
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اهواز 

 نوبت اول

شــرکت آب و فاضــاب اهــواز در نظــر دارد ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران مناقصــه رفــع حــوادث ، اتفاقــات و رفــع انســداد، تعمیــرات شــبکه 
و انشــعابات فاضــاب و الیروبــی ، شستشــو ، ویدئومتــری خطــوط و آدمــرو و حوضچــه هــای فاضــاب منطقــه دو آبفــای اهــواز . << را بــا 
شــرایط ذیــل برگــزار نمایــد . لــذا از شــرکتهای واجــد صاحیــت دعــوت مــی شــود ، نماینــدگان خــود را بــا در دســت داشــتن مهــر شــرکت و 
معرفــی نامــه ) کــه در آن نشــانی ، تلفــن ثابــت ، تلفــن همــراه و نامبــر قیــد شــده اســت( ، اصــل و تصویــر گواهــی نامــه تعییــن صاحیــت 
بهــره بــرداری و نگهــداری از شــبکه هــای جمــع آوری فاضــاب پایــه ســه - از وزارت نیــرو ) شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور ( و 
فیــش واریــز وجــه بــه مبلــغ 300،000 ریــال بــه حســاب جــاری شــماره 0102952722001 بانــک صــادرات شــعبه فلکــه اول کیانپــارس بنــام 
شــرکت آب و فاضــاب اهــواز ، جهــت خریــد اســناد >> ارزیابــی کیفــی << تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1400/11/04 بــه آدرس زیــر : 

اهواز - کیانپارس  خیابان 5 غربی - نبش خرداد - طبقه سوم - دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضاب اهواز 
کم بر پروژه به شرح ذیل میباشد:  ضمنا در صورت نیاز میتوانید با شماره 33386509-061 تماس حاصل نمایید ، شرایط حا

کارفرما : شرکت آب و فاضاب اهواز   -1
2- دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری و توسعه فاضاب 

3- محل اجرای پروژه : منطقه دو آبفای اهواز 
کار : 289،000،000،000 ریال  4- برآورد هزینه اجرای 

5- محل تامین اعتبار : درآمدهای جاری 
کار : 24 ماه  6- مدت اجرای 

کار : بــه میــزان 4،320،000،000 ریــال مــی باشــد کــه مطابــق بــا آییــن نامــه تضمیــن  7- مبلــغ تضمبــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع 
معامــات دولتــی بــه شــماره ) 123402/ ت 50659 هــــ( توســط مناقصــه گرانــی کــه در ارزیابــی کیفــی پذیرفتــه شــده و حائــز حداقــل 

امتیــاز الزم جهــت دعــوت بــه مناقصــه شــده اند ، در زمــان تحویــل پــاکات مناقصــه مــی بایســت ارائــه گــردد. 
کاری : کلیــه شــرکتهای دارای گواهــی نامــه تعییــن صاحیــت بهــره بــرداری و نگهــداری از شــبکه هــای جمــع آوری  8- رشــته و پایــه 

فاضــاب پایــه ســه - از وزارت نیــرو ) شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور ( میتواننــد در فراخــوان فــوق شــرکت نماینــد . 
گــران : تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18 بــه آدرس:  کیفــی مناقصــه  کات ارزیابــی  9- تاریــخ و محــل تحویــل پــا
 اهــواز -کیانپــارس خیابــان 5 غربــی - نبــش خــرداد - طبقــه چهــارم - دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب و فاضــاب اهــواز 

می باشد . 

گهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران  آ
)شماره فراخوان 110/1400/16875 (

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  - شماره 400/61 آ

  امور تدارکات 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز در نظــر دارد خدمــات نگهبانــی خــود را بــه شــرح منــدرج در 
اســناد ، بــه پیمانــکار واجــد شــرایط از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد . 

بصــورت  کــه   ، باشــد  مـــــی  ریــــال  مناقصــه 2،771،000،000  در  میــزان ســپرده شــرکت 
ضمانتامــه بانکــی معتبــر ، چــک تضمیــن شــده بانکــی ، بلوکــه از مطالبــات و یــا وجــه نقــد بــه 
حســاب بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020 بنــام شــرکت توزیــع 

نیــروی بــرق اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد .
- زمــان و محــل و نحــوه دریافــت اســناد : از تاریــخ درج آخریــن آگهــی بمــدت 5 روز بــه 

آدرســهای زیــر مراجعــه نماینــد :
       WWW.AEPDCO.IR                    : پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز -

     WWW.TAVANIR.ORG.IR                                         : پایگاه اینترنتی توانیر -
                       www.iets.mporg.ir       : پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات -
                                        www.setadiran.ir             : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -

-  تلفن تماس :   06134490700  داخلی 3245   
- آخرین مهلت بارگذاری و ارسال اسناد : حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ 1400/11/16 

گشایی : راس ساعت 12:30 مورخ 1400/11/16 می باشد . - باز
- کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت ، تحویــل اســناد تــا مبادلــه قــرارداد بــا مراجعــه 
ــه آدرس www.setadiran.ir  امــکان  ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیــک دول ــه ســامانه ت ب

پذیــر خواهــد بــود .
- ارســال فیزیکــی پاکــت )الــف(  و نمونــه کاال تــا تاریــخ 1400/11/16  بــه دبیرخانه مرکزی شــرکت 

) بــه آدرس : اهــواز - بلــوار پاســداران جنــب شــهرک صنعتــی تســلیم گردد( الزامی اســت . 
- بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده و امضــاء مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از 

انقضــاء مــدت مقــرر واصــل مــی شــود ، مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد . 
- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است . 

سایر اطاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج شده است . 

 نوبت اول

گهی تجدید مناقصه عمومی آ

 حسین لطفی طلب - سرپرست دهیاری همدانک

دهیــاری همدانــک درنظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 1400 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 

کل اعتبار: 30/000/000/000 ریال
کار: 3 ماه  مدت اجرای 

سپرده شرکت در مناقصه: 1/500/000/000 ریال
حداقل رتبه و صالحیت مورد نیاز: رتبه 4 راه و باند و رتبه 5 ابنیه 

1- ســپرده شــرکت در مناقصــه مــی بایســت حداقــل 5 درصــد مبلــغ کل قــرارداد بــه صــورت 
ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع دهیــاری همدانــک و یــا اصــل رســید پرداخــت وجــه مذکــور بــه 
حســاب ســپرده شــماره 0107071014008 بانــک ملــی شــعبه نســیم شــهر در وجــه دهیــاری 

همدانــک تهیــه شــود.

ــا 10 روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد  ــر ت 2- مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکث
بــود و محــل دریافــت و تحویــل اســناد امــور مالــی دهیــاری مــی باشــد.

3- جهــت دریافــت اســناد در ُمهــر شــرکت بــا امضــای مدیــر بــا درخواســت کتبــی بــه همــراه 
واریــز فیــش مبلــغ 1/500/000 ریــال بابــت خریــد اســناد مناقصــه بــه حســاب شــماره 

0107071014008 بانــک ملــی شــعبه نســیم شــهر در وجــه دهیــاری همدانــک.
ــا رد در یــک و  4- هزینــه درج آگهــی برعهــده برنــده مناقصــه بــوده و دهیــاری در قبــول ی
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.
5- برای این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/21
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/28

 نوبت دوم

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد:

"رمز ریال" به صورت آزمایشی اجرا می شود

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

   معاون فناوری نوین بانک مرکزی گفت: رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال به صورت 
آزمایشی به زودی اجرا می شود.  »مهران محرمیان«در حاشیه مراسم هفتمین همایش 
مالــی اســامی افــزود: موضــوع رمــز ارز در کشــور ذی نفعان و متولیــان متعددی دارد هم 

کنــون ایــن موضــوع بــه معاونــت اقتصــادی رئیــس جمهوری ســپرده شــده و جلســات  ا
متعــددی در ایــن خصــوص برگــزار  و پیشــرفت خوبــی هــم داشــته اســت و امیــدوارم در 

 | صفحه 3 هفته های آینده خبرهای خوبی را بشنویم...

کارت یارانه؛

هدیه جدید دولت به مردم
صفحه 3 

1400 دی   28 سه شـــــــــنبه     2021 پیاپــی:    15 جمادی الثانی 1443     18 ژانویه 2022      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

سخنگوی دولت :

 مردم منتظر 
خبرهای خوب باشند

     سخنگوی دولت از برگزاری نشست 
رئیــس جمهــور با مدیران عامل تمامی 
بانک هــای دولتــی و خصوصــی خبــر 

داد...

وزیر نفت :

گاز   مردم در مصرف 
صرفه جویی کنند

     وزیــر نفــت بــا دعــوت مــردم بــه مصرف 
بهینــه گاز اعــام کــرد: بــا تــاش همکاران 
در هیچ کدام از استان های کشور با قطعی 
گاز یــا مشــکل در تأمیــن ســوخت صنایــع 

روبه رو نیستیم...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

تقالی مدارس دولتی 
برای حفظ بقا

7

 فساد قیر رایگان را 
به نزدیک صفر رساندیم

4

  اتمام حجت 
رئیس جمهور با بانک ها

2

 حتی با توافق هم دالر 
 زیر ۲5 هزار تومان 

نمی آید
3

 پیچیدگی های روابط 
ایران و عربستان

   ربا یوسف شاهین 
علــی رغــم اینکه دو طرف ایران و عربســتان به 
ویژه ایران، همیشه برای برقراری ارتباط دوباره با 
عربستان از طریق میانجی های عربی مانند عراق 
تالش کرده اند به طوری که سال گذشته شاهد 
دیدارهای مسئوالن دو کشور بودیم همچنین این 
که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در 
نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از آغاز به 
کار دولتش نسبت به ازسرگیری روابط دو کشور 
استقبال کرد؛ اما مسائل پیچیده  مربوط به جنگ 
یمــن یکی از مهم ترین عوامل اختالفی میان دو 

کشور به حساب می آید.
این مسئله با توجه به ارتباط عربستان با غرب و 
مهم تر موضع حمایتگرانه ایران از محور مقاومت و 
مشخصا حزب اهلل باعث شده است جلوی پیگیری 
دیدارها و جدی گرفتن آنها گرفته شود. حزب اهلل 
برای عربســتان مانعی اصلی این کشور در لبنان 
و حامی حوثی ها در جنگشــان علیه عربستان به 

حساب می آید.
علی رغم امید به احیای روابط دو کشور برای توقف 
جنــگ یمن اما قــدرت منطقه ای که جمهوری 
اسالمی ایران کسب خواهد کرد، مسئله ای است 
که عربســتان را نگران کرده اســت. آمریکا طبق 
اصول مشخص و دادوستدهای راهبردی منطقه 
را غــرق در درگیری هــای متعدد از طریق جنگ 
در ســوریه، عــراق، یمن و لبنــان کرده و هدف 
این کشــور این اســت که شرکای سعودی خود 
را در صف اول درگیری های سیاســی، نظامی و 

اقتصادی قرار دهد.
فشــاری که عربستان از ســوی واشنگتن برای 
ممانعت از پیشــرفت در روابطش با کشــورهای 
منطقه مانند ایران و ســوریه دریافت می کند بر 
شراکت امنیتی دو کشور و صدور تولیدات جنگی 
و نظامی به عربستان به بهانه حمایت از امنیت این 
کشــور متکی است. عربستان از تکرار سناریوی 
حمله عراق به کویت نگران اســت و واشنگتن از 

این مسئله بهره برداری می کند.
نباید پرونده هســته ای ایــران را فراموش کنیم 
کــه بــرای آمریکا و اســرائیل مهم ترین موضوع 
منطقه ای اســت بر این اساس که پیشرفت اتمی 
ایران قدرت منطقه ای این کشور را افزایش خواهد 
داد، بــه افزایش قدرت نظامی این کشــور منجر 
خواهد شــد و از نظر روحیه و در ســطح عملیاتی 
بــر محور مقاومت بازتاب خواهد داشــت و تاثیر 

برعکسی بر اسرائیل خواهد گذاشت.
از این رو آمریکا از توافق هســته ای خارج شــد تا 
بتواند بیشــتر بر تهران فشــار وارد آورد و مانع از 
تثبیت حضور این کشــور یا به تعبیر واشــنگتن 
»نفوذ شــیعی« شود، زیرا این جنگ بیهوده پس 
زمینــه ایدئولوژیــک دارد بیش از آن که حقوقی 

باشد.
خالصــه اینکــه بی تردیــد ازســرگیری روابط 
ایــران – عربســتان از نظر ایجاد آرامش و حل و 
فصــل اختالفات، عنوان اصلی خاورمیانه خواهد 
 بــود و ایــن همان چیزی اســت کــه آمریکا ن

می خواهد.
 منبع: دیپلماسی ایرانی

یادداشت

گاردین: احتمال توافق در وین وجود دارد
یک روزنامه انگلیســی در گزارشــی با بررســی چالش های موجود بر ســر راه مسیر هیات های 
مذاکره کننــده در ویــن، با اســتناد به اظهارات افــراد نزدیک به جریان مذاکرات، تاکید کرد که 
احتمال رســیدن به یک توافق بر ســر احیای برجام، وجود دارد. روزنامه گاردین در گزارشــی 
درباره پیش رفت در مذاکرات وین نوشت: شمارش معکوس برای پایان مذاکرات شش  ماهه در 
وین درباره آینده توافق هســته ای آغاز شــده اســت. هیچ ضرب االجلی به صورت رسمی تعیین 
نشده است اما برخی طرف های برجام می گویند که اگر هیچ پیش رفتی ظرف کمتر از دو هفته 
انجام نشــود، روند مذاکرات به پایان خواهد رســید و خالئی خطرناک از خود بر جای خواهد 
گذاشت. روزنامه گاردین در ادامه می نویسد، دولت آمریکا با اظهاراتی که اخیرا داشته و مرتبا 
از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا برای خروج از توافق هسته ای انتقاد کرده 
و آن را »اشتباهی فاجعه بار« خوانده است، در حال زمینه سازی برای مقصر نشان دادن دولت 
قبلی آمریکا است. با این حال، این روزنامه می افزاید: کسانی که از نزدیک در جریان مذاکرات 
هســتند، می گویند از نظر آن ها رســیدن به یک توافق محتمل اســت اما مسئله این است که از 

دیدگاه غرب، احتماال گستره این توافق محدود خواهد بود.

کرات وین چالش ها و مسائل باقی مانده در مذا
در گزارش گاردین به مواردی به عنوان مسائل کلیدی باقی مانده در مذاکرات وین اشاره شده 
و آمده اســت، در زمینه لغو تحریم ها، بر ســر دســته بندی این که کدام تحریم مرتبط با توافق 

هسته ای است و باید لغو شود یا مرتبط با مسائل دیگر است، اختالفات هنوز باقی اند.
گاردین سپس درباره موضوع درخواست ایران برای ارائه تضمین از سوی آمریکا برای عدم تکرار 
خروج یک جانبه از توافق هســته ای توســط  دولت های آتی آن می نویســد: مسئله دوم در زمینه 
تضمین هایی است که ایران می خواهد تا آمریکا خروج ترامپ از توافق در مه ۲۰۱۸ را تکرار نکند.
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سیاست 2

از سخت گیری بر بدحساب ها تا سهل گیری بر مردم

اتمام حجت رئیس جمهور با بانک ها
رئیس جمهور در مورد سخت گیری بر بدحساب های حرفه ای تا سهل 

گیری بر مردم به بانک ها تذکر داد.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اتمام 
حجتی خطاب به بانک ها تاکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهید 

و اسامی آن ها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.
رئیس قوه مجریه گفت نظام بانکی با دو دسته مشکالت درونی و بیرونی 
مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکالت را مرتفع کرده 
و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است. خود 
بانک ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای 
شناسایی و رفع مشکالت درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری 
مقررات بانکی به رفع تعارض ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت های 

بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک ها اقدام کنند.
"مدیران بانکی همچنین باید ریسک پذیر و مسئولیت پذیر باشند و مدیری 
که شــجاعت نداشته باشــد، نمی تواند مجری خوبی برای سیاست های 
تحولی باشد". این جمله را رئیس جمهور گفت و از مدیران بانکی خواست 
که با حساســیت و دقت و در عین حال شــجاعت در چارچوب مقررات 

الزام آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تالش کنند.
رئیس قوه مجریه تاکید کرد مقررات بانک ها در اعطای تسهیالت به مردم 
باید سهل و آسان و در اعطای تسهیالت به افراد بدحساب سختگیرانه باشد.

"بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی 
قطع و در صورت لزوم معرفی شــوند." رئیس جمهور با گفتن این جمله 
یادآور شد بعضی بدحساب ها با بانک های متعدد در ارتباط هستند، لذا 
این هماهنگی بین بانک ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی 

با بانک های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیالت بانکی دقیقا 
بر اســاس مقررات مصوب و ابالغی بانک مرکزی انجام شــود، گفت اخذ 
هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیالت گیرنده مجاز نیست و 
باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه 
بانکی مبالغی غیر از نرخ ســود مشــارکت مصوب از افراد اخذ کرده این 

مبالغ را به آنها بازگردانید.
رئیســی ســرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های اقتصادی از سوی بانک ها را 
امــری مفیــد، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت ایجاد بنگاه آری 

اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک ها باشد.  اگر نقدینگی به 
ســمت تولید هدایت شــود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی 
به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، 

خرابی به بار می آورد.
مهم ترین تذکرات رئیس جمهور خطاب به بانک ها بدین شرح است:

سخت گیری بر بدحساب ها، به بدهکاران بدحساب میدان ندهید؛ اسامی 
آن ها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.

تسهیل پرداخت وام به مردم، در تسهیالت خرد به مردم به جای وثیقه 
و ضامن، اعتبارسنجی کنید.

واگذاری بنگاه های تولیدی تملیک شده توسط بانکها، سریعا واحد های 
تملک شده تولیدی را یا راه اندازی کنید یا واگذار.

استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولید کنندگان، سود مازاد دریافتی 
از نرخ اعالمی بانک مرکزی را پس بدهید.

بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت.
حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات 

بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل و اعالم نتیجه کند.

اخبار كوتاه

تظاهرات علیه پلیس و الیحه 
جدید جنایت در انگلیس. 

تظاهرات در شهر لندن و چند 
شهر دیگر انگلیس برنامه 

ریزی شده بود./ خبرگزاری 
فرانسه

سخنرانی دونالد ترامپ 
رییس جمهوری سابق 
َآمریکا در جمع حامیانش 
در شهر »فلورنس« ایالت 
آریزونا آمریکا/ رویترز

گزارش تصویری

کرات وین  خبرهای جدید خطیب زاده از مذا

اختالفات مهمی هنوز باقی مانده است
ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره 
مذاکــرات وین با بیــان این که اختالفات 
مهمی باقی مانده، گفت:  بسیار ی از جداول 
آماده شــده و ستون های این جداول نیز 
آماده هستند و بخشی از پرانتزها پاکسازی 

شدند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجــه جمهوری اســالمی ایران دیروز 
)دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران 
ضمن تشــریح آخرین تحوالت در حوزه 
سیاســت خارجی به سؤاالت خبرنگاران 

پاسخ داد.
وی در ابتدا فرارسیدن روز مبارزه و روز غزه 
را تبریک گفت و سیاست همیشگی ایران 
در دفاع از آرمان فلســطین به عنوان حق 
خدشه ناپذیر برای مردم سرافراز فلسطین 
و روزی کــه یــادآور تمامی جنایات رژیم 

اشغالگر قدس است را اعالم کرد.
خطیب زاده به ســفر امیرعبداللهیان به 
عمان و قطر اشــاره کرد و گفت: در عمان 
دیداری با محمد عبدالسالم درباره آخرین 
وضعیت یمن داشت و در عمان نیز عالوه بر 
دیدار با امیر و وزیر خارجه قطر با اسماعیل 

هنیه دیدار و گفت وگو کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین 
سفر امیرعبداللهیان به چین را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: هیأت همراه متشــکل از 
هیأت سیاسی و اقتصادی بود. آغاز اجرایی 
شدن تفاهمنامه ۲۵ ساله در این سفر رقم 

خورد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به 
ســؤالی درباره روند مذاکرات وین اظهار 
داشــت: مذاکــره کنندگان ارشــد برای 
تنفســی به پایتخت ها بازگشــته بودند و 
بر روی چهار متن اصلی تمرکز جلســات 
بود و در این مدت جلســات کارشناســی 
قطع نبود. بســیار ی از جداول آماده شده 

و ستون های این جداول نیز آماده هستند 
بخشــی از پرانتزها پاکســازی شــدند و 
توافقات درباره ایده ها تا حدود زیادی انجام 
شده و در حال تبدیل به کلمات هستند. 
آنچه باقی مانده موضوعات کلیدی اســت 
که تصمیمات خاص سیاسی را می طلبد 
و واشنگتن باید تصمیمات خود را درباره 

مسائل باقیمانده اعالم کند.
خطیــب زاده بیان کــرد: اگر این اتفاقات 
بیفتد با ســرعت خوبی در حال رســیدن 

به توافق پایدار خواهیم بود.
وی درباره اجرایی شدن تفاهم ۲۵ ساله بین 
ایران و چین اظهار داشت: در ۵ ماه گذشته 
در دولت وزارتخانه های مختلف مســئول 
این شــدند روی قراردادهای مختلف کار 
کننــد و از ایــن زمان این تفاهمنامه باید 
فاز اجرایی شد که دو طرف تفاهم کردند 
بعد از چندین ساعت گفت وگوی تفصیلی 
در چین مشــترکا آغاز اجرایی شدن این 

تفاهم را اعالم کنند. معاون بانک مرکزی، 
معــاون وزارت نفت و معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزارت خارجه نیز در این ســفر 

حضور داشتند.
خطیب زاده گفت: امیدواریم قراردادهایی 
که مذاکرات اجرایی شــدن آن آغاز شده 
افقی را در روابط راهبردی دو کشور باز کند.
ســخنگوی وزارت خارجــه درباره روابط 
ایران و عربســتان اظهار داشــت: تمرکز 
بــر آغاز فعالیــت نمایندگی ایــران نزد 
ســازمان همکاری اسالمی در جده است 
و دیپلمات هــای ما ویــزا گرفتند که این 
امکان ســنجی انجام شود و همانطور که 
آقای رئیسی در مصاحبه مطبوعاتی اوایل 
انتخابشــان اشــاره کردند ایران آمادگی 
گشــایش ســفارت خود را در عربستان 
دارد و بســتگی به طرف ســعودی دارد. 
تمام تمهیدات را خواهیم اندیشید که این 

مسیر به سمت اجرایی شدن برود.

این دیپلمات ارشــد کشورمان در پاسخ 
به ســؤالی بیان کرد: روابط ایران و چین 
روابطی طبیعی اســت. حضور کشورهای 
مختلف در منطقه به عنوان کشــورهای 
مستقل نه مبنای تهدید است و نه نگرانی. 
چین با کشــورهای مختلفی در منطقه از 
جمله حوزه خلیج فارس روابطی داشته و 
ما از روابط متوازن استقبال کردیم. آنچه 
باعث نگرانی اســت حضور کشــورهای 
فرامنطقــه ای در منطقــه خلیج فارس و 
تالش برای فروش ســالح و دستکاری در 
نتایج تحوالت سیاســی در این کشورها 

هستند.
وی درخواســت ۱۱۰ قانونگذار آمریکایی 
برای ترک مذاکرات وین بیان کرد: سیاست 
داخلی آمریکا مربوط به خودشان است و 
در این باره اظهارنظر نمی کنیم. مسئولیت 
قطعــی آمریــکا در عمل به تعهداتش در 
۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ اســت و آمریکا 

تا به امروز گردنکشــانه از تعهداتش ذیل 
این قطعنامه سر باز زده است.

ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ 
به پرسشی خاطرنشــان کرد: حاکمیت 
ملی و تمامیت ارضی ســوریه باید توسط 
همه کشورها به رسمیت شناخته شود و 
ما ســازوکار آستانه را داریم که رایزنی ها 
بین ایران، روسیه و ترکیه صورت می گیرد.

وی درباره سفر آقای رئیسی به مسکو نیز 
بیان کرد: ســفر رئیس جمهور به دعوت 
رئیس جمهور روســیه انجام می شــود و 
ســفر حائز اهمیتی است و در ادامه مسیر 
سیاســت خارجی متوازن دولت اســت 
و آقای دکتر رئیســی مالقات مفصلی با 
همتای خود خواهد داشــت و موضوعات 
مختلفی در حوزه  های فرهنگی، سیاسی 
، تکنولوژیکی در دســتورکار اســت ولی 
بــا توجه بــه پاندمی کرونــا دو طرف در 
 تالش هســتند بــا رعایــت پروتکل ها
 انجــام شــود. وزارت خارجــه یک تیم 
مشخصی را طی چند هفته گذشت مامور 
پیگیری این سفر کرده است و ان شاءاهلل این 
سفر به عنوان سفر مهم کاری دستاوردهای 

خودش را داشته باشد.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به 
ســؤالی درباره مذاکــرات وین بیان کرد: 
اختالفــات مهمــی در ویــن باقیمانده و 
مهمترین اختالف ســرعت نامناســب 
طرف های مقابل به ویژه آمریکاســت. در 
موضوعات فنی پیشرفت های قابل توجهی 
حاصل شــده ولی در بحث رفع تحریم ها 
گفت وگوها منوط به تصمیمات سیاسی 
شــده که در طرف مقابــل معطل مانده 
اســت. درباره جلســات کارگروه ها بنا بر 
نیازی که به وجود می آید جلسات برگزار 
می شود و در هر چهار متن نیاز به جلسات 

و گفت وگوهایی داشتیم.

خبر ویژه

سخنگوی دولت از برگزاری نشست رئیس جمهور با مدیران عامل تمامی بانک های دولتی و خصوصی خبر 
داد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی از نشست حجت االسالم و المسلمین رئیسی با مدیران 
عامل بانک ها خبر داد. سخنگوی دولت نوشت: » تغییر به نفع مردم محور جلسه امروز رئیس جمهور و تیم 

اقتصادی دولت با مدیران عامل کلیه بانک های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبر های خوب باشید«.
 حجت االســالم و المســلمین ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در این جلسه در مورد سخت گیری بر 

بدحساب های حرفه ای تا سهل گیری بر مردم به بانک ها تذکراتی داده که به شرح زیر است: به بدهکاران 
بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید. در تسهیالت خرد به مردم به 
جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید. سریعا واحد های تملک شده تولیدی را یا راه اندازی کنید یا واگذار.

سود مازاد دریافتی از نرخ اعالمی بانک مرکزی را پس بدهید. حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور 
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل و اعالم نتیجه کند.

سخنگوی دولت :

مردم منتظر خبرهای خوب باشند

همکاری راهبری 25 ساله ایران و چین 
از واقعیت تا توهم

اجرای ســند همکاری راهبردی ۲۵ ســاله بین ایران و 
چین سوژه گزارش های خبری و تحلیلی رسانه های 

غربی شده است.
 وب سایت  دیپلمات  با انتشار گزارشی تحلیلی اجرای 
ســند همکاری راهبردی ۲۵ ساله بین ایران و چین را 

مورد تحلیل قرار داده است.
در این گزارش آمده است:

گروهــی در آمریکا معتقدنــد تحوالت اخیر در روابط 
چین و ایران نشــانی از  تغییر  چین به ســمت ایران 
اســت که منطقه را بی ثبات و منافع ایاالت متحده را 

تهدید می کند.
گزارش ها حاکی از آن اســت که چین در آخرین دور 
از مذاکــرات در ویــن با هدف احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، فعال تر شده است. در همین حال، 
چیــن واردات نفــت از ایران را افزایش داده و از موضع 

ایران در برابر آمریکا حمایت لفظی می کند.
در بحبوحه این تنش ها،  حسین امیرعبدالهیان  وزیر 
امور خارجه ایران در ۱4 ژانویه به چین ســفر کرد تا 
درباره اجرای توافقنامه همکاری راهبردی ۲۵ ســاله 
ایران و چین گفتگو کند. امیرعبدالهیان در جریان این 
سفر در اظهاراتی بر تمایل به توسعه روابط نزدیکتر با 
چیــن در زمینه هایی مانند تجارت، امنیت و مبارزه با 

کووید-۱9 تاکید کرد.
علیرغم این اتفاقات، همزمان نشانه هایی مبنی بر وجود 
محدودیت های قابل توجه برای همکاری چین و ایران 
وجود دارد. هرچند ممکن است  ابراهیم رییسی ، رییس 
جمهوری ایران، در پی خروج ایاالت متحده از برجام، 
مجبور شود  به شرق نگاه کند ، اما دولت چین همچنان 

به جهات مختلف نگاه می کند.
چین روابط قابل توجهی با عربستان سعودی، اسراییل 
و تعدادی دیگر از همسایگان ایرانی و رقبای منطقه ای 
تهران دارد. چین همچنین کامال با موضع ایاالت متحده 
در مورد تســلیحات هســته ای ایران در تضاد نیست و 
مشــارکت پکن در مذاکرات وین هم نشان دهنده این 
موضوع اســت. چین ایران را تنها بخشــی از استراتژی 
بزرگ تر تعامل جهانی و توسعه اقتصادی می داند و همه 

تخم های خود را در یک سبد قرار نمی دهد.
پس از امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در اسفندماه 
ســال گذشــته، پیش بینی  می شــد هجوم گسترده 
ســرمایه گذاران چینی به ایران آغاز شــود و دو کشور 
همکاری های نظامی و سیاســی قابل توجهی داشته 
باشند. اما تاکنون این پیش بینی ها محقق نشده است.

در حالی که چین مقادیر بی سابقه نفت ایران را خریداری 
می کند، اما این کشــور همچنان تمایلی به ســرمایه 

گذاری در تولید یا چیزهای دیگر در ایران ندارد.
تنها قراردادهای جدیدی که از ماه مارس گذشــته ) 
اسفند ۱۳99( بین دو دولت منعقد شده در ماه جوالی، 
تفاهم نامه همکاری موزه ای بین دانشــگاه تهران و 
دانشگاه پکن بوده و تفاهم نامه دیگری برای همکاری 
سینمایی بین سازمان سینمایی ایران و دفتر سینمایی 
چین امضا شده است. اخیرا چین کنسولگری خود را 
در بندرعباس در جنوب ایران افتتاح کرده اســت، اما 
این امر هنوز تاثیر قابل توجهی بر تجارت دو کشــور 

نداشته است.
تنها پیشــرفت مهم، الحاق ایران به سازمان همکاری 
شانگهای )SCO( بوده است، یک سازمان بین المللی 
به رهبری چین که به پیشبرد منافع اقتصادی، سیاسی 

و فرهنگی همه کشورهای عضو اختصاص دارد.
با این حال سازمان همکاری شانگهای سازمانی است که 
عموما به جای مکانیزمی برای اجرای سیاست، بستری 
برای بحث و گفتگو فراهم می کند. علیرغم لفاظی های 
آن در مورد تسهیل روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی 
بین اعضا، سابقه موفقیت سازمان همکاری شانگهای در 

این زمینه خیره کننده نبوده است.
عضویت ایران که تا ۲ سال آینده نهایی نخواهد شد، با 
پذیرش عربستان سعودی، مصر و قطر به عنوان  شرکای 
گفت وگو  همراه شد، که نشانه دیگری از این است که 
چین به دنبال متعادل کردن منافع ایران با امتیاز دادن 

به رقبای خود است.
روابط چین با دیگر کشورهای خاورمیانه اغلب در بحث 
روابط چین و ایران نادیده گرفته می شــود. ســفر وزیر 
امور خارجه ایران به چین در خال اتفاق نیفتاد، بلکه در 
چارچوب یک سلســله گفتگوهای سطح باالی چین 
در همان هفته با بحرین، عربســتان ســعودی، کویت، 
عمان، ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس انجام شد.

همه این کشورها در حال حاضر روابط قابل توجهی با 
چین دارند که بسیاری از آنها از سطح همکاری چین 
و ایران فراتر اســت و برخی از آنها - به ویژه عربســتان 

سعودی – روابط خصمانه ای با ایران دارند.
برای بسیاری از این کشورها، چین در حال حاضر شریک 
تجاری اصلی آنها است و بر نیاز پکن به ایجاد تعادل در 
روابط با همه طرف ها تاکید می کند که به معنای عدم 

تمایل زیاد به سمت ایران است.
رابطه چین با عربستان سعودی نمونه ای از این موضوع 
است. تنها چند روز پیش از سفر امیرعبداللهیان،  وانگ 
یی  وزیر امور خارجه چین با  فیصل بن فرحان آل سعود  
وزیر امور خارجه عربستان سعودی در چین دیدار کرد.

وانگ یی در دیدار با همتای ســعودی او را اولین وزیر 
خارجه ای دانست که در سال جدید )۲۰۲۲( وارد چین 
می شــود  و افزود:  ســفر شــما نشان دهنده مشارکت 
اســتراتژیک جامع چین و عربســتان سعودی است  و 
جایگاه عربســتان ســعودی را به عنــوان  بزرگترین 
 شــریک تجــاری و منبــع واردات نفــت خام چین 

 ستود.
ماه گذشــته فاش شــد که چین به عربستان سعودی 
کمک می کند تا برنامه تولید موشکی خود را توسعه دهد 
و به طور بالقوه به اتکای این کشور به خرید موشک های 

بالستیک خارجی پایان دهد.

تحوالت مهم در حکم علی عسگری

ســازمان بازرسی ورود کرد
باتوجه به نامه سازمان بازرسی کل کشور شنیده ها 
حاکی از آن است که تغییراتی در حکم عبدالعلی 

علی عسگری به وجود آید.
انتصــاب عبدالعلی علی عســگری به مدیرعاملی 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس حاشــیه های 
زیادی را به همراه داشــته اســت و حاال عالوه بر 
نقدهای عمومی، ســازمان بازرسی کل کشور نیز 
به موضوع ورود کرده است و شنیده ها حاکی از آن 
است که بر اساس ایراداتی که این نهاد بر انتصاب 
علی عســگری گرفتــه ظرف ۷۲ ســاعت آینده 
تحوالتی مهم در حکم علی عسگری به وجود آید.

سازمان بازرسی در نامه خود خطاب به وزیر نفت 
به چند اشکال مهم اشاره کرده و نوشه است: »بنا 
به اطالع واصله هیات مدیره فعلی سه نفره شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس که دوره تصدی 
آنها در تاریخ ۳۱ شــهریور ۱4۰۰ منقضی شــده 
اســت در اقدامی قابل تامل که در راستای ابالغ و 
اعالن جنابعالی بوده، روز دوشــنبه مورخ ۲۰ دی 
مــاه ۱4۰۰ قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی 
بــه طــور فوق العاده و تعیین اعضای جدید هیات 
مدیره، نســبت به عزل مدیرعامل قبلی شــرکت 
اقدام و آقای عبدالعلی علی عســگری را به سمت 
مدیرعامــل انتخاب کــرده و رییس هیات مدیره 
نیز نســبت به صدور حکم انتصاب ایشــان اقدام 

کرده است. 
ایــن تصمیم منصرف از صالحیت حرفه ای آقای 
علــی عســگری در حالی صورت مــی گیرد که: 
۱-دلیل ابالغ و اعالن جنبجنابعالی برای انتصاب 
مدیرعامل یک شرکت حاضر در بورس اورقا بهادار 
کــه قوانیــن و مقررات خاص خود را داشــته و در 
حــال حاضــر نیازمند ثبات بــوده و این اقدام نیز 
می تواند مشــکالت آن را بیشــتر کند ابهامات و 
ایــرادات فراوانی بــوده و حتی صالحیت و مجوز 
قانــوی جنبعالــی در صدور دســتور این چنینی 
نیازمنــد روشــنگری اســت. ۲-دلیــل انتصاب 
نامبــرده بدون طی تشــریفات قانونــی و قبل از 
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)۱4۰۰/۱۰/۲۵( توسط اعضای هیات مدیره فعلی 
که دوره تصدی آنها در تاریخ ۱4۰۰/۶/۳۱ منقضی 
شــده چیســت. ۳-وفق ماده 4۶ اسانامه انتخاب 
مدیرعامل باید پس از اخذ تایید صالحیت حرفه 
ای ایشــان توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار 
انجام گیرد که مستنداتی مبنی بر اجرای این ماده 
قانونی هم مشاهده نشده است. 4-مبنا و دالیل و 
شــاخص های انتخاب نامبرده در تطابق با قوانین 
و مقررات مشــخص نیست. ۵-بنا به اطالع واصله 
ایشان در حال حاضر کارمند دولت بوده و مشمول 

محدودیت های قانونی نیز هست.
با عنایت به اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس ســهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهــادار اســت و ملزم به رعایــت الزامات قانونی و 
مقرراتــی بــوده و با توجه به موارد پنج گانه مزبور، 
مقتضــی اســت در اجــرای مــاده ۳۲ آئین نامه 
اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
توضیحات مستند و مستدل خود را ظرف حداکثر 

۳ روز کاری به این سازمان اعالم فرمایید«.
باتوجه به این ایرادات سازمان بازرسی و جدای از 
میزان تخصص علی عســگری که مورد نقد زیادی 
قرار گرفته است، علی اوجی وزیر نفت موظف است 
تا روزهای آینده نســبت به این اشکاالت سازمان 
بازرســی واکنش نشان دهد و این احتمال وجود 
دارد که در نهایت علی عســگری نتواند به صندلی 

هلدینگ خلیج فارس دست یابد. 

 سرانجام برنامه مکتوب 
 حذف ارز ترجیحی توسط دولت 

به مجلس رسید
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۱ از ارائه 
برنامه مکتوب حذف ارز ترجیحی توسط دولت به 

هیئت رئیسه این کمیسیون خبر داد.
رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاســخ به این 
سوال که هفته گذشته کمیسیون تلفیق از دولت 
درخواست کرد که اگر دولت بنای حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی را دارد، برنامه مکتوب آن را به مجلس ارائه 
کند تا نمایندگان بتوانند درباره آن تصمیم بگیرند، 
آیا دولت این برنامه را به مجلس ارســال کرده یا 
نه؟، گفت: دولت برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی 
و شــیوه جبران تاثیرات آن در معیشــت مردم را 
به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرد. 

وی افــزود: این برنامه در کمیســیون تلفیق و در 
کارگروه مشــترکی با دولت بررســی خواهد شد و 
این کمیســیون نظر نهایی خود را درباره اجرای 
آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت 

حذف این ارز اعالم خواهد کرد.
زارع با تاکید بر لزوم حفظ آرامش معیشتی مردم 
کــرد: اولویــت اصلی مجلس کمک به دولت برای 
تقویت معیشــت مردم است و چنانچه در بررسی 
برنامه مکتوب دولت به این جمع بندی برســیم 
کــه دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی 
و حمایــت دقیــق و اطمینان بخش از معیشــت 
 مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک 

خواهیم کرد.

بین الملل
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3اقتصاد
معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد:

"رمز ریال" به صورت آزمایشی 

اجرا می شود
معــاون فناوری نوین بانک مرکزی گفت: 
رمــز پــول بانک مرکزی با نام رمز ریال به 

صورت آزمایشی به زودی اجرا می شود.
 »مهران محرمیان«در حاشــیه مراســم 
هفتمیــن همایش مالی اســالمی افزود: 
موضــوع رمــز ارز در کشــور ذی نفعان و 
متولیــان متعددی دارد هــم اکنون این 
موضــوع بــه معاونت اقتصــادی رئیس 
جمهوری سپرده شده و جلسات متعددی 
در این خصوص برگزار  و پیشرفت خوبی 
هم داشــته است و امیدوارم در هفته های 

آینده خبرهای خوبی را بشنویم. 
وی گفت: فتــوای رهبر معظم انقالب در 
خصــوص رمز ارز راهگشــا و دقیق بود و 
موضوع را به مباحث قانونی واگذار کردند 
و مواد قانونی نیز در حال پیشرفت است و 
همگرایــی خوبی بین قوای مختلف انجام 

می شود. 
معــاون فنــاوری بانک مرکــزی گفت: 
در مســائل شــرعی با توجه بــه اعتماد 
خــوب رهبری به متخصصــان به زودی 
راهگشــاهایی خواهیم داشــت و اگرچه 
علما نظــرات متعدد و متفاوتی دارند، اما 
مبنا بر اساس نظر رهبری راهگشاتر است. 
وی در خصــوص انتشــار رمــز ارز گفت: 
راهــکار بانک مرکزی بــرای حل تناقض 
بیــن تمرکززدایی کــه در ذات رمزارزها 
اســت و از ســوی دیگر موضوع حاکمیت 
پول کشــورها وجــود دارد بحث رمز پول 

ملی کشورها مطرح شده  است. 
محرمیان ادامه داد: بســیاری از بانک های 
مرکزی کشــورها در این خصوص فعالیت 
می کنند، در بانک مرکزی کشور ما نیز از 
چند سال گذشته این موضوع مطرح شده 
و اقدامات فنی انجام شده و مقررات آن در 
شورای پول و اعتبار نیز تصویب شده است. 
به گفته این مسوول، به زودی فاز آزمایشی 
رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا 
می شود و استفاده عمومی دارد و به صورت 
اســکناس اســت ،اما در فضای دیجیتال 

منتشر و در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی درباره استفاده از رمز ارز در واردات کاال 
گفــت: مصوبه مرداد ماه هیات وزیران بود 
که در واردات از رمز ارز استفاده کنیم که 
آیین نامه هــای اجرایی آن در حال تدوین 
است و به زودی اجرا و جزییات این موضوع 
اعالم می شود  و هدف این است که افرادی 
که می خواهند در واردات از رمز ارز استفاده 

کنند مشکلی نداشته باشند.

خانه دار شدن مجردها 
مشروط شد

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی گفت: اگــر متقاضیان مجرد 
نهضت ملی مســکن هنگام تحویل واحد، 
مزدوج نشــوند، واحد را بــه خانوار واجد 

شرایط دیگری می  دهیم.
محمود محمودزاده  اظهار کرد: از دوشنبه 
۲۰ دی تا کنون تعداد مردان مجرد باالی 
۲۳ ســاِل ثبت نام کرده در ســامانه ثمن 
)ســامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن( به 

حدود ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه ثبت نام در این سامانه تا 
۲۰ بهمن ادامه دارد، گفت: با توجه به اعالم 
ثبت نام مجردان بین ۲۳ تا 44 سال از روز 
۲۰ دی مــاه تــا کنون قریب به ۱۲۰ هزار 
نفــر ثبت نام کرده اند که مراحل پاالیش 
آنهــا در حال انجام اســت که به زودی به 
اســتان ها و سازمان های متولی و ذی ربط 
برای طی کردن ادامه روند مشــارکت در 

ساخت معرفی خواهند شد.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی دربــاره متقاضیان مجردی 
که طی دو ســال مشــارکت در ســاخت 
تــا زمان تحویل واحــد، ازدواج نکرده اند 
تصریح کرد: بر اساس دستورالعملی که در 
وبسایت مربوطه قرار داده شده، متقاضیان 
می بایســت تا قبل از تحویل واحد متأهل 
شــده باشــند به این دلیل که بر اســاس 
قانون صرفاً خانوار واجد شــرایط می تواند 
از طرح های حمایتی مسکن استفاده کند.

محمــودزاده ادامــه داد: بــا توجه به لزوم 
بسترســازی و تشویق به تشکیل خانواده، 
در شــورای عالی مسکن مصوب شد تا این 
فرجه ۲ ســاله دوران مشارکت در ساخت، 
برای مجردان در نظر گرفته شــود تا موقع 
تحویل واحد، تشکیل خانواده داده باشند؛ 
اگر مجردانی که ثبت نام کرده اند تا زمان 
تحویــل واحد ازدواج نکنند، طبیعتاً واحد 
مســکونی تحویل خانوارهای واجد شرایط 
می شــود؛ اما در صورت عدم وجود خانوار 
واجــد شــرایط، همــان واحد بــه قیمت 
کارشناسی روز و با محاسبه تمام تخفیفات و 
یارانه هایی که در این پروژه بوده به متقاضی 

مجرد تحویل داده می شود.

گفت و گو

وعده های رشد بورس 
سرابی بیش نبود

ســازمان بــورس که بایــد حافظ منافع 
ســرمایه گذاران باشــد نــه تنها خود را 
مکلــف به حمایت از ســرمایه های مردم 
نمی بینــد، بلکــه توجیه گــر اقدامات 

ناشایست نمادهای بورسی شده است.
دبیرکل حزب اســالمی کار با اشــاره به 
وعده های داده شــده بــه مردم در زمان 
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱4۰۰ 
این وعده ها را سراب و آفریننده امیدهای 
کاذب خوانــد و گفت: ایــن اقدام بورس 
نابودکننده اعتماد عمومی به نظام است؛ 
مخصوصا وقتی که رییس دولت قبل مردم 
را به خرید سهام دعوت کرد و رییس دولت 
فعلــی وعده جبران خســارت به مردم را 

داده است.
حســین کمالی افزود: در ایام رقابت های 
انتخاباتــی کــه همزمان با ســقوط آزاد 
بــورس و برباد رفتن ســرمایه های مردم 
بود؛ نامزدهای ریاســت جمهوری برای 
حــل این بحران وعده های ۳ روزه دادند. 
لیکن اکنون با گذشت ۶ماه از آن وعده ها 
همچنان با کاهش ارزش پول و نابسامانی 
در بورس، شاهد زیان های مکرر سرمایه 

گذاران هستیم.
وی افــزود: معضل بوجود آمده در بورس 
در حقیقت بحرانی اســت که در ماه های 
پایانــی دولت دوازدهم ایجاد و به یکی از 
داغ تریــن مباحث رقابت های انتخاباتی 
تبدیل شــد.همه نامزدهــای انتخابات 
در ایــن مورد اظهار نظــر کردند و وعده 
دادند ظرف مدت کوتاهی پس از بدست 
گرفتن دولت ســیزدهم، بحران بورس را 
حــل خواهنــد کرد و رونق را به آن بازمی 
گردانند.دبیرکل حزب اسالمی کار ادامه 
داد: شگفت آنکه بیش از ۵۰ درصد رقبای 
انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری،هم 
اکنون از اعضای دولت مســتقر هســتند 
اما نه تنها رونق به بورس بازنگشــته بلکه 
مردم هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه 
گــذاری خود هستند.وزیراســبق کار و 
امور اجتماعی در دولت های ســازندگی 
و اصالحــات افزود: این در حالی اســت 
که جناب آقای رئیســی تنها فرد از بین 
نامزدهای انتخابات بود که شخصا به تاالر 
معامــالت بورس رفت و بــه مردم وعده 
مشــخص داد که مشکالت بورس بزودی 
حل می شود و جبران خسارت آنها انجام 

خواهد شد.
در حالیکه امروز نماد شســتا که مدت ها 
بسته بود و سرمایه های مردم را هم بلوکه 
کــرده بود و حتــی اجازه فرار از مخمصه 
بورس را به مردم نداد؛ بازگشــایی شــده 
است اما ارزش سرمایه های مردم به یک 
سوم روز اول سقوط کرده اند. در حقیقت 
ایــن اتفاق تیر خــالص را به دارایی های 
مردم شــلیک کرد.ایــن وضعیت نه تنها 
شســتا، بلکه سایر نمادهای بورس را هم 
شــامل می شود. بطور نمونه نماد"وآیند" 
ماه هاست همین مسیر را دنبال می کند.

در ابتدا پنجره معامالت را بست و اکنون 
نیز پاسخگوی هیچ یک از سرمایه گذران 

نیست.
حســین کمالی با اشــاره به مســئولیت 
قانونی و شــرعی ســازمان بورس در این 
گونه موارد گفت: ســازمان بورس که باید 
حافظ منافع سرمایه گذاران باشد نه تنها 
خود را مکلف به حمایت از ســرمایه های 
مــردم نمی بیند، بلکه توجیه گر اقدامات 

ناشایست نمادهای بورسی شده است.
دبیرکل حزب اسالمی کار در پایان باقی 
مانــدن موضوعات اینچنینی را در عرصه 
اقتصاد باعث و ریشــه اصلی از بین رفتن 
سرمایه های خرد و کالن مردم و افزایش 
بی اعتمادی عمومی، نارضایتی و افزایش 
مشکالت معیشتی در بین طبقات ضعیف 
و متوسط جامعه برشمرد و تاکید کرد:اگر 
دولت سیزدهم به طور جد در راستای حل 
معضل بورس گام برندارد و خود را نسبت 
به وضعیت مردم مسئول نداند،بدون شک 
شــاهد بحران های اجتماعی بزرگتری از 
آنچه در اواخر ســال ۱۳99و اوایل ســال 
۱4۰۰ روی داد ؛خواهیــم بــود که بدون 
شــک در آن شــرایط دیگر هیچ وعده ای 
اثرگــذار و برطرف کننده اعتراضات بحق 

مردم و سرمایه گذاران نیست.

کارت یارانه؛

هدیه جدید دولت به مردم
حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
با اشــاره به ارائه برنامه مکتوب دولت برای 
حــذف ارز ترجیحــی اظهار کرد: هنوز این 
برنامه رونمایی نشــده است و قرار است آن 
را در کارگروه مشــترکی با دولت به صورت 
دقیق بررســی کنیــم. کمیته هدفمندی 
کمیســیون تلفیق آن را بررسی کرده و در 
نهایت گزارش به کمیســیون تلفیق برای 

تصمیم گیری ارائه می شود.
کارت یارانه گزینه جدید مجلســی ها برای 
جایگزین یارانه است . کارت یارانه به جای 
تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی به مردم داده می 
شــود. میزان مبلغ کارت یارانه پیشنهادی 
هنوز مشــخص نشده است. اما کارت یارانه 

چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟
یک عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
۱4۰۱ گفت کــه برنامه دولت برای حذف 
ارز ترجیحی در کمیته مشــترکی با دولت 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با 
حــذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کاالیی و 

نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.
در همین باره محســن دهنوی نایب رئیس 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱4۰۰ نیز 
در مطلبــی در صفحه توییتر خود نوشــت 
کــه برنامه اجرایی حــذف ارز ترجیحی در 
کمیســیون تلفیق و کارگروه مشــترکی با 
دولت بررســی و اصالح خواهد شــد و در 
نهایت مجلس شــورای اسالمی نظر نهایی 
خود را در راســتای تقویت معیشت مردم و 

کمک به دولت اعالم خواهد کرد.
عضو کمیســیون تلفیــق بودجه ۱4۰۱، 
جزئیات دو ســناریوی یارانه ای دولت برای 

حمایت معیشتی از مردم را تشریح کرد.
 محمدرضــا میرتاج الدینــی در خصوص 
راهکارهــای دولــت برای جبــران حذف 
ارز ترجیحــی گفــت: در صورت حذف ارز 
ترجیحی، دولت یارانه مســتقیم و جبرانی 

برای مردم در نظر خواهد گرفت.
نماینــده مردم تبریز در مجلس شــورای 

اسالمی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی 
به معنای حذف یارانه ها نیست اظهار داشت: 
حــذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه 
پنهــان، حذف واســطه ها و اختصاص این 

یارانه به مردم است.
وی اظهار داشت: دولت سناریوهای مختلفی 
برای کمک به مردم دارد، در گام اول میزان 
هزینه مردم برای تامین کاالهای اساسی به 
صورت کارشناسی محاسبه شده و میانگین 

هزینه ها تعیین می شود.
رییــس کمیتــه هدفمنــدی یارانه های 
کمیســیون تلفیق ادامه داد: سناریوی اول 
این است که تا زمانی که زیرساخت های الزم 
ایجاد شود، یارانه نقدی به مردم اختصاص 
می یابد و پس از اینکه زیرساخت های الزم 
فراهم شــد، کارت های یارانه ای یا کاالبرگ 

به سرپرست خانوارها اختصاص می یابد.

میرتاج الدینی در توضیح این مطلب گفت: 
در این ســناریو دولــت ۲۵ قلم از کاالهای 
مایحتــاج عمومی و ضروری زندگی خانوار 
را تعییــن می کنــد و اعتباری را به صورت 
ماهانــه در کارت یارانه سرپرســت خانواده 
شــارژ می کند. خانواده هــا می توانند این 
کاالها را از فروشگاه های دارای کارت خوان 
بــا قیمت هایی که دولت اعالم خواهد کرد، 

خریداری کنند.
نماینده مردم تبریز ادامه داد: این فروشگاه ها 
نیز برای مراجعه بیشتر مردم رقابت می کنند 
و فروشگاه هایی که تخفیف بیشتری بدهند 
از سوی دولت به مردم معرفی خواهند شد. 
ایــن اقدام موجب می شــود، برای کاهش 
قیمت ها بین فروشگاه ها رقابت ایجاد شود. 
مردم به راحتی خواهند توانست کاالها را با 

قیمت مصوب دولت تهیه کنند.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در این 
ساز و کار مردم اختیار دارند که از اعتبار این 
کارت برای خرید هر کاالیی که می خواهند 

استفاده کنند.
وی در توضیح ســناریو اعطای کاالبرگ به 
مردم گفت: در این سناریو از طریق کاالبرگ 
یا کارت اعتباری دقیقا مشخص می شود که 
مردم ماهانه چند کیلو مرغ و چه مقدار روغن 
و سایر کاالها را می توانند، خریداری کنند.

با توجه به برخی ابهامات مطرح شده درباره 
کارت یارانه نان و واکنشی که سازمان برنامه 
و بودجه به این موضوع داشــته، ظاهرا قرار 
است متقاضی خرید نان با همان کارتی که 
یارانه دریافت می کند، هزینه نان را بپردازد 
امــا میزان پرداخــت و دریافت آن متفاوت 

خواهد بود.
در جریــان حذف ارز 4۲۰۰ تومانی، دولت 

اعــالم کــرده بود که در ابتدا به حذف یارانه 
نهاده ها ورود می کند و در ادامه گندم و دارو 
در دستور کار است که  در همین رابطه اعالم  
مســئوالن ســازمان برنامه و بودجه درباره 
کارت یارانــه نان، برداشــت های متفاوتی 
ایجــاد کرد ولی مــروری بر اظهارات قبلی 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و واکنش 
تازه این ســازمان، تا حدودی جریان کارت 

یارانه را مشخص می کند.
پیش تر میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه -در این رابطه اعالم کرده بود که 
تمرکــز فعلــی دولت بر حــذف ارز 4۲۰۰ 
نهاده هاســت و  در مــورد دارو و نان در فاز 
دوم و بسته به مصوبه مجلس تصمیم گیری 
خواهد کرد.طبق توضیح وی، اگر کسی در 
نانوایی خرید نان انجام دهد، با کارت یارانه ای 
که در اختیار دارد، آن را حســاب می کند؛ 
بــه طوری که به نانوا قیمت جدید پرداخت 
خواهد شد اما از خریدار همان قیمت قبلی 

کسر می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه این را هم گفته 
بود که راه اندازی سامانه مربوطه بین بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی است 

و در صورت نهایی شدن اجرا خواهد شد.
این در شرایطی است که در تازه ترین واکنش 
به این موضوع، روابط عمومی سازمان برنامه 
بودجه نیز اعالم کرده که نه قرار است کارت 
نان صادر شــده و نه کوپنی در دســتور کار 
قرار گیرد بلکه اگر طرح نهایی شــود، فقط 
مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه 

می گیرد، نان یارانه ای هم خواهد خرید.
در حــال حاضر گنــدم، جو، ذرت، کنجاله 
سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه 
بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 

با ارز ترجیحی وارد ایران می شود.
گزارش های گمرک نشان می دهد که در 9 
ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر از این 
اقالم با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد شده است که 
بیش از ۵۷ درصد آن به نهاده های جو، ذرت 

و کنجاله سویا اختصاص دارد.

80 درصد لیست حقوق های ارسالی به تامین اجتماعی حداقلی است

کنیم افراد حقوق و دستمزد واقعی بگیرند کاری 
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد 
لیســت حقوق های ارسالی به تامین اجتماعی حداقلی 
است، گفت: باید شرایطی در کشور ایجاد کنیم که افراد 
حقوق و دستمزد واقعی بگیرند. وی خطاب به کسانی که 
روی دستمزد نمطقه ای مانور می کنند،   گفت: دستمزد 
منطقه ای نمی تواند حداقل دستمزد را تحت شعاع قرار 
بدهد و زمانی قابل اجرا اســت که پرداخت حداقل مزد 
بــه نیروهای کار را در کشــور رعایت کنیم.حمید حاج 
اسماعیلی در تحلیل منطقه ای کردن دستمزدها اظهار 
کرد: بحث دستمزد منطقه ای یا تعاریف دیگر مثل مزد 
صنفی، کارگاهی و جغرافیایی از گذشته در کشور مطرح 
بوده است و در همه کشورها وجود دارد؛ بنابر این موضوع 
جدیدی نیســت ولی آنچه مســلم است در تعیین مزد 

منطقه ای چند مولفه اثرگذار است و اگر اقتصاد ایران در 
آینده توسعه یابد و از ثبات برخوردار شود، رفاه نسبی در 
جامعه به وجود آید و بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد 
آن زمان مزد منطقه ای می تواند موضوعیت پیدا کند.وی 
افزود: در حال حاضر مشکالت بسیاری در کشور داریم که 
اولویت دولت نیست و لذا نه تنها امسال بلکه تا چند سال 
آینده هم نمی توانیم به مبحث دستمزد منطقه ای ورود 
کنیم مگر اینکه شرایط اقتصادی به سرعت بهبود یابد.

این تحلیلگر حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه ای نافی 
مزد حداقلی نیست،  اظهارکرد: کسانی که روی دستمزد 
منطقه ای مانور می کنند باید بدانند که دستمزد منطقه 
ای نمی تواند حداقل دستمزد را تحت شعاع قرار بدهد و 
زمانی مطرح می شود که مزد حداقلی در کشور رعایت 

شود و حداقل ها به یک فرهنگ برای رعایت کردن تبدیل 
شده باشد؛ بنابر این مادامی که نتوانیم دستمزد حداقلی 
را در کشــور رعایت کنیم صحبت کردن از تعیین مزد 
منطقه ای بیراهه رفتن اســت.به گفته حاج اسماعیلی، 
مــزد منطقه ای تابع شــرایط جغرافیایی و باالتر از مزد 
حداقلی است ولی برداشت اشتباهی وجود دارد و تصور 
می شود که با اجرای مزد منطقه ای، مزد حداقلی از بین 
می رود در صورتی که اینطور نیســت. تعیین دســتمزد 
چــه بــه صورت جغرافیایی چه به صورت صنفی مبتنی 
بر رعایت حداقل ها در دنیا اســت و ما نیز از آن مســتثنا 
نیســتیم.این کارشناس روابط کار ادامه داد: کسانی که 
مشــمول قانون کار هســتند و در کارگاههای متوسط و 
کوچک کار می کنند، عمدتا دستمزدهای حداقلی می 

گیرند ولی این عادالنه و منصفانه نیست چون خیلی از آنها 
کارگران ماهر هستند و یا در قالب مهندس و کارشناس 
در بخشهای متعدد کارگاهی فعالیت می کنند لذا سزاوار 
نیست به جای دریافت دستمزد واقعی، مزد حداقلی به 
آنها پرداخت شــود.وی یادآور شد: بر اساس آمار و ارقام 
بیش از ۸۰ درصد لیســت حقوق هایی که به ســازمان 
تامین اجتماعی ارســال می شــود، حداقلی و مربوط به 
کارگاههای کوچک و متوسط است لذا ما باید شرایطی 
در کشور ایجاد و کاری کنیم که افراد حقوق و دستمزد 
واقعی بگیرند و کارگاهها و مجموعه هایی که از بهره وری 
و درآمــد بــاال و ثبات بهتری در عرضه کاال برخوردارند و 
نقش اساســی تری در بازار کار دارند بتوانند مزد واقعی 

به نیروهای کارشان پرداخت کنند.

یک تحلیل گر مسائل اقتصادی :

حتی با توافق هم دالر زیر 25هزار تومان نمی آید
یک تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است، اگر مذاکرات لغو تحریم ها 
هم به نتیجه برسد، بعید است قیمت دالر به زیر ۲۵ هزار تومان برگردد.
دکتر علی حیات نیا، از تاثیر به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم ها 
بــر بازارهــای مالــی ایران یاد کرد و گفت: از آنجایی که طی چند وقت 
اخیر زمزمه هایی از توافق احتمالی به گوش می رسد، افت قیمت دالر 
آغاز شــده که ناشــی از جو روانی اســت.وی افزود: در مجموع معتقدم 
توافقــات بین المللی باعث ریزش شــدید قیمت دالر نخواهد شــد و 
بعید است نرخ دالر به زیر قیمت ۲۵ هزار تومان برسد.این کارشناس 
مســائل اقتصــادی پیش بینی کرد، حتــی در صورت توافق، حداقل تا 
سال آینده قیمت دالر بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان در نوسان باشد و افت 
چشمگیری نداشته باشد.حیات نیا از تاثیرپذیری بسیار اندک نرخ طال 

از توافقات لغو تحریم ها هم یاد و خاطرنشــان کرد: افت قابل توجهی 
هم در قیمت طال نخواهیم داشت.وی قیمت جهانی طال، قیمت نفت، 
میزان تولید طال در کشورهای آفریقایی و عرضه و تقاضا را از مهمترین 
عوامل اثرگذار بر نرخ طال دانست و تاکید کرد: با این اوصاف بعید است 
توافقــات بین المللــی قیمت طال را چندان تحت تاثیر قرار بدهد و اگر 
کاهش بسیار اندکی هم رخ دهد، بیشتر ناشی از جو روانی خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی از تبعات منفی توافق بر بازار سرمایه 
هم یاد کرد و گفت: احتمال ریزش بیشتر در بازار سرمایه وجود دارد، 
البته این ریزش هم چندان پررنگ نیســت.حیات نیا از افت شــاخص 
بورس طی حدود دو ماه اخیر که احتمال توافق مطرح شده یاد کرد و 
گفت: از آنجایی که بورس تا حدی که امکان داشته ریزش کرده، بعید 

است در این بازار نیز افت چشمگیری را شاهد باشیم.وی درباره چرایی 
افت شــاخص بورس به دنبال لغو تحریم ها هم اظهار کرد: بســیاری از 
صنایــع بزرگ و اثرگذار بورس خصوصا در حوزه پتروشــیمی، فوالد، 
صنایــع فلــزی و... صادراتی هســتند و در صــورت توافق و حتی افت 
مختصر قیمت دالر باز هم حاشــیه ســود آنها کاهش پیدا خواهد کرد 

و در نتیجه وضعیت بازار سرمایه بدتر خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است لغو تحریم ها در مجموع 
تاثیر چندان جدی بر بازارهای مالی و آنچه که برای مردم محســوس 
اســت نخواهد داشــت، اما می تواند از طریق افزایش درآمدهای دولت، 
امکان جذب ســرمایه گذاری های خارجی بیشــتر و... به اقتصاد کشور 

کمک کند.

خبر ویژه

یک کارشــناس بازار خودرو گفــت: کاهش قیمت دالر 
از ۳۰ بــه ۲۸ هــزار تومــان تاثیر چندانی در بازار خودرو 
نداشــت و قیمــت این کاال بر اثــر کاهش نرخ ارز تنها ۶ 
درصد کاهش پیدا کرده است.کاظم محمدی نیکخواه در 
خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در حال حاضر 
هیچ خرید و فروشی در بازار انجام نمی شود و بازار خودرو 

به خواب زمستانی رفته است.
این کارشــناس خودرو بیان کرد: با توجه به نوســانات 

قیمــت دالر نمی تــوان امیدوار بود کــه قیمت ارز ثابت 
بماند و احتماال نرخ آن افزایش پیدا خواهد کرد.محمدی 
نیکخواه تصریح کرد: در حال حاضر قیمت خودرو از در 
کارخانه تا رســیدن به دســت مصرف کننده تفاوتی ۱4 
درصدی دارد. به عنوان مثال در گذشــته خودروهای ما 
در کارخانــه بــا قیمت ۶۷۵ میلیون تومان قیمت گذاری 
می شد اما زمانی  که به دست مصرف کننده می رسید، با 
قیمت ۸۰۰ میلیون تومان معامله می شد. در حال حاضر 

این تفاوت قیمت نســبت به ماه های گذشــته نیز کاهش 
پیدا کرده است.وی ادامه داد: قیمت خودرو متاثر از قیمت 
ارز است و تا زمانی که نوسانات ارزی وجود داشته باشد، 
نرخ این محصول کاهش پیدا نمی کند.این کارشــناس 
خــودرو در خصــوص ارزیابی خود از پیش بینی وضعیت 
بــازار خودرو گفت: امیدوارم ســال آینده با پشــتیبانی 
رئیس جمهــور و وزیــر صنعت، معــدن و تجارت عرضه  

خودرو افزایش پیدا کند و بازار خودرو رونق گیرد.

یک کارشناس بازار خودرو:

بازار خودرو به خواب زمستانی فرو رفت

گزارش
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نفت و انرژی 4

رئیس صنف جایگاهداران کشور خبر داد؛

نصب دستگاه های جدید هوشمند سوخت در پمپ بنزین ها
رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت که دستگاه های کارتخوان 
هوشمند سوخت منصوبه در جایگاه ها مستهلک شده اند و تجهیزات 
جدید در راه است.اســداهلل قلیزاده درباره آخرین وضعیت نوسازی 
جایگاه ها، اظهار کرد: از دو سال قبل که با خرابی های مکرر تجهیزات 
ســامانه هوشــمند سوخت مواجه شــدیم، همگان به دنبال ایجاد 
تغییرات و نوســازی این سیســتم بودند ولی متاسفانه تاخیرهایی 
اتفاق افتاد که منجر به زیان جایگاهداران شده و مردم هم از روال 
فعلی ناراضی هســتند.وی ادامه داد: ما علی رغم اینکه مســئولیتی 
در مورد تجهیرات و نوسازی نداریم، برای کمک عملیاتی به دولت 
و مسئولین نفتی فراخوانی صادر کردیم و خوشبختانه چهار بانک 

اعــالم آمادگی رســمی کردند که به صــورت رقابتی و با توافقاتی 
نســبت به نوســازی و استقرار تجهیزات جدید چه در حوزه سامانه 
هوشــمند سوخت و چه در مورد پرداخت الکترونیک اقدام نمایند 
که موارد در حال نهایی شــدن اســت.رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور در 
مورد حذف یا حفظ کارت سوخت و روش فعلی گفت: ادامه روش 
سوختگیری با کارت سوخت و یا حذف آن به تصمیمات مسئولین 
ارشــد کشــور در آینده بستگی دارد ولی تمامی تالشها بر این اصل 
استوار است که تغییرات و نصب تجهیزات جدید برای هر دو حالت 
جوابگوی نیاز باشــد.قلیزاده با بیان اینکه در توافقات و تفاهمات 

ضمن هماهنگی با مسئولین کشور و عدم تحمیل هزینه بر دوش 
جایگاه های سوخت به دنبال نوسازی، استفاده از تکنولوژی نوین، 
کاهش زمان سوختگیری، امنیت اطالعات، حل مشکالت جایگاه 
ها در بخشهای مالی، کمک به معیشت کارکنان و در نهایت ارتقای 
کیفیت خدمات توزیع سوخت به مردم هستیم، گفت: یقینا شرایط 
فعلــی خصوصا در موضوع خرابی کارتخوانهای نازلهای ســوخت 
که در اثر بی توجهی ســالیان اخیر رخ داده را مطلوب نمی دانیم.
رئیس صنف جایگاهداران کشور ادامه داد: با اینکه طبق قراردادها 
مســئولیت و دخل و تصرفی در موضوع نداشــته ایم ولی در کنار 

دولت برای حل مشکل تالش میکنیم.

کشور: معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 

فساد قیر رایگان را به نزدیک صفر رساندیم

كوتاه از انرژی

بین الملل

یک کارشناس آب پاسخ داد:

 ماجرای آب های مرزی ایران
از هامون تا هورالعظیم

یک کارشناس حوزه آب گفت: اگر افغانستان و 
ترکیــه آب را برای ما رها نکنند دریاچه هامون 
و یــا هورالعظیم ریزگرد تولید می کنند، ما هم 
اگر آب را رهاســازی نکنیم هورالعظیم مسئله 
پیدا می کند، بنابراین محیط زیست یک موضوع 
فرامنطقه ای اســت و مرز سیاسی نمی شناسد.

داوودرضا عرب درباره آب های مرزی و نوع نگاه 
به آن اظهار داشت: در حال حاضر دو نگاه به آب 
وجود دارد یکی اینکه جنگ آینده بر سر آب است 
و دیگر اینکه یکی از محورهای صلح در آینده؛ 
آب اســت یعنی آب پیونددهنده ملت ها است، 
بــه اعتقاد بنده نیــز آب پیونددهنده ملت های 
باالدست و پایین دست و دو طرف رودها بوده و 
علت آن اینکه محیط زیست یک مسئله فرامرزی 
است. وی افزود: مثال اگر افغانستان و ترکیه آب را 
برای ما رها نکنند دریاچه هامون و یا هورالعظیم 
ریزگرد تولید می کنند، ما هم اگر آب را رهاسازی 
نکنیم هورالعظیم مسئله پیدا می کند، بنابراین 
محیط زیســت یک موضوع فرامنطقه ای است 
.ایــن کارشــناس حــوزه آب در ادامه تصریح 
کــرد: نمونه همکاری کشــورها با موضوع آب؛ 

رودخانه راین در اروپا است که از ۸ کشور عبور 
می کنــد، بعد جنــگ جهانی دوم که فاجعه ای 
بنام ساندوز اتفاق افتاد و میلیون ها قطعه ماهی 
در پایین دســت و فاضالب اروپا از بین رفتند، 
دانشــمندان و سیاستمداران هلندی جلسه ای 
برگذار کردند. مشــخص شد که معادن پتاس و 
فاضالب آلمان و فرانسه عامالن آلوده کننده آب 
بوده اند، آلمان ها خطاب به دیگر کشورها گفتند 
که شما شکست خورده جنگ هستید و در نظر 
دارید اجازه ندهید صنعت کشــور ما رشد کند، 
در همین حین NGOها و مردم اروپا وارد میدان 
شــدند و این تبدیل به پیونددهنده ملت های 
باالدســت و پایین دست شــد . در هر حال آب 
می تواند به شکل خردمندانه ای هم در باالدست 
و هم پایین دســت به درســتی استفاده شود تا 
همه برنده باشــند، مثال در افغانستان چندین 
حوزه آبریز از جمله دشــت مرغاب و هلمند و 
هریردود وجود دارد که این کشور متخصصینی 
که بتوانند از این رودخانه ها بهره برداری کنند، 
ندارند. شــرکت های ایرانی می توانند در توسعه 
آنها مشارکت داشته و آب این رودها را مهار کنند.

وزیر نفت :

گاز   مردم در مصرف 
کنند صرفه جویی 

وزیــر نفت با دعوت مردم به مصرف بهینه گاز 
اعــالم کــرد: با تالش همکاران در هیچ کدام از 
استان های کشور با قطعی گاز یا مشکل در تأمین 
سوخت صنایع روبه رو نیستیم.جواد اوجی پس 
از بازدید از مرکز مدیریت دیسپچینگ شرکت 
ملــی گاز ایــران اظهار کرد: امروز در بازدیدی 
سرزده از این مرکز در جریان روند تولید گاز در 
کشور قرار گرفتیم.وی مقدار تزریق گاز شیرین 
به خطوط سراســری کشــور را روزانه ۸4۰ تا 
۸۵۰ میلیــون مترمکعــب اعالم کرد و گفت: 
بر اســاس گزارشــی که امروز ارائه شد روزانه 
بیــش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش 
خانگــی، صنایع غیرعمده و حمل ونقل مصرف 
شده و بیش از ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز در 
اختیار نیروگاه ها قرار گرفته اســت.وزیر نفت 
تصریح کــرد: حجم گاز تحویلی به نیروگاه ها 
امســال نسبت به پارســال روزانه ۲۰ میلیون 
مترمکعــب افزایش یافته که افزون بر کاهش 
مصرف سوخت مایع به محیط زیست هم کمک 
کرده است.اوجی با بیان اینکه با تالش همکاران 
در هیچ کدام از استان های کشور با قطعی گاز یا 

مشکل در تأمین سوخت صنایع روبه رو نبودیم، 
تصریح کــرد: از مردم تقاضا داریم همان گونه 
کــه تاکنون کمک کردند در ادامه مســیر هم 
خادمان خود در شرکت ملی گاز ایران را یاری 
کنند.  وی به کاهش شــدید دمای هوا در  ۲۱ 
اســتان اشــاره و با تأکید بر اینکه شــبکه گاز 
کشــور هم اکنون پایدار اســت، یادآوری کرد: 
پارســال در دی مــاه نیروگاه ها به دلیل تأمین 
نشدن ســوخت با خاموشی روبه رو شدند، اما 
امسال چنین اتفاقی رخ نداده است.وزیر نفت 
مقدار برداشــت از ذخایر شوریجه و سراجه را 
بیــش از  ۲۵ میلیــون مترمکعب اعالم کرد و 
افزود: همچنین سوآپ گاز در حال انجام است، 
هم اکنون روزانــه 4.۵ میلیون مترمکعب گاز 
از شمال شــرق کشور از ترکمنستان دریافت 
می کنیم و با خط لوله شــمال غرب کشــور به 
آذربایجان تحویل می دهیم.اوجی گفت مردم 
نقش اساســی در مصرف بهینه گاز دارند و هر 
چقــدر کمتر مصرف کنند، گاز بیشــتری در 
اختیار صنایع و پتروشــیمی ها برای تبدیل به 

ارزش افزوده قرار می گیرد .

 نگران افزایش قیمت 
نفت نیستم

وزیر انرژی عربســتان ســعودی اظهار 
کــرد نگــران افزایــش بیــش از ۱۰ 
درصــدی قیمت نفت از ابتدای ســال 
میالدی جاری تاکنون نیست.در حالی 
که بســیاری از معامله گران پیش بینی 
کرده انــد قیمت نفــت به ۱۰۰ دالر در 
هر بشــکه صعود خواهد کرد، شاهزاده 
عبدالعزیــز بن ســلمان، وزیــر انرژی 
عربســتان ســعودی روز دوشــنبه در 
پاســخ به پرسشی درباره ادامه افزایش 
قیمتهــای نفت، به خبرنگاران در دوبی 
گفــت: من همــواره راحت بوده ام. واژه 
"نگران" در بیان من وجود ندارد.قیمت 
نفت برنت از پایان دســامبر ۱۱ درصد 
صعــود کرده و به بیــش از ۸۶ دالر در 
هر بشــکه رسیده است. نشانه های قوی 
ماندن مصرف با وجود شــیوع واریانت 
اُمیکــرون، از قیمتها پشــتیبانی کرده 
اســت. همزمان ظرفیت مازاد تولید در 
برخی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت 
جهان رو به افول است.شرکت ویتول که 
بزرگترین بازرگان نفت مســتقل جهان 
است، در میان شرکتهایی است که پیش 
بینی کرده اند با محدود شــدن عرضه، 
قیمت نفت افزایش بیشتری پیدا خواهد 
کرد.با این حال عمان که از اعضای گروه 
اوپک پالس اســت، هفته گذشته اعالم 
کــرد این گروه برای جلوگیری از داغی 
بیــش از حد بازار تالش می کند و نمی 
خواهــد قیمتهــا به ۱۰۰ دالر برســد.

شــاهزاده عبدالعزیــز، همچنین اعالم 
کــرد نگران آزادســازی نفت از ذخایر 
اســتراتژیک آمریــکا که می تواند روی 
قیمتها تاثیر بگذارد، نیست. وی که برای 
حضور در یک رویداد اکســپو در دوبی 
حضور داشت، گفت: این حق ویژه دولت 
آمریکاست که از ذخایر نفت استراتژیک 
نفت آزاد کند.بر اساس گزارش رویترز، 
دولــت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
در نوامبر اعالم کرد به همراه کشورهای 
مصرف کننده دیگر شامل چین، هند و 
کره جنوبی برای مقابله با افزایش هزینه 
سوخت، حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت از 
ذخایر استراتژیک ملی آزاد خواهد کرد.

روند افزایشــی قیمت نفت 
توقف ناپذیر ماند

قیمــت نفت در معامــالت بازار جهانی 
که ســرمایه گذاران روی محدود ماندن 
عرضــه تولیدکنندگان بــزرگ و متاثر 
نشدن تقاضای جهانی از شیوع واریانت 
اُمیکرون حســاب بــاز کردند، افزایش 
یافت.بهــای معامــالت نفــت برنت با 
9 ســنت معــادل ۰.۱ درصد افزایش، 
به ۸۶ دالر و ۱۵ ســنت در هر بشــکه 
رســید. نفت برنــت ابتدای معامالت تا 
مــرز ۸۶ دالر و ۷۱ ســنت پیــش رفته 
بــود که باالترین قیمت از ســوم اکتبر 
ســال ۲۰۱۸ بود.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲9 ســنت 
معــادل ۰.4 درصــد افزایــش، به ۸4 
دالر و ۱۱ ســنت در هر بشــکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا ابتدای معامالت 
به ۸4 دالر و ۷۸ سنت صعود کرده بود 
که باالترین قیمت از ۱۰ نوامبر ســال 
۲۰۲۱ بود.شاخصهای نفت رشد هفته 
گذشــته خود را دنبال کردند که برای 
نفــت برنت بیــش از پنج درصد و برای 
وست تگزاس اینترمدیت بیش از شش 
درصــد بود.به گفته معامله گران، خرید 
دیوانــه وار نفت تحــت تاثیر اختالالت 
عرضــه و نشــانه های مختــل کننده 
نبودن شیوع واریانت اُمیکرون برخالف 
نگرانی های اولیه، باعث شــده اســت 
بعضــی از گریدهــای نفتی به باالترین 
حد چند ســال اخیر صعود کنند و رشد 
بهای معامــالت نفت برنت برای مدت 
طوالنی تری ادامه پیدا کند.توشــیتاکا 
تــازاوا، تحلیلگر شــرکت "فوجیتومی 
ســکیوریتیز" اظهار کرد: حس خوش 
بینی ادامه دارد زیرا اوپک پالس عرضه 
کافــی برای تامین تقاضای جهانی قوی 
ندارد. اگر صندوقهای ســرمایه گذاری 
قراردادهای نفتی بیشــتری خریداری 
کننــد، قیمتها می تواند به اوج ســال 
۲۰۱4 صعود کند.اوپک پالس در حال 
تســهیل تدریجی محدودیت عرضه ای 
است که پس از فروپاشی تقاضا در سال 
۲۰۲۰ به اجرا گذاشته بود. اما بسیاری 
از تولیدکننــدگان کوچک تر عضو این 
گروه نتوانســته اند تولیدشان را مطابق 

با سهمیه تصویب شده افزایش دهند.

توسط جمعی از پژوهشگران انجام شد؛

ساخت پهپاد نشت یاب لیزری 
در دانشگاه شریف

جمعــی از پژوهشــگران حــوزه هوافضای 
دانشــگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر 
عبــاس ابراهیمی، پهپــادی طراحی و تولید 
کرده انــد که با پرواز بــر روی خطوط انتقال 
گاز و ایســتگاه های تولیــد، ذخیره و توزیع، 
به تشخیص نشــتی این خطوط می پردازد.
دکتر ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشکده 
مهندســی هوافضای دانشــگاه شــریف در 
خصــوص این پهپاد گفت: پهپاد نشــت یاب 
لیزری گاز متان )MDet( توانایی تشــخیص 
غلظت گاز متان با دقت ppm.m ۵ تا ارتفاع 
۵۰ متــری از ســطح زمین را دارد. توســط 
این وســیله می توان خطوط انتقال گاز را با 
صــرف زمان و هزینه کمتر نشــت یابی کرد. 
همچنین سرعت نشت یابی توسط این پهپاد 
از روش ســنتی بیشــتر است و این امکان را 
فراهم می کند تا بتوان مناطق حساس را در 
چند نوبت نشــت یابی کرد.وی افزود: فرآیند 
نشت یابی خطوط انتقال گاز توسط این پهپاد 
تا ۵ برابر زمان و هزینه عملیات را در مقایسه 
با روش های ســنتی کاهش می دهد. فرآیند 
نشــت یابی هم به صورت Real-Time و هم 
به صورت Non Real-Time قابل انجام است.

دکتر ابراهیمی یادآور شد: علی رغم نشت یابی 
خطوط انتقال گاز، از این پهپاد برای نشت یابی 
ایســتگاه های تولید، توزیع و ذخیره گاز هم 
استفاده می شود. هدف از نشت یابی با پهپاد 
صرفه جویی در زمان و هزینه، افزایش سرعت 
نشت یابی و افزایش ایمنی برای جلوگیری از 

حوادث فاجعه بار است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس :

حذف محل هزینه کرد اعتبارات 
وزارت نفت در بودجه 1401 

عاقالنه نیست
 عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
گفــت: با توجه به حــذف محل هزینه کرد 
اعتبارات وزارت نفت در الیحه بودجه ۱4۰۱ 
تالش خواهیم کرد محل هزینه کرد اعتبارت 
وزارت نفــت را همچون ســال های قبل در 
کمیسیون تلفیق به الیحه بودجه بازگردانده 
شــود.عبدالعلی رحیمی مظفری با اشاره به 
حذف محل هزینه کرد اعتبارات وزارت نفت 
در الیحه بودجه ۱4۰۱ در حالی که در الیحه 
بودجــه ۱4۰۰ مشــخص بود، گفت: یکی از 
اصلی ترین مصوبات کمیســیون انرژی که به 
کمیسیون تلفیق بودجه نیز ارائه شده است، 
بازگرداندن تمامی مصوبات حذف شــده در 
الیحه بودجه ۱4۰۱ در حوزه انرژی اســت، 
درواقع ردیف های اصالحی باید اصالح شوند 
اما ردیف های حذف شده همگی باید بازگردند.  
وی بــا بیان اینکه محل هزینه کرد اعتبارات 
وزارت نفت باید مشــخص شود اما اکنون به 
دلیل به حذف محل هزینه کرد این اعتبارات 
در الیحــه بودجه ۱4۰۱ ازســوی دولت این 
مهم مشخص نیست، افزود: اگرچه نمی توان 
بــه محــل هزینه کرد اعتبــارات با جزئیات 
دقیق اشــاره کرد اما باید بودجه نگهداشــت 
و بازســازی تاسیسات نفتی مشخص باشد، 
البته این امکان وجود دارد که در حوزه نظارتی 
اعداد، ارقام، جداول و محل های هزینه کرد را 
به طور کامل از دستگاه های اجرایی گرفت و 
بــر آن نظارت کرد. اگرچه ۱4 و نیم درصد از 
درآمد نفتی در اختیار شرکت ملی نفت قرار 
می گیرد اما این رقم برای توسعه و نگهداشت 
صنعت نفت بســیار کم است به همین دلیل 
تالش خواهیم کرد محل هزینه کرد اعتبارت 
وزارت نفت در کمیســیون تلفیق به الیحه 

بودجه بازگردانده شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و آبخوانداری 
اعالم کرد: 

مدیریت حداقل 3 میلیون 
مترمکعب سیل در 8 استان

مدیرکل دفتر آبخیزداری و آبخوانداری  گفت 
:در ســیل اخیر حدود ۵۰ میلیون مترمکعب 
روان آب سیل و ۳ میلیون متر مکعب مدیریت 
ســیل داشــتیم.جزی گفت: در سیل چند 
هفتــه اخیر، عملیات آبخیزداری در مناطق 
هرمزگان، چابهار، جنوب کرمان و کرمان خود 
را نشان داد به طوری که منجر به تغذیه آبخوان 
و مدیریت روان آب شد.به گفته مدیرکل دفتر 
آبخیــزداری و آبخوانداری، اجرای پروژه های 
آبخیزداری و آبخوانداری در شــرایط سیل و 
خشکســالی می تواند ضامن امنیت غذایی 
کشور باشد.جزی گفت: سیل اخیر به ۸ استان 
خســارت وارد کرد که بنابر برآورد های اولیه 
در نقاطی که عملیات آبخیزداری داشــتیم، 
حدود ۵۰ مترمکعب روان آب سیل و حداقل 
۳ میلیون متر مکعب مدیریت سیل داشتیم.

بســیاری از کارشناسان حوزه آبخیزداری بر 
این باورند که با توجه به پدیده خشکســالی 
و قرار گرفتن کشــور روی کمربند خشــک و 
نیمه خشک از موضوع سیل نباید غفلت کرد.

معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از اختصاص 
۱۱۰ هــزار تن قیر رایگان تا پایان ســال جاری 
به این شــرکت خبر داد.بر اســاس قانون بودجه 
ســال جاری، وزارت نفت مکلف است معادل ۱۵ 
هزار میلیارد تومان نفت خام به پتروشــیمی ها 
بــرای تولید وکیوم باتــوم ماده اولیه قیر تحویل 
دهد؛ شــرکت های پتروشیمی نیز این ماده را به 
شــرکت های قیرســاز ارائه داده و حواله های قیر 
رایگان از ســوی کارخانه های قیرساز در اختیار 
دســتگاه های درج شــده در قانون بودجه سال 
جاری بــرای دریافت قیر رایگان، قرار می گیرد.

دو معاونت »ســاخت و توسعه راه ها« و »ساخت 
و توســعه آزادراه ها« ی شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهــای حمــل و نقل اصلــی ترین مصرف 

کنندگان قیر تهاتری هستند.

 مجلس قانون امکان تخصیص قیر رایگان 
کرد در نیمه نخست سال را تصویب 

با این حال برداشــت وزارت نفت از قانون بودجه 
امسال، تحویل نفت خام به پتروشیمی ها و سپس 
وکیوم باتوم به قیرسازان برای نیمه دوم سال بود؛ 
نهایتاً طرح استفســاریه »امکان اســتفاده از قیر 
رایگان در نیمه اول سال«، در شهریور امسال به 
مجلس رفت و در مهر ماه امسال به قانون تبدیل 
شــد.از نیمه دوم آبان ماه امســال بود که توزیع 
حواله های قیر رایگان میان دستگاه های مصرف 
کننده این قیر از جمله شــرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور که در قانون به آن 

اشاره شده، آغاز شد.
از آنجایی که قیر در بورس کاال عرضه می شــد، 
قیمــت پایــه آن طبق قانون چیــزی بود که از 
معامالت بورس کاال به دست می آمد؛ با توجه به 
افزایــش قیمــت قیر در بورس کاال در مهر و آبان 
امسال تا حدود ۱4 میلیون تومان در هر تن، لذا 
صورتجلسه ای در کمیسیون عمران میان وزرای 
راه، نفت و رئیس کمیسیون عمران مجلس امضا 
و مقرر شد قیر با قیمت ثابت هر تن 9.۳ میلیون 
تومان به وزارت راه و شهرســازی تحویل شــود.

ایــن در حالی اســت که در حــال حاضر قیمت 
قیر روند کاهشــی در پی گرفته و به زیر هر تن 
9 میلیــون تومــان و بین ۸ تا 9 میلیون تومان در 

هر تن رسیده است.
قرار است صورتجلسه مذکور اصالح شده و قیمت 
مذکور، به صورت شناور دربیاید؛ به این معنا که 
اگــر از قیمــت هر تن قیر در معامالت بورس کاال 
از 9.۳ میلیون تومانی که در کمیســیون عمران 
مجلس توافق شده، کمتر شود، قیرساز موظف به 
رعایت قیمت کمتر است.پیش از این نیز رانت ها 
و ایرادات دیگری به قانون قیر رایگان وارد بود؛ با 
این حال دســتگاه های مصرف کننده قیر رایگان 
معتقدند بســیاری از پروژه های توسعه ای آنها به 
خصــوص برای مناطــق محروم، معطل دریافت 

قیر رایگان است.
محمدرضــا کدخدازاده عطارد معاون ســاخت 
و توســعه راه های شــر کت ســاخت و توســعه 
زیربناهــای حمل و نقل کشــور در گفت وگو با 
خبرنــگار مهر درباره آخرین وضعیت اعطای قیر 
رایگان به پروژه های راه ســازی شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار کرد: 

ســهمیه این شــرکت برای سال جاری تا کنون 
اعالم شــده که معادل هزار میلیارد تومان است 
ولــی قابــل افزایش خواهد بود؛ به شــرط اینکه 
بتوانیم تا پایان ســال جاری قیرهای تحویلی را 

در پروژه ها مصرف کنیم.
وی ادامه داد: حدوداً تا پایان سال جاری می توانیم 
۱۱۰ هزار تن قیر در شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهــای حمــل و نقل کشــور مصرف کنیم؛ 
البته ســال مالی ما در شــرکت ســاخت با سال 
مالی قیرسازان متفاوت است؛ سال مالی شرکت 
ســاخت و توسعه، ۳۱ تیر ماه ۱4۰۱ خواهد بود 
اما قیرســازان ســال مالی خود را تا پایان اسفند 
ماه می دانند که همین مســأله برای ما در ســال 

گذشته دردسرساز شد. 
چرا که شرکت های قیرساز در پایان اسفند ۱۳99 
اعالم کردند که سهمیه قیری که ابالغ شده بود، 
به اتمام رســیده و دیگر قیری تحویل نمی دهند 
در حالی که دیوان محاســبات و مجلس به این 
موضوع ورود و اعالم کرد که باید سهمیه قیر باقی 
مانده را به وزارت راه و شهرسازی بدهند و نهایتاً 
قیرسازان با پرداخت سهمیه ای اندک، پس از آن 

به تحویل سهمیه قیر شرکت ساخت ادامه ندادند.
معاون مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه درباره 
تأثیر اختصاص سهمیه قیر رایگان به دستگاه های 
ذی ربط از جمله شــرکت ســاخت برای تکمیل 
پروژه هــای عمرانی گفت: اعطای ســهمیه های 
قیر، تأثیر به سزایی در اجرای پروژه های عمرانی 
دارد؛ اما مشــکل این است که سهمیه قیر را دیر 
می دهنــد و ما در نیمه دوم آبان ســهمیه قیر را 
دریافت کردیم؛ این موضوع ســبب می شــود تا 
فصل اجرای پروژه های عمرانی را از دست بدهیم 
در حال حاضر بســیاری از پروژه های استان های 
غربی و شــمال غربی به دلیل سرما متوقف است 
و مجبوریم طرح های عمرانی استان های گرمسیر 
مانند اســتان های جنوبی، جنوب غربی، جنوب 

شرقی و شرقی کشور را پیگیری کنیم.

 فساد را از چرخه توزیع قیر رایگان 
کردیم حذف 

وی دربــاره نحــوه حذف فســاد از چرخه عرضه 
قیــر رایگان در پروژه هــای عمرانی تأکید کرد: 
ســامانه ای تحت عنوان ســامانه صبا راه اندازی 
شــده که در ســال های قبل هم وجود داشــت 
امــا ثبت صدور حواله هــای قیر برای پروژه های 
عمرانی، به روز نبود و با تأخیر انجام می شد.عضو 
هیئت مدیره شــرکت ساخت بیان کرد: ایرادات 
و اشــکاالت این ســامانه برطرف شده و در حال 
حاضر در لحظه، حواله های قیر صادره در آن ثبت 
می شــود که چه افرادی حواله قیر را برای کدام 
پروژه دریافت کرده اند؛ همزمان قراردادهای قیر 
با پیمانکاران نیز به امضا می رسد و در سامانه صبا 
ثبت می شــود. این سامانه از آنجایی که اساس و 
مبنای آن GIS و اطالعات مکانی پروژه ها است، 
لذا هیچ پیمانکاری نمی تواند برای یک پروژه دو 
بار قیر بگیرد.وی خاطرنشــان کرد: سامانه صبا 
به حذف فســاد از چرخــه تخصیص قیر رایگان 
کمک زیادی کرده است؛ هر چه شفاف سازی در 
این ســامانه بیشتر شود، درصد امکان بروز فساد 
کاهش می یابد که به رفع دغدغه های نمایندگان 

مجلس در خصوص قیر تهاتری می انجامد.
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55بانک و بیمه با مشارکت ۹4 درصدی کارکنان؛ 

آزمون جامع بانکداری کارکنان 
بانک سینا برگزار شد

آزمون جامع بانکداری کارکنان بانک ســینا روز 
جمعه ۲4 دی ماه با حضور بیش از ۲4۰۰ شرکت 
کننده و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 

در تهران و مراکز استان های منتخب برگزار شد.
این آزمون به همت معاونت سرمایه های انسانی 
و در راســتای اجرای برنامه های توسعه ای بانک 
مبنی بر ارتقاء سطح آگاهی و دانش همکاران در 
حیطــه فعالیت ها در تهــران و ۲9 مرکز آزمون 
در مراکز استانهای منتخب برگزار شد. کارکنان 
بانک سینا با مشارکت 94 درصدی در این آزمون، 
ســطح دانش و توان علمــی خود را محک زدند.
معاون ســرمایه های انسانی بانک سینا با حضور 
در دانشــگاه امیرکبیر محل آزمون همکاران در 
تهران اعالم کرد: ارتقاء کیفیت علمی سرمایه های 
انســانی هر سازمان، اصلی ترین عامل توسعه آن 
سازمان برای رسیدن به موفقیت است. آموزش و 
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد به  منظور 
تدوین و اجرای برنامه های توســعه ای، از جمله 
برنامه های بانک سینا است که این آزمون نیز در 
همین راستا برگزار می شود.جعفری از مهم ترین 
دستاوردهای آزمون را، لحاظ کردن نتایج و رتبه 
کارکنــان در ارتقاء و انتصاب آنان در بخش های 
مختلف با هدف ایجاد فرصت برابر و رقابتی عادالنه 
برشمرد و اظهار داشت: پایش اثربخشی دوره های 
برگزار شــده قبلی، تشویق همکاران به یادگیری 
جهت ارتقاء ســطح دانــش و آگاهی خود، رتبه 
بندی علمی مناطق و ســتاد بر اســاس میانگین 
نمــرات، تعیین نقاط قابل بهبود جهت برگزاری 
دوره های آتی در سال ۱4۰۱ و شناسایی نفرات 
برتر آزمون جهت حضور در المپیاد بانکی از دیگر 
دســتاورد های آزمون است.وی در ادامه تصریح 
کــرد: در اجرای فرایند آزمون، با معرفی عناوین 
کتب، جزوات آموزشی و همچنین ۱۰۰۰ سوال 
تســتی طبقه بندی شــده توسط اداره آموزش و 
مدرسین داخلی بانک، سواالت آزمون به صورت " 
 محتوامحور" از این مآخذ تدوین و طراحی گردید.
معاون ســرمایه های انســانی بانک سینا افزود: 
امیدوارم بانک سینا در سایه نیروی انسانی توانمند 
و باانگیزه، بتواند در عمل به وظایف خود در برابر 
ملت شریف ایران و تامین خواسته ها و مطالبات 
مشتریان در زمینه خدمات بانکی به ویژه در حوزه 
محصوالت جدید و نوآورانه همچنان ســربلند و 

پرافتخار باشد.

تامین مالی 100 هزار میلیارد ریالی 
طرح های بزرگ صنعت گردشگری 

کشور توسط بانک گردشگری

روابط عمومی بانک گردشگری، بانک گردشگری 
در راستای رسالت خود، عالوه بر مشارکت از طریق 
عاملیت صندوق توســعه ملی و از محل بند)الف( 
تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور، به طور مستقیم 
نیز طرح های بســیاری را در حوزه گردشــگری از 

منابع داخلی تامین مالی و حمایت کرده است.
از جمله این پروژه ها می توان به پروژه “کاروانسرای 
وکیــل کرمان”، “هتل هــای فرودگاهی فرودگاه 
بین المللــی امــام خمینــی )ره(”، “مجموعــه 
پرســتیژلند اصفهان )شامل هتل، مراکز خرید و 
…(”، پروژه “هتل و مراکز اقامتی سیرجان و بافت”، 
“مجتمع تفریحی، تجاری میکامال در منطقه آزاد 
کیش” و پروژه “منطقه ویژه اقتصادی تفریحی و 

گردشگری سرزمین ایرانیان)آیلند(” اشاره کرد.
همچنین تعداد زیــادی از مجتمع های خدماتی 
رفاهی بین راهی، هتل ها و اقامتگاه های مختلف، 
کارگاه های صنایع دســتی کوچک و… در کشور 
نیز در راســتای همین رســالت بانک گردشگری، 
تامین مالی و حمایت شده است. از جمله می توان 
از مجتمع تفریحی پردیس نوشیروانی بابل، مجتمع 
تجاری ســیمرغ محمودآباد، هتل، رســتوران و 
مرکزی تجاری وندای کی آشــیان )کاشان(، هتل 
لیدو رامسر، هتل مجلل درویشی ۲ )مشهد( و هتل 

ویستریا وهتل آتا آنا در تهران نام برد.
درباره بســته ها و خدمــات بانکی ویژه فعاالن 
حوزه گردشــگری نیز عالوه بــر تزریق مالی و 
تامیــن منابع برای اجرای پروژه های بزرگ، در 
جهت تســهیل فرآیندهای بانکی و اعتباری در 
حوزه گردشــگری، این بانک اقدام به طراحی و 
ارایه بسته ها و خدمات بانکی ویژه فعاالن حوزه 

گردشگری کرده است.
از جمله بســته های مورد اشاره، می توان به بسته 
ویژه آژانس های مسافرتی و گردشگری و تسهیالت 
کارت سفر، گردش کارت و… اشاره کرد که همگی 
در راســتای ترویج گردشگری و تسهیل تبادالت 
مالی در حوزه گردشگری طراحی و ارایه شده است.

اخبار

فرمانده انتظامی استان زنجان: 

 بانک قرض الحسنه مهر ایران 
نزد افکار عمومی خوشنام است

فرمانده انتظامی زنجان گفت: نقش برجســته 
بانک قرض الحســنه مهر ایــران در حمایت از 
اقشار مختلف جامعه و مخصوصاً اقشار ضعیف 
و آسیب پذیر جامعه موجب شده این بانک نزد 
افکار عمومی به خوشنامی و مهرورزی شناخته 
شود.به گزارش  روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، ســردار رحیم جهان بخش، فرمانده 
انتظامی استان زنجان و هیأت همراه با حضور در 
ساختمان سرپرستی شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران استان زنجان با اهدای لوح سپاس از 
حســن خانمحمدی، مدیر شعب این استان به 
نمایندگی از همه کارکنان بانک تقدیر کرد.در 
ابتدای این دیدار سردار جهان بخش، از عملکرد 
درخشان بانک قرض الحسنه مهر ایران در طول 
۱4 ســال خدمت پر افتخار در سیســتم بانکی 

کشور تمجید کرد.
وی همچنین با اشــاره به نقش برجســته بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در حمایت از اقشــار 
مختلف و مخصوصاً اقشار ضعیف و آسیب پذیر 
جامعــه که موجب شــده این بانــک نزد افکار 
عمومی به خوشــنامی و مهرورزی شــناخته 
شــود، اثرگذاری تســهیالت قرض الحسنه در 
کاهش انواع آســیب های اجتماعی ناشــی از 
 مســائل مالــی را نیــز حائز اهمیت دانســت.
فرمانده انتظامی استان زنجان در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به همکاری های چندین ســاله 
مجموعه نیروی انتظامی اســتان زنجان و بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، با اشــاره به رضایت 
حداکثری فرماندهان و کارکنان ناجای استان 
از امکانــات، خدمــات، تســهیالت و برخورد 
کارکنان شــعب با ایشان، بر گسترش تعامالت 
و دامنــه همکاری های دو جانبه در حوزه های 
پولی، مالــی، فرهنگی و امنیتی تأکید کرد.در 
پایان این دیدار سردار جهان بخش با تمجید از 
کیفیــت خدمات دریافتی و تکریم ارباب رجوع 
و مشــتری مداری در بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، با اهدای لوح سپاس از حسن خانمحمدی 
مدیر شــعب استان زنجان به نمایندگی از همه 

کارکنان بانک تقدیر کرد.
در بخشی از پیام فرمانده انتظامی استان زنجان 
خطاب به مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر 

ایران استان زنجان چنین آمده است:
بدین وســیله از زحمات، تالش ها، همکاری و 
مســاعدت حضرت  عالی و همکاران گرامیتان 
در خصوص انجام امورات بانکی و پاســخگویی 
به مراجعات متعدد کارکنان این فرماندهی که 
با صبر و شکیبایی فراوان در جهت رفع و رجوع 
امور آنان صورت گرفته است، به مصداق حدیث 
رضوی»من لم یشــکر المنعم من المخلوقین 
لم یشکر اهلل عزوجل« تقدیر و تشکر می کنم.

گردشگری  نرخ سود در بانک 
 مطابق مصوبات 

شورای پول و اعتبار
میــزان نــرخ ســود 
ســپرده گذاری کوتاه 
مــدت و بلندمدت در 
بانــک گردشــگری، 
مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار ابالغ شده 

از سوی بانک مرکزی است.
ایــن بانــک همــواره پایبنــد بــه قوانیــن 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران 
 بــوده و خــود را ملــزم بــه آن مــی دانــد.
در حــال حاضــر بــرای انواع ســپرده گذاری 
کوتــاه مــدت و بلنــد مدت بســتگی به مدت 
آن، بیــن ۱۰ تا ۱۸ درصد ســود پرداخت می 
 کنــد که مطابق ابالغیه بانک مرکزی اســت.
میزان نرخ ســود علی الحســاب ســپرده های 
ســرمایه گذاری که به پیشــنهاد بانک مرکزی 
و بــا هدف حفظ ارزش پــول ملی و حصول به 
نــرخ تورم هدفگذاری شــده و ایجاد  ثبات در 
نظام پولی و مالی کشــور در یکهزار و دویســت 
و نود و هفتمین جلســه شــورای پول و اعتبار 
 )مورخ ۱۳99.4.۲4( به تصویب رســیده است.
بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار )جلسه 
۲4 تیر ماه ۱۳99 ( در خصوص میزان نرخ سود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به 
شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است.این گزارش 
حاکیســت: اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
ســرمایه گذاری نیز در شعب بانک گردشگری 
عرضه می شود که نرخ سود این اوراق ساالنه ۱۸ 
درصد است. نرخ سود بازخرید قبل از سررسید 

اوراق ساالنه ۱۰ درصد است.

دکتر ابراهیمی در سفر به بندرعباس خواستار شد: 

حضور پررنگ بانک سپه در توسعه استان هرمزگان
مدیرعامل بانک ســپه از نقش راهبردی 
و هدفمند این بانک در کمک به توسعه 
بخش هــای مختلف اقتصــادی و حل 

مشکالت مردم خبر داد.
دکتر آیت اله ابراهیمی در سفر یک روزه 
خود به اســتان پهناور هرمزگان ضمن 
بازدیــد از شــعب ایــن بانــک در نقاط 
دوردست اســتان با مدیران چند واحد 
تولیــدی- صنعتــی مهــم و راهبردی 
پیرامون راه های گسترش همکاری های 

دوجانبه دیدار و گفت وگو کرد.
مدیرعامــل بانــک ســپه در بازدید از 
مجموعــه آب شــیرین کن بندرعباس 
به ضرورت مشارکت نظام بانکی کشور در 
حل چالش های راهبردی استان ها اظهار 
داشت: بانک ســپه به منظور تأمین آب 
شرب شــهرها و روستاهای و واحدهای 
صنعتی و معدنی مســتقر در استان های 
کرمان، هرمزگان و یزد اولین گام عملی 

را با موفقیت برداشته است.
وی افــزود: بانــک ســپه آماده اســت 
تجربه هــای شــرکت های زیرمجموعه 

خود در زمینه انتقال و شــیرین ســازی 
آب از خلیج فارس به فالت مرکزی را در 
اختیــار عالقه مندان برای حضور در این 

عرصه قرار دهد.

دکتــر ابراهیمی همچنین طی بازدید از 
کارخانه ســیمان هرمزگان که با سرمایه 
این بانک راه اندازی شــده است، تصریح 
کرد: حضور بانک ســپه در صنایع مادر 

نظیر کارخانه ســیمان در این اســتان 
مــرزی صرفاً با هدف کمک به توســعه 
عمرانــی و اشــتغال زایی صورت گرفته 
است. مدیرعامل بانک سپه همچنین به 

موقعیت ویژه اســتان هرمزگان در حوزه 
تجــارت و بازرگانی اشــاره کرد و گفت: 
بانک ســپه آمادگی دارد برای اســتفاده 
حداکثــری از ایــن ظرفیــت به فعاالن 
مختلف حــوزه تجــارت خدمات ویژه 

عرضه کند.
وی در بازدید از مدرســه نوســازی شده 
شهرستان خمیر که با حمایت بانک سپه 
انجام پذیرفته اســت ،تأکید کرد: بانک 
سپه با احداث دو مدرسه در بندر جاسک 
و راه اندازی یک  خانه بهداشــت در چند 
سال اخیر گام مهمی در کمک به بخش 
آموزش و بهداشت استان برداشته است 
و بــه فضــل الهی این کمک ها همچنان 

ادامه دارد.
دکتر ابراهیمی در جمع روســای شعب 
شــهر بندرعباس نیــز از تمام کارکنان 
بانک ســپه در استان هرمزگان خواست 
بــا انســجام و همدلــی از ظرفیت های 
بانک در تجهیز منابع برای اســتفاده از 
رونق تولید و اشــتغال زایی استان تالش 

مضاعف داشته باشند.

محیط  زیست در اولویت مسئولیت های بانک ایران زمین
مســئولیت های اجتماعی در موسسات و شرکت های بخش خصوصی 
تقریبا در اکثر کشــورهای جهان به یکی از سیاســت های موسســات 
به شمار می رود که در حوزه های مختلفی همچون حفظ محیط زیست، 
مدرسه سازی و کمک به اجرای برنامه های عام المنفعه صورت می گیرد 
موضوعی که در بانک ایران زمین نیز به صورت گســترده در حال اجرا 
بــوده و مدیــران به همراه کارکنان این بانک از تمام ظرفیت های خود 

برای تحقق اهداف مسئولیت های اجتماعی بهره می گیرند.
بررسی ها از اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی بانک 
ایران زمین نشــان می دهد در ســالجاری این بانک در پویش »هیچ جا 
خونه  خوِد آدم نمیشه« شرکت کرده و محتوای آموزشی و اثرگذار در 
حوزه پیشگیری از کرونا، ضرورت در خانه ماندن، چگونگی گذران وقت، 
برنامه ریزی برای انجام اقدامات سودمند اقتصادی و اجتماعی در خانه؛ 
تشــویق و جلب همکاری مردم برای ماندن و ایجاد محیطی جذاب و 
تاثیرگذار در خانه در اختیار گروه های مردمی قرار داده است. همچنین 
بانک ایران زمین در مقام یکی از حامیان مهم محیط  زیست در کشور، در 
سال ۱۳9۵ ضمن اعالم فراخوان پویش محیط  زیستی #برای زندگی 
همین- یک- زمین- را- داریم با هدف پاکسازی محیط  زیست از انواع 

آلودگی، یک مسابقه جذاب عکاسی و نقاشی نیز با محوریت حفاظت 
از محیط  زیســت برگزار کرده و برای نفرات برگزیده جوایز نفیســی در 
نظر گرفت. همچنین در ادامه این مسیر کمپین محیط  زیستی »یک 
قطره کمتر« را اجرا کرده که از شــهریور ۱۳9۷ کلید خورده و هدف 

فرهنگ سازی در زمینه مصرف صحیح آب را پیگیری می کند.
محیط    زیستی بلوط ایران زمین

در ادامه مسئولیت های اجتماعی در حوزه محیط زیست بانک ایران 
زمین پویش »محیط  زیســتی بلوط ایران زمین« را که از اواخر ســال 
۱۳9۷ و هم زمان با آغاز هفته منابع طبیعی کلید خورده را پیگیری 
می کند هدف از برگزاری این پویش، آگاه کردن جامعه از اتفاق تلخی 
بود که در شرف وقوع بود و می رفت تا با از بین بردن درختان زیبای 
بلوط، مناطق پراهمیت زاگرس را برای همیشــه از این  گونه گیاهی 
منحصربه فرد محروم ســازد. این پویش همه ســاله و هم زمان با آغاز 
هفته منابع طبیعی از سوی بانک ایران زمین برگزار می شود. از سوی 
دیگــر بانــک ایران زمین با هدف مصرف بهینه انرژی و اصالح الگوی 
مصــرف در محیــط کار و خانه، با اقدامی خالقانه و جذاب، هم وطنان 
و همکاران خود را به پیوستن به پویش محیط  زیستی #آلرژی- به- 
مصرف- انرژی دعوت کرده اســت و در ادامه این بانک نگاه ویژه ای 
به جنگل ها و مراتع کشــور دارد و مهم تر از آن، حمایت از قهرمانان 
ارزشــمند طالی سبز را در برنامه های مسئولیت اجتماعی خود قرار 
داده اســت که تحت عنوان پویــش #من- هم- یک- جنگلبانم اجرا 
شده است. البته این بانک پویش #سهم- من- برای- تاالب را نیز در 

برنامه های خود پیگیری کرده است.

خبر ویژه

بانک ملی ایران در نه ماهه امسال بیش از ۱۶۰ هزار و ۱۶9 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد. 
از ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه، بالــغ بــر ۱۸۳ هــزار و ۱۰۷ فقــره وام قــرض الحســنه ازدواج بــه زوج هــای 
 جــوان پرداخــت شــده کــه ارزش ریالــی ایــن وام هــا، ۱۶۰ هــزار و ۱۶9 میلیــارد و ۶۸۲ میلیــون ریــال بوده اســت.

پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج با هدف ترویج این ســنت حســنه و کمک به جوانان، یکی از سیاســت های مهم بانک ملی 
ایران است و آمارهای ۵ سال گذشته نیز نشان از روند صعودی تخصیص این وام در بانک دارد.گفتنی است با توجه به اینکه 
دو ماه تا پایان ســال باقی اســت و این آمار تا پایان آذر ماه اعالم شــده بانک ملی ایران توانســته اســت بیش از ۱۰۰ درصد از 

تکالیف و وظایف محوله خود را در خصوص پرداخت وام ازدواج به انجام برساند.

 بالغ بر ١٨٣ هزار نفر طی 9 ماه 
کردند از بانک ملی وام ازدواج دریافت 

اخبار

مسئولیت پذیری بانک پاسارگاد در توسعه فرهنگ و آموزش
بانــک پاســارگاد بــا اعتقــاد و باوری راســخ 
»مسئولیت های اجتماعی« را به عنوان رویکردی 
متعالی به کســب و کار همواره مدنظر قرار داده 
اســت و مجموعــه راهبرد ها و سیاســت های 
کالن بانــک در حوزه های گوناگون مشــتریان، 
ســهام داران، همــکاران، جامعه و… همگی در 
چارچوب این نگاه مسئوالنه تنظیم شده است.
در ایــن رابطــه اقدامــات و فعالیت های متنوع 
و گســترده ای در بخش هــای مختلف علمی، 
فرهنگــی، آموزشــی، ورزشــی و نیــز اعطای 
کمک های انسان دوستانه و خیرخواهانه با هدف 
مشــارکت سازنده در توسعه اجتماعی کشور به 
انجام رســیده اســت.بانک پاسارگاد با توجه به 
اهمیت فراهم نمودن امکان دسترسی کودکان، 
نوجوانان و جوانان روســتایی به آموزش، تالش 
کرده اســت برنامه های جامعی برای ســاخت 

مدرســه و کتابخانه در مناطق محروم کشــور 
تنظیــم و عملیاتی نماید. در همین راســتا این 
بانک تاکنون نسبت به احداث ۱۷ باب کتابخانه و 
۳۳ باب مدرسه در اقصی نقاط کشور اقدام کرده 
اســت و ۱4 باب مدرســه دیگر را نیز در دســت 
ســاخت دارد که این روند ادامه خواهد داشــت.

اقدامات بانک و گروه پاسارگاد در حوزه مسئولیت 
اجتماعــی و حمایــت از فعالیت های فرهنگی و 
آموزشــی تنها به ســاخت مراکز آموزشی ختم 
نمی شــود؛ بانک پاســارگاد برای چهاردهمین 
ســال پیاپی از ســال ۱۳۸۷، رتبه های برگزیده 
آزمــون سراســری ۱4۰۰ را در هــر پنج گروه 
آزمایشــی مورد حمایت قرار داد و با اختصاص 
بورس تحصیلی )رتبه( از این نخبگان تقدیر کرد. 
به این ترتیب این دانشــجویان تا هر مقطعی در 
داخل کشــور مشغول به تحصیل باشند، هرماه 

مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی )رتبه( به 
حساب آن ها واریز می شود. عالوه بر این، به هر 
یک از برگزیدگان آزمون سراسری، سهام بانک 
پاســارگاد تعلق گرفته اســت و این گرامیان به 

جمع سهام داران بانک پیوسته اند.گفتنی است 
بانک پاســارگاد تا کنون، از ۲۰9 نفر از جوانان و 
نخبگان آزمون سراســری تجلیل به عمل آورده 
اســت و حمایت از بســیاری از این افراد که در 
حال حاضر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 
مشغول به تحصیل هستند همچنان ادامه دارد. 
ایــن اقدام در پی تفکر مدیرعامل بانک با هدف 
کاهش دغدغه این عزیزان برای کسب دانش و 
بهره مندی از آن در جهت خدمت به مردم شریف 
ایران و رشــد و توســعه پایدار میهن عزیزمان 

انجام می گیرد.
همچنین تأســیس و گســترش دانشگاه خاتم 
بــا ایجاد امــکان تدریس رشــته های مختلف 
تحصیلــی روز ماننــد؛ مهندســی داده و علوم 
هم گــرا نیــز از دیگر اقدامات این بانک در حوزه 

فرهنگ و آموزش است.
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توسط مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان انجام شد؛

کاوه اروند و فوالد جهان آرا اروند بازدید از شرکت های فوالد 
خوزســتان / گروه اســتان ها: امین ابراهیمی مدیرعامل به همراه 
جمعی از مســئوالن شــرکت فوالد خوزستان از شرکت های فوالد 
کاوه ارونــد و فــوالد جهــان آرا اروند بازدید نمودند.هاشــم نظام 
آبــادی مدیرعامــل و عضو هیات مدیره گســترش صنایع معدنی 
کاوه پارس، عباس تفضلی مدیرعامل شــرکت کاوه اروند و ایمان 
ســالمتی مدیرعامل شرکت فوالد جهان آرا اروند انجام شد.هاشم 
نظام آبادی مدیرعامل و عضو هیات مدیره گسترش صنایع معدنی 
کاوه پــارس گفت: شــرکت فوالد کاوه ارونــد در تاریخ ۲ آبان ماه 
۱۳9۱ تاســیس و در اداره ثبت شــرکت های منطقه آزاد اروند به 
ثبت رســیده اســت. وی افزود: پروژه های شرکت فوالد کاوه اروند 
برای تامین محصوالت طویل فوالدی در منطقه آزاد اروند در دو فاز 
اجرا خواهد شد. فاز اول این طرح در دو مرحله: مرحله اول احداث 
کارخانــه نــورد برای تولید میلگرد و وایر با ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار 
تن در ســال می باشــد که در ســال ۱۳9۶ به بهره برداری رسید و 
مرحله دوم احداث کارخانه فوالدسازی با ظرفیت یک میلیون تن 
در سال است. نظام آبادی در ادامه بیان داشت: فاز دوم اجرای طرح 
شامل احداث واحدهای احیا مستقیم به ظرفیت ۱٫۷ میلیون تن و 

افزایش ظرفیت فوالدسازی به ظرفیت دو میلیون تن و نورد قطعات 
ســنگین به ظرفیت 4 میلیون و ۱۰۰ هزار تن در ســال می باشــد.

مدیرعامل گروه گسترش صنایع معدنی کاوه پارس گفت: شرکت 
فوالد اروند با دسترسی به آب رودخانه های کرخه، کارون و اروند 
موقعیت مناسبی برای تولید و نورد فوالد دارد.در ادامه مدیرعامل 
شــرکت فوالد خوزســتان و هیات همراه از شرکت فوالد جهان آرا 
اروند بازدید نمودند و با مدیرعامل این شــرکت دیدار داشــتند. در 
این دیدار ایمان ســالمتی مدیرعامل شــرکت فوالد جهان آرا اروند 
گفت: پروژه این شــرکت از ســال ۱۳94 در زمینی به مســاحت 

۲۷۳ هکتار آغاز شــد و پیش بینی می شــود در سال ۱4۰۱ بخش 
فوالدســازی این شــرکت، برای تولید اسلب عریض به بهره برداری 
برسد.وی افزود: پس از اُفت فروش نفت در بازار جهانی، بیشترین 
ارزآوری برای کشــور از آن صنعت فوالد می باشــد. امین ابراهیمی 
مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان پس از این بازدیدها گفت: با 
توجه به موقعیت ایران نســبت به دیگر کشــورها در منطقه، تعریف 
درســتی از ارزش افزوده در کشــور نشــده است. وی گفت: شرکت 
فوالد خوزستان برای رسیدن به چشم انداز ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن و تکمیل زنجیره تولید فوالد در پایین دســت، در نظر دارد با 
حضور در فعال استان خوزستان و با توانایی که دارد، شرکت های 
زیرمجموعه را حمایت نماید. ابراهیمی افزود: چالشی که بر سر راه 
صنعت فوالد قرار دارد، به سه قسمت معدن، انرژی و زیرساخت ها، 
تقســیم می شــود.  گزارش خبرنگار ما حاکی است، در بازدیدهای 
یاد شــده، مدیرعامل فوالد خوزســتان و هیات همراه از بخش های 
تولیدی نورد گرم میلگرد و سویچگر و اتاق کنترل 4۰۰ کیلو ولت 
GIS ، همچنین بخش فوالدســازی در دســت احداث شرکت های 

فوالد کاوه اروند و فوالد جهان آرا اروند بازدید میدانی کردند.

استاندار خراسان رضوی:

کمک به حفظ واحدهای تولیدی، ثبات بازار را به دنبال دارد
مشهد / زهرا حیدری 

اســتاندار خراسان رضوی و هیات همراه از 
شهرک صنعتی چناران بزرگترین شهرک 
صنعتی شــمال شرق کشور بازدید کردند. 
یعقوبعلی نظری با اشاره به اینکه کمک به 
حفــظ واحدهای تولیــدی فعال، می تواند 
نقش بســزایی در ثبات بازار و رفع نیازهای 
عمومی داشته باشد و ضرورت دارد تا ظرفیت 
واحدهای تولیدی بررسی تا با رفع موانع، با 
تمام ظرفیت به تولید ادامه دهند.  استاندار 
خراسان رضوی تاکید کرد: جلب مشارکت 
هــای بخــش خصوصی در تامیــن انرژی 
هــای مورد نیــاز واحدهای تولیدی، عالوه 
بر کاهش وابســتگی به دولت، ثبات تولید 
را به همراه دارد و بزودی زیرســاخت های 
اجرای طرح در شهرک های صنعتی استان 
فراهم خواهد شد. یعقوبعلی نظری بیان نمود 
: جلسات تسهیل و رفع موانع تولید با حضور 
مدیران دستگاه های مرتبط در شهرک های 

صنعتی برگزار تا مشکالت عمومی شهرک 
ها و واحدهای صنعتی بررســی و نسبت به 

رفع موانع اقدام گردد. 
 عارضه یابی واحدهای نیمه فعالی در 

اولویت است 
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی در ادامه خاطر نشان کرد : 
عارضه یابی واحدهای نیمه فعالی که قادر به 
فعالیت با ظرفیت کامل خود نیستند، حفظ 
واحدهــای فعال موجود و جلوگیری از بروز 
مشــکالت از دیگر با اولویت برنامه های این 
مجموعه ها میباشــد . علی بهرامی زاده در 
انتها اعالم کرد : که شهرک صنعتی چناران 
با ۱۱۶۷ هکتار زمین و ۲۷۱ واحد صنعتی 
فعال زمینه اشــتغال ۷۵۰۰ نفر را فراهم و 
مقرر شد تا مشکالت ۳۷ واحد تولیدی غیر 
فعال بررســی و در جلســه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید نســبت به حل آن تصمیم 

گیری شود. 

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر دفتر وصول مطالبات شرکت توزیع برق 
استان اصفهان خبر داد؛

 راه اندازی 
»پــروژه تماس گیر صوتی« 

اصفهان / گروه استان ها: مهدی مددی ، مدیر 
دفتر وصول مطالبات شرکت  توزیع برق استان 
اصفهان،گفت : در راســتای اســتفاده از کلیه 
زیرســاختهای موجود در شــرکت، سیستم 
تمــاس گیر خودکار به مشــترکین بدهکار 
، مراحل تســت خود را ســپری و به مرحله  
بهــره برداری رســید. وی در این باره افزود: 
در ایــن طــرح تماس با مشــترکین بدهکار 
از سرشــماره۰۳۱۳۷۱۲۱۰۰۰ و فقــط بــا 
مشــترکین عادی  و در پایان مهلت اعتبار هر 
۶ سیکل صورت میگیرد. وی درخصوص زمان 
این تماس ها گفت: تماس ها ۲4 ساعت پس 
از اتمام مهلت پرداخت از ســاعت ۸ تا ۱۳ و 
۱۷ تا ۲۱ شــروع میشــود و تا یک روز قبل از 
ورود مشترکین به سیکل بدهکاران پایان می 
یابد. مددی اضافه کرد : در این سیستم امکان 
پرداخت آنالین مبلغ بدهی  برای مشــترک 
فراهــم گردیــده و در صــورت عدم تمایل به 
پرداخت آنالین،امکان ارســال مجدد پیامک 
صورتحساب نیز طی همین فرایند وجود دارد.

مــددی مزیت دیگر این طرح را امکان صحت 
ســنجی شــماره همراه و ثبت شماره همراه 
جدید )بروزرســانی شماره همراه( دانست و 
گفت : با توجه به ظرفیت موجود در هر روز با 
حدود ۳۰۰۰ مشــترک بدهکار در کل استان 
تماس گرفته میشود که در مجموع در ۵ روز 
با  ۱۵۰۰۰ مشــترک تماس برقرار میگردد. 
تماســها با مشــترکین مهلت گذشته اعم از 
دارای بدهی قبلی یا فاقد بدهی قبلی صورت 
میگیــرد.وی درخصوص اولویت تماس ها نیز 
توضح داد: در هر شهرســتان به نسبت تعداد 
مشــترک بدهکار مهلت گذشــته و با اولویت 
باالترین بدهی تماس حاصل می گردد. تقسیم 
بندی تعداد تماسهای هر شهرستان در هر روز 
به نســبت تعداد کل بدهکاران مهلت گذشته 
آن شهرستان به کل بدهکاران مهلت گذشته 
استان میباشد و هرروز لیست بدهکاران مهلت 
گذشته بروزرسانی گردیده و مشترکین دارای 
وصولــی از لیســت تماس حــذف میگردند. 
مــددی افــزود : درپایان ۲4 ســیکل اجرای 
طرح، بازخورد تماس گیر و تاثیر آن در وصول 
مطالبات بررسی و به شهرستانها اعالم خواهد 
شد و نتیجه تماسها در فرم "تاریخچه وصول 
مطالبات" در زیر سیســتم وصول مطالبات و 
گزارش شــماره ۵۰۶۱ ایجاد و در دســترس 

شهرستانها قرار می گیرد.

 سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز 
عنوان کرد؛

بومی سازی 78 قطعه و 
تعمیرات توربین تاسیسات 

گاز در منطقه 9  تقویت فشار 
سرپرســت منطقه 9 عملیــات انتقال گاز از 
بومی ســازی ۷۸ قطعه و تعمیر و راه اندازی 
توربین تاسیسات تقویت فشار گاز قلعه جیق 
برای نخســتین بار در کشــور پس از ۲ ســال 
مطالعه و تالش مستمر شبانه روزی به دست 
توانمنــد متخصصان جــوان ایرانی خبر داد.

محــی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: اقدام ارزشمند تعمیرات اساسی توربین 
B تاسیســات قلعه جیق در استان گلستان با 
 MAN توجه به عدم امکان تامین اقالم توربین
و انتقال این توربین به خارج از کشور به واسطه 
شرایط خاص حاکم، توسط متخصصان جوان 
شرکت انتقال گاز ایران در منطقه 9 عملیات 

برای نخستین بار در کشور انجام شد.
مفخمی با اعالم اینکه در ســال های گذشته 
توربین تاسیســات قلعه جیق به صورت پکیج 
کامل به کشــور سازنده )آلمان( ارسال و بعد 
از مونتاژ قطعات و باالنس توسط کارشناسان 
آلمانــی نصــب و راه اندازی می شــد، افزود: 
مذاکراتی در خصوص انجام تعمیرات اساسی 
با شرکت ســازنده در چندین مرحله صورت 
گرفت که این درخواست به دلیل شرایط خاص 
بین المللی قابل اجرا نبود.وی اظهار داشــت: 
تعمیرات این توربین توســط کارشناســان 
مجموعه معاونت عملیات تاسیســات تقویت 
فشــار گاز منطقه 9 پس از ۲ ســال مطالعه و 
تالش مســتمر شــبانه روزی و ابتکارات ارائه 
شده و بومی سازی ۷۸ قطعه و بازسازی برخی 

اقالم انجام گردید.
مفخمــی بــا بیان اینکه پــس از اتمام فرایند 
تعمیرات اساسی، توربین تاسیسات با موفقیت 
اســتارت، راه انــدازی و آمــاده بهره برداری 
شــد، ادامه داد: در راســتای توانمند سازی و 
خودکفایی هرچه بیشــتر، برنامه ریزی جهت 
ســاخت داخل برخی از قســمت های دیگر 
توربیــن نیز از طریق مراکز علمی و شــرکت 
توانمنــد و دانش بنیــان داخلی با جدیت در 

دست بررسی و اقدام می باشد.

کید کرد؛  رئیس سازمان صمت استان اردبیل تا

 لزوم توسعه تولید فرش دستباف 
 و ایجاد اشتغال پایدار 

در استان اردبیل  
اردبیل / گروه استان ها: رامین صادقی در بازدید 
کارگاه قالیبافی ندامتگاه مرکز اســتان اردبیل 
اظهار کرد: فرش دســتباف اردبیل در کشــور از 
شهرت و مطلوبیت خاصی برخوردار است و باید 
این برند در سطح جهانی معرفی شود.وی تحقق 
این امر را در گرو همت فعاالن و هنرمندان این 
عرصه دانست و خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اردبیل برای رونق این 
صنعت در اردبیل برنامه های مدونی را پیش بینی 
کرده که امیدواریم با تحقق این برنامه ها گامی 
بــزرگ و عملیاتــی در معرفی هنر صنعت فرش 
در اردبیل برداشته شود.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اردبیل با تاکید بر اینکه 
در راستای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود در زمینه توسعه تولید فرش دستباف و 
ایجاد اشتغال پایدار باید وارد عمل شویم، تصریح 
کرد: هنر قالیبافی یکی از هنرهای قدیمی ایران 
است و استان اردبیل نیز در کنار برخی از شهرها 
توانسته در زمینه تولید فرش دستباف طرح های 
منحصربفرد خود را به دنیای این صنعت معرفی 
کند.صادقــی از اجــرای 9 طرح خاص فرش از 
جمله ریزه ماهی، تک گول، کله قوچ، ســوماق، 
خرک یورچی، شیروان، کناره قیچی و ثبت آنها 
بــه نــام اردبیل خبر داد و یبان کرد: از نوع گره، 
شانه و طرح بافته شده می توان فهمید این فرش 
در استان اردبیل بافته شده است.رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به همراه 
رئیس اداره فرش و کارشناســان مربوط به اداره 
فرش دســتباف این ســازمان در بازدید کامل از 
کارگاه قالیبافــی ندامتگاه اردبیل، ضمن گفتگو 
با مددجویان قالیباف، از نحوه بافت قالی و مواد 
اولیــه بازدید کردند.در پایان بازدید تفاهم نامه 
همکاری بین ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اردبیل با زندان مرکزی استان در زمینه 
تولید فرش دســتباف و معرفی ســرمایه گذار 

منعقد شد.

استاندار خوزستان:

 مسیر توسعه جامعه بر نظم 
و امنیت استوار است

خوزســتان / گــروه اســتان هــا: دکتر صادق 
خلیلیان، اســتاندار خوزســتان روز یکشنبه با 
حضــور در یادواره ۶۰۸ شــهید نظم و امنیت 
اســتان خوزســتان با حضور ســردار اشتری، 
فرمانــده انتظامی کشــور و خانواده  شــهدای 
امنیــت، بر اهمیت و جایــگاه ناجا در برقراری 
نظم و امنیت به ویژه مسیر توسعه کشور  تاکید 
کرد.استاندار خوزستان در این یادواره بیان کرد: 
هشــت سال دفاع مقدس برای ما حماسه ای با 
شــکوه خلق کرد و موجب شــد دشمنان از این 
خاک به بیرون رانده شــوند، شهدای زیادی در 
این راه دادیم تا برای کشور اقتدار و امنیت را به 
ارمغان بیاورند و اهداف واالی انقالب اسالمی را 
محقق کنیم.وی افزود: مسیری که نظام مقدس  
جمهوری اسالمی، در طول چهار دهه اخیر طی 
نموده، مسیری رو به رشد بوده است. دشمنان 
همیشه سعی در ممانعت از تحقق اهداف انقالب 
اسالمی داشته و دارند اما همانگونه که در دفاع 
مقدس ســربلند بیرون آمدیم به یاری خداوند 
بار دیگر نقشــه های دشمنان را خنثی خواهیم 
کرد.استاندار خوزستان با اشاره به ابعاد متفاوت 
دفاع از کشــور در برهه فعلی بیان کرد: یکی از 
این ابعاد، دفاع از مرزها و تمامیت ارضی کشور 
در مقابل دشــمنان خارج از کشــور است و بُعد 
دیگر دفاع، خنثی سازی و مقابله با شیطنت ها و 
اقداماتی است که در درون کشور شکل می گیرد 
کــه این اقدامات در راســتای طراحی ها و هم 
پیمانی با دشمن است تا از این طریق خدشه ای 
در نظم و امنیت کشــور وارد کنند.وی با اشاره 
به نقش و جایگاه ناجا در حفظ امنیت کشــور 
و مقابله با تهاجم ها گفت: در کشــور همواره با 
عوامل مخل نظم و امنیت جامعه مواجه هستیم 
که وظیفه نیروهای سربلند ناجا و دیگر سربازان 
گمنام اســت تا دســت به دست هم دهند و این 
امنیت را برقرار کنند در حقیقت بســتر رشد و 
توســعه جمهوری اسالمی و اهداف آن، نظم و 
انضباطی اســت که نیروهای نظامی شبانه روز 
در تحقق اهداف آن هستند.خلیلیان یادآور شد: 
در دهه های اخیر، دشــمن طراحی خود را در 
تحریم و ضربه اقتصادی متمرکز کرده است که 
به حول و قوه الهی این ترفند هم برطرف شده و 
انشاهلل از آن عبور خواهیم کرد.وی مسیر حیات 
و توسعه جامعه را بر نظم و امنیت استوار دانست 
و افزود: رشــد و توسعه نیازمند سرمایه گذاری 
اســت و ســرمایه  گذاری به نظم وابسته است. 
شــهدای نظم و امنیت، جان خود را فدا کردند 
که جامعه توسعه پیدا کند.استاندار خوزستان 
تاکید کرد: شــهدا زنده هستند و زندگی آن ها 
همچنان تداوم دارد، یاد همه شــهدا را گرامی 
می داریم و بر خانواده  های آنان ســالم و درود 
می فرســتیم چراکه این شــهدا از بستر چنین 
خانواده هایی رشــد یافته و تحویل جامعه داده 
شــده اند.در پایان این یــادواره از خانواده های 
گرانقدر شــهدای مدافع نظم و امنیت تجلیل 

و قدردانی شد.

استانها 6
خبر ويژه

اصفهان / گروه استان ها: علی قاسم زاده در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
تقدیم الیحه بودجه سال ۱4۰۱ شهرداری اصفهان به شورای شهر، جزئیات این الیحه 
را تبیین و اظهار کرد: در تدوین بودجه شهر به برنامه ۱4۰۵ به عنوان سند باالدستی و 
منشور و تأکیدات اعضای شورای اسالمی به عنوان روح حاکم بر حرکت شهرداری طی 
چهار ســال آینده، توجه شــده است.وی با بیان اینکه در بودجه ۱4۰۱ الزاماتی داشتیم 
که یکی از آن ها توجه به پروژه های در دست اجرا بود، ادامه داد: پروژه هایی مانند مترو و 
رینگ چهارم از موارد مورد توجه شهرداری در تنظیم بودجه بوده است.شهردار اصفهان 

با بیان اینکه دو رویکرد مهم در تنظیم بودجه سال ۱4۰۱ مورد بررسی قرار گرفت که آیا به سمت بودجه 
انقباضی و کاهشی برویم یا بودجه انبساطی و افزایشی داشته باشیم؟ گفت: پژوهش های اجرا شده در معاونت 
مالی و بررسی بودجه ۱۰ سال گذشته شهرداری نشان می دهد که اگر بخواهیم براساس قدرت مالی سال 
۱۳9۵ شــهرداری اصفهان که عملکرد مطلوبی در آن ثبت شــده اســت حرکت کنیم، دســت ما در اجرای 
پروژه های عمرانی بسته خواهد شد.قاسم زاده با بیان اینکه این بودجه پیشنهادی است و اعضای شورا قانونا 
حق دارند ضمن بررسی الیحه، نقطه نظراتی را که از دید ما پنهان مانده است ارائه کنند، تصریح کرد: بودجه 

پیشنهادی شهرداری اصفهان در سال آینده ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی 
شده که این رقم نسبت به امسال 4۵ درصد رشد داشته است.وی با تاکید بر اینکه در 
تنظیم بودجه سعی شده اهداف راهبردی ۱4۰۵ دیده شود، افزود: سه هدف کالن شامل 
کاهش آلودگی هوا، ارتقای جایگاه شهر با توجه به حوزه گردشگری و فرهنگ و افزایش 
بهره وری سازمانی در تدوین بودجه مورد توجه قرار گرفته است.شهردار اصفهان با بیان 
اینکه روند درآمد پنج ســاله شــهرداری اصفهان منطقی بوده اســت، گفت: بخش های 
حمل و نقل و خدمات شهری به ترتیب با ۳۸ و ۱۷ درصد، بیشترین سهم را از بودجه 
۱4۰۱ دارند.وی با تاکید بر اینکه بودجه ۱4۰۱ نشان دهنده رویکرد تأکیدی و حرکت به سوی افزایش سهم 
مشارکت ها است، افزود: اتفاق جدیدی که در بودجه سال آینده رقم خورده، اختصاص سهم درآمد حاصل 
از سرمایه گذاری و مشارکت ها به میزان ۱,۲۰۰ میلیارد تومان است.قاسم زاده با بیان اینکه در بودجه سال 
آینده، عوارض پروانه ساختمانی نسبت به سال ۱4۰۰ کمتر شده است، تاکید کرد: خروجی بودجه در واقع 
ابزاری در دست مدیریت شهری است؛ لذا امیدوارم بودجه سال آینده شهرداری منویات انقالب اسالمی و 

شورای شهر که متأثر از تفکر انقالب اسالمی است را محقق کند.

توسط شهردار اصفهان انجام شد؛

تقدیم الیحه بودجه سال 1401 شهرداری اصفهان به شورای شهر 

خبر ویژه

سرپرست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد خبر داد؛

اختصاص زمین برای احداث مرکز درمان و بازتوانی معتادان، در هشتگرد
البرز / گروه استان ها: سرپرست شرکت عمران شهرجدید هشتگرد از 
اختصاص زمین برای احداث مرکز درمان و بازتوانی معتادان متجاهر در 
شــهرجدید هشــتگرد خبر داد. محسن زارعی با اشاره به اینکه شرکت 
عمران شــهرجدید هشــتگرد آماده واگذاری زمین به دســتگاههای 
متولی می باشــد گفت: اختصاص زمین برای تامین خدمات روبنایی 
و رفاه ســاکنان شــهر جدید هشتگرد بوده تا با احداث مراکز موردنیاز، 
شــهروندان بتوانند از خدمات الزم بهره ببرند. در این نشســت سردار 
حســینی مشــاور عالی استاندار در حوزه آسیب های اجتماعی و دبیر 
مبارزه با مواد مخدر اســتان البرز نیز ضمن اشــاره به تاکید اســتاندار 
البرز مبنی بر ضرورت ســاختن مرکز ترک اعتیاد گفت: ضرورت دارد 
هر شهرســتان امکانات و فضای الزم را برای جمع آوری و بازپروری 
معتادان متجاهر داشته باشد و باید برای توسعه و احداث مرکز کمپ 
ترک اعتیاد تســریع شود.معاون سیاسی، امنیتی فرماندار ساوجبالغ 
اظهار داشــت: حضور معتادان متجاهر عالوه بر اینکه جرائم کوچک 
مانند ســرقت های خرد را زیاد می کنــد، فضای جامعه و خیابان های 
مــا را آزاردهنــده کــرده و به همین خاطر باید معتــادان متجاهر هر 

چه زودتر جمع آوری و ســاماندهی شــوند.رضا محمدی با تاکید بر 
ســاماندهی معتادین متجاهر و کاهش آسیب های اجتماعی افزود: ما 
باید در راســتای توانمندســازی و افزایش بنیه اقتصادی مردم تالش 
کنیم تا شــاهد این آسیب ها نباشیم.محمدی اظهار داشت: راه اندازی 
مرکــز تــرک اعتیاد نقش مهمی در درمــان افراد مبتال به اعتیاد مواد 
مخدر و بازگشــت آنها به کانون  خانواده ایفا می کند.وی همچنین از 
استقرار کارگاه آموزشی فنی حرفه ای در محل کمپ خبر داد و گفت: 
در تالش هســتیم پس از احداث کمپ، یک کارگاه آموزشــی در محل 
کمپ مستقر شود تا معتادان در زمان باز پروری بتوانند یک حرفه را 
آموزش ببینند تا با پیگیری های بعدی و با کمک شرکت های صنعتی 
مشــغول بکار شوند.محسن آســوبار شهردار شهر جدید هشتگرد نیز 
با تاکید بر تعامل و همکاری دســتگاه های متولی برای احداث کمپ 
ترک اعتیاد، تصریح کرد: بایستی اقدامات الزم نسبت به احداث کمپ 
و ســاماندهی معتادان متجاهر از ســطح شهر توسط شهرداری و سایر 
دستگاه های متولی و خیرین انجام شود و امیدواریم با تالش مسئوالن 

این مهم محقق گردد.
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ویژه از انتظامی

یادداشت

مسیر تعارض منافع باید با قوانین مسدود شود؛ 

تقالی مدارس دولتی برای حفظ بقا
تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش 
از آن جهت حائز اهمیت اســت که منافع 
میلیون هــا کــودک و نوجــوان، تحت 
تأثیــر تصمیم گیری و سیاســت گذاری  
مســئوالنی اســت که برخی از آنها دچار 
تعارض منافع هستند. تعارض منافع یعنی 
فرد در جایگاهی قرار دارد که بین منافع 
شخصی او و منافع آحاد جامعه، تعارضی 
وجود دارد و این تعارض در منافع، عامل 
انحراف، فساد تصمیمات و سیاست های 
اتخاذ شــده توســط آن فرد یا ســازمان 
اســت. مدارس غیردولتی مسئوالنی که 
در سیاســت گذاری های آموزشی دخیل 
هستند یکی از بارزترین مصادیق تعارض 
منافع در وزارت آموزش و پرورش اســت؛ 
برخی می گویند، سیاست گذاران با وضع 
قوانینی به نفع خود به سیســتم آموزش 
و پرورش مسلط شده اند و منافع مالی به 
جیــب آنها مــی رود در مقابل معلمان در 
گروه های مختلف رسمی، خرید خدمات 
آموزشــی، غیردولتی و... درگیر معیشت 
هستند و تعارض منافع گسترده ای میان 
آنها با طبقه مســلط به سیستم آموزشی 

وجود دارد.

تقالی مدارس دولتی برای حفظ بقا
از ســوی دیگر در حالی که برخی انتظار 
داشــتند با کوچ فرزنــدان خانواده  های 
متمکــن به بخــش غیردولتی و کاهش 
جمعیــت دانش  آموزی مــدارس دولتی 
عادی وضعیــت این مدارس بهبود یابد، 
اما اطالعات منتشــر شده توسط وزارت 

آموزش و پرورش نشان می  دهد وضعیت 
بهتر نشده و تقالی مدارس عادی دولتی 
بــه جــای افزایش کیفیــت، معطوف به 
حفظ بقا شــده اســت. هم اکنون اصالح 
موادی از قانون تأســیس و اداره مدارس 
و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در 
کمیســیون آموزش مجلس مصوب شده 
اســت و طبق پیشــنهادی در این طرح، 
تاسیس یا اداره مدرسه یا مرکز آموزشی 
و پرورشــی غیردولتــی از ســوی تمام 
مقامات موضوع ماده )۷۱( قانون مدیریت 
خدمات کشوری و همترازان آنان، روسای 
سازمان ها و مراکز تابعه وزارت آموزش و 
پرورش، مدیران کل ســتادی و استانی، 

روســای ادارات ستادی و شهرستان ها و 
مناطق و نواحی و بستگان درجه یک آنها 
در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از 
زمان اتمام تصدی ممنوع اســت. مقامات 
اشــاره شــده در ماده ۷۱ قانون مدیریت 
خدمات کشوری بدین شرح است: روسای 
ســه قوه،  معاون اول رئیس جمهور، نواب 
رئیس مجلس شــورای اسالمی و اعضاء 
شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور، 

استانداران و سفرا و معاونین وزرا.

قانون باید مسیر تعارض منافع را ببندد
در همین رابطه مهرداد ویس کرمی، عضو 

کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
درباره تعارض منافع در آموزش و پرورش، 
اظهار کرد: تعارض منافع ریشه در آن دارد 
که انســان به طور طبیعی تمایل ندارد 
از منافــع خود عبور کنــد البته اینگونه 
نیست هر فردی که در موقعیت تعارض 
منافــع قرار بگیــرد، منافع خود را لحاظ 
کند. وی افزود: قانونگذار موظف اســت 
برای پیشگیری از تعارض منافع به لحاظ 
حقوقی مسیر انحرافات را ببندد در بحث 
مدارس غیردولتی مســئوالن هم باید به 
لحاظ حقوقی اقدام شــود تا افرادی که 
مدرســه دارند در جایگاه تصمیم گیری 
قرار نگیرند. عضو کمیســیون آموزش و 

تحقیقات مجلس گفت:  برای پیشگیری 
از تعارض منافع باید به صورت مصداقی 
ورود کــرد یعنی مصادیق تعارض منافع 
شناســایی شــود؛ به عنوان مثال فردی 
که می خواهــد برای مدارس غیردولتی 
تصمیــم بگیرد خودش نباید مدرســه 
غیردولتــی داشــته باشــد حتی وقتی 
نماینده ای یک الیحه را بررسی می کند 
ممکن اســت به طور ناخودآگاه مسائلی 
که به نفع یا ضررش است بر روی او تأثیر 
بگذارد بنابراین در بحث مدیریت اجرایی 
باید قانون وجود داشــته باشــد تا راه را 
بــر تعارض منافــع ببندد. وی بیان کرد: 
در کمیســیون آموزش برای برخورد با 
تعارض منافع و ممنوعیت مدرسه داری 
مدیران وزارت آموزش و پرورش، طرحی 
تهیه شده است که در نوبت بررسی صحن 
علنی مجلس اســت البته کمیســیون 
آمــوزش طبق وظیفــه نظارتی خود از 
همان ســال نخست فعالیت، وزیر وقت 
آمــوزش و پــرورش را دعوت و راجع به 
برخی معاونانی که مشمول تعارض منافع 
بودنــد، تذکر داد که برخی از آنها تغییر 
کردند.بر اســاس ایــن گزارش ، تعارض 
منافــع در وزارت آمــوزش و پرورش در 
بخش هایی همچون شــورای نظارت بر 
عملکــرد مدارس غیردولتی، ســازمان 
نوســازی مدارس، ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی، بازاریابی کتب 
کمــک آموزشــی و... وجــود دارد که 
نیاز اســت نســبت به تمام این بخش ها 

حساسیت الزم ایجاد شود.

7جامعه
کردن »دق و دلی«  خالی 

کند با همسران چه می 
  گوهر یسنا انزانی ، روانشناس

زوجین نباید دلخوری خود نســبت 
به خانواده همســر را بر ســر همسر 
خالــی کنند، خالی کردن خشــم و 
»دق و دلی« ناشــی از رفتار خانواده 
همســر بر روی همسر می تواند اثرات 
وحشتناکی بر روابط زوجین بگذارد، 
در واقــع با تخلیه تمام دلخوری ها بر 
روی همسر درحالی که از خانواده او و 
نه خود او ناراحت و عصبی هستیم راه 
را برای افسردگی، اضطراب، وسواس 
ذهنی و عملی، روابط فرا زناشــویی و 

طالق عاطفی باز کرده ایم.
در واقــع به هنگام بــروز دلخوری و 
اختالفات ابتدا زوجین باید خشم خود 
را مدیریــت کــرده، متوجه نوع افکار 
و احساســات و رفتــار خود به هنگام 
ناراحتی از خانواده همســر شــده و 
بدانند در آن لحظات چه رفتار متقابلی 
را از خانواده همســر انتظار داشته اند. 
پس از اینکه نسبت به نوع احساسات، 
رفتار، افکار و انتظارات رفتار خود در 
برابر دلخوری پیش آمده آگاه شــدند 
می تواننــد دربــاره ناراحتی خود با 
همسر صحبت کنند؛ چرا که صحبت 
درباره احساســات خود با همسر الزم 
است، اما این امر به معنای خالی کردن 
تمام دق و دلی ها بر روی همسر نیست.
زوجیــن باید در عین حفظ آرامش و 
احتــرام متقابل، درباره احساســات، 
افــکار، رفتار و انتظارات رفتار خود با 

همسر صحبت کنند.
بهتر است زوجین در مشاوره پیش از 
ازدواج یــاد بگیرند که چطور خانواده 
ها را با حد مرز، وارد روابط خود کنند، 
پذیرفتن مســئولیت رفتار، داشــتن 
اهــداف مشــترک، دادن دلگرمی به 
یکدیگــر و گــوش دادن همدالنه به 
احساسات یکدیگر از جمله مهم ترین 
نکاتی است که زوجین باید در زندگی 
زناشــویی به آن توجه داشته باشند.
هنگامــی که رفتــار خانواده زوجین 
منجــر به بــروز اختالفات و دلخوری 
در روابط همســران می شود، در ابتدا 
زوجین باید سعی کنند متوجه عوامل 
موثر بر رفتار خود شــده و ســپس به 
حل مساله بپردازند.همچنین به این 
نکتــه نیز باید توجه داشــت که دعوا 
یا نادیــده گرفتن اختالفات زوجین 
می تواند مشکالت را بیشتر کند، از این 
رو الزم است با حل اختالف، دلگرمی 
و همدلی بین روابط همسران محکم 
شــود.زوجین باید احترام متقابل را 
در نظر داشــته و مشکل اصلی را پیدا 
و مشــخصا پیرامون همان مشــکل 
صحبت کنند، چهار ســبک ارتباطی 
زوجین شــامل سبک ارتباطی »آرام 
کننــده« که دیگران را بر حق و خود 
را نــا حق می دانند، ســبک ارتباطی 
»ســرزنش کننده« که بــا حمله به 
دیگران تنها خود را بر حق می دانند، 
ســبک ارتباطی »عقــل کل«  که از 
لحاظ عقلی خود را نسبت به دیگران 
برتر می دانند و ســبک ارتباطی »بی 
مالحظــه« که تنهــا به فکر نیاز خود 
هســتند، وجود دارد.زوجین باید این 
چهار ســبک ارتباطی را شــناخته و 
الگوی ارتباطی مناســب را انتخاب و 
به آن عمل کنند.بعضا زوجین توانایی 
درک اختالف بین همسر و خانواده خود 
را ندارنــد، بعضا زوجین توانایی درک 
این امر را ندارند که خانواده هایشــان 
ایده آل نیســتند، مرز بندی مناسبی 
برای این موضوع ندارند و رفتار جرأت 
مند را بلد نیستند. در واقع زمانی که 
مــی خواهیم دلخــوری خود از رفتار 
خانواده همسر را با همسر بیان کنیم 
باید این مرز بندی ها از ســوی همسر 
رعایت شــده باشد. زوجین باید این 
مرزبندی ها را بلد بوده و بداند والدین 
آنها ایده آل نیســتند و همسرشان با 
طرح این دلخوری  تنها قصد در جریان 
قرار دادن مشــکل برای زن یا شوهر 
را دارد و این به معنای آن نیســت که 
باید با خانواده خود به خاطر همســر 
خود دعوا کنند.برای طرح دلخوری ها 
با همســر ، زمان مناســبی را انتخاب 
کنید و تنها زمانی درباره این مسائل با 
همسر صحبت کنید که کسی مزاحم 
 شــما نیست، و خشــم شما فروکش 

شده است.

یک مقام مسئول انتظامی تشریح کرد؛

شرط فعالیت شبانه اصناف
رئیس پلیس پایتخت در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چرا زمانی که در خیابان هایی 
کــه ترافیک دارند مأموران راهور خودروها 
را بــه ســمت خــط ویژه به منظــور روان 
ســازی ترافیک منتقــل نمی کنند، گفت: 
از ســاعت ۷ تا 9 صبــح ترافیک در تهران 
آغاز و بعدازظهرها هم از ســاعت ۱۵:۳۰ تا 
۲۱:۰۰ ترافیک ادامه پیدا می کند. در این 
ساعت ها مأموران پلیس به صورت جهادی 
کار می کنند.سردار حسین رحیمی افزود: 
بعــد از اینکه مقام معظم رهبری در دیدار 
با نخبگان به موضوع ترافیک اشــاره کرده 
بود ما ســریعاً جلســه ای را به منظور نظم 
بخشــی ترافیک پایتخــت برگزار کردیم.

در حــد بضاعت پلیس پــای کار آمدیم و 
ترافیک صبح ها را ۱۰ درصد و بعدازظهرها 
را ۱۳ درصد کاهش دادیم.مجموعاً ترافیک 
پایتخت ۵ درصد کاهش یافته اســت.وی 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه دوران 
فرماندهی قالیباف بحثی در رابطه با فعالیت 
برخی از مشاغل و اصناف در شب ها مطرح 
بود، آیا شما با این موضوع موافق هستید ؟ 
گفت: تهران شــهر شب و روز است. تهران 
شــهری نیســت که شــب های آن کامل 
خاموش باشد. ده ها خودروی گشتی تمام 
شب اتوبان ها و خیابان ها را کنترل می کند 
و 9 فرمانده ما شــب تا صبح در محل های 
مأموریتی خود تا صبح بیدار هســتند.وی 
افزود: مشکلی با فعالیت برخی از مشاغل در 
شب ها ندارم اما باید بستر نظم و امنیت آن 
ایجاد شود. توان نیرویی و خودرویی پلیس 
باید برای شــب ها هم پیش بینی شــود تا 
بتوان این نظم و امنیت برای فعالیت برخی 

از مشاغل در شب را ایجاد کرد.

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد؛

اعطای دو روز مرخصی 
 تشویقی به سربازان فاتب 

به مناسبت روز مادر
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: به احترام 
روز مــادر بــه تمامی ســربازان مجموعه 
فرماندهــی انتظامــی تهران بزرگ دو روز 
مرخصی تشــویقی اعطا می شــود. سردار 
حســین رحیمی افزود: البته توجه داشته 
باشــید کــه این مرخصی بــه معنی آنکه 
ســربازان همگی در روز مادر بخواهند به 
مرخصی بروند، نیســت. فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ اظهار داشــت: سربازان فاتب 
می تواننــد در طــول هفته آینده دو روز به 
مرخصــی بروند. ســردار رحیمی در پایان 
گفــت: هــر چند که ما با کمبــود نیرو در 
مجموعــه انتظامی تهران بــزرگ مواجه 
هســتیم، اما به حرمت مادران که هر چه 
داریم از آنها است، این تصمیم گرفته و به 
تمامی رؤسای پلیس فاتب اعالم می شود.

 مشموالن قبل از اعزام 
 در سامانه »سرباز ماهر« 

کنند ثبت نام 
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه ســتاد کل نیروهای مسلح 
اظهار کرد: سامانه تحت عنوان سرباز ماهر 
داریم و مشموالن خدمت نظام وظیفه قبل 
از اعزام در سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند 
تا وضعیت مهارتی آنها مشخص شود.سردار 
موســی کمالی افزود: ســربازانی که دارای 
گواهینامه مهارتی هستند مشوق به آن ها به 
دهیم و آن هایی که مهارت دارند اما گواهی 
ندارند در مراکز آموزشــی آزمون می کنیم 
و قبول شــوند گواهی می دهیم.وی تصریح 
کرد: افرادی که نه سابقه و نه گواهی دارند 
را در دو محــور آموزش می دهیم، یک عده 
در ۶ هــزار محیــط واقعی کار به کار گرفته 
می شوند و عده دیگر را به کالس ها آموزشی 

می فرستیم.

 رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
اظهار کرد:

 جریمه حمل حیوان 
در خودرو 20 هزار تومان

رئیــس پلیس راهــور تهران بزرگ، درباره 
حمل سگ در خودروهای شخصی، اظهار 
کــرد: یکی از نکاتی کــه می تواند بر عدم 
توجــه بــه جلو راننده تاثیــر بگذارد و این 
امر بیشــترین سهم را در حوادث رانندگی 
دارد، همین اســت که راننده به کاری غیر 
از رانندگی مشــغول باشد از جمله اینکه از 
حیوانــی در خودروی خود نگهداری کند.

سردار محمدحسین حمیدی  در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه جریمه عدم رعایت 
ایــن قانــون و حمل آزادانــه حیوانات در 
خودرو چقدر اســت؟ بیان کرد: جریمه در 
نظر گرفته شده برای عدم رعایت این قانون 

تنها ۲۰ هزارتومان است.

خبر ویژه

معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی ایران، 
نرخ ویزیت پزشــکان در ســال ۱4۰۱ را اعالم کرد.

علی ساالریان گفت: هزینه ویزیت پزشک عمومی در 
سال ۱4۰۱ حدود ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص 
۱۲۰ هزار تومان و پزشــک فوق تخصص ۱۶۰ هزار 
تومــان خواهــد بود.وی افزود: بــا توجه به تورم 4۵ 
درصدی که بانک مرکزی اعالم کرده است و هزینه 
استهالک تجهیزات پزشکی و بخش حرفه ای، برآورد 

کارشناسان اقتصاد و سالمت سازمان نظام پزشکی 
برای سال ۱4۰۱ این بوده که قیمت تعرفه ها حداقل 
۶۰ درصد افزایش یابد.ساالریان افزود: هزینه ویزیت 
پزشــک عمومی در ســال ۱4۰۱ به حدود ۸۵ هزار 
تومان، ویزیت پزشک متخصص به حدود ۱۲۰ هزار 
تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص به حدود ۱۶۰ 
هزار تومان خواهد رسید.وی افزود: در شورای عالی 
بیمه، نظام پزشکی به عنوان فروشنده خدمات با 9 

عضو دیگر که خریدار خدمات هستند، مواجه است و 
این ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه تعرفه گذاری 
خدمات پزشــکی اجحاف در حق جامعه پزشــکی 
اســت.وی گفت: دولت در این ســال ها بر اســاس 
هزینــه خودش، خدمات پزشــکی را قیمت گذاری 
دســتوری کرده اســت که منجر به تنزل خدمات 
پزشــکی، مهاجرت پزشکان، تغییر شغل پزشکان و 

تخلف در این زمینه شده است.

از سوی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی؛

نرخ ویزیت پزشکان در سال 1401 اعالم شد

کشور  گردش 40 درصدی »ُامیکرون« در 
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی 
کشوری مقابله با کووید۱9 درباره وضعیت بیماری 
کووید ۱9 با ســویه اُمیکرون در کشــور، گفت: 
ثبــت تعدادی مرگ ناشــی از اُمیکرون چیز دور 
از انتظاری نبود. زیرا قبال هم تمام صاحب نظران 
اعالم کرده بودند که هرچند شدت اُمیکرون بسیار 
کمتر اســت، اما اصال با یک ســرماخوردگی قابل 
مقایسه نیست. به طوری که هم می تواند بیماری 
شــدید و هم مرگ به دنبال داشــته باشد. زمانی 
که تعداد موارد افزایش می یابد، طبیعی است که 
منجر به مرگ ومیر هم می شــود. دکتر مســعود 
یونســیان با بیان اینکه در حال حاضر حدود 4۰ 
درصــد از مــوارد کرونایی که در کشــور در حال 
گردش اســت، از نوع سویه اُمیکرون است، افزود: 
طبیعتا این درصد در حال افزایش است. یونسیان 
با بیان اینکه واقعیت این است که سویه اُمیکرون 
افزایش یافته است، گفت: به طوری که طی چهار 
هفته گذشته، تقریبا موارد اُمیکرون هفته ای ۱۰ 
درصــد افزایش یافته اســت. به طوری که چهار 
هفته گذشــته، هشت درصد موارد ابتال را شامل 

می شــد، در ســه هفته گذشته ۱۸ درصد، در دو 
هفته گذشــته ۳۳ درصد و در هفته اخیر هم 4۳ 
درصد موارد ابتال را شامل می شده است. بنابراین 
درصد ابتال به اُمیکرون و تعداد موارد بیماری در 
کشور در حال افزایش است و به نظر می رسد که 
ســیگنالی برای موج ششم دریافت کرده ایم.وی 
ادامه داد: در صورت ادامه این شرایط، هفته آینده 
اُمیکرون به ویروس غالب در کشور بدل می شود. 
البته در حال حاضر هم در برخی اســتان ها طبق 
نمونه گیری های انجام شده، اُمیکرون غالب بوده 
اســت. منتها از آنجایی که نمونه گیری به صورت 
تصادفی انجام نمی شــود، خیلی نمی توانیم روی 
درصدهایی که از استان ها می آید، استناد کنیم. 
یونســیان با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
هم از نظر ماسک، هم از نظر حضور در اجتماعات و 
... بسیار پایین آمده است. از طرفی نه دولت اعمال 
محدودیت را تشــدید کــرده و نه مردم همراهی 
کرده اند. وقتی دولت ســخت گیری ندارد، مردم 

هم همراهی نمی کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم:

دانشگاه ها حضوری شدند
معاون آموزشــی وزارت علوم در بخشــنامه ای 
به رؤســای شورای اســتانی آموزش عالی کشور 
حضوری شــدن نیمسال دوم تحصیلی ۱4۰۱-

۱4۰۰ را اعــالم کرد. در نامه علی خاکی صدیق، 
معاون آموزشی وزارت علوم آمده است: » با توجه 
به مصوبه ســتاد از ســرگیری آموزش حضوری 
دانشــجویان در تاریخ ۲۰ دی جاری در خصوص 
حضــوری شــدن آمــوزش در مقطــع مختلف 
تحصیلی و دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی 
و نیز حاصل مذاکرات به عمل آمده در نشســت 
روســای دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی با 
حضور مقام عالی وزارت در چهارشــنبه ۲۲ دی، 
الزم است هماهنگی الزم برای اقدامات مرتبط با 
در نظر گرفتن همه شرایط و الزامات اقتصادی آن 
دانشگاه و موسسه آموزش عالی در اجرای مصوبه 
انجــام بگیــرد«. بر این اســاس همه کالس های 
آموزشی دانشــجویان در دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و تمامی مقاطع تحصیلی از نیمسال 
دوم ۱4۰۰-۱4۰۱ بــه صــورت حضوری برگزار 
خواهد شد. همچنین بر اساس شرایط هر دانشگاه 

یا موسســه آموزش عالی به ترتیب و در صورت 
لــزوم آموزش حضوری دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی ) دکتری تخصصی، کارشناســی ارشد، 
دکتری حرفه ای( همچنین آموزش دروس عملی 
برنامه های درسی آزمایشگاه، کارگاه، درمانگاه و 
نظایر آنها و در نهایت آموزش حضوری دانشجویان 
کارشناســی یا کاردانی به صورت کامال حضوری 
در اولویت باشــد. بر این اســاس در اجرای هر چه 
موثرتر مصوبه بر اساس هماهنگی با مراکز استانی 
به ویژه اســتانداری و بر اساس آخرین تصمیمات 
مراجــع ذی صالح تصمیم گیری و اقدام شــود. 
تمامی دانشجو ها و موسسات آموزش عالی استان 
در صورت لزوم از آموزش های الکترونیک نیز در 
قالب ترکیب متناسب آن با آموزش حضوری الزاما 
بایــد مطابق با نظام نامــه یادگیری الکترونیکی 
و تحــت نظارت شــورای آموزش عالی اســتان 
اقــدام کنند. الزم به ذکر اســت که در پایان این 
بخشنامه  آمده است: در هر صورت مراعات کامل 
پروتکل های بهداشــتی به منظور حفظ سالمت 

جامعه دانشگاهی الزامی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خبر داد؛
وصول طرح حمایتی مجلس از افراد دارای اوتیسم

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص طرح ارائه خدمات 
دارویی رایگان به افراد دارای اختالل اوتیسم، گفت: این طرح در مجلس 
اعالم وصول شده است و انجمن مددکاران اجتماعی نیز از آن حمایت 
می کند و انتظار داریم مجلس و نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری 
کنند تا مشکالت این قشر از جامعه کاهش و نگرانی های آنان کمتر شود.

ســید حسن موســوی چلک با اشاره به اینکه افراد دارای اوتیسم طیف 
ضعیف تا شدید را شامل می شوند، تاکید کرد: البته گاهی مواقع فردی 
که مبتال به اوتیســم اســت در کنارش مشکالت دیگری مانند کم توانی 
ذهنی، نقص عضو و یا بیش فعالی را دارد به همین دلیل مشکالت متعددی 

دیگری را نیز خواهد داشت که نیازمند حمایت های مختلف است.وی با 
تاکید بر اینکه این افراد نیازمند توجه بیشتری در عرصه سیاست گذاری 
و ارائه خدمات هستند، گفت: اقدامی که طراحان این طرح و نمایندگان 
مجلس انجام دادند پاسخ به یکی از نیازها و مشکالت اساسی طیف اوتیسم 
و خانواده هایشان است که بدون شک می تواند دسترسی افراد اوتیسمی 
را به خدمات توانبخشی را افزایش و هزینه ها را نیز کاهش دهد تا بتواند 
از این فرصت و ظرفیت ها و همچنین خدمات مورد نیاز خود در جامعه 
به صورت رایگان اســتفاده کند.وی افزود: این طرح هیچ چیزی فراتر 
از آنچه در قانون حمایت از حقوق معلوالن آمده نیســت و فقط اجرای 

مفاد آن تسریع شده است ضمن اینکه موظفیم اصل ۲9 قانون اساسی 
را اجرایی کنیم که بخشــی از آن مربوط به دسترســی رایگان مردم به 
خدمات بهداشــتی و درمانی اســت. بنابراین طرح حمایت از افراد دارای 
اختالل اوتیسم یک تصمیم عاقالنه کارشناسی شده و نیاز ضروری برای 
این افراد است.وی تاکید کرد: حمایت اجتماعی و توانبخشی از این افراد 
یکی از دغدغه های جدی انجمن مددکاران اجتماعی است و این انجمن 
از طراحان و نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح حمایت می کند و 
انتظار داریم مجلس بتواند در بودجه ۱4۰۱ نیز بخشی از منابع را برای 

این طیف از افراد جامعه اختصاص دهد.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 15 جمادی الثانی 1443   18 ژانویه 2022سه شنبه 28 دی 1400  شماره پیاپی 2021

                2021 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
کاظمیــان فــرد  کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده  صفحــه آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم 
کدپســتی: 1418844678 آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      
                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گنج  دریاچه 
لودترین دریاچه ایران  سفر به رازآ

بــرای آن هــا که اهل ماجراجویی هســتند، کم 
نیستند جاهایی که بتوان سراغشان رفت.

در همین ایران خودمان هنوز هم جاهایی هستند 
که به خوبی می توانند حس ماجراجویی و هیجان 
را ارضا کنند. در 4۵ کیلومتری شهرستان تکاب 
و در اســتان آذربایجان غربی، دریاچه ای هست 
کــه به دریاچه گنج معروف اســت. این دریاچه 
در محوطه  باســتانی تخت ســلیمان قرار گرفته 
و علــت نام گذاری ایــن دریاچه به دریاچه  گنج، 
باوری قدیمی است. عده ای از بومیان عقیده دارند 
در طــی ادوار مختلف تاریخ، گنج های زیادی در 
این دریاچه پنهان  شــده است. البته جالب است 
بدانید تاکنون هیچ ســندی مبنی بر پیدا شدن 
گنج به دست باستان شناسان نرسیده و این نشان 

از خطرناک بودن راه پیدا کردن گنج می دهد.
 بهترین فصل سفر از ماه اردیبهشت تا تیر است؛ با 
این حال در همه ایام سال این دریاچه، جلوه های 
دیدنی خود را دارد. در بهار و تابستان با ورود به 
محوطه تخت سلیمان، دریاچه همچون برکه ای 
خنک و آرام به نظر می رســد و مناظر ســبز در 
اطراف به چشم می خورند. در پاییز و زمستان با 
سرد شدن هوا به ویژه در زمستان، بخار مالیمی 
از ســطح آب بلند می شــود و جلوه ای خاص را 

پدید می آورد.
از دوران باســتان این محوطه به دلیل داشــتن 
شــرایط خاصی مورد توجه پادشــاهان ایران و 

جهان بوده است.
 کوروش پس از غلبه بر پادشاه لیدیه، شاه شکست 
خورده را با خود به ایران آورد و در مکانی نزدیک 
همدان اقامت داد؛ اما تمام خزانه و اشیاء قیمتی 
او را بــه عنوان نــذر در آب این دریاچه انداخت. 
همچنیــن در دوره های متمادی که جنگ های 
بیــن ایرانیان و رومیان در می گرفت، ســاکنان 
ایــن مناطق اموال نفیس خــود را به عنوان نذر 
بــه این دریاچه می ریختنــد. به طوری که گفته 
می شود وقتی در سال ۳۶ قبل از میالد مسیح، این 
مکان توســط سردار "رومی" به محاصره درآمد، 
نگهبانان آتشــکده و معبد ناهید، اشــیاء قیمتی 
و گنجینــه اموال خود را بــه داخل این دریاچه 

ریخته اند.
 بنابرایــن بــا توجه به اینکه در هیچ دوره ای از 
تاریخ، امکان دسترســی به عمق این دریاچه 
وجود نداشــته، می توان امیدوار بود که مقدار 
زیادی از نذورات و گنجینه های ایران باستان و 
سایر ملل، همچنان در کف این دریاچه مرموز 
باقــی مانده باشــند. بحث برانگیزترین گنجی 
که ممکن اســت در کف دریاچه وجود داشــته 
باشــد، انگشتر حضرت سلیمان است. براساس 
باورهای عامیانه، کل مجموعه تخت سلیمان، 
توســط نیروهای ماورایی ســاخته شده که از 
حضرت سلیمان فرمان می بردند. وی انگشتری 
در دســت داشــت که تمام قدرت خود را از آن 
می گرفت. داســتانی وجــود دارد که می گوید 
شــیطان توانســت به انگشتر دست پیدا کند و 
آن را به درون دریاچه بیاندازد تا بتواند بر تخت 
ســلیمان تکیه زند. پس از این واقعه شیطان با 
ظاهر ســلیمان بر تخت نشســت و فرمانروایی 
کــرد. برخــی بر این باورند که ســلیمان نبی 
هرگز به این انگشتر دست پیدا نکرد اما تعابیر 
دیگری در این میان آورده شــده که می گوید 
ســلیمان توانست انگشتر را از شکم یک ماهی 
که آن را خورده بود، بیرون آورد و شــیطان را 

شکست دهد!
مردم چه می گویند؟

 برخی بر این باورند که حضرت سلیمان در این 
نقطــه عصــای خود را بر زمین کوفته و در نتیجه 
آن چشمه ای جوشان پدید آمده است. این چشمه 
جوشــان در گذر زمان به دریاچه کنونی تبدیل 

شده است.
عده ای می گویند که آب دریاچه در نتیجه دفن 
خاک مقدســی که به وســیله فرســتاده یکی از 
پادشاهان ایران به نام هرمزد به این مکان آورده 
شده، جوشیده و به شکل امروزی درآمده است.
 برخی دیگر به وجود سطحی ِگلی در کف دریاچه  
باور دارند. آنها معتقدند این ِگل، حاصل خاکستر 
آتشفشــان یک کوه در همان نزدیکی اســت و با 
ترکیب ســحرآمیزش می تواند هر جنبنده ای را 

از روی سطح آب ببلعد و به قعر دریاچه ببرد.
 آب دریاچــه از نظــر زرتشــتیان مقدس بوده و 
الهه آب ها در آن می زیســته اســت. نقل اســت 
کــه بســیاری از مردم، نذورات خــود را به این 
دریاچه می ســپردند و هدایایــی را برای آن در 

نظر می گرفتند.

گردشگری

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد دریافت ۲ دوز واکسن و عفونت قبلی با 
کوویــد بــه طــور قابل توجهی موارد ابتال به ویروس کرونا را کاهش می دهد و تا 
9۰ درصد به مدت یک سال محافظت ایجاد می کند. یافته های آژانس امنیت 
سالمت بریتانیا نشان می دهد ۲ دوز واکسن کووید به همراه عفونت قبلی به طور 
قابل توجهــی هــم ابتال به بیماری کووید عالمت دار و هم کووید بدون عالمت را 
کاهش می دهد.نتایج تحقیق ۳۵ هزار کارمند بهداشتی نشان داد افراد واکسینه 
نشده که مبتال به کووید بودند، سه تا 9 ماه بعد از ابتال محافظت ۸۵ درصدی در 
برابر کووید ایجاد کردند، اما این میزان ۱۵ ماه پس از ابتال به ۷۳ درصد کاهش 
یافت. در مقایسه با کسانی که نتیجه آزمایش آنان مثبت بود، سه تا 9 ماه بعد 
9۱ درصد محافظت در برابر ویروس کرونا داشتند و این محافظت به میزان 9۰ 

درصد ۱۵ ماه پس از ابتال به کووید همچنان پایدار بود.این تحقیق توسط دکتر 
سوزان هاپکینز، مشاور پزشکی آژانس امنیت سالمت بریتانیا، انجام شده است.

یافته ها نشان می دهد ۲ دوز واکسن و عفونت قبلی در مقایسه با عفونت قبلی 
تنهــا بــه طور قابل توجهــی موارد عالمت دار و بدون عالمت را کاهش می دهد؛ 
در نتیجه افراد دریافت کننده ۲ دوز واکسن یک سال پس از عفونت محافظت 
بیشــتری در برابر ویروس دارند.ویروس شناســان آفریقای جنوبی اعالم کردند 
ویروس کرونا به دلیل قابلیت انتقال باالی آن می تواند به ایجاد ایمنی جمعی 
در جوامع کمک کند.با توجه به داده های علمی جمع آوری شده طی دوره ۵۰ 
روزه پس از شناسایی این سویه در آفریقای جنوبی و بوتسوانا، اُمیکرون به دلیل 
عالئم خفیف تر و میزان مرگ ومیر کمتر با سایر سویه های کرونا متفاوت است.

گرت ون زیل، استاد گروه ویروس شناسی پزشکی دانشگاه استلنبوش آفریقای 
جنوبی، گفت: سویه اُمیکرون نسبت به سایر سویه ها کمتر کشنده است، زیرا 
عالئم خفیف تری ایجاد می کند و به دلیل قابلیت انتقال باال می تواند به ایجاد 
ایمنــی جمعــی کمک کند؛ همانطور که در افراد بهبودیافته از ویروس کرونا و 
دریافت کنندگان واکسن مشاهده شده است.وی با اشاره به اینکه ایمنی جمعی 
بر روند بیماری همه گیر تاثیر دارد، بیان کرد: اُمیکرون ایمنی نسبتا باالیی در 
برابر انواع دیگر مانند دلتا ایجاد می کند.ون زیل تاکید کرد: تصور اینکه اُمیکرون 
آخرین سویه ویروس کرونا باشد، تصوری واهی است، اما می تواند به یک الگوی 
بومی تبدیل شــود؛ یک بیماری زمانی بومی در نظر گرفته می شــود که به طور 
منظم میان جمعیت های خاص یا در یک منطقه جغرافیایی خاص یافت شود.

چه کسانی مصونیت یک ساله در برابر کرونا دارند؟

دریچه علم

 کارگردان جنجالی 
کرد  با دنیای سینما خداحافظی 

بهــروز افخمــی ســازنده فیلم هایــی، چون 
»عروس«، »شوکران«، »روز شیطان« و.. پایان 
فعالیتش به عنوان کارگردان ســینما را اعالم 
کرد.این کارگردان گفت: »فکر می کنم »فرزند 
صبح« بهترین فیلمی اســت که ســاخته ام و 
دوســت دارم این آخریــن فیلم من به عنوان 
کارگردان ســینما در ایران باشــد. شــاید اگر 
عمری بود در خارج از کشــور فیلم ســینمایی 
بــرای پخــش جهانی و عرضــه در پلتفرم ها 
بســازم و فکرهایی هم از این بابت دارم، اما در 
ســینمای ایران دوست دارم با همین »فرزند 
صبح« کارگردانی را تمام کرده باشم.«»کاغذ 
شطرنجی« را دو سال قبل می خواستم بسازم 
اما دیگر زیاد در حال و هوای آن نیستم، شاید به 
خاطر همین زمانی باشد که طی شده و ممکن 
است فیلمنامه را به یکی از همین فیلمسازهای 
جــوان بدهم که می خواهند کار دوم یا ســوم 
خــود را بســازند و بعــد خــودم تهیه کننده 
باشــم.«»تهیه کنندگی و کارگردانی سریال 
را کنار نمی گذارم فقط کارگردانی ســینما را 
در ایــران نمی خواهــم ادامه دهم، چون وقتی 
می گویم سینما دیگر نمی تواند هیجان انگیز و 
دوران ساز باشد، طبیعتاً خودم اگر به آن اعتقاد 
دارم، باید اولین کســی باشــم که به آن عمل 
می کنم. در نتیجه فکر می کنم ممکن اســت 
ســریال بســازم و حتی ممکن است تئاتر اجرا 
کنم اما برای کارگردانی ســینما فکر می کنم 
»فرزند صبح« پایان خوبی است بخصوص آنکه 

روی پرده هم خیلی جلوه دارد.«

 آغاز دوره جدید 
 »نور، صدا، دوربین، خنده« 

کران دینامیت با ا
دوره جدید سلســله برنامه های »نور، صدا، 
دوربیــن، خنده« با نمایش و بررســی فیلم 
ســینمایی »دینامیت« آغاز می شود.طبق 
اعــالم روابط عمومی حــوزه هنری، »دفتر 
طنز« دوره جدید برنامه »نور، صدا، دوربین، 
خنده« را پس از وقفه ای چند ســاله برگزار 
می کنــد کــه در آن بــه نمایش و بررســی 
آثــار ســینمایی و تلویزیونی کمدی ایرانی 
و خارجــی بپردازد که در نخســتین برنامه 
دوره جدید، فیلم ســینمایی »دینامیت« به 
کارگردانی مسعود اطیابی نمایش داده شده 
و نقد خواهد شد.در این برنامه پس از نمایش 
فیلم، نشست نقد و بررسی فیلم و همچینین 
بررسی وضعیت سینمای کمدی در ایران با 
حضور مســعود اطیابی )کارگردان(، برخی 
بازیگران فیلم، شاهین شجری کهن )منتقد( 
و رضامیرمحرابی )مجری و کارشناس( برگزار 
خواهد شــد.این رویداد روز چهارشنبه، ۲9 
دی ماه ۱4۰۰، ســاعت ۱۷ در ســالن سوره 
حوزه هنری واقع در خیابان ســمیه نرسیده 
به حافظ برگزار می شــود و ورود برای عموم 

عالقه مندان آزاد است.
سلسله نشست های »نور، صدا، دوربین، خنده« 
به نقد و بررسی فیلم ها، سریال ها و نمایش های 
کمــدی ایران و جهــان می پردازد که پیش از 
این در سال های گذشته میزبان سینماگران و 
چهره های مطرح بوده است. در دوره جدید نیز 
قرار است آسیب شناسی سینمای طنز ایران و 
جهــان در کنار نمایش آثار با حضور منتقدان 
و فعاالن حوزه ســینما و عالقه مندان به طنز و 

کمدی برگزار شود.

»من یوسفم مادر« در سینماهای 
هنر و تجربه به روی پرده می رود

این داستان واقعی یوسف جوان بغدادی است 
کــه بــرای اینکه در جنگ صــدام علیه ایران 
شــرکت نکند مجبور می شــود خودش را ۲۱ 

سال مخفی کند.
 همزمان با آخرین روزهای اولین ماه زمستان 
۱4۰۰، فیلم ســینمایی »من یوسفم مادر« به 
نویسندگی و کارگردانی محمدرضا فرطوسی 
و تهیه کنندگی رزاق موســی پور و محمدرضا 
فرطوســی در سینماهای »هنروتجربه« روی 

پرده می رود. 
جدیدترین ساخته محمدرضا فرطوسی که از 
شــاگردان زنده یاد عباس کیارستمی است، از 
روز چهارشــنبه ۲9 دی ماه میزبان مخاطبان 

خود خواهد بود. 
زهره الربیعی، عباس غزالی، حمیده موســوی، 
احمــد حیــدری و حمید حمیــدی از جمله 

بازیگران »من یوسفم مادر« هستند. 
در خالصه داســتان »من یوسفم مادر« آمده 
است: تصور کن که مجبور به شرکت در جنگی 
بشــوی که به آن ایمان نداشــته باشــی. این 
داســتان واقعی یوسف جوان بغدادی است که 
برای اینکه در جنگ صدام علیه ایران شرکت 
نکند مجبور می شود خودش را ۲۱ سال مخفی 
کند. فیلم روایت سه روز آخر این بیست و یک 
سال سخت و طاقت فرسا است برای یوسف و 
مادرش، هنگامی که مجســمه صدام در بغداد 

سقوط می کند.

كارتون 

 جوسازی علیه خانه موزه سیمین و جالل!
مدیر خانه موزه ســیمین و جالل می گوید: به 
دلیل مخالفت با حضور گروهی فیلم ساز در این 
خانه  مطابق با مقررات و ضوابط، حاال آن گروه 
فیلم ســازی جوسازی هایی را علیه خانه موزه 

سیمین و جالل راه انداخته است.
رضا توســلی با اشــاره به درخواست خارج از 
ضابطۀ یک گروه  فیلم ساز برای حضور در این 
خانه موزه با هدف ســاخت فیلمی داســتانی 
درباره ســیمین دانشــور و جالل آل احمد و 
جوســازی هایی که علیــه این مجموعه، پس 
از مخالفــت بــا حضور آن ها راه افتاد  ماجرا را 
این گونه شــرح داد: یک گروه فیلم ساز از صدا 
و سیما که قصد ساخت فیلمی داستانی درباره 
ســیمین و جالل را داشــت به این مجموعه 
مراجعه کرد و درخواســت داشــت در فضای 
داخلی این خانه، فیلمش را بسازد. تاکید شد 
با توجه به ضوابط و مقررات موجود، این اقدام 
ممنــوع بوده؛ چرا که ســبب تعطیلی موزه و 
آسیب رســانی خواهد شد، بنابراین با حضور 
آن ها در فضای داخلی خانه مخالفت کردیم.

او یادآور شــد: ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری در سال ۱۳9۶ ضوابطی را تعیین 
کرده که مطابق آن، ساخت فیلم های داستانی 
و سینمایی در مجموعه های تاریخی و موزه ها 
ممنوع اســت. ما هم به این ضابطه اســتناد 

کردیم.
توســلی ادامه داد: آن گروه فیلم ســاز پس از 
مخالفت ما، سعی کرد از مبادی دیگری راه را 
تســهیل کند. به معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری تهران مراجعه کردند که خوشبختانه 
بــا خردمندی این معاونت، در نامه ای خطاب 
به خانه موزه سیمین و جالل نوشته شد طبق 
ضوابط اقدام شود. هرچند این گروه فیلم سازی 
ابتدا به ما گفتند معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری تهران با استقرار آن ها در خانه موزه 
سیمین و جالل موافقت کرده است، اما پس از 
پیگیری متوجه شدیم در نامه تاکید شده است 
طبق ضوابط اقدام شــود. ما هم طبق ضوابِط 

موجود به این گروه فیلم ســازی اجازه ندادیم 
از فضــای داخلی خانه اســتفاده کند.او بیان 
کرد: اصال خوب نیســت وقتی اقدامی خالف 
قانون اســت و ضابطه ای برای آن وجود دارد، 
از راه هــا و منابــع دیگر برای دور زدن ضوابط 

استفاده شود.
توســلی در ادامه گفت: گروه فیلم ساز سپس 
اصرار کرد که از تِراس خانه به دلیل نوستالژی ای 
که دارد برای برداشــت یک سکانس در فیلم 
استفاده کند که چون تراس در فضای بیرونی 
خانه قرار داشــت و آسیب رســانی نداشــت، 
موافقت کردیم. بعد که گروه فیلم ساز مستقر 
شــد درخواست های دیگری را مطرح کردند، 
مثال از آشپزخانه استفاده کنند برای برداشت 
سکانســی که سیمین چای می ریزد و یا مثال 
اتومبیلــی را کــه متعلق به جــالل آل احمد 
بوده داخــل حیاط خانه بیاورند و همین طور 
درخواست های دیگر، که ما با ادامه کار آن ها 
مخالفــت کردیــم. عوامل گروه گفتند چطور 
می شــود از تــراس و حیاط فیلــم گرفت، اما 

نمایی از داخل خانه نداشت. پیشنهاد کردیم 
لوکیشــن آن را در جای دیگری اجاره کنند و 
شبیه سازی کنند، اما گفتند برای این کار باید 
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پول بدهد،  درحالی 
که برای استفاده از خانه موزه سیمین و جالل 
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کردند. ما هم برای 
حفاظــت از ایــن خانه موزه ضابطه ای داریم و 

اصرار داریم به آن متعهد بمانیم.
او افــزود: وقتــی ما به گروه فیلم ســاز اجازه 
ورود به خانه موزه را ندادیم، جوســازی آن ها 
هم شــروع شــد و با این محتوا فیلمی گرفتند 
که ســیمین و جالل را به خانه خودشــان راه 
نمی دهند. برخی از عوامل هم در برابر مخالفت 
و مقاومــت مــا گفتند قانون برای شکســتن 
اســت. یا مثال می گفتند در چند کشور سابقه 
فیلم بــرداری از موزه هــا را دارنــد و هیچ کجا 
چنین محدودیتی نداشــتند. ما که از مقررات 
آن کشــورها و موزه های آن اطالع نداریم، اما 
این جا خودمان آیین نامه و ضابطه مشــخصی 
درباره عکس برداری و فیلم برداری در موزه ها 

داریم که باید به آن متعهد باشیم.
مدیــر خانه موزه ســیمین و جــالل گفت: تا 
جایــی که ضابطه و مقــررات اجازه می داد با 
آن گروه فیلم ســازی مســاعدت کردیم، ولی 
از بیم آسیب رســانی به فضــای داخلی خانه 
و با توجه به مقررات و ضوابط، نمی توانســتیم 
چنین اجازه ای به آن ها بدهیم.   احمد محیط 
طباطبایــیـ  رییس ایکوم ایران )کمیته ملی 
موزه ها(ـ  که پیش تر نسبت به حضور پرشمار 
گروه های فیلم سازی خارج از ضوابط و مقررات 
معترض شــده و این اقــدام را اکیدا ممنوع و 
غیرضروری دانســته بود، درباره ماجرای تازه 
گروه فیلم سازی در خانه موزه سیمین و جالل 
به ایســنا گفت: ایــن مجموعه یک خانه موزه 
اســت که اتفاقا یکی از بهترین خانه موزه های 
ایــران به شــمار می آید، همــه آن چه در این 
خانه وجود داشــته به همان شکل حفظ شده 
و در جــای خــود قرار گرفته اســت، بنابراین 
حضــور بازدیدکننــده زیاد و یــا گروه های 
فیلم ســاز آسیب رســانی زیــادی دارد. حاال 

برخی جوســازی می کنند و یا بهانه می آورد 
که در کاخ گلســتان و سعدآباد هم گروه های 
فیلم سازی مستقر می شوند و این جا که خانه 
ســیمین و جالل اســت،   به هیچ وجه حرف و 
قیاس درستی نیست. ارزش یک کتاب در خانه 
ســیمین و جالل کمتر از کوچکترین اشیای 

موجود در کاخ سعدآباد و گلستان نیست.
او ســاخت فیلم هــای داســتانی در موزه ها 
و مجموعه هــای تاریخــی را خــالف ضوابط 
دانست و تصریح کرد: براساس شیوه نامه کلی 
ایکوم جهانــی )کمیته موزه ها( و همین طور 
آیین نامه ای که سال ۱۳۸۲ در ایران تهیه شد، 
ضوابط عکس برداری و فیلم برداری در موزه ها 
و مجموعه های تاریخی کامال مشــخص است. 
هرچنــد در دوره ای این ضوابط به محاق برده 
شد، اما همچنان وجود دارد و قابل استناد است 
و برای حفاظت از این بناها باید به آن متعهد 
بود. بنابراین آن چه درباره خانه موزه سیمین و 
جالل گفته شده فقط یک جوسازی است که به 
هیچ وجه اقدام تاییدشده و درستی نیست؛ چرا 
که در مرحله نخست، حضور این گروه ها حق 
مــردم را برای بازدید از این مجموعه تاریخی 
ضایع می کند و بدون آسیب رســانی به بنا هم 
نخواهد بود.خانه موزه جالل و ســیمین خانه 
شــخصی این زوج نویسنده بوده که به دست 
جالل آل احمد و هنگامی که همسرش سیمین 
در حال تحصیل در رشته زیباشناسی دانشگاه 
استنفورد بود، ساخته شد. روایت شده جالل 
آل احمــد با بودجــه کلی ۵ هزار تومان که ۳ 
هــزار تومان آن را هم قــرض گرفته بود، این 
خانه را ساخت. گفته شده جالل مستقیما در 
کار ســاخت خانه مشارکت داشته است. او در 
نامه هایی که برای همســرش می فرســتاد، از 
درد دســت هایش در هنگام سنگ تراشیدن و 
آسیب هایی که به جسمش وارد شده، تعریف 
کــرده بود. تزئینات ایــن خانه هنوز هم مثل 
زمانی اســت که صاحبان اصلی در آن زندگی 

می کردند.

پرده نقره ای 

 دیگه 
سوراخ موش 

 هم نمیشه 
اجاره كرد!

بررسی تحوالت بازار 
مسکن تهران حاكی از 

آن است كه طی ۱۰ سال 
اخیر قیمت مسکن حدود 

۱6۰۰ درصد افزایش 
یافته است. خبرآنالین با 
انتشار كارتونی از مهدی 

عزیزی به این موضوع 
پرداخت.

فرهنگ و هنر


