در تحلیل و ارزیابی وضعیت صنعت 
بیمه کشــور، نسبت و ضریب خسارت باالی 
دو رشــته اصلــی ثالث و درمــان را به عنوان 
پاشــنه آشــیل بازار بیمه کشــور عنوان و به 
اهمیت توســعه و افزایش ســهم بیمه های 
زندگــی در پرتفــوی صنعت بیمــه تأکید 
کرد.مدیرعامــل بیمــه دانا، فاصله گرفتن از 
پرتفوی های زیــان ده بویژه در حوزه درمان 
را از سیاســت های اصولی این شرکت عنوان 
و تاکید کرد: خوشــبختانه با تالش مضاعف 
تمامی همکاران، مسیر تازه حرکت شرکت به 
سمت بیمه های زندگی آغاز شده و پیش بینی 
می کنیم در ســال آینده یا حداکثر در ســال 
۱۴۰۲ جزو معدود شرکت هایی خواهیم بود 
که کمترین دغدغه را در صنعت بیمه داشته 
باشیم، زیرا با تولید محصوالت جدید در حوزه 
بیمه هــای زندگی، ســهم خود را در صنعت 

بیمه افزایش خواهیم داد.
وی در پایان صحبت های خود در این همایش 
که برخی از مدیران ارشد ستادی، سرپرست 
منطقه 9، روسای شعب هفت تیر و غدیر کرج، 
قزویــن و نیز مهــدی ربیعی، طراح و مبتکر 
جان دانا حضور داشتند، برخی از ویژگی های 
“جان دانا”، محصول جدید بیمه دانا در حوزه 
بیمه های زندگی را برشــمرد که برای اولین 
بار درصنعت بیمه ارائه می شــود.وی اظهار 
داشــت: این محصول در چارچوب بیمه نامه 
عمر زمانی، منافع حیات فرد بیمه شــده را 
تحــت پوشــش قــرار داده و ضمانت تمدید 
تا ســن 85 ســالگی را دارد. متناسب سازی 
تعهــدات بیمه نامــه با تورم ســاالنه از دیگر 
ویژگــی های منحصر بفرد این محصول می 
باشــد. “جان دانا” یک بیمه نامه دیجیتالی 
اســت که تمام فرآیند بیمه گری آن به طور 
هوشمند ســاماندهی می شود.دکتر مهدی 
احــراری، مدیر آموزش و پژوهش و توســعه 
نیز در این همایش آموزشی، اهمیت آموزش 
را در توســعه و در این بیمه نامه عنوان کرد و 
اظهار داشت: سرفصل های آموزش مقدماتی 
محصول “جان دانا” شامل: معرفی محصول، 
معرفی نرم افزار و در نهایت روش های فروش 
و بازاریابی اســت.وی در پایان یادآوری کرد، 
امیدواریم شــبکه فــروش با جدیت آموزش 
مقدماتــی محصــول جان دانــا را از طریق 
همایش های آموزشــی حضــوری، آنالین و 
آفالین )محتواهای آموزشی( در سامانه جام، 
گذرانــده تا آمادگی الزم را برای آزمون های 
خاص”جان دانا” که انشــاله از اواخر دی ماه 
جاری آغاز خواهد شــد، داشــته باشند چرا 
که ادامه صدور و فروش محصول”جان دانا”، 
منوط و مشــروط به قبولــی در آزمون های 
مذکور خواهد بود.در ادامه همایش، عزت اله 
حقیقتی مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه 
دانا طی ســخنانی با برشــمردن ویژگی های 
خــاص جــان دانا و تشــریح جزییات آن، به 
پرســش های مختلف نمایندگان و شــبکه 
فــروش در باره این بیمه نامه پاســخ داد.در 
پایان مراسم نیز مهدی ربیعی طراح و مبتکر 
طــرح جان دانا بــه تفصیل در باره این بیمه 
نامه و نحوه فروش آن توضیحات کاملی ارائه 
و بر تمرکز شــبکه فروش بــرای عرضه این 
محصــول جدید در بــازار تاکید کرد.گفتنی 
اســت: در حاشیه این همایش از نمایندگان 
 برتر شعب اســتان های البرز و قزوین تقدیر

 به عمل آمد.

کرد؛  مدیرعامل بانک توسعه تعاون مطرح 

کمک به اشتغال و تولید از مسیر بخش تعاون
مدیرعامل بانک توســعه تعاون به تبیین 
نقش بخش تعاون در کمک به اشــتغال و 

تولید کشور پرداخت.
 حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون در نشســت هم اندیشــی با مدیران 
ستادی و استانی به صورت ویدئو کنفرانس 
اظهار داشــت: بخش تعــاون از مزیت ها 
و امکانات بســیاری بــرای تحقق اهداف 
اقتصادی کشــور برخوردار اســت و بانک 
توسعه تعاون نیز در این بخش با حضور در 
طرح های ملی و اشتغال زایی دستاوردهای 
گوناگونی داشــته اســت. وی افزود: بانک 
توســعه تعاون در چارچوب های قانونی و 
برای ایفای نقش توســعه ای خود عملیات 
بانکی را صورت داده است و مدیران ستادی و 
استانی بانک درصدد هستند تا با بهره مندی 
از نقش مهم سرمایه انسانی، الگوهای مؤثر 
بانکــداری توســعه ای را در بخش تعاون 
پیاده سازی نمایند. مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون با اشاره به نقش نظارتی و راهبردی 
سفرهای رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: مصوبات ســفر در دو 
ســطح ســتاد و صف پیگیری می شود که 
بخشی از پیگیری ها بر عهده مدیران ارشد 

بانک اســت و مدیران استانی نیز با آگاهی 
از مصوبات سفر، در ایفای نقش تخصصی 
بانک در توسعه مناطق کشور کوشا باشند. 
مهدیان بهره مندی از ظرفیت های قانونی 
و اداری مجموعه وزارتخانه های تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی 

در تحقق افزایش ســرمایه ده هزار میلیارد 
ریالی بانک مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
را ضروری دانست و گفت: مقامات ارشد این 
دو وزارتخانه نیز تدابیر و اقدامات متنوعی را 
برای همکاری با سازمان برنامه و بودجه برای 
تحقق این موضوع مهم در نظر دارند. وی با 

اشاره به تداوم طرح اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری از محل بازگشت اقساط گفت: 
بانک توســعه تعاون به عنوان بانک تحت 
نظــارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همواره در پی آن بوده است که در طرح های 
ملی و اشتغال زایی پیشگام باشد. مهدیان 

خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی بانک ها 
به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی نقش 
ویژه ای در برقراری ارتباط مؤثر میان بخش 
بانکی با ســایر بخش های اقتصادی کشور 
عهده دار شده است و به نظر می رسد تعامل 
شــبکه بانکی با اقتصاد کشور دستاوردها 
و اثرات بســیار مثبتی برای طرفین در پی 
خواهد داشــت. وی افزود: تفاهم نامه های 
گوناگونی در سطح ستاد و صف بانک توسعه 
تعاون با مشتریان حقوقی و حقیقی منعقد 
گردیده است و الزم است شرایط به گونه ای 
مدیریت شــود که عالوه بر تأمین رضایت 
حداکثری مشــتریان مطابق تفاهم نامه، 
آن ها نیز در اجرا، تعامل مناسب را با این بانک 
مدنظر داشــته باشند. گفتنی است در این 
نشست امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات 
مدیره، سعید معادی معاون مدیرعامل در 
امور اســتان ها و بازاریابی، ایرج شیخ زاده 
معــاون مدیرعامــل در امور برنامه ریزی و 
فناوری اطالعات، محمد ذوالفقاری معاون 
مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، حسن 
شریفی معاون مدیرعامل در امور عملیات 
بانکی و برخی از مدیران ستادی و استانی 

نیز نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.

کوثر با دندانپزشکان و اپتومتریست  های معتمد نشست هم  اندیشی مدیر درمان بیمه 
نشســت صمیمانه هم  اندیشــی مدیر و روسای ادارات بیمه  های 
درمان با دندانپزشــکان و اپتومتریســت  های معتمد بیمه کوثر، 

در سالن جلسات ستاد بیمه کوثر برگزار شد.
در این نشســت که با حضور نزدیک به ۴5نفر از دندانپزشــکان 
و اپتومتریســت های معتمــد بیمــه کوثر برگزار شــد درباره 
مشــکالت موجــود در زمینه نظارت بــر عملکرد مراکز درمانی 
 طــرف قــرارداد و راهکارهای بهبــود و ارتقای این پایش، بحث 

و تبادل نظر شد.
حسین عبدالوند افزود: در این نشست، روند چگونگی تایید اسناد 
درمانی توســط مراجع معتمد بیمه کوثر بررسی شد و حاضران 

بر مبنای تجارب خود، راهکارهایی برای توسعه و بهبود فرایند 
صحت سنجی تایید اسناد و در نتیجه تسهیل ارائه این تاییدیه ها 

به بیماران بیان کردند.
وی با اشاره به اینکه هدف نهایی این جلسه کاهش بار مراجعه 
بیمه شــدگان و افزایش رضایت انان بود خاطرنشــان کرد: برای 
آینده، سیســتماتیک کردن دریافت تاییدیه ها در دســتور کار 
شرکت قرار خواهد گرفت تا همسو با گسترش دولت الکترونیک 
و توســعه خدمات برخط در عرصه های گوناگون زندگی، ما نیز 
بتوانیم تایید اســناد درمانی را به صورت غیرحضوری و برخط 

برای بیمه شدگان انجام دهیم.

عضو هیات عامل بانک ملی ایران: 

تمامی سامانه های اعطای تسهیالت بانک ملی پایدار است
عضو هیات عامل و معاون شــعب بانک ملی ایران تاکید کرد: به هیچ 
عنوان، پرداخت تســهیالت در شــعب بانک ملی ایران متوقف نشده و 
بانک همچنان اعطای تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط را در اولویت 
برنامه های خود دارد.به گزارش  روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن 
مونسان با بیان این که بسیار غیر منطقی است که ما پرداخت تسهیالت 
را ممنوع کرده باشــیم، اعالم کرد: در ابتدای آذر ماه ســال جاری به 
دلیل به روز رســانی ســامانه های اعتباری، روند اعطای تســهیالت با 
کندی پیش رفت که با تالش های کارشناســان مربوطه این مشــکل 
رفع و هم اکنون تمامی سامانه های اعطای تسهیالت در بانک پایدار 
اســت و عملیات اجرایی و پرداخت بســیاری از پرونده های تسهیالتی 

بر اساس اولویت های تعیین شده در حال اقدام می باشد .
وی به وظیفه و رســالت بانک ملی ایران اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
وظیفه و رسالت بانک ملی ایران که همانا رفع نیاز محرومان، توانمند 
ســازی تولید کنندگان، حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه، 
کمــک به خــروج از بحران بنگاه های اقتصادی، ارتقای بهداشــت و 
سالمت جامعه، مساعدت مالی به انجمن های خیریه، مدرسه سازی، 
انجام مســئولیت های اجتماعی و ... با تســهیالت دهی است، بی وقفه 
ادامه می دهد. معاون شعب بانک ملی ایران افزود: در حالی که نسبت 
پرداخت تســهیالت خرد و کالن بانک )نظیر وام ازدواج، تســهیالت 
قرض الحســنه، تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ...( به مشــتریان و 
متقاضیان از ابتدای ســال تاکنون نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

بیش از 5۰ درصد رشد داشته است، بانک ملی ایران توانسته با وجود 
شــرایط ســخت و دشــوار و تحریم های ظالمانه، بیش از حجم منابع 
مالی و تجهیز شــده خود، اقدام به پرداخت تســهیالت به متقاضیان و 

بخش های مختلف اقتصادی کشور نماید.
مونســان با بیان این که شــعب بانک موظف هستند با رعایت مدیریت 
منابع درخواست های متقاضیان واجد شرایط را بررسی و در چارچوب 
قوانین، با پیگیری و بررســی مطالبات به نیاز مشــتریان پاسخ دهند، 
تصریح کرد: شــعب بانک در سراســر کشــور آمادگی کافی برای ارائه 
هرگونه خدمات مالی را دارند.معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره به 
ضوابط دریافت تســهیالت از بانک گفت: سیاســت بانک، تسهیل امور 

بانکی مردم از جمله در بحث دریافت تسهیالت است، بنابراین بانک، 
قوانین و ضوابط پیچیده و دست وپاگیر را مشخص و حذف کرده است، 
بعنوان مثال اعطای تسهیالت تا سقف 5۰۰ میلیون  ریال در این یانک 
فقط با یک نفر ضامن معتبر صورت می گیرد.وی یادآور شد: به شعب 
اعالم شده که ضوابط دریافت تسهیالت باید در قالبی یکسان و مشخص 
به مشــتریان اعالم شــود و در صورتی که مشتریان با مواردی مغایر با 
ضوابط مواجه شــدند، می توانند مراتب را از طریق اداره کل بازرســی 
بانک ملی ایران پیگیری کنند.مونســان وجود شــعب بانک را به عنوان 
یکــی از روش هــای مهم عرضه خدمات بانک توصیف کرد و ادامه داد: 
با تالش و تدابیر اتخاذ شده توسط همکارانمان طی سال جاری منابع 
جدیدی برای تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیالت بیشتر به مشتریان 
و متقاضیان محترم بانک جذب شده که این منابع زمینه ساز پرداخت  
وام ها و حتی اعطای تســهیالت جدید بانک به مشــتریان خواهد شد 
و امیدواریم با اســتفاده بهینه از این منابع و با کنترل و ایجاد انضباط 
مالی، نیاز مردم و بخش های مختلف اقتصادی کشور به خوبی تامین 
شــود.معاون شــعب بانک ملی ایران با بیان این که در شــرایط فعلی 
کشــور برای توسعه، طرحها نیازمند تامین مالی هستند ، خاطرنشان 
کرد: چنانچه تامین مالی و نقدینگی به صورت نظارت شده در اختیار 
تولیدکننده و طرح های واقعی قرار گیرد، منجر به رشــد و شــکوفایی 
اقتصاد کشور و اشتغالزایی خواهد شد و بانک ملی ایران همواره حامی 

فعاالن اقتصادی و اقشار جامعه و نیازمندان واقعی است .

اخبار

1600cc اینجانــب فــرزاد بشــارتده مالــک خودروی پــارس
ســفید بــه شــماره بدنــه NAANllFA9BK848487و 
ــران  ــور 13990006871و شــمارهرپاک 72ای شــماره موت
369ه 35 بــه علــت فقــدان اســناد فروش،تقاضــای رو 
نوشــت المثنــی ســند خــودروی مذکــور را نمــوده اســت.

لــذا چنانچــه احــدی ادعــای در خصــوص خــودروی فــوق 
کیلومتــر  تهــران  ادرس  بــه  روز  ده  مــدت  ظــرف  دارد 
14جــاده مخصــوص کــرج شــرکت ایــران خــودرو مراجعــه 

نماینــد .
بدیهــی اســت پــس از مهلــت مذبــور مطابــق ضوابــط مقــرر 

اقــدام خواهد شــد .
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توسط شرکت توزیع برق اصفهان محقق شد؛

کسب جایگاه شایسته تقدیر ویژه نماز در ارزیابی ستاد اقامه نماز 
اصفهان / گروه استان ها: مهندس حمید رضا پیر پیران مدیرعامل 
شرکت توزیع برق اصفهان در نشستی که با تمام ائمه جماعات این 
شرکت و دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان برگزار شد به اهمیت 
نماز جماعت اشــاره کرد و گفت :در آیات و روایات به برپایی نماز 
اول وقت و جماعت تاکید شــده اســت و چرا که غیر از آثار فردی 
،آثار اجتماعی نماز جماعت از اهمیت ویژه ای برخورد ار اســت و 
پاداش های عظیمی برای آن بیان شــده اســت که موجب می شود 

روحیه همدلی در کارکنان افزایش یابد .
وی تصریح کرد :دیدارهای چهره به چهره در نماز جماعت فضای 
معنــوی زایــد الوصفی را ایجاد می کند و به ما آموزش می دهد که 
خدمت بی منت را برای مردم توســعه و گســترش دهیم.پیرپیران 
خاطر نشــان کرد :نماز فقط محدود به برگزاری نماز جماعت نمی 
شود بلکه ترویج و ترغیب به یادگیری مفاهیم نیز بسیار مهم است 
و بــه دنبــال خود نظم و انضباط را ایجــاد می کند مهمترین نظم 
و انضبــاط را مــی توان از مکتــب نمازیاد گرفت، زیرا انجام نماز در 

اوقــات معیــن و مخصــوص، آداب نماز در مورد نیت ، قیام ، رکوع و 
ســجود و جای گرفتن هر موضوعی از نماز در محل خود، عالوه بر 
آثار مفیدی که در روح انسان می گذارد، موجب نظم و انضباط در 
زندگی خواهد شد.وی ابراز داشت اقامه نماز جماعت در کنار همدلی 
و وحدت به ســالم ســازی جامعه نیز کمک می کند و هر شــخصی 
در هر قســمتی که مســئولیت دارد متعهد تر به اجرای فرایندهای 
اداری خود خواهد پرداخت .وی تاکید کرد :استجابت دعا و آرامش 

نیز از دیگر برکات نماز جماعت است که انسان را به مقامی خواهد 
رساند و به عبارتی نماز جماعت زندگی انسان را بیمه می کند و در 
کنار آن تواضع و فروتنی را به انســان آموزش می دهد چرا که در 
نماز جماعت رییس و مرئوس معنی ندارد وهمگی در یک صف در 
کنار یکدیگر ســر به ســجده می گذارند و در مقابل ساحت حضرت 

حق سرتسلیم فرود می آورند.
در ادامه جلســه حجه االســالم رنجبر دبیر ستاد اقامه نماز استان 
اصفهان به ترویج و توســعه فرهنگ اقامه نماز اشــاره کرد و گفت 
:به حمد ا... با دستور مقام معظم رهبری برای تمام ادارات فرصت 
اقامه نماز جماعت فراهم شده است و مدیران باید تالش کنند در 
ان ســاعت جلســات کاری خود را به ساعتهای دیگر موکول کنند.

گفتنی اســت : شــرکت توزیع برق اصفهان در ارزیابی ســتاد اقامه 
نماز اســتان جایگاه شایســته تقدیر ویژه را از آن خود کرد و لوح 
تقدیر آن توســط دبیر ســتاد اقامه نماز استان اصفهان به مهندس 

حمید رضا پیرپیران تقدیم شد .

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

حفظ و ارتقاءکیفیت آب شرب مهم ترین رسالت صنعت آبفا است
اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل آبفای 
اســتان اصفهان، حفــظ و ارتقاءکیفیت 
آب شــرب را حساس ترین و مهمترین 
رسالت صنعت آبفا دانست .هاشم امینی 
در مراســم تجلیــل از کارکنان کنترل 
کیفی آزمایشــگاه های آب که موفق به 
ISO/ دریافت گواهی نامه تایید صالحیت
IEC17025:2017 در ســال ۱۴۰۰ شده 
اندگفت:کارکنان مرکز پایش و نظارت بر 
کیفیت آب و فاضالب باید ضمن آشنایی 
با علم روز دنیا و بهره مندی از تجهیزات و 
فناوری های نوین، زمینه نظارت دقیق بر 
فرایند کنترل کیفی آب و پساب تولیدی 
و همچنین ارتقاء خدماترسانی به مردم را 
بیش از پیش فراهم نمایند.وی افزود: در 
ســال های اخیر آزمایشگاه های آبفا در 
استان اصفهان  با بهره مندی از بهترین 
تجهیزات و نیروی انســانی متخصص  و 
کارآمــد، کیفیت خدمات را در ســطح 
استان ارتقاء داده اند. مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این 
کــه کنترل کیفی خدمات آبفا به صورت 
مســتمر و پایدار ادامه دارد تصریح کرد: 

آب شرب پس از تایید مراجع ذیصالح و با 
نظارت دقیق و مستمر  نهادهای مسئول 
در اختیار مردم در شــهرها و روســتاها 
قرار می گیرد و سالمت آن از نظر کیفی 
مورد تایید است.امینی تامین آب شرب 

با کیفیت مطابق با استانداردهای تعریف 
شده را ضروری دانست و اظهار داشت: آب 
شــرب، استراتژیک ترین و حیاتی ترین 
کاالیی است که مردم به آن نیاز دارند و 
متقاضی همیشگی آن هستند و به همین 

دلیل،بهبــود کیفیــت آن دغدغه اصلی 
فعاالن صنعت آبفا به شــمار می آید.وی 
با تاکید بر اهمیت فعالیت هایتحقیقاتی 
و پژوهشی اعالم کرد: از کارکنان انتظار 
مــی رود باانجام تحقیق وپژوهش های 

کاربردی،راه های دسترسی آسان و بهتر 
مــردم به خدمات صنعت آبفا را هموارتر 
نمایند تا رضایت مشــترکین که اولویت 
اصلی فعالیت این صنعت به شــمار می 
رود همچنــان پابرجا باقی بماند.وی در 
بخــش دیگری از سخنانشــبا تاکید بر 
اهمیت افزایش کیفیت پســاب خروجی 
تصفیــه خانه هــای فاضالب افزود: باید 
همچنــان نظارت دقیق و مســتمری بر 
فرایند کیفی پساب تولیدی وجود داشته 
باشد تا  بتوان از آن در صنعت و یا پرورش 
گیاهان غیرمثمر اســتفاده کرد. گفتنی 
است آزمایشــگاه مرکزی آبفای استان 
اصفهــان و آزمایشــگاه های آب ادارات 
آبفای ســمیرم،تیران و کرون،نجف آباد 
و شــهرضا موفق به دریافت گواهی نامه 
 ISO/IEC17025:2017 تایید صالحیت
در ســال ۱۴۰۰ شدند. این گواهی نامه 
پس از انطباق مداوم با الزامات استاندارد 
ISO/IEC17025:2017 و اخذ تاییدیه در 
ممیــزی های مراقبتی ســاالنه، به این 

آزمایشگاه ها اعطا شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 

استان اردبیل اظهار کرد:

 برگزاری نمایشگاه فرش دستباف  
 با حمایت مالی 

شرکت شهرک های صنعتی 

اردبیل / گروه اســتان ها: معــاون صنایع کوچک 
شــرکت شــهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: 
پانزدهمین نمایشــگاه تخصصی فرش دستباف با 
حمایت مالی شرکت شهرکهای صنعتی در بهمن 
ماه سال جاری در استان اردبیل برگزار می شود.بهزاد 
مهدوی ضمن اعالم این خبر گفت: این نمایشگاه از 
یازدهم لغایت پانزدهم بهمن ماه و با حضور تولید 
کننــدگان و بافندگان اســتان اردبیــل، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در محل نمایشگاه های بین 
المللی اردبیل برگزار خواهد شــد.مهدوی با اشاره 
به حمایت های این شرکت از تشکیل خوشه فرش 
دستبافت در استان اردبیل اظهار داشت: با تشکیل 
خوشــه فرش دســتبافت و کنسرسیوم صادراتی 
فرش، تالش شــده تا با ایجاد زمینه مناســب برای 
تبادل تجربیات و ارتباط مستقیم تولید کنندگان 
و بــازار مصــرف، حمایت های عملی از کارآفرینی، 
تولید و صادرات این صنعت انجام پذیرد.وی استان 
اردبیــل را در عرصــه تولید فرش دســتبافت جزو 
اســتان های دارای پیشینه کهن برشمرد و افزود: 
برای کسب جایگاه گذشته فرش دستبافت استان 
و بــه منظور حمایت از تولید کنندگان و بافندگان 
این هنر پیشــین، خوشه صنعتی فرش دستبافت 
با راهبری این شــرکت در اســتان اردبیل تشکیل 
شده است.معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل، برگزاری دوره های آموزشی، 
برگزاری تورهای صنعتی، بازدید از نمایشگاه های 
داخلی و خارجی و اعزام هیات های تجاری به خارج 
از کشور را از جمله برنامه های حمایتی این شرکت 
از خوشه فرش دستبافت برشمرد و افزود: حمایت 
از تشکیل خوشه های صنعتی و واحدهای تولیدی، 
جزو اولویت های اصلی شرکت شهرکهای صنعتی 
استان است که در همین راستا، با حمایت از حضور 
تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی و خارجی، 
تالش شــده تا به رونق بخشی بازار فرش دستباف 
کمک شــود.مهدوی این نــوع حمایت را در قالب 
کمــک هزینه اخذ غرفه برشــمرد و افزود: در این 
نمایشــگاه تا 8۰ درصد هزینه اجاره غرفه توســط 
شــرکت شــهرکهای صنعتی به تولیدکنندگان و 
واحدهای صنعتی پرداخت می شود تا زمینه حضور 
آنان در نمایشگاه های داخلی و خارجی تسهیل و 
حمایت شود.وی از عموم مردم استان دعوت نمود تا 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بافندگان فرش 

دستبافت استان، از این نمایشگاه دیدن نمایند.

ج: شهردار کر

3۰ دستگاه اتوبوس به خطوط کرج 
اضافه می شود

کرج / اکبر حیدری - شهردار کرج گفت: این دوره 
از مدیریت شــهری، الیحه ای مبنی بر واگذاری 
سرحد آباد به شهرداری فردیس ارائه و به تصوب 
رسید.مصطفی سعیدی سیرائی در سی و دومین 
صحن علنی شورای شهر کرج با اشاره به اینکه 
در این دوره از مدیریت شهری، الیحه ای مبنی 
بر واگذاری سرحد آباد به شهرداری فردیس ارائه 
شد، اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری اکثریت 
اعضای شورای شهر این الیحه به تصویب رسید.

وی ادامــه داد: بــه عــالوه، در این دوره، الیحه 
دیگری مبنی بر تعیین تکلیف حدود ۱۲ پالک 
ملکــی که واگذاری آنها در دوره ای که مدیریت 
شــهری کرج و فردیس واحد بود، اتفاق افتاده، 
ارائه شد تا مشکل مردم حل شود.شهردار کرج 
اضافه کرد: این اراده در مدیریت شــهری کرج 
وجود دارد که حقوق تضییع شده صاحبان این 

ملک ها جبران شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
اینکه ۳۰ دستگاه اتوبوس نو در پارکینگ سازمان 
حمل و نقل بارو مســافر شــهرداری کرج قرار دارد، 
اضافه کرد: با تزریق این اتوبوس ها به خطوط پرتردد 
شهر، بخشی از مشکل ترافیک و جابه جایی مسافر 
در کالنشــهر کرج برطرف می شود.شــهردار کرج 
توضیــح داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ دســتگاه 
اتوبــوس در خطوط مختلف کرج فعال اســت که 
نیمــی از آن هــا مربوط به بخش خصوصی و نیمی 

دیگر ملکی است.

با هدف رونق اقتصادی استان گلستان؛ 

حل مشکالت شهرک های صنعتی 
ضروری است 

گلستان / گروه استان ها: حل مشکالت زیرساختی 
شــهرک ها و نواحی صنعتی گلســتان سالهاست 
کــه بــه آرزوی فعاالن حوزه صنعت بدل شــده و 
صنعت مردان امید دارند تا در سفر دولت به استان 
بخشی از دغدغه ها و چالش های دیرین آنها برطرف 
و فرصت دوباره برای تولید و ایجاد اشتغال مطلوبتر 
در صنعت فراهم شــود.هر چند گلستان در زمره 
استان های کشاورزی محسوب می شود و جایگاه 
چندانی در حوزه صنعتی کشــور ندارد اما برخی 
مباحث در حوزه کشاورزی مانند تغییرات اقلیمی 
و خشکســالی و به صرفه نبودن زراعت و کشــت و 
کار در گلستان تعداد فعاالن این بخش در گلستان 
را کاهش داده اســت و ضروری است تا محورهای 
اقتصادی دیگری همچون صنعت و گردشــگری 
مورد توجه بیشــتر مسووالن قرار بگیرد.به اعتقاد 
کارشناسان صنایع می توانند به عنوان موتورهای 
مولد اقتصاد، در سامان دهی و جهت دهی نیروی 
کار فعال جامعه نقش کلیدی بازی کنند و زمینه 
ساز توسعه صنعتی کشور از جمله استان گلستان 
شوند.شناسایی چالش ها و مشکالت فراروی این 
بخــش به گفته کارشناســان یکی از موضوعاتی 
می تواند باشــد تا در ســفر رییس جمهور و هیات 
دولت به این استان مورد توجه قرار بگیرد.براساس 
آمار منتشــره توسط دستگاه های مرتبط با حوزه 
صنعت گلســتان، اکنون 97 درصد از واحدهای 
صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این اســتان، 
جزو صنایع کوچک به شمار می رود.اهالی صنعت 
به ویژه فعاالن صنعتی مســتقر در شــهرک های 
صنعتی استان چشم امید به سفر رییس جمهور 
دارند تا برخی از مشــکالت دیرین آنها همچون، 
کمبودهای زیر ساختی در تامین برق  و آب منطقه 
اقتصادی اترک، کمبود زمین در شهرک ها و نواحی 
صنعتــی، حل معضل واحدها تحت تملک بانکها، 
ساخت روگذر در مسیر ریلی گرگان -اینچه برون 

در تقاطع منطقه اقتصادی اترک برطرف شود.

برگزاری جلسه مشترک اعضای 
شورای هشتگرد با مدیر عامل 
سازمان مدیریت حمل و نقل 

شهرستان
البرز / گروه استان ها:  جلسه مشترک رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر هشتگرد با مدیر عامل سازمان 
مدیریت حمل و نقل و شهرداری هشتگرد برگزار 
شد.مهندس افشاری رئیس شورا گفت : با توجه به 
موارد و مشکالت موجود در زمینه ترافیک شهری 
به ویژه ترافیک بلوار اصلی شهر ،  این جلسه جهت 
بررسی راهکارهای الزم و پیشنهادی تشکیل شده 
است .وی با تقدیر از زحمات و اقدامات خوب و موثر 
کمیته فنی و ترافیک شــهر هشتگرد در خصوص 
اصالح هندســی معابر ، نصب چراغ های ترافیکی 
و تابلوهــای راهنما گفت : اقدامات صورت گرفته 
توانسته است تاثیر خود را نشان داده و در بسیاری 
از معابر و خیابانها شــاهد ترافیک روان می باشیم 
.افشاری به همکاری مدیریت شهری با پلیس راهور 
در زمینه تســهیل و رفع مشــکل ترافیک خیابان 
اصلی تاکید کرد و خواســتار تســریع در طی روند 
تهیه طرح مطالعات ترافیکی شــهر شد .مهندس 
جواد فالحتکار مســئول کمیسیون حمل و نقل 
شورا ، از حمایتهای رئیس و اعضای شورا و تالش 
شــهردار و پرسنل حوزه های مختلف شهرداری 
بویــژه کارکنان ســازمان در برگزاری باشــکوه 
مراســم بزرگداشــت روز حمل و نقل تقدیر نمود 
.وی به تشریح پیشنهادات کمیسیون در راستای 
ساماندهی ایستگاههای تاکسی ، نوسازی  تاکسیها 
و بهره برداری بهینه از فضای پایانه شــهید صیاد 
شــیرازی پرداخت .مهندس کاشف نایب رئیس 
شــورا ، مهندس مُویدی ، ســرکار خانم صالحی، 
مهندس فیروز زارع و حاج رضا واحدی از اعضای 
شورای اسالمی شهر نیز در جلسه حضور داشته و 
به بیان نظرات و دیدگاههای خود در جهت ارتقاء 

خدمات سازمان حمل و نقل پرداختند .

با هدف ارتقاء سرانه فضای سبز؛

 فضای سبز حاشیه اتوبان کرج 
احیا می شود

کرج / فاطمه کیاحیرتی
مدیر منطقه دو شهرداری کرج از کاشت یک هزار 
و 5۰۰ اصله نهال در حاشــیه اتوبان تهران-کرج 
حدفاصل پل فردیس تا ترمینال شــهید کالنتری 
خبر داد.مرتضی شریفی اظهار کرد: باهدف ارتقاء 
ســرانه فضای ســبز منطقه، فضای سبز حاشیه 
اتوبــان تهران - کرج در محــدوده پل فردیس تا 
ترمینال شــهید کالنتری با کاشــت گل و نهال 
بهســازی می شــود.وی بیان کرد: با برنامه ریزی 
انجام شــده ابتدا زمین های تملکی شهرداری در 
این محدوده شناســایی و ادامه اقدامات بصری در 
قالب جنگل کاری و ایجاد دیوار سبز طی یک ماه 
آینده انجام می شود.مدیر منطقه دو کرج با تأکید 
بر توسعه فضای سبز عنوان کرد: به منظور کاهش 
آلودگــی صوتــی و بهبود کیفیت هوا و همچنین 
ایجاد آرامش روانی شهروندان و مسافرانی که از این 
مسیر مواصالتی عبور می کنند، الزم است مدیریت 
شهری تمهیدات و اقدامات مقتضی را با همکاری 

اداره کل راهداری انجام دهد.

استانها 6
خبر ویژه

مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: تا پایان سال ۱۰۰ طرح صنعتی در مرحله اجرایی نصب 
ماشــین آالت در واحد با کاربری های مختلف تولیدی در شــهرکها 
و نواحی صنعتی اســتان به بهره برداری می رســد.علی بهرامی زاده 
افزود: ۲ هزار و ۱۱۱ طرح صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی استان 
در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند که بخش قابل توجهی 
از آنهــا مراحــل پایانــی کار را می گذرانند.وی بیان کرد: هم اینک از 
مجموع طرحهای صنعتی در حال اجرا در شهرکها و نواحی صنعتی 
خراسان رضوی، اجرای ۳۳۳ طرح با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۴ 
هزار و ۱۱8 میلیارد ریال در مرحله نصب ماشین آالت قرار دارد که 
بیشتر آنها با کمی از کمکهای مالی می توانند به بهره برداری برسند.

بهرامی زاده اظهار داشت: مجریان 8۰۲ طرح صنعتی دیگر در شهرکها 
و نواحی صنعتی استان در حال ساخت و ساز واحد صنعتی هستند 
که پیش بینی سرمایه گذاری برای اجرای کامل آنها ۴7 هزار و 7۱9 

میلیارد ریال اســت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضــوی تعداد طرحهای صنعتی فاقد مراحل پیشــرفت فیزیکی و 
صرفا دارای زمین را در شــهرکها و نواحی صنعتی 97۶ مورد ذکر و 
بیان کرد: پیش بینی سرمایه گذاری برای اجرای کامل این طرحها 
۴8 هزار و 9۴ میلیارد ریال اســت.بهرامی زاده اظهار داشــت: زمینه 
فعالیت طرحهای صنعتی در حال اجرا در شهرکها و نواحی صنعتی 
خراسان رضوی شامل نساجی، کانی های غیرفلزی، فلزی، غذایی، 
شیمیایی، سلولزی، خدمات، برق و الکترونیک است و به ازای اجرای 
کامل هر طرح صنعتی به طور متوســط برای ۲۰ نفر شــغل ایجاد 
می شود.شــایان ذکر اســت ،5۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در 
استان خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲9 واحد شهرک 
صنعتی و ۲۱ واحد ناحیه صنعتی اســت. از مجموع این تعداد ۲۶ 
شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال بوده و واگذاری زمین در 

آن در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد؛

بهره برداری از ۱۰۰ طرح در شهرک های صنعتی  تا پایان امسال

خبر ویژه

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی:

سوگواره یاس نبوی در ۸5 بقعه متبرکه برگزار می شود
مشــهد / گروه اســتان ها: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان 
رضوی گفت: ســوگواره یاس نبوی به مناســبت فرارســیدن ایام 
شــهادت حضرت زهرا )س( در 85 بقعه متبرکه اســتان خراسان 
رضوی برگزار می شود.حجت االسالم و المسلمین محمد احمدزاده 
با بیان اینکه همه ساله همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س( 
ویژه  برنامه هایی از محل موقوفات و بقاع متبرکه اجرا می شــود، 
گفت: در همین راســتا ســوگواره یاس نبوی در 85 بقعه متبرکه 
اســتان برگزار می شــود.وی با بیان اینکه در روز شهادت حضرت 
زهرا)س( در بقاع متبرکه ۲7 شهرســتان شاهد اقامه عزا خواهیم 
بود، افزود: در کنار این مراسم عزاداری، شاهد برنامه جانبی از جمله 
برپایی ایستگاه صلواتی، نمایشگاه بصیرتی، توزیع بسته های مواد 
غذایی با عنوان تبرکات فاطمی و اطعام عزاداران از محل موقوفات 
منطبق خواهیم بود.حجت االسالم و المسلمین احمدزاده با اشاره 

به برنامه های در نظر گرفته شده در سوگواره یاس نبوی بیان کرد: 
سخنرانی ائمه جمعه، سخنرانان شاخص استانی و شهرستانی در 

مراسم سوگواری عزاداری شهادت حضرت زهرا)س( و راه اندازی 
۳5 کاروان عزاداری از جمله برنامه هایی است که در ایام فاطمیه 
برگزار می شــود.وی با بیان اینکه در روز شــهادت حضرت فاطمه 
)س( عزاداران پیاده به ســمت بقاع متبرکه حرکت خواهند کرد؛ 
گفت: ۶7 هیئت مذهبی در بقاع متبرکه استان اقامه عزا خواهند 
داشــت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی با اشاره به 
اینکــه یکــی از بزرگترین موقوفات حضرت زهرا)س( در اســتان 
موقوفه مهرفاطمی اســت، تصریح کرد: در راســتای اجرای نیت 
موقوفــه مهر فاطمی برنامه های شــامل برپایــی ۲ هزار مجلس 
روضــه در منــازل و هیئت های مذهبی، توزیع ۱۰ هزار پرچم در 
میــان واقفان و خادمان موقوفــه، ۱۰۰ برنامه پرده خوانی والیت 
در مســاجد و هیئت های مذهبی، اطعام عزاداران، تولید محتوای 

دیجیتال و ... اجرا می شود.
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کوتاه از جامعه

گیرند موبایل قاپ ها زیر تیغ قانون قرار می 

قاپیدن آرامش مردم زیر سایه دزدی
سرقت از جمله جرائمی است که به طور 
مستقیم آرامش و آسایش مردم در سطح 
جامعه را مورد هدف قرار داده و متاسفانه 
طی ســال های اخیــر روندی صعودی 
داشته است. بیشترین نوع سرقتی که هم 
اکنون در سطح کالنشهری چون تهران 
رخ می دهد، سرقت موبایل و گوشی تلفن 
همراه اســت که توسط سارقان از عابران 
معابر عبوری خیابان های مختلف شــهر 
به ســرقت می رود. متاسفانه تنها در یک 
لحظه غفلت و بی توجهی در اســتفاده از 
تلفن همراه توسط مردم در سطح شهر، 
ســارقان فرصت طلب این ابزار ارتباطی 
را کــه این روزها با قیمت های گزاف در 
بازار خرید و فروش می شــود را ســرقت 

می کنند.

 موبایل قاپ ها در چه نقاطی بیشتر 
اقدام به سرقت می کنند؟

از به ســرقت رفتن گوشــی تلفن همراه 
مال باختگان بدتر، اســترس و اضطرابی 
اســت که با نزدیک شدن سارق به افراد 
دســت می دهد و به گفتــه اغلب آنها تا 
پایــان عمر هرگــز نمی توان آن حس و 
حال بد لحظه به سرقت رفتن موبایل را 
فراموش کرد. اما آنچه واضح است میزان 
ســرقت تلفن همراه توســط سارقان در 
معابر شهری با افزایش رو به رو بوده است 
و متهمان ســارق اغلب یا در نقاط بسیار 
خلوت و کم رفت و آمد و یا در نقاط شلوغ 
به ســرقت اقدام می کنند. سارقان موتور 
ســوار خیابان ها، کوچه ها و معابر خلوت 
را برای به ســرقت بردن تلفن همراه آنها 
انتخاب می کنند و موبایل  قاپ های پیاده 
نیز در نقاط شــلوغ مثل وســایل حمل و 
نقل عمومی همچون مترو، اتوبوس های 
تندرو و یا معابر شــلوغ و پر رفت و آمد 
به سرقت تلفن همراه عموم مردم دست 

می زنند.

 موبایل قاپ ها مال مردم و آرامش 
آنها را با هم می دزدند!

مریم زن ۳۴ ســاله ای اســت که تجربه 
موبایل قاپی را دارد و حدود یک ســال 
پیش مورد هجوم موبایل قاپ ها در یک 
خیابان نسبتا خلوت قرار گرفته و سارقان 
به زور و با تهدید قمه گوشــی وی را به 
سرقت برده اند. او لحظه سرقت را اینگونه 
بازگو می کند که دو سارق موتور سوار در 
پیاده رو یکی از خیابان های جنوبی شهر 
تهران به او نزدیک می شوند و زمانی که 
او در حال کار کردن با موبایلش بوده، دو 
ســارق جوان و کم سن و سال گوشی او 
را ســرقت کرده و متواری شده اند. مریم 
در ادامه می گوید که علی رغم شناسایی 
و دســتگیری سارق تلفن همراهش و با 
وجود ده ها شــاکی دیگر، هنوز پرونده 

آنها تعیین تکلیف نشده است.

از دست دادن تلفن همراه چند 
میلیونی 

ســحر دانش آموز و محصــل پایه دهم 
تحصیلــی، یکی دیگــر از مال باختگانی 
اســت که تلفن همراه او را نیز دو ســارق 
موتور ســوار در محله نــازی آباد از وی 
ســرقت کرده اند. ســحر در باره تجربه 
خــود می گوید که در روز حادثه در چند 
قدمی منزل قرار داشته و در حال بیرون 
آوردن کلیــد از کیفــش برای باز کردن 
درب خانه بوده است که دو سارق جوان 
قصد به ســرقت بردن تلفن همراهش را 
داشــته اند که با مشاهده مقاومت وی، او 
را چند قدمی روی زمین کشــانده و در 
نهایــت موبالش را دزدیده اند. این دختر 
نوجوان پس از وقوع این حادثه عالوه بر 
از دست دادن تلفن همراه چند میلیونی 
خود، دچار جراحت شــده و برای درمان 
نیــز پــول زیادی را صرف کرده اســت. 
مطالــب فوق، تنها بخش کوچکی از درد 

و دل مال باختگان بوده است که از طرف 
موبایل قاپ ها مورد آسیب واقع شده اند.

 افزایش ۲ درصدی سرقت در تهران!

بــه گفتــه ســردار حســین رحیمی، 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، بر اساس 
مصوبه شــورای امنیت کشور مقرراست 
کمیسیون مقابله با سرقت هر فصل یک 
بار به ریاست استاندار و مسئوالن مرتبط 

با این موضوع برگزار شود.
ســردار رحیمی همچنین تصریح کرد: 
ســرقت در تهران بزرگ نســبت به کل 
کشــور وضعیت قابل قبول تری را دارد 
و ما از ابتدای ســال تاکنون ســرجمع 
حدود ۲ درصد افزایش وقوع و دو درصد 
افزایش کشــف داشته ایم و ضمن اینکه 
در وقــوع جزو آخرین اســتان ها بوده و 
در حقیقت در حوزه کشــف جزو استان 
های برتر هستیم، اما این ما را قانع نمی 

کنــد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
ادامه تاکید کرد: بحث مقابله با ســرقت 
گوشــی همراه با تشــکیل قرارگاهی در 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ به طور ویژه 

در دستور کار قرار گرفته است.

 خط و نشان رئیس دستگاه قضا برای 
موبایل قاپ ها!

حجت االسالم و المسلمین غالمحسین 
محســنی اژه ای رئیــس قوه قضائیه هم 
طــی روزهای اخیر ترحم بر موبایل قاپ 
هــا و کیــف قاپ ها را بی رحمی به مردم 
دانســت و در این رابطه اظهار کرد: این 
قبیل متهمان به هیچ عنوان نباید مورد 
ترحم واقع شــوند. بــه گفته رئیس قوه 
قضائیه، موبایل قاپ ها کســانی هستند 
که نه تنها مال مردم را ســرقت می کنند 
بلکه با آرامش روح و روان مردم هم ســر 
شوخی دارند و بی رحمانه دست به چنین 
جرائمی می زنند. تقریبا تمام ســارقان و 
موبایل  قاپ ها تلفن همراه سرقت کرده 
از مــردم را به قیمــت ناچیزی به مالخر 
می فروشــند و مبلــغ زیــادی از این راه 
عایدشــان نمی شود و بیشتر درآمد خود 
را صــرف تامین هزینه اعتیادشــان به 
موادمخدر می کنند. متاسفانه طی سال 
های اخیر پای سارقان کم سن و سال و 
جوان بیشتر به جرم سرقت تلفن همراه 
باز شــده و در مواردی هر چند اندک و 
محــدود، پای کودکان و نوجوانان هم به 
این نوع جرائم کشانده شده است. تعیین 
جرائم بازدارنده یکی از مواردی است که 
شــاید به کاهش تعداد موبایل قاپی های 
پایتخت کمــک کند و در کنار مجازات 
های بازدارنده، دادن آموزش های حاوی 
هشــدار و تلنگر به مــردم هم در حفظ 
و نگهــداری تلفن همراه به آن ها کمک 

خواهد کرد.

7جامعه
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد:

نیاز به بودجه بیشتر برای 
اجرای »رتبه بندی معلمان« 

وزیــر آموزش و پرورش درباره وضعیت 
بودجــه ای وزارت آموزش و پرورش در 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، گفت: معموال 
اتفاقــی کــه برای بودجــه می افتد این 
اســت که از کفایت الزم برخودار نیست 
و کافی نیست؛ زیرا معموال بین راه و در 
طول مسیر با مصوبات و تغییراتی مواجه 
می شویم.یوســف نوری افزود: از سوی 
دیگــر وزارت آموزش و پرورش همواره 
از درصــدی کســری بودجه مزمن رنج 
می برده اســت.وی گفت: به نظر می آید 
باتوجه به بودجه ای که برای سال آینده 
بســته شــده، در ابتدا کسری آنچنانی 
نداشته باشــیم؛ ولی مطمئن باشید در 
بین راه مصوباتی را خواهیم داشــت که 
با کسری مواجه خواهیم شد.نوری اضافه 
کرد: امید است بتوانیم بودجه را با عدالت 
توزیع کنیم و پس از آن بتوانیم اثربخشی 
و کارایــی الزم را از آن بگیریــم. وی در 
پاســخ به اینکه چــرا بودجه رتبه بندی 
روی ۲5 هــزار میلیارد تومان بســته و 
افزایش ســنواتی حقوق ها در آن دیده 
نشــده اســت؟ گفت: ۲5 هزار میلیارد 
تومــان اعتبار برای رتبه بندی در ســال 
آینــده در یکی از ردیف ها درنظر گرفته 
شــده اســت، اما اینکه آیا برای مصوبه 
مجلــس که اکنون در شــورای نگهبان 
اســت کافیســت یا خیر، به نظر ما نیاز 
بیشــتری دارد و پیشنهاد نمایندگان در 
مجلس نیز این اســت که این بودجه را 
به اندازه نیازی که ما داریم ارتقاء دهند .

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ح کرد؛ مطر

کودکان و  لزوم حمایت از 
نوجوانان در فضای مجازی 

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
نشســت هم اندیشــی »خانواده و فضای 
مجــازی«، گفــت: فنــاوری ارتباطات 
و اطالعــات فرصت هــای بی نظیــری را 
برای ملت ها فراهم کرده اســت و امروزه 
فضای مجازی همــه عرصه های زندگی 
بشــر را تحــت تأثیر قــرار داده و زندگی 
مــردم با این فضا گره  خورده اســت. وی 
افــزود این فناوری فرصت ســاز در عین 
حال آســیب هایی هــم دارد و به همین 
دلیل یکــی از دغدغه های جدی جهانی 
حفاظــت از کــودکان و نوجوانــان در 
ایــن فضا اســت.وی با تأکیــد بر اینکه با 
رویکردهــا و نگاه های ســنتی نمی توان 
از کــودکان در برابــر تهدیدهای فضای 
مجــازی محافظت کرد، گفت: مســئله 
دغدغه والدین دراین باره مختص کشــور 
ما نیســت بلکه دغدغه ای جهانی اســت 
و نتیجه بخــش بودن هــر اقدامی در این 
حــوزه اراده ای جدی و جمعی می طلبد.

عیسی زارع پور، افزود: هم اکنون در دولت 
کارگروه ویژه ای با حضور وزرای ارتباطات 
و فناوری ارتباطــات، آموزش وپرورش، 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، رئیس سازمان 
صداوســیما و نمایندگانــی از مرکز ملی 
و شــورای عالی فضــای مجازی باهدف 
شناســایی ظرفیت های کشــور در این 

حوزه تشکیل  شده است.

معاون وزیر علوم خبر داد؛

کسن برای امتحانات  کارت وا
حضوری الزامی نیست

معاون آموزشــی وزارت علوم با اشــاره به 
برگزاری امتحانات پایان ترم، گفت: نحوه 
برگــزاری امتحانات پایان ترم با توجه به 
سویه اومیکرون در حال حاضر در اختیار 
خود دانشگاه هاســت که در شــهرهای 
مختلف شــرایط خود را بسنجند.در حال 
حاضر تعدادی از دانشگاه ها اعالم کرده اند 
کــه امتحانات آنها حضوری خواهد بود و 
تعــداد دیگری با توجه به شــرایط اعالم 
کردنــد که به صورت الکترونیکی امتحانا 
ت را برگزار خواهند کرد.ولی باید تا شروع 
امتحانات صبر کرد اگر شــرایط به همین 
روال باشد ما هر دو نوع امتحانات حضوری 
و الکترونیکــی را خواهیم داشــت.علی 
خاکی صدیق درباره اینکه دانشگاه هایی 
کــه امتحانــات را به صــورت حضوری 
برگزار می کنند حتماً باید دانشــجویان 
دارای کارت واکسیناسیون باشند، گفت: 
ســتاد کرونا داشتن کارت واکسیناسیون 
را برای حضور در دانشگاه اجباری نکرده 
اســت همان پی سی آر منفی هم داشته 

باشند کفایت می کند.

 تاخیر در فرزندآوری
 به دلیل تغییر اولویت زوجین 

در زندگی مشترک
  صالح قاسمی ، کارشناس حوزه جمعیت

بــر طبق آمار مادران ۳۰ تا ۳۴ ســاله از 
بیشــترین نرخ فرزنــد آوری بهره مند 
هســتند، براســاس آمار میانگین سن 
مادر شــدن در کشور ما حدوداً ۲9 سال 
است البته در شهرهای مختلف این آمار 
ممکن است باال و پایین باشد اما میانگین 
خانــم های ایرانی در ۲9 ســالگی اولین 
فرزند خود را به دنیا می آورند.با توجه به 
میانگین سن ازدواج خانم های ایرانی که 
حدود ۲۴ سال است؛ بین ازدواج و اولین 
تولد فرزند در خانم های ایرانی حدود پنج 
ســال فاصله اســت، که در این خصوص 
نبایــد از تأثیر باورهای غلط و داده های 
علمــی غلط بــه زوج های جوان مبنی بر 
اینکه بعد از ازدواج چندین سال باید بین 
ازدواج و فرزندآوری فاصله بیاندازند تا به 
شناخت بیشتری برسند و به ثبات خانواده 
برسند غافل شد.پنج سال فاصله افتادن 
بین ازدواج و تولد اولین فرزند؛ ریســک 
نابــاروری خانم هــا را افزایش می دهد 
همچنیــن خانــواده را ناپایدار می کنند 
چرا که بسیاری از زوج های جوان بعد از 
چندین سال زندگی مشترک و استفاده 
از روش های پیشــگیری مبتال به نوعی 
از نابــاروری ثانویه می شوند.براســاس 
مطالعات فقدان فرزند در ســال های اول 
زندگی مشــترک زوجین سبب افزایش 
آمار طالق شــده است؛ براساس آمار ۶7 
درصــد طالق هــا در خانواده های بدون 
فرزنــد، ۲۲ درصــد در خانواده های یک 
فرزند و کمتر از ۱۰ درصد در خانواده های 
دو فرزنــد و بیشــتر رخ می دهد و حتی 
فقدان فرزند سبب کاهش طالق عاطفی 
می شــود بنابراین وجــود فرزند با دوام 
زندگی مشــترک رابطه مستقیمی دارد.

امــروزه ۶۰ درصــد از تولدها از مادران 
بــاالی ۳۰ ســال و ۴۰ درصد از مادران 
زیر ۳۰ ســال اســت که به نظر نمی رسد 
عدد نگران کننده ای باشــد چراکه تغییر 
الگو و سبک زندگی، اشتغال، تحصیالت 
بانوان و مؤلفه های زندگی شــهری سبب 
شده تا بانوان فرزندآوری را به بعد از طی 
شدن بعضی از مراحل مهم زندگی خود 
موکول کنند.باید ســنین ایمن بارداری 
را برای بانوان تبیین کنیم، براساس باور 
غلط در کشور ما سنین ایمن بارداری ۲5 
تا ۳5 ســال اســت و کمتر از ۲5 و باالی 
۳5 را بعضــی از پزشــکان پرخطر اعالم 
می کنند اما طبق مطالعات امروزی اثبات 
شــده است که در بسیاری از کشورهای 
دنیا ســنین ایمن بارداری را از ۱7 سال 
اعالم می کنند که در ۱9 ســالگی به اوج 
آمادگی باروری رســیده و تا ۴۳ سالگی 
ایــن آمادگی وجــود دارد؛ ضمن اینکه 
خانم زیر ۱9 ســال و باالی ۴۳ سال را از 
فرزنــدآوری منع نمی کنند و فرزندی را 
که از این مادران به دنیا می آید به جهت 
فرهنگســازی فرزند طالیــی می نامند.

البتــه نباید فراموش کنیم که  مســائل 
اقتصادی تأثیر زیادی در فرزندآوری دارد 
اما نکته ای که از نظر عموم جامعه مغفول 
واقع شــده اســت، مسئله سبک زندگی 
است چراکه بسیاری از هزینه های امروز 
زندگی وابسته به سبک زندگی مدرنیته 
شــهری است که هزینه های زیادی را بر 
دوش خانــواده متحمل کرده اســت.اما 
یکی دیگر از مسائلی که سبب تأخیر در 
فرزندآوری شــده؛ تغییر اولویت زوجین 
در زندگی مشترک است برای مثال زمانی 
که اشــتغال و تحصیل برای بانوان ما به 
عنوان اولویت خطاب می شــوند به طور 
طبیعی فرزندآوری بعد از ۳۰ سال انجام 
می شود، بنابراین دولت ها و حاکمیت ها 
باید در مســائل اقتصادی و فرهنگ ورود 
کنند تا شــاخص های جمعیتی اصالح 
شــود.در باال رفتن میانگین سن ازدواج 
عالوه بر مســائل اقتصــادی موضوعات 
نگرشی هم تأثیر دارند چراکه یک سری 
آداب و سنن دست و پاگیر جوانان سبب 
افزایش هزینه های ازدواج جوانان شــده 
اســت؛ به طور مثال ما در دوره دوســاله 
گذشــته که درگیر کرونا بودیم با توجه 
به اینکه دورهمی ها منع شــد بســیاری 
از هزینه ها بــرای جوانان مثل برگزاری 
مراســم های عروسی و عقد حذف شد و 
جوانــان هم احســاس کردند که راحت 
تــر می توانند ازدواج کننــد و برخالف 
بســیاری از آمارهــا کــه در دوره کرونا 
کاهــش پیدا کرد، آمــار ازدواج افزایش 
پیدا کرد، لذا در کنار مســائل اقتصادی 
باید موضوعات فرهنگی و نگرشی را مورد 
ارزیابی قرار داد.همچنین باید از ظرفیت 
رســانه، جریان سازی و کمک گرفتن از 
چهره های مشــهور که مرجع جامعه در 
حوزه های مختلف اند در فضای فرهنگ 

سازی جهت فرزندآوری استفاده شود.

خبر ویژه

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱9 گفت: با توجه به بررسی ها حدود ۱5۰ مورد 
ابتالء به امیکرون در استان های کشور داریم ولی به دلیل واکسیناسیون صورت 
گرفته جای خوشبختی است که نسبت به کشورهای دیگر از نظر واکسیناسیون 
به زمان فعلی نزدیک تر بودیم. با توجه به درصد باالی واکسیناســیون جامعه و 
تزریق دوز ســوم انتظار نداریم امیکرون مثل ســایر کشــورها در ایران به سرعت 
درگیری ایجاد کند.این به علت واکسیناسیون و مدت زمان کوتاهی است که از 
تزریق دوز دوم گذشته است؛ بنابراین سرعت گسترش امیکرون در ایران مانند 
سایر کشورها نبوده است.حمیدرضا جماعتی درباره احتمال بروز پیک با سویه 

امیکرون، گفت: با توجه به انجام واکسیناســیون ممکن اســت تنها دو دوز کافی 
نباشد؛ بنابراین ما اقدام به تشویق مردم به تزریق دوز سوم می کنیم و افراد زیر 
۱8 ســال واکسیناسیون شوند.رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق واکسن از 
تأکیدات ما است.وی گفت: در مورد محدودیت های اجتماعی فکر می کنم باید 
تصمیم گیری شــود که از پیک جدیدی با امیکرون در کشــور جلوگیری کنیم.

جماعتی در خصوص برنامه واکسیناســیون افراد زیر ۱۲ ســال، گفت: در جلسه 
کمیته علمی مصوب شــد افراد ســنین 5 تا ۱۱ ســال الزام هســت که در مورد 

واکسیناسیون شان تصمیم گیری کنیم. 

ح کرد؛ یک مقام مسئول مطر

کرونا کسن  ضرورت تزریق دوز سوم وا

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور:

کالنتری  فراهم شد پیگیری غیرحضوری پرونده ها بدون مراجعه به 
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور در خصوص 
خدمات الکترونیک انتظامی در بستر نرم افزار تلفن 
همراه »پلیس من«، اظهار داشت: پلیس پیشگیری 
در ارائه خدمات الکترونیکی به شــهروندان پیشتاز 
است.سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه این 
نرم افزار با هدف سهولت دسترسی مردم به خدمات 
انتظامی پلیس در بستر اینترنت تهیه و تولید شده، 
افزود: پلیس پیشگیری همگام با سایر پلیس های 
تخصصــی بســترهای الزم برای ارائه خدمات غیر 
حضــوری و الکترونیکــی به شــهروندان نیازمند 

دریافت خدمات انتظامی را فراهم کرده اســت که 
اســتعالم آنالین وضعیت پرونده بدون مراجعه به 
کالنتری ها از جمله این خدمات اســت.وی افزود: 
با نصب این نرم افزار، امکان استعالم غیرحضوری 
وضعیت پرونده تشــکیل  شده در کالنتری ها برای 
مردم فراهم شده است و شهروندان عزیز می توانند 
سرنوشــت پرونده خود را رؤیت کنند و از مراحل 
مختلف اقدامات اداری آن مطلع شوند که پرونده در 
چه مرحله ای قرار دارد، با این توصیف دیگر نیازی به 
مراجعه حضوری به کالنتری نیست.وی با بیان اینکه 

فراهم شــدن امکان پیگیری برخط و غیرحضوری 
پرونده های تشــکیل شده در کالنتری ها، موجب 
افزایش رضایتمندی و صرفه جویی در هزینه کردها 
و زمان شــهروندان شــده، تصریح کرد: تسریع در 
رسیدگی به امور ارباب رجوع، کاهش تعداد دفعات 
مراجعــه حضوری به کالنتــری، پیگیری برخط و 
غیرحضــوری همچنیــن برخــورداری کارکنان 
کالنتــری از زمــان و فرصت بیشــتر برای انتظام 
بخشی در حوزه استحفاظی از دیگر مزایای برنامه 
کاربــردی »پلیس من« و این خدمت الکترونیکی 

پلیس پیشــگیری است.ســردار معصــوم بیگی با 
بیان اینکه پلیس پیشــگیری فرماندهی انتظامی 
کشــور در راستای نهضت هوشمندسازی عالوه بر 
فراهم سازی امکان پیگیری غیرحضوری وضعیت 
پرونده هــا، طرح هــا و خدمات اینترنتی دیگری را 
نیز در دســتور کار خود قرار داده اســت که متعاقبا 
برای آگاهی شــهروندان اطالع رسانی خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: شهروندان گرامی می توانند نرم 
افزار »پلیس من« را از منابع معتبر از جمله از سایت 

epolice.ir دریافت و بهره برداری کنند.

عضو شورای شهر تهران خبر داد؛ 

کارتن خواب ها استقرار اتوبوس »شب خواب« برای استراحت 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه مشکل 
بی خانمانی و کارتن خوابی از گذشــته در ســطح شهر تهران وجود 
داشــته اســت، اظهار کرد: این مصائب همیشه یکی از دغدغه های 
مدیریت شهری بوده و در دوره اخیر نیز یکی از وظایف شهرداری 
و بــه ویــژه معاونت فرهنگی و اجتماعی در همان ابتدای امر همین 

مسئله بوده است.
امین توکلی زاده افزود: از گذشته زیرساخت هایی برای ساماندهی 
بی خانمانان وکارتن خواب ها در سطح شهر تهران فراهم شده بود 
که البته بعضا با مشــکالتی روبه رو بود که با همکاری کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شناسایی موانع و مشکالت 

و زیرســاخت ها در دســتور کار قرار گرفت و در ادامه نیز این موارد 
احصــا و بعضا برطرف شــد.در حال حاضر هــم مجموعه ای تحت 
عنوان سامان سراها یا همان گرمخانه ها با ظرفیت بیش از دو هزار 
نفر، افراد را ســاماندهی می کنند که شــهروندان تهرانی می توانند 
در صورت مواجهه با چنین افرادی این موارد را از طریق ســامانه 
۱۳7 اطالع بدهند.وی گفت: در کنار این سامان سراها و گرم خانه ها، 
مجموعه هایی تحت عنوان همراه سراها برای همراهان بیماران که از 
شهرستان ها به تهران آمده اند پیش بینی شده است که عموما این 
همراه سراها در مناطقی که بیمارستان دارند راه اندازی شده است 
عالوه بر اینکه با همکاری شهرداران مناطق، توسعه همراه سراها در 

دستور کار این معاونت قرار گرفته است.وی افزود: متأسفانه در این 
بین برخی افراد هستند که نه از گرمخانه ها استفاده می کنند و نه از 
همراه سراها؛ برهمین اساس نیز تدبیری انجام شد تا اتوبوس هایی 
در میادین راه اندازی شــود تا افرادی که به هردلیلی از گرمخانه ها 
و همراه ســراها اســتفاده نمی کنند در یک ساعت مشخص در این 
اتوبوس ها حاضر و شــب را به صبح برســانند. وی گفت: شهرداری 
تهران تدبیری را اتخاذ کرده است که اگر شرایط به گونه ای پیش 
رفت که حتی اتوبوس های خواب نیز پر شوند بتوانند از سالن های 
بحران مناطق استفاده کنند که در همین زمینه سالن های بحران 

آماده سازی شده است.
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حمام حضرت سمنان؛
  لمس 6۰۰ سال 

تاریخ و فرهنگ ایران

حمام حضرت یکی از شگفت انگیزترین جاهای 
دیدنی ســمنان اســت که ســاخت آن به دوره 
تیموریان برمی گردد. این حمام اشیای تاریخی 
گوناگونــی دارد که گردشــگران را حیرت زده 
می کنــد. از اســکلت ۴هــزار ســاله حمــام تا 
کاشــی کاری های هنرمندانه آن، هر بخش این 
موزه حرفی برای گفتن دارد. این حمام در مرکز 
شهر سمنان و کنار بناهای باشکوه دیگری مانند 
مســجد جامع و امامزاده یحیی بن موســی قرار 
گرفته اســت. با قدم گذاشتن در حمام حضرت، 
حدوداً ۶۰۰ ســال در زمان ســفر خواهید کرد و 
شــگفتی های گذشته گان را خواهید دید. شاید 
شــما هم بخواهید بیشــتر با این بنا آشنا شوید 
و بــرای ســفر بــه آن برنامه ریزی کنید. پس در 
ادامه این مطلب، با ما همراه باشید، تا این بنا را 

با یکدیگر کشف کنیم.
حمام حضرت یا موزه مردم شناسی سمنان، یکی 
از حمام های تاریخی ایران اســت. موزه سمنان 
در بخش مرکزی شهر سمنان قرار گرفته است. 
این موزه به نام حمام پهنه نیز مشــهور اســت. 
این حمام مجاور بناهای مشهوری نظیر مسجد 
جامع، تیمچه پهنه، راسته بازار و مسجد امام قرار 
دارد. این بنا در خیابان امام، بازار شیخ عالءالدوله 

و در ضلع غربی تکیه پهنه واقع شده است.
حمام حضرت یکی از قدیمی ترین جاهای دیدنی 
اســتان سمنان است. این بنا در دوره تیموریان 
ساخته شده و با حدود ۶۰۰ سال قدمت، همچنان 
پابرجا بوده و ساالنه میزبان گردشگران متعددی 
از سراسر ایران است. در دوره قاجار، تاریخ نویسی 
به نام محمدحسن خان صنیع الدوله، از این حمام 
بازدید کرد و متن کتیبه ســردر آن را در کتاب 
»مطلع الشمس« نوشت. با بررسی این کتیبه، به 
داستان ساخت گرمابه پهنه سمنان پی می بریم.
این بنا در ماه شــوال ســال 8۶5 هجری قمری، 
به فرمان خواجــه غیاث الدین محمدبن خواجه 
تاج الدین بهرام ســمنانی ســاخته شده است. 
خواجه غیاث الدین وزیر میرزا ابوالقاسم بابرخان، 

پادشاه دوره تیموریان بوده است.
حمام حضرت ســمنان، همان طور که از نامش 
پیداست، ابتدا گرمابه ای عمومی بوده و در دوران 
صفویــان تا اواســط دوران قاجاریان اســتفاده 
می شده است. بازسازی این حمام در سال ۱۳۱۲ 
هجری قمری، در دوره سلطنت مظفر الدین شاه، 
به دســتور حاج مال علی حکیم الهی، دانشــمند 
نامدار آن زمان انجام گرفت. در دوره ناصرالدین 
شاه، به گرمابه حضرت سمنان کم توجهی و خود 

حمام تخریب و کتیبه اش دزدیده شد.
حمام حضرت در سال ۱۳7۳، تحت بازسازی و 
مرمت دوباره قرار گرفت و به موزه مردم شناسی 
سمنان تغییر کاربری داد. همچنین این بنا، در 
تاریخ ۳۰ دی ۱۳55 با شــماره ســند ۱۰۲۲ در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
در حمام حضرت، تا چشــم کار می کند، اشــیا 
تاریخــی وجــود دارد. هر قدمی که در این موزه 
برمــی دارد، شــما را چندین قرن به گذشــته 
برمی گردانــد و فرهنــگ و تاریخ ایران را جلوی 
چشــمانتان می آورد. این حمام با هزار مترمربع 
مســاحت، دارای ســه بخش خزانه، گرم خانه و 
رختکن  یا سربینه  است. ورودی خانم ها و آقایان 
نیز جدا بوده و هرکدام طراحی منحصربه فردی 

دارند.
بخش آقایان، دو ایوان دارد که هرکدام، در ســه 
طرف خود کاشی کاری شده اند. باالی در ورودی، 
تصویر شیر و خورشید با کاشی های زردرنگ به 
چشــم می خورد. در دو طرف در نیز تصویر دو 
سرباز قاجار کاشی کاری شده است. اشعاری نیز 
به صورت هنرمندانه با خط نستعلیق روی سردر 

ورودی دیده می شوند.
یکــی از جالب تریــن جاذبه های حمام حضرت، 
اســکلت ۴هــزار ســاله آن اســت. در یکی از 
ســالن هایی که به صحن اصلی وصل می شــود، 
این اســکلت که از تپه حصار دامغان به دســت  
آمده، در یک محفظه شیشه ای قرار گرفته است. 
در واقع اســکلت به صورت دست نخورده از محل 
حفاری به موزه مردم شناســی ســمنان منتقل 
شــده و وســایلی که با آن دفن شده نیز کنارش 
قرار گرفته است. این اسکلت احتماالً مهم ترین 
اثر حمام پهنه ســمنان اســت که روش تدفین 
در هــزاره دوم قبــل از میــالد در مرکز ایران را 

به نمایش می گذارد.

گردشگری

ســویه اُمیکرون به دلیل ماهیت بســیار عفونی خود ســریع تر از ســویه های 
قبلی ویروس کرونا گســترش می یابد و همچنان افراد را با عالئمی شــبیه 
ســرماخوردگی گرفتار می کند.ابتال به اُمیکرون با گرفتگی و خشــن شــدن 
صدا همراه اســت، زیرا این ســویه باعث بروز بیماری در گلوی فرد می شــود؛ 
بنابراین تغییر در صدا اولین عالمت ابتال به ویروس خواهد بود. متخصصان 
پزشکی ادعا کردند که ممکن است بتوان ابتال به سویه جدید ویروس کرونا 
را قبل از ایجاد بیماری با یک عالمت اولیه ساده شناسایی کرد.اولین عالمت 
و نشانه ابتال به سویه اُمیکرون تغییر در صدای شماست؛ به این معنا که باید 
مراقب هر گونه تغییر در صدای خود باشید. سویه اُمیکرون به دلیل ماهیت 

بسیار عفونی خود سریع تر از سویه های قبلی ویروس کرونا گسترش می یابد 
و همچنان افراد را با عالئمی شبیه سرماخوردگی گرفتار می کند. کارشناسان 
هشدار می دهند عالئم و نشانه ها خفیف تر و بسیار شبیه تر به سرماخوردگی 

است؛ به همین دلیل ممکن است ابتال به این سویه نادیده گرفته شود.
ایــن ســویه حتی بــا چنین روندی و ایجاد بیمــاری خفیف تر همه جا را فرا 
می گیرد و شــاهد رکوردشــکنی موارد روزانه در ماه دســامبر بودیم. در حال 
حاضــر هــر روز بیــش از ۱۰۰ هزار مورد جدید در بریتانیا ثبت می شــود که 
این رقم برای اولین بار در ۲۲ دســامبر به ۱۰۰ هزار بیمار رســیده اســت. این 
موضوع باعث شــده ایرلند شــمالی، اســکاتلند و ولز محدودیت ها و اقدامات 

جدیدی را معرفی کنند.
در همین حال انگلیس هنوز اقدامات سختگیرانه تری نسبت به اقداماتی که 
در اوایل ماه جاری به اجرا گذاشته شده بود، از جمله پوشیدن ماسک در همه 
مکان هــای عمومــی و گذرنامه های کووید برای حضور در رویداد های بزرگ 
اجرا نکرده اســت. پروفســور تیم اســپکتور، از برنامه مطالعاتی زویی کووید، 
هشــدار داده عالئم و نشــانه های ابتال به اُمیکرون می تواند از آبریزش بینی و 
ســردرد گرفته تا خســتگی و صدای گرفته متفاوت باشــد. احتقان، عطسه و 
تعریق شبانه نیز با این سویه جدید که اکنون از دلتا به عنوان سویه غالب در 

بریتانیا پیشی گرفته مرتبط است.

اولین نشانه ابتال به اومیکرون مشخص شد

دریچه علم

این 
بادیگاردهای 

الکچری را 
ببینید!

در خبرها آمده شرکت های 
تشریفاتی، خدمات معرفی 

بادیگارد شخصی را از 
ساعتی 7۰۰هزار تومان 
تا چندده میلیون تومان 

ویژه برگزاری مهمانی های 
الکچری می فروشند! 

موضوعی که سوژه کارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

کارتون 

 »ضد«؛ درامی سیاسی 
در دل التهابات ســال 6۰ 

همزمــان بــا انجــام آخرین مراحــل فنی فیلم 
ســینمایی »ضد«، تازه ترین جزئیات از قصه این 
فیلم منتشر شد.با انجام مراحل پایانی فنی فیلم 
سینمایی »ضد« به کارگردانی امیرعباس ربیعی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، نخستین عکس 
از ایفــای نقــش لیندا کیانی در این فیلم رونمایی 
شــد.»ضد« به نویسندگی حسین تراب نژاد، یک 
تریلر سیاســی اســت که در بستر التهابات کشور 
در تابســتان سال ۱۳۶۰ می گذرد. قصه این فیلم 
درباره یک عشق در دل حوادث سیاسی است که 
پس از سال ها دوباره شعله ور می شود.در خالصه 
داستان فیلم آمده است: »بعضی آدم ها می توانند 
بر »ضد« هدفی باشــند کــه همه می پندارند در 
خدمت آن هســتند. این »ضد« می تواند حذف 
یک نفر یا یک ملت باشد…«مهدی نصرتی، لیال 
زارع، نادر سلیمانی، لیندا کیانی، مهشید جوادی، 
مجید پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی، شیرین 
آقاکاشی، جواد خانی و… بازیگران »ضد« هستند.
این فیلم از تازه ترین محصوالت سازمان سینمایی 
حوزه هنری است که در بخش مسابقه چهلمین 

جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

ثار معماری سنگی   کشف آ
کوچ نشین  متعلق به جوامع 

 در شهرکرد
گمانه زنــی در محوطه باســتانی شهرســتان 
شــهرکرد به کشف آثار معماری سنگی احتماالً 
متعلق به جوامع کوچ نشــین، ســفال های دوره 
باکــون، ســفال های هــزاره اول پیش از میالد، 
دوره اشــکانی و ساســانی منجر شد. علی اصغر 
نوروزی سرپرســت هیئت باستان شناســی ۱۲ 
دی ۱۴۰۰ با اعالم این خبر گفت: تپه باســتانی 
خلیل آباد خاکی در روســتایی به همین نام در 
بخش الران شهرســتان شــهرکرد و در ارتفاع 
۲5۰۰ متری از ســطح دریا قرار گرفته و حدود 
چهار متر از سطح زمین های اطراف بلندتر است.

سرپرســت هیئت باستان شناسی، با بیان اینکه 
فعالیت های عمرانی و کشــاورزی تخریب های 
جبران ناپذیری به قسمت دامنه شمالی و شمال 
شــرقی تپه وارد کرده گفت: این محوطه اولین 
بار طی بررسی سال ۱۳87 به سرپرستی نگارنده 
شناســایی شــد.او تصریح کرد: مقایسه عکس 
هوایــی قدیمــی با عکس هوایــی امروزی این 
محوطه بیانگر توسعه فضای روستا و زمین های 
کشــاورزی به ســمت تپــه، همراه بــا کاهش 
ارتفاع آن در اثر فعالیت های ساختمان ســازی، 
عملیات شخم و تسطیح بخش هایی از تپه برای 
اضافــه کردن به زمین های کشــاورزی اســت.

اســتادیار پژوهشــکده باستان شناسی افزود: با 
توجــه به اهمیــت این محوطه تاریخی در میان 
محوطه های کوچک کوچ نشــینی هم دوره اش 
در منطقــه و بــه منظــور حفظ اثــر، عملیات 
گمانه زنــی برای تعیین عرصه و حریم به عنوان 
اولین دوره مطالعات باستان شناســی با مجوز از 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و از محل 
اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری انجام 
شــد.او قطعات ســفال، استخوان، شیشه و اشیا 
دیگــر فرهنگــی را از مهمتریــن یافته های این 
گمانه زنــی اعــالم کرد و اظهــار کرد: با توجه به 
وسعت محدوده حدود ۲۰ گمانه در ابعاد یک متر 
در یک متر در جوانب مختلف اثر حفر شد.نوروزی 
در ادامه از میان یافته های فرهنگی به دست آمده 
در گمانه های ایجاد شــده در این فصل از کاوش 
باستان شناســی به آثار معماری سنگی احتماالً 
متعلق به جوامع کوچ نشین، سفال های هزاره اول 
پیش از میالد و دوره اشکانی و ساسانی اشاره کرد 
و گفت: ســفال های باکون در پایین ترین عمق 
گمانه شــماره ۱۰ به دست آمدند و بخش عمده 

بقایا به دوره ساسانی تعلق دارند.

 »ُدن کیشوت« 
به ایرانشهر می رود

نمایش »ُدن کیشــوت« با طراحی و کارگردانی 
جواد موالنیا به تماشاخانه ایرانشهر می رود.

 نمایش »ُدن کیشــوت« براســاس نمایشــنامه 
میخائیــل بولکاگــف بــا طراحــی و کارگردانی 
جــواد موالنیــا بعد از یــک دوره اجرا در عمارت 
نوفل لوشــاتو در تماشــاخانه ایرانشهر به صحنه 
می رود.این نمایشــنامه اولین بار در سال ۱9۳5 
میــالدی به چاپ رســید، این اثر که اقتباســی 
نمایشــی از رمان »دن کیشوت« به قلم نویسنده  
اسپانیایی دن میگل د سروانتس ساودرا است به 
نقد حکومت اســتالین می پردازد.جواد موالنیا، 
بازیگر، کارگردان و مجری پیش از این نمایش ۲ 
زبانه  »ســوتفاهم« را در تهران و اصفهان، نمایش 
موزیکال »آمادئوس« بر اســاس زندگی ولفگانگ 
آمادئــوس موتزارت را به صــورت چهار زبانه در 
تاالر حافظ و نمایش موزیکال »هوراشیو« پارودی 
»هملت« را در عمارت نوفل لوشــاتو روی صحنه 
برده است.نمایش »ُدن کیشوت« به ترجمه عارفه 
قیدی، بازنویسی و کارگردانی جواد موالنیا، تولید 
عمارت نوفل لوشــاتو با تغییر در بازیگران از ۲۰ 
دی  در تماشــاخانه ایرانشهر، سالن سمندریان به 

صحنه می رود.

»باال را نگاه نکن« هجونامه   ای جذاب علیه سرمایه داری
»بــاال را نگاه نکــن« روایتی از حماقت و 
زردنگاری ســرمایه داری و دولت مردان 
از خــود راضــی و همچنین رســانه های 
اجتماعی است. فیلمساز عمق این فاجعه 
را در روزهــای آخــر عمر زمین به خوبی 
نشان می دهد و قهرمانانش کسی جز خود 

مردمی که خانواده و امید دارند نیستد.
 فیلم »باال را نگاه نکن« یکی از فیلم های 
جــذاب ۲۰۲۱ اســت که تماشــای آن 
برای کســانی که فیلم های آخرالزمانی را 
دوســت دارند جالب است. البته این فیلم 
آخرالزمانی به معنای رایج هالیوودی آن 
نیســت و در آن خبــری از یــک قهرمان 
یا ارتشــی کــه در مقابل حمله فضایی ها 
بایســتند و یا مردم کــره زمین را نجات 
بدهد نیست، بلکه از این جهت آخرالزمانی 
اســت که موضوع و دســتمایه اولیه آن 
پایان دنیا اســت امــا به موضوعی عمیق  
و جدی تر دیگری با سبک کمدی و درام 

نگاه می کند.
داســتان فیلم درباه دو اخترشناس است 
که متوجه نزدیک شدن یک شهاب سنگ 
غول پیکر به زمین می شــوند. آنها از این 
واقعــه خطرناک نگران  می شــوند و نزد 
رئیس جمهور آمریکا می روند اما او که یک 
رئیــس جمهور جمهوری خواه و نمادی از 
ترامپیســم است آنان را تحویل نمی گیرد 
در نتیجــه آنها مجبور می شــوند که این 
موضوع را رســانه ای کنند تا بلکه به این 
واســطه بتوانند مردم دنیا را از این خطر 
مهلک آگاه کنند. در ادامه مسیر داستان 
به ســمت متفاوتــی می رود که غیر قابل 

پیش بینی است.
فیلم سرشار از نیش و کنایه های سیاسی و 
اجتماعی است و می خواهد با زبان کمدِی 
انتقادیِی روزی که دارد جامعه را از نسبت 
آنــان با فضای مجازی در مورد مســائل 
مهمی چون پایان دنیا گرفته تا تفکر آنان 

درباره الیه های عمیقی مانند هســتی، به 
چالش بکشــد. بطور روشن او فقط قصد 
نقد جامعه را بخاطر نگاه سطحی و زردی 
که در فضای مجازی و در نسبت با واکنش 
کودکانه و لوده ای که با چنین مسائل دارند 
به نقد نمی کشد، بلکه سرمایه داران حوزه 
علم و دانش مانند شــخصیت هایی مانند 
ایالن ماســک و همینطور رؤسای دولت 
و نظامیــان نیــز از تیغ تیز نقد »آدام مک 

کی« در امان نمانده اند.
باال را نگاه نکن عموم فرضیات، داوری ها 
و دلبســتگی های انســان را با داســتان 
آخرالزمانــی خــود روی هــوا می برد اما 
ایــن نکتــه را هم فرامــوش نمی کند که 
این فاجعه می توانست با همکاری رئیس 
جمهور خودخواه و دیکتاتورمآب آمریکا 
پایــان پذیرد. علم باید در مســیر خود و 
برای نجات بشــر باشــد نه برای افزایش 
ســرمایه ، ثروت و قدرت. بنابراین اگرچه 
موضوع اصلــی فیلم در نقد صرف دولت 

آمریکا نیســت اما اهرم فشارش را تا آخر 
بر ســر جمهوری خواهان و ترامپیســم 
نگــه می دارد و هشــدار می دهد که آنان 
هیچ وقت نباید به میز ریاست بازگردند.

حتی عنوان فیلم شعاری است که از زبان 
دولتمردان در محافل انتخاباتی علیه گروه 
مخالفشان که مدعی اند که باید این شهاب 
سنگ را در فضا از بین برد بیان می شود؛ 
آنهــا می خواهند مــردم را تحمیق کنند 
و بــرای همیــن می گویند که به باال نگاه 
نکنید تا شهاب سنگ را نبینید بجای آن 
رو به جلو را نگاه کنید چون ما به پیشرفت 

فکر می کنیم!
فیلم کمدی مک کی تنها به دولت مردان 
جمهوری خــواه که رویای آمریکایی را به 
فضاحت کشــیدند رحــم نمی کند بلکه 
ایــن تفکر را در ســطوح دیگر فرهنگی 
ماننــد خود هالیوود وارد می کند. همین 
موضوعی که در پاراگراف اول گفته شده، 
یعنی فیلم هــای هالیوودی قهرمانی که 

دنیا را در مقابل حوادث آخرالزمانی نجات 
می دهند، نیز در این فیلم به گند کشیده 
می شود و آنان را احمقانی تصویر می کند 
کــه فکر می کننــد می توانند با فیلم های 
آبکی دنیا را نجات دهند. در حقیقت باال 
را نــگاه نکــن از کنار هالیــوود و از کانال 

نتفلیکس، خود هالیوود را می زند.
فیلم داستان یک نواختی ندارد و با اضافه 
کــردن اتفاقات متعــدد و متفاوت در هر 
بخشــی از سناریوی داستان، به جذابیت 
فیلم اضافــه می کند. هنر کارگردان این 
اســت که تمــام این اتفاقــات همراه با 
جزئیــات انتقــادی او در روند فیلم، یک 
اتحاد موضوعی و داســتانی را ایجاد کرده 
اســت که گام به گام مخاطب را به هدف 
نهایــی فیلم نزدیک می کنــد. آنچه که 
در نهایــت برای مخاطب بیان می شــود، 
یکــی از پیام های نســبتاً تازه و با نگاهی 
نو در ســینمای آمریکا است. پیامی ضد 
ســرمایه داری و در عین حال امیدوارانه 

حتی در شرایطی که قرار است یک شهاب 
ســنگ زمین را نابود کند. شکل دادن به 
این پیام ضمن تضاد ملموســی که دارد، 

فیلم را جالب توجه کرده است.
قبل تــر نیز از جنــس فیلم های کمدی 
آخرالزمانی ساخته شده است که می توان 
به فیلمی مانند »این آخرشــه« ســاخته 
»ست روگن« و »اوان گلدبرگ« محصول 
۲۰۱۳  اشــاره کرد. فضای هر دو فیلم در 
ابتــدا این احتمال را برای مخاطب ایجاد 
می کند که شــاید قرار نباشــد همه چیز 
به ســمت نابودی بــرود و با تجربه ای که 
از فیلم هــای متداول هالیوودی دارند این 
احتمال را می دهند که با یک پایان شــاد 
روبرو شــوند. البته »این آخرشه« اگرچه 
کمــدی خنده داری اســت امــا در اوج 
نهیلیســم پایان می پذیــرد و پیام نهایی 
خود را به تحلیل مخاطب واگذار می کند 
اما »باال را نگاه نکن«، اگرچه پایان خوشی 
ندارد و البته در عین حال خنده دار است، 
دچار نیست انگاری چندان تلخی نیست 
و بــا رویکــردی معنوی و روحانی و حتی 
دینی فرضیه پایان دنیا را می پذیرد. شاید 
این نگاه برای جامعه هراسان دنیای امروز 
و نــه فقــط آمریکا که نگران پایان دنیای 

امروزند مورد توجه قرار بگیرد.
اگرچــه »باال را نگاه نکن« نســخه قابل 
قبولی برای مردمانی که به منجی و پایان 
دنیا مطابق اقوال دینی باور دارند نیست، 
اما همانطور که »یول«  تنها شــخصیت 
مذهبی و طبقه پایین شهر با بازی کوتاه 
امــا خوب »تیموتی شــاالمی«، خانواده 
طبقــه باالدســتی را دعوت به صحبت با 
خدا می کند و می گوید که به این پایان که 
تو آن را اینگونه خواستی راضی هستیم، 
حــس معنــوی و خداگونــه ای را ایجاد 
می کنــد که الاقل آن را برای  متدینین و 

غیر آنان نیز قابل درک می کند.

پرده نقره ای  

فرهنگ و هنر


