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خبرخوبوزیراقتصادبهبورسیها

گام های جدی دولت در بازار سرمایه
   ســه شــنبه شــب احســان خاندوزی،   وزیر اقتصاد، در توییتی نوشــت: »فردا 
روز یــک شــروع دیگــر در اجــرای مصوبــات اقتصــادی خواهــد بود؛ ان شــاءاهلل«. 
ایــن خبــر خــوش وزیــر اقتصــاد در خصــوص اجرایــی کــردن مصوبــات ۱۰ گاه بازار 

ســرمایه درپی ســخنان شــب گذشــته رئیس جمهور در گفت  وگوی تلویزیونی 
کید ایشــان بر خروج بورس از مشــکالت کنونی و حمایت از این بازار   مبنی بر تأ

 | صفحه 3 بوده است...

صفحه 7 

ترسمانبهسرمانآمد؛

کرونا   بازگشت قرمزی 
کشور در نقشه 
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معاون وزیر نفت عنوان کرد؛
نیاز۱۶۰میلیارددالری

صنعتنفتایران
برایتوسعه

     مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره 
به نیاز ۱۶۰ میلیارد دالری صنعت نفت برای 
گر صنعت نفت  ح های توسعه ای گفت: ا طر
و بــازار ســرمایه کشــور کنــار هــم قــرار گیرند، 
رقــم  را  می تواننــد جهــش ســرمایه گذاری 

بزنند...

رئیس جمهوری:
ظرفیتخوبی

برایهمکاریایران
وروسیهدرزمینه

گازوجوددارد نفتو
     رئیس جمهــوری گفــت: بــا توجــه بــه 
گاز  و  نفــت  بخــش  در  روس هــا  فنــاوری 
ظرفیــت خوبــی برای همــکاری وجود دارد 
که می تواند سبب رشد تعامالت اقتصادی 

 | صفحه 2  | صفحه 4 دو کشور شود...

کنترل فرونشست زمین با 
تغذیه مصنوعی آبخوان ها

4

کره  آیا بین ایران و آمریکا مذا
مستقیم شکل می گیرد؟

2

 بازگشت جریمه های کرونایی 
به جاده ها

7

بلیط فروشی جشنواره فجر 
کسن زده ها تنها به وا

8

 وضعیت قیمت خودرو 
متالطم تر می شود

3

گهی مناقصه عمومی آ

 حسین لطفی طلب - سرپرست دهیاری همدانک

دهیــاری همدانــک درنظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 
ــر را از  ــروژه زی ــامی، پ ــورای اس ــرم ش ــای محت ــوز اعض ۱۴۰۰ و مج
طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط 

واگــذار نمایــد.
عنوانمناقصه: زیرسازی و آسفالت معابر روستای همدانک

کلاعتبار: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کار: ۵ ماه  مدتاجرای

سپردهشرکتدرمناقصه: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
حداقلرتبهوصالحیتموردنیاز: رتبه ۴ راه و باند

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

نســیم شــهر در وجــه دهیــاری همدانــک تهیــه شــود.
۲- مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکثــر تــا ۱۰ روز پــس از چــاپ 

تحویــل  و  دریافــت  محــل  و  بــود  خواهــد  دوم  نوبــت  آگهــی 
اســناد امــور مالــی دهیــاری مــی باشــد.

۳- جهــت دریافــت اســناد در ُمهــر شــرکت بــا امضــای مدیــر بــا 
درخواســت کتبــی بــه همــراه واریــز فیــش مبلــغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ 
شــماره  حســاب  بــه  مناقصــه  اســناد  خریــد  بابــت  ریــال 
وجــه  در  شــهر  نســیم  شــعبه  ملــی  بانــک   ۰۱۰۷۰۷۱۰۱۴۰۰۸

همدانــک. دهیــاری 
و  بــوده  مناقصــه  برنــده  برعهــده  آگهــی  درج  هزینــه   -۴
دهیــاری در قبــول یــا رد در یــک و کلیــه پیشــنهادات واصلــه 
و همچنیــن قیمــت هــای غیرواقعــی و بــدون مســتند مختــار مــی 
باشــد و ســایر اطاعــات و جزئیــات در کاربــرگ مناقصــه درج 

اســت. گردیــده 
۵- برای این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد.

تاریخچاپنوبتاول:۱۴۰۰/۱۱/۷
تاریخچاپنوبتدوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۴

نوبت اول

رویکردتازهتهرانبهروابطخارجی
   جــال خوش چهــره

کارشناس سیاسی

پیش بینی  می شــد 
کرد که سفر »ابراهیم 
رئیسی« به مسکو به 
مثابه نقطه عطف تازه در سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران  خواهد شد.
این اتفاق نه در تغییر اصول انقالبی »سیاست 
موازنه منفی« میان دو بلوک شرق و غرب 
که از دوران جنگ ســرد باقی مانده ، بلکه 
در اجبارهایی است که به هر حال تهران را 
به برخی تغییرات در نگرش های سیاست 

خارجی خود واداشته است.  
انــدک زمانی پس از بازگشــت رئیســی 
از مســکو و گفت وگویش بــا »والدیمیر 
پوتین« که شــکل انجام آن پر از حاشــیه 
بود، به ناگاه تهران رویکرد جدید خود را در 
مذاکــرات وین تغییر داد. وزیر امورخارجه 
برخــالف معمول، بــا صراحت از آمادگی 
تهران برای گفت وگوی مســتقیم با دولت 
ایاالت متحده  امریکا در صورت  دستیابی 
به یک توافق خوب و مطمئن خبر داد. او با 
اشاره به »رویکرد جدید فعالیت هسته ای 
« که در آن نه تنها گفت وگوی مستقیم با 
امریکا، بلکه »مشــورت با همه همسایگان 
ایران درباره برجام« را نیز شــامل می شود، 
چشــم ناظران داخلــی و خارجی را خیره 
کرد. مهم تر اینکه »علی شــمخانی« دبیر 
شــورای عالی امنیت ملــی نیز اظهاراتی 
هم ســو با »حسین امیر عبداللهیان« بیان 
کرد. او گفت:»تهران زمانی وارد گفت گوی 
مســتقیم با امریکا می شود که یک توافق 
خوب در دسترس باشد.« شمخانی با اشاره 
به مبادله نوشــتار غیر رسمی با امریکا که 
در هفته های اخیر در وین جریان داشــت، 
تصریح کرده اســت: » این روش ارتباطی 
تنهــا زمانی بــا روش های دیگر جایگزین 
 می شــود کــه توافق خوب در دســترس

 باشد. « 
رویکرد  تهران بدون پاسخ از سوی واشنگتن 
نیز نبوده اســت. »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت امــور خارجه امریــکا بالفاصله به 
مواضــع تازه تهران پاســخ گفت. او تأکید 
کرد: » از گفت گوی مســتقیم با مقام های 
ایرانی در باره این موضوع) هسته ای( و نیز 
موضوعات دیگر استقبال می کنیم.« جالب 
اینکه برخالف دیگر ســخنگویان دستگاه 
دولتی امریکا، مبادله زندانیان میان تهران 
و واشــنگتن را خارج از توافقی دانست که 
در وین درحال انجام است. او با هشیاری و 
تجربه آنچه در توافق سال ۲۰۱۵ میالدی 
رخ داد، از هم اکنون موضوعاتی مانند مبادله 
زندانیان میان طرفین را امری حاشیه ای و 
دور از متن مذاکرات جاری اعالم کرد. در این 
حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز 
آزادی زندانیان دو تابعیتی را از سوی تهران، 
فارغ از توافقات و بلکه امری انسان دوستانه 

منبع: خبرآنالینخوانده است.  

یادداشت

نقدعلی:
احیایزایندهرودبایددربودجه

ردیفمستقلداشتهباشد
نماینده خمینی شــهر در مجلس با برشــمردن 
برخی از نقاط قوت دولت ســیزدهم، ســفرهای 
اســتانی و رسیدگی مستقیم به مشکالت مردم 
و دیپلماسی اقتصادی قوی را از نقاط قوت دولت 
سیزدهم برشمرد و گفت: احیای زاینده رود باید 
در بودجه ردیف مستقل داشته باشد. محمدتقی 
نقدعلی در نشســت علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی،  در نطق میان دستور خود، عنوان کرد:  
قرار بود برای احیای زاینده رود یک ردیف مستقل 
در بودجه در نظر گرفته شــود، هر چند برخی از 
ردیف هــا پیرامون پروژه های آبی در نظر گرفته 
شده اما با عنوان احیای زاینده رود همانند احیای 
دریاچه ارومیه تقاضامندیم از کمیسیون تلفیق 

اقدامی صورت گیرد.

خبر ویژه
رئیسجمهوردرجلســههیاتدولت:

گرانفروشیجایزنیست کوتاهیدرمبارزهبا حتییکساعت
حجت االســالم والمسلمین رئیسی 
تاکیــد کــرد عده ای با ســوداگری 
قمیت هــا را افزایــش داده و مردم را 

تحت فشار قرار دهند
حجت االســالم والمســلمین سید 
ابراهیم رئیســی گفت: دولت موظف 
است از حقوق مصرف کننده و تولید 
کننــده دفاع کنــد و در این زمینه 
مســئولیت دارد اجازه ندهد عده ای 
با سوداگری قمیت ها را افزایش داده 

و مردم را تحت فشار قرار دهند.
به گفته حجت االسالم رئیسی حتی 
یک ســاعت کوتاهــی هم در زمینه 

گران فروشی جایز نیست.
رئیس جمهور که در جلســه هیات 
دولت سخن می گفت اضافه کرد همه 
وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی 
موظف هستند در حوزه فعالیت خود 
آنچه انجام داده اند را به شــیوه های 
مناســب برای افــکار عمومی اعالم 
کننــد. رئیســی با تاکید بــر اینکه 
دولت از انتقاد سازنده استقبال کرده 
و آن را برای اصالح امور مناســب و 
مفیــد می داند، بیان کرد بر این باور 
هســتیم که نقد می تواند دولت را از 
آســیب مصون سازد. به گفته رئیس 

جمهور دشــمنان و بدخواهان ملت 
ایران تــالش زیادی انجام می دهند 
تا اقدامات مثبت و چشــم انداز های 
روشــن را در اذهــان عمومی منفی 
جلــوه دهند کــه در مقابل اینگونه 
فعالیت های ســوء وظیفه این است 
که مســئولین و مدیران اقداماتی که 
باعــث تقویت امید و امیدآفرینی در 
جامعه می شود را افزایش داده و آن ها 

را به مردم اعالم کنند.
رئیــس جمهــور با تاکیــد بر اینکه 
تشــریح فعالیت هــای دولــت در 
حوزه های مختلف، اقدامی ارزشمند 

بوده و موجب امید آفرینی و نشــاط 
در جامعه می شود، خاطرنشان کرد: 
ترجمــان ۲۲ بهمن امیــد آفرینی 
است و روزی است که در آن ملت ها 
فهمیدنــد که می توانند تاریخ ســاز 

باشند.
رئیســی در ادامــه توجه به مدیریت 
پســماند را مــورد تاکیــد قرار داد و 
اظهارداشت: امروز شهر های زیادی 
از مشــکل پســماند رنج می برند و 
ضــرورت دارد برنامه ریــزی دقیق و 
مشــخصی برای سامان بخشیدن به 

این موضوع انجام شود.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312
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سیاست 2
آیابینایرانوآمریکا

کرهمستقیم مذا
شکلمیگیرد؟

 ابراهیم رئیســی درباره مذاکرات وین و 
مذاکره مســتقیم با ایاالت متحده گفت: 
درخواســت مذاکره مســتقیم از سوی 
آمریکا جدید نیســت و مدت هاســت 
مطرح شــده است، ولی تا االن با آمریکا 
مذاکــره نکرده ایم، اما چنانچه در طرف 
مقابل آمادگی رفع تحریم ها وجود داشته 

باشد، جا برای توافق وجود دارد.
 در ایــن رابطه وزیر امور خارجه ایران در 
سخنانی متفاوت برای اولین با در دولت 
ابراهیم رئیســی از احتمــال گفتگوی 
مســتقیم با آمریکا سخن گفت. حسین 
امیرعبداللهیان در این باره گفت: اگر در 
روند مذاکرات به مرحله ای برســیم که 
رســیدن به یک توافق خوب با تضمین 
باال الزمه اش این باشــد که ســطحی از 
گفتگو ها را با آمریکایی ها داشــته باشیم 

این را هم نادیده نخواهیم گرفت.
در واکنش به این مســئله، جن ســاکی 
ســخنگوی کاخ سفید نیز در کنفرانس 
خبــری خود گفت که واشــنگتن آماده 
مذاکرات مســتقیم و فوری با ایران برای 

پیشبرد مذاکرات هسته ای است.
همچنین خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امــور خارجــه در رابطه با پیش شــرط 
آمریکا برای احیای برجام مبنی بر تبادل 
زندانیــان، گفت: آماده تبادل زندانیان با 
آمریکا هســتیم. اگر ایــاالت متحده به 
توافقاتــی که از قبــل هم انجام داده بود 
پایبند باشد این موضوع در کمترین زمان 
قابل حل است. اتباع ایرانی در آمریکا به 
دالیل واهی در زندان هستند، ولی اتباع 
آمریکایی اتهاماتشان در ایران اثبات شده 
است. اگر اراده در طرف مقابل باشد در هر 
دو مسیر که از هم جدا هستند ]مذاکرات 
وین و تبادل زندانیان[می توانیم به توافقی 

پایدار برسیم.
حشمت اهلل فالحت پیشــه کارشناس 
مسائل بین الملل با اشاره به اینکه دولت 
ســیزدهم در حوزه سیاست خارجی به 
سمت واقع گرایی در حال حرکت است، 
گفت: با توجه به اینکه در ابتدای کار این 
دولــت به خصــوص در زمینه مذاکرات 
هســته ای، تیم مذاکره کننده به صورت 
واقــع گرایانه در گفتگو های وین حضور 
پیدا نکرد، در حال حاضر شاهد هستیم 
تحت تاثیر عوامل مختلف ایران مواضعی 

واقع گرایانه اتخاذ کرده است.
وی افزود: سفر ابراهیم رئیسی به روسیه 
و برخــورد غرورآمیز پوتین با وی در این 
زمینه تاثیر بســیاری گذاشــته است، 
رئیســی در این ســفر با نمایی از قدرت 
مواجه شــد و این موضوع نشــان داد که 
این قدرت است که تامین کننده منافع و 
ضامن رسیدن به اهداف است، نه ژست ها 
و تعارفات دیپلماتیک بنابراین آن چیزی 
که منافع را تامین می کند، قدرتی است 

که هر طرف از آن برخوردار است.
فالحت پیشه اظهار داشت: البته برخورد 
پوتیــن به نوعی موضع ایران و آمریکا را 
برای مذاکره مستقیم تقویت کرده است. 
همچنیــن برخورد تیــم اروپایی با تیم 
ایرانی نیز بی تأثیر نبوده، در گفتگو های 
پیشین اروپایی ها مواضع سختگیرانه تری 
را نسبت به آمریکا اتخاذ کرده اند، بنابراین 
در حال حاضر دولت به این درک رسیده 
که برای تامین منافع خود در برجام باید 

به سمت مذاکره مستقیم حرکت کند.
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی 
مجلــس دهم گفــت: دو طرف در حال 
حاضــر به ایــن نتیجه رســیده اند که 
 مذاکــره مســتقیم را در دســتور کار 

قرار دهند.

معاون اول رییس جمهور تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در خصوص حمایت از بازار سرمایه را ابالغ کرد. 

در نامه محمد مخبر که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، 
نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده،  تصمیماتی 
در خصوص نرخ  گاز خوراک پتروشیمی ها فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، 
زمان بندی عرضه اوراق دولتی، نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی ابالغ شده است. بخشی از متن نامه معاون اول رییس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر فاطمی امین، 
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس اوجی، وزیر محترم نفت، جناب 
آقای دکتر میرکاظمی، معاون  محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
جناب آقای دکتر صالح آبادی، رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تصمیمات جلســه چهل و دوم ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در 

خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می گردد.
 از زمان ابالغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول ابالغیه وزارت نفت و با 
اعمال سقف نرخ گاز صادراتی )حداکثر پنجاه هزار ریال ( تعیین می گردد. نرخ گاز سوخت 
پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فوالد و مصارف 
مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره 
معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها )حداکثر بیست هزار ریال( و همچنین 
صنایع ســیمان و ســایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می 
گردد.  در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان بندی عرضه 
اوراق دولتــی را بــه گونــه ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اســالمی نقدی در بازار 
ســرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد 

جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.

ابالغیه معاون اول رییس جمهور برای حمایت از بازار سرمایه

خبر ویژه

انتشار تصاویر 
ماهواره ای از 

استقرار نیروها 
و ادوات جنگی 
روسیه در مرز 

با اوکراین/ 
رویترز

صاحبان مشاغل در شهر سئول 
کره جنوبی در اعتراض به اعمال 
محدودیت های کرونایی بر 
مشاغل، در نزدیکی ساختمان 
پارلمان کره جنوبی موهای خود را 
می تراشند./ رویترز

گزارش تصویری

قالیباف: 

قراردادیبینایران
وچینبستهنشدهاست

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
قــراردادی بین ایران و چین بســته 
نشــده، از نظر حقوقی اگر قراردادی 
بســته شــود باید به تایید مجلس 

برسد.
در ادامه جلســه علنی روز گذشــته 
مجلس شورای اسالمی، محمدرضا 
صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز 
در تذکری خواستار ارائه توضیحات 
از سوی دولت در مورد قرار داد ایران 

و چین شد.
در ادامــه محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به 
این تذکر گفت: قراردادی بین ایران 
و چین بســته نشده، از نظر حقوقی 
اگر قراردادی بسته شود باید به تایید 

مجلس برسد.

گفتوگویتلفنی
وزیرخارجهقطر
باامیرعبداللهیان

وزیر امور خارجه ایران ســه شنبه با 
همتــای قطری خود به گفت وگوی 

تلفنی پرداخت.
 حســین امیر عبداللهیان وزیر امور 
خارجه و محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور 
خارجه قطر تلفنی گفت وگو کردند.
وزرای امور خارجه دوکشور عالوه بر 
تبادل نظر درباره مســائل منطقه ای 
و تاکید بر لزوم تقویت دیپلماســی 
و گفت وگو در حل و فصل مســائل، 
در خصــوص برخی موضوعات مهم 

مورد عالقه رایزنی کردند.
دو وزیر خارجه در خصوص توســعه 
بیشــتر مناســبات دوجانبه ایران و 
قطر در حوزه های مختلف سیاسی، 
اقتصــادی و فرهنگــی هم رایزنی و 
تبادل نظر کردند.  وزیر امور خارجه 
۲۱ دی ماه در مقصد دوم سفرش به 
حــوزه خلیج فارس پس از عمان به 
قطر سفر کرد و در دوحه با امیر قطر 
و معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه 

این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

چرااستیضاحوزیر
صنعت،معدنوتجارت
اعالموصولنمیشود؟

نماینــده مردم قزویــن در مجلس 
گفــت: مــردم از کیفیــت و قیمت 
خودرو های داخلی ناراضی هستند.

 لطــف اهلل ســیاهکلی در تذکــری 
شــفاهی در جلســه علنــی دیروز 
مجلس شــورای اســالمی گفت: به 
دور از کار تخصصی و منطقی شاهد 
افزایــش قیمت خودرو های داخلی 
هســتیم و مردم از کیفیت و قیمت 
خودرو های داخلی ناراضی هستند.

بــه گفته نماینده مــردم قزوین در 
مجلس چرا استیضاح وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت اعــالم وصــول 
نمی شــود؟ مجلس شورای اسالمی 
و دولــت باید در این زمینه تدبیری 
کننــد. وزیر اقتصاد بــرای اصالح 
وضعیت بورس باید برنامه ارائه کند، 
مردم خسارات زیادی دیده اند و باید 

با عامالن آن برخورد شود.

رئیسجمهوری:

ظرفیت خوبی برای همکاری ایران و روسیه در زمینه نفت و گاز وجود دارد
رئیس جمهوری گفت: با توجه 
به فنــاوری روس ها در بخش 
نفــت و گاز ظرفیــت خوبــی 
بــرای همکاری وجود دارد که 
می تواند ســبب رشد تعامالت 

اقتصادی دو کشور شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، سیدابراهیم 
گفت وگــوی  در  رئیســی، 
زنــده تلویزیونی در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه برخی 
مخالفــان و منتقــدان دولت، 
گســترش روابط با روســیه و 
چین را ناقض شــعار نه شرقی، 
نه غربی، جمهوری اســالمی 
می دانند، نظر شــما چیست، 
گفت: جمهوری اســالمی در 
عرصــه بین المللی فعالیت ها 
و تالش های بسیاری داشته و 
دارد، اما به شکل متوازن عمل 

نشده است.

ظرفیتعظیمتجاریو
اقتصادیمیتواندبا۱۵
کشورهمسایهبرقرارشود

وی افــزود: برای مثال آنچنان 
که ارتباطات سیاســی کشور 
در عرصه بین الملل پیش  برده 
شــده، به ارتباطات و تعامالت 
اقتصادی و تجاری توجه نشده 
اســت و نوعی عقب ماندگی در 
ایــن زمینــه داریم. خطاب به 
کسانی که این بحث ها را مطرح 
می کنند می گویم که تاکنون 
متــوازن عمل نشــده و باید 
نوعی توازن در روابط خارجی 
کشــور برقرار کنیم. چرا ما به 
همســایگان توجــه نکردیم و 
چرا توجه نمی کنیم؟ ظرفیت 

عظیــم تجــاری و اقتصادی 
می تواند با ۱۵ همسایه کشور 

برقرار شود.
تصریــح  رئیس جمهــوری 
کــرد: در نتیجــه توافق های 
به دســت آمده در سفر بنده به 
تاجیکستان، روابط اقتصادی 
و تجاری دو کشــور ســه برابر 
شــده است، همچنین در سفر  
به ترکمنســتان، غیر از بحث 
ســوآپ، ارتباط ترانزیتی دو 
کشــور برقرار و تحرک خوبی 
در روابــط تجاری - اقتصادی 
ایجاد شــد. اخبــار تحوالت 
ایجادشده در روابط کشورمان 
با جمهوری آذربایجان را خود 
رســانه ملی پخش کرد. امروز 
به نوعی کمبودها و کاستی ها 
و  می شــود  جبــران  دارد 
 درباره روســیه نیز همین طور

 است.
رئیســی اظهار کرد: ظرفیت 
تجــاری ایران با روســیه آن 
چیــزی نیســت کــه امروز 

شــاهد آن هســتیم. حجــم 
روابط تجاری امروز دو کشــور 
به راحتــی می توانــد بــه ۱۰ 
میلیارد دالر برســد. کاالهای 
زیادی را می توانیم از روســیه 
محصــوالت  و  کنیــم  وارد 
کشاورزی و کاالهای بسیاری 
نیــز داریم که می تواند به بازار 

روسیه صادر شود.
وی گفت: در زمینه نفت و گاز 
بــا توجه به فناوری که روس ها 
در اختیار دارند، ظرفیت خوبی 
بــرای همکاری وجود دارد که 
می تواند ســبب رشد تعامالت 
اقتصادی دو کشــور و رشــد 

اقتصادی ما شود.
افــزود:  رئیس جمهــوری 
زمینه همــکاری در ترانزیت، 
حمل ونقل، انرژی، کشاورزی، 
صنعــت، هوا فضا و حوزه های 
مختلــف بــا روس هــا وجود 
بســیاری  دارد. ظرفیت های 
در هــر دو کشــور وجود دارد 
و ایــن ظرفیت هــا می تواند 

تبادل شــود. مــا مزیت هایی 
در کشــورمان داریــم که این 
مزیت هــا مورد نیاز روســیه 
است و مزیت هایی آنجا وجود 
دارد که می تواند مورد استفاده 

ما قرار گیرد.

کشورهابرنامه تعاملباهمه
سیاستخارجیدولت

سیزدهماست
رئیســی عنوان کــرد: بنای ما 
تعامل با همه دنیاست. من این 
را در برنامه های انتخاباتی اعالم 
کردم و همین را دنبال می کنم، 
تعامل با همه کشورهای جهان 
که بخواهند با ما تعامل داشته 
باشــند خواهیم داشــت، اما 
کشورهایی که بخواهند تقابل 
داشــته باشــند طبیعتاً ما در 
مقابل آنهــا مقاومت خواهیم 
کــرد. اما آنچه کــه در برنامه 
سیاست خارجی ماست تعامل 

با همه کشورهاست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره 

حواشــی سفر وی به روسیه از 
جمله نحوه استقبال از او و نیز 
اقامــه نمــاز در کاخ کرملین 
گفت: اگر محصــول و نتیجه 
یک ســفر لبخند باشــد، خب 
اتفاقی بــرای مردم نمی افتد. 
نتیجــه ســفر باید توســعه 
روابــط در حوزه هــای انرژی، 
کشــاورزی، صنعت و زندگی 
مردم باشــد. مسئله ما منافع 
مردم اســت، یعنی آنچه که در 
روســیه در نشست سه ساعته 
با آقای پوتین دنبال کردیم، از 
ابتدا تا انتها مســائل دوجانبه، 
منطقــه ای و بین المللــی بــا 
محوریت منافع ملت ایران بود.
اظهــار  رئیس جمهــوری 
کرد: آنجایی که در مســائل 
بین المللی مواضع مشــترک 
برنامه ریــزی  داشــتیم، 
شــد که چگونــه کار دنبال 
شــود و آن بخش هایــی که 
مربــوط به مســائل داخلی 
بــود نیــز به همیــن ترتیب 
بــود. آقــای الوروف به آقای 
امیرعبداللهیان گفته بود که 
بالفاصله بعد از دیدار ما، آقای 
پوتین به وزیــران مأموریت 
دادند که سریعاً تصمیم هایی 
که ما با رئیس جمهوری ایران 
گرفتیــم باید اجرایی شــود. 
بنده نیز به وزیر امور خارجه، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
وزیر نفــت و وزیران مربوطه 
مأموریــت دادم که ســریعاً 
توافق هایــی را که داشــتیم 
اجرایــی کنند تــا آثار آن در 
اقتصــاد و مســائل مختلف 

روشن شود.

گفت و گو

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
سایهسنگینافزایش
کارمندانبر حقوق

کار کراتشورایعالی مذا
 در ارتباط با حقوق و دســتمزد 
ســال ۱۴۰۱ روز دوشنبه، دو 
اتفــاق مهم افتاد؛ یکی تصویب 
۵.۶ میلیــون تومان به عنوان 
حداقــل حقــوق کارمندان و 
دیگری تعیین ســبد معیشت 
خانوار در جلســه شورای عالی 
کار بــرای افزایش دســتمزد 
کارگــران که ادامه آن به هفته 

بعدی موکول شد.
کشــدار شدن مذاکرات مزدی 
شــورای عالی کار اتفاق تازه ای 
نیست؛ هرچند مدیران جدید 
وزارت کار مایلند تا برای ســال 
۱۴۰۱ تکلیف دســتمزد های 
جدید را هرچه زودتر مشخص 
کننــد، اما تجربه نشــان داده 
است که تعیین میزان افزایش 
مزد ساالنه کارگران می تواند تا 
انتهای بهار سال بعد هم به طول 

بینجامد.
در ایــن رابطــه فرامز توفیقی 
از اعضــای کارگری شــورای 
عالــی کار می گویــد: ســایه 
ســنگین نحوه افزایش حقوق 
کارمنــدان دولت همیشــه بر 
مذاکرات مزدی شــورای عالی 
کار سنگینی کرده است؛ بار ها 
پیش آمــده که دولت افزایش 
حقوق کارمندان را دســتمایه 
قرار داده و هم صدا با کارفرمایان 
با درخواست کارگران مخالفت 

کرده است.
وی ادامــه می دهد: مالک قرار 
دادن حقــوق کارمندان برای 
افزایــش دســتمزد کارگران 
یک قیاس غلط تاریخی اســت 
که هنــوز هم هواداران خود را 
دارد؛ رقمی که به عنوان حقوق 
کارمنــدان تعیین می شــود 
بعدا براســاس رتبــه بندی و 
ســایر مزایای شغلی کارمندی 
افزایــش می یابــد، اما در مورد 
کارگران همیشــه مجموعه ای 
از پرداختی های نقدی هستند 
که در مجموع دستمزد کارگر 
را تشکیل می دهند؛ تازه همین 
حداقــل مزد هم در بخش های 
محسوسی از بازارکار پرداخت 
نمی شود و در بسیاری از موارد 
دیگر هــم مزایایی مثل طبقه 
بندی مشــاغل و. شامل حال 
کارگران نمی شــود؛ بنابراین 
نمی توان حقوق کارمندان را با 
دستمزد کارگران مقایسه کرد.

توفیقــی می گویــد: افزایش 
حقوق کارگران فقط یک فاکتور 
ندارد؛ ارزش روز سبد معیشت، 
تورم انتظاری و اتفاقی، تغییرات 
ارز ترجیحی و نرخ تســعیر ارز 
از دیگــر عوامل مهم تاثیر گذار 
بــر زندگی کارگران هســتند 
و نمی تــوان بــه صــرف نحوه 
افزایــش حقــوق کارمندان 
در مورد افزایش دســتمزد ها 

تصمیم گرفت.

گزارش

 تاثیر حذف ارز ترجیحی
 بر بازار خودرو

وضعیتقیمتخودرو
متالطمترمیشود

رونــد صعود قیمــت خودرو 
در بــازار علی رغــم رکود در 
معامالت، موضوعی اســت که 
نگرانی افــکار عمومی مبنی 
بر سرنوشــت بازار را بیشــتر 
کــرده اســت.مهدی صادقی 
کارشناس حوزه خودرو گفت: 
عدم اعالم سیاســت پایدار در 
خصوص نظام ارزی از ســوی 
دولــت، ســایر بازارها را دچار 
اختــالل کرده اســت. با ادامه 
همیــن روند، بازار تــا پایان 
ســال ۱۴۰۰ گرانی جدیدی 

را تجربه خواهد کرد.
به گفته صادقی صادقی گفت: 
تولیــد خودرو متقاضی اصلی 
ارز اســت. بی ثباتــی در بازار 
ارز وضعیــت تولید خودرو را 
بــه گونه ای رقم زده که عالوه 
بــر وجود تالطــم قیمت، بی 
ثباتــی در بــازار ارز پیش تر از 
وقــوع هر اتفاقی تلقی و پیش 
بینی می شــود. این بزرگترین 
فاجعه برای بخش تولید کشور 
اســت!به گفته این کارشناس 
صنعت خــودرو؛ عدم اجرای 
سیاســت های کارآمــد ارزی 
از ســوی متولیان این بخش، 
شرایط گرانی خودرو را فراهم 
می کنــد. ایــن چوبی اســت 
که ســال ها از ســوی صنعت 
خــودرو به مشــتریان اصلی 
ایــن محصوالت زده شــده و 
تــاوان این بالتکلیفی و ضعف 
در کنتــرل قیمت ارز را مردم 

می پردازند.
وی تأکیــد داشــت: دســت 
انــدازان نظــام ارزی باید یک 
سیاســت کارآمــد را اعالم و 
برخــی اصالحات در این نظام 
را به ســرعت اجرایی کنند تا 
از برخورد شــوک بی ثباتی و 
افزایــش نــرخ ارز به صنعت و 
بــازار خودرو کاهــش دهد.
هنوز تکلیف دولت ســیزدهم 
با صنعت، تولید و قیمت خودرو 
مشخص نیست. صادقی ادامه 
داد: بــازار خــودرو و قیمــت 
انــواع خودروها در آن همگام 
و همســو با بــازار ارز حرکت 
می کنــد حاال بحث حذف ارز 
افزایش  احتمــال  ترجیحی، 
قیمت خودرو در بازار را تشدید 
کرده است.وی تصریح داشت: 
هرچنــد که خودرو و بازار آن 
چندان سروکاری با ارز دولتی 
نداشــته است، اما قیمت تمام 
شــده خودرو باتوجه به تامین 
برخــی مواد اولیــه با این نوع 
ارز، وضعیــت قیمــت خودرو 
گذشــته  از  متالطم تــر   را 

خواهد کرد.

ســه شــنبه شــب احسان 
خاندوزی،   وزیر اقتصاد، در 
توییتی نوشــت: »فردا روز 
یک شــروع دیگر در اجرای 
مصوبــات اقتصادی خواهد 

بود؛ ان شاءاهلل«.
این خبر خوش وزیر اقتصاد 
در خصــوص اجرایی کردن 
مصوبات ۱۰ گاه بازار سرمایه 
درپی سخنان شب گذشته 
رئیس جمهور در گفت  وگوی 
تلویزیونــی مبنی بر تأکید 
ایشــان بر خــروج بورس از 
مشــکالت کنونی و حمایت 
از این بازار بوده اســت. پس 
از آن، هیئت دولت جلسه ای 
بــا حضور وزیر اقتصاد، وزیر 
صمت، وزیــر نفت، رئیس 
معاون  برنامــه،  ســازمان 
اول رئیــس جمهور، معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان بورس برگزار 
کرد که مصوبات خوبی برای 
حمایت از صنایع بورسی در 

این جلسه گذرانده شد.
احســان خانــدوزی بــه 
تشــریح جزییات مصوبات 
هیئت دولــت  بورســی 
پرداخــت و اظهــار کــرد: 
در راســتای اجرایی شدن 
مصوباتی که پیشتر توسط 
ســتاد اقتصادی دولت در 
حمایت از صنایع بورســی 
اتخاذ شــده بــود، امروز دو 
اقــدام صورت گرفت. اقدام 
نخســت، مصوبه ای است 
کــه هیئت دولت به عنوان 
اصالحیــه الیحــه بودجه 
۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور 
رســمی به مجلس شورای 
اسالمی ارسال خواهد شد 
و دوم ابالغیه ای اســت که 
از طــرف معاون اول رئیس 
جمهور به وزاری اقتصادی، 
رئیس بانک مرکزی، رئیس 
مرکــز ســازمان برنامه و 
دســتگاه های  و  بودجــه 

ذی ربط ابالغ شد.
وزیــر اقتصاد در تشــریح 
جزییات ابالغیه یادشــده، 
اذعان کــرد: ابالغیه دولت 
مشــتمل بر ســقف گذاری 
نرخ خوراک و نرخ ســوخت 
می شود. این نرخ طی مدت 
اخیر به دلیل اینکه مناسبات 
بین المللی موجب شده بود 
تا قیمــت هاب های جهانی 
تغییــر پیدا کنــد، این نرخ 
و  پتروشــیمی ها  بــرای 
پاالیشگاهی های در کشور 
نیز افزایشــی بسیار فراتر از 

حد متعارف داشت.
او ادامــه داد: دولــت برای 
اینکه نشــان دهد مســئله 
و  صنایــع  ســودآوری 
پیش بینی پذیری اقتصاد و 
سیاســت های اقتصادی از 
برخوردار  واالیــی  اهمیت 
اســت، سقف ۵ هزار تومانی 
را برای نرخ خوراک و سقف 
۲ هزار تومــان را برای نرخ 
ســوخت مصوب کرد که با 
حفظ فرمول سابق، در هیچ 
زمانی قیمت ها از ســقف ۵ 
هــزار تومان برای خوراک و 
۲ هزار تومان برای ســوخت 

فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت 
قیمت های حدود ۷-۸ هزار 
تومانی کــه طی هفته های 
اخیر برای صنایع محاســبه 
می شــود، تصریــح کــرد: 

نرخ گذاری دولت در مصوبه 
یادشــده، کاهش بســیار 
شدیدی داشته و پیامد های 
خوبــی را برای ســودآوری 
این صنایع در بازار ســرمایه 
و در بخش هــای مختلــف 
اقتصــادی در پــی خواهد 

داشت.
او بــا بیان اینکه این تصمیم 
نه تنها از ســال ۱۴۰۱، بلکه 
از ابتــدای بهمن ماه ســال 
اجرایــی خواهد  جــاری، 
شــد، خاطرنشان کرد: این 
مصوبه حاوی پیام روشــن و 
محکمی مبنی بر این اســت 
که ســودآوری بخش های 
اقتصادی و رونق بخش های 
تولیــدی و صنایــع بــرای 
دولت در درجه اول اهمیت 
قرار دارد. بخشــی از درآمد 
دولــت به دلیــل کاهش و 
ســقف گذاری کــه در نرخ 
خوراک و ســوخت صورت 
گرفتــه نیز کاهش می یابد، 
ایــن موضــوع بیانگر اثبات 
اهمیــت رونــق اقتصادی 
بــه مالحظــات  نســبت 
بودجه ای و درآمدی دولت 

است.
وزیــر اقتصاد افــزود: این 
مصوبه امروز هیئت وزیران 
در نامه ای که نیز به مجلس 
شــورای اســالمی ارسال 
می شــود، درج خواهد شد 
که معادل ۴۰ هزار میلیارد 

تومــان از منایــع و مصارف 
تبصــره ۱۴ کاهــش پیدا 
می کند، امــا امیدواریم که 
یــک پیــام حمایتی جدی 
بــرای صنایــع و فعــاالن 

اقتصادی باشد.
او نکتــه دوم را در خصوص 
نــرخ تســعیر اعالمی بانک 
مرکزی بــرای دارایی های 
خارجی و نیــز دارایی های 
ارزی بانک هــا برشــمرد و 
گفــت: بانک مرکزی مکلف 
شــد نرخ ســامانه نیما در ۶ 
ماه گذشته را مبنا قرار دهد 
و معــادل ۹۰ درصــد از آن 
را برای نرخ تســعیر در نظر 

بگیرد.
خانــدوزی ادامــه داد: این 
موضوع هــم کمک خواهد 
کــرد تا گزارش ســه ماهه 
پایانی بانک هــا و نهاد های 
مالــی و همچنین گزارش 
ســال آینده آن ها به لحاظ 
نشــان دادن ارقام واقعی و 
ســودآوری تقویت شــود. 
همچنیــن بانــک مرکزی 
مکلف شــود تا بــا مداخله 
فعــال، به نحوی نرخ ســود 
بــازار بین بانکــی را تنظیم 
کنــد تا ســقف این نرخ ۲۰ 
درصد باشد و این رقم فراتر 

از ۲۰ درصد نخواهد بود.
بــه گفته وزیــر اقتصاد، در 
مصوبــه هیئــت دولت در 
اصالحیــه الیحــه بودجه 

۱۴۰۱ این اجازه داده شده 
اســت که بخشــی از سهام 
عدالــت در شــرکت های 
دولتــی به عنوان وثیقه نزد 
صندوق تثبیت بــازار قرار 
بگیــرد تــا به پشــتوانه آن 
صنــدوق تثبیت بازار بتواند 
مداخله جدیتــر و حمایت 

گسترده تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر 
اعالم شده بود، خاطرنشان 
کــرد: پیش از این، اعدادی 
مطرح شده بود در حد ۲۰ یا 
۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، 
براساس مصوبه امروز هیئت 
دولت، صندوق تثبیت بازار 
از این امکان برخوردار شد تا 
بدون سقف بتواند از پشتوانه 
سهام دولت در شرکت های 
دولتی و تابعه استفاده کند.

خانــدوزی افزود: همچنین 
۱۰ درصــد از عرضــه اولیه 
شــرکت های دولتــی بابت 
ســهام  همان  بازارگردانی 
باید در نظر گرفته شــود تا 
خود ناشــر مکلف شــود از 
ســهام های خــود حمایت 
کند؛ بنابراین، چشــم انداز 
ســودآوری بهتری را برای 
فعاالن بازار ســرمایه شاهد 

خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار 
امیدواری کرد: مجموعه این 
مصوبات که از ابتدای بهمن 
ماه اجرا خواهد شد و موکول 
به ســال ۱۴۰۱ نیست. این 
مجموعه، اقداماتی اســت 
که حتــی پیــش از تاریخ 
تصویب دولت هم مشــمول 
آن خواهد شد. بنابراین، این 
مصوبــات حامل پیام جدی 
حمایــت دولــت از صنایع، 
بــا ثبــات بــودن فعالیت 
اقتصــادی، پیش بینی پذیر 
بــودن متغیر ها و در نهایت 
چشم انداز مثبت اقتصاد در 

ماه های آینده است.

خبرخوبوزیراقتصادبهبورسیها

گام های جدی دولت در بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانیکه مجلس اطمینان حاصل 
نکنــد که سیاســت های جبرانی و حمایتی دولت دربــاره موضوع نرخ ارز 
ترجیحی، وضعیت مردم در ســال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی کند، به آن 
رای نمی دهد.محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباه ارز ترجیحی در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱، گفت: در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، دولت رویه ســال های 
گذشته یعنی تخصیص منابع ارزی برای تامین کاالهای اساسی با نرخ ارز 
ترجیحــی را لحــاظ نکرده به این معنا کــه دولت حذف ارز ترجیحی را در 
دستورکار قرار داده است.وی با بیان اینکه به زعم همه صاحب نظران رویه 
قبلی تخصیص ارز ترجیحی باید تغییر کند، اضافه کرد: برای مجلس پاسخ 

به این سوال اهمیت دارد که آیا در صورت تغییر سیاست تخصیص ارز، اثر 
تورمی و نهایی برای سفره مردم ایجاد می شود؟ سیاست های جبرانی دولت 
برای این موضوع چیست؟ آیا سیاست های حمایتی دولت آیا از کوچک شدن 
سفره های مردم جلوگیری می کند یا نه؟رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
تصریــح کــرد: تا زمانیکه مجلس اطمینان حاصل نکند که سیاســت های 
جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی وضعیت مردم در 
ســال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی کند، به آن رای نمی دهد اما در صورتی 
کــه احــراز کند که این موضوع اثر مثبت بر زندگی مردم دارد، نگاه مثبتی 

به آن خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بهبود معیشت مردم، شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی

خبر

گفت و گو
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کوتاه از انرژی

بین الملل

معاون وزیر نفت عنوان کرد؛

نیاز۱۶۰میلیارددالری
صنعتنفتایران

برایتوسعه
مدیرعامل شــرکت ملی نفت با 
اشاره به نیاز ۱۶۰ میلیارد دالری 
صنعــت نفت بــرای طرح های 
توســعه ای گفت: اگــر صنعت 
نفت و بازار ســرمایه کشور کنار 
هم قرار گیرند، می توانند جهش 
ســرمایه گذاری را رقــم بزنند.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت در نخســتین 
نشست هم اندیشی شرکت ملی 
نفــت ایران و فعــاالن بازار پول 
و ســرمایه با تأکیــد بر ضرورت 
ســرمایه گذاری بازار سرمایه در 
صنعــت نفت گفت: نخســتین 
نشست کاری در آغاز به کار دولت 
سیزدهم باید با نشست با فعاالن 
بازار ســرمایه برگزار می شد.وی 
افزود: موضوع سرمایه گذاری در 
شــرکت ملی نفت ایران یکی از 
اولویت هاست زیرا طرح های این 
شــرکت در کنار درآمدزا بودن، 
ســرمایه بر هســتند؛ طرح های 
باالدســتی با وجود ســرمایه بر 
بــودن، به دلیل شــاخصه های 
خــوب اقتصادی که در دل خود 
دارند، می توانند اقتصاد کشور را 
متحول کنند.مدیرعامل شرکت 
ملــی نفت ایران با تأکید بر تأثیر 
بســزای اقتصــاد نفــت و گاز بر 
اقتصاد کشور اظهار کرد: چالش 
پیش روی ایــن بخش از اقتصاد 
کشــور این اســت که از ابتدای 
بهره بــرداری از ذخایر نفت خام 
و گاز طبیعــی از پیش از پیروزی 
انقــالب اســالمی و پــس از آن 
استفاده مطلوبی از سرمایه های 
به دســت آمده نشــده اســت.
خجسته مهر تصریح کرد: با وجود 
استحصال این همه منابع، به جز 
بحث صادرات نفت خام و میعانات 
گازی و درآمدهــای حاصل از آن 
برای مصارف داخلی، چه استفاده 
دیگری از منابع خدادادی شــده 
است و برای این موضوع بانک ها، 
پیمانــکاران و بخــش خصوصی 
چه نقشــی داشته اند؟وی افزود: 
اگرچــه در دو دهه اخیر تحوالت 
خیره کننــده ای در ایــن زمینه 
داشــته ایم و مــا در کل رضایت 
داریم، اما قانع نشــده ایم و حاال 
فرصتی مغتنم وجود دارد و زمینه 
قانونی و شناخت بیشتری نسبت 
بــه طرح های نفــت و گاز برای 
سرمایه گذاری ایجاد شده است.

معاون وزیر نفت ضمن اشــاره به 
کاهش در تولید ناخالص داخلی 
بیــان کــرد: شــرایط اقتصادی 
کشــور، اقتصاد نفت را هم تحت 
تأثیــر قــرار داده و این در حالی 
است که بهره وری سرمایه گذاری 
باالســت. بســیار  نفــت  در 
خجسته مهر نبود جذابیت برای 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت 
را از دالیل این شــرایط برشمرد 
.خجســته مهر رقم سرمایه مورد 
نیاز را یک اجبار دانســت و بیان 
کرد: مصــارف داخلی و مصارف 
صادراتی ما برای آینده به منظور 
ایجــاد زنجیــره ارزش برای ما 
انتخابی جز این ســرمایه گذاری 

نمی گذارد.

شرکتنفتیادنوک
اماراتاوراققرضه

منتشرمیکند
شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( 
واحــد جدیــدی را ایجاد کرده 
است که نخســتین اوراق قرضه 
ایــن تولیدکننــده اماراتی را در 
راســتای تنوع سازی درآمدهای 
فروخت.ادنوک  نفتی، خواهــد 
جدیدتریــن شــرکت ملی نفت 
در خاورمیانــه اســت که پس از 
"آرامکــوی ســعودی" و "قطر 
انــرژی" به دنبــال ورود به بازار 
اســت.آرامکوی  قرضــه  اوراق 
ســعودی ژوئن ســال گذشته از 
انتشــار نخســتین اوراق قرضه 
اســالمی خود بــه دالر آمریکا، 
شــش میلیــارد دالر تهیه کرد. 
ســفارش خرید برای این اوراق 
قرضــه از ۶۰ میلیارد دالر فراتر 
رفته بود. همان ماه شرکت "قطر 
انرژی" )قطر پترولیوم سابق( در 
بزرگتریــن انتشــار اوراق قرضه 
شرکتی در خاورمیانه و بزرگترین 
فروش بدهــی بازارهای نوظهور 
در ســال ۲۰۲۱، موفق شد ۱۲.۵ 
میلیــارد دالر جمع کند.تاکنون 
ادنوک عمدتــا به وامهای بانکی 
بــرای تامین مالــی برنامه های 
توســعه خود و افزایش ظرفیت 
تولیــد از چهار میلیون بشــکه 
به پنج میلیون بشــکه در روز تا 
ســال ۲۰۳۰، تولیــد هیدروژن 
آبی و ســبز و سرمایه گذاری در 
پروژه هــای تجدیدپذیــر برای 
تامین نیروی فعالیتهایش، تکیه 

کرده است.

شبکهبرقعراقبه
عربستانمتصلمیشود

عربستان سعودی و عراق تفاهم 
نامه ای را برای اتصال شبکه های 
برقشــان امضا کردند. شاهزاده 
عبدالعزیــز بــن ســلمان، وزیر 
انرژی عربســتان ســعودی در 
مراسم آنالین امضای این تفاهم 
نامه گفت: عربستان سعودی که 
بزرگترین صادرکننده نفت جهان 
است، قصد دارد به سرمایه گذاری 
بهینه در اتصال برق با عراق دست 
پیــدا کند.عادل کریم، وزیر برق 
عــراق اعالم کــرد این اتصال در 
مدت دو سال تکمیل خواهد شد 
بــا این حال جزییات نحوه اتصال 
ایــن شــبکه ها یا میــزان برقی 
که بــه عراق وارد خواهد شــد، 
منتشر نشــد.اتصال شبکه های 
برق منطقــه ای مدتها در برنامه 
تولیدکننــدگان نفت متعدد در 
منطقه خلیج فارس بوده اســت. 
شــورای همکاری خلیج فارس 
که متشــکل از شــش کشــور 
است، ســازمان ویژه اتصال بین 
شبکه ای دارد تا ثبات شبکه های 
برق منطقــه ای را تضمین کند. 
بغــداد که دومیــن تولیدکننده 
بزرگ عضو اوپک اســت و اردن 
که بــا کمبود نیرو روبروســت، 
سرگرم مذاکراتی برای پیوستن 
به شــبکه برق شورای همکاری 

خلیج فارس بوده اند.

معاون وزیر نیرو:

کلصنعتبرقجداباشد بودجهانرژیهایتجدیدپذیرنبایدازبودجه
معــاون وزیر نیرو در امور تجدیدپذیرها گفت: یک 
مشــکل اساســی این است که صرف وابسته کردن 
موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی 
نیســت، این اشکال در ســاختار وزارت نیرو است.
محمــود کمانــی مدیرعامل ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در نشست با فعالین 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در اتاق ایــران گفت: در 
شــروع کار ما به این نتیجه رســیدیم برای توسعه 
مسیر متوقف شده تجدیدپذیرها صرفاً مسیر خرید 
تضمینی کافی نیست و تالش کردیم که مسیرهای 

دیگر را جایگزین کنیم. البته در تبصره ۱۵ تمرکز 
کردیم و به جاهای خوبی رســیدیم که با دســتور 
رئیس جمهور هم همراه شد و امیدواریم تا آخر سال 
پرداخت مطالبات نیروگاه ها انجام شــود.وی افزود: 
مهمترین ظرفیت ما ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
بودکه امســال در الیحه بودجه نیز آمد و پیگیری 
می کنیم عدد مناســبی در تبصــره ۱۴ به احداث 
تجدیدپذیرهــا اختصاص یابد.کمانی تصریح کرد: 
بــا توجه به ناترازی تولید برق مجموعه های بزرگ 
صنعتی درخواســت احداث نیروگاه تجدیدپذیر را 

داده انــد و در توافــق وزارت صمــت با وزارت نیرو 
برای ســاخت ۱۰ هزار مگاوات برق توســط صنایع 
بــا پیگیری هایــی که کردیم دو هزار مگاوات آن به 
تجدیدپذیرهــا اختصاص یافت، با این شــرط که 
حجمی که نیروگاه خورشــیدی به شــبکه تزریق 
میکند، شــبکه به خود احداث کننده تحویل دهد 
و مجموعه صنعت هم این درخواســت را داشت که 
ایــن میزانــی که انجام میدهــد برق آن صنعت در 
هیچ شــرایطی قطع نشــود و وزارت نیرو هم این 

تضمین را می دهد. 

نفت و انرژی 4

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی گفت: نیاز داخلی 
پلی اتیلن ها در کشــور حداکثر ســاالنه ۱.۵ میلیون تن است، همچنین در 
حال حاضر ظرفیت اســمی  ســاالنه تولید متانول در کشــور ۱۴ میلیون 
 تــن بــوده کــه و میزان مصــرف آن در کشــور کمتر از یــک میلیون تن 

در سال است.
فریبــرز کریمایــی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید توجه داشــت که 
حجم تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن ها بسیار بیشتر از نیاز داخلی بوده 
و حذف معافیت مالیاتی صادرات این محصوالت در یک بازه یک ســاله ، به 
هیچ عنوان منجر به توسعه زنجیره ارزش این محصوالت نخواهد شد، اظهار 
کــرد: تنهــا کاهش درآمدهای صادراتی و تضعیف موقعیت تولیدکنندگان 

ایــن محصــوالت در بازارهــای بین المللی را درپی دارد.وی با بیان اینکه به 
عنــوان مــواد خــام و نیمه خام، اقدام به حذف معافیت مالیاتی می کنند اما 
اوره محصولــی تقریبــا نهایی بوده و مصارف عمده آن در دنیا به صورت کود 
شیمیایی است و مصارف بسیار اندکی نیز به صورت صنعتی دارد که بسیار 
محدود اســت، تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت اســمی  ساالنه تولید اوره 
کشــور بیش از ۸.۷ میلیون تن اســت. قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشــیمی افزود: میزان مصرف کشــاورزی آن در کشور حداکثر 
۲.۵ میلیون تن و مصارف صنعتی آن نیز حداکثر ۱۵۰ هزار تن است؛ از این 
رو می بینیم که بیش از ۶ میلیون تن از این محصول تولیدی شــرکت های 

پتروشیمی  باید برای مصارف کشاورزی به بازارهای جهانی صادر شود.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

کشور۱۴برابرنیازداخلیاست تولیدمتانول

کرد: گروهمهندسیآبدانشگاهصنعتیاظهار عضوهیاتعلمی

کنترل فرونشست زمین با تغذیه مصنوعی آبخوان ها 
عضــو هیــات علمــی گروه 
مهندسی آب دانشگاه صنعتی 
اصفهــان گفت: فرونشســت 
زمین بــا مدیریت منابع آب، 
محــدود کردن برداشــت از 
آنها و اجرای طرح های تغذیه 
مصنوعی آبخــوان ها کنترل 
عابــدی  می شــود.جهانگیر 
کوپایی،  کاهش مجوز برداشت 
آب و خرید چاه های کم بازده 
را از دیگــر راهکارهای کنترل 
فرونشست زمین عنوان کرد.

به گفته وی، بدنبال اســتفاده 
بی رویــه از روش های مدرن 
حفــاری، پمپ های بســیار 
قوی و فناوری سدســازی در 
ســطح آبخوان ها، ۷۰درصد 
منابــع آبی کشــور که برای 
و  آشــامیدنی  آب  تأمیــن 
کشــاورزی به قنات ها وابسته 
بود ازدســت رفته و به ناچار به 
اســتفاده از آب چاه هــا روی 
آورده ایــم.وی افــزود: میزان 
برداشــت ســاالنه از آب های 
زیرزمینی در ســال های قبل 
بیــن ۳۱۱ تــا ۵۲۲ میلیمتر 
بوده که نشــان می دهد روند 
تخلیــه آبخــوان و نبود اقدام 
برای تغذیه آن در ســال های 
آتــی تخریــب کامــل آنها را 
بدنبال خواهد داشــت.عضو 
هیات علمی گروه مهندســی 
آب دانشــگاه صنعتی اصفهان 
بــا ارائه آمــاری در خصوص 
وضعیــت منابع آب، افزود: در 

ســال ۱۳۴۵ تعداد ۳۱ دشت 
از ۶۰۹ دشــت کشور با بیالن 
منفی روبــرو بود که این آمار 
در ســال ۹۸ به ۴۰۹ دشت و 
امســال  به ۴۶۸ دشت رسیده 
اســت.به گفته وی، اکنون از 
۳۵ دشت استان اصفهان، ۲۷ 
دشــت ممنوعه ، هشت دشت 
آزاد و ۱۰ منطقه در شــرایط 
بحرانی است.پژوهشگر حوزه 
آب ادامــه داد: آمارها نشــان 
می دهــد میانگین میزان افت 
ســطح آب های زیرزمینی در 
مناطــق مختلف کشــور۴۹ 
سانتیمتر بوده است که افزایش 
شــوری آب های زیرزمینی و 
آبیــاری با آب شــور درنهایت 
فراوانی فرونشست زمین را به 
دنبال داشــته است.وی بر این 
باور است نزدیک به ۷۷ درصد 
فرونشســت بــه فعالیت های 

انســانی مربوط است که دلیل 
آن برداشــت بی رویه آب های 
زیرزمینی اســت و اگر از این 
وضعیــت جلوگیری نشــود 
نشســت آبخوان قابل جبران 

نخواهد بود. 

برداشتبیرویهازمنابع
آبهمچنانادامهدارد

وی بــا اســتناد بــه آمارهای 
وزارت نیــرو، افزود: ۴۵ درصد 
چاه هــای موجود در کشــور 
غیرمجازند و میزان برداشــت 
آب از تغذیه اســتراتژیک آب 
زیرزمینی ســاالنه ۵ میلیارد 
مترمکعــب اســت.وی ادامه 
داد: آمارهــا نشــان می دهد 
در ســال ۹۰ بطــور تقریبی، 
۱۲۰ میلیــارد مترمکعــب از 
منابع آب زیرزمینی اســتفاده 
کردیــم، به ایــن معنا که اگر 

مجموع ذخایر کشــور را ۵۰۰ 
میلیــارد مترمکعــب در نظر 
بگیریــم، حــدود یک چهارم 
این ذخایر آبی را که باید برای 
نســل های آینده حفظ کنیم، 
تــا اکنون مصــرف کرده ایم.

عضــو هیات علمی دانشــگاه 
صنعتی اصفهان هشــدار داد: 
ایــن آمار در ســال های اخیر 
از ۱۲۰ میلیــارد مترمکعــب 
به ۱۳۶ میلیــارد مترمکعب 

رسیده است.
وی بابیــان اینکــه تعــداد 
چاه های مــورد بهره برداری 
کشــور در این مــدت از ۴۷ 
هــزار حلقه بــه بیش از ۷۶۳ 
هــزار حلقه رســیده اســت، 
افــزود: برخی آمارهای جدید 
نشــان می دهد که این تعداد 
به یک میلیون حلقه رســیده 
است، بنابراین برداشت ساالنه 

آب از منابــع زیرزمینــی از ۹ 
میلیــارد مترمکعب به رقمی 
بیش از ۴۷ میلیارد مترمکعب 
رسیده است.به گفته وی این 
رخداد به این معنا اســت که 
تعداد چاه ها ۱۶ برابر و میزان 
برداشت از آنها پنج برابر شده 
است.عابدی کوپایی، تصریح 
کــرد: برداشــت بی رویه آب 
بدنبال صــدور بیش از ۱۵۰ 
هــزار پروانه بــرای چاه های 
غیرمجــاز و رایگان بودن آب 
کشاورزی تشدید شده است.

به گفتــه وی، بطور تقریبی، 
۵۶ درصد از ظرفیت سدهای 
کشــور خالی است، پیامد این 
پدیده این اســت که آب های 
ســطحی را ازدست داده ایم و 
به سمت اســتفاده بی رویه از 
آب هــای زیرزمینی می رویم.

عابــدی کوپایی افزود:  تعداد 
چاه های مــورد بهره برداری 
کشــور از ۴۷ هــزار حلقه به 
بیــش از ۷۶۳ هــزار حلقــه  
رســیده است.استاد دانشگاه 
گفــت: رتبه ایــران در میان 
برداشــت  ۱۱۶ کشــور در 
آب ۱۴ جهانی گزارش شــده 
اســت، ایران همچنین رتبه 
چهــارم فرونشســت در دنیا 
را دارد و در میــان شــهرهای 
کشور، اصفهان، تهران، کرمان 
و خراســان رضوی به ترتیب 
بیشــترین میزان فرونشست 

رادارند.
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5بانک و بیمه
اخبار

شرکتتوسعهنیشکر
وفادارترینمشتری

بیمهسرمدشد

تمدید قرارداد برای نهمین سال پیاپی 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
برای نهمین ســال پیاپی قرارداد خود 

را با بیمه سرمد تمدید کرد.
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
به دلیل رضایت از خدمات بیمه سرمد، 
قرارداد تجمیعی امور بیمه ای خود را با 
این شــرکت تمدید کرد. این قرارداد، 
بــا حضور مهدی مهــدوی قائم مقام 
مدیرعامل، رســول ساجدی معاون 
توســعه بازار، امور اســتان ها و شبکه 
فروش، مجید حبیبی معاون فنی بیمه 
سرمد و فرید هنرفر مدیرعامل شرکت 
ســداد فام نیشــکر و بشیر اسدی کیا 
مســئول واحد بیمه شــرکت توسعه 

نیشکر امضا شد.
با تمدید این قرارداد، شــرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی، به وفادارترین 
مشتری بزرگ سرمد تبدیل شد که به 
دلیل رضایت باالی کارکنانش، برای 
نهمین ســال پیاپی قرارداد بیمه ای 
خود را با این شــرکت تمدید می کند 
و بیمه ســرمد افتخار خدمت رسانی 
به ۸۰ هزار بیمه شــده توسعه نیشکر 

را دارد.

انعقادتفاهمنامه
کارگران بانکرفاه

وشرکتسرمایهگذاری
تامیناجتماعی

تفاهم نامه همکاری بانک رفاه کارگران 
و شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن 
اجتماعی منعقد شد.به گزارش روابط 
عمومــی بانک رفــاه کارگران، دکتر 
بانک  للـه گانی مدیرعامل  اسماعیل 
رفاه طی سخنانی در آیین امضای این 
تفاهم نامه گفت: با امضای این تفاهم 
نامــه فصل نوینــی از همکاری های 
متقابل بانــک رفاه و شســتا آغــاز 
خواهــد شــد کــه در نهایــت رونق 
اقتصادی و اشتغالزایی را برای کشور 

به همراه خواهد داشت.
وی افــزود: آمادگــی دارد تا در قالب 
ایــن تفاهم نامه همیار مطمئنی برای 
شســتا به منظور پیشبرد برنامه های 

توسعه ای این شرکت باشیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح 
کرد: آمادگی داریم تا بر اساس ضوابط 
و مقررات بانکــی و برمبنای معدل 
حســاب هلدینگ هــا و شــرکت ها 
زیرمجموعه شســتا، نســبت به ارائه 
کمک هــای بالعوض به این هلدینگ 
ها و شــرکت ها و همچنین اعطای 
تســهیالت قرض الحسنه به کارکنان 
آنهــا اقدام کنیــم. وی با بیان اینکه، 
اطمینــان می هیم کــه خدمات ارائه 
شده توســط بانک رفاه کارگران به 
شرکت شســتا بیش از سایر بانک ها 
باشــد، تاکیــد کرد: با تشــکیل میز 
شســتا در بانــک رفــاه، نســبت به 
پیشــبرد همکاری های متقابل اقدام 

خواهیم کرد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن 
خبر داد؛

افزایش۱۵۴درصدی
کفایتسرمایهبانکمسکن

گذشته طی۲سال
تشــریح  در  فاضلیــان 
عملکــرد ســاالنه بانــک 
مســکن از افزایــش ۱۵۴ 
درصدی کفایت سرمایه بانک طی ۲ 

سال گذشته خبر داد.
ســید محســن فاضلیان عضو هیات 
مدیره بانــک مســکن در تشــریح 
عملکــرد ســاالنه بانک مســکن، از 
رونــد رو بــه رشــد و بهبود وضعیت 
مالــی و عملکرد بانک طی ۲ ســال 
گذشــته خبر داد. ایــن عضو هیات 
مدیره بانــک مســکن با بیان اینکه 
کفایت ســرمایه یکی از نسبت های 
سنجش سالمت عملکرد و ثبات مالی 
بانک ها و موسسات مالی است، گفت: 
این نســبت حاصل تقســیم سرمایه 
نظارتی به مجموع دارایی های موزون 
شــده به ضرایب ریسک می باشد که 
نشان دهنده حمایت از بانک در برابر 
زیان هــای غیرمنتظره و نیز حمایت 
از ســپرده گذاران و اعتباردهندگان 

است.
وی از سیر صعودی نسبت مذکور طی 
۲ سال گذشته در بانک مسکن خبر 
داد و عنــوان کرد: کفایت ســرمایه 
بانــک در پایــان ســال ۹۸ به میزان 
۴.۰۲ درصد و در پایان ســال ۹۹ به 
میزان ۸.۷۴ درصد بوده و این نسبت 
خوشبختانه در پایان آذر سال ۱۴۰۰ 
به ۱۰.۲۲ درصد رسیده است که این 
موفقیت ناشــی از افزایش ســرمایه 
ســنوات گذشته بانک و لحاظ آن در 
ســرمایه تنفیذ شده پس از دریافت 
مجــوز از بانک مرکــزی و همچنین 
تعیین تکلیف قســمتی از مطالبات 

ارزی بوده است.
فاضلیان در تشــریح یکــی دیگر از 
دالیل این رشد ۱۵۴ درصدی خاطر 
نشــان کرد: بانک مسکن طی سال 
۱۳۹۹ پس از چندین سال نسبت به 
تعییــن تکلیف و اصالح روش و نرخ 
محاســبه سود و وجه التزام حدود ۸ 
هزارمیلیــارد ریال از مطالبات ارزی 
اقــدام کرد و آثار مالی این اصالحات، 
عالوه بر برگشــت ۸ هــزار میلیارد 
ریال ذخیره احتســاب شده متعلقه 
ســنوات گذشته به حســاب سود و 
زیان انباشــته، کاهش ۸ هزارمیلیارد 
ریالی مانــده مطالبات ارزی و ایجاد 
شــفافیت در صورت های مالی را در 
پی داشــت که عالوه برتاثیرآثار کمی 
ایــن اصالحات در صورت های مالی، 
آثار کیفی این تصمیم گیری منجر به 
جلب نظرحسابرس مستقل و حذف 
یکی از بندهای حسابرســی ســال 
۱۳۹۸ شــد. عضو هیات مدیره بانک 
مســکن در بخش پایانــی اظهارات 
خود گفت: کفایت ســرمایه از جمله 
مهم ترین معیارهای ارزیابی وضعیت 
مالــی یک بانک اســت و بانک ها به 
واســطه ویژگی هایی که دارند، باید 
ســرمایه کافی برای پوشش ریسک 
ناشــی از فعالیت های خود را داشته 
باشــند. از این رو شــاخص نســبت 
کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها 
در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی 

و بانک ها محسوب می شود.

 بــر اســاس آخرین رتبه بنــدی صد شــرکت برتر ایران
)IMI-۱۰۰( که از ســوی سازمان مدیریت صنعتی اعالم 
شد، بیمه ملت در میان ۱۰ رتبه اول گروه موسسات بیمه ای 
جای گرفت. به گزارش  روابط عمومی بیمه ملت؛ سازمان 
مدیریت صنعتی برای بیســت و چهارمین ســال متوالی، 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران را بر اساس صورت های 
ســال مالی ۱۳۹۹ تهیه کرده اســت که در این میان، نام 

بیمه ملت در میان ۱۰ رتبه اول گروه موسســات بیمه ای می درخشــد. بر اســاس 
این گزارش، شاخص های مورد استفاده در رتبه بندیIMI-۱۰۰ با توجه به وجود 
انواع شــرکت های تولیدی، خدماتی، بیمه ای، سرمایه گذاری و بانک ها، بر اساس 

رقم فروش این شرکت ها، لحاظ شده است.
هدف سازمان مدیریت صنعتی از شناسایی، آرایش و تهیه فهرست ۵۰۰ شرکت 

بزرگ کشــور، در کنار یکدیگر، ارائه تصویری ســاالنه و 
متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات 
در آرایش بنگاه های بزرگ کشــور و صنایع و فعالیت های 

اقتصادی مختلف است.
پویایی، تداوم و تســریع روند توســعه بنگاه های اقتصادی 
و در پی آن، کل اقتصاد کشــور در گروی شــناخت کامل 
و صحیحــی از نقاط قــوت و ضعف فعالیت های اقتصادی 
بنگاه های کشور است و از آنجایی که قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای 
مقایسه استوار هستند، در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور 
با یکدیگر زمینه ای فراهم می شــود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و 
سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت 

شناخت فضای کسب و کار از زوایایی تازه شود.

گروهموسساتبیمهای حضوربیمهملتدرمیان۱۰رتبهاول

خبر ویژه

آمادگیبانکتوسعهتعاونبرتوسعهتعاملباسازمانامورعشایرایران
دکتــر »محمدجعفر ایرانی« عضو هیات مدیره بانک 
توســعه تعاون در دیدار با عباس پاپی زاده سرپرســت 
ســازمان امور عشایر ایران بر روش های تقویت کننده 

و هم افزایی مشترک سازمانی تأکید کرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این جلسه با 
اشــاره به تســهیالت پرداختی مواد ۱۰ و ۱۲ همراه با 
بند ب ماده ۵۲ برای پرواربندی و زنجیره تولید گوشت 
قرمز در مناطق عشــایری، اعالم کرد: بانک توســعه 
تعاون در حوزه تقویت و توســعه اشــتغال روستایی 
اقدامات مؤثری انجام داده اســت و همچنان می تواند 
با توجه به مأموریت خویش در تأمین مالی تعاونی ها، 
در مســیر مشــترک دولت و اقتصاد مردمی، گام های 
مهمی بردارد. وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین بانک 
توســعه تعاون و سازمان امور عشایری از سال ۱۳۹۳ 
بــا موضوع بســط و گســترش همکاری های متقابل 
بــرای افزایش مبادالت بانکی و خدمات مناســب به 
ســازمان و تعاونی هــای تحت پوشــش، تأکید کرد: 
بانک توســعه تعاون انــواع خدمات موردنیاز اتحادیه 
سراسری و استانی تعاونی های عشایری را ارائه می کند 

و در صورت اســتمرار همکاری های بیشــتر، توانایی 
حمایــت از واردات نهاده های دامی در امور بین الملل 
با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، پیگیری اختصاص 
ارز ترجیحی از بانک مرکزی و انجام فرایند جابه جایی 
مبالغ حواله های ارزی به وسیله شعب ارزی و صرافی 

بانک توسعه تعاون وجود دارد.
صــدور انواع ضمانت نامه هــای بانکی و بهره گیری از 
ظرفیت های ناشی از تجهیز منابع از دیگر مباحثی بود 
که در این نشست مشترک مطرح شد تا روند همکاری 

برای تقویت تعاونی های عشایری استمرار یابد.

محمدجعفــر ایرانی با بیان این که ســاخت اجتماعی 
عشــایر، اتکای معاش بر تولید و شیوه زندگی مبتنی 
بر کوچ با فرهنگ تعاون، ســنخیت دارد و این ســبک 
زندگی به مقاوم ســازی اقتصــاد ملی کمک می کند. 
یکی از اقدامات اساســی در ســال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا همدلــی مســئوالن همراه با نگرش 
سیستمی مدیران برای حل مسائل ناشی از تحریم های 
ظالمانه اســت. در ادامه این جلسه سرپرست سازمان 
امور عشــایر ایران خاطرنشــان کرد: اتحادیه مرکزی 
تعاونی های عشایر به همراه ۲۱ اتحادیه تعاونی استانی 
و ۲۲۱ تشــکل و تعاونی شهرستانی در کشور، وظیفه 
تأمین و توزیع نهاده های دامی و خدمت رســانی بین 
عشــایر را در حالی بر عهده دارند که همه سهام داران 
اتحادیه تعاونی های این مجموعه از جامعه عشــایری 
کشــور بوده و با توجه به شــرایط خشک سالی و شیوع 
بیمــاری کرونــا، با تأمین ۵۰۰ هزار تن نهاده مختص 
پرورش دهنــدگان دام و تولیدکنندگان فراورده های 
دامی، مورد حمایت وزارت جهاد کشــاورزی و دولت 

قرار گرفتند.

اخبار

کارآفرین: مدیرموفق،شعبهاصفهانبیمه

سال 1401،سال طالیی شعبه اصفهان است
اولین شعبه بیمه کارآفرین در شهر اصفهان تاسیس شده 
و بعد از ماه ها تالش، این شعبه در سال جاری بسترسازی 
مناســبی برای رشــد بهره وری ، ثبت عملکرد مناسب و 
ارتقا فرهنگ درون ســازمانی انجام داده و به خاطر این 
بسترسازی در سال آینده ، شعبه اصفهان بیمه کارآفرین 

سال طالیی را تجربه خواهد کرد.
عباســعلی اصالنی مدیر موفق، شــعبه اصفهان بیمه 
کارآفرین با اعالم این خبر، اظهار کرد: از اولین روزهای 
تاسیس بیمه کارآفرین شعبه اصفهان نیز آغاز به کارکرده 
و باوجود قدمت طوالنی این شعبه، در چند سال گذشته 
عملکرد مناســبی داشته اســت اما در چندماهه اخیر 
وضعیت به مراتب بهتر شــده و اعداد خوبی ثبت شــده 
کــه درواقــع گویای جهش آماری اســت. او دلیل این 
جهش آماری را در تغییر ایجادشــده دانســته و افزود: 
از ابتدای امســال که در این شــعبه آغاز به کار کردم، 
اتفاقات خوبی به اتفاق شبکه فروش و همکاران مستقر 
در شــعبه رخ داده اســت. جلسات متعددی با همکاران 
داشــتیم . جلســاتی متعددی با شبکه فروش به صورت 
۱۰ نفره به دلیل پروتکل های بهداشــتی در دوره های 
۱۰ روزه برگزار شد. با ۱۰۰ نماینده و ۳۰ کارمند شعبه 
آسیب شناسی کردیم. مهم ترین هدف این جلسات باالتر 
بردن سطح بهره وری بود. درواقع این اتفاقات برای افزایش 
ســهم پرتفوی بیمه کارآفرین در شــهر اصفهان بوده و 
شــاخص مهم نیز متوسط میانگین عملکرد صنعت در 
منطقه بود که با پایش آمار، آسیب شناسی شد. اصالنی 
افزود: مهم ترین مساله برای تغییر، فرهنگ درون سازمانی 
این شعبه بود. ایجاد همکاری متقابل بین دو واحد بیمه 
زندگی و غیرزندگی مهم ترین مساله بود که با جلسات 
متعدد ایجاد شــد. اقدامات اولیه آموزش مدون مداوم 

و پیگیــری ایــن آموزش ها بود. اقدام بعدی رصد کردن 
عملکــرد نماینده هــا در بازه زمانی ۱۵ روزه و یک ماهه و 
تشکیل جلسات تخصصی در رشته های مختلف بود. در 
این جلسات معایب دو طرف یعنی شعبه به عنوان ستاد 
و نهاد ناظر و شبکه فروش به عنوان صف بررسی شد. این 
جلسات تا زمانی ادامه داشت که به نقطه سربه سر رسیدیم 
یعنی مشــکالت نمایندگان و نواقص موجود در فرایند 
کار مشخص و رفع شد. این فرآیند تا مرداد ۱۴۰۰ زمان 
برد و در این زمان کلینیک تخصصی بیمه های زندگی 
تشکیل شد. نمایندگان علی رغم کارهای خوب، نیاز به 
آموزش و تزریق اصول بازاریابی و اصول فنی داشــتند. 
ایــن اتفــاق با انتخاب ۱۰ نماینــده و به رهبری یکی از 
نماینده های برتر شــروع و بعد از یک ماه، آموزش های 
موردنیاز از طرف نمایندگان برتر به نمایندگان ســطح 
پایین تر انجام شــد. کالس های انگیزشی زیادی برگزار 
شد. اتفاق دوم فرهنگی این بود که در شعبه اصفهان افراد 
چیدمان خوبی صورت گرفت و هرکسی در جایگاه خود 
قرار گرفت. حرکت سوم نقشه راه بود. درگذشته همکاران 
بدون نقشه راهبردی کار می کردند. برای همه افراد، چه در 

حوزه خسارت و چه در حوزه صدور هدف گذاری صورت 
گرفت و به تک تک نمایندگان این سند راهبردی ابالغ شد. 
چراکه برخی از افراد شبکه فروش اعتقادی به داده های 
آماری نداشتند. یا اطالعات فنی الزم در اختیار نداشتند 
برای این مساله نیز جلسات توجیهی برگزار شد و بر این 
اساس در حال حاضر توسعه متوازن پرتفوی شعبه محقق 
شده و عملکرد خوبی داشتیم. مدیر شعبه اصفهان شرکت 
بیمه کارآفرین در خصوص عملکرد شــعبه اظهار کرد: 
شرکت بیمه کارآفرین در ابتدای هرسال اهدافی را برای 
هر شــعبه تعیین می کند. ما نیز بر اساس همین الگوها 
رفتار کرده و سهمی برای شبکه فروش تعیین می کنیم. 
در حال حاضر باوجوداینکه دو ماه به پایان سال باقی مانده 
است، ۹۶ درصد از بودجه ابالغی ستاد مرکزی که برای 
استان اصفهان تعیین شده بود، محقق شده است. نکته 
جالب تر اینکه بودجه غیرزندگی ۱۰۸ درصد رشــد را 
تجربه کرده است. یکی از دالیل این رشد ۱۰۸ درصدی 
قراردادهــای بزرگی اســت که بیمه اموال و غیرزندگی 
آن ها صادرشده و بیمه زندگی آن ها نیز در ماه های آتی 
صادر خواهد شد. این سقف ها بر اساس پرتفوی اعالمی 
ســتاد مرکزی نیز رعایت شــده و انحرافی در این زمینه 
نداشتیم. وی وضعیت شعبه در ماه های آتی و سال آینده 
را مثبت ارزیابی کرده و افزود: برای متعادل سازی پرتفوی، 
رشته های کم ریسک انتخاب شده و برخی از پرتفوی پر 
ریسک را تمدید نکردیم تا هدف های ستاد مرکزی برای 
کاهش ریســک رعایت شــود. بر همین اساس قطعاً در 
پایان سال از عملکرد تعیین شده و هدف گذاری شده این 
شعبه باالتر بوده و به همین وی با توجه به تغییر بنیادین 
و بسترسازی های که انجام شده سال ۱۴۰۱ سال طالیی 

برای شعبه اصفهان خواهد بود.
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فرمانده مرزبانی انتظامی کشور:

کراربهناوگان حیدر
دریاییاضافهمیشود

گلســتان / گروه استان ها:  فرمانده 
مرزبانــی انتظامــی کشــور گفت: 
طرح »ســجاد« با هدف شناســایی 
شــناورهای بدون هویت در کشــور 
اجرا می شــود. ســردار احمدعلی 
گودرزی در مراســم تودیع و معارفه 
فرمانده مرزبانی گلســتان از اجرای 
طرح ســجاد در کشور با پشتیبانی 
استانداران، وزارت کشور و ستاد کل 
نیروهای مسلح خبرداد و اظهار کرد: 
در این طرح شــناورهایی که هویت 
شــناخته شــده ای بــرای مرزبانی 
ندارند ســاماندهی می شود.فرمانده 
مرزبانــی انتظامــی کشــور با بیان 
اینکه شــناورهای حیدر کرار توسط 
متخصصــان کشــور در دهه فجر به 
ناوگان دریایی مرزبانی کشور افزوده 
می شــود، گفت: اگر زیرساخت های 
فراهــم  اســکله ای در گلســتان 
شــود شــناورهای ۹۰ فوتی حیدر 
کــرار بــه آب های این اســتان وارد 
می شودســردار گودرزی ادامه داد: 
اگــر دولــت با پیشــنهاد تخصیص 
اعتبــار ۱۰ هــزار میلیــارد تومانی 
برای ســال ۱۴۰۱ مرزبانی موافقت 
کند می توان پیشرفت قابل توجهی 
از حیث اپتیکی، الکترونیکی، کانال 
و طراحــی محیطــی در مرزها پیدا 
کنیم.فرمانــده مرزبانــی انتظامی 
کشــور افزود: در صــورت قبول این 
پیشــنهاد تا دو سال آینده مرزها به 
طور کامل انســداد می یابد.وی بیان 
کرد: ورود یک صد و ۵۰ شــناور ۶۰ 
تــا ۲۳ فوتــی در مرزهای دریایی از 
برنامه های مرزبانی اســت.گودرزی 
تصریح کرد: امروز شکل حضور ما در 
مرزها با توجه به دسیسه های دشمن 
وحضور ۳ هزار و ۷۰۰ نیروی تکفیری 

و داعش مراقبتی است.

۱3۱میلیاردریالطرحزیرساختی
گلستانآماده شهرکهایصنعتی

بهرهبرداریاست
رضا شــهمرادی  بیان کرد: ساخت 
تصفیــه خانه بــا ظرفیت ۴۵۰ متر 
مکعب، اجرای جــدول هدایت آب 
های ســطحی به طــول ۲ کیلومتر، 
اجرای شــبکه توزیــع برق به طول 
یک کیلومتر، ایجاد ایستگاه حفاظت 
کاتودیــک گاز، ایجاد شــبکه فیبر 
نــوری به طول ۱.۵ کیلومتر، تکمیل 
شــبکه مخابرات به طول ۳۵۰ متر و 
ایجاد آشــیانه ماشین آتش نشانی از 
جملــه طرح های آماده بهره برداری 
شــهرک و نواحی صنعتی استان در 
دهه فجر اســت فروش و طراحی و 
اجــرای روف گاردن با کیفیت عالی 
وی گفــت: عــالوه بــر آن، عملیات 
اجرایــی هفــت طرح زیرســاختی 
از جملــه کنترل ســیل، الیروبی، 
زهکشــی و ایجــاد دایک حفاظتی 
بــه طول چهار کیلومتر، زیرســازی 
و خیابان کشــی، جدول هدایت آب 
های ســطحی و حفر یک حلقه چاه 
آب در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان در ایام اهلل دهه فجر امسال 
آغاز خواهد شد.گلستان ۲۳ شهرک 
و ناحیــه صنعتی و  یک منطقه ویژه 
اقتصادی اترک با وســعت بیش از ۲ 

هزار و ۴۱ هکتار دارد.

ج  خبر داد؛ شهردار کر

استفادهازظرفیتزنان
درجایگاههایمدیریتی

 البرز / اکبر حیدری 
شــهردار کرج با تاکید بر اینکه باید 
از ظرفیــت زنــان در جایگاه های 
مدیریتی استفاده شود، گفت: زنان 
نیمی از جمعیت کشــور را تشکیل 
داده اند و مجموعه مدیریت شهری 
بر این باور است که از ظرفیت آنها 
در راســتای پیشبرد اهداف مدنظر 
اســتفاده کند.مصطفی ســعیدی 
ســیرائی در سی وششمین جلسه 
رســمی شورای شــهر کرج ضمن 
تبریــک والدت بانــوی دو عالــم 
حضــرت فاطمه زهرا )س(، اظهار 
کرد: در این دوره از مدیریت شهری 
ســعی شــده از نگاه جنسیتی در 
واگذاری مسئولیت ها خودداری و بر 
تخصص، تعهد و تجربه افراد تمرکز 
شود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه 
باید از ظرفیت زنان در جایگاه های 
مدیریتی استفاده شود، گفت: زنان 
نیمی از جمعیت کشــور را تشکیل 
داده اند و مجموعه مدیریت شهری 
بر این باور است که از ظرفیت آنها 
در راســتای پیشبرد اهداف مدنظر 
استفاده کند.شهردار کرج در بخش 
دیگری بــه تالش برای جلوگیری 
از گســترش ســاخت و سازهای 
غیرمجاز در مناطق مختلف اشــاره 
کــرد و گفت: هر چند به دالیلی از 
جملــه مهاجرپذیری باال و قیمت 
ارزان مسکن در مناطق حاشیه ای، 
نمی توان میزان ساخت و سازهای 
غیرمجاز را به صفر رســاند ولی با 
افزایــش نظارت ها می تــوان این 
آســیب را تا حد زیادی کاهش داد.
شــهردار کــرج همچنین به گالیه 
شــهروندان از اقدامات ناهماهنگ 
دســتگاه های خدمات رســان در 
انجــام برخی پروژه ها اشــاره کرد 
و گفــت: گاه پیــش می آیــد  که 
بخش هایی از یک خیابان در طول 
ســال توسط چند دستگاه حفاری 
می شــود که این امر عالوه بر هدر 
رفت سرمایه، به هم ریختگی چهره 
شهر و نارضایتی شهروندان را در پی 
دارد.سیرائی گفت: برای جلوگیری 
از چنین ناهماهنگی هایی بنا شده 
ماهیانه یک جلســه با دستگاه های 
خدمــات رســان برگزار شــود تا 
شــاهد انتظام بخشــی بــه روند 
اجرای پروژه ها باشیم.این مسئول 
همچنین به برنامه مدیریت شهری 
بــرای ســاماندهی وضعیــت بی 
خانمانان و کســانی که به هر دلیل 
از داشتن سرپناه در شب های سرد 
زمستانی محروم هستند، اشاره کرد 
و توضیــح داد: با هماهنگی صورت 
گرفته با معاونت خدمات شــهری و 
ســایر بخش های مرتبط، طی چند 
روز گذشته اقدامات مناسبی برای 
جمع آوری این افراد و اســکان آنها 
در گرمخانه های شهرداری صورت 
گرفته است.ســیرائی اضافه کرد: 
عالوه بر این، دو دســتگاه اتوبوس 
تجهیز شده هم در ساعات مختلف 
شــب در سطح شــهر تردد دارند و 
پذیرای بی سرپناهان شهر هستند.

استانها 6

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

کاراست کیلومتربانددومراههایاستاناصفهاندردستور احداث3۲۷
اصفهــان / گروه اســتان ها: 
مدیــرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: 
استان اصفهان یکی از استان 
های مرکزی کشــور بوده و با 
۹ استان همجوارارتباط دارد، 
لــذا ارتباط دهنــده کریدور 
شــمال به جنوب و شــرق به 
غرب کشوراســت و از این رو 
موضوع ترافیک، حوادث ناشی 
از آن و عبور و مرور خودروها 
 از محورهای مواصالتی حائز 

اهمیت است.  
وی در خصــوص وضعیت و 
طول راههای استان توضیح 
در  در حــال حاضــر  داد: 
سطح اســتان اصفهان ۴۸۰ 
کیلومتــرآزادراه، دو هــزار 
و ۱۷۴ کیلومتــر بزرگــراه، 

دو هــزار و ۲۴۵ کیلومتــر 
راههــای اصلــی، یکهزار و 
۸۵ کیلومتــر راههای فرعی 
و حــدود پنج هــزار و ۷۰۰ 
کیلومتر راههای روســتایی 
موجود اســت.   مدیرکل راه 
و شهرسازی استان اصفهان 
با بیــان اینکه حدود یکهزار 
و ۷۶۷ کیلومتــر از راههای 
ســطح اســتان نیاز به ارتقاء 
و تبدیــل به یک درجه باالتر 
دارند اذعان داشت: براساس 
اولویــت بندی هــای بعمل 
آمــده ۴۲۲ کیلومتــر ازاین 
راه ها در اولویت نخست بوده 
که نیاز به اقدام در ســال های 
پیــش رو دارد، یکهزار و ۲۸ 
کیلومتر در اولویت درجه دو 
 و ۳۱۶ کیلومتــر در اولویت 

درجه سه است.   
وی در خصــوص فرآینــد 
شــروع پروژه های راهسازی 
بیــان داشــت: بــرای آغاز 
ابتدا  راهســازی  پروژه های 
مبحــث مطالعات آن پس از 
انجام فرآیند انتخاب مشــاور 
صورت می پذیرد و بعد از آنکه 
مطالعات و نقشه ها آماده شد 

جهــت اخذ مجوز ماده ۲۳ و 
ردیــف اعتباری براســاس 
پــروژه مربوطه بــه تهران و 
یــا ســازمان برنامه و بودجه 
ارســال می شود.  قاری قرآن 
ادامــه داد: پس از آنکه ردیف 
اعتباری پروژه مشخص شد 
فرآینــد برگــزاری مناقصه 
و انتخــاب پیمانــکار انجام 

می پذیــرد.  وی با بیان اینکه 
در حال حاضر در اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان 
۴۲ قــرارداد فعــال در حوزه 
مهندســی و ســاخت وجود 
دارد گفــت: این قراردادها در 
قالب ۳۳ پروژه بوده و مجموع 
کل قراردادهایی که در حال 
حاضر اجرایی هستند حدود 
۵۱۳ میلیارد تومان اســت.   
مدیــرکل راه و شهرســازی 
استان اصفهان اذعان داشت: 
در قالــب این قراردادها ۳۲۷ 
کیلومتر احــداث باند دوم و 
حذف شــش نقطــه حادثه 
خیز توســط تقاطــع های 
غیرهمسطحی که در سطح 
استان در دست اجرا هستند 

در دستور کار است.  

گلستان / گروه استان ها: رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گلســتان گفت: ۱۷۹ بیمــار مبتال به کرونا در مراکز 
درمانی اســتان بستری هســتند که پنج نفر کمتر از 

روز قبل است.
دکتــر عبدالرضــا فاضل افزود: از این تعداد ۴۳ نفر در 
بخش مراقبت های ویژه به ســر می برند و ۱۴ نفر نیز 
به دلیل وخامت حالشــان با دستگاه تنفس مصنوعی 

)ونتیالتور( به حیات خود ادامه می دهند.وی از مردم 
خواست؛ شیوه نامه های بهداشتی مانند زدن ماسک 
و دوری از تجمع را بیش از پیش رعایت کنند.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین بر تزریق دوز 
ســوم واکســن کرونا تاکید کرد و از افرادی که سه ماه 
از نوبت تزریق دوز دوم آنها گذشــته خواست به برای 

دریافت نوبت سوم اقدام کنند.

ح کرد؛ رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان گلستان مطر

گلستان کرونادراستان کاهشیمبتالیانبه نوسان

خبر ویژه

شهردارمشهددردیدارباهیاتمدیرهخانهمطبوعاتورسانههایاستانخراسانرضوی:

فلسفه ذاتی رسانه ها و مدیریت شهری خدمت و ارتباط با مردم است
مشهد / سحر رحمتی

شــهردار مشــهد مقــدس گفــت: 
فلســفه ذاتی رســانه ها و مدیریت 
شــهری خدمــت و ارتبــاط با مردم 
اســت بنابراین رسانه ها اصلی ترین 
ســاختاری هستند که می توانند در 
عرصه مدیریت شــهری بیشــترین 
ارتباط را با شهرداری داشته باشند . 
سید عبدا... ارجائی در دیدار اعضای 
هیئــت مدیــره و بازرســان خانــه 
مطبوعات و رســانه های خراســان 
رضــوی افــزود: این موضــوع را می 
تــوان به دو دلیل دانســت؛ اول این 
که رســانه ها وشــهرداری، فلسفه 
ذاتیشــان، خدمت و ارتباط با مردم 
اســت، چرا که اگر رسانه ها مخاطب 
نداشــته باشند معنا ندارند و فلسفه 
وجودی شــهرداری هم بدون مردم، 
بی معناســت. وی، گستردگی کار را 
وجه مشــترک کار هــر دو مجموعه 
دانســت و ادامــه داد: ســازمانی به 
گســتردگی شــهرداری نداریم و به 
نوعی ابرســازمان محسوب می شود؛ 
حال آن که رســانه ها نیز با سرویس 
هــای متعدد اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاســی و ... همه اخبار را پوشــش 
می دهند که خود نشان از گستردگی 
آن دارد. شهردار مشهد در این زمینه 
از رســانه ها خواست دست به دست 

شــهرداری، کارهــا را پیش ببرند و 
خاطرنشــان کرد: البته این موضوع 
به معنای انتقاد نکردن نیســت؛ بلکه 
ارائــه راهکار، خیلی هم مفید خواهد 
بود.مدیــر خانه مطبوعات و رســانه 
های خراســان رضوی هم با اشاره به 
پیشینه این تشکل صنفی، مورد تایید 
و حمایــت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی،  گفت: خانه مطبوعات در 
ســال ۱۳۸۰ فعالیت رسمی خود را 
آغاز کرد و به عنوان یکی از خانه های 
مطبوعات پیشتاز در کشور محسوب 
می شــود. علی پاکباز خسروشاهی، 
به مشــکالت این مجموعه از جمله 
نبود مکانی مناســب برای اســتقرار 
و شــکل گیری برنامه ها، نداشــتن 
بودجــه بــه منظــور برنامــه های 
آموزشــی، صنفی، رفاهی و ... اشاره 

کرد و افزود: خراسان رضوی با وجود 
تعدد رســانه، هنوز موفق به برگزاری 
نمایشگاه مطبوعات نشده است و در 
حوزه رقابت رســانه ای هم فقط یک 
نوبت در سال ۱۳۹۵ اولین جشنواره 
مطبوهات، خبرگــزاری ها و پایگاه 
های خبری را داشــت و پس از آن، 
همکاران خبرنگار ما همچنان منتظر 
و متوقع برگــزاری چنین رویدادی 
هستند؛ حال آن که بسیاری از استان 
ها آماربرگزاری جشنواره هایشان، دو 
رقمی شده است.مجتبی نوریان دبیر 
خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 
رضوی نیز به پیشــنهاد طرحی برای 
ایجاد مجتمع رسانه ای از سالیان قبل 
اشاره کرد و گفت: برخی از استان ها 
توانستند این کار را انجام دهند؛ اما در 
استان ما با وجود ایده پردازی آن و نیز 

به عنوان یکی از قطب های رسانه ای 
کشور، چنین امکان و فرصتی فراهم 
نشــد و مدیران رســانه ها پراکنده و 
با ســختی فعالیت می کنند. محمد 
جواد رنجبر دیگر عضو هیئت مدیره 
خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 
رضوی هم، با اشاره به خال جشنواره 
تخصصی مطبوعات، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری اســتان، برگزاری 
این جشــنواره را بــه عنوان فرصتی 
برای رقابت خبرنگاران و رســانه ها 
یادآور شد و گفت: خراسان رضوی با 
وجود همه ویژگی ها از جمله رسانه 
هــای برتر مجازی کشــور، روزنامه 
های سراســری و همچنین رســانه 
هــای متعدد و خبرنگاران حرفه ای، 
متاسفانه نتوانسته است به این انتظار 
دیرینه آنان به دلیل مشکالت بودجه 
ای، پاسخ دهد.بر اساس این گزارش، 
اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه 
مطبوعات و رســانه های خراســان 
رضــوی با بیان مشــکالت و چالش 
هــای پیــش رو خواســتار کمــک 
شهرداری در اختصاص مجموعه ای 
به خانه مطبوعات و دیگر رسانه های 
فعال اســتان، مساعدت در برگزاری 
جشــنواره مطبوعات و رســانه های 
اســتان، حمایت از این تشکل صنفی 
برای تامین مسکن خبرنگاران شدند.
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کوتاه از جامعه

گشتجریمههای باز
کروناییبهجادهها

جانشــین پلیس راهور ناجا در 
پاســخ به این سوال که وضعیت 
تــردد به شــهرهای کرونایی با 
توجــه به قرار گرفتن ۹ شــهر 
در وضعیــت قرمز و نارنجی چه 
می شــود؛ اظهار داشت: تردد 
خودروهای شخصی پالک غیر 
بومــی »از« و »به« شــهرهای 
قرمز و نارنجی با داشتن تاییدیه 
تزریق واکســن در سامانه و در 
وضعیــت »قرنطینــه بیماری 
نبودن« فرد امکان پذیر اســت.
ســردار ســید تیمور حسینی 
گفت: در این مرحله برای تردد 
خودروهای شخصی پالک غیر 
بومــی »از« و »به« شــهرهای 
زرد و آبــی صرفــاً بــا تایید در 
وضعیت بیماری قرار نداشــتن 
در ســامانه امکانپذیر اســت. 
ســردار حسینی در ادامه اعالم 
کرد: اعمال جریمه خودروهای 
شخصی »از« و »به« شهرهای 
قرمز و نارنجــی بدون تاییدیه 
واکســن و یا نداشتن پی سی آر 
مثبت در هر ۲۴ ســاعت مبلغ 
یک میلیون تومان خواهد بود.
وی افزود: در تردد خودروهای 
شخصی به شهرهای زرد بدون 
داشــتن پی ســی آر منفی ) در 
وضعیــت قرنطینــه و بیماری 
نبــودن( مبلغ ۵۰۰ هزار تومان 
در هر ۲۴ ساعت جریمه اعمال 
خواهد شــد.وی گفــت: تردد 
حمــل و نقــل عمومــی برون 
شهری با اســتفاده از اتوبوس، 
قطار، هواپیما و وســایل نقلیه 
دریایی با داشتن تاییدیه تزریق 
واکسن در سامانه و در وضعیت 
قرنطینه بیماری نبودن امکان 
پذیر اســت. وی افــزود: تردد 
خودروهــای  شــهری  درون 
شــخصی نیز به صورتی امکان 
پذیر اســت که مالکین آنها در 
وضعیت بیماری قرار نداشــته 

باشند.

آغازپیشثبتنامسفر
بهسوریه

ســازمان حج و زیارت با صدور 
اطالعیــه ای از پیــش ثبت نام 
ســفر های زیارتی به ســوریه 
از روز ۶ بهمــن خبــر داد.متن 
اطالعیــه پیش ثبت نام ســفر 
زیارتی به ســوریه به این شرح 
اســت: بــا توجه به اســتقبال 
متقاضیان استان های مختلف 
برای ســفر زیارتی سوریه که به 
تازگی از ســر گرفته شده است 
و با عنایت به موافقت ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، سازمان 
حج و زیارت پیش ثبت نام زائران 
در همه استان های کشور را آغاز 
کــرده تا از ایــن طریق امکان 
برنامــه ریزی هــای الزم برای 
راه اندازی پرواز های اســتان ها 
در طــی ســه ماه آتــی انجام 
شــود.متقاضیان می تواننــد با 
مراجعــه به بخش »پیش ثبت 
نام سوریه« در سامانه زیارت به 
 )www.ziarat.haj.ir( نشانی
برای خود و همراهانشان پیش 
ثبت نــام کنند.پیش ثبت نام از 

۶ تا ۱۵ بهمن ماه است.

 جانشین معاون دفتر مشاوره 
 و امور شناختی 

سازمان بهزیستی کشور:

۲3.۴درصدایرانیان
ازانواعاختالالت
روانیرنجمیبرند

جانشــین معاون دفتر مشاوره 
و امــور شــناختی ســازمان 
بهزیســتی کشــور گفــت: بر 
اســاس دقیق تریــن مطالعه 
جهانــی،  اپیدمیولوژیــک 
ناتوانی های ناشــی از بیماری 
ســالمت روان در ایران، نسبت 
به کل ناتوانی های ناشی از سایر 
بیماری ها ۹.۲۵ درصد اســت و 
این وضعیت در ســطح جهانی 
۴.۸۲ درصد گزارش شده است.

وی گفــت: بر اســاس آخرین 
پیمایشــی که در کشور انجام 
گرفتــه ۲۳.۴ درصد از مردم از 
انــواع اختالالت روانی رنج می 
برند.مهری امیری افزود: سامانه 
ارزیابی وضعیت روانشــناختی 
ناشــی از همــه گیــری کرونا 
را بــرای بررســی ســه محور 
استرس، اضطراب و افسردگی 
ایجاد کرده ایم که این ســامانه 
از ابتــدای همه گیری کرونا از 
ســال ۹۸ اســتقرار یافته است 
تا طراحــی برنامه نظام ارجاع 
سیستمی و هدفمند و خدمات 
روانشناختی در بحران کرونا را 
داشــته باشیم.وی گفت: عالوه 
بر این سامانه، خدمات مشاوره 
تلفنی ۱۴۸۰ و مراکز مشــاوره 
خدمــات روانشــناختی نیز از 
قبل وجود داشته است.امیری 
تصریح کرد: بر اســاس سامانه 
خــود ارزیابی روانشــناختی 
بهزیستی ۶۸درصد از مراجعه 
کننــدگان دارای افســردگی 
دارای  درصــد   ۱۶ خفیــف، 
افسردگی متوسط و ۱۶ درصد 
دارای افســردگی شدید بوده 
اند؛ همچنین ۶۹ درصد دارای 
اســترس خفیــف، ۱۵ درصد 
دارای اســترس متوسط و ۱۶ 
درصد دارای اســترس شدید 
بوده و در مورد اضطراب نیز ۶۶ 
درصد دارای اضطراب خفیف، 
۱۸ درصد متوسط و ۱۶ درصد 
شدید بوده اند.امیری با اشاره به 
اینکه اضطراب و استرس بیشتر 
در میان ســنین ۱۶ تا ۲۵ سال 
دیده شــده است، گفت: زمینه 
اختالل افسردگی ناشی از کرونا 
نیز بیشــتر در افراد باالتر از ۷۰ 
ســال بوده است.وی در رابطه با 
خط مشــاوره ۱۴۸۰ نیز اظهار 
کــرد: در ابتدای شــیوع کرونا 
میــزان تماس های ناشــی از 
اضطــراب زیاد بود اما به مرور، 
بیشــترین تمــاس مربوط به 
ناامیدی، بالتکلیفی و مشکالت 
مربــوط به کودکان و نوجوانان، 
بیــکاری و مســائل اقتصادی 
و ســوگ های ابراز نشــده بوده 
است.وی افزود: با خط مشاوره 
۱۴۸۰، یک میلیون و ۳۳۴ هزار 
نفــر در دوران همه گیری کرونا 

تماس گرفته شده است.

7جامعه

وزیرتعــاون، کار و رفاه اجتماعی بر پیگیری و رســیدگی 
وضعیــت اقتصــاد ســالمندان، درمــان و بیمه تکمیلی 
ســالمندان تاکید کرد.حجت ا... عبدالملکی یادآور شــد: 
دبیرخانه شــورای ملی ســالمندی باید نقش هماهنگی و 
اندیشه ورزی داشته باشد و در حوزه عملیاتی نیز با نظارت 
رئیس سازمان بهزیستی کشور این روند پیگیری می شود.
وی افزود: در حوزه حقوقی از قوانین باالدســتی تا قوانین 

اجرایی موضوعات مرتبط با سالمندی را پیگیری می کنیم.عبدالملکی بر حمایت از 
اقدامات مبتکرانه، نوآورانه و دانش بنیان در حوزه سالمندی تاکید کرد و گفت: باید 
میزان نیازمندی سالمندان در همه دهک های درآمدی احصاء شود تا بتوانیم برای 

سالمندان نیازمند برنامه های حمایتی ویژه ارائه کنیم.وی 
همچنین یکی از نگرانی های اصلی کشور در سال های آینده 
را کاهش نسبت جوانان به سالمندان و بسته شدن پنجره 
جمیعتی دانست.وی افزود: پیشگیری از بسته شدن پنجره 
و سالمندی جمعیت و مراقبت از سالمندان جامعه باید دو 
راهبرد اصلی در کشور باشد که البته وظیفه تخصصی شورای 
ملی سالمندان پیگیری موضوع دوم است.عبدالملکی گفت: 
باید مراقب سالمندی جمعیت در کشور باشیم، نرخ پیری جمعیت ایران به شدت 
و ســرعت در حال افزایش اســت و این روند باید با سیاســت گذاری مناسب اصالح 

شود.وی افزود: تمامی ارکان کشور باید در مسیر افزایش جمعیت حرکت کنند. 

وزیر کار:

شرایط»بهزیستن«بایدبرایسالمندانفراهمشود

خبر ویژه

از نیمه بهمن ماه صورت می گیرد؛ 

کسیهایپایتخت کسنبررویشیشهتا کارتوا الزامنصب
معاون نظارت و امور مناطق ســازمان تاکســیرانی 
شــهر تهران از الزامی شــدن نصب کارت واکسن 
بــر روی شیشــه خودروی تاکســیرانان پایتخت 
خبر داد. ســید امیر هنجن، معاون نظارت و امور 
مناطق،بــا اعالم ایــن مطلب افزود: این اقدام پیرو 
ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین هماهنگی 
صورت گرفته با وزارت کشور مد نظر قرار گرفت و بر 
اساس آن رانندگان تاکسی می بایست با مراجعه به 

سایتsalamat.gov.ir نسبت به دریافت تصویر 
کارت واکســن دیجیتال دارای کیوآر )QR( کد و 
الصاق  آن بر روی شیشه جلوی تاکسی، درقسمت 
پایین ســمت راســت، اقدام کنند.معاون نظارت و 
امور مناطق ســازمان تاکسیرانی گفت: الصاق این 
کارت از نیمه بهمن ماه برای تمامی تاکســیران ها 
الزامــی اســت و در صورت عــدم نصب آن بر روی 
شیشــه تاکســی، عوامل نظارتی سازمان، نسبت 

بــه ثبت تخلف تاکســیران و جلوگیری از فعالیت 
اقدام می کنند.ضمن این که اجرای طرح به شیوه 
ارشــادی یک هفته زودتر از اجرای طرح اصلی در 
دستور کار عوامل نظارتی سازمان تاکسیرانی شهر 
تهــران قرار می گیرد.معاون نظارت و امور مناطق 
سازمان تاکسیرانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه 
۵هزار و ۱۷۷ تاکسیران هنوز برای دریافت واکسن 

اقدام نکرده اند .

ترسمانبهسرمانآمد؛

بازگشت قرمزی کرونا  در نقشه کشور
در تازه ترین رنگ بندی کرونایی کشــور 
که اپلیکیشــن ماسک اعالم کرد از روز 
چهارشــنبه ۶ بهمن ماه، یک شهرستان 
قرمــز، ۸ شهرســتان نارنجــی، ۱۱۴ 
شهرســتان زرد و ۳۲۵ شهرســتان در 
وضعیــت آبــی قرار دارند.بــا آغاز خیز 
ششم کرونا و در پی افزایش سریع موارد 
ابتــال، از این پس تــا اطمینان از پایدار 
شدن شرایط رنگ بندی کرونایی کشور 
در فواصــل کوتاه تری منتشــر خواهد 
شد.شهرســتان اردکان از اســتان یزد 
نخستین شهری است که پس از انتشار 
ســویه امیکرون در وضعیت قرمز کرونا 
قرار گرفت. از ۲۰ آذر امســال یعنی طی 
۴۷ روز گذشته، هیچ شهری در وضعیت 
قرمز نبود.عالوه  بر آن، شهرســتان های 
کاشــان )اصفهان(، فردوس )خراسان 
جنوبــی(، تربــت حیدریه )خراســان 
رضوی(، بســتک )هرمــزگان(، ابرکوه، 
خاتــم، مهریز، میبــد )یزد( در وضعیت 
نارنجــی قرار گرفتند.همچنین در حال 
حاضر ۱۱۴ شهرســتان در وضعیت زرد 
کرونا هســتند. تبریز، ارومیه، اصفهان، 
کرج، بوشــهر، تهران، بیرجند، مشهد، 
زنجان، ســمنان، شــیراز، قم، کرمان، 
رشت، خرم آباد، ساری، اراک، بندرعباس 
و یزد مراکز اســتان هایی هســتند که از 
وضعیــت آبی خــارج و در وضعیت زرد 
قــرار گرفته اند.بــا تصمیم ســتاد ملی 
کرونا، شاخص های رنگ بندی کماکان 
صرفا بر مبنای آمار بســتری هســتند و 

تغییر جدیدی نداشته اند.

همهسرماخوردگیهااومیکروناست
شروین شکوهی، متخصص بیماری های 
عفونی، در خصوص افزایش آمار مبتالیان 
بــه اومیکرون، گفــت: در حال حاضر هر 
مریضی که به دلیل سرماخوردگی مراجعه 

می کند اولین تشــخیص کرونا و ابتالء به 
اومیکرون اســت و بایــد دوران قرنطینه 
خــود را در منزل طی کند. وی با اشــاره 
به اینکه افراد سرماخورده نیازی به تست 
کرونا ندارند، تاکید کرد: به دلیل اینکه ۵۰ 
درصد تســت ها با خطا رو به رو می شوند 
و همچنیــن بــا توجه به اینکه افرادی که 
تست شأن منفی می شود به دلیل اشتباه 
رخ داده خود را قرنطینه نمی کنند بنابراین 
نیاز است همه سرماخوردگی ها اومیکرون 
تلقی شده و مدت الزم را برای قرنطینه طی 
کنند. شکوهی با اشاره به اینکه کیت های 
اومیکرون با دلتا فرقی ندارد، افزود: تست 
کرونای مبتالیان به اومیکرون هیچ تفاوتی 
با ســویه های دیگر کرونا ندارد و با همان 
تست کرونا قابل تشخیص است بنابراین 
اینکه گفته می شود اومیکرون نیاز به تست 
خاصی دارد اشــتباه است. رئیس بخش 
عفونی بیمارســتان لقمان حکیم، گفت: 
افزایــش آمار مبتالیان روزانه در آمریکا و 
کشــورهای اروپایی نشان می دهد شیوع 
اومیکرون بســیار باال است بنابراین الزم 
است مجدد به منظور حفظ سالمت مردم 
محدودیت ها اجرایی شــود و تا زمانی که 
مدارس حضوری است، مسافرت ها برقرار، 
سینماها باز هستند و شرایط عادی تلقی 
شود، با افزایش روزانه آمار مبتالیان رو به 

رو خواهیم بود. وی اظهار داشــت: نباید 
اومیکرون را ســاده گرفت و همین ساده 
انگاری ها باعث شــده آمار مبتالیان یک 
روزه از سه هزار نفر به ۹ هزار نفر افزایش 
یابــد. عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 
واکسیناســیون تأثیــر زیادی در کاهش 
مرگ و میرها دارد، افزود: واکسیناسیون 
علیه کرونا درصد زیادی از مرگ و میرها 
را کاهش می دهد اما اینکه بگوییم مرگ 
و میــر کاهــش یافته و قطعــاً در صورت 
ابتالء مشکلی به وجود نمی آید، استدالل 
منطقــی نیســت و در طوالنی مدت آثار 
افزایش مبتالیان را می بینیم. شــکوهی 
گفت: اومیکرون تافته جدا بافته نیســت 
و باید همانند سویه های قبلی کرونا با آن 
برخورد شــود و فقط احتمال کشندگی 

آن کمتر است.

مدتزمانقرنطینه
مبتالیانبهاومیکرون

وی در خصوص تعداد روزهای قرنطینه 
اومیکرون، تاکید کرد: در آمریکا به دلیل 
ابتــالی باالی یک میلیون در روز، تعداد 
روزهــای مورد نیــاز قرنطینه را با عالئم 
خفیف ۵ روز و با عالئم شدید ۱۰ روز اعالم 
کردند و برای این است که بتوانند حضور 

افراد در محل کار را مدیریت کنند اما در 
ایران نمی توانیم چند روز برای قرنطینه 
کافی اســت بنابراین باید افراد تا بهبود 
کامل همانند ســویه قبلی در خانه های 
خــود بماننــد تا از شــیوع این بیماری 
جلوگیری و زنجیره انتقال قطع شــود. 
متخصص بیماری های عفونی با اشاره به 
اینکه نباید جان مردم را به بازی گرفت، 
گفت: شــاید درصد کمی از مبتالیان به 
ویروس سرماخوردگی گرفتار اومیکرون 
نشده باشند اما برای قطع زنجیره به همه 
توصیه می کنیم که با کوچک ترین عالئم 
ســرماخوردگی خود را قرنطینه کنند و 
نیازی به تست دادن ندارند. وی ادامه داد: 
آمار مبتالیان به کرونا به طور حتم چند 
برابر آمار اعالم شــده اســت چرا که این 
آمار فقط مربوط به افرادی است که تست 
شــأن مثبت شده و با در نظر گرفتن ۵۰ 
درصد خطای تست ها می توانیم بگوییم 
آمار خیلی بیشتر از اینها است. شکوهی 
تاکیــد کرد: طی یکی، دو هفته آینده با 
انفجار آمار بســتری ها مواجه می شویم 
و از اواخــر بهمــن روزها و مــاه بدی را 
در پــی خواهیم داشــت. رئیس بخش 
عفونی بیمارســتان لقمان حکیم افزود: 
تعداد مرگ و میرها در این ســویه کمتر 
از دلتاســت اما تعداد مبتالیان چندین 
برابر دلتا خواهد شد بنابراین آمار مبتال و 
بستری وحشتناک باال می رود.وی تاکید 
کرد: مگر در آمریکا و اروپا کسی واکسن 
نزده! آنها هم واکســن زده اند اما تعداد 
مبتالیان به اومیکرون در این کشــورها 
بسیار باالست و این آینده ماست که باید 
با تمهیدات، پیشگیری و محدودیت های 
الزم با شــیب کمتر به این آینده برسیم 
تا سیستم درمانی دچار مشکل نشود. ما 
نمی توانیم جلوی آمار مبتالیان را بگیریم 

اما می شود شیب را کمتر کرد. 
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بلیطفروشیجشنوارهفجر
کسنزدهها تنهابهوا

معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت با اشــاره 
به اینکه پروتکل های بهداشــتی 
جشــنواره فجر هنوز ابالغ نشده 
اســت، اتصــال وزارت ارشــاد 
به ســامانه مدیریت هوشــمند 
کرونــای »ایران من« را ضروری 
خواند و تاکید کرد: به این ترتیب 
فروش بلیط تنها به کسانی صورت 
می گیرد که واکسینه شده باشند و 

بدانیم که بیمار نیستند.
مهندس محسن فرهادی درباره 
شــرایط برگــزاری جشــنواره 
فجــر، گفت: بــا توجه به جهش 
جدیــد کرونا با ســویه امیکرون 
کــه اکنون رو به ازدیاد گذاشــته 
اســت، فکر می کنم شاید مجبور 
باشــیم علی رغــم میــل خود 
محدودیت هایی اعمال کنیم که 
البته به معنای تعطیالت نخواهد 
بــود، ولی میزان جمعیتی که در 
جشــنواره فجر حضــور خواهند 
داشت باید کنترل شده باشد. در 
واقــع خط قرمز هایی که در مورد 
انتشــار و گسترش بیماری وجود 

دارد، باید کنترل شود.
وی افــزود: تامین تهویه، فاصله 
تزریــق  اجتماعــی،  گــذاری 
واکســن و اســتفاده از ماسک در 
جشــنواره فجر باید کنترل شود. 
این ســخت گیری ها احتماال در 
ســالن های عادی سینما و تئاتر 
و کنســرت های عادی هم اعمال 
خواهد شــد.فرهادی با اشاره به 
اینکــه این تصمیمــات هنوز به 
دبیرخانــه جشــنواره فجر ابالغ 
نشده است، بیان کرد: ستاد ملی 
کرونــا تصمیم گیــری نهایی در 
ایــن مورد را انجــام خواهد داد و 
سپس به نهاد متولی ابالغ خواهد 
کرد. از نظر وزارت بهداشــت باید 
ســختگیری هایی در این زمینه 
اعمال شــود تا بتوانیم شــرایط 
شــیوع بیمــاری را تحت کنترل 
داشــته باشیم در غیر این صورت 
ورود به پیک ششــم ناگزیر است.

وی افزود: بــا ابالغ پروتکل های 
مخصــوص جشــنواره فجر، در 
صورتــی که از نیرو هــای مرکز 
ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت درخواست شود تا در 
محــل برگزاری ایــن تجمعات 
حضور داشته باشند، نیرو های ما 
مانند سال قبل فعالیت خود را در 
مراکز آغاز کرده و اقدام به نظارت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی 
خواهنــد کــرد.او ادامه داد: یک 
نکته ضروری اتصال سینما، تئاتر، 
کنســرت و جشنواره ها به سامانه 
ایران من اســت؛ یعنی بلیط فقط 
به کسی فروخته شود که واکسینه 
شــده باشد و بدانیم که بیمار هم 
نیســت؛ بنابراین اگر بیمار نباشد 
و در شرایط قرنطینه قرار نگرفته 
باشد به تســت منفی PCR هم 
بــرای حضور در این اماکن نیازی 

ندارد.

فرهنگ و هنر

مسجد آقابزرگ کاشان ؛

یادگارمعماریقجری

یکی از شــاخص ترین بناهایی 
که در معماری میتوان نام برد، 
مسجد آقا بزرگ است. در این 
مسجد شما می توانید تلفیقی 
از فرهنگ ایرانی و اســالمی را 
ببینید. مسجد آقا بزرگ یکی از 
جاهای دیدنی کاشان است که 
در دل کویر خودنمایی می کند. 
یکی از زیباترین و با شکوه ترین 
مساجدی که از دوره قاجار به جا 
مانده است، مســجد آقا بزرگ 
اســت که تنها مسجد ۵ طبقه 

جهان به شمار می رود.
علتنامگذاری
قابزرگ مسجدآ

مال محمد مهــدی نراقی یکی 
از مجتهدان کاشانی بود که در 
زمان تولد فرزنــدش فوت می 
کند و نام پدر را بر روی پســر 
می گذارند. پسر مال محمد هم 
دنباله رو پــدرش بود و مجتهد 
شد. مردم کاشان برای این که 
پدر و پسر را اشتباه نگیرند، پدر 
را آقا بزرگ و پسر را آقا کوچک 
نامیدند. از این رو نام مسجد را 
برای قدردانــی از کارهای مال 
محمد مهدی نراقی، مسجد آقا 

بزرگ نامیدند.
قابزرگ معماریمسجدآ

همان طور که پیش تر گفتیم، 
این مســجد یک مدرســه هم 
دارد. مدرســه آقابــزرگ بــه 
سبک مدارس چهار باغ و صدر 
اصفهان ساخته شــده است و 
پالن مســجد آقابزرگ کاشان 
هم دارای ســه شبستان است.
کتیبه های مســجد آقا بزرگ 
توســط محمد ابراهیم، محمد 
حسین و ســید صادق کاشانی 
که از خوشنویسان برجسته آن 
زمان بودند، نگاشته شده است.
مســجد آقابزرگ ۵ طبقه دارد 
و دو صحن یا حیــاط در باال و 
پایین دارد. یکی از نکات اصلی 
معماری این مسجد این است 
که مسجد و مدرســه را تلفیق 
کرده است و در آن همه فضاهای 
متنــوع و مورد نیاز مدرســه و 
مسجد با هم قرار گرفته است. 
این نوع ساختار در واقع به نوعی 
شکستن اصول طراحی سنتی 
است و قابل قیاس با نمونه های 
دیگر نیســت و همین موضوع 
آن را به یک شــاهکار معماری 
تبدیل کرده اســت. یکی دیگر 
از شــاهکارهای معماری، خانه 

طباطبایی ها در کاشان است.

گردشگری

 مدیرکل آزمایشــگاه های مرجع ســالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
کیت های تولید داخل کشور براساس نتایج ارزیابی آزمایشگاهی و گزارش آزمایشگاه مرجع 
کشــوری در انســتیتو پاســتور ایران، توانایی تشخیص واریانت اومیکرون را به همان خوبی 
واریانت دلتا دارند. سیامک سمیعی افزود: کیت های تولید داخل کشور در آزمایشگاه های 
دانشگاهی شبکه کووید-۱۹ کشور و سایر آزمایشگاه های پزشکی مجاز برای تشخیص و 
غربالگری کووید-۱۹ مورد استفاده قرار می گیرند و نتایج منفی آزمایش تشخیص مولکولی 
و تشخیص سریع، بخصوص وقتی در مورد افرادی که عالئم بالینی دارند ولی نتیجه آزمایش 
اول آنها منفی می شــود برای بار دوم تکرار می شــود، می تواند مالک تشــخیص قطعی قرار 

گیرد.  وی اظهارداشت: در صورتی که بیمار در سیر بیماری بیش از حد زود یا دیر مراجعه کند 
ممکن است نتیجه آزمایش منفی شود. این احتمال در مورد همه عوامل بیماری زای میکروبی 
وجود دارد و پزشک معالج در روند تشخیص بالینی و تعیین تکلیف بیمار به آن توجه می کند.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت ادامه داد: قبل از شیوع وسیع واریانت 
اومیکرون، یعنی تا زمانی که واریانت دلتا سهم بیشتری در ابتال به بیماری داشت، اکثریت 
مواردی که به دلیل عالیم تنفسی برای انجام آزمایش تشخیصی مورد نمونه برداری قرار می 
گرفتند از نظر کووید-۱۹ منفی بودند. بطوریکه در مواقعی حتی بیش از ۹۰ درصد آنها علل 
دیگری مثل آنفلوانزا، سرماخوردگی ساده فصلی و سایر ویروس ها عامل بیماری تنفسی بودند.  

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سامت وزارت بهداشت:

کشورتواناییتشخیصاومیکرونرادارند کیتهایتولیدداخل

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

 این تعرفه ها 
 با مردم 

چه کرده؟!
نگاهی به تعرفه مشاوره های 
روان شناسی و روان درمانی 

در پایتخت نشان می دهد هر 
جلسه 5۰ دقیقه ای مشاوره 

معمولی از سوی یک متخصص 
روانشناسی، بین 25۰ تا 
35۰هزار تومان است و 

گاهی این تعرفه ها به 6۰۰ 
هزار تومان برای یک ساعت 

مشاوره هم می رسد. مهدی 
عزیزی با انتشار کارتونی در 

خبرآنالین به این موضوع 
پرداخت.

داوود بیدل کارگردان فیلم ســینمایی 
»نمور« که در بخش ســودای سیمرغ 
چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد 
گفت: فیلمنامه این اثر که نوشته نوشین 
معراجی است برای کار به من پیشنهاد 
شــد. بعد از اینکه آن را خواندم با توجه 
به نکته جذابی که در متن وجود داشت 
روی آن متمرکز شــدیم و با یکی دو بار 
بازنویســی متن جذابیت کار را تقویت 
کردیم تا به این فیلمنامه ای که اکنون 
ساخته شده، رسیدیم. کارگردان سریال 
»راه و بیراه« با اشاره به پیش تولید این 
فیلم اظهار کرد: من قائل به پیش تولید 
برنامه ریزی شده هستم و به قول خودم 
گاهی برای فیلم پیِش پیش تولید دارم و 
برای فیلم سینمایی »نمور« نیز  دقیقا از 
زمانی که بازنویسی های متن شروع شد 

پیش تولید را نیز آغاز کردم.
کارگردان ســریال »بیم و امید« عنوان 
کرد: شــروع پیش تولید از ابتدای کار 
تاثیر مثبتی روی بازنویســی اثر داشت 
چون به این صورت از ابتدا می دانستیم 
قــرار اســت چه کاری انجــام دهیم.  با 
اینکه پیش تولید کمی طوالنی شد اما 

در تولیــد فیلم  تقریبا بدون مشــکل و 
طبق برنامه ریزی پیش رفتیم.

کارگردان ســریال »تن ها« با اشــاره 
به داشــتن اســتوری برد ســر صحنه 
فیلمبرداری مطرح کرد: اســتوری برد 
برای تفهیــم ایماژ کارگردان به عوامل 
فیلم اســت تا بتوانــد ارتباط بهتری با 
بازیگران و عوامل برای اجرا کردن صحنه 
مورد نظر داشته باشد البته که استوری 
برد برای صحنه های شــامل پالن های 
مختلف و فیلم های دارای شرایط خاص 
صد در صد الزم است تا دقیقا همه بدانند 

قرار است چه کاری انجام دهند اما درباره 
فیلم ســینمایی »نمور«  من سر صحنه 

استوری بردم را طراحی می کردم.
او ادامه داد:  فیلم »نمور« ساختار فرمی 
پیچیده ای ندارد و یکی از ویژگی های 
مهم اثر پاک شدن رد پای کارگردان از 
فیلم است تا مخاطب با داستان ارتباط 
برقرار کند و این یک تجربه جدید برای 
من بود تا به ســاده ترین شــکل ممکن 

قصه را تعریف کنم.
این کارگردان سینما اظهار کرد: »نمور« 
بر پایه تعلیق شــکل می گیرد و یک اثر 

جهان شــمول اســت. هر فردی از هر 
قومیت، زبان و  فرهنگ جغرافیایی می 
توانــد با این اثر ارتباط برقرار کند و این 
یکــی دیگر از ویژگی هــا و نقاط قوت 

فیلم است.
بهشدتقائلبهاستفادهاز

ترکیببازیگرهستم
کارگردان »روزگاری عشــق و خیانت« 
با اشاره به انتخاب بازیگران فیلم اظهار 
کرد: به شدت قائل به استفاده  از ترکیب 
بازیگــران هســتم و در اصل ذوق زده 

همکاری با یک بازیگر خاص نیستم.
او ادامه داد: براســاس کاراکتری که در 
فیلــم وجــود دارد بازیگر را انتخاب می 
کنم و بازیگران را براســاس ترکیبی که 

مدنظر دارم کنار هم می چینم.
کارگردان سریال »در قصه ها زندگی می 
کنند« درباره انتخاب باربد بابایی مجری 
صدا و سیما به عنوان بازیگر برای بازی در 
این فیلم مطرح کرد: اگر باربد بابایی را هم 
از فیلم کنار بگذاریم و بازیگر دیگری را 
جایگزین کنیم من به عنوان کارگردان 
همین بازی را که خواهید دید از بازیگر 

بعدی به عنوان خروجی انتظار دارم.

»نمور« بر پایه تعلیق شکل می گیرد


