
کرات؛ تنفس در مذا

کرات وین در دست پایتخت ها ادامه مذا
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کرات وین بر سر احیای برجام که از بیست و هفتم  کره کنندگان هشتمین دور مذا    مذا
دســامبر آغــاز شــده بــرای دومیــن بار به منظــور رایزنی و دریافت دســتورالعمل های الزم 
گشــتند.  انریکه مورا هماهنگ کننده کمیســیون  برای چند روز به پایتخت هایشــان باز

کنون به اتخاد تصمیمات سیاســی نیاز اســت«. بر  مشــترک برجــام اعــام کــرد کــه »هم ا
کره کننده در وین، دور هشتم گفت وگوها  اساس تفاهم انجام شده میان هیأت های مذا

 | صفحه 2 به مدت حدود یک هفته تنفس خواهد داشت...

 پیش بینی قیمت دالر  در یک ماه آینده

گران شد دالر دوباره 
صفحه 3 
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رئیس جمهور: 

سفرهای استانی دولت 
 متوقف می شود

ً
موقتا

کیــد بــر ضرورت       رئیــس جمهــور بــا تا
دســتورالعمل های  دقیق تــر  رعایــت 
بهداشتی در شرایط کنونی خاطرنشان 
کرد: به منظور رعایت دستورالعمل ها و 
صیانــت از جــان شــهروندان، تــا بهبود 
 
ً
شــرایط، سفرهای استانی دولت موقتا

انجام نخواهد شد...

 معاون فنی مرکز سالمت محیط 
ح کرد؛ و کار وزارت بهداشت مطر

 اعمال محدودیت 
گروه شغلی برای ۹ 

     معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار 
وزارت بهداشــت گفت: طبیعت امیکرون 
ســرعت زیــادی دارد. مهم تریــن راه بــرای 
کســن کرونا  جلوگیری، تزریق دوز ســوم وا
کسن پروتکل ها هم  است. در کنار زدن وا

باید رعایت شود...  | صفحه 7  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

کارآمدی سیستم   نا
حمل و نقل

7

یک تیر و دو نشان ایران 
در قرارداد نفتی با ونزوئال

4

سقف پاداش پایان 
کارکنان در سال  خدمت 
آینده ۴۷۲ میلیون تومان

2

 منابع ارزی ایران 
در عراق آزاد شد

3

 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تکمیل الویت پنجم و احداث منظرگاه

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

الویــت  تکمیــل  ای  مرحلــه  یــک  عمومــی  مناقصــه  دارد  نظــر  در  بندرعبــاس  شــهرداری 
پنجــم و احــداث منظــرگاه بــه شــماره 2000004916000020 را از طریــق ســامانه تــدارکات 

نمایــد. برگــزار  دولــت  الکترونیکــی 
کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه 

ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد.
متقاضیــان شــرکت در فراخــوان در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه، نســبت بــه ثبــت 
صاحبــان  کلیــه  بــرای  برخــط(  صــورت  )بــه  الکترونیکــی  امضــای  گواهــی  دریافــت  و  نــام 

امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان:1400/11/10 ساعت : 7:00

مهلت دریافت اسناد فراخوان:1400/11/14 ساعت 19:00
مهلت ارسال پیشنهادات:1400/11/25 ساعت 19:00
کت ها: 1400/11/27 ساعت 14:30 گشایی پا زمان باز

ــر آئیــن نامــه معامــات جدیــد شــهرداری تهــران تســری بــه مراکــز اســتانها  ایــن آگهــی براب
صرفــًا یــک نوبــت منتشــر مــی گــردد.

کار: ضمانــت نامــه بانکــی یــا فیــش واریــزی  نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع 
بــه مبلــغ 30/000/000/000 ریــال

امــام  بلــوار  آدرس  بــه  بندرعبــاس  شــهرداری   : دســتگاه  آدرس  و  تمــاس  اطالعــات 
07633625029 شــماره  خمینــی)ره( 

شناسه اگهی: 1267948

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
به شرح جدول ذیل 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 نوبت اول

لومینیومــی بــه شــرح جــول ذیــل و برابــر  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای خریــد انــواع کابــل فشــار متوســط آ
مشــخصات فنــی پیوســت اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا 
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: wwwsetadiran.ir انجــام خواهــد شــد 
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه 

محقــق ســازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه مورخ 1400/11/10

آخرین مهلت زمانی دریتف اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 

کت های الف و ب: روز شنبه مورخ 1400/11/30 ساعت 11 )یازده صبح( خواهد بود.  گشایی پا زمان باز
تاریــخ تشــکیل جلســه افتتــاح پــاکات ج )پیشــنهاد قیمــت( پیشــنهاد دهنــدگان بــا ملحــوظ قــرار دادن زمــان جهــت بررســی مشــخصات فنــی پیشــنهاد دهنــدگان توســط 

کمیتــه فنــی بازرگانــی در جلســه گشــایش پــاکات الــف و ب بــه اطــاع شــرکت کننــدگان در مناقصــه خواهــد رســید. 
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیــه و تســلیم 
نمایــد و بــه پیشــنهادی فاقــد امضــا مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود مطلــق ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 

کل تضمین شرکت در مناقصه )به ریال( موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه  نوع اعتبار مبلغ 

لومینیومی 237-1400 کابل فشار متوسط آ تجدید خرید انواع 
طرح های عمرانی ۹11/000/000)شماره فراخوان 200000۹003000224( 

کتهای الف:  گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
آدرس: ارومیه- بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش شرکت توزیع نیروی برق استان تلفن 3110-044 داخلی 4339

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 1456 

دفتر ثبت نام: 88969737 - 021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 04432232113

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام  / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــاع رســانی معامــات صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر( و ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی و ســایت ملــی 

مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرس هــای WWW.tavanir.org.ir و WWW.Waepd.ir و Iets.Mporg.ir قابــل مشــاهده اســت. 
توضیح: سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است. 

شناسه آگهی 1269424

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان درنظــر دارد"اجــرای خــط انتقــال، 
دایــک خاکــی و حفــر چــاه جذبــی طــرح تغذیــه مصنوعــی حمیــران "بــا حــدود 
اســاس  بــر  ریــال   9.100.318.918 مبلــغ  بــه  کار  اجــرای  هزینــه  بــرآورد 
فهرســت بهــای ســال 1400 از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای بــه 
پیمانــکار واجــد صاحیــت پایــه 5رشــته آب واگــذار نماید.مبلــغ تضمیــن 
ضمانت نامــه  نــوع  از  کار455.000.000ریــال  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت 
ســتاد  ســامانه  از  اســناد  خریــد  نقد.مهلــت  وجــه  واریــز  یــا  و  بانکــی 
ایــران)www.setadiran.ir( بــا پرداخــت مبلــغ4.235.000 ریــال از تاریــخ 
درج ایــن آگهــی و حداکثــر تــا مــورخ 1400/11/14، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد 
ــا ســاعت 13 مــورخ 1400/11/28 بــوده و تاریــخ  قیمــت و اســناد مربوطــه ت

باشــد.  مــی   1400/12/04 ســاعت10مورخ  پیشــنهادات  بازگشــایی 
شناسه آگهی: 1266551

گهی فراخوان مناقصه عمومی  آ
 نوبت سومبا ارزیابی کیفی

تاب آوری بازار ارز و انضباط پولی دو 
دستاورد مهم بانک مرکزی

علیرضا ریاضی- کارشناس بانکی
با توجه به اثرپذیری مستقیم بخش خارجی از تحریم های 
اعمال شــده، از ســال گذشــته تاکنون بخش عمده ای از 
سیاســت های بانک مرکزی بر کاهش آسیب پذیری این 

بخش از توطئه های دشمن متمرکز بوده است.
سال های اخیر در شرایطی سپری شده است که متأثر از عدم 
پایبندی آمریکا به توافق بین المللی برجام و اعالم خروج 
یکجانبه شاهد اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی از سوی 
آن کشور بودیم که به نوبه خود از ناحیه ایجاد محدودیت 
در »تعامــالت تجاری بین المللــی«، »مبادالت بانکی« و 
»صادرات نفت خام«، به دنبال ایجاد التهاب و فروپاشــی 
اقتصاد کشور بود. بدون تردید مواجهه هوشمندانه و ناکام 
گذاشتن اقدامات دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه 
نظام جمهوری اسالمی ایران، حاصل اتحاد و همبستگی و 
تالش خستگی ناپذیر همه مسئوالن در تمامی قوا در کنار 
وفاق و همدلی آحاد ملت عزیز ایران است. در این خصوص 
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاســتگذار پولی و بانکی از 
هیچ کوشش و تالشی جهت مواجهه با این خصومت ها و 
مدیریت و مهار تبعات منفی آن در اقتصاد دریغ نکرده است. 
مجموع تحوالت اقتصادی کشور در یک سال اخیر موید آن 
است که هرچند از ناحیه تحریم ها و تشدید فشارهای نظام 
سلطه و استکبار جهانی، برخی مصائب و مشکالت اقتصادی 
دامن گیر کشور و مردم عزیزمان شده است، لیکن مقایسه 
شرایط کنونی اقتصاد با آنچه که دشمن در سر می پروراند، 
حاکی از عدم توفیق و شکست دشمنان در توطئه فروپاشی 

اقتصادی کشور است.
با توجه به اثرپذیری مستقیم بخش خارجی از تحریم های 
اعمال شــده، از ســال گذشــته تاکنون بخش عمده ای از 
سیاســت های بانک مرکزی بر کاهش آسیب پذیری این 
بخش از توطئه های دشــمن متمرکز بوده است. اقدامات 
بانک مرکزی در این زمینه در دو حوزه کاهش »نوسانات 
نرخ ارز و روان سازی تجارت خارجی« و »کاهش تاثیرپذیری 
واردات کاالهای اساســی و ملزومات تولید از نوسانات نرخ 

ارز« پیگیری شده است.
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اقداماتی نظیر اصالح 
موارد ۲۵ گانه ارز خدماتی، پیگیری راه اندازی سامانه فروش 
و عرضه ارز خرد برای هموطنان، مشارکت در بازبینی نحوه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰، برخورد با صرافی های متخلف و تمرکز 

ویژه بر بازار باز را در دستور کار قرار داده است.
در بخش سیاســت های پولی نیز بانک مرکزی مجموعه 
اقداماتی با هدف کاهش بدهی بانک ها و اضافه برداشت آنها 
از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار داده و با تمرکز بر 
بازار بین بانکی و سیاســت بازار باز به دستاوردهای خوبی 

نیز رسیده است.
ضمن آنکه بررسی روند تغییرات بازار بین بانکی نیز نشان 
دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه 
است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معامالت بازار که 
در پی کاهش منابع در دسترس بانک ها که ناشی از شکاف 
میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی 
ذخایر بانک ها از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در 
راستای حمایت از داالن نرخ سود و همچنین جلوگیری از 
افزایش بی رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار 
باز در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک ها کرده است.

بر اســاس گزارش های منتشــر شده بانک مرکزی، تولید 
ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به 
رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۳ و ۲.۴ 
درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال 
جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های 
»خدمات« و »نفت« به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد 

نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در مجموع نگاهی به تحوالت بازار ارز و سیاست های پولی 
نشان می دهد که اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم 
نقش مهمی در افزایش تاب آوری بازار ارز و انضباط پولی 
داشته و گواه این امر نیز ناامیدی دشمنان از نتایج اقدامات 
تحریمی خود و اذعان به شکست سیاست فشار حداکثری و 
تقاضای مذاکره مستقیم در مرحله جدید از مذاکرات است.

منبع: مهر

یادداشت

 تشکیل اتاق فکر »سیاست خارجی«
 به ریاست »امیرعبداللهیان«

اتاق فکر »سیاســت خارجی« با حضور ۷۵ نفر از 
اساتید دانشگاه های کشور در قالب ۱۴ کمیته علمی 

به ریاست وزیر امور خارجه تشکیل می شود.
یکی از اولین اقدامات حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشــورمان بعــد از اخذ رأی اعتماد از 
مجلس شورای اسالمی، تشکیل »اتاق فکر سیاست 
خارجی« با شــرکت ۱۰ نفر از اســاتید برجســته 
دانشگاه های کشورمان در زمینه روابط بین الملل، 
علوم سیاســی، حقوق بین الملل و اقتصاد به عنوان 
اعضای شورای اندیشه ورز اتاق فکر است که هر هفته 
در جلسات راهبردی موضوعات سیاست خارجی، 
روندها و گلوگاه ها را بررســی و به وزیر امور خارجه 

ارائه می دهند.
این اقدام با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری 
مبتنی بر اهمیت دادن به نقش اندیشه ورزی و خرد 
جمعی، حرکت و اقدام مهمی است که می تواند آثار 
خوبی را در سیاست خارجی کشور به نمایش برساند.
انتخاب اســاتید از طیف های متفاوت نیز تأکیدی 
بــر نــگاه فراجناحــی دولت ســیزدهم و اهمیت 
اندیشه ورزی، مصالح و منافع ملی کشور در دکترین 

سیاست خارجی است.
امیرعبداللهیان در اولین گام برنامه سیاست خارجی، 
حاکمیت خرد جمعی، اندیشه ورزی و منافع ملی در 
کنار سه اصل عزت، حکمت و مصلحت عالی نظام را 

الگوی کار خود قرار داده است.
در نظام نامه اتاق فکر سیاســت خارجی ۱۴ کمیته 
علمی و تخصصی متشــکل از ۷۵ نفر از اســاتید و 

متخصصیــن نیز به عنــوان بازوی اتاق فکر در نظر 
گرفته شده است.

از مهم تریــن ایــن کمیته ها نیز می توان به کمیته 
دیپلماســی اقتصادی، علمی و فناوری هوشمند، 
کمیته دیپلماســی رســانه ای، فرهنگی، کمیته 
کشــورهای آمریکایی و اروپایی، کمیته شــرق و 
اوراســیا، کمیته هســته ای و انرژی پاک، کمیته 
دیپلماسی حقوقی و حقوق بشر، کمیته دیپلماسی 
مقاومت و کمیته آب و رودخانه های مرزی اشــاره 

کرد.
ریاســت این اتاق فکر نیز بر عهده امیرعبداللهیان 

است.
بی تردید با توجه به جایگاه اندیشــکده ها و رشــد و 
توسعه اهمیت پژوهش در نظام بین الملل، بکارگیری 
عملیاتی و جدی ظرفیت های فکری کشور، با پرهیز 
از اقدامات نمایشــی مرســوم، می تواند در تصمیم 
گیری های کالن و مطابق با منافع ملی کشور نقش 

بسیار مهم و سرنوشت سازی ایفا کند.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312
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سیاست 2

رمزگشایی از یک تحول مهم چراغ خاموش در تحریم

انتقال راحت پول فروش نفت به ایران چگونه ممکن شد؟
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران هنوز نظر رسمی در خصوص تایید و یا نفی توافق موقت 

ارائه نکرده است.
علی علیزاده در خصوص روند مذاکرات وین، اظهار کرد: طرفین مذاکره در به نتیجه رساندن مذاکرات، 
منفعتی دارند بنابراین به جد آن را دنبال می کنند ولی اینکه این توافق در آینده نزدیک منجر به نتیجه 
خواهد شــد یا نه باید گفت که بر ســر موضوعات فنی، توافق کاملی وجود ندارد و مباحث فنی بزرگترین 

مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات است که فعال خبرهای خوبی از حل این موانع به گوش نمی رسد.
او در ادامه در خصوص پیشنهاد توافق موقت در مذاکرات، گفت: این مساله یکی از پیشنهادهایی بود که 
از ســوی آمریکا و اروپایی ها مطرح شــد مبنی بر اینکه فعالیت های هســته ای ایران برای مدتی فریز شود 
و بخشــی از تحریم ها هم همینطور، باقی بماند تا در آینده به توافق جامع برســند؛ ولی ایران در رابطه با 

تایید و یا نفی این توافق، هنوز نظر رسمی ارائه نداده است.
نماینده مردم عجب شیر و مراغه با اشاره به نظارت مجلس در توافقات انجام شده، گفت: مجلس موضوع 
مذاکرات را پیگیر اســت به طوری که بعد از هر دور مذاکرات که هیات ایرانی به کشــور بازمی گردند، در 

کمیســیون امنیت ملی حاضر شــده و گزارشــی از روند مذاکرات ارائه می دهند؛ نظرات مجلس باید در 
توافقات جلب شود و ما به دنبال این نیستیم که در مذاکرات تماشاچی باشیم بلکه به دنبال این هستیم 

که منافع ملی کشور در مذاکرات لحاظ شود.

گشــت پول ها به  چراغ ســبز غرب برای آزادســازی پول های بلوکه شــده ایران / فروش نفت و باز
راحتی در حال انجام اســت

علیزاده در رابطه با آزادســازی پول های بلوکه شــده ایران، اظهار کرد: در کشــورهایی که پول های ایران 
بلوکه شــده اســت، این آمادگی برای آزادســازی وجود دارد اما تحت فشــار آمریکا، آنها را نگه داشتند که 
بعد از توافق آزاد شود و به نظر می رسد که با چراغ سبز غربی ها، این اتفاق از طریق کانال چین به جای 
کانال اینستکس اروپا، بدون اینکه رسانه ای شود، اتفاق می افتد؛ یعنی فروش نفت ایران و بازگشت پول 
آن به کشور، به راحتی صورت می گیرد که می توان این حرکت را اقدام مثبتی در راستای انگیزه طرفین 

برای به نتیجه رساندن مذاکرات دانست.

اخبار كوتاه

شلیک آزمایشی 
راكت های دوش 
پرتاب ضدتانک 

از سوی نیروهای 
اوكراین در جریان 

یک رزمایش/ 
آسوشیتدپرس

محسن بهاروند، سفیر ایران در 
انگلیس در پست اینستاگرامی كه 
برای صعود تیم ملی ایران به جام 
جهانی منتشر كرد، به اشتباه از 
عکس بازیکنان عراق در یک بازی 
دیگر استفاده كرد 

گزارش تصویری

کرات؛ تنفس در مذا

کرات وین در دست پایتخت ها ادامه مذا
دور  هشــتمین  مذاکره کننــدگان 
مذاکــرات وین بر ســر احیای برجام که 
از بیست و هفتم دسامبر آغاز شده برای 
دومیــن بار به منظــور رایزنی و دریافت 
دســتورالعمل های الزم برای چند روز به 

پایتخت هایشان بازگشتند.
 انریکه مورا هماهنگ کننده کمیســیون 
مشترک برجام اعالم کرد که »هم اکنون 
به اتخاد تصمیمات سیاسی نیاز است«.

بــر اســاس تفاهــم انجام شــده میان 
هیأت های مذاکره کننــده در وین، دور 
هشــتم گفت وگوها به مدت حدود یک 

هفته تنفس خواهد داشت.
در هفته هــای اخیــر مذاکــرات به طور 
فشــرده و در جلساتی مشــترک میان 
هیــات مذاکــره کننده ایــران و ۱+۴ با 
حضور نماینده اتحادیه اروپا برگزار شده 
اســت. نگارش متن توافق احیای برجام 
در این مدت در دســتور کار بوده است و 
موضوعات مختلف از جمله لغو تحریم ها، 
تضمیــن عدم خروج یک عضو از برجام، 
راستی آزمایی و اطمینان ایران از اجرای 
دقیق، موثر و مستمر لغو تحریم ها به ویژه 
از ســوی آمریکا و اروپا و اقدامات متقابل 
هسته ای ایران به نحو قابل قبولی که هم 
ایران و هم طرف های دیگر رضایت نسبی 
داشــتند، پیش رفته اســت و اختالفات 
زیادی از میان برداشته شده است. با این 
حال برخی مسایل به نظر نیازمند تصمیم 
گیری در سطوح باال و رایزنی هیات ها با 

پایتخت هایشان است.
یک منبع مطلع نزدیک به هیات مذاکره 
کننده ایران در رابطه با وقفه ایجاد شده در 
دور هشتم مذاکرات که طوالنی ترین دور 
مذاکرات برای احیای برجام تا کنون بوده 
است، گفت که »گفت وگوها برای حدود 
یــک هفته به منظور مشــورت و رایزنی 
هیات ها با پایتخت ها متوقف شده است.«

ایــن منبع مطلــع روند گفت وگوها را در 
مجموع سازنده و رو به جلو خواند و افزود: 

اگر طرف های مقابل پس از بازگشــت از 
پایتخت ها تصمیمات الزم را اتخاذ کنند، 
امکان حرکت ســریع تر به سمت توافق 

وجود دارد.

کرات احتماال   ادامه دور هشتم مذا
از هفته  آینده

میخائیــل اولیانوف نماینده روســیه در 
گــروه ۱+۴ در توییتی ضمن اعالم خبر 
توقف کوتاه در دور هشتم مذاکرات برای 
انجام برخی رایزنی ها نوشــت: مذاکرات 
به ســطح پیشــرفته ای رسیده است که 
نیازمند تصمیمات سیاسی است. انتظار 
می رود که ادامه دور هشــتم هفته  آینده 

ازسرگرفته شود.
اما روز جمعه همزمان با اعالم خبر وقفه 
در دور هشــتم مذاکرات، شــاهد رایزنی 
هایی میان رهبران کشــورهای روسیه و 
فرانسه و گفت وگوی وزیران خارجه آلمان 

و روسیه بودیم. 
از ابتدای از سرگیری مذاکرات در آذرماه 
سال جاری، روسیه در سطوح دیپلماتیک 

و سیاسی بیش از گذشته نقش آفرین بوده 
اســت به نحوی که مقامات آمریکایی و 
ایرانی نیز این مســاله را بارها تایید کرده 
اند. رییس جمهور روســیه و نماینده این 
کشور در مذاکرات به نحوی نقش واسطه 
میان ایران و سه کشور اروپایی و ایران و 

آمریکا را داشته است.

 میان داری روسیه 
کرات وین برای حفظ مذا

بــه گــزارش رویتــرز، یک مقــام دفتر 
از  پــس  فرانســه  ریاســت جمهوری 
گفت وگــوی تلفنی والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه و امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در روز جمعه درباره 
توافق هســته ای عنوان کرد که مذاکرات 
میان ایران و قدرت های جهانی همچنان 
دشــوار است، اما نشــانه هایی مبنی بر 

حصول توافق وجود دارد.
این مقام فرانسوی که در جمع خبرنگاران 
صحبــت می کرد، در عین حال گفت که 
مســاله تضمین های امنیتی برای ایران 

و چگونگــی تحت کنتــرل بازگرداندن 
برنامه هســته ای این کشور همچنان نیاز 

به شفاف سازی دارد.
در همیــن چارچــوب وزیــران خارجه 
روســیه و آلمــان در تماســی تلفنی به 
بررسی آخرین تحوالت مربوط به برجام 

پرداختند.
وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعالم کرد 
که سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
و آنالنــا بربوک، وزیــر خارجه آلمان در 
تماســی تلفنی بــا یکدیگر تاکید کردند 
کــه »کار دیپلماتیک متمرکز باید برای 
احیای توافق هســته ای وین در ۲۰۱۵« 

ادامه یابد.
مقامــات و مذاکــره کنندگان اروپایی از 
ابتدای از ســرگیری مذاکرات همچنان 
ساز نا کوک خود را می نوازند و بر ادعاهای 
واهی خود نسبت به برنامه هسته ای ایران 
پافشــاری دارند. آنها مدعی هستند که 
برنامه هســته ای ایران که تحت نظارت 
کامل آژانس قرار دارد به سطحی از گستره 
و پیشــرفت رسیده که ادامه این روند در 

عمل تعهدات هسته ای ایران در برجام را 
بی معنا و خالی می کند. از این رو معتقدند 
یا باید برنامه هسته ای ایران متوقف شود 
یــا مذاکرات زودتر )پایان ژانویه یا اوایل 

فوریه( به نتیجه برسد.
این درخواســت هــا در حالی مطرح می 
شــود که توقف برنامه هسته ای ایران از 
سوی مقامات کشورمان تاکنون رد شده 
اســت، چرا که فعالیت های هســته ای 
ایــران اوال در چارچــوب پادمان جامع و 
نظــارت آژانس پیش می رود دوما اینکه 
توسعه فعالیت ها در حوزه تولید سوخت 
و توسعه سانتریفیوژها در راستای کاهش 
تعهدات برجامی به عنوان اقدام متقابل با 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران از سوی 
آمریکا و انجام نشــدن تعهدات برجامی 
آمریکا و اروپا انجام می گیرد. به عالوه این 
کشورهای اروپایی عضو برجام بودند که از 
ابتدای مذاکرات در آذرماه با مانع تراشی 
و تاخیــر و تعلل های متعدد مذاکرات و 
دیدگاه های ایران را جدی نگرفتند و فکر 
کردند با اعمال فشار سیاسی و رسانه ای 
می توانند ایران را از مسیر خود برای لغو 

تحریم ها بازگردانند.

 خطر ضرب االجل های ساختگی 
کرات برای مذا

بــا وجــود رفتارهــای عجیــب و دور از 
انتظــار اروپا در ایــن دور از مذاکرات اما 
اظهــارات مقامات آمریکایــی، ایرانی، 
روســی و چینی در مجموع نشــان می 
دهد، به واســطه مذاکرات جدی و اراده 
سیاسی اکثر طرف ها، اکنون توافق بیش 
از هر زمان دیگر در دســترس است و در 
چنین شــرایطی اگــر مذاکرات به دلیل 
ضرب االجــل  های ســاختگی بخواهد 
تحت تأثیر قرار گیرد و به ســمت توقف 
یا بن بســت کشیده شود، مسئولیت این 
رونــد و نتیجــه، طرف های اروپایی و در 

نهایت آمریکا هستند.

خبر ویژه

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق تر دستورالعمل های بهداشتی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: به منظور 
رعایت دستورالعمل ها و صیانت از جان شهروندان، تا بهبود شرایط، سفرهای استانی دولت موقتاً انجام نخواهد شد.

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تشکر از همه افرادی که به هر نحو در زمینه 
پیشگیری و درمان کرونا در حال تالش هستند، گفت: با توجه به افزایش دوباره شیوع بیماری کرونا الزم است نسبت 

به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و خصوصا استفاده از ماسک حساسیت بیشتری شود.
رئیس جمهور افزود: الزم است ضرورت تزریق ُدز سوم واکسن کرونا برای مردم به شکل گسترده تری تبیین شود تا آمار 

واکسیناسیون دز مراقبتی نیز به آمار تزریق دزهای اول و دوم واکسیناسیون سراسری برسد.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشــان کرد: همچنین دســتگاه های مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و سازمان برنامه و بودجه پیگیر تامین منابع الزم برای تجهیز مراکز درمانی و رفع هرگونه کمبود و کاستی در زمینه 
تجهیزات و داروهای الزم برای درمان کرونا باشــند. رئیس جمهور افزود: هماهنگی های الزم با دســتگاه هایی مثل 
هالل احمر و بخش های مختلف نیروهای مسلح انجام شود تا در صورت لزوم بتوان از ظرفیت های این نهادها از جمله 

امکانات پزشکی و درمانی آنها برای مواجه با وضعیت شرایط خاص استفاده کرد.
آیت اهلل رئیســی تصریح کرد: ســتادهای اســتانی مقابله با کرونا این اختیار را دارند تا در شــرایط خاص و بنا به ضرورت 
محلی در چارچوب برنامه های کلی ســتاد ملی، نســبت به اعمال محدودیت در بخش ها و شهرســتان های هر اســتان 
تصمیم بگیرند و اجرا کنند. تصمیم گیری درباره شاخص رنگ بندی و اعمال محدودیت و تعطیلی مراکز و اصناف در 

کشور باید براساس شرایط جدید باشد و به روزرسانی شود.

رئیس جمهور: 

 متوقف می شود
ً
سفرهای استانی دولت موقتا

عقب نشینی آمریکا از جهان
  هال برندز

استاد امور جهانی در موسسه هنری کیسینجر
علیرغم مشکالتی که در داخل کشور دارد، ایاالت 
متحده همچنان در جایگاهی منحصر به فرد برای 

رهبری در صحنه جهانی قرار دارد.
آیا آمریکا می تواند از نظم جهانی لیبرالی که ایجاد 
کرده است دفاع کند، آنهم زمانی که تجربه لیبرال 
خودش در معرض خطر اســت؟ بیش از یک سال 
پس از قیام ۶ ژانویه، این سوال در مباحث سیاست 
خارجی آمریکا مطرح اســت. برای چندین دهه، 
ایاالت متحده سرپرســتی یک پروژه ژئوپلیتیکی 
فوق العاده جاه طلبانه را برعهده داشت که - با وجود 
تمام نقص ها و شکست هایش - صلح، رفاه و آزادی 
بی سابقه ای را در جهان ایجاد کرد. اکنون، بسیاری 
بر این باورند که آمریکا باید به سمت داخل برگردد 

تا بر نجات خود تمرکز کند.
یکی از نویسندگان پس از حمله به ساختمان کنگره 
گفت:  آمریکا نمی تواند دموکراســی را در خارج 
از کشــور ترویــج کند.   حتی نمــی تواند در خانه 
از آن محافظــت کنــد.  ریچارد هاس، رئیس نهاد 
سیاست خارجی آمریکا، موافق بود که آمریکا باید 
جاه طلبی هــای جهانی اش را تا زمانی که  خانه اش 
نظــم بهتــری پیدا کند  مهار کند. ماه گذشــته،  
اجالس ســران برای دموکراســی  دولت بایدن با 
تمسخر گسترده مواجه شد. پروپاگانداهای چینی 
طعنه می زنند، ایاالت متحده باید مداخله خود را 
متوقف کند و به این اصل توجه کند که  پزشــک، 

خودت را شفا بده .
این ایده که آمریکا باید از جهان عقب نشینی کند 
و زخم هایش را مرهم بگذارد فراتر از تصمیم برای 
پایــان دادن بــه یک  جنگ دائمی  ناامیدکننده در 
افغانستان است. این اغلب به این معناست که ایاالت 
متحده باید به طور چشمگیری از تالش های خود 
پس از سال ۱۹۴۵ برای محافظت از توازن مطلوب 
قدرت، ترویج دموکراسی و حقوق بشر، و مهار دولت 
های مستبد متخاصم بکاهد. با این حال، این نسخه، 
که رایج شده است، هم تاریخ آمریکا و هم نیازهای 

لحظه کنونی را نادرست می خواند.
از زمان تأســیس آمریکا، کمال دموکراتیک هرگز 
پیش نیاز رهبری جهانی نبوده است: ایاالت متحده 
جهان را شــکل داده اســت، حتی زمانی که برای 
غلبه بر شــرارت های عمیقا ریشــه دار خود تالش 
کرده اســت. یک سیاست خارجی بلندپروازانه به 
سختی مانع از جوان سازی دموکراتیک می شود. از 
نظر تاریخی، نیاز به غلبه بر رقبای خودکامه انگیزه 
آمریکا را برای تبدیل شــدن به نســخه بهتری از 
خود فراهم کرده است. عاقل ترین سیاست گذاران 
آمریکا مدت هاســت متوجه شده اند که سرنوشت 
دموکراسی در داخل با توازن قدرت و توازن ایده ها در 
خارج از کشور مرتبط است. امروز نیز مانند گذشته، 
آمریکایی که به نیروهای اقتدارگرایی اجازه بدهد 
شیوع پیدا کرده و حکفرما شوند، سرانجام در جهانی 
ســاکن خواهد شد که برای استقرار لیبرالیسم در 

خود آمریکا نیز ناامن خواهد بود.
لحظــه کنونی بســیار متزلزل به نظر می رســد 
زیرا ســتون های کلیدی نظم قدیمی تحت فشار 
هستند. پس از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده 
بــه دنبــال تضمین آزادی، رفــاه و امنیت خود با 
ایجاد یک سیســتم بین المللی بزرگتر بود که در 
آن آمریکا و کشورهای همفکر می توانستند شکوفا 
شــوند. آن سیستم که معموالً به عنوان نظم بین 
المللی لیبرال شــناخته می شود، ایاالت متحده 
را ملــزم به تحمل بارهای فوق العاده ای می کرد. 
همچنین مزایای خارق العاده ای به همراه داشت: 
جلوگیری از جنگ های جهانی از نوع که در اوایل 
قرن بیستم رخ داد، رهایی میلیاردها نفر از فقر و 
ایجــاد محیطی که در آن ارزش های دموکراتیک 
به طور گسترده تر از همیشه گسترش یابد. با این 
حال، این سیستم اکنون از بیرون و درون به چالش 

کشیده شده است.
یک چین جاه طلب و تمامیت خواه و یک روســیه 
کینه جو در حال افزایش نفوذ خود به زیان آمریکا 
و متحدانش هستند. مدل های استبدادی حکومت 
در حال پیشــرفت و دموکراسی در حال فرسایش 
است. صالحیت و تعهد خود آمریکا، پس از یکجانبه 
گرایی صدمه دیده ریاست جمهوری ترامپ و تباهی 
افغانســتان، مورد تردید اســت. در همین حال، دو 
قطبی سازی، قبیله گرایی و غیر لیبرالیسم داخلی، 
تردید عمیقی را در مورد آینده دموکراسی آمریکایی 

ایجاد کرده است.
این فشــارهای داخلی در نوع خود به اندازه کافی 
دردسرســاز هستند، اما تأثیرات مخربی بر روابط 
خارجی نیز دارند. پس از ۶ ژانویه، مردم در بسیاری 
از کشــورهای دموکراتیک معتقدند که سیســتم 
سیاسی آمریکا ُخرد شده است. حیثیت اخالقی که 
نفوذ جهانی آمریکا را روان می کند، کمتر عرضه می 
شود. متحدان آمریکا در مورد چشم انداز رستاخیز 
ترامپ در حیرت هســتند و می ترســند که قطبی 
شدن شدید سیاست خارجی ایاالت متحده را برای 

سال های آینده غیرقابل پیش بینی کند.
بنابراین، تعجبی ندارد که توصیه ها برای سنگربندی 
در حال افزایش است: مطمئناً آمریکا قبل از اینکه 
بتواند با چین، روسیه و بسیاری از رقبای دیگر مقابله 
کند، باید با شیاطین خود مقابله کند. با این حال، اگر 
ایاالت متحده واقعاً باید دست به اقدام بزند، به این 
معنا نیست که باید بلحاظ ژئوپلیتیکی عقب نشینی 
کند. دستیابی به یک دموکراسی بی عیب و نقص 
در داخل هرگز پیش شرط دفاع از نظم مطلوب در 

خارج نبوده است. 
منبع: خبرآنالین

 سقف پاداش پایان خدمت کارکنان 
در سال آینده 472 میلیون تومان

کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس سقف پاداش 
پایــان خدمت کارکنان دولتــی را ۴۷۲ میلیون تومان 

تعیین کرد.
رحیم زارع ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ مجلس گفت: کمیســیون تلفیق سقف پاداش 
پایــان خدمــت کارکنان دولتی را در ســال آینده ۴۷۲ 

میلیون تومان مصوب کرد.
دولت در الیحه بودجه سال آینده این عدد را ۴۴۵ میلیون 
تومان تعیین کرده بود. بر اســاس قانون، پاداش پایان 
خدمت کارکنان با احتساب فوق العاده به مقامات، رؤسا، 
مدیران و کارکنان تمام دستگاه های اجرایی همچنین 
وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی به 
ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال تعیین می شود.

گفتنی اســت مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه باید به 
تصویب نمایندگان در نشســت علنی و تأیید شــورای 

نگهبان برسد.

وزیر خارجه آذربایجان: 

 با امیرعبداللهیان بر توسعه 
کردیم کید  روابط دوجانبه تا

وزیر امور خارجه آذربایجان در گزارشی توییتری تاکید 
کــرد که گفت وگوی تلفنی اخیرش با وزیر امور خارجه 
ایران حول محور توسعه روابط دوجانبه تهران-باکو بوده 

است.
جیحون بایرامف وزیر امور خارجه جمهوری  آذربایجان 
درباره گفت وگوی اخیرش با حسین  امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان درباره روابط دوجانبه تهران-باکو، 
در صفحه توییترش نوشــت: »در گفت وگویی تلفنی با 
حسین امیر عبداللهیان همکارم از ایران، درباره دستور 
کار همــکاری دوجانبــه گفت وگو کردیم و با قدردانی از 
]رخ دادهایی همچون[ سفرهای متقابل مقامات دو کشور 

که اخیرا انجام شد، بر توسعه روابط تاکید کردیم.«
وزرای امــور خارجــه ایران و جمهــوری  آذربایجان روز 
گذشته گفت وگویی تلفنی درباره توسعه همکاری های 

دوجانبه و تحوالت منطقه داشتند.
امیر عبداللهیان در این گفت وگو با اشــاره به توافقات و 
پروژه های عمرانی مشــترک میان دو کشور، همچنین 
سایر موافقتنامه های همکاری میان دو کشور، ضرورت 
پیگیری برای عملیاتی شدن هر چه زودتر این توافقات 

را خاطرنشان کرد.

کره و ایران برای حل موضوع 
گروه های  پول های بلوکه شده 

کاری تشکیل دادند
کــره و ایــران برای حل موضوع پول های بلوکه شــده 
گروه های کاری تشکیل دادندیک رسانه کره ای به نقل 
از منبع آگاه گزارش داد، تهران و سئول قصد دارند نشست 
های کاری برای حل وفصل موضوع پول های بلوکه شده 

ایران در بانک های کره جنوبی برگزار کنند.
یک منبع آگاه به خبرگزاری یونهاب گفته است که تهران 
و سئول در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشست های 
کاری در مــاه آینده )میــالدی( به منظور بحث درباره 
دارایی های بلوکه شــده ایران در حساب های بانکی کره 

جنوبی هستند.
این منبع آگاه که خواســت نامش فاش نشــود در ادامه 
تصریح کرد: ایران و کره جنوبی قصد دارند در سئول این 
رایزنی ها را انجام دهند تا راه های چگونگی حل موضوع 
دارایی های مســدود شــده تهران در کره جنوبی تحت 
تحریم  های آمریکا را که سال هاســت به مســئله مورد 

مناقشه میان دو کشور تبدیل شده، بررسی کنند.
بنابــر این گزارش، مقامــات کره ای می گویند که 
کارگروه های پیشــنهادی قرار اســت پس از لغو 
تحریم های آمریکا علیــه ایران جزئیات احتمالی 
انتقــال پول ایــران را که بالغ بر هفت میلیارد دالر 
اســت، بررســی کنند و در صورت عدم توافق سایر 

جنبه ها را نیز مورد بحث قرار دهند.
کره جنوبی در ســال ۲۰۱۷ هشت میلیارد دالر از 
ایران نفت خریداری کرد اما در ســال ۲۰۱۹ این 
واردات را بــه دلیل تحریم های آمریکا متوقف کرد. 
از این رو، پول ایران هم اکنون در دو بانک کره جنوبی 

مسدود شده است.

نیکی هیلی خواستار استعفای 
بایدن و معاونش شد

نیکی هیلی گفت: دلیل تالش من برای بایکوت المپیک 
پکن این است که ... اگر المپیک )با موفقیت( پشت سر 
گذاشته شود و ما همچنان ضعیف به نظر برسیم، آن ها 

)دولت چین( هر کاری بخواهند می کنند.
نماینده ســابق آمریکا در ســازمان ملل متحد از رئیس 
جمهوری و معاون رئیس جمهوری این کشور خواست 

از قدرت کناره گیری کنند.
 به نقل از پایگاه خبری اینسایدر، نیکی هیلی، نماینده 
ســابق آمریکا در سازمان ملل در گفت وگویی رادیویی 
گفت: اگر جو بایدن )رئیس جمهوری آمریکا( کشورمان را 
دوست داشت، کناره گیری کرده و کامال هریس، معاونش 
را نیز با خود می برد، چرا که اوضاع سیاست خارجی اکنون 

ورای »خطرناک« است.
اگر بایدن و هریس هردو اســتعفا کنند، نانسی پلوسی، 
رئیــس مجلس آمریکا ریاســت جمهــوری را بر عهده 

می گیرد.

یادداشت
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3اقتصاد گزارش

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد: 

 راه اندازی رمزپول ملی
 تا چند ماه آینده

معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیاتی 
از رمزپول ملی را تشــریح کرد و گفت: امیدواریم 
کــه ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را 
عملیاتــی و عرضه کنیــم و آن را در اختیار مردم 

قرار دهیم.
 مهران محرمیان درخصوص نحوه اجرای رمزپول 
بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات 
بــه دلیل آنکــه در زمان تصویب تغییراتی بر روی 
مقررات رخ می دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن 
تغییرات بر روی امور فنی الزم اســت و بانک های 
مشــارکت کننده نیز تغییرات را اعمال می کنند و 
امیدواریــم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک 
مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار 

مردم قرار دهیم.
رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است

وی در توضیــح تمایز میان رمزریال و رمزارز های 
رایــج گفت: در بســیاری از موارد زمانی که مردم 
عنوان رمزریال بانک مرکزی )رمزپول( به گوششان 
می خورد، تصوری به مانند رمزارز برای آن ها ایجاد 
می شــود. الزم به توضیح اســت که رمزریال یک 
رمــزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی پشــتوانه 
و نیازمنــد اســتخراج نیســت. کمااینکــه تمام 
رمزارز های جهان روا نیز قابل اســتخراج نیستند، 
اما بیت کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت 
استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال 
در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این تصور 
 )coin( را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارز ها
هاست که قابلیت سرمایه گذاری دارد، باید تأکید 
کنم که اینگونه نیست چراکه هیچ فردی بر روی 
پول سرمایه گذاری نمی کند. به بیان بهتر رمزریال 
همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک 

ابزار پرداخت است.
معــاون فناوری های نویــن در توضیح چگونگی 
کارکرد رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناســی 
میان مردم مبادله می شــود، شخص سومی وجود 
ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در 
قبال خرید یک کاال نیاز به انتقال پول به واســطه 
یک روش از یک حســاب به حســاب دیگر دارد و 
برای این کار واســطه هایی نیاز است. زمانی که از 
رمزریال سخن می گوییم، واسطه ای در کار نیست، 
به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون 
حضور شخص سوم مبادله می شود، اینجا نیز همان 
اتفاق رخ می دهد با این تفاوت که بر روی بســتر 

دیجیتال و در لحظه رخ می دهد.
وی بــا بیــان مثالی در توضیــح کارکرد رمزریال 
بانــک مرکــزی تصریح کــرد: کارت بانکی که در 
دســترس ماســت خودش به مثابه پول نیست و 
در واقع ابزار دسترســی ما به پول در حســاب به 
صورت الکترونیکی اســت. هر اتفاقی برای بانک 
رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. 
ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک 
به عنوان شــخص ســوم و واسط که امکان انتقال 
وجه را فراهم می کند، حذف می شود و عین پول و 
اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک 

منتقل می شود.
 محرمیان تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و 
درآمد خود را در شکل های مختلف نگهداری کنند 
و عموما افراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال 
مختلف دارایی )اسکناس، طال، حساب بانکی و ...( 
را بــرای این منظــور به کار برند. رمزریال در واقع 
یک انتخاب جدید به امکان های شــهروندان برای 
نگهــداری دارایی اضافه می کند و مردم می تواند 
بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری 
کنند و هر فرد می تواند با مراجعه به بانک، رمزریال 
در کیــف پول الکترونیکی خــود را دریافت کند. 
همچنین میزان رمزریال نگهداری شــده در کیف 
پول بســته به نوع کیف پول )کیف پول تجاری یا 

شخصی( متفاوت خواهد بود.
معــاون فناوری های نویــن در خصوص مباحث 
نظارتــی مرتبط با رمزریال هــا عنوان کرد: بحث 
نظارتــی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارز ها و به 
ویــژه رمزریال بانــک مرکزی به دقت مورد توجه 
قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است 
که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام اســت و 
حتی در صورت ســرقت اطالعات رمز ریال و هک 
گوشــی تلفن هوشــمند توسط سارقین و هکر ها 
امــکان ردیابــی وجــود دارد و در نتیجه باالترین 
سطح امنیت را می توان برای رمزریال در مقایسه 
با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور 

بود.
محرمیــان در پایــان تأکید کرد: هدف از طراحی 
رمزریــال در بانــک مرکزی تبدیل اســکناس به 
یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویســی 
اســت و ما برای آن اصطالح open money را به 
کار می بریــم. با این فرآیند پول دارای موجودیت 
هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد 
تسهیالتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این 
امکان برای بانک و تسهیالت دهنده فراهم می کند 
که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی ســرمایه گذاری 
شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است 
که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه 
امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیالت دهنده 
و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پول ها 
فضــای نوآورانه ای در عرصــه پولی ایجاد خواهد 
کرد و بانک های مرکزی دنیا به ســمت استفاده از 

ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

گفت و گو

  پیش بینی قیمت دالر
 در یــک ماه آینده

گران شد دالر دوباره 

مذاکــرات وین که ماه هاســت قیمت دالر 
را بــه صــورت ثانیه ای باال و پایین می کند، 
شــب گذشته این بازار را دچار نوسان کرد. 
مخابره خبر توقف مذاکرات شوکی به بازار 
ارز وارد کرد و قیمت دالر پشت خطی بر مدار 
افزایش قرار گرفت. حال این ســوال مطرح 
اســت که آیا دالر بعد از این شــاهد ارزانی 
اســت؟ آیا خریداران بایــد منتظر کاهش 

قیمت باشند یا افزایش؟
صعود شبانه قیمت دالر

یــک اقتصاددان بــه اقتصاد ۲۴ گفت: خبر 
توقف مذاکرات شوکی به بازار ارز وارد کرده، 
اما این شــوک ها تاثیر زیاد و دائمی بر بازار 
ندارد؛ اما اگر بدبینی به روند مذاکرات ادامه 
پیــدا کند قیمت دالر را به صورت تدریجی 

افزایش می دهد.
ســید مرتضی افقــه با بیــان اینکه توقف 
مذاکــرات، فرصتــی اســت کــه مذاکره 
کنندگان با مسئوالن کشورهایشان مذاکره 
و مسئوالنشان را در مورد بده بستان ها راضی 
کننــد، گفت: هر صحبتــی که دال بر حل 
مذاکره باشد حتما قیمت دالر و به تبع سایر 

بازار های مالی را کاهش می دهد.
 احتمال توافق موقت 

کرات برجام در مذا
عضو هیات علمی دانشــگاه شهید چمران 
اهواز با تاکید بر اینکه در حال حاضر چین 
و روســیه بــه حصول توافق خوشــبینانه 
نگاه می کنند، گفت: شــاید خوش بینی ها 
و مخابــره ایــن صحبت هــا هــم به خاطر 
تاثیرگــذاری روی مذاکرات اســت. از آن 
طرف آمریکا و جناح غرب بعضا تهدیدآمیز 
حــرف می زنند، اما همه طرف های دور میز 

با انگیزه های مختلف به توافق نیاز دارند.
افقه در پاســخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی 
بر اینکه آیا توافق با این روند به زودی به 
دســت خواهد آید یا خیر، گفت: توافق؛ 
حال به صورت موقت و چه توافقی قطعی 
و طوالنی مدت حتما انجام می شود؛ ولی 
با توجه به اینکه چهار، پنج سال از توافق 
قبلی گذشته و بسیاری از توافقات به هم 
خورده دستیابی به آن سخت است و طول 

خواهد کشید.
کاهش قیمت دالر موقتی است

ایــن اقتصــاددان با بیان اینکه فکر می کنم 
حرف نماینده روسیه مبنی بر اینکه گفته تا 
آخر بهمن توافق به دست می آید به واقعیت 
نزدیک تر باشــد، گفت: اگرچه ممکن است 
توافق موقتی به دســت آید. یعنی مذاکره 
کننــدگان با توجه به پیچیدگی موضوعات 
ممکن است نتوانند به توافق دائمی برسند، 
اما برای اینکه هم طرف های غربی مطمئن 
شــوند ایران به بمب اتم نمی رســد و هم 
ایــران به خاطر نداشــتن درآمدهایش در 
حال حاضر مســتاصل اســت ممکن است 

زیر بار این توافق موقت بروند.
افقــه ادامــه داد: اگر این اتفاق بیفتد، قطعا 
شوک کاهشی را در بازار ارز داریم؛ اما شوک 
موقت است و نهایتا دالر را به ۲۵ هزار تومان 

می رساند.
افقه ادامه داد: قیمت فعلی بازار ارز در رنج 
۲۷ تــا ۲۸ هزار تومان اســت. یعنی اگر به 
ســمت توافق برویم کاهش پیدا می کند و 
کانــال ۲۴ تــا ۲۵ هزار تومانی را به صورت 
موقت لمس می کند، ولی رو به باال حرکت 
خواهد کرد و اگر بدبینی ایجاد شــود از ۳۰ 

هزار تومان هم رد خوهد شد.
روند افزایشی نرخ دالر

عضو هیات علمی دانشــگاه شهید چمران 
اهواز به اقتصاد ۲۴ گفت: در صورت ریزش 
قیمــت دالر بــه کانال ۲۴ یا حتی ۲۵ هزار 
تومان، احتماال صرافی ها در این رنج قیمتی 
خریــد انجام می دهنــد، اما فروش ندارند، 

چون می دانند احتماال باال می رود.
افقه در مورد پیش بینی قیمت دالر ادامه داد: 
قیمت های ســایر متغیر ها مانند ساختار ها 
و حقوق ها و دســتمزد ها در این چند سال 
با دالر ۲۸ هزار تومان شــکل گرفته اســت، 
زیرا وقتی قیمت دالر طوالنی مدت در بازه 
خاصی ثابت بماند، بقیه متغیر ها خودشان را 
با آن وفق می دهند به خصوص وقتی کاالیی 
مثل ارز یا طال باشــد که خودشــان تعیین 

کننده بر سایر قیمت ها هستند.

بانک ها دیگر وام 100 میلیونی بدون ضامن نمی پردازند

کلکسیون وعده های بی سرانجام 
کاهــش قــدرت خرید طبقه متوســط و 
دهک هــای درآمدی پایین جامعه در پی 
شوک قیمت ارز و مسکن و افزایش قیمت 
اجاره بها، تورم ۶۰ درصد خوراکی ها در ۶ 
ماه نخســت سال ۱۴۰۰ و جهش قیمت 
لوازم خانگی از سال ۹۸ و تورم دیگر اقالم 
ضــروری خانوار، نیاز بــه اقدامات فوری 
دولــت برای جبران نقدینگــی خانوار را 

بیشتر کرده است. 
دولــت در همیــن اثنا تصمیــم گرفت با 
پرداخــت وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی به 
حقوق بگیــران بخش خصوصی و دولتی و 
مستمری بگیران این کاهش قدرت خرید 
را جبــران کنــد. از ایــن رو چندی پیش 
خبر رسید که با بخشنامه  وزارت اقتصاد، 
بانک هــای زیرمجموعه ایــن وزارتخانه 
مکلف شــدند تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون 
تومان افراد حقوق بگیر و مســتمری بگیر 
دارای رتبــه اعتباری مناســب )از بانک 
محــل دریافــت حقوق خــود( را "بدون 
ضامــن" انجام دهنــد. در واقع بنا بر این 
بود که این وام های خرد با شــرایط آسان 
و بــدون ضامن و ســود پایین در اختیار 
مشموالن قرار بگیرد. بنا بود که  مشمولیت 
متقاضیــان برای دریافت این وام از طریق 

اعتبارسنجی بانک ها صورت بگیرد.
بــا این حال چیزی نگذشــت که رئیس 
بانــک مرکزی خبر از لغو این تســهیالت 
داد. علــی صالح آبــادی اعــالم کرده که 
مقررات اعتبارســنجی مشتریان در حال 
بازنگری اســت و مقررات جدید تا پایان 
ســال به سیســتم بانکی اعالم می شود. 
پیــش از ایــن اقتصاد ۲۴ از مشــکالت 
ســامانه اعتبارســنجی بانک ها خبر داده 
بود. مســئله ای که از ســوی رئیس کل 

بانک مرکزی نیز مطرح شده است.
سیستم اعتبارسنجی بانک ها که »سیستم 
مشــاوره رتبه بندی ایرانیان« نام دارد، به 
علت به روز و آنالین نبودن نمی تواند معیار 
و محک درستی برای اعتبارسنجی باشد. 

در واقــع دولت ابراهیم رئیســی پیش از 
ارزیابی های الزم از زیرساخت های اجرای 
یــک برنامه آن را خبری کرده بود و عماًل 
چند روز بعد بانک مرکزی دولت رئیســی 
پرداخت وام ها را دســت کم تا پایان سال 
منتفی اعالم کرد. البته هنوز هم مشخص 
نیســت مشکالت بانک ها در پرداخت وام 
۱۰۰ میلیون بدون ضامن تا پایان ســال 

حل خواهد شد یا خیر.
صحبت هــای ضد و نقیض درباره اعطای 
وام بدون ضامن به حدی اســت که طبق 
گفته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در مصاحبه تلفنی با رسانه ملی، 
اعطــای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون 

اخذ ضامن از امروز آغاز خواهد شد.
در مورد شرایط اعطای وام ۱۰۰ میلیونی 
نیز تاکنــون روایت های متعددی مطرح 
شــده است. آنچه بر اساس نشست رئیس 
جمهــور با مدیران عامــل بانک ها اعالم 
شــده بود، این بود که پرداخت تسهیالت 
خرد به مردم با اعتبارســنجی جایگزین 
اخذ وثیقه شــود. از ابتدا به نظر می رسید 

اعطای وام ۱۰۰ میلیونی از طریق کســر 
از حقوق و اعتبارسنجی حساب اشخاص 
صورت می گیرد، اما براســاس اسنادی که 
در خصــوص بخشــنامه بانک مرکزی به 
بانک صادرات به دست اقتصاد ۲۴ رسید، 
مشــخص شــد وام بدون ضامن تنها ۵۰ 
میلیون تومان اســت و باید ضمانت های 
الزم بــرای دریافــت وام ۱۰۰ میلیونی از 
جمله چک و ســفته و ضامن  براســاس 

اعتبارسنجی متقاضیان فراهم شود.
همچنیــن قمری وفا، مدیر روابط عمومی 
بانــک مرکزی در صفحــه توییتری خود 
شرایط پرداخت وام۱۰۰ میلیون تومانی 
بازنشســتگان را اعــالم کــرده و گفتــه 
بــود: »طبــق بخشــنامه وزارت اقتصاد، 
بازنشســتگان می توانند با ارائه نامه کسر 
از حقــوق وام ۵۰ میلیون تومانی بگیرند. 
اما بازنشســتگان اگر متقاضی دریافت وام 
۱۰۰ میلیونی باشــند، عالوه بر ارائه نامه 
کســر از حقوق، باید چک یا ســفته هم به 
بانــک بدهند.« این امر کاماًل با گفته های 

اولیه رئیس جمهور تناقض داشت.  

کنش وزارت اقتصاد به خبر توقف  وا
پرداخت وام بدون ضامن

معــاون امور بانکــی وزارت اقتصاد نیز 
دیروز  گفت: پرداخت تســهیالت بدون 
ضامن در تمام شــعبات بانک های تابعه 
وزارت اقتصــاد در سراســر کشــور، در 
حال انجام است.حســینی گفت: سامانه 
اعتبارسنجی طبق روال در حال فعالیت 
است و روند اجرای طرح وام بدون ضامن 
نیز متوقف نشــده است.هدف این طرح، 
تســهیل در پرداخــت وام به مردم بوده 
اســت و در همین راســتا، تعداد ضامن 

های مورد نیاز را کاهش داده ایم.
ابهامــات دیگــری نیز در مــورد جامعه 
هدف اعطــای وام هــای ۱۰۰ میلیون 
تومانــی وجود داشــت. در حالی که در 
ابتــدا وعــده اعطای وام بــه کارمندان 
و کارگــران بخشــی خصوصــی داده 
شــده بود، براســاس گزارش انک ملی 
براســاس بخشنامه تنها به بازنشستگان 
کارگــر و کارمنــد و کارکنان دولت وام 
۱۰۰ میلیونــی پرداخــت می کرد.  علی 

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز از 
تغییــر نوع وثیقه برای وام های زیر ۱۰۰ 
میلیــون تومان خبر داد و گفت: »در پی 
این تغییر، کســی کــه کارمند یا حقوق 
بگیر ثابت دولت اســت می تواند حقوق 
خــود را وثیقه و اعتبار وامش کند.« این 
اظهارات رئیس ســخنهجگیو دولت نیز 
تردید هــا برای پرداخت وام به کارگران 

بخش خصوصی را افزایش داد.  
در هر صورت به نظر می رســد که دولت 
فعاًل تصمیمــی برای پرداخت وام ۱۰۰ 
میلیون تومانــی ندارد. این وعده رئیس 
جمهور به ویژه برای کارگران حداقل بگیر 
می توانست امید تازه ای باشد و از بار تورم 
ســنگین که بیــش از همه بر دوش این 
بخش از جامعه سنگینی می کند، بکاهد، 
اما در نهایت این وعده دولت نیز همچون 
تعداد دیگری از وعده های ابراهیم رئیسی 
از جملــه مقابله با افزایش قیمت خودرو، 
کنترل قیمت ارز و بهبود بورس و ... محقق 
نشد.  اگرچه این وعده محقق نشده است، 
اما بحران معیشــت دهک های درآمدی 
پایین جامعه به شدت جدی است و هنوز 
هــم دولت هیــچ برنامه ای برای رفع این 
مشــکالت مطرح نکرده است. درحالیکه 
محاســبات ســبد معیشــت در کمیته 
دســتمزد شــورایعالی به ارقامی بیش از 
۱۱ میلیون تومان رســیده است، دولت 
برای کارمندان حداقل حقوق ۵ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان را تعیین کرده اســت 
که اگرچه برای کارمندان با مزایای مزدی 
جبران خواهد شــد، اما عموماً این ارقام 
بــرای تعیین دســتمزد کارگران مبنای 
عمل قــرار می گیرد. شــرایط کارگران 
بــرای دریافت دســتمزدی که کمتر از 
نصف هزینه های زندگی شان است، سال 
آتی از این هم دشــوارتر خواهد شــد. اما 
دولت همچنان به به خبر درمانی و وعده 
و عید بیشتر راغب است تا انجام اقدامات 

ریشه ای در اقتصاد.  

  درخواست وزارت صمت از سازمان ها برای معرفی اقالم وارداتی ضروری 

منابع ارزی ایران در عراق آزاد شد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به برخی معاونان 
وزارت صمت و جهاد کشــاورزی از آزادســازی منابع ارزی ایران در 

بانک عراق خبرداد و خواستار معرفی اقالم وارداتی ضروری  شد.
 پیرو نامه رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران به برخی از معاونان 
وزارت صمت و جهاد کشــاورزی در مورد آزادســازی منابع بلوکه 
شده ایران، سرپرست دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت نیز با 
ارسال نامه ای به همه انجمن های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 
با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران 
در بانک tbi عراق از آنها خواســت که اقالم پیشــنهادی وارداتی خود 

را با قید فوریت اعالم کنند.

در نامه رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران  آمده اســت:  »با 
عنایت به ظرفیت ایجاد شــده در اســتفاده از منابع ارزی موجود 
در بانــک tbi عــراق جهت تامین واردات اقالم مورد نیاز کشــور، 
خواهشــمند است دســتور فرمایید فهرست پیشنهادی دستگاه 
متبوع را با در نظر گرفتن اولویت های کاالیی کشــور و عدم درج 
کاالهای تحریمی در لیست، تدوین و در اسرع وقت به این سازمان 

ارسال نمایند«. 
براین اســاس، سرپرســت دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت با 
ارسال نامه ای به همه انجمن های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 
با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران 

در بانک tbi عراق از آنها خواســت که اقالم پیشــنهادی وارداتی خود 
را با قید فوریت اعالم کنند.

در این نامه که به امضای هما الوندی، سرپرســت دفتر صنایع غذا و 
دارو وزارت صمت رسیده، آمده است:  »به پیوست تصویرنامه شماره 
۱۴۰۰.۱۰۰.۳۶۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ ســازمان توســه تجارت 
ایــران در خصوص ظرفیت ایجاد شــده جهت تامین اقدام وارداتی 
مورد نیاز کشــور با اســتفاده از منابع ارزی موجود در بانک tbi عراق 
ارســال می گردد تقاضا دارد به فوریت ضمن بررســی موضوع اقدام 
پیشــنهادی خود را در اســرع وقت به نمابر این اداره کل به شــماره 

۸۸۹۰۷۸۶۰ جهت اقدامات بعدی اعالم نمایند«.

کنش کارتخوان ها؟ تور مالیات در کمین ترا

کارتخوان، مبنای اخذ مالیات نیست کنش دستگاه های  ترا
در شــرایطی که ســازمان امور مالیاتی، دارندگان کارتخوان را تا پایان 
بهمن ماه ملزم به ثبت دســتگاه های خود در ســامانه امور مالیاتی و 
اتصال به پرونده مالیاتی کرده اســت اما مشــاغل در پی این موضوع 
نســبت بــه اخذ مالیــات از تراکنش های کارتخوانی نگران شــدند و 
کارتخوان های خود را غیرفعال کرده اند که طبق اعالم رئیس سازمان 
امــور مالیاتــی مبنای اخذ مالیات، تراکنش های کارتخوان نیســت و 
ساماندهی کارتخوان های بانکی در راستای شفاف سازی، نظم بخشی 
به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی اســت.  در راســتای اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری 
ســازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا 
درگاه هــای پرداخــت الکترونیکی اقدام کنــد. در این بین، با اقدامات 
صــورت گرفته از ســوی ســازمان امور مالیاتــی و بانک مرکزی کلیه 

اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی 
خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی 
دســتگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی 
خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا 
تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند. از آنجا که تمامی دستگاه های 
کارتخــوان بانکــی و یا درگاه های پرداخــت الکترونیکی که متناظر با 
پرونده مالیاتی نباشــند، بانک مرکزی نســبت به غیرفعال کردن آن ها 
اقــدام می کننــد، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند 
که به درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور مالیاتی مراجعه و 

اقدام الزم را انجام دهند.
اما دارندگان دســتگاه کارتخوان و مشــاغل با این الزام نســبت به اخذ 
مالیــات از تراکنش هــای کارتخوان ها ابراز نگرانــی کردند و به جای 

اتصال کارتخوان های خود به پرونده مالیاتی نسبت به غیرفعال کردن 
کارتخوان های خود اقدام کرده اند. در این زمینه، داوود منظور- رئیس 
سازمان امور مالیاتی به دارندگان کارتخوان ها اطمینان خاطر داده است 
که قرار نیست دستگاه های کارتخوان یا تراکنش های بانکی مبنای اخذ 
مالیات قرار گیرند و ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان 
بانکی )POS ( و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده 
مالیاتی، در راســتای شــفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با 

فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید در حال انجام است.
از ســوی دیگر، پیش از این رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور 
مالیاتی نیز اعالم کرد که ســازمان مالیاتی با الزام اتصال دســتگاه های 
کارتخوان به پرونده مالیاتی قصد اخذ مالیات ندارد بلکه هدف این عمل، 
انضباط و ساماندهی مبادالت مالی فعاالن اقتصادی و مشاغل است.

خبر ویژه

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: باید کسب و 
کارهای اینترنتی در وزارت ارتباطات هم رجیستر شود تا 

مسیر رشد این کسب و کارها، درست طی شود.
 محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران 
در نشست خبری افزود: اتحادیه ها مجوز فعالیتشان را از 
اصناف می گیرند و ما در شــورای عالی اصناف پیشــنهاد 
دادیم، کســب و کارهای اینترنتی در وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات رجیستر شود.
خوانساری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه 

به گســتردگی اصناف، در حوزه تخصصی باید براســاس 
اساســنامه وزارت ارتباطات و ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، موارد را به ما واگذار کند تا اگر سایتی 
فیلتر شــد بتوانیم پاســخگو باشیم در حالی که االن هیچ 
دخالتی دراین امر نداریم و وظیفه ما توســعه کســب و 

کارها است.
خوانســاری افزود: شاید ابهام در تقسیم کار در این حوزه 
موجب این گونه مسائل می شود و ما باید به دنبال اجرای 
دقیق قانون باشــیم تا کســب و کارها بتوانند رشدشان را 

درست طی کنند.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا ســازمان فنــاوری اطالعات قصد دارد 
تنظیم گری جدیدی انجام دهد؟ گفت: ما در این خصوص 
تکلیــف قانونی داریــم و می توانیم بدون هیچ تداخلی با 
وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ورود 
کنیم، در واقع نمی شــود که ما بازیگر بزرگی در فناوری 
اطالعات باشیم اما تنظیم گر وجود نداشته باشد، از طرفی 

با تکثر تنظیم گر هم مواجه باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران:

کسب و کارهای اینترنتی باید در وزارت ارتباطات رجیستر شود
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نفت و انرژی 4

نماینده سابق مجلس:

کشور است اتکای صرف به روس ها و چینی ها در قراردادهای بلندمدت به ضرر منافع 
نماینده سابق مجلس گفت: در صورتی که در قرارداد بلندمدت و راهبردی 
جنبه توازن رعایت شــده باشــد، مثبت ارزیابی می شود اما اگر بنا باشد 
در قراردادها فقط متکی به روسیه و چین باشیم به ضرر منافع و مصالح 
ایران اســت.علی بختیار درباره همکاری ایران و روســیه در حوزه انرژی 
اظهار داشت: در صورتی که در قرارداد بلندمدت و راهبردی جنبه توازن 
رعایت شــده باشــد، مثبت ارزیابی می شود اما اگر بنا باشد در قراردادها 
فقط متکی به روسیه و چین باشیم به ضرر منافع و مصالح ایران است. 
وی افزود: بعد از برجام تفاهمنامه هایی برای میادین نفتی و گازی بین 
وزارت نفت دو کشور ایران و روسیه امضا شد که از جمله این تفاهمنامه ها 

شرکت گس پروم برای میادین چنگوله و چشمه خوش، لوک اویل برای 
منصوری و آب تیمور، در میدان دهلران با تات نفت و مهمترین قرارداد 
هم آبان و پایدار غرب بود که به صورت اجرایی به امضا رســیده بود اما 
بعد از خروج امریکا از برجام هیچ یک از قراردادها عملیاتی نشــد. این 
نماینده ســابق مجلس تاکید کرد: مســئولین باید بدانند روسیه هم در 
شــرایط تحریم حتما همان موضعی را دارد که اروپا داشــت، اروپا بعد از 
تحریم امریکا هیچ کاری برای برجام، تعهدی که داشتند و قراردادی که 
امضا کردند انجام ندادند و پای قرارداد نماندند. وی یادآور شــد: مصالح 
جمهوری اســالمی نگاه متوازن به همه حوزه ها برای تصمیم گیری در 

حوزه نفتی اســت، تجربه ای که با روس ها در دوره گذشــته داشــته ایم 
درســی اســت که در تنظیم قراردادها و نحوه تعامالت باید لحاظ شود.

جواد اوجی پس از بازگشــت از ســفر ۲۹ دی ماهِ مســکو که به منظور 
امضای توافقنامه راهبردی ۲۰ ساله انجام شد، در تبیین برنامه ها گفت: 
خوشــبختانه وزارت نفت در مجموعه چهار شــرکت اصلی از قبل برنامه 
جامع و نقشه راه کاملی را تدارک و پروژه های مختلفی در حوزه  توسعه 
میدان های نفتی و گازی، احداث پتروپاالیشگاه ها، واحدهای ال ان جی 
و انتقال فناوری به ویژه برای ازدیاد برداشت از میدان های نفتی و گازی 

آماده کرده  بود که به دولتمردان روسی ارائه شد.

کارآمدن دولت سیزدهم، همکاری نفتی ایران و ونزوئال افزایش یافته است با روی 

یک تیر و دو نشان ایران در قرارداد نفتی با ونزوئال

كوتاه از انرژی

بین الملل

سقوط 7۵ درصدی تولید 
 گاز انگلیس 

تا ۸ سال آینده
 گــروه OGUK هشــدار داد بــدون 
سرمایه گذاری های جدید در میادین 
گازی جدید در دریای شمال، انگلیس 
در برابر شوکهای قیمت و رویدادهای 
ژئوپلیتیکــی مانند بحران اخیر میان 
روسیه و اوکراین به شدت آسیب پذیر 
خواهد ماند.شــوکهای قیمت جدید، 
بحــران انرژی کــه در حال حاضر در 
انگلیــس در جریان اســت را وخیمتر 
خواهــد کــرد. تامین کنندگان برق و 
گاز در این کشــور در آســتانه انحالل 
قرار گرفتــه اند و مصرف کنندگان با 
افزایش سقف قیمت صورتحسابهای 
انــرژی از اول آوریل، با بحران هزینه 
زندگی مواجه هستند. بدترین بحران 
برای مصرف کنندگان در آوریل اتفاق 
خواهــد افتاد که میلیونها خانوار دچار 
فقر انرژی می شوند و بسیاری از افراد 
مجبورنــد بین غذا و گرمایش، یکی را 
انتخــاب کنند.تولید داخلی در حال 
حاضــر ۴۷ درصــد از تقاضــای گاز 
انگلیس را تامین می کند و ۳۱ درصد از 
واردات خط لوله از اروپاست که عمدتا 
از نروژ بوده و ۲۱ درصد از محل واردات 
LNG است. در سال ۲۰۲۰ روسیه ۳.۴ 
درصــد از گاز انگلیس را تامین کرد.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، این گروه 
صنعتی هشدار داد برای جلوگیری از 
سقوط ۷۵ درصدی تولید گاز، میادین 
جدیدی باید در دریای شــمال توسعه 
پیــدا کنند. بســیاری از میادین این 
منطقه فرســوده شــده اند و برآورد 
می شــود چنینی میادینی نفت و گاز 
معادل ۱۰ تا ۲۰ میلیارد بشــکه نفت 
دارنــد که بــرای تولید به مدت ۱۰ تا 

۲۰ سال کشش دارند.

استرالیا برای صادرات 
 LNG به اروپا اعالم 

کرد آمادگی 
همزمان با اوج گرفتن تنشــها میان 
روســیه و اوکراین و افزایش احتمال 
درگیری نظامی، اســترالیا که یکی 
از بزرگتریــن صادرکننــدگان گاز 
طبیعی مایع )LNG( در جهان است، 
اعالم کرد آماده اســت محموله های 
LNG را برای حمایت از دوســتان و 
متحدانــش به اروپا صادر کند.کیث 
پیت، وزیر منابع و آب اســترالیا در 
یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد 
اســترالیا آماده اســت از دوستان و 
متحدانــش حمایت کند. وی گفت: 
ما منابع گاز توسعه یافته ای داریم و 
از ظرفیت صادرات به سراســر جهان 
عالوه بر تامین نیاز داخلی برخوردار 
هســتیم. البته ما همچنان به تامین 
تقاضای قــراردادی که پیش از این 
وجــود داشــتند و تامیــن تقاضای 
داخلــی ادامه مــی دهیم و همزمان 
بــه دنبال فرصتهای فروش محموله 
هــای نقــدی در بازارهــای دیگر 
خواهیــم بود.این مقام دولتی اظهار 
کرد: اســترالیا تاکنون درخواســت 
رســمی برای تحویل گاز به مناطق 
دیگر دریافت نکرده است با این حال 
آماده است هر جایی که الزم باشد گاز 
صادر کند.استرالیا یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان LNG در جهان است 
و بنابرایــن می تواند در صورت وقوع 
جنــگ میان اوکراین و روســیه که 
صادرکننده بزرگ گاز به اروپاســت 
و مختل شــدن صادرات این کشور، 
گاز مورد نیاز اروپا را تامین کند.دولت 
آمریکا ســرگرم مذاکره با شرکتهای 
انرژی و کشورهای تولیدکننده بزرگ 
گاز درباره امکان تامین مقادیر زیادی 
گاز طبیعــی بــرای اروپا در صورت 
مختل شــدن صادرات گاز روســیه 
به این منطقه اســت.تحلیلگران می 
گویند روســیه که بیش از یک سوم 
گاز طبیعــی مورد نیاز اروپا را تامین 
مــی کند، در صــورت حمله نظامی 
بــه اوکراین و وضع تحریمهای غربی 
علیه مسکو، ممکن است از صادرات 
گاز به عنوان اهرم فشــاری استفاده 
کند. بعالوه در صورت وقوع جنگ و 
تحریمهــای انرژی متعاقب آن علیه 
روسیه، اروپا و تامین گاز این منطقه 
 که توســط شــرکت گازپروم انجام 
 مــی گیــرد، بــه شــدت آســیب 

خواهند دید.

ح توسعه مخزن شوریجه   مجری طر
اظهار کرد :

 تقویت امنیت پایدار انرژی 
کشور در شمال شرق 

مجری طرح توسعه مخزن شوریجه گفت: 
طرح توســعه ذخیره سازی گاز در میدان 
شــوریجه، یکی از پروژه های مهم صنعت 
نفت کشور برای افزایش امنیت پایدار انرژی 
در شمال شرق کشور به شمار می آید.سعید 
رجب زاده در جلســه آغازین پروژه توسعه 
این مخزن که به میزبانی شرکت مهندسی 
و توســعه گاز ایران و با حضور نمایندگان 
شرکت های پیمانکار و شرکت های مشاور 
برگزار شــد، در بیــان اهمیت اجرای این 
پــروژه اظهار داشــت: با اجرای این پروژه، 
انجام عملیات ذخیره ســازی گاز در مخزن 
شوریجه در ماه های گرم سال میسر خواهد 
شد تا بتوانیم در مواقع مورد نیاز و ماه های 
سرد، از این مخزن برداشت کرده و کمبود 
گاز در موعــد اوج مصــرف را جبران کنیم.
وی، نتایج حاصل از جلسه آغازین پروژه را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این جلســه 
راهکارهــای موثری برای انجام هم افزایی 
بیشــتر بین دســت اندرکاران پروژه مورد 
توافق قرار گرفت تا پروژه با ســرعت قابل 
قبول پیشــرفت کند و دستیابی به اهداف 
مــورد نظر محقق شــود.رجب زاده افزود: 
پیمانکار ســاخت جاده و راه و ســاختمان 
به زودی عملیات  مرتبط را آغاز می کند و در 
ابتدای سال آینده نیز با استقرار دکل های 
حفاری، شاهد آغاز عملیات حفاری چاه ها 
خواهیــم بود.به گــزارش ایرنا، با توجه به 
سردســیر بــودن و همچنیــن دور بودن 
شمال شرق کشور از منابع  تولید، شرکت 
مهندســی و توســعه گاز ایران برنامه های 
متعــددی را به منظور تامین امنیت انرژی 
برای ســاکنان این مناطق در دســتور کار 
قرار داده و در تالش اســت با به کارگیری 
مشــاور و پیمانکار مجرب، توسعه ذخیره 
سازی در میدان شوریجه را عملیاتی کند.
مخزن شوریجه در شمال شرق کشور واقع 
در اســتان خراســان رضوی در فاصله پنج 
کیلومتری از پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد 
)۱۶۰ کیلومتری جاده مشــهد- سرخس( 
که یک مخزن گازی  تخلیه شــده است، به 
عنــوان گزینه ای مناســب برای تبدیل به 
مخزن ذخیره سازی گاز مورد استفاده قرار 

می گیرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور :

گاز پاالیشگاه  چالش های تولید 
کاهش می یابد پارسیان فارس 

معاون ســازمان برنامه و بودجه کشــور در 
بازدید از شرکت پاالیش گاز پارسیان فارس 
بــه بیان راهکارهایی برای رفع چالش های 
تولیــد و تامیــن گاز پرداخت گفت:با توجه 
بــه اهمیــت تولید پایــدار گاز و خدمت به 
هموطنان، مساعدت های الزم برای کمک 
به رفع مشــکالت انجام خواهد شد.ابراهیم  
زراعــت کار، در این بازدید در زمینه کمیت 
و کیفیــت خوراک ورودی پاالیشــگاه ابراز 
امیــدواری کــرد که با ارائه طرح های میان 
مــدت و بلند مدت شــامل احــداث مراکز 
تفکیــک، ایســتگاه های تقویت فشــار و 
توســعه میدان های گازی جدید و احداث 
تأسیســات شیرین ســازی گاز، از حداکثر 
ظرفیت پاالیشگاه پارسیان برای رفاه مردم 
استفاده شود.معاون نفت، گاز و امور انرژی 
سازمان برنامه و بودجه کشور در رأس هیاتی 
کارشناســی با هدف بازدید میدانی از طرح 
ها و پروژه ها، بررســی بودجه های جاری و 
سرمایه ای و بررسی چالش های موجود در 
شــرکت پاالیش گاز پارسیان حضور یافت.

زراعــت کار ، اجرا و پیشــرفت پروژه های 
گازرسانی در  استان فارس را از نمونه های 
بارز عزم ملی دولتمردان برای خدمت رسانی 
به مردم شــریف منطقه دانســت و از برنامه 
ریــزی های دقیــق و عملکرد مدیر عامل و 
همکاران  در این پاالیشــگاه قدردانی کرد.

علمدار بابایی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
پارسیان نیز در حاشیه این بازدید برخی از 
چالش ها و مشــکالت در تامین و تولید گاز 
را بازگو کرد و از واحدهای عملیاتی، ایستگاه 
تقویت فشــار، خط انتقال گاز به شــرکت 
پارســیان ســپهر، پروژه اقامتگاه عملیاتی 
و نیــروگاه صــد مگاواتی بازدید کرد.بابایی 
دربــاره چالش هــای موجود در روند تولید 
گاز گفــت:  از جملــه این چالش ها می توان 
بــه کاهش خوراک دریافتی با توجه به عمر 
میدان های باالدســتی،  افزایش خوردگی 
تجهیزات و خطوط انتقال با توجه به تغییرات 
کیفی خوراک دریافتی ، لزوم توسعه میدان 
هــای  جدید بــرای جبران کاهش ظرفیت 
تولید نســبت به ظرفیت اسمی پاالیشگاه، 
تأمین برق پایدار برای پاالیشگاه با حفظ و 
بهره برداری از نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی و عدم 
اختصاص بهینه بودجه خارج از شمول برای  
نظام  مند شــدن مسئولیت های اجتماعی 

اشاره کرد.

با روی کار آمدن دولت ســیزدهم، سیاست خارجه 
جمهــوری اســالمی ایران از تکیــه صرف به غرب 
به تعامل با کشــورهای همســایه، منطقه و ســایر 
کشــورهای همســو گســترش پیدا کرد.عضویت 
دائم در ســازمان همکاری های شــانگهای، انعقاد 
قرارداد ســوآپ گازی با ترکمنســتان و آذربایجان 
در نشســت ســازمان همکاری اقتصــادی )اکو(، 
افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت به چین، ســفر 
رئیس جمهور ایران به روســیه و دیدار با والدیمیر 
پوتین و امضای تفاهم نامه های همکاری متعدد در 
حوزه انرژی، ترانزیت و بانکی از جمله دستاوردهای 
دولت ســیزدهم در دوره کوتاه مسئولیت خود بوده 
اســت.البته گستره همکاری های دولت سیزدهم به 
این موارد ختم نشده و ایران خواهان تعمیق روابط 
با کشــورهای آمریکای التین اســت. انعقاد قرارداد 
ســوآپ میعانات گازی ایران با نفت سنگین ونزوئال 
از جملــه مهم ترین اقــدام دولت در این حوزه بوده 
اســت.اوج روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ونزوئال 
به دولت های نهم و دهم و در زمان ریاست جمهوری  
محمــود احمدی نژاد  و  هوگــو چاوز  بازمی گردد، 
زمانــی که این دو کشــور بــزرگ نفتی برنامه های 
استراتژیک کالنی را در حوزه توسعه میادین نفتی، 
احداث پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها طرح ریزی کرده 
بودنــد، اما بــا روی کار آمدن دولت روحانی تمامی 
این طرح ها و برنامه ها به حاشــیه رفت و روابط این 
دو کشور نفتی به سردی انجامید.هر چند در اواخر 
دولت روحانی، برخی همکاری های نفتی بین ایران 
و ونزوئال با تصمیم و هدایت نظام شکل گرفت، اما به 
نظر می رسد، در دولت سیزدهم این همکاری ها به 
صورت هدفمند و برنامه ریزی شده در حال پیشرفت 
اســت. ایران و ونزوئال دو کشــور نفتی تحت تحریم 
آمریکا هســتند که می توانند همکاری موثری برای 

بی اثر کردن تحریم داشته باشند.

گازی ایران   محموله های میعانات 
در مسیر ونزوئال

رویترز به نقل از ۵ منبع آگاه ۴ مهرماه سال جاری از 

انعقاد یک قرارداد بزرگ نفتی میان ایران و ونزوئال با 
وجود تحریم های آمریکا خبر داد و نوشت، نخستین 

محموله قرار است، این هفته ارسال شود.
بر اســاس این گزارش، این قرارداد، یک قرارداد 
سوآپ میان نفت سنگین ونزوئال و میعانات گازی 
ایران است که کاراکاس می تواند از آن برای بهبود 
کیفیــت نفت خام همانند قیرش اســتفاده کند. 
این توافق ســوآپ قرار است در فاز نخست، شش 
ماهه باشــد، اما می تواند تمدید شود.کمی بعدتر 
تانکر ترکرز شــرکت رهیابی نفتکش ها خبر داد 
که اولین محموله ۲.۱ میلیون بشــکه ای میعانات 
گازی عرضه از ســوی شــرکت ملی نفت ایران به 
شــرکت PDVSA ونزوئال که نخستین محموله 
ســوآپ میان این دو شــرکت اســت، این هفته 
تخلیــه خــود را آغاز کرد.بنابر ادعای تانکر ترکرز 
اولین محموله میعانات گازی ایران اوایل هفته )۷ 
مهرمــاه( با پرچم ایران بر فراز نفتکش غول پیکر 
Dino که در مالکیت شرکت ملی نفت ایران است، 
به ونزوئال رسیده است. همچنین دومین محموله 
۲.۱ میلیون بشکه ای میعانات گازی ایران بر اساس 
همین قرارداد ســوآپ، احتماال در هفته های آتی 
به آب های ونزوئال می رسد.ســپس گلوبال پالتس 

۱۱ آذرماه اعالم کرد، شرکت دولتی نفت ونزوئال  
پترولــوس د ونزوئــال  دو میلیون بشــکه دیگر از 
میعانــات گازی ایــران را خریداری کرده اســت.
انتشار مداوم اخبار غیررسمی از صادرات میعانات 
گازی ایران به ونزوئال توســط رسانه های خارجی 
نشــان می دهد که این قرارداد همچنان در حال 
اجراســت، هر چند تاکنون مقامات رسمی هر دو 
کشــور هیچ گونه اظهار نظری درباره این موضوع 
نکرده اند.پس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم، 
دو کشــور ایــران و ونزوئال تعامــالت اقتصادی با 
یکدیگر را توسعه داده اند و در ارتباط مداوم برای 
بی اثر کردن تحریم های آمریکا هســتند. در این 
راســتا ســید ابراهیم رئیسی ۱۳ آذر سال جاری 
در گفت وگــوی تلفنــی با  نیکالس مادورو  رئیس 
جمهور ونزوئال، روابط ایران و ونزوئال را راهبردی 
دانســت و اظهار داشــت: روابط کنونی دو کشور 
بایــد در دولــت جدید ایران افزایــش یابد.وی با 
اشاره به جایگاه ایران و ونزوئال در سازمان اوپک، 
گفت: همکاری های نفتی دو کشــور باید شــکل 
جدیدی پیدا کند و در حوزه پاالیشگاهی و تأمین 
منابع پتروشــیمی الزم است، گام های بلندتری 
برداریــم. باید توافق نامه های بین ایران و ونزوئال 

کامال اجرایی شود و زمینه برای توافق های جدید 
نیز فراهم شود.

گازی ایران   نیاز ونزوئال به میعانات 
برای افزایش تولید نفت

ســوال اساسی این است که قرارداد نفتی بین ایران 
و ونزوئال چه ســودی برای دو کشــور دارد؟ پاسخ به 
این سوال از این جهت حائز اهمیت است که هر دو 
کشــور تولیدکننده نفت خام هستند و طبیعتا باید 
در بازار نفت رقیب یکدیگر باشــند، اما چه اتفاقی 
منافع اقتصادی آنها را همســو کرده اســت؟نبود 
میعانات گازی باعث شــده بود، ونزوئال نتواند نفت 
فوق ســنگین خود را که تقریبا غلظتی شبیه به قیر 
را دارد، همانند گذشــته استخراج کند. ویز رانگل، 
یکی از اعضای اتحادیه کارگران و عضو هیأت مدیره 
PDVSA طی مصاحبه ای در ۹ مهرماه گفته اســت 
که میعانات گازی ایران به این کشور کمک خواهد 
کرد تا برداشــت نفت از ســه تأسیسات نفتی که از 
جمله بزرگ ترین ایســتگاه های اســتخراج نفت در 

این کشور هستند را باال ببرند.
رانــگل می گوید، نبود میعانات گازی و رقیق کننده 
باعث شده تا بسیاری از چاه های نفتی در این کشور 
غیرفعال شوند و حال ونزوئال قصد دارد، تولید نفت 
خــود را روزانــه ۲۵۰ هزار بشــکه افزایش داده و به 
یک میلیون بشکه در روز برساند. در شرایط کنونی 
نبــود مــواد رقیق کننده یکــی از اصلی ترین موانع 
ونزوئــال در تولیــد نفت اســت. تحریم های آمریکا 
باعث شــده تا دسترسی ونزوئال به تأمین کنندگان 
مواد رقیق کننده قبلی این کشور مسدود شود.احمد 
ســبحانی سفیر ســابق ایران در ونزوئال درباره این 
توافق می  گوید: از حدود ۱۵ ســال پیش مذاکرات 
دو کشــور آغاز و آزمایشات مختلفی بروی میعانات 
گازی ما انجام شــد که می توانســت کار این ماده 
رقیق کننده را انجام دهد، در واقع این امکان وجود 
به وجود آمد که به وسیله میعانات گازی ایران؛ نفت 
سنگین ونزوئال رقیق و فروش آن آسان تر شود، اما 

در یک دهه گذشته عملیاتی نشد.

بر اساس آخرین آمار ؛ 

کشور چقدر است؟ توزیع سوخت سی ان جی در 
تا اول آذرماه ۲۵۲۴ جایگاه سی ان جی در کشور راه اندازی شده که به طور میانگین روزانه ۲۳ میلیون 
مترمکعب سوخت را توزیع می کنند. در حال حاضر تعداد خودروهای گازسوز شده کشور به ۴ میلیون 
و ۱۲۹ هزار و ۷۵۷ دســتگاه و ظرفیت توزیع ســی ان جی در جایگاه های عرضه سراســر کشــور  به مرز ۳ 
میلیون مترمکعب در ساعت رسیده و باید گفت میانگین توزیع روزانه این سوخت پاک به ۲۲.۴ میلیون 
بشــکه در روز رســیده اســت.بر اســاس آخرین آمار اعالمی تا تاریخ ۲۰ آذرماه امسال، در مجموع در کل 
کشور ۱۵۸ هزار و ۵۲۸ دستگاه خودرو عمومی دوگانه سوز شده اند و ۶۳۴۳ دستگاه نیز در انتظار تعیین 
نوبت تبدیل قرار گرفته اند. در استان تهران و در قالب طرح رایگان تبدیل خودروهای عمومی، تاکنون 
۱۷ هزار و ۴۵ دستگاه خودرو گازسوز شده اند و ۵۷۶ دستگاه خودرو نیز در انتظار تعیین نوبت قرار دارند؛ 
این استان تاکنون بیشترین آمار تبدیل در استان های کشور را به خود اختصاص داده.در آذربایجان غربی 

با رتبه دوم نیز تاکنون ۱۴ هزار و ۲۸۴ دستگاه خودرو عمومی به دوگانه سوز تبدیل شده و مالک ۵۸۸ 
دستگاه خودرو نیز در انتظار تبدیل به سر می برند. آذربایجان شرقی نیز رتبه سوم را در سطح کشور به 
خود اختصاص داده و تاکنون ۱۲ هزار و ۶۷۶ دستگاه خودرو عمومی در این استان به دوگانه سوز تبدیل 
شــده و ۵۷۷ دســتگاه خودرو نیز در انتظار تبدیل نوبت به ســر می برند.رضا کاظم نژاد- مدیر پژوهش و 
فناوری شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: افزایش ســهم ســی ان جی در سبد 
خودرو به ۳۰ درصد تا افق ۱۴۰۴ خواهد رسید.  در حال حاضر سهم سی ان جی در سبد سوخت کشور 
۲۱.۲ درصد معادل مصرف روزانه ۲۲.۴ میلیون مترمکعب سی ان جی بوده که براساس افق تعریف شده 
در سال ۱۴۰۴ مقرر شده است تا مصرف سی ان جی در بخش حمل و نقل به ۳۰ درصد افزایش یابد.وی 
تصریح کرد: اصالح فاصله منطقی قیمت سوخت بنزین و گاز از جمله مواردی است که باید بررسی شود. 

خبر ویژه

رئیس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اینکه 
حداقل ۴۰ درصد افزایش فروش نفت داشــته ایم، گفت: در بخش 
انعقاد قراردادها با کشورهایی مانند روسیه، چین و ترکمنستان و 
انتقال فناوری از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت، دستاوردهای 
خوبی محقق شده است.فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در بخش فروش نفت به همت 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران موفقیت های خوبی رقم خورده 
و حداقل ۴۰ درصد افزایش فروش داشــته ایم و پول حاصل از آن 
نیز بازگشته است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره 
به برگزاری نشســت مجمع نمایندگان اســتان خوزستان با حضور 

رئیس جمهوری، گفت: در این نشســت موارد متعددی مرتبط با 
استان خوزستان، فعالیت های گذشته، اقدام های آینده و همچنین 
دســتاوردهای وزارت نفت در چند وقت اخیر مطرح شد.حســنوند 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه  با وجود سرمای 
شــدید زمســتان امسال، در بخش تولید و تامین گاز مشکلی نبوده 
است ، گفت: این مسئله جزو دستاوردهای مهم وزارت نفت است که 
در بخش تامین گاز مصرفی مردم اختاللی ایجاد نشده است.رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه  در بخش سواپ نیز 
اتفاقات خوبی رقم خورده که می تواند بخشی از مشکالت ما را حل 
کند ، گفت: در بخش انعقاد قراردادها با کشورهایی مانند روسیه، 

چین و ترکمنستان و انتقال فناوری از سوی وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت، دستاوردهای خوبی محقق شده است که می تواند راهگشا 
باشد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر این روند مثبت در 
وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ادامه داشــته باشد، در حوزه تولید 
و اشــتغال نیز روزهای خوبی را در پیش خواهیم داشت.حســنوند 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات 
خوبی مانند افزایش فروش نفت و توســعه طرح ها محقق شــده که 
باعث ناراحتی دشمنان خارجی است و آنها به دنبال ایجاد فضایی 
هســتند که دوســتان ما در وزارت نفت نتوانند اجرای ماموریت ها 

را به خوبی ادامه دهند.

دیپلماسی انرژی می تواند راهگشا باشد

افزایش 40 درصدی فروش نفت

خبر ویژه
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55بانک و بیمه  پیام تبریک مدیرعامل 
 بیمه رازی به مناسبت 

صعــود ایران به جام جهانی

دکتــر علــی جبــاری در پیامــی پیروزی 
ارزشــمند تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم 
عراق و صعود به جام جهانی را تبریک گفت.
متن پیام بدین شــرح اســت: ملت ایران بار 
دیگر مشاهده کردند که فرزندانشان با غیرت 
و همیتی مثال زدنی، در یک مسیر پر تالش 
به اوج رسیدند و به جام جهانی صعود کردند.
ایــن پیــروزی شــیرین و دلچســب برابر 
عــراق را بــه کادر فنــی، بازیکنــان تیــم 
 ملــی فوتبــال و ملت عزیز ایــران تبریک 

عرض می نمایم.
شــرکت بیمه رازی در راســتای مسئولیت 
حرفه ای خود تمامی ورزشــگاه های مهم 
کشــور، داوران محترم و تماشاگران عزیز را 
تحت حمایت های بیمـــه ای خود درآورده 
اســت تا آرامشــی ارزشــمند برای جامعه 

ورزشی کشور ایجاد نماید.
باشـــد کـه بـا تـــالش این غیـور مردان، 
شاهـد درخشش و موفقیت های بیشتر تیم 
ملــی فوتبال ایــران در جام جهانی ۲۰۲۲ 

بـاشیم.
علی جباری

گفتنی اســت در مسیر صعود ایران به جام 
جهانی ، تماشاگران و ورزشگاه آزادی،تحت 
پوشــش بیمه نامه هــای آتــش ســوزی، 
مســئولیت و مســئولیت در اقبال اشخاص 

بیمه رازی قرار داشتند.

 با حضور دکتر کاردگر و هیئت همراه 
برگزار شد؛

 آموزش جان دانا به نمایندگان 
و شبکه فروش استان یزد

همایش آموزشی”جان دانا” برای نمایندگان 
و شــبکه فروش اســتان یزد با حضور نایب 
رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا 

و هیئت همراه برگزار شد.
پس از معرفی محصول جدید این شــرکت 
در حوزه بیمه های زندگی، مراحل آموزشی 
فروش این بیمه نامه در شعب سراسر کشور 
آغاز شــده اســت. “جان دانا” که محصولی 
منحصــر به فرد بوده و تحولی اساســی در 
بیمه های زندگی کشــور ایجاد می کند، به 
بازار آمده تا جانی تازه به رمق بی جان صنعت 

بیمه تزریق کند.
در ادامــه برگزاری همایش های آموزشــی 
“جــان دانــا”، دکتــر ابراهیــم کاردگر، 
مدیرعامــل، عبدالحســین پهلوان، رئیس 
هیئت مدیره، محمدعلی اســمعیل نیا مدیر 
دفتر حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل، عزت 
الــه حقیقتــی مدیر بیمه هــای عمر و پس 
انداز، دکتر مهــدی احراری مدیر آموزش، 
پژوهش و توســعه، رامین رحمانی سامانی، 
سرپرســت منطقه ۴ و مهدی ربیعی طراح 
بیمه نامه “جان دانا” راهی شعبه یزد شدند 
تا نمایندگان و شبکه فروش این شعبه را با 
مراحل مختلف فروش بیمه نامه “جان دانا” 

آشنا کنند.
در ایــن همایــش ابتدا رحمانی ســامانی، 
سرپرســت منطقه ۴، طی ســخنانی ضمن 
خوشــامدگویی بــه مدعوین، گزارشــی از 
عملکــرد شــعبه یزد ارائــه و همکاران این 
شــعبه را به تالش مضاعف برای فعالیت در 
حــوزه محصول جدید بیمه دانا با نام “جان 

دانا” فراخواند.
ســپس دکتر کاردگــر، نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در ســخنانی با 
تشــریح وضعیت صنعت بیمه و بیمه دانا، از 
ارائه محصوالت جدید این شــرکت به بازار 
بیمه مانند مهر دانا و رفاه دانا سخن گفت و 
ســپس به تفصیل در باره کلیات و جزئیات 
بیمه نامــه “جــان دانا” بــرای نمایندگان 
صحبت کرد و خواستار تالش مضاعف شبکه 
فروش برای جذب پرتفوی در ارتباط با این 

محصول شد.
در این همایش آموزشــی، همچنین دکتر 
مهــدی احراری، مدیــر آموزش، پژوهش و 
توســعه، عزت اله حقیقتی مدیر بیمه های 
عمر و پس انداز و سپس مهدی ربیعی طراح 
“جــان دانا”، در خصوص جزییات بیشــتر 
محصــول جدید این شــرکت بــا نام “جان 
دانا” توضیحات مفصلــی برای نمایندگان 

ارائه کردند.

اخبار

بانک توسعه تعاون اهمیت 
ویژه ای برای ارتقاء شغلی 

بانوان قائل است

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون به مناســبت والدت حضرت فاطمه 
و هفته تکریم بانوان و مادران در جلســه 
ویدئو کنفرانســی کــه با حضور همکاران 
خانم در سراســر کشور برگزار شد ضمن 
تبریک مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا 
)س( و گرامیداشت مقام زن اظهار داشت: 
بانــوان در عرصه های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی کشور نقش فعال و به سزایی را 
بر عهده دارند و حضور زنان در به دســت 
آوردن جایگاه های تحصیلی و شــغلی در 

جامعه همواره رو به رشد بوده است .
وی بابیــان ایــن مطلب که در حال حاضر 
۷۹۵ همــکار خانم در بانک حضور دارند 
که از این میزان ۵۵ درصد در پســتهای 
مدیریتــی و تخصصــی فعالیت می کنند 
خاطرنشــان کرد : این آمار نشــان دهنده 
حضــور فعال و مثمــر ثمر بانوان در بانک 
می باشد که علی رغم دارا بودن وظایف مهم 
مادری و همسری توانسته اند در محیط کار 

نیز به درستی انجام وظیفه نمایند .
وی بابیان این مطلب که رعایت شــان و 
جایــگاه بانوان و مادران در بانک توســعه 
تعــاون همیشــه مد نظر مدیران ارشــد 
ســازمان بوده اســت افزود: همیشــه در 
بانک ســعی نموده ایم تا امکان مشارکت 
بانوان در سطوح مختلف مدیریتی را فراهم 
نماییم و بانک توسعه تعاون بخش مهمی 
از توفیقات خود را حاصل تالش و تخصص 

همکاران خانم می داند.
مهدیــان همچنین ضمــن تقدیر از امور 
منابــع انســانی و اداره کل روابط عمومی 
در برگــزاری این جلســه گفت: برگزاری 
این گونه جلســات فرصت مغتنمی است 
تــا با تعامل و همفکری بانوان، مســائل و 
مشــکالت آنان بدون واســطه پیگیری و 
بررسی گردد تا با استفاده از ظرفیت های 
قانونی، زمینه های بهتری برای ایفای نقش 
هم زمــان درصحنه کار وزندگی برای آنان 

مهیا گردد.
در ادامه جلســه امیر هوشنگ عصار زاده 
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز با 
اشاره به نقش مهم بانوان شاغل در تربیت 
فرزندان ســالم و صالح خاطرنشــان کرد: 
مادران شــاغل دارای ظرفیت های زیادی 
هستند تا عالوه بر حضور در جامعه و ایفای 
نقش اجتماعی خود بتوانند آینده ســازان 
این کشــور را نیز تربیت نمایند و قوانین و 
مقررات و دســتورالعمل ها باید به گونه ای 
باشــد که بانــوان بتوانند به هر دو وظیفه 
خود به درستی عمل نمایند و موردحمایت 

و توجه سازمان خود قرار گیرند.
وی افــزود: ضروری اســت مدیــران نیز 
به عنــوان مجریان قانــون در مقام اجرا، 
از رفتارهــای ســلیقه ای پرهیــز نمایند 
و شــرایطی را فراهــم نمایند تا شــرایط 
تســهیل گرایانه مندرج در قانون، به نحو 

مناسبی به نفع بانوان به اجرا درآید.
در ادامــه رســول ارجمنــد مدیــر امور 
سرمایه انســانی نیز گفت: قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت امتیازاتی را 
بــرای خانم ها در حفظ جایگاه مدیریتی و 
شــغلی در دوران مرخصی زایمان، حضور 
، دورکاری و پرداخت حقوق بانوان در نظر 
گرفته است که این الزامات در فرآیندهای 

مدیریت سرمایه انسانی بانک قرار دارد.
گفتنی اســت در این جلســه شش نفر از 
همکاران اســتانی و ستادی به نمایندگی 
از بانوان سراســر کشور، دیدگاه ها ، نقطه 
نظرات و مشــکالت بانوان را مطرح کردند 
و مقــرر گردیــد تمامی درخواســت ها، 
پیشــنهادها و نظرات مورد رسیدگی قرار 

گیرد.

تقدیر مدیرعامل تأمین اجتماعی از اقدامات توسعه ای بانک رفاه
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی 
گفــت: اقدامات توســعه ای بانک رفاه 
کارگران به ویژه در حوزه مسئولیت های 
اجتماعــی و ارائه خدمــات و پرداخت 
تســهیالت به اقشار آسیب پذیر به ویژه 
بازنشستگان جای تقدیر و تشکر دارد.

میرهاشم موسوی با بیان این مطلب در 
سومین نشست هم اندیشی – آموزشی 
مدیــران صــف و ســتاد بانک رفــاه 
کارگران در ســال ۱۴۰۰ افزود: بنگاه 
های اقتصادی نباید مســائل را صرفاً از 
جنبــه مادی نگاه کنند و ضرورت دارد 
که جنبه اجتماعی مســائل را نیز مورد 
توجه داشته باشند و در حوزه مسئولیت 
های اجتماعــی بتوانند به ایفای نقش 
مؤثر بپردازند، امری که به نحو احســن 
در بانک رفاه کارگران در سال های اخیر 

اجرایی شده است.
وی در ادامــه افزود: همه ما نســبت به 
مســائلی که در اجتماع اتفاق می افتد 
وظایفی داریم و نباید بی تفاوت از کنار 

آنها بگذریم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر 
ضرورت توســعه روحیــه عدالت محور 
تاکیــد کرد و گفت: اقدامات بانک رفاه 
در این حوزه نیز به صورت شایســته ای 
در حال انجام است. از جمله اقدامات این 
بانک در این حوزه می توان به پرداخت 
بیش از ۵۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض 
الحسنه به بازنشستگان سازمان تأمین 

اجتماعی اشاره کرد.
به گفته ایشان در اعطای این تسهیالت 
که به صورت غیر حضوری نیز پرداخت 
شده است، گام بسیار بلندی توسط این 
بانک در زمینه عدالت محوری برداشته 

شده است.
موسوی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی 
نیز توســط بانک رفاه در زمینه اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان 

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیســتی انجام شده 
اســت که باید بیش از پیش توسعه پیدا 

کند. 
وی افزود: آرمان نظام مقدس جمهوری 
اسالمی » عدالت محوری« است و این 
گونه اقدامات به ما کمک می کند تا در 

راستای این آرمان گام برداریم.
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی 
به افزایش ســرمایه بانک رفاه کارگران 
اشاره کرد و گفت: اگرچه سرمایه بانک 
به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرد و کفایت سرمایه بانک را به نحو 
مؤثری ارتقاء بخشیده است اما درصدد 
هســتیم که سرمایه به ۴۰ هزار میلیارد 

تومان افزایش یابد.
 میرهاشم موســوی افزود: درخواست 
افزایش ســرمایه مجدد بانک رفاه را به 
هیأت مدیره ســازمان تامین اجتماعی 
ارائــه کرده ایم و با تصویب آن اقدامات 

اجرایی در این زمینه آغاز خواهد شد.

میرهاشم موسوی توسعه همکاری های 
بین بانک رفاه کارگران و شرکت شستا 
اشــاره کرد و گفت: امیدواریم با تفاهم 
نامــه ای کــه در روزهای اخیر بین این 
شــرکت و بانک رفاه امضا شــد، شاهد 

توسعه همکاری های متقابل باشیم.
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی 
گفــت: حجم پولی کــه در هلدینگ  و 
شرکت های زیر مجموعه شستا جریان 
دارد بسیار باال است و باید تبادالت مالی 
این شرکت ها از طریق بانک رفاه انجام 

شود.
وی اظهار داشــت: ضرورت دارد تا تمام 
شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی تعامالت خود را با 
بانک رفاه بیش از پیش توســعه دهند 
و از ظرفیت های مناســب این بانک در 

تبادالت مالی خود بهره ببرند.
میرهاشــم موسوی تصریح کرد: اگرچه 
اقدامات بسیار قابل توجهی در سازمان 
تأمیــن اجتماعی و بانک رفاه در زمینه 

توســعه خدمات الکترونیک انجام شده 
اســت، اما همچنان باید اقدامات در این 

حوزه را بیش از پیش توسعه دهیم.
وی افزود : در این راســتا ما در سازمان 
تأمیــن اجتماعــی شــعار » تأمیــن 
اجتماعی هوشمند« را برگزیده ایم و به 
دنبال این هســتیم تا در ارائه خدمات 
مربوطه، مداخالت انســانی را به حداقل 

برسانیم.
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی 
تأکید کرد: توســعه خدمــات فناورانه 
و دیجیتــال در بانک رفاه کارگران نیز 
باید تا حدی توســعه پیدا کند که دیگر 
چیزی به نامه شعبه بانک وجود نداشته 

باشد.
وی در ادامه به مقوله اعتماد بخشــی به 
مشــتریان و امانت داری اشاره کرد و با 
بیان اینکه بخش مهمی از مشتریان بانک 
رفاه بازنشســتگان و مستمری بگیران 
ســازمان تأمیــن اجتماعی هســتند، 
تصریح کرد: این قشــر عزیز و ارجمند 

ولی نعمت بانــک رفاه و صاحب اصلی 
آن هســتند و اقدامات در زمینه اعتماد 
بخشــی به آنان بایــد در رأس اقدامات 

بانک قرار داشته باشد.
وی افــزود: هرچــه در ارائه خدمات به 
مشــتریان بــه ویژه بازنشســتگان بر 
مبنای شــفافیت عمل کنیم می توانیم 
دســتاوردهای مناسب تری را به دست 

آوریم.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی به 
ضرورت ارتقاء سالمت و ثبات در بنگاه 
هــای اقتصادی اشــاره کرد و گفت: در 
بانک رفاه کارگران نیز هر چه ســالمت 
و ثبــات ارتقــاء پیدا کنــد آثار مثبت 
اقتصادی و اجتماعی بیشتری به همراه 

خواهد داشت.
وی همچنیــن به کاهــش فاصله صف 
و ســتاد در همــه مجموعه های تحت 
پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعی 
پرداخت و خاطر نشــان ساخت: علت 
بســیاری از شکست های مدیریتی زیاد 
بــودن این فاصله اســت و تا حد امکان 
باید فاصله صف و ستاد را کاهش دهیم.
میرهاشــم موســوی در ادامه با تبریک 
پیشاپیش فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر، 
دســتاوردهای ســازمان در حوزه ارائه 
خدمات به مشتریان را برشمرد و افزود: 
در چهــار دهه از عمــر انقالب اقدامات 
بســیار ارزشمندی انجام شده است که 
بایــد این موفقیت ها و دســتاوردها را 
به نحو مطلوبی به مردم اطالع رســانی 

کنیم. 
وی افــزود: عــالوه بر افزایــش تعداد 
افــراد تحت پوشــش بیمه های تأمین 
اجتماعــی از ۲۰ درصــد به ۷۰ درصد، 
تعداد بیمارســتان هــای ملکی از ۱۸ 
بیمارستان به ۸۰ بیمارستان  گسترش 
یافته اســت که در آن خدمات مناسبی 

به هموطنان ارائه می شود.

کنون اهم فعالیت های اجتماع محور بانک ایران زمین از دیرباز تا
مسئولیت اجتماعی بانک ها و شرکت ها شامل مسئولیت هایی است 
که شرکت های تجاری در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، 
عهده دار هســتند و همه این وظایف باید تحت چارچوب نظام مند 

کشورها باشد.
طی دو دهه گذشــته مســئولیت اجتماعی شرکت کردن در مسائل 
مهم نظیر اخالق، محیط زیســت، امنیت، آموزش، حقوق بشــر و…
را شــامل می شــود. اگرچه اجرای این مفهوم دارای هزینه های اولیه 
بســیاری برای شــرکت ها و بانک هاست، اما این مهم به دلیل بهبود 
شــهرت نهادها، کاهش هزینه در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب 
افزایش سود و در نهایت منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت 

شده است.
از آنجاییکه کلیه واحدهای اقتصادی از جمله بانک ها در جهت تحقق 
اهــداف خــود به منظور ایجاد توازن بین منافع شــرکت و ذینفعان 
نیازمند به کارگیری ساز و کاری واحد هستند مسئولیت اجتماعی 
شرکت به عنوان راهکاری برای برقراری این تعامل مطرح شده است.
بانک هــا بــه عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی دارای نقش 
انکارناپذیری در اجتماع بوده و عملکرد آنها بر کل جامعه تأثیرگذار 
است. لذا توجه به مقوله مسئولیت اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده 
چراکه از یک طرف بانک ها، موظف به تأمین دامنه وسیعی از انتظارات 
ســهامداران هســتند و از سوی دیگر انتظار می رود که این نهادهای 
مالی، ســود ســهامداران را که برای تأســیس بانک سرمایه گذاری 
کرده اند به حداکثر برســانند و نقدینگی کافی برای پاســخگویی به 

تقاضای مشتریان داشته باشند.
همــه این وظایف باید تحت چارچوب نظام مند کشــورها باشــد و 
به طورکلــی بانک هــا باید به عنوان تســهیل گر و محرک چرخ های 
اقتصادی هر کشور بتوانند اعتبار خود را در اجتماع افزایش دهند.

بانک ایران زمین در سال های اخیر نیز در راستای اجرای مسئولیت 
اجتماعــی خود حمایت از ســازمان های مردم نهادی مانند کمیته 
امداد و ســازمان بهزیســتی و همچنین حفظ منابع آب، جنگل ها، 
کاهش مصرف انرژی، همکاری با ســازمان محیط زیســت و سازمان 
جنگل ها، مشارکت در ساخت مدرسه در مناطق محروم و آسیب دیده 
از سیل و زلزله و راه اندازی پویش های اجتماعی به صورت جدی را 

در دستور کار خود قرار داده است.
کمپین »همین یک زمین«  در بانک ایران زمین )سال 13۹۵(

بانک  ها به دلیل دارا بودن ظرفیت  های سرمایه  گذاری  و برخورداری 
از اطمینــان عمومــی قابلیت جلب اعتماد مــردم و همچنین توان 
فرهنگ ســازی در جهــت ارتقاء  فرهنگ مــردم را دارند. بر همین 
اساس بانک ایران  زمین در سال ۱۳۹۵ به عنوان بانک حامی محیط 
زیست با استفاده از تجارت و  اندوخته های علمی و تکیه بر پشتوانه  
اعتماد مردمی و با هدف پاکســازی محیط  زیســت از انواع آلودگی 
پویشی با شعار »برای زندگی همین  یک زمین را داریم« را راه  اندازی 
و یک مســابقه جذاب عکاســی و نقاشــی نیز با محوریت حفاظت از 
محیط زیســت ترتیب داد و برای نفرات برگزیده جوایز نفیســی در 

نظر گرفت.
کمتر بانک ایران زمین )سال 13۹7( کمپین یک قطره 

کمپیــن یــک قطره کمتر با هدف فرهنگ  ســازی در زمینه مصرف 
صحیح آب در شهریور ۱۳۹۷ در بانک ایران  زمین کلید خورد تا در 
آن هر شــخص با هر روشــی که با مصرف درســت و بهینه آب، باعث 
صرفه جوئی شــود در صفحه شــبکه  های اجتماعی خود بنویسد و با 

هشتگ  »#یکقطرهکمتر« بانک ایران زمین را مطلع کند.
 بلــوط ایــران زمین” پویش جدید بانک ایران زمین

 )سال 13۹7(
پویــش جدیــد حمایت از “بلوط ایران زمین” با هدف آگاه ســازی 

جامعه نســبت به از بین رفتن درختان بلوط مناطق غرب کشــور در 
اواخر ســال ۱۳۹۷ و هم  زمان با آغاز هفته منابع طبیعی راه اندازی 
شــد و همچنان این پویش همه  ســاله و هم  زمان با آغاز هفته منابع 

طبیعی از سوی بانک ایران  زمین برگزار می  گردد.
لرژی به مصرف انرژی”برای همکاران بانک ایران زمین  “آ

)سال 13۹۸(
بانک ایران زمین در راستای اجرای رسالت اجتماعی خود با راه اندازی 
پویــش “آلــرژی به مصرف انرژی” با هــدف مصرف بهینه انرژی در 
محیط کار و خانه، همکاران خود را دعوت به پیوستن به این پویش 

زیست محیطی کرد.
حمایت بانک ایران زمین از پویش من هم یک جنگلبانم

نهاد مالی و مردمی ایران  زمین در گستره فعالیت  های زیست محیطی 
خود، نگاه ویژه ای به جنگل ها و مراتع کشور دارد و مهم تر از آن، حمایت 
از قهرمانان ارزشــمند طالی ســبز را بر خود فرض می داند. حمایت 
صادقانــه بانک ایران زمین از پویش )#من- هم-یک-جنگلبانم(، به 
دریافت تندیس از دبیر دومین جشنواره روز جنگلبان منتهی شد.

 بانک ایران زمین، حامی سومین دوره جایزه یحیی 
)سال 13۹۵(

جایزه یحیی جایزه ای ســاالنه ویژه قدردانی از محیط بانان ســازمان 
حفاظت محیط زیســت ایران اســت که به ابتکار و همت دو هنرمند 
عضو انجمن، “مجتبی رمزی” و “پریدخت مشگ زاد” در دل انجمن 
یوزپلنگ ایرانی شــکل گرفته اســت. پس از برگزاری نخستین دوره 
جایزه یحیی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه محیط زیست کرج؛ همچنین 
برگزاری دومین دوره این جایزه در سال ۱۳۹۴ با مشارکت انجمن 
یوزپلنگ ایرانی، دانشــگاه محیط زیســت، دیده بان محیط زیست و 
حیات وحش ایران و…؛ ســومین دوره این جایزه در۱۴ آذر ســال 
۱۳۹۵ بــا حمایــت بانک ایران زمین و به منظــور تجلیل از خانواده 
محیط بانان شهید استان های فارس و هرمزگان برگزار شد و توانست 
به ســهم خود نقش بســیار مؤثری در ارتقاء فرهنگ عمومی در این 
زمینه داشــته باشــد. جایزه یحیی به یُمن زنده نگه داشــتن یاد و 
 خاطره محیط باِن شهید، “یحیی شاه کوه” محلی به این عنوان مزیّن 

شده است.

خبر ویژه

“هادی ســاعی” رئیــس فدراســیون تکواندوی 
کشــور، با هدف توســعه همکاری بیمه ای، با نیما 
نوراللهــی مدیرعامــل بیمــه تجارت نــو، دیدار و 
گفتگــو کــرد.در این دیدار، هادی ســاعی با بیان 
اینکــه توجــه به بیمه ورزشــکاران از اولویت های 
این فدراســیون است، اعالم داشتکه داشتن بیمه 
نامــه، یکــی از دغدغه های اهالی ورزش بوده که بر 

 این اســاس فدراســیون تکواندو نیز به این امر مهم 
توجه جدی دارد.

وی، از شــرکت بیمــه تجارت نو بــه عنوان یکی از 
شرکت های جوان و خوشنام در صنعت بیمه یاد کرد 
و بر توســعه همکاری های بیمه ای بین فدراسیون 

تکواندو وبیمه تجارت نو تاکید داشت.
نیما نوراللهی نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی 

اذعان داشت که هادی ساعی افتخار ورزش ایران و 
قهرمان با ارزش میادین سخت بوده است.

وی تاکید کرد که بیمه تجارت نو در خدمت اهالی 
ورزش و ورزشکاران است .

شــرکت بیمــه تجارت نو در نظــر دارد که در ارائه 
خدمــات بیمه ای به جامعه ورزشــکاران تالش و 

اهتمام بیشتری بورزد.

بیمه تجارت نو حامی ورزشکاران

اخبار

))اصالحیه((

 روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان ایالم

پیــرو آگهــی تجدیــد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
ایــام   اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت   1400/119
 8 صفحــه  شــنبه  1400/10/25روز  مــورخ  منتشــره 
دریافــت  تاریــخ   2018 شــماره  بــه  روزگار  روزنامــه 
لغایــت    1400/10/2۵ تاریــخ  از  مناقصــه  اســناد 
بدینوســیله  کــه  باشــد  مــی  صحیــح   1400/11/02

گــردد. مــی  اصــاح 
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توسط مدیرکل HSE و پدافند غیر عامل وزارت نفت انجام شد؛

بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
خوزســتان / گروه اســتان ها: مظاهــر انصاری 
مدیــرکل HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت و 
هیات همراه روز سه شنبه مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ 
از شرکت های پتروشیمی منطقه ماهشهر بازدید 
و  وضعیت HSE منطقه را از نزدیک مورد بررسی 
قــرار داد.رئیــس HSE ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی در تشــریح برنامه های ســفر مدیرکل 
HSE وزارت نفت اظهار داشــت؛ نخستین برنامه 
کاری ایــن بازدید، حضور در نشســت تخصصی 
فرماندهان حادثه شرکت های پتروشیمی مستقر 
در منطقــه ویژه اقتصادی پتروشــیمی با حضور 
مدیر عامل و مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی، مدیر HSE شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی و تیــم های فرماندهی 
حادثه شرکت های پتروشیمی منطقه بود که در 
ایــن جلســه و پس از پخــش و رونمایی از فیلم 
مستند مانور بزرگ سراسری منطقه که در آبانماه 
ســال جاری و با ســناریوی۳ حادثه همزمان در 
ســه مجتمع پتروشیمی همراه بود، مورد تحلیل 
و ارزیابــی قــرار گرفت و ابعاد آن مورد بررســی 

شــد. سید امید شــهیدی نیا مدیر عامل و مدیر 
ارشــد شــرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی، با تاکید بر حفظ ساختار موجود، بر 
ارتقا ســطح آن تاکید نمود و افزود: طبق برنامه 
ریزی انجام شــده ســال آتی مانور سراسری را در 
ســطح ۳ حادثه خواهیم داشــت و همچنین یک 
مانور ملی را با موضوع ماهشهر در آینده ای نزدیک 
برنامه ریزی و اجرا خواهیم نمود. وی ابراز داشت: 
با طرح عملیات و اقدامات انجام شــده در ســطح 
شــرکت های منطقه، در حال حاضر ما در حوزه 
مقابله به حوادث به سطح قابل قبولی رسیده ایم 
که می بایســت برای سال آینده اصل پیشگیری 
مبتنی بر مدیریت ریسک را با ساختار ایجاد شده 
فرماندهــی حادثه بعنوان اولین گام در مدیریت 
شــرایط اضطراری تغییر مسیر دهیم.شهدی نیا 
در ادامــه گفت: ارتقا توان لجســتیکی منطقه با 
هماهنگــی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و 
 High flow system همچنیــن تاکید بــر خرید
 HSE که مصوبه شــورای راهبری بوده را از واحد
سازمان خواستار شد.در ادامه این نشست مهرزاد 

غیبی و فرمانده حادثه منطقه، باضرورت اقدامات 
انجام شده در راستای اجرای طرح توانمندسازی 
منطقه در شرایط اضطراری با بیان اینکه، مجموعه 
اقدامات انجام شــده در طی پنج سال گذشته در 
چارچــوب طرح توانمندســازی در حوزه پدافند 
غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری را یک اقدام 
ارزشــمند و ماندگار عنوان نمود که این حرکت 
ضمــن کاهش حوادث، ســطح آمادگی مقابله با 
شــرایط اضطراری را افزایش داده اســت.مظاهر 
انصــاری مدیــرکل HSE، وزارت نفت در بخش 
دیگری از این نشســت، با بیان اینکه  از اقدامات 
منســجم صورت گرفته در منطقه ماهشــهر در 
اجرای طرح توانمند ســازی در حوادث و شرایط 
اضطراری و تسری آن به سایر بخش های وزارت 
نفت، بر ضرورت تمرکز بر پیشــگیری مبتنی بر 
مدیریت ریســک با استفاده از ساختار فرماندهی 
حادثه را بسیار اثرگزار دانست و در راستای ادامه 
اجرای روند انجام این مسیر تاکید نمودند.بخش 
پایانی این نشســت تخصصی، رونمایی از نشــان 
و درجات سردوشــی آتش نشانان )ابالغیه وارت 

نفــت( بــرای اولین بار در صنعت نفت به تعدادی 
از نیروهای آتش نشــان همراه بود، به چهار نفر 
از افســران ارشد، افسران و آتش نشانان سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بطور نمادین اعطا 
شد. دبیر شرایط اضطراری منطقه با بیان اینکه: 
بازدید از ایســتگاه مرکزی آتش نشــانی سازمان 
منطقه ویژه پتروشــیمی و حضور در جمع آتش 
نشــانان ایســتگاه، از امکانات و تجهیزات آتش 
نشانی منطقه را از دومین برنامه های این بازدید 
عنوان کرد  و گفت: در این بازدید ضمن بررســی 
زیرســاخت ها و وضعیت ناوگان آتش نشــانی، از 
بخش آموزش میدانی و عملیاتی آتش نشانان نیز 
بازدیــد و همزمــان یکی از تمرین های عملیاتی 
فرماندهــی حریق از نزدیک مورد بررســی قرار 
گرفت. مدیرکل HSE وزارت نفت پس از بازدید 
از بخش های مختلف HSE این سازمان، امکانات 
و تجهیزات پاســخ به ســطح ۲ شرایط اضطراری 
را نقطــه اعتمــاد و قوت و آمادگی منطقه ارزیابی 
کرد و خواســتار ارتقا بیشتر مهارت و دانش سایر 

آتش نشانان در منطقه شد.

شهردار مشهد:

35 هزار حکم قلع در مشهد قابلیت اجرا ندارند
مشهد / سیده زهرا حیدری

شــهردار مشــهد گفت: بــرای ۳۵ هزار 
پرونده تخلف ســاختمانی در این شــهر 
کــه بیــش از ۷۰۰ واحد مســکونی را 
شامل می شوند حکم قلع صادر شده که 
قابلیت اجرا ندارند.ســید عبدا... ارجائی 
در جلسه شورای اداری خراسان رضوی 
کــه با حضور رییــس قوه قضائیه برگزار 
شــد، افزود: عــدم انطبــاق طرح های 
جامــع و تفصیلی بــا نیازهای روز مردم 
باعث ایجاد ســاخت وسازهای خارج از 
قاعده شــده و رســیدگی به این ساخت 
و ســازها به کمیســیون های ماده ۱۰۰ 
شــهرداری ها ارجاع داده می شــود که 
برای تعداد بسیاری از آنها رای قلع صادر 
می شــود.وی ادامه داد: وقتی حکم قلع 
اجرا نمی شود، گواهی پایان کار نیز صادر 
نمی شود و خرید و فروش با تخلف و فساد 
انجام شــده و باعث افزایش پرونده های 

قضایی می شود. شهردار مشهد گفت: از 
دستگاه قضایی می خواهیم این نوع رای 
ها در کمیســیونی تعیین تکلیف شوند 
تا رضایت عمومی حاصل شــود.ارجائی 
افــزود: برخی زمین های بزرگ مقیاس، 
یک ســری انســداد در مناطق مرکزی 
شــهر ایجاد کرده اند کــه زمین یکی از 
پادگان های ارتش از آن جمله است و از 
ســال ها قبل امرای ارتش، آستان قدس 
رضوی و مدیریت شهری اهتمام به حل 
این مشکل داشته اند اما تاکنون به نتیجه 
نرسیده و نارضایتی عمومی ایجاد کرده  
است.شــهردار مشهد ادامه داد: سازمان 
قضایی نیرهای مســلح در روزهای اخیر 
بــه موضــوع ورود کرده که از رییس قوه 
قضائیه می خواهیم زمینه برای تســریع 
در رسیدگی به این پرونده فراهم شود و 
نظر ســازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 

فصل الخطاب باشد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها
 در جلسه کمیسیون فرهنگی شهرداری 

ح شد؛ و شورای شهر هشتگرد مطر

 برنامه های متنوع 
 مدیریت شهری هشتگرد 

در ایام دهه فجر 
البرز / گروه اســتان ها: جلســه کمیســیون 
فرهنگی شــهرداری و شورای اسالمی شهر 
هشــتگرد با حضور حاج رضا واحدی رئیس 
کمیســیون فرهنگی ، معاونین شــهردار و 
مســئولین واحدها در سالن جلسات مجتمع 
فرهنگی هنری ۹ دی برگزار شــد . واحدی 
در ابتدای جلســه با تبریک  پیشــاپیش ایام 
دهــه فجر ، خواســتار توجــه تمامی حوزه 
های شــهرداری به بزرگداشت این ایام شد و 
گفت : ایام ا... دهه فجر یادآور فداکاری ها و 
جانفشــانی های مردمی انقالبی و والیتمدار 
اســت که فصلی نوین در تاریخ این سرزمین 
را آغاز نمودند و اقتدار ایران اسالمی مرهون 
این فداکاریها اســت .وی گفت : بزرگداشت 
ایــام دهه فجر عالوه بر تکریم زحمتکشــان 
این عرصه و تجدید پیمان با آرمان های امام 
راحل)ره( و شهدای سرافراز می تواند فرصتی 
بــرای نشــر ارزش های انقــالب و انتقال آن 
به نســل جوان و آینده ســازان مملکت باشد 
.وی افزود : کمیســیون فرهنگی شهرداری 
و شــورای اسالمی شهر طی جلسات متعدد 
برنامه های مختلفی را برای دهه فجر تدارک 
دیده است که امیدواریم با حمایت های امام 
جمعه معزز و ســایر دستگاههای فرهنگی با 
کیفیت مطلوب اجرا گردد . رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورا گفت : از جمله موارد با اهمیت 
که از وظایف شهرداری می باشد آذین بندی 
و فضاسازی محیط شهری است و انتظار می 
رود با نصب المان های مناســب و فضاسازی 
شــهری این موضوع تحقق یابد .واحدی در 
ادامــه به برگزاری جشــن بزرگ انقالب در 
مجتمــع فرهنگی هنری ۹ دی اشــاره کرد 
و گفت : شــهرداری و شــورای اسالمی شهر 
تصمیم دارد تا مراســم باشــکوهی برای این 
ایام برگزار نماید لیکن در نظر گرفتن شرایط 
کرونایی کشــور از جملــه موارد مهم و قابل 
توجه در برگزاری این جشــن می باشــد که 
در صورت مســاعد بودن شرایط کرونائی و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل 
های مربوطه با همکاری ادارات و سازمان های 
مرتبط برگزار خواهد شــد . وی از برگزاری 
جشــن های محله ای در مساجد سطح شهر 
و همچنین در شــهرک ینگی امام خبر داد 
و نشســت و تجلیل از پیشکســوتان انقالبی 
هشــتگرد ، برپایی نمایشــگاه تهیه و تکثیر 
بروشــور بیانیــه گام دوم انقــالب ، چــاپ 
پوســترهای ویژه ایام  ، اجرای ســرود های 
انقالبی به صورت ســیار در محالت مختلف 
شهر ، نورافشانی در شب ۲۲ بهمن ، برگزاری 
مســابقات مختلف ورزشــی و فرهنگی ویژه 
کارکنان شــهرداری ، کارکنان ادارات و رده 
آزاد را از جمله برنامه های دیگر کمیســیون 

فرهنگی دانست .

 با استقرار 2 دکل سنگین خشکی 
شرکت ملی حفاری ایران؛

 عملیات حفاری و تکمیل
  10 حلقه چاه توسعه ای 

 در میدان نفتی آزادگان جنوبی 
کلید خورد

خوزستان / گروه استان ها: با استقرار دو دکل 
ســنگین خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری 
ایــران، عملیات حفاری پروژه ۱۰  حلقه چاه 
توسعه ای/ توصیفی در میدان نفتی آزادگان 
جنوبی در اســتان خوزستان آغاز شد.محمد 
خــاوری نــژاد مدیر پروژه هــای حفاری در 
میدان نفتی آزادگان جنوبی روز چهارشــنبه 
)ششــم بهمن ماه ۱۴۰۰( در توضیح بیشتر 
در ایــن باره گفت: هم اکنون دســتگاه های 
حفــاری ۲۸ و ۹۲ فتــح در حال حفاری دو 
حلقه چاه توســعه ای در این موقعیت واقع 
در غرب کارون می باشند.وی افزود: به منظور 
شتاب بخشی در اجرای کار با توافق به عمل 
آمده با شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( 
به عنوان مجری طرح توســعه میدان نفتی 
آزادگان، دکل حفــاری ۲۷ فتح نیز به زودی 
بــرای تکمیل یک حلقه چاه توصیفی در این 
میدان استقرار خواهد یافت.خاوری نژاد در زمینه 
اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل یک 
حلقه چاه باقیمانده از پروژه ۲۰+۳ ، اظهار کرد: 
با تامین تجهیز مورد نیاز انتظار می رود حداکثر 
ظرف ۲۰ روز آینده مراحل تکمیل این چاه انجام 
و تحویل شــرکت متــن گردد.مدیر پروژه های 
حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی گفت: با 
توجه به تعامل و  ارتباط  نزدیک میان متخصصان 
ملی حفاری و شرکت متن، تالش می شود تا پروژه 
های در دســت اجرا در این موقعیت با توجه به 
کاربست کامل ضوابط و مقررات زیست محیطی 
به نحو مطلوب و در  زمان مناسب به اتمام برسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل اظهار کرد:

  گذر از زمستان امسال 
با پیوستن به پویش یک درجه کمتر

  اردبیــل / گروه اســتان ها: 
مدیــر عامل شــرکت گاز 
اســتان اردبیــل از کلیــه 
مشــترکین گاز طبیعــی 
درخواســت نمــود تــا با 

پیوســتن به پویش یک درجه کمتر شــرکت گاز 
را در گذر از زمســتان امســال یاری نمایند.سردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با دعوت از کلیه 
مشترکین گاز طبیعی به منظور پیوستن به پویش 
یــک درجه کمتر ؛ گفت: مشــترکین گاز طبیعی 
در اســتان با کاهش یک درجه ای دمای محیط ، 
استفاده از پرده های ضخیم ، پوشیدن لباس گرم 
در منازل و محیط کار و رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ 
درجه سانتیگراد ضمن جلوگیری از هرگونه قطع 
جریان گاز طبیعی شــرکت گاز اســتان را در ارایه 
خدمات به سایر مشترکین در نقاط دور افتاده یاری 
نمایند.اسماعیلی با اشاره به اینکه تأمین انرژی در 
بخش خانگی جزو اولویت های شرکت گاز استان در 
گذر از زمستان امسال می باشد افزود: سعی خواهیم 
نمود تا به هیچ عنوان در حوزه صنایع قطعی جریان 
گاز را نداشــته باشــیم ولی به کلیه صنایع توصیه 
می نماییم به سیســتم ســوخت جایگزین مجهز 
باشــند تا در صورت افت فشــار یا قطع جریان گاز 
چرخه تولید در صنایع دچار مشکل نشود.این مقام 
مسئول مصرف بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی در روز را رکودی بی سابقه در استان بیان 
نمود و اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی 
نسبت به سالهای گذشته با رشد چشمگیری مواجه 
بوده که الزم اســت همشــهریان نسبت به رعایت 
الگوهــای مصرف بیش از پیش دقت نمایند.مدیر 
عامل شــرکت گاز استان با توضیح این مطلب که 
هیچگونه افزایش نرخی در قبوض مشترکین اعمال 
نشــده است و گفت: طبق الگوی جدید قیمت گاز 
طبیعی برای مشترکین پر مصرف بصورت تصاعدی 
محاسبه می شود و مشترکینی که الگوی مصرف را 
رعایت نمایند هیچگونه افزایش قیمتی را نخواهند 
داشت.اســماعیلی در پایــان با توجه به ورود موج 
ســرمای فراگیر و پایدار در سطح کشور و افزایش 
بی سابقه مصرف گاز، از کلیه مشترکین درخواست 
نمود تا با کاهش شدت حرارت در سیستم گرمایشی 
ضمن پیوســتن به پویش یک درجه کمتر از قطع 
جریان گاز در صنایع و به واسطه آن کاهش تولیدات 
این بخش مهم اقتصادی کشور جلوگیری نمایند.

به همت مدیریت مخابرات کاشان محقق شد؛

ظرفیت سازی جدید در شبکه 
کاشان تلفن ثابت شهرستان 

اصفهان / گروه استان ها: به همت مدیریت مخابرات 
کاشــان، با بروزرســانی شبکه تلفن ثابت در یکی 
از محالت این شهرســتان، ظرفیت واگذاری تلفن 
ثابت و سرویس ADSL در این منطقه توسعه یافت.

به منظور بهره مندی عموم شهروندان از امکانات 
دولــت الکترونیک و اســتفاده مطلوب اســاتید، 
دانشجویان و دانش آموزان از آموزش های مجازی 
و بهبود کیفیت و ســرعت اینترنت پر ســرعت در 
محدوده خیابان نواب صفوی مرکز تلفن امیرکبیر، 
حذف کابل های کانالی مســی در آن محدوده در 
برنامه مدیریت مخابرات کاشــان قرار گرفت و در 
این راستا طرح برگردان شبکه با نصب دو دستگاه 
کافــوی نوری، ۵۰ متــر حفاری، ۲۳۲ متر اجرای 
فیبر نوری و کابل مســی اجرا شد.با اتمام عملیات 
اجرایی این طرح، ۲۰۲۱  شماره تلفن مرکز تلفن 
امیرکبیر از شــبکه مسی روی فیبر نوری برگردان 
و عالوه بر بهبود کیفیت و ســرعت اینترنت، ۴۴۸ 
پــورت ADSL و ۱۰۲۴ پورت تلفن ثابت ظرفیت 
ســازی جدید صورت گرفت و واگذاری ســرویس 
ADSL و تلفن ثابت به روز شــده که رضایتمندی 
مشتریان را در پی  خواهد داشت.گفتنی است؛ در 
این طرح، در عین حال ۹ کیلومتر کابل مسی پر زوج 
از کانال های مربوطه تخلیه و جمع آوری گردید.

مدیر خانه فرهنگ رسانه گرگان عنوان کرد؛ 

فعالیت 14 خانه فرهنگ در گرگان
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیــر خانه فرهنگ 
رســانه تصریــح کرد: تعــداد ۱۴ خانه فرهنگ به 
صورت تخصصی و عمومی در ســطح شهرســتان 
گرگان فعالیــت می کنند با همکاری آقای علمی 
توانستیم طی چند سال اخیر خانه فرهنگ رسانه 
را در شهرســتان گرگان ایجاد کنیم.جواد عموزاد 
خلیلی افزود: خانه فرهنگ رســانه همان طور که 
از نامش پیداست امورات تخصصی حوزه رسانه را 
پیگیری می کند به عنوان مثال برگزاری دوره های 
آموزشی، خبرنویسی، گزارش نویسی و غیره است.
وی با اشاره به اینکه خانه فرهنگ رسانه در فضای 
مجازی نیز ورود پیدا کرده است، اظهار کرد: خانه 
فرهنگ و رســانه در زمینه آموزش اینســتاگرام و 
ارتقای سواد رسانه گام برداشته است و امیدواریم 
در آینده و با همکاری ســازمان فرهنگی ورزشــی 
اســتارت آموزش خبرنویسی و گزارش نویسی زده 
شود و از طریق فضای مجازی فراخوان خواهیم زد تا 
عالقمندان به این حرفه بتوانند از این فضا بهره مند 
شوند.مدیر خانه فرهنگ رسانه ابراز کرد: به همت 
خانه فرهنگ و رســانه آموزش خبرنویسی برگزار 
می شود و از دل آن تعدادی خبرنگار با استعداد به 

رسانه های رسمی دارای مجوز معرفی می شوند.

استانها 6

هم زمان با برودت هوا و سرد شدن شدید دمای استان گلستان صورت گرفت؛

کوهستانی  گازرسانی در مناطق برفی و  ارائه خدمت توسط ادارات 
گلستان / گروه استان ها: هم زمان با برودت هوا و سرد شدن شدید دمای 
استان گلستان و بارش برف در مناطق کوهستانی استان گلستان به ویژه 
شهرستان های مینودشت، کالله و آزادشهر که در بعضی از مناطق انجام 
خدمات را سخت و دشوار کرده بود، کارکنان ادارات گازرسانی بی وقفه 
و هوشــیارانه با حضور در این مناطق صعب العبور، به ارائه خدمات به 
مردم پرداختند.پس از هشــدار ســازمان هواشناسی در خصوص سرد 
شدن شدید هوا و بارش نزوالت آسمانی به ویژه برف در هفته گذشته 
و سرد شدن محسوس دمای هوا، باوجود ریزش بسیار شدید برف در 
مناطق کوهســتانی، امکان تردد و خدمات رسانی به مردم و همچنین 

بررســی وضعیت تأسیســات گازرسانی را با مشکل مواجه کرده بود که 
در این رابطه با توجه به شرایط پیش آمده، با تالش همکاران شرکت، 
خدمات رســانی به مناطق پوشــیده از برف استان معطل نمانده و گاز 
هیچ مشترکی قطع نشده بود.در همین خصوص کارکنان ادارات گاز 
مینودشــت، کالله و آزادشــهر و سایر اداراتی که وضعیت پوشش برف 
را به ویژه در نقاط کوهســتانی شهرســتان خود دارا بودند در یک اقدم 
جهادی و در شرایط بسیار سخت و صعب العبور، تأسیسات گازرسانی 
را به صورت مســتمر رصد کرده و موردبررســی قرار می دادند تا ضمن 
جلوگیری از یخ زدگی، جریان گاز مشترکین استمرار یافته و قطع نشود

خبر ویژه

سمنان / گروه استان ها: به میمنت چهل و سومین 
سال یاد بهار انقالب و ایام ا... دهه فجر، سه خدمت 
رایگان از ســوی شرکت توزیع نیروی برق استان 
سمنان ارائه می شود.سرپرست شرکت توزیع برق 
اســتان گفــت:   تغییر مکان داخلــی لوازم اندازه 
گیری انشعاب تک فاز خانگی در صورت دارا بودن 
شــرایط فنی ،   تغییر مالکیت اشــتراک تک فاز 

خانگــی  و   آزمایــش لوازم اندازه گیری انشــعاب 
تک فاز خانگی ، به عنوان ســه خدمتی هســتند 
کــه بدون اخذ هزینه ارائه می شوند.ســیدمحمد 
حســینی نژاد افزود: مشــترکانی که مایلند از این 
سه خدمت به صورت رایگان بهره مند شوند، می 
بایست اپلیکیشن   برق من   را از طریق کافه بازار 
و یا از وب سایت شرکت توزیع برق استان دریافت 

و بر روی گوشــی تلفن همراه خود نصب کرده و 
در قســمت خدمات مشترکین، با درج مستندات 
مربوطه، خدمات موردنظر را اخذ نمایند.وی افزود: 
این طـــرح ویـــژه دهه فجر است و در بـازه زمانی 
۱۲ الی ۲۲ بهمن ماه سـال جاری ، مشترکان برق 
می توانند فقط به صورت غیرحضوری، سه خدمت 

اعالم شده، را به صورت رایگان دریافت کنند.

به میمنت دهه فجر انجام می شود؛

ارائه 3 خدمت رایگان از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

کرج / اکبرحیدری- شهردار کرج در شورای برنامه ریزی دستور داد تا پایان سال قرارداد تمامی ایثارگران 
برابر قانون منعقد شود. مصطفی سعیدی سیرائی در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی، به تشریح جزیئات 
مراحل تبدیل وضعیت ایثارگران پرداخت و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اولویت قرار دادن 
تبدیل وضعیت شرکتی ها، وضعیت افرادی که مدارک خود را تحویل داده بودند بررسی شد.شهردار کرج 
از تکمیل صدور حکم ۱۲ پرونده تبدیل وضعیت ایثارگران خبر داد و تأکید کرد: مرحله اول تبدیل وضعیت 
ایثارگــران شــهرداری کــرج وارد گردونه صدور حکم شود.شــهردار کرج تعداد افــرادی که در قانون جامع 
ایثارگری مقرر شــده تبدیل وضعیت شــوند را ۸۱۶ نفر ذکر و عنوان کرد: ۱۶۳ نفر در حال تکمیل مدارک 

ایثارگری هستند.شهردار کرج اضافه کرد: کسانی که اولویت اول بودند تمامی شرایط اعم از  شرکتی بودن، 
سابقه پنج سال به باال و فرزند شهید یا جانباز درصد باال ، را داشتند.سعیدی سیرائی در ادامه به آماده شدن 
۱۰۹ پرونده اشــاره و بیان کرد: این پرونده ها جز ایثارگران رده دوم هســتند.وی در تشــریح باقی پرونده ها 
نیز گفت: ۹۰ درصد آن تکمیل شده و تنها تعدادی از آنها در انتظار استعالم مدارک تحصیلی و سو پیشینه 
هستند که برای سرعت بخشیدن به کار، پیگیری این موارد به خود افراد سپرده شده است.به گفته شهردار 
کرج، کار در حال پیشرفت است و چالش های زیرساختی و فرآیندی تا حد زیادی اصالح شده اند و باید تا 

آخر سال روند صدور حکم ایثار گران انجام شود.

کرج: شهردار 

گردونه  صدور حکم شد مرحله اول تبدیل وضعیت ایثارگران وارد 
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كوتاه از جامعه

کشور صورت می گیرد؛ روزانه ده ها هزار تخلف ترافیکی در شهرهای بزرگ 

کارآمدی سیستم حمل و نقل نا
روزانــه ده ها هزار تخلف ترافیکی و موارد 
عــدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 
در شهرهای بزرگ کشور و از جمله تهران 
صورت می گیرد. با وجودی که آمار دقیق و 
منســجمی از همه تخلفات صورت گرفته 
موجود نیســت، این تخلفــات در حدی 
وسیع و گسترده است و آنچنان بی محابا 
و آشکار صورت می گیرد که میزان و حجم 
قابل مالحظــه آن، به هیچ وجه قابل انکار 
نیست. کارشناسان باور دارند این تخلفات 
ریز و درشت، تاثیر جدی و منفی بر روی 
عملکرد سیستم حمل و نقل به ویژه در دو 
بعد ایمنی و ظرفیت زیرساخت ها دارد. با 
اینکه مدیران، کارشناسان و متخصصان در 
مقاطع مختلف به این موضوع پرداخته اند، 
مشــکل کماکان به قوت خود باقی است. 
در گفت وگویــی بــا معــاون مطالعات و 
برنامه ریزی ســازمان ترافیک شهرداری 
تهران، به چرایی مساله و رویکرد مناسب 

برای حل آن پرداخته ایم.

 نقش تخلفات 
در کاهش شاخص های ایمنی

محبوبــه ذاکــری ســهی با بیــان اینکه 
متاســفانه بخشی از این تخلفات، منجر به 
تصادف شــده و در بسیاری از موارد سبب 
بروز خســارات مالی و جانی شدید به خود 
شهروندان می شوند، می افزاید: شهروندان 
به عنوان کاربران سیســتم حمل و نقل، با 
عدم رعایت قوانین و مقررات، شــرایطی را 
ایجــاد می کنند که ضرر و زیان آن به طور 
مستقیم و غیرمستقیم به خود آنها می رسد. 
حتی با نادیده گرفتن خسارات مالی ناشی 
از تصادفات که ساالنه هزینه سنگینی را به 
پیکره اقتصاد کشور وارد می کند، خسارات 
و پیامدهــای جانــی آن، به هیچ وجه قابل 
چشــم پوشی نبوده و هزینه های آن قابل 
اندازه گیری نیســت، چون جان یک انسان 
در هر رده سنی، در هر موقعیت و جایگاه و از 
هر جنسیتی به هیچ وجه قابل ارزش گذاری 

نیست و در مقیاس ریالی نمی گنجد.

 افت ظرفیت زیرساخت های 
حمل و نقل با تخلفات رایج

ذاکری با تاکید بر اینکه در میان تخلفات 
روزانه کاربران سیستم حمل و نقل، حجم 

زیادی از انواع مختلف آنها وجود دارد که 
ممکن اســت منجر به تصادف نشود، ولی 
تاثیر کامال مشــهود و مســتقیمی روی 
ظرفیت شــبکه و زیرســاخت های حمل 
و نقــل دارد، می گویــد: یکی از رایج ترین 
تخلفات روزمره در شهرهای بزرگ، توقف 
خودروهــا در محل های توقف ممنوع و یا 
پــارک دوبل آنهــا در کنار خط پارکینگ 
مجــاز خیابان هــا اســت.به گفته وی، 
متخصصــان حمل و نقل به خوبی بر این 
واقعیــت آگاهند که پارک حتی یک یا دو 
خودرو در یک خیابان به طول ۵۰۰ متر، 
ظرفیــت کل آن را تحت تاثیر قرار داده و 
کاهــش می دهد، چون از عرض موثر آن 
در طول مســیر می کاهد. با وجود این، در 
بیشتر خیابان های شریانی و اصلی و فرعی 
شــهر، در طول روز، پارک های ممنوع و 
دوبل صورت می گیرد و همین باعث افت 
ظرفیت زیرســاخت های پرهزینه حمل 
و نقــل و ایجاد گره های ترافیکی شــدید 
در موقعیــت یا محــدوده تحت نفوذ آنها 
می شــود.وی ادامه می دهد: عالوه بر این، 

مانورها یا حرکت های بی دلیل بین خطوط 
مختلــف بدون حتی اعــالم به رانندگان 
دیگر، عامــل دیگری در کاهش ظرفیت 
معابر و حتی بروز تصادف در شــهر تهران 
است و اگر به این موارد، حجم سبقت های 
غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع 
به خیابان های یک طرفه توسط خودروها، 
عبور یا ورود ممنوع به خیابان هایی که برای 
عبور عابر پیش بینی و ایمن سازی شده و 
یــا عبور عرضی عابران از خیابان در زمان 
سبز تردد خودروها را به همراه ایفای نقش 
یکــی از پررنگ ترین های صحنه تخلفات 
و تصادفــات، یعنی موتورســیکلت های 
قانون گریــز اضافه کنیم، متوجه وخامت 

اوضاع می شویم.

 اجرای ضعیف قانون 
یا مماشات با شهروندان

وی در ادامه می گوید: در مقایســه شــهر 
بزرگ و مدرن تهران و سایر شهرهای بزرگ 
ایران با شــهرهای توسعه یافته و در حال 
توسعه جهان، حجم تخلف و قانون گریزی 

شــهروندان ایرانی بســیار باالســت و از 
همیــن رو میزان تصادفات و تلفات آن نیز 
در شــمار باالترین های دنیا قرار می گیرد. 
متاسفانه حتی بین مدیران و متخصصان 
رایج است که شهروندان ایرانی بی فرهنگ 
هستند و با سایر نقاط دنیا قابل مقایسه یا 
تطبیق نیســتند. ولی این نظریه به شدت 
مردود اســت چون همین شــهروندان در 
کشورهای دیگر که در اجرای قانون و مقابله 
با تخلف هیچ اغماضی وجود ندارد، بسیار 
قانون مدار هســتند. بر اســاس تحقیقات 
علمی چند دانشــگاه معتبر دنیا، با وجود 
تاثیــر مثبت هزینه هــا و افزایش جریمه 
تخلفات در کنترل و کاهش آن، اثر مقابله 
با جرایم یا میزان احتمال برخورد جدی و 
بی اغماض پلیس یا سیستم های نظارتی با 
آنها در حین ارتکاب تخلف، به مراتب بیشتر 
از افزایش هزینه های تخلف یا جریمه است.
ذاکــری ادامه می دهد: ایران دارای قوانین 
مصوب و پلیس راهنمایی و رانندگی است 
کــه وظیفــه آن نظارت بر اجرای قوانین و 
مقررات اســت و عالوه بر آن، با مشــارکت 

شهرداری تهران، ارایه دهنده راهکارهای 
مدیریت و کنترل ترافیک نیز هست. ولی 
به اذعان پلیس و به استناد شواهد موجود، 
توان فنی و منابع انسانی پلیس راهنمایی و 
رانندگی برای پاسخگویی به حجم گسترده 
تخلفــات کافی نیســت. در واقع، به دلیل 
رواج گســترده و عادی انگاری تخلفات در 
بین شــهروندان و نیز شرایط اقتصادی نه 
چندان مناســب، امکان مقابله مستقیم و 
مســتمر با همه تخلفات وجود ندارد. چه 
بسا برخی از ماموران قانون در حین اجرای 
قانون و برخورد با متخلف دچار آسیب های 
جانی نیز شده اند.وی در ادامه با بیان اینکه 
شهرداری تهران، وظیفه سیاست گذاری 
حمــل و نقل و مدیریت، توســعه و بهبود 
زیرســاخت های حمــل و نقــل، ارایه و 
اجرای راهکارهای مهندســی و مدیریت 
ترافیــک را بر عهــده دارد، تاکید می کند 
که همکاری و هماهنگی شهرداری تهران 
و پلیس راهنمایی و رانندگی اگر درســت 
و بجا رخ دهد، قطعا وضعیت مطلوب تری 
را برای تهران و ســایر شهرهای ایران رقم 
خواهد زد. ولی متاســفانه، عالوه بر خالها 
و همپوشــانی های موجود بین وظایف و 
اختیــارات پلیس راهنمایــی و رانندگی 
و شــهرداری تهــران، عــدم هماهنگی و 
هم راستایی این دو مجموعه نیز، جسارت 
کاربران متخلف سیســتم حمل و نقل را 
روز به روز افزایش داده اســت.وی با تاکید 
بــر اینکــه، ضعف برخــی قوانین موجود 
نســبت به برخی کاربران سیستم حمل و 
نقل نیز به وخامت اوضاع شــدت بخشیده 
اســت، می افزاید: عدم امــکان مواجهه با 
موتورســیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه 
موتــوری، این خودروی پرخطر را به یکی 
از بالیای ترافیکی شهر تهران، هم به جهت 
بی نظمــی و هم بــه جهت ایمنی ترافیک 
تبدیل کرده است. در عبور عرضی عابران 
پیاده از معابر در شرایطی که حق تقدم با 
آنها نیست، حتی در بزرگراه ها نیز، وسیله 
نقلیه مجرم شــناخته می شود و به همین 
دلیل، این نوع رفتار نیز، به ویژه از ســوی 
افــرادی که به دالیــل غیر متعارف دارای 
ناهنجاری های رفتاری هستند، به عنوان 
یک روال عادی به رسمیت شناخته شده 

است.

7جامعه
 صدور پیامک اخطار 

که   برای رانندگانی 
سرعتشان باال است 

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ با اشــاره به فعالیت قرارگاه 
کنترل ســرعت در پلیــس راهور تهران 
بزرگ، گفت: فعالیت این قرارگاه همچنان 
بــه منظور مدیریت ســرعت و برخورد با 
تخلف حادثه ســاز سرعت غیرمجاز ادامه 
دارد.سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور 
با بیان اینکه پلیس راهور برای رانندگان 
دارای ســرعت بیشــتر از ۵۰ کیلومتر از 
حدمجــاز پیامک اخطــار صادر می کند، 
اظهارکرد:  زمانــی که دوربین های ثبت 
تخلفات پلیس، سرعت غیرمجازی را ثبت 
می کند، این اطالعات وارد ســامانه شده 
و در آنجا سرعت هایی که ۵۰ کیلومتر از 
حد مجاز بیشتر باشد مورد شناسایی قرار 
می گیرد. به عنوان مثال اگر سقف سرعت 
مجاز در بزرگراهی ۷۰ کیلومتر بر ساعت 
باشد و خودرویی با سرعت ۱۳۰ کیلومتر 
بر ساعت تردد کند، سرعت غیرمجاز این 
خودرو ۵۰ کیلومتر بیشــتر از حد مجاز 
اســت و در سامانه شناســایی می شود.

وی ادامــه داد:  در ادامه برای مالکان این 
خودروها پیامک اخطار و هشــدار صادر 
می شــود. ایــن افراد برای بــار اول و دوم 
باید در کالس های آموزشی پلیس راهور 
شرکت کرده و توجیه شوند و عالوه بر آن 
جریمــه و نمــره منفی نیز همچون دیگر 
متخلفان شامل حالشان می شود؛ اما اگر 
برای ســومین بار مرتکب چنین تخلفی 
شــوند برای آنان پرونده قضایی تشکیل 
شــده و عــالوه بر اعمال قانــون، به اتهام 
اخالل در نظم عمومی به دادســرا معرفی 

می شوند.
 

معاون سازمان سنجش آموزش کشور:

کنکور  تغییری در سهمیه های 
اعمال نمی شود

معاون فنی و آماری ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور با تاکید بر اینکه ثبت نام 
برای شــرکت در کنکور ۱۴۰۱ از امروز 
یکشنبه دهم بهمن ماه آغاز می شود و به 
مــدت یک هفتــه ادامه دارد، گفت: این 
آزمون در روزهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ تیرماه 
سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و نتایج آن 
نیز همانند ســنوات گذشته )به جز سال 
۱۳۹۹ که به دلیل کرونا  زمان اعالم نتایج 
با تغییراتی همراه بود(  اواسط مردادماه 
ســال آینده اعالم می شود.دکتر احسان 
جمالی افزود: انتخاب رشــته داوطلبان 
پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری 
۱۴۰۱ آغاز می شــود و نتایج داوطلبان 
بورســیه و با شــرایط خاص در انتهای 
مردادمــاه صورت می گیــرد و نتایج آن 
نیــز قبــل از مهرماه و اوایل دهه ســوم 
شــهریورماه از طریق ســایت سنجش 
آمــوزش کشــور اعالم خواهد شــد تا 
داوطلبان دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی از ابتدای آغاز ســال تحصیلی وارد 
دانشگاه ها شوند.وی افزود: تغییراتی در 
ســهمیه های داوطلبان در کنکور سال 
۱۴۰۱ نداریم چرا که هنوز مصوبه ای در 
این زمینه ابالغ نشده است.دکتر جمالی 
با تاکید بر این که تغییرات ســهمیه های 
داوطلبان دانشــگاه ها در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی بررســی می شود، اظهار 
کرد: در این زمینه جلســاتی هم تشکیل 
شــده اســت اما این تغییرات به کنکور 
۱۴۰۱ نمی رســد و در نتیجه ما شــاهد 
تغییراتی در سهمیه ها نخواهیم داشت .

روند نزولی رعایت 
 پروتکل های بهداشتی 

کشور در 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعالم 
کرد: روند رعایت پروتکل های بهداشتی، 
شامل بهداشت فردی، استفاده از ماسک، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از تهویه در محیط های سربسته عمومی 
به شــدت نزولی شــده است. بر اساس 
نمودارهای وزارت بهداشت که از ۲۹ دی 
تا ۹ بهمن ۱۴۰۰ را در بر می گیرد، روند 
رعایت پروتکل ها در روزهایی که شاهد 
شیوع سویه اومیکرون در کشور هستیم، 
آن طور که باید رضایت بخش نیســت. 
در حــال حاضــر هفت شهرســتان در 
وضعیت قرمز، ۴۳ شهرستان در وضعیت 
نارنجــی، ۲۱۷ شهرســتان در وضعیت 
 زرد و ۱۸۱ شهرســتان در وضعیت آبی 

قرار دارند.  

یک کارشناس محیط زیست عنوان 
کرد؛

ک تفکیک  وضعیت اسفنا
کشور پسماند در 

یک کارشــناس محیط زیســت درباره 
ظروفــی که امکان بازیافــت آنها وجود 
دارد، اظهارکــرد: امکان بازیافت زباله ها 
تا حدود بســیار زیــادی به کیفیت زباله 
ارتباط دارد. برای مثال ظروفی که چرب 
و روغنــی و حاوی باقیمانده غذا قابلیت 
بازیافت ندارند و باید مراحل پاکســازی 
و تفکیک آن ها انجام سپس وارد مرحله 
بازیافت شوند. سهیل اوالد زاد اضافه کرد: 
بســیاری از زباله های خشــک همچون 
پت هــا، کاغذ، مقوا، آلومینیوم و باتری ها 
قابل بازیافت و بازگردانی هســتند ولی با 
وجــود همین تنــوع باالیی که دارند در 
ســبد زباله ای ما ســهم کمی دارند و ۷۰ 
درصد زباله ها مواد آلی و مواد غذایی و ۳۰ 
درصد زباله های خشــک و قابل بازیافت 
هســتند و هریک از این ۳۰ درصد سهم 
کمی دارند. این کارشناس محیط زیست 
ادامه داد: به لحاظ اقتصادی موادی مانند 
آهن، آلومینیوم، باتری ها، لوازم کامپیوتر 
و ظروف نوشــابه که جزو فلزات باشــد، 
ارزش باالیی دارند و قیمت آنها به صورت 
کیلوگرمی محسوب می شود. این زباله ها 
به بازار زباله می روند و در فرایند بازیافت 
قــرار می گیرنــد. وی در ادامه بیان کرد: 
یک ســری زباله ها مثل پوشــک بچه و 
پالستیک های فریزر»ریجکتی« هستند 
و امکان بازیافت آنها وجود ندارد که این 
نــوع زباله ها وارد مرحلــه دفع و یا زباله 
ســوزی می شوند. اوالد زاد درباره مسئله 
تفکیــک زبالــه، تصریح کرد: ما هنوز در 
بحــث تفکیــک زباله های تر و خشــک 
درجازده ایم و تفکیک این دو دســته را 
نتوانســته ایم به درستی انجام دهیم. این 
وضعیت به طور کامل به مسائل فرهنگی 
ربط دارد که به آنها بی توجهی می شــود 
و صرفــا بــه ایجاد الیــن بازیافت، خط 
پردازش، زباله سوز و مواردی که سنگین 
و برای مردم قابل توجه و چشمگیر است، 
اهمیت می دهنــد اما بهترین کاری که 
می تــوان انجــام داد، صحبت با مردم و 
آموزش شیوه های مناسب تفکیک زباله 
بــه  آنها اســت. وی در ادامه اظهار کرد: 
کشــور در مبحث پســماند در وضعیت 
اســفناکی قرار دارد چرا که فقط به طور 
جســته و گریخته کلیــد واژه »تفکیک 
زبالــه« را بــه مردم گفته انــد اما درباره 
ایــن موضوع و اهمیت آن آموزش کافی 
داده نشــده است. این کارشناس محیط 
زیست در ادامه درباره آموزش در زمینه 
تفکیک زباله، اظهار کرد: درباره چگونگی 
جداسازی زباله های تر و خشک،اهمیت 
بازیافــت و اهمیت اســتحصال انرژی از 
طریق زباله ها هیچ آموزشی نداشته ایم. 
وی در ادامه با بیان اینکه بازیافت زباله در 
دنیا درآمدزا و اشتغال زا است و به همین 
علت پایه اقتصادی بسیاری از کشورها بر 
مبنای بازیافت زباله است، اظهار کرد: بر 
اســاس آمارثبت شده در سال ۲۰۱۶ در 
اروپا ۵۰۰هزارنفر در زمینه بازیافت زباله 
شــاغل هستند و زمانی که در این حجم 
بســیار مناسب درآمدزایی وجود داشته 
باشد مشخصا افراد بسیاری به دنبال این 
کار خواهند بود. اوالد زاد در ادامه خاطر 
نشان ساخت: شیوه های بازیافتی که در 
کشــور داریم، اصال شیوه های مناسبی 
نیســت و از طریق مجاری غیرقانونی و 
دوره گردها و ســازمان های ســیاهی که 
شکل گرفته اســت، انجام می شود ولی 
اگر به صورت سالم و خانگی انجام می شد 
مطمئنا می توانست نتیجه بهتری داشته 
باشد و شغل های بهتر و سالمی را فراهم 
کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه بازیافت 
زباله ها در کارخانه ها انجام می شود، بیان 
کرد: فعالیت درست و غلط این کارخانه ها 
ســالمت شــهروندان را مورد هدف قرار 
می دهــد که در ایران خوشــبختانه وارد 
چرخه غذایی نمی شــود. این کارشناس 
محیط زیســت در ادامــه اظهار کرد: در 
ژاپن بســیاری از ظروف پت جمع آوری 
شده به چرخه مصرف باز می گردند ولی 
در کشــور ما بیشــتر برای استفاده های 
غیرغذایی مثل کیســه های پالستیکی 
زباله اســتفاده می شوند. اوالد زاد درباره 
عوامل تهدید کننده در کشور در مبحث 
جمع آوری زباله ها و بازیافت، اظهار کرد: 
بحث بازیافت زباله سرتاســر فایده است 
اما یک عامل تهدید کننده وجود دارد و 
آن شــبکه بندی هایی است که در محل 
دفع زباله و یا در سطل زباله شهری وجود 
دارنــد و زباله هــای با ارزش را جدا کرده 
و زباله هــای بــی ارزش و مواد غذایی در 
آن جــا باقی می مانند که فقط شــیرآبه 
تحویــل می دهد. در واقع  یک چیزمفید 
و خوب را با اهمال کاری، خیلی ساده از 

دست می دهیم.

خبر ویژه

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: طبیعت امیکرون 
سرعت زیادی دارد. مهم ترین راه برای جلوگیری، تزریق دوز سوم واکسن کرونا 
است. در کنار زدن واکسن پروتکل ها هم باید رعایت شود.محسن فرهادی گفت: 
مراکــز تفریحی و ورزشــی، رســتوران ها، مراکز خدماتــی و…، همچنان فعال 
هستند. اجرای محدودیت ها مد نظر نیست، اما رعایت پروتکل ها نباید کمرنگ 
شود.فرهادی بر خود مراقبتی به خصوص در نانوایی ها، باشگاه ها و رستوران ها 
تاکید کرد و افزود: سعی داریم محدودیت هایی را در ۹ گروه شغلی که اهمیت 
زیــادی در بحــث انتقــال بیماری دارند، اعمال کنیــم.وی، به مراکز صرف غذا، 

تاالر های پذیرایی، سینماها، سالن های تئاتر، کنسرت های موسیقی، باشگاه ها 
و استادیوم های ورزشی، استخر ها و مراکز تفریحی آبی، فروشگاه های زنجیره ای 
و دفاتر ارائه خدمات اشــاره کرد و گفت: با تأکیدی که ســازمان امور استخدامی 
انجام می دهد و بعد از تصویب در ستاد ملی، تزریق دوز سوم واکسن هم اجباری 
می شود، به طوری که خدمت دهنده و خدمت گیرنده به خصوص در این ۹ گروه 
شــغلی باید حتماً زمانی که در یک فضا با هم مواجه می شــوند، واکســن تزریق 
کرده باشــند و بیمار نباشــند.فرهادی افزود: امکان کنترل اپلیکیشنی از طریق 

نرم افزار هایی که روی موبایل نصب می شود نیز فراهم می شود.
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گروه شغلی اعمال محدودیت برای ۹ 

کسیرانی های شهری کشور: مدیرعامل اتحادیه تا

کثر 3 مسافر هستند کردن حدا کسی ها مجاز به سوار  تا
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشور 
گفت: پروتکل های بهداشتی در بخش حمل و نقل 
عمومی و تاکسی ها همان پروتکل اعالمی از سوی 
وزارت بهداشت، است و از سوی این وزارت خانه نیز 
از بخش حمل نقل عمومی و تاکسی ها به عنوان یکی 
از بخش هایی که این پروتکل را به خوبی رعایت کرده 
اند، نام برده شده است، اما اینکه اگر راننده تاکسی 
این پروتکل بهداشتی را از جمله سوارکردن حداکثر 
سه مسافر را رعایت نمی کند، تخلف است.مرتضی 
ضامنی افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با 

بیماری کرونا، فعالیت رانندگان حمل و نقل عمومی 
درون شــهری که واکسن نزده اند، ممنوع است.وی 
با اشاره به الزام اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با 
بیمــاری کرونا، افزود: تمامی رانندگان حمل و نقل 
درون شهری )تاکسی های درون شهری، اینترنتی، 
آژانس های تاکســی تلفنی و سرویس مدارس( که 
تــا کنون از انجام واکسیناســیون کرونا خودداری 
کرده اند، پروانه فعالیت آن ها لغو می شــود.ضامنی 
در خصوص دستورالعمل ها، الزامات و فرآیند اجرای 
طرح مدیریت هوشــمند بیماری کرونا در ناوگان 

حمل و نقل درون شــهری، گفت: بر اساس مصوبه 
ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا با هدف ایجاد 
هماهنگی در اجرای مؤثر طرح مدیریت هوشــمند 
بیماری کووید۱۹ و بیماری های همه گیر )سامانه 
ایران من( دســتورالعمل ایــن فرآیند ابالغ و الزم 
االجرا اســت.وی افزود: در اجرای این طرح فعالیت 
رانندگان تاکســی های درون شــهری، اینترنتی، 
آژانس هــای تاکســی تلفنی و ســرویس مدارس، 
مشــروط به تزریق واکســن و نیز قرار نداشــتن در 
دوره قرنطینه و درمان بیماری کرونا است.وی گفت: 

آن دســته از رانندگان نــاوگان حمل و نقل درون 
شــهری که الزامات مقــرر را رعایت نکنند در گام 
نخست پالک فعالیت آنها غیر فعال خواهد شد.در 
گام بعدی در صورت اصرار رانندگان برعدم رعایت 
الزامات مقرر و عدم واکسیناسیون، ظرف یک هفته 
پس از غیرفعال شدن، برابر جدول تخلفات کمیته 
انضباطی رسیدگی با اقداماتی شامل جریمه، توبیخ 
و توقف چند روزه خودرو مواجه و در نهایت پروانه 
فعالیت این دسته از رانندگان لغو و تمدید نخواهند 

گشت.

نظارت همگانی بر مدارس غیردولتی؛

»مدرسه شیشه ای« راه اندازی می شود
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمــی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره بــه اقدام برای راه اندازی 
سامانه نظارت همگانی تحت عنوان »مدرسه شیشه ای«، گفت: قرار 
است در مدرسه شیشه ای تمامی فرآیندهای تعلیم و تربیت در دید 
مــردم قــرار گیرد.احمد محمودزاده با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که 
در موضوع آموزش و پرورش تمامی ذی نفعان می بایست مشارکت 
داشــته باشــند که بخشــی از این ذی نفعان معلمان، دانش آموزان و 
اولیاء آنها و مؤسســان و بخش دیگر ذی نفعان، شــرکای ما در نهاد 
های دولتی و غیردولتی، ســمن ها، خیرین و ... هســتند، گفت: نگاه 

دوم ارتقاء آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی است و طبق 
ماده )۱( قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی، 
ارتقــاء آمــوزش و پرورش را در بهره گیری مشــارکت می دانم.وی 
افزود: انتظار می رود که مدارس غیر دولتی در کنار کیفیت بخشــی 
به مسائل آموزشی و رویکرد علمی، رویکرد تربیتی و فرهنگی خوبی 
هم داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به اینکه قرار است در مدرسه 
شیشه ای تمامی فرآیندهای تعلیم و تربیت در دید مردم قرار گیرد، 
تصریــح کــرد: اعتقــاد دارم از روز اولی که اولیای دانش آموزان برای 
ثبت نام وارد مدرســه می شــوند باید بداند که برای فرزندش در سال 

تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ چقدر می بایســت هزینه کند و این را حق 
مردم می دانم و این شــفافیت در راســتای شــعارهای دولت مردمی 
ســیزدهم اســت. محمود زاده در ادامه اظهار کرد: اولیای ما امروز از 
این ناراحت هســتند که در هنگام ثبت نام فرزندانشــان در مدارس 
غیردولتی مبلغی را آموزش و پرورش به عنوان شــهریه به آنها اعالم 
مــی کننــد و هزینه های زندگی خود را طبق مبلغ اعالمی آموزش و 
پرورش مدیریت می کنند و بعد از ثبت نام هزینه های جانبی گزافی 
بر آنها عالوه بر شــهریه تحمیل می شــود که گاها به اندازه شــهریه 

ثبت نامی است.
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کدپســتی: 1418844678 آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      
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گهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
)چاپ: در دو نوبت به شماره ۲000001111000005۴ (

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
 1400 ســال  ســنقر  شهرســتان  شــریانی  غیــر  هــای  راه  حــوزه  در  آســفالت  ماســه  روکــش  و  گیــری  لکــه  اجــرای  پــروژه  مناقصــه:  اول(  )تجدیــد   موضــوع 

استان کرمانشاه
مدت اجرا: 12 ماه شمسی

مبلغ برآورد: 52.303.141.749 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.615.158.000 ریال.

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1400/11/10 می باشد.
گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند. شرایط مناقصه 

مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا روز پنجشــنبه مــورخ 1400/11/14 ســاعت 14:00 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه کننــد. )الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند(.
مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده: تــا روز یکشــنبه مــورخ 1400/11/24 ســاعت 14:00 جهــت ارائــه اســناد بــه نشــانی ســامانه تــدارک الکترونیــک دولــت 

)ســتاد( مراجعــه نماینــد.
کات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 گشایی پا تاریخ باز

کــت الــف )ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه(: کرمانشــاه - بلــوار بنــت الهــدی صــدر -  گــزار جهــت دریافــت اطالعــات و ارائــه پا اطالعــات دســتگاه مناقصــه 
روبــروی فرمانــداری - اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه - طبقــه همکــف - دبیرخانــه - تلفــن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

 نوبت دوم
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای                                       
کرمانشاه                                                   کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اداره 

که حادثه ای رخ ندهد.(( ))آن روزی پایانش خوش است 

ارگ راین ؛
گذر تاریخ در قلب کرمان 

آثار تاریخی همیشه روحی از گذشته خود را دارند 
و بازدید از آن ها حســی غریب و باستانی را منتقل 
می کند، حال ارگی باســتانی را که محل زندگی 
نسل های متمادی و اتفاقات گوناگون بوده را در نظر 
بگیرید. قدم زدن در کوچه های ارگ راین همانند 
دنبال کردن جای پای اجــداد تاریخی ما خواهد 
بود، و هرگوشه از آن چشــمی از گذشته ما پنهان 

شده است. 
در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شــرقی شهر کرمان 
ارگ راین قرار گرفته اســت. اولین بار از این ارگ 
در کتب تاریخــی در قرن اول هجری یاد شــده 
است اما کاوش های باستانی قدمت آن را به زمان 
حکومت ساســانیان نســبت می دهد. موقعیت 
طبیعی و سیاسی خاص قرارگیری ارگ راین آن 
را به یکی از استراتژیک ترین پایگاه های تاریخی 
در ایران تبدیل کرده است. با وجود آن که ارگ در 
حاشیه کویر قرار دارد اما به دلیل احداث بر روی 
دامنه های قله مرتفع هزار در ارتفاع ۲۲۰۰ متری 
از آب و هوایی مطبوع برخوردار است. قلعه راین 
نمادی از تاریخ کهن منطقه راین اســت و یکی از 
قلعه های فراوانی است که در گذشته در این ناحیه 
احداث شده بوده اما پس از این همه سال همچنان 

پابرجا مانده است.
نام راین از کجا آمده است

در زمان ساسانیان به این جا رائین می گفته اند که 
هم نام یکی از سرداران بزرگ و شجاع اردشیر دوم 
بوده است. این لغت در معنای لغوی هم به قنات با 
شیب مالیم اتالق می شود. برخی مطالعات نشان 
داده که بنای کنونی قلعه حدود ۵۰۰ سال پیش و بر 
روی ویرانه های قدیمی قلعه احداث شده اما آن چه 
که می توان مطمئن بود آن است که به هر حال در 
چندین قرنی که از پیدایش ارگ از پیش از اسالم 
می گذرد در هر دوره برخی بازســازی ها را توسط 

حکومت وقت آن شاهد بوده ایم.
در کتاب های تاریخی متعلق به قرن اول هجری از 
ارگ راین کرمان نام برده شده و آن را به عنوان تنها 
ناحیه ای از ایالت کرمان که در زمان حمله سپاهیان 
اعراب به فرماندهی مجاشــع ابن مسعود در سال 
۳۱ هجری تسخیر نشده توصیف کرده اند. در دوره 
نادرشاه افشار اداره ارگ بر عهده میزرا حسین خان 
)راینی( بوده و در زمان حکومت زندیه نیز پســر 
میرزا حسین خان، یعنی میرزا علی خان این مقام 

را عهده دار گردید.
ارگ راین از دژهای فرماندهی میرزا حسین خان 
بوده و حتی پس از سقوط زندیه اداره امور قلعه به 
دست نوادگان این فرمانده محبوب می افتد. مردم 
به قدری این پدر و پسر را دوســت داشتند که در 
بسیاری از منابع این ارگ با نام ارگ میرزا حسین 

خانی ذکر شده است.
تاریخ در قلب راین کرمان

تا حدود ۱۵۰ سال پیش ارگ راین مسکونی بوده و 
حدود ۵۰۰۰ نفر در آن زندگی می کردند، اما از آن 
زمان کم کم رو به فراموشی می رود و در گذر زمان 
برخی از ساختمان هایش تخریب و سقف تعدادی از 

خانه ها فرو می ریزد.
قرارگیری ارگ راین بر روی مسیر تجاری غرب به 
شرق باعث شده از گذشته های دور محل تجمع و 
رفت وآمد کاروان های تجاری باشد. این ارگ درست 
در بین شــهرهای کرمان و جیرفت جای گرفته و 
همین موقعیت سبب شده یکی از مراکز داد و ستد 
کاال و بافت پارچه های اعال گردد که به سرزمین های 

دوری مانند مصر فرستاده می شدند.
ارگ راین ، یک جای تسخیرناپذیر

یک از علل شــهرت ارگ راین کرمان کارگاه های 
به صنایع فلزی آن بوده اســت. در ایــن ارگ انواع 
شمشیر، اسلحه، قندشــکن، داس، ساطور، قفل، 
خنجر، قیچی، انبر و تاج هــای علم های عزاداری 
تولید می شده است. حرفه آهنگری و فلزکاری در 
راین قدمتی تاریخی دارد که احتماال به اندازه قدمت 
سکونت در این ناحیه عمر داشــته باشد. ساخت 
اسلحه گرم نیز در دوره های نزدیک تر در ارگ راین 

انجام شده است.
در تاریخ آمده که لشکریان راین تحت فرماندهی 
گنجعلی خان زند که حاکم کرمان بوده در جنگ 
با عثمانی ها از تفنگ های دست ســاز صنعتگران 
راینی استفاده می کنند و پیروز می شوند. هنوز هم 
در ورودی ارگ کارگاه هایی دایر هستند که چاقوی 
شاخی معروف راین را با شاخ بز و یا سایر حیوانات 
اهلی دیگر تولید می کنند. با نگاهی به تاریخچه غنی 
ارگ راین می توان نفوذناپذیری و صالبت دیوارهای 
بلندش را در کنار جنگاوری مردمانش مشــاهده 
کرد و تا حدودی به علت تسخیر نشدنش در طول 

تاریخ پی برد.

گردشگری

 »سینما ملت« 
در آستانه فجر متولد شد

»ســینما ملت« ویژه برنامه تلویزیونی در ایام 
جشــنواره فیلم فجر اســت که با اجرای وحید 

رونقی از شبکه چهار سیما پخش می شود.
 چهلمیــن جشــنواره فیلم فجــر از ۱۱ بهمن 
مــاه در بــرج میالد به عنوان خانه جشــنواره 
شروع می شود و قرار است »سینما ملت« هم 
برنامه جدید ســینمایی تلویزیون در این بازه 
زمانی باشد.»ســینما ملــت« را وحید رونقی 
اجــرا می کنــد که پیش از ایــن اجرای برخی 
برنامه هــای تخصصی ســینمایی و همچنین 

برنامه های مختلف را بر عهده داشته است.
همچنین احسان حسینی تهیه کننده و سجاد 
مهرگان سردبیری این برنامه را بر عهده دارد و 
قرار است از شبکه چهار سیما روی آنتن برود.

این برنامه ویژه جشنواره فیلم فجر خواهد بود 
و بــا آیتم های مختلفــی از منتقدان و عوامل 
فیلم ها دعوت خواهد کرد که از ابتدا تا انتهای 

جشنواره روی آنتن می رود.

 تمدید نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از تمدید نماشگاه 
مجازی کتاب تهران به مدت یکی روز خبر داد.

 محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ ارشاد 
اســالمی، همزمان بــا هفمین روز از برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ستاد برگزاری 
این رویداد فرهنگی در موسســه خانه کتاب و 

ادبیات ایران بازدید کرد.
 او در ایــن بازدیــد با بیــان این که تقاضاهایی 
برای تمدید این نمایشــگاه وجود داد گفت: به 
واســطه ایجاد فرصت برابر  برای همه  مردم و 
این که ممکن اســت در اطالع رسانی ها کمی 
تأخیر اتفاق بیفتد، یک روز این نمایشــگاه را 
تمدیــد می کنیم تا مردم در همه نقاط فرصت 

برابر داشته باشند.
 او همچنیــن در  ایــن بازدیــد در پویش نذر 
کتاب شــرکت کرد و گفت بــه نیت کودکان 
مناطق محروم هزار جلد کتاب در حوزه کودک 
و نوجوان که در اولویت خرید کتاب در دومین 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران قرار دارد، اهدا 

می کند.

کیمیایی  انصراف مسعود 
 از جشنواره فیلم فجر

مسعود کیمیایی که امسال فیلم »خائن کشی« 
را در جشــنواره فجر دارد، خودش را از دایره 
داوری این رویداد سینمایی کنار کشید و تاکید 
کرد دیگر هنرمندان این اثر ســینمایی، مورد 
قضاوت قرار خواهند گرفت. با این حال، پسر او 
)پوالد کیمیایی( هم با انتشار نوشتاری، با اشاره 
تلویحی به شــهاب حسینی در هیات داوران، 
از حضــور در چهلمین جشــنواره فیلم فجر، 
انصراف داد. او نوشت : " با احترام،به هنرمندان 
و زحمت کشیدگان فیلم خائن کشی، با موضوع 
ملی شــدن صنعت نفــت ایران و مقوله قرضه 
ملی به وسیله دکتر محمد مصدق در سال های 
۱۳۳۰ که با مردم انجام شــد، این دوســت در 
هشــتادویک ســالگی برای قضاوت شدن در 
ســینما خــودم را کنــار می بینم و به این خط 

و نوشته از قضاوت بیرون می آیم.
دیگر هنرمندان فیلم »خائن کشــی« به جای 

خود می مانند.
در این سِن بسیار زحمت کشیده، برای قضاوت 
شــدن درباره فیلمی به مفهوم آزادی، ایران، 
مقولــه نفت، انگلیــس و دکتر محمد مصدق 

تردید بسیار دارم.
عدالت همیشه نگران قضاوت است.«

معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت گفت: افرادی که سه دز واکسن 
را زده اند، ایمنی باالی ۹۰ درصد در برابر بیماری کرونا پیدا می کنند.

پناهی گفت: واکسیناســیون از ابتال به کرونا پیشــگیری نمی کند. فاز 
اول واکســن mRNA در کمیتــه اخالق بــه زودی جهت ارزیابی مطرح 

خواهد شد.
واریانت جدید کرونا از ســرعت انتقال باالیی برخوردار اســت. بر اساس 
مقاله ای که منتشر شده است از نظر پیشگیری از عفونت، سینوفارم ۸۰ 
درصد، آســترازنکا ۸۴ درصد، کو ایران برکت ۸۷ درصد و اســپوتنیک 

۷۵ درصد است.
از نظر پیشــگیری از بســتری، ســینوفارم ۷۲ درصد، آسترازنکا ۸۲، کو 

ایران برکت ۸۶ درصد و اسپوتنیک ۶۷ درصد است و از نظر پیشگیری از 
مرگ و میر سینوفارم ۸۶ درصد، آسترازنکا ۹۲ درصد، کو ایران برکت۹۸ 

درصد و اسپوتنیک ۱۰۰ درصد است.
او گفت: پژوهش الزمه تحقیقات نیاز محور و پرداختن به دانشــگاه های 
نسل سه و چهار است. این واقعیتی است که در سال های مختلف کشور 
به آن رسیده است، اما ورود به این دانشگاه با کندی است. با توسعه رشد 
و نیاز های اجتماعی در حوزه ســالمت، باعث شــد دانشــگاه ها به سمت 
نســل دو که بیشــتر پژوهش محور است حرکت کنند. امروزه تحقیقات 

ما را به تولید دانش و مرجعیت علمی می رساند.
پناهــی در نشســت خبری اعالم کرد که با حفــظ توانمندی های خود 

باید به ســمت تولید دانش برویم. افرادی که ســه دز واکســن را زده اند، 
ایمنی باالی ۹۰ درصد در برابر بیماری کرونا پیدا می کنند. میزان ابتال 
، شــدت بیماری و بســتری در بخش های مراقبت ویژه افراد واکســینه 

شده کاهش پیدا می کند.
معاون تحقیقات وزارت بهداشت اعالم کرد که ویروس کرونا دستخوش 
تغییراتی شده است. امیکرون آخرین سویه این ویروس است. امیکرون 
بین ۵/۱ تا ۳ روز اطرافیان را مبتال می کند.پناهی گفت: پاســتوکووک، 
نورا، فخرا و برکت از جمله واکســن های تولید داخل هســتند. باالترین 
ایمنی در افرادی زمانی رخ می دهد که به بیماری کرونا مبتال شوند. سه 

ماه بعد از تزریق نوبت دوم باید دز بوستر دریافت شود.

ایمنی باالی ۹۰ درصد در افرادی که سه دوز واکسن زده اند

دریچه علم

كارتون 

علیرضا خمسه :

مردم گناه دارند
لمانی درگذشت " هاید ماری کخ"،  ایران شناس آ

علیرضا خمسه بازیگر تلویزیون و سینما به زبانی طنز 
می گوید ۶۹ ســاله شــدم و این خیلی خوب است که 
هنوز ۷۰ ســالم نشــده است. با روحیه طنازانه و میل 
به زندگی، روزها و سال های عمر را ذره ذره می چشد 
و همچنان برای خودش برنامه ها دارد.خمسه درباره 
آرزوهایش چنین می گوید: »من، علیرضا خمسه در 
نهــم بهمن می خواهم یک رنســانس و نوزایی برایم 
اتفاق بیفتد؛ یعنی از نو از مادر متولد شوم. یک آرزو 
برای خودم دارم و آن هم این اســت که زندگی نویی 
برای خودم داشته باشم. من امروز ۶۹ ساله شدم اما 
قصد دارم از این پس راه جدیدی را بروم و برنامه های 

زیادی برای خودم دارم. 
کیفیت نداریم مردم گناه دارند، کمدی با

بازیگر مجموعه های هوشــیار و بیدار، هتل پیاده رو، 
مهمانان ویژه، دارا و ندار و مرد هزارچهره در پاسخ به 
اینکه آیا ســریال های حال حاضر تلویزیون را تماشا 
می کنــد و کیفیت هــا را چطور می بیند، می گوید: به 
نظرم ســریال هایی که سال های قبل بازی می کردم 
نســبت به االن پرمحتواتر بود. در حال حاضر اغلب 
کارهایــی که می بینیم، نمی دانــم به خاطر نظارت 
شدیدی است که روی محتوای کارها اعمال می شود 
یا مساله دیگر، متاسفانه از کیفیت خالی شده اند. یکی 
از مهمتریــن ویژگی های هر کار کمدی این اســت 
که رویکرد انتقادی داشــته باشد که اگر این رویکرد 
را از کمــدی بگیریــم، درواقع لطیفه گویی و یک کار 
کم ارزشی می شود که اسمش کمدی واقعی نیست. 
کمــدی واقعی حتما باید نــگاه  اجتماعی و رویکرد 
انتقادی داشته باشد که متأسفانه االن تلویزیون این 
رویکرد را خیلی نمی پســندد. به همین علت اســت 
که کارهای کمدی اش دچار ضعف محتوایی شده اند.
او درباره اینکه چرا ســریالی مثل »پایتخت« پس از 
سال ها باز هم مخاطب دارد و در چنین شرایطی چه 
پیشــنهادی برای بهبود شرایط در تلویزیون دارید، 
اظهار می کند: پایتخت شخصیت های دوست داشتنی 
داشت. متاسفانه رویکرد انتقادی نسبت به رفتاهای 
اجتماعــی، خانوادگی و فردی در ســریال های حال 
حاضر طنز وجود ندارد و عرصه کمدی سازی از حضور 

آدم های باتجربه و خوش فکر خالی شده است. ما در 
کارهایــی که در تلویزیــون می بینیم، کمتر نام های 
صاحب تجربه را پیدا می کنیم و باید بگردیم تا ببینیم 
نویسنده و کارگردان کیست. مردم واقعا گناه دارند. 
از کار روزمره و مســائل مختلف خســته و غمگین 
بــه منزل می آیند و حــاال می خواهند پای تلویزیون 
بنشینند تا خستگی شان رفع شود ولی کارهای قابل 
توجهی به آن ها ارائه نمی شود. درحقیقت با تماشای 
ســریال های قدیمی یک نوع گذشته گرایی برایشان 
به وجود می آید که به نظرم این گذشته گرایی، نشان 

از افول تولیدات صداوسیما است.
مردم را امیدوار کنیم، نه ناامید

خمسه درباره اینکه چه پیامی به رئیس صداوسیما 
دارید و فکر می کنید معضل اصلی این ســازمان در 
حال حاضر چیســت، اظهار می کند: نگاه سیاســی 
که وارد تولیدات صداوســیما شــده، به کارها لطمه 
بســیار وارد کرده است. اگر صحبت های من بخواهد 
مخاطبی داشته باشد این است که جامعه فقط روی 
محور سیاست نمی چرخد ولی متأسفانه همه نگاه ها 
منتهی به سیاست شده اند. به عنوان مثال رویکردی 
که ما باید داشــته باشــیم، رویکرد اجتماعی اســت 
که بخشــی از این رویکــرد اجتماعی که در زندگی 
امروز ما حضور دارد، مســائل اقتصادی است. ما باید 
در برنامه های کمدی و ســایر برنامه های صداوسیما 
مثل گپ شوها و تاک شوها درباره ی مسائلی صحبت 
کنیم که مردم از ناامیدی خارج و نســبت به جامعه 

امیدوار شوند.

پروفسور هاید ماری کخ، ایران شناس آلمانی درگذشت. 
او بیشتر با کتاب »از زبان داریوش« در ایران شناخته 
می شود. پروفسور کخ یکی از پنج دانشمندی بود که 
در زمینۀ تاریخ "عیالم قدیم" تحقیقات گسترده انجام 
داده و از عالیق خاص او، هنر اسالمی و به ویژه معماری 
و هنر سرامیک بود.بیشتر باستان شناس ایرانی، هاید 
ماری کخ را از جمله سردمدار مطالعات تحلیلی روی 
گل نوشته های بایگانی بارو تخت جمشید می دانند. او 
آثار زیادی درباره ایران باستان نوشته است، اما بیشتر 
از همه »از زبان داریوش« در ایران شناخته شده است. 
دکتر حکمت اهلل مالصالحیـ  اســتاد باستان شناسی 
دانشــگاه تهرانـ  کتاِب »از زبان داریوش« پروفسور 

کخ را یک اثر ممتاز و بســیار مفید و مرجع دانســته و 
درباره آن گفته اســت: »ســخن گفتن از نظام اداری 
و اجرایی و حقوقی و مهندســی و مدیریت و اقتصاد 
و معیشــت و دیانــت و معنویت عصر داریوش بزرگ 
آن قدر هم آسان نیست که اغلب گمان رفته است.«

هاید ماری کخ ۱۷ دســامبر ۱۹۴۳ در شهر ماربورگ 
آلمان به دنیا آمد. سپس به تحصیل در رشتۀ آموزش با 
گرایش اصلی ریاضی پرداخت. او در ادامه، ایرانشناسی 
را از ۱۹۷۲ در دانشگاه گوتینگن آغاز کرد و در ۱۹۷۶ 
با موضوع پایان نامه » شرایط مذهبی زمان داریوش بر 
اساس تحقیقات انجام شده بر کتیبه های هخامنشی« 

دکتری گرفت.

چهره ها  میراث فرهنگی 

اومیکرون دخل 
همه مون رو میاره!

كاهش رعایت پروتکل های 
بهداشتی در ماه های اخیر 

و گسترش و اوج گیری 
سویه اومیکرون ویروس 

كرونا در شهرهای مختلف 
كشور، منجر به بازگشت 
رنگ قرمز به استان های 

كشور شده است. این 
موضوع سوژه انتشار 

كارتونی از مهدی عزیزی 
در خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر


