
مهر سکوت خودروسازان روی لب های وزیر صمت!

ایربگهابراینجاتصنعتکیبازمیشود؟
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   هفتــه گذشــته حادثــه تلــخ تصــادف زنجیــره ای ۵۹ خــودرو در نزدیکــی بهبهــان رخ داد، 
کنون  تصادفــی کــه جــان پنــج هــم وطــن را گرفــت و ۴۱ مجــروح بــه جا گذاشــت. از آن زمان تا
پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان استاندارد و حتی مجلس شورای اسالمی در خصوص 

ح کردند.  ناایمن بودن یا ضعف کیفی و فنی خودروهای تولید داخل موارد عدیده ای را مطر
، اقدام به  طبــق معمــول گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــه عنوان بزرگترین خودروســاز کشــور

 | صفحه 3 موضع گیری در راستای دفاع از تولیدات نا ایمن خود کرده است...

روابط با همسایگان از اولویت های دولت سیزدهم است ؛

ایران کرملین؛میزبانهشتمینرییسجمهور
صفحه 2 
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رئیــس کل بانک مرکزی:

اصالح نظام بانکی و 
کار  کنترل تورم در دستور 

بانک مرکزی است
     رئیس کل بانک مرکزی در جمع صاحبنظران 
کید بر لزوم تحول در نظام  و اساتید اقتصاد با تا
بانکــی و کنتــرل تــورم گفــت: اصــالح قوانیــن و 
مقررات بانکی در راســتای تســهیل دسترســی 
مردم به خدمات بانک ها در دستور کار جدی 

بانک مرکزی است...

وزیر نفت :

 ایران و روسیه 
 تصمیمات خوبی 

گرفتند گاز  در زمینه تجارت 
     وزیــر نفــت مهم تریــن محورهای دیدار 
بــا مقام هــای روســیه را تبییــن کرد و گفت: 
تصمیم هــای خوبــی در زمینــه تجــارت گاز 
گرفته شده است که می تواند سبب تحول 

در منطقه شود...  | صفحه 4  | صفحه 3 
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گهیمناقصهعمومی آ

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویاستانگلستان

 نوبت اول

ح ذیــل خــود را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مناقصــه عمومــی یــک  گلســتان در نظــر دارد اجــرای پروژه هــای بشــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
گــذار نمایــد. کشــور مــی باشــند وا کل  کــه دارای رتبــه از ســازمان برنامــه و بودجــه  کیفــی )از محــل اعتبــارات تملــک اســتانی ( بــه پیمانکارانــی  مرحلــه ای بــا ارزیابــی 

ح مناقصهردیف مبلغ تضمین شرکت شماره مناقصهشــــر
مبلغ برآوردی)ریال(درمناقصه)ریال(

اجرای پروژه های تملک استانی احداث توسعه و اصالح روستایی در محدوده ناحیه یک )شرق 1
، شرق گرگان و علی آبادکتول  222166,000,0001,653,231,616-1400/2استان( مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستان کالله، گنبد، آزادشهر

اجرای پروژه های تملک استانی احداث توسعه و اصالح روستایی در محدوده ناحیه دو )غرب 2
، غرب گرگان و کردکوی 223221,000,0002,206,192,106-1400/2استان( مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستان آق قال، ترکمن، بندرگز

1- فروش اسناد مناقصه:
متقاضیــان می تواننــد در صــورت تمایــل نســبت بــه واریــز وجــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
ــا  ــر 3136038140 نــزد بانــك تجــارت ب دولــت مبلــغ 300.000 ریــال بابــت هــر مناقصــه بحســاب فراگی
شناســه واریــزی 38140100  شــعبه ولیعصــر گــرگان بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان ، 
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1400/11/02 لغایــت 1400/11/06 بــه ســایت ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.
گشایی پیشنهادات: کت الف، مهلت و زمان باز 2- نحوه برگزاری و محل تحویل پا

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
 www.setadiran.ir آدرس   بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  درگاه  طریــق  از  هــا  پاکــت 
انجــام خواهــد شــد و فقــط تحویــل پاکــت الــف مهــر و مــوم شــده بــه آدرس گــرگان، خیابــان ولی عصــر 
ــا ســاعت 11 روز یکشــنبه مــورخ  عدالــت 23 طبقــه اول دبیرخانــه شــرکت توزیــع گلســتان و مهلــت آن ت
زیابــی کیفــی را کســب  1400/11/17 و زمــان بازگشــایی پــاکات الــف ب ج شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز ار
نمــوده انــد ، در ســاعت 11 روز یکشــنبه مــورخ 1400/11/24 در دفتــر امورتــدارکات و قراردادهــا واقــع در 

ــرق اســتان گلســتان می باشــد. ــروی ب ــع نی ســاختمان شــماره 2 شــرکت توزی
زیابی کیفی و مستندات مربوط به آن از طریق سامانه ارسال گردد.   2-1- اسناد ار

زیابــی کیفــی بــه همــراه اســناد مناقصــه ) الــف ، ب و ج ( در یــک لفــاف کلــی بــه  2- 2-  ارائــه اســناد ار
زیابــی کیفــی تلقــی خواهــد شــد. منزلــه عــدم ارائــه اســناد ار

3- مبلــغ ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه بــه میــزان منــدرج در جــدول فــوق، بــه نفــع کارفرمــا مطابــق 
فــرم ارائــه شــده در اســناد مناقصــه کــه بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ افتتــاح پــاکات معتبــر بــوده و قابــل 
تمدیــد تــا بــه مــدت ســه مــاه دیگــر باشــد بایــد بــه یکــی از صورتهــای زیــر ، همــرا ه بــا  اســناد مناقصــه در 

پاکــت ) الــف ( بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تســلیم شــود : 
الــف- ضمانــت نامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صادرشــده از ســوی موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی 

کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــك مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران هســتند.
ب-  اصــل رســید واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره 4001132207145972 نــزد بانــك مرکــزی 

جمهــوری اســامی ایــران بــه نــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان. 
پ-ضمانتنامــه صــادره توســط موسســات بیمــه گــر دارای مجــوز الزم بــرای فعالیــت و صــدور ضمانتنامــه 

از ســوی بیمــه مرکــزی ایــران 
ــید  ــل از سررس ــد قب ــت بازخری ــا قابلی ــت ب ــا و دول ــک ه ــده بان ــن ش ــام تضمی ــی ن ــارکت ب ت-اوراق مش

)موضــوع قانــون نحــوه انتشــار اوراق مشــارکت (
ث- وثیقه ملکی معادل هشتادو پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن 

ج-ضمانتنامــه هــای صــادره توســط صنــدوق هــای ضمانــت دولتــی کــه بــه موجــب قانــون تاســیس 
شــده یــا مــی شــوند و طبــق اساســنامه فعالیــت مــی نماینــد.

4- ذکــر شــماره مناقصــه روی پــاکات الزامــی بــوده و حضــور یــك نفــر از پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه 
بازگشــایی پــاکات )الــف،ب،ج( بــا معرفــی نامــه کتبــی معتبــر آزاد اســت

5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.
6- بــه پیشــنهادهای فاقدامضــاء ، مشــروط،مخدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در 

فراخــوان واصــل میشــود،مطلقًا ترتیــب اثــرداده نخواهــد شــد.
زیابــی صاحیــت پیمانــکاران پیوســت اســناد  7- تکمیــل کــردن فــرم پرسشــنامه اطاعاتــی مربــوط بــه ار

زیابــی کیفــی الزامــی اســت. ار
8- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

9- فروشــندگان و تولیدکننــدگان بایــد کــد معاماتــی فــرا بــورس داشــته باشــند و مکلــف بــه دریافــت 
 www.setadiran.ir ــانی ــه نش ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــنهادات از طری ــال پیش  و ارس

می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد.
و   www.Tavanir.org.ir نشــانی  بــه  توانیــر  معامــات  رســانی  اطــاع  شــبکه  طریــق  از  آگهــی  ایــن  ضمنــًا   -10
دسترســی  قابــل    http://iets.mporg.ir نشــانی  بــه  مناقصــات  رســانی  اطــاع  ملــی  پایــگاه 
تلفــن  بــه شــماره  و  تمــاس  تلفــن 017-32684412  بــا شــماره   می باشــد و جهــت اطاعــات بیشــتر 

32627430-017 فاکس نمائید.
11- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.       

 قرارداد 25 ساله ایران و چین
از متن تا فرامتن  

    سید هادی فیاضی- روزنامه نگار
همــکاری بلندمدت ایــران و چین، 
موافقــان و مخالفان جــدی دارد که 
بخشــی از این موافقت ها و مخالفت 
ها کارشناســی و همراه با بحث ها و 
اســتدالل های فنی است و قسمتی 
هم سیاسی و متاثر از قطب بندی و فضا سازی های سیاسی در 
داخل و خارج کشور. درباره واکنش های گسترده درقبال امضا 
و اجــرای ایــن توافق نامه، چند مالحظه وجود دارد که در ادامه 

به برخی از آن ها اشاره می شود.
اول ایــن کــه بصورت طبیعی، آمریکا و اروپا و هواداران آنها در 
داخل کشــور با ورود ایران به یک همکاری بلندمدت با چین 
مخالفند. به باور برخی تحلیلگران، غربی ها خیلی بهتر از ما در 
ایران، از جایگاه بی بدیل چین در آینده اقتصاد و سیاست جهان 
آگاهند. قراردادهای بازرگانی پرحجم و داد و ستد مالی گسترده 
کنونی آنها با چین بیانگر واقع بینی و فهم و درک درست اروپا 
و آمریکا درخصوص نقش آفرینی چینی ها در اقتصاد امروز و 

فردای دنیاست.
بر اســاس آمار منتشــر شده، در سه ماهه دوم 2021، چین به 
بزرگترین و شریک اول تجاری اروپا در بخش کاال تبدیل شد و 

آمریکا را به رتبه دوم فرستاد.
از ســوی دیگر، چین نیز به دنبال ایجاد تنوع گســترده در سبد 
شریکان تجاری خود در سراسر جهان است و در چارچوب یک 
سیاست خارجی بشدت عملگرایانه، درپی پیدا کردن کشورهایی 
به عنوان »مشتری« یا »شریک« یا »همکار اقتصادی« است که 
نفت و گاز و مواد اولیه ارزان تری را به دست او برسانند یا بازار 
مصرف خوبی برای کاال و خدمات چینی باشند. در این میان، 
به نظر می رســد کشــور که دهه هاست، با رفتار قهرآمیزغربی 
ها رو به روســت، با انجام بازنگری اساســی در سیاست خارجی 
خودش و در چارچوب رویکرد به دیپلماسی راهبردی »نگاه به 
شرق« درصدد ارتقای جایگاهش از یک »مشتری« یا »شریک 
رده پایین« به یک »دوســت و همکار« در روابط با جمهوری 

خلق چین است.
اما تغییر رویکرد ایران در نگاه به شرق، مخالفانی هم دارد.

در شــرایطی که آمریکا با فشار کمرشکن تحریم های ظالمانه 
می خواهد اقتصاد ایران را در تنگناهای بیشتری قرار دهد ، هر 
تدبیر و راهکاری که رویکرد ضدتحریم داشته باشد، به شدت با 
پروپاگاندای غربی رو به رو می شود تا در حافظه افکار عمومی 

ایران به موضوعی »سیاه و ضدملی« تبدیل شود.
اما آیا همه انتقادها به قرارداد بلندمدت ایران و چین از این دسته 

است و ریشه در دشمنی های سیاسی دارد؟
آیا همه کســانی را که درباره ابعاد و زوایای این قرارداد هشــدار 
می دهند و خواستار دقت نظر و کنکاش در بندبند آن هستند و 
نگرانی های جدی درباره »هژمونی زرد« دارند و هرگونه خدشه 
بر استقالل کشور را ناروا می دانند و آن را درتضاد قانون اساسی 
ایران ارزیابی می کنند، مزدور و آلت دست دشمن باید بدانیم؟
رســیدن به بازی »برد-برد« نیز در گرو این اســت که صدای 
صاحبان نقدهای سالم و دلسوزان استقالل و منافع ملی ایرانیان را 
با دقت بشنویم و اجازه بدهیم، دلسوزان بدون لکنت و بی دغدغه، 
حرف های کارشناســی و مالحظه ها و دغدغه های خودشــان 
را درباره آینده روابط ایران و چین و قرارداد 25 ساله بگویند و 
بنویسند؛ بی آنکه هراس داشته باشند که متهم به »بازی در زمین 
دشمن« شوند و انگ »غرب گرا« بودن بر پیشانی شان بچسبد.
به واقع، بزرگترین خبط و خطا این اســت که حســاب نقدهای 
»سالم« و »معطوف به منافع ملی« را با حساب »تبلیغات سیاه« 
و »ضدملی« یکسان بدانیم و بدون توجه به اهداف و نیات، هر 

منبع: خبرآنالیندو را با یک چوب برانیم.

یادداشت

رئیس جمهوری:

 تقویت همکاری تهران و مسکو در مجامع سیاسی 
و اقتصادی منطقه ای ضروری است

رئیس جمهوری با بیان اینکه در ســفر به مســکو 
برای ارتقای هرچه بیشــتر دیپلماسی همسایگی 
و منطقه ای تالش می کند، گفت: تقویت همکاری 
تهران و مســکو در مجامع سیاســی و اقتصادی 

منطقه ای ضروری است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
ســیدابراهیم رئیســی امروز )چهارشــنبه، 2۹ 
دی مــاه( پیش از عزیمت به روســیه در فرودگاه 
مهرآباد درباره اهداف این ســفر گفت: این سفر به 
دعوت رئیس جمهوری روســیه و همسو با ارتقای 

دیپلماسی همسایگی و منطقه ای انجام می شود.
وی افزود: به دنبال برقراری و تقویت ارتباط  با همه 
همســایگان به ویژه کشور روســیه در حوزه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری هستیم و این 
سفر می تواند نقطه عطفی برای ارتقا و تحکیم سطح 

مناسبات با روسیه باشد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران، کشــوری مستقل، مقتدر و صاحب نفوذ در 

منطقه و روســیه هم کشــوری مهم و با قدرت و 
دارای نفوذ در منطقه است، اظهار کرد: همکاری و 
گفت وگوهای دو کشور مهم و دارای قدرت و نفوذ 
می تواند در ارتقای امنیت منطقه و روابط اقتصادی 

و تجاری مؤثر باشد.
رئیســی با اشــاره به وجود ظرفیت های گسترده 
همــکاری بین تهــران و مســکو در بخش های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و انرژی گفت: سطح 
کنونی همکاری تجاری و اقتصادی برای هیچ کدام 
از دو کشور رضایت بخش نیست و الزم است ارتقا 
یابد و به سطح بسیار باالتری برسد و امیدواریم این 
سفر بتواند در جهت تأمین منافع مشترک دو کشور 
که در عرصه منطقه ای و جهانی تأثیرگذار اســت، 

گام مؤثری را به همراه داشته باشد.
 رئیس جمهوری اســالمی ایران دیروز و در رأس 
هیئــت عالی رتبه سیاســی و اقتصادی به دعوت 
همتای روس خود تهران را به مقصد مسکو ترک 

کرد.

گهیمناقصهعمومی آ

صفری-شهردارنظرآباد

الت  شــهرداری نظرآبــاد بــه اســناد مجــوز شــورای محتــرم اســامی شــهر نظــر آبــاد در نظــر دارد بارگیــری و حمــل زباله با ماشــین آ
)لــودر و کامیــون( و دفــن آن در یکــی از مراکــز دفــن زبالــه با برآورد اولیه 40/000/000/000 ریــال را از طریق مناقصه عمومی 
الت مذکــور واگــذار نمایــد متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب  بــه مــدت یــک ســال بــه پیمانــکاران یــا دارنــدگان ماشــین آ
اطاعــات بیشــتر و دریافــت اوراق شــرکت در مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت www.setadiran.ir مراجعــه 
و مبلــغ 2/000/000/000 ریــال بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب ســیبا بــه شــماره 0104746757008 
بانــک ملــی واریــز و یــا معــادل آن اســناد خزانــه تهیــه نماینــد شــروع فــروش اســناد از تاریــخ 1400/10/30 لغایــت ســاعت 
14:00 تاریــخ 1400/11/6 مــی باشــد و تحویــل پــاکات مناقصــه حداکثــر تــا ســاعت 14:00 تاریــخ 1400/11/16 در ســامانه 
www.setadiran.ir و تاریــخ بازگشــایی پــاکات ســاعت 14:30 تاریــخ 1400/11/17 مــی باشــد. خریــد اســناد فقــط از ســامانه 
www.setadiran.ir امــکان پذیــر مــی باشــد. و کلیــه مراحــل فراینــد مناقصــه شــامل خریــد و دریافــت اســناد مناقصــه از ایــن 
طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد. بدیهــی اســت شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات صاحــب اختیــار بــوده و بــه پیشــنهادات 
ر واصــل گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. هزینــه آگهــی بــه  مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــر
عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. ســپرده نفــرات اول تــا ســوم مناقصــه تــا زمــان عقــد قــرارداد نــزد شــهرداری نگهــداری 
و هــرگاه نفــرات برنــده حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد بــود. 
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سیاست 2

نادری:
انتشار لیست خانه های خالی گام مهمی در جهت تحقق عدالت اجتماعی است 

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسالمی انتشار لیست خانه های خالی را 
گام مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و امید آفرینی به دهک های پایین جامعه دانست.

 احمد نادری نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
»اینکه وزارت راه و شهرســازی نخســتین فهرست قطعِی شناسایی شده از خانه های خالی که معادل یک 
میلیون و 1۷0 هزار واحد است را برای صدور قبض های مالیاتی قبل از پایان سال، به سازمان امور مالیاتی 

ارسال کرده؛ گام مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و امید آفرینی به دهک های پایین جامعه است.«
بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 
100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از ســکنه باشــد،  مشــمول مالیات می شــود و به ازای هر ماه بیش از 
زمان مذکور،  ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب ســال اول معادل 
شــش برابر مالیات متعلقه، ســال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و ســال ســوم به بعد معادل 1۸ برابر 

مالیات متعلقه خواهد شد.  
در این بین، وظیفه شناســایی خانه های خالی برعهده وزارت راه و شهرســازی از طریق ســامانه امالک و 

اسکان گذاشته شده است.
در این زمینه، وزارت راه و شهرســازی اعالم می کند که یک میلیون و ۳00 هزار واحد مســکونی خالی را 
شناسایی و به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است اما این سازمان اعالم کرد که فقط اطالعات حدود 
12 هزار واحد مسکونی خالی را دریافت کرده و عمده اطالعات به دلیل نقص اطالعات الزم مالیاتی قابل 

اتکا برای اخذ مالیات نیستند. 
در نهایت، قرار شــد تا وزارت راه و شهرســازی تا پایان دی ماه به راســتی آزمایی اطالعات خانه های خالی 
بپردازد و لیســت نهایی را به ســازمان امور مالیاتی اعالم کند که اطالعیه ســازمان مالیاتی حاکی از آن 
اســت که نخســتین لیســت این خانه ها منتشر شده است.  در اطالعیه  سازمان امور مالیاتی آمده است: بر 
اساس اطالعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی )سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ 
ماده 1۶۹ مکرر قانون مالیات های  مستقیم( نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع 
ماده 5۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب1۳۹۴.۴.۳1  اقدام کرده و نتایج حاصل از آن در درگاه 

الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.

اخبار كوتاه

حمله جنگنده های عربستان 
سعودی به خانه های 

مسکونی در شهر صنعا یمن 
به تالفی حمله اخیر یمنی ها 

رسیدن پناهجویان به ابوظبی/ رویترز
به سواحل انگلیس 
با عبور از كانال 
انگلیس/ رویترز

گزارش تصویری

روابط با همسایگان از اولویت های دولت سیزدهم است؛

ایران کرملین؛میزبانهشتمینرئیسجمهور
طبق سیاســت های اعالمی دولت سیزدهم و 
تاکید بر اولویت روابط با همسایگان، همکاری 
ایران و روســیه وارد فاز جدی تری می شــود؛ 
همــکاری ای که ســابقه آن مربوط به امروز و 

دیروز نیست.
بــا فــرا رســیدن زمــان اولیــن ســفر 
حجت االسالم والمســلمین ســید ابراهیــم 
رئیسی به مسکو، رسانه های غربی به جنجال 
و جوسازی پیرامون این سفر پرداخته و با ایجاد 
ســوال در ذهن مخاطب، دولت سیزدهم را به 
»گرایش بیش از حد به شرق« متهم می کنند.
این درحالی اســت که ســفر مقامات ایران به 
سرزمین های شمالی دریای خزر چه آن زمان 
که نامش »اتحاد جماهیر شــوروی« بود و چه 
حاال که »جمهوری فدراســیون روســیه« نام 
دارد چیز جدیدی نیست و در هر سفر فضای 
جدیدی برای همکاری های بیشــتر دو کشور 

با یکدیگر گشوده شده است.
هم اکنون نیز طبق سیاست های اعالمی دولت 
سیزدهم و تاکید بر اولویت روابط با همسایگان، 
همــکاری ایران و روســیه وارد فاز جدی تری 
می شــود؛ همکاری ای که سابقه آن مربوط به 

امروز و دیروز نیست.
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا اتحاد 
شــوروی، کشــوری بود متشــکل از روسیه و 
15 جمهوری متحد، که از زمان تاســیس در 
1۹22 تا زمان انحالل در 1۹۹1 )۳0 آذر ۷0( 
بخش بزرگی از شــرق اروپا و شمال آسیا را در 
برمی گرفت و پهناورترین کشور جهان شناخته 

می شد.
»اتحاد جماهیر شــوروی« پس از ۷0 ســال 
حکومــت بر بخش بزرگــی از جهان با کناره 
گیری میخائیل گورباچف و اعالم رســمی آن 
فروپاشید اما روسیه جدید همچنان به عنوان 
پهناورترین کشور در اطلس جهان باقی ماند.

 مرحوم هاشمی رفسنجانی 
اولین مسافِر شوروی

رفــت و آمد هــای دیپلماتیک بین جمهوری 
اســالمی ایران و روســیه از خرداد ۶۸ با سفر 

رســمی مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
شکل رسمی به خود گرفت. هاشمی طی یک 
ســفر چهار روزه به روسیه اولین مقام رسمی 
جمهوری اسالمی ایران بود که در جایگاه رئیس 
مجلس به مسکو سفر کرد، تا پیش از این سفر 
هیچ کدام از مقامات ایرانی به شوروی سفری 

رسمی نداشتند.
رئیس وقت مجلس شــورای اســالمی با ورود 
بــه کاخ کرملین با اســتقبال گورباچف رهبر 
شــوروی روبرو شــد و طبق آنچه هاشمی در 
کتاب خاطراتش نوشته »در یک دیدار گرم و 
صمیمی چندین توافقنامه همکاری در مسائل 
سیاسی، فنی، اقتصادی و نظامی میان ایران و 
شوروی به امضا رسانده« که مبنا و پایه شماری از 
قرارداد های تسلیحاتی و کمک های فنی آینده 

بین دو کشور را تشکیل داده است.
هیات اعزامی ایران به شــوروی به سرپرستی 
هاشــمی رفســنجانی در سفر مسکو به طرف 
روسی تاکید داشت، خواسته های ایران از جمله 
فروش میگ 2۹، موشک سام 5، تانک تی – ۸0، 
موشک دریا به دریا و … با تکنولوژی ساخت، 

برآورده شود.

سفر رئیس دولت اصالحات به مسکو
ســفر بعدی اما در زمــان دولت اصالحات در 
ســال اسفند ۷۹ انجام گرفت که رئیس دولت 
اصالحات به دعوت رســمی والدیمیر پوتین 
عازم روســیه شــد، همزمانی چرخش نگرش 
حاکم بر سیاست خارجی روسیه از غربگرایی 
به اوراسیاگرایی در سیاست این کشور با ریاست 
ایران بر سازمان همکاری های اسالمی مصادف 

شد.
این اتفاق باعث نزدیکی مواضع دو کشور و در 
نهایت عقد قــراردادی راهبردی میان ایران و 
روسیه تحت عنوان »قانون معاهده اساس روابط 
متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسالمی 

ایران و فدراسیون روسیه« در این سفر شد.

احمدی نژاد و دیدار با مدودف و پوتین
پس از رئیس دولت اصالحات، نوبت به سفر های 
محمود احمدی نژاد ششــمین رئیس جمهور 
ایران به مســکو رســید که مجموعا دو بار و در 
سال های ۸۸ و ۹2 به روسیه سفر کرد. یک بار 
در زمــان دیمیتری مدودف و دیگری در زمان 
والدیمیر پوتین. ســفر های احمدی نژاد برای 

شــرکت در اجالس سران کشور های سازمان 
همکاری شانگهای و شرکت در اجالس گازی 

اوپک انجام گرفت.
احمدی نژاد در دیدار با پوتین و مدودف بیشتر 
بر همکاری در مسائل دفاعی و هسته ای تاکید 
کرد. رئیس اسبق جمهوری اسالمی ایران طی 
دیداری که در سال ۸۸ با مدودف داشت، تاکید 
کرد که ایران به هر کشــوری دســت دوستی 
بدهد تا آخر بر عهد خود باقی می ماند. نکته ای 
که رئیس جمهور روســیه نیز با تاکید بر لزوم 
گســترش همکاری ها با ایران روی آن صحه 

گذاشت.

