
به دنبال احیای برجام؛

مردم منتظر ریزش قیمت خودرو باشند

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

کره کننده ارشد      سکوت خبری در وین شکسته شد و دیشب میخائیل اولیانوف، مذا
روسیه در توییتی نوشت که گفتگو های ایران و هیات های اروپایی به نقطه حساسی 
رســیده اســت و به زودی پیش نویس توافق وین تنظیم می شــود. این اتفاقات هرچند 

در بــازار خــودروی امــروز تاثیــر محسوســی نگذاشــته اســت، امــا ســعید موتمنــی، رئیس 
اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو می گویــد کــه احیــای برجام حتی بــه صورت موقت در 

 | صفحه 3 بازار خودرو تاثیر دارد و باعث کاهش قیمت ها می شود...

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

سال سختی برای تعیین دستمزد داریم

صفحه 3 
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رییس قوه قضاییه: 

بانک مرکزی هرچه زودتر 
درباره مسئله رمزارزها 

شفاف سازی کند
     رییس قوه قضاییه، گفت: با سارقین 
و  اغمــاض  بــدون  شــبکه ای  و  انــدی  ب
کنیــد؛ ایــن دســته از  ماشــات برخــورد  م
ســارقین مشــمول تأسیسات ارفاقی نظیر 

آزادی مشروط نمی شوند...

دبیر کمیته علمی کشوری کووید 1۹:

نزدیک پیک اومیکرون 
شده ایم

     دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کوویــد ۱۹، 
اظهار داشت: در جلسه کمیته علمی برای 
پیشــگیری از مــوج ســنگین کرونــا، بحــث و 

بررسی های زیادی شد...  | صفحه 7  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

شناسایی تارکان تحصیل 
میان پایه

7

 !  هشدار
 این آب خوردن

شاید آلوده باشد
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حداقل حقوق کارکنان 
 دولت ۵ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان
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 مهار رشد اجاره بها 
در دستور کار دولت
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آذربایجان غربی  مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه 

نگهبانــی خدمــات  »ارائــه  دارد  نظــر  در  غربــی  آذربایجــان  منطقــه   - ایــران  مخابــرات  ــرکت   ش
در ســطح شهرســتانهای خــوی و قــره ضیاءالدیــن« را از طریــق مناقصــه عمومــی تــك مرحلــه ای 
برگــزار نمایــد: متقاضیــان شــرکت در مناقصــه میتواننــد جهــت اطالعــات بیشــتر بــه آگهــی مناقصــه 
درســایت شــرکت مخابــرات ایــران بــه آدرس www.tci.ir و ســایت مخابــرات منطقــه آذربایجــان 

بــی بــه آدرس  azargh.tci.ir مراجعــه نماینــد. غر

گهی مناقصه عمومی ارائه خدمات نگهبانی  آ
درسطح شهرستانهای خوی و قره ضیاءالدین

گهی مناقصه عمومی شماره ل/1400/120  آ

گهی مزایده  آ

تامین اجتماعی شهرستان مشکین شهر 

ــن نامــه  ــن اجتماعــی شــعبه مشــکین شــهر در نظــر دارد باســتناد اصــل هشــتم آئی تامی
اجرایــی مــاده 50 قانــون تامیــن اجتماعــی امــوال غیرمنقــول مشــروح ذیــل را از طریــق 

مزایــده بــه فــروش برســاند.
مشخصات مال غیرمنقول مورد مزایده:

ششــدانگ یــک قطعــه مغــازه به شــماره پــالک ثبتی 287 فرعــی از 119 اصلی، قطعــه 60 واقع 
در بخــش 11حــوزه ثبــت ملــک مشــکین شــهر، بــه مســاحت 80متــر مربــع متعلــق بــه شــرکت 

تعاونــی رضــی بــه ازای هر متر مربــع 53.750.000 ریــال بــه ارزش 4.300.000.000ریال 
زمــان برگــزرای مزایــده در روز چهــار شــنبه تاریــخ 1400.12.18 از ســاعت 9.30 لغایــت 
12.30در ســاختمان شــرکت تعاونــی رضــی واقــع در مشــکین شــهر ، رضــی، خ 45 متــری، 
روبــروی جایــگاه پمــپ بنزیــن ســاختمان شــرکت تعاونــی رضــی در حضــور نماینــده محتــرم 
دادســتان برگــزار خواهــد شــد . برنــده مزایــده موظــف اســت 10 درصــد کل قیمــت 

پیشــنهادی را بــه صــورت نقــدی و یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی فــی المجلــس بــه 
حســاب پرســنلی ســازمان واریــز و مابقــی مبلــغ را ظــرف ســه روز از تاریــخ مزایــده پرداخــت 
نمایــد . در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی، 10 درصــد توســط ســازمان ضبــط و مزایــده 

طبــق بخشــنامه ســازمان بــه نفــر دوم واگــذار خواهــد شــد .
ی ، دارایــی و ... بــه عهــده برنــده  بوطــه  بــه شــهردار پرداخــت کلیــه هزینــه هــا مر

مزایــده مــی باشــد .
متقاضیــان مــی تواننــد از روز ســه شــنبه مورخــه 1400.11.5 تــا یــک روز مانده بــه برگزاری 
مزایــده بــه جــز ایــام تعطیــل از ســاعت 8 الــی 13 جهــت کســب اطالعــات ازشــرایط و بازدید 

از محــل و رفــع ابهــام احتمالــی بــه واحــد اجرائیــات شــعبه مشــکین شــهر مراجعــه نمایند.
، شــهر رضــی، جنــب شــهرداری،  آدرس ملــک مــورد مزایــده: شهرســتان مشــکین شــهر

روبــروی چــاپ ارس 

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

فراخــوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
گهی مناقصه 14۰۰/47/1۰8۵۵7 مورخه: 14۰۰/1۰/28 )تغذیه اشنویه( شماره آ

 ) گهی مناقصه 14۰۰/47/1۰8۵7۰ مورخه: 14۰۰/1۰/28 )تغذیه پیرانشهر شماره آ

امور قراردادها مناقصات و مزایدات  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد امــور تغذیــه ای )خریــد و توزیــع غــذا( بیمارســتان 
نبــی اکــرم )ص( اشــنویه و امــور تعذیــه ای )خریــد و توزیــع غــذا( بیمارســتان امــام خمینــی )ره( پیرانشــهر را از طریق مناقصه عمومی از اشــخاص حقوقی 
واجــد شــرایط دارای صالحیــت و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در ســال 1400 خریــداری نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از جمله 
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجــام خواهــد شــد لــذا الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی نســبت بــه انجــام مراحــل ثبــت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی جهــت اخــذ شــرایط مناقصــه و شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/04 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخه 1400/11/04 الی 1400/11/07
مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت 14/30 مورخه 1400/11/17

* مهلت زمانی انجام بارگذاری مدارک شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پاکت الف به حراست دانشگاه 
کتها: ساعت 9 صبح مورخه 1400/11/18 گشایی پا تاریخ باز

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: ارومیه - بلوار رسالت - انتهای کوی اورژانس - ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

تلفن 31937149- 044 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

 با برجام یا بی برجام 
مشکالت اقتصادی را دریابیم

   بشیر اسماعیلی
کارشناس مسائل سیاسی

یــک کارمند عالیرتبه در ایران همانند 
کارمندان وزارتخانه ها، پرسنل نظامی 
و انتظامــی، کارکنــان فرمانداری ها و 
استانداری ها، اســاتید دانشگاه آزاد و 
مشــاغل بســیار دیگری در همین ردیف، با احتساب کسورات 
ماهیانه، حدودا ده ملیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می کنند؛ 
چیزی نزدیک به ده دالر در هر روز که برابر اســت با دســتمزد 
تقریبی یک کارگر روزمزد در کشور بنگالدش! این وضعیت البته 
بــرای همه کارمندان دولتی یا بخش های خصوصی هم صادق 
نیست و احتماال بخش بزرگی از حقوق بگیران با دریافتی هایی 
کمتر از این میزان هم مجبور هســتند امرار معاش کنند. این 
مبلغ برای کارگران کمتر است، و البته برای کسانی که بیکارند 
یا کار خود را از دســت داده اند و به بیمه های بیکاری و کمک 
هزینه های بهزیســتی و غیره وابســتگی پیدا کرده اند، وضعیت 

به مراتب وخیم تری وجود دارد. 
یک جوان ایرانی حقوق بگیر، برای خرید یک آپارتمان در حومه 
شهر های بزرگ باید نزدیک به بیست سال کل حقوق خود را بدون 
احتساب تورم کنار بگذارد، همین معادله برای خرید یک خودروی 
داخلی به بهای بازار آزاد نزدیک به سه تا پنج سال خواهد بود. در 
عین حال این جوان باید از ده سال تا بعضا صد سال! حقوق خود 
را طبق عرف، به عنوان مهریه در ضمان عروس آینده تعهد کند. 
با چنین دورنمای هولناک اقتصادی، پدیده تجرد فراگیر جوانان 

نباید تعجب بر انگیز باشد. 
در نقطه مقابل اما، کسب و کار برای مشاغلی مثل دالل و واسطه 
گر، محتکر، سفته باز، رباخوار، خرده فروش، قاچاقچی کاال، متولی 
خدمات تجملی و به طور خالصه کلیه مشاغل انگل وار و مضر به 
حال اقتصاد کشور، روز به روز سود آور تر و پر رونق تر شده است. 
همین جا در پرانتز باید اشاره کرد که نگارنده این نوشتار، به کرات 
از سیاست های امنیتی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حفظ 
امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و بر پایه استدالالت 
علمی با افراد فراوانی در این باب مباحثه کرده است. همین طور 
معتقد است پیوند دادن بحث ناکارآمدی اقتصاد با توفیقات امنیتی و 
نظامی نوعی مغالطه و انحراف از واقعیت است و باید هر مورد به طور 
مستقل مورد بحث قرار گیرد. لذا در زمینه اقتصاد به طور خاص، 
وضعیت کنونی طبقه متوسط در کنار اقشار کم درآمد جامعه، قابل 
نقد فراوانی است و این نقد چیزی نیست که کسی منکر آن باشد؛ به 
استثنای دولت هایی که طبعا عملکرد اقتصادی دوران خود را تایید 
می کنند، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، همنوا با افراد عادی 
جامعه از مدیریت اقتصادی کشور ناراضی هستند. دغدغه های مقام 
معظم رهبری در ده سال گذشته نسبت به اصالح ساختار اقتصادی 
کشور، حمایت از تولید و مهار تورم حاکی از اشراف و نگرانی ارکان 
نظام نسبت به این سوء مدیریت ها در اقتصاد کشور است. در عین 
حال این مطالب بدان جهت گفته نشدند که توضیح واضحات ارائه 
شــود، بلکه نوعی هشــدار به دولت جدید برای اقدام عاجل و زیر 

ساختی در تحول اقتصادی است. 
باید اذعان داشت که تحریم های ناعادالنه و محروم کردن کشور 
از درآمد ارزی، بخشــی از مشــکالت اقتصادی را تشکیل می دهد 
اما بخش عمده تر این معضالت از عدم اصالح زیر ساختی اقتصاد 

نشات می گیرند.
دولت جدید نیز در عین حال وظیفه تاریخی سنگینی بر عهده 
دارد؛ بدنه جامعه، جدای از گرایش های سیاسی، امید زیادی به 
تحوالت اساسی اقتصادی در این دوره بسته است چرا که ایجاد 
هماهنگی کم سابقه قوای سه گانه که پیشتر بسیاری از مشکالت 
کشور از اختالفات مابین آنها نشات می گرفت در کنار عزم جدی 
و دســت باز دولت در ایجاد تحوالت ســاختاری در اقتصاد، باعث 
شــده که افکار عمومی برای تحول و تغییر امیدوار باقی بماند. 
حتــی اگر مذاکرات برجــام در اثر عدم انعطاف طرف های غربی 
یا کارشــکنی دشــمنان ناکام بماند، برای مردم ایران قابل درک 
خواهد بود، اما اگر اصالحات اقتصادی صحیحی اجرا نشــود، از 
منظر طبقات تحت فشــار اقتصادی جامعه، پذیرفته نیست.  در 
نهایت امید اینکه به زودی، از مشــکالت اقتصادی کاســته و راه 
تنفســی برای غاطبه مردن ایران باز گردد. ما در نقطه کنونی، 
راهی جز امید به اصالح تدریجی امور و گشایش اقتصادی نداریم 
و هر نسخه رادیکالی برای تغییرات ناگهانی، آینده ای نامعلوم در 

ورای خود به همراه دارد. 
منبع: دیپلماسی ایرانی

یادداشت

خطیب زاده در نشست خبری:

کرات پیشرفت  خوبی داشته است مذا
ســخنگوی وزارت امور خارجه از پیشــرفت گفت و 
گوهــا و مذاکرات وین خبر داد و گفت: همه طرف ها 
پذیرفته اند که نباید دوباره شاهد خروج آمریکا از توافق 

هسته ای باشیم.
سعید خطیب زاده در نشست خبری در مورد آخرین 
تحوالت مرتبط با مذاکرات ایران با ۱+۴ در وین اظهار 
داشــت: آنچه امروز در وین امروز شاهدش هستیم، 
پیشرفت گفتگوها در مسیر درست است. ما در چهار 
حوزه که اسنادی برای گفت و گو و مذاکرات داریم، 
پیشرفت های خوبی داشتیم. در برخی اسناد میزان 

اختالفات کمتر شده و پرانتزها کمتر شده است.
 وی اضافه کرد: موفقیت بزرگ این بود که بســیاری 
از ایده هایی که جمهوری اسالمی از جمله در حوزه 
تضامین مطرح کرده بود، تبدیل به کلمات شدند. مهم 
این است که همه اطراف مذاکرات در وین پذیرفته اند 
که نباید آنچه در سال های گذشته با  خروج غیرقانونی 
ایاالت متحده اتفاق افتاد، تکرار شود. لذا اصل اینکه 
تضامین باید اندیشــیده شــود مورد توافق همه بوده 

است.
 ســخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: ما 
ایده های کامال اجرایی و عملیاتی را با واقع نگری در وین 
ارائه کردیم و فکر می کنیم ایده های ما امکان گفت و گو 
را در حوزه تضامین فراهم آورد. البته طبیعی است که 
ما در فضای رسانه آنچه در پشت درهای بسته مذاکره 

می شود را مجدد مذاکره نمی کنیم.
 خطیب زاده تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران 
در وین هست برای اینکه توافقی پایدار و قابل اتکا به 
دست آید و برای همین هم مسیر اخذ تضامین مسیر 

بسیار مهمی است.
 وی همچنین در خصوص اظهارات اخیر رابرت مالی 
درباره پیش شرط مذاکرات گفت: جمهوری اسالمی 
ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته است. 
طرح این موضوعات اگر برای مصارف داخلی و رسانه 
باشد از آن عبور می کند وگرنه پیام و قطعی آن همواره 
این بود که مذاکرات به اندازه کافی پیچیده است و نباید 

با اظهارات پیچیده، آن را پیچیده تر کرد.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ به سوالی 
دربــاره اتبــاع زندانی در دو کشــور اظهــار کرد: در 
خصوص وضعیت اتباع جمهوری اســالمی ایران در 
ایاالت متحده ما از روز اول به خاطر موضوعیت انسانی 
این داستان نگرانی های خود را مطرح کردیم . چه به 

صورت مستقیم چه غیر مستقیم.
 وی اضافه کرد: این موضوع چه پیش از این مذاکرات 
و چه همراه با این مذاکرات در دستور کار ما بوده ولی 
طبیعی است که دو مسیر مختلف هست. اگر ایاالت 
متحــده بــه توافقاتی که از قبل هــم انجام داده بود،  
پایبند باشــد این موضوع انســانی در کمترین زمان 

قابل حل است.
خطیب زاده یادآورشد: برخالف اتباع ما که در ایاالت 
متحده به بهانه واهی دور زدن تحریم های غیرقانونی 
فراسرزمینی و غیر موجه ایاالت متحده بر ضد مردم 
ایران گروگان گرفته شده اند و امروز برخی از آنها در 
شرایط غیر انسانی نگهداری می شوند. برخالف آنها 
کسانی که در ایران زندانی هستند قوه قضائیه کاماًل 
اتهاماتشان را اعالم کرده و جرائمی مرتکب شدند که 

در دادگاه صالحه مراحل آن طی شده است.

T-MA  1۰۰-4۰۰-1۰-27 مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

1-موضــوع مناقصــه : اپراتــوری، راهبــری ، تعمیــر و نگهــداری ایربریج هــای 
فــرودگاه بیــن المللــی مهرآبــاد از طریــق اشــخاص حقوقی واجد شــرایط 

2-مهلــت فــروش اســناد : از روز  دوشــنبه مــورخ 1400/11/4 لغایــت  روز 
یکشــنبه مــورخ  1400/11/10

3-نحــوه دریافــت اســناد: بمنظــور دریافــت اســناد بــه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه شــود.

4-آخریــن مهلــت ارســال پیشــنهادات در ســایت : روز  یکشــنبه  مــورخ 
ــح مــی باشــد. 1400/11/24 ســاعت 9:00 صب

کات : روز یکشــنبه  مــورخ 1400/11/24 ســاعت  گشــایی پــا 5-زمــان باز
ــد. ــی باش ــح م 10:00 صب

6-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 2.170.000.000ریال می باشد.
7-مناقصــه گــران بایــد دارای گواهینامــه تائیــد صالحیــت از وزارت رفاه و 
همچنیــن گواهــی صالحیــت ایمنــی و شناســه ملــی و کداقتصادی باشــند.

گهی : 1265275  آ شناسه 
شماره میم الف : 3652 

 نوبت دوم
کل فرودگاه بین المللی مهرآباد اداره 
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سیاست 2

نماینده ساری در مجلس:

وزارتخانههاساحلساریتاتنکابنراتصرفکردهاند
نماینده مردم ســاری در مجلس اســامی وزارتخانه هایی که اقدام به تصرف حریم دریا کرده اند را اعالم کرد. باشــگاه 
خبرنگاران جوان - علی بابایی کارنامی گفت: راهکار مبارزه با ساحل خواری اجرای دقیق قانون است و با این کار ساحل 
خواری هم حل می شود. مشکلی که ما در مسئله ساحل خواری داریم این است که خود وزارتخانه ها نافی قانون هستند. 

پالژداران ساحلی بیشتر ارگان های دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون می کنند.
مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم نیز در این باره گفت، »زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که 
یک مصوبه دولتی است، نمی دهند.« این اظهارنظر سعادتی پس از رسانه ای شدن دیوارکشی بخشی از نوار ساحلی 

ایزدشهر مازندران مطرح شد. 
نماینده مردم ساری گفت: وقتی از مجری قانون که انتظار می رود قانون را اجرا کند، اقدام به نقض قانون می کند از 
سایرین چه توقعی داریم.کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آن ها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی 
کرده اند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت 

نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.

دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی 
دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن 
معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم 
درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری 

ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد ها قرار دارد.
»از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه ها خالف قانون با واسطه ها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته 
اند«، »با رانت و اقدامات پشــت صحنه دولتی ها دارد این ســاخت و ســاز ها اتفاق می افتد« و »بدون در اختیار داشتن 

رانت هیچ کس جرات ندارد در مقابل قانون قانون شکنی کند.« این نکات را بابایی کارنامی اعالم می کند.
طبق  ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، مصوب شــهریور 
۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان دهی کند که فاصله ۶۰ متری از 

حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.

اخبار كوتاه

رژه روز وحدت 
در شهر كی یف 

اوكراین/ زوما

اردوگاه آوارگان 
جنگی در 
»عفرین» سوریه/ 
خبرگزاری 
آناتولی

گزارش تصویری

آیا آرزوی چین و روسیه برای فروپاشی امریکا تحقق خواهد یافت؟

رویای چینی
گاهــی اوقات دولت ها کنترل بخش عمده 
و قابــل توجهی از قلمروی خود را پیش از 
بازپس گیری بخش اعظم یا حتی تمام آن 
از دست می دهند. این امر می تواند به دلیل 
تهاجم خارجی زمانی که منازعات سیاسی 
داخلی منجر به جدایی می شــود رخ دهد 
و یا حتی در نتیجه ترکیبی از فشــارهای 
داخلی و خارجی. با این وجود، گاهی اوقات 
یک دولت یا جانشــین آن می تواند کنترل 
بیش تر یا تمــام قلمروهایی را که پیش تر 
از دســت داده بود را دوباره به دست آورد. 
این اتفاق در ایاالت متحده، چین و روسیه 

رخ داده است.
پــس از ســال ها اختــالف بین شــمال و 
جنوب امریکا بر بر ســر برده داری و ســایر 
مســائل، اکثر بخش هــای ایاالت متحده 
پــس از انتخاب آبراهام لینکلن در ســال 
۱۸۶۰ از اتحادیه جدا شدند. با این وجود، 
پس از جنگ داخلی شــدید، کنفدراسیون 
شکســت خورد و در ســال ۱۸۶۵ اتحادیه 

بازسازی شد.
انقــالب چیــن در اوایل قرن بیســتم به 
ســرنگونی سلسله مانچو منجر شد و چین 
را تکــه تکه ســاخت. چیــن در آن زمان 
بــه مناطق تحت کنترل جنگ ســاالران 
مختلف تقســیم شد. با این وجود، با ظهور 
»کومین تانگ« در دهه ۲۰ میالدی روندی 

معکوس رخ داد.
امپراتوری روسیه در پی سقوط تزار نیکالی 
دوم و پیــش روی های نظامی آلمان از هم 
فرو پاشــید. با این وجود، پس از واگذاری 
بخــش زیــادی از قلمــروی غربی تزار در 
جریان عهدنامه برست – لیتوفسک در سال 
۱۹۱۸ میالدی، بلشویک ها توانستند پس 
از فروپاشی امپراتوری آلمان در پایان جنگ 
جهانی اول بخش اعظم ســرزمین ها را از 

طریق زور بار دیگر ادغام نمایند.
حملــه ژاپن به منچوری در ســال ۱۹۳۰ 
میالدی و یورش آنان به ســایر نقاط چین 
در سال ۱۹۳۷ میالدی نه تنها اتحاد چین 
بلکه موجودیت آن را به عنوان یک کشــور 
مستقل در معرض خطر قرار داد. به دنبال 
شکســت ژاپن در ســال ۱۹۴۵ میالدی 

و ظهــور مائوئیســت ها در ســال ۱۹۴۹ 
میــالدی، چین به جز تایوان دوباره متحد 
شد و به عنوان یک قدرت بزرگ ظهور کرد.
تهاجم آلمان نازی در سال ۱۹۴۱ میالدی 
اتحاد جماهیر شــوروی را به طور کامل در 
معــرض تهدید قــرار داد. به لطف و تالش 
فوق العاده ارتش سرخ و تدارک تسلیحاتی 
امریکایی ها و بریتانیایی ها، مسکو نیروهای 
آلمانــی را از خاک شــوروی بیرون راند و 
قلمرو و حوزه نفوذ گسترده ای را برای اتحاد 

جماهیر شوروی به دست آورد.
تقریبــا نیم قرن پس از آن، اتحاد جماهیر 
شــوروی در پایان ســال ۱۹۹۱ به دالیل 
متعــددی از هــم فروپاشــید: تحمیل بار 
ســنگین جنگ ســرد بــر دوش اقتصاد 
ضعیف شــوروی، رشــد ملــی گرایی غیر 
روســی، کاهش جمعیت قومی روسیه به 
عنوان درصدی از کل جمعیت شــوروی و 
توافق دسامبر ۱۹۹۱ میالدی بین رهبران 
سه بخش تشــکیل دهنده شوروی یعنی 
روسیه، اوکراین و بالروس مبنی بر آن که 
اتحاد جماهیر شــوروی دیگر نباید وجود 
داشــته باشد. سپس پانزده کشور مستقل 
جایگزین اتحاد جماهیر شــوروی تشکیل 

شدند.

»والدیمیر پوتیــن« رئیس جمهور فعلی 
روســیه اکنون بخشــی از سرزمینی را که 
روسیه از دست داده بود و به اوکراین واگذار 
نموده بود یعنی کریمه را دوباره به دســت 
آورده اســت و در حال احیای نفوذ روسیه 
اگر نگوییم کنترل کامل بر سایر بخش های 
شوروی سابق است روندی که ادامه دارد.

از دست دادن قلمرو و همچنین فروپاشی 
یک دولت، می تواند توانایی یک کشور برای 
عمل به عنوان یک قدرت بزرگ را کاهش 
دهد یا حتی به آن پایان دهد. گاهی اوقات، 
آنچه باقی می ماند حتی ممکن اســت تابع 
قدرت های بزرگ دیگر باشــد. با این حال، 
بازسازی یک دولت می تواند آن را به عنوان 
یــک قدرت بــزرگ احیا کند همانطور که 
چین و روســیه هر دو این موضوع را نشان 

داده اند.
با این حال، عموما دولت ها عالقمند هستند 
کــه رقبای شــان کــه قدرت هایی بزرگ 
محسوب می شوند در حال فروپاشی باشند 
کــه در نتیجــه یا منجر به ایجاد یک دولت 
ســازگارتر با اهداف شــان یا تجزیه شدن 
کشورها به چندین ایالت شود. پس از جنگ 
سرد، حتی این امید وجود داشت که روسیه 
و چین در نهایت به دموکراسی هایی تبدیل 

شوند که با غرب همکاری کنند یا حتی به 
آن بپیوندند. در نگاه به گذشــته، مشخص 
می شود که این به وضوح یک تفکر رویایی 

و صرفا یک آرزو بود.
بــه همین ترتیب، کســانی در روســیه و 
چین هســتند که امیدوارند نوعی تجزیه 

یا فروپاشی در ایاالت متحده رخ دهد.
در ســال ۱۹۹۸ میالدی، »ایگور پانارین« 
پروفســور روس، تجزیه ایاالت متحده به 
شش بخش را تا سال ۲۰۱۰ میالدی پیش 
بینی کرد و حتی نقشــه ای را منتشــر کرد 
که نشــان دهنده این موضوع بود. این به 
وضــوح یک تفکــر رویایی و یک آرزو بود. 
امروزه بسیاری از پژوهشگران چینی کامال 
اطمینان دارند که امریکا به دلیل اختالفات 
داخلــی در داخل ایــاالت متحده در حال 
افول اســت. در کنفرانس های غیر معمول 
مختلفــی که من حضوری یا از طریق زوم 
در آن شــرکت داشته ام سخنرانان روس و 
چینــی را دیــده ام که پیش بینی کرده اند 
فروپاشــی ایاالت متحده محتمل یا حتی 
اجتناب ناپذیر اســت و برای تایید صحت 
گفته های شان به ارائه شواهد و مستنداتی 

پرداخته اند.
این فروپاشــی چگونه رخ می دهد؟ منطق 

مطرح شده آنان معموال به شرح ذیل است: 
ایــاالت متحــده در مرحله گذار معینی از 
اکثریت سفید پوست به اکثریت غیر سفید 
پوست در دهه ۲۰۴۰ میالدی قرار خواهد 
گرفت. با این وجود، اکثریت سفید پوست 
امریکایــی به ویــژه محافظه کاران که قرار 
نیســت قدرت را داوطلبانه به اکثریت غیر 
پوست در حال ظهور واگذار و تسلیم نمایند 
بــرای حفــظ قدرت خود به زور متوســل 
خواهند شــد. در بهتریــن حالت )البته از 
دید چین و روسیه( ایاالت متحده در عمل 

از هم فرو خواهد پاشید.
ایــن وضعیت فرصتــی را در اختیار آن دو 
کشــور قرار می می دهد که در برابر یک یا 
چند کشــور جایگزین در نتیجه فروپاشی 
ایاالت متحده قرار گیرند. با این وجود، حتی 
اگر ایاالت متحده یک کشــور متحد باقی 
بمانــد از دید روســیه و چین تالش قاطع 
مورد نیاز از ســوی جمعیت رو به کاهش 
ســفید پوســت برای حفظ کنترل خود بر 
جمعیت رو به افزایش غیر ســفید پوست 
آن کشــور، امریکا را کم تر مایل و قادر به 
اعزام نیرو به خارج از کشور خواهد ساخت و 
این وضعیت در نهایت به نفع روسیه، چین 
و دیگر دشمنان ایاالت متحده تمام خواهد 
شد. چنین امریکایی مطمئنا روسیه و چین 
را به دلیل  عدم دموکراســی آن دو کشــور 
مــورد آزار و اذیت قرار نخواهد داد و خیال 

چین و روسیه آسوده خواهد شد.
آیا این دیدگاه روسیه و چین درباره آینده 
امریــکا نیــز صرفا یک آرزوســت؟ این با 
امریکایی هاســت که تصمیم گیری کنند. 
با این وجود، اگر واقعا آینده ایاالت متحده 
بــه همان اندازه کــه آنان امیدوارند منفی 
باشد روســیه، چین و سایر کشورها قطعا 
آن را به عنوان فرصتی برای پیشــبرد جاه 
طلبــی خود به عنــوان قدرت هایی بزرگ 
قلمــداد خواهند کــرد. با این وجود، حتی 
اگــر اختالفات در داخل ایاالت متحده نیز 
افزایش یابد تجارب دو کشــور روســیه و 
چین نشــان می دهد کــه افول می تواند با 
خــود تجدید حیــات دوباره ای را به دنبال 

داشته باشد.

خبر ویژه

در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشــنبه شنبه به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار 
شد سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلســه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مســکن در ســبد هزینه خانوار مطرح و 
پس از بررســی مقرر شــد ســتاد هماهنگی اقتصادی سیاســت حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد 

اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان تدوین و ارائه کند.

در این جلســه گزارشــی از وضعیت رشــد نقدینگی و عملکرد بانک ها ارائه شــد و رئیس جمهور دســتور داد 
بانک مرکزی سیاست های الزم برای مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریع ترین زمان ممکن به ستاد 
هماهنگی اقتصادی ارائه کند. در ادامه جلسه این ستاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق 
های بازنشستگی و مشکالت آنها گزارش داد و مقرر گردید به صورت الیحه راهکارهای مربوط به صندوق ها 

و مشکالت به شورای عالی اقتصادی و به مجلس ارائه گردد.

ح شد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطر

کار دولت مهار رشد اجاره بها در دستور 

کنش ها به نخستین   وا
سفر اروپایی طالبان

خســتین ســفر طالبان به اسلو برای گفت وگو با 
نمایندگان کشــورهای اروپایی و آمریکا در باره 
مسائل افغانستان که از روز گذشته به مدت سه 
روز در نروژ آغاز شــد بــا واکنش های زیادی در 

داخل و خارج از این کشور مواجه شده است .
 امیرخان متقی، سرپرســت وزارت امور خارجه 
طالبان روز یکشــنبه در راس هیات پانزده نفره 
برای گفت وگو با نمایندگان کشورهای اروپایی و 
آمریکا وارد اسلو پایتخت نروژ شد. در این نشست 
عالوه بر نمایندگان طالبان ،فعاالن جامعه مدنی، 
خبرنــگاران و فعاالن زن افغانســتان نیز دعوت 

شده اند .
مقامــات آمریکایی گفته اند تشــکیل یک نظام 
جامع سیاســی، پاســخ به بحران های فوری در 
افغانســتان، رفع نگرانی های امنیتی و همچنین 
حقوق بشر در اولویت کاری این نشست قرار دارد.
سفر هیئت طالبان به نروژ نخستین سفر رسمی 
سران طالبان به اروپا پس از روی کار آمدن آن ها 
در افغانستان است. اکنون طالبان که حاکمان این 
کشــور هستند به دنبال برقراری روابط با جامعه 

جهانی هستند.
آذر ماه امسال نیز هیأت طالبان به ریاست مولوی 
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان 
با هیئت آمریکایی و نمایندگان اتحادیه اروپا در 

دوحه قطر مذاکرات مفصلی را انجام داد.
در ایــن مذاکرات مســائل مختلــف از جمله به 
رســمیت شناخته شــدن دولت موقت طالبان، 
آزادی ذخایر مســدود شــده ارزی افغانستان، 
مبارزه با تروریســم ، بهداشت و درمان، آموزش 
و پرورش، کمک های بشردوســتانه به افغانستان 
و مسایل مرتبط با حقوق بشر و حقوق زن مورد 

بحث و تبادل نظر قرارگرفت.
خبرگــزاری فرانســه در مــورد این ســفر که 
نخســتین ســفر اروپایی طالبان پس از گرفتن 
قدرت اســت، نوشته که در این دیدار، مقام های 
طالبان با مقام های کشورهای غربی روی مسایل 
 حقوق بشــری و کمک های بشــری گفت وگو 

خواهند کرد.
تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان 
با اســتقبال از برگزاری این نشســت گفت که 
رهبــران جامعه مدنی ســتون فقرات اقتصادها، 

جامعه سالم و مرفه هستند.
وی شرکت برخی از مقامات آمریکایی در نشست 

اسلو را تائید کرد.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان گفت در این 
نشست بر روی مسائل مختلف و با شخصیت های 
افغان که در اروپا زندگی می کنند نیز تبادل نظر 

شده است.
تعــدادی از آگاهان و سیاســتمداران افغان این 
نشســتت را ترفندی برای به رسمیت شناختن 

طالبان عنوان کردند.
مســعود اندرابی، وزیر سابق کشور افغانستان در 
فیسبوک نوشت طالبان از مدت ها قبل در پشت 
درهای بسته گفت وگوهایی با کشورهای مختلف 

از جمله نروژ داشته است.
وی اظهــار کــرد: اکنــون گفت وگوهای علنی 
برای حمایت از افراط گرایی آشــکار شــده است 
و تفکر طالبانی به این ســادگی تغییر نمی کند. 
تنها وقتی گفت وگوها نتیجه خواهد داشــت که 
طالبان حاضر شود حکومتی فراگیر و غیر متمرکز 

تشکیل دهد.
هدا خموش، یکی از فعاالن زن که در این نشست 
شرکت کرده بود از وزیر خارجه طالبان خواست 
که ۲ فعال بازداشت شده زن در کابل آزاد شوند.
ســمیرا حمیدی، یکی دیگر از فعاالن زن افغان 
از کشــورهای خارجی شرکت کننده در نشست 
اســلو خواســت که از طالبان برای رعایت حقوق 
بشــر،حقوق زنان و تشــکیل دولت فراگیر تعهد 

بگیرند.
همزمان با حضور هیأت طالبان در اسلو شماری از 
افغان های ساکن در نروژ به برگزاری این نشست 

اعتراض کردند.

 حمله موشکی انصاراهلل 
به عربستان و ابوظبی

کانال صابرین نیوز بامداد روز دوشنبه از شنیده 
شــدن صدای ۴ انفجار مهیب در ابوظبی امارات 
خبــر داد. همزمــان المیادین اعالم کرد منطقه 
صنعتی جیزان عربســتان هدف حمله موشکی 

قرار گرفت.
 این کانال اعالم کرد که همزمان با شنیده شدن 

صدای انفجار آژیر های خطر به صدا درآمدند.
همچنیــن پــرواز هواپیما ها در فرودگاه ابوظبی 

متوقف شده است.
از سوی دیگر خبرگزاری اماراتی وام این حمالت 
را تایید کرد و مدعی شــد که دو موشــک نوع 
بالســتیک را که انصاراهلل یمن شــلیک کرده بود 

ردگیری و منهدم کرده است.
همچنیــن ایــن خبرگــزاری به نقــل از وزارت 
دفــاع امارات اعالم کرد حمله موشــکی صورت 
گرفته هیچ تلفات و خســاراتی نداشته و بقایای 
موشک های شیک شده پیرامون ابوظبی سقوط 

کرد.
در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده اســت که این 
کشــور »آماده مقابله با هر گونه تهدیدی است و 
تمام اقدامات الزم را برای محافظت از این کشور 

در برابر همه حمالت انجام می دهد.«

امشب؛

  گفت و گوی زنده تلویزیونی 
رئیــس جمهور با مردم

رئیس جمهور امشب در گفت و گوی زنده تلویزیونی 
با مردم سخن می گوید. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
امروز ســه شــنبه بعد از خبر ۲۱ در گفتگوی زنده 
تلویزیونی با مردم سخن خواهد گفت. در این گفتگو 
به موضوعات و امورات جاری کشور پرداخته می شود.

رییس قوه قضاییه: 

بانک مرکزی هرچه زودتر درباره 
مسئله رمزارزها شفاف سازی کند

رییس قوه قضاییه، گفت: با سارقین باندی و شبکه ای 
بدون اغماض و مماشــات برخورد کنید؛ این دســته 
از ســارقین مشمول تأسیســات ارفاقی نظیر آزادی 
مشروط نمی شوند.  به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک و تهنیت سالروز 
والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا سالم  اهلل علی ها 
و سالروز والدت حضرت امام خمینی )ره(، ضمن اشاره 
بــه منزلت و عظمــت واال و بی نظیر حضرت صدیقه 
طاهره )س(، ایشــان را الگوی کامل و جامعی برای 
همه انســان ها دانست و اظهار کرد: کسانی که امروز 
داعیه دار حمایت از مقام زن هســتند باید به ســیره و 
ابعاد وجودی حضرت زهرای اطهر )س( رجوع کنند 
تا به سرمنزل مقصود خود که همان حمایت از مقام 
زنان و مادران و همســران اســت نائل شوند؛ حضرت 
زهرای اطهر )س( خیر کثیر هستند و این خیر کثیر 

تا قیامت استمرار دارد.
رئیــس قوه قضاییه همچنیــن از تالش ها و اقدامات 
دولت و شــخص رئیس جمهور جهت رفع مشکالت 
مردم تقدیر به عمل آورد و حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان 

دستگاه قضایی دانست.
موضــوع »رمزارزها« و خطراتی که ممکن اســت از 
ایــن ناحیــه در آینده دارایی های مردم را تهدید کند 
و برای دولت دردســرآفرین شود، از دیگر مقوله های 
مطرح شــده از جانب رئیس عدلیه در نشســت امروز 
شــورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر 
همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی 
را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر 
در قبال مســئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف 
دستگاه های مختلف در این رابطه شفاف سازی کند.

ورود مجلس به تاریک خانه 
شرکت های دولتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از شفاف شدن 
۲۶ هزار میلیارد تومان از بخشی از درآمدهای شرکت 
ملی گاز و گنجاندن آن در ردیف های بودجه عمومی 
کشــور خبر داد. رحیم زارع در جمع خبرنگاران در 
تشــریح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ که با حضور وزیر نفت و تعدادی از مدیران این 
وزارت خانه تشکیل شد، گفت: چندین دهه است که 
درآمدهای شرکت های دولتی برای هیچ کس آشکار 
نیست و این درآمدها وارد درآمدهای عمومی کشور، 
یعنی معیشــت مردم نمی شود اما مجلس یازدهم از 
ســال گذشته به این تاریک خانه ها ورود کرده است. 
وی اضافه کرد: در راستای همین شفافیت، عصر امروز 
کمیســیون تلفیق ۲۶ هزار میلیارد تومان از مجموع 
۱۵۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای شرکت ملی گاز را 
که دولت هیچ اشاره ای در الیحه بودجه به آن نکرده بود 
شفاف کرد و به ردیف های بودجه اضافه شد. سخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: این رقم ۲۶ 
هزار میلیارد تومان تنها بخشی از درآمدهای شرکت 
ملی گاز است که در بخش درآمدی بودجه اضافه شد 
و ان شاءاهلل در بخش هزینه ها، آن را برای بخش هایی 
که نفع آن به همه مردم برسد، تصویب خواهیم کرد.

 گره کور ارز ترجیحی
 در الیحه بودجه

الهوتــی گفــت: موضوعی که در حــال حاضر هنوز 
جمع بندی کاملی درباره آن انجام نشده است، حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
مهرداد الهوتی با اشاره به ارزیابی خود از روند بررسی 
الیحه بودجه سال آینده در مجلس اظهار کرد: بررسی 
بودجه در مجلس در این دوره به شکلی انجام شد که 
کار راحت تــر پیــش رود و بعد از تصویب کلیات االن 
بودجه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مجلس می کوشد 
تا بنا بر ســخنان رهبری انقالب در بررســی بودجه 
طــوری عمل نکند که شــاکله آن تغییر یابد، اظهار 
کــرد: مهمترین موضوعی کــه در حال حاضر هنوز 
جمع بندی کاملی درباره آن انجام نشده است، حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی است. البته با کلیت حذف آن، هم 
مجلس و هم دولت موافق است. دولت قبلی هم تالش 
می کرد به شکلی تدریجی این ارز را حذف کند. وی 
افــزود: االن هــم نمایندگان مجلس دغدغه هایی در 
زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند که درست است 
و آن هم تاکید ایشان بر ضربه نخوردن معیشت مردم 
در پی این حذف اســت. یعنی جایگزین دولت برای 
ارز ترجیحی باید به گونه ای باشــد به معیشت مردم 

آسیب وارد نکند.

بین الملل
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3اقتصاد كوتاه از اقتصاد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد: 

 احتمال افزایش یارانه نقدی 
در سال آینده

ســخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از 
احتمــال افزایش میزان یارانه نقدی در ســال 
آینده خبر داد و گفت که میزان یارانه نقدی و 
معیشتی در بودجه ۱۴۰۱ مشخص خواهد شد.

رحیــم زارع درباره میزان افزایش یارانه نقدی 
در ســال آینده گفت: هنوز کمیسیون تلفیق 
وارد بخش هزینه ای هدفمندی یارانه ها نشده 
است، ولی با این وجود حتما یارانه نقدی افزایش 
پیــدا مــی کند، البته هنــوز مبلغ و میزان آن 

مشخص نیست.
وی افــزود: صد در صد میــزان یارانه نقدی از 
۴۵ هزار تومان بیشــتر خواهد شد و در نهایت 
میزان یارانه نقدی و یارانه معیشــتی در الیحه 

بودجه مشخص می شود.

حداقل حقوق سال آینده  تعیین  شد

 حداقل حقوق کارکنان دولت 
5 میلیون و 600 هزار تومان

عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه گفت: بر 
اســاس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق 
بــرای ســال آینده پنج میلیــون و ۶۰۰ هزار 

تومان تعیین شد.
حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی، 
با اشاره به مصوبه صبح امروز کمیسیون تلفیق 
الیحــه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشــت: در این 
جلســه تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
درباره حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه گفت: بر 
اســاس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق 
بــرای ســال آینده پنج میلیــون و ۶۰۰ هزار 

تومان تعیین شد.
وی بیــان کــرد: طبــق مصوبه کمیســیون 
تلفیــق، حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر 
در تمامی دســتگاه  های اجرایی موضوع ماده 
۲۹ قانون برنامه ششــم توســعه و همچنین 
نیروهای مســلح، وزارت اطالعات و سازمان 
انــرژی اتمــی از قبیل کارکنان کشــوری و 
لشــگری، اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی و 
قضــات به طور متوســط به میزان ۱۰ درصد 
بــه شــرح زیر به گونه ای افزایــش می یابد تا 
 طبقــات پایین تر از درصد افزایش بیشــتری 

برخوردار شوند.
عضو کمیســیون تلفیق بودجه تصریح کرد: 
در حکــم کارگزینی تمامی گروه های مختلف 
حقوق بگیــر مذکور، مبلغ پنج میلیون و ۳۰۰ 
و ۳۸ هــزار ریال معــادل ۱۷۰۰ امتیاز برای 
مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا 
معادل این امتیاز برای مشــموالن قانون نظام 
هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، 
در سطحی جداگانه با عنوان »افزایش حقوق 
سال ۱۴۰۱« درج می گردد که مشمول کسور 
بازنشســتگی است و در محاسبه هیچ کدام از 
امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و 
فوق العاده ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. 
عالوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان 

سه درصد افزایش می یابد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: پس از اعمال افزایش های مذکور، 
مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای 
کارکنــان رســمی و پیمانــی و مبلغ قرارداد 
منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین 
)مشــخص( و کارکنان طرح خدمت پزشکان 
و پیراپزشــکان در وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید 

از ۵۶ میلیون ریال کمتر باشد.

کثر ظرف سه ماه؛ حدا

یارانه نقدی و معیشتی 
پردرآمدها حذف می شود

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
گفــت که کمیســیون تلفیــق در مصوبه ای 
وزارت تعــاون را موظف به حذف یارانه نقدی 

و معیشتی خانوارهای پردرآمد کرد.
  رحیم زارع گفت: کمیسیون تلفیق مصوب 
کــرد کــه وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
با همکاری ســازمان هدفمندسازی یارانه ها 
و با اســتفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
موظف شــد حداکثر ظرف ســه ماه پس از 
ابــالغ این قانون ضمن دهک بندی درآمدی 
کلیه خانوارهای یارانه بگیر نســبت به حذف 
یارانه معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد 

اقدام کند.
وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب 
کرد که منابع ارزی مندرج در تبصره ۱۴ مربوط 
به منابع هدفمندی یارانه ها بالفاصله توســط 
شــرکت های تابع وزارت نفت به حساب ارزی 
افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد 
بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی یارانه ها 
واریز شــود و به محض وصول توســط بانک 
مرکزی به نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی 
)ای.تی.اس( تسعیر شده و مستقیم به حساب 

ریالی سازمان هدفمندی واریز شود.

گفت و گو

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

ســال سختی برای تعیین 
دستمزد داریم

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار معتقد 
اســت که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ سال 
ســختی در پیش اســت. وی در پاسخ به این 
پرسش که رقم واقعی سبد معیشت کارگران 
چقدر است؟ می گوید: در شرایطی که قیمت 
اقالم اساسی تغییر کرده و هزینه های درمان 
چند برابر شــده اســت، رقم سبد معیشت را 
ســه میلیون تومان هم اعالم کنیم چه کسی 

باور می کند؟
علــی اصالنی درباره برگزاری جلســه امروز 
کمیته دســتمزد و احتمال نهایی شدن رقم 
ســبد معیشــت کارگران، اظهار کرد: جلسه 
کمیتــه مزد عصر امروز طبق روال ســالهای 
گذشــته با حضور نمایندگان هر ســه گروه 
کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شــود 
و هر گروه برآورد و رقمی که از سبد معیشت 
به دست آورده را ارائه می کند. این رقم برای 
چانه زنی و چکش کاری به جلســه شــورای 
عالــی کار مــی رود تا مــورد تایید قرار گیرد 
اما اینکه ســبد هزینه اعالم شــده چقدر به 
واقعیات نزدیک باشــد، در شورای عالی کار 

مشخص می شود.
 وی در توضیح بیشــتر افزود: هر عددی که 
امــروز از کمیته دســتمزد بیرون بیاید عدد 
نهایی نیست که مبنای تعیین مزد قرار بگیرد 
بلکه هر گروه عدد نهایی خود را اعالم می کنند 
و در جلسه رسمی دو هفته آینده شورای عالی 
کار مورد بحث و بررســی قرار می گیرد یعنی 
شــورای عالی کار بر اســاس این رقم هزینه 
وارد اعداد و ارقام تعیین مزد می شــود؛ مثال 
رقم سبد هزینه گروه کارگری ۱۰ میلیون تا 
۱۱ میلیون تومان و رقم ســبد هزینه دولت، 
۸ میلیــون تــا ۹ میلیون تومان می شــود و 
کارفرمایان هم عددی که به آن رســیده اند 
را اعــالم می کنند، در نهایت روی این ســه 
عدد بحث و بررسی می شود لذا تا زمانی که 
رقم سبد معیشت به طور رسمی اعالم نشود 
نمی تــوان در مــورد تورم یا هزینه های دیگر 

صحبت کرد.
عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار در 
مورد فرایند محاســبه هزینه ســبد معیشت 
نیز توضیح داد: روند کار به این شــکل اســت 
که هزینه سبد معیشت استانها را در آورده و 
به کانون عالی شــوراهای اسالمی کار سراسر 
کشــور ارســال می کنند.هر عددی که از هر 
استان به دست آمد، میانگین آن را برای یک 
خانوار سه و نیم نفره محاسبه و استخراج می 
کنند و به کمیته دســتمزد و ســپس شورای 

عالی کار ارائه می دهند.
این مقام مســئول کارگری با اشــاره به ماده 
۴۱ قانــون کار ادامــه داد: ماده ۴۱ می گوید 
که دســتمزد طبق تورم اعالم شــده و سبد 
هزینه معیشت تعیین شود.وقتی هزینه سبد 
معیشــت فرضا ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان 
می شــود با کدام شــاخص حداقل دستمزد 

را چهار میلیون تومان تصویب می کنیم؟
اصالنی افزود: ســال قبل گــروه کارگری به 
عدد ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برای سبد 
معیشــت رسیده بود ولی دولتی ها می گفتند 
شش میلیون تومان است و در نهایت حداقل 
مــزد دو میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان تصویب 
شــد و با بن خوار و بار و حق مســکن به چهار 

میلیون تومان رسید.
وی با بیان اینکه امسال کار سختی برای تعیین 
دستمزد در پیش داریم، گفت: سختی از این 
جهت اســت که در بودجه ســنواتی افزایش 
حقوق ۱۰ درصد پیش بینی شده و از طرفی 
در چند جلسه کمیته دستمزد که به حاشیه 
رفت به بحث مزد منطقه ای پرداخته شــده 
که کارفرمایان به اجرای آن اصرار داشــتند و 
در آخرین نشست شورای عالی کار با حضور 
وزیر کار مقرر شد تا طبق ماده ۴۱ قانون کار، 

دستمزدها بررسی و تصویب شود.
این مقام مســئول کارگری در پایان در پاسخ 
به این پرســش که رقم واقعی ســبد معیشت 
خانوارهای کارگری چقدر اســت؟ گفت: در 
شــرایطی که جامعه کارگری افزایش هزینه 
هــا را لمس می کند و قیمت اقالم اساســی 
مثل برنج، گوشــت و خوراکی ها تغییر کرده 
و هزینه های درمان چند برابر شــده اســت، 
اگر هزینه ســبد معیشــت را پایین و در حد 
ســه میلیون تومان هم اعالم کنیم چه کسی 

باور می کند؟

گردشتوپاستانداردسازیخودرودرزمینهایمختلف

 چرا ارابه های مرگ استاندارد نمی شوند؟
 مرگ روزانه شــماری از هموطنان در جریان ســوانح 
رانندگی یکی از اتفاق های ناگواری اســت که مدام در 
حال روی دادن اســت که در آخرین اتفاق، بامداد )۲۰ 
دی ۱۴۰۰( تصــادف زنجیــره ای ۵۹ خودرو در محور 
بهبهان- اهواز که بیشــتر به فیلم های اکشن هالیودی، 
شباهت داشت، منجر به فــوت ۵ نفر و ۴۱ مصدوم شد.

در همین رابطه رئیس پلیس راهور می گوید در حادثه 
بسیار دلخراش بهبهان، ایربگ هیچ کدام از خودروها باز 
نشد، وی ضمن انتقاد جدی از خودروسازان، تعیین سهم 
تقصیر برای آن ها در این حادثه و معرفی شان به مراجع 
قضائی، متذکر شــده که چرا خودروســازان ارابه مرگ 
تولید می کنند، استانداردها درست نظارت نمی شود و 

وزارت صمت کنترلی نمی کند.
گرانی خدمات پس از فروش و نصب قطعات تقلبی دو 
عامل اصلی تشدید غیر استاندارد بودن خودروهای تولید 
داخلی است. هرچند توپ استاندارد سازی خودرو، سال 
هاســت در زمین های مختلف انداخته می شــود و هیچ 
سازمان و ارگانی زیر بار چنین مسئولیتی نمی رود. آیا 
تنها خودرو سازان مقصر اصلی بروز همچنین حوادثی 

هستند یا عوامل دیگر تأثیر گذارند؟
در همین رابطه امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت 
خــودرو و عضــو هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت  
می گوید: حادثه تلخ تصادف زنجیره ای بهبهان نه اولین 
و نه آخرین حادثه اســت و تعلل در ارتقای اســتاندارد 
ســازی تولیدخودروهای داخلی این موضوع را شــدت 
داده است.به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ ضعف 
نظارت بر تولید یکی از چالشی ترین موضوعاتی است که 
صنعت خودرو سازی کشور را دچار مشکل کرده است.
کاکایی ادامه داد: عدم رعایت استاندارد درتولید خودرو 
شــرایط بحرانی را برای مشــتریان این خودروها فراهم 
کرده اســت. موضوع ایمنی، کیفی ســازی، عملکرد و 

ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند 
که متأســفانه هیچ یکی از این موارد در صنعت بزرگ 
خــودرو ســازی به طور کامــل و دقیق رعایت و نظارت 

نمی شود.
وی تأکید داشت: نصب قطعات تقلبی بر روی خودروهای 
تولیدی و خدمات پس از فروش بی حساب و کتاب محرز 
است. توجه به این موارد مهمتر از ایربگ است که هیچ 
یک از این موارد به طور کامل بررســی نمی شــود.عضو 
هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت گفت: نصب ایربگ 
بــرای مــردم ۱۵ میلیون تومان آب می خورد و افزایش 
هزینه برای مردم می شود. خدمات پس از فروش آنقدر 
ضعیف و گران اســت که مردم برای کاهش هزینه های 
خود اقدام به غیر فعال کردن همین ایربگ ها می کنند 
و متأسفانه هیچ ارگان و سازمانی مسئول نظارت بر این 

نوع اقدامات نیست.

کاکایی تأکید داشــت: خدمات پس ازفروش در ایران 
نیازمند یک پوســت اندازی اســت. به طور مثال مردم 
به برخی تعمیرگاه های مرکزی که میلیاردها ســرمایه 
در آن خوابیــده، اعتمــاد نمی کننــد و خودروی خود 
را بــه تعمیرگاه های کوچک که شــاید بدون مجوز در 
سطح شهر در حال فعالیت می باشند، اعتماد می کنند 
و خودروی خود را جهت سرویس و یا تعویض قطعه به 

آن ها می سپارند.
وی تصریح داشــت: چرا در قرن ۲۱ که تولید خودروها 
آنقــدر پیشــرفت کــرده اســت باید شــاهد فعالیت 
تعمیرگاه هایی در خیابان های ســطح شــهر باشیم که 
تعمیــرکاران آن بدون هیچ مدرک تخصصی، خدمات 
خودرو مردم را بر عهده می گیرند.کاکایی تأکید داشت: 
کشور صنعت خودرو سازی و تولید خودروی هر چند کم 
دارد، از این رو دولت باید هزینه خدمات پس از فروش 

آن را بپردازد و اطمینان مردم جهت تردد باخودروهای 
داخلــی را افزایــش دهد نه اینکه بــا یک تصادف تمام 

تقصیرها به عهده خودرو ساز بیفتد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: البته برای جلوگیری 
از بروز حوادث دلخراش، رعایت تمام استانداردها در همه 
بخش ها الزامی است. ازاستاندارد سازی جاده تا فرهنگ 
ســازی چگونگی رانندگی کردن درکاهش و یا افزایش 

حوادق رانندگی اتفاقاتی تأثیر گذار است.

 مردم استفاده از  ابزارهای ایمنی 
در خودروها را جدی نمی گیرند

عضو هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت با اشــاره به 
وضعیت اســتاندرد خودروهای در حال تردد گفت: از 
بحــث عدم نظارت براســتانداردهای تولید خودرو که 
بگذریم موضوع عدم فرهنگ سازی برای چگونه استفاده 
کردن از آبشن خودروها در راستای حفظ ایمنی بیشتر از 
راننده، سرنشین و خودرو می رسیم.وی تصریح داشت: 
فرهنگ استفاده از تمام مواردی که برای افزایش ایمنی 
در خودروهای تولیدی تعبیر و نصب شده نکته ای است، 

که تا کنون مهجور مانده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ زمانی که نصب 
ایربگ بر روی خودروهای داخلی اجباری و اجرا شــد 
تمــام مــردم به عنوان یک آبشــن جدید و قابل اعتماد 
از آن اســتقبال کردند. در حالی که همین مردم امروز 
بــرای کاهش هزینه های خود اقدام به غیر فعال کردن 
ایربگ خودروهای خود می کنند! تکلیف چیست؟ چرا 
هیــچ نظارتــی بر این نوع اقدامات که از ســوی برخی 
از تعمیرکاران غیر مجاز صورت می گیرد، نیســت!برای 
تقویت و توسعه ایمنی خودروها نصب آبشن های جدید 
بر روی خودروهای تولیدی تنها راه نیست. بلکه حاکمیت 

و دولت موظف به فرهنگ سازی در این رابطه دارد.

سیگار سال بعد گران می شود

افزایش مالیات، مصرف را کاهش نمی دهد
رئیــس انجمن دخانیات گفت: افزایش ۸۲۰ درصدی 
مالیات نخی سیگار نه تنها موجب گرانی این کاال می 
شود بلکه مصرف کنندگان را به سمت استفاده از کاالی 

قاچاق و جعلی سوق می دهد.
 محمدرضا تاجدار اظهار کرد: هفته گذشته کمیسیون 
تلفیق مجلس مالیات نخی ســیگار را مصوب کرد که 
بر این اساس مالیات نخی هر کارتن سیگار داخلی دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ســیگار بین المللی ســه 

میلیون تومان مصوب شده است.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
واردکننــدگان صنعت دخانیــات افزود: این در حالی 
اســت که مالیات نخی ســیگار داخلی در سال جاری 
۲۵۰ هزار تومان و سیگار بین المللی ۵۰۰ هزار تومان 
بود. قطعاً در صورت اجرایی شــدن مصوب کمیسیون 
تلفیق ســیگار تولید داخل به حاشــیه می رود و بازار 
در اختیار قاچاق و سیگارهای خارجی قرار می گیرد.

وی ادامــه داد: قیمــت پایه ســیگار داخلی یک تا یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سیگار بین المللی ۴ تا ۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین اعمال مالیات 
نخی بر سیگار داخلی ۲۵ درصد در قیمت نهایی اثرگذار 
است و در سیگار بین المللی این عدد ۱۰ درصد است.

تاجدار گفت: بر اســاس گــزارش مرکز برنامه ریزی و 
نظــارت بر دخانیات عمــده تولیدکنندگان داخلی در 
ســال جاری با کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی تولید مواجه 
بودند و از آن طرف شرکت های بین المللی ضمن جبران 

کاهش تولید، ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد تولید داشتند.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
واردکننــدگان صنعت دخانیــات افزود: افزایش ۸۲۰ 
درصدی نرخ مالیات نخی سیگار در کمیسیون تلفیق 
در حالی اســت که قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ 
دی ماه ســال جاری عملیاتی شــد که در این قانون 
تکلیف صنعت دخانیات تا ۵ سال آینده مشخص شده 
است. بر اساس ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده 
تولیدکننــده داخلــی باید ۲۵ درصد و بین المللی باید 

۴۰ درصــد و وارداتی ها ۶۵ درصــد مالیات و عوارض 
بپردازند و همچنین اعالم شد تا ۵ سال آینده ۵ واحد 
درصد به این اعداد اضافه شــود به گونه ای که مالیات 
ســیگارهای داخلی به ۵۵ درصــد، بین المللی به ۹۵ 

درصد و وارداتی ها به ۱۲۰ درصد برسد.
وی افزود: بنابراین قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین 
قبلی را تجمیع و ابهامات را برطرف کرده اســت با این 
حــال هنوز یــک ماه از اجرای این قانون نمی گذرد که 
مجلــس تصمیــم گرفته مالیات نخی ســیگار را ۸۲۰ 
درصد افزایش دهد. چه بساطی است که برای واحدهای 
تولیدی درست کرده اند؟ چگونه با این شرایط می توان 
از تولید حمایت و سرمایه گذاری کرد؟ چرا در مجلس 

پارتیزانی تصمیم می گیرند؟
تاجــدار تصریح کــرد: دولت صددرصد مخالف مصوبه 
کمیسیون تلفیق بوده و نهادهای انتظامی و ستاد مبارزه 
با قاچاق نیز مکاتباتی در این رابطه انجام داده و مخالفت 
خود را اعالم کرده اند، ما نمی دانیم کمیسیون بهداشت 

مجلس و وزارت بهداشــت با چه اطالعاتی کمیسیون 
تلفیق را ملزم به افزایش مالیات نخی سیگار کرده است.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
واردکننــدگان صنعت دخانیــات افزود: نتیجه چنین 
تصمیماتی میزان تولید سیگار را کاهش می دهد و باز 
ار را برای ورود کاالهای قاچاق و جعلی آماده می کند. 
زمانی می توان با استفاده از ابزار مالیات مصرف سیگار 
را کاهــش داد کــه درهای بازار به روی کاالهای قاچاق 
و جعلی بســته باشــد اما در کشــور ما اگر سیگار گران 
شود مصرف کنندگان به سمت استفاده از سیگارهای 

قاچاق و جعلی می روند.
وی گفت: فقط با اعمال مالیات نخی هر پاکت ســیگار 
داخلــی ۴ هــزار و ۶۰۰ تومان و هر پاکت ســیگار بین 

المللی ۶ هزار تومان گران خواهد شد.
تاجدار تصریح کرد: تولیدکنندگان مالیات نخی فعلی را 
هم نمی توانند بپردازند، بنابراین مجلس چگونه تصمیم 

گرفته این مالیات را تا این حد افزایش دهد.

ماینر ها خاموش می شوند؟

کوین زنگ خطر سقوط شدید قیمت بیت 
 بیت کوین در حالی طی ۴۸ ســاعته گذشــته در محدوده ۳۴ تا ۳۶ هزار 
دالر در نوسان است که وحشت سقوط در ابتدای ساعات اصالح، بسیاری از 
هولدر های این کوین را مجبور به فروش کرد؛ هرچند بررسی بازار طی ۲۴ 
ساعت گذشته نشان می دهد در برخی ساعات فروش بر خرید پیشی گرفته 

و این نقاط حمایتی موجب خرید در این بازار شده است.
آیا کاهش قیمت بیت کوین ادامه دارد؟

یک کارشــناس حوزه رمزارز با بیان اینکه اگر بیت کوین نتواند از ســطح 
۳۶،۵۰۰ دالر عبــور کنــد، احتماال اصالح دیگری بــرای این رمزارز در راه 

باشد، به اقتصاد ۲۴ گفت: سطح حمایتی اولیه روی ۳۴،۵۰۰ دالر است.
فریبرز قاســمی ادامه داد: اولین ســطح حمایتی در ۳۴،۰۰۰ دالر اســت و 

پس از آن، سطح حمایتی بعدی در ۳۲،۵۰۰ دالر است و عبور از این سطح 
حمایتی بیت کوین را وارد نقطه خطر می کند.

علت سقوط بیت کوین به 34 هزار دالر
ایــن فعــال حوزه رمزارز در مورد دالیل اصالح اخیر بیت کوین گفت: اخبار 
رســیده مبنی بر ممنوعیت های جدید در روســیه و اعالم برخی تصمیمات 
اقتصادی کالن در امریکا و آخرین خبر حکایت از احتمال ممنوعیت صنعت 
استخراج در اروپا دارد که این اخبار منفی پیاپی منجر به ریزش های اخیر 
در بازار رمزارز ها شــده است.قاســمی ادامه داد: از طرف دیگر ما با کمبود 
نقدینگی در بازار رمزارز ها مواجه بودیم یعنی بازار از کمبود نقدینگی طی 
هفته های اخیر تاثیر گرفت و خیلی وقت بود که در انتظار اصالحی بودیم 

که می بایست در مارکت رخ می داد.
ماینر ها در شرف خاموشی

این کارشناس حوزه رمزارز گفت: بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته تا محدوده 
۳۴ هزار دالر عقبگرد داشــته که اگر مارکت این حمایت را از دســت بدهد 
مقصد بعدی محدود ۳۰ هزار دالر خواهد بود. از آنجا که قیمت تمام شده 
هر بیت کوین برای استخراج در حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار دالر برآورد می شود، 
در چنینی شــرایطی با نزدیک شــدن به قیمت تمام شده تولید بیت کوین، 
دیگر شــاهد خاموش شــدن دستگاه ها بعد از این خواهیم بود.قاسمی ادامه 
داد: اگر بیت کوین پایین تر از ۲۸ هزار دالر برود باید منتظر تاثیرات وسیع 

تری باشیم، زیرا چنین محدوده ای نقطه خطر برای مارکت است.

خبر ویژه

 سکوت خبری در وین شکسته شد و دیشب میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده 
ارشــد روســیه در توییتی نوشت که گفتگو های ایران و هیات های اروپایی 
به نقطه حساســی رســیده است و به زودی پیش نویس توافق وین تنظیم 
می شــود. این اتفاقات هرچند در بازار خودروی امروز تاثیر محسوســی 
نگذاشــته است، اما سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
می گوید که احیای برجام حتی به صورت موقت در بازار خودرو تاثیر دارد 
و باعث کاهش قیمت ها می شــود.او ادامه می دهد: حتی اگر توافق احیای 
برجام به صورت موقت باشد و خودروسازان خارجی وارد بازار ایران نشوند، 
اما روند تامین قطعه تســهیل می شــود و هزینه های تولید کاهش خواهد 
داشت و در نتیجه تولید خودرو افزایشی می شود و قیمت خودرو در بازار 

کاهش خواهد داشت.این موضوع در حالی رخ می دهد که جواد حسینی کیا، 
نایب رئیس کمیســون صنایع و معادن مجلس هم در یک برنامه رادیویی 
گفته اســت که مردم منتظر ریزش قیمت خودرو باشــند!او در این زمینه 
توضیح داده است: واردات ۵۰ هزار خودرو سبب کاهش قیمت خودرو های 
خارجی می شــود و کاهش نرخ خودرو های داخلی را نیز به همراه دارد.او 
در این زمینه توضیح داد: درحال حاضر عرضه و تقاضای خودرو در کشور 
برابر نیست و همچنین در حوزه ماشین آالت معدنی و سنگین نیاز جدی 
در کشور وجود دارد و پیش از موافقت کمیسیون تلفیق، کمیسیون صنایع 
نیز اصرار داشت که برای تنظیم بازار میزان محدودی واردات انجام شود تا 
عرضه و تقاضا مقداری بهبود پیدا کند.حسینی کیا همچنین گفته است: 

درحال حاضر خودروی خارجی هشــت برابر قیمت اصلی خود در کشــور 
فروش می رود. با واردات محدود، ســبب کاهش و ریزش در قیمت آن ها 
خواهیم بود. با کاهش قیمت خودرو های خارجی و تمایل به خرید آن ها، 
رقابت با خودرو های داخلی نیز ایجاد می شــود و نتیجه آن کاهش قیمت 

خودرو های داخلی می شود.
البته این ادعا در حالی مطرح می شود که طرح واردات خودرو برای سومین 
بار اســت که در کمیســیون تلفیق تصویب می شــود و یا از شورای نگهبان 
برگشت می خورد و یا از مجمع تشخیص مصلحت نظام و حاال دوباره این 
طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و مشخص 

نیست که این بار واردات خودرو آزاد شود یا خیر؟

به دنبال احیای برجام؛

مردممنتظرریزشقیمتخودروباشند
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نفت و انرژی 4

کارشناس منابع آبی کشور:

کم آبی است کشور توسط افراد غیرمتخصص دلیل مشکالت  اداره منابع آب 
کارشناس منابع آبی کشور گفت: اداره منابع آبی توسط غیرمتخصصان 
در ســال های اخیر از جمله عواملی اســت که موجب بروز مشکالت در 

حوضه های آبی شده است.
ظهیر حیدری نژاد افزود: تسلط افراد غیرمتخصص بر منابع آبی سبب 
شده بسیاری از اسنادی که برای پهنه های آبی کشور تهیه شده به دلیل 
ضعف کارشناســی تطبیقی با واقعیت این منابع نداشــته و مشکالت را 
دامن زده است.وی ادامه داد: مدیریت غلط و غیر کارشناسانه منابع آبی 
و نیز نبود سند جامع آب در کشور از یک طرف و تعدد منابع تصمیم 
گیر از دالیل اصلی بروز مشــکالت و بحران های آبی در کشــور اســت.
این کارشــناس منابع آب خاطرنشــان کرد: منابع تصمیم گیر متعدد 

مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط 
زیســت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام با تصمیم های خود 

منابع آبی را درگیر مشکالت متعدد کرده اند.
حیدری نژاد گفت: وجود یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز موثر و نیز 
تدوین سندی جامع درباره منابع آبی کشور خواهد توانست تا حدود 
زیادی مشــکالت موجود را برطرف سازد.وی اضافه کرد: برداشت های 
بی رویه از ســفره های زیرزمینی نابودی و تخریب زیســت بوم های آبی 
کشــور را به دنبال داشــته که اکثر این مشکل ها ناشی از تصمیم های 

غلط افراد غیرمتخصص است.
کارشــناس منابع آب کشــور افزود: هرکدام از رودخانه ها، تاالب ها، 

دریاچه ها و مرداب های کشور که از بین رفته یا بروند تعادل آبی کشور 
را برهم زده و بر دامنه مشکالت اضافه خواهند کرد. تراز این دریاچه در 
۱۵ ســال اخیر به زیر پایه اکولوژیک رســیده و این امر شرایط بحرانی 
را برای این پهنه آبی کشورمان رقم زده است و بسیار قسمت های آن 
در ســال های اخیر خشک شــده اســت.وی این امر را ناشی از استفاده 
بی رویه منابع آبی در باالدست این دریاچه و تخصیص ندادن حقابه آن 
برشمرد و گفت: در سال های اخیر در باالدست بسیاری از زمین های 
کشاورزی تغییر کاربری داده شده اند و محصوالتی در آنها به زیر کشت 
رفته که نیاز آبی بیشتری داشته و همین امر روند خشکی این دریاچه 

مهم را تشدید کرده است.

لودگی سد ماملو آ مواضع ضد و نقیض درباره 

! این آب خوردن شاید آلوده باشد هشدار

كوتاه از انرژی

بین الملل

فراخوان شرکت ملی نفت برای احیای چاه های کم بازده؛

کلید خورد افزایش ظرفیت تولید نفت با تکیه بر فناوری 
شــرکت ملی نفت ایران با اعالم فراخوان به شــرکت های فناور برای احیای چاه های بســته و کم بازده، 
افزایش ظرفیت تولید و برداشت صیانتی از منابع هیدروکربوری را آغاز کرد.توسعه و احیای چاه های 
بســته و یا کم بازده نفت و گاز در کشــور همزمان با روی کار آمدن دولت ســیزدهم در دســتور کار قرار 
گرفت. آذرماه امسال بود که وزیر نفت با اشاره به اینکه برنامه تازه وزارت نفت برای توسعه میدان های 
نفت و گاز چاه محور خواهد بود تأکید کرد: اعتقاد داریم می توان با استفاده از توان دانش بنیان ها بیش 
از ۷۰۰ حلقه از این چاه ها را در زمانی کمتر به بازده و بهره وری باالیی رســاند.جواد اوجی ادامه داد: 
در بحث قراردادهای نفت یا گاز برای توســعه میدان ها، میدانی به شــرکت داخلی یا خارجی با هزینه 
سنگینی برای حفظ و نگهداشت واگذار می شود؛ در برنامه جدیدی که صنعت نفت مدنظر دارد،  نگاه 
چاه محور خواهد بود.وی با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه نفت و گاز در ۴۰۰ میدان 

نفت و گاز کشور، گفت: با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان بی شک قادر خواهیم بود که ظرفیت 
تولید ســاالنه شــاید بیش از ۸۰ میلیون بشــکه نفت را از این چاه های کم بهره و کم بازده با کمترین 
سرمایه و ریسک داشته باشیم.این موضوع اولین جرقه های حضور شرکت های دانش بنیان در توسعه 
چاه هایی بود که تولید نفت و گاز از آنها دیگر اقتصادی به نظر نمی رسید. در ادامه مسیر، شرکت ملی 
نفت ایران اعالم کرد که الگوی قراردادی برای توســعه چاه های کم بازده توســط شــرکت های فناور در 
دست تدوین است.بر اساس اعالم شرکت ملی نفت ایران، تمامی شرکت های فناور و دانش بنیان دارای 
شرایط پذیرش در پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز می توانند در این طرح شرکت کنند. متقاضیانی 
که شرایط الزم را دارند می توانند از تاریخ ۱۲ بهمن سال جاری تا ۲۲ بهمن امسال با مراجعه به درگاه 
الکترونیکی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز به نشانی petropark.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 

خبر ویژه

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به طور میانگین روزانه ۸۶ میلیون 
لیتر بنزین در کشــور مصرف شــده اســت که این رقم با توجه 
به مدت مشابه پارسال با ۷۴.۷ میلیون لیتر مصرف، رشد ۱۵ 

درصدی نشان می دهد. 
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در دی ماه به حدود ۸۹.۹ 
میلیون لیتر رســید که این رقم در مدت مشــابه سال گذشته 
)دی ۹۹( ۷۶ میلیون لیتر بود و با توجه به نزدیک شــدن به 
روزهای پایانی ســال باز هم افزایش خواهد یافت.همچنین از 
ابتدای امسال تا پایان آذرماه به طور میانگین روزانه ۵۱۰۰ تن 
گاز مایع نیز در کشــور توزیع شــد، مصرف گاز مایع در دی ماه 
امســال روزانــه ۵۷۰۰ تن بود، همچنیــن در دی ماه دی ماه 

به صورت میانگین روزانه ۸.۸ میلیون لیتر نفت سفید در کشور 
توزیع شــد که به صورت میانگین از ابتدای ســال ۳.۸ میلیون 
لیتر بود.میزان مصرف  نفت گاز غیرنیروگاهی در کشــور نیز از 
ابتدای امسال روزانه ۷۶ میلیون لیتر بوده که این رقم در دی ماه 

امسال به صورت میانگین روزانه ۷۷ میلیون لیتر بوده است.
این آمار در حالی اســت که در هفته گذشــته در بیشــتر نقاط 
کشور با بارش شدید برف و در برخی نقاط از جمله استان های 
هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان، جنوب کرمان و بوشهر و 
فارس با بارش بی سابقه باران و سیل روبه رو بودیم اما با این حال 
آنطور که کرامت ویس کرمی - مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی به وزارت نفت اعالم کرده با ذخیره ســازی 

مناسب سوخت، با هیچ مشکلی در تأمین سوخت گرمایشی، 
پخت وپز و ســوخت موردنیاز خودروها مواجه نشدیم.به گفته 
وی، در نیروگاه ها نیز افزون بر آن سوخت رسانی زمستانی به 

نیروگاه ها نیز به صورت مستمر انجام شد. 
در زمستان که مصرف گاز خانگی به شدت باال می رود و رکورد 
می زند، سوخت  نیروگاه ها و نیز صنایعی که مشمول قطع گاز 
طبیعی می شــوند، از جمله کارخانه های ســیمان با ســوخت 
دوم جایگزین  می شود.سوخت رســانی به نیروگاه ها در شرایط 
سخت امسال استمرار داشت و با مدیریت صحیح مصرف توسط 
وزارت نیرو نیز تاکنون مشکلی در زمینه تأمین برق در کشور 

به وجود نیامده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به وزارت نفت اعالم کرد؛

کشور آخرین وضعیت تامین سوخت در 

خبر ویژه

تنش های ژئوپلیتیکی 
قیمت نفت را باال برد

قیمــت نفــت در معامــالت در بازار 
جهانی تحت تاثیر نگرانی ها نســبت 
بــه اختالل عرضه در بحبوحه رشــد 
تنشهای ژئوپلیتیکی در اروپای غربی 
و خاورمیانــه، افزایــش یافت.بهای 
معامالت نفت برنت ۸۱ ســنت معادل 
۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۸۸ دالر 
و ۷۰ ســنت در هر بشکه رسید و افت 
۰.۶ درصــدی روز جمعــه را معکوس 
کرد.بهــای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا ۷۲ ســنت معادل 
۰.۹ درصــد افزایش پیدا کرد و به ۸۵ 
دالر و ۸۶ ســنت در هر بشکه رسید و 
افت ۰.۵ درصدی روز جمعه را جبران 
کرد.هر دو شاخص قیمت بازار جهانی 
نفــت هفته گذشــته حدود دو درصد 
رشد هفتگی داشتند که پنجمین رشد 
هفتگــی متوالی بود و به باالترین حد 
از اکتبر ســال ۲۰۱۴ رسیدند. قیمتها 
از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون 
تحت تاثیر نگرانیها نســبت به تشدید 
کمبود عرضه، بیش از ۱۰ درصد رشد 
کرده اند.کازوهیکو ســایتو، تحلیلگر 
ارشد شرکت فوجیتومی سکیوریتیز 
گفت: سرمایه گذاران به دلیل ریسک 
ژئوپلیتیکی بین روســیه و اوکراین و 
همچنین تنشها درخاورمیانه نسبت 
به افزایش قیمتها خوش بین مانده اند 
و همزمان اوپک پالس موفق نشــده 
اســت به هدف تولید دست پیدا کند. 
پیش بینی هــا برای تقاضــای باالتر 
بــرای نفــت کوره در آمریکا با ســرد 
شــدن هوا هم به فشــار برای افزایش 
قیمت هــا افزوده است.دســتور روز 
یکشــنبه آمریکا برای تخلیه اعضای 
خانواده کارکنان ســفارت این کشور 
در اوکراین که با توجه به ادامه تهدید 
حمله نظامی از سوی روسیه صادر شد، 
به نگرانی ها نســبت به اختالل عرضه 
افــزود. روزنامه نیویورک تایمز اواخر 
روز یکشــنبه گزارش کرد جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی 
بکارگیری چند هزار نیروی آمریکایی 
برای متحدانش در گروه ناتو در منطقه 
اروپای شــرقی و بالتیک است.پس از 
ایــن که انگلیس کرملین را متهم کرد 
در تالش بــرای جایگزین کردن یک 
دولت نزدیک به روســیه در اوکراین 
اســت، یک مقــام بلندپایــه دولت 
انگلیس روز یکشــنبه گفت: روســیه 
اگر بخواهد یک دولت دســت نشانده 
در اوکراین منصوب کند، با تحریمهای 
اقتصادی شدید مواجه خواهد شد.در 
خاورمیانه، وزارت دفاع امارات متحده 
عربی اعالم کرد دو موشــک بالستیک 
که از یمن به سمت این کشور شلیک 
شــده بودند را رهگیری و نابود کرده و 
این حمله هیچ خسارتی نداشته است.

اوپک پالس که شــامل اعضای اوپک 
و تولیدکنندگان غیرعضو اوپک نظیر 
روسیه اســت، برای رسیدن به هدف 
افزایــش تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ 
هزار بشکه در روز به تقال افتاده است. 

لمان: باید محتاطانه   آ
به تحریم روسیه پرداخت

صدراعظم آلمان بر عملکرد محتاطانه 
درباره تحریم های احتمالی علیه روسیه 
بر ســر مسائل اوکراین تأکید کرد.یک 
روزنامه آلمانی به نقل از اوالف شولتز 
اعــالم کرد که رهبــر آلمان از اروپا و 
ایاالت متحده آمریکا خواسته است که 
هنگام بررســی تحریم ها علیه روسیه 
به دلیــل هرگونه تجاوز بــه اوکراین 
بــا احتیاط برخورد کننــد، زیرا این 
تحریم ها سبب می شود تأمین کننده 
اصلی گاز برلین در مقابل بزرگ ترین 
متحدان امنیتی این کشور قرار گیرد.

در میان طیف وســیعی از تحریم های 
احتمالــی غرب علیه دولت والدیمیر 
پوتیــن، رئیــس جمهوری روســیه، 
آلمــان می تواند خــط لوله انتقال گاز 
نورد استریم -۲ را در صورت حمله به 
اوکراین متوقف کند.اما این اقدام خطر 
تشدید بحران عرضه گاز در اروپا را به 
همراه خواهد داشت که سبب افزایش 
قیمت انرژی شده است.شولتز گفت: 
احتیاط حکــم می کند اقدام هایی را 
انتخاب کنید که بیشــترین تأثیر را بر 
روسیه داشته باشد، با این حال، ما باید 
عواقبی را که این تحریم ها برای ما به 
همراه خواهد داشت، در نظر بگیریم.

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

 افزایش پلکانی تعرفه برق 
 تاثیر چندانی بر کنترل 

پرمصرف  ها ندارد
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: اگر ما رفاه اقشار مرفه 
و پرمصرف را در یک حوزه گران کنیم و در 
بخش های دیگر با استفاده از سیاست هایی 
نظیر مالیات بر مصرف بر آن نظارت نداشته 
باشیم، بازهم به ضرر قشر متوسط و ضعیف 
جامعه تمام می شــود.فریدون عباسی در 
گفــت و گو با ایســنا، با اشــاره به مصوبه 
هیات دولــت در خصوص افزایش پلکانی 
تعرفه برق مشــترکان پرمصرف، بیان کرد: 
علت اینکه عده ای در سطح جامعه مصرف 
باالیی از آب، برق و گاز دارند این است که 
به دنبال رفاه بیشــتر هســتند، حال اگر ما 
رفاه این افراد را در یک حوزه گران کنیم و 
در بخش های دیگر با اســتفاده از سیاست 
هایی نظیر مالیات بر مصرف بر آن نظارت 
نداشته باشیم باز هم به ضرر قشر متوسط 
و ضعیف جامعه تمام می شــود.این عضو 
کمیســیون انرژی مجلس در ادامه اظهار 
کرد: این اقشــار که مصــرف باالیی دارند 
عمدتا ســرمایه دار بوده و از محلی درآمد 
دارند و خدماتی به جامعه ارائه می دهند و 
اگــر ما بخواهیم در هر حوزه ای به صورت 
پلکانی از آنان پولی را اخذ کنیم آن ها نیز 
فشــار بر مردم خواهند آورد و هزینه های 
ارائه خدمات و کاالی خود را باال می برند.
نماینده مردم کازرون در مجلس شــورای 
اســالمی، تصریح کرد: معموال افرادی که 
پول بیشــتری دارنــد، مصرف باالتری در 
هر حوزه خواهند داشــت، بنابراین بهترین 
راهکار این اســت که ما مالیات بر مصرف 
داشته باشیم چون با اخذ مالیات از مصرف 
مــی توان کنترل بهتری اعمال کرد. اینکه 
بخواهیم روی یک بخش نظیر حامل های 
انرژی دســت بگذرایم و بی رویه قیمت آن 
هــا را باال ببریم، تاثیری در کنترل مصرف 
اقشــار مرفه و پرمصرف ندارد و باز هم در 
این میان اقشــار متوسط و ضعیف جامعه 

ضرر خواهند کرد.

معاون شرکت ملی حفاری ایران خبر داد؛

حفر 62 حلقه چاه نفت و گاز 
 در مناطق خشکی 

و دریایی کشور
معاون شــرکت ملــی حفاری ایــران در 
عملیــات حفــاری از حفــر و تکمیل ۶۲ 
حلقه چاه های نفت و گاز در ۱۰ ماه ســال 
جاری در مناطق خشــکی و دریایی کشور 
خبرداد.مســعود افشار اظهار کرد: در ۱۰ 
ماهه ســال جاری ۶۲ حلقه چاه های نفت 
و گاز در مناطق خشــکی و دریایی کشــور 
توسط کارکنان این شرکت حفر و تکمیل 
شــده اســت؛ از این تعداد چاه چهار حلقه 
اکتشافی، چهار حلقه توسعه ای و ۵۴ حلقه 

تعمیری تکمیلی بوده است.
وی با اشاره به گستردگی وسعت عملیاتی 
این شــرکت در ۹ استان شامل خوزستان، 
فــارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشــهر، 
هرمــزگان، ایــالم، گلســتان، اردبیل و 
سیســتان و بلوچســتان افزود: از چاه های 
حفــر شــده ۴۶ حلقه در حــوزه عملیاتی 
شــرکت ملی مناطق نفتخیــز جنوب، ۹ 
حلقه در شرکت نفت فالت قاره، سه حلقه 
در شــرکت مهندســی و توسعه نفت، یک 
حلقه در شــرکت نفت مناطق مرکزی، دو 
حلقه در قالب طرح های مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایــران و یک حلقه چاه 
عمیــق آب در اجــرای طرح های معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری حفر شد. 

مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی:

ظرفیت تولید منطقه ویژه 
 پتروشیمی بیش از

 5.5 میلیارد دالر است
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی 
پتروشــیمی گفت: ظرفیت تولید منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی ۱۸.۵ میلیون 
تن به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد دالر است 
کــه این مقدار تولید روانه بازارهای داخلی 
و خارجی می شود.ســیدامید شهیدی نیا، 
اظهــار کرد: ظرفیت های مناســبی برای 
همــکاری وزارت امــور خارجه با صنعت 
پتروشــیمی ایــران وجــود دارد و باید از 
این ظرفیت ها به بهترین شــکل اســتفاده 
کــرد.وی افزود: ظرفیت تولید منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی ۱۸.۵ میلیون تن به 
ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد دالر اســت که 
ایــن مقدار تولیــد روانه بازارهای داخلی و 
خارجی می شود و این نشان دهنده اهمیت 
این منطقه و وجود زمینه های مناسب برای 
جذب ســرمایه گذاری های جدید و رشــد 

صادرات است. 

  اظهارنظرهــای ضد و نقیض درباره ورود فاضالب 
انســانی و صنعتــی از محدوده شــهر پردیس به 
باالدســت ســد ماملو هر روز ابعاد تازه تری به خود 
می گیرد. در شرایطی که شرکت عمران شهر جدید 
پردیس به عنوان متولی ساخت تصفیه خانه شماره 
۲ فاضالب پردیس مدعی است که فقط ۱۰ درصد 
از فاضالب مسکن مهر به اراضی روستای باغکمش 
در چند کیلومتری ســد ماملو می ریزد، مسئوالن 
سازمان حفاظت محیط زیست می گویند که نیمی 
از فاضالب تولیدی پردیس به منابع آب سد ماملو 
وارد می شود.چند روز قبل، ابراهیم نظری نیاـ  عضو 
هیات مدیره شرکت عمران پردیسـ  با ابراز گالیه 
از سازمان محیط زیست که هفت سال با ارایه مجوز 
تصفیه خانه شماره ۲ پردیس مخالفت کرده است، 
گفت به دلیل آنکه روند ساخت تصفیه خانه حدود 
ســه سال طول می کشــد، به عنوان راهکار فوری، 
احداث دو الگون )حوضچه( را به منظور تصفیه ۷۰ 
تا ۸۰ درصدی در دســتور کار قرار داده ایم و اوایل 
اسفندماه امسال به بهره برداری می رسد.نظری نیا 
که معتقد اســت فقط حــدود ۱۰ درصد فاضالب 
پردیــس صرفا مربــوط به جمعیت ۳۰ هزار نفری 
فاز ۸ وارد روستای باغکمش در نزدیکی سد ماملو 
می شــود، بیان کرد: حدود ۸۳ هزار واحد مســکن 
مهر در شــهر جدید پردیس وجود دارد که از این 
تعداد ۵۵ هزار واحد در فازهای ۳، ۵، ۹ و ۱۱ است 
و فاضالب آن از طریق تصفیه خانه شــماره یک با 
هزینــه باالیی مدیریت شــده و هیچگونه آلودگی 
ندارد.این در حالی است که هدایت فهمیـ  رئیس 
مرکز پژوهاب گستر وزارت علومـ  اخیرا با اشاره به 
جمعیت ۶۰۰ هزار نفری باالدست سد ماملو گفته 
است: فقط نیمی از جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شهر 
جدید پردیس به تاسیســات جمع آوری و تصفیه 
فاضالب دسترسی دارند و نیمی از فاضالب تولیدی 
پردیس به منابع آبی سد ماملو سرازیر می شود.به 

گفته او، قبل از احداث ســد نیز ورود آالینده ها به 
ســد ماملو و رودخانه جاجرود، وجود داشته که از 
جمله آن می توان به کودهای شــیمیایی و سموم 
کشــاورزی، آالینده های صنعتــی، آالینده های 
جمعیتــی و فعالیت های دامپروری اشــاره کرد.
بــا توجــه بــه صحبت های این مقام مســئول در 
وزارت علــوم، حتی قبل از آبگیری ســد ماملو در 
سال ۱۳۸۶ پساب صنعتی و انسانی وارد رودخانه 
جاجرود می شده است. به گفته ی او بحران اصلی، 
کمیت آب نیست بلکه کیفیت آب است و در نقاط 
مختلف کشــور شاهد ورود منابع آالینده به سدها 
و رودخانه هــا و دیگر منابع آبی هســتیم.در عین 
حال حســین نایبـ  عضو هیات مدیره انجمن آب 
و فاضــالب ایــرانـ  بیان می کند که ســالیانه ۲۰ 
میلیون متر مکعب، فاضالب انسانی وارد مخزن سد 
ماملو می شود.علی مریدیـ  مدیرکل دفترحفاظت 
و مدیریت زیســت محیطی آب و خاک ســازمان 
حفاظت محیط زیســتـ  محدودیت منابع را یکی 
از مسائل مهم در برنامه پایش کیفیت آب دانسته 

و گفته است که متاسفانه آسفالت کردن و ساخت 
جاده در اولویت قرار دارد.فدایی فردـ  کارشــناس 
مدیریت منابع آبـ  نیز به ابعاد تازه ای از آلودگی 
آب دیگر سدهای تهران عالوه سد ماملو اشاره کرده 
و مشکل سد قشالق را به مراتب بدتر از سد ماملو 
دانســته است. بنا بر ادعای فدایی فرد، سد ژاوه در 
پایین دســت شهر سنندج قرار دارد و تصفیه خانه 
آن ۵۰ درصد از پســاب را تصفیه می کند.اگرچه 
شــرکت عمران شــهر جدید پردیس می گوید که 
بــه طور ذاتی وظیفه ی احــداث تصفیه خانه را از 
نظــر تخصیص منابع در ســازمان برنامه و بودجه 
بر عهده ندارد، صحبت های نظری نیاـ  عضو هیات 
مدیــره عمران پردیسـ  با حرف های مســئوالن 
محیط زیســت و کارشناسان، تفاوت های آشکاری 
دارد.به طور مثال، نظری نیا می گوید آبی که برای 
شــرب شهر استفاده می شود مطلقا آلودگی ندارد 
و بارها آزمایش می شــود. در حالی که مســئوالن 
و کارشناســان زیســت محیطی از آلودگی تا ۵۰ 
درصدی برخی ســدهای کشــور خبر می دهند.به 

هر ترتیب، ظاهرا آنچه که مورد غفلت قرار گرفته 
کیفیت آب بسیاری از سدهای کشور از جمله سد 
ماملو است که آب شرب بخش هایی از جنوب تهران 
و شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت و آب 
مــورد نیاز صنایع این محدوده را تامین می کند. تا 
سه سال آینده هم نمی توان به احداث تصفیه خانه 
امیدوار بود و باید به دو حوضچه موقت که ممکن 
اســت تا حدودی از شــدت آلودگی بکاهد، بسنده 
کنیم.حدود یک ســال قبل بود که عزیز میکائیلی 
ـ رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
پردیــسـ  اعــالم کرد ۳۰ تــا ۴۰ درصد فاضالب 
شهرستان پردیس تصفیه می شود و مابقی آن که 
عمدتا مربوط به مســکن مهر اســت وارد رودخانه 
جاجرود و حوضه آبریز سد ماملو می شود و در نهایت 
پشت تاج این سد - که تامین کننده بخش عمده 
آب شــرب کالن شهر تهران است - جمع می شود 
کــه می تواند تبعات جبران ناپذیــری را به همراه 
داشــته باشــد. پیش از آن هم در ســال های ۹۷ و 
۹۸ موضوع آلودگی آب ســد ماملو به گوش رسید 
اما ظاهرا اقدامات عاجل آن طور که باید و شــاید 
با ســرعت پیش نرفت. نهایتا تیرماه ســال ۱۴۰۰ 
مناقصه احداث پروژه تصفیه خانه شــماره ۲ شهر 
جدید پردیس برگزار شد که پس از تعیین پیمانکار، 
مدت اجرای پروژه دو ســاله در نظر گرفته شــد اما 
این زمان بندی بعدا به ســه سال افزایش پیدا کرد.
سد ماملو آب بخشی از رینگ تهران یعنی جنوب 
و جنوب شرقی تهران را تامین می کند. سدی که از 
جاجرود و دماوند آب می گیرد و در بین راه میزبان 
فاضالب بخشــی از مســکن مهر پردیس و دیگر 
پســاب های منطقه می شود.گفته می شود احداث 
تصفیه خانــه حدود ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه در 
بــر دارد؛ در حالــی که اگر ســال ۹۱ که این پروژه 
تعریف شد، کارها انجام می گرفت هزینه ها حدود 

۵۰ میلیارد تومان بود. 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

سه شنبه 5 بهمن 1400  شماره پیاپی 222027 جمادی الثانی 1443   25 ژانویه 2022

5بانک و بیمه
خبر ویژه

دکتر اخالقی فیض آثار مدیر عامل بانک تجارت از اعطای تسهیالت 
مرابحه در قالب کارت اعتباری تا سقف یک میلیارد ریال بر اساس 
اعتبارســنجی و بــدون ضامن برای تمامی حقــوق بگیران از این 

بانک خبر داد.
دکتر اخالقی فیض آثار مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به تاکید 
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حمایت از قشــر حقوق بگیر 
جامعه و برنامه این بانک برای حمایت حداکثری از این قشر زحمت 
کش گفت: بانک تجارت همواره در تالش اســت تا با برنامه ریزی 
برای مشتریان خرد خود از آنها حمایت کرده و با طراحی خدمات 

مختص این مشتریان به افزایش توان خرید آنها کمک کند.

مدیر عامل بانک تجارت افزود: در طرح اعطای تسهیالت در قالب 
کارت اعتبــاری افــرادی که در وزارتخانه ها، ســازمانهای دولتی و 
شرکتهای دولتی و شرکتهای معتبر بخش خصوصی شاغل هستند 
و حســاب واریز حقوق آنها نزد بانک تجارت اســت با انعقاد قرارداد 
الزم االجــرا و بــدون ضامن می توانند از بانک تجارت تســهیالت 

دریافت کنند.
دکتر اخالقی با اشاره به انجام عملیات اعتبارسنجی برای متقاضیان 
افزود: بر اســاس اعتبارســنجی که از ســوی شعب این بانک انجام 
می شــود، حقوق بگیران از بانک تجارت می توانند تا ســقف یک 

میلیارد ریال از تسهیالت کارت اعتباری بهره مند شوند.

مدیر عامل بانک تجارت خبر داد:

پرداخت تسهیالت به حقوق بگیران شاغل از شعب، تا سقف یک میلیارد ریال بر اساس اعتبارسنجی

خبر ویژه

5
تغییر برخی سرشماره های 
پیامکی موسسه اعتباری نور

بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در 
زیرســاخت های ارتباطی موسسه اعتباری نور، 
برخی سرشماره های پیامکی این موسسه نظیر 
تراکنش های حســاب های بانکی، خودپرداز و 

سامانه همراه بانک نوران تغییر یافت.
با توجه به تغییرات ایجادشده در زیرساخت های 
ارتباطــی ایــن موسســه از اول بهمــن مــاه 
۱۴۰۰، سرشــماره های پیامکی تراکنش های 
حســاب های مشــتریان از ۲۰۰۰۴۲۹۳ بــه 
۳۰۰۰۹۴۸۰، سرشماره های پیامکی خودپرداز 
از ۲۰۰۰۴۲۹۳۱۰۱۰ بــه ۳۰۰۰۹۴۱۰۰۳ و 
سرشــماره های ســامانه همراه بانک نوران از 
۲۰۰۰۴۰۸۸ به ۳۰۰۰۹۴۰۰۸۰ تغییر کردند.

بــر اســاس این گــزارش، از این پــس تمامی 
تراکنش های حســاب های بانکی با سرشماره 
۳۰۰۰۹۴۸۰، پیامک هــای خودپــرداز بــا 
پیامک هــای   ،۳۰۰۰۹۴۱۰۰۳ سرشــماره 
مربــوط به ســامانه همراه بانک نــوران نیز با 
سرشماره ۳۰۰۰۹۴۰۰۸۰ ارسال خواهند شد.

شایان ذکر است این موسسه به مشتریان خود 
توصیه می کند این سرشماره ها  را با نام موسسه 
اعتبــاری نور در گوشــی خــود ذخیره کنند و 
صرفاً پیام های دریافتی از ســر شماره های ذکر 
شــده را به عنوان پیامک های خود مورد توجه 

قرار دهند.
گفتنی است سرشماره های پیامکی فعال سازی 
پیام کوتاه با سرشماره ۷۰۰۷۷۸۰ و پیامک های 
رمز پویا با سرشــماره ۳۰۰۰۹۴۰ نیز از دیگر 
سرشــماره های پیامکی موسســه اعتباری نور 

است.
همچنیــن مشــتریان عزیــز جهت کســب 
اطالعات بیشــتر در این خصوص می توانند با 
مرکز ارتباط با مشتریان این موسسه به شماره 
۰۲۱۴۲۹۳۱۰۱۰ به صورت شبانه روزی تماس 

حاصل فرمایند.

 یک میلیارد ریال جایزه 
 برای به »همراهی٢« 

صاپ بانک صادرات ایران

 برگزیــدگان مرحله نهایی طرح »همراهی ۲« 
بــرای دعوت به اســتفاده از خدمات بانکداری 
غیرحضوری و اپلیکیشــن پرداخت صاپ بانک 
صادرات ایران یک میلیارد ریال جایزه گرفتند.

۶۹ برگزیــده مرحلــه چهــارم و پایانی طرح 
»همراهی ۲« این بانک در فصل پاییز مشخص 
شد و جایزه برتر ۲۰۰ میلیون ریالی این دوره به 
نادعلی قربانی شــیاده از مدیریت شعب استان 

مازندران تعلق گرفت.
طرح »همراهی۲« صاپ با هدف توسعه و ترویج 
قابلیت های اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات 
ایران )صاپ( و ســهولت اســتفاده کاربران از 
خدمات بانکداری غیرحضوری این اپلیکیشــن 
اجرایی شــده بود. بر اســاس این طرح تمامی 
هموطنــان و مشــتریان بانک صادرات ایران و 
ســایر بانک های عضو شبکه شتاب با معرفی و 
دعوت به عضویت دوستان و سایر کاربران برای 
نصب اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز کسب کرده و 
با تداوم این دعوت در طول دوره های سه  ماهه، 
بدون قرعه کشــی از ۵ میلیون تا ۲۰۰ میلیون 

ریال جوایز این طرح برخوردار شدند.
بــا پایان یافتن مرحله چهــارم این طرح )اول 
مهر ماه تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰(، اسامی ۶۹ 
دارنده بیشترین امتیازات این طرح مشخص شد 
که بر این اساس، جایزه برتر این دوره به ارزش 
۲۰۰ میلیون ریال به نادعلی قربانی شــیاده از 
مدیریت شعب اســتان مازندران تعلق گرفت. 
مجتبی بیکی جوزم نفر دوم این طرح از استان 
یزد برنده ۱۵۰ میلیون ریال، محمد مهراد نفر 
سوم از استان مازندران برنده ۸۰ میلیون ریال، 
محمد مجتبی کردی کریم آبادی نفر چهارم از 
مدیریت شعب استان کرمان برنده ۵۰ میلیون 
ریال، ســجاد صالحی از مدیریت شعب استان 
خراســان رضوی و حبیــب جهانی پور فتیده از 
مدیریت شعب استان گیالن هر یک برنده ۳۰ 

میلیون ریال شدند.
همچنیــن نفــرات ۷ تا ۱۰ ایــن دوره هر کدام 
۱۵ میلیــون ریــال و رتبه هــای ۱۱ تا ۳۱ هر 
کــدام ۱۰ میلیون ریــال و رتبه های ۳۲ تا ۶۹ 
 نیــز هر یــک پنج میلیون ریــال جایزه نقدی 

دریافت کردند.

اخبار

 مدیــر عامــل بانک ملی ایران خبر داد:

تســریع فرایند خروج بانک 
ملی ایران از بنگاه داری

مدیــر عامل بانک ملی ایران از تســریع در 
روند خروج این بانک از بنگاه داری خبر داد.
دکتــر محمدرضــا فرزین با بیــان این که 
»بانــک بایــد به جای پرداختــن به بنگاه 
داری بــه عملیات بانکداری خود بپردازد«، 
اظهــار کرد: پرداختن به بانکداری به جای 
بنگاه داری به عنوان یک استراتژی و راهی 
برای اصالح کفایت ســرمایه، اقدامی است 
که بانک ملی ایران آن را ســرلوحه فعالیت 

های خود قرار داده است.
وی با تاکید بر این که این روند در راستای 
دســتور رییــس جمهور مبنــی بر اصالح 
فرایندهای بانکداری در کشــور صورت می 
گیرد، خاطرنشــان کرد: بنگاه داری وظیفه 
بانک ها نیســت، بلکه بانــک ها باید بنگاه 
خلق کنند و ســپس آن را در اختیار بنگاه 

داران حرفه ای قرار دهند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به روند 
پیشین واگذاری بنگاه ها توسط این بانک، 
اعــالم کرد: با اصــالح فرایندها، این روند 

سرعت خواهد گرفت.
بــه گفتــه فرزیــن، فروش امــوال مازاد و 
واگــذاری بنگاه های در اختیار، نه تنها می 
تواند بانک را به جایگاه اصلی خود بازگرداند، 
بلکــه حجم زیادی از منابع محبوس را نیز 
آزاد کــرده و در اختیــار فرایندهای اصیل 

بانکداری قرار می دهد.

 ارائه خدمات ارزی 
 بانک کارآفرین به تجار فعال 

در حوزه آفریقا
انــک کارآفرین  ب
یکی از پیشتازترین 
بانک هــا در ارائــه 
خدمــات ارزی و بیــن المللــی متنوع به 
صادرکنندگان و واردکنندگان کاال اســت 
که این خدمات در شــرایط فعلی و با وجود 
محدودیت هــای بین المللــی نیز صورت 

می گیرد.
حسنعلی حسینی مدیر عملیات ارزی بانک 
کارآفریــن در کنفرانس تخصصی تجارت، 
ســرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی 
ایــران و آفریقــا که با حضــور نمایندگان 
برخی از ســفرا و رایزنان بازرگانی تعدادی 
از کشــورهای آفریقایــی و نماینــدگان و 
اعضــای اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و 
آفریقــا برگــزار شــد، با اعالم ایــن افزود: 
صــدور ضمانت نامه های ارزی مســتقیم 
بــه درخواســت متقاضیــان ایرانی به نفع 
کارفرمایــان )ذینفعــان( آفریقایی، ابالغ 
ضمانت نامه های مســتقیم صادره توسط 
ایــن بانک به نفــع کارفرمایان آفریقایی از 
طریق بانک های کارگزار در کشور آفریقا نیز 
خدماتی اســت که بانک کارآفرین می تواند 

در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: بانک 
کارآفرین آمادگی دارد تأمین ارز شرکت های 
واردکننده باقیمت مناسب از طریق سامانه 
نیما، انجام ایمن حواله های ارزی مشــتریان 
به حســاب ذینفعان در کشورهای مختلف با 
کنترل های سیســتماتیک و دقیق، خرید 
ارز صادراتی از شــرکت های صادرکننده در 
سامانه های نیما و سنا و همچنین عرضه ارز 
دالر و یورو )به صورت اسکناس( شرکت های 
صادرکننده در بازار متشکل ارزی و رفع تعهد 

صادراتی برای آنان را بر عهده بگیرد.
مدیر عملیات ارزی بانک کارآفرین همچنین 
تصریح کرد: در صورت رفع محدودیت های 
بین المللی این بانک می تواند توسعه روابط 
کارگزاری، صدور ضمانت نامه های متقابل 
ارزی به نفع کارگزاران، صدور ضمانت نامه 
مســتقیم به نفــع کارفرمایــان آفریقایی 
)حوزه صدور خدمات فنی و مهندســی(، را 
در دستور کار خود قرار دهد. وی همچنین 
تاکید کرد: اعطای تســهیالت ارزی اعتبار 
فروشــنده به صادرکنندگان کاال و خدمات 
ایرانــی به خریداران آفریقایی، گشــایش 
اعتبارات اسنادی، قبول و معامله اعتبارات 
اسنادی صادراتی، گشایش بروات اسنادی، 
ارســال و دریافت حوالجــات ارزی، نقل و 
انتقاالت ارز، پوشش ریسک و بیمه صادرات 
کاال از طریق شرکت بیمه کارآفرین ازجمله 
خدماتی اســت که بانک کارآفرین می تواند 

در اختیار فعاالن این حوزه قرار دهد.

ایران زمین پیشرو در خدمات نوین
بانک ایران زمین به عنوان بانک پیشرو 
در حوزه بانکداری دیجیتال به حساب 
می آید که فرآیند پرداخت تسهیالت 
در آن از مدت هــا قبــل به صورت صد 
در صد دیجیتال صورت می گرفت که 
در آن بــه مراجعه حضوری و فیزیکی 

نیاز نبود.
در ســال های اخیــر و با پیشــرفت 
تکنولوژی مفاهیم نوینی در بانکداری 
به وجود آمد و شــیوه ارائه خدمات در 
جهان را با تغییرات شگرفی روبرو کرد. 
بانک ها برای اینکه بتوانند در بازار مالی 
از مزیــت رقابتی بهره مند گردند الزم 
است عالوه بر سازگاری خود با شرایط 
جدیــد، پذیرای فناوری های نوین نیز 
باشند. امروزه یکی از مالک های اصلی 
رقابت بین بانک ها میزان ارائه خدمات 
غیرحضــوری در بســتر دیجیتال و با 
بهره منــدی از متدهــای دانش بنیان 
بــر پایه فناوری اطالعات، مشــتری 
محــوری متنوع، ســریع و کم هزینه 
است و نئوبانک مفهومی است که این 

ویژگی ها را پوشش می دهد.
مفهوم “نئوبانک” از ســال ۲۰۱۰ در 
جهان گسترش یافت و به بانکی اشاره 
دارد که نســل نوین بانکداری بوده و 
مکان فیزیکی برای فعالیت آنها وجود 
نــدارد. همچنین، با زیرســاخت های 
کاماًل ســیار و دیجیتال و با پشتیبانی 
آنالیــن ۲۴ ســاعته بــه مشــتریان 
خدمات ارائــه می دهند. این بانک ها 
با ساده ســازی فرآیندهای مالی ارائه 
ســرویس های متنوع و بهبود تجربه 
مشــتری بانکداری سنتی را به چالش 
می کشــد. بانک در عیــن نزدیکی و 
شــباهت بــا بانک دیجیتــال و بانک 

مجــازی کاماًل یکی نیســت و اگرچه 
گاهــی این واژه ها به جــای یکدیگر 
استفاده می شود تفاوت اصلی در نحوه 
اخذ مجوز و همچنین اســتراتژی ها و 
مــدل کســب وکارها در ورود به بازار 
اســت. چنانچه دیجیتال بانک  ها غالباً 
به پشتوانه بانک بزرگ و سنتی فعالیت 
می کننــد ولی نئوبانک هــا مبتنی بر 

فین تک و استارتاپ هستند.
نئوبانک هــا عالوه بر اینکــه توانایی 
راه انــدازی و توســعه را دارنــد بــا 
صرفه جویــی در زمــان و هزینــه و 
تاکیــد بر جلــب رضایــت و اعتماد 
مشــتریان خدمات و ســرویس های 
نوآورانه متعددی را با پشــتیبانی ۲۴ 
ســاعته و آنالین ارائــه و می توانند به 
ارتباط و اتصال گســترده تر بانک های 
جهانی منجر شــوند و از طریق صدور 

کارت های اعتباری و قابل شــارژ نظیر 
مسترکارت باعث تسهیل حمل و نقل 
پــول و ارزهای رایج گردند. همچنین، 
ازآنجاییکه توسعه اقتصادی و عملکرد 
مالی هر کشور همواره وظیفه اساسی 
آن کشور بوده این مهم با بهره برداری 
از ظرفیــت فناوری می تواند به جذب 
بیشتر گردشــگران خارجی خصوصاً 
گردشگران سالمت که به دلیل هزینه 
پایین عمل های پزشــکی و زیبایی به 
ایران مراجعه می کند کمک شــایانی 
کرده و در شرایط بحرانی کنونی باعث 

رشد اقتصادی گردند.
” مفهومی فراتر از  “نئوبانک فراز

بانکداری دیجیتال
بانک ایران زمین به عنوان بانک پیشرو 
در حوزه بانکداری دیجیتال به حساب 
می آید که فرآیند پرداخت تسهیالت 

در آن از مدت هــا قبــل به صورت صد 
در صد دیجیتال صورت می گرفت که 
در آن بــه مراجعه حضوری و فیزیکی 

نیاز نبود.
ایران زمین اولین بانک تمام دیجیتال 
کشور برای عامه مردم بوده و اقبال عموم 
برای عدم مراجعه حضوری به شعب و 
دریافت خدمات آسان و ارزان این بانک 
در راستای ارائه خدمات الکترونیک به 
مشتریان بوده است که سامانه افتتاح 
حساب آنالین و ارسال کارت بانکی را 
در آدرس تعیین شده توسط مشتری 
تنها بخشی از فعالیت های بانک ایران 
زمین برای نزدیک شــدن به بانکداری 

بدون شعبه است.
فرهــاد اینالوئی، معاون فناوری بانک 
ایران زمین در این خصوص بیان کرد: 
بانک ایران زمین اولین بانک دیجیتالی 

کشور است. این بانک آمادگی کامل را 
دارد تــا خدمات مورد نیاز نئوبانکی را 
در اختیار کســب و کارهایی که قصد 
راه انــدازی این نوع بانک را دارند، قرار 
دهد. در اینجا نکته ای که الزم است به 
آن دقت شود این است؛ نئوبانک را باید 
صنعت ایجاد کند نه بانک. نئوبانک از 
سوی صنعت به سمت بانکداری حرکت 
می کند و ما می توانیم زیرساخت های 
نئوبانک را به بخش صنعت ارائه دهیم 
که در این زمینه پیشــرفت های قابل 

توجهی داشته ایم.
معاون فنــاوری اطالعات بانک ایران 
زمین در ادامه گفت: نام نئوبانک ایران 
زمین “فراز” اســت که در اوایل بهمن 
ماه از آن رونمایی می شود. شرکت هایی 
که با انبوهی از مشتریان روبرو هستند، 
درخواســت این خدمات را داشته و ما 
پس از بررســی های الزم این خدمات 
را در اختیار آنها قرار خواهیم داد. بانک 
ایران  زمین همواره به دنبال عملیاتی 
ســازی بانکداری دیجیتالی مبتنی بر 
 Bank As A Platform پلتفرم یا همان
BAAP(( بــوده تا عالوه بر رفع نیازها 
و درخواســت های مشتریان خود، در 
مسیر تحول دیجیتال به معنای واقعی 

گام بردارد.
اینالوئی درباره گســتردگی خدمات 
“فراز ” خاطرنشان کرد: فراز بخش های 
 Omni( زیــادی دارد، امنــی چنــل
channel( ، بــوم، کانتینر، کانال های 
ارتباطی، مرکز تماس دیجیتال، شعبه 
دیجیتال، باشگاه مشتریان دیجیتال و 
دیگر امکانات را شامل شده و می تواند 
همــه این امکانــات را در اختیار دیگر 

متقاضیان نیز قرار دهد.

تقدیر از واحدهای برتر ستادی، استانی و شعب بانک توسعه تعاون
مراسم تقدیر از واحدهای برتر ستادی، 
اســتانی و شعب بانک توسعه تعاون به 
طور همزمان در سراسر کشور ازطریق 
ارتبــاط ویدئــو کنفرانســی با حضور 
مدیرعامــل و اعضــاء هیــات مدیره 

برگزار شد.
حجــت اله مهدیــان مدیر عامل بانک 
توســعه تعاون در این مراسم با تبریک 
به واحدهای برگزیده بانک گفت: تداوم 
بهبــود عملکــرد بانــک منوط تالش 
همکاران شعب در ارتقای شاخص های 

عملکردی در دوره های زمانی جدید
می باشد.

مدیرعامل با اشــاره به توقعات رییس 
جمهور از سیستم بانکی اظهار داشت: 
نگاه دولت جدید به شبکه بانکی بسیار 
سازنده و ارزشمند است و تعبیر رییس 
جمهور بــه بانکداران به امنای جامعه 
نشــان از عمق نگاه راهبردی ایشان به 

ارکان پولی و مالی در اقتصاد است.
وی افــزود: بــه نمایندگی از همکاران 
بانک توســعه تعــاون و به عنوان یکی 
از هشــت مدیر عامل منتخب شــبکه 
بانکــی در حضــور رییــس جمهور و 
مقامــات اقتصادی دولت، درخصوص 
اقدامــات موثر، مزیت ها و تجارب بانک 
در طرح های ملی و همچنین مشــکل 
کمبود ســرمایه بانک مطالبی عنوان 
نمودم و امید اســت با حمایت دولت، 

نقش موثر بانک در حمایت از تعاونگران 
و کارآفرینان تقویت گردد.

مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: 
الزامات حاکمیت شرکتی در این بانک 
در دو ســال اخیر اجرایی شــده است و 
عمده تصمیمات و راهبردهای اجرایی 
بانــک در حال انتقــال به هیات عامل 
اســت و نقش هیات مدیره در جایگاه 
سیاستگذاری و نظارت تقویت می شود.
در ادامه جلسه سید باقر فتاحی رییس 
هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
تــداوم عملکرد مالی مثبت واحدهای 
بانــک در ضمن انجام تکالیف توســعه 
ای در ســال جاری دنبال شده است و 
۲۲ استان در وضعیت مناسب مالی قرار 
دارند و ســایر استان ها نیز در مسیری 
هدایــت می شــوند تا با اتــکا به ارتقاء 
درآمدهای مشــاع و غیر مشاع مبتنی 
بر خدمات مناســب و نیز قراردادهای 
کارمزد محور، به لحاظ عملکرد مالی به 

نقطه قابل اتکایی دست یابند.
وی با اشاره به عاملیت بانک در موضوع 
تســهیالت بند الف تبصــره ۱۸ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: این طرح ملی 
فرصتی است تا با همکاری و هم افزایی 
بــا وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، وزارت 
راه و شهرســازی و وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی؛ 

نقــش حمایتی بانــک از کارآفرینان و 
تعاونگران ارتقاء یابد و همکاران شــعب 
نیز می توانند از ســویی مشتریان واجد 
شرایط را در مسیر دریافت این تسهیالت 
هدایــت نماینــد و نیز در جذب معرفی 
شدگان به عنوان مشتریان پایدار بانک 

اهتمام کافی را داشته باشند.
وی افــزود: ســقف اختیــار مدیریت 
اســتان ها جهت پرداخت تســهیالت 
مذکور بــه ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش 

یافته است.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
گفت: فرمــان رییس جمهور مبنی بر 
رعایت ســهل گیری و تسهیل فرآیند 
اعطای تسهیالت عمومی و خرد همواره 
طی سال های اخیر مورد تاکید مدیران 
ارشــد بانک بوده اســت و لزوم تبعیت 

بــرای تحقــق اهــداف ابالغی رییس 
جمهور برای شــبکه بانکی در سطوح 
مدیریتی و اجرایی حائز اهمیت است.

در این مراســم که همچنین با حضور 
امیــر هوشــنگ عصــارزاده و محمد 
جعفــر ایرانــی اعضای هیــات مدیره 
بانــک همــراه بود، تقدیر از شــعب و 
باجه هــای برتراســتانی نیز به صورت 
همزمــان بــا حضور مدیران اســتانی 
برگزار شــد و روســای شعب برتر لوح 

تقدیر مدیرعامل را دریافت نمودند
ضمن آنکــه »امور فناوری اطالعات و 
ارتباطــات«، ادارات کل »برنامه ریزی 
و مدیریــت عملکــرد«، »ســازمان و 
روش هــا« و »هــوش کســب و کار و 
توسعه محصول« زیرمجموعه معاونت 
امور برنامه ریــزی و فناوری اطالعات 

و »امــور بین الملــل« زیرمجموعــه 
معاونــت امور عملیات بانکی به عنوان 
واحدهای ستادی منتخب مورد تقدیر 

قرار گرفتند.
استانهای البرز و مازندران در بین مدیریت 
های شعب درجه یک، استانهای گیالن 
و گلســتان در بین مدیریت های شعب 
درجه دو و اســتانهای زنجان و قم در 
میان مدیریت های شــعب درجه ســه 
به عنوان اســتان های برتر مورد تجلیل 

واقع شدند.
همچنیــن شــعب برتــر در هر یک از 
رده های شــعب ممتــاز و درجه یک، 
دو ، ســه ، چهار و پنج، شــعب موفق 
در هــر یک از شــاخص های پرداخت 
تسهیالت اشــتغال پایدار روستایی و 
عشایری، پرداخت تسهیالت حمایتی، 
تحقق ســود حسابداری، درصد تحقق 
منابع، درصد تحقق منابع ارزان قیمت، 
عملکرد اخــذ کارمزد، صدور ضمانت 
نامه و باجه های برتر نیز مورد تشــویق 

قرار گرفتند.
گفتنی اســت در این نشســت احمد 
محمدی مدیر امور اســتان ها و شعب، 
برخی مدیران اســتانی و روسای شعب 
برگزیده نیز به صورت ویدئو کنفرانسی 
مطالب خــود را مطرح نمودند، ضمن 
آنکه در این مراســم یاد همکاران فقید 

بانک نیز گرامی داشته شد.

اخبار
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مدیر مرکز مدیریت بحران آبفای استان اصفهان:

کسینه شده اند کرونا وا آبفای استان اصفهان در برابر  کارکنان  بیش از 96.5 درصد 
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر مرکز مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وHSE آبفای اســتان 
اصفهــان گفت: بیش از ۹۶.۵ درصد ازکارکنان 
رســمی و غیر رســمی آبفای استان اصفهان با 
تزریق حداقل دوز اول و دوم واکســن کرونا در 
مقابل ویروس کووید ۱۹ واکســینه شــده اند.
ابراهیــم محمــدی با اعالم ایــن که در روزهای 
اخیــر با هدف افزایش ایمنــی کارکنان آبفای 
اســتان اصفهان در مقابــل بیماری کووید ۱۹، 
عملیات واکسیناسیون دوز دوم و سوم در ستاد 
مرکزی انجام شــد گفت: ایــن اقدام با پیگیری 
های صورت گرفته توسط پایگاه مقاومت بسیج 
آبفا و همکاری دفتر ایمنی و بهداشــت HSE و 
مرکز بهداشت اصفهان صورت گرفت.وی افزود: 
در روزهــای ۲۸ و ۲۹ دی مــاه بالغ بر ۱۵۰ نفر 
از کارکنان آبفا دوز دوم و ســوم واکســن های 

برکت، ســینوفارم، اســپایکوژن و آسترازنکا را 
دریافــت کردند. مدیر مرکــز مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل و HSE آبفای اســتان اصفهان 

بــه آن گــروه از کارکنانی که تاکنون واکســن 
کووید ۱۹ را تزریق نکرده اند اشاره کرد و اظهار 
داشــت: این افراد شامل زنان باردار، افرادی که 

حساســیت یا بیماری خاص دارند و یا مبتال به 
بیماری کرونا شده و دوره نقاهت را می گذرانند، 
هســتند. محمدی افزود: افراد واکســن نزده به 
محض رفع مشــکل باید اقدام به تزریق دوز اول 
واکســن کرونا کنند چرا که بر اســاس مصوبات 
هفدهمین نشســت ستاد کرونای آبفای استان 
اصفهان، شــرط ورود افراد به شرکت ارئه کارت 
واکسیناسیون و یا جواب منفی تست PCR که 
۷۲ ســاعت از اعتبار آن نگذشــته باشد، است.
گفتنی اســت واکسیناســیون در محل شرکت 
آبفای اســتان اصفهان، مناطق ششــگانه شهر 
اصفهان و تصفیه خانه های فاضالب، از شهریور 
ماه سال جاری آغاز شد و همه کارکنان به ویژه 
نیروهــای عملیاتی نظیر ماموران رســیدگی به 
حوادث، ماموران قرائت کنتور و کارکنان تصفیه 

خانه ها بر ضد ویروس کرونا واکسینه شدند.

آستان قدس رضوی: تولیت 

بازاریان اطراف حرم مطهر باید الگوی انصاف و نماز اول وقت باشند
خراســان رضوی / گروه استان ها: تولیت 
آســتان قــدس رضوی گفــت: بازاریان 
اطــراف حرم مطهر رضــوی باید الگوی 
انصــاف و اقامه نماز اول وقت در کشــور 
باشند.حجت االسالم والمســلمین احمد 
مــروی در خصوص اهمیت اقامه نماز اول 
وقت اشــاره و ابراز کرد: یکی از مهم ترین 
ســفارش های حضــرات معصومین)ع( 
به ویــژه حضرت رضــا)ع( توصیه به اقامه 
نماز اول وقت اســت.وی جایگاه بازار در 
فرهنگ اســالمی را بسیار رفیع دانست و 
تصریح کرد: بازار به ســبب رفع نیازهای 
امت اســالم از ارزش و قداست ویژه ای در 
جامعه اســالمی برخوردار است و رعایت 
انصاف، ســعه صدر، بپرهیز از دروغ، ستم 
و اجحاف در حق مشتریان از ویژ گی های 
بازاریان مســلمان اســت.تولیت آستان 
قدس رضــوی گفت: بــازار اطراف حرم 
مطهــر باید تجلــی گاه فرهنگ، اخالق و 
ســیره رضوی باشــد که یکی از مصادیق 
آن در کنــار رعایت انصاف، ادای نماز اول 
وقــت است.حجت االسالم والمســلمین 
مــروی یکی از مؤثرتریــن روش ها برای 
تحقــق بازار اســالمی را انس بازاریان به 

فریضــه نماز اول وقــت معرفی و تصریح 
کــرد: اگــر بازاریان اطــراف حرم مطهر 
هنــگام اذان بــرای دقایقــی مغازه های 
خود را تعطیل کنند و به اســتقبال نماز 
جماعــت بروند، عالوه بــر برکاتی که در 
زندگی و کســب وکار آن ها خواهد داشت، 

موجب اثرگذاری فرهنگی در کل کشــور 
خواهند شــد.تولیت آستان قدس رضوی 
معنویــت، ارزش و ثواب تعطیلی بازار در 
هنگام نماز را غیرقابل توصیف برشــمرد 
و گفت: کســبه اطراف حرم مطهر عموماً 
انســان هایی مؤمن و همگی ارادتمند به 

حضرت رضا)ع( و نماز خوان هســتند، اما 
چه بهتر اســت که به احترام امام رضا)ع( 
ایــن نمــاز را اول وقت و به جماعت اقامه 
کننــد تا پدیده ای زیبا و اثرگذار در جوار 
حضرت رضا)ع( رقم بخورد.وی اقامه نماز 
اول وقــت بازاریــان را موجب الگو گیری 

و افزایــش اعتمــاد مشــتریان در خرید 
دانست و گفت: نماز اول وقت باعث برکت 
کسب وکار و افزایش رزق و روزی می شود 
و اشــاعه این فرهنــگ در میان بازاریان 
موجــب تســری آن در جامعــه خواهد 
شد.حجت االسالم والمســلمین مروی در 
ادامــه با طرح این ســؤال که غربت امام 
رضا)ع( به چه معناســت؟ توضیح داد: آن 
زمانی امام رضا)ع( غریب الغرباســت که 
افراد اندکی به توصیه ها و دستورات ایشان 
عمل کنند، با عمل نکردن به دســتورات 
و ســخنان حضرت رضا)ع( در غربت این 
امام رئوف شریک می شویم.تولیت آستان 
قــدس رضوی بــا بیان اینکه امام رضا)ع( 
زمانی از غربت خارج می شــوند که سخن 
مبارکشان در جامعه عملی شود، ابراز کرد: 
هرکسی باید از خود بپرسد که »من برای 
اینکه امام رضا)ع( از غربت خارج شــوند 
چه قدمی برداشته ام؟«؛ غربت آن است که 
حتی در میان شیعیان جایگاه امام رضا)ع( 
شناخته شده نباشد و سخنان ایشان عمل 
نشــود، نماز اول وقت یکی از توصیه های 
مهم امام رضا)ع( و تعیین کننده سرنوشت 

انسان در دنیا و آخرت است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

استاندار گلستان عنوان کرد؛

آغاز عملیات اجرایی 500 واحد 
 مسکونی مددجویان 

کمیته امداد 
گلســتان / گروه اســتان ها: عملیات اجرایی 
۵۰۰ واحد مســکونی مددجویان کمیته امداد 
گلستان با حضور جمعی از مسئوالن آغاز شد. 
علی محمد زنگانه، اســتاندار گلستان عملیات 
اجرایی متمرکز احداث ۵۰۰ واحد مســکونی 
روســتایی ویژه مددجویان کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( اســتان آغاز شــد.اعتبار این 
واحدها ۸۰ میلیارد تومان )۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله 
و ۳۰ میلیارد تومان کمک بالعوض( بوده که در 
راستای اجرای تفاهم نامه همکاری پنج جانبه 
فی مابین کمیته امداد، ســتاد اجرایی فرمان 
امام، بسیج سازندگی، بنیاد مستضعفان و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اجرایی می شود.مراسم 
کلنگ زنی این مراسم در روستای قزلجه ماتی 

شهرستان گنبد برگزار شد.

 مدیر متالورژی و روش های تولید 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد:

تولید و عرضه بیش از 500 گرید 
فوالدی در فوالد مبارکه 

اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیر متالورژی و 
روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
هم اکنــون فوالد مبارکــه بیش از ۵۰۰ گرید 
فــوالدی در حوزه های مختلف لوازم خانگی، 
خودروسازی، لوله سازی، صنایع قوطی سازی 
و ... تولیــد می کنــد. علیرضا مولوی زاده مدیر 
متالــورژی و روش های تولید شــرکت فوالد 
مبارکه در نشســت هم اندیشی فوالد مبارکه 
و شــرکای کســب و کار که با مشتریان فوالد 
مبارکه در عرصه تولید لوازم خانگی برگزار شد، 
اظهار کرد: برای اســتفاده صحیح از هر گرید 
فوالد مبارکه، مشتریان این شرکت می توانند 
از خدمات مشاوره فوالد مبارکه در این زمینه 
اســتفاده کنند.وی با بیان این که در صورتی 
که ســفارش گذاری ها به درستی انجام شود، 
مشکالت مشتریان به حداقل می رسد، افزود: از 
آن جا که فوالد مبارکه قابلیت تولید محصوالت 
تجاری، کششی، فوق کششی و استحکام باال 
را دارد، بنابرایــن این شــرکت می تواند تولید 
محصــوالت کیفــی ویــژه را در دســتور کار 
خــود قرار دهد.مدیــر متالورژی و روش های 
تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه شــرکت فوالد مبارکــه از نظر 
تلرانس های ابعادی درخواســتی مشــتریان 
مطابــق با اســتانداردهای بین المللی را در ۲ 
حالــت تلرانس نرمال و تلرانس ویژه می تواند 
محصــوالت خود را به مشــتریان عرضه کند.
وی بــا بیان این که فوالد مبارکه از توانمندی 
شــرکت های زیــر مجموعه خود برای تأمین 
خواســته مشتریان در تولید محصوالت جدید 
اســتفاده خواهد کرد، اذعان داشــت: در این 
راستا از مشتریان خود درخواست داریم همه 
خواســته های بلندمدت خود را به همراه تناژ 
مصرفی به فــوالد مبارکه برای تصمیم گیری 

در طرح های توسعه این شرکت ارائه کنند.
 

 در چهل و سومین بهار انقالب 
صورت می گیرد؛

افتتاح 7 پروژه عمرانی برق 
رسانی در شهرستان دامغان

ســمنان / گروه اســتان ها: به مناسبت چهل و 
ســومین بهار انقالب، هفت پروژه عمرانی برق 
رسانی شهرستان دامغان با صرف اعتباری به 
مبلــغ ۱۸ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال افتتاح 
می شــوند.مدیر توزیع برق شهرستان دامغان 
با عنوان این مطلب گفت: پروژه بهینه ســازی 
شبکه و جابه جایی دو دستگاه پست عمومی 
در روستاهای آهوانو، حسن آباد و صح با مبلغ 
سه میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال، پروژه توسعه 
شــبکه فشارمتوسط جهت مانور فیدر طوس 
و دامنکوه با اعتبار دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون 
ریــال و پروژه احداث پســت هوایی عمومی 
روســتای وامــرزان جهت بهبــود ولتاژ برق 
دامــداری های موجــود با مبلغ ۸۷۵ میلیون 
ریــال، در قالب پروژه های افتتاحی دهه فجر 
هستند.سیدمحمدحسین ترابی افزود: پروژه 
احداث یک هزار و ۱۲۴ متر شــبکه روشنایی 
معابر در نقاط مختلف شهرســتان با اعتبار دو 
میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال، پروژه نصب ۴۵ 
ســت کات اوت در ســطح شبکه جهت مانور و 
افزایــش قابلیت اطمینان شــبکه با مبلغ دو 
میلیــارد و ۴۵۰ میلیــون ریال، پروژه تبدیل 
شبکه فشــارضعیف سیمی روستاهای کالته 
مــال و قادرآباد به کابــل خودنگهدار با اعتبار 
پنــج میلیــارد و ۱۶۲ میلیون ریــال و پروژه 
اصالح شــبکه برخی روستاهای شهرستان با 
مبلغ یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال، درزمره 

پروژه های قابل افتتاح به شمار می روند.

توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و سازمان 
آب و برق استان خوزستان انجام شد؛

برگزاری نشست خبری 
دوازدهمین سمینار بین المللی 

مهندسی رودخانه
خوزســتان / گروه اســتان ها: با حضور دکتر 
علی محمد آخوندعلی سرپرســت دانشگاه 
شــهید چمران اهــواز و دکتر فرهاد ایزدجو 
رئیس ســازمان آب و برق خوزستان نشست 
خبــری دوازدهمیــن ســمینار بین المللی 

مهندسی رودخانه برگزار شد.
دکتر علی محمد آخوندعلی در این نشســت 
که پیش از ظهر شــنبه دوم بهمن ماه برگزار 
شد، بیان کرد: نخستین کنفرانس مهندسی 
رودخانــه ۳۰ ســال پیش بــه همت دکتر 
بهنیا از اســتادان بازنشســته و دیگر اعضای 
هیئت علمــی گروه هیدرولــوژی منابع آب 
دانشــکده ی مهندســی آب و محیط زیست 
دانشــگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.وی 
افزود: در طی برگزاری این رویداد علمی تالش 
شده است با بررسی مسائل مختلف حوزه ی 
منابــع آبــی ازجمله رســوبات رودخانه ها، 
مسائل زیست محیطی، سیل، خشک سالی، 
کمبــود آب و... راه کارهایی برای برون رفت 
از مشــکالت به مســئوالن کشــور و استان 
خوزستان ارائه شود.سرپرست دانشگاه شهید 
چمران اهواز در بخش دیگری از صحبت های 
خود، بیان کرد: کارشناســان و صاحب نظران 
حوزه ی منابع آبی کشــور گاهی در بررســی 
مسائل مرتبط با این حوزه اختالف نظرهایی 
دارنــد که نتایــج آن در تصمیم گیری های 
کالن تأثیرگذار اســت؛ و گاهی موجب بروز 
اختالف نظر یا حل مشــکالت حوزه ی منابع 
آبی شــده است.آخوندعلی با اشاره  به انجام 
پژوهش هایــی در گروه هیدرولوژی و منابع 
آب دانشکده ی مهندسی آب و محیط زیست 
دانشگاه شهید چمران اهواز بر روی تغییرات 
اقلیمــی و نقــش آن در منابع آبی، بیان کرد: 
در یکــی از ایــن پژوهش هــا دوره ی آماری 
آب وهوای کشــور بررســی شد و این نتیجه 
حاصل شد که در برخی نقاط کشور با تغییر 
جزئی دما تا حدود نیم درجه مواجه اســت. 
در حــوزه ی ریزش های جوی نیز متوســط 
درازمدت بارش ها ارزیابی شد و بر اساس نتایج 
این پژوهش آنچه از آن به عنوان »شکســت 
هیدرولوژیکی« در کشــور نام برده می شود، 
نظریه ی صحیحی نیســت و به ارزیابی های 
بیشــتر نیاز دارد.وی از وجود ۴۰۰ میلیارد 
مترمکعــب ریزش های جوی به عنوان منابع 
آبی در کشــور خبــر داد و اظهار کرد: منابع 
آبــی رودخانه های کرخه و کارون با کاهش 
مواجه شده است و بر اثر آن آورد استان های 
پایین دست کاهش یافته است؛ از سوی دیگر 
بهره گیری از منابع آبی روخانه ها و توسعه ی 
استان های باالدست یا در مسیر امری طبیعی 
اســت و موجب کاهش آورد در پایین دست 
می شود.سرپرست دانشــگاه شهید چمران 
اهواز، گفت: در ســیل ســال ۱۳۹۸ بسیاری 
از مســئوالن اجرایی کشور تصور می کردند 
که این حجم از سیالب برای نخستین بار در 
اســتان خوزســتان رخ داده است و دلیل این 

تصور نیز نبود دوره ی آماری دقیق است.
دکتــر فرهــاد ایزدجو رئیس ســازمان آب 
و برق خوزســتان نیز در این نشســت بیان 
کــرد: کنفرانــس بین المللــی مهندســی 
رودخانه به صورت سه ساالنه برگزار می شود 
و شرکت کنندگانی از داخلی و خارج از کشور 
در آن حضــور دارند.وی بیان کرد: اســتان 
خوزســتان بــا چهار هــزار و ۹۰۰ کیلومتر 
رودخانــه ی دائمــی و ۱۱ هــزار کیلومتــر 
رودخانه ی فصلی هرســاله بــا چالش های 
مختلفی روبه رو اســت و تالش خواهیم کرد 
در این کنفرانس به بررسی مسائل مرتبط با 
رسوب گذاری، فرسایش، آلودگی منابع آبی، 
حق آبه تاالب ها، حریم بستر، کنترل سیالب 
و خشک ســالی و کمبود آب و... بپردازیم.در 
ادامه دکتر جــواد احدیان دبیر دوازدهمین 
ســمینار بین المللــی مهندســی رودخانه 
از دریافــت ۲۱۶ مقالــه در ایــن کنفرانس 
خبــر داد و افــزود: از این تعــداد ۱۶۰ مقاله 
پذیرفته شــده اســت که ۶۰ مقاله به صورت 
شفاهی و دیگر مقاالت به صورت پوستر ارائه 
می شــود.وی با اشاره به اینکه این کنفرانس 
چهارم تا ششــم بهمن ماه امســال به صورت 
حضوری و برخط برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: برگزاری ۲۰ کارگاه و نشست تخصصی 
مرتبط با حوزه ی منابع آبی، محیط زیســت 
و تأثیر انســان ها بر تغییرات اقلیمی و منابع 
آبــی از برنامه های این کنفرانس بین المللی 
اســت که در آن صاحب نظرانی از کشورهای 
هنــد، کانادا، ایتالیا، آلمــان، برزیل، امریکا 
و... حضور دارند.گفتنی اســت این ســمینار 
به منظــور تبادل اطالعــات و ارائه ی نتایج 
آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه ی 
مهندســی رودخانه با تأکید بر چالش هایی 
ازجمله تغییر اقلیم، خشک ســالی و بحران 
کمــی و کیفــی آب رودخانه ها و به میزبانی 
دانشــگاه شهید چمران اهواز و سازمان آب و 

برق خوزستان برگزار می شود.

استانها 6

کید کرد؛ شهردار هشتگرد تا

لزوم ارتقاء خدمات سازمان مدیریت حمل و نقل عمومی هشتگرد
البرز / گروه اســتان ها: مهندس یعقوبی شــهردار هشــتگرد در بازدید 
از ســازمان حمل و نقل عمومی ضمن گفتگو با سرپرســت و کارکنان 
ســازمان ، دســتورات الزم را برای ارتقاء خدمات و ساماندهی امکانات 

و تجهیزات صادر نمود .
یعقوبی گفت : بخشی از خدمات شهرداری در زمینه ساماندهی خطوط 
تاکسی و مینی بوس ، جانمایی ایستگاه ها ، رنگ آمیزی خطوط عابر 
پیاده و سرعت گیرها ، نصب و اصالح تابلو و عالئم ترافیکی ، رنگ آمیزی 
جــداول ، نگهــداری و تعمیر چراغ های راهنمایی رانندگی و پیگیری 
و اجرای مصوبات کمیته فنی ترافیک و ...توسط سازمان حمل و نقل 
عمومی انجام می پذیرد و نیاز است تا برنامه ای مدون برای این سازمان 
تدوین گردد.شــهردار هشــتگرد افزود : سازمان حمل و نقل از لحاظ 
درآمدی مســتقل از شــهرداری مدیریت شود ، لذا تعریف ردیف های 
درآمدی و درآمدهای پایدار از جمله مأموریت های آن خواهد بود . 

وی افزود : احداث پارکینگ عمومی در شــهر برای تســهیل در تردد و 
رفع ترافیک بلوار امام)ره(  نیز از جمله درخواست ها از سازمان حمل 
و نقل است و امیدواریم بتوانیم با پیگیری حوزه سرمایه گذاری و جلب 

مشارکت بخش خصوصی به نتیجه ای مطلوب برسد .یعقوبی در ادامه به 
بهره برداری بهینه از فضاهای بالاستفاده ترمینال شهید صیاد شیرازی 
برای ایجاد نمایشگاه های فصلی و دائمی در زمینه های مختلف تاکید 
کرد و دستور داد تا جهت استفاده بهینه از این فضا ، خدمات خودرویی 
از قبیل کارواش و تعمیرگاه  و ... راه اندازی و در ازای خدمات مناسب 

به تاکســی داران منبع درآمد پایداری برای ســازمان ایجاد گردد .وی 
در پایان با تقدیر از زحمات سرپرست سازمان و کارکنان آن مجموعه 
خواستار برنامه ریزی برای ماه های پایانی سال ، اجرای مصوبات ستاد 
اســتقبال از نوروز و فضاســازی و آماده ســازی شهر برای سال جدید 
شــد .حمید یکه فالح سرپرســت ســازمان حمل و نقل نیز گزارشی از 
اقدامات ســازمان در تحقق اهداف مدیریت و اجرای مصوبات کمیته 

فنی و کمیته ترافیک شهرستان ارائه نمود .
وی گفت : با توجه به اینکه رفع مشــکل ترافیکی و تســهیل در تردد 
خودروها جزو برنامه های با اولویت مدیریت شهری و از جمله موضوعات 
مطروحه در شورای اسالمی شهر می باشد لذا مجموعه سازمان حمل 
و نقل نیز با بهره گیری از توان کارشناســان و مشــاورین در این زمینه 
اقــدام خواهــد نمود و امیدواریم با حمایت مهندس یعقوبی شــهردار 
محترم ، مشــکالت دائمی ترافیکی شــهر مرتفع گردد.در ادامه جلسه 
کارکنان سازمان به بیان مشکالت و مسائل موجود و پیشنهادات خود 
 برای بهبود وضعیت خدمتی و معیشتی و ارتقاء خدمات به شهروندان 

پرداختند .

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها:  تذکر به متخلف، مصدومیت نیروی 
یگان حفاظت منابع طبیعی گرگان را در پی داشــت.فرمانده 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: مامور 
یگان حفاظت منابع طبیعی در حین گشت زنی در جنگل قرق 
گــرگان پــس از تذکر به دامدار متخلف مورد ضرب و شــتم او 
قرار گرفت.عیســی گلبینی مفرد گفت: علی شــکیبا از ناحیه 
سر و دست مجروح و برای انجام درمان به بیمارستان پنج آذر 

گرگان منتقل شد.او افزود: دامدار متخلف با سالح سرد نیروی 
یگان منابع طبیعی را مجروح کرده بود.گلبینی مفرد گفت: فرد 
متخلف دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی شد.از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ جنگلبان هنگام گشت 
و مراقبت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.این حوادث، مربوط 
به شهرســتان های گالیکش، آزادشهر، رامیان، علی آبادکتول، 

گرگان، کردکوی و بندرگز است.

ح کرد؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان مطر

مصدومیت جنگلبان در پی تذکر به متخلف
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كوتاه از جامعه

کالس درس  »عدم حضوِر پنهان« در 

شناسایی تارکان تحصیل میان پایه
مهر ماه ســال جاری بود که سرپرســت 
پیشــین وزارت آمــوزش و پــرورش از 
وجــود ۲۱۰ هزار دانش آموز بازمانده از 
تحصیــل در دوره ابتدایی و حدود ۷۶۰ 
هــزار دانش آموز تارک تحصیل در دوره 
متوسطه خبر داد. به اذعان کارشناسان 
و مســئوالن آموزش و پرورش، آموزش 
غیــر حضوری در دوران کرونا بر جریان 
آمــوزش لطمه وارد کرده و چه بســا به 
شــکل قابل توجهی بر شمار بازماندگان 
از تحصیــل افزوده اســت؛ موضوعی که 
وزارت آمــوزش و پــرورش باید برای آن 

برنامه جدی داشته باشد.

 در دوران کرونا، آموزش در ایران 
به شدت آسیب دید

محمدرضا نیک نژاد، معلم و کارشــناس 
آمــوزش و پــرورش با بیان اینکه به نظر 
می رسد در دوران کرونا، آموزش جهانی و 
ذیل آن آموزش در ایران به شدت آسیب 
دیده است، اظهار کرد: هر چند حضوری 
کــردن آموزش ها با رعایت پروتکل ها و 
از ســوی دیگر توســعه واکسیناسیون 
و کاهــش مــرگ و میر ناشــی از کرونا 
در جبــران افت کیفیــت آموزش موثر 
اســت، اما نمی توان نگــران دو موضوع 
بازماندگی از تحصیل و وضعیت تحصیلی 
دانش آمــوزان در دوره اول ابتدایی نبود.

وی افــزود: آمــوزش و پرورش برای آن 
گروه از دانش آموزان که سال اول، دوم و 
سوم ابتدایی را در دوران کرونا و به صورت 
مجازی گذراندنــد و وضعیت تحصیلی 

مناسبی ندارند چه می خواهد کند؟.

افزایش شمار بازماندگان از آموزش 
در دوران کرونا 

این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره 
به افزایش شمار بازماندگان از آموزش در 
دوران کرونا به واسطه عدم برخورداری از 
ابزارها و امکانات آموزش مجازی، گفت: 
آمارهای پنهــان بازماندگی از تحصیل 

بســیار فراتر از آن چیزی است که اعالم 
می کنند. در دوسال گذشته آماری مبنی 
بر عدم استفاده ۳۰ تا ۵۰ درصدی از شاد 
اعالم می شد که حدود ۴.۵ تا ۷.۵میلیون 
دانش آموز را دربرمی گرفت.نیک نژاد به 
روند آموزش در مناطق محروم نیز اشاره 
کرد و گفت: ۱۰ تا ۱۵ ســال اســت که 
ســرانه ای میان مدارس توزیع نمی شود 
و مدیــران را وادار کــرده اســت و البته 
نهادهای باالدســت هم تشویق می کنند 
کــه از خانواده هــا پــول بگیرند. هزینه 
مدارس دولتی در مناطق متوسط شهری 
و کالن شهرها به دوش خانواده هاست. با 
این حال کیفیت آموزش باال نیست و آمار 
رتبه هــای برتر کنکور گواهی بر کیفیت 
پایین آموزش در مدارس دولتی است اما 
در مناطق محروم خانواده ها پولی ندارند 
کــه به مدارس بدهند و آموزش کیفیتی 
هم ندارد. متاسفانه شاید بتوان گفت که 
آسیب اصلی به دختران دانش آموز وارد 
می شــود و شاهد پیامدهایی چون ترک 
تحصیل زودهنگام و کودک همســری 
در این مناطق هســتیم.وی تاکید کرد 

که نبود امکانات و سطح پایین معیشت 
عامــل مهــم بازدارندگــی از تحصیل 
دخترهاست. برخی می گویند تنها عامل 
فرهنگی دخیل در برخی مناطق در ترک 
تحصیل دخیل است، در حالی که لزوما 
این گونه نیســت. طرحــی تحت عنوان 
مدارس روســتامرکزی اجرا می شود اما 
دخترهــا برای رفت وآمد بین روســتاها 
امنیت ندارند، ولی اگر مدرسه در روستا 
وجود داشته باشد خانواده ها دخترانشان 
را به مدرســه می فرستند. برنامه جدی 
آمــوزش و پــرورش بــرای کاهش آمار 
بازماندگی از تحصیل چیســت؟ آیا قرار 
اســت بار بازگشت به مدرسه نیز به کلی 

به دوش خیرین بیفتد؟.

گشت 210 هزار کودک  برنامه باز
بازمانده از تحصیل چیست؟

رضــوان حکیــم زاده، معــاون آموزش 
ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش 
نیــز دربــاره اقدامات انجام شــده برای 
بازگشــت ۲۱۰ هزار کودک بازمانده از 
تحصیل در دوره ابتدایی، گفت: دو سال 

قبــل آمار بازمانــدگان ما ۱۴۲ هزار نفر 
بود که ســال گذشــته ۶۰ هزار نفر به آن 
افزوده شد که عمدتا کالس اولی بودند و 
خانواده تصمیم گرفته بود به علت شرایط 
بیماری و ... ثبت نام نکنند که شماری از 
آنها امســال ثبت نام کردند و به مدرسه 
برگشتند. وی افزود: گروه دیگر، مشمول 
این شرایط نمی شدند و مشکالت دیگری 
داشــتند که حدود ۲۵ هزار نفر از آنها را 
در پایه های مختلف تحصیلی از ســوی 
اســتان ها شناسایی و به چرخه آموزش 
بازگرداندیم. تعدادی دیگر هم مهاجرت 
کرده بودند که آمار تفکیکی آن در موارد 
مختلف احصاء شده است. معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه برنامه انســداد مبادی بی سوادی 
را بــا جدیت پیگیــری می کنیم، گفت: 
یکی از مشکالت ما شناسایی این دانش 
آمــوزان در دوران تعطیلی مدارس بود؛ 
طبق گزارش ها دانش آموزانی را داشتیم 
که در مدرســه ثبت نــام کرده بودند اما 
چون مدرسه به صورت حضوری دایر نبود 
به همراه خانواده هایشــان مشغول کار 

کشاورزی و مانند آن می شدند و به نوعی 
»عدم حضور پنهان« را شــاهد بودیم و 
باعث شــده بود که این دانش اموزان به 
ویــژه در مناطق کــم برخوردار از حیث 
آموزش لطمه ببینند. حکیم زاده درباره 
تــارکان تحصیــل میان پایه نیز توضیح 
داد و گفت: ســال گذشته به طور دقیق 
وضعیــت دانش آموزانــی که تکرار پایه 
داشــتند و یــا بازمانده از تحصیل بودند 
را احصاء کردیم. از اســتان ها خواستیم 
مدیران در هر مدرسه، تمام دانش آموزان 
ســال قبل خود را رصد و وضعیت آن ها 
که ســال گذشته در آن مدرسه بوده اند 
را بررســی کننــد.  وی افزود: طبق این 
بررسی مشخص می شد که یا دانش آموز 
در مدرســه حضــور دارد و به پایه باالتر 
رفتــه، یا تکرار پایه دارد و یا دیگر در آن 
مدرسه نیست. طبیعتا اگر آن دانش آموز 
در مدرسه دیگری ثبت نام کرده باشد کد 
ملی اش در مدرســه ای که ثبت نام کرده 
مشخص و ثبت شده و اگر به کلی ثبت نام 
نکرده باشد، تارک تحصیل است. معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش 
با بیان اینکه ما تارکان تحصیلی میان پایه  
را شناسایی و آمارشان را تجمیع کرده ایم 
گفت: براساس ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی 
جدید مــدارس، یکی از وظایف مدیران 
مدارس رصد جریان حضور دانش آموزان 
در مدرسه است. عالوه بر این ما برنامه های 
مداخله ای برای هر استان داریم و اگر در 
هر منطقه طبق گزارش مدیر مدرســه، 
چند تن از دانش آموزان در سال جاری در 
مدرسه حضور نداشتند؛ باید وضعیت آن 
تعداد که هنوز ثبت نام نشده اند، بررسی 
و گزارش شــود.  حکیم زاده تاکید کرد 
کــه معموال چالــش ما در بخش تارکان 
تحصیل میان پایه ها بیشتر از بازماندگی 
تحصیلی از اول ابتدایی است و معتقدیم 
بــا پیگیری جدی ایــن برنامه، می توان 
موضــوع آموزش در جمعیــت تارکان 

تحصیل میان پایه  را ساماندهی کرد.  

7جامعه
 معاون رییس جمهوری 
در امور زنان و خانواده:

 قانون »جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده« 

مشــوقی برای زنان است 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و 
خانواده گفت: قانون »جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده«برای همه عرصه 
های زندگی زنان و جزو سیاســت های 
تشــویقی اســت که به نقش زنان بر 
می گردد. انسیه خزعلی اظهار داشت: 
همه سیاســت ها و قوانین حوزه زنان 
به منظــور ارتقای جایگاه آنان، کمک 
به فرزندآوری و توان علمی زنان است. 
وی افزود: شورای عالی انقالب ۳۰ سال 
است که به ترسیم جایگاه زن پرداخته 
است، در اوج جنگ تحمیلی و در سال 
۱۳۶۵ در زمان حضور امام راحل و رهبر 
فرزانه انقالب جایگاه زن ترســیم شده 
است که در جهان نظیر ندارد.خزعلی 
گفت: عالی ترین جایگاه در حد مشاوره 
رهبر معظم انقالب و مسووالن سه قوه 
بایــد برنامه ها و قوانیــن امور زنان را 
تصویب کننــد و این مصوبه ها نتیجه 
ایــن هم افزایی اســت. معاون رییس 
جمهــوری در امــور زنــان و خانواده 
خاطر نشان کرد: امروزه مراکز مختلفی 
برای حمایت از زنان ایجاد شده است.
خزعلــی با انتقاد از اینکه زنان آگاهی 
از قوانیــن و مصوبه هــای امور خویش 
ندارند، اظهار داشت: مجموعه قوانین 
و مصوبه هــا در حمایت زن برای حفظ 
کرامــت، امنیت زنــان، جلوگیری از 
خشونت، نقش مادری، امنیت در محل 
کار، تامین اجتماعی و بازنشســتگی و 
فرزندآوری زنان پیش بینی و تصویب 
شده است، اما چون زنان آگاهی ندارد 
مطالبــه نمی کننــد. وی گفت: امروز 
زنــان موفقی در علــم، مهارت افزایی 
و خدماتــی داریم.وی بــا بیان اینکه 
جایــگاه زن و نقش زنــان برای ایجاد 
تمدن اســالمی باید مورد اهتمام قرار 
گیرد، تصریح کرد: زن ها نشــان دادند 
کــه اگر جامعه به آنها امنیت دهد، در 

همه عرصه ها می درخشند.

تاریخ ثبت نام کنکور 
سراسری اعالم شد

ثبــت نام در آزمون سراســری ســال 
۱۴۰۱ از روز یکشــنبه ۱۰ بهمن آغاز 
می شــود و تــا ۱۷ بهمــن ادامه دارد.

آزمون مذکور در روزهای چهارشنبه، 
پنجشــنبه، جمعــه و شــنبه در پنج 
گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم 
انســانی، زبان و هنر از تاریخ ۸ تیر تا 
۱۱ تیر برگزار خواهد شد.زمان توزیع 
کارت آزمون سراســری و توضیحات 
تکمیلــی در زمینه ثبت نام داوطلبان، 
بعدا توســط سازمان سنجش آموزش 
کشــور اعالم خواهد شد.گفتنی است 
کــه آزمون سراســری ۱۴۰۱ پنجاه و 
دومین کنکور و دومین آزمونی اســت 
که در آن، هر دو گروه داوطلبان نظام 
جدیــد و قدیــم به صــورت یکپارچه 

شرکت می کنند.

خانواده ها دست نگه  دارند؛

کسیناسیون  دستور وا
کودکان زیر 12 سال ابالغ 

نشده است
معــاون اجرایی معاونت درمان وزارت 
بهداشت درباره واکسیناسیون کوکان 
زیر ۱۲ سال، گفت: این موضوع هنوز به 
مراکز ابالغ نشــده است اما تصمیماتی 
در کمیته علمی کرونا اتخاذ شده است. 
فعال از خانواده ها می خواهیم به مراکز 
مراجعــه نکنند چون از نظر عملیاتی  
نیاز بــه تصمیمات بیشــتر دارد.وی 
افزود: قرار اســت واکسیناســیون زیر 
۱۲ ســال اجرا شــود اما اینکه نحوه 
اجــرا چگونه باشــد یا چه واکســنی 
بــه کــودکان تزریق شــود نیازمند 
بررســی کوتاه مدت دیگری است که 
طــی روزهای آتی سیاســت های آن 
مشــخص می شــود.فروزان فر تاکید 
کــرد: واکسیناســیون کــودکان زیر 
۱۲ ســال باید با درخواست و رضایت 
والدین باشــد. کرونا و واکسیناسیون 
آن در دنیــا اتفاق جدیدی اســت. در 
ابتدای واکسیناســیون بزرگســاالن 
هــم بــه همیــن طریق عمل شــد تا 
عملیاتی تر شــود زیرا واکسیناسیون 

قطعا موثر است.

گاهی تهران: رئیس پلیس آ

بی توجهی مردم، خانه ها را 
تبدیل به بانک کرده است

سن شأن بیشتر از ۴۰ سال نیست. زن 
و شــوهرند و قیافه شــأن درهم است. 
هــر کدام دیگــری را مقصر می دانند و 
با نگاهشــان به یکدیگر این را می شود 
فهمید.نوبت شــأن می شود. روبه روی 
افســر تحقیق می نشــینند و زن سریع 
شــروع می کند حرف زدن صحبتش از 
اینجا شروع می شود ساعت ۶ عصر بود 
به اصرار شوهرم به منزل پدر و مادرش 
رفتیم هنوز ساعت ۲۳ نشده بود که به 
خانه برگشتیم اما قفل در شکسته شده 
و سارقان…. مرد صحبت هایش را قطع 
می کند و می گوید دار و ندارمان را بردند. 
هر چه داشــتیم را… نمی دانم این بال 
از کجا به ســرمان آمد.قربانی سرقت از 
منزل شده اند. سارق یا سارقان تنها در 
بازه ای ۵ ساعته خانه شأن را جارو کرده 
و هر چه در این سال ها جمع کرده بودند 
را بــرده انــد و امروز دســت از پا دراز تر 
به پلیس آگاهی آمده اند.براســاس آمار 
گویا این روزها سرقت از منازل افزایش 
یافته و نکته مهم تر این اســت که کیف 
قاپان و موبایل قاپان به سراغ سرقت های 
بزرگ تری رفته و عامالن ســرقت های 
منزل شــده اند.ســردار علیرضا لطفی، 
رئیس پلیس آگاهی پایتخت در پاســخ 
به سوالی مبنی بر اینکه چرا سارقانی که 
موبایل قاپ و کیف قاپ بودند به ســمت 
سرقت از منازل و به اصطالح سرقت های 
بزرگ تــر روی آورده اند؟ گفت: با کمال 
تأسف باید اعالم کنم بی توجهی مردم، 
منــازل را تبدیل بــه بانک کرده یعنی 
مــردم به جای اینکه پول و طالی خود 
را در صنــدوق امانات بانک قرار دهند، 
در خانه هایشان نگهداری می کنند.وی 
افزود: مردم باید دقت کنند که با انجام 
این کار، ســارقان را تشویق به سرقت از 
منــزل می کنند امــا ما به عنوان پلیس 
وظیفه داریم که آنها را دســتگیر کنیم 
و در ایــن زمینه هم هماهنگی خوبی با 
دادسرا داریم.وی گفت: حتی برای هزار 
بار هم که شــده یک ســارق را دستگیر 
می کنیم، این وظیفه ذاتی پلیس اســت 
اما مجازات های کشــور در حوزه سرقت 
هیــچ انطباقی با جرایــم ندارد و حتماً 
باید تشدید شود چرا که این مجازات ها 
پیشگیرانه نیست.لطفی گفت: بازنگری 
در قوانین و حوزه ســرقت نیازمند کار 
کارشناســی اســت و بایــد جرایم به 
گونه ای تغییر کند که بازدارنده باشــد.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیا در پایتخت جرایم خشــن کاهش یا 
افزایش یافته است؟ گفت: ما در پلیس 
آگاهی به شدت بر جرایم خشن حساس 
هستیم و البته باید بگویم که در تهران 
وضعیت خوبی در زمینه جرایم خشــن 
و جنایی داریم.وی گفت: از ابتدای سال 
تاکنون ۱۰۹ درصد کشف وقوع جرم در 
حوزه جرایم خشــن و جنایی داشــتیم 
درحالی کــه پنج درصــد در این حوزه 
کاهــش وقوع جرم اتفاق افتاده اســت.

وی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی تهران 
بزرگ پرونده های سابق در حوزه جرایم 
خشن و جنایی را که در سال های پیش 
به نتیجه نرســیده دوباره مورد ارزیابی 
قرار داده اســت، گفت: پرونده هایی که 
مربــوط به جرایم مســلحانه، جنایی، 
آدم ربایــی و گروگان گیــری بــوده و 
متعلق به سال های قبل بوده را مجدداً در 
دستور کار قرار داده ایم که آنهایی که به 
نتیجه نرسیده ، پیگیری کنیم.لطفی در 
پایان گفت: برخی از سارقان قبل از آنکه 
بخواهند مرتکب جرم شــوند، دستگیر 
شــده اند یعنی آمــاده به فعل مجرمانه 
بودند و قبل از انجام فعل، پلیس آنها را 
دستگیر کرده است.پیش تر هم سردار 
حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران 
بزرگ از قیمت باال و تعداد کم صندوق 
امانــات بانک ها گالیه کرده بود و گفت: 
قیمت صندوق امانات بانک ها خیلی باال 
اســت و البته تعداد آنها هم کم اســت.

وی افزود: این طور نیســت مردم تمایل 
نداشــته باشــند که طال و ارزشان را در 
صنــدوق امانت نگذارند اما هم صندوق 
کم اســت و هم قیمتشــان باال هست.

وی با اشــاره به اینکــه مردم تمایل به 
اســتفاده از صندوق امانات را دارند اما 
شــرایط استفاده از این صندوق ها برای 
همه مقدور نیســت، گفت: مســئوالن 
بانک مرکزی و مسئوالن اقتصادی باید 
فکــر جدی برای این موضوع کنند.وی 
گفت: متأســفانه میــزان طال و ارزهای 
خارجی در منازل زیاد است و تقریباً در 
تمام سرقت ها یک بخش اعظم آن طال 
و ارز اســت.وی افزود: بعد از طال و ارز، 
بخش دیگری که در سرقت ها چشمگیر 
است، فرش های قیمتی و نفیس است.

خبر ویژه

دســتیار و مشــاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت 
آموزی ستاد کل نیروهای مسلح از ابالغ بخشنامه 
پرداخت تســهیالت اشــتغال زایی به ســربازان 
منقضی خدمت مهارت دیده از ســوی بانک سپه 
خبر داد.ســردار موسی کمالی با بیان اینکه بانک  
ســپه ضوابط پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به 
ســربازان منقضــی خدمت را صــادر کرد، اظهار 
داشــت: براســاس این ابالغیه، تســهیالت تنها 

به طرح های اشــتغال متقاضیان معرفی شــده از 
کارگروه تخصصی مهارت تا اشــتغال هر اســتان 
تعلــق می گیرد.وی با بیان اینکــه معرفی نامه با 
امضای معاون اقتصادی استاندار و معاون وظیفه 
عمومی اســتان خواهد بود تصریح کرد: سهم هر 
اســتان برای پرداخت تســهیالت مشخص شده 
اســت و ســربازان باید بومی استان بوده و این وام 
فقط به سربازان مهارت دیده منقضی خدمت سال 

۹۷ به بعد تعلق می گیرد. وی افزود: مبلغ وام یک 
میلیارد ریال بوده و مدت باز پرداخت آن ۷ ساله 
اســت.وی خاطرنشان کرد: سربازان منقضی ۹۷ 
به بعد واجد شــرایط صرفاً به دبیرخانه کارگروه 
مهارت تا اشتغال استانداری مراجعه کنند؛ ضمنا 
بانک های ملی ، صادرات ، ملت و تجارت که بانک 
های عامل این تســهیالت هســتند قباًل جزییات 

نحوه پرداخت را ابالغ کرده اند.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد؛

اعطای وام یک میلیارد ریالی به سربازان مهارت دیده

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد؛

گونه ها برقراری ارتباط با 10 مرجع بین المللی برای حفظ 
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفت: در 
ســازمان حفاظت محیط زیست عالوه بر انجام 
اقدامــات حفاظــت فیزیکی برای حفظ حیات 
وحش کشــور به ســمت اجــرای برنامه های 

مدیریتی دیگر هم رفته  ایم. 
حسن اکبری از ارتباط این سازمان با دست کم 
۱۰ مرجع بین المللی برای حفظ گونه ها خبر 
داد و افزود: مهم ترین این مراجع، کنوانسیون 
تنوع زیستی است، ما با این مراجع تبادل داده 

داریم یعنی هم از آنها اطالعات می گیریم و هم 
به آنها اطالعات می دهیم، حتی در مواردی با 
این مراجع پروژه هایی تعریف شده و اعتبارات 
مالی از آنها گرفته ایم. معاون محیط زیســت 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
زیســت خاطر نشان کرد: اگرچه این ارتباطات 
در چند سال اخیر کاهش یافته است اما ما در 
دولت ســیزدهم و با مدیریت جدید ســازمان 
محیط زیست به شدت در تالشیم که در کنار 
حفظ منابع ژنتیکی کشــور، با دنیا هم تعامل 

ســازنده داشته باشیم تا از ظرفیت های علمی 
و فناورانه دیگر کشــور برای حفاظت از حیات 
وحش استفاده کنیم و هم داده های خود را با 
آنها به اشــتراک بگذاریم، این اقدامات موجب 
می شــود که بتوانیم برای گونه های مختلف 
جانوری به ویژه در مورد گونه های مهاجر برنامه 
های بهتری داشــته باشــیم. اکبری، بیماری 
های حیات وحش را معضلی نســبتا جدید اما 
خســارت بار برشمرد و تصریح کرد: اگر حیات 
وحش دچــار بیماری شــود، درمانش خیلی 

ســخت است. بنابراین عمدتا می بایست روی 
پیشــگیری هزینه کنیم.  معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
زیست اظهار کرد: بعضی از بیماری ها از طریق 
 PPR دام به حیات وحش منتقل می شوند مثل
)طاعون نشــخوارکنندگان کوچک( که امسال 
۹ کانون آن در کشــور شناســایی شد. در مورد 
پرندگان هم مهم ترین بیماری، آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان است که عمدتا در مورد پرندگان 

مهاجر اتفاق می افتد.  

دبیر کمیته علمی کشوری کووید 1۹:

نزدیک پیک اومیکرون شده ایم
دبیر کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹، اظهار داشــت: در جلسه کمیته 
علمی برای پیشگیری از موج سنگین کرونا، بحث و بررسی های زیادی 
شــد. یکی از توصیه ها این بود که اســتفاده از ماسک در تمامی مجامع، 
سازمان ها، ادارات، دانشگاه ها و تمامی محل های تجمع مسقف، الزامی 
شود و از ماسک های استاندارد استفاده شود چراکه ماسک های پارچه ای، 
کارایی چندانی ندارند و ماســک های اســتاندارد و ســه الیه برای افراد 
عادی، مورد تأیید اســت. حمید رضا جماعتی در ادامه اظهار کرد: در 
مطالعات نشان داده شده که استفاده از ماسک حدود ۳۰ درصد می تواند 
در پیشــگیری از ابتالء به اومیکرون مؤثر باشــد.وی افزود: با توجه به 

مطالعاتی که در مورد اثرات واکسیناســیون انجام شــده، توصیه کمیته 
علمی این اســت که مردم ســریعاً نوبت ســوم واکســن کرونا را تزریق 
کنند چراکه تزریق ُدز ســوم، می تواند بیش از ۸۰ درصد از بســتری 
شدن در بیمارستانها پیشگیری کند. همچنین واکسیناسیون کارکنان 
ســازمان ها و ادارات دولتی، باید الزامی شود.جماعتی گفت: به معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشــت توصیه شد که افرادی که تست سریع کرونا 
انجام می دهند و دارای عالئم و تست مثبت هستند، در سامانه ای بتوانند 
نتایج این تست ها را به صورت خود اظهاری ثبت کنند. دبیر کمیته علمی 
کشوری کووید ۱۹ گفت: اخیراً سازمان غذا و دارو آمریکا، مصرف داروی 

سه روزه رمدسیویر را در کلینیک های سرپایی تأیید کرد و این مسئله 
نیز در جلسات گذشته کمیته علمی تصویب قرار گرفت و مقرر شد که 
تزریق رمدســیویر در کلینیک های ســرپایی و بستری موقت که قباًل از 
سوی معاونت درمان وزارت بهداشت مجوز دارند، برای افرادی که تا ۷ 
روز از شروع عالئم آنها گذشته باشد و واجد عوامل خطر و بیماری های 
زمینه ای و نقص ایمنی باشــند که باعث افزایش بســتری و مرگ و میر 
آنها شود، به صورت ۳ روزه مورد استفاده قرار گیرد و مذاکراتی از طریق 
معاونت درمان وزارت بهداشت با سازمان های بیمه گر انجام شود تا این 

دارو، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
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فیلم ســینمایی »شــهرک« کاری به کارگردانی و تهیه کنندگی علی حضرتی اســت که اثری اجتماعی از 
یک آقازاده سیاسی است.

ســاعد ســهیلی، مهتاب ثروتی، کاظم سیاحی، شاهرخ فروتنیان، همایون ارشادی، رویا جاویدنیا، مرتضی 
ضرابی، ساقی حاجی پور، سید فرشاد هاشمی و... از جمله بازیگران این کار هستند.

تهیه کنندگی و نگارش فیلمنامه این کار ســینمایی را علی حضرتی بر عهده دارد و »شــهرک« با مشــارکت 
بنیاد ســینمایی فارابی تولید شــده اســت. این فیلم روایتگر یک درام اجتماعی اســت و برای اولین بار در 

جشنواره فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.
علی حضرتی فعالیت هنری خود را به عنوان مدیر ویژه نامه هنری تماشــاخانه آغاز کرد و ســپس تهیه 
کنندگــی تئاتــر را بــر عهــده گرفت. او پس از مدتی به ســراغ تهیه کنندگی ســینما رفتــه و فیلم های 

ســینمایی »خداحافظــی طوالنــی«، »نیمرخ هــا« و »اردک لی« را تهیه کــرد. وی کار کارگردانی را نیز 
 با ســاخت فیلم کوتاهی به نام »ســاعت ســاز« آغاز کرد و ســازهای ناکوک عنوان اولین فیلم ســینمایی 

بلند او است.
از جمله عوامل این فیلم می توان به نویســنده و کارگردان: علی حضرتی، تهیه کننده: علی ســرتیپی، مدیر 
فیلمبرداری: علیرضا برازنده، مدیر تولید: پیمان حمیدی، مدیر برنامه ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: 
علی افشــین راد، مدیر صدابرداری: کامران کیان ارثی، طراح صحنه و لباس: افســانه صرفه جو، طراح گریم: 
عباس عباســی، دســتیار اول کارگردان: رضا غفارنژاد، منشــی صحنه: بهناز تاجیک، طراح جلوه های ویژه 
میدانی: آرش آقابیگ، ساخت فیلم پشت صحنه: مانی قدرت نما، تصویربردار: حامد مقدسی، عکاس: مریم 

تخت کشیان اشاره کرد.

ک ترین باغ ایرانی:   هولنا
باغ سنگی سیرجان

اسم ســیرجان را که شــنیده اید. سیرجان 
شهری در جنوب غربی کرمان است که جاذبه 
های بسیار زیادی دارد اما در بین تمام آن ها، 
یک باغی وجود دارد که از درختانش به جای 
میوه سنگ آویزان است. باغ سنگی سیرجان 
را شــخصی به این شــکل درآورده است که 
اکنون دیگر در قید حیات نیست اما داستان 
جالبی برای ساخت آن دارد. اطراف این باغ که 
بیابان است، حس دلهره آوری به آن داده که 
به عجیب بودن آن کمک کرده است. این باغ را 
فردی به نام درویش خان اسفندیارپور ساخته 

که روایات مختلفی در مورد او وجود دارد. 
درویش خان اســفندیار پور شخصی ناشنوا 
و الل بود کــه در اطراف ایــن منطقه زمین 
هایی برای کشــاورزی داشت. روایات زیادی 
در مورد او در میان مردم شــنیده می شود. 
افرادی می گویند از آنجایی که نام خان بعد از 
درویش به چشم می خورد، او به احتمال زیاد 
جزو خانواده های مهمــی بود که در نزدیکی 

شهرستان سیرجان زندگی می کردند.
اما به هر حال چیزی که واضح است، این می 
باشــد که او زمین دار بــوده و در این منطقه 
کشاورزی می کرده است. برخی اعتقاد دارند 
که او عالوه بر کشــاورزی، از راه چوپانی نیز 

امرار معاش می کرده است.
در آخرین عکس هایی کــه از درویش خان 
وجود دارد، او فرد مسنی اســت که با ریش 
های ســفید و بلند در این منطقه زندگی می 

کرده است.
داستان به وجود آمدن باغ سنگی 

سیرجان
در ســال ۱۳۴۰، به خاطر اصالحات ارضی، 
درویش خان اســفندیار تمام زمین هایش را 
از دست داد و این مسئله او را بسیار ناراحت و 
نا امید کرد. پس از گذشــت چند سال، او که 
هنوز به خاطر از دســت دادن زمین هایش 
ناراحت بود تصمیم گرفت که اقدامی کند که 

نشانه این ناراحتی باشد.
او یک روز صبح این ایده به ذهنش رسید که 
از درختان خشک شده اش سنگ آویزان کند.
درویش خان اســفندیار شروع به حفر کردن 
چاله هایی در زمین خشــک کرد. او درختان 
خشکیده را در این چاله ها به وسعت زیادی 
کاشت و این کار را ادامه داد. زمانی که کاشت 
این درختان خشکیده تمام شــد، شروع به 
آویزان کردن ســنگ هایی از شــاخه های 
درختان کرد. در نهایت وسعت این باغ سنگی 
به ۱۰۰۰ متر رسید و ۱۸۰ درختی که در آن 
کاشته شده بودند و سنگ هایی که مانند میوه 
از آن آویزان بود، حس غریب و گاهی هولناکی 

را به این باغ داده بود.
می گویند که درویش خان، از این کار بسیار 
راضی و خشنود شده بود و حس می کرد که 
نشانه ناراحتی و اعتراضش، به باغی منجر شده 
است که هرگز از بین نمی رود. خانواده او می 
گویند که شاید به دلیل آن که نمی توانسته 
صحبت کنید، این نوع اعتــراض به ذهنش 

رسیده است.
البته به جز سنگ، او چیزهای دیگری مانند 
الستیک های پنچر شده، آینه های شکسته، 
فنر و هر چیزی که به نظرش می رسیده را به 
درخت آویزان می کرده است، اما خب بخش 
بیشتر باغ سنگی سیرجان را همان میوه های 

سنگی تشکیل داده اند.
یکی از عجایب باغ ســنگی ســیرجان این 
است که بیشتر ســنگ های این باغ، دارای 
سوراخی هستند که شــاخه ها از آن رد شده 
انــد. وجود این همه ســنگ یکســان با این 
ویژگی خاص مسئله ایســت که ذهن افراد 
زیادی را به خود مشــغول کرده است. اینکه 
این ســنگ ها از کدام منطقه بــوده اند؟ آیا 
در همین اطراف وجود داشــته اند و یا سنگ 
 ها را درویش خان از مناطــق دورتری به باغ 

می آورده است.
شایعات متفاوتی در این مورد نیز وجود دارند. 
برخی معتقدند که این سنگ ها در یک مکان 
مشخص بوده اند که درویش خان آن را پیدا 
کرده بوده و به اینجا می آورده و برخی نیز می 
گویند که خود او سنگ ها را به این شکل در 
می آورده است. اما به هر حال کسی تا به حال 
پیدا نشــده که بگوید او را در هنگام سوراخ 

کردن سنگ ها دیده است.

گردشگری

 استقبال ویژه مردمی 
از دومین نمایشگاه مجازی کتاب

کید برای سالم رساندن  تا
 بسته ها به مردم

رئیس دومین نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران 
گفت: حضور پر رنگ مردم در اولین روز ها دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب استقبال آنان از این رویداد 
بزرگ فرهنگی را در سراسر کشور نشان می دهد 
لذا به نظر می رسد تمدید زمان نمایشگاه لزومی 
نــدارد و تــا کنون تصمیمی در این زمینه در نظر 

گرفته نشده است.
علی رمضانی پیرامون استقبال مخاطبان در اولین 
روز از نمایشگاه مجازی کتاب گفت: در نخستین 
روز از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱۲۹ 
هزار و ۴۴۸ نسخه کتاب به مبلغ ۸۹ میلیارد و ۴۶۷ 
میلیون و ۷۸۶ هزار و ۵۴۷ ریال در سراسر کشور 
به فروش رســید، ۲۴ هزار و ۹۲۴ سفارش کتاب 
از سوی مردم ثبت شده است که از این تعداد  ده 
هزار و ۷۸ ســفارش کتاب از سوی ناشران حاضر 
در این نمایشــگاه ارســال شده و ۱۴ هزار و ۸۴۶ 
سفارش در انتظار ارسال است. این آمار تا ساعت 

نه صبح امروز مشخص شده است.
وی در مورد تمدید زمان دومین نمایشگاه مجازی 
کتــاب تهــران بیان کرد: حضور پر رنگ مردم در 
اولیــن روز هــا دومین نمایشــگاه مجازی کتاب 
اســتقبال آنان از این رویداد بزرگ فرهنگی را در 
سراســر کشــور نشان می دهد لذا به نظر می رسد 
تمدید زمان نمایشــگاه لزومــی ندارد و تا کنون 
تصمیمی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
رمضانی به مقایسه اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
با این دوره پرداخت و ابراز کرد: نمایشگاه مجازی 
کتاب در اولین دوره خود در ســال گذشــته به 
خوبی توانست تا نیاز مراجعه کنندگان را بر طرف 
کند این مهم به دلیل تمهیداتی اســت که برای 
بــاال بــردن ظرفیت ها، خدمات دهی در نرم افزار 
و ســایر منابع پشــتیبان دیده شده است در این 
زمینه مرکز پاســخگویی به مراجعه کنندگان نیز 
در کنار فعالیت های نمایشگاه آماده پاسخگویی به 
تماس های افراد بوده، این مرکز با ۷۰ نفر ظرفیت 
پاســخگوی ســئواالت مخاطبان است که در روز 
اول به ۵۵۰۰ تماس پاسخ داده شده و ۸۰ درصد 
تماس ها با رضایت خیلی خوب امتیاز دهی شده 
و ۶ درصد هم با امتیاز خوب ارزیابی شده  است.

وی در مــورد فعالیت هــای پســتی در دومیــن 
نمایشــگاه مجازی کتاب ابراز کرد: شــرکت ملی 
پســت غرفه های ثابت و ســیار خود را مســتقر و 
آمــاده ارائــه خدمات کرده تــا خدمات الزم را به 
خریداران و عالقمندان کتاب ارائه کند از ســوی 
دیگر، چون دومین نمایشگاه مجازی کتاب برای 
ارائــه خدمات خود یک عملیات چند عاملی را به 
اجــرا می گذرد لذا پروســه خرید تا اعالم فاکتور 
به ناشــر و بســته بندی کتاب های سفارش شده 
همچنین تحویل به پســت فرآینده خاصی دارد 
که همزمان چندین عامل را بکار می گیرد؛ ارسال 
بسته به مناطق دور دست و استان های دیگر نیز 
عاملی دیگر برای پرسه تحویل کاال به خریداران و 
شرکت کنندگان نمایشگاه مجازی است، در مورد 
زمــان تحویل کتاب ها به صورت دقیق نمی توان 
زمانی را بیان کرد، اما بر طبق آمار سال گذشته از 
سوی اداره پست سه الی چهار روز برای تحویل هر 
کاال زمان برده شده است، با این حال مذاکراتی با 
وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیگر 
اســتان های انجام شــده تا طی مکاتباتی با اداره 
پست آن استان داشته تا زمان ارسال محوله های 
مربــوط به دومین نمایشــگاه مجــازی کتاب با 
سرعت بیشتری صورت گیرد، بدین ترتیب افراد 
می توانند از امروز منتظر حضور پســت چی ها به 

درب خانه هایشان باشند.
بسته ها را سالم تحویل بگیرید

رمضانی به شماره تماس پیگیری و بیان مشکالت 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران اشاره و اظهار کرد: 
مراجعــه کنندگان و خریــداران کتاب از دومین 
نمایشــگاه مجازی کتاب برای پیگیری بسته های 
خود می توانند با شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ 
تماس گرفته و در مورد آن اطالعات الزم را کسب 
کنند. ســال گذشته برخی از سفارشات مخدوش 
شده به دست سفارش دهندگان رسید که به دلیل 
بســته بندی نا مناســب بود که امسال با تدابیر در 
نظر گرفته شده چه از سوی ناشران و چه از سوی 
اداره پســت این مشــکل بر طرف شده است نکته 
مهــم دیگر اینکه همــکاران ما در خانه کتاب در 
محل تحویل بســته ها به اداره پســت حاضر شده 
و نظارت الزم را بر روی بســته بندی ها خواهند 
داشــت تا با جدا سازی بسته های ناسالم و ارجاع 
دوباره آن ها به ناشران کتاب های خریداری شده 

را سالم به دست خریداران ارائه کنند.
رمضانی در مورد عملکرد کارگروه کاغذ ابراز کرد: 
کارگــروه تخصیص کاغذ بــرای اهالی فرهنگ و 
ناشــران با شــکل گیری دولت جدید و پیگیری 
مســئوالن به صورت منظم در حال فعالیت است 
و همچنــان بــه کار خود ادامــه می دهد تا بتواند 
تسهیالت بیشتری را به ناشران ارائه دهد. ناشرانی 
که در دومین نمایشگاه کتاب تهران شرکت کردند 
از دوماه قبل اقدام به آماده کردن و تکمیل ظرفیت 
کتاب هــای خود کردند آخرین آمار از شــرکت 
کتاب ها در دومین نمایشــگاه کتاب که نســبت 
به ســال گذشته رشــد بیست درصدی را داشته 
بیانگر شکل گیری تحوالتی خوب در عرصه ارائه 

کتاب در این نمایشگاه مجازی است.

گزارش یک مطالعه تحقیقاتی نشان می دهد واکسن برکت در پیشگیری 
از مرگ و کاهش ابتال و بستری کرونایی نسبت به واکسن های خارجی 

شامل استرازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک دست باال را دارد.
 مطالعه تاثیرگذاری واکســن های کووید۱۹ شــامل برکت، استرازنکا، 
سینوفارم و اسپوتنیک پس از مطالعه صورت گرفته در استان اصفهان، 
حال از استان فارس و در قالب پیش مقاله در دسترس قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، تاثیرگذاری برکت در پیشگیری از مرگ، بستری 
و تست مثبت کووید۱۹ از دیگر واکسن ها بیشتر ذکر شده به گونه ای 
که تاثیرگذاری برکت به ترتیب ۸۷.۱، ۸۶.۴ و ۹۸.۳ درصد بوده است.

همچنین برآوردسنجی تاثیرگذاری برای کاهش ابتال به عفونت در گروه 

های سنی باالی ۶۴ سال، برای برکت، استرازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک 
به ترتیب ۶۷ درصد، ۶۲.۴ درصد، ۲۹.۱ درصد و ۷۶.۳ درصد بوده است.

تاثیرگذاری برای کاهش بستری  در گروه سنی باالی ۶۴ سال به نسبت 
پایین بوده است. برای برکت، استرازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک به ترتیب 

برابر با ۸۰.۳ درصد، ۷۶ درصد، ۴۵.۷ و ۴۵.۵ درصد اعالم شده است
در این مقاله، تاثیرگذاری در برابر تست مثبت کووید۱۹ هم انجام شده 
که نتیجه حاصله نشــان می دهد میزان تاثیرگذاری در واکســن برکت 
۸۷.۱ درصد و فاصله اطمینان ۹۵ درصد، در واکســن اســترازنکا ۸۴.۴ 
درصد )۸۳.۵ تا ۸۵.۳(، در واکسن سینوفارم ۷۹.۹ درصد )۷۹.۴ تا ۸۰.۴( 

و در مورد واکسن اسپوتنیک ۷۴.۷ درصد )۷۱ تا ۷۸.۴( بوده است.

در مورد تاثیرگذاری واکســن های مورد بررســی در کاهش بستری هم 
نتایج حاصله نشان می دهد در مورد واکسن برکت ۸۶.۴ درصد و فاصله 
اطمینان ۹۵درصد بین) ۸۴.۱ تا ۸۸.۸ (درصد، در واکســن اســترازنکا 
۸۱.۵ درصد ) ۷۹.۵ تا ۸۳.۴(، در واکسن سینوفارم ۷۱.۹ درصد ) ۷۰.۷ 
تا ۷۳.۱( و در مورد واکســن اســپوتنیک ۶۷.۵ درصد )۵۹.۵ تا ۷۵.۶( 
گزارش شده است.بر اساس این مقاله، تاثیرگذاری در برابر مرگ ناشی 
از کووید۱۹ هم واکسن برکت ۹۸.۳ درصد و فاصله اطمینان ۹۵ درصد 
بین ۹۶.۳ تا ۱۰۰، واکسن استرازنکا ۹۱.۸ درصد )۸۸.۲ تا ۹۵.۴(، واکسن 
سینوفارم ۸۶.۱ درصد )۸۴.۱ تا ۸۸( و واکسن اسپوتنیک ۷۴.۷ درصد 

)۷۱ تا ۷۸.۴( بوده است.

کسن برکت در پیشگیری از مرگ تاثیرگذاری باالی وا

دریچه علم

كارتون 

 قسمت آخر »جزیره«، پایانی ضعیف و رها شده 

 پروژه کارگردان پایتخت شکست خورد
ســریال نمایش خانگی کارگردان خوش سابقه تلویزیون، در قسمت آخر 

پایان ضعیف و رهاشده ای داشت.
سریال »جزیره« اثر سیروس مقدم دیروز در قسمت ۱۴ به پایان رسید و 
پایان ناگهانی آن، واکنش منفی مخاطبان این مجموعه را به دنبال داشت.
قصه سریال در حالی به آخر رسید که ماجراهای جدیدی آغاز شده بود 
و سرانجام هیچ کدام از اتفاقات مشخص نشد. بدتر این که طبق پیگیری 
ما، قرار نیســت فصل دوم این مجموعه ســاخته شود و قصه »جزیره« در 

همین نقطه، ناتمام مانده است.
فصل دومی در کار نیست

در قســمت های اخیر دیدیم که اختالف بر ســر پول و قدرت، خانواده 
»شــاهنگ« را در معرض فروپاشــی قرار داد و دشــمنی اعضای گروه 
»شــاهنگ« بــا یکدیگر به اوج رســید. »صحرا صــراف« نیز برای تالفی 
کاری کــه »ارشــد« و خانــواده او در حقش کردند، برنامه هایی داشــت. 
او همچنین با خواندن نوشــته های پدرش، به ســرنخ هایی درباره مرگ 
مشکوکش رسید. در حالی که قصه تازه به اوج رسیده و گره های جدیدی 
در داستان ایجاد شده بود، قسمت ۱۴ به عنوان قسمت پایانی فصل اول 
»جزیره« اعالم شــد و این در حالی اســت که مشــخص شده فصل دومی 

در کار نخواهد بود.
شکست پروژه کارگردان خوش سابقه

سیروس مقدم کارگردان »جزیره«، تا به حال سریال های پرمخاطبی چون 
»پایتخت« برای تلویزیون ســاخته و آثارش معموال مورد توجه بوده اند. 
منوچهر محمدی تهیه کننده ســریال نیز جزو تهیه کنندگان باســابقه  
سینماســت. »جزیره« در گروه بازیگران نیز از چهره های شناخته شــده 
زیــادی ماننــد اکبر زنجانپور، محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانی و میترا 
حجار اســتفاده کرده بود. با وجود این در شــروع سریال مشخص شد که 
نمی تــوان چنــدان بــه موفقیت آن امیدوار بود. »جزیــره« در ادامه هم 

ناامیدکننــده پیــش رفت و در انتها نیز به پایانی رها شــده و ناتمام ختم 
شــد. بیشــتر بازیگران ســریال نیز یکی از ضعیف ترین بازی هایشان را به 
نمایش گذاشــتند. پس از ســریال »خواب زده« که انتشار ناقص آن باعث 
شد نیمه تمام بماند، حاال دومین شکست متوالی مقدم در نمایش خانگی 
بــا »جزیره« رقم خورده اســت. گاف عجیب چنــد هفته قبل در تدوین 
ســریال نیز که وایرال شــد، نشــان از تولید باعجله و بدون حساســیت و 

وسواس این مجموعه داشت.
غیبت سوال برانگیز محمدرضا فروتن

شخصیت »شاهد شاهنگ« با بازی محمدرضا فروتن یکی از شخصیت های 
اصلی سریال »جزیره« بود. این شخصیت تا قسمت هشتم در قصه حضور 
داشت و پس از آن به دلیل مخفی کاری هایش و به خطر انداختن منافع 
و موقعیت »ارشــد«، به نیویورک فرســتاده شد تا از گروه »شاهنگ« دور 
بماند و تنبیه شــود، به این ترتیب فروتن در شــش قسمت پایانی سریال 
حضور نداشــت. غیبت این بازیگر در نقش یکی از شــخصیت های مهم 
سریال، اتفاق عجیبی بود که شائبه جدایی او  را از مجموعه به وجود آورد. 
در هفته های اخیر نیز اســتوری کنایه آمیز شــادی مختاری بازیگر نقش 
»صحرا« و اظهارنظر او درباره این که بازیگر نقش »ارشد« را نمی شناخته، 
حاشــیه هایی را در فضای مجازی به وجود آورد. به نظر می رســد فضای 

حاکم بر تولید این سریال پرستاره نیز چندان عادی نبوده است.

پرده نقره ای 

 آغاز پرداخت وام 
بدون ضامن!

با بخشنامه  وزارت اقتصاد 
و پیرو جلسه هفته قبل 

رئیس جمهور،   بانک های 
زیرمجموعه این وزارتخانه 
مکلف شدند تسهیالت زیر 

۱۰۰میلیون تومان افراد 
حقوق بگیر و مستمری بگیر 
دارای رتبه اعتباری مناسب 

)از بانک محل دریافت 
حقوق خود( را »بدون ضامن« 

پرداخت كنند. موضوعی 
كه سوژه كارتونی از مهدی 
عزیزی در خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر

قازاده سیاسی  »شهرک«، روایتی از یک آ


