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کرونا: رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 

 بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بالمانع است
گشــایی مدارس و     رئیســی گفــت: ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه عنــوان مرجــع تصمیم گیــری، باز
دانشگاه ها را بالمانع دانسته است. حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
صبح روز شنبه گفت با وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید شیوه نامه ها و اصول بهداشتی 
را بــه دقــت رعایــت کننــد تــا زنجیــره ســویه جدیــد بیمــاری کرونــا نیــز قطع شــود. رئیس جمهــور که در 

کید کرد طبق گزارش های ارائه شــده در کشــور  جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا ســخن می گفت تا
کســن های وارداتی وجود  کســن های ســاخت داخل و چه وا کســن، چه وا هیچ کمبودی در زمینه وا
کســن اقــدام کنند تا به شــکل موثرتری از  نــدارد و از همــه دعــوت می کنــم نســبت بــه تزریــق دز ســوم وا

 | صفحه 2 سالمت جامعه صیانت کنیم...

صفحه 3 

گران شد خودرو ۷ تا ۴۰ درصد 

وعده ارزانی قیمت خودرو شکست خورد
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

پول فروش نفت ایران 
وصول می شود

     مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
فــروش نفــت و میعانات گازی ایران افزایش 
خوبــی داشــته اســت و پول نفــت صادراتی 
وصــول می شــود. برنامــه داریم که ظرفیت 
تولید نفت را تا پایان سال ۱۴۰۰ به عدد قبل 

از تحریم ها بازگردانیم...

 رهبر انقالب 
 سخنرانی تلویزیونی 

خواهند داشت
     رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
ســخنرانی  امــروز  دی،   ۱۹ قیــام  ســالروز 
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 وزیر نفت  
از جنس مردم است
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 نشستن سالمندان 
روی نیمکت آرامش 
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سال ۲۰۲۲ و تحوالت پیش رو
  محسن پاک آیین

کارشناس مسائل سیاسی
سال میالدی  ۲۰۲۲   آغاز 
شــد. این سال می تواند 
شــاهد تحوالت مهمی 
در جهان و بخصوص در 
غرب آسیا باشد که در این یادداشت به چند مورد 

آن پرداخته شده است.
غرب آسیا در سال  ۲۰۲۲  شاهد تثبیت حاکمیت 
کشورهایی خواهد شد که سالها از دخالت آمریکا 
و اروپا در کشــور خود و همچنین پدیده شــوم 
تروریســم رنج برده اند. ســوریه پس از برگزاری 
ســومین انتخابات پارلمانــی و کنترل ارتش بر 
بخش های مهمی از مناطق شــمالی در جنوبی 
ادلب، مشروعیت بین المللی و مقبولیت داخلی را 
تجربه می کند. در سال  ۲۰۲۲  تمایل کشورهای 
عرب به بهبود روابط با ســوریه که با ســفر یک 
مقام ارشد اماراتی به دمشق در سال ۲۰۲1 آغاز 
شد، ادامه یافته و سرعت خواهد گرفت. این سال 
می تواند شاهد بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
بــه دلیل ناامیدی اعراب مرتجع از حمایت های 
آمریکا، باشد. آمریکا به عنوان یک کشور شکست 
خورده، چاره ای جز خروج نیروهای نظامی خود 
از سوریه ندارد و روند بازسازی کشور پس از خروج 

بیگانگان، سرعت خواهد گرفت.
با آغاز سال  ۲۰۲۲  و پایان ضرب االجل نیروهای 
مقاومــت، خروج نظامیان آمریکایی از عراق، به 
مطالبه جدی مردم این کشور تبدیل شده است. 
اگرچه آمریکا سعی دارد نیروهای نظامی خود را 
تحت عنوان »ماموریت مستشاری« حفظ کند 
اما بعید اســت مردم عراق و بخصوص نیروهای 
انقالبی، حاضر به پذیرش قاتالن سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس در  کشور خود باشند. در 
این ســال عرصه بر نیروهای آمریکایی تنگ تر 
خواهد شد و با خروج آنها از عراق، این کشور در 
مسیر ثبات و امنیت بیشتر حرکت خواهد کرد.

در یمن، پیشروی فزاینده ارتش یمن به سمت 
عربستان و باب المندب ادامه خواهد یافت و روند 
آزادســازی تمام مناطق اشــغالی از شهرستان 
»الوادی« ، آخرین شــهر منطقه مأرب تکمیل 
خواهد شــد. در همین روند، آزادســازی دیگر 
استان های شرقی و جنوبی یمن، ممکن خواهد 
شد و مجاهدین انصاراهلل با حضور در باب المندب، 
بر ترددهای این تنگه راهبردی، نظارت خواهند 
داشت. همچنین با توسعه روند ساخت و استفاده 
از موشک های بالستیک و پهپادهای بمب افکن 
انتحاری، اهدافی دورتر و مهمتر در عمق خاک 
عربستان هدف خواهد گرفت و حکام ریاض چاره 
ای جز واگذاری یمن به مردم این کشور و یافتن راه 
حل آبرومندانه برای فرار از بحران فعلی نخواهند 
داشــت. در افغانستان، ناتوانی طالبان برای اداره 
کشور و افزایش فعالیت های تروریستی داعش 
برای بی ثبات سازی افغانستان، مشکالت زیادی 
برای مردم ایجاد خواهد کرد. کشــورهای غربی 
و نهادهــای بین المللی کماکان به وقوع فاجعه 
انســانی در افغانســتان بی توجه خواهند ماند و 
در عین حال برگزاری جلسات بی خاصیت آنها، 
تحــت عنوان کمک به مردم افغانســتان ادامه 
خواهــد یافت. گروه های غیرپشــتون بتدریج 
توانمندسازی خود و اتحاد علیه طالبان را جدی 
خواهند گرفت و در صورتی که، طالبان به دنبال 
تشــکیل دولت فراگیر نباشد، وقوع جنگ های 
داخلی، اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان 
همسایگان افغانستان ارتباطات خود را با دولت 
و گــروه هــای قومی ادامه داده و تالش خواهند 

کرد تا امنیت و ثبات حاکم شود.  
منبع: خبرآنالین

یادداشت

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد

استعفای آیت اهلل جنتی 
شایعه است

ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
سوالی راجع به استعفای آیت اهلل جنتی 
گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح 

نیست و این شایعات غلط است.
هادی طحان نظیف در نشست خبری 
خود با عرض تســلیت شهادت حضرت 
زهرا )س( گفت: در فاصله بین نشست 
خبری پیشــین تا امــروز، 1۰ طرح و 
الیحه و ۲ اساسنامه بررسی شده است.

وی با اشاره به برخی از مصوبات شورای 
نگهبــان گفت: الیحــه »موافقت نامه 
بیــن دولت جمهوری اســالمی ایران 
و افغانســتان در خصــوص ارتبــاط 
بین المللــی راه آهــن« اخیــرا تایید 
شــد هم چنین طرح »تســهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار« که در مرحله 
قبل با اشکاالت و ابهاماتی مواجه شده 
بــود هنــوز دو ابهام و یک ایراد آن باقی 
مانده اســت و به مجلس بازگشت داده 
می شــود. الیحه »اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز« نیز با چند اشــکال 
روبرو است که اگر اشکاالت آن از سوی 
مجلس مرتفع شود، تایید خواهد شد.

ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه صحبت هایی 
راجــع به اســتعفای آیــت اهلل جنتی 
از شــورای نگهبان شــنیده شده، آیا 
اســتعفای ایشــان بین اعضای شورا 
هم مطرح شــده اســت؟ و همچنین 
گمانه زنی هایــی دربــاره جایگزینی 
آیــت اهلل اعرافی، گفــت: تغییری در 
شــورای نگهبان مطرح نیســت و این 

شایعات غلط است.

خبر ویژه آیا بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای عملکرد دستگاه ها بسته شده است؟
از ســال ها پیش دولت هــا و مجالس در 
ادوار مختلف شعار بودجه ریزی بر مبنای 
عملکرد را مطرح کرده اند، به این معنی که 
از بودجه ریزی سنتی فاصله گرفته شود و 
اعتبارات براساس شرح فعالیت ها و طرح ها 
اختصاص یابد اگرچه هنوز هم مسیر زیادی 
تا محقق شدن این امر باقی مانده و همچنان 
اغلب درآمدهای نفتی به صورت ســنتی 

بین دستگاه ها توزیع می شود.
 الیحــه بودجه 1۴۰1 حــاال در مرحله 
بررســی در مجلس اســت؛ کمیسیون 
تلفیق مجلس تشــکیل شده و جزییات 
این الیحه را مورد بررسی قرار می دهد تا 
در نهایت ماحصل آن را در اختیار صحن 
مجلس قرار دهد و دخل و خرج سال آینده 
مشــخص شود. اما آیا در قبال تخصیص 
اعتبار به دســتگاه های مختلف، اهداف و 
وظایف آنها نیز مورد محاســبه و نظارت 
قــرار می گیرد؟ دولت و مجلس چقدر به 
صرفه جویــی و جلوگیری از اتالف منابع 
و کســری درآمد که از اصلی ترین نتایج 
حاصل از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 

است توجه می کنند؟
دولــت ســیزدهم در اولین الیحه بودجه 
خود ســقف کل بودجه در ســال 1۴۰۴ 
را بیش از ســه هــزار و ۶۰۰ هزار میلیارد 

تومــان پیش بینی کرده که از این رقم دو 
هــزار و ۲۰۰ هــزار میلیارد تومان بودجه 
شــرکت های دولتی و هــزار و ۵۰۰ هزار 
میلیــارد تومان بودجــه عمومی دولت 
است. منابع عمومی نیز بالغ بر هزار و ۳۷۰ 
هزار میلیــارد تومان و درآمد اختصاصی 
وزارت خانه هــا، 1۳۳ هزار میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.
در ایــن میــان افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانــی) ۳۳درصــدی( درآمد مالیاتی، 
افزایــش بودجه صداوســیما به ۵ هزار و 
۲۸۹ میلیارد تومان)۵۶ درصد(، بودجه 1۴ 
هزار میلیارد تومانی اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، بودجه ۲۰۰ 
میلیارد تومانی موسســات فرهنگی اوج و 

سراج و افزایش بودجه تقویت بنیه دفاعی 
از نکات قابل توجه است.

حجت االســالم ســید محمدرضـــــا 
میرتاج الدینی نایب رئیس کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلــس درباره ضرورت 
توجه به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در 
لوایح بودجه و همچنین در جریان بررسی 
و تصویــب آن گفــت: بودجه عملیاتی از 
ویژگی های یک بودجه ایده آل اســت که 
همه دولت ها این شعار را دادند و همیشه 
گفتند که ما می خواهیم بودجه را عملیاتی 
ببندیم ولی اینکه چقدر توفیق حاصل شده 

تا به حال ارزیابی نشده است.
وی افزود: من معتقدم دیوان محاسبات باید 
شاخصه هایی را در اصالح ساختار بودجه 

برای این کار در نظر بگیرد و بر اساس این 
شاخص ها، عملیاتی بودن بودجه را بسنجد 
و ارزیابــی کنــد و در تفریغ بودجه یکی از 
آیتم هایی که اعالم می کند همین میزان 
عملیاتی بودن بودجه باشد. در مرحلۀ اول 
عملیاتی بودن عملیاتی بودن بودجه به این 
نحو اســت که بودجه به صورت گلوبال در 
اختیــار برنامه ها قرار نگیرد بلکه برنامه ها 
را ارائــه کننــد و در تبصره هــا و جداول 
مشخص شود و تخصیص بودجه بر اساس 
ارائه برنامه ها باشــد و نظارت شود که چه 
مقدار تحقق پیدا کرده است. این در صورتی 
اســت که نظارت مستقیم تر و قوی تری 

وجود داشته باشد.
نماینــده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: 
در حال حاضر الیحه بودجه 1۴۰1 ویژگی 
عملیاتی بودن را دارد لکن عمده عملیاتی 
بــودن بودجــه در نظام تخصیص و اجرا و 
نظارت بر آن است وگرنه تکلیف خیلی از 
دســتگاه ها در بودجه مشخص می شود و 
می گویند باید به این برنامه ها عمل کنند؛ 
این یعنی عملیاتی بودن، اما اینکه چقدر 
تحقق پیدا کند در نظام تخصیص و تفریغ 
بودجه است. ما باید شاخص ها و آیتم هایی 
را به صورت دقیق تعریف کنیم و بر اساس 

آن بسنجیم.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سیاست 2
رهبر انقالب سخنرانی 

تلویزیونی خواهند داشت
رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
ســالروز قیام 1۹ دی، امروز سخنرانی 

تلویزیونی خواهند داشت.
به مناسبت سالروز قیام 1۹ دی 1۳۵۶، 
ســخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با 
مردم قم، ساعت 1۰:۳۰ صبح یکشنبه 
1۹ دی 1۴۰۰ از شبکه های تلویزیونی 
یک و خبر و رادیو ایران، به صورت زنده 

و مستقیم پخش خواهد شد.
دیدار رهبر انقالب با مردم قم در سالروز 
قیام 1۹ دی، هر سال با حضور هزاران 
نفر از مردم این شهر در حسینیه امام 
خمینی برگزار می شــد که امسال به 
علت رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
از طریــق ارتباط تصویری با جمعیت 
حاضر در مصالی شــهر قــم برگزار 

خواهد شد.

کمه ۱۰ متهم با درجات  محا
مختلف نظامی در سانحه 

هواپیمای اوکراینی
در جریان رسیدگی کیفری به این پرونده 
1۰متهم بــا درجات نظامی مختلف در 
مرحله محاکمه هستند و برخی تنبیهات 
نظامــی ازجمله خلع درجه و برکناری از 
مســئولیت نیز شــامل حال عوامل این 
پرونده شده که از سوی ستادکل نیرو های 

مسلح اعمال شده است. 
۲ســال پس از حادثه ســرنگونی پرواز 
۷۵۲ اوکراینی با 1۷۶مســافر، همپای 
تالش های صورت گرفته در داخل برای 
پرداخت غرامت و محاکمه عوامل دخیل 
در ایــن حادثه، تعیین تکلیف پرونده به 
اقدامات سیاسی برخی کشور های ذینفع 

گره خورده است.

کنش جنجالی مشاور  وا
احمدی نژاد به اظهارات 

علم الهدی درباره 
چلوکباب!

پس از این که امام جمعه مشهد گفت که 
کارگران با یک ســوم حقوق روزانه خود 
می تواننــد یک پرس چلوکباب بخورند 
مشــاور ســابق احمدی نژاد در توئیتی 

جنجالی به آن واکنش نشان داد.
مقایســه قیمت چلوکباب با سال ها قبل 
جنجال برانگیز شده است، اظهارات امام 
جمعه مشــهد درباره قدرت خرید مردم 
موجب شده که مشاور سابق احمدی نژاد 

در توئیتر واکنش نشان دهد.
این اظهارات موجب شــده که عبدالرضا 
داوری مشاور سابق احمدی نژاد در توئیتر 
خــود قیمت چلوکباب و حقوق کارگر را 

مقایسه کند.
»در سال 1۳۵۷:

حداقل حقوق روزانه کارگران: ۲1۰ ریال
قیمت چلوکباب کوبیده: ۵۰ ریال

در سال 1۴۰۰:
حداقــل حقوق روزانــه کارگران: ۸۹۰ 

هزار ریال
قیمت چلوکباب کوبیده: ۶1۰ هزار ریال
یــک کارگر در ســال 1۳۵۷ با حداقل 
حقوقش چهار پرس و در ســال 1۴۰۰ 

یک پرس چلوکباب کوبیده میخرید.«
داوری در این توئیت با محاسبه قیمت ها، 
اظهارات علم الهدی را اینطور زیر ســوال 
برده که االن با یک ســوم حقوق کارگر 
نمی توان چلوکباب خرید اما برعکس در 
سال ۵۷ کارگر با حداقل حقوق یک روز 
می توانست چهار پرس چلوکباب بخرد.

رئیسی گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری، بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها را بالمانع دانسته است. حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور صبح روز شنبه گفت با وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید شیوه نامه ها و 
اصول بهداشتی را به دقت رعایت کنند تا زنجیره سویه جدید بیماری کرونا نیز قطع شود.

رئیس جمهور که در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا ســخن می گفت تاکید کرد طبق 
گزارش های ارائه شده در کشور هیچ کمبودی در زمینه واکسن، چه واکسن های ساخت 
داخل و چه واکسن های وارداتی وجود ندارد و از همه دعوت می کنم نسبت به تزریق دز سوم 
واکسن اقدام کنند تا به شکل موثرتری از سالمت جامعه صیانت کنیم. رئیس قوه مجریه 

از اقدامات انجام شده برای کنترل تردد از مرز های کشور تشکر کرد.
رئیس جمهور با اشاره تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا یادآور شد با توجه به کاهش آمار ابتال و فوتی 
با واکسیناسیون گسترده، ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری، بازگشایی 

مدارس و دانشگاه ها را بالمانع دانسته است.
رئیســی می گوید از همه مســئوالن مربوطه و از جمله استانداران می خواهم که همچنان 
با حساســیت از تردد در مرز های کشــور مراقبت کنند و به ویژه ورود افراد را به طور دقیق 

کنترل کنند تا با ورود افراد مبتال به کرونا دچار مشکل نشویم.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

 بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بالمانع است

خبر ویژه بین الملل

ناآرامی ها در شهر آلماتی 
قزاقستان هنوز ادامه دارد

جو بایدن رییس جمهوری / رویترز
آمریکا در مراسم سخنرانی 
به مناسبت نخستین سالگرد 
حمله طرفداران ترامپ به 
ساختمان کنگره آمریکا/ 
رویترز

گزارش تصویری

 برگزاری نشست کارگروه 
رفع تحریم ها

نشســت کارگــروه کارشناســی رفع 
تحریم ها با حضور کارشناســان ایران و 
گروه 1+۴ در محل هتل کوبورگ شــهر 

وین برگزار شد.
پیــش از ظهر دیروز جلســه کارگروه 
کارشناســی رفع تحریم های ظالمانه با 
حضور کارشناســان ایــران و گروه ۴+1 
در محل هتل کوبورگ وین برگزار شد.

دیروز مذاکرات در سطح روسای هیأت ها 
هم به صورت دو و چندجانبه ادامه یافت. 
در دو روز گذشته نیز گفتگوهایی فشرده 
در ســطوح و فرمت های مختلف برگزار 

شده است.
مذاکــرات لغو تحریم ها، ششــم تا نهم 
دی ماه در وین برگزار شده و پس از یک 
وقفه کوتاه ســه روزه به دلیل تعطیالت 
سال نو میالدی، در 1۳ دی ماه مجدداً در 
وین آغاز شده و همچنان در جریان است.
بر اساس آنچه که به گوش می رسد، قریب 
به اتفاق هیئت های مشارکت کننده در 
گفت وگوها، به رو به جلو بودن مذاکرات 
را دارند و در صورتی که طرف های غربی 
دســت از مقصر نمایــی ایران و تعیین 
ضــرب االجل های ســاختگی بردارند، 
زمان زیادی تا احیای توافقات ســال ۹۴ 

باقی نمانده است.

بلینکن: 

گرداندن  با روسیه برای باز
 ایران به برجام 

همکاری می کنیم
وزیــر امورخارجه آمریــکا در اظهاراتی 
درباره روابط کشــورش با روسیه مدعی 
شــد، با مسکو برای بازگرداندن ایران به 

پایبندی به برجام همکاری می کنیم.
آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا در 
یــک کنفرانس خبری به بیان اظهاراتی 
درباره روابط مســکو و واشنگتن که این 
روزها به ویژه بر ســر مســئله اوکراین با 
تنش های زیادی روبرو است، پرداخت.

بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه 
آمریکا، بلینکن در بخشی از این کنفرانس 
خبری اظهار داشت: روسیه و آمریکا در 
گذشته حتی در زمان تنش های بزرگ 

از دیپلماسی استفاده کرده اند.
وی افــزود: ما معاهدات هلســینکی را 
مذاکــره کردیم. ســازمان همکاری و 
امنیت اروپا را ایجاد کردیم، معاهده منع 
موشــک های هسته ای میان برد و سایر 
معاهده های کنترل تســلیحاتی را امضا 
کردیم. وزیر امورخارجه آمریکا همچنین 
گفت: این هفته ما به سایر اعضای شورای 
امنیت پیوستیم تا تاکید کنیم یک جنگ 
اتمی پیروز ندارد بنابراین نباید هیچگاه 
اتفاق افتد. ما در مورد برنامه ایســتگاه 

فضایی همکاری داریم.
آنتونی بلینکن در ادامه بدون اشــاره به 
خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای 
در سال ۲۰1۸ و نقض تعهداتش در این 
توافق مدعی شد: اکنون نیز با روسیه برای 
بازگردانــدن ایران به پایبندی به برجام 

همکاری می کنیم.
این ادعا در حالی مطرح شــده است که 
دور هشــتم مذاکرات ایران و گروه ۴+1 
بــا حضور غیرمســتقیم آمریکا با هدف 
رفع تحریم هــای ظالمانه آمریکا علیه 
کشــورمان و احیای برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( ایــن روزها در وین، 

پایتخت اتریش در جریان است.

 استراتژی خاورمیانه ای بایدن؛

عمل گرایی بیرحمانه
- استیون کوک - پژوهشگر 
ارشــد مطالعات خاورمیانه 
و آفریقا در شــورای روابط 
خارجی، ستون نویس »فارین 
پالسی«؛ »پرزیدنت« جو بایدن 
»به یک اســتراتژی خاورمیانه ای 
نیــاز دارد«. ایــن دســت کم این 
جمله مشــابهی است که از تعداد 
زیادی از تحلیلگران در نشــریات 
مختلف از جمله در »فارین پالسی« 
خوانده ایم و درباره آن بحث صورت 
گرفته اســت. این اتهام که دولت 
بایدن اســتراتژی راهبردی ندارد، 
اغلب بازتــاب دهنده تفاوت های 
ایدئولوژیک نویســندگان مطلب 
با رئیس جمهور و دولتی مســتقر 
در کاخ ســفید اســت و نه فقدان 
واقعیت های استراتژیک. این انتقاد 
به طور ضمنی بیان کننده این نظر 
است: »دولت فعلی سیاست مورد 

عالقه من را دنبال نمی کند«.
با این وجود، برای من جالب است 
کــه بایدن یک اســتراتژی برای 
خاورمیانه دارد. او و مشــاورانش 
مشــکالت منطقــه ای و تالقی 
آن بــا منافــع امریکا و این که چه 
منابعی در اختیار امریکا قرار دارد 
و هزینه هــای دنبــال کردن انواع 
مختلف سیاســت ها را بررســی 
کــرده اند. نتیجــه این تفکر یک 
اســتراتژی اســت که می توان آن 
را »پراگماتیســم )عمل گرایی( 
بیرحمانــه« توصیــف کرد. جای 
تعجبی نــدارد که چرا هم فعاالن 
حقوق بشــر و هــم جنگ طلبان 
تنــدرو در امریــکا از بایدن گالیه 

می کنند.
پراگماتیسم )عملگرایی( بیرحمانه 
شاید واضح ترین نمود عینی خود 
را در سیاست دولت بایدن در قبال 
ســوریه و یمن نشــان داده است. 
بر اســاس اظهارات رئیس جمهور 
در دوره نامزدی اش برای کســب 
ایــن مقام انتظار می رفت او نقش 

فعال تری در مسئله سوریه داشته 
باشد. البته این گونه نبود که بایدن 
– هریس در ســال ۲۰۲۰ طرحی 
مفصل در مورد نوع مواجهه با جنگ 
داخلی سوریه ارائه دهند، اما زمانی 
که بایدن به عنوان نامزد انتخابات 
در مــورد این موضوع صحبت کرد 
نشــانه ای از رویکرد قاطعانه او در 

برابر دولت سوریه داشت.
بایدن، ترامپ را به دلیل عدم درک 
درست از فضای ژئوپولیتیک مورد 
حمله لفظی قــرار داد و گفت که 
قصد ترامپ برای خروج نیرو های 
امریکایی از ســوریه به نفع اسد و 
ایران اســت و همین طور امنیت 
اسرائیل را برای تامین امنیت خود 
به روس ها وابســته می سازد. البته 
زمانی که رئیس جمهوری سوگند 
یاد می کند به ندرت اتفاق می افتد 
کــه لفاظی های تبلیغاتی در دوره 
انتخابات با سیاســتگذاری هایش 
همســو شوند. جورج بوش پدر به 
»میخائیل گورباچف« رهبر وقت 
شــوروی گفته بود »لفاظی های 
توخالی« ای که او احتماال خواهد 

شنید را ناشنیده فرض کند.
به جای رویکرد تهاجمی و قاطعانه 
در قبال ســوریه، بایدن این پیام را 
ارسال کرده که ظاهرا به این نتیجه 
رسیده که تنش زدایی بهترین راه 

برای تامین اهداف ژئواستراتژیک 
امریکا خواهد بود. بر این اســاس، 
برنده شــدن بشــار اســد رئیس 
جمهوری ســوریه به طور ضمنی 
تایید می شود و هیچ کس نمی تواند 
در مورد این واقعیت موجود کاری 

انجام دهد.
تیم بایدن ظاهرا معتقد اســت که 
با کنار آمدن با این واقعیت، امریکا 
فرصــت بیش تری بــرای کمک 
به مردم ســوریه خواهد داشــت و 
می تواند بــه فقرای لبنانی کمک 
کنــد و روابط با روســیه را تغییر 
دهــد )هر چند که در حال حاضر 
امریکا و روســیه با یکدیگر درگیر 

مسئله اوکراین هستند(.
دولت بایدن به این نتیجه رســیده 
کــه از طریق این رویکرد می تواند 
ســوری ها را از ایران دور کند. در 
ایــن راســتا، اردن طرحی را برای 
بازسازی حاکمیت سوریه و اتحاد 
در آن کشــور ارائه داده که به نظر 
می رســد با دیــدگاه کلی بایدن 
هماهنگ شده هر چند کاخ سفید 
هنوز این طرح را به طور رســمی 

امضا نکرده است.
گزارش هــا حاکی از آن اســت که 
دیپلمات های امریکایی در تالش 
برای اســتفاده از خطوط لوله گاز 
غربی برای ارسال گاز مصر به اردن 

و پس از آن به لبنان از طریق سوریه 
دخیل بوده اند و از طریق ســوریه 
به لبنان کمک کردند تا آن کشور 
بر مشــکل قطع متناوب برق فائق 
آید. با چنیــن رویکردی، اعضای 
کنگره از هــر دو حزب دموکرات 
و جمهوری خواه که اســد را متهم 
به ارتکاب جنایت جنگی کرده اند، 
متعجب شــده اند کــه چرا دولت 
بایدن در کنار کشــور های عربی از 
جمله امارات و اردن برای بازسازی 

سوریه ایستاده است.
نیازی به گفتن نیست که نمایندگان 
با رویکرد بایدن در قبال ســوریه 
موافق نیستند، اما واضح است که 
در پس تصمیمات اخیر بایدن در 
قبال سوریه یک استراتژی اساسی 
وجود دارد. پراگماتیسم بیرحمانه 
در سوریه با منافع امریکا در مبارزه 
با تروریسم، تامین امنیت اسرائیل 
و منع گسترش تسلیحات کشتار 
جمعی انطباق دارد و البته در زمینه 
حقوق بشــری که بایدن به دنبالی 
یافتن راه هایی برای افزایش جریان 
کمک رسانی به مردم سوریه است. 
آیا این علت اصلی مسئله را درمان 
می کند؟ پاسخ قطعا منفی است. 
شاید استراتژی بایدن بد باشد، اما 
این تنها گزینــه عمل گرایانه ای 

است که او پیش روی خود دارد.

یمــن نقطــه دیگری اســت که 
پراگماتیســم بیرحمانــه بایدن 
تعییــن کننده رویکــرد امریکا 
بوده اســت. زمانی که سنا به نفع 
یک بسته کمک تسلیحاتی ۶۵۰ 
میلیــون دالری برای عربســتان 
ســعودی رای داد خشم زیادی را 
در میــان گروه های مدافع حقوق 
بشــر و اعضــای مترقــی کنگره 
برانگیخــت. دولــت امریکا اظهار 
داشت که تسلیحات ماهیت دفاعی 
داشته اند، اما مخالفان قانع نشدند.
در مورد بحران یمن، این استدالل 
مطرح شــده که حمالت موشکی 
و پهپــادی انصــاراهلل به قلمروی 
ســعودی ماهیت دفاعــی دارند. 
سعودی ها که متحمل رنج ناشی 
از حمالت انصاراهلل شــده اند این 
اســتدالل مطرح شــده از سوی 
آن گروه را رد می کنند. سیاســت 
دولــت بایدن در قبال عربســتان 
سعودی سخت گیری در قبال آن 
کشور درباره قتل جمال خاشقجی، 
مداخله در یمن و نقض حقوق بشر 
بوده است. دولت او بر این باور است 
که بیش از آن که واشنگتن به ریاض 
نیاز داشــته باشــد این عربستان 
ســعودی است که نیاز مبرمی به 

امریکا دارد.
درگیری در یمن در ســال ۲۰1۵ 
میالدی پس از مداخله عربستان 
ســعودی بدتر شد. بایدن در مورد 
عربستان سعودی متوجه جریان 
آزاد نفــت و توانایی ســعودی ها 
بــرای تاثیرگذاری بر قیمت نفت 
و تاثیرگــذاری بر قیمت پرداختی 
مصــرف کنندگان امریکایی برای 
سوخت در پمپ بنزین شده است. 
در نتیجه، بایدن عربستان سعودی 
را تا زمانی دوســت خواهد داشت 
که نفت بیش تری به بازار ها عرضه 
کند چرا که از نظر سیاسی افزایش 
قیمت سوخت در امریکا به ضرر او 

خواهد بود.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
کنش رئیس اتحادیه امالک   وا
 به تخلف دریافت حق الزحمه

 یک درصدی؛ 

قلی خسروی: غیرقانونی 
است، مردم پرداخت نکنند

 اواخر شــهریور ماه ســال گذشته 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
بــا اســتناد به مقــررات ماده ۵1 
قانــون نظام صنفی طی نامه ای از 
کاهش حق کمیســیون مشاوران 
امالک خبر داد. بر این اساس حق 
کمیسیون مبایعه نامه معادل ۲۵ 
صــدم درصد ارز معامالتی ملک از 
هــر دو طرف و مجموعا نیم درصد 

تعیین شد.
همچنین حق کمیســیون رهن/
ودیعه اجاره از هر طرف نیم درصد 
مبلغ رهن، حق کمیســیون اجاره 
یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر 
طرف، حق کمیسیون بابت تمدید 
اجاره نامه از هر طرف یک دهم حق 
کمیسیون و حق الزحمه مشارکت 
از هــر طرف دو دهم درصد ارزش 
قرارداد مجموعا چهار دهم درصد 
تعیین شــد. ضمــن این که حق 
خدمات متمم قــرارداد و مبایعه 

نامه نیز رایگان اعالم شد.
 حــدود 1۶ مــاه از مصوبه دولت 
برای کاهش حق الزحمه مشاوران 
امالک می گــذرد، اما نه تنها این 
اتفاق نیفتاده که برخی بنگاه های 
امالک با استفاده از ناآگاهی مردم 
اقــدام به دریافت حق الزحمه یک 
درصدی برای معامالت می کنند.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
نرخ مشاوران امالک درباره تخلف 
بنگاه هــای امالک بــه خبرنگار 
تســنیم می گویــد: در معامالت 
خریــد و فــروش حق الزحمــه 
مشــاوران امالک ۲۵ صدم درصد 
ارزش معاملــه اســت یعنی هر دو 

طرف نیم درصد .
مصطفی قلی خســروی ادامه 
داد: بــرای قراردادهــای رهن 
کامــل نیم درصــد و اجاره بها 
یک چهارم نــرخ اجاره ماهانه 
از هــر دو طرف، در قراردادهای 
رهــن و ودیعه نیم درصد و در 
متمم قرارداد هیچ حق الزحمه 

نباید دریافت شود.
وی بــا بیان این کــه برای تمدید 
قرارداد اجاره نیز یک هشــتم حق 
کمیســیون -بر اساس قانون این 
رقم یک دهم اســت- از دو طرف 
باید دریافت شــود در پاسخ به این 
پرســش که چرا برخی مشاوران 
امالک در معامالت خرید و فروش 
از قانون تخطی کرده و یک درصد 
از طرفین دریافت می کنند، افزود: 
مــردم نباید پرداخــت کنند.وی 
تاکیــد کرد: در صورتیکه مردم به 
اتحادیه مشاوران امالک مراجعه و 
از بنگاه شــکایت کنند، برای این 
کار کمیســیون تشکیل می شود. 
اگرمشــاور امالک نتواند رضایت 
شــاکی را کسب کند طبق قانون 
از طریــق تعزیــرات حکومتی، تا 
چهار برابر اضافه دریافتی جریمه 

خواهد شد.

مصاحبه

 عضو ناظر مجلس 
در شورای عالی بورس:

 حمایت خوبی 
 از بورس در بودجه ۱۴۰۱ 

خواهد شد
 عضو ناظر مجلس در شــورای 
عالی بورس گفت: حساســیت 
حمایت از بازار ســرمایه در بین 
همه مســووالن وجود دارد و در 
این میان مجلس به دنبال ایجاد 
ســاختارهای محکم و مستقل 
در ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار است.
»محســن علیــزاده« افــزود: 
رویکرد رییس جمهوری و وزیر 
امور اقتصادی و دارایی نســبت 
به بازار سرمایه قابل توجه است، 
به طــوری که حمایت از بازار در 
راس برنامه هــای کمیســیون 
اقتصادی و دیگر کمیسیون ها 

قرار دارد.
وی بیان داشت: موارد حمایتی 
خوبی توسط رییس جمهوری 
و وزیــر اقتصــاد از بــورس در 
بودجه 1۴۰1 گنجانده شــده 
و حساســیت حمایــت از بازار 
ســرمایه در همه نمایندگان و 
کمیســیون های مجلس وجود 

دارد.
علیزاده با اشاره به اینکه کمترین 
تنش در بودجه 1۴۰1 از سوی 
مجلــس بــرای بازار ســرمایه 
وجــود دارد، ادامه داد: به دنبال 
استقالل بخشــی به ســاختار 
ســازمان بورس و اوراق بهادار 

هستیم.
این عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: رییس ســازمان 
بورس به عنوان عضو شــورای 
پول و اعتبار و عضو ثابت هیات 
دولت در جلســه های مربوط به 
بازار سرمایه شرکت خواهد کرد 
و در همــه این جلســه ها، نظر 
رییس ســازمان بورس گرفته 
خواهد شــد و به صورت رسمی 
نماینــده کانون ســهامداران 
حقیقی بــه اعضای شــورای 
عالی بورس اضافه خواهد شــد 
تــا بتوانند از حقوق خودشــان 

دفاع کنند.
وی دربــاره 1۶ و 1۴ مــاده ای 
که در پیــش نویس اصالحیه 
قانــون بــازار ســرمایه وجود 
دارد، خاطرنشــان کرد: تقریبا 
بعــد از جمع آوری نظر ســایر 
تشــکل ها و نهادهــا، می توان 
این پیش نویس را تمام کرد اما 
در خصوص سایر پیشنهاداتی 
کــه از تشــکل های مختلف از 
جمله ســازمان بورس و اوراق 
بهادار آمده است، اگر قرار باشد 
به این مواد اضافه شــود نیاز به 
زمان بیشتری است تا به جمع 
بندی نهایــی و رای گیری در 

صحن علنی مجلس برسیم.

تغییرات قیمت هــا در بازار 
خــودرو بســیار قابل توجه 
بوده اســت؛ تا جایی که تنها 
در پرطرفدارتریــن خودرو، 
یعنی پراید، شــاهد رشد ۳۳ 
درصــدی قیمت ها بوده ایم. 
این در شرایطی است که هم 
رییس دولت ســیزدهم و هم 
وزیر صمت دولت، بار ها وعده 
ارزانــی قیمت خودرو را داده 
بودند، اما روند بازار برخالف 
این وعده ها، مسیر دیگری را 
دنبال کرد و خودروســازان 
نیز آذرماه به طور رســمی، 
1۸ درصــد بــر قیمت های 

خود افزودند.
ابراهیم رییســی  در  دوران 
تبلیغــات   انتخـــــــابات 
سیزدهمین دوره ریاســت 
 جهوری، از امــکان افزایش 
تولیــد خــودرو بــه بیش از 
دو میلیون دســتگاه سخن 
گفته و عنوان کرده بود: »در 
شرایط فعلی هم خودروساز 
و هــم مشــتری ناراضــی و 
دغدغه مند است و به همین 
دلیل، عادالنه شدن زنجیره 
قیمت گــذاری خودرو مهم 
اســت.« براساس تاکید وی، 
»اشکال کار دولت این است 
که با مردم ســخن نمی گوید 
و مســایل و حقایق را با آن ها 

در میان نمی گذارد.«
سید رضا فاطمی امین، وزیر 
صمــت نیــز در عین این که 
چندیــن بار دربــاره برنامه 
خودرویی خود ســخن گفته 
بود، در آبان ماه پس از بازدید 
از خط تولیــد خودروی تارا 
اتوماتیــک، از رونــد نزولی 
قیمــت خودرو در بازار آزاد تا 
پایان ســال خبر داد. به گفته 
وی، »تــا پایان ســال بالغ بر 
1۰۰ هزار دســتگاه خودرو 
بیــش از برنامــه پیش بینی 
شــده تولید می شود؛ ضمن 
این که ســال آینــده تولید 
خودرو توسط خودروسازان 

به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه خواهد رسید که 
در آن مقطع دیگر قرعه کشی 
برای خودرو نخواهیم داشت و 
قیمت ها نیز کاهش می یابد.« 
فاطمی امین حتی در آبان ماه 
در توییتی وعده داده بود که 
»خیلی زود قیمت ها کاهش 

پیدا می کند.«
چرا وعده ها شکست خورد؟

روند بازار و حتی قیمت های 
اعالمی خودروســازان، این 
روز ها از شکســت وعده های 
دولتی ها خبر می دهد. اواسط 
آذرماه براساس مجوز رسمی 
وزارت صمت، قیمت خودرو 
1۸ درصد گران شد و در این 
فضا، وزیــر صمت از موضع 
قبلی خود عقب نشســت و 
در اظهارنظری، عنوان کرد: 
»اصالحات در قیمت بسیار 
کمتر از تورم بوده اســت.« به 
گفته وی، »تورم کشــور ما 
باالی ۴۰ درصد اســت، ولی 
از ابتدای ســال تاکنون تنها 
1۸ درصــد افزایــش قیمت 
خــودرو را شــاهد بودیم. به 
عبارتی اصالح قیمت خودرو 
به میزان نصف مقدار تورمی 
بوده که در بازار و کاال ها وجود 

دارد.«
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خــودرو در واکنــش به این 
موضــوع کــه چــرا دولت 
نتوانســت قیمت خودرو را 
ارزان کند؟ گفت: ساده ترین 
تعریفی که دولتمردان ایرانی 

از علــم اقتصــاد نمی دانند، 
رابطــه علت و معلولی تورم و 
افزایش قیمت است؛ این که 
تورم عامــل افزایش قیمت 
اســت، نه افزایــش قیمت 
علت تــورم. همین موضوع 
را در دســتور عجیب ایشان 
در درج قیمــت تولیدکننده 
می بینیــد. جدولی غیرقابل 
اجرا کــه اصرار بر اجرای آن 
تنها به کمبود کاال و ممانعت 
توزیع کننــدگان از فعالیت 

منجر خواهد شد.
وی عنوان کرد: نمی توان در 
زمانی که کسری بودجه بسیار 
زیاد است و دولت اصرار دارد 
با مالیات های غیرقابل وصول 
بدون حذف بخشــودگی و 
معافیت مالیاتی، هزینه های 
گزاف سازمان های ناکارآمد 
و مــوازی را پرداخــت کرد و 

قیمت کاال ها را کاهش داد.
این کارشناس صنعت خودرو 
با ذکر این نکته که متاسفانه 
افزایش تیراژ تولید در شرایط 
بانکــی فعلــی حتی ممکن 
اســت برعکس عمل کند و 
سبب افزایش تورم هم شود، 
تصریح کرد: رابطه ساده آدامز 
اسمیت در خصوص تناسب 
قیمت با تیراژ در شــرایطی 
درست کار می کند که میزان 
پول تولید شــده و در گردش 
در جامعــه تحــت کنترل 
درستی باشد؛ وگرنه هرچند 
افزایــش تیراژ می تواند تورم 
بخشــی را کم کند، ولی تورم 

عمومی ممکن است ناشی از 
دوره طوالنــی چرخش پول 
و حبــس منابع بــه صورت 
دارایی های غیرقابل چرخش 
مانند خودروی ناقص و اضافه 
برداشــت از شــبکه بانکی 

افزایش یابد.
زاوه درباره این که در شرایط 
کنونی، کاهش قیمت خودرو 
دیگر مفهومی ندارد، متذکر 
شــد: چطور انتظار دارند در 
حالــی که رشــد اقتصادی 
نیســت، هزینه های  پایدار 
چرخــش  دوره  و  تولیــد 
پول بســیار طوالنی است و 
کسری بودجه کشنده است، 

تورم منفی شود؟
وی یادآور شــد: برای کاهش 
قیمت، تورم باید منفی شود، 
نه اینکه از ۵۰ به ۲۰ برســد! 
اگر تورم به فرض خوشبینانه 
کنترل شــود و تا ۲۰ درصد 
کاهــش یابد، همچنان روند 
قیمت ها را صعودی می کند. 
برای نزولی شــدن قیمت ها، 
تورم منفی نیاز است که قطعا 
اقتصاد ایران چنین چیزی را 

نخواهد دید.
خودرو ۷ تا ۴۰ درصد 

گران شد
بررســی روند بــازار خودرو 
نشان می دهد که در بازه 1۵۸ 
روز گذشــته، شاهد رشد ۷ تا 
حــدود ۴۰ درصدی قیمت 
خودرو بودیم. آن طور که در 
میان قیمت ها دیده می شود، 
در حالــی امروز در بازار پراید 

با قیمت 1۸۸ میلیون تومان 
به فروش می رود که دوازدهم 
مردادماه امسال 1۴۲ تومان 
قیمــت داشــت. همچنین 
پژو۲۰۰۸ امروز در بازار یک 
میلیــارد و 1۰۰ هزار تومان، 
پژو۲۰۶ تیپ دو ۲۷۳ میلیون 
تومان، پــژو۲۰۷ اتوماتیک 
۵۵۸ میلیون تومان، پژو۴۰۵ 
بنزینی ۲۷۵ میلیون تومان 
و پژوپــارس اتوماتیک ۴۲۳ 
میلیون تومــان قیمت دارد 
و این در حالی اســت که 1۲ 
مردادماه پژو۲۰۰۸ با قیمت 
۹1۵ میلیون تومان، پژو۲۰۶ 
تیپ دو ۲۳۲ میلیون تومان، 
پــژو۲۰۷ اتوماتیــک ۴۰۰ 
میلیــون تومــان، پژو۴۰۵ 
بنزینی ۲۲۰ میلیون تومان 
و پژوپــارس اتوماتیک ۳۷۰ 
میلیــون تومان بــه فروش 

می رفت.
گزارش ها حاکی از آن اســت 
که در بازه 1۵۸ روز گذشــته 
تیبــا هاچ بــک۳۷ میلیون 
تومــان، چانــگان )مونتاژ( 
1۲۵ میلیــون تومــان، دنا 
معمولی ۵۵ میلیون تومان، 
دناپــالس توربو ۶۰ میلیون 
تومان، راناپالس 1۸ میلیون 
تومان، ساینا EX ۴۴ میلیون 
 ۲۰ ،۷ LX EF تومان، سمند
میلیــون تومــان و کوییک 
دنــده ای ۳۸ میلیون تومان 

گران شده است.
تیبــا هاچ بک در حال حاضر 
میلیــون   1۸۷ بــازار  در 
تومــان، چانــگان )مونتاژ( 
۶1۵ میلیــون تومــان، دنا 
میلیــون   ۳۶۵ معمولــی 
تومان، دناپالس توربو ۵۳۰ 
میلیــون تومــان، راناپالس 
۲۷۳ میلیون تومان، ســاینا 
EX دنــده ای 1۹۴ میلیون 
تومان، ســمند LX EF ۷ در 
حدود ۲۸۰ میلیون تومان و 
کوییک دنده ای 1۹۷ میلیون 

تومان قیمت دارد.

گران شد خودرو ۷ تا ۴۰ درصد 

وعده ارزانی قیمت خودرو شکست خورد

رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید در فرایند نهایی شدن 
بودجه سال 1۴۰1، اشکاالت و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن 
به آنها، بســتر رانت های جدید در اقتصاد ایران شــکل خواهد گرفت. دولت 
ســیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، الیحه بودجه ســال 1۴۰1 را به مجلس ارائه 
کرد. این الیحه که نخســتین تجربه بودجه نویســی دولت جدید اســت، در 
هفته های گذشــته در مجلس مورد بررســی قرار گرفته و نمایندگان فعال 
بــه کلیــات آن رای مثبــت داده اند.محدودیت ها در تامین منابع مالی، نحوه 

اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعاالن اقتصادی و مردم بخشی 
از دغدغه هایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بخش خصوصی 
در رابطه با الیحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر می رسد این بخش 
نظرات خاص خود را در این حوزه خواهد داشــت.محمد قاســمی – رییس 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران – در تازه ترین اظهارنظر در این رابطه 
از خطــر ایجــاد رانتــی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش 

خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است.

رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران هشدار داد:

ظهور یک رانت جدید در بودجه۱۴۰۱

خبر

گفت و گو
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کوتاه از انرژی

بین الملل

مشاور وزیر نیرو در امور 
بین الملل اعالم کرد:

صادرات ۱۱۰ مگاوات 
برق ایران به افغانستان

مشــاور وزیــر نیــرو در امــور 
بین الملــل، ظرفیــت انتقــال 
بــرق ایران بــه افغانســتان را 
1۷۵ مگاوات برشــمرد و گفت: 
اکنــون 11۰ مگاوات برق به این 
کشور صادر می شود.محمدعلی 
فرحناکیان افزود: اکنون شبکه 
برق کشــورمان به شــهر هرات 
افغانستان متصل است و توسط 
ســه یا چهار خــط انتقال برق 
انجــام می شــود.وی ادامه داد: 
ظرفیــت انتقال بــرق ایران به 
این کشــور 1۷۵ مگاوات است 
کــه 11۰ مــگاوات آن صــادر 
می شــود و طرح هــای بزرگی 
هــم پیش بینی شــده که ۵۰۰ 
تــا ۶۰۰ مگاوات به این ظرفیت 
اضافه شود.مشــاور وزیر نیرو در 
امور بین الملل گفت: ســه سال 
پیــش بعد از آن که مســوولیت 
کمیسیون مشــترک همکاری 
اقتصادی ایران و افغانســتان به 
وزارت نیــرو واگذار شــد، وزیر 
نیروی وقت سفری به این کشور 
داشت و پس از آن با سفر معاون 
بــرق وزارتخانه به افغانســتان 
توافق های خوبی انجام شــد، اما 
دولت قبلی افغانستان و شرکت 
برق »برشــنا« همکاری خوبی 
نکردند و پیگیری های متعدد از 
مراکــز مختلف هم جواب نداد و 

ایرادهای خاص می گرفتند.

 تا پایان سال  1400 
محقق  می شود ؛ 

آمادگی مناطق نفت خیز 
برای تولید ۳ میلیون 

بشکه نفت 
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنــوب با تشــریح 
مهم ترین اقدام های این شرکت 
در ســه  ماهه اخیــر از تدوین و 
ارائه برنامه پنج ســاله نفت خیز 
جنــوب بــه شــرکت ملی نفت 
ایران خبر داد و گفت: شــرکت 
ملــی مناطــق نفت خیز جنوب 
بــرای تولید ۳ میلیون بشــکه 
نفــت تا پایان امســال آمادگی 
دارد و ســرمایه گذاران خارجی 
پای کار آمدند.علیرضا دانشــی 
بــا بیان اینکه برنامه پنج ســاله 
در مناطــق نفت خیــز جنوب، 
بــا وجود تحریم هــای ظالمانه، 
مشــکالت متعدد مالی و جذب 
نشدن نیروی جوان در سال های 
گذشــته، برای رسیدن ظرفیت 
 )PGC( تولید نفت خام کشــور
تدوین شــده و انتظــار داریم با 
روش هایــی همانند تهاتر نفت و 
جذب ســرمایه گذاری، افزون بر 
نگهداشــت افت تولید ساالنه در 
حدود ۵۰۰ هزار بشکه، تولید را 
حدود ۳۰۰ هزار بشــکه در روز 
نیز افزایــش دهیم، اظهار کرد: 
البته خاصیت این هدف گذاری 
آن اســت کــه حتــی اگــر به 
اهــداف نهایی افزایــش تولید 
نرســیم، چون تالش ســازمان 
مضاعــف خواهــد شــد، حتماً 
 بخشــی از این افزایــش تولید 

محقق می شود.

 درخشش نفت 
در نخستین هفته 

سال میالدی جدید
قیمت نفت پس از این که بازار 
نگرانی ها نســبت به ناآرامی 
در قزاقستان و اختالل تولید 
لیبی را در برابر آمار اشــتغال 
ماهانه ضعیفتر از حد مطلوب 
آمریکا و تاثیر آن بر سیاســت 
پولــی فدرال رزرو ســبک و 
ســنگین کرد، حــدود یک 
درصد کاهش یافت اما رشــد 
هفتگی چشــمگیری را رقم 
زد.بهای معامالت نفت برنت 
۲۴ ســنت معادل ۰.۳ درصد 
کاهــش یافت و در ۸1 دالر و 
۷۵ ســنت در هر بشکه بسته 
شــد. بهای معامالت وســت 
تگــزاس اینترمدیت آمریکا 
۵۶ ســنت معادل ۰.۷ درصد 
کاهــش یافت و در ۷۸ دالر و 
۹۰ ســنت در هر بشکه بسته 
شد.در شرایطی که نگرانی ها 
نسبت به مختل شدن عرضه از 
نگرانی ها نسبت به تاثیر شیوع 
اُمیکــرون بر تقاضا ســبقت 
گرفتــه اســت، نفــت برنت 
۵.۲ درصد و وســت تگزاس 
اینترمدیت پنج درصد رشــد 
در نخســتین هفته سال نوی 
میالدی به ثبت رســاندند و 
قیمتهای آنها به باالترین حد 
از اواخر نوامبر رســیده است.
جــان کلیداف، از شــرکای 
شــرکت مدیریت ســرمایه 
اگیــن کپیتال گفــت: آمار 
اشــتغال آمریکا این پرسش 
را ایجــاد کــرد که از این پس 
به کدام ســو پیش می رویم 
و نگرانی ها نســبت به شیوع 
امیکرون به بازار برگشت.یک 
روز پــس از این که روســیه 
نیروهایش را برای ســرکوب 
ناآرامیها به قزاقســتان اعزام 
کرد، به نظر می رسد نیروهای 
کنتــرل خیابانهای  امنیتی 
شــهر آلماتــی را برعهــده 
گرفتــه انــد و رئیس جمهور 
این کشــور اعالم کرد نظم تا 
حدود زیادی احیا شده است. 
اعتراضــات در مناطق غربی 
نفت خیز قزاقســتان پس از 
حذف ســقف قیمت دولتی 
بوتان و پروپان در روز ســال 
نو آغاز شــد.تولید در میدان 
نفتــی تنگیز کــه بزرگترین 
میدان نفتی قزاقستان است، 
روز پنج شــنبه کاهش یافت 
و شــرکت شــورون که اداره 
این میــدان نفتی را بر عهده 
دارد، اعــالم کــرد بعضی از 
پیمانــکاران در حمایــت از 
اعتراضاتی که در ســطح این 
کشور آسیای مرکزی صورت 
گرفته، خطوط واحد را مختل 
کردند.تولید در لیبی به ۷۲۹ 
هزار بشکه در روز در مقایسه 
با اوج 1.۳ میلیون بشــکه در 
روز در ســال گذشته، کاهش 

پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر جم خبر داد ؛ 

گاز فجر جم تولید روزانه ۱۳۰ تن ال پی جی در پاالیشگاه 
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز فجر جم با اشــاره به 
اجــرای پــروژه تفکیک فازی در این مجموعه گفت: 
این پروژه که اکنون یک سال از اجرای آن می گذرد 
تحول مهمی برای پاالیشگاه است.عبدالصمد نجفی 
اظهــار کرد: به دنبال اجرای موفقیت آمیز این پروژه، 
امروز شاهد حفظ و تولید روزانه 1۳۰ تن ال پی جی 
)گاز مایــع( هســتیم و مقدار تولیــد این محصول 
ارزشمند در سبد محصوالت پاالیشگاه تقویت شده 
اســت.وی افزود: در ابتدای فصل زمستان قرار داریم 

و خوشــبختانه بــا اتکال بــه خداوند متعال و تالش 
مجموعه مدیریت و همه کارکنان، بیش از ۳۵ میلیون 
مترمکعب گاز تنها از حوزه پارس جنوبی در پاالیشگاه 
جــم تصفیه می شــود که این مقــدار تا ۵۰ میلیون 
مترمکعب نیز قابل افزایش است و همه این موفقیت را 
مدیون اجرای پروژه تفکیک فازی هستیم.مدیرعامل 
شــرکت پاالیش گاز فجر جم با اشــاره به کیفیت گاز 
دریافتی عسلویه و خشک بودن این گاز، تصریح کرد: 
تفکیــک فــازی به ما کمک کرد با وجود این چالش، 

همچنــان تولید ال پی جــی و میعانات گازی در این 
شرکت در سطح مطلوبی قرار داشته باشد.نجفی در 
بیــان ضرورت و اهمیــت اجرای طرح تفکیک فازی 
گفت: در سال های اخیر با توجه به اختالف فشار گاز 
کنــگان با خوراک دریافتــی از پارس جنوبی و نار و 
اختالط این جریان ها در ورودی، ضرورت داشت این 
طرح اجرا شود تا بتوانیم گاز بیشتری از حوزه کنگان 
دریافت کنیم و اکنون پس از یک سال، دستاوردهای 

این پروژه محسوس است.

نفت و انرژی 4

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: فروش نفت و میعانات گازی ایران 
افزایش خوبی داشــته اســت و پول نفت صادراتی وصول می شــود. برنامه 
داریم که ظرفیت تولید نفت را تا پایان سال 1۴۰۰ به عدد قبل از تحریم ها 
بازگردانیم. محســن خجســته مهر با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش 
ظرفیت تولید نفت ایران اظهار کرد: یکی از برنامه های جدی شــرکت ملی 
نفــت ایــران بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به دوران قبل از تحریم ها تا 
پایان ســال 1۴۰۰ اســت. ظرفیت تولید نفت کشور در دولت گذشته کاهش 
یافــت.وی تصریــح کرد: البته وقتی ما از ظرفیــت تولید صحبت می کنیم، 
منظورمــان فقــط توان تولید از چاه نیســت، بلکه باید مجموعه ای از عوامل 
تأثیرگذار شــامل ظرفیت خطوط لوله جریانی، واحدهای فرآورشی، خطوط 

انتقال نفت به مبادی مصرف و حتی نیروی انســانی در نظر گرفته شــود. در 
نتیجه برای بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم باید پروژه های 
متعددی  تعریف و اجرا شود.معاون وزیر نفت افزود: یعنی ممکن است یکی 
از چاه هــای مــا بتواند رقم باالیی را تولید کند، اما واحد فرآورشــی برای آن 
موجود نباشد، در این صورت نمی توان گفت که ظرفیت تولید افزایش یافته 
اســت، زیرا تمامی بســته های تعریف شده برای افزایش ظرفیت محقق نشده 
است.خجسته مهر با بیان اینکه متأسفانه ما یک بخشی از ظرفیت تولید نفت 
خود را در ســال های گذشــته از دســت داده ایم و رقم ظرفیت تولید کاهش  
یافتــه بود، افزود: ضمنــاً به تفاوت معانی »ظرفیت تولید« و »میزان تولید« 

نیز دقت نظر داشته باشید. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

پول فروش نفت ایران وصول می شود

کارکنان صنعت نفت ستودنی است  گشایی از مشکالت  گره  حضور میدانی وزیر نفت برای 

وزیر نفت  از جنس مردم است 
جــواد اوجی، وزیــر نفت، در 
حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: فرآینــد مصاحبه و 
جــذب دانش آموختگان گروه 
الف دانشــگاه صنعت نفت پس 
از پنج  ســال وقفه آغاز شــد. 
پــس از آن مهدی علی مددی، 
معــاون توســعه مدیریــت و 
منابــع انســانی وزارت نفت از 
انتظــار برای جذب حداقل ۶۰ 
درصــد فارغ التحصیالن گروه 
الف دانشگاه صنعت نفت خبر 
داد و گفت: با برنامه ریزی برای 
انجام مصاحبه این افراد، بنا شد 
شرکت ملی نفت ایران با توجه 
بــه تجربه ای کــه در برگزاری 
چنیــن مصاحبه هایــی دارد، 
به صــورت متمرکز این اقدام را 
انجام دهد، اما نماینده هریک از 
شرکت های تابع وزارت نفت در 
این مصاحبه ها حضور دارند و بر 
اساس نیازسنجی انجام شده در 
هریک از شــرکت ها، نسبت به 
انتخاب افراد برای به کارگیری 
آنهــا در شــرکت خــود اقدام 
کنند.پــس از اجرایی شــدن 
موضــوع فرآینــد مصاحبه و 
جــذب دانش آموختگان گروه 
الف دانشگاه صنعت نفت، وزیر 
نفت با انتشــار مطلب دیگری 
در حســاب کاربری توئیترش 
از عملیاتــی شــدن طــرح 
ســامان دهی کارکنان قرارداد 
مــدت موقت صنعت نفت خبر 
داد و گفــت: پس از گذشــت 
هشــت ســال از وعده هــای 

داده شده به همکاران پرتالش 
قرارداد مــدت موقت صنعت 
نفت، به لطف خدا این وعده ها 
در دولت مردمی رنگ تحقق به 
خود گرفت و طرح سامان دهی 
این همکاران شــریف و متعهد 
عملیاتی شــد.در ایــن میان 
برخــی نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی بــا مثبت 
ارزیابی کردن تالش های وزیر 
نفــت برای بهبود وضع نیروی 
انســانی صنعت نفــت، عنوان 
کردند که فردی در رأس وزارت 
نفت قرار گرفته است که افزون 
بر اشراف کامل به این صنعت، 
دغدغه رفع مشــکالت صنعت 
نفــت و کارکنان این صنعت را 

نیز دارد.

 اوجی از جنس مردم است 
 و صنعت نفت را 

نیز به خوبی می شناسد
نماینده  احمــدی،  موســی 
عســلویه در مجلس شــورای 
اســالمی به سفرهای استانی 
وزیر نفت اشــاره کرد و گفت: 
بسیار خوشــحالیم فردی در 
رأس وزارت نفــت قرار گرفته 
اســت کــه افزون بر اشــراف 
کامل به ایــن صنعت دغدغه 
رفع مشــکالت صنعت نفت و 
کارکنــان این صنعت را دارد.

وی افــزود: فردی که در میان 
مردم اســت، دغدغه اش رفع 
مشــکالت مردم خواهد بود، 
اوجــی از مردم و نفتی اســت 
و ایــن صنعــت را به خوبــی 

می شناســد و در میان مردم 
به ویــژه کارکنــان صنعــت 
نفــت حاضر می شــود و پای 

صحبت های آنان می نشیند.
ایــن عضو کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
وزیــر نفــت نگاه ویــژه ای به 
مناطق نفت خیز دارد. کســی 
کــه بدون فوت وقت دســتور 
اجرای رفع مشــکالت صنعت 
نفــت و کارگــران این صنعت 
را می دهــد، بی شــک همان 
شــعار مردمی و انقالبی بودن 
 رئیــس دولــت ســیزدهم را 

می دهد.
فروردیــن،  محمدمهــدی 
نماینده فیروزآباد، فراشــبند، 
قیر و کارزین که در گفت وگویی 

به ســفر جواد اوجی، وزیر نفت 
به اســتان فارس اشــاره کرده 
بود با بیان اینکه ســرآمدترین 
نیروهای انسانی کشور سکاندار 
هدایت وزارت نفت هســتند، 
گفــت: حضور میدانــی وزیر 
نفت برای حل مشکالت صنعت 
نفت ستودنی است.سیدموسی 
موســوی نیــز با بیــان اینکه 
کارکنــان صنعــت نفت برای 
توســعه و آبادانی کشور بسیار 
تالش می کننــد، گفت: طرح 
ســامان دهی کارکنان قرارداد 
مدت موقــت صنعت نفت را به 
فال نیک می گیریم، باید اذعان 
کرد که کارکنان صنعت نفت، 
به ویــژه در مناطق عملیاتی با 
سختی های بســیاری روبه رو 
هســتند از این رو رســیدگی 
به وضع معیشــتی آنها بسیار 
مهم است.این عضو کمیسیون 
انــرژی مجلس بــا بیان اینکه 
اعضای کمیســیون انرژی در 
چند ماه گذشــته بازدیدهایی 
از مناطــق عملیاتــی صنعت 
نفــت داشــته و به طور عمیق 
در جریان مســائل و مشکالت 
صنعت نفت و کارکنان آن قرار 
گرفتند، افزود: همین مســئله 
ســبب می شود در همکاری با 
وزارت نفت تالش شود بخشی 
از کمبود اعتبارهای شــرکت 
ملــی نفت برای نگهداشــت و 
توســعه در بودجه ســنواتی و 
برنامــه هفتم توســعه تأمین 

شود.
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5بانک و بیمه
اخبار

پژوهشکده بیمه برگزار کرد: 

جلسه بررسی چالش ها و 
مسائل پیش روی شبکه فروش

بــا هدف بررســی چالش ها و مســائل 
پیش روی شــبکه فروش و در راســتای 
هم افزایی و ارتقا توانمندی فعالین صنعت 
بیمه در حوزه تحول دیجیتال، جلسه ای 
به دعوت پژوهشــکده بیمه و با حضور 
مســئولین ذیربط از بیمه مرکزی ج.ا.ا، 
سندیکای بیمه گران ایران، نمایندگان 
تشکل های صنفی، همچنین منتخبی 
از مدیــران عامل شــرکت های فناورانه 
)استارتاپ( و مدیران عامل شرکت های 
عرضه کننده بســترهای کســب وکار 
برخط بیمه ای، روز چهارشــنبه 1۵ دی 

ماه سال جاری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده 
بیمه،در این جلسه، دکتر کردبچه، رییس 
پژوهشکده، بر اهمیت گفتمان سازی در 
فضای تحول دیجیتال تصریح نموده و با 
اشاره به تاکیدات رییس کل بیمه مرکزی 
ج.ا.ا در این موضوع، بر تســریع فرآیند 
بررسی و ارائه راهکارهای الزم تاکید نمود. 
از مهمترین موضوعات مورد بررسی در 
این جلســه می توان به “اصالح قوانین و 
مقــررات موجود به ویژه آیین نامه ۷۵ و 
اجرای برخی بندهای مغفول مانده از این 
آیین نامه”، “ارائه و تقویت آموزش های 
تخصصی الزم در خصوص فاوا و فضای 
تحــول دیجیتال به فعالین صنعت اعم 
از کارگزارن، نمایندگان، مدیران و …”، 
“تقویت نظارت بر عملکرد شرکت های 
بیمــه توســط بیمه مرکــزی ج.ا.ا. در 
حوزه  کســب وکارهای برخط و تحول 
دیجیتال”، “توسعه زیرساخت های الزم 
و تســهیل فعالیت شرکت های فناورانه 
در صنعت بیمه از ســوی بیمه مرکزی 
ج.ا.ا.” و “وضع اســتانداردهای مربوط به 
محرمانگی و حاکمیت داده” اشاره کرد.

فروش ویژه محصوالت بیمه 
نوین در زمستان۱۴۰۰

شرکت بیمه نوین در راستانی خلق ارزش 
برای مشتریان، محصوالت بیمه ای خود 
را با شرایط و تخفیف های ویژه در دی ماه 

1۴۰۰ به فروش می رساند.
این شــرکت از 1۵ تا ۲۵ دی 1۴۰۰ در 
جشنواره فروش زمستانه، انواع بیمه های 
بدنه اتومبیل، آتش سوزی و مسئولیت 
خود را با تخفیف ویژه به فروش می رساند.

محصوالت بیمه ای ارائه شده در جشنواره 
زمســتانه، شامل بیمه های آتش سوزی 
مســکونی، صنعتی و غیر صنعتی؛ بیمه 
بدنــه اتومبیل؛ بیمه های مســئولیت 
کارفرما در قبال کارکنان ســاختمانی، 
کارفرمــا در قبــال پروژه های عمرانی، 
کارفرمــا در قبال کارکنــان صنعتی، 
خدماتی و بازرگانی و بیمه مســئولیت 

حرفه  ای پیراپزشکان می شود.
گفتنی اســت، عالقه مندان برای کسب 
آگاهی بیشــتر از شرایط تخفیف های 
جشــنواره زمســتانه نوین، میتوانند 
 بــه ســامانه اینترنتــی این شــرکت
www.novininsurance. بــه آدرس
 com مراجعه کرده و یا با شــماره تلفن

 ۲۳۰۴۷-۰۲1 تماس حاصل کنند.

بانک توسعه تعاون 
بانکی مردم محور است

بانــک توســعه تعــاون بانکــی 
مردم محور استرئیس هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون با حضور در 
موکب سردار شــهید سلیمانی، 
ضمن پاســخ گویی به مراجعات 
مردمی گفت: بانک توسعه تعاون 

بانکی مردم محور است.
ســید باقــر فتاحــی رئیــس 
هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
در حاشــیه برنامه پاســخ گویی 
بــه مراجعــات مردمی در موکب 
شهید سلیمانی در پارک دانشجو 
تهــران گفت: مجموعــه وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
پرمخاطب تریــن دســتگاه های 
اجرایی به  شــمار می رود که انواع 
خدمــات اجتماعی، بانکی، روابط 
کار، اشــتغال و کارآفرینــی ارائه 

می گردد.
وی افزود: مدیران بانک توســعه 
تعــاون نیز به عنــوان یک بانک 
دولتــی و تخصصــی جامعــه 
تعاون گران و کارآفرینان همواره 
در پــی آن بوده انــد تا با حضور در 
اســتان های مختلف به مسائل و 
مشــکالت مــردم در حوزه های 
مربوطــه گــوش فرادهنــد و در 
رفع مشــکالت و ارائه راهکارها به 

مراجعین کوشا باشند.
فتاحی با اشــاره به روابط گسترده 
بانــک توســعه تعاون بــا عموم 
مردم در سراســر کشــور گفت: 
طرح اشــتغال پایدار روستایی و 
عشــایری، تسهیالت موضوع بند 
الــف تبصره 1۸ قانــون بودجه، 
تفاهم نامه ها و قراردادهای متنوع 
با اتحادیه ها و تعاونی های سراسر 
کشور از جمله خدمات بانک توسعه 
تعاون بوده اســت که تالش شده 
است در حین اجرا، با تدابیر ارکان 
مدیریتی و اجرایی بانک، فرآیندها 
و راهکارها برای متقاضیان شفاف 
باشــد و دستاوردهای مناسبی در 
ایــن طرح ها برای عمــوم مردم 

حاصل گردیده است.
رئیس هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون به برقراری موکب شــهید 
سلیمانی اشاره کرد و گفت: وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
وزارت مردم، تالش داشــته است 
تــا به تقویــت ارتباطات مردمی 
مبادرت ورزد و حضور مســئولین 
و دســت اندرکاران بخش هــای 
وزارتخانه در این محفل می تواند 
در راهنمایی مردم در موضوعات 
مختلف و گره گشــایی از مسائل و 

مشکالت موثر واقع گردد.
در ایــن نشســت که بــا حضور 
برخی معاونین وزیر و نمایندگان 
دستگاه های اجرایی زیرمجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همراه بود، حمیــد البرزی مدیر 
امــور اعتباری و حجت شــمس 
رئیــس اداره کل حوزه مدیریت 
بانک توســعه تعــاون نیز حضور 

داشتند.

محمدجعفرایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون 
در بازدید ازشعب تهران بر نقش بی بدیل بانک در تقویت 

بخش تعاون تاکید کرد.
ایرانی با بیان این مطلب که تبادل دانش و تولید ایده باید 
رفت و برگشتی بین ستاد و صف باشد افزود:بانک،در این 
دوره از حیات و فعالیت اقتصادی خود نیاز به مشارکت 
کلیه سطوح درتصمیم سازی وحتی تصمیم گیری موثر 

دارد. عضوهیــات مدیره بانک توســعه تعــاون گفت:باید باانگیزه باالتر وتالش 
مضاعف راه پیموده شده را تقویت وتثبیت نمائیم.

وی با اشاره به خدمات بانکی به بخش تعاون افزود:امروز 
همــگان به نقش کــم نظیر ویا بی بدیل بانک متبوع در 
تامیــن وتقویت مالی بخــش تعاون،معترف اند وباید به 
سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد برسیم. ایرانی درپایان 
ضمن تقدیر وتشکر از زحمات همکاران شعب تهران در 
دستیابی به اهداف ترسیمی گفت:کارهای زیادی کرده 
ایم و راه ومســیر طوالنی طی نشــده ایی را درپیش رو 
داریم. در این بازدید همکاران ســتادی ومدیرو معاونین مدیریت شــعب استان 

تهران عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون را همراهی می کردند.

نقش بی بدیل بانک توسعه تعاون در تقویت مالی بخش تعاون

خبر ویژه

پیام مدیر عامل بانک سرمایه به مناسبت سالروز تأسیس بانک
مدیرعامل بانک ســرمایه به مناســبت فرا رســیدن 
شــانزدهمین ســالروز تأسیس این بانک پیامی صادر 

کرد.
مدیرعامل بانک ســرمایه به مناســبت فرا رســیدن 
شانزدهمین سالروز تأسیس این بانک پیامی به شرح 

زیر صادر نمود:
ســپاس پــروردگاِر توانــا را که به ما آن تــوان را داد 
تا شــانزدهمین بــرگ از دفتر ایام بانک ســرمایه را 
عزتمندانــه ورق بزنیم و به انتظاِر فردایی روشــن تر 

و امیدبخش تر بنشینیم.
اینک بانک سرمایه شانزده ساله شده است و در اوِج نیرو 
و نشاط، حرکت پیوسته و رو به رشِد خود را صبورانه 
پی می گیرد؛ حرکتی که در ســایه عنایت پروردگار، 
هر لحظه از وفادارِی تحســین برانگیِز ســهامداران و 
مشتریان ارجمند، و دانش و تعهِد مثال زدنِی پرسنل 

خدوم بانک نیرو می گیرد.
هم اکنون صورت های مالی بانک ســرمایه در نهایت 
شفافیت در معرض دید و قضاوت افکار عمومی است، 
و مســیر پرافتخاِر ترمیم، ثبات، اصالح و پیشرفت در 

آن به روشنی و وضوح قابل مشاهده است.
سهامداران ارجمند بانک سرمایه این مسیِر بازآفرینی 
و پیشــرفت را با دقت و حساســیت پی گرفته اند و به 
آینــده پرافتخــار این بانک بی نهایت امیدوارند. بانک 
ســرمایه نیز در آینده ای نزدیک این عزیزان را برای 
تصمیم گیری در خصوص افزایش ســرمایه گرد هم 
خواهــد آورد تا رشــد و اعتــالی بانک آهنگی هرچه 

شتابان تر به خود بگیرد.
مشتریان گرانقدر بانک سرمایه نیز هم اکنون از انواع 
خدمــات بانکــی، در قالب جدیدتریــن فناوری های 

موجود در شــبکه بانکی کشــور بهره مندند و پرسنل 
زحمتکش بانک، خشنود و پرانگیزه، در خدمت رسانی 
شایســته به آن ها می کوشــند و با اراده ای اســتوار، 
فردای درخشــان این خانواده بــزرگ، خانواده بانک 

سرمایه، را می سازند.
و در ایــن میــان حمایت ها و تأییدات بانک مرکزی و 
ســایر نهادهای نظارتی و قضایی نیز نقشــی حیاتی و 
بســیار پررنگ در حرکت ســازنده و رو به رشِد بانک 
ســرمایه داشته است. پس در این مناسبت مبارک از 
همه این عزیزان تشکر می کنم و دستشان را به گرمی 

و مهر می فشارم.
شــانزدهمین ســالگرد تأسیس بانک ســرمایه را به 
یکایک اعضای این خانواده بزرگ اعم از ســهامداران 
ارجمند، مشتریان گرامی و پرسنل خدوم بانک تبریک 
و شــادباش عرض نموده، از درگاه حق تعالی مســألت 
دارم که بانک سرمایه را در مسیر خدمتی مسئوالنه و 
پرافتخار در شبکه بانکی کشور، همواره مؤید و منصور 

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

اخبار

کشور  گسترش و توسعه بیمه های زندگی در  گزارشی از ضرورت 

جان دانا چگونه بازار بیمه کشور را متحول می کند؟
یکی از نقاط ضعف بیمه های زندگی در کشور مزیت آن 
پس از مرگ فرد بیمه شده است، اما جان دانا آمده تا عالوه 
بر این مورد، پوشش های زمان زندگی بیمه شده را هم 
فراهم کند. به عبارت دیگر جان دانا ترکیبی از پوشش های 
مرگ و زندگی اســت و اولین بیمه نامه تمام دیجیتال 
صنعت بیمه است که با تنوع پوشش های بیمه ای موجب 
برقراری امنیت روحی و روانی افراد جامعه در ایام حیات و 

همچنین در پایان زندگی بیمه شده خواهد شد.
بیمه نامه جان دانا برای اولین بار در صنعت بیمه کشور 
پوشش”تشخیص فوت تا شش ماه آینده” را ارائه می کند. 
در این پوشش در صورت قطعی بودن فوت بیمه شده) به 
هر علت ظرف شش ماه آینده( معادل ۵۰ درصد سرمایه 

فوت خریداری شده در بیمه نامه را پرداخت می کند.
در حال حاضر بیشتر اقشار مردم به ویژه نوجوانان و جوانان 
و افراد تحصیل کرده با توجه به پیشرفت تکنولوژی حضور 
فعالی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دارند، لذا 
نقش آفرینی در این حوزه که روز به روز بر تعداد مشتریان 

و مخاطبانش اضافه می شود، اهمیتی دوچندان دارد.
با توجه به این اهمیت مدتی است که بحث تحول دیجیتال 
در صنعت بیمه مطرح و مورد استقبال دست اندرکاران 
آن قرار گرفته، به طوری که همایش امسال بیمه و توسعه 
نیز از این رویداد تاثیر پذیرفت و محورهای آن بر اساس 

این ضرورت شکل گرفت و برگزار شد.
تحول دیجیتال و بهره گیری از ابزارهای نوین کســب و 
کار در صنعت بیمه آنقدر دارای اهمیت اســت که اگر 
شرکت های فعال به این حوزه ورود نکنند و یا دانش خود 
را در جهت بســط و گســترش آن بکار نگیرند، در آینده 

نزدیکی از گردونه رقابت کنار خواهند رفت.
با توجه به این ضرورت مدتی است که شرکت بیمه دانا با 
هدایت و راهبری دکتر کاردگر نایب رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل این شرکت، محور برنامه ها و سیاست های 

خود را مبتنی بر تحول دیجیتال قرار داده و توانسته برای 
اولین بار در صنعت بیمه، بیمه نامه جدیدی را در حوزه 
بیمه های زندگی روانه بازار کند که تمام دیجیتال بوده 
و مزیت های فراوان آن در زمان حیات بیمه شــده قابل 

توصیف و ارزیابی است.
ضرورت های عصر دیجیتال

در کشورهای توسعه یافته قابلیت های فناوری دیجیتال 
برای افزایش آگاهی و ســواد بیمه ای نســبت به ریسک 
ها، اعم از زندگی، غیرزندگی و مسوولیت و همین طور 
پوشــش های بیمه   ای برای کاهش آثار زیان بار مالی آن 
به خصوص در افراد با درآمدهای متوســط و پایین تر از 
آن بسیار موثر است و برای توسعه آن، گام های موثری 
برداشته شده است، اما این امر هنوز در جامعه ما چندان 
مــورد توجــه قرار نگرفته و برای گســترش این فضا راه 

درازی پیش رو داریم.
اگر مردم به واسطه فناوری دیجیتال به مزایای بیمه به 
ویــژه بیمــه زندگی و جایگاه آن در کمک به دیگران در 
قالب سرمایه مشخص یا مستمری، واقف شوند، بخشی 

از درآمد ماهیانه و سالیانه خود را نه تنها برای خود، بلکه 
برای کمک به دیگران نیز ســرمایه گذاری می کنند تا 
مزایای طوالنی مدت آن بتواند ثمره بخش تر از روش های 

سنتی تامین آتیه باشد.
یکی از ابزارهای توســعه به کمــک فناوری دیجیتال، 
داده کاوی در اطالعــات بیمــه نامه های صادرشــده به 
منظور بررسی سطح سواد بیمه ای بیمه گذاران وتالش و 
برنامه ریزی برای افزایش سواد بیمه ای آنها از یک طرف 
و طراحی، عرضه و معرفی محصوالت با توجه به سالیق و 
نیازهای مشتریان از طرف دیگر با کمک این فناوری است.
حضــور نیروهــای جوان و متخصــص در صنعت بیمه 
می تواند نوید بخش گشایش دریچه ای تازه به روی این 
حوزه باشــد که با بهره گیری از تکنولوژی های نوین و 
کارآمد بتوان بیشتر از همیشه، فرهنگ بیمه را در میان 

آحاد جامعه گسترش داد.
تاثیر جان دانا در رونق صنعت بیمه

با توجه به نکات ذکر شــده و اهمیت حرکت به ســمت 
عصر دیجیتال و رونق گرفتن کســب و کارهای نوین به 
نظر می رســد محصول تازه بیمه دانا با عنوان جان دانا 
می تواند تحول بزرگی در رشد و توسعه بیمه های زندگی 
در جامعه بوجود آورد. همانطور که اشــاره شــد، مسیر 
حرکت در اقتصاد آینده قطعا از جاده بیمه های زندگی 
عبور می کند و اگر صنعت بیمه و شــرکت های فعال در 
ایــن حوزه بتوانند با تولید محصوالت جدید، مردم را به 
خرید بیمه نامه های زندگی تشــویق کنند، می توان به 
دورنمای مثبت این صنعت امیدوار بود، یعنی همان کاری 
که بیمه دانا مدتی اســت در پیش گرفته و می کوشــد با 
حرکت در این مسیر، آینده مطمئن و آرامش بخشی را 

برای بیمه گذاران خود فراهم کند.
فراموش نکنیم فناوری امروز می تواند اهرمی سودمند 

برای ترویج فرهنگ بیمه در کشورمان باشد.
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اخبار استان

فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛

دستگیری سارق ۳۰ فقره موتور 
سیکلت  در استان گلستان

گلســتان / گروه اســتان هــا: فرمانده 
انتظامی گلســتان گفت: یک سارق با 
ســابقه سرقت ۳۰ فقره موتور سیکلت 
در علی آباد کتول دســتگیر  ســردار 
سعید دادگر فرمانده انتظامی گلستان 
گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت 
موتورســیکلت در علــی آبــاد کتول، 
رســیدگی به موضوع در دســتور کار 
پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.او 
گفت: با اشــراف اطالعاتی و تالش بی 
وقفه پلیس، متهم شناســایی و پس از 
هماهنگی با مراجع قضائی طی عملیاتی 
غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر 
شــد.فرمانده انتظامی گلستان گفت: 
متهم در تحقیقات مقدماتی به ۳۰ فقره 
سرقت موتورسیکلت در شهرستان های 
علی آبادکتول، آزادشهر و گنبدکاووس 
اعتراف کرد.این مقام ارشــد انتظامی 
گفــت: ۲ مالخر هــم در این عملیات 
دســتگیر و هر ۳ متهم پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کاشت دو و نیم میلیون اصله 
نهال در عرصه های طبیعی 

گیالن استان 
گیــالن / گروه اســتان ها: اســتاندار 
گیــالن در حاشــیه کاشــت نهــال 
در  پارک جنگلی ســراوان رشــت بر 
ضــرورت حفظ و احیــای عرصه های 
طبیعی و جنگل های ارزشمند گیالن 
تاکید کرد و گفت: این مهم در بســتر 
تشــریک مســاعی و  تعامل منطقی 
مجموعه ی دســت اندرکاران دولتی با 
مردم و سازمان های مردم نهاد به نتایج 
مطلوب خواهد رسید.اسداهلل عباسی 
پویش ملی ایران سرسبز - ایران قوی 
را آغــازی برای احیای طبیعت متنوع 
ایران و متناســب با اقلیم و جغرافیای 
خاص هر اســتان عنوان کرد و افزود: 
در گیالن سرســبز نیز می توان فرایند 
کاشــت نهــال و احیــای جنگل را در 
بستر جایگزینی گونه های بومی عملی 
ساخت و گام مهمی در راستای  حفظ 
و بازسازی جنگل های هیرکانی گیالن 
برداشــت.وی همچنین به اداره ی کل 
منابع طبیعی گیالن دستور داد تا پایان 
فصل نهالکاری یعنی تا اواخر فروردین 
ماه سال آینده گونه های مختلف بومی 
را رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا  با 
مشارکت همگانی در پویش نهالکاری، 
زمینه ی ارتقاء سرانه ی فضای سبز در 
مناطق شــهری و احیای عرصه های 
طبیعی و جنگلی در مناطق روستایی 
و باالدست فراهم آید.استاندار در ادامه 
از برنامه ریزی برای تشــکیل صندوق 
توســعه ی اســتان از سال آینده خبر 
داد و افزود: با راه اندازی این صندوق 
از محــل درآمد هــای اختصاصــی 
دســتگاه های دولتــی اســتان برای 
اجرای طرح های استانی هزینه خواهد 
شد و با این کار محدودیت اختصاص 
منابع برای حفظ و احیای عرصه های 

جنگلی  نیز برطرف می شود.

از زمان مدیریت منصور یزدی زاده 
محقق شد؛

جهش تولید و فروش 
شرکت ذوب آهن اصفهان 
در ۹ ماهه اول سال جاری

اصفهان / گروه اســتان ها:  ذوب آهن 
اصفهان به عنوان یکی از شــرکت های 
تابعه صدرتامین از زمان مدیریت منصور 
یزدی زاده طی ۳ ســال گذشته پس از 
چند فراز و فرود به تثبیت ســوددهی 
رســید و این کار باعث شد در سال ۹۹ 
این شــرکت از زمان راه اندازی از زیان 
انباشته خارج شود.سود این شرکت طی 
ســال گذشته به میزان 1۵هزار و ۸1۹ 
میلیارد ریال رســید که دالیل افزایش 
میزان درآمد و ســود شــرکت ناشی از 
تمرکــز بر تولیــد و فروش محصوالت 
صنعتی و محصــوالت با ارزش افزوده 
باالتر، تمرکز شــرکت بــر صادرات به 
دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم و 
افزایش سطحی عمومی قیمت ها است. 
همچنین در سال ۹۹ ذوب آهن، شاهد 
رشــد ۲۴۵ درصدی سودآوری شرکت 
های تابعه داخلی نسبت به سال ۹۸ بوده 
اســت.در واقع ذوب آهن طی یک دهه 
گذشــته برای نخستین بار در سال ۹۹ 
از زیان انباشته خارج شد تا بتواند سود 
را بین سهامداران توزیع کند و شرایط 
برای پیوستن از فرابورس به بورس مهیا 
شد که این امر در سال 1۴۰۰ عملیاتی 
شد.موفقیت ذوب آهن اصفهان در سود 
آوری ادامه یافت و در سال جاری نیز این 
شرکت موفق شد رکورد سود آوری خود 
را تنها در ۶ ماهه اول سال 1۴۰۰ ارتقاء 
دهد و با افزایش 1۹۵ درصدی به سود 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برســد و 
حاشیه سود این شرکت برای اولین بار 
از 1۲ درصد عبور کرد.عمده سود آوری 
ذوب آهن اصفهان حاصل بهبود فرآیند، 
تولیــد محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
و رشد صادرات بوده است و تنها حدود 
۳۰ درصد از این افزایش ســود حاصل 
تورم و افزایش قیمت ارز است.عملکرد 
ذوب آهن اصفهان در ۹ ماهه گذشــته 
نیز نشان از افزایش تولید در اغلب بخش 
های تولیدی و همچنین افزایش فروش 
این شرکت دارد. تالشگران این مجتمع 
عظیم صنعتی علی رغم مشکالت ناشی 
از کمبود مواد اولیه و بحران آب تا پایان 
آذرماه امسال موفق به تولید ۲ میلیون و 
۵۴ هزار و ۷۰۰ تن چدن مذاب شــدند 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۳ 
درصد رشــد را نشان می دهد.منصور 
یــزدی زاده، مدیر عامل این شــرکت 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: امســال 
این شــرکت با ســه کوره بلند فعالیت 
می کند و اگر مشــکالت کمبود مواد 
اولیه و آب وجود نداشــت، قطعاً تولید 
بیشــتری حاصل می شد. با این وجود 
امیدواریم تا پایان سال به تولید حدود 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسیم که در 
تاریخ این شــرکت بی سابقه است.وی 
افزود: بــا توجه به افزایش تولید چدن 
و محدودیت بخش فوالدسازی ، تولید 
شــمش چدن به ۵ برابر ســال گذشته 
رسید که بخش عمده آن در ۹ ماهه اول 
سال جاری صادر شد.یزدی زاده به برنامه 
ریزی این شرکت جهت افزایش تولید 
و فــروش محصوالت با ارزش اقتصادی 
بیشتر اشاره کرد و گفت : در این راستا 
در ۹ ماهه اول سال جاری تولید کالف 
در ذوب آهــن اصفهان حدود 1۰ برابر 
سال گذشته بود و به 1۲۶ هزار و ۸۸۷تن 
رسید در حالیکه تولید میلگرد تنها یک 
درصد رشد داشت و در تولید تیرآهن ، 
شمش کاالیی و سایر محصوالت رشدی 

نداشتیم.

استانها 6

مشــهد / گروه اســتان ها: رئیس جمهور گفت: 
باید زمینه های زیارت آسان و ارزان برای تمامی 
مردم فراهم شود.نخســتین جلسه شورای ملی 
زیارت پس از ۲ سال وقفه با حضور رئیس جمهور 
در مشــهد برگزار شد و در آن درباره زمینه های 
تســهیل رفت و آمد و کاهش هزینه های زائران 
تصمیم گیری شــد.حجت االسالم و المسلمین 
رئیسی گفت: تمایل قلوب مردم به زیارت بارگاه 
نورانــی ائمه اطهــار )ع( یک گرایش اعتقادی و 
عمیق فرهنگی اســت و باید زمینه های زیارت 
ارزان و آســان بــرای مردم فراهم شــود.رئیس 
جمهور گفت: مردم با هر ســختی و مشــقتی که 
شــده عشــق خود را به امام رضا )ع( و سایر ائمه 
معصوم ابراز کرده و با وســایل مختلف و شرایط 
مالی و اقتصادی گوناگون به زیارت آمده و عشق 
خود را به امامان معصوم ابراز می کنند.وی گفت: 
در سال های اخیر علیرغم مشکالت ناشی از کرونا 

عشــق به زیارت به هیچ عنوان ســرد نشــد و مردم همواره سعی می کردند به 
شــیوه های گوناگون ارادت قلبی خود را به امام رضا و ائمه اطهار ابراز کنند.
رئیس جمهور گفت: الزم است تحلیل آماری روشن و دقیقی در زمینه زیارت 
داشــته باشــیم تا بتوانیم بر اســاس آن امور مربوطه را پیگیری کنیم.حجت 
االســالم و المســلمین رئیسی گفت: مسئله زیارت ظرفیت عظیمی است که 
می تواند در کشور ایجاد آرامش کند و در ارتقای اخالق، معنویت و فرهنگ 
نقش مهمی دارد. ضمن اینکه اقتصاد زیارت هم موضوع مهمی اســت و از 

کار های مهمی که باید در کارگروه انجام شــود 
نحوه ارتباط وزارتخانه های فرهنگی و اقتصادی 
با این موضوع اســت تا مشخص شود که هر یک 
از وزارتخانه ها چه نقشی می توانند در این رابطه 
ایفــاد کنند.وی گفت: این تســهیلگری باید به 
معنی واقعی کلمه به نحوی ایجاد شود که هزینه 
ســفر هوایی و زمینی برای زائران و اســکان آن 
ارزان تمام شود.رئیس جمهور گفت: زیارت ارزان 
و آســان نیازمند ســازوکاری است که باید همه 
دستگاه ها در این رابطه فعال شوند تا اتفاق بیفتد. 
این کار می تواند آثار بســیار ارزشمندی داشته 
باشد.در این جلسه 1۲ مصوبه در حوزه تسهیل 
زیارت اماکن مقدســه برای شیعیان و مسلمانان 
داخل و خارج از کشور تصویب شد.این کارگروه 
از ۸ آبان ۸۸ کار خود را آغاز کرد، اما امروز پس 
از ۲ سال وقفه برای نخستین بار با حضور رئیس 
جمهور تشــکیل جلســه داد و مصوباتی مرور و 
مصوب شد.در این جلسه که عالوه بر رئیس جمهور، وزرای فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور، اســتانداران خراســان 
رضوی، فارس و قم، تولیت آستان مقدس رضوی و نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی و شهردار مشهد الرضا علیه السالم حضور داشتند، هر یک از 
اعضا به بیان نظرات و آخرین اقدامات خود در زمینه تسهیل شرایط زیارت 

زائران در شهر های زیارتی بویژه مشهد، قم و شیراز پرداختند.

کید کرد؛ رئیس جمهور تا

لزوم فراهم آوردن زمینه های زیارت آسان و ارزان برای تمامی مردم 

خبر ویژه

کمک مؤمنانه؛ در سیزدهمین مرحله از رزمایش مواسات، همدلی و 

گلسار تهیه و توزیع شد ۵۰۰ بسته معیشتی و بهداشتی در شهر 
البرز / گروه اســتان ها: همزمان با ایام 
شــهادت حضــرت فاطمه زهرا )س( و 
دومین ســالگرد شــهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی و یارانش ، سیزدهمین 
مرحلــه رزمایش مواســات ، همدلی و 
کمک مؤمنانه  با حضور خانواده معظم 
شهدا ، حسینی تبار رئیس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( شهرستان ساوجبالغ 
، اســحاقی مسئول بســیج سازندگی 
ناحیــه مقاومت بســیج شهرســتان  ، 
مهندس خرمجاه مســئول کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی 
شــهر گلســار، فرماندهان حوزه ها و 
پایگاه های مقاومت بســیج و بسیجیان 
، جمعی از خیرین  و دهیاران و اعضای 
شورای اسالمی روستاهای همجوار در 
سالن  ۹ دی حوزه بسیج برگزار گردید 
. در ابتدای مراســم سروان خیری پور 
فرمانــده حوزه مقاومت بســیج ۶1۵ 
کمیــل ابن زیاد شــهر گلســار ضمن 
خیر مقدم و تســلیت ایام ســوگواری 
شــهادت حضرت زهرا )س( و دومین 
ســالگرد شهادت ســردار سلیمانی در 
ســخنانی بیان داشــت: در این مرحله 
از رزمایش مواســات ، همدلی و کمک 
مؤمنانه ۵۰۰ بسته معیشتی و بهداشتی 
توسط بسیج سازندگی ناحیه مقاومت 
بسیج شهرســتان ساوجبالغ تهیه که 
این بســته ها بین نیازمندان و آســیب 
دیــدگان از بیمــاری کرونا  توزیع می 
گــردد. وی افــزود: امیدواریم با کمک 
خیرین ، مردم  و مسئولین روستاهای 
حوزه اســتحفاظی  ، قرارگاه مواســات 

نیز در ســطح روستاها تشکیل گردد. 
حســینی تبار رئیس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( شهرستان ساوجبالغ نیز 
در ســخنانی  ضمــن تقدیــر از برگزار 
کنندگان این مراســم اظهار داشت: در 
قــرآن  کریم در خصوص  جایگاه و اجر 
عظیــم  نیکــوکاران در  پیش خداوند 
متعال آیات متعددی نازل گردیده است 
. وی افزود: شهید سلیمانی پایه و اساس 
زندگــی اش والیــت بود و به یک نکته 
بسیار توجه داشت و آن هم انفاق و کار 
خیر بود  و هر جایی که نیاز بود شهید 
سلیمانی در آنجا حضور داشت . شهید 
ســلیمانی با اقداماتش  مکتب شــهید 
سلیمانی را بوجود آرود که باعث ترس 
در دشمنان گردیده و پایه و اساس این 
مکتب والیت است . رئیس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( شهرستان ساوجبالغ 

تصریح کرد: رزمایش مواسات ، همدلی 
و کمک مؤمنانه اقدامی بزرگ و جهادی  
است که  طی این دو سال با مدد خیرین 
و مســئولین باعث شــد  از آسیب های 
بســیاری در کشــور جلوگیری نمود . 
حسینی تبار بیان داشت:  از مسئولین 
شــهر گلسار خواســتارم تا با تعامل با 
مســئولین شهرستان  بر اساس اولویت 
بندی نیاز شهروندان ،  با جذب اعتبارات 
در خصوص رفع مشــکالت نیازمندان 
ازجمله : مسکن ، بیماری ، ودیعه مسکن 
و ...  تالش نمایند . اســحاقی مســئول 
بســیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج 
شهرســتان ساوجبالغ نیز در سخنانی 
بیان داشت : در راستای تشکر از خیرین 
و نیکوکاران زبان قاصر اســت . وی در 
خصوص بســیج سازندگی و مأموریت 
آن  اظهار داشت: بسیجیان و گروه های 

جهادی با  تشــکیل قرارگاه محرومیت 
زدایی در شــهر گلسار اقدامات بسیار 
خوبی را با همکاری خیرین و مسئولین 
انجام دادند که باید بر اســاس اولویت 
بنــدی نیازهای قشــر کــم برخوردار 
مرتفــع گردد که در امــر مرمت خانه 
هــای نیازمندان نیــز اقدامات خوبی 
صــورت گرفته اســت . وی افزود این 
قــرارگاه یک قرارگاه مردمی اســت تا 
با هم افزایی مســئولین ، دستگاه های 
اجرایی و خیرین از مشــکالت ، مسائل 
و چالش های مردم  کاســته گردد. وی 
همچنیــن در خصــوص بیانات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(  در رابطه 
بــا گروه هــای جهادی مطالبی را ایراد 
نمود . اســحاقی همچنین در خصوص  
خدمات رســانی گروه های جهادی از 
جمله : تهیه بسته های معیشتی ، تیم 
های پزشــکی ، عمرانی و آموزشــی در 
عرصــه های مختلف مطالبی را عنوان 
و اظهار داشــت:  بایســتی مشــکالت 
مــردم به صورت مردمی مرتفع گردد. 
در پایان مراســم  از نیکوکاران بسیجی 
بــا اهدای لــوح ســپاس قدردانی به 
عمل آمد . شــایان ذکر اســت در این 
مرحله از رزمایش مواســات ، همدلی و 
کمک مؤمنانه ۵۰۰ بســته معیشتی  و 
بهداشتی  به ارزش  ۳۵۰ میلیون تومان 
توسط بسیج سازندگی ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان ساوجبالغ  با همکاری 
قرارگاه مواســات و همدلی شهر گلسار 
تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگاه 

از بیماری کرونا توزیع گردید.
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کوتاه از جامعه

مراجعه محدود موتور 
سیکلت ها برای اخذ 

معاینه فنی 
مدیــر امور اجرایی معاینه فنی 
خودروهای کشور گفت: معاینه 
فنی می تواند  در بهبود و ارتقاء 
تولید خودرو در کشور، کاهش 
آالیندگــی و افزایــش ایمنی 
وسائل نقلیه بسیار  موثر باشد و 
اطالعات سامانه سیمفا و مراکز 
معاینه فنی می تواند کمک حال 
صنعت خودروی کشــور باشد.
عبداله متولی افزود: در خارج از 
محدوده کاهش آلودگی هوای 
کالنشهرها اغلب شهروندان به 
جهت عــدم ثبت تخلف فقدان 
گواهــی معاینه فنــی و اعمال 
قانــون از جانــب پلیس راهور 
خــود را ملزم به اخــذ گواهی 
معاینــه فنی نمــی بینند.وی 
افــزود: با توجه به تردد بیش از 
1۸ میلیون خودروی مشــمول 
معاینه فنی در کشــور در سال 
۹۹ تنهــا بــرای 11میلیــون 
گواهی معاینه فنی صادر شــده 
که ایــن البته به معنای حضور 
11 میلیــون خــودرو در مراکز 
معاینه نیســت چرا که بر اساس 
جدول ســن مرز فرســودگی، 
بعضــی خودروهــا  موظف به ۲ 
تا ۳ بار اخذ گواهی معاینه فنی 
در ســال هستند و بر این اساس 
تعــداد خودروهــای مراجعه 
کننــده جهت اخذ معاینه فنی 
بسیار کمتر از آمار مذکور  است.
وی تاکیــد کــرد: تردد بیش از 
1۲ میلیون موتور ســیکلت در 
کشور سال گذشته وجود داشته 
اما بــه جهت عدم اعمال قانون 
برای موتور ســیکلت های فاقد 
معاینه فنی، فقط ۲۳۰ دستگاه 
موتور ســیکلت به مراکز معاینه 
فنــی جهت اخذ گواهی معاینه 

فنی مراجعه کرده اند.

کشور  کوه های  وضعیت 
کوهنوردی   برای 
 در هفته جاری 

مساعد است
رییــس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع 
هــوا درباره پیش بینی وضعیت 
جــوی کوهســتان ها در هفته 
جاری، گفت: در این مدت پدیده 
جوی خاصی در ارتفاعات وجود 
ندارد و از امروز دوشنبه ) ۲۰دی 
ماه( ســامانه  بارشی وارد کشور 
می شــود و بخش هایی از غرب 
کشــور و استان های کردستان 
و کرمانشــاه و تا حدودی زنجان 
و ارتفاعــات قزوین طی امروز و 
فردا یعنی دوشــنبه و سه شنبه 
)۲۰و۲1 دی مــاه( بارش برف 
خواهند داشت.صادق ضیائیان 
افزود: در مجموع وضعیت جوی 
در هفته جاری آرام است و تنها 
پدیده خاص در کوهســتان ها 
وزش باد شدید طی امروز و فردا 
)۲۰و ۲1 دی ماه( در ارتفاعات 
البرز است  و در سایر نقاط پدیده 
خاصی پیش بینی نمی شود.وی 
افزود: کوهنــوردان می توانند 
طبق روال عادی با رعایت نکات 
ایمنی به کوهنوردی بپردازند.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی 
عنوان کرد؛

کمین تهران فرونشست  در 
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی با 
اشاره به فرونشست زمین در نسیم شهر 
و وضعیت فرونشســت زمین در استان 
تهران، اظهار کرد: علت این حادثه قنات 
هــای قدیمی و متروکه بســیار زیادی 
است که در تهران و اطراف تهران واقع 

شده است. 
انشعابات این قنوات، نسیم شهر و برخی 
نقاط دیگر را در نیز در بر می گیرد که در 
گذشته بیشتر با هدف آبیاری و انتقال 
آب وجود داشــته است.دکتر علی بیت 
الهی گفت: متاســفانه حاال روی رشته 
قنات هایی که مدفون شــدند و آثاری 
روی ســطح زمین ندارند ســاختمان 
احداث شــده اســت و بر اثر ریزش و 
آب شســتگی ها این فرونشست های 
ناگهانی رخ می دهــد و فروچاله هایی 
در ســطح زمین ظاهر می شود. پدیده 
فروریزش نســیم شهر که نهم دی ماه 
رخ داد نیز در ادامه همین مســاله بوده 
اســت. البته این ناحیه در جنوب غرب 
استان تهران و مجاور شهر تهران است 
که زونی با فرونشســت بسیار باال است 
و تا حد ۲۴ سانتی متر در سال نیز این 
نــرخ فرونشســت را در این ناحیه که 
نســیم شهر، چرمشهر، اسالم شهر و ... 
اســت را نیز در برمی گیرد. اگر این زون 
فرونشست را در نظر بگیریم، نزدیک به 
دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را از مناطق 1۷، 
1۸، 1۹ تهران و همین طور شــهرهای 
اقماری جنوب و جنوب غرب تهران را در 
بر می گیرد. چندین پمپ بنزین، پمپ 
گاز، لوله های سوخت، چندین کارخانه 
و مراکز صنعتی نیز در این زون مستقر 
هستند. بیشترین نرخ فرونشست زمین 
استان تهران نیز در همین ناحیه است. 
پــس خطر فرونشســت زمین ممکن 
اســت موجب خســارت و آسیب های 
جدی شــود. وی بــا بیان اینکه حدودا 
۵۰ هــزار میله یا چــاه قنات در تهران 
واقع شده و بالغ بر ۵۵۰ کیلومتر رشته 
قنات است، گفت: عالوه بر فرونشست، 
ریزش قنات های متروکه نیز نکته بسیار 
مهمی است. اگر زیر پی ساختمان ها این 
ریزش ها رخ دهد متاسفانه ممکن است 
موجب فروریزش ساختمان نیز بشود. 
این پدیده مهمی اســت که باید مورد 

توجه قرار گیرد.

7جامعه

رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه امسال هم مانند هر سال ردیف 
بودجه ای به سربازان اختصاص داده نشده، آیا در سال 
آینده ســربازان افزایش حقوق دارند و در کمیسیون 
تلفیق به این مســاله رسیدگی می شود یا خیر، گفت: 
هیچ ســالی در بودجه ردیفی برای حقوق، البســه و 
پوشــاک سربازان دیده نمی شود و این موضوع جدید 

نیست.
وحید جالل زاده افزود: در تبصره 1۴ قانون هدفمندی یارانه ها سال گذشته 
عدد خوبی را برای افزایش حقوق ســربازان در نظر گرفتیم که این موضوع 

سبب شد تا هم حقوق سربازان افزایش پیدا کند و هم 
مباحثی که به پوشاک و البسه مربوط می شد حل شود.

وی افزود: امسال هم در تبصره 1۴ این اتفاق می افتد 
و در ســال آینده افزایش حقوق سربازان را داریم.وی 
در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد حقوق 
ســربازان افزایش پیدا می کند، گفت: باید ابتدا منابع 
مشخص شود تا بتوانیم بگوییم قرار است این افزایش 
چه مقدار باشد.وی افزود: باید دید بودجه امسال با چند 
دالر بسته می شود و چند بشکه نفت به بودجه اختصاص داده می شود و بعد 
کمیسیون تلفیق تشکیل شود تا بتوانیم در مورد این موضوع صحبت کنیم.

رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس:

سال آینده حقوق سربازان افزایش پیدا می کند

خبر ویژه

کسن تقلبی صادر شده است؟ کارت وا برای چند نفر 
مدیرکل دفتر بازرســی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شــکایات وزارت بهداشــت، گفت: برای کسانی که 
کارت واکسن تقلبی بدون انجام واکسیناسیون صادر 

شده بود را شناسایی کردیم.
علیرضا رحیم نیا در مورد بحث فروش کارت واکسن 
تقلبی، افزود: تعداد کارت های صادر شــده واکســن 
بــدون انجام واکسیناســیون که در فضای مجازی به 
این موضوع دامن زده می شــود خیلی کم اســت و 
تاثیری در افکار عمومی ندارد  و دفتر بازرسی وزارت 
بهداشــت به صورت مستمر این موضوع را رصد کرده 
و با متخلفان برخورد می کند.وی با بیان اینکه سامانه 

1۹۰ تمامی شکایات مردم را مورد رصد قرار می دهد، 
افــزود: ایــن ســامانه دارای ۶ خط بوده که خط ۷ نیز 

برای رســیدگی به مشکالت پزشکان راه اندازی شده 
و گروه پزشــکی می تواند از طریق تماس با ســامانه 

1۹۰ مسایل خود را بیان کنند.
وی با اشاره به اینکه بدنه وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشــکی مورد بازرســی قرار می گیرند، گفت: 
اعتقاد وزیر بهداشــت، بر آن است که برای پیشگیری 
از ایجاد سوء استفاده باید بخش های مختلف وزارت 
بهداشــت و دانشگاه های علوم پزشکی از جمله دفتر 
وزیر مورد بازرســی و عملکرد قرار گیرند و ما نیز در 
همین جهت برنامه های حوزه بازرســی و شــکایات 

وزارت بهداشت را اجرایی می کنیم.

رشد جمعیت سالمندی یکی از چالش های 
مهمی است که کشور در دهه های آتی با آن 
مواجه است؛ به همین دلیل باید در تمامی 
اســتان ها برنامه هایی برای بهبود شرایط 
بهداشتی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی 
ســالمندان وجود داشته باشد. مهم ترین 
درخواســت و مشکل بازنشستگان حقوق 
و درآمد کافی، اســتفاده از بیمه و خدمات 
درمانی است و بر همین اساس باید مسئوالن 
نهادهای حمایتی و قانون گذار در کشــور 
قوانین و خدماتی را در راســتای حمایت از 
بازنشستگان و ســالمندان در دستور کار 
قــرار دهند زیــرا در آینده با افزایش تعداد 
بازنشستگان با مشکالت بیشتری در کشور 
مواجه خواهیم شــد. هم اکنون جمعیت 
ســالمندان مثبت ۶۰ سال ایران، بیش از 
1۰ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک 
به هشت و نیم میلیون نفر است و از 1۳۵۵ 
تــا 1۳۹۸ یعنی طی ۴۳ ســال، جمعیت 
ســالمندی ایران از ۵ درصد به 1۰ درصد 
رســیده و سپس در یک شتاب منحصر به 
فرد جهانی، تنها در عرض ۲۳ سال، یعنی 
از 1۳۹۸ تا 1۴۲۰، جمعیت ســالمندی از 
1۰ درصد به ۲۰ درصد می رسد و استمرار 
این رشــد، باعث عبور جمعیت سالمندان 
ایران از یک سوم جمعیت کشور )یعنی ۳۳ 
درصد( در حدود سال 1۴۳۵ خواهد شد. 

لزوم ایجاد سازمان ملی سالمندان
به گفته کارشناسان در این امور هنگامی که 
جمعیت ســالمندی با شیب تندی در حال 
افزایش است نیاز به سازمان ملی سالمندان 
در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد 
و باید در ادارات کارشناس مسئول متصدی 
امر سالمندی در نظر گرفته شود. بین ۴۰ تا 
۵۰ دستگاه کالن کشور فقط در سه دستگاه 
در حد یک اداره به موضوع سالمندی پرداخته 
می شــود و دســتگاه ها به سالمندان مانند 
سایر اقشــار خدمت می دهند درحالی که 
سالمندان به سمت گروه آسیب پذیرشدن 
حرکــت می کند و نیاز به توجه دولت دارد. 
ســازمان برنامه و بودجه نقش کلیدی دارد 
که منابع پایدار مادی برای اجرای برنامه های 

ســالمندی تخصیص دهد و دستگاه های 
اجرایی را ملزم کند که برنامه اختصاصی به 
صورت ساالنه برای سالمندان داشته باشند 
و این بودجه را به صورت نشان دار مبتنی بر 
عملکرد و پیامدسنجی دیدن آثار این برنامه 

ها در زندگی سالمندان رصد کند.
 برنامه های دستگاه ها مبتنی 

بر سند ملی 
حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای 
ملی سالمندان کشور دراین باره می گوید: 
برنامه های ســایر دستگاه ها به ویژه برای 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان بهزیستی نیز مبتنی بر سند ملی 
سالمندان خواهد بود و برنامه هایی در این 
جهت تعریف شــده اســت. وی اضافه می 
کند: به عبارت دیگر دستگاه های مختلف 
برنامه هــای خــود را ارائه دادنــد و برنامه 
اقدام ملی ســالمندان مراحل نهایی خود 
را می گذرانــد و هنــوز تجمیع برنامه های 
دســتگاه های مختلف را نداشــتیم که به 
صــورت یکپارچه باشــد. رئیس دبیرخانه 
شــورای ملی ســالمندان کشور ادامه می 
دهد: دستگاه ها برنامه ها را به سازمان برنامه 
دادند و برنامه اختصاصی ســند سالمندان 

به جز دبیرخانه برای دســتگاه های دیگر 
وجــود نــدارد. عالمه مــی افزاید: برخی 
دستگاه ها مانند سازمان بهزیستی کشور و 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
برنامه های خود را مقداری توسعه دادند یا 

مبتنی بر سند ملی سالمندان کردند.
 افزایش چشمگیر بودجه 

اجرای سند ملی سالمندان
رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان 
کشــور از افزایش چشمگیر بودجه اجرای 
سند ملی سالمندان برای دبیرخانه این شورا 
خبر داد و با اشاره به پنج برابر شدن بودجه 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برای 
اجرای ســند ملی سالمندان در مقایسه با 
ســال قبل، می گوید: بودجه اجرای ســند 
ملی سالمندان برای دبیرخانه ۵۰۰ میلیارد 
ریال تعیین شده که این رقم برای دبیرخانه 
شــورای ملی سالمندان که کار مطالعاتی، 
نظــارت و تنظیم گــری انجــام می دهد، 
مناســب است.وی می افزاید:  برای اجرای 
سند ملی سالمندان که به صورت یکپارچه 
در بخش های سالمت، رفاه و حمایت اجرا 
خواهد شد، قطعا رقم های باال وجود دارد اما 
هنوز برنامه های کاملی و پوشش حمایتی 

کامل در این زمینه نداریم. ما حداقل نیاز به 
صد برابر شدن بودجه سالمندی دستگاه ها 
داریم.عالمه خاطر نشــان می کند: بودجه 
ســالمندی باید در سه بخش رفاه، سالمت 
و پوشش برنامه های حمایتی باشد اما چون 
برنامه اقدام مشخص نشده است در حقیقت 
شاید انتظار اینکه اکنون بودجه ای تعیین 
شود، انتظار بجایی نباشد.به گفته وی، در 
حال حاضر هشت میلیون و ۸۳۷ هزار نفر 
جمعیت سالمند در کشور وجود دارد.وی، 
ســند ملی سالمندان را دارای شش هدف 
اصلی شامل ارتقای سطح فرهنگی جامعه 
در زمینه پدیده سالمندی، توانمندسازی 
سالمندان، حفظ و ارتقای سالمت جسمی، 
روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه 
و حمایت های اجتماعی، توسعه زیرساخت 
های مورد نیاز امور سالمندی و امنیت مالی 

نظام حمایت از سالمندان ذکر می کند. 
 ارتقای سطح فرهنگی جامعه 
در خصوص پدیده سالمندی

رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان 
کشــور می افزاید: سند ملی سالمندان به 
بحث هایی مانند معیشت و امنیت درآمد 
سالمندان از منابع عمومی می پردازد و بر 
اساس این سند الزم است وظایف دستگاه ها 
در رابطه با سالمندی در بودجه های آینده، 
دیده شــوند.ارتقای سطح فرهنگی جامعه 
در خصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی 
سالمندان، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، 
روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، تقویت 
حمایت های اجتماعی برای ارتقای سرمایه 
اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز 
در امور سالمندی و تامین منابع مالی پایدار 
برای نظام حمایتی از ســالمندان از اهداف 
سند ملی ســالمندان است. طبق گزارش 
ســازمان آمار، جمعیت ایران در ســال ۹۸ 
به حدود ۸۳ میلیون نفر رســیده  و اکنون 
جمعیت سالمند باالی ۶۰ سال کشورمان 
بــا رقم ۸ میلیــون و ۲۳1 هزار نفر، یعنی 
حدود ۹.۹ درصد جمعیت کشور و جمعیت 
باالی ۶۵ سال، ۶.۴ درصد جمعیت کشور را 

تشکیل می دهند.

قطار بهبود وضعیت رفاهی سالمندان در راه است؛

 نشستن سالمندان 
روی نیمکت آرامش 

گهی فقدان سند مالکیت  آ
طــی  زارعــی  ســواد  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
مــورخ   ۱۳۸۱۹ شــماره  بــوارده  تقاضــای 
برگــه   ۲ ارائــه  ضمــن  و   ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر 
اســناد رســمی شــماره ۳۷ ربــاط کریــم مدعــی 
اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
 ۱۸۶۶ پــاک  مترمربــع   ۱۷۸/۱۲ بمســاحت 
فرعــی از ۱۱۵ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
از اصلــی مذکــور واقــع در  پــاک ۵۶۱ فرعــی 
ــاط کریــم ذیــل ثبــت ۹۴۰۵۴ صفحــه  الرد رب آ
ــر امــاک جلــد ۳۱۷ بشــماره چاپــی  ۳۷۳ دفت
زارعــی  آقــای ســواد  بنــام  الــف ۸۰   ۱۴۲۲۶۳
فرزنــد فتح علــی ثبــت صــادر و تســلیم گردیــد 
و نامبــرده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
و  گردیــده  مفقــود  نامعلومــی  بعلــت  فــوق 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
یــک  تبصــره  اســتناد  بــه  مراتــب  لــذا  اســت 
مــاده ۱۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخص یــا 
اشــخاصی بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت جهــت 
تنظیــم ســند بــه آن دفترخانــه مراجعــه نمــود 
متقاضــی را بــه همــراه مســتندات تنظیــم ســند 

ایــن اداره راهنمایــی نمایــد. بــه 
ک   سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
کریم - بابک احمدی رباط 
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»دینامیت« رکورد فروش 
سینمای ایران را شکست

با رسیدن فروش مجموع فیلم 
»دینامیــت« به ۳۸ میلیارد و 
۶۰۰ میلیــون تومان، این فیلم 
رکورد فروش ســینمای ایران 

را شکست.
این رکورد طی دو سال گذشته 
در اختیــار فیلــم »مطرب« 
بــود، اما »دینامیــت« که در 
ناامید کننده تریــن روز هــای 
سینمای ایران در میانه بحران 
کرونا نمایش داده شــده بود نه 
تنهــا به یکــی از عوامل اصلی 
بازگشــت مردم به ســینما ها 
تبدیل شــد، بلکه حاال رکورد 
فروش سینمای ایران را هم در 

اختیار دارد.
هرچند »مطرب« با بیش از ســه 
میلیــون مخاطب بــه این آمار 
فروش رســیده بــود، اما همین 
نسبت بین »مطرب« و »هزارپا« 
و رکوردشــکنی های قبلی هم 
وجود دارد و افزایش قیمت بلیت 
همواره در رکوردشــکنی های 
سینمای ایران نقش داشته، اما در 
زمان فعلی نمایش و در میانه های 
بحران کرونا امید ها آنقدر نسبت 
به گیشــه ســینمای ایران کم 
بود که ســازمان سینمایی برای 
رســیدن به فروش پنج میلیارد 
تومــان هم کمک هزینه در نظر 

گرفته بود!

 »شادروان« 
آمــاده نمایش در فجر

همزمــان با پایــان مراحل فنی 
فیلم ســینمایی »شــادروان« 
برای حضور در جشــنواره فجر، 
کارگردان این فیلم در یادداشتی 
بــه کمدی خوانــدن فیلمش 
واکنش نشان داد. حسین نمازی 
کارگردان این فیلم در یادداشتی 
انتقادی پیرامون کمدی خواندن 
دومین ســاخته سینمایی اش 
در رســانه ها، نوشت:ســختی 
کارِ فیلمســاز در روزگار تلــخ و 
پرمســئله جامعه این است که 
هم باید آینه  شــفاف واقعیت ها 
باشــی و هم به فکر حاِل خوب و 
روان مخاطب. هرچند بسیاری 
از حــرکات و اظهارنظرهایی که 
این روزها می بینم و می شــنوم 
بــه حدی مضحــک و احمقانه 
هستند که طعنه به کمدی های 
لوس و بی مایه ســینما می زنند، 
اّما قطعاً فیلم »شادروان« از این 
دایره بیرون ایستاده و یک فیلم 
کمدی نیست. ما در عجیب ترین 
و ســخت ترین شــرایط سعی 
کردیــم با ســاخت یــک فیلِم 
اجتماعِی شیرین و دغدغه مند، 
حــاِل خوب را به مخاطب هدیه 
کنیــم و یادآوری کنیم، ما مردم 
ایران یک خانواده ایم و کسی حق 
نــدارد به عضوی از این خانواده 

بگوید؛ ناراحتی جمع کن برو!

فرهنگ و هنر

 ریگ جن؛ 
مثلث برمودای ایران

کویر »ریگ جن« از صعب العبورترین 
نواحــی دنیــا، منطقه کویــری و پر از 
 تپه های شنی و باتالق های نمکی است.
در حــال حاضــر در این منطقه هیچ 
عالئمی از حیات دیده نمی شــود. این 
کویر در جنوب غربی و غرب دشت کویر، 
جنوب سمنان، جنوب شرق گرمسار، 
شرق منطقه حفاظت شده کویر، شمال 
انارک و غرب جندق قرار گرفته است و 
 وسعتی برابر با ۳۸۰۰ کیلومترمربع دارد.

شــگفت انگیز ترین  جــن،  ریــگ 
اسرار آمیز ترین و ترسناک ترین منطقه 
ایران است، با باتالق های سهمگین که 
مــرگ را برای هر موجــودی زنده ای 
به ارمغان می آورد. اتفاقات بی پاســخ 
و توجیــه نشــده بســیاری در ایــن 
منطقه روی داده اســت و نمک زار های 
ایــن منطقــه محــل قتــل و دفن 
 موجودات زنده بســیاری بوده اســت.

زیربنای ریگ جن یک دشت فرسایش 
یافته اســت که در حال حاضر تپه های 
ماســه ای برخان و تپه های ماســه ای 
هرمــی )قــورد( آن را اشــغال کرده 
اســت. تمام ریگ جن دارای رسوبات 
نمکی فراوان اســت که عمده رسوبات 
و مــواد فرسایشــی آن از دامنه هــای 
 فرسایش یافته البرز شکل گرفته است.

فرورفتــن در گل و لجــن در »ریــگ 
جن«، شــاید یکــی از خطرناک ترین 
اتفاقاتی باشد که ممکن است گریبان 
گیر مســافران ناوارد شــود و آنها را به 
کام مرگ بکشاند. سال های متمادی، 
هیچ کــس جرئت آنکه به »ریگ جن« 
ســفر کند و راز این کویر اســرار آمیز 
را کشــف کند، نداشــت، یا اگر حتی 
جرئتــش را هــم داشــت،  بــه دلیل 
 ناآشــنایی با منطقــه درراه می ماند.
سون هدین در سال 1۹۰۰ ریگ جن را 
کشف کرد و بعدازآن هم آلفونز گابریل 
در سال 1۹۳۰ از نزدیکی آن گذر کرد؛ 
اما هیچ کدام نتوانستند از این بخش از 
کویر عبور کنند و ناچار به ســمت یزد 
برگشتند؛ اما عبور از آن همچنان برای 
کویرنوردان به صــورت یک رؤیا باقی 
ماند تا اینکه باالخره در ســال 1۹۹۷ 
طلسم ریگ جن توســط علی پارسا، 
کویرشناس مقیم آمریکا شکسته شد. 
او به همراه آقای میران زاده، رئیس وقت 
پارک ملی کویر، با هواپیما برافراز ریگ 
جــن رفتند تا ثابت کنند که هیچ چیز 
شــگفت انگیزی در ریــگ جن وجود 
ندارد. علی پارســا، اما یک سال بعد، با 
ماشین وارد »ریگ جن« شد و بعدازآن 
بسیاری از کویرنوردان از »ریگ جن« 
گذشتند. البته با تجهیزات کامل که نه 

گرفتار روح شدند و نه جن زده!

گردشگری

ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد که شیوع سویه اُمیکرون به ترکیبی از چند عامل 
از جمله ســاختار این ســویه و افزایش ارتباطات اجتماعی مربوط می شــود."ماریا ون 
کرخو" مدیر فنی ســازمان جهانی بهداشــت گفت: به دنبال ثبت رکورد موارد جدید 
ابتال ظرف یک هفته، افراد باید در مورد کاهش میزان قرار گرفتن در معرض ویروس و 
کنترل انتقال بیماری بیشتر دقت داشته باشند.وی افزود: سویه اُمیکرون بر اثر عوامل 
متعددی در میان مردم منتقل می شود. فاکتور نخست، جهش های موجود در ویروس 
است به آن اجازه می دهد راحت تر به سلول های بدن انسان بچسبد.مدیر فنی سازمان 
جهانی بهداشــت با اشــاره به دومین دلیل گســترش این سویه از ویروس اظهار داشت: 

با پدیده ای مواجه هستیم که به آن فرار ایمنی می گویند و بدان معنی است که افراد 
می توانند مجددا به ویروس آلوده شوند حتی اگر پیش از این به ویروس آلوده شده یا 
در برابر بیماری واکسینه شده باشند.وی گفت: دلیل دیگر این است که ما شاهد تکثیر 
این سویه از ویروس در مجرای تنفسی فوقانی هستیم و این سویه با دلتا و انواع دیگر که 
در مجرای تنفسی تحتانی و در ریه ها تکثیر می شد، متفاوت است. به گفته مدیر فنی 
سازمان جهانی بهداشت، اما عالوه بر این عوامل، گسترش ویروس همچنین می تواند به 
دلیل ارتباط بیشتر افراد، گذراندن زمان بیشتر در فضاهای سرپوشیده در فصل زمستان 

و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی مانند فاصله گذاری فیزیکی انجام می شود.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

میکرون
ُ
گسترش ا چند عامل موثر در 

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

درس بزرگی 
که استقالل و 

پرسپولیس بعد از 
حذف گرفتند!

سرانجام پس از کش 
و قوس های فروان، 

کنفدراسیون فوتبال آسیا 
استقالل و پرسپولیس 

را از حضور در دور 
بعدی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا محروم 

کرد. خبرآنالین با انتشار 
کارتونی از مهدی عزیزی 

به این موضوع پرداخت.

مقدم که در گام قبلی خود در شبکه نمایش خانگی ناموفق 
بود و شرایطی ایجاد کرد که »خواب زده« نیمه کاره رها 
شــد، در ســریال »جزیره« ســعی کرده رویکرد خود را 
تغییر دهد تا شــاید کارنامه اش احیا شــود. این تغییرات 
اما، نه تنها به نتیجه مورد نظر مردم منجر نشــده، بلکه با 
اغراق و افتادن به ورطه ابتذال، زمینه شــوخی کاربران 

فضای مجازی را هم فراهم آورده است.
بازی با سرمایه داری

اگر عالقه مند به نقد های مطرح شده بر سریال های شبکه 
نمایش خانگی باشــید و به طور خاص نقد های مســعود 
فراستی بر این مجموعه ها را دنبال کنید، حتما می دانید 
که این منتقد سرشناس سینما و تلویزیون ایران، در نقد 
ســریال »زخم کاری«، ایــن مجموعه را اثری در ترویج 
سرمایه داری نامید. فارغ از درست یا نادرست بودن نظر 
فراســتی در این باره، روشــن است که اگر »زخم کاری« 
را مروج ســرمایه داری بدانیم، »جزیره« سیروس مقدم 
ســریالی است که سرمایه داری را روی سرش می گذارد 
و گونــه ای از انســان معاصر را بــه عنوان قهرمان تحویل 
مخاطبــان می دهــد که ارائه آن به این شــکل حتی در 
لیبرال ترین کشور های جهان هم چندان مرسوم نیست.

»جزیره« ســریالی اســت درباره یک خانواده بزرگ که 
به لحاظ تمکن مالی در ســطحی باورنکردنی قرار دارند. 
وضعیت مالی این خانواده به شکلی است که از پروژه های 

ریز و درشت اقتصادی خود، پوششی برای ماجرای خریدن 
یک جزیره ساخته اند و در سطحی از تجمل گرایی به سر 
می برند که نمونه اش حتی در ســریال های نوجوان پسند 
آمریکایی هم کمتر به چشم می خورد. »جزیره« که دست 
خود را در قصه خالی می بیند، با پرداختن به شاخصه هایی 
که امکان نمایش آن ها حتی برای بالیوود هم قفل است، 
تصویر تازه ای از زندگی خانواده های ثروتمند به دســت 

می دهد.
قهرمانی با دستان خالی

در مرکز سریال »جزیره« شخصیتی با نام ارشد شاهنگ، 
قرار گرفته که به معنای دقیق کلمه یک آقازاده است. ارشد 
به لحاظ ظاهری جذاب اســت، خودرویی ســوار می شود 
که در بســیاری از شــهر های کشورمان حتی یک مورد از 
آن تردد نمی کند، شاهنگ مدیریت تشکیالت اقتصادی 
را از پــدرش بــه ارث برده و از همه جالب تر اینکه معموال 

در امــور اقتصادی هم دخالت چندانی نمی کند. ارشــد 
شــاهنگ در کمرکش این ســریال به یک دختر خبرنگار 
ســاده از طبقات متوســط دل می بندد و وقتی با مخالفت 
پدرش روبه رو می شــود، ناگهــان در قامت یک قهرمان 

تغییر چهره می دهد.
از شــخصیتی حرف می زنیم که با دختر مورد عالقه اش 
مسابقه سرعت می گذارد، در حالی که یکی پیاده و دیگری 
با خودرو مازراتی تردد می کند. مردی که کارگردان بیش 
از یک بار از ساعت آن چنانی دستش کلوز آپ می گیرد و 
پدرش مبلغ دمنوش خود را به دالر مقابل دوربین اعالم 
می کند. این چهره، قهرمان ســریال »جزیره« اســت که 
فیلم ساز هم او را پشتیبانی می کند و دوربینش را جوری 
حرکت می دهد که بر شوکت و جالل این موجود پوشالی 
بیفزاید.کشتی تفریحی، هواپیمای شخصی، خودرو های 
لوکس و البته مســلح کردن این شــمایل ناقص به سالح 
دانش، شــخصیت پردازی و اجرای ســریال را مضحک 
جلوه می دهد. از ســریالی حــرف می زنیم که قهرمانش 
شــغل ندارد و به این موضــوع می بالد؛ بنابراین طبیعی 
است که »جزیره« به یک مجموعه طوالنی، پرزرق وبرق 
و کســل کننده از انواع نما های هلی شــاتی جزیره کیش 
تبدیل شــود و خودش را در ســطح یک پیام بازرگانی که 
کمی هم قصه کلیشــه ای پســر شاه و دختر رعیت به آن 

اضافه شده، تنزل دهد.

سریال »جزیره« سیروس مقدم؛ یک پیام بازرگانی بلند