حسن روحانی رکورد دار سفر به روسیه
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، اما با 
چهار بار سفر به روسیه، رکورددار سفر به مسکو 
در بین روســای جمهور ایران اســت. روزنامه 
آمریکایی »واشنگتن پست« در گزارشی پیش 
از سفر فروردین ۹۶ روحانی به مسکو تأکید کرد 
»سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو نشانگر 

اهمیت ایران برای روسیه است«.
در ســال های ریاســت جمهــوری روحانی 

روابط بین ایران و روســیه بیش از پیش شکل 
گســترده تر و محکم تری بــه خود گرفت؛ به 
طوری که دو کشور همزمان با شروع بحران و 
جنگ نیابتی آمریکا در سوریه روابط خود را به 
سطح راهبردی ارتقاء دادند و در کنار یکدیگر 
به کشــور هایی تاثیرگذار در سرنوشت منطقه 

تبدیل شدند.
رفت وآمد های روسای جمهور ایران و روسیه 
در ســال های گذشته، در هر مقطع زمانی به 
جهت تقویت هرچه بیشــتر روابط دو جانبه 
بوده اســت. روسای دولت های ایران و روسیه 
از دوران شــوروی سابق تا کنون، در راستای 
استحکام بخشیدن به پایه های روابط دو جانبه 
ســفر های مهمی را به مســکو و تهران انجام 
داده اند که هر کدام در نوع خود دستاورد هایی 
را در زمینه های مختلف برای کشور به ارمغان 

آورده است.
هم اکنون نیز با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و اتخاذ سیاســت همگرایــی و اولویت روابط 
با همســایگان، کشــور روســیه نیز از این امر 
مســتثنی نبوده و براســاس آنچه رســانه ها 
گمانه زنی می کنند حجت االسالم رئیسی در 
سفر خود به مسکو با امضای تمدید قرارداد 20 
ساله، گامی مهم در جهت تکمیل تالش های 

روسای جمهور گذشته برخواهد داشت.  
سخنرانی در مجلس دوما، دیدار با ایرانیان مقیم 
روسیه و نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی 
روس، بخشــی از برنامه های رئیس جمهور در 

این سفر است.
وزرای امــور خارجه، نفــت و امور اقتصادی و 
دارایی، رئیسی را در این سفر همراهی خواهند 
کرد. رئیسی پیش از این و در راستای رویکرد 
دولــت ســیزدهم برای افزایــش حداکثری 
ارتباط با همســایگان و کشور های منطقه، به 
تاجیکستان و ترکمنستان نیز سفر کرده است.
ســرگئی الوروف وزیــر امور خارجه روســیه 
جمعه هفته گذشــته در نشست خبری گفت 
که سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به مسکو 
رویدادی بســیار مهم است و باید تماس های 

سیاسی بین تهران و مسکو بیشتر شود.

خبر ویژه

 وزیر کشور با حضور در مناطق سیل زده کرمان، گفت: مسئوالن از ابتدای شروع بحران کنار مردم سیل زده حضور یافتند 
و تا حل مشکالت سیل زدگان، برای ارزیابی خسارات و جبران آنها کنارشان خواهند ماند.

احمد وحیدی روز چهارشنبه درباره اقدامات و کمک رسانی به سیل زدگان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: منطقه 
رودبار یکی از سه منطقه ای است که در ریزش باران های چند روزگذشته و به ویژه دیروز دچار آبگرفتگی شد. مناطق 

رودبار، منوجان و زهکلوت سه منطقه ای هستند که مردم آن گرفتار آب گرفتگی شده اند.
وزیر کشور با بیان اینکه نزدیک پنج هزار خانوار، حدود 20 هزار نفر  و بیش از ۳00 روستا درگیر آبگرفتگی هستند، 
افزود: همه مسووالن از لحظات اولیه در منطقه حضور یافتند و استاندار شب گذشته را در منطقه حضور داشت. با توجه 
به آبگرفتگی وسیع، الزم بود که به منطقه بیاییم و از نزدیک وضعیت را ارزیابی کنیم که هر کمک اضافه تری نیاز بود، 

انجام شود. وحیدی گفت: امروز در منطقه هستیم و عزیزان از نهادهای مختلف مشغول کمک هستند. سپاه در منطقه 
حضور قوی دارد. ارتش یگان مهندسی را به منطقه گسیل کرده و عزیزان هالل احمر هم که همیشه در همه صحنه ها 
حضور دارند در این صحنه هم برای کمک به مردم حضور یافته اند. عزیزان ما در سازمان های مختلف از جمله ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره(، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی)ره( برای کمک به مردم اعالم آمادگی کرده و به 
منطقه آمده اند. وی با اشاره به آسیب های سیل به مردم کرمان، افزود: آسیب هایی به مردم به ویژه در حوزه کشاورزی 
وارد شده و شب گذشته در بعضی از روستاها، آب تقریبا تمام خانه ها را گرفته بود. از امروز صبح، آب فروکش کرده اما 
همه مسئوالن از جمله رئیس هالل احمر، رئیس سازمان مدیریت بحران، استاندار و سایر مسئوالن کنار مردم خواهند 

ماند تا هم به مسائل آنها رسیدگی کنند و هم بتوانند خسارات را برآورد کرده و ان شاء اهلل برای جبران اقدام کنند.

وزیر کشور: 

کنار آنها خواهند ماند مسئوالن تا حل مشکالت سیل زدگان 

گاردین گزارش می دهد

 چرا بایدن یکی از منفورترین 
روسای جمهوری آمریکا  است؟

 در مورد بایدن اولین سال ریاست جمهوری در لحظه ای 
تاریــک برای یک رئیــس جمهوری در امریکا به پایان 
می رسد، رئیس جمهوری که وعده عادی سازی شرایط و 

شایسته مقام رئیس جمهوری بودن را داده بود.
به نقل از گاردین، بسیاری از لوایح داخلی پیشنهادی او 
در کنگره متوقف شده اند و هم حزبی هایش نیز مانع 
تصویب و اجرای برنامه ها شــده اند. شــیوع کرونا نیز از 
کنترل خارج شــده و عفونت هــای روزانه بر اثر کووید 
-1۹ به سطح بی سابقه ای افزایش یافته است و تعداد 
بیش تری از امریکایی ها در بیمارستان بستری شده اند. 
دستور کار واکسیناسیون یا تست کرونا برای کارفرمایان 
بزرگ از ســوی اکثریت محافظه کاران در دیوان عالی 
امریکا مسدود شده است. نرخ تورم به باالترین حد خود 
در چهار دهه اخیر رسیده است. مذاکرات دیپلماتیک 
تاکنون نتوانسته روسیه را از آستانه جنگ قرار گرفتن 

با اوکراین به عقب براند.
حامیان بایدن به ســخنرانی هایی او گوش می کنند در 
 Let’s Go حالی که آنســوتر مــردم در گردهمایی
Brandon که توسط ائتالف محافظه کار میشیگان 
و در مخالفت با بایدن در شهرستان برندن در اورتونوویل 

میشگان برگزار شده شرکت می کنند.
بایدن پس از کسب آرا بیش تر از هر نامزد دیگر ریاست 
جمهوری امریکا اکنون تنها پس از گذشت دوازده ماه از 
مدت زمان ریاست جمهوری اش یکی از نامحبوب ترین 

روسای جمهوری امریکا محسوب می شود.
بــرای مــاه ها، میزان محبوبیت بایدن در میانه رقم ۴0 
درصد و با میانگین مقبولیت ۴2 درصد قرار داشــت. با 
این وجود، نظرسنجی موسسه  کوئین پیاک  که نتایج 
آن هفته گذشته منتشر شد نشان می دهد محبوبیت او 
۳۳ درصد است که وخیم ترین درصد ممکن بوده است. 
با این وجود، در میان اسالف بایدن، تنها دونالد ترامپ در 
مقطع مشابه ریاست جمهوری خود وضعیت بدتری از 
نظر محبوبیت داشت. نظرسنجی ها و تحلیل تحلیلگران 
سیاسی به عوامل متعددی برای عدم محبوبیت بایدن 

اشاره می کنند.
بایدن با بلندپروازی های زیادی به قدرت رسید. او وعده 
داد که تهدید ناشــی از ویروس کشــنده کرونا را از بین 
خواهد برد و عصر تازه ای از دولت پاسخگو و حاکمیت دو 
حزبی را آغاز خواهد کرد. یک سال پس از دوران ریاست 
جمهوری بایدن، اما امریکا کماکان با بیماری کرونا بی 
وقفه دســت و پنجه نرم می کند و کشــور کماکان به دو 
دسته تقسیم شده است و حزب جمهوری خواه کماکان 
دروغ ترامــپ در ایــن باره که در انتخابات 2020 تقلب 

صورت گرفته بود را می پذیرد.
 بیل گالســتون  پژوهشــگر ارشــد مطالعات حکومت 
داری در اندیشــکده بروکینگز که به عنوان مشاور کاخ 
سفید برای کلینتون رئیس جمهوری اسبق کار کرده 
بــود می گوید: هرگاه یــک رئیس جمهوری مردم را از 
دستیابی به انتظارات شان ناامید کند وضعیت مشکل 
ســاز می شــود. دولت بایدن کار مثبتی برای مدیریت 
انتظارات در مورد مهار کووید انجام نداده است. بایدن 
در ماه جوالی صحبت های امیدوار کننده ای داشت، اما 
با ورود ســویه دلتا که به ســرعت در حال گسترش بود 

اشتباه اش اثبات شد .
اکنون در میانه افزایش شــیوع سویه اومیکرون رئیس 
جمهور و تیم اش در حال تنظیم مجدد سیاستگذاری ها 
هســتند. دکتــر  آنتونــی فائوچی  متخصص ارشــد 
بیماری های عفونی امریکا اخیرا گفته بود که اومیکرون 
تقریبــا همه را مبتال خواهد کرد. بایدن اخیرا پذیرفت 
که ریشــه کن ســاختن ویروس کرونا بعید، اما کنترل 

آن ممکن است.
گالســتون می افراید: رای دهندگان نوسانی که معتقد 
بودند بایدن به عنوان یک پل ساز میانه رو در عصر تفرقه 
عمیق قادر به حکمرانی است با او همراه شده بودند. هم 
چنین، بایدن که پیش تر حاشیه بسیار اندکی در کنگره 
داشت به طیفی از دموکرات ها وعده های بلندپروزانه ای 
برای تصویب قوانین در کنگره و اجرای آن را داده بود .

 سارا النگِول  یکی از استراتژیست های جمهوری خواه ضد 
ترامپ اشاره می کند که در یک سال اخیر میزان حمایت 
از بایدن در میان رای دهندگان به او به شــدت کاهش 
یافته است. او اشاره می کند بسیاری از دموکرات ها در 
ارزیابی ای که او انجام داده در نظر دادن پیرامون ســال 
 C، اول ریاست جمهوری بایدن امتیازات پایینی، چون
D و حتی F را داده اند. النگول می گوید این امتیازات 
نه تنها بازتاب دهنده دیدگاه های آنان نسبت به رئیس 
جمهور اســت بلکه نشانه ای از نارضایتی مشترک آنان 
از ادامه شیوع کرونا و همزمان افزایش نرخ تورم است. 
النگول می گوید: یک عنصر در این مورد وجود دارد که 
ربطی به بایدن ندارد و آن این که اکنون در زمان سختی 

به سر می بریم .
 جن ســاکی  ســخنگوی کاخ ســفید در پاسخ به 
پرسشی درباره نقد عملکرد بایدن توضیح مشابهی 
ارائه داد و گفت: مردم در سراســر کشــور خسته 
هستند و این موضوع بر نحوه زندگی و نحوه کار آنان 
تاثیر می گذارد. آنان نگرانی هایی در مورد فرزندان 
شان و توانایی تجربه کار های شاد در زندگی مانند 
رستوران رفتن، کنسرت رفتن و مالقات با دوستان 
را دارند. ما این مســائل را درک می کنیم. رئیس 
جمهور می داند که بهترین و مهم ترین قدمی که 
می تواند بردارد آن است که به مقابله برای کنترل 
کرونا و هم چنین کاهش هزینه ها برای امریکایی ها 

در سراسر کشور ادامه دهد .
محبوبیت بایدن با گســترش سویه دلتای کووید -1۹ 
در سراسر کشور کاهش یافت و پس از خروج پر آشوب 
نیرو های امریکایی از افغانســتان که در جریان آن 1۳ 
نیــروی نظامی بر اثر بمبگــذاری انتحاری در فرودگاه 

کابل کشته شدند به شدت کاهش یافت.

کرات وین  خبر جدید از مذا

  رایزنی ایران با اروپایی ها 
به کجا رسید؟

در ادامه مذاکرات وین جلســه مذاکره کنندگان ارشــد 
ایران و سه کشور اروپایی با حضور نماینده اتحادیه اروپا 
برگزار شــد. هشــتم مذاکرات وین هم چنان در سطوح 
مختلف سیاســی و کارشناســی در حال پیگیری است 
و از روز دوشــنبه با بازگشت روسای هیات های مذاکره 
کننده ایران و سه کشور اروپایی رایزنی ها در چارچوب 
دیدارهای دو جانبه و چندجانبه دنبال شده است. روز سه 
شنبه نیز نشستی با حضور مذاکره کننده ارشد ایران، سه 
کشور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا با حضور تعدادی 
 از کارشناســان طــرف های مذکــور در هتل کوبورگ 

برگزار شد.

 سفر رئیس جمهور به روسیه 
 نمایانگر تحول اساسی دولت 

در روابط بین الملل است
 معاون اول رییس جمهور با مهم خواندن ســفر آیت اهلل 
رئیسی به مسکو، گفت: تحولی اساسی در مناسبات بین 
المللی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده که این سفر یکی 

از ابعاد آن است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، 
محمد مخبر در جلسه صبح چهارشنبه هیات دولت که 
به ریاست وی برگزار شد، با اشاره به سفر رییس جمهور 
کشورمان به روسیه گفت: سفر آیت اهلل رئیسی به مسکو 
دارای اهمیت خیلی زیادی اســت و می توان گفت یک 
تحول اساسی در مناسبات بین المللی در این دولت اتفاق 
افتاده که این ســفر هم یکی از ابعاد این تحول در حوزه 

روابط بین الملل است.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به درخواســت های 
متعدد برای سفر مسئوالن ایرانی به سایر کشورها، ادامه 
داد: در حال حاضر مناسبات با همسایگان بسیار خوب 

پیش می رود.
مخبر در ادامه با اشــاره به روز هوای پاک و لزوم توجه 
جــدی به این موضوع گفــت:  تصمیمات خوبی درباره 
مسایل محیط زیستی و هوای پاک در دولت گرفته شده 
که البته اجرای برخی از آنها ممکن اســت زمان بر باشد 
ولی مردم باید بدانند که موضوع محیط زیســت برای 
مســئوالن دارای اهمیت اســت و همواره به این مسائل 

توجه جدی می شود.

سوریه: 

 وفاداری ایران را با خیانت 
پاسخ نمی دهیم

مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه در گفت وگویی به سطح 
روابط تهران و دمشق و حضور نیروهای مستشاری ایران 

در سوریه پرداخت.
 لونا الشبل، مشاور ویژه بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
در گفت وگو با شــبکه آرتی درخصوص روابط تهران و 
دمشق گفت: روابط ما با ایران جدید نیست بلکه به چهار 
دهه پیش بازمی گردد. روابط با ایران ریشه دار و تاریخی 
و بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک و همچنین عدم 
دخالت در امور یکدیگر است و این اصولی است که سوریه 
به آن ها احترام می گذارد و قاعدتا همه کشورها باید به 

این اصول احترام بگذارند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر ایران همواره از حقوق سوریه 
و فلسطین و کشورهای عربی دفاع کرده است لذا روابط 
با ایران بســیار قدیمی اســت و در بسیاری از بحران ها و 
مشکالت مورد آزمایش قرار گرفت و هیچ گاه تحت تاثیر 
قرار نگرفت. لونا الشبل در پاسخ به این سوال که برخی 
کشــورها خواســتار روابط خوب شما با تهران نیستند و 
این مانعی برای ایجاد روابط شما با اینگونه کشورهاست 
خاطر نشــان کرد: روابط با ایران برپایه وفاداری اســت و 
ایران دائما در کنار ملت و ارتش سوریه ایستادگی کرده 
اســت بنابراین ســوریه وفاداری ایران را با خیانت پاسخ 
نخواهد داد، سوریه وفاداری را با وفاداری پاسخ می دهد. 
این غربی ها و آمریکایی ها هستند که پشت هم پیمانان 
 خود را خالی می کنند اما پایه روابط ســوریه بر اســاس

 وفاداری است.

 طالبان سد کمال خان را
 به روی ایران باز کرد

یک خبرگزاری افغان به نقل از یک مقام ســفارت ایران 
در کابــل اعالم کرد که طالبان دریچه های ســد کمال 
خان را به ســمت ایران باز کرد و آب هیرمند به ســوی 

هامون حرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری افغان ایرکا،  سید حسن مرتضوی، 
معاون سفارت ایران در کابل از باز شدن دریچه های بند 
ســد کمال خان توســط افغانستان و جاری شدن آب به 

سمت مرزهای جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
وی افزود: با رایزنی های ایران با افغانستان در سفر امیرخان 
متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تهران و ادامه 
این مذاکرات با مسئولین طالبان در افغانستان، روسای 
این گروه دســتور بازگشایی دریچه های بند کمال خان 

را صادر کردند.
چندی پیش سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با بیان 
اینکه رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده 
ای است و بر اساس قراردادی که در سال 1۳51 بین دو 
کشور به امضا رسیده، حق آبه ایران کامال مشخص بوده 
گفت: دولت افعانستان هم به این حق آبه متعهد است.

تحلیل
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3اقتصاد
اختالل در ســایت نهضت ملی مسکن

 متقاضیان بیشــتر تالش کنند
دبر اســاس پیگیری ها ســامانه نهضت ملی 
مســکن »ثمن« در دســترس اســت، اما به 
دلیل حجم باالی مراجعه متقاضیان، گزینه 
»ثبت نام نهضت ملی مسکن« از صبح دیروز 
)چهارشنبه( دچار اختالل شده و در ساعاتی 

غیرفعال شد.
از صبح دیروز) چهارشــنبه( به دلیل حجم 
باالی ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی 
مسکن، گزینه ثبت نام» ثبت نام نهضت ملی 
مسکن« با اختالل مواجه است، اما سامانه در 
دسترس و امکان ثبت نام در سایر طرح های 

حمایتی مسکن همچنان وجود دارد.
ثبت نام مجردان 2۳ سال که از 10 روز پیش 
آغاز شــده اســت در سامانه جامع طرح های 
 saman.mrud.ir حمایتی مسکن به آدرس
ادامه دارد اما حجم ورود به ســامانه از صبح 
امــروز موجب اختــالل ثبت نام این گروه از 

متقاضیان شده است.
متقاضیان در طرح های مســکونی اکنون با 
مراجعه به ســامانه می تواننــد در هریک از 
بخش های تسهیالت ساخت، بافت فرسوده، 
مشاهده و پیگیری درخواست ها و تسهیالت 
ســاخت، خارج از بافت فرســوده به راحتی 
ثبــت نــام خود را انجام دهنــد اما با کلیک 
روی گزینه» ثبت نام نهضت ملی مســکن« 

با اختالل مواجه هستند.
بر اســاس پیگیری ها سامانه اینگونه طراحی 
شده است که اگر با حجم ورودی زیاد مواجه 
باشد به صورت خودکار جلو ورود کاربران را 
می گیرد، اما این به معنای از دسترس خارج 

شدن سامانه نیست.
کارشناســان فنــی در ایــن مــوارد توصیه 
می کنند که متقاضیان تالش بیشتری برای 
ثبت نام در ساعت های مختلف داشته باشند.
بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرســازی اگر 
سامانه از دسترس خارج باشد و یا برای انجام 
به روزرســانی از دســترس خارج شده باشد 
حتمــا اطالعیه به رور رســانی در خروجی 

سایت بارگذاری می شود.
ثبت نام مجردان در طرح نهضت ملی مسکن 

تا 20 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

رقم مالیات هر خانه  خالی 
محاسبه شد

 ســازمان امور مالیاتی از دریافت لیســت 1 
میلیــون و 1۷0 هزار واحد مســکونی خالی 

خبر داده است.
همچنین محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم 
مقررات ســازمان امور مالیاتی هفته گذشته 
از تهیه شــدن لیســت خودروها و خانه های 

لوکِس مشمول مالیات خبر داده بود.
بــا این حال اخیراً برخی منابع آگاه از تعیین 
متوسط 100 میلیون تومان به عنوان جریمه 
مالیاتــی خالی ماندن واحدهای مســکونی 
مطابــق ماده 5۴ مکرر قانــون مالیات های 

مستقیم خبر داده بودند.
جهانگیر رحیمی درباره اینکه گفته می شود 
هر واحد مسکونی خالی به طور میانگین 100 
میلیون تومان مالیات باید بدهد، اظهار کرد: 
این فقط یک ادعا است و صحت ندارد و به طور 
کلی مالیات خانه های خالی بر اســاس متراژ 

و تعداد ماه هایی است که خالی بوده است.
وی افزود: مالیات هر واحد مســکونی خالی 
به طور جداگانه محاسبه شده و به مالک آن 
اطالع رسانی می شود؛ اصاًل متوسط گیری از 
مالیات خانه خالی، آماری نیســت که به درد 
سازمان امور مالیاتی بخورد و مالک هر واحد، 

مالیات خود را جداگانه می دهد.
سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای 
مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی ادامه داد: تا 
پایــان بهمن مالکان خانه های خالی فرصت 
دارند تا مالیات خود را بدهند؛ امکان پرداخت 
این مالیات، بر روی سیســتم ســازمان امور 
مالیاتی باز شــده و افراد می توانند به صورت 
آنالیــن پرداخت کنند.وی ادامــه داد: اگر 
افرادی هم که مشــمول این مالیات شده اند، 
به ایــن موضوع اعتراض دارنــد، می توانند 
اعتــراض خود را در ســامانه ســازمان امور 
 /https://my.tax.gov.ir مالیاتی بــه آدرس
ثبــت کنند؛ برگه مالیاتی خــود را دریافت 
کرده و اعتراضش را ثبت می کند؛ همچنین 
مراحل دادرسی دارد؛ از طرف دیگر هم ممکن 
است برخی مالکان خانه های خالی، بالفاصله 
اقــدام به واریز مالیــات خود کنند. اما به هر 
حال مهلت پرداخت مالیات خانه های خالی 
تــا پایان بهمن اســت.رحیمی تصریح کرد: 
مردم می توانند با مراجعه به سامانه سازمان 
امور مالیاتی، از وضعیت پرونده مالیاتی خود 
مطلع شوند و ببینند آیا خودروها و خانه های 
لوکس یا خالی آنها مشــمول مالیات شــده 
یا خیر.سرپرســت دفتــر طراحی و تحلیل 
فرآیندهــای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
یادآور شد: درگاه پرداخت مالیات خانه های 
خالــی و لوکــس و خودروهای گران قیمت 
برای همه افراد مشمول، محاسبه و بارگذاری 

شده است.

گفت و گو

لزوم ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه

 کریدور سبز باید احیا شود
رئیس کنفدراســیون صــادرات گفت: برای 
افزایش صادرات به روسیه باید نکاتی از جمله 
احیای کریدور ســبز، رونق حمل و نقل، رفع 
مشــکالت نقل و انتقال پــول و ایجاد بانک 

مشترک مورد توجه قرار گیرد.
محمد الهوتی در مورد وضعیت تجارت ایران 
و روســیه، اظهار کرد: کشــور روسیه هم با ما 
همسایه است، هم با ما رابطه سیاسی خوبی 
دارد و هم بازار بزرگی در کنار ماست که در 
پیمان شــانگهای می توانیم از ظرفیت های 
روسیه اســتفاده کنیم. لذا گسترش ارتباط 
اقتصادی ما، می تواند شــرایط اقتصادی ما با 

این کشور را تغییر دهد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در 
حــال حاضــر مجموع صادرات و واردات ما با 
روسیه 1.۶ میلیارد دالر است که از این میزان 
1.2 میلیــارد دالر مربوط به واردات ایران از 
روســیه دارد که حجم زیادی از آن به غالت 
اختصــاص دارد و حــدود ۴۳0 میلیون دالر 
هم صادرات ایران به روســیه است که اغلب 
محصوالت ســبد صادراتی ایران به روسیه را 
محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی تشکیل 

می دهد.
 نکاتی که باید در سفر رئیس جمهور 

به روسیه مورد توجه قرار گیرد
وی ادامه داد: با توجه به این تراز منفی تجاری 
که بین دو کشــور حاکم است، برای افزایش 
صادرات به روسیه باید چند نکته مرتفع شود.
الهوتی گفت: نکته نخست این است که کشور 
روسیه برای واردات کاال استانداردهای خاص 
خود را دارد و کاالها چه از نظر بسته بندی و 
چه از نظر کیفیت باید استانداردها را رعایت 
تا به بازار روســیه ورود پیدا کنند. لذا آگاهی 
صادرکنندگان ما باید افزایش یابد و حمایت 
دولت در بخش هایی که نیاز به حمایت دارد 

نیز اتفاق بیفتد تا صادرات افزایش یابد.
وی تاکید کرد: روســیه بازار بزرگی اســت و 
تقاضای زیادی هم دارد؛ در حال حاضر حجم 
تجارت ترکیه با روسیه نسبت به ما غیر قابل 
تصور است، به نوعی که می توان گفت ترکیه 

بازار روسیه را از ما گرفته است.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با اشاره 
به تحریم های اعمال شده علیه روسیه، اظهار 
کــرد: در زمــان اختالفاتی که به وجود آمد و 
تحریم هایی که به روسیه تحمیل شد روس ها 
عالقمند به تجارت با ایران بودند اما به دلیل 
نبود زیرســاخت ها ایــن اتفاق نیفتاد. ضمن 
اینکه در آن زمان به دلیل ســرکوب نرخ ارز، 
قیمت کاالهای ما رقابتی نبودند؛ اما در حال 
حاضــر با توجه به نرخ ارز شــرایط می تواند 

متفاوت باشد.
وی افزود: از ســویی دیگر نیز رونق حمل و 
نقل و افزایش و ایجاد زیرســاخت های الزم 
در حمــل و نقــل دریایی، زمینی و ریلی بین 
ایران و روســیه باید مــورد توجه قرار گیرد 
تا چنانچه صــادرات افزایش یابد این بخش 
بتوانــد خدمــات مورد نیاز را ارائه دهد. البته 
در حــال حاضر اتفاقــات خوبی در خطوط 
کشــتیرانی توسط ســازمان توسعه تجارت 
رخ داده کــه امیــدوارم این دســت اتفاقات 

تداوم و توسعه یابد.
الهوتــی گفت: نکته بعــدی موضوع نقل و 
انتقال پول اســت که با مشکل مواجه است و 
تنها از طریق میربیزینس منابع مالی تجارت 
جــا به جا می شــود؛ در حالی که کانال های 
مالی بین دو کشور می تواند گسترده و امکان 
مبادالت بیشتر هم فراهم شود و از این طریق 
مشکالت مربوط به نقل و انتقال پول کاهش 

یابد.
رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران افزود: 
وقتــی برای افزایــش صادرات هدف گذاری 
می کنید باید زیرســاخت ها هم فراهم شود. 
برای نقل و انتقال 1.۶ میلیارد دالر یک سری 
ابزار و برای ۳ برابر شدن این رقم نیز ابزارهای 
بیشتری نیاز دارید. لذا در نشست های امروز 
و فــردای رئیس جمهوری ایران در روســیه 
می تــوان مذاکراتی انجام داد و تســهیالتی 

ایجاد کرد.
وی تاکیــد کرد: هــم موضوع صرافی ها، هم 
تهاتــر و هم ایجاد بانک مشــترک و تجارت 
با پول ملی دو کشــور می تواند کمک کننده 
باشــد.الهوتی تصریــح کرد: نکته بعدی هم 
ایجاد کریدور ســبز اســت که در ســالهای 
گذشــته روس ها پیشنهاد دادند و ایجاد هم 
کردند تا کاالهای ایرانی توسط شرکت هایی 
که از ســوی گمرک معرفی می شــوند بدون 
تشریفات گمرکی و ارائه اسناد ترخیص شوند 
و فرایند تجارت تســهیل شــود اما گمرک و 

صادرکنندگان نتوانستند این کار را کنند.
رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران گفت: 
بنابرایــن احیای این کریدور ســبز می تواند 
فرایند صادرات به ویژه کاالهای فســادپذیر 

را تسهیل کند.

مهر ســکوت خودروســازان روی لب های وزیر صمت!

ایربگهابراینجاتصنعتکیبازمیشود؟
هفتــه گذشــته حادثــه تلــخ تصادف 
زنجیره ای 5۹ خودرو در نزدیکی بهبهان 
رخ داد، تصادفی که جان پنج هم وطن را 
گرفت و ۴1 مجروح به جا گذاشت. از آن 
زمان تاکنون پلیس راهنمایی و رانندگی، 
سازمان استاندارد و حتی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص ناایمن بودن یا ضعف 
کیفی و فنی خودروهای تولید داخل موارد 
عدیــده ای را مطرح کردند. طبق معمول 
گــروه صنعتــی ایران خــودرو به عنوان 
بزرگترین خودروســاز کشــور، اقدام به 
موضع گیری در راستای دفاع از تولیدات 
نا ایمن خود کرده است. دفاعی آشکارا نا 
ایمــن بودن محصوالت داخلی را در یک 
تصادف نشان و نظرات سردار سید کمال 
هادیانفر رئیــس پلیس راهور فرماندهی 
انتظامی کشــور برای آن نیز ســند قابل 

قبولی است.
بزرگترین خودروســاز کشور و خاورمیانه 
ســال هاســت بــه بهانه تحریــم و نبود 
زیرســاخت یا افزایش قیمت خودروها، از 
اجرای استانداردهای بین المللی ۸5 گانه 
و رعایت آن ها ســر باز می زند. هربار نیز 
محصول جدیدی را با شوآف فراوان و البته 

ضعف فنی راهی بازار می کند.
در ایــن گزارش به بررســی عوامل عدم 
فعال شدن کیسه هوا خودروهای موجود 
در تصــادف دلخراش زنجیره ای بهبهان 
و کیفیت خودروهــا خواهیم پرداخت تا 
شــاید با این نوع گزارشــات مسئوالن از 
وزیر تا مدیران ایران خودرو ال اقل مجبور 

به پاسخگویی شوند.
اظهار نظر ایران خودرو در خصوص 

چرایی عدم فعال شدن ایربگ
بــه تازگــی مدیر مرکز طراحی توســعه 
محصــوالت ایران خــودرو، در خصوص 
عدم باز شــدن ایربگ خودروهای تصادف 
کرده در بهبهان، گفته اســت: »باز شدن 
کیســه هوا در هنگام تصادف بســتگی به 
شــدت ضربه و میزان ســرعت و زاویه ای 

دارد که ضربه وارد می شود.«
مهدی رحیمی، افزود: »کیســه هوای هر 
خودرو یک جعببه ســیاه بــرای ذخیره 
اطالعــات دارد و ما برای بررســی حادثه 
بهبهان باید این جعبه های سیاه را بررسی 
کنیم تا بتوانیم تشــخیص دهیم که چرا 
کیســه هوا عمل نکرده است.اگر مشخص 
شود که اشکال از کیسه هوا بوده ما طبق 
قراردادهای بین المللی باید به سراغ تولید 
کننده آن کیسه هوا برویم و مقصر سازنده 

کیسه هوا است.«
وی بــا بیــان اینکه نظام هــای کیفی در 
خودروســازی ها مســتقرند افزود: »اگر 
ایراداتــی در خودروهــای تولید شــده 
مشــاهده می شــود این ایــرادات خیلی 

محتوایی نیست که خودرو در حد فروش 
نباشد.«

با اشــاره به مواضع مطرح شــده از سوی 
مدیــر مرکز طراحی توســعه محصوالت 
ایــران خــودرو، بهتر اســت نگاهی گذرا 
به عملکرد ایربگ داشــته باشی؛ سیستم 
ایربگ یا کیسه هوا از سیستم های ایمنی 
غیرفعال شناخته و هدف تعبیه آن ممانعت 
از برخورد سرنشینان در زمان بروز حادثه 
با اجزای داخل کابین خودرو اســت. این 
سیســتم متشــکل از تعدادی سنســور 
تشــخیص ضربه، کیســه هوا، چاشنی و 
واحد کنترل الکترونیکی است. سنسورها 
بر اســاس نوع سیستم ایربگ و تعداد آن 
در قســمت های مختلف خــودرو نصب 
می شوند. در زمان بروز حادثه، سنسورها 
بــه واحــد کنتــرل الکترونیکی گزارش 
برخورد نیرو می دهند. براساس اطالعات 
دریافتی واحد کنترل الکترونیکی ایربگ 
یــا همان ACU جریــان الکتریکی برای 
فعال شــدن چاشنی به سمت کیسه هوا 
ارســال می  کند. در این حالت ایربگ در 
فرآینــد کمتــر از ۳ هزارم ثانیه فعال می 

شود.
در خودروهای تولید یا مونتاژ داخلی صرفا 
از ایربگ رانننده و سرنشین جلو استفاده 
شــده است، در این سیستم ایربگ زمانی 
فعال می شــود که فقط برخورد از مقابل 
صورت گیرد. سنسورهای سیستم ایربگ 
در خودروهای داخلی فقط در قسمت جلو 
خودرو و روی ســپرها نصب شــده که در 
صورت برخورد و واردشــدن نیرو تصادف 
با زوایه ۴5 درجه، سیستم به سرعت فعال 

خواهد شد.
بنابه اعالم شرکت های سازنده ایربگ در 
دنیا، در صورت وارد شــدن ضربه شــدید 
به قســمت زیر خودرو ناشی از حرکت در 

چاله، احتمال فعال شــدن ایربگ وجود 
دارد. براین اساس باتوجه به تصاویر منتشر 
شــده از تصادف دلخــراش خودروهای 
بهبهــان، احتماال فرض عدم برخورد نیرو 
با زاویه مناســب و شــدت آن برای فعال 

شدن ایربگ، رد می شود.
گروه صنعتی ایران خودرو حداقل از پنج 
تامین کننده، سیســتم ایربگ مورد نیاز 
محصوالت خود را دریافت می کند، تمام 
خودروســازان در دنیا عالوه بر بررســی 
گــزارش کیفــی مجموعه ســازان، خود 
نیــز اقدام به بررســی کیفی محصوالت 
می کنند. بنابراین اگر احتماال مشــخص 
شــود ضعف فنی ایربگ به دلیل تولید آن 
اســت، در گام نخســت تولید خودروساز 
باید متوقف شــود. زیرا مسئولیت کیفی 
مجموعه ها و قطعات ســفارش داده شده 
به عهده خودروســازان اســت، پس تمام 
مشــکالت به زنجیره تامین و سازندگان 

منوط نمی شود.
چرا ایران خودرو فراخوان نمی دهد؟

باتوجه به اینکه خودروســازان داخلی به 
ویــژه گروه صنعتــی ایران خودرو مدعی 
تست ایمنی محصوالت خود در مراکز به 
روز تست در اروپا هستند، تصادف زنجیره 
ای بهبهان کارنامه آن ها را شــفاف کرد. 
باتوجه به اینکه سیستم ایربگ یک سیستم 
ایمنی غیرفعال شــناخته می شود، وجود 
حتی یک ضعف در عملکرد سیســتم باید 
خودروساز فراخوان صادر کند. متاسفانه 
خودروســازان داخل کشور به ویژه گروه 
صنعتی ایــران خودرو در خصوص اعالم 
فراخوان بیگانه هســتند. نمونه بارز آن را 
می توان در محصوالت پژو که کام حریق 

می شوند، یافت.
گروه خودروســازی فورد ســال گذشته 
بــه دلیل وجود پارگــی در ایربگ یکی از 

محصوالت خود، برای سه میلیون دستگاه 
خــودرو فراخوان اعالم کرد. این فراخوان 
برای ایربگ های تولید شده توسط شرکت 
تاکاتــا اعالم و بالغ بــر 1.2 میلیارد دالر 
هزینــه برای این گروه خوردوســازی در 

برداشت.
هرچند که ســازمان هــای ایمنی آمریکا 
نقــش پررنگی در اجــرای این فراخوان 
داشــتند، اما فورد بــا یافتن ایراد فنی در 
ایربگ محصــوالت، هزینه فراخوان را از 
تاکاتا دریافت کرد. اگر طی بررســی های 
پلیس راهور مشــخص شــود دلیل عدم 
عملکرد ایربگ، ضعف تولید قطعه اســت، 
زنجیره تامین باید هزینه فراخوان را عهده 
دار شوند. اما در صورت احتمال مشخص 
شــدن دلیل عدم فعال شدن ایربگ نفش 
نابجا خودروســاز در تولید محصول بوده 
است، قطعا باید توقف تولید تا زمان ارتقا 

فنی صورت گیرد.
اقای وزیر بیش از این کوتاهی نکنید

باتوجه به حادثه دلخراش تصادف زنجیره 
ای بهبهان، ســید رضــا فاطمی امین که 
حدود هفت ماه است سکان هدایت وزارت 
صمت را عهده دار شده است، مورد نقد قرار 
گرفته اســت. مدیران ارشد خودروسازی 
هــای که کارنامه موفق مالی نداشــته و 
محصوالت تولیدی واحد هایشــان پس از 
دو سال همچنان دارای ضعف فنی است، 
در ســایه قرار گرفتند. شــاید این حادثه 
بهانه ای باشــد که وزیــر صمت عالوه بر 
الزام ارتقا اســتانداردها، مدیرعامل گروه 

صنعتی ایران خودرو را نیز تغییر دهد.
خودروســازان و مدیــران زنجیره تامین 
آن ها از اجرایی اســتانداردهای ۸5 گانه 
بیــن المللی به بهانه تحریم های ظالمانه، 
نبود زیرساخت و افزایش بها محصول سر 
باز می زنند. شــاید نهادهای نظارتی برای 

بررســی بهتر حادثه بهبهان بهتر باشــد 
آمــار و کارنامــه مدیــران زنجیره تامین 
ایران خودرو را طی یک دهه گذشــته به 

دقت بررسی کنند.
وزیر صمت در دولت ســیزدهم همگام با 
صدور مجــوز افزایش قیمت خودروهای 
تولیــد داخل، بایــد الــزام رعایت تمام 
اســتانداردهای ۸5 گانــه بین المللی که 
مدیران ارشد صنعت خودرو نسبت به آن 
اطــالع کافی نیز ندارند، دســتورات الزم 
را صــادر کنــد. اما آنچه موجب تعجب در 
افکار عمومی شــده اســت، این است که 
هیچ کس حاضر به پاســخگویی منطقی 
در این باره نیســت. وزیر صمت دســتکم 
باید برای این که نشــان دهد مطالبات به 
حق مردم را در سمت خود دنبال می کند 
وارد عمل شــده و پاســخگوی این اهمال 
بزرگ و وحشــتناک می شد و مسئوالن و 
مدیران زیر دست خود را باز خواست می 
کــرد اما گویا این قدرت خودرو ســازان، 
قطعه ســازان اســت که از سوی دستان 
رئیس ســازمان اســتاندارد را مجبور به 
مهمور کردن استاندارد خودرو می کند و 
بر دهان وزیر مهر سکوت می چسباند. لذا 
انتظار می رود نمایندگان مجلس با جدیت 
به مدیران دولت بفهمانند که باید پاســخ 
بــه افکار عمومی را بــا برخورد قاطع داد 
نه مهر ســکوت خودروسازان خاطی را بر 

دهان چسباند!
در همین راستا سردار سید کمال هادیانفر 
رئیس پلیس راهــور فرماندهی انتظامی 
کشــور، با اشــاره به حادثه بهبهان، گفته 
بود: »در همین حادثه بهبهان که بســیار 
دلخــراش بود، ایربــگ هیچ خودروی باز 
نشــد. چرا ارابه مــرگ تولید می کنیم؟ 
چــرا اســتانداردها کنترل نمی شــود؟ 
چــرا وزارت صمــت کنتــرل نمی کند؟ 
حتمــاً باید خودروســازها در این حادثه 
بــه مراجع قضائی معرفی شــوند. اینکه 
بگوییــم رانندگان در حادثه بهبهان دقت 
نداشــته اند درست است اما سازمان های 

مربوط چه نقشی داشتند؟ «
یکی دیگر از دالیل بی کیفیتی خودروهای 
تولید داخل، وجود 1۴ نقص فنی در خودرو 
صفرکیلومتر سخنگو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی است. شاید 
دولت ســیزدهم با اصالح رویکرد نظارتی 
به خودروســازان نــه تنها مدیریت آن ها 
را بــه فرد متخصص واگذار کند، بلکه در 
افزایــش ارتقا ایمنی و کیفیت محصوالت 

داخل نقش پر رنگی ایفا کند.
ورود مجلس شــورای اســالمی در کنار 
نظــارت ســایر نهادها بــه بحث تصادف 
زنجیره ای بهبهان می تواند منجربه تغییر 

در ساختار تولید خودرو در کشور شود.

 شگرد عجیب کارفرمایان برای نپرداختن عیدی کارگران! 

کارگران ساعتی و پاره وقت مشمول دریافت عیدی هستند
یــک فعــال کارگری با تاکید بر پرداخت عیدی و پاداش 
کارگــران تــا قبل از پایان ســال گفــت: در صورتی که 
کارفرمایی عیدی کمتر از میزان مقرر در قانون و مصوب 
شورای عالی کار پرداخت کند یا کارگران را به بهانه فرار 
از دادن عیدی قبل از پایان سال اخراج کند، تخلف کرده 

و قابل پیگیری و شکایت در مراجع حل اختالف است.
ناصر چمنی با تاکید بر پرداخت عیدی و پاداش کارگران 
تا قبل از سال اظهار کرد: در مورد عیدی، قانون میزان آن 
را مشخص کرده است که حداقل دو پایه حقوق و حداکثر 
ســه پایه حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باید 
از سوی کارفرمایان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال 
بــه کارگران پرداخت شــود و کمتر از این میزان تخلف 

محسوب می شود.

وی ادامه داد: کارگران می توانند در صورتی که کمتر از 
میزان مصوب شــورای عالی کار عیدی دریافت کردند با 

مراجعه به شورای حل اختالف احقاق حق کنند.
این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه در مورد پرداخت 
عیدی و پاداش آخر سال برخی کارفرمایان تصور می کنند 
اگر آن را انتهای سال به کارگران بدهند منفعتی برایشان 
دارد در حالی که اینطور نیست و اگر زودتر بپردازند، هم 
به نفع خودشان است هم کارگران، چون درگیر ازدحام 
و شــلوغی و تراکنش های بانکی آخر ســال نمی شوند و 
کارگران هم می توانند به بازار بروند و مایحتاج خانواده 

را خریداری کنند و به گرانی آخر سال نخورند.
وی از کارفرمایان خواســت تا عیدی کارگران را به شــب 
تحویل سال موکول نکنند و تاکید کرد: پرداخت عیدی 

تا قبل از پایان سال موجب می شود تا هم تورم به وجود 
نیاید و هم عیدی ارزش ریالی خود را از دســت ندهد و 
کارگران بتوانند خرید مورد نیاز خانه را انجام بدهند و از 

کارفرمای خود راضی شوند.
این فعال کارگری درباره اخراج کارگران تا قبل از پایان 
سال به بهانه فرار کارفرمایان از نپرداختن عیدی، اظهار 
کرد: هر چند که این مساله در کارفرمایان شریف کشور 
وجود ندارد ولی بعضا دیده شــده که برخی کارفرمایان 
به اخراج کارگر در ماههای پایانی سال اقدام می کنند تا 
حقوق و سنوات و عیدی و پاداش او را ندهند در حالی که 
اخراج مانع پرداخت عیدی نیست و کارفرما مکلف است 

تا روزی که کارگر برایش کار کرده عیدی او را بپردازد.
چمنی افزود: در صورتی که کارگران با چنین مساله ای 

رو به رو شــدند که کارفرما عیدی کمتری پرداخت کرد 
یــا تــا قبل از اتمام قرارداد، اقدام به اخراج کرد می توانند 
با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت شکایت خود را ثبت 
کنند چون ســامانه جامع روابط کار به طور کامل فعال 
نیســت و دستورالعمل اجرایی سنگینی هم صادر نشده 
که کارفرمایان ملزم به بارگذاری یک نســخه از قرارداد 
نیروهای کار خود شوند وکارگران بتوانند شکایات خود 
را به ثبت برسانند و این یک ضعف برای سامانه محسوب 

می شود.
این فعال کارگری در مورد عیدی و پاداش کارگران ساعتی 
و پاره وقت نیز گفت: این عده از کارگران نیز مشــمول 
دریافت عیدی هستند و بر اساس میزان کارکرد خود در 
طول سال از مزایای عیدی و پاداش بهره مند می شوند.

خبر ویژه

رئیس کل بانک مرکزی در جمع صاحبنظران و اساتید اقتصاد با تاکید بر لزوم 
تحول در نظام بانکی و کنترل تورم گفت: اصالح قوانین و مقررات بانکی در 
راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانک ها در دستور کار جدی بانک 
مرکزی است. علی صالح آبادی در اولین نشست هم اندیشی با صاحبنظران 
اقتصادی و اساتید که با موضوع راهکارهای کنترل تورم و ثبات قیمت ها برگزار 
شد، با بیان اینکه برگزاری این نشست ها با هدف استفاده از نظرات نخبگان 
اقتصادی کشور تداوم خواهد داشت، اظهارداشت: هدایت تسهیالت بانکی 
به سمت بخش های مولد در حوزه اقتصادی و اولویت کنونی شکبه بانکی 
باید باشــد و با اصالح نظام بانکداری و ایجاد تحول در آن و نیز توجه بیشــتر 

به اصول بانکداری اسالمی باید در این مسیر گام برداریم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به تاکیدات رییس جمهوری در خصوص 
تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی،  ادامه داد: پرداخت تسهیالت خرد 
به مردم براساس اعتبارسنجی و نیاز کمتر به طی تشریفات موجود توسط 
بانک ها باید انجام شود.وی تصریح کرد: کفایت سرمایه بانک ها، اصالح ناترازی 
نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر مباحث مورد 
پیگیری بانک مرکزی در راستای اصالح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول 
و نقدینگی است.قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه ریشه 
تورم در عدم تعادل ها در عرضه و تقاضای اقتصاد و نیز عملکرد سیستم بانکی 

است، گفت: بازتعریف اقتصاد مقاومتی در بخش بانکی و اصالح نظام بانکی 
در راستای رفع ناترازی بانک ها و اصالح روند چرخش پول در سیستم بانکی 
برای کنترل تورم ضروری اســت.صاحبنظران حاضر در نشســت نیز به ارائه 
دیدگاه ها و پیشــنهادات خود در مورد رفع مشــکالت نظام بانکی پرداختند.
مدیریت ریسک یکپارچه در بانک ها، نظارت هوشمند بانک مرکزی بر سیستم 
بانکی، لزوم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورو راهکارهای 
موجود، تعریف ابزارهای جدید در سیســتم بانکی، لزوم توجه به حکمرانی 
ریال و تاکید بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله مهمترین موارد 

مطرح شده توسط  صاحبنظران اقتصادی در این جلسه بود.

رئیس کل بانک مرکزی:

کار بانک مرکزی است کنترل تورم در دستور  اصالح نظام بانکی و 

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

کشور استاندارد است کیفیت بنزین در 
مدیر تأمین و توزیع شــرکت ملــی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
ســوخت توزیعی در جایگاه های ســطح کشور در چهار مرحله مجزا 
کنترل می شــود و بنزین توزیعی در جایگاه  های ســوخت کشــور 
اســتاندارد اســت.جعفر ساالری نســب در این باره گفت: سوخت 
توزیعی در جایگاه های کل کشــور در چهار مرحله پس از تولید در 
پاالیشــگاه، در مخازن، هنگام تحویل خط و در مرحله آخر هم در 
مخزن جایگاه های نمونه گیری و کنترل می شود.وی با اشاره به اخبار 
رســانه ها درباره مطابق نبودن بنزین توزیعی در ســطح شهر تهران 
با اســتانداردهای یورو ۴ به دلیل مخلوط شــدن با دیگر فرآورده ها 
در تانکرهای نفتکش افزود: سیســتم توزیع سوخت در کشور کاماًل 

مکانیزه است و فرآورده های مختلف در انبارهای نفت در الین های 
مختلف و کاماًل مجزا توزیع و بارگیری می شود.مدیر تأمین و توزیع 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سیستم توزیع سوخت از 
طریق نفتکش ها گفت:  این سیستم کاماًل مکانیزه است و هر نفتکش  
کارت حمــل مخصــوص خود را دارد که نوع فرآورده توزیعی در آن 
قید شــده اســت و برای مثال نفتکشی که نفت کوره حمل می کند، 
سیســتم به او اجازه حمل فرآورده دیگری را نخواهد داد و در موارد 
اســتثنا و ویــژه نیــز باید کاماًل مخزن و تانکر نفتکش  شست شــو و 
مخزن دوباره کنترل شــود، ســپس فرآورده جدید را بارگیری کند.

طبق اعالم وزارت نفت، ساالری نسب تأکید کرد: در هر انبار فرآورده 

یــک واحــد کنترل کیفیت وجــود دارد که این واحد وظیفه کنترل 
استانداردهای محموله فرآورده نفتکش ها را پس از حرکت به عهده 
دارد. فرآورده توزیعی در سطح کشور هنگام تحویل از پاالیشگاه نیز 
تحت بررســی های الزم قرار می گیرد.وی با تأکید بر اینکه خطوط 
انتقال نفت و نفت کوره نیز کاماًل مجزا از خطوط فرآورده های رنگی 
است، گفت: در مواردی محدود اگر بخواهیم از یک خط نفت سفید، 
بنزین و گازوئیل منتقل کنیم، ابتدا نفت گاز حمل می شــود، سپس 
نفت سفید که ماده ای روشن است، به خط تزریق می شود و خط از 
این طریق کاماًل شسته شده و پس بنزین ارسال می شود که در این 

مرحله نیز کیفیت بنزین کاماًل کنترل می شود.

 وزیر نفت :

گرفتند زمینهتجارتگاز ایرانوروسیهتصمیماتخوبیدر

كوتاه از انرژی

بین الملل

پاسخ مدیر دفتر نظارت بر مولدهای مقیاس کوچک :

 توسعه تجدیدپذیرها در تهران 
کجا پیش رفت؟ تا 

مدیر دفتر نظارت بر مولدهای مقیاس کوچک، 
تولیــد پراکنده و انرژی های نو شــرکت توزیع 
نیــروی برق تهران بزرگ گفت: در حال حاضر 
حدود 2۳0 نیروگاه خورشیدی در تهران فعال 
اســت و ۳۳ نیــروگاه با تــوان تولیدی حدود 2 
مــگاوات )در مجموع( نیز در مرحله راه اندازی 
قرار دارد.نقی اکبرپور  با اشاره به آخرین وضعیت 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر در تهران، اظهار کرد:  
تاکنون سه مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی 
در پایتخت  نصب و راه اندازی شده و همچنین 
توســعه اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره بــرداری از دو مگاوات دیگر نیز در دســت 
اقدام است.وی با بیان اینکه ظرفیت سامانه های 
خورشیدی نصب شده در سازمان های دولتی و 
نهادهای عمومی غیردولتی پایتخت، در حدود 
دو مگاوات اســت که در این میان بانک ملی و 
شهرداری تهران بیشترین ظرفیت نصب شده را 
به خود اختصاص داده اند، گفت: از نیروگاه های 
خورشــیدی نصب شده در سال گذشته ۴000 
مگاوات ساعت، انرژی تولید شده است که این 
مقــدار انرژی، معــادل صرفه جویی در  ۶0۸۶ 

بشــکه نفت خام بوده اســت.مدیر دفتر نظارت 
بــر مولدهای مقیاس کوچک، تولید پراکنده و 
انرژی های نو شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ با اشــاره به اهمیت توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر در تهران، تاکید کرد: این رقم معادل 
جلوگیری از انتشــار 2۶1۷ تن گاز دی اکسید 
کربن و منافع حاصل آن معادل کاشت بیش از ۶0 
هزار اصله درخت 10 ساله است.وی یادآور شد: 
بهره بــرداری از ۳5 هزار مگاوات انرژی در چهار 
سال آینده از سوی وزارت نیر و برنامه ریزی شده 
که از این میزان، 10 هزار مگاوات به انرژی های 
تجدیدپذیــر اختصاص دارد.با توجه به وضعیت 
جوی در کالن شــهری ماننــد تهران، کاهش 
آالینده های زیســت محیطی از جمله مسائلی 
است که باید با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و 
پاک در نظر گرفته شود. همچنین با توجه به نیاز 
روزافزون به انرژی و مشکالت مربوط به احداث 
نیروگاه سوخت فسیلی از جمله محدودیت این 
منابع و همچنین محدودیت فضا و هزینه، کمک 
به توســعه احداث مولدهای پراکنده از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

 مشترکان پرمصرف برق 
کنند باید هزینه بیشتری پرداخت 

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه مجلس از مصوبه دولت 
دربــاره افزایش پلکانی تعرفــه مصرف مازاد 
بر الگوی مشــترکان پرمصــرف برق حمایت 
می کند، گفت: کسانی که برق بیشتری مصرف 
مــی کنند باید هزینه بیشــتری هم پرداخت 
کنند.محمدرضــا پورابراهیمــی با اشــاره به 
مصوبــه هیات دولت درباره آیین نامه افزایش 
پلکانی تعرفه مصرف مازاد بر الگوی مشترکان 
پرمصرف برق گفت: این کار ارزشمندی است. 
سرانه مصرف برق در کشور ما نسبت به سرانه 
مصرف در دنیا بســیار زیاد اســت.وی با بیان 
اینکه کشــور ما از لحــاظ مصرف تمام انرژی 
ها اعم از برق، گاز و بنزین جز کشــورهای پر 
مصرف دنیا اســت، گفت: بــا توجه به مصرف 
مازاد برق در کشورمان نسبت به استاندارهای 
منطقــه ای و جهانــی و هم به خاطر کســری 
مصرف برق در کشــور و همچنین لزوم صرفه 
جویی، این مصوبه به حل ناترازی و استاندارد 
کردن میزان ســرانه مصرف در کشور و از همه 
مهــم تــر ایجاد عدالت  کمک می کند. در این 

شرایط متناسب با مصرف برق به صورت تعرفه 
پلکانی، کســانی که برق بیشتری مصرف می 
کنند هزینه بیشــتری هم پرداخت می کنند. 
منابــع حاصلــه نیز به خزانــه دولت رفته و باز 
تولید در حوزه های مختلف کشــور می شــود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: بر 
این اساس مشترکین برق که مصرف بیشتری 
دارنــد باید هزینه بیشــتری پرداخت کرده و 
به تبع آن نســبت به قشــر متوســط و ضعیف 
یارانــه برق کمتری دریافت کنند.وی توضیح 
داد: در کشــور ما، مابه التفاوت قیمت سوخت 
بــا قیمت جهانی فاصله زیادی دارد، این یعنی 
عمال میزان مصرف بیشــتر حامل های انرژی 
به معنای برخورداری بیشتر از یارانه ها هست 
لــذا طبیعتا در دهک هایی بــا مصرف باالتر، 
بایــد پرداخت یارانه مبتنی بر عدالت باشــد. 
پورابراهیمــی  در توصیــه ای بــه مردم برای 
مصــرف بــرق گفت: مــردم در حد ضرورت از 
برق مصرف کرده و صرفه جویی کنند همچون 
استفاده از المپ های کم مصرف که اتوماتیک 

وار مصرف برق را کم می کند.

پس از سال ها؛

قیمت نفت از مرز 90 دالر 
عبور کرد

روند افزایشی قیمت نفت در بازارهای 
جهانی نشان از ادامه دار بودن آن است 
به طوری که قیمت نفت برنت دریای 
شــمال از مرز ۹0 دالر گذشته است. 
داده هــای معامالتی در بورس جهانی 
نشان می دهد که قیمت هر بشکه نفت 
خام برنت دریای شــمال برای اولین 
بار در هفت ســال گذشته یعنی از 1۳ 
اکتبر 201۴ از مرز ۸۹ دالر گذشــت.

قیمــت معامالت برای نفت خام برنت 
دریــای شــمال 0.۶0 درصد افزایش 
یافت و به ۸۹.0۳ دالر در هر بشــکه و 
معامالت برای نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیــت با 1.۸0 درصد افزایش به 
۸۶.۳۶ دالر رسیده است.از اردیبهشت 
ماه ســال گذشته، »اوپک پالس« به 
دلیــل کاهش تقاضای نفت ناشــی از 
همه گیــری ویروس کرونا، تولید خود 
را ۹.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش 
داد اســت کــه این امر ســهم زیادی 
در افزایــش قیمــت نفت در بازارهای 

جهانی دارد.
طبــق آمــاری کــه از ذخایر هفتگی 
نفــت در ایاالت متحــده پیش بینی 
شــده موجودی انبارهای تجاری این 
کشــور به پایین ترین ســطح خود از 
اکتبر 201۸ رســیده است.براساس 
آخریــن تغییــرات قیمــت نفت در 
سراســر جهــان تا ســاعت 11 امروز 
بــه وقت تهران، نفت خــام ایران در 
بازارهای جهانــی ۸2.۷ دالر به ازای 
هر بشــکه به فروش می رسد.با توجه 
بــه اینکه دولت ســیزدهم به راحتی 
توانســته تحریم هــای نفتی آمریکا و 
متحدانش علیه ایران را دور بزند به نظر 
می رســد با درآمدزایی بیشتر دولت از 
این طریق شاهد کاهش کسری بودجه 
در کشور باشیم.دولت در بودجه سال 
آینده میزان فروش نفت در سال آینده 
را بــر 1.2 میلیون بشــکه نفت خام با 
قیمت ۶0 دالر بســته است ولی با این 
حال شــیوع دوباره سویه جدید کرونا 
)اومیکرون( در بیشــتر کشــورهای 
جهــان و حمــالت راکت های یمنی 
به تأسیســات امارات نشــان می دهد 
قیمت نفت همچنان افزایشــی باشد.

از طرف دیگر میل کشــورهای جهان 
به ذخیره سازی نفت به دلیل ترس از 
کرونــا و عرضه پایین اوپک پالس در 
بــازار می تواند این امیدواری را حاصل 
کنــد که بودجه حاصل از فروش نفت 
در ســال آینده محقق شده و افزایش 
درآمدزادیی نیــز می تواند خالءهای 
ناشــی از کســری بودجــه در بخش 

دیگری را پر کند

همزمان با صعود قیمت به 88 دالر

اوپک دورنمای مثبتی 
 برای بازار نفت 
پیش بینی کرد

اوپــک در جدیدترین گزارش ماهانه 
خود به رشــد قــوی تقاضای جهانی 
بــرای نفت در ســال 2022 با وجود 
شــیوع واریانــت اُمیکرون و افزایش 
نرخهــای بهره همچنان خوشــبین 
مانــد و تاکیــد کــرد بازار تــا پایان 
امســال به خوبی حمایت می شــود.
ایــن دیدگاه خــوش بینانه اوپک با 
صعود قیمت هــای نفت به باالترین 
حد از ســال 201۴ همزمان شــده 
است. عرضه محدود از صعود قیمتها 
پشتیبانی کرده و گزارش اوپک نشان 
می دهد این گروه در دسامبر تولیدش 
را کمتر از میزانی که متعهد شده بود، 
افزایــش داد.اوپک در گزارش ماهانه 
خود پیش بینی کرد تقاضای جهانی 
برای نفت در ســال 2022 به میزان 
۴.15 میلیون بشکه در روز رشد می 
کند که برآورد مذکور تغییری نسبت 
به ماه پیش نداشــته اســت. مصرف 
نفت در ســه ماهه ســوم از مرز 100 
میلیون بشــکه در روز عبور می کند.
در گزارش اوپک آمده اســت اگرچه 
واریانت جدید اُمیکرون در نیمه اول 
ســال 2022 بر تقاضــا تاثیر خواهد 
داشــت که البته بــه تدابیر قرنطینه 
بیشتر و افزایش نرخ بستری شدن در 
بیمارســتان و تاثیر آن بر نیروی کار 
بســتگی دارد اما پیش بینی ها درباره 
قوی ماندن نرخ رشد اقتصادی بدون 

تغییر مانده است.

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو:

 تیم های عملیاتی وزارت نیرو 
در همه استان های کشور 

آماده باش هستند
مدیــرکل مدیریت بحران وزارت نیرو گفت: با 
توجــه به تداوم روند بارندگی در اســتان های 
کشــور، تیم هــای عملیاتــی وزارت نیــرو از 
لحظــه شــروع بارش ها در این اســتان ها در 
آماده باش هستند.سید اعتضاد مقیمی افزود: 
از ســاعت های نخســت بارندگی ها، تیم های 
عملیاتی در نقاط مختلف کشــور حاضر و در 
حــال خدمات رســانی هســتند.وی افزود: با 
توجه به تداوم بارش های شدید در استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، 
لرستان و کردستان در صورت ایجاد دسترسی 
و گشایش راه های مواصالتی برق همه روستاها 
متصل خواهد شد.مقیمی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضــر تیم های عملیاتی وزارت نیرو در 
همه استان های درگیر بارش سنگین برف، در 
حالت آماده باش هستند.وی از بروز محدودیت 
برق ناشی از بارش برف در برخی استان ها خبر 
داد.همچنین امــروز معاون هماهنگی توزیع 
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر( گفت: در حال حاضر تیم های عملیاتی 
در مناطــق مذکــور در حال تالش برای وصل 
مجدد برق هســتند؛ تعداد زیادی از روســتاها 
بــرق دار شــده اند اما وصل بــرق همه مناطق 

نیازمند باز شدن راه های دسترسی است.

 مدیرکل هوشمندسازی 
: و فناوری های نوین توانیر

برنامه ریزی برای نصب ماهانه 
 یک میلیون کنتور 

هوشمند از 1401
مدیرکل هوشمندســازی و فناوری های نوین 
شــرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران) توانیر( گفت: براساس برنامه ریزی 
انجام شــده سرعت نصب کنتورهای هوشمند 
افزایش خواهد یافت، به گونه ای که از ســال 
آینــده ماهانه یک میلیون کنتور نصب خواهد 
شــد.»هادی مدقق« افزود: اکنون ۸50 هزار 
کنتور هوشمند در کشور نصب شده که با همین 
میزان نیز 50 درصد بار شبکه رویت پذیر شده 
اســت.وی ادامه داد: این کنتورها در سال های 
گذشــته با اولویت مشترکان بزرگ صنعتی، 
مشــترکان پرمصرف اداری و کشاورزی نصب 
شده است.مدیرکل هوشمند سازی و فناوری 
های نوین توانیر خاطرنشــان کرد: بر اســاس 
برنامه ریزی انجام شــده، تعــداد کنتورهای 
نصب شــده هوشمند تا پیک تابستان 1۴01 
به ۴.5 میلیون مشــترک خواهد رســید که با 
نصب این تعداد کنتور که با اولویت مشترکان 
پرمصــرف خانگی انجام خواهد شــد، میزان 
رویــت پذیری شــبکه به حــدود ۷5 درصد 
افزایش می یابدمدقق گفت: براساس قانون و 
بــا توجه به اجرای مصوبه جدید دولت در باره 
نحوه محاسبات برق از ابتدای بهمن ماه جاری، 
صنعت برق موظف به نصب کنتور هوشــمند 
برای همه ۳0 میلیون مشــترک خانگی است 
که این میزان در یک برنامه ســه ســاله انجام 
خواهد شد.وی، تنگناهای مالی را از مهمترین 
دالیل کندی روند نصب کنتورهای هوشــمند 
در سال های گذشته برشمرد و خاطرنشان کرد: 
این دســتگاه ها مهمتریــن ابزار اندازه گیری 
هوشــمند مصرف مشترکان است و می تواند 
به مشــترکان در مدیریت مصرف برق کمک 
کند.مدیرکل هوشمندســازی و فناوری های 
نویــن توانیر ادامــه داد: در حال حاضر به طور 
هفتگی، کنتور هوشــمند بــرای یکصد هزار 
مشــترک خانگی نصب می شود که در صورت 
فعال شدن ظرفیت های داخلی تولید کنتور و 
هماهنگی های وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بخش خصوصــی و اپراتورهای همراه، برنامه 
نصب یک میلیون دســتگاه با ســرعت قابل 
دسترســی است.مدقق درباره روند نصب این 
کنتورها، گفت: هم اکنون شرکت های توزیع 
کنتورها را با اولویت های تعریف شــده خرید 
و نصب می کنند اما در صورتی که مشــترکی 
تمایل به نصب پیش از موعد این نوع کنتورها 
داشــته باشــد، می تواند با ثبت درخواســت 
در اپلکیشــین »بــرق من« روال نصب را طی 
کند.وی  درباره هزینه نصب کنتور هوشــمند 
نیز اظهار داشــت: هزینه کنتور هوشــمند و 
تعویــض آن برای مشــترکان تک فاز خانگی 
حدود ۸00 هزار تومان اســت که در اقســاط 
2۴ ماهه از آنان دریافت می شــود.به گزارش 
ایرنا، روز گذشته مدیرعامل توانیر بیان داشت: 
صنعــت بــرق با هدف مدیریت بــار تا قبل از 
پیک بار تابستان 1۴01 عالوه بر اصالح نظام 
تعرفه ای به دنبال ایجاد تحول در بخش اندازه 
گیری الکتریکی اســت که بزرگترین معضل 
صنعت برق است.»آرش کردی« ادامه داد: در 
ســال های قبل هدف گذاری شده بود تا همه 
مشترکان مجهز به کنتورهای هوشمند شوند و 
براین اساس طرح »فهام« حدود 10 سال پیش 
آغاز شد، اما امسال با توجه به محدودیت هایی 
که در تابستان برای مشترکان ایجاد شد مقرر 
شده این طرح با سرعت بیشتری انجام شود.

وزیــر نفت مهم ترین محورهای دیدار با مقام های 
روســیه را تبیین کرد و گفت: تصمیم های خوبی 
در زمینه تجارت گاز گرفته شده است که می تواند 
سبب تحول در منطقه شود.جواد اوجی به انتخاب 
وزارت نفت به عنوان ریاســت کمیسیون مشترک 
اقتصادی در دولت اشــاره کرد و گفت: از یک ماه 
گذشته زمینه های همکاری در بخش های مختلف 
از جمله انرژی با شرکت ها و دولت روسیه بررسی 
شــد.وی افزود: از بدو ورود، نشســت های خوبی 
با ریاســت کمیسیون مشــترک اقتصادی روسیه 
در حوزه هــای مختلــف انــرژی، راه و ترابــری، 
جهادکشــاورزی، نیــرو، مواردی که در گذشــته 
ابهامی داشته اند و پروژه هایی که شرکت های روس 
در ایران در حال فعالیت هســتند، انجام و تبادل 
نظر شد و تصمیم های خوبی گرفته شد.وزیر نفت 
ادامه داد: در حوزه انرژی نیز در بخش باالدســت، 
توسعه میدان های نفت و گاز و بخش پایین دست 
در توســعه پتروپاالیشگاه ها و پتروشیمی و انتقال 
تجهیــزات و فنــاوری که در صنعــت نفت و گاز 
ایران راهبردی اســت، تصمیم های خوبی گرفته 
شــد.اوجی به نشست با الکســاندر نواک، معاون 
نخســت وزیر روسیه هم اشــاره و با بیان اینکه در 
این نشســت نیز درباره محورهای جدید همکاری 
با روســیه تبادل نظر شــد، اظهار کرد: دو کشــور 
دارای ظرفیت های خوبی در حوزه انرژی هســتند 
و امیدواریــم با تفاهم هــا و توافق هایی که در این 
نشســت هایی که با وزارت انرژی روســیه، معاون 
نخست وزیر روسیه و شرکت های مختلف و بزرگ 

روســیه انجام شــد، به زودی این موارد به امضای 
قرارداد منجر شــود.وی با بیان اینکه در نشست با 
شرکت های بزرگ روسیه در موضوع انتقال فناوری 
و تجهیزات راهبردی مورد نیاز  و راهبردی صنعت 
نفت توافق های خوبی انجام شــده اســت، تصریح 
کــرد: نقشــه جامــع و کامل همکاری با روســیه 
تدوین شــده که در اختیار این کشــور قرار گرفته 
اســت، امیدواریم در چارچوب این نقشه به توافق 

و قراردادهای جدیدی دست یابیم.

با روسیه در ائتالف اوپک پالس هم نظر بودیم
وزیر نفت درباره گسترش همکاری ایران و روسیه 
از جایــگاه بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز 
جهان هم اظهار کرد: دیدگاه های ایران و روســیه 
در ائتالف اوپک پالس بســیار به هم نزدیک است 
و در توافق های اخیری که اوپک پالس داشــته، 
هم نظر  بودیم.وی با اشاره به اینکه ایران و روسیه 

به عنــوان بزرگ ترین دارندگان ذخایر گاز جهان 
می توانند با هم در این بخش )گاز(  همکاری کنند 
و امروز پیشنهادهای خوبی در این زمینه ارائه شد، 
ادامه داد: ایران با توجه به زیرساخت های موجود 
آمادگی خود را برای تجارت و سوآپ گاز از روسیه به 
ایران و دیگر کشورهای همسایه اعالم کرده است.
وزیر نفت با بیان اینکه همچنین پیشــنهادهایی 
در زمینــه تبدیل گاز بــه ال ان جی و صادرات در 
قالب آن هم ارائه شــد، گفت: تصمیم های خوبی 
در زمینه تجارت گاز اتخاذ شده است که می تواند 
سبب تحول در منطقه شود.اوجی با اشاره به اینکه 
هر دو کشــور ایران و روســیه تحریم هستند که 
می توانند از این فرصت استفاده کنند و آن دسته 
از شــرکت های روســی که با شرکت های اروپایی 
و آمریــکا همــکاری ندارنــد می تواننــد با ایران 
همکاری داشــته باشند، تصریح کرد: مقرر شد از 
توان شرکت های روس در بخش باالدست و توسعه 

میدان های نفتی و ســاخت تجهیــزات و انتقال 
فناوری اســتفاده کنیم، همچنین شرکت های دو 
کشــور می توانند با تأسیس کارخانه مشترک در 
ایران و تولید تجهیزات افزون بر استفاده در ایران، 

آن را صادر کنند.

 همکاری های نفتی ایران و روسیه 
توسعه می یابد

طبق اعالم وزارت نفت، شــب گذشته جواد اوجی، 
وزیر نفت و نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه 
درباره راه های گســترش مناسبات اقتصادی، رفع 
موانع بانکی، گمرکی و زیرساختی، تقویت همکاری 
تهران و مسکو در حوزه نفت و انرژی و سرمایه گذاری 
مشــترک در طرح هــای زیربنایی انــرژی رایزنی و 
گفت وگو کردند.وزیر نفت در دیدار با الکساندر نواک، 
معاون نخســت وزیر روسیه تقویت همکاری ایران و 
روســیه در قالب ائتالف اوپک پالس با هدف تأمین 
منافــع و تنظیم بــازار انرژی، تأمین نیازمندی های 
متقابــل، همکاری منطقه ای در انتقال گاز ایران به 
پاکســتان و هند با مشــارکت شرکت های روسی، 
بومی ســازی تجهیزات نفت در ایران، همکاری در 
حــوزه ال ان جی، انتقال فناوری و ســرمایه گذاری 
مشــترک را بررســی کردند.اوجی بــا بیان اینکه 
توافق های خوبی در حوزه همکاری های نفت و انرژی 
به دســت آمده اســت، تصریح کرد: مذاکرات خوبی 
برای همگرایی اقتصادی، رفع موانع، سرمایه گذاری 
مشترک و توسعه همکاری های حوزه نفت و انرژی 

با طرف روس به دست آمده است.

خبر ویژه

معــاون تحقیقــات و منابع انســانی وزارت نیرو گفت: ایران یکی از 1۴ کشــور 
نیروگاه ساز بزرگ جهان است. »رضا انجم شعاع« در سومین نشست هم اندیشی 
معاونت ســرمایه انســانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در بخش برق 
کشــورمان  گام های بزرگی توســط متخصصان برداشت شده، به طوری که بیش 
از ۸۶ هزار مگاوات نیروگاه احداث شــده اســت.وی ادامه داد: طول شــبکه های 
انتقال برق 5۴ هزار و ۸00 کیلومتر است که برق ۳0 میلیون مشترک را تامین 
می کند.انجم شعاع خاطرنشان کرد: وزارت نیرو در کنار ۷15 سد که 5۴ میلیارد 
مترمکعب آب را ذخیره می کند،  ۳0 هزار کیلومتر خطوط انتقال آب، 1۶ هزار 

کیلومتر شبکه های آبیاری، 1۶۶ تصفیه خانه آب، 1۸ میلیون مشترک در بخش 
آب و ۸ میلیون مشــترک فاضالب را مدیریت می کند.معاون تحقیقات و منابع 
انســانی وزارت نیرو با تاکید بر نگاه ویژه دولت ســیزدهم به دو بخش مهم آب 
و برق،  گفت: وزارت نیرو با 200 شــرکت وابســته و تابعه دو خدمت زیربنایی 
یعنی تامین آب و برق را به مردم ارائه می کند. با وجود همه تالش های صورت 
گرفته در سال های گذشته شاهد یک ناترازی هستیم که دولت سیزدهم با یک 
برنامه ریزی منســجم و منظم به دنبال افزایش ۳5 هزار مگاواتی ظرفیت برق 

کشور در چهار سال آینده و جبران این ناترازی است.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو:

کشور نیروگاه ساز جهان است ایران جزو 14 
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55بانک و بیمه  در یکشنبه ها با نماینده ها و شبکه فروش 
ح شد؛  مطر

اقدامات مدیریت بر عملکرد 
نماینده ها تاثیر مستقیم دارد

یــک نماینده بیمــه رازی در 
شهرســتان شوشــتر گفت: 
اقدامات اخیــر مدیریت بیمه 
رازی در راســتای توجه ویژه به 
نماینده ها در عملکرد نماینده ها 
و شــبکه فروش تاثیر بسزایی دارد. چهاردهمین 
رویداد یکشنبه ها با نماینده ها و شبکه فروش در 
حالی برگزار شــد که میزبان این رویداد مهمان 
ســتاد بیمه رازی و ناصرالدین اسالمی فرد- مدیر 
روابط عمومی و اموربین الملل شرکت بیمه رازی 
بود، نســرین محمدی- نماینــده بیمه رازی در 
شهرســتان شوشتر با ابراز خوشحالی و افتخار به 
سبب همکاری با بیمه رازی، گفت: به عنوان یکی 
از اعضــای کوچــک خانواده بــزرگ بیمه رازی، 
اقدامات اخیر مجموعه مدیریتی شرکت را بسیار 
مهــم و تاثیرگذار می دانم زیرا اســتراتژی هایی 
همچــون اســتراتژی نماینده محوری و شــعبه 
محــوری تاثیرقابل توجهی بر عملکرد نماینده ها 
داشته است.او خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر 
مجموعه بیمه رازی در زمینه ارتباطات مجازی با 
نماینده ها، شبکه فروش و بیمه گذاران بسیار فعال 
بــوده و این موضوع عاملی شــده تا نماینده ها به 
فعالیت در فضای مجازی به ویژه پلتفرم اینستاگرام 
روی بیاورند که این موضوع در ارتباط نماینده ها 
با بیمه گذاران و بازاریابی نماینده ها تاثیرگذار بوده 
اســت.همچنین در ایــن جلســه ناصرالدیــن 
اسالمی فرد- مدیر روباط عمومی و امور بین الملل 
بیمه رازی آخرین دستاوردها و اقدامات بیمه رازی 
در راســتای اجــرای هرچه بهتــر پنج چرخش 
استراتژیک و اهداف مرتبط با آن را تشریح کرد و 
گفــت: روابط عمومی و امور بین  الملل بیمه رازی 
در یکسال اخیر اقدامات خاصی را در زمینه افزایش 
تعامل با نمایندگان بیمه رازی در سراســر کشور 
انجــام داده و همــواره به دنبال ارائه راهکار جدید 
برپایــه فناوری اطالعات در راســتای تقویت این 
ارتباط دو ســویه است.گفتنی است یکشنبه ها با 
نماینده ها و شــبکه فــروش برنامه جدید روابط 
عمومی بیمه رازی است که هر یکشنبه مدیر روابط 
عمومــی و امور بین الملل شــرکت بیمه رازی در 
دفاتر نماینده ها و شبکه فروش حاضر و از مشکالت 

و اقدامات آنها مطلع می شود.

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی: 

 فرایند پرداخت تسهیالت 
به مردم آسان تر شود

رئیــس شــورای هماهنگی 
بانک هــای دولتــی در حضور 
رییس جمهور بر نقش محوری 
بانک هــا در تامیــن مالــی 
بنگاه های اقتصادی تاکید کرد 
و گفت: فرایند پرداخت تسهیالت بانکی به عموم 
مردم باید آســان تر شــود. محمد رضا فرزین در 
جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت 
بــا مدیران عامــل بانک های دولتی و خصوصی با 
اشاره به این که ۸۳ درصد تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی کشور توسط نظام بانکی انجام می شود، 
ادامه داد: اقتصاد کشور ما بانک محور است و بانک 
ها الزم اســت در این خصوص نقش مناسبی ایفا 
نمایند.مدیرعامــل بانک ملی ایران به ارزش مالی 
بیــش از ۸0 هزار هزار میلیارد تومانی بانک های 
کشور اشاره کرد و با بیان این که اعتماد مردم به 
نظام بانکی بســیار قابل توجه اســت، اظهار کرد: 
اکنون ۸0 میلیون نفر در بانک های کشور حساب 
بانکی دارند و به طور متوسط هر یک نفر، ۸ حساب 
بانکــی را بــه خود اختصاص داده اســت.فرزین 
همچنین نقش نظام بانکی را در ایجاد شغل قابل 
توجه خواند و با بیان این که بانک ها هر سال مبالغ 
قابل توجهی به منظور ایجاد و یا توسعه بنگاه های 
اقتصادی اشــتغالزا به صورت تسهیالت پرداخت 
مــی کنند، گفت: اکنون بیش از 2۳0 هزار نفر به 
طور مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی کشور 
شاغل اند و بیش از این رقم نیز بازنشسته از بانک 
ها در کشــور داریم.مدیرعامــل بانک ملی ایران 
همچنین با تاکید بر لزوم برچیده شدن قوانین و 
مقررات دست و پاگیر اداری که فرایند تخصیص 
تســهیالت بــه متقاضیان را طوالنــی می کند، 
خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید با حرکت به سمت 
اعتبارســنجی به جای نظام وثیقه محور، نه تنها 
ســرعت پرداخت تسهیالت را افزایش دهد، بلکه 
بازگشت منابع به بانک را نیز بیش از پیش تضمین 
کند.وی همچنین با بیان این که بانک ملی ایران، 
برند نظام بانکی است و هدف ما، افزایش فراگیری 
مالی بانک ملی ایران اســت، به ارائه گزارشــی از 
عملکرد این بانک پرداخت.فرزین گفت: بانک ملی 
ایران در همه شــهرها و روســتاها شعبه دارد و ما 
معتقدیم این شــرایط باید حفظ شود.مدیرعامل 
بانــک ملی ایران همچنین به پرداخت 150 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت طی ۹ ماه نخست سال 
جاری توســط این بانک اشاره و خاطرنشان کرد: 
۴0 درصــد ایــن مبلغ در قالب تســهیالت خرد 
پرداخت شــده اســت.وی بانک کارگشایی را نیز 
محلی مناســب برای تامین مالی خرد خواند و با 
بیان این که فرایند پرداخت تسهیالت در این بانک 
 تنها 2۴ ســاعت و بــا دریافت وثیقه خرد صورت 

می گیرد، بر توسعه این روند تاکید کرد.

اخبار

رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک ها:

 نقش آفرینی نظام بانکی 
 در تأمین مالی پروژه های بزرگ 

حائز اهمیت است

رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک ها، 
نقش آفرینی نظام بانکی در تأمین مالی پروژه های 
بزرگ را حائز اهمیت دانســت.حجت االســالم و 
المسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشستی با تیم 
اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک های کشور، 
مدیران بانک ها را امنای کشور تلقی نمود و نقش 
بانک ها در تأمین مالی پروژه های اقتصادی کالن 
را حیاتی دانســت.رییس جمهور افزود: دولت به 
مدیران بانک ها اعتماد و اعتقاد دارد ولذا مدیران 
با شــجاعت و شــهامت اقدامات تحول آفرین در 
حوزه های پولی، ســرمایه گــذزاری و اقتصادی 
انجام دهند.رییســی اظهار داشــت: نظام پولی 
هم باید مقتدر و هم اعتبار و آبرومند باید باشــد، 
بایــد خود مدیران بــرای حفظ و صیانت از نظام 
بانکی پیش گام و مدعی باشند.رئیس جمهور با 
ابراز خشنودی از جلسه مفید برگزار شده بر تداوم 
برگزاری جلســه گفــت: بازنگری مقررات حاکم 
ضروری است و تشکیل کارگروه خاص بانک های 
خصوصــی و دولتی با مشــارکت بانک مرکزی و 
استفاده از تجارب ارزشمند مدیران خدوم شبکه 
بانکی مورد تاکید اســت.او در ادامه گفت: بانک ها 
ترتیبی اتخاذ نمایند تا اعطای تسهیالت به مردم 
تســهیل شــود و در عوض افراد بدحساب امکان 
دریافت آســان وام نداشته باشند.رئیس دولت در 
بخشی از سخنانش بر ضرورت هدایت نقدینگی به 
فعالیت های تولیدی پرداخت و گفت: اگر نقدینگی 
به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد 
کرد، اما اگر نقدینگی به ســوی تولید نرود، مانند 
سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی 
به بار می آورد.رئیس جمهور در ادامه به این نکته 
اشاره کرد که بانک ها باید به ایجاد بنگاه ها بپردازند 
نــه اینکه بنــگاه داری کنند. رئیس دولت با بیان 
اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گروه 
تحول نظام بانکی کشور است بر این نکته تاکید 
کرد که بانک ها در اعطای وام های خرد باید به جای 
تقاضای وثیقه بر اعتبار سنجی تکیه کنند.گفتنی 
است در این جلسه که با حضور معاون اول رییس 
جمهور، معاون اقتصادی رییس جمهور، مشــاور 
عالی اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس 
سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و 
مدیران عامل سی بانک دولتی و خصوصی برگزار 
شد، مدیرعامل بانک توسعه تعاون به عنوان یکی 
از هفت مدیر عامل منتخب شبکه بانکی به ایراد 

سخن پرداخت.

مهدی ربیعی طراح جان دانا:

وپرداختخسارتآنالیناست فرایندصدور
جزییات و مشــخصات محصول جدید 
بیمــه دانا در حوزه بیمه های زندگی با 
نام جان دانا تشــریح شد.مهدی ربیعی، 
طــراح “جــان دانا” دربــاره بیمه گری 
هوشــمند و ارتبــاط آن بــا این طرح 
گفــت: اگر بخواهیم بیمــه نامه “جان 
دانا” را به عنوان یک بیمه نامه هوشمند 
تعریف کنیم در واقع اولین بار است که 
فراینــد صدور بیمه نامه از نوشــتن فرم 
پیشــنهاد، معرفی محصول، ارسال فرم 
پیشــنهاد و بررســی و کارشناسی فرم 
پیشــنهاد و در نهایت صدور بیمه نامه، 
به صورت دیجیتالی و هوشــمند صورت 
می گیرد. بدین گونه که نماینده فروش 
یا بازاریــاب، می تواند مزایای بیمه نامه 
را از روی تلفــن همــراه، آی پــد یا لپ 
تاپ، معرفی و نرخ اعالم نماید و بروشور 
آن نیــز به صورت دیجیتالی اســت.وی 
افزود: همچنین برای اولین بار است که 
سیستم، اضافه نرخ قد و وزن و استعمال 
دخانیات را به صورت هوشمند محاسبه 
و اعمال می کند این در حالی اســت که 
در گذشــته، این پیشــنهاد باید توسط 
کارشــناس صدور مــورد ارزیابی قرار 
می گرفت و اضافه نرخ های مربوطه نیز 
اعمــال می گردید.ربیعی ادامه داد: در 
حال حاضر سیســتم، هوشــمند شده و 
همه مراحل را به طور اتوماتیک محاسبه 
می  کنــد. در واقع فرایند صدور کوتاه تر 
شــده و هزینه بیمه گر هم کاهش پیدا 
کرده اســت. وقتــی از هوش مصنوعی 
استفاده می کنیم موجب کاهش هزینه ها 
می شود چون به جای نفر، از سیستم ها 
اســتفاده می نماییم که هم دقت و هم 

سرعت، افزایش می یابد.طراح بیمه نامه 
“جان دانا” در بخش دیگری از سخنانش 
اشــاره کرد: وقتی بیمه نامه، صادر شــد 
برای بیمه شده نیز به صورت الکترونیکی 
ارسال و حتی تمدید سال  های آینده آن 
هم به صورت الکترونیکی انجام می شود. 
همچنین فرایند خســارت بیمه نامه نیز 
به صورت آنالین پیش بینی شده تا نیاز 
نباشــد بیمه شــده، مراجعه حضوری 
داشــته باشــد.وی با تاکید بــر اینکه، 
جــان دانا یکی از محصوالتی اســت که 
در راستای بیمه گری هوشمند، فعالیت  
می کند، عنوان کرد: در واقع “جان دانا” 
یک بیمه نامه هوشــمند است و احتمال 
خطــا و تقلــب در آن به شــدت کاهش 
پیــدا می کند. بدین گونه که چنانچه در 

این بیمه نامه، پیشــنهادی را از یک نفر 
نپذیریم و شــرکت بیمه تشخیص  دهد 
نباید آن فرد بیمه شــود.ربیعی تصریح 
کــرد: حــال آن که فرد به هر نمایندگی 
دیگری مراجعه و اطالعاتش را ارســال 
کنــد ولواینکه اطالعات نادرســت ارائه 
دهد، به محض اینکه سیســتم، کدملی 
آن شــخص را تشــخیص دهــد به آن 
اجازه صــدور نمی دهد. بنابراین فرد از 
هر طریقی بخواهد با اطالعات نادرست 
وارد سیســتم شود نمی تواند سیستم را 
فریب دهد چراکه سیســتم، هوشمند 
اســت یعنی این گونه نیســت که فردی 
بخواهد اطالعات نادرست بدهد و شرایط 
پوشــش بیمه را به دست آورد. در واقع، 
سیســتم جلوی این تقلبات را می گیرد. 

در مجموع بیمه گری هوشــمند کمک 
می کند به اینکه شرایط بیمه نامه، سالم 
بــه ثمر بنشــیند.وی در پاســخ به این 
ســوال که چگونه شرکت های بیمه ای 
می توانند بــا تعریف محصوالت جدید 
بــه حقوق بازنشســتگان کمک کنند؟ 
اظهــار کرد: در راســتای اظهارات وزیر 
اقتصاد باید گفت برخی مسائل نیازمند 
زیرســاخت اســت. در رابطه با ماجرای 
بازنشســتگان نیز اگر بخواهیم، نامش را 
یــک نوع بیمه تکمیلی بگذاریم نیازمند 
زیرســاختی است که شرایط آن را باید 
دولــت و مجلس فراهم کنند بدین گونه 
کــه دولت و مجلس باید مصوبه ای را در 
ایــن زمینه ارائه دهند. البته نمونه های 
آن در کشورهای دیگر پیاده سازی شده 

و بنده نیز پیشــنهادی برای آن دارم که 
چنانچه زیرساخت فراهم شود می توانیم 
به آسانی آن را درکشور پیاده سازی کنیم 
تا مشکالت بازنشستگان حل شود چراکه 
آنها پس از اینکه بازنشســته می شــوند 
مبلغ مســتمری و یا بازنشستگی شان، 
تکافوی هزینه های جاری زندگی شــان 
را نمی کند.ربیعــی بــا تاکیــد بر اینکه 
شــرکت های بیمه به تنهایی می توانند 
به تعریف محصوالت جدید برای افزایش 
حقوق بازنشستگان بپردازند، اشاره کرد: 
شرکت های بیمه به یک شرط می توانند 
این کار را انجام دهند آن هم به شرطی که 
زیرساخت آن فراهم شود به بیان دیگر، 
شرکت های بیمه براساس زیرساخت ها 
و قوانیــن حرکــت می کننــد. وقتــی 
آیین نامه  و زیرســاختی در این ارتباط 
وجود نداشــته باشد، شرکت های بیمه 
نمی تواننــد محصــوالت جدیدی برای 
افزایش حقوق بازنشستگان ارائه دهند. 
به عنوان مثال در مورد بیمه های شخص 
ثالث نیز بدین گونه است یعنی در ابتدا 
قانون بیمه شــخص ثالث تصویب شده، 
پس از آن هم بیمه شــخص ثالث مطرح 
یــا در ابتدا قانــون بیمه، تصویب و پس 
از آن، بیمه ایجاد شــده اســت و یا ابتدا 
قانون تأسیس شرکت های بیمه تصویب، 
پس از آن شــرکت های بیمه تأســیس 
شــده اند. بنابراین برای افزایش حقوق 
بازنشستگان از طریق تعریف محصوالت 
جدید بیمــه ای، در ابتدا نیازمند قانون 
هســتیم و پــس از آن، اجرای قانون در 
قالب یک بیمه نامه یا یک طرح برعهده 

شرکت های بیمه خواهد بود.

خبر ویژه

بانــک ایــران زمین در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، 
موفق به دریافت تندیس این مراســم شــد.دوازدهمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران، روز سه شنبه 2۸ دی  سال 1۴00 با حضور جمعی 
از مســؤوالن کشــوری، مدیران شرکت ها و اســاتید دانشگاه در سالن 
اجالس سران، برگزار شد که در این مراسم مجید رضی زاده معاون مالی 
و پشتیبانی بانک به عنوان نماینده این بانک تندیس بلورین دوازدهمین 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد.جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران که از ســال 1۳۸۹ هر ســاله برگزار می شود، بسترساز بهبود 
و ارتقای ســطح مدیریت مالی و اقتصادی در شــرکت ها و سازمان های 

شرکت کننده است.حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی 
به جایگاه واقعی در شــرکت ها و ســازمان ها، تشــویق و ترغیب شرکت 
ها برای انجام خودارزیابی و شــناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های 
بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های 
ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی ســازمان در جهت 
دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان 
های برتر در حوزه مالی و اقتصادی، فراهم کردن امکان تبادل تجربیات 
موفق مدیران مالی از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است.
روابط عمومی بانک ایران زمین

دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط بانک ایران زمین

اخبار

گهی فقدان سند مالکیت  آ
مــورخ   11143 شــماره  بــوارده  تقاضــای  طــی  محمــدی  مصطفــی  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
ــر اســناد  1400/06/23 و ضمــن ارائــه دو بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفت
رســمی 23 ربــاط کریــم بــا اســتناد بــه تفویــض وکالــت شــماره 54526 مــورخ 1400/05/12 و 
53880 دفتــر 6 بروجــرد و 44296 مــورخ 1393/07/10 دفتــر 439 تهــران و 53631 مــورخ 
1399/05/12 و 53686 مــورخ 1399/05/15 و 53771 مــورخ 1399/05/21 ، 53880 
ــران  ــر 404 ته ــورخ 1387/05/03 دفت ــرد و 99807 م ــر 6 بروج ــورخ 1399/05/28 دفت م
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــع مش ــر مرب ــان 189 مت ــت اعی ــند مالکی ــت س ــی اس مدع
بــه مســاحت 5000 متــر مربــع قطعــه ســوم تفکیکــی پــاک 352 فرعــی از 156 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک 20 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه ســفیدار ربــاط کریــم ذیــل 
ثبــت 55594 صفحــه 30 دفتــر امــاک جلــد 231 بشــماره چاپــی 638539 بــه نــام آقــای 
میــر یعقــوب موســوی تیرآبــادی فرزنــد ســید مرتضــی ثبــت صــادر و تســلیم گردیــد کــه ســند 
مالکیــت فــوق بعلــت بــی احتیاطــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک مذکــور یــا 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 10 روز اعتــراض 
خــود را کتبــًا بــه ضمیمــه ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر 
اینصــورت پــس از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
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گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
چــون تحدیــد حــدود اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ پــاک ثبتــی 380 فرعــی 
از 147 اصلــی را خانــم فریــده النــگ احــد از ورثــه مرحــوم علیرضــا النــگ تقاضــا 
نمــوده اســت بــرای مجاوریــن ســند مالکیــت صــادر نشــده و تعییــن حــدود مطابــق 
مــاده 15 مقــدور نیســت لــذا عملیــات تحدیــد و حــدود پــاک 380 فرعــی از 147 
اصلــی روز یکشــنبه 1400/11/24 ســاعت 11 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و 
بعمــل خواهــد آمــد لــذا بدین وســیله بــه اطــاع میرســاند از مالــک مالکیــن مجــاور 
ــود  ــرای خ ــی ب ــق و حقوق ــه ح ــا چنانچ ــد ت ــی آی ــل م ــوت بعم ــوق دع ــاب حق و اصح
قایــل هســتند میتواننــد مســتندا برابــر تبصــره 2 مــاده واحــده بــه موضــوع مــواد 
16 و 20 قانــون ثبــت درخواســت واخواهــی خــود را از طریــق تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی ظــرف مــدت 30 روز دادخواســت اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک محــل و یــا در همــان تاریــخ ظــرف مــدت یکمــاه بــه مراجــع ذیصــاح 
ــورت و  ــر اینص ــد در غی ــه نمائی ــن اداره ارائ ــه ای ــی آن را ب ــم و گواه ــی تقدی قضای
ــراض اداره ثبــت برابــر  ــراض و عــدم وصــول اعت پــس از ســپری شــدن مــدت اعت

مقــررات نســبت بــه صــدور ســند بــه نــام متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار پنجشنبه 1400/10/30
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ابالغ بخشــنامه اخذ کد ســیاح در هنگام افتتاح حســاب در شــعب پست بانک
بخشنامه تاکید بر اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حساب برای جلوگیری از افتتاح حساب های مازاد، 
به شــعب و باجه های بانکی روســتایی پســت بانک ایران ابالغ شد.طی بخشنامه شماره 21۷/00/ب 
مورخ 2۶/10/1۴00 معاونت ســازمان و برنامه ریزی پســت بانک ایران بر اســاس بخشــنامه شماره 
1۳۶۸۴/1۳۹۹ مورخ 2۷/01/1۴00 معاونت بانک مرکزی ج.ا.ایران، تمامی شعب و باجه های بانکی روستایی پست 
بانک ایران می بایست نسبت به اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حساب سپرده برای جلوگیری از افتتاح حساب های 
مازاد از سامانه سیاح بانک مرکزی به صورت آنالین اقدام نمایند. بر این اساس تمامی شعب مکلفند؛ در هنگام افتتاح 
حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز و کوتاه مدت عادی عالوه بر اخذ کد سیاح آنالین از سامانه بانک مرکزی، 
سامانه بنکو نسبت به کنترل مضاعف حساب های مازاد این سپرده ها اقدام نمایند، لذا افتتاح حساب مازاد و فاقد کد 
سیاح از این نوع سپرده ها به هر نحو از تاریخ راه اندازی کد سیاح آنالین )ابتدای سال جاری ( برای مشتریان حقیقی 
مجاز نبوده وتخلف محسوب می شود. همچنین در سامانه سیاح بانک مرکزی، حساب سپرده قرض الحسنه جاری 
با دسته چک و حساب سپرده قرض الحسنه جاری با کارت، یک نوع حساب )جاری ( محسوب می شود، لذا افتتاح 
هر دو حساب مذکور برای یک شخص حقیقی مجاز نبوده و مازاد تلقی می شود و شعب می بایست تا راه اندازی کنترل 
مضاعف توسط سامانه بنکو برای سپرده های جاری از افتتاح حساب مازاد خوداری نمایند. از اینرو افتتاح حساب 
مازاد از تاریخ راه اندازی کد سیاح آنالین از این نوع سپرده برای اشخاصی که دارای یک فقره حساب جاری )با دسته 

چک یا صرفا با کارت ( نزد بانک می باشد به هر نحو مجاز نبوده و تخلف محسوب می شود. 

توسط بانک گردشگری انجام شد؛ 

گردشگری ح های بزرگ صنعت  تامین مالی 100 هزار میلیارد ریالی طر
چندین طرح  بزرگ صنعت گردشگری کشور با سرمایه گذاری و تامین مالی بالغ بر 100 
هزار میلیارد ریالی بانک گردشگری و مجموعه های مرتبط ، به بهره برداری رسیده و یا در 
حال ساخت و تکمیل است.بانک گردشگری در راستای رسالت خود، عالوه بر مشارکت از 
طریق عاملیت صندوق توسعه ملی و از محل بند)الف( تبصره 1۸ قانون بودجه کل کشور، 
به طور مستقیم نیز طرح های بسیاری را در حوزه گردشگری از منابع داخلی تامین مالی 
و حمایت کرده اســت.از جمله این پروژه ها می توان به پروژه کاروانســرای وکیل کرمان، 
هتل های فرودگاهی فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، مجموعه پرستیژلند اصفهان 
)شــامل هتل، مراکز خرید و ...(، پروژه هتل و مراکز اقامتی ســیرجان و بافت، مجتمع 
تفریحــی، تجــاری میکامال در منطقه آزاد کیش و پروژه منطقه ویژه اقتصادی تفریحی 
و گردشــگری ســرزمین ایرانیان)آیلند( اشاره کرد.همچنین تعداد زیادی از مجتمع های 
خدماتــی رفاهــی بین راهی، هتل ها و اقامتگاه های مختلف، کارگاه های صنایع دســتی 
کوچک و... در کشور نیز در راستای همین رسالت 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 آشیان )کاشان(، هتل 
لیدو رامســر، هتل مجلل درویشــی 2 )مشــهد( و هتل ویستریا وهتل آتا آنا در تهران نام 
برد.درباره بســته ها و خدمات بانکی ویژه فعاالن حوزه گردشــگری نیز عالوه بر تزریق 
مالی و تامین منابع برای اجرای پروژه های بزرگ، در جهت تســهیل فرآیندهای بانکی 
و اعتباری در حوزه گردشــگری، این بانک اقدام به طراحی و ارایه بســته ها و خدمات 
بانکی ویژه فعاالن حوزه گردشگری کرده است.از جمله بسته های مورد اشاره، می توان 
به بســته ویژه آژانس های مســافرتی و گردشگری و تسهیالت کارت سفر، گردش کارت 
و... اشــاره کرد که همگی در راســتای ترویج گردشگری و تسهیل تبادالت مالی در حوزه 
گردشــگری طراحی و ارایه شــده اســت. همچنین می توان به انعقاد قرارداد با تعدادی از 
شــرکت های هواپیمایی کشــور در راستای حمایت از صنعت حمل و نقل هوایی، توسعه 

صنعت گردشگری و ارزان سازی سفر طی دو سال گذشته اشاره کرد.
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آستان قدس رضوی در دیدار با ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد: تولیت 

مقابلهباانحرافاتدینیبرعهدهدارند روحانیونرسالتحیاتیدر امروز
خراســان رضــوی / گروه اســتان ها: 
تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز 
روحانیون رسالتی حیاتی برای معرفت 
افزایی و عمق بخشــی به معارف اسالمی 
در جامعه برای مقابله با انحرافات دینی 
و حفــظ ایمان جوانــان بر عهده دارند.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار ائمه جماعات حاشــیه شــهر 
مشــهد که در حرم مطهر امام رضا)ع( 
انجام شــد، اظهار کــرد: تبلیغ چهره به 
چهره در عین ســادگی کارکرد زیادی 
داشــته و بســیار در معرفــت افزایــی 
و عمق بخشــی بــه اعتقــادات دینــی 
مخاطبان مؤثر اســت.وی ضمن تأکید 
بر نفوذ رســانه های نویــن در جوامع و 
لزوم استفاده از آن ها در امر تبلیغ دین، 
خاطرنشان کرد: در کنار ضرورت استفاده 
مبلغــان از فناوری های نوین ارتباطی و 
رسانه های نوظهور، اما باید توجه داشت 
که همچنان شــیوه سنتی تبلیغ چهره 
به چهره و بی واســطه جزو مؤثرترین و 
کارآمدترین روش های تبلیغ دین است.

تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه با 

اشاره به تالش جریان  های انحرافی برای 
جــذب جوانان، ابراز کرد: همواره جهان 
اسالم با فرقه های انحرافی روبه رو بوده و 
مستکبران تالش کرده اند با ظهور آن ها 
در جوامــع و ایجــاد گرایش به این نوع 

جریان هــای دروغیــن به ویژه در میان 
جوانان، فطرت الهی آن ها را در راستای 
اهــداف شــیطانی و مســتکبرانه خود 
منحرف کنند.وی یکی از عوامل گرایش 
افــراد به جریان های انحرافی را نقص در 

معرفت و شــناخت آن ها نسبت به دین 
و عدم شــناخت افراد نسبت به حقیقت 
ایــن جریان های منحرف دانســت و در 
این میان نقش روحانیت در روشــنگری 
و مقابله با آنها را بســیار مهم ارزیابی و 

خاطرنشــان کرد: اسالم و مکتب تشیع 
روشــنگر و آگاهی بخش بوده و این امر 
چالــش جدی برای نظام ســلطه ایجاد 
کرده است. لذا برای مقابله با این جریان 
اصیل اســالمی و نظام اسالمی، با ایجاد 
انحرافــات دینی تالش می کنند اهداف 
اســتکباری خود را دنبال کنند.تولیت 
آستان قدس رضوی رسالت روحانیون را 
در روشنگری نسبت به جریانات انحرافی 
بسیار ســنگین برشمرد و تصریح کرد: 
روحانیت باید بــر روی مبانی اعتقادی 
تشــیع باقوت کار کننــد، مبانی دینی 
جوانان باید تقویت شــود و شــبهات و 
ابهامات آن ها پاســخ داده شود و وظیفه 
روحانیــون فعــال در مناطق حاشــیه 
شــهر در این عرصه بســیار خطیر است.

حجت االسالم والمسلمین مروی در پایان 
به اقدامات امدادرســان آســتان قدس به 
نیازمندان حاشیه شهر مشهد اشاره و اظهار 
کرد: در حوزه های معیشتی به میزان توان 
و امکانات دســتگیری از مجاوران حضرت 
رضا)ع( را وظیفه خود می دانیم و به میزان 
مقدورات در این حوزه اقدام خواهیم کرد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 به دلیل پخش مرتب برنامه رادیویی پرتو 
انجام شد؛

 تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر 
 از شرکت توزیع نیروی برق 

استان سمنان
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران از سرپرست شرکت توزیع برق استان 
سمنان و دست اندرکاران برنامه رادیویی پرتو قدردانی 
کرد.ابوذر صالحی در نامه تشکر و سپاسگزاری خود 
به سید محمد حسینی نژاد، سرپرست شرکت توزیع 
برق استان سمنان از مساعدت ها و مساعی همکاران 
این شرکت برای امر تولید و پخش مرتب این برنامه 
رادیویی با رویکرد مدیریت مصرف برق، قدردانی به 
عمــل آورد.در متن تقدیر مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل شــرکت توانیر خطاب به سرپرســت 
این شرکت آمده است: " بدینوسیله از مساعدت های 
جناب عالی و مساعی همکاران آن شرکت به ویژه مدیر 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
در زمینه برنامه ریزی برای تولید و پخش مرتب برنامه 
رادیویی تاثیرگذار "پرتو" در پانزدهمین سال متوالی 
با رویکرد ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق تشــکر و 
قدردانی می گردد.  امید اســت با همکاری مجموعه 
صنعت برق کشور همچنان بتوانیم در زمینه آگاهی 
بخشــی و فرهنگ سازی و ارتقای نگرش و تغییرات 
رفتاری مثبت پایدار بین مردم و خانواده ها در جهت به 
کارگیری الگوهای صحیح مصرف انرژی گام برداریم".

 توسط مدیر کل استاندارد استان اردبیل 
انجام شد؛

تشریح عملکرد 9 ماهه سال جاری 
اداره کل استاندارد 

اردبیل / گروه اســتان ها: هاشــم عالیی مدیر کل 
اســتاندارد استان اردبیل در تشریح عملکرد ۹ ماهه 
سال جاری  این اداره کل در حوزه  نظارت بر کنترل 
نصــب و اصالت رتبه های مندرج بر روی برچســب 
انرژی گفت: تعداد 12۴ مورد بازرسی از مراکز عرضه 
لوازم خانگی توسط کارشناسان اداره کل و بازرسان 
شــرکت های خصوصی تایید صالحیت شده انجام 
گرفته اســت.وی گفت: یکی از الزامات سازمان ملی 
اســتاندارد ایران در زمینه تجهیزات انرژی بر خانگی 
از جمله یخچال، کولرآبی، اجاق گاز، یخچال فریزر، 
ماشین لباسشویی و سایر محصوالت نصب برچسب 
انرژی روی این محصوالت اســت.وی در ادامه یادآور 
شد: در جریان این بازرسی ها، عالوه بر موارد مطابق 
از نظربرچسب انرژی،11 مورد جعل رتبه انرژی و ۴ 
مورد عدم الصاق برچســب انرژی شناسایی شده که 
پس از انجام بازرسی ها و تایید تخلف، بر اساس مقررات 
جاری سازمان، ضمن اطالع رسانی مراتب به اداره کل 
استاندارد استان محل تولید فرآورده، از فروشندگان 
تعهد جمع آوری نیز گرفته شده است. عالیی گفت: 
در این زمینه میزان تحقق عملکرد اداره کل نسبت 
به برنامه ابالغی سال 1۴00، 155 درصد بوده است.
مدیر کل استاندارد در پایان به مصرف کنندگان لوازم 
خانگــی برقــی توصیه کرد: در هنگام خرید حتماً به 
برچسب انرژی و رده آن توجه ویژه کنند، زیرا خرید 
و استفاده از کاالهایی با رتبه های انرژی پایین، افزایش 
هزینه های برق مصرفی را به دنبال خواهد داشــت.
وی همچنیــن بــه مردم توصیه کرد در هنگام خرید 
محصوالت خانگی برقی با ارسال کد 10 رقمی درج 
شده زیر عالمت استاندارد برروی برچسب انرژی به 
ســامانه پیامکــی 1000151۷ به صورت رایگان از 

اصالت برچسب انرژی اطمینان حاصل کنند.

نخستین جلسه استقبال از بهار 1401 
در شهرداری گرگان برگزار شد

گلستان / گروه استان ها: نخستین جلسه هم اندیشی 
و برنامه ریزی استقبال از بهار 1۴01 با حضور معاونین، 
مدیران و نمایندگان سازمان ها، مناطق و واحدهای 
شــهرداری گرگان در دفتــر حوزه معاونت خدمات 
شــهری برگزار شد. احمد ســاالری معاون خدمات 
شــهری شــهرداری گرگان با اعالم این خبر اظهار 
داشت: این نشست در روزهای پایانی دی ماه با توجه 
به نزدیک شدن به فصل بهار و ایام نوروز در راستای ارائه 
خدمات رسانی مطلوب و متفاوت نسبت به سال های 
قبل برگزار شده است.ساالری افزود: طرح استقبال از 
بهار از یکم اسفند 1۴00 در سطح شهر شروع خواهد 
شد و تا 1۴ فروردین 1۴01 ادامه خواهد داشت.وی 
تصریــح کرد: با توجه به مطالبه شــهروندان و ادامه 
شیوع ویروس کرونا تالش خواهد شد در سال جدید 
در اقدامــات اجرایی، گل کاری و المان های نوروزی 
از لحاظ کمی و کیفی سالی متفاوت تر از گذشته را 
شاهد باشیم.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان 
ادامه داد: اجرای طرح استقبال از بهار نقش مهمی در 
ایجاد نشاط و شادابی فضای عمومی شهر و شهروندان 
ایجاد می نماید.به گفته ساالری، آماده سازی المان 
های جدید، گل کاری، حذف زوائد بصری، شست و شو 
و رنگ آمیزی جداول، بازسازی و رنگ آمیزی مخازن 
زباله، نظافت و پاکسازی ویژه ورودی ها و خروجی ها 
و مراکز گردشگری و اماکن عمومی و همچنین لکه 
گیری آسفالت و توجه ویژه به محالت کم برخوردار 
از جمله مواردی هســتند که در قالب طرح استقبال 

از بهار اجرا می شود

در راستای حفظ پایداری شبکه برق؛

شبکه برق 2 مسیر روستایی جنوب 
غرب اهواز بهینه سازی شد

خوزستان / گروه استان ها: در راستای حفظ پایداری 
شبکه برق صد و نوزدهمین عملیات افزایش تاب آوری 
در مســیر روســتای خبینه سفلی و امطمیر واقع در 
جنوب غرب اهواز با اعتباری بالغ بر۸میلیارد ریال اجرا 
شد.مدیرامور برق منطقه ۴ اظهار داشت: عملیاتهای 
دوره ای بهینه سازی و افزایش تاب آوری شبکه برق 
که اختصارا "تابش"خوانده می شود در راستای تحقق 
حقوق شــهروندی و ارائه خدمات مطلوب به مردم و 
حفظ پایداری شبکه در این منطقه در حال انجام است.
بهزادشــافعی زاده افزود: طرح تابش شماره 11۹، با 
موقعیت جاده خرمشهر مسیر روستای خبینه سفلی 
و امطمیر با حضور 11گروه، عملیاتی، 10دستگاه باالبر 
و خودروی پشتیبان با انجام اقداماتی از جمله افزایش 
ســطح مقطع ســیم، حذف اتصاالت معیوب و مازاد 
شبکه، اصالح طرح و تعویض مقره و پایه فرسوده اجرا 
و به بهره برداری رسید. وی درخصوص تجهیزات بکار 
رفته در این عملیات اظهارداشت: جمع آوری ۶ اصله 
پایه فرسوده و نصب پایه بتنی جدید، تعویض ۹ طرح 
101چوبی با کراس آرم فلزی، تعویض مقره میخی 
وکششی چینی فرسوده به تعداد 1۳۴ عدد، تعویض 
1۳۹1مترسیم فرسوده با سیم هاینا، نصب کنکتور 
چهار شاخ۶5 عدد و.... بخشی از عملیات ساماندهی و 
اصالح صورت گرفته در مسیر منتهی به این روستاها 
بود که طی این عملیات اجرا شد.مدیراموربرق منطقه 
چهار اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را۸میلیارد و 

۳۹2میلیون ریال برآورد کرد.

 در شهرهای همجوار تاسیسات 
شرکت نفت و گاز آغاجاری صورت گرفت؛

توزیع 5 هزار بسته کمك آموزشی 
خوزســتان / گروه استان ها: شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری در راســتای عمل به مســئولیت های 
اجتماعی5000 بسته کمک آموزشی به دانش آموزان 
شــهرهای همجوار تاسیســات اهدا کرد.توزیع این 
بسته های طی مراسمی با حضور مدیرعامل و مدیران 
این شــرکت، امام جمعه و فرماندار شهرستان امیدیه 
و روســای ادارات آمــوزش و پــرورش، کمیته امداد و 
بهزیســتی شهرهای همجوار تاسیسات انجام شد.در 
این مراســم مهندس پژمــان قضائی پور مدیر عامل 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با تشــریح 
اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
اظهار داشت: علیرغم محدودیت های موجود با استفاده 
از منابع، امکانات و توان داخلی شرکت، خدمات قابل 
توجهی به مناطق همجوار تاسیسات ارائه شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت داخلی 
شــرکت و بهره گیری از توان شــرکت ملی نفت ایران 
در حوزه مدیریت نظارت بر طرح های عمران مناطق 
نفتخیز، رضایت جوامع محلی بیش از گذشته محقق 
شود.در ادامه این مراسم حجت االسالم حسینی منش 
امام جمعه شهرستان امیدیه با قدردانی از ایفای نقش 
شــرکت آغاجاری در کمک به مناطق کم برخوردار 
افزود: امیدواریم فعالیت های شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجــاری در حوزه مســئولیت های اجتماعی 
بیش از گذشته تقویت گردد.مهندس رفیعی فرماندار 
شهرستان امیدیه نیز در این مراسم از تالش ها و زحمات 
مجموعه شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در 
اختصاص بســته های کمک آموزشی به مناطق کم 
برخوردار قدردانی کرد و گفت: شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری همیشه در کنار مدیریت شهری بوده 
و هر کجا نیاز به حضور این شرکت بود به خوبی ایفای 
نقش نموده است.شایان ذکر است این بسته ها با ارزشی 
بالغ بر 5 میلیارد ریال، در شهرهای امیدیه، آغاجاری، 
رامشــیر و بهمئــی و بخش هــای زیدون)بهبهان( و 

ابوالفارس)رامهرمز( توزیع شد.

استانها 6
خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلستان  گفت: همه مراتع تحت سرپرستی منابع طبیعی دارای 
بهره بردارانی همچون دامداران و مرزنشــینان هســتند و وظیفه 
مــا مدیریــت چرای دام و جلوگیری از چرای غیرمجاز و بی رویه 
اســت کــه در این زمینه هر روز تذکرهــای الزم به بهره برداران 
داده می شــود.عبدالرحیم لطفی افزود: مراتع در شهرستان های 
آق قال، گمیشــان، مراوه تپه و گنبدکاووس و کالله به دلیل قرار 
داشــتن در منطقه ریزگردها مورد توجه بیشــتر قرار دارند.وی 
ادامــه داد: در حــال حاضر 120 هــزار هکتار از مراتع در منطقه 
کولیجه و داشلی برون شناسایی شده و با توجه به اعتباراتی که 
تامین می شــود، طرح های بیابان زدایی را برای آنها تهیه کرده و 
با مشارکت بهره برداران، وارد عملیات اجرایی هم شده ایم.لطفی 
اضافه کرد: در سال های گذشته بر روی 1۷ هزار هکتار کار از این 
مراتــع برنامه هــای خوبی از جمله انجام ۶ هزار هکتار بوته کاری، 

چهــار هــزار هکتار هاللــی آبگیر و هفت هزار هکتار بوته کاری و 
بذر پاشــی انجام شــده است.وی تصریح کرد: در مجموع تاکنون 
حدود 2۳ میلیارد تومان برای مقابله با بیابان زدایی هزینه شده 
 کــه از ایــن بیــن 1۳ میلیارد تومان توســط اداره منابع طبیعی 
و 10 میلیارد تومان هم توســط مردم تامین شــده است.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: تالش می کنیم در آینده 
با انجام بوته کاری برای حفظ و نگهداری مراتع گام های بیشتری 
را برداریم.وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی و مراتع کم بازده از 
جمله مناطق نیمه بحرانی در استان به شمار می روند، افزود: برخی 
از این اراضی تحت نظارت ســازمان های نیمه دولتی مانند بنیاد 
مســتضعفان، بنیاد برکت و تعاونی های زیر نظر نیروی انتظامی 
قرار داشــته که باید به آنها توجه شــود.پدیده ریزگرد یک بالی 
تدریجی و پیش رونده است که امیدواریم گلستان با تصمیمات 

و برنامه ریزی های درست، از این بحران رهایی یابد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اظهار کرد:

شناسایی 120 هزار هکتار از مراتع در معرض آسیب 

خبر ویژه

مدیر بازرگانی پتروشیمی بوعلی سینا خبر داد؛

پیش بینی افزایش 2 برابری سود »بوعلی« در پایان سال
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر بازرگانی پتروشــیمی بوعلی سینا با اشاره به تحقق 
112 درصدی ظرفیت اســمی این مجتمع گفت: پیش بینی می شــود نماد »بوعلی« 
در پایان ســال ســود دوبرابری نســبت به سال گذشــته را عاید سهامداران کند.اردالن 
صداقت زاده معرفی این واحد پتروشــیمی اظهار داشــت: شــرکت پتروشیمی بوعلی 
ســینا از جمله واحد های آروماتیکی کشــور با ظرفیت تولید 1.۷۴0.000 تن از ســال 
1۳۸۳ در حال تولید محصوالت ریفرمت، برش سبک نفتا، برش سنگین نفتا، رفینت، 
بنزن و LPG اســت.وی افزود: عمده خوراک پتروشــیمی بوعلی سینا نفتا است که پس 
از ورود به مجتمع، ترکیبات سبک و سنگین همراه جداسازی می شوند و بخش میانی 
به واحد های آروماتیکی ارسال می شود.صداقت زاده با تشریح فرآیند جداسازی اضافه 
کرد: برش سنگین نفتا ترکیباتی شبیه به گازوئیل هستند که عمدتا به صورت دریایی 
و زمینی صادر می شــوند و طی ۶ماهه دوم ســال با توجه به نیاز کشــور، این محصول را 
تماما به نیروگاه ها تحویل داده ایم تا از خاموشــی کشــور جلوگیری شود.مدیر بازرگانی 
پتروشیمی بوعلی سینا ادامه داد: برش سبک نیز خوراک مجتمع های الفینی است و به 
مجتمع های پتروشیمی دیگر ازجمله امیرکبیر تحویل می شود.صداقت زاده با اشاره به 
ترکیبات برش میانی نفتا تصریح کرد: این بخش پس از جداسازی وارد واحد آروماتیک  
مجتمع می شود و در نهایت به محصوالت باارزشی همچون ریفرمت، بنزن، LPG تبدیل 
می شــود و با بهره برداری از واحد PX، به جای محصول ریفرمت، محصوالت با ارزش 
افزوده و پراهمیت تر پارازایلین و اوتوزتیلین به عنوان محصول نهایی تولید خواهد شد.

 افزایش تولید پتروشیمی بوعلی سینا به 112 درصد ظرفیت اسمی
مدیر بازرگانی شــرکتی پتروشــیمی بوعلی ســینا در ادامه گفتگوی خود به افزایش 
تولیدات این مجتمع به 112 درصد ظرفیت اســمی اشــاره کرد و گفت: در ســال ۹۷ 
در بوعلی ســینا 1میلیون و 2۴0 هزار تن محصول تولید شــده اســت که ۷1.5 درصد 
ظرفیت اســمی را شــامل می شــد و با برنامه ریزی های صورت گرفته میزان تولید در 

سال 1۳۹۸ به 1میلیون و ۳۷0 تن، یعنی ۷۹ درصد ظرفیت اسمی رسید و با ادامه 
افزایش تولید در ســال 1۳۹۹ موفق به 1میلیون و ۴۳۷ هزار تن شــدیم که معادل 
۸۳ درصد ظرفیت اســمی را پوشــش می داد و اکنون در ۹ ماهه ســال 1۴00 با رفع 
تنگناها، میزان تولید به 1میلیون و ۴۷۷ هزارتن رســیده اســت که نشــان از افزایش 

112 درصدی تولید و تحقق 120 درصدی برنامه دارد.

اقداماتی که منجر به افزایش تولید در پتروشیمی بوعلی سینا شد
صداقت زاده در خصوص اقدامات انجام شــده که منجر به افزایش تولید این مجتمع 
تا 112 درصد ظرفیت اســمی شــده اســت گفت: ابتدا خوراک ورودی به مجتمع را به 
پایداری رســاندیم و عالوه بر مناطق نفت خیز جنوب به عنوان تامین کننده اصلی، 
خوراک مورد نیاز را از مناطق دیگر از جمله عسلویه با کشتی تامین کردیم و در واقع 
خوراک وردی به مجتمع را به 112 درصد نیاز مجتمع رساندیم.وی افزود: با راه اندازی 
واحد شیرین ســازی که ابتدای ســال جاری با توان متخصصین داخلی به بهره برداری 
رســید، دیگر مانع تولید مجتمع نیز رفع شــد و محصول برش ســبک را که تا پیش از 
آن باید تنها به مجتمع پتروشیمی امیرکبیر تحویل می دادیم، اکنون عالوه بر تامین 

نیاز مجتمع های داخل، به محصوالت با ارزش افزوده باالتر رفینت و ال پی جی تبدیل 
می کنیم و با صادرات آن ارزآوری قابل توجهی را عاید کشور می کنیم.

افزایش 165 درصدی فروش
مدیر بازرگانی پتروشــیمی بوعلی ســینا در ادامه با اشــاره به افزایش فروش این مجتمع 
پتروشیمی در کنار افزایش تولید افزود: با افزایش تولید مجتمع، فروش محصوالت نیز با 
افزایش چشمگیری همراه بوده است و فروش آذرماه به نسبت ماه پیش از آن ۳۴ درصد 
و نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش 1۶5 درصدی را نشان می دهد.صداقت زاده اضافه 
کرد: میزان فروش در ۹ماهه ســال 1۴00 نیز در مقایســه با ســال پیش از آن 1۶۳ درصد 
افزایش را نشــان می دهد که بیش از ۶0 درصد آن را فروش صادراتی شــامل می شــود و 
این به معنای افزایش ارزآوری برای کشور است.وی یکی عوامل منجر به افزایش فروش 
درکنار رفع تنگناهای تولید را امکان بارگیری و فروش زمینی دانست و افزود: با اقدامات 
صــورت گرفتــه، امکان فروش زمینی محصوالت هــم در رینگ خارجی و هم در رینگ 
داخلی فراهم شــده اســت که می تواند منجر به کاهش هزینه حمل و نقل شــود.صداقت 
زاده اذعان کرد: پس از شــرایط کرونا و درپی کاهش حمل و نقل دریایی، فروش زمینی 
را به صورت قابل توجهی افزایش دادیم و هم اکنون ظرفیت بارگیری و فروش زمینی تا 
200 تانکر در روز را دارا هستیم که می تواند باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور شود.

سود 2 برابری سهامداران »بوعلی«
اردالن صداقت زاده در پایان با اشاره به روند رو به رشد سودآوری شرکت پتروشیمی 
بوعلی ســینا گفت: در ســال ۹۸، ســود مجتمع به نسبت سال ۹۷ افزایش ۴ برابری را 
محقق کرد و در ســال 1۳۹۹ به نســبت ســال 1۳۹۸ سود ۳ برابری عاید سهامداران 
شــد و پیش بینی می کنیم در پایان ســال 1۴00 نیز ســهامداران »بوعلی« بیش از 2 

برابر سود را کسب کنند.

در راستای تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی شایسته و پیگیری مطالبات 
مردم، طبق روال هر هفته، صبح امروز جلسه مالقات عمومی مهندس 
سعید شهلی، سرپرست شهرداری قدس با حضور رئیس اداره بازرسی، 
سرپرســت منطقه یک، معاونین مناطق دو و ســه و معاون شهرسازی 
شــهرداری قدس با جمعی از شــهروندان ضمن رعایت پروتکل های 

بهداشتی در سالن جلسات شهرداری قدس برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 

قدس، با هدف تســریع در رســیدگی به مشکالت و پیگیری مطالبات 
شــهروندان، صبح امروز برنامه مالقات هفتگی سرپرســت شهرداری 
قدس با حضور  رئیس اداره بازرســی، سرپرســت منطقه یک، معاونین 
مناطق دو و ســه و معاون شهرســازی شــهرداری قدس با جمعی از 
شهروندان در سالن جلسات شهرداری قدس ضمن رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برگزار شــد و جمعی از شهروندان ضمن مالقات حضوری با 

مهندس شهلی به بیان مشکالت خود پرداختند.

در این جلسه، مهندس شهلی پس از دیدار و گفتگوی چهره به چهره 
با شهروندان، ضمن بررسی و ارائه رهنمودهای الزم، دستورات مقتضی 
را در چارچوب قوانین شــهرداری در جهت رســیدگی به مشــکالت 
شــهروندان صادر کرد. گفتنی است؛ جلسات مالقات عمومی هفتگی 
شــهردار با شــهروندان در جهت احصای مشکالت و معضالت مرتبط 
با شــهرداری روزهای سه شــنبه هر هفته از ســاعت ۸ الی 12 صبح در 

محل ساختمان مرکزی شهرداری قدس برگزار می شود.

جلسه مالقات عمومی سرپرست شهرداری قدس با شهروندان برگزار شد
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كوتاه از جامعه

؛ کشور لوده   آ کنان شهرهای  حسرت شهری بی دود و دم بر دل سا

رویایداشتنآسمانآبی
همانقدر که زندگی در محیطی سالم و پاکیزه 
و بهره مندی از آب و هوایی پاک و تمیز جزو 
حقوق اولیه همه افراد است تالش برای پاک 
و پاکیزه نگاه داشتن محیط پیرامونمان یعنی 
زمین و جلوگیری از آلوده شــدن هوا هم از 
جمله وظایفی است که بر دوش تک تک افراد 
قــرار دارد.یکی از معضالت مهمی که مردم 
و ســاکنان کالنشهرهایی چون تهران طی 
سال های اخیر با آن دست به گریبان هستند، 
معضل آلودگی هوا و محروم ماندن از هوای 
پاک اســت و متاسفانه تبعات و پیامدهای 
منفی این معضل عالوه بر خسارات زیادی که 
به محیط زیست وارد می آورد، جان بسیاری 
از افراد را هم به خطر می اندازد و بر اســاس 
گزارش های مختلف، تلفات آلودگی هوا آمار 
قابل توجهی را شامل می شود.معضل آلودگی 
هوا در طول سالیان گذشته کشور ما عالوه 
بر شهر تهران، شهرهای بزرگی چون تبریز، 
مشــهد، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز را نیز 
تحت تاثیر قرار داده اســت و تعداد روزهایی 
که مردم شــهرهای فوق در فصول مختلف 
سال از هوای پاک برخوردار هستند، روزهای 
اندک و بسیار کمی است و خالصه زمستان 
یــا تابســتان، پاییز یا بهــار در این فصل ها 
گاهــی تعداد روزهــای هوای پاک به تعداد 

انگشت های یک دست هم نمی رسد.

  ضرورت هماهنگی دستگاه ها 
لودگی هوا! در کنترل آ

کاهــش آلودگی هوا و افزایش پاکی آن در 
گام نخســت با مشارکت مردم و گروه های 
مختلف مردمی امکان پذیر است و پای کار 
آمدن دستگاه های مربوطه که تعداد آن از 
ده ها دستگاه هم بیشتر است نیز از اهمیت 
بســیار زیادی در رفع معضل آلودگی هوا 
برخوردار است.توســعه صنعتی شهرها و 
نقــاط مختلف همانقدر که منجر به رونق 
و توســعه کســب و کارهای مرتبط با هر 
صنعتی می شود، به افزایش سطح آلودگی 
هــوا و کاهش میزان هوای پاک هم منجر 
خواهد شــد و در این بین اســتفاده از انواع 
انرژی فســیلی مثل نفت، گاز، زغال سنگ 
و ... از مهمترین منابع آلودگی هوا به شمار 
می رونــد و زندگــی همه موجودات زنده و 

در صــدر آن ها زندگی انســان را به خطر 
می اندازند.برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
علمی در راســتای کنترل و کاهش سطح 
آلودگی هوا از جمله وظایف مهمی اســت 
که بــر دوش دســتگاه های مربوطه قرار 
دارد و متاســفانه طی سال های اخیر توجه 
چندانی به این مســئله مهم نشــده است. 
قصور و کوتاهی خود شهروندان در افزایش 
آلودگی هوا و عدم برخورداری از شــهری 
با هوای پاک هم ســهم قابل توجهی است 
و وســایل نقلیه موتوری مورد استفاده آنها 
در بســیاری موارد، غیر اســتاندارد و فاقد 
معاینه فنی بوده و با انتشار گاز دی اکسید 
نیتــروژن بــه آلودگی بیشــتر هوا منجر 
می شود.عدم رعایت کارخانجات مختلف 
در استفاده از سوخت استاندارد و مناسبی 
مثل ســوخت غیر اســتاندارد مازوت، که 
کمترین درصد آلودگی را به همراه داشته 
باشــد نیز از مواردی اســت که می توان به 
عنوان جلوگیری از برخورداری شهروندان 

از هوای پاک از آن نام برد.خبر ســوزاندن 
مازوت همه ساله با آغاز فصل سرما و سرد 
شــدن هوا از جمله علــل آلودگی هوا نام 
برده می شود و البته بسیاری از متهمان به 
اســتفاده از این سوخت آالینده، هم آن را 

تکذیب می کنند.

لودگی هوای  رتبه ششم ایران در آ
غرب آسیا 

دکتــر عبــاس شاهســونی، رئیس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
درباره مقایسه وضعیت کیفیت هوای ایران 
با ســایر کشورها با اشــاره به اینکه ایران 
در منطقه غرب آســیا رتبه ششم آلودگی 
هــوا را دارد، گفــت: همچنین با توجه به 
میانگیــن ذرات معلــق در منطقــه غرب 
آســیا، هیچکدام از کشــورها نمی توانند 
به رهنمودهای ســازمان جهانی برسند.

وی با اشــاره به اینکه در سال ۹۹ مجموع 
تعداد سال های عمر از دست رفته در شهر 

تهران، ۴5 هزار ســال بوده اســت،   افزود: 
از این میان 2۸ هزار و ۹00  ســال تعداد 
ســال های عمر مولدهای از دست رفته بر 
اساس آلودگی هوا بوده است. در مجموع، 
تعــداد کل مرگ های منتســب به ذرات 
معلق کمتر از 2.5 میکرون در ســال های 
۹5 تا ۹۸ روند کاهشی و در سال ۹۹ روند 
افزایشی داشته است. همچنین 10 درصد 
مرگ نوزادان زیر یک سال هم منتسب به 
آلودگی هوا است.وی تاکید کرد: مطالعات 
نشــان داده اســت که در بین همه عوامل 
خطــر، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، 
در دنیا رتبه ششــم و در ایران رتبه پنجم 
عوامل خطِر بیشــترین درصد موارد مرگ 
و میر را به خود اختصاص داده اســت. از 
طرفی مقایسه درصد شاخص کیفیت هوا 
طی ســال های 1۳۹5 تا 1۳۹۸ در کشور 
نشان می دهد تعداد روزهایی که شاخص 
کیفیــت هوا در محــدوده قابل قبول قرار 
داشته است،   افزایش و تعداد روزهایی که 

شــاخص کیفیت هوا در محدوده ناســالم 
برای گروه های حساس بود، کاهش یافته 
است.اما این روند در سال 1۳۹۹ برعکس 
شــده اســت؛ به طوری که روزهایی که 
شــاخص کیفیت هوا در محدوده ناســالم 
برای گروه های حســاس و ناســالم برای 
همه گروه ها بود، افزایش یافته اســت.وی 
گفت: در شــهرهای مورد مطالعه کشــور 
ایــران طی ســال های 1۳۹5 الی 1۳۹۹ 
تقریبا در 1۶.1۴ درصد از روزهای ســال 
شــاخص کیفیت هــوا در محدوده هوای 
خــوب پاک )رنگ ســبز(، ۶۳.25 درصد 
از روزهای ســال شــاخص کیفیت هوا در 
محــدوده هوای قابل قبــول )رنگ زرد(، 
15.۸۷ درصد از روزهای ســال شــاخص 
کیفیت هوا در محدوده هوای ناسالم برای 
گروه های حســاس )رنگ نارنجی(، ۴.0۴ 
درصد از روزهای ســال شــاخص کیفیت 
هوا در محدوده هوای ناسالم )رنگ قرمز(، 
0.۳2درصــد از روزهای ســال شــاخص 
کیفیت هوا در محدوده هوای خیلی ناسالم 
)رنگ بنفش(، 0.2۷ درصد از روزهای سال 
شــاخص کیفیت هــوا در محدوده هوای 
خطرناک )رنگ قهوه ای( بوده اســت.او با 
اشاره به اینکه ایران در بین 10۶ کشور دنیا 
رتبه بیســت و سوم شاخص کیفیت هوا را 
دارد،   گفت: همچنین تهران در میان سایر 
پایتخت هــای جهان رتبه نوزدهم غلظت 
ذرات معلــق PM۲.5  را به خود اختصاص 
داده اســت و در تهران به طور میانگین در 
ســال 1۳۹۹ تعداد ۳۷51 مرگ منتسب 
به مواجهه با ذرات معلق رخ داده اســت. 
وی با بیان اینکه غلظت سالیانه ذرات معلق 
PM۲.5 در کشور به طور میانگین ۶ برابر 
رهنمود ســازمان بهداشت جهانی است، 
گفــت: یعنی میانگین غلظت ذرات معلق 
PM۲.5 در شــهرهای کشور در سال قبل 
2۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده است. بر 
اســاس این گزارش؛ داشتن هوای پاک و 
شهری بی دود و دم از آرزوها و حسرت های 
همه اهالی کالنشــهرها و به ویژه پایتخت 
نشــین ها در طول سال های اخیر است و 
تحقق این قبیل آرزوها نیازمند برنامه های 

اجرایی بلند مدت است.

7جامعه
سرپرست روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت بهداشت خبر داد؛

ورود محموله اهدایی 
کسن آسترازنکا به ایران   وا

از اسپانیا
سرپرســت روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: محموله اهدایی واکسن آسترازنکا 
از کشور اسپانیا به میزان 2 میلیون و 20۴ 
هزار دز صبح چهارشنبه وارد فرودگاه امام 
خمینــی )ره( شــد و در گمرک فرودگاه 
تحویل وزارت بهداشــت گردید.محمد 
هاشمی با اعالم این خبر بیان داشت: هدف 
اصلی اهدای این محموله، واکسیناسیون 
اتباع افغان در ایران می باشــد. البته الزم 
به ذکر اســت که جمهوری اسالمی ایران 
واکسیناســیون اتباع افغان را از مدت ها 
قبل شــروع کرده است. سرپرست روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت 
در ادامــه افزود: تاکنون در ایران نزدیک 
بــه ۴ میلیون دز واکســن  به اتباع افغان 
تزریق شده است.هاشمی در پایان گفت: 
ارزش این محموله در حدود 10 میلیون 

دالر است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس:

کلیه مدارس دولتی از 
 پرداخت هزینه آب

برق و گاز معاف شدند
عضو کمیســیون تلفیــق بودجه 1۴01 
مجلس شــورای اسالمی با اشاره مصوبه 
روز )چهارشــنبه 2۹ دی( کمیســیون 
تلفیق بودجه مجلس شــورای اسالمی، 
از تصویب پیشــنهاد خود در این نشست 
کمیسیون تلفیق مبنی بر از معافیت کلیه 
واحدهای آموزشــی )مدارس دولتی( از 
پرداخت هزینه آب و فاضالب، برق و گاز 
تا ســقف الگوی مصرف در ســال 1۴01 
خبــر داد. نماینده مردم بابل در مجلس 
شــورای اســالمی در ادامــه اظهار کرد: 
این پیشــنهاد به این دلیل که سالن  های 
ورزشــی، اردوگاه ها و مراکز پرورشی هم 
شــامل معافیت می شــدند، یک مرتبه 
در کمیســیون مطــرح و رأی نیاورد اما 
در این جلســه با اعمال این اصالحات با 
موافقت اعضای کمیســیون تلفیق، رأی 
مثبــت آورد.علی کریمی فیروزجائی در 
ادامه تصریح کرد: این پیشنهاد، پیشنهاد 
کمیتــه آموزش و پژوهش کمیســیون 
آموزش و تحقیقات بود که از جانب بنده 
مطرح و موافقت باالی ۸0 درصد اعضای 
کمیسیون تلفیق را به دنبال داشت و پس 
از تأیید در صحن مجلس تبدیل به قانون 

برای سال 1۴01 می شود.

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا:

 گول هوای فریبنده 
جمعه را نخورید

رییــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: امروز 
پنجشــنبه)۳0دی ماه( در غرب و شمال 
غرب کشور و همچنین استان های ساحلی 
دریای خزر بارش پراکنده برف پیش بینی 
می شــود همچنین در استان های ایالم، 
لرستان،چهارمحال و بختیاری،کرمانشاه
،کردستان،آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، گیالن،مازندران همچنین 
در اســتان های زنجان، مرکزی و همدان 
و ارتفاعــات و دامنه های اســتان تهران 
والبــرز و قزویــن بارش برف دور از انتظار 
نیســت. صادق ضیاییان ادامه داد: در روز 
جمعه )اول بهمن ماه( برای اســتان های 
خوزستان و مازندران به ویژه در ارتفاعات 
و دامنــه بارش ســنگین برف پیش بینی 
می شود و در استان های خراسان شمالی 
و خراســان رضوی بارش های پراکنده دور 
از انتظار نیست. وی افزود: امروز پنجشنبه 
)۳0دی ماه( بارش در ارتفاعات و روز جمعه 
)اول بهمن ماه( وزش باد شــدید پیش بینی 
می شــود که خطر ریزش بهمن را به دنبال 
دارد. رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه با اشاره 
به حادثــه وقوع بهمن در5 دی ماه 1۳۹۹، 
اظهار کرد: هوای روز جمعه )اول بهمن ماه( 
بسیار فریبنده است چرا که در شهر چندان 
خبری از سرما نیست اما در ارتفاعات وزش 
باد شدید و سوزناک پیش بینی می شود و از 
کوهنوردان خواهشمندیم که در این روز به 
کوهنوردی نروند تا حادثه تلخ سال گذشته 
تکرار نشود. ضیاییان در ادامه  تصریح کرد: 
طی روزهای آینده تغییرات چشمگیری در 

وضعیت دما نخواهیم داشت.

افزایش 43 درصدی موارد اومیکرون؛

سوت پیک ششم زده شد
اومیکرون در حال تبدیل شــدن به سویه 
غالب اســت و همانطــور که اروپا و آمریکا 
درگیر آن شــده اند، کشــور ما نیز کم کم 
به ســمت افزایش موارد اومیکرون می رود 
و ایــن روند می تواند زنــگ خطری برای 
پیک ششم باشد.هشدارهای متخصصین 
علوم پزشکی در کشور جدی شده و سویه 
اومیکرون به آرامی در حال جابجایی با دلتا 
است. آن طور که از آمارهای روزانه وزارت 
بهداشت می توان برداشت کرد، موارد ابتالء 
بــه اومیکرون به ســرعت در حال افزایش 
اســت و این در حالی اســت کــه رعایت 
پروتکل ها در هفته های اخیر، روند نزولی به 
خود گرفته و فاصله گذاری های اجتماعی 
نیز برداشته شده است. در اتوبوس ها، مترو، 
پاساژها، باشــگاه های ورزشی، نانوایی ها، 
مجتمع هــای تجاری و…، هیچ نشــانی از 
رعایت پروتکل ها مشــاهده نمی شــود. بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته اخیر 
به طــور میانگین میزان رعایت پروتکل ها 
به ۶0 درصد رســیده و میزان اســتفاده از 
ماســک در نانوایی هــا 51.1۷ درصد بوده 
اســت. همچنیــن اســتفاده از تهویه در 
باشــگاه های ورزشــی سرپوشیده 5۶.۹۳ 
درصد بوده اســت.این آمارهــا، می تواند 
نشانه های خطر گردش ویروس در جامعه 
باشد. به خصوص سویه اومیکرون که گفته 
می شود از ســرعت انتقال باالتری نسبت 
به دلتا برخوردار است.مســعود یونسیان، 
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته 
علمی کشــوری کوویــد 1۹، با عنوان این 
مطلب که ســویه اومیکــرون احتماالً این 
هفته ســویه غالب در کشــور خواهد شد، 
گفــت: این هفته میــزان غالب بودن این 
ســویه در برخی اســتان ها به صد در صد 
نزدیک خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به 
این موضوع که وزارت بهداشــت درصدی 
از مــوارد مثبت ابتالء به اومیکرون را برای 
تعیین نوع ســویه آزمایش می کند، افزود: 
بررســی موارد آزمایش شده نشان می دهد 
از چهار هفته پیش که نخستین موارد ابتالء 
به اومیکرون در کشــور شناسایی شد، هر 
هفته به طور متوســط 10 درصد به نسبت 
ابتــالء به اومیکــرون در برابر ابتالء به دلتا 
افزوده شده است.یونسیان گفت: در هفته 
اول نســبت ابتالء به اومیکرون به ۸ درصد 
رسید، در هفته دوم این نسبت به 1۸ درصد 
رسید، در هفته سوم حدود ۳۳ درصد شد 
و هفته گذشــته نسبت ابتالء به اومیکرون 
به ۴۳ درصد رسیده است.در همین حال، 
پیام طبرســی عضو کمیته علمی کشوری 
کووید 1۹، از افزایش 20 درصدی مراجعات 
سرپایی به علت کرونا در هفته گذشته خبر 
داد و گفــت: بــا توجه به ورود اومیکرون به 
کشــور، احتمال وقــوع پیک جدید وجود 
دارد، امــا زمان آغاز آن بســتگی به میزان 
تزریق دوز ســوم واکســن کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی دارد.رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مسیح دانشوری درباره 
علت پایین بودن آمار واکسیناســیون دوز 
سوم، تصریح کرد: تزریق دوز سوم واکسن 
کرونــا بــه دو علت می تواند پایین باشــد؛ 
اول آنکــه بیشــتر افــراد در ماه های اخیر 
واکســینه شده اند و هنوز سه ماه از تزریق 
نوبت دوم آنها نگذشــته است و علت دیگر 
نیز این اســت که به دلیل فروکش کردن 
کرونا مردم احساس می کنند که نیازی به 
تزریق دوز ســوم وجود ندارد، در حالی که 
این تصور اشتباه است.وی تأکید کرد: مردم 
باید توجه داشــته باشــند که االن بهترین 
زمان برای تزریق دوز ســوم واکسن کرونا 
است، زیرا واکسیناسیون قبل از آغاز پیک 
جدید کرونا با اومیکرون، اثربخشی بهتری 
خواهد داشت.عضو کمیته علمی کشوری 
کووید 1۹، با بیان اینکه مطالعات نشــان 
داده که تزریق دوز ســوم واکســن کرونا 
باعــث افزایش ســطح ایمنــی در مقابل 
اومیکرون می شــود، افزود: افرادی که دو 
دوز واکســن کرونا تزریق کرده اند ممکن 
است با درصد بیشتری به اومیکرون مبتال 
شــوند، اما تزریق دوز ســوم واکسن کرونا 
می تواند از ابتالء و بستری جلوگیری کند.

از ســوی دیگــر، محمدمهدی گویا رئیس 
مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، با عنوان این مطلب که نشانه های 
بالینی ابتالء به ســویه اومیکرون در موارد 
ســرپایی با ســویه های دیگر کرونا تفاوت 
دارد، گفــت: نشــانه های مــوارد خفیف و 
سرپایی بیشتر شبیه سرماخوردگی شدید 
است، مثل آبریزش بینی، گلودرد که وجه 
غالب بیماری هســتند و همینطور سرفه و 
تــب. با توجه بــه اینکه پیک های کرونا در 
کشور ما همواره با فاصله دو ماهه از اروپا رخ 
می دهد، این احتمال هست که در صورت 
آغاز پیک ششم با سویه اومیکرون، شرایط 
کرونایی کشــور در روزهای پایانی ســال، 

قدری نگران کننده شود.

خبر ویژه

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به آمار طالق در چهار 
سال نخست زندگی مشترک، اظهار کرد: در صدد هستیم با ارائه طرحی 
مشاوره رایگان خانواده را از ابتدا تا چهار سال نخست زندگی مشترک در 
اختیار زوجین دهک های پایین قرار دهیم، البته این طرح هنوز تصویب 
نشده و از آن رونمایی خواهد شد.انسیه خزعلی در پاسخ به این سوال که 
مطابق با آمارهای رسمی، طالق در زوجینی که 10 تا 2۹ سال با یکدیگر 
زندگی مشترک داشته اند نیز در حال افزایش است و به نظر می رسد ارائه 
خدمات مشاوره ای به این گروه از زوجین نیز ضروری است، گفت: با توجه 

به اینکه اغلب طالق ها در چهار سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد 
ابتدا در صدد هســتیم خدمات مشــاوره ای در اختیار دهک های پایین تا 
دهک پنج تا چهار سال نخست زندگی مشترک قرار گیرد  و پس از اینکه 
این مشــاوره ها گســترش یافت و مشاورین دوره های مختلف مورد نیاز را 
گذراندند؛ می توانیم در این راســتا تدارک های بیشــتری در نظر بگیریم.

معاون امور زنان و خانواده افزود: در واقع در صدد هستیم مشاوره رایگان 
خانواده همانند پزشک خانواده در اختیار زوجین دهک های پایین تا چهار 

سال نخست زندگی مشترک قرار گیرد.

معاون امور زنان و خانواده:

»مشاوره« زوجین دهک های پایین »رایگان« می شود

رئیس سازمان حج و زیارت: 

عربستان برای حج تمتع 1401 هنوز تصمیم نگرفته است
رئیس ســازمان حج و زیارت گفت که برای حج 
تمتــع 1۴01 هنوز عربســتان تصمیمی اتحاذ 
نکرده و منتظر تصمیم آنها هســتیم، اما آمادگی 
کامــل بــه جهت امور اجرایی در ســازمان حج و 
زیارت وجود دارد.علی رضا رشــیدیان در جلسه 
شــورای مدیران ســازمان حج و زیارت افزود: در 
ایــن میان کار های آموزشــی بــه ویژه آموزش و 
ایجاد سامانه های الکترونیکی باید هرچه سریعتر 
مدنظر قرار گیرد؛ ضمن اینکه این برنامه ریزی ها 
بدون هرگونه توقع و برآوردی از انجام ســفر های 

تمتــع و عمــره انجام می شــود و صرفا با هدف 
هماهنگــی، آگاهی و آمادگی بیشــتر برای ارائه 
خدمات در صورت برقراری حج است.وی با اشاره 
به الکترونیکی شــدن سامانه های مختلف حوزه 
اجرایی در عربستان بر ضرورت ارائه آموزش الزم 
به نیرو های ســتادی و عوامل اجرایی برای بهره 
گیری هرچه بهتر از این سامانه ها در ارائه خدمات 
مطلوب به زائران کشورمان تاکید کرد.وی درباره 
ســفر های حج تمتع و عمره مفرده نیز گفت: در 
صورت پذیرش شروط جمهوری اسالمی ایران در 

خصوص عمره شامل بازگشایی کنسولگری برای 
حمایت کنسولی از اتباع کشورمان و نیز تضمین 
و تامیــن عــزت، کرامت و امنیــت زائران ایرانی، 
مســئوالن ذیربط تدارکات الزم برای اعزام های 
عمره مفرده در ظرفیت های مختلف را اندیشیده 
اند.وی به برقراری سفر های هوایی عتبات و سوریه 
اشاره کرد و گفت: اکثریت زائران عتبات عالیات 
عــراق از خدمات اجرایی در حوزه های اســکان، 
تغذیــه، تدارکات، حمل و نقــل و .. ابراز رضایت 
کردنــد.وی افزود: موضــوع الزامی بودن رعایت 

قوانین و دســتورالعمل های عراق در مورد زائران 
باید مورد توجه قرار گیرد تا مشــکل و مانعی بر 
سرراه زائران ایجاد نشود و زائران ایرانی در کمال 
عزت، کرامت، امنیت و سالمت به این سفر معنوی 
مشــرف شوند.رشیدیان به سفر اخیر خود همراه 
با هیات بلند پایه اقتصادی و سیاســی کشورمان 
به ســوریه اشــاره کرد و گفت: پیگیری های الزم 
در حوزه حمل و نقل و ســایر موضوعات مرتبط 
با خدمات رســانی به زائران ایرانی در سفر به این 

کشور انجام گرفت.

ح پلیس فتا علیه تقلب در امتحانات مجازی چیست؟ طر
رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجا، اظهار کرد: طرح عملیاتی 
و رصد پیش دستانه پلیس فتا با همیاری بیش از 120 کارگروه ویژه 
در واحدهای متناظر اســتانی و شهرســتانی علیه هرگونه جریانات 
در حوزه تبلیغات دسیسه و تقلب در امتحانات نهایی دانش آموزان 
و دانشــجویان در حال پیگیری بوده و اقدام قضائی علیه مرتکبین 
کــه در فضــای مجازی مترصد کالهبــرداری از متقاضیان و اعمال 
مجرمانه خود هســتند در حال اجراست.ســرهنگ رامین پاشایی 
افــزود: بر اســاس رصدهای صورت گرفتــه در فضای مجازی بیش 
از 1۷0 تارنما مجرمانه در این خصوص احصاء شــد و بیش از 1۴ 
فقره نیز تحت اقدامات قضائی اعم از دســتگیری، احضار و مســدود 

سازی حساب های مالی متهمان صورت گرفته است و با همکاری 
ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ، رسیدگی با این گونه 
تخلفات در جریان می باشــد.وی افزود: با تجزیه و تحلیل پرونده 
های قضائی ادوار گذشته مشخص است مجرمان سایبری فعال در 
این حوزه بدون داشتن هرگونه سواد علمی و یا دسترسی به سواالت 
امتحانی، پس از تبلیغات و فریب متقاضیان و دریافت مبالغ مختلف 
از آنان تحت عنوان ودیعه و سایر موارد، دیگر پاسخگوی متقاضیان 
نخواهند بود.وی با بیان اینکه هنگام کشــف موارد مجرمانه در این 
حوزه، اســامی دانش آموزان و دانشــجویان متخلف نیز به نهادهای 
اجرایــی دو وزارتخانه یاد شــده بــا هدف اعمال برخوردهای الزم و 

قانونی اعالم خواهد شد از کلیه دانش آموزان و دانشجویان خواست 
به هیچ عنوان فریب این گونه تبلیغات را نخورند.وی افزود: خانواده 
هــا مــی بایســت با توجه بــه اینکه ارتکاب این اعمــال مجرمانه و 
متخلفانه که بعضا از ســوی فرزندان آنها به صورت مخفیانه صورت 
می گیرد ضمن راهنمایی فرزندان خود، نظارت مستمر و دائمی را 
بر نحوه فعالیت های تحصیلی و امتحانات آنان داشــته باشــند.وی 
توصیه کرد: در صورت مشــاهده موارد مشکوک می توانند موضوع 
 www.cyberpolice.ir را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به آدرس
و یا شــماره تلفن 0۹۶۳۸0 به جهت برخورد قانونی با متخلفان و 

مجرمان منعکس کنند.
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قنات قصبه گناباد؛شاهکار آبی 
منحصر به فرد در جهان

 قنات قصبه شهرســتان گناباد با ســابقه بیش از 
2500 سال به عنوان قدیمی و عظیم ترین قنات 
کشور شاهکار تمدن تاریخ بشر در تامین آب و چشم 
انداز توسعه گردشــگری در این منطقه و میزبان 

گردشگران داخلی و خارجی است.
قنات قصبه گناباد که در فهرســت میراث جهانی 
یونسکو ثبت شده است عنوان طوالنی ترین قنات 
جهان را به خود اختصاص داده و یکی از آثار رمزآلود 
ایران محسوب می شود چرا که هنوز سواالت بسیار 
در باره آن وجود دارد و نقشــه آن در نوع خود بی 

نظیر است.
شاهکار 2500 ساله

این قنات شاهکاری از پیوند هنر، دانش، تکنولوژی 
و مدیریت منابع آب است که مهمترین شاخصه آن 
عمق مادر چاه، تکنولوژی حفر قنات و نیز شیوه بهره 
برداری آب می باشد که آن را به یکی از جاذبه های 

تاریخی و مهندسی جهان تبدیل کرده است.
قنات قصبه بنای تاریخی، گردشگری و مفید برای 
کشاورزی است که در سال 1۳۷۹ توسط سازمان 
میراث فرهنگی با شــماره 2۹۶۳ در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسید.
این قنات از 2 رشته اصلی و ۶ شاخه فرعی تشکیل 
شده  و مادر چاه آن در دامنه شمالی سیاه کوه و مظهر 
کنونی قنات در جنوب محله معروف به قصبه شهر 

)کوی شرقی( قرار دارد.
طول این قنات بیش از ۳۳ کیلومتر اســت و عمق 
مادرچاه اصلی در انتهای رشته  دوالب نو  با توجه به 
شیب زمین حدود ۳00 متر و میزان آبدهی آن بیش 

از 1۳0 لیتر در ثانیه  است.
از جمله تدابیر به کار رفته در معماری این قنات تعدد 
چاه های آن می باشد که به بیش از ۴۷0 حلقه می 
رسد. تعدد چاه ها سبب پیشگیری از کور شدن چاه 
ها توسط دشمنان هنگام حمله و همچنین کاهش 

وزن طناب در زمان حفر و تخلیه چاه ها شده است.
از دیگر موارد آن می توان به 2 شاخه شدن در فاصله 
۶۸۳ متری کانال اصلی و سپس ۶ شاخه شدن کانال 
ها به دلیل پیشگیری از ریزش احتمالی و قطع جریان 

آب اشاره کرد.
قنات قصبه هم اکنون با بازگشایی 500 متر اولیه 
برای بازدید گردشگران آماده شده و مابقی مسیر 
آن نیازمند مستحکم سازی و ایجاد امکانات رفاهی 
اســت. ۶0 درصد چاه های قنات مســدود است و 
۴0 درصد آنها با آبدهی 150 لیتــر در ثانیه باقی 

مانده است.
ناصر خسرو در سفرنامه خود سخن از قناتی پر آب 
می آورد با ۷00 گز عمق و چهار فرسنگ طول، این 
قنات قناتی نیست جز قنات قصبه گناباد که با 2500 
سال قدمت قدیمی ترین و پر آب ترین قنات جهان با 
عمیق ترین مادر چاه جهان به عمق ۳00 متر است.

 آبدهی130 لیتر در ثانیه
مادر چاه قنات قصبه با آبدهی بیش از 1۳0 لیتر در 
ثانیه واقع در دامنه های شمالی سیاه کوه با کانالی 
به طول ۳۳ کیلومتر متشکل از هفت کانال متصل به 
هم تا مظهر قنات واقع در جنوب محله معروف به 
قصبه شهر یک شاهکار ساخته دست بشر می باشد 
و نمادی از توانایی انسان در سازگاری با محیط است.

این اثر تاریخی یکــی از مهمتریــن جاذبه های 
گردشــگری منطقه است که با بررســی باستان 
شناســان داخلی و یافته های سفالین پراکنده در 
داخل قنات، قدمت آن به دوره هخامنشی تخمین 

زده شده است.
در مطالعات و بررســی های میدانی مسیر قنات و 
پیمایش در ســطح آن می توان قطعه سفال هایی 
را کنار خاک ریز دهانه چاه ها مشاهده کرد که تنها 
مدرک و سند برای تشخیص زمان احتمالی حفر 

قنات یا الیروبی آن محسوب می شود.
بر اساس سفال های قرن چهارم و نهم هجری که 
در کناره برخی چاه های فرعی قنات قصبه گناباد 
مشاهده شده، احتمال دارد شاخه اصلی قنات به 
طول ۶۴0۳ متر ابتدا در امتداد شمال به جنوب 
حفر شــده و در دوره های بعد به مقتضای نیاز 
شاخه های فرعی در جهت جنوب غربی از شاخه 
های اصلی جدا شده باشد.با توجه به سفال های 
جمع آوری شــده که قابل مقایسه با سفال های 
دوران هخامنشی است احتمال دارد ایجاد قنات 
گناباد مقدم بر وجود آن شهر یا تشکیل اجتماعی 
در آن منطقه باشد زیرا در عرصه بیابانی گناباد جز 
قنات که آب را از سفره های زیرزمینی در عمق 
صدها متر به سطح زمین انتقال می دهد منابع 
آب دیگری اعم از چشمه و رودخانه دائمی وجود 
ندارد و بدیهی است که الزمه یکجانشینی، وجود 

منبع مطمئن تامین آب است.

گردشگری

ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( اعالم کرد: شواهدی وجود ندارد 
که نشان دهد تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا برای کودکان و نوجوانان 

سالم ضروری است.
ســومیا سوامیناتان، کارشناس ارشد ســازمان جهانی بهداشت روز 
گذشــته )ســه شنبه( در اظهاراتی گفت: در حال حاضر هیچ مدرکی 
مبنی بر اینکه کودکان ســالم و نوجوانان به ُدزهای یادآور واکســن 

کووید-1۹ نیاز دارند، وجود ندارد.
او در یک نشست خبری گفت: اگرچه به نظر می رسد با گذشت زمان 
ایمنی واکســن در برابر ســویه اُمیکرون که سرعت انتقال باالیی دارد 

کاهش می یابد اما باید تحقیقات بیشــتری انجام شــود تا مشــخص 
شود چه افرادی به ُدزهای یادآور واکسن نیاز دارند.

وی افــزود: در حــال حاضر هیچ مدرکی وجود ندارد که نشــان دهد 
کودکان ســالم یا نوجوانان ســنگین وزن به تزریق ُدز یادآور واکسن 

نیاز دارند. 
برخی کشــورها تزریق ُدز ســوم را برای کودکان 12 ســاله آغاز کرده 
اند. به طور مثال، ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده اوایل این ماه 
مجوز اســتفاده از ُدز ســوم واکســن فایزر را برای کودکان 12 تا 15 
ساله صادر کرد.هفته گذشته نیز آلمان توصیه کرد همه کودکان 12 

تا 1۷ ســال ُدز یادآور واکســن کرونا را دریافت کنند. مجارستان نیز 
چنین اقدامی کرده است.کارشــناس ارشد سازمان جهانی بهداشت 
گفت: اواخر این هفته گروهی متشــکل از کارشناســان سازمان برای 
بررســی این پرسش که کشــورها برای تزریق ُدز یادآور واکسن باید 
چه مالحظاتی داشــته باشــند، تشکیل جلسه خواهند داد. وی تاکید 
کرد: هدف ما محافظت از آســیب پذیرترین افراد و گروه هایی اســت 
که در معرض باالترین خطر ابتال به نوع شــدید بیماری و مرگ قرار 
دارند. این افراد جمعیت سالخورده، افراد دچار نقص سیستم ایمنی 

با بیماریهای زمینه ای و همچنین کادر درمان هستند.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد ؛ 

ُدز یادآور واکسن کرونا برای این افراد ضروری نیست

دریچه علم

ک  روایت قصه فرهنگ خورا
 ایرانی از شمال تا جنوب 

در شبکه مستند
مجموعه »ترنج« تولید جدید شبکه مستند 
سیما روایتی از سنت های غذایی در مناطق 
مختلف ایران اســت.تهیه کننده مســتند 
»ترنــج« درباره این مجموعه گفت: »ترنج« 
مجموعه ای 12 قســمتی با موضوع فرهنگ 
و تاریخ خوراک در ایران است. در هر قسمت 
از ایــن مجموعه ســراغ یکــی از موضوعات 
اصلــی در حوزه خــوراک می رویم و به انواع 
ســنت های غذایی در کشورمان می پردازیم.
در یکی از قســمت های این مستند به گندم 
و نــان و ســنت های مختلــف در تهیه آرد و 
نان در نقاط مختلف کشــور پرداخته شــده 
است. همچنین در قسمتی دیگر درباره خرما 
کــه یکــی از درخت های مهم در بخش های 
جنوبی کشــورمان است، صحبت شده است.
تنــوع غذا های دریایی در شــمال و جنوب 
ایران، شــیرینی ها، نوشیدنی ها، شامل انواع 
شربت ها و چای از دیگر موضوعاتی است که 
در این مجموعه به آن ها پرداخته شده است.
ســنت های غذایی و خوراکی هر کشور یکی 
از بخش های مهم از فرهنگ آنجا محســوب 
می شود که با سیر تمدنی آن کشور آمیخته 
اســت.به گفته تهیه کننده مستند ترنج، این 
مجموعه از نظر تولیدی بســیار مفصل بوده 
و در تولیدش تحقیقات کتابخانه ای داشتیم 
و میدانــی داشــته اند. مجموعــه »ترنج« 
پنج شــنبه ها ســاعت 22 از شــبکه مستند 
پخش می شــود و تکرار آن روز بعد ســاعت 

10 و یکشنبه ها ساعت 20 خواهد بود.

» برگزاری جشنواره »بادبادک باز
جشــنواره »بادبادک باز« به مناســبت روز 
جهانی بادبادک، جمعه اول بهمن ماه ساعت 
10 صبح تا 1۴:۳0 بعدازظهر با حضور گیتی 
خامنه در کنار کودکان ایرانی و افغانســتانی 
و همچنین خانواده های شــهدای فاطمیون 
در میدان مشاهیر واقع در منطقه فرهنگی و 

گردشگری عباس آباد برگزار می شود.
این برنامه که با شعار »یک قلب و دو ملت« 
با همکاری موسســه زینــو و با هدف تعامل 
فرهنگی میان دو کشور در نظر گرفته شده ، 
با ساخت بادبادک و داوری و معرفی بهترین 
بادبادِک ساخته شده آغاز می شود و با عکاسی 
در کنــار عروســک های عظیم الجثه ادامه 
می یابــد. همچنین در »میدان مشــاهیر«، 
دیــواری به عنــوان صفحه نقاشــی در نظر 
گرفته می شــود تا بادبادک های ساخته شده 

بر آسماِن این دیواِر نقاشی قرار بگیرد.
بازدیــد از »گنبد مینــا« و قصه گویِی گیتی 
خامنــه، مجری قدیمی و باســابقه کودک 
و نوجــوان، ســپس بــازی در شــهربازی 
»گــذر گردشــگری« به صــورت رایگان، از 
دیگــر برنامه هایی ســت که در جشــنواره 

»بادبادک باز« در نظر گرفته شده است.
عالقه منــدان برای حضور در این جشــنواره 
می توانند روِز جمعه اول بهمن ماه ساعت 10 
صبح به آدرس میدان آرژانتین، بلوار نلسون 
ماندال )آفریقا(، منطقه فرهنگی و گردشگری 

عباس آباد، میدان مشاهیر، مراجعه کنند.

پخش »قهرمان« در نماوا
پــس از نمایــش عمومی آخرین ســاخته 
سینمایی اصغر فرهادی در سینماهای ایران، 
پخش اختصاصی »قهرمان« در شبکه نمایش 
خانگی در ایران به »نماوا« رســید.این فیلم 
در سینماهای ایران، با فروش یازده میلیارد 
و ششــصد میلیون تومان میزبان ۴۸1 هزار 
مخاطب بوده است و برنده دو جایزه بهترین 
فیلم و بهترین فیلمنامه در جوایز هیات ملی 
نقد آمریکا، برنده جایزه تاثیرگذاری خالقانه 
در کارگردانی در جشــنواره پالم اسپرینگز، 
نامــزد بهتریــن فیلم بین الملــل در جوایز 
انجمــن منتقدان الس وگاس، نامزد بهترین 
فیلــم بین الملــل در جوایز انجمن منتقدان 
ســن لوییس، نامزد بهترین فیلم بین الملل 
در جوایــز گلدن گلوب، بهترین فیلم ســال 
در دو رشــته بهتریــن فیلمنامــه و بهترین 
فیلــم بین المللــی به انتخــاب 1۸۷ منتقد 
ایندی وایر، نامــزد بهترین فیلم بین المللی 
در جوایــز انجمن منتقــدان هالیوود، برنده 
جایزه بهترین کارگردانی در جوایز اســکرین 
آسیا پاســیفیک و… است.همزمان با انتشار 
ایــن فیلــم در پلتفــرم آمازون در سراســر 
جهان در تاریخ بیســت و یکــم ژانویه )اول 
بهمن ماه(،عالقه مندان در سراســر ایران هم 
می توانند به صورت اختصاصی از پلتفرم نماوا 
به تماشــای »قهرمان« بنشینند.»قهرمان« 
بــه نویســندگی و کارگردانی اصغر فرهادی 
برای اولین بار در جشــنواره فیلم کن 2021 
بــه نمایش درآمد و موفق به کســب جایزه 
بزرگ هیات داوران از جشنواره کن شد. امیر 
جدیدی، محســن تنابنده، سحر گلدوست و 
فرشــته صدرعرفایی در این فیلم هنرنمایی 

کرده اند.

كارتون 

نگاهی به فیلم »گیتی همسر علیرضا«

روایتی متفاوت از طبقه متوسط
»گیتــی همســر علیرضا« بــه کارگردانی 
حمیدرضــا هنری، روایت ســینمایی زنی 
اســت )گیتی( کــه در کودکــی پاهایش 
آسیب دیده و امروز با عصای زیربغل، استاد 
دانشــگاه اســت. مقاله او و گروهش در یکی 
از معتبرترین ســمپوزیوم های بین المللی 
پذیرفته شده است. او و گروهش، خوشحال 
از این موفقیت هســتند و خود را برای ارائه 
آن مقاله آماده می کنند؛ اما در همین روزها، 
همسرش )علیرضا( بنا بر توصیه روانشناس، 
راز کابوس های شــبانه ای را که می بیند، با 
گیتــی در میــان می گذارد و ناخواســته و 
ندانســته راز دیگری هم از زندگی ســابق 
علیرضا بــر آفتاب می افتد، تنش، با آگاهی 
آدم هــا از الیه های زیرین شــخصیت  های 

مقابل شان آشکار می شود.
تصویــر کابوس  هــای علیرضــا، دختــر 
دوچرخه ســواری است که شادی اش به درد 
منتهی می شــود، این تصویر البته ریشه  ای 
در واقعیت دارد، دختر کوچک کابوس های 
علیرضا، کودکی گیتی است. علیرضا بعد از 
15 سال زندگی مشترک اعتراف می کند که 
او عامــل فاجعــه  از کار افتادن پاهای گیتی 
است. گیتی از این اعتراف حیرت می کند و 
با سکوتی محض این حیرت را نشان می دهد. 
او با علیرضا حرف نمی زند؛ اما وقتی گفت وگو 
بین آن ها شــکل می گیــرد، گیتی توضیح 
می دهــد که عامل اصلی معلولیت پاهایش، 
بمباران تهران اســت و علیرضا نقشــی در 
آن نداشــته، اما مســئله گیتی این نیست 
کــه چرا علیرضا این همه دیر اعتراف کرده 
بلکه مسئله او این است که 15 سال زندگی 
مشــترک آن ها نه با عشق که با حس ترحم 
و ندامت و پشــیمانی مخفی و سرکوب شده 
علیرضا شکل گرفته و استمرار داشته است. 
اگرچه علیرضا تأکید دارد که در تمامی این 

سال ها عاشق او و زندگی شان بوده، اما گیتی 
نمی پذیرد یا برایش سخت است که بپذیرد 
با او درســت برخورد شده. این مسئله باعث 
اختالل در زندگی و کار او می شود، این حس 
ترحم و زندگی با دروغ، آزارش می دهد. در 
همین روزهای تلخ اعتراف، علیرضا متوجه 
می شــود شــاگرد نابغه همســرش، دختر 
او از ازدواج اولــش اســت. روابط علیرضا با 
دخترش ســوءتفاهم بزرگی را برای گیتی 
ســاخته و ماجرا پیچیده تر می شود. گیتی 
از خانــه علیرضا می رود )به خانه نیمه آماده 
خــودش پناه می برد(. حوادث این روزهای 
زندگی علیرضا و گیتی پیچیده تر می شود تا 
آن که سر آخر بر اثر اشتباه گیتی، خانه اش 
منفجره شــده و علیرضا آسیب می بیند. در 
قاب پایانی، علیرضا در بیمارســتان اســت، 
دختــرش از بیمارســتان مــی رود و گیتی 
آن جا می ماند.فیلم، روایت آدم هایی اســت 
کــه اســتقالل و حضور دارنــد. گیتی، زنی 
است از طبقه متوسط که با وجود معلولیت 

فرصت هــا را یافته و موفقیت ها را ســاخته 
است. گیتی وام دار کسی نیست و عماًل آنچه 
دارد از آن خود اوست، برخالف نام اثر، تنها، 
همسر علیرضا نیست، اسم اثر تنها اشاره ای 
به پیوند آن هاســت که در سراسر فیلم این 
پیوند به چالش کشــیده می شود. شخصیت 
گیتی جدی است و ادای مهربانی و دلسوزی 
را درنمی آورد و در مقابل اتفاقات تکان دهنده 
زندگی اش پشــت دیوار اشــک و آه و دریغ 
مخفــی نمی شــود بلکه معقــول و منطقی 
پرســش ها را مطــرح می کند و به آن چه بر 
ســرش آمده فکر می کند. حتی اگر فکرش 
اشتباه باشــد، به سرعت نمی پذیرد، تسلیم 
نمی شود و برای ترمیم آن فکر اشتباه، زمان 
می خواهد. این منش گیتی به ما سیمای زنی 
را نشان می دهد که در سینمای ایران اندک 
است، متأسفانه در بخش بزرگی از سینمای 
ما، زنان بدبخت، ســاده لوح، تسلیم، مستور 
زیر ســایه مردان، ترســو، ضعیف و... تصویر 
می شــوند. گیتی از این جنس زنان نیست. 

او معلول وقایع نیســت، علت رویدادهاست. 
او تصویر بخشــی از جامعه موفق زنان ایران 
اســت که تصویری از آنان نیست.شخصیت 
دیگــر اثر، علیرضا هم از آن دســت مردانی 
نیســت که شــما همیشه در سینمای ایران 
ببینیــد، مردی فاجر، خبیــث، خیانت کار 
و... نیســت. مردی اســت که برای درمان 
کابوس هایش افیون و ســیگار و چه و چه را 
انتخاب نکرده بلکه به سراغ روانشناس رفته 
است. پیشــنهاد روانشناسش را می پذیرد، 
بعد از ســال ها تصمیم می گیرد حقیقتی را 
که در ذهن داشته و سرکوبش کرده، اعتراف 

کند و آماده است تبعات آن را بدهد و... .
فیلم، قصه اش را از دل فجایع و بدبختی های 
طبقات اجتماعی بیرون نکشیده بلکه تالش 
کرده است تا از دل طبقه متوسط که بخش 
بزرگی از مخاطبان ســینما هستند، بیرون 
بیاورد و آیینه بخشــی از جامعه مخاطبش 

باشد.
در کارگردانــی، حمیدرضــا هنری، همین 

حالــت آیینه ای را حفظ کرده اســت. فقط 
در کابوس هــای علیرضــا دوربین حرکت 
می کنــد؛ امــا در روایــت زندگــی واقعی، 
دوربین کارگردان ســاکن اســت و کنش از 
دوربین به درون آدم ها منتقل شــده. آدم ها 
در کادرهــای حمیدرضا هنری، شــادی، 
مهربانی، تنش، خشــونت و... را تجربه کرده 
و بــروز می دهند؛ امــا دوربین، راوی بدون 
قضاوتی اســت که بستر این ظهور و بروزها 
را فراهم کرده اســت. او حرکت را از دوربین 
به تعمد گرفته اما تالش کرده تا اتمســفر و 
فضا به کمــک حاالت درونی آدم ها بیایند. 
ازجملــه می توان به انتخــاب پس زمینه ها 
)بک  گراند( برای ســاخت اتمســفر اشاره 
کرد. مطب روانشــناس علیرضا، در طبقات 
باالی یک ســاختمان اســت، این انتخاب 
مکان )لوکیشــن( به کارگردان امکان داده 
تا سه بار روایت علیرضا از خودش در مقابل 
روانشناســش را با سه پس زمینه متفاوت از 
شــهر و آسمان پشت سرش مطابقت دهد. 
براین اساس به غیراز دیالوگ، تمامی اتمسفر 
و فضای بصری، راوی حاالت علیرضا هستند. 
ایــن توجه به فضا، بارها توســط کارگردان 
به درســتی تکرار می شــود. ازجمله روایت 
شــهر تهران کــه با حالت هــا و رنگ های 
متفاوت بازتابی از قصه و آدم های اثر اســت.
بااین همه، نقطه چالش برانگیز فیلم »گیتی 
همسر علیرضا«، فصل پایانی است. انفجار و 
آتش گرفتن خانه در ساخت و شکل روایت 
دچار ضعف اســت. در ایــن بخش از فیلم، 
اراده کارگردان به درام تحمیل  شــده است. 
نوســان برق و بی توجهی گیتی به شیر گاز، 
سالمت گیتی در خانه و آسیب دیدن علیرضا 
بیرون از خانه، خواســت سازنده اثر است تا 
برخاســته از دل درامی که خودش برای ما 

تعریف کرده است.

پرده نقره ای 

پشت پرده 
بازنشدن كیسه 

هوای پراید!
سردار هادیانفر با اشاره 
به ماجرای تلخ تصادف 

جاده بهبهان، درباره 
كیفیت خودروهای تولید 

داخل گفت: پول خودروی 
خارجی را می گیرند اما 

خودروی ناایمن تحویل می 
دهند. موضوعی كه سوژه 
كارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر


