
قیمت دارایی ها با رشد تورم باال رفته  است

مالیات  ستانی از ثروتی که وجود ندارد

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

، قیمت »اسمی« بسیاری از کاال های سرمایه ای     با افزایش تورم در یکی، دو سال اخیر
نیز رشد کرده است. به طور مثال، فردی که امروز یک خودروی معمولی ساخت داخل 
بــه قیمــت ۵۰۰ میلیــون تومــان دارد؛ لزومــا فــردی ثروتمند نیســت. بلکــه افزایش تورم و 

تر برود.  کاهش ارزش پول ملی موجب شده تا قیمت کاالیی که او استفاده می کند باال
در حالی که قیمت »واقعی« این کاال برخالف قیمت »اســمی« آن بســیار کمتر از چیزی 

 | صفحه 3 است که در بازار دیده می شود...

آمارها نشان می دهند ؛

سدهای کشور همچنان تشنه اند
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وزیر کار:

گروه های خاص از  بیمه 
محل افزایش بدهی های 

دولتی  توسعه می یابد
     وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: 
پیرو درخواست چندین ماه برای توسعه 
بیمــه گروه هــای خــاص از محــل افزایــش 
بدهی هــای دولتــی با قول رئیس ســازمان 
برنامه وبودجه این مورد عملیاتی و فعال 

خواهد شد...

وزیر خارجه ایران در بدو ورود به عمان؛

ایران به دنبال تقویت پیوند 
شبکه همسایگان است

      وزیر امور خارجه در بدو ورود به مسقط، 
روابط ایران و عمان را پایدار و دیرینه خواند 
و گفت با توجه به رویکرد دولت سیزدهم به 
همسایگان و گسترش روابط با همسایگان 
دنبــال  بــه  اســالمی  جمهــوری  شــمالی، 
 تجربــه روابــط خــوب بــا همســایگان حــوزه 
شــبکه  پیونــد  تــا  اســت  فــارس  خلیــج 

همسایگان را تقویت کند...  | صفحه 2  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

توسعه همکاری ها در 
گستره شرکت نفت خزر

4

 تا پایان سال ۱۴۰۰ 
تمام معلمان باید 
»رتبه بندی« شوند

7

 انتقاد از بی توجهی 
 به دنیای نوجوانان 

در قاب نمایش
8

تغییر قیمت کاالها دیگر 
دل بخواهی نیست

3

گهی تجدید مناقصه عمومی آ

 حسین لطفی طلب - سرپرست دهیاری همدانک

دهیــاری همدانــک درنظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال ۱۴۰۰ و مجــوز اعضــای 
ــکاران  ــه پیمان ــی ب ــه عموم ــزاری مناقص ــق برگ ــر را از طری ــروژه زی ــامی، پ ــورای اس ــرم ش محت

واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
عنوان مناقصه: همسطح سازی و جدول گذاری معابر همدانک 

: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کل اعتبار
: ۳ ماه  کار مدت اجرای 

سپرده شرکت در مناقصه: ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
: رتبه ۴ راه و باند و رتبه ۵ ابنیه  حداقل رتبه و صالحیت مورد نیاز

۱- ســپرده شــرکت در مناقصــه مــی بایســت حداقــل ۵ درصــد مبلــغ کل قــرارداد بــه صــورت 
ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع دهیــاری همدانــک و یــا اصــل رســید پرداخــت وجــه مذکــور بــه 
حســاب ســپرده شــماره ۰۱۰۷۰۷۱۰۱۴۰۰۸ بانــک ملــی شــعبه نســیم شــهر در وجــه دهیــاری 

همدانــک تهیــه شــود.

۲- مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکثــر تــا ۱۰ روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد 
بــود و محــل دریافــت و تحویــل اســناد امــور مالــی دهیــاری مــی باشــد.

۳- جهــت دریافــت اســناد در ُمهــر شــرکت بــا امضــای مدیــر بــا درخواســت کتبــی بــه همــراه 
واریــز فیــش مبلــغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت خریــد اســناد مناقصــه بــه حســاب شــماره 

۰۱۰۷۰۷۱۰۱۴۰۰۸ بانــک ملــی شــعبه نســیم شــهر در وجــه دهیــاری همدانــک.
۴- هزینــه درج آگهــی برعهــده برنــده مناقصــه بــوده و دهیــاری در قبــول یــا رد در یــک و 
کلیــه پیشــنهادات واصلــه و همچنیــن قیمــت هــای غیرواقعــی و بــدون مســتند مختــار مــی 

باشــد و ســایر اطاعــات و جزئیــات در کاربــرگ مناقصــه درج گردیــده اســت.
۵- برای این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد.

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

 نوبت اول

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

گهی مناقصه عمومی و مناقصه خرید عمومی  با شماره: )۱85( / م  آ
 / ۱۴۰۰( (و)۱ -)۱7۱(/م/۱۴۰۰ (و)  2 -)۱۱6   /خ/۱۴۰۰(( 
و)2-)۱۴6-۱۴۰ /م/۱۴۰۰(و)3-)۱32-۱3۴(/م/۱۴۰۰(((

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

 نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد پــروژه هــای آبرســانی خــود را طبــق جــدول زیــر از طریــق مناقصــه 
عمومــی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعییــن صاحیــت شــده بــه اجــرا بگــذارد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد بــرای اخــذ 
اســناد مناقصــه از تاریــخ درج نوبــت دوم آگهــی بــه مــدت ۸ روز بــا شــماره مناقصــه هــای ذیــل بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و 
یــا جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه اســتثنا روزهــای تعطیــل بــا شــماره تلفــن ۸۲۵۴9۳۰-۰۸۳۳ تمــاس حاصــل نماینــد. در 
 )www.abfaksh.ir( ݢضمــن آگهــی مذکــور در ســایت ملــی مناقصــات کشــور و ســایت شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه ݢ

منعکــس مــی گــردد.  

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

#من-مراقب-آب-هستم

مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

) ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه ) ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز
شماره مناقصه 

سامانه  ستاد
محل تامین 

اعتبار

اجرای خط انتقال آب ) از میدان تجدیدآبرسانی
ح 52000007008000414 آب39,371,862,1581,968,593,108کرمانشاهایثار تا پمپ گازوییل( طر

عمرانی

مناقصهآبرسانی

عملیات حفاری یک حلقه چاه  نیمه 
عمیق دهانه گشاد و آب شرب به 

عمق 15 متر همراه با احداث گالری 
بطول 70 متر روستای آب باریک

کاوشهای 4,606,980,241230,349,012سنقر
ح 2000007008000415زمینی طر

عمرانی

26,000,000,0001,300,000,000کرمانشاهخریدالکترو پمپ افقی 37 دستگاهتجدیدخرید

تولیدکننده یا 
تامین کننده 

داری نامه 
نمایندگی 

معتبر

ح 2000007008000416 طر
عمرانی

تجدید
حفاظت و حراست از 

کن،ابنیه،تجهیزات،و تأسیسات  اما
شرکت آب و فاضالب استان

39,876,496,4161,993,824,821کرمانشاه

شرکتهای 
حفاظتی 

و مراقبتی  
دارای گواهی 
صالحیت از 
پلیس انتظام

 2000007008000417
جاری

تجدیدآبرسانی
حفاری و آزمایش پمپاژیک حلقه 

چاه آهکی تا عمق 450 متر مجهز به 
سیستم ایر لیفت – بانی عزیز

5 کاوشهای 42,960,276,1362,148,013,806جوانرود
ح 2000007008000418زمینی طر

عمرانی

تجدیدآبرسانی
حفاری و آزمایش پمپاژیک حلقه 

چاه آهکی تا عمق 300 متر مجهز به 
سیستم ایر لیفت -شاهو

5 کاوشهای 27,929,617,9871,396,480,899روانسر
ح 2000007008000419زمینی طر

عمرانی

خدمات خودرویی ستاد و مناقصه
شهرستانهای تابعه 

سطح 
     3,669,706,840 78,990,228,000استان

شرکتهای 
خدماتی 

دارای رسته 
حمل و نقل

جاری2000007008000420

شرکت شهرک های صنعتی  استان سمنان )سهامی خاص(

ــی اســتان ســمنان در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری 6   شــرکت شــهرك های صنعت
قطعــه زمیــن صنعتــی در فــاز  ۳  شــهرك صنعتــی ایوانکــی از طریــق مزایــده عمومــی 
اقــدام نمایــد. متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت شــرایط مزایــده بــه ســامانه 
ســتاد ایــران بــه نشــانی WWW.SETADIRAN.IR مراجعــه نماینــد و پیشــنهادات 
خــود را حداکثــر تــا ســاعت ۱۴:۳۰ مــورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ در ســامانه مذکــور بارگــذاری 

نماینــد. 
مهلت دریافت اسناد: تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

ارائه پیشنهادات: ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
گشایی: ۱۴۰۰/۱۱/۱6 باز

ــوار جــوان، کــد پســتی  اطالعــات تمــاس: آدرس؛ ســمنان، میــدان اســتاندارد، بل
 )۰۲۳( تلفــن ۳۳۳۷۰۷۲۳  ۸۳6۱۱-۳۵۱۵9 و 

۱۲۵6۸۱۲ شناسه اگهی:  

گذاری 6 قطعه زمین صنعتی  گهی مزایده وا  آ
در فاز 3 شهرک صنعتی ایوانکی

 باز شدن گره سرمایه گذاری در کشور 
با استفاده از سرمایه اتباع خارجی

   ســید رضــا طباطبایــی/ کارشــناس 
اقتصادی طبق آمار، حدود ۶۵۰ هزار 
نفــر تبعــه غیرایرانــی به صورت 
رســمی وارد کشور شده اند که این 
افراد با وجود سال ها اقامت در ایران 
کمــاکان در زندگی روزمره خود 
برای انجام اموری همچون امور بانکی، بیمه، خرید ملک، 
دریافــت گواهینامــه، تردد و احراز هویت با مشــکالت 
گوناگونی مواجه هســتند، در حالی که به صورت قانونی 
در ایران اقامت دارند.به عنوان نمونه هر از چندگاهی در 
رسانه ها خبر مسدودی یکباره کارت های بانکی مقیمان 
غیرایرانــی ازجمله ســرمایه گذاران و نخبگان منتشــر 
می شــود. یا در مثال دیگر می توان به مســئله خروج و 
مراجعت این افراد اشــاره کرد که در ســال فقط تا ۴ بار 
اجــازه خروج از کشــور را دارنــد. در حالی که تعامالت 
اقتصادی و علمی ما با سایر کشورها نیازمند تردد آزادتر 
ایــن افراد بین ایران و کشــور مبدا اســت.حضور افراد 
غیرایرانی که به صورت رســمی وارد کشــور می شوند، 
می تواند یک فرصت بزرگ برای توسعه اقتصادی و علمی 
باشــد. اما نگاه تهدید محور در ســال های اخیر موجب 
انسداد در تردد و اقامت غیرایرانی ها به کشور و در نتیجه 
محروم ماندن کشور از مزایای بسیار تردد و اقامت شده 
است.مشکالت مختلفی که اتباع غیرایرانی با آن ها مواجه 
هستند، ریشه در رویه های اشتباه نهادها و سازمان های 
مختلف کشــور دارد که بخشــی از آن به قوانین مربوط 
است و بخشی از آن به اجرا. با این وجود »اداره کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی« متولی اصلی رسیدگی به امور 
اتباع غیرایرانی اســت، وظیفه پیگیری و هماهنگی بین 
دستگاهی برای حل مشکالت اتباع و استفاده از فرصت 
اتباع برای توسعه اقتصادی کشور بر عهده این اداره است 
و باید در قبال این مسائل پاسخگو باشد.                                                                  
منبع : مهر

یادداشت

 وزیر کشور با بیان »نگران سویه جدید کرونا هستیم«، گفت: عدم اعمال محدودیت های 
کرونایی جدید مشروط به رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم است. 

احمد وحیدی در ســفر به اســتان کرمانشــاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اعمال 
محدودیت هــای جدیــد کرونایــی اظهار داشــت: امیدواریم که نیــازی به اعمال 
محدودیت ها نباشــد اما با توجه به شــیوع اومیکرون نگرانی برای افزایش بیماران و 
گرفتاری مردم وجود دارد.وزیر کشــور افزود: شــیوع این سویه نگران کننده است و 
امید داریم با رعایت مردم در اســتفاده از ماســک و حفظ فاصله ها نیازی به اعمال 
محدودیت جدید نباشد و تالش می کنیم نیازی به اعمال محدودیت جدید نباشد 
اما شــرط آن رعایت دســتورالعمل های بهداشتی است.وحیدی با تقدیر از زحمات 
اســتاندار پیشــین کرمانشــاه گفت: از تمام مردم و مسئوالن و مردم انتظار می رود 
استاندار جدید را همراهی کنند و این همدلی و همسویی مردم بسیار حائز اهمیت 
اســت و امید داریم روزهای بســیار خوب و روشــنی را برای مســائل مهم کرمانشاه 
شاهد باشیم.وحیدی با ابراز اینکه یکی از مسائل مهم مرزها، آبادانی و عمران آن ها 

و معیشت مرزنشینان است، گفت: پایانه های مرزی باید فعال باشند.وی با تصریح 
بــه اینکــه با داشــتن پنج نقطه مرزی مهــم و بازارچه مرزی زمینه تبادالت تجاری 
خوبی در استان کرمانشاه فراهم است گفت: موضوع عتبات عالیات بسیار مهم است 
و این اســتان یکی از معابر اصلی عبور زائران اســت و امید داریم این موضوع بیش 
از پیش در زندگی مردم خود را نشــان دهد و برنامه های این اقدام طراحی شــده 
اســت و اجرایی می شــود.وزیر کشور در پاســخ به سؤالی در زمینه الحاق بخشی از 
سومار به استان ایالم گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحیح نیست و هیچ تغییر 
در مرزهای اســتانی ایجاد نمی شــود.وزیر کشور بیان کرد: مهره های اصلی حرکت 
انقــالب و دفــاع مقــدس و تمام عرصه ها جوانــان انقالبی بوده اند و امروز نیز در گام 
دوم انقــالب جوانــان موتور اصلی هســتند و بایــد با اتکا به آن ها و انرژی و خالقیت 
آن ها کشــور را پیش برد.وحیدی افزود: یکی از مســئولیت های اســتانداران به ویژه 
اســتاندار کرمانشــاه همین است که با به کارگیری جوانان زمینه های خالقیت برای 

حرکت های جهادی بیش از پیش فراهم شود.

:  نگران سویه جدید کرونا هستیم وزیر کشور
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سیاست 2

 معاون اول رئیس جمهوری:

کشور است  توسعه شبکه ریلی از راه های نجات اقتصاد 
 معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه واگذاری امور 
به جوانان و نخبگان و اتکا بر دانش و خالقیت آنان گامی 
در جهت پیشرفت و حل مسائل کشور است، گفت اگر 
به ایده ها و طرح های ارائه شده از سوی نخبگان توجه 
کنیم می توانیم مسائل و چالش های پیش روی کشور 
را با هزینه های پایین مرتفع و زمینه رشــد و توســعه 

کشور را فراهم کنیم.
 محمــد مخبــر در دیدار با تعدادی از نخبگان و جوانان 
صاحب طرح و ایده، گزارش های ارایه شــده در جلسه 
را مثبت ارزیابی کرد و افزود: طرح ها و ایده های مطرح 
شــده در جلســه باید به برنامه های عملیاتی با جدول 
زمانبندی تبدیل شود تا با اجرای اینگونه طرح ها شاهد 

توسعه کشور باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به یکی از طرح های 
ارائه شده در جلسه درخصوص توسعه سواحل مکران 
خاطرنشان کرد: اقتصاد دریامحور یکی از ضرورت های 
امروز کشور است که با اتکا به آن می توانیم رشد و توسعه 
را برای مردم کشور و بة ویژه ساکنین مناطق ساحلی 

به ارمغان آوریم.
وی اقتصاد دریامحور و اقتصاد دیجیتال را از مهمترین 
محورهای توسعه در جهان امروز برشمرد و گفت: باید 
این دو محور مهم را در اولویت بندی طرح ها و پروژه ها 
مدنظر قرار دهیم چرا که با پرداختن به این دو موضوع 

مهم زمینه رشد و توسعه کشور مهیا خواهد شد.
مخبر افزود: اگرچه در برخی از صنایع کمی عقب هستیم 
اما به دلیل وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبگان 
کشور، در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشرفت های خوبی 
در کشور حاصل شده، چرا که در این بخش به دانش و 

ذهن جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به یکی 
دیگر از گزارش های مطرح شده در جلسه در خصوص 
توسعه ریلی کشور اظهار داشت: یکی از راه های نجات 
اقتصاد کشــور توسعه ریلی است و اگر بتوانیم اهداف 
تعیین شــده برای توسعه شبکه ریلی کشور را محقق 
کنیم، تحولی اساسی در پیشرفت کشور حاصل خواهد 

شد.

با اقدامات سربازان گمنام امام زمان صورت گرفت؛

انهدام باند زمین خواری و جعل اسناد توسط وزارت اطالعات
 بــا اقدامــات اطالعاتــی و عملیاتی، یکی از 
بزرگترین باندهای حرفه ای زمین خواری که 
مبادرت به جعل اسناد، کالهبرداری، تصاحب 
و فروش اراضی عمومی و اموال شــهروندان 

می کرد، شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
این باند با تمرکز بر مناطق مرغوب استان تهران 
نظیر شمیران، کن، لویزان، سعادت آباد، ازگل، 
قلهــک، پونک، فشــم، فیروزکوه، کهریزک و 
برخــی پالک هــای ثبتــی در اســتان های 
مازندران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، 
البرز و ... با اقدامات متقلبانه، تعداد زیادی از 
قطعات اراضی مذکور را تصاحب کرده بودند.
شــبکه مزبور متشــکل از تعدادی از دالالن 
و جاعلیــن حوزه زمیــن بوده که با همکاری 
بعضی از بازنشســتگان ثبت اســناد و یکی از 
دفترخانه های اسناد رسمی، طی یک فرآیند 
پیچیده، اقدام به شناسایی اراضی بالصاحب، 
امالک اشخاص خارج  نشین و اراضی عمومی 

در اقصی نقاط کشــور کرده و با جعل اســناد 
مربــوط به ایــن اراضی به نام تعدادی از افراد 
فریــب خورده و اخــذ وکالت فروش از آن ها، 
موفق به اخذ ســند رســمی برای این اراضی 

شدند.
با ورود ســربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( به این پرونده، از انتقال 
مالکیــت اراضی مذکور به مســاحت بیش از 
۲۰۰ هــزار متر مربع و ارزش تقریبی ۳۰۰۰ 
میلیــارد تومان جلوگیری و ۱۵ نفر از اعضای 
اصلی باند مذکور دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.
وزارت اطالعــات ضمن هشــدار نســبت به 
هرگونه ســودجویی و دست اندازی به اراضی 
عمومی و اموال خصوصی شهروندان، حراست 
از حقوق عامه را تکلیف قانونی خود دانسته و 
با تجاوزگران به بیت المال و حقوق شهروندان 

برخورد می نماید. 

گزارش

ترجمه گزارش نشریه »ریسپانسیبل استیت کرفت«؛

کرات هسته ای عدم وجود پلن »B« در مذا
 در حالی که مذاکرات هسته ای در وین ادامه 
دارد و بنا به گزارشــات، پیشرفت های اندکی 
حاصل شده است، در جامعه سیاست خارجی 
ایــاالت متحــده، برای توقف توســعه برنامه 
هســته ای ایران، مباحث گسترده ای در مورد 
نیــاز به گزینه های جایگزین و پلن بی وجود 
دارد. همان طور که کاخ ســفید تایید کرده، 
رئیس جمهور بایدن قبال به دولت خود دستور 
داده که در صورت ادامه بن بست در وین، برای 
اقدامات تنبیهی بیشتر علیه ایران آماده شوند.

در همین حال، جیک سالیوان مشاور امنیت 
ملی در ســفر اخیر خود به اســرائیل، مجددا 
بر تعهد ایاالت متحده برای بازداشــتن ایران 
از دســتیابی به غنی سازی هسته ای با درجه 
تسلیحات تاکید و پیشنهاد کرد که بازگرداندن 
اعتبــار گزینه نظامــی و تهدید اعمال مجدد 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران همچنان 

روی میز مذاکرات باقی می مانند.
علــی رغــم فریادهای ایاالت متحده مبنی بر 
واکنش تهاجمی تر در قبال ایران در قالب »پلن 
بی«، حل و فصل دیپلماتیک از طریق مذاکرات 
وین تنها مســیر مناسب برای دستیابی به راه 
حل پایدار برای موضوع برنامه هسته ای ایران 

می باشد.
در این چارچوب دیپلماتیک، دولت بایدن باید 
یا توافق نامه برجام را احیا کند، یا آن را با یک 
توافــق نامه موقــت »کمتر در ازای کمتر« به 
عنوان طرحــی برای کاهش تنش جایگزین 
کند. حامیان رویکرد پیشنهاد جایگزین )پلن 
بی( پیشنهاد می کنند که اگر مذاکرات نتواند 
نتایج ســریعی را به همراه داشته باشد، دولت 
بایدن باید برای تحت فشار گذاشتن ایران برای 
توقف توسعه برنامه هسته ای ش اقدام کند. این 
اقدامات تنبیهی می تواند شامل یک یا ترکیبی 
از تشــدید تحریم های اقتصادی، اعمال فشار 
دیپلماتیــک، انجام عملیــات خرابکارانه یا 

حمالت نظامی باشد.
حامیان این طرح استدالل می کنند که ایاالت 
متحده و شرکای اروپایی آن ابزارهای اقتصادی 
و دیپلماتیک مختلفی دارند که می تواند برای 
وادار کردن تهران به تبعیت از خواســته های 
غرب اســتفاده شــود. اتحادیه اروپا و ســایر 
متحدیــن آمریکا می توانند تحریم های خود 
را علیه ایران اعمال کنند و به واشــینگتن در 
اجرای بهتــر تحریم های ثانویه کمک کنند. 
عــالوه بــر این، طرف های اروپایی باقی مانده 
در برجام ) بریتانیا، فرانسه و آلمان( می توانند 

مکانیزم ماشــه در توافق را برای اعمال مجدد 
تمام تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
راه اندازی کنند. اگر چه در تعامل با بن بست 
مذاکرات هســته ای ایران، تشدید تحریم ها 
می توانــد جایگزینی جذاب و کم هزینه برای 
دولت بایدن باشــد، اما واقعیت این اســت که 
تشــدید فشار اقتصادی علیه ایران، حتی اگر 
چین و روسیه از آن حمایت کنند، بعید است 

که این کشور را مجبور به عقب نشینی کند.
در ســال ۲۰۱۵م زمان گریز هســته ای ایران 
حدود یک ســال بود. اما اکنون پس از شــش 
ســال و بعد از اعمال فشــار حداکثری، مدت 
زمان گریز هسته ای به حدود یک ماه رسیده 
اســت. تهران می تواند سانتریفیوژها را اضافه 
کند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را سریعتر 
از زمان الزم برای تحمیل درد و رنج کافی برای 
بازگرداندن ایران به میز مذاکره افزایش دهد. 
اگر این بار ایاالت متحده تحریم های فلج کننده 
را انتخاب کند، اساساً تضمین می کند که دفعه 
بعــد این دو هیئــت با یکدیگر مالقات کنند، 
ایاالت متحده باید با ایران شجاعی که از آستانه 
توانایی هسته ای برخوردار است کنار بیاید. با 
در نظر گرفتن این واقعیت که واشنگتن اهرم 
های خود را با کمپین فشار حداکثری تقریباً 
تمام کرده است، سناریوی محتمل تر این است 
که تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک اضافی 
نتوانــد ایــران را مجبور به توقف فعالیت های 

هسته ای خود کند.
به این ترتیب، دولت بایدن ممکن است با فشار 

زیادی در واشنگتن برای صدور مجوز عملیات 
خرابکارانه یا حمالت نظامی علیه تأسیســات 
هســته ای ایران مواجه شــود. اما هر دوی این 
ها بسیار نامطلوب هستند، هم ریسک باالیی 
دارند و هم بعید به نظر می رسند که پیشرفت 
های هســته ای تهران را متوقف کنند. ایران 
ثابت کرده است که می تواند پس از هر حمله 
سایبری، انفجار یا ترور، برنامه هسته ای خود 
را بازیابــی و تقویت کند. حمالت خرابکارانه 
اخیر که ادعا می شــود توســط اسرائیل انجام 
شــده اســت، ایران را نیز تحریک کرده است 
تا با افزایش ســطح غنی سازی خود و محدود 
کردن نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر 
تأسیســات هسته ای، تالفی کند و برنامه این 
کشور را بیشتر به سمتی مخفیانه سوق دهد.

مقامات صهیونیستی شاهد کاهش اشتهای 
دولت بایدن برای درگیری هستند، به همین 
دلیل آن ها تهدید کرده اند که فراتر از عملیات 
مخفیانه عمل خواهند کرد و برای جلوگیری 
از دســتیابی ایران به ســالح هسته ای، اقدام 
نظامی یکجانبه علیه ایران انجام خواهند داد. 
بــا این حال، تردیدهای جدی در مورد امکان 
پذیــری و جــدی بودن ایــن تهدیدها وجود 
دارد. تحلیلگران اسرائیلی و مقامات سابق، از 
جمله ایهود باراک، نخســت وزیر پیشین، بر 
این باورند که نه اســرائیل و نه ایاالت متحده 
هیــچ برنامه قابل قبولی برای انجام موفقیت 
آمیز حمله نظامی علیه تأسیسات ایران ندارند. 
در مقایســه، ایران نزدیک به دو دهه است که 

برای حمالت تاکتیکی به برنامه هسته ای خود 
آماده شده است. تاسیسات آن در سراسر کشور 
پراکنده است و توسط الیه هایی از سیستم های 
دفاع هوایی محافظت می شود و در زیر زمین 
مستحکم شده است. در بهترین سناریو، یک 
حمله هوایی ممکن است به طور موقت برنامه 
ایران را به تعویق بیاندازد یا ظرفیت غنی سازی 
آنهــا را کاهش دهد، اما غیرممکن اســت که 
چنین عملیاتی توانایی و دانش هسته ای کشور 

را به طور کامل از بین ببرد.
آنچــه از دیدگاه دولت بایدن که درگیر فصل 
چالــش برانگیز انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ 
اســت، نگران کننده تر است، این می باشد که 
هرگونه حمله نظامی می تواند با واکنش تالفی 
جویانه ی ایران همراه شود که نه تنها خاورمیانه 
را بی ثبات می سازد، بلکه پیامدهای جدی بر 
اختالل در تامین انرژی و افزایش قیمت نفت 

و گاز خواهد داشت.
در بررســی حمالت نظامی علیه ایران، دولت 
بایــدن باید منافع محدود ناشــی از به تاخیر 
انداختــن موقت برنامه ایران را با این احتمال 
کــه اقدام نظامی علیه ایران می تواند منجر به 
یک درگیری منطقه ای همه جانبه و پیامدهای 
ویرانگر برای خاورمیانه شود، به دقت بسنجد.

ویلیام برنز، رئیس ســیا اخیراً اعالم کرده که 
جامعــه اطالعاتی ایاالت متحده هیچ مدرکی 
پیدا نکرده اســت که نشــان دهــد آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر ایران تصمیم به تولید ســالح 
هسته ای ایران گرفته باشد. در واقع، علی رغم 

پیشرفت های هســته ای اخیرشان، رهبران 
ایــران بارهــا اعالم کرده اند که ســالح های 
هســته ای جایــی در اســتراتژی دفاعی آنها 
ندارد. با این حال، ترور سردار قاسم سلیمانی 
و عملیات خرابکارانه مکرر اســرائیل در داخل 
ایران، این احساس را در دستگاه حاکمه ایران 
ایجاد کرده است که توانایی های کنونی کشور 
نتوانســته است از حمالت خارجی جلوگیری 
کند. یک حمله نظامی علیه ایران توسط ایاالت 
متحده یا اسرائیل باعث تقویت بیشتر عناصر 
تندرو در جمهوری اســالمی خواهد شد و در 
نتیجه به امید ممانعت از هرگونه حمله نظامی 
در آینده و تضمین بقا، نظام را مجبور به اتخاذ 
تصمیم نهایی برای توسعه زرادخانه هسته ای 

خواهد کرد.
سه سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، 
اجماع فزاینده ای در واشنگتن و تل آویو وجود 
دارد که تصمیم به خروج از توافق یک اشتباه 
عمیق با عواقب فاجعه بار بوده اســت. خروج 
ایاالت متحده نه تنها نتوانســت به هیچ یک 
از اهداف اعالم شــده خود دســت یابد، بلکه 
منجر به گســترش برنامه هســته ای ایران به 
ســطح بی سابقه ای شد. پرزیدنت بایدن این 
فرصت را داشــت که این اشتباه را اصالح کند 
و در ماه های اولیه حضورش در کاخ سفید به 
پایبندی به برجام بازگردد. اما او تصمیم گرفت 
منتظر بماند و از تحریم های فشار حداکثری 
ترامپ برای رسیدن به یک توافق »طوالنی تر و 
قوی تر« استفاده کند. به جای یک توافق بهتر، 
تاخیرهای او، ایران را به افزایش ســطح غنی 
ســازی و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته 
ســوق داد. زمان آن فرا رسیده است که دولت 
بایدن با این واقعیت کنار بیاید که تنها یک راه 
برای تضمین عدم اشاعه سالح های هسته ای 
در ایران وجود دارد و آن دستیابی به یک سازش 
دیپلماتیک در وین است. هیچ ابزار قهری قابل 
دوام و هیچ پلن بی وجود ندارد که بتواند ایران 
را مجبور کند که برنامه هســته ای خود را به 

سرعت کافی متوقف کند.
بــا توجــه به جو حاکم بر بی اعتمادی بین دو 
کشــور، به نظر می رســد تایید مجدد توافق 
هســته ای اوباما تنها راه حل برد-برد در کوتاه 
مدت باشد. تعهد مجدد به چارچوب برجام، هم 
گامی محتاطانه در جهت پیشگیری از مناقشه 
و هم اقدامی برای اعتمادسازی به سمت گفت 
وگوی آینده و تعامل در مورد دیگر موضوعات 

مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن است.

گزارش

 وزیر امور خارجه در بدو ورود به مسقط، روابط ایران و عمان را پایدار و دیرینه خواند و گفت 
با توجه به رویکرد دولت ســیزدهم به همســایگان و گســترش روابط با همسایگان شمالی، 
جمهوری اسالمی به دنبال تجربه روابط خوب با همسایگان حوزه خلیج فارس است تا پیوند 

شبکه همسایگان را تقویت کند.
 حسین امیرعبداللهیان در بدو ورود به عمان درباره جزئیات سفر خود گفت: در این سفر یک 
روزه با مقامات عمان و وزیر خارجه این کشور درباره توسعه مناسبات دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی گفت وگوهایی خواهیم داشت. روابط تهران و مسقط، روابطی دیرینه و پایدار است 
و ما در مسیر این روابط پایدار و مستحکم عالقه مند به ارتقای روابط سیاسی و فرهنگی به 

سطوح باالتری از همکاری های اقتصادی و تجاری هستیم.
وی با اشــاره به پیگیری توافق چهارجانبه احیای خط ترانزیت در این ســفر گفت: توافق 

چهارچانبه به امضای ایران، سلطنت عمان، ترکمنستان و ازبکستان رسیده است و امیدواریم 
در این سفر با توجه به توجه نگاه دولت سیزدهم به روابط همسایگی و اتفاقات خوبی که در 
ماه های اخیر در مناسبات ایران با کشورهای همسایه شمالی روی داده است؛ این تجربه را 
با همسایگان حوزه خلیج فارس هم داشته باشیم تا ضمن تقویت پیوند شبکه همسایگان؛ 

همکاری ها را هم توسعه دهیم.
وزیر امور خارجه صبح امروز دوشنبه برای دیدار و گفت وگو با مقامات عمانی تهران را به مقصد 
مسقط ترک کرد. محور اصلی گفت وگوهای حسین امیر عبداللهیان در این سفر، بررسی 
راه های گسترش مناسبات فیمابین در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و 

همچنین رایزنی درخصوص مسائل مهم منطقه خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان را در این سفر هیاتی سیاسی از وزارت امور خارجه همراهی می کند.

وزیر خارجه ایران در بدو ورود به عمان؛

ایران به دنبال تقویت پیوند شبکه همسایگان است

یک فعال سیاسی اصولگرا هشدار داد؛

 احتمال بروز اعتراضات عمومی با 
حــذف ارز 4200 تومانی

ناصر ایمانی گفت : بر اســاس آمار نهادهای 
رسمی بیش از ۶۰ میلیون از جمعیت کشور 
زیر خط فقر قرار دارند؛ باید جراحی ها را در 
زمینه هایی انجام داد که به اقشــار محروم و 

مستضعف کشور کمتر فشار می آورد.
 اوضاع در قزاقستان اصال خوب نیست و این 
اعتراضــات و درگیری هــا به دالیل مختلف 
مورد توجه خاص مردم ایران اســت. اول از 
همــه اینکه در پی از افزایش ســوخت رقم 
خورده و دوم هم به خاطر اینکه در آبان ۹۸ 
در ایران تجربه مشــابهی را داشته ایم. البته 

حتما تفاوت هایی هم وجود دارد.
نکته دیگری که توجه به آنچه در قزاقستان 
می گــذرد را مهم می کند آن اســت که در 
هفته های اخیر در ایران شــاهد باز شــدن 
دفتر برخی جراحی های اقتصادی هســتیم 
کــه اگرچــه هنوز انجام نشــده اما به گفته 
برخــی تحلیلگران و کارشناســان می تواند 
تبعات سیاســی و اجتماعی داشــته و حتی 
موجــب بروز اعتراضاتی شــود. از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی و آثار تورمی آن گرفته تا طرح 
جدید توزیع بنزین که اگر در سراسر کشور 
اجرا شــود ســنگ بنای افزایش قیمت نیز 
خواهد بود. در چنین شرایطی توجه بیشتر 
تبعات احتمالی ایــن تصمیمات اقتصادی 
دولــت بیش از قبل اهمیــت پیدا می کند. 
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا نیز درباره 
آن بــه »نامه نیوز« می گوید: »احتمال بروز 
اعتراضــات وجــود دارد«.او البتــه توضیح 
می دهد: »حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح 
شــده اما هنوز عملیاتی و اجرا نشــده است. 
شــاید حتی تا پایان ســال هم اجرا نشــود 
چون دولت زمان اجرای این کار را مشخص 
نکرده است. درباره نرخ بنزین هم آقای رئیس 
جمهــور چند روز قبــل گفته اند که ما هیچ 
افزایش قیمتی نخواهیم داشت و فقط شکل 
توزیــع تغییر خواهد کرد.«ایمانی می گوید: 
»واقعیت این است که کشور در شرایط فعلی 
دچــار یک نابرابری از نوع پرداخت یارانه ها 
به مردم اســت. البته از قبل هم همین طور 
بوده و سال ها است که در کشور این مساله 
را داریم و به خاطر تورم شــدید دو ســال 
گذشــته این نابرابری ها در توزیعه یارانه که 
بخشی از آن یارانه حوزه انرژی است بیشتر 

احساس شده است.«
این فعال سیاســی اصولگرا با تاکید بر اینکه 
»هــر دولتی باید تدبیر عاجلی برای موضوع 
حامل هــای انرژی و نــوع توزیع آن و یارانه 
آن داشــته باشــد.« می گوید: »هر جراحی 
اقتصــادی در کشــور که بخواهــد اقتصاد 
کشــور را از ایــن وضعیت رهایی ببخشــد 
توام با نامالیماتی اســت و ســختی هایی را 
به برخی اقشــار جامعه تحمیل می کند. این 
احتمال هم وجود دارد که این موضوع منجر 
به اعتراضات مردمی شود و کسی نمی تواند 
ایــن احتمــال را انکار کند. حاال چه محدود 
و چــه غیر محدود باالخره احتمال شــکل 
گیری اعتراضــات عمومی در این خصوص 
وجود دارد.«وی ادامه می دهد: »البته برخی 
هم معتقدند که مردم شرایط کشور را درک 
می کنند و احتمال دارد با اقداماتی که دولت 
به صورت پیشگیرانه می خواهد انجام دهد، 
بتوان از آن جلوگیری کرد.«ایمانی می گوید: 
»من شخصا در این شرایط چنین تغییراتی 
را نمی پسندم و معتقدم که اگرچه اصل این 
اقدام ضروریست و باید انجام شود اما با توجه 
به تورم بســیار باالی حاکم بر کشور، اوضاع 
معیشتی مردم و اینکه بر اساس آمار نهادهای 
رسمی بیش از ۶۰ میلیون از جمعیت کشور 
زیر خط فقر قرار دارند؛ باید جراحی ها را در 
زمینه هایی انجام داد که به اقشــار محروم و 
مستضعف کشور کمتر فشار می آورد. وقتی 
که وضعیت تورم و تحریم و معیشــت مردم 
وضعیــت بهتری پیدا کند می توان آرام آرام 

دست به جراحی های اینچنینی هم زد.«

نخست وزیر رژیم صهیونیستی: 

اسرائیل به هیچ توافقی با ایران 
پایبند نخواهد بود

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در ادامه 
تالش هایش برای کارشــکنی در مذاکرات 
وین گفت که اســرائیل بخشــی از توافقات 
هسته ای با ایران نیست و ملزم به اجرای آن 
نخواهد بود. نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در نشست کمیسیون امنیت و 
روابط خارجی پارلمان این رژیم گفت: ما به 
هیچ توافق هسته ای با ایران پایبند نخواهیم 
بود و آزادی عمل خود را حفظ خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: ما با ایران و نیروهای نیابتی 
آن مواجه هســتیم و سالح های آن ها شب و 

روز در اطراف ما است.
بنــت گفت: ما از مذاکرات هســته ای وین 
ناراضی هســتیم اما اســرائیل بخشی از این 
توافقات نیســت و ملزم به اجرای نتایج آن 

نیز نیست.

سخنگوی طالبان:

 هیات طالبان با احمد مسعود 
در ایران دیدار کرد

 سخنگوی طالبان در صفحه توئیترش گزارشی 
از دیدار هیات طالبان در تهران با احمد مسعود، 
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل 

خان، والی پیشین هرات ارائه کرد.
ذبیح اهلل مجاهد، ســخگوی طالبان در توئیتی 
درباره ســفر دیروز هیاتی از طالبان به تهران 
نوشت: اسماعیل خان و احمد مسعود با هیاتی 
از امارت اســالمی در تهران دیدار کردند. طی 
این نشســت، امارت اسالمی به آن ها اطمینان 
داد می تواننــد بــدون هیچ نگرانی به کشــور 

بازگردند.
بالل کریمی، معاون ســخنگوی دولت موقت 
طالبــان نیز در یک پیام توئیتری این دیدار را 

تایید کرد.
مولوی امیرخان متقی سرپرســت وزارت امور 
خارجه هیات حاکمه افغانســتان در راس یک 
هیات اقتصادی و سیاســی شــنبه شب وارد 

تهران شد.
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در نشست خبری امروزش در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه برخی اخبار منتشــر 
شده که در جریان سفر هیات طالبان به ایران 
نشســتی بین این گــروه و برخی از گروه های 
افغانستانی از جمله احمد مسعود و همچنین 
اسماعیل خان والی پیشین هرات برگزار شده 
اســت و به طور کلی آیــا در جریان مذاکرات 
هیــات طالبــان به تهران در ارتباط با وضعیت 
منطقه پنجشــیر نیز با توجــه به اهمیت این 
موضــوع برای مردم ایران گفت وگویی با آن ها 
از سوی تهران صورت گرفته است، گفت:  نگاه 
جمهوری اســالمی ایران بــه وضعیت مردم 
افغانســتان یک نگاه شــمول گرا است، فارغ از 
منطقه و قومیت آن ها. نگاه ما این است که تمام 
اقوام در داخل جغرافیای افغانســتان باید صدا 
و خواسته شان شنیده شود. در مورد آنچه که 
گفتیــد ایران در موقعیت های مختلف میزبان 
گروه های مختلف افغانســتانی بوده است و در 
این ســفر هم جمهوری اسالمی ایران میزبان 
این گفت وگو بوده اســت. گفت وگوهای خوبی 
بین گروه های افغانســتانی انجام شده است و 
امیدواریم که نتیجه آن آینده درخشانی برای 

مردم افغانستان به همراه داشته باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در دیدار وزیر 
گوئه: خارجه نیکارا

 دوران محاصره اقتصادی
 به پایان رسیده است

معــاون اقتصــادی رئیس جمهور با اشــاره به 
ظرفیت هــا و توانمندی های موجود در ایران و 
نیکاراگوئه بر توسعه، تحکیم و تقویت همه جانبه 
مناسبات و همکاری های دو کشور تاکید کرد.

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور 
کشــورمان که برای شرکت در مراسم تحلیف 
دانیــل اورتگا، رئیس جمهــور منتخب مردم 
نیکاراگوئه به ماناگوآ پایتخت این کشــور سفر 
کرده است، بعد از ظهر یکشنبه به وقت محلی 
در دیــدار با »دنیس مونکادا« وزیر امور خارجه 
نیکاراگوئــه، با اشــاره به اینکه خوشــبختانه 
جمهوری اســالمی ایران با کشورهای منطقه 
آمریکای التین دوســتی و همکاری های خوبی 
دارد، گفت: به دنبال توســعه روابط راهبردی با 

نیکاراگوئه در بخش های مختلف هستیم.
وی خاطرنشان کرد: باید در دوره جدید تالش 
کنیم در ســطوح مختلف بین المللی، اقتصادی 
و تجــاری، علمــی و فرهنگی، صنعت و انرژی 

همکاری ها را توسعه بیشتری دهیم.
معــاون اقتصــادی رئیس جمهور بــا انتقاد از 
قلدرمآبی و زورگویی آمریکایی ها و دخالت آنان 
در امور داخلی کشورها، اظهار داشت: زورگویی 
و محاصــره اقتصادی آمریــکا قطعاً تاثیری در 
مقاومت و ایســتادگی ملت های مقاوم و آزاده 
جهان بویژه ایران و نیکاراگوئه نداشته و نخواهد 

داشت.
وی ادامــه داد: امــروز دوران تحقیــر ملت ها، 
محاصــره اقتصادی و جنــگ و تجاوز به پایان 
رســیده و پیروزی قطعاً متعلــق به دولت ها و 

ملت های مبارز است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز 
آمریکا شدیدترین تحریم ها را علیه ملت ایران 
اعمال کرده اما دولت و ملت ایران با مقاومت خود 
علیه این توطئه ها توانسته پیروزی های فراوانی 
به دســت آورد، تصریح کرد: این افتخاری برای 
ایران و نیکاراگوئه اســت که پرچمدار مقاومت 
در برابر اعمال فشار قدرت های زورگو هستند.

»دنیــس مونکادا« وزیر امور خارجه نیکاراگوئه 
نیز در این دیدار با تقدیر از حضور معاون رئیس 
جمهور کشورمان برای شرکت در مراسم تحلیف 
رئیس جمهور نیکاراگوئه، گفت: حضور نماینده 
جمهوری اســالمی ایران در این مراســم برای 
دولت و ملت نیکاراگوئه بسیار حائز اهمیت است

اخبار سیاسی
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3اقتصاد
اخبار روز

واردات 1.6 میلیــارد دالری 
دارو بــا ارز 4200

در ســال جــاری تاکنون بیــش از ۱.۶ 
میلیــارد دالر دارو، تجهیزات و ملزومات 
پزشــکی با ارز ترجیحی وارد ایران شده 
اســت. با وجود محدود شــدن لیســت 
دریافت کننــدگان ارز ترجیحی در چند 
سال گذشــته، همچنان بخشی از دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی مشمول 
دریافت این ارز است و در کنار شش قلم 
گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های 
 روغنــی و روغن خام با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

وارد می شود.
این در حالی است که بررسی آمار گمرک 
ایران در رابطه با واردات کاالهای اساسی  
نشان می دهد که در ۹ ماهه امسال، ۲۰.۱ 
میلیون تن به ارزش بیش از ۱۱.۱ میلیارد 
دالر با ارز ترجیحی وارد کشور شده است. 
از واردات صــورت گرفته ۱۶ هزار و ۲۷۴ 
تــن بــه ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۶۷۶ 
میلیون و ۹۸۰ هزار دالر مربوط به دارو، 

تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
میــزان واردات دارو در ۹ ماهه امســال 
نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش 
دارد.بارها بحــث تداوم پرداخت به دارو 
مطرح بوده اما آنچه که ســازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرده اســت، از این حکایت 
دارد که حتی برای دارو هم در سال آینده 
پرداخــت نرخی با ۴۲۰۰ تومان به وارد 

کننده وجود نخواهد داشت .

ارزش کل بازار رمز ارز دنیا و 
ایران چقدر است؟

عضــو کمیســیون رمــز ارز و بالکچین 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: 
ارزش کل بــازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ 
میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دالر با 
گــردش روزانــه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد 

دالر تخمین زده می شود.
علــی پــاک باخته گان زنجانــی اظهار 
کــرد: بــا توجه به رقم بــاالی معامالت 
رمزارزهــا، نباید از این بازار جدید غافل 
بمانیــم، می توان گفت از بازار یک و نیم 
تریلیــون دالری رمــز ارزها، بیت کوین 
بــه تنهایی ۵۷ درصــد از بازار را به خود 
اختصاص داده اســت.وی افزود: میزان 
استخراج ســالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ 
 میلیــارد دالر و در ایــران، ۱.۱ میلیارد 

دالر  است.
وی ادامه داد: در حال حاضر از  حدود ۳۲۴ 
هزار بیت کوین اســتخراجی ساالنه دنیا 
۱۹۵۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی 
در ایران اســتخراج می شــود و بهتر آن 
اســت با بررســی جوانب و فرصت های 
ایــن تکنولوژی و فنــاوری جدید بتوان 
بهــره الزم را کســب کرد.مردم به دلیل 
عــدم بهره مندی از دانش الزم در خرید 
امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشــتر 
و همچنین عدم دسترســی به صرافی و 
فروشــندگان دارای مسئولیت داخلی، با 
انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت 
و یا حتی بطور ناخواســته درگیر جرایم 

پولشویی می شوند.

آرد بدون ســبوس در پخت 
نان استفاده نمی شود

رئیس اتحادیه نانوایی ســنتی گفت: آرد 
بدون سبوس نداریم و در پخت هیچ نانی 
از آردی که ســبوس ندارد استفاده نمی 
شــود.بیژن نوروز مقدم اظهار کرد: برای 
انواع نان آردهای مختلفی به کار می رود. 
آرد بربری ۱۸ درصد و آرد تافتون و لواش 
۱۵ درصد و آرد ســنگک نیز ۱۲ درصد 
ســبوس گیری می شود.وی درباره این 
ارقام یادآور شــد: وقتی این ارقام را اعالم 
می کنیم یعنی الباقی ســبوس و گندم 
تبدیل به آرد می شــود و اینگونه نیست 
آرد ســبوس نداشته باشــد. ۱۲ درصد 
ســبوس گیری یعنــی ۸۸ درصد الباقی 
سبوس و گندم تبدیل به آرد می شود.به 
گفته وی، همه آردها سبوس دارند یکی 
بیشــتر و یکی کمتر.نوروز مقدم در باره 
برخی شــائبه ها پیرامون پخت نان با آرد 
بدون سبوس تاکید کرد: این درصدبندی 
مصوبه ای است که چند سال ادامه دارد 
و پیشــتر برای نان ها تغییر نوع آرد می 
دادنــد اما برای هر نوع نان این رقم ثابت 
اســت و کسی نمی تواند در این درصدها 

تغییرات ایجاد کند.

قیمت دارایی ها با رشد تورم باال رفته  است

مالیات  ستانی از ثروتی که وجود ندارد
با افزایش تورم در یکی، دو سال اخیر، قیمت 
»اسمی« بسیاری از کاال های سرمایه ای نیز 
رشد کرده است. به طور مثال، فردی که امروز 
یــک خودروی معمولی ســاخت داخل به 
قیمت ۵۰۰ میلیون تومان دارد؛ لزوما فردی 
ثروتمند نیست. بلکه افزایش تورم و کاهش 
ارزش پول ملی موجب شده تا قیمت کاالیی 
که او اســتفاده می کند باالتر برود. در حالی 
که قیمت »واقعی« این کاال برخالف قیمت 
»اسمی« آن بسیار کمتر از چیزی است که 
در بازار دیده می شــود. این تفاوت در قیمت 
اسمی و واقعی موجب می شود تا تغییر خودرو 
یا مســکن در عرض یکی، دو ســال به کاری 
بسیار سخت تبدیل شود. نکته جالب در این 
میان این است که در سال آینده قرار است از 
خودرو یا مسکن نیز مالیات گرفته شود. به 
عبارتی، صاحبان کاال های مصرفی که هیچ 
نقشــی در افزایش تــورم یا افت ارزش پول 
ملی نداشته اند، باید به دولت مالیات بدهند.

آن هم در حالی که خود دولت مسوول حفظ 
ارزش پول ملی است. در واقع می توان گفت 
که امروزه با شــرایطی مواجهیم که عده ای 
ناخواسته با افزایش اسمی دارایی های خود 
مواجه شده اند و در عمل قدرت خرید چندانی 
ندارند. به عبارتی، علم اقتصاد می گوید باید 
مالیات بر ثروت یا درست تر، مالیات از درآمد 
ســرمایه ستانده شود؛ در حالی که با قیمت 
اســمی یک کاال، ثروتی خلق نشــده است. 
یکی از ابزار های مهم هر کشور برای تأمین 
درآمد های پایدار و همچنین بازتوزیع ثروت 
و ایجاد عدالت اجتماعی مالیات است و ظرف 
ســال های گذشته نیز این موضوع در ایران 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت، 
درآمد های مالیاتی در بودجه پیشــنهادی 
ســال ۱۴۰۱ حــدود ۵۳۲ هــزار میلیارد 
تومان خواهد بود، این مقدار درآمد مالیاتی 
پیشــنهادی در بودجه سال آینده نسبت به 
درآمد هــای مالیاتی ســال جاری که ۳۲۹ 
هزار میلیارد تومان است، ۶۱ درصد رشد را 

نشان می دهد.داوود منظور، رییس سازمان 
امور مالیاتی دو شب پیش با حضور در یک 
برنامه تلویزیونی با اشاره به دریافت مالیات 
از خودرو و خانه های لوکس اظهارکرد: از این 
پس افرادی که ارزش خودروی آن ها باالی 
یک میلیارد تومان اســت، بر اساس جدولی 
نســبت به مازاد یک میلیــارد باید مالیات 
دهند و با تعاملی که با پلیس راهور داشتیم، 
اطالعات ۱۷.۵ میلیون خودروی ســواری و 
دوکابین دریافت شــده است. آیین نامه این 
مالیات کمتر از ۲۰ روز پیش ابالغ شده و در 
همیــن مدت اقدامات خوبی صورت گرفته 
است.رییس سازمان امور مالیاتی همچنین 
بیان کرد: طبق محاسبات انجام شده ۵۵۰ 
هزار خودرو مشــمول مالیات شده اند، جمع 
مالیات محاســبه شــده نیز ۵۶۰۰ میلیارد 
تومان می شود. برای دریافت این مالیات به 
مالــکان آن ها پیامک می دهیم که پرداخت 
کننــد و اگر پرداخت نکنند، در زمان نقل و 
انتقال خودرو باید مفاصاحســاب مالیاتی را 
پرداخت کنند. معاون وزیر اقتصاد در مورد 

خانه های لوکس نیز گفته اســت: به دنبال 
آن هســتیم که اطالعــات الزم را از وزارت 
راه و شهرســازی، شهرداری، وزارت کشور، 
دریافت کنیم. البته اطالعاتمان کامل نیست، 
بر این اســاس پایگاه اطالعاتی ســازمان بر 
اساس ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم 
که خرید و فروش خانه در دفترخانه ها ثبت 
می شود، اطالعات آن ارسال شده و آن هایی 
کــه قیمــت ارزش باالی ۱۰ میلیارد تومان 
دارند را شناسایی کرده ایم.سیدمرتضی افقه، 
اقتصاددان و اســتاد دانشکده اقتصاد و علوم 
اجتماعی دانشــگاه شهید چمران اهواز، در 
مورد افزایش مالیات ها در ســال پیش رو بر 
این باور است که این روز ها همه افرادی که 
دارای خودرو یا خانه ای هستند که بر اثر تورم 
قیمت شــان افزایش پیدا کرده و میلیاردی 

شده است نگران پرداخت مالیات هستند .

قیمت دارایی ها با رشد تورم باال رفت
ایــن اقتصاددان با بیــان اینکه قیمت این 
دارایی ها به دلیل رشــد تورم باال رفته است، 

خاطرنشــان کرد: افرادی از سال های قبل 
آپارتمان هایی را خریداری کرده اند که امروز 
قیمت این خانه ها رشد قابل توجهی داشته 
است، اما با این وجود ممکن است همین یک 
ملک را داشته باشند پس نمی توان این افراد را 
زیرمجموعه ثروتمندانی قلمداد کرد که باید 
مالیات ســنگین بپردازند. افقه ادامه داد: از 
همان زمانی که بحث اخذ مالیات از خودرو ها 
و امالک گران قیمت مطرح شد بنده نگران 
این قضیه بودم که ممکن است در شناسایی 
افراد و متمایز کردن آن ها دقت کافی نشود و 
در حق برخی از افراد ظلم و اجحاف شود.این 
استاد دانشکده اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه 
هموراه شاهد آن بوده ایم که افرادی که باید 
مشــمول پرداخت مالیات شوند همواره در 
طی این ســال ها از این موضوع فرار کرده اند 
و همانند ســایر مسائل و مشکالت دیگر در 
اقتصاد ایران، عدم شناسایی مودیان جدید یا 
جلوگیری از فرار مالیاتی نیز به دلیل ناتوانی 
سیستم اداری و اجرایی در شناسایی و اعمال 
قانون باعث شده تا در این مدت افراد ضعیف تر 

و ناتوان تر مشمول پرداخت مالیات شوند و 
افراد توانمند تر که باید هدف اصلی مالیاتی 
باشند از پرداخت مالیات فرار کرده و قوانین 
را دور زده اند.افقه در ادامه خاطرنشان کرد: 
ضمــن آنکه این نوع از اخــذ مالیات باعث 
اجحاف در حق افرادی نیز خواهد شــد که 
ممکن است به ظاهر ثروتمند باشند، اما در 
واقعیت درآمد آنچنانی نداشــته باشند پس 
نمی توان گفت این فرد ثروتمند است، زیرا 
درآمــد این فرد باید در اولویت باشــد. این 
اقتصاددان گفت: به نظر می رسد باید بیشتر 
بر روی این مسائل و تشخیص این افراد دقت 
شود و ارقام مالیاتی را متناسب با تورم های 
متراکم شــده این چند سال گذشته در نظر 
گیرند و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد. او 
در مورد اســتراتژی و راهبرد وزارت اقتصاد 
در مورد کاهش فرار های مالیاتی و شناسایی 
مودیانی که تاکنون شناســایی نشده اند نیز 
ادامه داد: متاســفانه طی سال های گذشته 
این سخنان به ظاهر زیبا همواره مطرح شده، 
اما در این ســال ها با افرادی روبرو بودیم که 
یا تجربه کافی نداشتند یا شناخت درستی 
از ساختار های پیچ در پیچ اداری و اجرایی و 
ناکارآمدی های موجود نداشته اند که امروز 
در این وضعیت قرار گرفته ایم.این اقتصاددان 
گفت: ساختار های پیچیده اداری و اجرایی و 
ناکارآمدی های موجود باعث شــده که هیچ 
مسوولی در کشور با توجه به این ساختار به 
وجود آمده ضد تولید دیگر قدرت مطلق در 
کار خود را هم نداشــته باشــد. این در حالی 
اســت که برخی از آقایان زمانی که هنوز به 
قدرت نرسیده اند به اشتباه وعده هایی را به 
مردم می دهند که گمان می کنند مشــکل 
تصمیمات آن فرد مسوول یا وزیر بوده است، 
اما همین فرد زمانی که سمت اجرایی می گیرد 
متوجه می شود که دستورات خودش هم بر 
روی کاغذ می ماند و اجرایی نمی شــود، اما 
تمامــی این بی تجربگی ها هزینه هایی را به 

کشور تحمیل می کند. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

کسری بودجه داشته ایم گذشته همواره  در 40 سال 
رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید در طول چهار 
دهه گذشته کشور همواره با کسری بودجه مواجه 
بوده و دولت ها برای جبران آن دســت در جیب 

مردم کرده اند.
مســعود خوانســاری در مراســم تقدیــر از 
صادرکننــدگان نمونه اســتان تهران اظهار کرد: 
بررســی عملکــرد بودجــه در طول ۴۰ ســال 
گذشته نشان می دهد که ما همواره درآمدمان از 
هزینه هایمان پایین تر بوده است. تحت تاثیر این 
شــرایط دولت ها همواره با کسری بودجه مواجه 

بوده اند و همین موضوع باعث افزایش تورم و چاپ 
پول جدید شده است.وی با بیان این که بسیاری 
از کشــورها برای حفظ آمار صادراتی خود ارزش 
پول ملی شــان را پایین نگه می دارند توضیح داد: 
کشوری مانند چین در طول سال های گذشته با 
استفاده از همین شیوه بازارهای صادراتی بزرگی را 
به دست آورده است. ترکیه نیز هرچند با مشکالت 
اقتصادی مواجه شده اما با استفاده از کاهش ارزش 
پول ملی صادرات خود را افزایش داده است.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما از سال ۱۳۶۷ که 

ارزش پــول ملی مــان کاهش پیدا کرد تا امروز نه 
تنها از این فرصت استفاده نکرده ایم که حتی برای 
صادرکنندگان مشــکالتی نیز به وجود آورده ایم. 
متاســفانه دولت ما بــا توجه به درآمدهای نفتی 
خود را از بخش خصوصی بی نیاز می داند و همین 
موضوع بستر بسیاری از مشکالت اقتصادی را به 
وجود آورده است.خوانســاری با اشاره به افزایش 
درآمدهای نفتی حد فاصل ســال های ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۲ بیان کرد: ما در این ســال ها حدودا ۷۰۰ 
میلیارد دالر درآمد ارزی داشته ایم و بیشترین آمار 

واردات کشور نیز به همین دوره اختصاص دارد. ما 
حتی به برخی کاالهای وارداتی یارانه دادیم و این 
باعث شد تولیدات داخلی نیز از خارج تامین شود.
به گفته وی وقتی دولت ها به درآمد ارزی گسترده 
دسترسی پیدا می کنند، با وارد کردن پول آن به 
اقتصاد ایران خود باعث ایجاد تورم جدید می شوند. 
در کنار آن بی توجهی به ظرفیت های صادراتی نیز 
باعث شــده حتی ایران در حوزه هایی که توانایی 
رقابت باالیی دارند نیز از عرصه کنار بروند که این 

به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ملی نیست.

خبر ویژه

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لیستی از اقالم 
منتخــب اعــالم کــرده که از این به بعد تغییــر قیمت آن ها پس از 
ارائه مســتندات و مدارک مرتبط و انجام محاســبات کارشناسی از 
ســوی این ســازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام 
خواهد شــد. ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
اشــاره به نظر رئیس جمهور و مصوبه ســتاد تنظیم بازار تاکید کرده 
که عالوه بر اعالم فهرســت کاال و خدمات، هر گونه افزایش قیمت 
منوط به انجام کار کارشناســی و اخذ نظرات این ســازمان منطبق 
بــر ضوابــط قیمت گذاری خواهد بود. ســازمان حمایت هدف خود 
را از ایــن اقــدام حمایت از حقوق مــردم و کنترل قیمت ها ابراز و با 

اشــاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعالم کرده که 
هرگونه تغییر قیمت اقالم منتخب از ســوی دســتگاه های قانونی 
قیمــت گذاری، پس از ارائه مســتندات و مــدارک مربوطه و انجام 
محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در 
ســتاد تنظیم بازار انجام خواهد شــد. اقالم منتخبی که از سوی این 
ســازمان اعالم شــده نیز شامل لبنیات پرمصرف )ماست ساده، شیر 
کم چرب، پنیر uf (، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، 
تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه 
شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور )کنجاله، جو 
و ذرت(، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، 

دارو و مکمل های دام و طیور )منتخب وزارت جهاد کشــاورزی(، 
ماکارونی )رشته ای ساده(، دارو تجهیزات پزشکی )منتخب وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی(، انواع خودرو )منتخب کمیته 
خــودرو وزارت صنعــت، معدن و تجارت(، انواع شــوینده )منتخب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت(، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، 
ماشــین لباسشــویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، 
الستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، 
درمانی، تشــخیصی و آزمایشــگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون 
و برون شــهری )اعم از هوایی، ریلی و جاده ای( و عوارض جاده ای 

و خدمات بندری است.

 طبق اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛

کاالها دیگر دل بخواهی نیست تغییر قیمت 

معاون وزیر صمت:

 تجارت آزاد با سوریه 
فعال شده است

معــاون وزیر صمــت با بیان اینکه تجارت آزاد 
با ســوریه فعال شده اســت، گفت: استفاده از 
ســامانه های بالکچین بــرای جایگزینی ال 
ســی مورد پذیرش بانــک مرکزی قرار گرفته 
اســت. علیرضا پیمان پاک در مراســم تجلیل 
از صادرکنندگان نمونه اســتان تهران با بیان 
اینکــه رویکرد دولت حفظ و توســعه جهش 
گونه صادرات اســت و تمام اعضای دولت این 
رویکرد را خواهد داشــت، اظهار کرد: امســال 
دو بــار روز ملی صادرات برگزار شــد که یکی 
مراســم نمادیــن آن و دیگــری در قالب یک 
نشســت و هم اندیشی با حضور رئیس جمهور 
و نمایندگان صادرکنندگان برگزار شــد و این 
جلسات نتایج خوبی در بر داشت از جمله اینکه 
براســاس مسائل مطرح شــده در آن جلسه و 
پیگیری های الزم صادرات تجهیزات پزشــکی 
آزاد شد.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
افزود: در بحث توســعه تجــارت یک زنجیره 
شــامل تأمین، تولید، فرآوری و بســته بندی، 
توزیع، فروش و برگشــت ارز وجود دارد که در 
طول و امتداد زنجیره صادرات سیاســتگذاری 
الزم و مناسب خواهیم داشت تا صادرات پایدار 
باشــد، ضمن اینکه در حوزه لجستیک، تعرفه 
و توســعه بازار کارگروه هایی تشــکیل شده و 
اقدامات مؤثری دنبال شــده اســت.تقریباً در 
۴ مــاه اخیر تعداد رایزن های بازرگانی افزایش 
یافته اســت و در بودجه ســال آینده نیز تعداد 
رایزن های بازرگانی به ۳۰ رایزن افزایش یافته 
است. البته به دلیل محدودیت های حاکمیتی 
نمی توان در حوزه رایزن های بازرگانی از بخش 

خصوصی استفاده کرد .

وزیر کار:

 بیمه گروه های خاص از محل 
 افزایش بدهی های دولتی 

توسعه می یابد
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پیرو 
درخواســت چندیــن ماه برای توســعه بیمه 
گروه های خــاص از محل افزایش بدهی های 
دولتی با قول رئیس سازمان برنامه وبودجه این 
مورد عملیاتی و فعال خواهد شــد.حجت اهلل 
عبدالملکی در حاشــیه جلسه کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی، در خصوص 
موضوعات مطرح شــده در این جلسه گفت: در 
این جلســه دغدغه هایی از ســوی نمایندگان 
محترم مجلس شــورای اسالمی مطرح شد که 
متعاقبــاً توضیحاتی در این مورد داده شــد و 
قریب به اتفاق نمایندگان به جز یک نفر متقاعد 
شــدند.وی با اشاره به اعالم خبرهای خوب در 
این جلسه گفت:  ان شاءاهلل با حمایت سازمان 
برنامه وبودجه سهمیه های جدیدی برای بیمه 
قالیبافان اختصاص پیدا خواهد کرد و این خبر 
خوبی برای عزیزان قالیبافی است که بیمه آن ها 
از امســال اجرانشده اســت.وزیر تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی با اعالم این خبر که کمیته ای 
با حضور نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
تشــکیل داده ایم، افزود: همکاران ســازمان 
تأمین اجتماعی برای بازنگری و ایجاد تسهیل 
در بیمــه ی افرادی کــه جزو گروه های خاص 
هستند اقدام می کنند و سهم حق بیمه کارفرما 

را دولت به صورت یارانه ای پرداخت می کند.
این عضو کابینه دولت ســیزدهم بابیان اینکه 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی سؤاالتی در 
ارتباط با بحث اشتغال مطرح کردند اضافه کرد:  
در این خصوص مصوبات شورای ملی اشتغال 
به سرعت پیگیری می شود و وعده یک میلیون 
و ۸۵۰ هزار شغل برای ۱۸ ماه یعنی نیمه دوم 
سال ۱۴۰۰ و کل سال ۱۴۰۱ با همکاری ۷۱ 
دستگاه را پیش می بریم و در این زمینه ۱۷۵ 

برنامه اشتغال زا را مطرح و تنظیم کرده ایم.
 

ح کاهش 50 درصدی   طر
 هزینه خرید اوراق وام مسکن 

تمدید شد
 طــرح ۸۳ بانک مســکن بــا هدف کاهش ۵۰ 
درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن پس 
از رشــد قیمت این اوراق عملیاتی شــد. این 
طرح از ۲۳ آذرماه آغاز شد و قرار بود پایان ماه 
جاری به اتمام برسد.بر اساس این طرح، تمامی 
متقاضیانی که قصد بهره  مندی از تســهیالت 
خرید مســکن از محل اوراق ممتاز به تنهایی 
یا همزمان با تســهیالت جعاله تعمیر را دارند، 
می توانند از ســقف تســهیالت به صورت ۵۰ 
درصد از محل اوراق ممتاز و ۵۰ درصد از محل 
منابع بدون ســپرده بانک، برای خرید مسکن 
اســتفاده کنند.این شــرایط شامل تسهیالت 
جعاله )تعمیر مســکن( نیز می شــود که بانک 
مســکن طرح مذکور را تا پایان بهمن ۱۴۰۰ 
تمدید کرده اســت. نرخ سود تسهیالت خرید 
مســکن بدون ســپرده و جعاله تعمیر مسکن 
بدون ســپرده ۱۸ درصد بوده، حداکثر مدت 
بازپرداخت تســهیالت خرید مســکن بدون 
ســپرده مذکور ۹۶ ماه )۸سال( و جعاله بدون 

سپرده ۶۰ ماه )۵سال( است.

کوتاه   از اقتصاد

رئیس کنفدارسیون صادرات:

کند خ های مختلف ارز را به هم نزدیک  بانک مرکزی نر
رئیــس کنفدارســیون صــادرات با بیــان اینکــه امیدواریم بانک 
مرکــزی نــرخ های موجــود در بازار ارز را به هم نزدیک کند، گفت: 
صادرکنندگان در بحث حمل و نقل با مشکالت جدی مواجه هستند. 
محمد الهوتی در مراســم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه 
استان تهران اظهار کرد: امسال پنجمین سالی است که مسئولیت 
انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق تهران واگذار شده 
که نشــان می دهد همکاری دولت و بخش خصوصی تعاملی موفق 
است.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
افزود: امسال ۴۹ شرکت برای حضور در فرایند انتخاب صادرکننده 
نمونه استان تهران اعالم آمادگی کردند که از این میان ارزیابی ۳۹ 

شــرکت در کارگروه با ضوابط موجود آغاز شــد که بر این اساس ۱۵ 
شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر انتخاب 
شــدند.وی تصریح کرد: علیرغم خودتحریمی ها و تحریم های بین 
المللی شــرکتهای صادرکننده تالش کرده بودند کاالهای خود را 
به مقاصد هدف صادراتی برســانند. بر این اســاس یک شــرکت به 
عنوان صادرکننده ممتاز، ۱۱ شــرکت به عنوان صادرکننده نمونه 
و ۳ شرکت به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.الهوتی در ادامه 
گفت: در حال حاضر تغییر دولت و سیاســتهای صادراتی را شــاهد 
هســتیم و در دولت ســیزدهم شرایط تنفس صادرات بهتر از سال 
قبل است و اگر همین روند ادامه یابد شاهد رشد صادرات خواهیم 

بود؛ پس اگر قیود و بندهایی که به پای صادرات در سه سال گذشته 
بســته شــد، نبود، صادرات امروز بسیار باالتر از ارقام کنونی می شد.
رئیــس کنفدراســیون صادرات ایران افــزود: با پایش قوانین و رفع 
برخی موانع شــاهد رشــد ۴۰ درصدی صادرات در ۹ ماهه هستیم 
ولی افزایش صادرات یک اتفاق نیست بلکه مشکالت باید ریشه ای 
حل شــوند و در عین حال رفع موانع اتفاق افتد تا امیدوار به تداوم 
رشــد ۴۰ درصدی صادرات باشیم.وی ادامه داد: صادرکنندگان در 
بحث حمل و نقل با مشــکالت جدی مواجه هســتند؛ اگر ســازمان 
توســعه تجارت و ســازمان برنامه و بودجه یارانه حمل و نقل ندهند 

مشکالت صادرات جدی تر خواهد شد. 
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نفت و انرژی 4

کید شد؛ در نشست مدیران عامل شرکت های نفت خزر و ملی حفاری تأ

گستره شرکت نفت خزر توسعه همکاری ها در 
مدیران عامل شرکت نفت خزر و شرکت ملی حفاری ایران بر توسعه 
همکاری ها و استفاده از ظرفیت های عملیاتی و خدمات فنی و مهندسی 
دو شرکت در بخش های خشکی و فراساحل تأکید کردند.مراد کمالی، 
مدیرعامل شــرکت نفت خزر در این نشســت که با حضور معاونان، 
مدیران و رؤســای عملیاتی این شــرکت ها در ساختمان مرکزی ملی 
حفاری در اهواز برگزار شــد، درباره حوزه فعالیت شــرکت نفت خزر 
در شــمال کشــور و برنامه های تبیین شــده از سوی شرکت ملی نفت 
ایــران در زمینه توســعه فعالیت ها به ویــژه در حوزه آب های عمیق و 
مســائل زیســت محیطی توضیح داد.وی گفت: در برنامه توســعه ای 
راهبردی پیش روی این شــرکت، توسعه میدان های هیدروکربوری و 

حفاری چاه های اکتشــافی و توســعه ای مدنظر قرار دارد که با توجه به 
توانمندهای شــرکت ملی حفاری ایران در این ارتباط، از همکاری و 
هم افزایی با این شــرکت استقبال می شود.در ادامه نشست حمیدرضا 
گلپایگانی به سوابق همکاری دو شرکت در سال های اخیر اشاره کرد 
و گفت: شرکت ملی حفاری ایران با برخورداری از متخصصان مجرب 
و بهره منــدی از تجهیــزات تخصصی در بخش های حفاری همچنین 
خدمات یکپارچه فنی و مهندسی، برای همکاری با شرکت نفت خزر 
آمادگی کامل دارد.وی افزود: این شرکت می تواند افزون بر اختصاص 
تجهیزات حفاری و استفاده از دانش فنی متخصصان در زمینه حفاری، 
خدمات جانبی به چاه های در حال بهره برداری و توسعه ای ارائه کند و 

با توجه به تنوع و یکپارچگی خدمات، موجب شتاب بخشی در اجرای 
پروژه های تبیین شده شود.در این نشست نسبت به تنظیم توافق نامه 
همکاری های مشــترک میان شــرکت نفت خزر و شرکت ملی حفاری 
ایران اقدام شــد.همچنین  تصمیم گرفته شــد کارگروه های تخصصی 
با حضور متخصصان دو شــرکت تشــکیل شــده و جنبه های مختلف 
همکاری  فنی و تخصصی برای پیشبرد اهداف شرکت نفت خزر مورد 
بررســی قرار گیرد و در این زمینه مباحث بازرســی و تعمیر تجهیزات 
در ابزار در گردش حفاری، تعمیر و نگهداشت تجهیزات حفاری سکوی 
امیرکبیر و بانک اطالعات به روز شده عملیات حفاری و خدمات جانبی 

حفاری در دریا و خشکی مورد بازبینی و تحلیل قرار گیرند.

آمارها نشان می دهند ؛

سدهای کشور همچنان تشنه اند

کوتاه از انرژی

بین الملل

بررسی ها نشان داد؛ 

آسیا  کنندگان   تقاضای مصرف 
برای افزایش بیشتر تولید نفت اوپک پالس

 تصمیم سال ۲۰۲۲ اوپک و متحدانش برای 
تصویب یک دور دیگر افزایش ســهمیه های 
تولیــد بــر مبنای این انتظار که بازار می تواند 
بــا وجــود افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ در 
ماه هــای آینده نفت بیشــتری را جذب کند، 
به مذاق واردکنندگان نفت آســیا که شــاهد 
احیای اقتصادی شکننده بوده اند، خوش آمده 
است.پانکاج کالرا، مدیرعامل شرکت اکتشاف 
و تولید اســار به "اس اند پی گلوبال پالتس" 
گفت: با پشت سر گذاشتن روزهای بد پاندمی، 
بازار نفت و گاز در روند احیای مســتمر حجم 
و قیمــت پس از مشــاهده رکوردهای پایین 
در اواســط ســال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ قرار دارد.

طبق بررســی پالتس آنالیتیکس، پیش بینی 
می شــود تقاضای آســیا برای نفت به میزان 
۱.۷ میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۲۲ 
رشــد کند و به ۱۰۳ درصد ســطح پیش از 
پاندمی برســد که باالتر از رشــد ۱.۲ میلیون 
بشــکه در روز در سال ۲۰۲۱ خواهد کرد. هر 
چند که تاثیر کامل واریانت اُمیکرون ویروس 
کرونا همچنان در دســت ارزیابی است. رشد 

تقاضــا تحت تاثیر تقاضا برای ســوختها قرار 
دارد که انتظار می رود به میزان یک میلیون 
بشــکه در روز در ســال ۲۰۲۲ رشــد کنند.

لیم جیت یانگ، مشــاور بازارهای نفت آســیا 
اقیانوســیه در پالتس آنالیتیکس گفت: جدا 
از سیاســت کرونا صفر چین، اکثر کشورهای 
منطقه با وجود مشــاهده افزایش آمار ابتال به 
اُمیکرون، به سمت بازگشایی اقتصادهایشان 
می روند. هر گونه قرنطینه ای احتماال محلی 
و هدفمند خواهد بود و نســبت به گذشــته 
تاثیر کمتری بر تقاضا خواهد گذاشــت.اوپک 
پالس در نشســت چهــارم ژانویه وزیران این 
گروه، با تصویب افزایش تولید به میزان ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز برای فوریه نشــان داد که 
همچنان مطمئن است اُمیکرون تاثیر کمتری 
بر تقاضای جهانی برای نفت خواهد داشــت. 
قیمت نفت هم تاکنون تاب آوری خود را حفظ 
کرده و باالی ۸۰ دالر در هر بشکه مانده است.

این گروه ، در اوج بحران شیوع کووید ۱۹ در 
بهار ســال ۲۰۲۰ محدودیت عرضه به میزان 

۹.۷ میلیون بشکه در روز را تصویب کرد .

توسط معاون  اول رئیس جمهوری انجام شد ؛ 

آیین نامه اجرای قانون حمایت از  اصالح و ابالغ 
گازی توسعه صنایع پایین دستی نفت  و میعانات 

معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از توســعه صنایع پایین دستی نفت  خام و 
میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را 
اصالح و ابالغ کرد.هیئت وزیران در نشست هشتم 
دی ماه به موجب حکم مندرج در اصالحیه ماده )۶( 
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، با 
پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر اصالح آیین نامه اجرایی 
قانــون مذکور مطابق با اصالحات صورت گرفته در 
قانــون موافقــت کرد.براســاس اصالحیه مذکور، 
طرح های مندرج در این آیین نامه شامل طرح های 
ایجاد تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان، 
همچنین تأسیسات پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی 
مندرج در قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری 
مردمی و طرح های تکمیل زنجیره ارزش )طرح های 
ایجــاد صنایع اولویت دار تکمیــل زنجیره ارزش( 
هستند.همچنین میزان سرمایه گذاری ارزش شده 
منــدرج در آیین نامه فوق شــامل بــرآورد میزان 
ســرمایه گذاری هر طرح است که به صورت ارزی و 
با تبدیل بخش ریالی به ارز بر مبنای نرخ روز مورد 

تأیید بانک مرکزی در مجوز درج می شود.به موجب 
اصالح آیین نامه یادشــده، وزارت نفت مکلف است 
ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابالغ این اصالحیه، نسبت به 
اعالم سازوکار ارسال تقاضا، برای متقاضیان اجرای 
طرح هــای تکمیل زنجیره ارزش در تارنمای وزارت 
نفت، همچنین دعوت از شــرکت های پتروشیمی 
کــه دارای مجوز تخصیص خوراک پروپان یا بوتان 
در ســواحل هســتند، اقدام کند.طرح های احداث 
پتروشــیمی با خوراک پروپان یا بوتان صرفاً شامل 
طرح هایــی خواهد بود که خــوراک خود را به طور 
مستقیم از وزارت نفت یا با یک واسطه از آن وزارت 
دریافــت می کنند، همچنیــن متقاضیان خوراک 
پروپان یا بوتان باید برداشت هم زمان پروپان و بوتان 
به نسبت مورد تأیید وزارت نفت را در طرح های خود 
پیش بینی  کنند.در مجوزی که توسط وزارت نفت 
برای طرح های موضوع این آیین نامه صادر می شود، 
بایــد مواردی همچون کمیت، کیفیت، مدت تعهد 
تأمین خوراک پاالیشگاه - پتروپاالیشگاه برای ۲۰ 
سال و برای طرح های پتروشیمی با خوراک پروپان 
یا بوتان برای ۱۲ ســال و نیز محل تحویل خوراک 

قید شود.

بحران قزاقستان قیمت 
نفــت را باال برد

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه 
بــازار جهانی تحت تاثیــر اختالالت 
عرضــه در قزاقســتان و لیبــی کــه 
نگرانی های ناشــی از افزایش ســریع 
مــوارد ابتال بــه امیکرون در ســطح 
جهــان را جبران کــرد، افزایش یافت.

بهای معامالت نفت برنت با ۱۶ ســنت 
معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۸۱ دالر 
و ۹۱ ســنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۱۵ ســنت معادل ۰.۲ درصد 
افزایش، به ۷۹ دالر و ۵ ســنت در هر 
بشکه رسید.شاخص های قیمت نفت 
هفته گذشــته پنج درصد صعود کرد 
که تحت تاثیر ناآرامی ها در قزاقســتان 
و کاهــش تولیــد میدان نفتی تنگیز و 
همچنیــن تعمیرات خط لوله در لیبی 
بود که باعث کاهش تولید این کشور از 
۱.۳ میلیون بشکه در روز به ۷۲۹ هزار 
بشــکه در روز شد.شرکت شورون روز 
یکشنبه اعالم کرد پس از اعتراضاتی که 
باعث کاهش تولید میدان نفتی تنگیز 
شد، شرکت تنگیزِشوراویل قزاقستان 
در حــال افزایش تدریجی تولید نفت 
و رســاندن آن به نرخ معمول اســت.

تحلیلگران شرکت "آر بی سی کپیتال" 
در یادداشتی نوشتند: اختالالت عرضه 
فزاینده در لیبی و تولیدکنندگان دیگر 
توجهــات را دوباره به مســئله موجود 
بودن عرضه معطوف کرد. اگر روســیه 
بــه اوکراین حمله کند، ممکن اســت 
صــادرات نفت روســیه به اروپا مختل 
شده و قیمتهای نفت به سطح باالتری 
صعود کنند.هشت سال پس از این که 
شــبه جزیره کریمه به کنترل روسیه 
درآمد، واشــنگتن و کی یف می گویند 
ده ها هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز 
این کشور با اوکراین مستقر شده اند و 
ممکن اســت آماده تهاجم به اوکراین 
باشــند.نفت از تقاضــای جهانی رو به 
رشــد و رشد کمتر از حد انتظار عرضه 
از ســوی اوپک و متحدانش پشتیبانی 
شده است. تولید نفت اوپک در دسامبر 
به میزان ۷۰ هزار بشکه در روز نسبت 
بــه نوامبــر افزایش یافت، در حالی که 
بر اساس توافق نفتی اوپک پالس، این 
گروه اجازه داشت تولیدش را ۲۵۳ هزار 
بشــکه در روز افزایش دهد.شرکتهای 
انرژی آمریکا که پس از دو سال کاهش، 
در سال ۲۰۲۱ به شمار دکلهای حفاری 
نفت و گاز طبیعی اضافه کردند، ســال 
نوی میالدی را با افزایش شمار دکلهای 
حفاری آغاز کردند. شــرکت خدمات 
انــرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد 
شــمار دکلهــای حفاری نفــت و گاز 
طبیعــی که معیاری برای ســنجش 
تولیــد آتی اســت، در هفته منتهی به 
هفتــم ژانویه، دو حلقه افزایش یافت و 
به ۵۸۸ حلقه رســید.در سطح جهانی 
دولتهــا از اروپــا گرفته تا چین و هند 
محدودیتهایی را برای مقابله با شــیوع 
واریانت بســیار مسری اُمیکرون آغاز 

کردند.

دزدی نفت سرمایه گذاران 
را فراری داد

ســال ۲۰۲۱ در حالی به پایان رســید 
که نیجریه با کمبود تولید حدود ۲۰۰ 
میلیون بشــکه نفت در ۱۱ ماه نخست 
سال روبرو شد که عمدتا به دلیل سرقت 
نفت بود. اما این تجارب متداول بوده و 
تنها به نیجریه محدود نیست. بر مبنای 
ســاالنه ضرر زیادی به دلیل ســرقت 
نفت تحمیل می شود.ســرقت نفت در 
نیجریه تحت تاثیر چند عامل راحت تر 
شده اســت. زیرساخت فرسوده مانند 
خطوط لوله نفت، دسترســی به نفت 
را برای ســارقان راحت تر کرده است. 
بعالوه کاهش ســرمایه گذاری کلی در 
این بخــش و امنیت ضعیف آبراه های 
کشور به معنی آن است که کار چندانی 
بــرای مقابله با این جرم انجام نشــده 
است. بعضی از سازمانهای امنیتی حتی 
بــا کارتل ها برای دریافت پول هنگفت 
تبانــی کرده انــد.در حالی که نیجریه 
امیدوار اســت ســهمیه تولید ۱.۶۸ 
میلیــون بشــکه در روز اوپک را برای 
ژانویــه ســال ۲۰۲۲ محقق کند، این 
جرایم تحقق هدف مذکور را به شدت 
دشــوار می کند. طی چند ماه گذشته 
نیجریه نزدیک به ۱.۲۵ میلیون بشکه 

در روز نفت تولید کرده است .

سرپرست مدیریت امور هماهنگی گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد ؛ 

ح بهینه سازی  آخرین وضع طر
مصرف گاز در موتورخانه ها

سرپرســت مدیریــت امــور هماهنگــی 
گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران گفت: از 
۱۸ هزار موتورخانه ساختمان های مسکونی 
تاکنون ۱۵۵۰۰ موتورخانه در طرح افزایش 
کارایــی موتورخانه هــا ثبت نــام کرده  و ۱۳ 
هــزار موتورخانه اقدام هــای اصالحی برای 
بهینه ســازی مصــرف را به صــورت رایگان 
دریافــت کرده اند.طبــق آمــار در چهار ماه 
ســرد ســال ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از 
تولید گاز کشــور در بخش خانگی و تجاری 
مصرف می شود. تشدید مصرف گاز در بخش 
خانگی و تجاری موجب شده است که صنایع 
عمده مانند ســیمان و فوالد، پتروشیمی ها و 
نیروگاه ها با کمبود ســوخت مواجه شــوند و 
ایــن موضوع عدم النفــع بیش از ۲۰ میلیارد 
دالری برای کشــور در پی داشته است.یکی 
از راهکارهــای اصلی برای کنترل مصرف در 
بخــش خانگی و تجــاری، اجرای پروژه های 
»بهینه ســازی مصــرف گاز« اســت که این 
پروژه ها ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
تدوین شــده اند. به طور کلی دو پروژه مهم با 
عنوان ۱- طرح افزایش کارایی موتورخانه ها، 
۲- طرح جایگزینی بخاری های فرسوده، جزو 
مهم ترین پروژه های بهینه سازی مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری هستند که اجرای 
آنها موجب کاهش قابل مالحظه هدررفت گاز 
می  شود.طرح افزایش کارایی موتورخانه های 
موجود در کشور برای نخستین بار در مردادماه 
سال ۱۳۹۳ در شورای اقتصاد دولت یازدهم 
به تصویب رسید )تصویر ۱(. این طرح ابتدا با 
هــدف افزایش کارایی در ۵۰۰ هزار واحد از 
موتورخانه های مســکونی و ۱۰۰ هزار واحد 
از موتورخانه هــای اداری-تجــاری همراه با 
نصــب کنتورهای هوشــمند گاز به منظور 
کاهــش مصــرف گاز طبیعی تا ســقف ۱۳ 
میلیون مترمکعب در روز در دستور کار قرار 
گرفت.در طرح افزایش کارایی موتورخانه ها 
مبلغــی نزدیک به ۲ میلیــارد دالر از ارزش 
صرفه جویــی حاصل از اجرای طرح از محل 
صادرات ســوخت مایع صرفه جویی می شود 
و به شــرکت های ســرمایه گذار مجری طرح 
حداکثر طی مدت ۳ ســال پرداخت خواهد 

شد.

پاسخ  رئیس صنف جایگاه داران سوختی کشور:

آیا ادعای وجود هوا در بنزین 
صحت دارد؟

رئیس صنف جایگاه داران ســوختی کشــور 
گفت: همه ساله ادعای وجود هوا در نازل های 
ســوخت مطرح می شــود و این موضوع را به 
شــدت تکذیب می کنم.قلــی زاده گفت: با 
وجود دوربین های مدار بســته، اصال امکان 
دستکاری نازل وجود ندارد و اگر کم فروشی 
شــود، جایگاه ها با ازدیاد ســوخت در مخزن 
مواجه می شــوند که نمی توان آن را به جای 

دیگری منتقل کرد.
به گفته رئیس صنف جایگاه داران ســوختی 
کشــور، در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نازل 
ســوخت در کشــور به طور ماهیانه و فصلی 
ســنجش و مورد آزمایش قرار می گیرند. در 
طول سال چند میلیارد تومان برای نازل های 
ســوخت هزینه می شود.چندی پیش خبری 
مبنــی بــر وجود هوا در نازل های ســوختی 
منتشــر شــد که همین موضــوع نارضایتی 
عده ای را به دنبال داشــته اســت.اگر مردم  
تخلفــی را  مشــاهده کردنــد، می توانند با 
شــماره تلفن هــای ۷۷۵۲۲۶۷۸ و ۰۹۶۲۷ 

تماس بگیرند تا تخلفات رسیدگی شود.

ک جهادکشاورزی خبر داد؛ مدیر آب و خا

آمار باالی مرگ قنات ها 
مدیــر آب و خاک جهادکشــاورزی اســتان 
مرکزی گفت: در اراک، ســاوه و زرندیه حفر 
بیش از اندازه چاه و در نتیجه بیشترین مرگ 
قنات ها اتفاق افتاده اســت.فرزاد کوهدانی ، 
اظهار کرد: ســه هزار و ۶۰۶ رشــته قنات در 
اســتان مرکزی وجود دارد که در حال حاضر 
۲۳۸۷ رشــته از این تعداد فعال هستند، این 
قنات هــا تقریبا ۱۴ درصــد از منابع اراضی 
تحت شرب را در استان تامین می کنند.وی 
درخصوص علت غیرفعال شــدن تعدادی از 
قنات ها افزود: خشکســالی در سنوات اخیر 
و حفــر بــی رویه چاه های مجاز و غیرمجاز از 
جملــه دالیل این مهم بوده اســت، در حال 
حاضــر حدود ۷۴۰۰ چــاه مجاز و حدود ۴ 
هزار چاه غیرمجاز در ســطح اســتان وجود 
دارد که برداشت های بی رویه از این چاه ها 
در مرگ قنات ها تاثیر گذاشــته است.مدیر 
آب و خاک جهادکشــاورزی استان مرکزی 
بیان کرد: بیشترین قنات در سطح استان در 
شهرستان شازند با ۳۶۳ رشته، اراک با ۳۰۰ 
رشــته و ســاوه و خمین هستند و بیشترین 
مــرگ قنات ها در مناطقی بوده که حفر چاه 

ها بیشتر بوده است. 

آمار ســدهای کشور هر روز عددی کمتری را نسبت 
به ســال قبل نشــان می دهند و عمق بی آبی بیشتر و 
بیشتر می شود، موضوعی که به گفته کارشناسان اگر 
راه حلی برای آن در نظر گرفته نشــود، در آینده ای 
نه چندان دور دچار بحران های بزرگی خواهیم شد.

 آخرین آمار از وضعیت ســدهای کشــور، گویای این 
است که با سپری شدن ۱۰۸ روز از سال آبی، تا ۱۸ 
دی ماه )ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم 
آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۹.۳۸ میلیارد 
متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی 
گذشــته ۲۸ درصد کاهش نشان می دهد.میزان کل 
حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۸ 
دی ماه ســال جاری معادل ۶.۴۶ میلیارد متر مکعب 
اســت که کاهشــی معادل ۳۰ درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال آبی گذشته را نشان می  دهد. همچنین 
میزان پرشــدگی ســدهای مهمی چون زاینده رود، 
شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی به ترتیب 
حــدود ۱۳ درصــد، ۹۴ درصــد و  ۲۳ درصد بوده و 
در اســتان  های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی 
مخازن طی ســال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۵ 
درصد  و ۱۸ درصد اســت.بی شــک این آمار برای 
فصلی کنونی مناســب نیســت و آنطور که داریوش 
مختاری - کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی به 
ایسنا گفته وضعیت منابع آبی ایران مطلوب نیست، 
تراکم شدید جمعیتی در یک پهنه مشخص جمعیتی 

همراه با بارگذاری های سنگین و متمرکز در یک پهنه 
از یک دشت یا یک جغرافیا مشکالتی را ایجاد کرده 
اســت. در این بین تهران، مشــهد، اصفهان و کرمان 
وضعیت پرخطری نسبت به بقیه دارند. راه رویارویی با 
این گلوگاه خودداری از تغییر کاربری فزاینده اراضی 
شهری، خودداری از توسعه بی رویه مسکن و واگذاری 
انشعاب های اضافی آب شهری است.وی با بیان اینکه 
از یک سو صنایع آب بر از جمله نیروگاه، پتروشیمی، 
فوالد و سیمان در جغرافیای خشک فالت مرکزی که 
با کمیابی منابع آب روبرو است، مستقر و آبخوان ها را 
خالی می کنند و از سوی دیگر عمده فرآورده های این 

صنایع برای دو بخش مصرفی یعنی مسکن و خودرو 
به کار گرفته می شوند، گفت: این دو بخش مصرفی به 
جای اینکه چرخه تولید و نوآوری را بازآفرینی کنند 
به طور مشخص یک گرداب سنگین مصرف را پدید 
آورده اند که بر بهره برداری و مصرف بی رویه منابع 
آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می گذارد.

باید تدابیری لحاظ شود تا صنایع آب بر با صنایع 
کوچک و بومی جایگرین شوند

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه 
باید تدابیری لحاظ شــود تا صنایع آب بر با صنایع 

کوچــک و بومی جایگرین شــوند، اظهار کرد:  تنها 
در این شــرایط اســت که می توان منابع آبی کشور 
را نجات داد؛ در غیر این صورت کشور با چالش های 
بزرگی در آینده مواجه خواهد شد که حل آن ها نیز 
بــدون جــواب خواهد بود لذا باید از هم اکنون به فکر 
حل چالش های بخش آب بود.مختاری با اشاره به راه 
کارهای موجود برای این بخش، تاکید کرد: می توان 
روش های هشت گانه کاهش مصرف آب شهری و یا 
پروژه های ۱۵ گانه طرح های تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی و یا طرح های تکمیلی اســتقرار واحدهای 
گلخانه ای تولید محصوالت کشــاورزی را اجرا و به 
آسانی چند میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی کرد 
و در بخش های گردشگری و صنایع کوچک و پربازده 
به کار گرفت و آبخوان ها را نجات داد.وی با تاکید بر 
اینکه اکنون دیگر زمان آزمون و خطا نیســت و باید 
فکری جدی به حال منابع آبی کشور شود، گفت: اگر 
راه حل و تدبیری صورت نگیرد، بی شــک در آینده 
نمی توانیم با این اوضاع مقابله کنیم، آب یک بخش 
ارزشمند از منابع کشور است که باید راهکارهای حفظ 
آن به درستی اجرایی شود و مشکالت فعلی را از میان 
برداریم.این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان 
اینکــه بی تردید باتوجه به کاهش بارندگی ها، حفظ 
منابع آبی موجود از اهمیت بســزایی برخوردار است 
لــذا دولــت برنامه ریزی دقیقی برای مصرف بهینه و 
بهره برداری مناســب از منابع آبی را در دســتور کار 

خود قرار دهد.

خبر ویژه

معاون برنامه ریزی وزارت نفت گفت: این که آغاز اجرای طرح آزمایشی بنزینی 
دولت، اوایل بهمن باشد یا چند روز دیگر، در حال بررسی است.به گفته هوشنگ 
فالحتیــان، شــرکت ملــی پاالیش و پخش فرآورده های نفتــی ایران، در حال 
تهیه زیرســاخت های الزم نرم افزاری و ســخت افزاری اســت و هر زمان که این 
زیرســاخت ها آماده شــود، اجرای طرح »بنزین برای همه« را انجام خواهند داد.

وزارت اقتصاد، ســازمان هدفمندسازی یارانه ها، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات 
و ســازمان پدافند غیرعامل، در اجرای این طرح مســئولیت هایی دارند که باید 
مجموعه ای از اقدامات را به صورت هماهنگ انجام دهند تا نتیجه نهایی حاصل 

شــود.روز ششــم دی، جواد اوجی وزیر نفت، اعالم کرده بود، طرح دولت برای 
اختصاص بنزین به افراد بر حســب کدملی به جای اختصاص این حامل انرژی 
بر حســب پالک خودروها، در دو جزیره کیش و قشــم، به صورت آزمایشــی و با 
اختصاص ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به هر فرد، آغاز خواهد شد سیدمحسن 
دهنوی عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اسالمی درباره علت در نظر گرفتن 
این طرح گفته است: دولت ساالنه ۱۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت 
می کند که ۶۰ درصد آن برای ۴ میلیون خانواِر دارای بیش از دو خودرو است. 

۱۴ میلیون خانواده بی خودرو هیچ سهمی از این یارانه نمی برند.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت  خبر داد؛ 

ح »بنزین برای همه« در ابتدای بهمن احتمال اجرای آزمایشی طر
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55بانک و بیمه
 در بانک صنعت و معدن 

محقق می شود؛ 

 استفاده از بانکداری باز 
 در خدمات دهی 

به واحدهای تولیدی برتر

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معدن از 
به کارگیری روش بانکداری باز به منظور 
تحقق بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات 
به واحدهای تولیدی برتر خبر داد. حسین 
مهــری در جریان بازدیدهای میدانی از 
صنایع مختلف کشور به استان مازندران 
سفر کرد و با حضور در جمع صنعتگران 
و کارآفرینــان این اســتان، گفت: بانک 
صنعت و معدن طی ســالهای گذشــته 
در مجمــوع ۱۶۵ هــزار میلیــارد ریال 
برای تأمین مالی صنایع تولیدی اســتان 
مازندران در ۳۴۱ طرح بزرگ و متوسط 
پرداخــت نموده و بــرای ۴۰۰۰  نفر به 
صورت مســتقیم اشــتغال ایجاد کرده 
اســت. مهری با اشــاره به افزایش سهم 
تســهیالت ســرمایه در گردش در سبد 
تسهیالتی این بانک اظهار کرد: سعی ما 
بر این است با ارایه تسهیالت سرمایه در 
گــردش برای تامین نقدینگی بنگاه های 
تولیــدی مانع از توقف فعالیت و تعطیلی 
آنها شویم چراکه تداوم فعالیت بنگاه های 
اقتصــادی تا میزان زیــادی به تامین و 
مدیریت منابع کوتاه مدت آن ها مربوط 
می شــود و خوشــبختانه در این استان 
در مجمــوع حدود ۲۵۴ مورد ســرمایه 
در گــردش به میــزان ۶۱ هزار میلیارد 
ریال پرداخت شــده است. وی تصریح 
کرد: عوامــل مختلفی مانند ظهور فین 
تک ها و مؤسســات بزرگ فناوری، فشار 
برای ایجاد فضای باز رقابتی با اســتفاده 
از فنــاوری و تأثیــر بانک های دیجیتال 
در صحنــه بانکــداری بین المللی، بانک 
های کشــور ما را نیز ناگزیر می ســازد 
کــه به ســمت دیجیتالی شــدن پیش 
بروند.شــناخت موانع پیــش رو، ایجاد 
ســاختار و زیرســاخت های فناورانه و 
بهبود فرآیندها و ارتقای نیروی انســانی 
جزو اهم اقداماتی اســت که در راستای 
دیجیتالی شــدن یک بانک باید به انجام 
برســد. به گفته مهری، در حال حاضر 
نقطــه تمایــز بانک ها، ارائــه خدمات با 
کیفیت و مورد انتظار مشــتریان اســت 
و بانــک صنعــت و معدن از بانکداری باز 
برای تحقــق بانکداری دیجیتال و ارایه 
خدمــات به واحدهای تولیدی برتر بهره 
می بــرد. وی ادامــه داد: جلب رضایت 
ذینفعان و ترکیب آن با داده های واقعی 
دریافتی از نیازهای یکایک مشــتریان، 
شــرط الزم برای موفقیت یک بانک در 
ســفر دیجیتال اســت و باید بر اســاس 
ســطح بلوغ داخلی بانک بر اساس نقشه 
راه تحــول دیجیتال، مدل های کســب 
و کار و فرآیندهــای ســازمان بازتعریف 
شــده  و همزمــان نیازهــای ذینفعان، 
تحــوالت محیطی و میزان پیشــرفت و 
بلوغ بانک در راســتای تحقق بانکداری 
دیجیتــال در نظر گرفته شود. شــمس 
الدین حســینی نماینده مجلس نیز که 
در ایــن دیدارها حضور داشــت، تأکید 
کرد: بانک صنعت و معدن تمام اقدامات 
خــود را حول محور حمایت همه جانبه 
از واحدهای تولیدی قرار داده که همواره 
خدمــات مؤثر و مطلوبی به صنعتگران و 
کارآفرینان استان ارایه نموده و به مثابه 
یک شــریک و مشــاور دلسوز و مجرب 
در کنار آنان ظاهر شــده اســت. در این 
سفر مدیرعامل بانک صنعت و معدن به 
اتفاق هیأت همراه از شــرکت های برق 
ماهتاب کاسپین، ایران تک نخ و شرکت 
چوب فشرده خزر بازدید کرد. همچنین 
نیروگاه برق ماهتاب کاســپین به صورت 
ســندیکایی با  عاملیــت بانک صنعت 
و معــدن و با تســهیالت ۲۱۵  میلیون 
یــورو و با مشــارکت چند بانک دیگر به 
بهره برداری رسیده است. شرکت ایران 
تــک نخ تولید کننده نخ تکســچره، نخ 
فالمنتی دوجزیی و پلی اســتر است و از 
این بانک، ۱۵۵ میلیارد ریال تســهیالت 
ریالی دریافت کرده است. شرکت چوب 
فشــرده خزر نیز پس از بهره برداری به 
تولید تخته MDF روکش نشده اشتغال 
خواهد داشت. این شرکت از بانک صنعت 
و معــدن ۵۷۰ میلیارد ریال تســهیالت 
ریالی و ۳۰ میلیون یورو تسهیالت ارزی 
دریافت داشته است و پس از احداث و راه 
اندازی، ۱۵۵ نفر در این شرکت مشغول 

به کار خواهند شد.

اخبار

با اخذ مجوز سازمان بورس؛ 

 سرمایۀ بانک پاسارگاد 
 به 350هزارمیلیارد ریال 

خواهد رسید
 سهامداران بانک پاسارگاد با 
افزایش ســرمایه در دو فاز و 
براساس مجوز اعطاء شده از 
ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
ســازمان بورس اوراق بهــادار موافقت کردند. 
مجمــع عمومی فوق العاده بانک پاســارگاد با 
هــدف تصمیم گیری درخصوص نحوۀ افزایش 
ســرمایة ایــن بانــک صبــح روز یکشــنبه 
۱۹دی۱۴۰۰ در محل ساختمان مرکزی بانک 
برگزار شــد. طی این نشســت ســهامداران با 
افزایش ســرمایة بانک پاســارگاد در دو فاز و 
براساس مجوز اعطاء شده از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق 
بهادار موافقت کردند. در این مجمع که با حضور 
بیــش از ۷۱.۸درصد از ســهامداران )شــامل 
ســهامداران حضوری ۷۰.۵درصــد و آنالین 
۱.۳درصد( برگزار شــد، آقایان ذبیح اله خزائی 
به عنوان رئیس جلســه، دکتر مجید قاسمی و 
عباس کفافی به عنوان ناظر و خانم دکتر صدیقه 
نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

الزم به ذکر اســت که در بدو این جلســه گزارش 
عملکرد ۹ماهة بانک  پاســارگاد قرائت شــد که 
طی آن رشــد حجم منابع ســپرده و تسهیالت 
اعطایــی بانــک پاســارگاد طی مدت ســپری 
شــده از ســال ۱۴۰۰ و افزایش قابل توجه حجم 
ضمانت نامه های صادره و گشایش اعتبار اسنادی 
داخلی بانک نســبت به سال گذشته مورد توجه 
ســهامداران قرار گرفــت.در ادامه  پس از قرائت 
اظهارنظر بازرس قانونی و پاسخگویی به سؤاالت 
سهامداران، انجام افزایش سرمایه بانک پاسارگاد 
در دو مرحله مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. 
براین اساس در مرحلة اول سرمایة بانک با هدف 
افزایش سقف اعطای تسهیالت، توسعة خدمات 
بانکی و ارتقای موقعیت بین المللی بانک با رشد 
۱۰۰درصدی از مبلغ ۶۵،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریــال )۶۵هــزار و۵۲۰میلیارد ریــال( به مبلغ 
۱۳۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریــال )۱۳۱هــزار 
و۴۰میلیارد ریال( خواهد رســید که این میزان 
از محل ســود انباشتة ناشــی از تسعیر ارز بانک 
تأمیــن خواهد شــد.همچنین مجموع عمومی 
فوق العــادۀ بانــک در گام بعــدی بــا افزایــش 
ســرمایة بانــک از ۱۳۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال به مبلــغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال 
)۳۵۰هزارمیلیــارد ریال( از محل مطالبات حال 
شــده ســهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و 
ســایر اندوخته ها نیز موافقت کرد که این مرحله 
طی مّدت دو سال با تفویض اختیار مجمع عمومی 
به هیأت مدیرۀ بانک پس از اخذ مجوز ســازمان 

بورس و بانک مرکزی ج.ا.ا محقق خواهد شد.

برگزاری آیین تودیع و معارفه 
معاون مالی و سرمایه گذاری 

بیمه آرمان

آیین تودیع و معارفه معاون مالی و سرمایه گذاری 
بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار گردید.جلسه 
تودیع و معارفه سرپرست معاونت مالی و سرمایه 
گذاری با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، 
دکتر داوود الماسی عضو هیات مدیره، مدیر مالی و 
جمعی از کارشناسان امروز شنبه ۱۸ دی ماه برگزار 
شــد.در این جلســه دکتر مجید قلی پور، از حسن 
انجام وظیفه توســط حسن پورکاظمی سرپرست 
سابق معاونت مالی و سرمایه گذاری تقدیر و تشکر 
و در ادامه برای حســن هاشــمی سرپرست جدید 
آرزوی موفقیت کرد.روابط عمومی ضمن تبریک 
به ایشــان، امید دارد تا با توکل به خداوند متعال 
و همــکاری صمیمانه کلیه کارکنان در انجام امور 
محوله و پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشند.

کرد: مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم 
ݢݢتخصیص 323 میلیون دالر ارز وارداتی از سوی بانک صادرات ایران  تا پایان آبان ماه

مدیــر عامل بانک توســعه صادرات ایران 
از تخصیــص ۳۲۳ میلیون دالر ارز جهت 
واردات از ســوی ایــن بانک تــا پایان آبان 
ماه خبر داد.دکتر ســیدعلی حســینی در 
گفتگو با شــادا اظهار داشــت: با توجه به 
محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی 
کشور، انتظارات در سطح داخلی و خارجی، 
رسیدن جمهوری اسالمی ایران به جایگاه و 
نقش مؤثر و سازنده خود در نظام اقتصادی 
بین الملل است.وی گفت: در شرایط تحریم 
هــای بین المللی ســالهای اخیر، حفظ و 
ارتقای نقش بانک توسعه صادرات بعنوان 
یکی از نهادهای مهم حمایتی جهت حمایت 
از حضور اقتصادی ایران در کشورهای هدف 
به خصوص کشــورهای همسایه از اهمیت 
بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده است.

حسینی افزود: در همین رابطه، بانک توسعه 
صــادرات اقدام به ارائه خدمات کارگزاری 
شــامل صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار 
اســنادی های وارداتــی و پذیرش و ابالغ 
اعتبار اسنادی های صادراتی، نقل و انتقال 
وجوه و همچنین ارائه تسهیالت به فعاالن 
تولید و تجارت از قبیل سرمایه در گردش 
)برای طرحهای صادراتی(، اعتبار خریدار، 
اعتبار فروشــنده و تامین مالی ســرمایه 
گــذاری )با رویکرد صادراتی( می کند.وی 
اعالم کرد: بر همین اســاس، بانک توسعه 
صادرات، طی ۱۰۰ روز اخیر در حوزه بین 
المللــی، مدیریت و حفظ روابط کارگزاری 
مســتقیم با بانکهای مستقر در کشورهای 
هدف مشتریان همچون برخی کشورهای 
همســایه و اوراسیا، کشــورهای اروپایی، 
روسیه و ... را در برنامه خود داشته است و 
با ۲۳ بانک کارگزار )عمدتاً شعب خارجی 

بانک های ایرانی و بانک های ایرانی مستقر 
در خارج از کشور( به ارائه خدمت به فعاالن 
تجــاری و صادرکنندگان پرداخته، بعالوه 
اینکه، با انعقاد قرارداد با بانک های داخلی 
غیر تحریمی ســعی شده ارائه خدمات به 
مشــتریان نه تنها قطع نشود، بلکه تداوم 
داشته باشــد. همچنین بخش بین الملل 
بانک نســبت بــه ایجاد و متنوع ســازی 
روش های ارتباطی جایگزین ســوئیفت و 
پشــتیبانی امور مرتبط اقدام کرده است.

حســینی ادامه داد: پیگیری ها جهت حل 
مشــکالت بانکی در کشورهای مختلف و 
همچنین آزادسازی منابع مسدودی بانک 
به طرق مختلف از جمله مکاتبه و برگزاری 
جلسه با بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و 
نهاد متولی کمیسیون مشترک اقتصادی 

با کشورهای ذیربط در دستور کار معاونت 
بین الملل بانک بوده و در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در بخش تامین مالی بین 
المللی، اعطای تســهیالت در قالب  اعتبار 
خریدار  به عنوان یکی از ابزارهای منحصر 
بفرد و کارآمــد حمایت از صادرکنندگان 
جهت توســعه صــادرات کاالها و خدمات 
تداوم یافته اســت؛ گفت: در همین راستا، 
پیگیری و حل و فصل مســائل مربوط به 
تامیــن مالی طرح ملی و مهم احداث خط 
انتقال برق در کشــور ارمنســتان و جلب 
مشــارکت شــرکت توانیر در این طرح، در 
برنامه کاری معاونت بین الملل قرار داشته 
است.حســینی خاطر نشــان کرد، تامین 
مالــی اعتبــار خریدار، یکــی از ابزارهای 
مهم حمایتی بانک توسعه صادرات جهت 

حمایت از صادرات کاالها و خدمات بوده که 
از سال ۱۳۸۱ منحصراً در این بانک انجام 
شده و در این راستا بیش از ۲ میلیارد دالر 
تسهیالت جهت تامین مالی صادرکنندگان 
و پیمانکاران ایرانی پرداخت شده است.وی 
با یادآوری اینکه ارائه خدمات شامل صدور 
ضمانتنامه، گشــایش اعتبار اسنادی های 
وارداتی و پذیرش و ابالغ اعتبار اسنادی های 
صادراتی، نقل و انتقال وجوه از وظایف بانک 
توسعه صادرات است، گفت: در همین راستا 
از تاریخ ۲۰ تیرماه الی ۲۹ آبان سال جاری 
با عاملیت این بانک حدود ۳۲۳ میلیون دالر 
ارز جهت واردات به مشــتریان تخصیص 
یافتــه و افزون بر یکهــزار مورد اعتبارات/
بروات اســنادی و حوالجــات وارداتی به 
 ارزش۵۱۱ میلیون دالر صادر شــده است.

مدیــر عامل بانک توســعه صادرات ایران، 
تصریــح کرد: همچنین بالغ بر ۵۰۰ مورد 
حوالجــات ارزی )وارده و صادره( به ارزش 
۳۷۱ میلیون دالر به انجام رسیده است.وی 
افزود: بانک توسعه صادرات ایران در دوره 
۱۰۰ روزه با برگزاری نشست های تخصصی 
با صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی استانها 
به بررسی مسائل و مشکالت آنان پرداخته 
و با برپایی نشســت های مجازی با شرکت 
هــای دانش بنیان در برخی اســتانها رفع 
محدودیتها و چالشهای این شرکتها را در 
دســتور کار خود داشــته است. همچنین 
بررســی نحوه شناسایی مشتریان کوچک 
و متوســط نیز از اقدامــات این بانک بوده 
است.حســینی پرداخت تسهیالت ارزی و 
ریالی را به عنوان یکی از مهمترین مزیتهای 
رقابتی بانک توســعه صادرات مورد اشاره 
قــرار داد و بــا بیان اینکه، عالوه بر خدمات 
بانکی، ارائه تسهیالت مختلف بطور اخص 
تســهیالت صادراتی در عرصه بانکی بین 
الملل از اهمیت بســزایی برخوردار است، 
گفــت: این بانــک به منظــور حمایت از 
صادرکننــدگان و تولیــد کنندگان واجد 
شرایط جهت صدور کاال و خدمات، عالوه 
بر اعطای تســهیالت قبل از حمل بصورت 
 Pre-Shipment Export( ریالــی و ارزی
Finance(، اعطای تسهیالت پس از حمل 
)Post-Shipment Export Finance(و 
سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.

بــه گفته وی، تأمین مالی صادرات قبل از 
حمل شــامل اعطای تســهیالت در ایجاد 
واحدهای تولیدی صادرات محور، تجهیز 
کارگاه، خرید مواد اولیه طرح های صادراتی 

و سرمایه در گردش می شود.

احیای سنت قرض الحسنه به همت بانک قرض الحسنه مهر ایران ممکن است
یک نماینده مجلس تأکید کرد: احیای ســنت قرض الحســنه 
کــه در سیســتم بانکــی فراموش شــده، فقط بــه همت بانک 
قرض الحســنه مهــر ایران امکان پذیر اســت کــه باید فرهنگ 
شــود. در جلســه ای که بین شمس الدینی مدیر شعب بانک در 
اســتان فارس و آقای عزیزی نماینده شــیراز و زرقان مجلس 
شــورای اســالمی برگزار شد، شــمس الدینی گزارشی درباره 
 عملکرد بانک قرض الحســنه مهر ایران در سطح کشور و استان 

فارس ارائه کرد. 
وی همچنیــن در خصــوص طرح مســئولیت اجتماعی بانک 
 و فعالیت هــای انجــام شــده در این حوزه گزارشــی ارائه کرد.

عزیــزی نماینــده مــردم شــیراز و زرقان در مجلس شــورای 
اســالمی نیــز بــا تقدیر از عملکــرد بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران، گفــت: عملکــرد این بانــک در حوزه  خدمــات بانکی 
و همچنیــن مســئولیت اجتماعــی نشــان از پویایــی و حس 
 مســئولیت نســبت به جامعه دارد که قابل تحســین اســت.

وی همچنین تصریح کرد: احیای ســنت قرض الحســنه که در 
سیستم بانکی فراموش شده، فقط به همت بانک قرض الحسنه 

مهر ایران امکان پذیر اســت که باید فرهنگ شــود.عزیزی ابراز 
امیدواری کرد: با همکاری مضاعف بین بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان فارس و همچنین دفاتر نمایندگان مجلس بتوانیم 
هم بخشی از نیازهای اقشار محروم جامعه را مرتفع کنیم و هم 
با معرفی خیرین و شــرکت های صنعتی بتوانیم از خدمات این 

بانک به صورت بهینه استفاده کنیم.

کارنامه روشــن و شــفاف بانک قرض الحســنه مهر ایران قابل 
تقدیر و حمایت است

شمس الدینی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
فارس جلســه ای نیز با دکتر قادری نماینده مردم شــیراز و زرقان 
در مجلس شــورای اســالمی داشــت. وی در این جلسه با اشاره 
به ظرفیت باالی بانک قرض الحســنه مهر ایران برای پوشــش 
نیازهای همه بخش های صنعتی اســتان فارس، گفت: حســب 
دســتور مدیرعامل محترم بانک به دنبال تبدیل شدن کارت های 
بانک به کارت معیشت و پرسنلی در همه سازمان ها و شرکت ها 
هســتیم.قادری نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس شورای 
اســالمی نیز اظهار کرد: کارنامه شــفاف و روشــن عملکرد بانک 
قرض الحســنه مهر ایران قابل دفاع و تقدیر اســت. توجه ویژه به 
 فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی در این بانک مشهود است.

ایــن نماینــده مجلس افزود: امیدواریــم بتوانیم از همه ظرفیت 
موجود به ویژه کمیســیون اقتصادی مجلس برای افزایش توان 
بانک قرض الحســنه مهر ایران و افزایش فرهنگ قرض الحســنه 

استفاده کنیم و در این زمینه گام های مؤثری برداریم.

ح کردند: مدیران شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطر

رضایت فوالد مبارکه اصفهان از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران
مدیران شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کردند: بهترین خدمات 
بانکــی را از بانــک قرض الحســنه مهر ایران گرفتیــم و از رضایت 
کارکنــان در این رابطه خرســندیم و معتقدیــم هیچ مجموعه ای 
 در ارائه خدمات به کارکنان قابل رقابت با بانک قرض الحســنه مهر 

ایران نیست.
در جلسه ای که بین مدیران این بانک و شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
برگزار شــد، دکتر ناصر ســیف الهی عضو هیأت مدیره بانک ضمن 
تشکر از اعتماد شرکت فوالد مبارکه به مجموعه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و نیت خیر شــرکت در راســتای ارتقای رفاه کارکنان، از 
آمادگی کامل بانک برای ارائه خدمات خبر داد و گفت: تســهیالت 
قرض الحســنه موجب ایجاد انگیزش بیشــتر در کارکنان خواهد 
شــد.عضو هیأت  مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران از شــرکت 
فوالد مبارکه خواســت ســطح مراودات با بانک و منابع شرکت نزد 

بانک را افزایش دهد.

نداشتن نگرش سودمحور از سوی بانک های قرض الحسنه 
ســرلوحه عملیات بانکی است

دکتر محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از 

تنظیم منابع بانکی متناسب با کیفیت ارائه خدمات خبر داد و افزود: 
خدمات بانکی باید به فراخور نیاز کارکنان طراحی شــود. نداشــتن 
نگرش سودمحور از سوی بانک های قرض الحسنه را سرلوحه عملیات 
بانکــی می دانیم و تقاضا داریــم خدمات مورد نیاز به فوالد مبارکه 
ارائه شــود.همچنین اســتفاده از ظرفیت های بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در راســتای ایفای مســؤلیت های اجتماعی فوالد از دیگر 
 صحبت هــای طیب نیــا بود که با ایجاد کارگروه مشــاغل خانگی، 

این موضوع پیگیری خواهد شد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران در ارائه خدمات به کارکنان 
شرکت ها بی رقیب است

حامــد حســین ولی  بیک، معــاون اقتصادی مالی شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان نیز خاطرنشــان ســاخت: بهترین خدمات بانکی را 
از بانــک قرض الحســنه مهر ایــران گرفتیم و از رضایت کارکنان در 
این رابطه خرســندیم و معتقدیم هیچ مجموعه ای در ارائه خدمات 
به کارکنان قابل رقابت با بانک قرض الحســنه مهر ایران نیست.وی 
افزود: ارزشــمندی خدمات به ســهولت دریافت آن و رضایتمندی 
کارکنان اســت و در این راســتا ایجاد باجه بانکی می تواند راهگشــا 

باشد.مهدی کویتی، مدیر مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در 
این نشســت، آماری از تسهیالت پرداخت شده بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به کارکنان شــرکت در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه 
کرد و خواستار افزایش همکاری ها با بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شــد.مجتبی پوربافرانــی، مدیر دفتر حــوزه مدیرعامل در ادامه از 
عملکرد مطلوب بانک در ســال های گذشــته تقدیر و از توجه این 

بانک به کارکنان فوالد تشکر کرد.

اخبار

نــام  بــه  مامایــی   کارشــناس  مــدرک  اصــل 
ملــی  کــد  بــه  طهماســبی  پرویــن  خانــم 
نظــام  عضویــت  شــماره  و   ۴۵۴96۴۲۲۳۸
ســازمان  از  صــادره     ۴۰6۸۱  - م  پزشــکی 
تاریــخ  بــه  ایــام  اســتان  پزشــکی  نظــام 
اعتبــار  تاریــخ  و  صــدور۲۳/۱۲/۱۳9۳  
کار  دفتــر  تاســیس  بــه  نســبت   ۱/۴/۱۳9۵
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  مامایــی 

باشــد. مــی  ســاقط 

به گزارش  روابط عمومی بانک ایران زمین؛ رسول اسدی مدیر منطقه در این جلسه جابجایی 
شــعبه میانه و بازســازی شــعبه پارس آباد از اقدامات بهینه ســازی شعب اعالم کرد و گفت: با 
توجه به قدمت شــعبه هادی شــهر، پیشــنهاد تجدید بنای این شعبه نیز داده شده است و در 
دســت اقدام است.اســدی بر رعایت نظافت عمومی و بایگانی شــعب به صورت مستمر تاکید 

کرد و افزود: با توجه به فرارســیدن ماه های پایانی ســال، روســای شعب نظارت کامل بر روی 
ثبت چک ها در شــعب داشــته و حســاب های مازاد نزد شعب را تعیین تکلیف کنند.در ادامه 
جلســه رضا شــهام فر معاون منطقه به تجزیه و تحلیل موارد مطرح شــده در جلســه شورایی 

مدیران پرداخت و عملکرد شعب تا پایان آذرماه را بررسی کرد.

جلسه بررسی عملکرد روسای شعب بانک ایران زمین  منطقه آذربایجان برگزار شد
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استاندار قم: 

کار ایجابی نداریم در حوزه فرهنگ چاره ای جز 
قم / گروه اســتان ها: شــاه چراغی استاندار قم در 
نشست خبری که سالن جلسات کرامت استانداری 
قم برگزار شد با اشاره به سفر اخیر رییس جمهور 
به قم اظهار داشت: قبل از سفر رییس جمهور به 
قم جلســات متعددی در سطوح مختلف داشتیم 
که برنامه ریزی های ســفر و مصوبات سفر انجام 
شــود.وی ادامه داد: ســفر رییس جمهور ۱۵۸ 
مصوبه داشــته است که ۱۴۱ مصوبه آن منحصر 
به فرد برای سفر ریاست جمهوری است که بالغ 
بــر ۱۸۰۰ میلیــارد تومان در حوزه های مختلف 
استان، جدول شده است که عمده آن برای سال 

آینده یعنی ۱۴۰۱ می باشد.استاندار قم با اشاره 
بــه اهمیت مجوز هــای صادره از طرف دولت در 
این ســفر، تصریح کرد: مــا در بعضی از حوزه ها 
نیازمنــد بعضی مجوزها بودیم که این مجوزها به 
مراتــب بیش از مصوبات ریالی ارزش دارد.شــاه 
چراغی با تایید برداشت اعتبار از صندوق توسعه 
ملی برای کارخانه تولید چادر، اظهار داشت: سفر 
رییــس جمهور به قم، ۱۳ هــزار میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی برای بخش های گردشــگری، 
صنعتی، کشــاورزی، ازدواج، حاشیه نشینی و … 
آورده داشت.استاندار قم، با تاکید بر اینکه پروژه 

هــای منوریل، فــرودگاه و مترو طی مدت زمان 
مشــخص باید تعیین تکلیف شــوند، افزود: ما در 
پروژه منوریل، مترو و فرودگاه درخواست کردیم 
که دستگاه های ملی ورود کنند تا تعیین تکلیف 
صورت بگیرد. فرودگاه از سال ۹۴ با حکم قضایی 
متوقف شده بود و با توجه به اقدامات صورت گرفته 
رفع توقیف و پلمپ انجام شــد و قرار شــد در یک 
دوره ۳ ماه تعیین تکلیف شود، پروژه مونوریل که 
بسیار طوالنی شده با بررسی و مطالعات انجام شده 
و ســفر اخیر ریاســت جمهوری قرار شد تکلیف 
مونوریل با مشــارکت وزارت کشور تا ۶ ماه آینده 

تعیین تکلیف شود و پروژه مترو نیز با مسئولیت 
وزارت کشــور درحال طی کردن مراحل تکمیلی 
است.شــاه چراغی در پاســخ به سواالت متعدد 
خبرنگاران نســبت به مقوله فرهنگ اســتان قم، 
بیان داشــت: به غیر از کار ایجابی چاره دیگری 
نداریــم! البتــه در این زمینه قرار بود قرارگاه ۱۹ 
دی با یک دیدگاه ایجابی در حوزه فرهنگ ورود 
کنــد و از ظرفیت مردمی اســتفاده کند و نقش 
حــوزه علمیه در قضیه های فرهنگی و اجتماعی 
مورد توجه است و صحبت هایی در این زمینه با 

مسئوالن حوزه انجام شده است.

: کشور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 

قدرت بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسالمی تعیین کننده است
خراســان رضوی / گروه استان ها: رئیس 
ســازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بقاع 
متبرکه در کشور به عنوان نقاط متکثر ما 
می تواند کمک کند فضای تنفس جامعه 
پاکیزه شــود و در بهینه ســازی فرهنگ 
جامعه نیز می توانند بســیار موثر عمل 
کنند. قــدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه 
در جورچین نقشه راه جمهوری اسالمی 
تعیین کننده اســت.حجت االســالم و 
المسلمین سید مهدی خاموشی در دوره 
آموزشی هیئت امنای امامزادگان و بقاع 
متبرکه کشور در مشهد؛ بیان کرد: امروز 
انقالب اسالمی وجه هایی از جنبه والیت 
را در خود می بیند و آن والیت فقیه است 
که به صورت نیابت عام حرکتی در جامعه 
بروز و ظهور داده اســت.رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دشمن 
طراحــی می کند و می خواهد نظم ما را 
برهم بزند و رهبر معظم انقالب این نظم 
را سرجای خود بر می گرداند؛ افزود: ایران 
اسالمی با یا زهرا )س( گفتن امروز به داد 
مظلومان جهان می رســد و مرزی برای 
دفاع از مظلومان قائل نیســت و مذهب 
نقشــی برای دفاع از مظلوم ندارد و همه 
را حمایت می کند، یمن، ســوریه، خط 
مقاومت مقابل صهیوینیست ها حمایت و 
کمک می کند. وی گفت: سردار سلیمانی 
با ســربند یا فاطمه الزهرا )س( در جهان 
پیش می رود و امروز ایزدی، مســیحی، 
اهل ســنت همه از رشادت ها، شجاعت 

ها، منش و اخالق، دفاع جانانه او از خط 
مقاومت و از سینه سپر کردن او در مقابل 
دشــمنی چون داعش و مســلمانی حاج 
قاســم می گویند.خاموشی تصریح کرد: 
بقــاع متبرکه هم  از لحــاظ حوزه تاثیر 
و هــم از لحــاظ برنامه محور بودن و هم 
منابع و مصالح و هم طرح برنامه سالیانه 
موثــر بوده اند. رئیس ســازمان اوقاف و 
امور خیریه افزود: اگر عدد بیش از ۸ هزار 
بقعه را در نظر بگیریم هیچ سازمان و نهاد 
فرهنگی این ظرفیت را ندارد، آن هم نهاد 
فرهنگی دینی که مردم با عشق و عالقه 

در آنجا بنشینند، دل بدهند، گوش جان 
بســپارند، مناسک و عباداتشان را انجام 
دهند، نذورات خود را به آنجا بیاورند، حل 
مشکالتشان را در آنجا بخواهند.وی بیان 
کرد: به دلیل این ظرفیت بســیار بزرگ 
ما باید رشد مضاعفی را در سال پیش رو 
مشاهده کنیم لذا اولین تقاضای من این 
است که هیچ کدام از بقاع متبرکه بدون 
طرح و برنامه سال نباشند، طرح و برنامه 
ای که با نظر افراد متخصص در این حوزه 
باشد و این طرح و برنامه اعم از عمرانی، 
فرهنگی، اجتماعی و هر چیزی که خود 

امامــزاده به آن نیاز دارد باشــد. حجت 
االســالم و المســلمین خاموشی با بیان 
اینکه امســال۸۰۰ بقعه محوری نیازمند 
طرح و برنامه هستند و باید داشته باشند؛ 
گفت: اگر این اتفاق صورت گیرد ثمرات 
خوبی خواهد داشت. وی در ادامه اظهار 
کــرد: باید به ظرفیــت معنایی امام زاده 
به شــدت توجه کرد. محاسبات ما نشان 
مــی دهد بیش از ۸۵ درصد کمک های 
مردمی در طرح مواســات در امام زاده ها 
عملیاتی شد و این بدین معنا است که امام 
زاده ها یک قطب قابل اعتماد برای مردم 

هستند. حال شما می توانید با استفاده از 
این ظرفیت موقوفات را توسعه دهید و در 
این خصوص می توانید از وقف اشتراکی و 
وقف پول بهره ببرید.رئیس سازمان اوقاف 
و امــور خیریه با بیــان اینکه از ظرفیت 
مردمی برای بهینه ســازی، پشتیبانی ها 
و منابــع پایدار برای بقعه کمک بگیرید؛ 
گفت: بــه زیبایی های بصری، معماری، 
صوتــی و انواع هنرهــا توجه کنید و در 
ایــن خصوص از مــردم کمک بگیرید و 
قطعــا مردم کمــک کار خواهند بود.وی 
تصریح کرد: امام زاده های مدفون شــده 
در ایــران بــه دلیل اینکــه ما به عترت و 
اهل بیت گره خورده ایم، به این کیفیت 
در ســایر جهان نیســت لذا اگر ما دقت 
نظر ویژه داشته باشیم قدرت فرهنگی و 
اجتماعــی امامزاده در منطقه برای همه 
روشــن می شود. رئیس سازمان اوقاف و 
امــور خیریه با بیان اینکه حوزه فرهنگ 
یک جنبــه معنایی دارد بدین معنی که 
حــوزه فرهنگ یک فضای تنفســی در 
جامعه ایجاد می کند، گفت: بقاع متبرکه 
در کشــور به عنــوان نقاط متکثر ما می 
توانــد کمک کند فضــای تنفس جامعه 
پاکیزه شــود و در بهینه ســازی فرهنگ 
جامعه نیز می توانند بســیار موثر عمل 
کنند. حجت االسالم و المسلمین تصریح 
کــرد: قدرت تاثیر گــذاری بقاع متبرکه 
 در جورچین نقشه راه جمهوری اسالمی 

تعیین کننده است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

ح کرد؛  استان گلستان مطر

 افزایش 97 درصدی حریق 
در عرصه های منابع طبیعی 

اســتان گلستان / گروه اســتان ها: مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: در 
ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، تعداد آتش 
سوزی در عرصه های منابع طبیعی گلستان 
۹۷ درصد و از نظر میزان سطح دچار حریق ۶۷ 
درصد افزایش یافته اســت.عبدالرحیم لطفی 
اظهارکرد: از ســال گذشــته با خشکی شدید 
و کاهــش بارندگی ۳۸ درصدی درگلســتان 
روبرو بودیم و این شــرایط تا اواخر تابســتان 
امســال ادامه داشت.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلســتان افزود: این عوامل سبب 
خشــکی کف جنگل ها و مراتع شده و شرایط 
را بــرای حریق آمــاده می کرد و نفوذ متعدد 
جریانات گــرم جنوبی و بی احتیاطی مردم، 
این شرایط راتشدید می کرد.وی بیان کرد: در 
ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، تعداد آتش 
سوزی های منابع طبیعی ۹۷ درصد و از نظر 
میزان ســطح دچار حریق ۶۷ درصد افزایش 
یافته است.لطفی اضافه کرد: منابع طبیعی در 
آتش سوزی های سال جاری نسبت به سنوات 
قبل، آمادگی بیشــتری برای مقابله داشته و 
کم بودن خســارت نســبت به افزایش تعداد 
حریق خود گواه این مســاله اســت.مدیرکل 
منابــع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: 
بســیاری از تجهیزات و ماشــین آالت منابع 
طبیعی در آتش ســوزی های مستهلک شده 
و نیازمند بازســازی هستند و در سال جاری 
در حوزه حریق، اعتبار خوبی نداشــتیم و از 

سایر ردیف های اعتباری استفاده کرده ایم.

با حضور مســئوالن و چهره های فرهنگی 
صورت گرفت؛

 افتتاح »شهر کتاب« 
در شهر ایالم 

ایالم / گروه استان ها: شهر کتاب ایالم با حضور 
مســئوالن و چهره های فرهنگی در راستای 
توسعه فعالیت های کتاب و کتابخوانی در شهر 
ایالم افتتاح شد.در روزهایی که تیتر یک برخی 
رسانه ها و خبرگزاری ها، تعطیلی کتابفروشی 
در برخی نقاط کشــور است، خوشبختانه در 
میانه های ســرمای زمســتان، با حضور گرم 
یک جمع فرهیخته و فرهنگی امروز شــنبه 
هجدهم دی ماه ۱۴۰۰، مجموعه شهر کتاب 
ایالم با مدیریت سرکار خانم شکیبا عزیزبیگی 
و بــا حضور مدیران فرهنگی، نویســندگان و 
عالقه منــدان به کتاب افتتاح شــد.خودآموز 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
ایــالم، در آییــن افتتاحیه ایــن مرکز گفت: 
بسیار خرسندیم که باالخره شهر کتاب ایالم 
با همت سرکار خانم عزیزبیگی در شهر ایالم 
راه اندازی شــد؛ امیدواریــم بتوانیم با کمک 
مردم فرهنگ دوســت ایــالم و عالقه مندان 
بــه کتاب و کتاب خوانی، حامی این مجموعه 
فرهنگی ارزشمند باشیم.وی گفت: اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان ایالم، عالوه 
بر حمایت معنوی و سوق دادن جلسات نقد و 
بررسی کتاب و سایر برنامه های کتاب محور از 
جمله رونمایی و معرفی کتاب و …از هیچ گونه 
حمایت دیگری دریغ نخواهد کرد.خودآموز با 
اشاره به ربع قرن سابقه فعالیت “شهر کتاب” 
و خدمات ارزنده آن در کشــور، افتتاح آن را 
در ایالم نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ استان 
دانست و اظهار داشت: مجموعه ای که بتواند 
پذیرای خانواده های کتابخوان ایالمی در تمام 
رده های سنی و سالیق مختلف باشد، همین 
شــهر کتاب است که جای بسی خوشخالی، 
تبریک و تشکر دارد.خودآموز در ادامه با بیان 
اینکه یکی از دغدغه های همیشــگی مولفان 
و ناشران ایالمی، ضعف شبکه توزیع کتاب و 
رساندن آن به دست مخاطب است، خواستار 
ایجــاد نمایشــگاه و فروشــگاه دایمی کتاب 
ایالم در فضای مجموعه “شــهر کتاب” شــد 
و آن را ظرفیتی هم افزا و متقابل برای “شــهر 
کتاب” و “کتاب ایالم” دانست.در پایان خانم 
عزیزبیگــی مدیر مجموعه شــهر کتاب ایالم 
بــا قدردانــی از حضور مدیــران و چهره های 
فرهنگــی و اهل قلــم در آیین افتتاحیه این 
مجموعه، گزارشــی از روند راه اندازی شعبه 
“شــهر کتاب ایالم” ارایه داد و ابراز امیدواری 
کــرد این مجموعه بتواند گامی در راســتای 
افزایــش دانایــی و ارتقای ســطح فرهنگی 
اســتان بردارد.گفتنی اســت موسسه “شهر 
کتاب” از ســال ۱۳۷۵ در کشور ایجاد شده و 
نخستین شعبه آن در بلوار آزادی شهر ایالم، 
ابتــدای آزادی ۹ ، در بخش های عرضه کتاب 
از ناشــران معتبر ملی، محصوالت دیداری و 
شــنیداری در حوزه موســیقی، فیلم و تئاتر، 
نوشت افزار، کمک آموزشی و دست سازه های 
هنری پاســخ گوی نیاز فرهنگی شهروندان و 
خانواده های ایالمی در تمام سنین و با عالیق 

و ذائقه های مختلف است.

 مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل:

شبکه روشنایی ورودی ناحیه 
 صنعتی پارس آباد به زودی 

به بهره برداری می رسد 
 

اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
شــهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: 
بــه منظــور حمایت از ســرمایه گذاران، 
زیرســاختها و تاسیســات مــورد نیــاز 
واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی 
تامین می شــود. محمد اهلی در جریان 
بازدیــد از ناحیه صنعتی پارس آباد اظهار 
داشــت: حضور سرمایه گذاران در ناحیه 
صنعتی پارس آباد با استقبال بسیار خوبی 
همراه بوده است، به همین علت تالش می 
شــود تکمیل زیرساختهای این ناحیه در 
اولویت برنامه های کاری این شرکت قرار 
گیرد.وی از اجرای شــبکه روشنایی معابر 
اصلــی و ورودی ناحیه صنعتی پارس آباد 
خبــر داد و افزود: این شــبکه با اعتباری 
بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
داخلی شــرکت اجرا می شــود که تالش 
خواهد شد پروژه مذکور تا دهه فجر سال 
جاری به مرحله بهره برداری برســد.اهلی 
از دیگر مشکالت ناحیه صنعتی پارس آباد 
را کمبــود آب برشــمرد و افزود: با تعامل 
با دســتگاه های دولتی و همچنین اهالی 
منطقــه، آب مورد نیاز واحدهای تولیدی 
از محل کانال آب مغان تامین می شــود.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
اســتان اردبیل ادامه داد: برای تامین آب 
پایدار، پروژه انتقال آب از کانال های جاری 
منطقــه با اعتبــاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد 
ریــال از محل منابع داخلی این شــرکت 
آغاز شــده است که این پروژه با پیشرفت 
فیزیکی مناسبی در حال اجرا است.اهلی 
آماده ســازی ناحیه صنعتی پارس آباد را 
در دو فاز ۵۰ هکتاری برشمرد و افزود: با 
توجه به اســتقبال سرمایه گذاران و اتمام 
واگذاری در فاز نخســت، واگذاری زمین 
در فــاز دوم آن در حال انجام اســت.وی 
تصریح کرد: تالش می شــود با تخصیص 
اعتبارات مناســب، مشکالت موجود در 
ایــن ناحیــه صنعتی مرتفع شــود که با 
توجه به محدودیت منابع داخلی، نیازمند 
تخصیص اعتبارات استانی و ملی هستیم.
وی ابــراز امیدواری کرد تا با هماهنگی و 
همبستگی که در میان مسئوالن استانی 
وجود دارد بتوانیم مشــکالت، تنگناها و 
کمبودهای بخش صنعت اســتان به ویژه 
شــهرکهای صنعتی را مرتفع و به رونق و 

توسعه در این بخش کمک کنیم.

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان:

 1200 واحد مسکونی روستایی 
 طی دهه فجر 
افتتاح می شود

گلســتان / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
بنیاد مســکن گلستان گفت: هزار و ۲۰۰ 
واحد مســکونی روســتایی طی دهه فجر 
در گلســتان به بهره برداری می رســد.
ســیدمحمد حســینی اظهارکرد: هزار 
و ۲۴۰ میلیــارد تومان پــروژه در بخش 
مســکن روســتایی طــی دهــه فجر در 
گلســتان افتتاح و کلنگ زنی می شــود.
مدیرکل بنیاد مســکن گلستان گفت: در 
دهه فجر ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مســکونی 
در روســتاهای اســتان با اعتبــار هزار و 
۲۴۰ میلیــارد تومان افتتاح و یا عملیات 
اجرایــی آن آغــاز خواهد شد.حســینی 
توضیــح داد: طــی این مدت هزار و ۲۰۰ 
واحد مســکونی روســتایی با اعتبار ۲۴۰ 
میلیــارد تومــان -۱۲۰ میلیارد تومان از 
منابــع بنیاد و ۱۲۰ میلیارد تومان آورده 
متقاضیــان- افتتاح و به بهره برداری می 
رســد.وی افزود: همچنین کلنگ احداث 
پنج هزار واحد مسکونی روستایی با اعتبار 
هــزار میلیارد تومان کــه کار اخذ پروانه 
ســاختمانی، تهیه نقشــه های اجرایی و 
معرفی به بانک آن انجام شــده به زمین 
زده خواهد شــد.مدیرکل بنیاد مســکن 
گلســتان بیــان کرد: همه ایــن واحدها 
توسط کارشناســان نظام فنی روستایی 
طراحی و نظارت می شود و پیش بینی می 
شــود بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع مسکن 
مقاوم و ایمن در ســطح روستاهای استان 

احداث شود.

استانها 6
خبر ویژه

البرز / گروه استان ها: علی رغم نامساعد بودن شرایط جوی و محدودیت 
های مالی شــهرداری چهارباغ، خوشــبختانه با تالش مضاعف مدیریت 
شهری، عملیات زیر سازی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به متراژ 
پایانی رسید.این پروژه که از سال ها پیش به صورت نیمه تمام مانده بود 
با تالش و هم افزایی مدیریت شهری در مرحله پایانی است و در صورت 
بهبود شــرایط اضطرار آلودگی هوا و تامین آســفالت مورد نیاز از ســوی 
شــرکت های تولیدی،شهرداری آمادگی دارد عملیات روکش آسفالت 
بلوار رادر هفته جاری اجرایی نماید.بنا بر این گزارش وفق پیگیری اداره 
امور عمرانی شهرداری، شرکت تولید آسفالت طرف قرارداد اعالم کرده 
به دلیل افزایش آلودگی هوا و مصوبه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوای 
استان البرز، فعالیت کارخانجات آسفالت تعطیل شده و از تحویل آسفالت 
مورد نیاز شهرداری تا اطالع ثانوی معذور است در همین رابطه شهردار 

چهارباغ گفت: پس از رفع آلودگی هوا، آسفالت مورد نیاز تامین و ظرف 
یک هفته عملیات روکش آسفالت بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
را تمام خواهیم کرد.مهندس قربانی افزود: بارها در جلسات و کارگروه های 
عمرانی بر ضرورت نصب روز شــمار برای پروژه های شــهری تاکید کرده 
ام و این پروژه نیز از این قاعده مستثنی نیست.شهردار چهارباغ تصریح 
کرد: در روز معارفه ام به تکریم ارباب رجوع و رسیدگی ویژه به مطالبات 
شهروندان اشاره داشته و هم چنان تاکید می کنم علی رغم محدودیت 
های مالی شهرداری، با تمام توان برای اجرای به موقع پروژه ها و کاهش 
دغدغه شهروندان تالش خواهد شد.مهندس قربانی گفت: ما مسووالن 
شانی جز خدمتگزاری نداریم و امیدوارم با هم افزایی مجموعه مدیریت 
شهری، شاهد تداوم اجرای طرح های عمرانی برای آبادانی بیشتر چهارباغ 

و نواحی ملک آباد، مهدی آباد و شهرک ابریشم باشیم.

علی رغم نامســاعد بودن شــرایط جوی و محدودیت های مالی شــهرداری چهارباغ؛ 

عملیات زیرسازی بلوار شهید سلیمانی شهر چهارباغ رو به پایان است

خبر ویژه

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدامات مؤثری انجام داده است
اصفهان / گروه اســتان ها: آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری طی بازدید از تصفیه خانه 
پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب شهری شرکت فوالد 
مبارکه گفت: این شرکت در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدامات 
متعددی انجام داده و درصدد است که در آینده نزدیک مصرف آب 

خام خود را به صفر برساند.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه تصفیه خانه پســاب فــوالد مبارکه با 
تصفیه پســاب های انسانی، شیمیایی و صنعتی یکی از بزرگ ترین 
تصفیه خانه های کشــور است، با اشاره به اقدامات مؤثر این شرکت 
برای کاهش مصرف آب افزود: این شــرکت عالوه بر اقدامات مؤثر 
در کاهش مصرف آب، فرایندهای مطلوبی در خصوص بومی سازی 
دارد.نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان 
کــرد: اعتمــاد و حمایت فوالد مبارکه از شــرکت های دانش بنیان 
باعث شده روند بومی سازی در کشور توسعه یابد. تولید محصوالت 
استراتژیک در فوالد مبارکه مایه افتخار و مباهات است و امیدواریم 

این روند تولید توســط متخصصان این شــرکت رشــد پیدا کند.
وی اذعان داشــت: قطعات و تجهیزات تصفیه خانه پســاب صنعتی 
و تصفیه خانه اســتحصال پســاب شهری شــرکت فوالد مبارکه به 
دســتان توانمند متخصصان داخل کشــور تولید شــده که به تمام 

صنعتگــران خداقوت عرض می کنــم و امیدوارم با تالش مضاعف 
جایگاه میهن عزیزمان در دنیا را ارتقا بخشند.محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز در حاشــیه این بازدید تصریح 
کرد: پروژه های زیادی در راستای مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه 
از سال های گذشته تاکنون اجرا شده که تولید بیشتر محصوالت را 
با مصرف آب کمتر رقم زده است.وی با بیان اینکه تا ۴ سال آینده، 
مصرف آب خام شرکت فوالد مبارکه به صفر کاهش می یابد، عنوان 
داشــت: ارتقای سطح کارایی تصفیه خانه های پساب جهت بهبود 
تصفیه و بازچرخانی آب در فوالد مبارکه منجر به افزایش راندمان 
تولید محصوالت شده، به گونه ای که منجر به کاهش ۵۰ درصدی 
برداشــت از آب خام شــده است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با 
تأکید بر ضرورت ترویج الگوی مصرف آب فوالد مبارکه در کشــور 
اضافه کرد: با توجه به موقعیت اقلیم خشــک کشــور، صنایع دیگر 
می توانند با الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه و سرمایه گذاری های 

الزم، برداشت آب خام را به حداقل برسانند.
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ویژه از جامعه

کوتاه از جامعه

که پس از 30 سال زندگی مشترک اتفاق می افتد؛ طالق هایی 

سر »پیری« و »معرکه«گیری
آمارهــای موجود کشــوری بیانگر این 
واقعیت انــد که گرچه طی چهار ســال 
اخیر بخش اعظم طالق ها به زندگی های 
مشترکی با طول مدت ازدواج یک تا پنج 
سال باز می گردند اما در عین حال همواره 
بین ۱۱ تا ۱۳.۵ درصد از طالق های ثبت 
شده نیز معطوف به زندگی های مشترِک 
۲۰ ساله و بیشتر می شود. از سوی دیگر 
طی چهار ســال اخیــر آمار طالق های 
ثبت شــده با طول مــدت ازدواج ۱۰ تا 
۲۹ سال و در سال گذشته آمار طالق با 
طول مدت ازدواج بیش از ۲۹ ســال رو 
به افزایش رفته و این در حالی اســت که 
انتظــار مــی رود زوجین پس از قریب به 
۳۰ سال زندگی مشترک به یک پختگی 
در روابط خود رسیده باشند.در عین حال 
نیز به این راحتی  نمی توان برچسب »سر 
پیــری و معرکه گیــری« به این افراد زد 
چراکــه دالیل طالق این زنان و مردان و 
عدم تحمل زندگی مشــترکی با قدمت 
۳۰ ســاله و بیشتر، خود جای تامل دارد 
کــه درســتی یا نادرســتی آن بر عهده 

کارشناسان امر است.

چرا اغلب طالق ها در پنج سال 
خ می دهند؟ نخست زندگی مشترک ر

دکتــر ربابه نــوری، عضو تیم تخصصی 
مهارت هــای زندگــی در انجمن ازدواج 
و خانــواده کشــور در این بــاره گفت: 
طبیعی اســت که تعارضات و اختالفات 
زوجیــن در ســال های ابتدایی زندگی 
مشــترک بیشــتر مطرح شــود چرا که 
شــناخت زوجین نســبت به یکدیگر، 
بیشــتر در معاشــرت های قبل ازدواج و 
یا در دوران نامزدی ایجاد شــده و از این 
رو خیلــی شــناخت کاملی در این دوره 
اتفاق نمی افتد.به گفته این روانشــناس، 
زوجین با شروع زندگی خود اطالعاتی را 
درباره یکدیگر طی سال نخست زندگی 
مشترک کسب می کنند و در عین حال در 
فرآیند زندگی مشترک با مواردی روبرو 
می شــوند که با یکدیگر اختالف عقیده، 
ســلیقه، اختالف فرهنگــی، قومیتی، 
شــخصیتی و خانوادگی دارند. بنابراین 
در ســال های اولیه زندگی مشــترک و 

به ویژه در سال نخست زندگی مشترک 
نمایان شــدن اختالفــات میان زوجین 

طبیعی است.

مشاوره پیش از ازدواج و تاثیر آن در 
گی های  عدم غافلگیری نسبت به ویژ

همسر
وی افزود: بعضا تا حدی شناخت  زوجین 
از یکدیگــر پیــش از ازدواج کم و ناچیز 
اســت که زوجین با آغاز سال اول و دوم 
زندگی مشترک خود احساس می کنند 
که همسرشان تا کنون ویژگی های خود 
را بــه خوبی نشــان نــداده و یا بعضی از 
مطالب و مســائل را درباره خود کتمان 
کرده در حالی که اینگونه نیســت. چه 
بســا بعضا خود افراد هم نتوانســته اند 
خــود را به خوبی بشناســند و در واقع 
ما همواره نمی توانیم به شناخت کاملی 
از طرف مقابل خود برسیم. از این رو به 
زوجین توصیــه می کنیم پیش از آغاز 
زندگی مشــترک از طریق مشاوره های 

پیــش از ازدواج ایــن اختالفات را پیدا 
کرده تا وقتی که وارد زندگی مشــترک 
می شوند برای آن برنامه داشته باشند و 
غافلگیر نشــوند.وی معتقد است که در 
عین حال نقش خانواده های زوجین در 
بروز ایــن اختالفات را نمی توان نادیده 
گرفت چراکه بعضــا زوجین با یکدیگر 
مشکالت گســترده ای ندارند اما اینکه 
چطــور با خانواده هــای یکدیگر ارتباط 
برقــرار کــرده، رفتار کننــد و چگونه 
برنامه هــای خانوادگــی را پیش ببرند 
همواره برایشــان مورد بحث اســت و از 
این رو دچار اختالفاتی می شــوند.نوری 
در ادامــه به بیان چرایی طالق افراد در 
دوران میانســالی و یا سالمندی از منظر 
روانشــناختی پرداخت و از جمله دالیل 
این طالق ها پس از قریب به ۳۰ ســال 
زندگی مشترک را »بحران میانسالی«، 
»آشــیانه خالــی«، تحمل اختالفات به 
قیمــت بزرگ کــردن فرزندان، امید به 
تغییر و بهبود این اختالفات با گذشــت 

زمان و یا نبود شرایط الزم برای جدایی 
در ایــام جوانــی و امید به کمک مالی و 
اقتصــادی فرزندان بــرای فراهم کردن 
امکانات زندگی مســتقل پس از بزرگ 

شدن آنها عنوان کرد.

»بحران میانسالی«؛  احساس هدر 
« کردن در ازدواج گیر رفتن عمر و »

این روانشــناس بــا بیان اینکه طالق در 
دوران میانســالی و سالمندی، می تواند 
دالیل مختلفی داشــته باشــد، درباره 
»بحران میانسالی« به عنوان یکی از این 
دالیل گفت: افرادی که خیلی خوب خود 
را نمی شناسند با ورود به ۴۰ و ۵۰ سالگی 
احساس می کنند که عمرشان هدر رفته 
و در عین حال در این ۴۰ یا ۵۰ ســال، 
زندگی خیلی خوبی نداشته اند. از این رو 
تصور می کنند هم اکنون باید در زندگی 
خود تغییرات اساســی ایجاد کنند. بعضا 
فکر می کنند در ازدواج خود گیر کرده اند 
و نصف عمرشان رفته است. با این تصور 

که »مگــر چقدر می خواهنــد زندگی 
کننــد؟«، تصمیم می گیرنــد که باقی 
عمرشان را آنگونه که دلشان می خواهد 
زندگــی کنند. در واقــع افراد در بحران 
میانسالی احساس می کنند عمرشان از 
دســت رفته و از این رو تالش می کنند 
باقی زندگی را آنطور که خودشــان فکر 
می کنند درســت است در دست بگیرند.

وی معتقد اســت که همــواره از جمله 
مــواردی که می تواند منجر به طالق در 
دوران میانسالی و سالمندی شود، توجه 
بــه فرزنــدان و نادیده گرفتن اختالفات 
زوجین به خاطر آنهاســت.وی به پدیده 
»آشــیانه خالی« نیز اشاره کرد و افزود: 
بر این اســاس وقتی فرزندان بزرگ می 
شــوند و آخرین فرزند از خانواده بیرون 
می آید، پدیده آشیانه خالی رخ می دهد. 
در ایــن حــال زوجی که پیش از بچه دار 
شــدن با هم اختالفات اساسی داشتند 
و بــه دلیل تولــد فرزندان این اختالفات 
را تحمــل می کردند؛ اکنون حرفی برای 
گفتــن با یکدیگــر و دلیلی برای زندگی 
کــردن با هم ندارند چراکه تا کنون این 
فرزنــدان بودنــد که پــدر و مادر را کنار 
یکدیگــر نگه داشــته بودنــد و اکنون با 
رفتــن فرزنــدان از خانه پدری، زوجین 
احســاس می کنند که دلیلی ندارد کنار 
هم باشند. در این میان در نبود فرزندان 
دوبــاره اختالفات قبلــی باز می گردد و 
چــون زوجین نمی توانند این اختالفات 
را حل کنند از یکدیگر طالق می گیرند. 
به گفته نوری خیلی مهم است که زوجین 
با یکدیگر خوشی، ماجراجویی، هم کاری 
و برنامه ای مشــترک داشــته باشند. در 
واقع انجام فعالیت ها و تجارب مشترک 
و داشــتن شوق و نشاط در کنار یکدیگر 
می تواند از طالق زوجین به ویژه در سال 
هــای آخر زندگی جلوگیری کند. بعضا 
زمانی که میان زوجین هیچ شــیطنت، 
گردش و گفتگویی وجود نداشــته باشد 
ایــن افراد بیــان می کنند که نمی دانند 
دلشــان به چه چیز همســر خوش باشد 
و از ایــن رو تصمیــم به طالق می گیرند 
چراکه هیچ رابطه گرم و ذوق و شــوقی 

بین آنها وجود ندارد.

7جامعه
از طریق نهادهای امنیتی؛

کسن   »فروش کارت وا
کسیناسیون«   بدون انجام وا

پیگیری می شود
سرپرســت مرکــز روابط عمومــی و اطالع 
رســانی وزارت بهداشــت با انتشار توییتی از 
پیگیــری موضوع فــروش کارت بدون انجام 
واکسیناســیون توســط نهادهــای امنیتی 
خبر داد.محمد هاشــمی در متن این توییت 
نوشــته اســت: »موضوع فروش کارت بدون 
انجام واکسیناسیون از مدت ها قبل در دستور 
کار وزارت بهداشت بوده و از طریق نهادهای 
امنیتی در حال پیگیری است.ضمن تاکید بر 
تعداد بســیار اندک کارت های صادر شده، به 
محض نهایی شدن بررسی ها، نتیجه برخورد 
با متخلفان اطالع رسانی می شود«.بر اساس 
ایــن گزارش، پیش از این نیز دکتر رحیم نیا، 
مدیــرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و 
پاســخگویی به شکایات وزارت بهداشت در 
یک نشســت خبری دربــاره مباحث مطرح 
شــده مبنی بر فروش کارت واکســن، گفته 
بود:» بحث فروش کارت واکسن بدون تزریق 
واکسن را هم بررسی کردیم و موردی با کمک 
یکی از خبرگزاری ها  شناســایی کردیم که 
مبلغی میگرفتند و کارت صارد می کردند ولی 
تعداد این کارت های صادر شــده خیلی کم 
اســت که هیچ تاثیری در اعتماد عمومی به 
کارت واکســن ایجاد نمی کند. در یک مورد 
۲۳ نفر دارای کارت واکسن جعلی شناسایی 
کردیــم که در مقابل واکسیناســیون ۱۲۰ 

میلیون دز بسیار ناچیز است«.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور:

دستگاه های عابربانک برای 
معلوالن مناسب سازی شود

رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب ســازی کشــور گفــت: مناســب 
دســتگاه های عابربانک یکی از دغدغه های 
این ستاد است و باید برای معلوالن، نابینایان 
و ســالمندان این مناسب سازی انجام گیرد.

ابراهیم کاظمی مومن سرائی افزود: در حال 
پیگیری هستیم تا ارتفاع دستگاه عابربانک ها 
از ســطح زمین کم شود تا استفاده کنندگان 
از ویلچــر، کوتاه قامتــان و ســالمندانی که 
نمی توانند از پله باال بروند، امکان استفاده از 
این دســتگاه ها را داشــته باشند.وی با اشاره 
به گزارش های رســیده به دبیرخانه ســتاد 
هماهنگی و پیگیری مناسب ســازی کشور 
در رابطه با مشــکالت استفاده از عابربانک ها 
بــرای معلــوالن تاکید کرد: این مســاله از 
دغدغه های اصلی این دبیرخانه اســت.وی 
افزود: یکی دیگر از مشــکالت دستگاه های 
عابربانــک، گویا نبودن آن اســت و نابینایان 
نمی توانند به تنهایی از این دســتگاه ها پول 
دریافت کنند.مومن ســرائی افزود: نابینایان 
برای کار کردن با دســتگاه های عابربانک یا 
باید همراه داشته باشند یا اینکه کارت خود را 
به فرد دیگری بدهند و بارها مشاهده شده که 
نابینایان در استفاده از دستگاه های عابربانک 

دچار سرقت شده اند.
    

برای نوبت بهمن ماه؛

 نتایج پذیرش دانشجو 
در رشته های بدون آزمون 

سال 1400 اعالم شد
به دنبال اطالعیه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰ سازمان 
ســنجش در خصوص پذیرش دانشــجو در 
کدرشــته محل های اعالم شــده از ســوی 
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی در 
مرحلــه پذیــرش صرفاً براســاس ســوابق 
تحصیلی سراســری نوبت بهمن ماه ســال 
۱۴۰۰، اســامی پذیرفته شدگان نهایی این 
کدرشــته ها اعالم شد.همه پذیرفته شدگان 
نهایی الزم اســت برای اطالع از زمان دقیق 
ثبت نــام و مدارک مورد نیاز )مطابق مدارک 
اعالم شــده در اطالعیه ۳ مهر ۱۴۰۰ مربوط 
بــه اعالم اســامی پذیرفته شــدگان آزمون 
سراســری ســال ۱۴۰۰( مندرج در سایت 
ســازمان سنجش از روز چهارشنبه ۲۲ دی 
ماه ۱۴۰۰ به ســایت اطالع رسانی دانشگاه و 
یا موسســه آمــوزش عالی محل قبولی خود 
مراجعــه کنند.همه پذیرفته شــدگان باید 
حداکثر تا تاریخ ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ دارای 
مدرک دیپلم نظام قدیم آموزش متوســطه، 
پیش دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی 
یا ترمی واحدی، دیپلم نظام آموزشی جدید و 
یا مدرک کاردانی )فوق دیپلم( باشند. در غیر 
این صورت مجاز به ثبت نام نخواهند بود.همه 
پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر نسبت به 
ثبت نــام خویش اقدام کنند. عدم ثبت نام در 
زمان مقرر به منزله انصراف قطعی از تحصیل 

آنان تلقی خواهد شد.

رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 1۹:

اطالع رسانی در زمینه 
اومیکرون کافی نیست

رئیــس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ در 
مورد نتایج بررســی های مربوط به افرادی 
که شغل خود را در اثر شیوع کرونا از دست 
دادند، گفت: در سال ۹۹، ۲۳ درصد افراد 
کاًل شــغل خود را در اثر کووید، از دســت 
داده اند که خانم ها و شهرنشینان بیشترین 
آمــار را در ایــن جمعیت دارند.حمیدرضا 
خانکه در ادامه استفاده از آموزش مجازی 
را اتفاق خوبی دانســت، ولی به مشکالت 
مــردم در ایــن ارتباط به لحــاظ امکانات 
الزم و یا آگاهی و ســواد اســتفاده از این 
سیســتم آموزشــی پرداخت که به عقیده 
او، این شــرایط فرصتی اســت که نباید از 
دســت داد، بلکه می توان به این مشکالت 
فائــق آمد و از مزایای آموزش های مجازی 
اســتفاده کرد.وی بــه چالش های اصلی 
کوویــد ۱۹ پرداخت و گفــت: یافته های 
علمــی در دوران کووید، متضاد و متفاوت 
بودند و رسانه ها با انعکاس آنها، در مواقعی 
باعث شــدند که مردم در سردرگمی قرار 
بگیرنــد، عدم حمایت و یا کمبود حمایت 
اجتماعــی نیز از چالش های کووید بود به 
طوری که مطالعات ما نشان داد که حمایت 
اجتماعی کافی نداشتیم، و بحث خستگی 
بیــش از حد نظام ســالمت و بی انصافی 
نســبت به کادر درمــان از دیگر چالش ها 
ســت.به گفته خانکه، مدیریت نامناسب 
منابع و توزیع نامناسب، عدم تبعیت همه 
نظام ســالمت از پروتکل های تدوین شده، 
لــزوم توجه به ســالمت روان مردم که از 
کووید متأثر شــده اند، از دیگر چالش های 
اصلی کووید اســت.وی در بیان مهم ترین 
چالش ها و آســیب پذیری مدیریت کرونا 
در ایران، به لزوم اطالع رســانی شــفاف 
در جامعــه، محدودیت مدیریت کرونا در 
مناطق مختلف با توجه به شــرایط و لزوم 
اعطای اختیارات الزم به مسئوالن محلی، 
حمایــت مالی و مدیریت تماس ها و اطالع 
رسانی اشاره کرد و گفت: به نظرم هم اکنون 
در مــورد اومیکرون اطالع رســانی خوبی 
صورت نمی گیــرد و باید منابع اطالعاتی 
خود را تقویت کنیم.وی همچنین، تمایل 
کم مردم به تزریق دز دوم و ســوم واکسن 
کرونا و واکسن هراسی در بعضی از گروه ها، 
یا تصورات نادرســت مانند اینکه کرونا را 
بهانه ای برای تورم و سیاسی کردن جامعه 
می دانند، را از جمله چالش های کووید ذکر 
کرد.وی به مطالعه انجام شــده در دو فاز، 
جهت بررسی میزان تمایل مردم به تزریق 
واکســن اشاره کرد و افزود: این مطالعه در 
فروردین ماه و مردادماه امســال انجام شد 
و برخی از چالش های اســتخراج شــده از 
این مطالعه، عدم تمایل به تزریق واکسن، 
کاهش اعتماد اجتماعی، عدم اطمینان به 
اثربخشــی واکسن، عدم اعتماد نسبت به 
ماهیت واکســن، نابــاوری و بی اعتمادی 
نســبت به واکسن، تردید در تأثیرگذاری 
واکســن و یا ایمنــی افراطی که با تزریق 
واکســن، نســبت به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و اســتفاده از ماسک بی توجه 
می شوند، و در خصوص تسهیالت در زمینه 
واکســن اســت که با تکرار این مطالعه و 
اجــرای آن به صورت کهــورت، می توان 
مقایســه بهتری در این خصوص داشــت.

خانکه، بر اســاس مطالعات انجام شــده، 
مداخــالت غیردارویــی ماننــد مدیریت 
کوویــد ۱۹ در ارتباط با مدارس، تجمعات 
و مشاغل پرخطر را بسیار تأثیرگذار دانست 
و گفت: در این مداخالت، از ۱۰ تا ۵۰ روز 
تأثیرگــذاری و کاهش ابتالء و مرگ و میر 
قابل مشــاهده است و مدیریت مؤسسات 
آموزشــی تأثیر زیادی دارد.وی، مشکالت 
شــایع روانی و اجتماعی ناشی از کووید را 
بیان کرد و افزود: استرس، ترس، وسواس 
و دیگر مشــکالت شایع روانی و اجتماعی 
ناشی از شرایط کرونایی، احساس تنهایی 
و نبودن تعامــالت اجتماعی و خانوادگی 
اســت.رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 
۱۹ تاکیــد کرد: پژوهش ها در دنیا تمایل 
بســیار وحشتناکی به موضوع کووید پیدا 
کرده اند و حوزه های دیگر فراموش شــدند 
که الزم اســت پژوهــش در دیگر حوزه ها 
نیــز انجام شــود و در نهایــت، حمایت از 
گروه های آســیب پذیر، زنان، سالمندان و 
افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، به 
دلیل تأثیر پذیری این گروه ها، مورد توجه 
قرار بگیرد.خانکه در بیان توصیه های الزم 
برای رفع چالش ها، گفت: اطالع رســانی 
شــفاف، توجه به ابعاد اجتماعی، روانی و 
اقتصادی، نیاز به انجام و ارزیابی مدیریت 
خطر و توجه به نتایج مثبت ناشی از پاندمی 
کــه اجرای برنامــه دورکاری در ادارات و 
سازمان ها، استفاده از آموزش های مجازی 
برای ادامه تحصیل دانشــجویان که سبب 
توســعه امکانات الکترونیک در کشور شد، 
از جمله نکات مثبت در دوران کرونا بود.

خبر ویژه

رئیــس مرکــز صدور گواهینامه پلیــس راهنمایی 
و رانندگــی اظهار کرد: کســانی کــه موفق به اخذ 
گواهینامه پایه سوم رانندگی می شوند برابر ضوابط 
و دستورالعمل های صادره به منظور کسب مهارت 
بیشــتر و تجربه در امر رانندگی و کنترل و هدایت 
هرچه بهتر وســیله نقلیه در سال اول محدودیت ها 
برای رانندگی آنان در نظر گرفته شده است.سرهنگ 

احمد کرمی اســد افزود: افــرادی که موفق به اخذ 
گواهینامه پایه ســوم می شــوند، در ســه ماهه اول 
رانندگی می بایســت یک نفر دارنده گواهینامه پایه 
سوم که مشمول شرایط و ضوابط دستورالعمل فوق 
نباشــد و یــا افرادی کــه دارای گواهینامه پایه دوم 
و یــا یکم باشــد را هنگام رانندگــی به همراه خود 
داشــته باشند.سرهنگ کرمی اسد افزود: یکی دیگر 

از محدودیت هــای این افراد ، عدم ارتکاب تخلفات 
منجر به اخذ نمره منفی طبق جدول موضوع ماده ۷ 
قانون می باشد. ضمناً این اشخاص از ساعات ۲۴۰۰ 
لغایت ۰۵۰۰ بامداد مجاز به رانندگی با وسیله نقلیه 
نیستند. وی در ادامه تصریح کرد: رانندگی در معابر 
برون شهری به استثنای معابر بزرگراهی بین شهری 
تا فاصله حداکثر ۲۵ کیلومتر از شهرها ممنوع است. 

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار کرد:

گواهینامه گواهینامه پایه سوم در سال اول صدور  محدودیت های 

پلیس فتا هشدار داد؛
ک و اسکان کالهبرداری با نام و عنوان سامانه ملی امال

رییــس اداره اجتماعــی پلیس فتــا اظهار کرد: بر 
اســاس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی 
مشــخص شد مجرمان سایبری در ترفندی جدید 
با سوءاســتفاده از نام و اعتبار ســامانه ملی امالک و 
اســکان کشور با ارسال پیامک های تهدید آمیز به 
هموطنان مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی 
خالی و ابالغ بخشنامه های قانونی سازمان مالیاتی 
کشــور، مترصد هدایت هموطنــان به لینک های 
جعلی و آلوده به منظور ایجاد دسترســی غیرمجاز 

به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و یا برداشت 
غیرمجاز از حساب های مالی آنان هستند.

ســرهنگ رامیــن پاشــایی افزود: در این شــیوه 
کالهبرداری مجرمان ســایبری با ارســال پیامک 
از شــماره تلفن های شــخصی خود از اپراتورهای 
مختلف تلفن همراه به هموطنان همانند سایر شیوه 
های کالهبرداری مشابه سوء استفاده با نام و اعتبار 
سازمان ها و واحدهای اجرای کشوری پس از هدایت 
فریــب خوردگان بــه لینک های جعلی و آلوده که 

در ذیل متن پیامک ارســالی قرار داده شــده زمینه 
دسترســی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه را ایجاد 
کرده و با خواندن پیامک های ورودی به گوشی تلفن 
فریب خوردگان و یا ارسال پیامک های کالهبرداری 
از طریق تلفن همراه آنان، مترصد برداشت غیرمجاز 
از حساب مالی و همچنین گسترش شگرد مجرمانه 
خود هســتند. رییس اداره اجتماعی پلیس فتا در 
ادامه اظهار کرد: هموطنان آگاه باشــند که ارســال 
پیامک با نام ســامانه ملی امالک و اســکان کشور با 

شــماره پوششــی با نام V.Maskan واجد شرایط 
ارســال می شــود و آدرس دقیق ســامانه مذکور 
amlak.mrud.ir بدین شکل بوده و به هیچ عنوان 
ســازمان های اداری و اجرائی کشور به جهت ابالغ 
دستور العمل های جاری و یا سایر اطالع رسانی ها 
از شماره تلفن های شخصی و یا پیام رسان واتساپ 
استفاده نمی کنند پس در صورت مواجه با این گونه 
پیامک ها مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا 

به نشانی cyberpolice.ir  گزارش کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

تا پایان سال 1400 تمام معلمان باید »رتبه بندی« شوند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص رتبه بندی 
معلمــان اظهــار کرد: با تالش مجلس و رایزنی در دولت قبل، الیحه 
رتبه بندی مطرح و تصویب شد و هم اکنون در شورای نگهبان است 
که تا روزهای آینده نهایی خواهد شــد.علیرضا منادی ســفیدان با 
اشــاره بــه اینکه ۲۵هزار میلیارد تومــان اعتبار برای اجرای الیحه 
رتبه بندی در بودجه افزوده شــده اســت، افزود: در تالشیم این عدد 
را در بودجه ســال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
وی گفت: با تأسیس »سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک« توانستیم 
دانش آموزان صفر تا ۶سال را نیز به آموزش و پرورش برگردانیم.وی 
افزود: متأسفانه با شیوع کرونا بسیاری از دانش آموزان، به ویژه در 

مناطــق محــروم، از ادامه تحصیل بازماندند و در حال حاضر حدود 
۱۷درصد دانش آموزان متوســطه دوم و ۳۰درصد دانش آموزان به 
توانمندســازی در برابر آســیب های اجتماعی نیاز دارند.وی با بیان 
اینکه آموزش و پرورش در شــرایط امروز دارای مشــکالت زیادی 
اســت، افزود: برنامه های وزیر آموزش و پرورش، برنامه های خوبی 
اســت که به مجلس ارائه شــده است و در مجلس، یکی از مهم ترین 
پایش های کمیســیون آموزش و تحقیقات، پایش برنامه های دکتر 
نوری اســت.وی افزود: رتبه بندی معلمان از ۳۱شهریور ۱۴۰۰اجرا 
می شود و تا پایان سال ۱۴۰۰باید تمامی معلمان رتبه بندی شوند.

وی با تأکید بر »ساماندهی نیروهای انسانی« گفت: در ماه های اخیر 

۱۷هزار و ۵۰۰نفر از طریق آزمون جذب آموزش و پرورش شدند در 
آزمون دوم نیز ۱۲هزار نفر دیگر وارد این دستگاه شدند؛ در مجلس 
شــورای اسالمی برای ســاماندهی حق التدریس ها و آموزشیاران 
نهضت ســوادآموزی ۷نوع طرح داشــتیم و در کمیسیون یک طرح 
را با دو ماده مدنظر داریم.وی با تأکید بر اینکه هیچ آموزشی، جای 
آموزش حضوری را نمی گیرد، گفت: معلمان عادت به آموزش مجازی 
نداشــتند، کرونا این امکان را برایمان فراهم کرد تا با آموزش های 
الکترونیکی، »عدالت آموزشــی« را ایجاد کنیم و حضوری شــدن 
مدارس و دانشــگاه ها با لحاظ تمهیدات ســتاد ملی مقابله با کرونا 

امکان پذیر است و از طرفی باید اُمیکرون را جدی بگیریم.
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موزه آذربایجان؛ دومین موزه 
باستان شناسی ایران

موزه آذربایجان در شــهر تبریز یکی از مهمترین 
موزه ها و جاذبه های این شهر تاریخی و دیدنی 
ســت و آثار بســیار مهمی از پیشــینه و تمدن 
باســتانی کشــورمان را در خود جای داده است. 
قدمت و غنای این آثار، موزه آذربایجان را به یکی 
از مهمترین موزه های کشــور تبدیل و آن را به 
عنوان دومین موزه باســتان شناسی کشورمان 
پس از موزه ملی ایران مطرح کرده است. در کنار 
اهمیت علمی و پژوهشی که موزه آذربایجان برای 
پژوهشگران و باستان شناسان دارد، گردشگران 
داخلی و خارجی نیز از این موزه به عنوان یکی از 
بهترین جاذبه های گردشگری تبریز یاد کرده اند. 
تاریخچه ایجاد موزه در شــهر تبریز به سال های 
۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ هجری شمسی باز می گردد. در 
این سال ها نمایشگاهی از سکه های مکشوفه در 
تبریز در محل سالن کتابخانه تربیت بر پا شد. پس 
از برگزاری این نمایشــگاه، تالش های زیادی از 
جانب جمعی از فرهنگ دوستان برای راه اندازی 
مــوزه ای جامع در تبریــز صورت گرفت و در اثر 
این تالش ها و در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۳۷ 
موزه آذربایجان بنیان گذاشــته شد. این موزه با 
داشــتن آثاری منحصر به فرد و خاص از دوران 
بسیار کهن و تاریخی ایران، مجموعه ای جذاب 
و به نسبت کامل از سکه های قدیمی، کتابخانه 
ای ســه هزار جلدی و مجســمه هایی مفهومی و 
هنری، می تواند بسیاری از سلیقه ها را راضی و 

شما را به سفری در تاریخ مهمان کند.
این موزه که به عنوان دومین موزه باستان شناسی 
بعد از موزه ملی ایران شــناخته می شــود، آثار 
تاریخی و هنری پیش از اسالم و دوران اسالمی 
را در خود جای داده اســت. در موزه آذربایجان 
مجموعه منحصر به فردی از دوره های تاریخی و 
کهن ایران باستان به نمایش گذاشته شده است که 
می تواند ما را با گذشته و تاریخ کشورمان آشناتر 
کند. در ســال های ۱۳۰۶ و۱۳۰۷ نمایشگاهی 
از ســکه های تاریخی در کتابخانه تربیت تبریز 
برگزار شــد. برگزاری این نمایشگاه دلیلی برای 
شــکل گیری ایده تاسیس موزه آذربایجان شد، 

اما اجرای این طرح سال ها طول کشید.
در طــول این مدت نمایشــگاه هــای زیادی در 
تبریز برگزار شــدند تا اینکه ســرانجام در سال 
۱۳۳۷ ســاخت موزه آذربایجان آغاز شــد. پیدا 
کردن محل مناسب برای ساختن موزه کار ساده 
ای نبود؛ اما با تالش های فراوان دست اندکاران 
زمین مناسبی در اختیار اداره فرهنگ تبریز که 
مســئول رســیدگی به امور موزه بود قرار گرفت؛ 
نقشه اولیه موزه طرح آندره گدار فرانسوی بود که 
اســماعیل دیباج رئیس وقت اداره فرهنگ تبریز 
آن را ترســیم و به تایید نهایی رساند. ساختمان 
این موزه با همکاری مالی مردم و دولت ســاخته 
شد و یکی از روزنامه های وقت آن زمان از مردم 
درخواست کرد تا آثار هنری و تاریخی خود را به 
موزه اهدا کنند. موزه آذربایجان در سال ۱۳۴۱ 
به بهره برداری رســید. این بنا اثری اســت که 
توســط معمــار معروف تبریزی حاج ابواقاســم 

معمارساخته شد. 
بخش های مختلف موزه آذربایجان

طبقه همکف
در ایــن طبقــه آثار و اشــیای تاریخی پیش از 
دوران تاریخ اســالم قرار دارند؛ آثارارزشــمندی 
چون ســفال ها، مجســمه ها، جام ها، ســرنیزه 
هــا و ســنگ هایی که با نقــش و نگارهای خود 
تاریخ و سرگذشت سرزمین عزیزمان را حکایت 
می کنند. از ســایر آثار گرانبهای این طبقه می 
توان به مجســمه ســه هزار ساله الهه زن که در 
رستم آباد گیالن کشف شده واجساد مرد و زنی 
با قدمت ســه هزار ســال که در ســال ۱۳۷۸ در 
محوطه مســجد کبود پیدا شــده اند اشاره کرد. 
ســنگ های سرپانتین که در شهر جیرفت یافت 
شــده اند و ســنگ معروف بســم اهلل که بوسیله 
محمد قوچانی حجاری و ســاخته شده است در 

این بخش خودنمایی می کنند. 
طبقه اول

قدیمی ترین گنجینه های این طبقه، آثاری است 
که متعلق به قرن چهارم هجری و شــهر نیشابور 
اســت. ظروف سفالی دوره ایلخانی و قفل رمزی 
سده ششم از آثار دیدنی این طبقه هستند. این 
قفل مفرغی که در مراغه کشــف شــده در بخش 
آثار اسالمی این طبقه قرار دارد؛ همچنین مهرها 
و ســکه های ضرب شده در چهارگوشه ایران که 
در دوره های مختلف تاریخ ضرب و حک شــده 

اند، در این بخش شاخص اند.

گردشگری

به منظور ارتقای دقت تســت های پی سی آر محققان یکی از شرکت های 
دانش بنیــان دســتگاهی را برای شناســایی غلظــت، کیفیت و خلوص 

دی ان ای و پروتئین ها طراحی کردند.
 طیبه قدس الهی، مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان با بیان اینکه این 
دســتگاه، قابلیت اندازه گیــری نمونه  های دی ان ای و آران ای و پروتئین 
بــا غلظت هــای خیلی کم و خیلی زیاد را دارد، گفت: دســتگاه نانودراپ 
اســپکتروفتومتر یک طیف سنج بازه کامل مرئی فرابنفش است که برای 
اندازه گیــری نمونه هــای کم حجم ۱ تا ۲ میکرولیتر به کار می رود و برای 

این منظور، نیازی به رقیق سازی نمونه های غلیظ نیست.

وی با بیان اینکه این دســتگاه، مجهز به پردازش های پیشــرفته ای است 
کــه قادر به شناســایی غلظت، کیفیــت و خلوص دی ان ای و پروتئین ها 
با دقت باال اســت، اظهار کرد: طراحی و ســاخت ســخت افزار و نرم افزار 
این دســتگاه به طور کامل، در این شــرکت بومی شده است. این دستگاه 
همچنین شامل بخش های اپتیک، مکانیک، نرم افزار و الکترونیک است 

و از زیست فناوری در نرم افزار آن استفاده شده است .
به نقل از مرکز اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
قدس الهی یکی از کاربردهای این محصول را افزایش صحت تست های 
کرونا عنوان کرد و یادآور شد: در تست پی سی آر، ابتدا دی ان ای ویروس 

را استخراج کرده و قبل از ارسال آن برای پی سی آر، این دستگاه بررسی 
می کند که آیا دی ان ای، درســت اســتخراج شــده اســت یا  خیر. با این 
عمل، صحت نتایج تست های پی سی آر باال می رود و به همین دلیل، این 
کارکرد، از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ چرا که ضمن صرفه جویی در 
مواد آزمایشــگاهی و تســت های پی سی آر، به کاهش قیمت و زمان این 

تست ها می انجامد.
بــه گفتــه وی از دیگر کاربردهای این محصول می توان به اســتفاده در 
حوزه های پزشکی، ژنتیک، زیست فناوری، کشاورزی، علوم سلولی، علوم 
دارویی، صنایع غذایی، تست های بیوشیمی و سایر آزمون ها اشاره کرد.

دستگاهی برای ارتقای دقت تست PCR طراحی شد

دریچه علم

تاکسی هوایی 
 مسئوالن 

راه اندازی شد!
در خبرها آمده  بالگردهای 
هالل احمر در مناطق سیل 

زده به جای امداد رسانی 
به تاکسی هوایی مسئوالن 
تبدیل شده و آنها را برای 
بازدید از مناطق سیل زده 

از این شهر به آن شهر، 
جا به جا می کند. موضوعی 
که سوژه انتشار کارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

کارتون 

 مجریانی که باید باشند
 اما نیستند!

کریم خودســیانی، نویســنده سریالی با موضوع 
کروناســت کــه مجری برنامه های شــبانگاهی 
تلویزیون هم بوده و مدتی است از حوزه اجرا به 
دور است و انتقادهایی را از تلویزیون دارد نسبت 

به مجریانی که باید باشند اما نیستند.
او دربــاره همــکاری اش با تلویزیــون و فضای 
فعلی آن اظهار کرد: االن دقیقا مشــخص نیست 
چــه اتفاقی برای تلویزیون افتاده اســت، فضای 
تلویزیون در حال حاضر شــبیه به صبحی است 
که چشــمانت را باز کرده ای اما همه جا مه آلود 
اســت. فعال ما اصحاب رســانه و تلویزیون در این 
شــرایط هســتیم و نمی دانیم یک متر جلوتر از 
دیدمان چه خبر است. منتظریم مه کنار برود و 

ببینیم چه خبر است.
خودســیانی که کار اجرا در تلویزیون را با برنامه 
های رمضانی، شــب یلدا، سیمای خانواده و ... بر 
عهده داشــته، درباره علت غیبتش در این حوزه 
توضیــح داد: اجرای مــن در تلویزیون مثل این 
حکایت اســت که ظاهرا انــگار زمانی بار به من 
خورده بود! اگر برنامه درست و درمانی باشد که 
بتوان در آن حرف زد، حتما قبول می کنم. اصال 
مهم نیست چه نوع همکاری باشد؛ نویسندگی، 
تهیــه کنندگی، کارگردانی، بازیگری و یا مجری 
گری. مهم این است که با خیال راحت حرف هایم 
را بزنم و به همه بگویم این کار، کار من بوده و با 

افتخار از آن یاد کنم.
خودسانی فضای اجرا در تلویزیون را نامناسب و 
ناخوشایند دانست و درباره علت آن گفت: وقتی 
سیستمی برای اجرا وجود ندارد و ما برای اجرا، 
رشته ی آکادمیک دانشگاهی نداریم و هر کسی 
از مــادرش قهــر می کند یا فالن آدم توصیه می 
کند اجرا کند، در تلویزیون آنتن می گیرد، همان 
چیزی می شــود که می بینید. چرا مجریانی که 
آزمون و خطاهایشان را کرده اند و برای آنها هزینه 
صرف شــده، در حال حاضر کار نمی کنند؟ االن 
روی آنتن چه کسانی را می بینید. کدام مجریان 
را مــی بینید؟ او ادامه داد: موضوع آقای دالوری 
و یا آقای ده نمکی و امثال این افراد را اســتثناء 
بدانید؛ البته جایی هایی الزم اســت، دالوری ها 
و ده نمکی هایی باشند و حرف هایی را بزنند، اما 
این استثناءها را کنار بگذاریم و برویم سراغ مابقی 
ماجرا که عمده قصه این کار هستند. وقتی سراغ 
عمده می روید، متوجه می شوید که انقدر شور 
اســت که کدخدا هم فهمیده است. خودسیانی 
بــا انتقاد از وضعیت حال حاضــر اجرای برنامه 
هــای تلویزیونی، گفــت: االن محتوای برنامه ها 
و اجراهــا را می بینید. مجریانی که باید باشــند 
نیســتند؛ چرا ؟! به دلیل اینکه تفکری پشت کار 
وجــود نــدارد، چه در موضوعــات ملی و چه در 
موضوعات مذهبی. اگر به ۹۰ درصد از این مجری 
هــا بگویید که یک صفحه درباره موضوعات ملی 
صحبت کن، اگر توانســتند. یا درباره موضوعات 
معارفی و مذهبی حرف بزن، اگر توانســتند؛ این 
فاجعه اســت. چرا بازار رســانه های خارجی داغ 
است؟ چون بازار رسانه ما بازار مکاره شده است.

وی سپس با تاکید بر لزوم سپردن اجرای برنامه 
هــای تلویزیونی به افراد متخصص در هر حوزه، 
در این ارتباط مثالی زد و گفت: یکی از مدیران، 
پیشــنهاد اجرای یک برنامه صبحگاهی را به من 
داده بود و من مطرح کردم که خیلی شــرمنده 
ام، می دانید که من آدم صبحگاه نیستم و آدمی 
نیســتم که صبح بیام و بگویم »ســالم صبحتون 
بخیر...« یا »گلها به شــما ســالم می کنند«. من 
آدم برنامــه های شــامگاهی ام، آدم برنامه های 
اجتماعی، خانوادگی و روانشــناختی هســتم. 
موضوع این است که اگر آقایان بدانند چه کسی 
را کجا بگذارند و هر کسی در جای خودش و در 
حوزه ای که اشراف دارد، قرار بگیرد و همه چیز 
با روابط جلو نرود، وضعیت به گونه ای دیگر می 
شــود. چرا مخاطبانی که زمانی سریالهایی چون 
»هزاردســتان« و »امــام علی)ع(« را می دیدند 

االن باید این برنامه ها را ببینند؟
خودســیانی که سرپرست نویسندگان »فیتیله 
ای ها« در حوزه کودک هم بود، در پایان گفت و 
گویش با یادی از این برنامه و در پاسخ به اینکه چرا 
عموهای فیتیله ای دیگر در تلویزیون نیســتند؟ 
اظهــار کــرد: عموهای فیتیله ای که هســتند، 
منتها آنجا که باید باشــند، نیستند. چرا؟! چون 
تلویزیون حواســش نیست سرمایه های خودش 
را حفــظ کنــد. از رضا عطــاران بگیرید تا اصغر 
فرهادی. ایشــان مگر در تلویزیون »داستان یک 
شــهر« را نســاخت؟ چرا نباید باشند. عموهای 
فیتیلــه ای چقــدر بــرای کــودکان محبوبیت 
داشــتند، چرا تلویزیون مثل یک پدر دورشــان 
را نگرفت؟ متاســفانه زمینه بازگشــت عموهای 
فیتیله ای میســر نشــد. امیدوارم آقای جبلی با 
حضورشــان خیلی از این هنرمندان و مجریانی 
را کــه تلویزیون بابت آنها هزینه کرده و خودش 

آنها را کنار گذاشته، برگرداند.

نگاهی به “ خط باریک قرمز”

انتقاد از بی توجهی به دنیای نوجوانان در قاب نمایش
 اعظم علی اصفهانی/ دکتری مدیریت رســانه : »خط 
باریــک قرمز« فیلمی به نویســندگی و کارگردانی 
فرزاد خوشدســت، تهیه کنندگی نگار اســکندرفر  و 
بــا همراهی نوجوانان کانــون اصالح و تربیت تهران 
است که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اولین 

مستند برنده جایزه نت پک شد.
 نیم نگاهی به داستان فیلم

یــک گــروه تئاتر بــرای انتخاب بازیگر بــه کانون 
اصالح تربیت تهران می روند و این شــروع ماجرایی 
روانشــناختی و هنری در قالب ســایکو درام )تئاتر 
درمانــی( برای نوجوانان اســت. هــر کس باید برای 
انتخاب شدن و باقی ماندن در گروه تئاتر تمام تالش 
خــود را بکند. از آنجا که حفظ حریم خصوصی افراد 
اهمیت دارد، به همه یک شــماره و یک ماســک داده 
می شــود و از آنها خواسته می شود تا داستان خود را 
در صحنه بازســازی تعریف کنند، هر کس می آید و 
قصه خود را روایت می کند، در جلسه بعدی ۷ بازیگر 
انتخاب می شوند و این آغاز راهی سخت و چهار سال 
کشــمکش و مقاومت، قهر و آشتی، دوستی و رفاقت 
برای آموزش در سر راه کارگردان و بازیگران است.

نیم نگاهی به ساختار فیلم
از نظــر انتخــاب نام، از آنجا که وقایــع فیلم روایت 
مســتندگونه  داســتان اجرای نمایش »عبور از خط 
قرمز« در جشــنواره تئاتر فجر اســت، کنایه ای برای 
عبــور نوجوانــان از خــط قرمزها و انجــام کارهای 
غیرقانونی اســت، بنابراین فیلم از عنوان قابل قبولی 

برخوردار است و با محتوای آن همخوانی دارد.
فیلم از نظر شخصیت پردازی موفق است. شخصیت ها 
به عنوان نمایندگان نوجوانان بزهکار و گروه آموزش 
تیــم تئاتــر به خوبی طراحی و انتخاب شــده اند. از 
نوجوانان بزهکار ایرانی تا افغانستانی و... هر کس به 

خوبی در این فیلم ایفای نقش می کند.
نیم نگاهی به محتوای فیلم

در خط باریک قرمز، محتوای فیلم بر ۲ محور اصلی 
شــکل می گیــرد. محور اول چالش هــای آموزش و 
تمرین تئاتر بین کارگردان و بچه هاست و محور دوم 

سایکودرام و ورود روانشناختی و هنرمندانه به دنیای 
نوجوانان بزهکار و نمایش زندگی واقعی آنان اســت.
فیلم با بیانی رئالیستی از زندگی واقعی و خطرات در 
کمین نوجوانان، آن هم از زبان نوجوانان آسیب دیده 
پرده برمی دارد و در روایتی سایکودارمی این مخاطب 
اســت که با بازســازی صحنه های خالف پا به پای ۷ 
بازیگر اصلی داستان جلو می رود و حسرت می خورد 
و از نــگاه آنها به دنبال پیداکردن زنجیره مقصرهای 
احتمالی شرایط کنونی اش می گردد. از پدر و مادر و 
دوســت گرفته تا خود. نوجوانانی که در جریان بازی 
در یک نمایش هر روز، با خود واقعی خود بیشتر آشنا 
می شوند و در یک فرآیند سایکودرامی تحول می یابند 

و متفاوت شدن را تجربه می کنند.
آنجــا کــه در ســکانس اول فیلم یکــی از نوجوانان 
می گویــد: »منــم یک انســانم میخــوام مثل بقیه 
زندگی کنم، اما نشد، نمیشه، دست خود نبود...«، و 
آنجا که نوجوانی دیگر در پاســخ به کارگردان وقتی 
از او می پرســد انگیزه ات برای این کالس چیســت؟ 
می گویــد: »میخــوام بدونــم اون کاری که میگن 
غیرممکنه، ممکن میشــه، یــک زندانی یک بازیگر 

مشهور بشه«، و یا زمانی که هنگامه قاضیانی به عنوان 
یکی از مربیان آموزش تئاتر بین بچه ها می آید و نقش 
مادر آنها را بازی می کند و از آنها سؤال می کند: »من 
میخوام مستقیم توی چشم من نگاه کنی و بگی من 
چی کم برات گذاشــتم که تو پات به اینجا باز شــد و 
مصطفی که می گوید: »کم گذاشتی برام. کمتر بهم 
اهمیت دادی. روزهایی که بیرون بودم بهم زنگ نزدی 
سراغم رو بگیری. بهم نگفتی بیا سر یک سفره با هم 
باشــیم.« مادر: »اگه میگفتم می اومدی؟« مصطفی: 
»باید می گفتی« و اشکی که در چشم مصطفی حلقه 
زده و قطره های اشکی که از گونه مادر جاری است، 
مخاطب را به خیلی جاها می برد. به کم کاری پدرها و 
مادرها، نادیده گرفتن ها، بی توجهی به دنیای نوجوانی 
و نیازهای جســمی، روحــی، عاطفی و روانی آن که 
می تواند ســر منشأ خیلی از بزهکاری های اجتماعی 
باشد.کارگردان به خوبی با بخش بندی فیلم در شش 
بخش ۱- آشنایی ۲- انتخاب ۳- یادگیری ۴- مواجهه 
با خود ۵- ممارت و مکاشــفه ۶ – مجادله و تحول، 
سیر آشنایی، چالش و تحول در نوجوانان را به تصویر 
می کشــد و با نمایــش صحنه های واقعی زندگی در 

ندامتگاه، تکه کالم ها، لودگی ها و شوخی ها، آوازها و 
شعرها، دعواها و جدال ها، اشک ها و لبخندها، قهرها 
و آشتی ها و خشونت و ترس بر اثرگذاری فیلم افزوده 
است. آنجا که یک گروه آوازخوان خیابانی می آیند و 
آهنــگ می خوانند: »گمونم دلم میخاد با یکی حرف 
بزنــم، کی میاد به حرفــای من گوش کنه، آخه من 
غریبه هســتم با همه و...« و این چشمان بچه هاست 
که با بیت، بیت های شعر می بارد و مخاطب را با خود 
همــراه می کنــد و اوج تحول را آنجا  می توان دید که 
علی، یکی از بچه ها به کارگردان می گوید: »من فقط 
میخــام این کار رو بکنم، دور رفیق رو خط بکشــم، 
صبح سرکار، شب خونه، صبح سرکار، شب خونه.«

شــاید بتوان پیام اصلــی فیلم را بحث اهمیت توجه 
به دوره نوجوانی، نیازهای جســمی، روحی، روانی، و  
ویژگی های نوجوانان دانست. کارگردان با بیان علل 
بزهکاری نوجوانان و واکاوی عناصر اثرگذار در ایجاد 
آن، از زبان شخصیت ها در قالب داستان هایی واقعی 
سعی کرده است در تمام مدت فیلم آن را به نمایش 
بگــذارد. از نوجوانی که به جرم مشــارکت در قتل 
زندانی در انتظار حکم قصاص اســت، دیگری که با 
۲۵ کیلوگرم شیشــه دستگیر شده است، نوجوانی 
که یک گوشــی ســرقت کرده است و نوجوانی که 
رابطــه خــارج از عرف با پســرها دارد. در حقیقت 
نیازها و ویژگی های دنیای نوجوانی مانند لبه تیغی 
می ماند که از یک ســو توجه به آنها می تواند نســلی 
خالق و چابک و با انگیزه تربیت کند که قرار است 
ســکان هدایت کشــتی جامعه را به دست گیرند و 
در ســوی دیگر، بی توجهی و غفلت از آن اســت که 
می توانــد منجر به انواع خالفکاری ها و بزهکاری ها 
شــود و نســل جوان را که آینده ســازان فردای هر 
جامعه ای هستند را در ابتدای بهار زندگی خزان کند 
و به ورطه نابودی بکشاند و در این بین خانواده ها، 
مســئولین و متولیان امر تعلیــم و تربیت نوجوان 
هستند که باید با این ویژگی ها و نیازها آشنا باشند 
 تا بتوانند در هدایت، حمایت و نظارت بر نوجوانان 

موفق عمل کنند.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر


