
کرد: کار اعالم  کارگران در شورای عالی  نماینده  

۹ میلیون تومان ؛ هزینه سبد معیشت کارگران
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان 
تعییــن شــد.  بــر اســاس اعــام نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار هزینه ســبد معیشــت 
خانوارهــای کارگــری بــه حــدود ۹ میلیــون تومــان در ماه افزایش یافته اســت. پس از برگزاری 

چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، اعضا روی رقم سه میلیون 
کی و غذایی کارگران به توافق رسیدند و مقرر  و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقام خورا

کی جلسه دیگری تشکیل شود...  | صفحه 3شد در خصوص اقام غیرخورا

مرگ ۳ رقمی بسیار محتمل است 

میکرون
ُ
؛ کانون ا کل کشور
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امیرعبداللهیان:

ابتکار جدی و قابل 
مالحظه ای از طرف آمریکا 

کرات ندیدیم در مذا
     وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: 
کــرات ابتــکار جدی  مــا در رونــد فعلــی مذا
و قابــل ماحظــه ای را از طــرف آمریکایــی 

ندیدیم...

وزیر نفت با تببین مهمترین برنامه های وزارت نفت  خبر داد؛ 

شکست کارزار فشار 
کثری آمریکا علیه ایران حدا

      وزیــر نفــت بــا تببیـــــــن مهمــــــــترین 
برنامه های وزارت نفت همزمان با ایام اهلل 
کیــد بر اینکه کارزار فشــار  دهــه فجــر و بــا تأ
کثــری آمریــکا علیــه ایــران شکســت  حدا
نفــت  صنعــت  کارکنــان  گفــت:  خــورد، 
سربازان جهاد اقتصادی و در خط مقدم 

جنگ اقتصادی هستند...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

پشت پرده گرانی برنج
3

ثروتمندان ۳۳ برابر دهک 
اول، یارانه سوخت می گیرند

4

 پوتین و شی چه خوابی 
 برای آینده منطقه

دیده اند؟
2

رنگ بندی کرونایی به معنای 
بازگشت محدودیت های 

گذشته نیست
7

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شــركت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان درنظــر دارد» تهیــه و حمــل 
لولــه هــای پلــی اتیلــن مــورد نیــاز خــط كشــاورزی« بــا حــدود بــرآورد 
هزینــه 34.442.306.171 ریــال را از طریــق مناقصــه عمومــی یــك 
مرحلــه ای خریــداری نماید.مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع 
كار1.722.115.000 ریــال از نــوع ضمانت نامــه بانكــی و یــا واریــز وجــه 
 )www.setadiran.ir(نقــد. مهلت خرید اســناد از ســامانه ســتاد ایــران
بــا پرداخــت مبلــغ6.050.000 ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداكثــر 
تــا مــورخ 1400/11/24، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد قیمــت و اســناد 
مربوطــه تــا ســاعت 13 مــورخ 1400/12/08 بــوده و تاریــخ بازگشــایی 

پیشــنهادات ســاعت10 مــورخ 1400/12/14 مــی باشــد.    
شناسه آگهی : 1273643

گهی فراخوان  مناقصه عمومی   آ
با ارزیابی کیفی 

ت اول
نوب

اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

اداره كل امــور مالیاتــی اســتان ســمنان در نظــر دارد دو واحــد مســكونی 
در شــهرک البــرز شــاهرود را از تاریــخ 1400/11/10 بــه صــورت مزایــده بــه 

فــروش برســاند.
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

دولــت  الكترونیكــی  تــداركات  ســامانه  از  صرفــًا  مزایــده  برگــزاری 
می باشــد .عالقمنــدان بــه شــركت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت 
ذیــل  هــای  شــماره  بــا  )توكــن(  الكترونیكــی  گواهــی  دریافــت  و  نــام 

نماینــد حاصــل  تمــاس 
1- مركز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456

ســایت  ،در  هــا  اســتان  ســایر  نــام  ثبــت  دفاتــر  تمــاس  اطالعــات   -2
www.setadiran.ir ســامانه 

  بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است .
شناسه اگهی: 1272464

ک  گهی مزایده عمومی فروش امال  آ
و مستغالت شماره 200000414۳000001

ک فراخوان مزایده فروش امال

فرحناز قائدامینی- مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

 نوبت دوم

موضوع مزایده : 
بــه اطــالع مــی رســاند اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان چهارمحــال و بختیــاری براســاس تصویــب نامــه هــای بنــد )د( تبصــره 12 قانــون بودجــه ســال 1400 كل كشــور در نظــر دارد خانــه 

هــای ســازمانی ذیــل را در قالــب مزایــده از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت برگــزار نمایــد . 
www. تمامــی مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاكــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الــزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی راجهــت شــركت 
در مزایــده محقــق ســازند. 

عرصه متر فرعیاصلینوع سندمحل وقوع ملککاربرینام ملکردیف
مربع

اعیان متر 
مربع

قیمت پایه کارشناسی 
به ریال

مبلغ ضمانت نامه بانکی 
به ریال

6712529447/75105077/060/750/000۳/85۳/500/000تک برگشهر شهرکرد مسکونیساختمان شماره 11

ساختمان 2
67125۳0482105071/870/000/000۳/600/000/000تک برگشهر شهرکردمسکونیشماره 2

80۳5419/686020/708/800/0001/040/000/000تک برگوستای دوراهانآموزشیآموزشگاه میعاد۳

805685/1۳204/490/400/000224/520/000تک برگروستای دوراهانآموزشیآموزشگاه عصمت4

56016720/291404/2۳1/۳05/000212/000/000تک برگروستای سنگچینآموزشیآموزشگاه5

1۳86162۳06/۳48011/055/200/00055۳/000/000تک برگروستای گلوگردآموزشیآموزشگاه6

تاریخ انتشار و دریافت اسناد مزایده درسامانه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه ی كثیر االنتشار به مدت 7 روز  می باشد. 
محل بازدید منازل سازمانی : 

شهركرد - میرآباد غربی - پشت بانک ملی - آپارتمان های شماره 1 و 2 آموزش و پرورش .
گندمان - روستای دوراهان - مدارس میعاد و عصمت .

بلداجی - روستاهای سنگچین و گلوگرد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت : هفده روز پــس از انتــشار آگهی نوبت دوم به شرح مندرج در سایت فوق می باشد . 

زمان بازگشایی پاكت ها : به شرح مندرج در سایت .
تذکــر : ضمانــت نامــه شــركت در مزایــده بایــد بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــی بــه نــام اداره كل آمــوزش وپــرورش اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه شناســه ملــی 14002367615 و كــد 
راء و نماینــدگان  اقتصــادی 411416697178 نــزد بانــک ملــی شــعبه دانــش شــهركرد باشــد . ضمنــًا یــادآوری مــی شــود ایــن مزایــده مشــمول ممنوعیــت منــدرج در قانــون منــع مداخلــه وز

مجلــس و كاركنــان دولــت ، مصــوب 22 دیمــاه 1337 و اصالحیــه هــای بعــدی آن مــی باشــد .
ــركرد - بلــوار ایــت اهلل  اطالعــات تمــاس دســتگاه مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده و ارائــه پاكــت هــای الــف : اســتان چهارمحــال و بختیــاری - شهـ

ــاری - اداره تــداركات و خدمــات - تلفــن : 32223273   .  ــارمحال و بختیـ ــان چهـ طالقانــی - روبــروی مصلــی حضــرت امــام خمینــی )ره(  - اداره كل آمــوزش و پــرورش استـــ
شناسه اگهی: 1273077

آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری   کل  اداره 

سراب رفع تحریم ها با هدف 
کرات مقصرنمایی از ایران  در مسیر مذا

   اکبر معصومی
کارشناس مسائل بین الملل 

برجــام و رصــد رفتار آمریکا در قبال 
جمهوری اسالمی ایران در نوع رفتار 
جمهوری اســالمی ایــران با آمریکا 
بسیار تاثیرگذار است. بنابراین رفتار 
ایاالت متحده می تواند در نجات برجام مهم باشد. به بیان عرفی 
توپ در زمین آمریکایی هاست. آمریکا نشان داده است که با 
"حرکات تاکتیکی" خود خود به دنبال برجام بدون هزینه و تعهد 
برای خود است و در تالش است اوال از طریق "گفتاردرمانی" 
مذاکــرات بــرای لغو تحریم را پیــش ببرد و دوم با خرج منابع 
خود ایران، از جمهوری اســالمی ایران امتیاز بگیرد. اینکه به 
کره جنوبی یا به عراق اجازه داده می شــود که بعنوان حســن 
نیت برای نحوه باز پرداخت پول های بلوکه شــده ایران وارد 
مذاکره شــوند، این در واقع پیش بردن یک سیاســت "بدون 
هزینه" توسط آمریکا است. ضمن مراقبت و هوشیاری از رویکرد 
"فریبنده آمریکا"، باید با حساسیت ویژه از برجام سخن گفت. 
ایاالت متحده در جدیدترین رویکرد خود اعالم کرد که معافیت 
تحریمی در حوزه فنی فعالیت های هســته ای را اعمال کرده 
است. "وزارت خارجه آمریکا از بازگشت چند معافیت تحریمی 
در حوزه فنی هسته ای مرتبط با نیروگاه بوشهر، رآکتور اراک 
و رآکتــور تحقیقاتــی تهران خبر داد. یک مقام وزارت خارجه 
آمریکا در توضیح این تصمیم گفت: اقدام انجام شده به منظور 
تسهیل در مسیر گفتگوهای فنی صورت گرفته و نباید به عنوان 
سیگنالی برای بازگشت ایاالت متحده به برجام تفسیر شود".

متاسفانه برخی از رسانه های داخلی بالفاصله بعد از این خبر، با 
یک هیجان خاص این خبر را مخابره کردند که گویی ماموریت 
آنها تالش برای تطهیر آمریکا در نزد افکار عمومی اســت. اما 
واقعیت امر این اســت که تعلیق تحریم هایی که مطرح شــده 
بیشــتر به نفع آمریکاســت و هیچگونه تاثیر اقتصادی نیز بر 

جمهوری اسالمی ایران به همراه نخواهد داشت. ... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
در دونوبت روزهای یکشنبه ، دوشنبه 1400/11/17و 1400/11/18

شرکت عمران شهر جدید علوی

شــركت عمــران شــهر جدیــد علــوی در نظــر دارد عملیــات اجــرای آبروهــای مســیر دسترســی شــهر جدیــد علــوی و عملیــات اجــرای 400 واحــد مســكونی طــرح نهضــت ملــی مســكن را از طریــق 
برگــزاری مناقصــه عمومــی  یــك  مرحلــه ای  بــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد : 

مدت اجرای پروژهنوع تضمین شرکت در مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال (مبلغ برآورد )ریال(شهرنام پروژهردیف

عملیات اجرای آبروهای مسیر 1
۳ ماهمطابق با توضیحات بند 50،9۳6،۳25،8۳62،546،816،2929علویدسترسی شهر جدید علوی 

عملیات اجرای 400 واحد مسکونی 2
ح نهضت ملی مسکن    18ماه مطابق با توضیحات بند 2،7۳9،420،000،0001۳6،971،000،0009علوی طر

 نوبت دوم

1- نوع فراخوان: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
2- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : شهر جدید علوی

۳- موضــوع مناقصــه : مناقصــه عملیــات اجــرای آبروهــای مســیر دسترســی شــهر جدیــد علــوی و  عملیــات 
اجــرای 400 واحــد مســكونی طــرح نهضــت ملــی مســكن

4- زمان و محل توزیع/فروش  
5- زمان شروع توزیع اسناد مناقصه :روز یک شنبه  مورخ   1400/11/17 ساعت 8:00 صبح

6- زمان پایان توزیع اسناد مناقصه : روز چهار شنبه  مورخ 11/20/ 1400ساعت 19:00
7- محــل دریافــت اســناد مناقصــه : كلیــه مراحــل فــروش و تحویل و بازگشــایی اســناد از طریق ســایت ســتاد 

ایــران انجــام می گــردد.
8- مهلت تحویل اسناد از سوی مناقصه گران : 

- مهلت و زمان تسلیم اسناد مناقصه : روز سه شنبه  مورخ  1400/12/03ساعت 14  
9- تضمین شــرکت:تضمین شــركت در مناقصه كه بر اســاس آئین نامه تضمین معامالت دولتـــی )تضمین 
معتبــر شــركت در فرآینــد ارجــاع كار،بصــورت یــک یــا تركیبــی از تضمیــن هــای موضــوع بندهــای الــف-ب -پ- 
ــادی  ــور اقتص ــورخ 1394/09/22وزارت ام ــماره 123402/ت 50659 ه م ــه ش ــب نام ــاده 4تصوی ج-چ و ح م
( در پاكــت الــف بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تســلیم شــود. و دارایــی - ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی كشــور

کت ها : تاریخ بازگشایی روز چهار شنبه مورخ 1400/12/04ساعت  8:30 صبح گشایی پا 10- تاریخ باز
كلیه مراحل از طریق سایت ستاد ایران انجام می گیرد و تنها  ارائه فیزیكی پاكت  الف  الزامی می باشد.

گــران : كلیــه شــركت هــای تشــخیص صالحیــت شــده حداقــل دارای حداقــل دارای 5 راه و  شــرایط مناقصــه 

ترابــری و 5 ابنیــه  از ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی كــه ارائــه یــك نســخه از گواهــی رتبــه بنــدی و آخریــن 
تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمی، ارائــه درخواســت كتبــی اعــالم آمادگــی جهــت شــركت در مناقصــه ،زمــان 

تحویــل درپــاكات ودر ســایت ســتاد ایــران الزامــی مــی باشــد. 
- بــرای فراخــوان عملیــات اجــرای 400 واحــد مســكونی طــرح نهضــت ملــی مســكن كلیه شــركت  های تشــخیص 
صالحیــت شــده  حداقــل دارای رتبــه 2 ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی كه ارائه یک نســخه از گواهی 
رتبــه بنــدی و آخریــن تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمی، ارائــه درخواســت كتبــی اعــالم آمادگــی جهت شــركت 

در مناقصــه، زمــان تحویــل پــاكات و در ســایت ســتاد ایــران الزامی اســت.
10- ســایر توضیحات الزم در خصوص مناقصه اجرای آبروهای مســیر دسترســی شــهر جدید علوی در اســناد 

آن درج گردیده اســت.
11-تامین اعتبار پروژه اجرای آبروهای مسیر دسترسی شهر جدید علوی:نقدی-تهاتر

12-  بــرای پــروژه اجــرای آبروهــای مســیر دسترســی شــهر جدیــد علــوی ، 20 % از مطالبــات پیمانــكاران بصــورت 
نقــدی و    80 %از مطالبــات در صــورت نبــود اعتبــار  صرفــا" از محــل تهاتــر بــا زمیــن در شــهر جدیــد علــوی 

پرداخــت خواهــد شــد .
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت Setadiran.ir مراجعه نمایید :  

شماره تماس:07633248004 الی 5 
آدرس:منطقه كشار -شهر جدید علوی-كدپستی 7934469035

شناسه اگهی 1272202

گهی مناقصه عمومی   آ
)یك مرحله ای( شماره )45-00(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بیرجنــد در نظــر دارد خریــد ، نصب و راه اندازی دو دســتگاه آسانســور بیمارســتان 
خوســف   را از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir بــه شــماره فراخــوان  )2000030259000048( 
بــه كلیــه شــركتهای دارای مجــوز از مراجــع ذی صــالح و پروانــه بهــره بــرداری از وزارت صنعــت معــدن و تجــارت  واگــذار نمایــد ، لــذا 
متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد حداكثــر تــا ســاعت 09:00 صبــح روز شــنبه مــورخ 1400/11/23 بــا مراجعــه بــه آدرس الكترونیكــی فــوق 

نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک اقــدام نماینــد.
ــی  ــتان 32 تختخواب ــی  –  بیمارس ــل شمس ــاه كام ــد 1 م ــی – خری ــل شمس ــاه كام ــدازی 6 م ــب و راه ان کار : نص ــام  ــل انج ــدت و مح 1- م

شهرســتان خوســف       
2- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه :ضمانتنامــه معتبــر بانكــی بــه مبلــغ 600/000/000 ریــال یــا واریــز نقــدی وجــه بــه حســاب 

شــماره 4101081652136003  بانــك مركــزی بــه نــام ســپرده رد وجــوه دانشــگاه علــوم پزشــكی بیرجنــد )شــركت در مناقصــه(
۳- مهلت ارائه اسناد : تا ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 

کات : ســالن جلســات معاونــت توســعه دانشــگاه- روز  ســه شــنبه مــورخ 1400/12/03  گشــایی پــا ع فرآینــد باز 4- محــل و تاریــخ شــرو
)ســاعت 10:30 (

در ضمــن هزینــه چــاپ و نشــر آگهــی بــر عهــده برنــده مناقصــه بــوده و دانشــگاه در رد یــا قبــول یــك یــا كلیــه پیشــنهادات تابــع آئیــن 
نامــه مالــی معامالتــی خویــش مختــار مــی باشــد.

شناسه اگهی: 1274117
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سیاست 2

امیرعبداللهیان:

ابتکار جدی و قابل مالحظه ای از طرف آمریکا در مذاکرات ندیدیم
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: ما در روند فعلی مذاکرات ابتکار جدی و قابل مالحظه ای را از طرف 

آمریکایی ندیدیم.
 »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگویی درباره آخرین خبرها از مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین گفت: آنچه برای ما مهم اســت عمل طرف مقابل اســت و ما نگاه می کنیم ببینیم روی 
زمین چه اتفاقی می افتد، رفتار عملی آمریکایی ها را در رفع تحریم ها به صورت عینی و ملموس ببینیم.

وی درباره ادعای »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه »واشنگتن برای احیای 
برجام شــروطی را برای تهران تعیین کرده«، گفت: ما هیچ پیش شــرطی را از طرف امریکایی دریافت 
نکردیم و اساســاً این مذاکرات یک روندی دارد که موضوع پیش شــرط در آن مطرح نیســت و نمی دانم 
خبری که به نقل از این فرد )رابرت مالی( مطرح شــده چگونه اســت، اما تا این زمانی که با هم صحبت 
می کنیم، موضوع پیش شرط مطرح نیست و متن یا پیشنهادی در چارچوب پیش شرط دریافت نکرده ایم 
و قطعاً این مذاکرات بر مبنای نقطه نظرات کارشناســی و توافقاتی که نتیجه نهایی آن رســیدن به یک 

توافق خوب و تأمین منافع کشور باشد، پیش می رود.
وزیر امورخارجه کشورمان درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا چندین 

معافیت تحریمی را در رابطه با فعالیت های هسته ای غیرنظامی ایران امضا کرده، گفت: اقداماتی که روی 
کاغذ انجام می شود، اقدامات خوبی می تواند باشد، یعنی هر فرمان اجرایی یا اقدامی که تحریم های وضع 
شده بعد از خروج آمریکا از برجام را مجدداً به حالت قبلی و رفع تحریم ها برگرداند، اقدام خوبی قلمداد 
می شــود؛ اما آن چه برای ما مهم اســت عمل طرف مقابل اســت ما نگاه می کنیم ببینیم روی زمین چه 

اتفاقی می افتد و رفتار عملی آمریکایی ها را در رفع تحریم ها به صورت عینی و ملموس ببینیم.
امیرعبداللهیان ادامه داد: آن چه برای ما مهم است، نتیجه گفتگوهایی است که در مذاکرات وین دنبال 
می کنیم و همچنین توافقی اســت که در آن جا حاصل خواهد شــد؛ البته آمریکایی ها از طریق برخی از 
واسطه ها پیام های مکرری، برای ما می فرستند و مدعی هستند که دارای ُحسن نیت هستیم؛ اما ما در روند 
فعلی مذاکرات ابتکار جدی و قابل مالحظه ای را از طرف آمریکایی ندیدیم؛ ابتکارهایی که باید در مذاکرات 
۱+۴ و از طریق non-paper که به واسطه اتحادیه اروپا بین ما و آمریکایی تبادل می شود، قابل مشاهده 

باشد و یا اینکه در عمل شاهد لغو بخشی از تحریم ها باشیم؛ لذا برای ما مالک رفتار عملی آمریکاست.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاســخ به ســؤالی درباره اینکه ممکن اســت یک توافق مدت دار )مثاًل ۲ 
ساله( ببندیم، گفت: ما دنبال یک توافق خوب هستیم و به دنبال یک توافق محدود و مدت دار نیستیم.

یادداشت

سربازان ارتش سریالنکا 
در لباس سنتی در رژه روز 
استقالل این کشور در شهر 

 مراسم تحلیف کلمبو/ آسوشیتدپرس
رییس جمهوری ایتالیا 
در شهر روم/ شاتر 
استوک

گزارش تصویری

اهمیت یک سفر در آستانه یک جنگ عظیم قریب الوقوع؛

پوتین و شی چه خوابی برای آینده منطقه دیدند؟
اتحــاد پکــن و مســکو می توانــد برای 
غرب گران تمام شــود. این دو کشــور در 
شــرایطی که مورد تحریم قرار گرفته اند، 
روابط اقتصادی و سیاسی خود را گسترش 

داده اند.
پوتیــن مهمان اصلی المپیک زمســتانی 
پکن اســت. او در ســفری ســه روزه در 
چیــن حضور یافته تا اتحاد بین روســیه 
و این کشــور را به رخ جهانی بکشــد که 
به دلیل بحران اوکراین، در مقابل مســکو 
صف کشــیده اند. این دو کشــور بیانیه ای 
مشــترک اعالم کردند که "دوســتی بین 
دو کشــور هیچ محدودیتــی ندارد". این 
همان چیزی اســت که در دو ســال اخیر، 
دستکم در حوزه سیاست خارجی از مسکو 
و پکن دیده شــده است. مواضع مشترک 
دو کشــور در برابر بحران هایی که آنها را 
تهدید می کند، باعث شــده تا چین اولین 
مقصــد پوتیــن بعد از دو ســال ماندن در 
مســکو باشــد. او در دو سال اخیر به دلیل 
همه گیری کرونا به کشــوری سفر نکرده 
بــود. اما حاال که مقامــات غربی المپیک 
زمســتانی در چین را به بهانه های حقوق 
بشــری تحریم کرده انــد، رییس جمهور 
روســیه به عنوان مهمترین مهمان، وارد 
 پکن شــد تا با همتایش شــی دیدار کند. 
این سی وهشتمین دیدار رهبران دو کشور 

از سال ۲0۱۲ تا امروز است.

چرا سفر پوتین مهم بود؟
شی در این دیدار با اشاره به منافع روسیه 
در اوکراین اعالم کرده که "پیشــنهادهای 
ارائه شــده توسط فدراســیون روسیه در 
مورد ایجاد تضمین های امنیتی الزام آور 
درازمــدت در اروپــا را درک کرده و از آن 
حمایــت می کنــد. " این موضع چینی ها 
نشــان می دهد که در مقابل لشکرکشــی 
غرب علیه مسکو در موضوع اوکراین، چین 
تمام و کمال طرف پوتین را گرفته و نگرانی 
او را به خوبی درک  می کند. بر اساس این 
بیانیه دو کشــور متعهد هستند همکاری 
خــود را بــرای خنثی کردن "انقالب های 

رنگــی" و مداخله خارجی افزایش دهند و 
هماهنگی اســتراتژیک را عمیق تر کنند. 
تمــام اجزای این بیانیــه ظاهرا مخاطب 
مشــخصی دارد و آن امریکا و کشــورهای 
غربی اســت. کشورهایی که درصدد ایجاد 
بحران در اروپای شــرقی هستند. حضور 
ناتو در شــرق اروپا و نادیده گرفتن پیمان 
خــود با مســکو که در آن قــول داده بود 
هرگز به کشــورهای اروپای شــرقی نفوذ 
نکند، باعث شــده تا زمزمه هایی در مورد 
ایجاد جنگ ســرد دوم ســر بگیرد. مسکو 
و پکــن هــم در بیانیه خود به این موضوع 
پرداخته و از ناتو خواسته اند تا رویکردهای 
 ایدئولوژیــک جنگ ســرد خــود را کنار

 بگذارد.
پوتین به دنبال آن است تا اتحاد استراتژیک 
خــود با چین را به رخ غربی ها بکشــد. او 
با داشتن انرژی به دنبال فناوری است که 

چین میتواند به این کشور ارائه دهد.

 مسکو به دنبال 
قرارداد اقتصادی پرسود

رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای 
چینی خود پیشنهاد داد کشورش ساالنه 

۱0 میلیــارد متر مکعــب گاز از خاور دور 
بــه چیــن عرضه کند. او در دیدار با شــی 
جین پینگ گفت: شــرکت های روســی 
راه حل هــای جدیــدی را بــرای عرضه 
هیدروکربــن به چین در صنعت گاز آماده 
کرده اند. روســیه بزرگ ترین تولید کننده 
گاز جهان اســت و حاال قصد دارد با چین 
هم اتحادی بر اســاس صادرات کالن گاز 
ببنــدد. اتفاقی که می تواند در اتحادهای 
سیاسی و بین المللی را هم بین دو کشور 

تقویت کند. 
روسیه انتقال گاز به چین را از طریق خط 
لوله »نیروی سیبری« از سال ۲0۱۹ آغاز 
کرد. این کشــور در سال گذشته میالدی 
۱۶.۵ میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر 
کرد. مسکو در سال ۲0۲۱، ۱0.۵ میلیارد 
مترمکعــب گاز از طریق خط لوله »نیروی 
سیبری« عرضه کرد و طبق قرارداد قبلی 
این میزان تا ســال ۲0۲۵ به ۳۸ میلیارد 
مترمکعب افزایش خواهد یافت. در بحرانی 
که بر سر اوکراین به راه افتاده، همکاری با 
چین به ویژه در چارچوب اقتصادی نشانگر 
این اســت که پوتین قصد دارد خود را در 
مقابل احتمال قطع صادرات گاز به اروپای 

غربی بیمه کند. هر چند که کشــورهای 
اروپایی به خاطر همین صادرات گاز حاضر 
نیستند تا با دولت بایدن در مورد اوکراین 
کامال هم صدا باشــند، اما روســیه نیاز به 
بازارهای تازه ای در میان متحدانش دارد 
تــا نگرانی بابــت عکس العمل های غربی 

نداشته باشد.
از سوی دیگر  رئیس جمهوری روسیه در 
مقاله ای خاطرنشــان کرده: مسکو و پکن 
حجــم پرداخــت ها با ارزهای ملی خود را 
افزایش خواهند داد و ساز و کاری را بوجود 
آورده اند که امکان کاهش حداکثری تاثیر 
منفی تحریم های یکجانبه را فراهم کرده 
اســت. تحریم یکی از بزرگ ترین مسائلی 
اســت که ســایه آن مدام مسکو را تهدید 
می کند. همین حاال هم روس ها در استانه 
تحریم به خاطر فعالیت های خود در مرز 

با اوکراین هستند.
روســیه انتظار دارد که ســطح تبادالت 
مالــی اش با چین بــه  ۲00 میلیارد دالر 
در ســال برسد. چین هم که از نظر انرژی 
جزو کشــورهای وابسته به حساب می آید 
از اینکه بتواند با روس ها همکاری کرده و 
روی دوســتی مسکو حساب کند، خشنود 

به حســاب می آید. در این ســفر ۱۶ سند 
همکاری امضا شــده که نشــان می دهد 
در اینده سرنوشــت دو کشــور به یکدیگر 
وابسته تر خواهد بود. شرکت دولتی روسی 
روسکازموس و کمیسیون سامانه ناوبری 
ماهــواره ای چین قراردادی شــرکتی در 
حوزه تکمیل متقابل ســامانه های ناوبری 
ماهواره ای جهانی گلوناس و بیدو به امضا 
رســاندند.وزارت توسعه اقتصادی روسیه 
و وزارت بازرگانــی چیــن نیز در بیانیه ای 
مشترک در خصوص تکمیل توسعه برنامه 
تجارت مشــترک کاالها و خدمات منتشر 
کرده و یک یادداشــت تفاهم برای تعمیق 
ســرمایه گذاری دوجانبــه در حوزه های 

توسعه پایدار )سبز( امضا کردند.
مقامات گمرکی روســیه و چین پروتکلی 
را در مورد به رســمیت شــناختن متقابل 
یک کارگزار اقتصادی قانونی امضا کردند. 
طرفین در مجموع ۱۱ سند بین دولتی و 
بین بخشی را تصویب کردند. عالوه بر این، 
چهار قرارداد بازرگانی در این سفر به امضا 
رسید. گازپروم و سی.ان.پی.سی قراردادی 
طوالنی مدت برای تحویل ۱0 میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی از مسیر خاور دور امضا 
کردند. رزنفت و سی.ان.پی.ســی توافقی 
برای تحویل ۱00 میلیون تُن نفت از مسیر 
قزاقستان به مدت یک دهه به امضا رسانده 
و یــک تفاهم نامه برای همکاری در حوزه 

توسعه کم کربن تصویب کردند.
از انجایــی که ایاالت متحــده با باالترین 
میــزان بودجه نظامی در حال گســترش 
نفوذ خود به سمت شرق بوده و همزمان از 
تحریم چین  و روسیه ابایی ندارد، دو کشور 
بــه دنبال راه هایی برای متوقف کردن این 
کشور و افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی 
و نظامی خود هستند. اتحاد این دو کشور 
که هر دو شامل تحریمند و همزمان نقش 
مهمی در تحوالت جهانی دارد، غرب را گیج 
خواهد کرد. در حقیقت ترکیب تکنولوژی و 
انرژی و همراهی سیاسی دو قدرت جهانی 
 می تواند دســت آنهــا را در رقابت ها بازتر

 بگذارد.

خبر ویژه

عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری که در ۱۳ 
استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد  با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فوالد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان 
»گروه پیشرانان پیشرفت ایران« مسئولیت سرمایه گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.

۱۱ میلیارد دالر صادرات ســاالنه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپاالیشــی، معادل ۲0 
میلیارد دالر درآمد ســاالنه پس از بهره برداری و ایجاد ۲۱ هزار شــغل مســتقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم 

از جمله مزیت ها و ظرفیت های این پروژه های عظیم پس از بهره برداری است.
همچنین در این مراســم اســناد و تفاهم نامه های آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشــور در 

حضور رئیس جمهور به امضا رسید.

کشور با امضای رئیس جمهور آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی 

گزارش نیویورک تایمز از روند 
مهاجرت افغان ها به ایران

نیویورک تایمــز در تحلیلی به روند مهاجرت افغان ها 
به ایران پرداخت.

بــه نقــل از نیویورک تایمز، بیش از یک میلیون افغان 
طی چهار ماه گذشته مهاجرت کرده اند و اکثر آن ها از 
مناطق مرزی عبور کرده و وارد ایران و پاکستان شده اند.

گزارش هــا برآورد می کند که روزانه حدود ۴000 نفر 
به ایران سفر می کنند.

بسیاری از مهاجرانی که وارد ایران می شوند، به دنبال 
عبــور از مرز های ترکیــه و از آنجا برای پناهندگی به 

اروپا هستند.
نیویورک تایمــز می گویــد مهاجرت دســته جمعی 
هشدار ها را در منطقه و همچنین اروپا در مورد تکرار 
بحران مهاجران در سال ۲0۱۵ به صدا درآورده است، 
زمانی که بیش از یک میلیون نفر، عمدتا ســوری، از 

اروپا درخواست پناهندگی کردند.
در این گزارش آمده اســت: »اگرچه بسیاری به دلیل 
بحــران اقتصادی فوری تصمیم به ترک این کشــور 
گرفته اند، اما چشم انداز حکومت داری بلندمدت طالبان 
از جملــه محدودیت ها بر زنــان و ترس از مجازات به 

فوریت آن ها افزوده است.«
مدافعان حقوق پناهندگان در ایران نسبت به وضعیت 

پناهندگان افغان در ایران ابراز نگرانی کردند.
پناهجویان افغان در ایران با چالش های مختلفی مانند 
عدم دسترســی به کار و کارت شناســایی پناهندگان 
مواجه هســتند. نقیب اهلل راســخ، یــک فعال حقوق 
پناهندگان، گفت: یک پناهنده همیشــه در معرض 

خطر اخراج است.

قالبیــاف در حرم امام خمینی)ره(:

 برای غلبه بر مشکالت 
باید در مسیر امام گام برداریم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باور داریم که برای 
پیروزی و غلبه بر مشکالت خود باید به مرام امام تکیه 

کنیم و در مسیر او گام برداریم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی پیش 
از ظهــر دیروز به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، 
بــا حضــور در حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره(، با 
آرمان های بنیانگذار کبیر جمهوری اســالمی و شهدا 
تجدیــد پیمان کرد و گفت: این بیعت از یک حقیقت 
مهم حکایت می کند و آن این است که ما ما به مسیر 
انقالبمان باور و ایمان داریم و همچنین باور داریم که 
برای پیروزی و غلبه بر مشکالت خود باید به مرام امام 

تکیه کنیم و در مسیر او گام برداریم.
وی با بیان اینکه در نگاهی به هریک از موفقیت های 
۴0 سال گذشته، حقیقت زنده بودن امام را می بینیم، 
تصریح کرد: هرجا به مبانی امام خود عمل کردیم، آنجا 
موفق بودیم و هر کجا تلخی، ناکامی و چالش می بینیم، 
زمانی اســت که از مســیر انقالب و باورهای امام راحل 
فاصلــه گرفتیــم؛ این یعنی زنده بودن حقیقت امام و 

بالنده بودن انقالب اسالمی.
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: این حقیقت 
امام است که الگوی عمل و شاخص حرکت به ما می دهد 
که ما هر وقت از الگوی عمل و شاخص حرکت فاصله 

گرفتیم، دچار مشکل شدیم.

 نامه احمد توکلی به روسای 
 قوای سه گانه درباره حقوق 

دریافتی مقامات
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نامه ای به 
روســای قوای ســه گانه و خطاب به کلیه مقامات و 
سیاستمداران کشور پیشنهادی درباره میزان دریافتی 
حقوق و مزایای دریافتی شان طی سال آینده مطرح 

کرد.
بخشی از متن نامه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 

دیده بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است:
برادران ارجمند روسای محترم قوا

الزم می دانم چند مطلب را به حضورتان تقدیم کنم:
۱.ایام بودجه اســت. جمعی از کارکنان ســه قوه که 
دخلشان به خرجشان نمی رسد، در اجتماعات اعتراضی 
مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده اند. 
بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت 
در ۲۲ بهمن را از یاد نبرده اند. منشــأ این اعتراضات، 
بیش از آن که احساس فقر باشد، احساس تبعیض ناروا 
و جانکاهی است که از شنیدن ارقام دریافتی و دیدن 
خدمات در اختیار برخی مســئوالن بلندپایه، به آنان 

دست می دهد.
۲.    اگر دو واقعیت تلخ را در نظر داشــته باشــیم 
اجابت خواســته اکثریت مزد و حقوق بگیران حق 
اســت، یا الاقل از حق بی بهره نیست. واقعیت تلخ 
نخست این است که سال ها است نرخ تورم بیشتر 
از نرخ افزایش حقوق اکثر کارمندان اســت. این 
بــه معنای از کف رفتن تدریجی قدرت خرید این 
دســته از هم وطنان اســت. واقعیت دوم، اختالف 
فاحش بین دریافتی همین دســته و همگنانشان 
در برخی از ســازمان ها، بانک ها و شــرکت های 
دولتــی اســت. از آن بدتر، دریافتــی و خدمات 
دولتی در اختیار برخی از مدیران ارشــد و بعضی 
از مقامات کشــور اســت که از نظــر اغلب مردم 

غیرقابل قبول است.
۳. غرض دیده بان شــفافیت و عدالت از ارســال این 
نامه، امربه معروفی اســت که ادامه غفلت از اجرای آن 
معروف، برای کشور هزینه های سنگینی در پی دارد. 
غرض دعوت شما و بقیه مقامات کشور به اجرای امری 
واجب است که خداوند قهار و غفار انجام آن را از شما 

خواسته است.

سراب رفع تحریم ها با هدف 
کرات مقصرنمایی از ایران  در مسیر مذا

ادامه از صفحه اول
در واقع این تحریم آغاز سیاســت جدیدی است که 
ایاالت متحده در وین شروع کرده است و آن آغاز بازی 
جدید "مقصر نمائی" از ایران است. در حالی که هیئت 
های مذاکره کننده  در وین برای رایزنی های بیشتر 
به پایتخت ها بازگشته اند و پیشرفت مذاکرات عمال 
به اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی آمریکا گره خورده، 
این اقدام نمایشی صرفا حرکتی برای کاهش فشارها 
بر واشــنگتن و پیگیری بازی مقصر نمائی محسوب 

می شود.
آمریکایی ها عمال هیچگونه رفتاری که نشــان دهد 
بدنبال لغو تحریم ها علیه ایران هستند را تا به اکنون 
انجام نداده اند. حتی در داخل نیز یک تقســیم کار 
"پنهانی" میان کاخ ســفید و کنگره نیز اتفاق افتاده 
اســت. بطوری کــه برخی از قانونگــذاران مجلس 
نمایندگان آمریکا در نامه ای از جو بایدن خواســتند 
تا خطر پیشــرفت های ایران در زمینه موشک های 
بالســتیک را جدی بگیرد. در این نامه آمده اســت: 
"دولت آمریکا نتوانســته به انبوهی از پیشرفت های 
چشمگیر ایران در زمینه موشکی واکنشی مناسب 
نشان دهد. آزمایش تجهیزات مربوط به پرتاب ماهواره 
بــا اســتفاده از فناوری های جدیــد دلیل اصلی این 
نگرانی ها است. دولت آمریکا فاقد هر گونه استراتژی 
روشنی برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران است. 
موشک ها به طور بالقوه می توانند بسیاری از متحدان 
واشنگتن در اروپا و حتی بخش هایی از خود آمریکا 
را مورد هدف قرار دهند. تنها محکومیت فعالیت های 

ایران کافی نیست".
طرح مســئله برجام، در کنار موضوعات دیگر نشان 
می دهد که صحبت از تغییر رفتار آمریکا یک خطای 
راهبردی اســت که به دلیل عدم شــناخت از رفتار 
تهاجمی این کشــور علیه جمهوری اســالمی ایران 
اســت. ضمن اشــاره به تعلیق برخی از تحریم های 
فنــی، ذکر این نکته ضروری اســت که آمریکا علی 
رغم اینکه مطرح می کند برای رسیدن به برجام زمان 
کافی نیســت و به نوعی ضرب االجل برای مذاکرات 
وین تعیین می کند که این رفتار تکراری و دیکته شده 
صهیونیست هاست، ایاالت متحده به جز برجام هیچ 
گونه مســیر و به اصطالح پلن B در قبال جمهوری 
اسالمی ایران ندارد و تعلیق تحریم های فنی نشان 
می دهد که آنها امیدوارند بتوانند برجام را بدون هزینه 
احیا کنند و با "بازی سیرک گونه"، خود را از جایگاه 
متهم به جایگاه مدعی تبدیل کنند. برای رسیدن به 
یک توافق خوب و مطلوب در برجام ، نیاز اســت که 
ایاالت متحده تحریم های مالی و بانکی را بطور کامل 
لغــو کنــد و بعد از آن می توان از تغییر رویکر آمریکا 

سخن به میان آورد.     
منبع: راهبرد معاصر

کستان:  وحیدی در دیدار با سفیر پا

 توسعه مبادالت تجاری 
 بستر مناسبی برای همکاری  

کستان است ایران و پا
وزیر کشــور تاکید کرد: توسعه بازارچه های مرزی 
و مبادالت تجاری بســتر مناســبی برای توســعه 

همکاری های ایران و پاکستان ایجاد می کند.
احمد وحیدی وزیر کشــور در دیدار با رحیم حیات 
قریشــی ســفیر پاکســتان در ایران، گفت: ایران و 
پاکســتان از ظرفیت هــا و فرصت های مناســبی 
برای گســترش و توسعه همکاری ها در زمینه های 
تجاری، امنیتی و فرهنگی برخوردارند. وزیر کشــور 
گفت: توسعه بازارچه های مرزی و مبادالت تجاری 
بستر مناسبی برای توسعه همکاری های دو کشور 
ایجاد می کند و انتظار می رود مســئوالن دو کشــور 
بســترهای الزم را فراهم نمایند. وی همکاری ایران 
و پاکستان در موضوعات مهم اقتصادی مانند انرژی 
و ترانزیتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
اراده طرفین برای گسترش روابط همه جانبه است و 
باید در نشست های مشترک موانع احتمالی برطرف 
شــود. وحیدی خواستار تعامالت و همکاری ها بین 
دو بندر گواتر ایران و گوادر پاکستان شد و گفت: باید 
بسترهای الزم برای تقویت همکاری های تجاری و 

مبادالت بین این دو بندر مهم منطقه فراهم شود.
وزیر کشور موضوع مهاجرین افغانستانی را یکی از 
مسائل مشترک بین سه کشور ایران، افغانستان و 
پاکستان دانست و گفت: باید با همکاری سه جانبه 
شــرایطی را فراهم کرد تا افراد کمتری تصمیم به 
مهاجرت بگیرند. رحیم حیات قریشــی در ادامه 
افزود: در حال برنامه ریزی و آماده ســازی شــش 
بازارچــه مرزی برای گســترش تعامالت هر چه 
بیشــتر با جمهوری اســالمی ایران در زمینه های 
مختلف بویژه مبادالت تجاری هستیم. وی با اشاره 
به ظرفیت ها و منابع فراوانی که در ایران وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: دو کشور می توانند در بحث انرژی 
از جمله صادرات برق و گاز از ایران حجم مبادالت 
قابل قبولی داشته باشند. سفیر پاکستان با استقبال 
از پیشنهاد وزیر کشور در خصوص همکاری بنادر 
مهم دو کشور، خواستار اعالم خواهر خواندگی بین 
بنادر گواتر و گوادر شد و گفت: همکاری های این 
دو بندر در مبادالت و مراودات اقتصادی به ســود 

کل منطقه خواهد بود.

اخبار کوتاه

بین الملل
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عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد:

 کاهش قیمت دالر چه تاثیری 
 بر تجارت خارجی ایران 

خواهد گذاشت؟
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کاهش قیمت 
ارز در بــازار، نتیجــه ای جز کمک به واردات 
کاال و کاهش ارزش صادرات کشــور نخواهد 

داشت.
»ســید حمید حسینی« عضو اتاق بازرگانی 
ایــران پیرامــون کاهش قیمت ارز و تاثیر آن 
در روند تجارت خارجی کشــور در دو بخش 
صادرات و واردات اظهار کرد: با توجه به وقایع 
پیش آمده کاهش قیمت دالر طی یک و یا دو 
روز اخیر بیشتر جنبه روانی  داشته تا و تا جنبه 
علمــی چرا این اتفــاق هیچ ربطی به عوامل 
واقعی اقتصاد کشور نداشته و ندارد؛ متاسفانه 
اقتصاد کشو دچار  مشکالت گوناگونی است و 
بر همین اساس  بعید می دانم که روند نزولی 
قیمت دالر در بازار تداوم داشته باشد اما در 
کل باید خاطر نشــان کرد که کاهش قیمت 

ارز یک امر اجتناب ناپذیر است.
عضو اتاق بازرگانی ایران در تشــریح اتفاقات 
اخیــر  گفــت: هنگامی کــه طرفین مذاکره 
بــا تکیه بــر یک جمع بنــدی نهایی، اقدام 
به برداشــتن گامی هایی هــر چند کوچک 
می کنند، به دنبال آن نیز بازار های دارایی هم 
واکنش های مثبتی را ار خود نشان  می دهند 
و قاعدتا در چنین شــرایطی بازار ارز نیز به 
عنــوان یکــی از این بازار ها واکنش مثبتی از 
خود نشــان می دهد؛ مطمئنا با ورود هر چه 
بیشتر ارز به نظام بانکی کشور قیمت آن نیز در 
بازار کاهشی تر خواهد شد؛ نکته حائز اهمیتی 
که در این میان وجود دارد این اســت که در 
میان نوسان بازار ارز صادرکننده تنها به دنبال 

ثبات قیمت است و نه نوسان قیمت دالر .
وی تاکیــد کــرد: مطمئنا کاهش نرخ ارز در 
نهایت نتیجه ای جز کمک به واردات و کاهش 
میزان ارزش صادرات به همراه نخواهد داشت 
و این مشــکل ناشــی از عدم موفقیت کشور 
در افزایــش میزان حجم صادرات کاال پدید 
می آید. عالوه بر افزایش میزان حجم صادرات، 
دولت برای حل این مشــکل باید همزمان با 
مدیریت بازار ارز، ارزش پول ملی کشــور را 
افزایــش دهد. مطمئنــا با حفظ و یا افزایش 
میزان حجم صادرات، افت ناشــی از کاهش 

ارزشی صادراتی نیز جبران خواهد شد؛
عضــو هئیت رئیس اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و عراق خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی 
بعید می دانم که این هدف به این ســادگی و 
با ســرعت انجام شود. در حال حاضر مسائل 
مهمی همچون به ســر انجام رسیدن توافق 
وین و حل مســئله FATF  در فرایند توســعه 
تجارت خارجی کشور از اهمیت بسیار باالیی 

برخوردار است.
رشد 7 درصدی حجم صادراتی 

محصوالت پتروشیمی در سال 1400
حســینی در ادامه پیرامون آخرین وضعیت 
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی گفت: 
متاسفانه در سال جاری ما درخصوص حجم 
صادراتی بسیاری از اقالم و فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی شاهد روند افزایشی نبوده ایم  و 
طبــق اخرین برآوردها میزان حجم صادرات 
این قبیل محصوالت در ســال ۱۴00 نسبت 
به ســال گذشته حدود ۷ درصد رشد داشته 

است.
رئیــس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و 
پتروشــیمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
بــه رغم کاهش حجم صادراتی محصوالت 
پتروشــیمی ما به دلیل افزایش قیمت نفت 
و مواد اولیه پتروشیمی شاهد افزایش ارزش 
صادراتــی این محصوالت پتروشــیمی در 
سال جاری بوده ایم؛ در این میان همچنین 
باید خاطر نشــان کــرد که حجم صادراتی 
محصولــی مانند »متانــول« تغییری پیدا 
نکرده، اما ارزش آن دو برابر شــده اســت. 
عــالوه بر متانول حجم صادراتی گاز مایع و 
قیر هم در سال جاری کمی افزایش داشته 
که در این میان قیمت قیر در ســال ۱۴00 

دو برابر سال گذشته است.
حســینی در ادامه رفع تحریم های اقتصادی 
را مهمترین مطالبه بخش خصوصی دانست 
و پیرامون آن اظهار کرد: متاسفانه تحریم های 
اقتصادی طی چند ســاله اخیر موانع بسیار 
زیادی را برای توسعه روابط تجارتی ایران با 
دیگر کشور ها ایجاد کرده است. ممکن است 
بعضی از افراد نفعشــان در تحریم باشد، ولی 
اگر فردی معقول فکر کند و نگاهی بلندمدت 
داشــته باشــد می داند که بزرگترین مشکل 
تجاری کشور ما تحریم ها است.وی در پایان 
خاطر نشــان کرد: اگر بخواهیم رونق تولید 
را در چنــد کلمه خالصــه کنیم می توان از 
عبارت هایــی همچون رفع تحریم، برقراری 
مجدد روابط بانکی، ایجاد شــفافیت فضای 
کســب و کار و در نهایــت از رقابتــی کردن 
اقتصاد استفاده کرد. متاسفانه نبود این موارد 
طی این ســال ها به عنوان مانعی جدی برای 
رونــق تولید و توســعه تجارت عمل کرده و 
امیدواریم این موانع در دولت ســیزدهم هر 

چه زود تر رفع شود.

گزارش

کارگران فاقد بیمه باز هم درگیر 
بی توجهی  وزارت کار

 طبــق ماده یک قانــون کار، کلیــه کارفرمایان، 
کارگران، کارگاه ها و مؤسســات تولیدی، صنعتی، 
خدماتی و کشــاورزی تحت پوشش قانون کار قرار 
دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان 
کارگاه های مشــمول این قانون مکلف هستند که 
مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نســبت به بیمه 
کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر 
بر اســاس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، 
کلیــه افرادی که به هر عنــوان در مقابل دریافت 
مزد یا حقوق کار می کنند، مشــمول قانون تأمین 
اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری )که مشمول 
قانون تأمین اجتماعی باشد( حق دارد از اولین روز 
اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.مساله 
بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که 
طبق اعالم سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران 
روزمزد ســاعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین 
اجتماعی می شــوند. نحوه محاسبه دستمزد یک 
ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار 
موضوع ماده ۳۹ باید محاســبه و پرداخت شــود. 
همچنیــن حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش 
خصوصی برای عدم بیمه شــدن توافق کنند، این 
توافــق باطل اســت و در نهایت کارفرما محکوم و 

جریمه خواهد شد.
 کارگران فاقد بیمه

از مزایای قانون کار محروم هستند
با این حال، کارفرمایان معموالً به دالیلی همچون 
کســب منافع مالی بیشــتر، پرداخت حقوق کم و 
همچنین عدم پرداخت سنوات و عیدی کارگران، 
به موضوع بیمه توجهی نمی کنند؛ اما مساله حائز 
اهمیت این اســت که شــاید برای یک شــخص 
کارفرما، عدم بیمه شــدن کارگران ســودده باشد، 
اما این موضوع برای قشــر کارگر عواقب خوشــی 
ندارد زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با 
مشکل مواجه می کند بلکه در شناسایی این افراد 
نیــز در زمانــی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای 
رخ می دهد، وقفه ایجاد می کند.در واقع کارگری که 
بیمه نداشته باشد، نه تنها از مزایای بیمه همچون 
در حوزه های مربوط به سالمت بی بهره است بلکه 
ســال ها کار کردن فرد جزو سوابق کار او محسوب 
نمی شــود و در زمان بازنشســتگی و یا نیاز به بیمه 
بیــکاری، از هر دوی این موارد بی نصیب می ماند؛ 
در اینجا می توان به کارگرانی اشاره کرد که تحت 
عنوان کارگران زیرپله و شاغل در واحدهای خرد و 
کوچک شناخته می شوند که عمدتاً از حداقل های 
قانون کار و بیمه و حقوق مصوب شورای عالی کار 
محرومنــد و حتی بعضاً در آمار مربوط به کارگران 
نیــز جایی ندارند.حتــی در زمان حمایت دولت از 
کارگران به دلیل شــیوع ویروس کرونا، شاهد این 
بودیم که کارگران فاقد بیمه در دســته بندی های 
حمایتی جایی نداشتند و مبلغی تحت عنوان بیمه 
بیکاری دریافت نکردند؛ این در حالی بود که در آن 
زمان اعالم شــد که ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس 
کرونا آسیب دیده اند که ۲ میلیون و ۸00 هزار نفر 

از آنها فاقد بیمه هستند.
 وزارت کار از انجام وظایف قانون خود 

سر باز می زنند
در این رابطه ناصر چمنی عضو سابق شورای عالی 
کار در گفت و گو با مهر اظهار کرد: آقای شریعتمدار 
وزیر کار سابق اعالم کرده بود که ۷ میلیون نفر کارگر 
فاقد بیمه داریم اگر این آمار درســت اســت چرا در 
دولــت دوازدهم اقدامی برای بیمه کردن این افراد 
انجام نشــد؟ وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی 
به وظایف قانون خود عمل نکردند.وی افزود: آقای 
عبدالملــی وزیر کار فعلــی نیز در زمان معرفی به 
مجلس صحبت های آقای شــریعتمداری را تکرار 
کرد اما متأســفانه در ۶ ماه گذشــته هیچ اتفاقی 
نیفتاده و وزارت کار هیچ گونه ورودی به مســاله 
کارگران فاقد بیمه نداشته است.چمنی گفت: باید 
بازرســان وزارت کار و تأمین اجتماعی با مراجعه 
مســتمر و بابرنامه بــه کارگاه ها و واحدها اقدام به 
شناســایی کارگران فاقد بیمه کنند؛ سامانه جامع 
روابط کار را راه اندازی کردند تا قراداد کارگران در 
آن ثبت شــود اگر نظارت ها دقیق بود چرا تاکنون 
اقدامی برای شناســایی کارگران فاقد بیمه انجام 
نشده است؟این فعال کارگری تصریح کرد: وظیفه 
بازرســان وزارت کار و تأمیــن اجتماعی بازدید از 
مناطق مختلف و کارگاه ها برای شناسایی کارگران 
است اما متأسفانه به وظیفه قانونی خود به درستی 

عمل نمی کنند.
 لزوم راه اندازی سامانه 

برای شناسایی کارگران فاقد بیمه
چمنــی گفت: اگــر وزارت کار و ســازمان تأمین 
اجتماعــی نمی خواهنــد بازرس را مســتقیم به 
کارگاه بفرســتند، بایــد یک ســامانه ای طراحی 
کنند تا کارگران فاقد بیمه با ارســال یک پیامک 
وضعیت خود را به مسئوالن اطالع دهند و به نوعی 
خوداظهاری صورت گیرد.وی تاکید کرد: کارگری 
که بیمه نداشــته باشــد از هیچ امکاناتی نمی تواند 
استفاده کند و حتی بازنشستگی هم ندارد؛ یعنی 
فرد ســال ها کار می کند اما در نهایت نمی تواند از 
مزایای قانون کار استفاده کند که اجحاف در حق 
کارگر اســت. وزارت کار باید بدون معطلی به این 

ماجرا ورود کند.

برگ برنده دولت کجاست؟

یارانه 800 هزار تومانی فعال به بایگانی رفت
 تمــام هیاهوی مربوط به پرداخت یارانه 
۸00 هزار تومانی، شرط اجرای آن یعنی 
حذف ارز ۴۲00 تومانی فعال منتفی شده 
و همیــن موجب عــدم پرداخت یارانه 
های ۸00 هزار تومانی وعده داده شــده 
می شود؛ مگر آنکه دولت در فرصت باقی 
مانده برنامه ای ارائه کند که پاســخگوی 
تمامی ابهامات حذف ارز ترجیحی بوده 

و مدیریت بعد از آن را تضمین کند.
 آنچــه کــه در ماه های اخیــر در مورد 
افزایــش مبلغ یارانــه نقدی مطرح بود، 
به این موضوع برمی گشت که دولت در 
صورت حــذف ارز ۴۲00 تومانی بتواند 
بخشــی از منابع ناشــی از آن را جهت 
پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دهد 
که در این صورت مبلغ یارانه نیز افزایش 

پیدا می کرد.
شرط یارانه جدید حذف ارز 4200 

است که برنامه نداشت و نشد
اگرچه دولت در الیحه بودجه سال آینده 
پیــش بینی در مورد ادامه روند پرداخت 
ارز ۴۲00 نداشت و تصور می کرد که این 
موضوع در مجلس نیز رای آورد اما بررسی 
های کمیســیون تلفیق با عدم موافقت با 
حــذف ارز ۴۲00 تومانی مواجه شــده 
اســت چراکه نمایندگان معتقدند دولت 
برنامه مدون و مشــخصی برای حذف ارز 
ترجیحــی از واردات کاالهای اساســی و 
مدیریــت تبعات تورمی آن ارائه نکرده و 
در نهایــت با حذف مخالفت کرده اند. آن 
طور که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 

پیش از این اعالم کرده بودند قرار بود بین 
۹0 تا ۱۲۶ هزار تومان بین جمعیت یارانه 
بگیران معیشتی که به حدود ۶0 میلیون  
نفر می رســند، از محل حذف ارز ۴۲00 
تومانی کاالهای اساســی پرداخت کنند، 
امــا با توجه به ایــن که حذف ارز ۴۲00 
منتفی اعالم شده است، در نهایت موضوع 
پرداخت یارانه های جدید نیز فعال منتفی 
خواهد شــد، چراکه دیگر منابع جدیدی 
ایجاد نمی شود که دولت بخواهد از محل 
آن یارانه اضافه ای پرداخت کند و پرداخت 
از محــل دیگر نیز امکان ندارد مگر یارانه  

پنهان دیگری حذف شود. 

دولت فکر می کرد از اول دی یارانه 
جدید می دهد 

وعده پرداخت یارانه نقدی جدید زمانی 
جدی تر شد که معاون اقتصادی رئیس 
جمهور اواخر آذرماه اعالم  کرد که یارانه 
جدید را از اوایل دی ماه پرداخت خواهند 
کــرد و حتــی افزایش مبلغ  تا ۸00 هزار 
تومــان را هم تخمین زده بود. این وعده 
نیــز نــه تنها در دی مــاه بلکه در بهمن 
هم محقق نشــد و بــا این مصوبه تلفیق 
بــه نظر می رســد فعال  هــم برنامه ای 
برای اجرای آن نباشــد چراکه اگر دولت 
بخواهــد در این رابطــه اقدام کند، باید 

منابــع جدیدی پیش بینی کند که بعید 
به نظر می رسد چنین منابع مازادی در 
اختیار داشــته باشــد. این موضوع البته 
در اظهارات اخیر ســخنگوی کمیسیون 
تلفیق نیز قابل تائید است؛ به طوری که 
زارع اعــالم کــرده، با مخالفت مجلس با 
حذف ارز ترجیحی و پیش بینی منابع ۹ 
میلیاردی ارز ۴۲00 برای واردات کاالی 
اساســی در ســال آینده، یارانه  نقدی با 

همان مبلغ قبلی پرداخت خواهد شد.
بر این اســاس مبلغ یارانه در سال آینده 
همان ۴۵ هزار و ۵00 تومان یارانه نقدی 
است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون به ازای هر 

نفــر و برای جمعیت ۷۸ میلیون تومانی 
پرداخت می شــود و از سوی دیگر یارانه 
های معیشــتی کــه در نتیجه افزایش 
قیمــت بنزین در آبــان ۱۳۹۸ با مبلغ 
متغیــر ۵0 تا ۲0۵ هزار تومان به حدود 
۶0 میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران 

اختصاص پیدا می کند.
  از اول هم قرار نبود 

مبلغ 45 هزار و 500 تومان تغییر کند
منابع پیش بینی شــده در الیحه بودجه 
۱۴0۱ بــرای این دو یارانه نیز حدود ۷0 
هزار میلیارد تومان اســت که از ابتدا هم 
قــرار نبود تغییــری در این مبالغ ایجاد 
شــود،  فقط پیش بینــی این بود که در 
صــورت حــذف ارز ترجیحــی،  منابع 
جدیــدی ایجاد و بــه این یارانه ها اضافه 
شــود که در مجموع می توانســت مبلغ 
یارانــه یک خانوار را به حدود ۸00 هزار 

تومان افزایش دهد.
 باید منتظر صحن 

و برگ برنده دولت بود
بــا این حــال اینکه با ورود الیحه بودجه 
بــه صحن علنی مجلس چه تغییری در 
مورد رونــد پرداخت ارز ۴۲00 تومانی 
ایجاد می شود و آیا دولت برنامه کارآمدی 
جهــت مدیریت حــذف ارز ترجیحی از 
اقــالم اساســی ارائه کــرده و بازی ارز 
۴۲00 را بــه نفــع خود تمام می کند و یا 
در نهایت به همین روال تمام می شــود، 
بایــد منتظر کنش ها و واکنش های بین 

دولت و مجلس بود.  

پشت پرده گرانی برنج؛

پاسخگو باشید
در روزهایی که قیمت برنج باال رفته و در مواردی 
بــه هر کیلــو یکصدهزار تومان نزدیک شــده، 
بسیاری به دنبال دالیل این ماجرا هستند. قیمت 
برنج در تابســتان و زمان آغاز ریاســت جمهوری 
ابراهیــم رییســی هر کیلو کمتــر از پنجاه هزار 
تومان بوده اســت و از هر زاویه ای بررســی شود، 
افزایــش دوبرابری قیمت این کاالی پرمصرف و 
استراتژیک در سفره ایرانی ها، قابل هضم نیست.
برخی از کارشناســان دلیــل اصلی این افزایش 
قیمت را سیاست های محدودکننده واردات برنج 
می دانند. همان سیاســتی که در صنعت خودرو 
بــه افزایش جنون آمیز قیمت هــا و پایین بودن 
حیرت انگیــز کیفیت تولیدات داخلی انجامیده. 
سیاســت های انقباضــی در واردات، در صنعت 
لوازم خانگی هم به افزایش قیمت ها منجر شــده 
که انتقاد مســئوالن کشور را هم به دنبال داشته 
است.  یک فعال صنفی درباره دالیل گرانی برنج 
در بازار گفت: »واقعیت این اســت که کشاورزان 
برنج هــای تولیــدی خود را دپو کــرده و به بازار 
عرضــه نمی کنند«.وی که نمی خواســت نامش 
عنوان شود، از مسئوالن خواست با افرادی که از 
عرضــه برنج به بازار خودداری می کنند، برخورد 

جدی شود.
بــه گفتــه این فعال صنفی تولید برنج در ســال 

جــاری حــدود ۴0 درصد کاهش داشــته و این 
مهم ترین دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی است.
وی با اشــاره به توقف چهارماهه واردات برنج به 
بهانــه ممنوعیت فصلی گفت: »آن زمان قیمت 
برنــج ایرانی روند افزایشــی گرفت و به کیلویی 
بیش از ۵0 هزار تومان رســید، ما بارها به وزیر 
جهاد کشــاورزی در این زمینه هشدار دادیم که 
باید جلوی این افزایش قیمت را گرفت و به دلیل 
کاهش تولید ممنوعیت فصلی باید لغو شــود اما 

به تذکرات ما توجهی نشد.«
آنها که می گفتند مردم نگران نباشند، االن 

پاسخگو باشند
این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت تمام شــده 
هر کیلوگرم برنج خارجی بیش از ۲۵ هزار تومان 
است، گفت: »دولت با دخالت در بازار هر کیلوگرم 
برنــج را ۱۸۳00 تومــان عرضه می کند که این 
انگیزه را از واردکنندگان گرفته و به جای اینکه 
در ماه های گذشــته تأثیر مثبتی بر شرایط بازار 
داشــته باشــد، اوضاع را بدتر کرده اســت.«وی 
از دولت خواســت در بازار کاالهای اساســی از 

جملــه برنــج دخالت نکند و اجازه بدهد که بازار 
روال طبیعــی خــود را طی کنــد تا دچار چنین 

بحران هایی نشویم.
مهمترین دلیل افزایش قیمت برنج

ســاالر ســاکت، عضو هیأت ناظــر انجمن وارد 
کننــدگان برنج ایــران هم درباره دالیل افزایش 
قیمت برنج در بازار اظهارداشت: »یکی از دالیل 
این امر آن است که برنامه ریزی های انجام شده 
در ابتدای سال اشتباه بود، وزارت جهاد کشاورزی 
براســاس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج 
را بین ۲ میلیون تا ۲.۲ میلیون تن برآورد کرده 
بــود کــه این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش 
محسوســی را در این زمینه شــاهد بودیم.«وی 
اضافه کرد: »میزان تولید برنج در ســالجاری از 
ارقام اعالم شــده بســیار کمتر بوده و آمارهایی 
که ارائه می شــود با اختالط برنج های پاکستانی 
محاســبه شده اســت.«این فعال صنفی افزود: 
»عالوه بر این امســال شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران در ابتدای فصل برداشــت جهانی برنج به 
اشتباه مناقصه ای را برای خرید ۱00 هزارتن برنج 

برگزار کرد که این منجر به جهش شدید قیمت 
برنج در در ابتدای فصل برداشــت در هندوستان 
شــد. ایــن افزایش قیمت به انــدازه ای غیر قابل 
پیش بینی بود که کشــاورزان و تأمین کنندگان 
پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها 
نسبت به برنج هندوستان بر خالف عرف بازار تا 
چند هفته قبل کمتر بود.«ســاکت گفت: »این 
افزایش قیمت، واردکنندگان را شوکه کرد و آنها 
نتوانستند در ابتدای فصل اقدام به خرید و واردات 
برنج کنند، با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور 
از ۱۸ آبــان ماه آزاد شــد اما تــا یکماه بعد از آن 
هم واردکنندگان به دلیل قیمت های باالی برنج 
هندی موفق به واردات نشدند و ۱۵0 تا ۱۷0 هزار 
تن برنجی که مورد نیاز ماهانه بود، وارد کشــور 
نشــد.«وی با بیان اینکه در این مقطع زمانی در 
هیــچ کجــا )ایرانی و خارجی( برنج باکیفیت و با 
قیمت مناسب وجود ندارد، افزود: »در پاکستان 
و هنــد نیز فرصت هایی کــه برای واردات وجود 
داشته از بین رفته و در حال حاضر واردکنندگان 
به دلیل عدم نقدینگی و یا سیاست های ارزی که 
وجــود دارد، نمی تواننــد برنج را به اندازه مصرف 
وارد کنند. عالوه بر این برخی از گونه های برنج در 
هندوستان نایاب شده و همین مساله نیز قیمت 

آنها را به شدت افزایش داده است.«

نماینده  کارگران در شورای عالی کار اعالم کرد:

کارگران 9 میلیون تومان ؛ هزینه سبد معیشت 
هزینه ســبد معیشــت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و 

۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.
 بر اســاس اعالم نماینده کارگران در شــورای عالی کار هزینه سبد معیشت 

خانوارهای کارگری به حدود ۹ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است.
پس از برگزاری چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، 
اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقالم خوراکی 
و غذایی کارگران به توافق رسیدند و مقرر شد در خصوص اقالم غیرخوراکی 
جلســه دیگری تشــکیل شود.هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی 
کار اظهار کرد: در این جلســه ســهم مواد غذایی و خوراکی مشخص شد که 

۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی را 
غیرخوراکی ها از جمله هزینه مسکن و اجاره بها، درمان، آموزش، تفریحات 
و... شــامل که با محاســبه آن حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان می شود 

و  رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به دست می آید.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- نیز با اشاره به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت 
کارگران با محاســبه اقالم خوراکی وغیرخوراکی، برگزاری جلسات مستمر 
کمیته دســتمزد و شــورای عالی کار را حاصل همراهی و همکاری و تالش 

شرکای اجتماعی دانست.

وی پیش از این گفته بود: در تالش هســتیم هرچه ســریع تر ســبد معیشت 
خانوار تعیین و میزان تورم توســط بانک مرکزی اعالم شــود تا بتوانیم برای 

رقم مزد ۱۴0۱ کارگران به جمع بندی برسیم.
به گفته مقامات کارگری، هزینه خوراکی ها در سبد معیشت کارگران نسبت 

به دی ماه سال قبل ۳0 درصد افزایش قیمت را نشان می دهد.
با توجه به اعالم رســمی هزینه ســبد معیشــت کارگران ، این رقم به مرز ۹ 
میلیون تومان در ماه رسیده و می توان گفت نهایی شده است که در مقایسه 
با رقم شــش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان ســال قبل بیش از دو میلیون تومان 

افزایش را نشان می دهد.

خبر ویژه

کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به رواج قراردادهای شفایی 
در بازار مســکن گفت: بخش بزرگی از معامالت بازار مســکن کشور به صورت 
غیررسمی انجام می شود.محمدرضا عبدلی با اشاره به این که بخش بزرگی از 
معامالت مسکن به صورت غیررسمی انجام می شود، اظهار کرد: این معامالت 
به صورت مبایعه نامه هایی اســت که دســتی نوشته می شود. حتی در بعضی 
وقت هــا قراردادهای شــفاهی داریم که خــود به خود به افزایش قیمت ها در 
حوزه مسکونی و تجاری دامن می زند.وی یادآور شد: این یک روند تدریجی 
دارد معموالً از مناطقی که می شــود گفت ســودآوری باالیی دارد از پایتخت 

یا از برخی از کالن شــهرها شــروع می شــود و تا دورافتاده ترین روستاهای ما 
می رود.کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بیان کرد: یکی 
از زمینه هایی که شــاید به آن توجه شــود این اســت که در برخی از مناطق با 
افزایش تقاضای جدی روبه رو هستیم، به ویژه مثاًل برخی از مناطق ممکن است 
در گذشته حتی در زمره شهرهای کوچک بودند ولی به واسطه یک سری از 
تحوالت که صورت گرفته تقاضای مسکن و مهاجرت افراد غیربومی افزایش 
یافته است.کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیش تر با 
انتقاد از عملکرد مشــاوران امالک در کشــور گفته بود: برای این که بتوانیم به 

نرخ گذاری اجاره مسکن و خرید و فروش ورود کنیم باید زمینه فعالیت مشاوران 
امــالک را به صورتی حرفه ای تر ارتقا دهیم.عبدلی با یادآوری مباحث مربوط 
به انتقال اتحادیه مشاوران امالک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، 
افزود: این بحث به تنهایی نمی تواند فعالیت مشاوران امالک را نظام مند کند.

وی تأکید کرد: شــاید بهترین حالت این اســت که اتحادیه به کانون تبدیل و 
از زیرمجموعه قانون اصناف خارج شــود و نحوه فعالیت دفاتر امالک بتواند 
به صورت حرفه ای درآید، این گونه نباشــد که هر کســی در هر نقطه ای بدون 

کمترین تخصص و تحصیالت دفتر مشاور امالک تأسیس کند.

قراردادهای عجیب مسکن عامل افزایش قیمت ها

 بنگاه های امالک به نابه سامانی بازار مسکن دامن می زنند
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نفت و انرژی 4

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

توسعه صنعت پتروشیمی از راه های مقابله با تحریم است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: توسعه صنعت 
ارزآور پتروشیمی با تکیه و نگاه به دانش بومی طبق فرمایشات رهبر 
معظم انقالب، در زمانی که دشمن، جمهوری اسالمی را مورد تحریم 
و جنــگ اقتصــادی قرار داده، یکی از بهترین راه های مقابله با تحریم 
اســت.حبیب آقاجری در روند بازدید از محل احداث برج پارازایلن 
و مخزن دریافت خوراک پتروشــیمی بوعلی ســینا در ماهشهر بیان 
کرد: جلوه واقعی ســخنان رهبر معظم انقالب که می فرمایند هر جا 
به جوانان اعتماد شــد و از آنها کار خواســته شــد، واقعا درخشیدند 
، در ســاخت و نصب برج پارازایلن مجتمع پتروشــیمی بوعلی  سینا 
نمایان شــده اســت.وی ادامه داد: کار نصب این برج با تکیه بر دانش 

فنــی بومــی و مدیریت جهادی، با وجــود تحریم های ظالمانه علیه 
کشور و به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به انتها رسیده و آماده 
بهره برداری اســت.آقاجری عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت: ثمره اعتماد به مدیران منطقه، توســعه، بالندگی و 
ایجاد انگیزه اســت که در نهایت به جهش تولید و اقتصاد مقاومتی 
ختم می شود و ثمرات خوبی برای کشور خواهد داشت.نماینده مردم 
ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسالمی افزود: مدیران 
و کارکنان صنعت پتروشــیمی ســربازان خط مقدم جنگ اقتصادی 
هستند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی  گفت:با نصب 
عظیم ترین برج صنعت پتروشیمی کشور که توسط متخصصان داخل 

کشور طراحی و ساخته شده سود پتروشیمی بوعلی سینا ساالنه ۵0 
میلیون دالر افزایش می یابد.محصوالت شــرکت پتروشیمی بوعلی 
ســینا در داخل کشــور به شرکت های پتروشیمی بندر امام خمینی 
)ره(، شــهید تندگویان، امیر کبیر، پارس و کارون ارســال می شــود 
و مقصد صادراتی آن نیز کشــورهای حوزه خاورمیانه و کشــورهای 
آســیای جنوب شرقی است.شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت 
پتروشــیمی ایرانی اســت که در زمینه تولید پارازایلین، بنزن، نفتا و 
گازمایع فعالیت می کند. این شــرکت در ســال مالی ۱۳۹۴ درآمدی 
بالغ بر ۲0 هزار میلیارد ریال کسب کرد که در فهرست یکصد شرکت 

ایران بر پایه میزان درآمد در رتبه ۶۱ قرار گرفت.

وزیر نفت با تببین مهمترین برنامه های وزارت نفت  خبر داد؛ 

کثری آمریکا علیه ایران شکست کارزار فشار حدا

کوتاه از انرژی

بین الملل

زغال سنگ روسیه برنده 
بزرگ بحران گازی اروپا

بازرگانان زغال ســنگ روســیه با 
تقاضــای خریــداران اروپایــی که 
نگران حمله نظامی مسکو به اوکراین 
و مختل شــدن تامین گاز هستند، 
به برندگان بحران اخیر تبدیل شده 
اند. با وجود هدف گذاری اروپا برای 
کاهش آالیندگی کربن و صفر کردن 
آن تا اواسط قرن جاری که به معنای 
حذف وابستگی به سوختهای فسیلی 
به خصوص زغال ســنگ است، این 
قاره از اواسط سال میالدی گذشته، 
به جای گاز به مصرف زغال ســنگ 
روی آورده اســت.حتی پیــش از 
ریســک اخیر حمله نظامی روسیه 
بــه اوکرایــن و تحریمهــای غربی 
علیــه مســکو و در نتیجــه مختل 
شــدن واردات گاز روســیه به اروپا، 
خریــداران به قیمتهــای باالی گاز 
واکنــش نشــان داده بودند.طبق 
تحلیل شرکت برائمار، واردات زغال 
سنگ اتحادیه اروپا در ژانویه نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته ۵۵.۸ 
درصد رشــد کرد و به ۱0.۸ میلیون 
تن رســید که از این میزان روســیه 
۴۳.۲ درصد را تامین کرد. اســترالیا 
هم حدود ۱۹.۱ درصد را فراهم کرد. 
واردات زغال سنگ اتحادیه اروپا در 
دسامبر سال ۲0۲۱ هم رشد داشت 
و بر مبنای ساالنه ۳۵.۱ درصد رشد 
کرد و به ۹.۳ میلیون تن رسید.برای 
کل سال ۲0۲۱ واردات زغال سنگ 
حرارتی روسیه به اروپا که عمده آن 
به آلمان، بلژیک و هلند ارسال شد، 
به ۳۱.۱ میلیون تن افزایش یافت که 
رشد ۱۶.۲ درصد را بر مبنای ساالنه 
نشان داد.سیاستمداران اروپایی می 
گویند روسیه با خودداری از عرضه، 
باعث افزایش سرسام آور قیمت گاز 
شــده اما روســیه این اتهامات را رد 
کرده است. دولت روسیه اعالم کرده 
کــه به توافقهای قــراردادی خود با 
مشــتریان اروپایی عمل کرده است 
و اگر آلمان با خط لوله نورد استریم 
۲ موافقت کند، ارســال گاز روسیه 
بــه اروپا افزایش پیدا کرده و قیمت 
گاز کاهش خواهد یافت.در این بین 
پیش بینی می شود قیمت باالی گاز 
همچنان تقاضا برای زغال ســنگ را 
قــوی نگــه دارد. آژانس بین المللی 
انــرژی هفته گذشــته پیش بینی 
کرد تقاضای اروپا برای گاز امســال 
به میزان ۴.۵ درصد کاهش پیدا می 
کند زیرا زغال سنگ برای تولید برق 

ارزانتر است.

 قطع برق 
 هــزاران خانوار در ترکیه 
به دنبال برف سنگین

در پی بارش برف سنگین و اختالل 
شــبکه برق، حدود ۲0 هزار خانوار 
در اســتان اسپارتای ترکیه سه روز 
است که در خاموشی به سر می برند.

فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه گفت: 
کارکنان همچنــان در تالش برای 
برقــراری برق ایــن ۲0 هزار خانوار 
هستند.به گفته دونمز، برف سنگین 
و کوالک به زیرساخت نیرو آسیبهای 
جدی وارد کرده و در ابتدا برق ۱۱۳ 
هزار و ۲۳۶ مشــترک در این استان 
واقع در مرکز ترکیه قطع شــده بود. 
کارکنان بخش نیرو در تالش هستند 
تا برق ۲0 هزار مشترکی که همچنان 
در خاموشی به سر می برند را برقرار 
کنند.دفتر فرماندار اســپارتا اعالم 
کــرد بعضی از محله ها و روســتاها 
از زمــان آغاز بارش برف در روز پنج 
شــنبه بدون برق هستند اما پرسنل 
تعمیرات شــبکه به کار برای تعمیر 
خطــوط برق ادامه می دهند. تاخیر 
در برقراری دوباره برق به دلیل وقوع 
اختالل در محدوده وسیعی بوده که 
روی خطوط مختلف تاثیر گذاشــته 
و شــدت بارش برف که ارتفاع آن به 
حدود یک متر می رسد، رفت و آمد 
به این منطقه را دشــوار کرده است.

بر اســاس گزارش رویترز، مقامات 
ترکیه تصمیم گرفتند اســتفاده از 
موتورســیکلت و اسکوترهای برقی 
را از روز پنج شــنبه ممنوع کنند و 
آموزش حضــوری در مدارس را در 
این شهر که ۴۵0 هزار نفر جمعیت 
دارد، تا هفتم فوریه متوقف کردند.

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
نشان می دهد ؛

کاهش 20 درصدی ذخیره 
مخازن نسبت به سال گذشته

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان 
می دهد، با سپری شدن ۱۳۶ روز از سال آبی، 
تا ۱۶ بهمن ماه )ســال آبی ۱۴00-۱۴0۱( 
مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای 
کشــور به حــدود ۲۱.۳ میلیارد متر مکعب 
رســیده که نســبت به مدت مشابه سال آبی 
گذشته بیانگر ۲0 درصد کاهش است.فیروز 
قاسم زاده- مدیرکل دفتر اطالعات و داده های 
آب کشــور با اعالم این خبر گفت: بررســی 
وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، میزان 
حجم ورودی به ســدها از ابتدای مهر تا ۱۶ 
بهمن معادل ۱۱.۳۶ میلیارد متر مکعب بوده 
که حاکی از کاهش معادل ۲ درصد نســبت 
به مدت مشــابه سال آبی گذشته است.وی 
خاطرنشــان کرد: بررســی وضعیت ورودی 
ســدهای کشور نشان می دهد که بارش های 
اخیر باعث رشــد رواناب ورودی سدها شده 
است.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب 
کشور با بیان اینکه میزان پرشدگی سدهای 
مهمــی چــون زاینده رود، شــمیل و نیان و 
سفیدرود در شرایط فعلی حدود ۱۲، ۹۶ و ۲۸ 
درصد است، افزود: در استان  های خوزستان 
و تهران نیز، میزان پرشدگی متوسط مخازن 
طی ســال آبی جاری به ترتیب حدود ۴۸ و 

۱۷ درصد است.

 مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب:

تولیدات داخل موجب تولید 
پایدار صنعت نفت می شود

مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفتخیز 
جنــوب گفت: تولیدات داخلی، کشــور را از 
بسیاری از مشکالت خارج می کند و می تواند 
تولید پایدار صنعت نفت را به کل کشور ارزانی 
بدارد.علیرضا دانشی در آیین افتتاح نمایشگاه 
تخصصی نفت اهواز ، با اشــاره به تقارن این 
برنامه با چهل و ســومین بهار آزادی انقالب 
اســالمی و ماه رجب اظهار کرد: با وجودی 
کــه تهدیداتی در رابطه با صنعت رخ داد اما 
این مردم سختکوش و با اراده کشور، مفتخر 
شدند این تحریم ها را دور و تولیدات داخلی 
را رقــم بزنند.وی بیان کرد: تولیدات داخلی 
کشور را از بسیاری از مشکالت خارج می کند 
و می تواند تولید پایدار صنعت نفت را به کل 
کشــور ارزانی بدارد.دانشی بیان کرد: در این 
نمایشگاه حدود ۲۲0 شرکت از اقصی نقاط 
کشــور حضور پیدا کرده اند که بالغ بر نیمی 
از آن ها از مجموعه های دانش بنیان هستند.

وی تصریــح کرد: ۹0 درصد شــرکت های 
حاضــر در این نمایشــگاه نیز ســازندگان 
هســتند. بنابراین طبیعی است شرایط برای 
فعال سازی و حرکت های رو به جلو صنعت 
نفت بیشــتر در منطقه فراهم شود.دانشــی 
اظهار کرد: انتظار می رود در این نمایشــگاه 
و در فصــل جدید حاکمیت نظام جمهوری 
اســالمی به رفع مشــکالت تولیدات داخلی 
بپردازیــم. من به نیابت از صنعت نفت خود 
را مکلف می دانم پای صحبت های مشکالت 
ســازندگان بنشینم و برای رفع مشکالتشان 
که پیچیده نیســت و تنها اراده می خواهد، 

تالش کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

 ثروتمندان ۳۳ برابر دهک اول
یارانه سوخت می گیرند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
میزان بهره مندی واقعی به نسبت هزینه های 
خانوار در ســوخت در دهک دهم )ثروتمند( 
در مقایسه با دهک نخست )پایین( ۳۳ برابر 
اســت، گفت: تغییر در شــیوه پراخت یارانه 
بنزیــن باید با رعایت مالحظات اجتماعی و 
اقتصادی انجام شود.مالک شریعتی با اشاره 
به اینکه بنزین کاالی حساســی برای عموم 
مردم به شــمار می رود، افزود: بنزین همواره 
در ویترین یارانه ها است و به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر می گذارد.

وی بــا تاکیــد بر اینکه بنزین کاالی عمومی 
است، ادامه داد: دلیل اینکه دشمن به تازگی 
به سیستم هوشمند سوخت حمله کرد به این 
دلیل بود که این کاال برای همه مردم اهمیت 
دارد.شریعتی تاکید کرد: نکته دوم اینکه در 
مجموع کاالهایی که برای خانوار مهم است 
به طور عمده حوزه انرژی در اولویت قرار دارد 
که شامل گاز، برق و سوخت می شود.  وی با 
بیان اینکه نظام یارانه ای ما ناعادالنه اســت، 
گفت: در پژوهشــی که در سال های گذشته 
بــرای خانوارها در حوزه انرژی انجام شــده، 
میــزان بهره مندی خانوارهــا از حامل های 
انــرژی و یارانه بــه دهک های مختلف مورد 
بررســی قرار گرفت که بر اســاس آن تقریبا 
دهــک اول که کم درآمدترین دهک اســت 
به نسبت دهک دهم ۱۱ برابر کمتر از یارانه 

انرژی بهره مند بوده است.  

 وزیــر نفت با تببین مهمترین برنامه های وزارت 
نفت همزمان با ایام اهلل دهه فجر و با تأکید بر اینکه 
کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست 
خورد، گفت: کارکنان صنعت نفت سربازان جهاد 
اقتصادی و در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.

جواد اوجی با اشاره به اینکه در اواخر دی و اوایل 
بهمن ماه اوج مصرف گاز خانگی به ۷00 میلیون 
متــر مکعب رســید، تصریح کــرد: این در حالی 
اســت که خروجی پاالیشگاه ها ۸۴۵ میلیون متر 
مکعب بود و سبب شد در بخش عرضه افت فشار 
ایجاد نشــود.وی گفت: بر اســاس قانون برنامه 
ششم توسعه تولید روزانه گاز شیرین و خروجی 
پاالیشــگاه ها باید به یک میلیارد و ۲۵0 میلیون 
مترمکعب می رســید، اما به دلیل سرمایه گذاری 
نکردن در ســال های گذشته در بخش گاز اکنون 
خروجی پاالیشــگاه ها حــدود ۸۴0 میلیون متر 
مکعب اســت.وزیر نفت با بیان اینکه ساالنه روند 
افزایــش ۱0 تا ۱۲ درصدی مصرف گاز در بخش 
خانگــی، صنعتی و نیروگاهی را داریم، ادامه داد: 
پیش بینی می کردیم در اوج مصرف امسال حدود 
۲00 تا ۲۵0 میلیون متر مکعب کمبود گاز داشته 
باشــیم.اوجی با بیان اینکه در ابتدای کار دولت 
ســیزدهم وضع سطح ذخیره سازی های سوخت 
نیروگاه ها در مقایســه با پارسال ۲0 تا ۲۵ درصد 
کمتر بود، تصریح کرد: بنابراین فرماندهی تأمین 
ســوخت زمســتانی را به عهده گرفتم و با افزایش 
۳0 درصدی کرایه تانکرهای سوخت رسان تالش 
فراوانی را برای پرکردن مخازن سوخت نیروگاه ها 
انجــام دادیم.وی گفــت: اولویت ما در بخش گاز 
تأمین مصرف خانگی اســت و به این دلیل برای 
مصرف نیروگاه ها به ســمت تأمین سوخت مایع 

رفتیم.

افزایش قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف
وزیــر نفــت تصریح کرد: از ســال ۱۳۹۴ تا اوایل 
آذر امســال برای مشترکان پرمصرف گاز افزایش 
قیمت نداشــتیم، اما با مصوبه دولت مصرف گاز 
برای مشــترکان ســه پله نخست که ۷۵ درصد 

مشــترکان و ۵0 درصــد مصرف گاز را شــامل 
می شــوند، افزایش قیمت نداشتیم، اما برای ۲۵ 
درصد مشــترکان در بخش خانگی که ۵0 درصد 
مصــرف گاز در این بخــش را دارند قیمت گاز را 
افزایش دادیم.اوجی افزود: در محاســبه مصرف 
گاز ۱۲ پله داریم که از پله چهارم به بعد به ازای 
هر پله ۴0 درصد قیمت گاز را برای مشــترکان 
پرمصــرف افزایــش دادیــم و از این محل روزانه 
۲۵ میلیــون مترمکعب مصرف گاز کاهش یافت 
که همانند تولید یک فاز پارس جنوبی اســت و 
توانســتیم حجمی از سرمایه گذاری برای جبران 
مصرف گاز را کاهش دهیم البته در آمد شــرکت 

گاز نیز روند خوبی داشته است.

پایداری گاز در استان های شمالی با سوآپ
وی به ســوآپ گاز به ترکمنســتان اشاره کرد و با 
بیان اینکه با سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان نیز در استان های شمالی به ویژه استان 
گلســتان گازی رســانی پایدار شد، تصریح کرد: 
از دی ماه ۹۵ ســوآپ گاز از ترکمنســتان متوقف 
شــد، اما با دیپلماسی قوی دولت سیزدهم و نگاه 

به همســایه ها موضوع سوآپ گاز در سفر رئیس 
جمهوری به عشــق آباد اجرایی شــد و ســاالنه 
۱.۵ تــا ۲ میلیارد مترمکعب از ترکمنســتان به 
جمهوری آذربایجان تبادل گازی انجام می دهیم، 
این قرارداد از ۱0 دی ماه امسال اجرا شد.وزیر نفت 
با بیان اینکه قیمت سوخت مایع به صنایع عمده 
را به قیمت گاز با آن ها محاسبه کردیم و زمستان 
امسال در هیچ بخشی کمبود سوخت اتفاق نیفتاد 
و هر جا کمبودی بود با سوخت مایع جبران کردیم، 
افزود: پارســال در دی و بهمن ماه خاموشی های 
بســیاری به دلیل قطع ســوخت نیروگاه ها اتفاق 
افتاد، اما امســال برای صنایع عمده و نیروگاه ها 
ســوخت مایع را در زمان مناســب و افزایش ۲0 
درصدی در مقایسه با پارسال افزایش داریم.اوجی 
با اشاره به اینکه هر جا کاهش سوخت گاز داشتیم، 
پیش از قطع آن با ســوخت مایع جبران کردیم، 
گفت:  بخش ســیمان با سوخت مایع به کار خود 
ادامه داد و سوخت مایع را با قیمت گاز برای آن ها 
تأمین کردیم و گاز بیشتر صنایع فوالد را که بخش 
احیــاء بود قطع نکردیم، اما بخش های دیگر این 

صنعت را سوخت مایع دادیم.

سرمایه گذاری 20 میلیار دالری چینی ها در 
صنعت نفت ایران

اوجی با اشــاره به اینکه برای جذب و تشــویق 
ســرمایه گذاران قراردادهــا را تغییــر داده و در 
آن ها تنوع ایجاد کرده ایم، افزود: در هشت سال 
آینده ۱۵ تا ۲0 میلیارد دالر از منابع نفت و گاز 
برای توســعه میدان ها اختصاص می دهیم و در 
حــدود همین رقم را نیز ســرمایه گذاران چینی 
در قالب توافق ۲۵ ســاله، بانک ها و هلدینگ ها 
ســرمایه گذاری می کنند کــه از منافع میدان ها 
ســهم خواهند داشت، تالش می کنیم با روس ها 
نیز مانند چینی ها در این زمینه قراردادی داشته 
باشیم.وی تأکید کرد: امروز مهمترین اولویت ما 
در بخش صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری است 
که اگر انجام نشــود ممکن اســت در ســال های 
آینده وارد کننده این محصوالت باشیم.وزیر نفت 
با مهم قلمدادکردن بهینه ســازی مصرف انرژی 
با یادآوری اینکه برای این کار تعرفه مشــترکان 
پرمصرف را افزایش داده ایم، افزود: مجتمع های 
خانگــی نیز که موتورخانه دارند، می تواند با عقد 
قرارداد با شرکت ملی گاز سیستم موتورخانه خود 
را به صورت رایگان بهینه ســازی کنند و تاکنون 
بیش از ۲00 هزار موتورخانه ثبت نامه کرده اند.

اوجــی تصریح کــرد:  همچنیــن برنامه ریزی 
کرده ایــم در پایان ۱۴0۴ یــک میلیون و ۴0۲ 
هزار دســتگاه خودرو عمومی شــامل وانت بار و 
تاکســی گازســوز شود و در این زمینه با هفت تا 
هشت پیمانکار قوی از جمله خودرو ساز قرارداد 
امضا شده است و ۳۱0 کارگاه برای گازسوز کردن 
ایــن خودروها فعال شــده اند.وی با بیان اینکه 
مالــکان وانت بارها و تاکســی ها می توانند برای 
گازسوز کردن خودروهایشان در پایگاه اینترنتی 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران نام نویســی کنند تــا خودروی آنها رایگان 
گازســوز شود، اظهار کرد:  هزینه گازسوز کردن 
ایــن خودروها ۱0 تــا ۱۱ میلیون تومان برآورد 
می شــود که برای صاحبان این خودروها رایگان 

است.

همزمان با ایام سالروز پیروزی انقالب اسالمی انجام شد؛

گاز بهره برداری از بخش مخابرات فیبر نوری و اسکادای خط لوله ششم سراسری 
بخــش کلیــدی و راهبــردی پروژه احداث مخابرات فیبرنوری و اســکادای خط لوله انتقال گاز  اهواز- 
دهگالن  به  طول ۲۸0 کیلومتر روی خط لوله ششم سراسری گاز با اتصال به خط سوم آذربایجان و 
مرکز دیســپچینگ منطقه ۷ عملیات انتقال گاز(مرکز IOC همدان) در دهه فجر انقالب اســالمی به 
بهره برداری رســید. علی دفتریان، مجری طرح های مخابرات و دیســپچینگ این شــرکت در این باره 
گفت: پروژه خط ششــم سراســری گاز از مگاپروژه هایی اســت که از ســوی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران به منظور گازرســانی به کریدور غرب کشــور و کمک به صادرات گاز اجرا شــد و اکنون بخش 
مهمی از مخابرات و اســکادای این خط عظیم گازی در گســتره  اهواز-  دهگالن  با هدف برقراری 
ارتباطات پرسرعت و ایمن میان سازمان های اصلی تولید، انتقال، توزیع و صادرات شبکه سراسری و 
ارسال اطالعات مدیریت شبکه به دیسپچینگ شرکت ملی گاز راه اندازی شده است.وی یکی از اهداف 
اصلی اجرای این پروژه را پایدارســازی و غنی ســازی ارتباطات شــرکت ملی گاز ایران دانست و با بیان 

اینکه با اجرای این پروژه به ســوی تکمیل طرح جامع مخابراتی این شــرکت حرکت می کنیم، افزود: 
این پروژه از چهار بخش تشــکیل شــده اســت که گستره های یکم تا چهارم آن، شامل  اهواز – دزفول،  
دزفول – کوهدشــت ،  کوهدشــت – بیســتون  و  بیســتون – دهگالن  اســت که در نهایت به بیجار و 
خط انتقال گاز ســوم سراســری و از آنجا به مراکز اصلی دیســپچینگ همدان، تهران و اصفهان متصل 
می شود تا رینگ مخابراتی شرکت ملی گاز ایران در منطقه غرب کشور بیشتر تکمیل شود.وی  یکی 
از دســتاوردهای این پروژه را پایدارســازی امنیت انتقال انرژی از جنوب به مناطق سردســیر غرب 
کشــور و صادرات گاز اعالم و تصریح کرد: پایدارســازی امنیت انرژی رابطه تنگاتنگی با سیســتم های 
اســکادا و آگاهی از اطالعات دارد که با اجرای این پروژه، انتقال اطالعات از خط ششــم سراســری به 
مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز میسر می شود تا این مرکز بتواند فرآیند انتقال انرژی در این خط 

عظیم را به طور مستمر و پایدار مدیریت پایش کند.

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: وضعیت بازار نفت ملتهب است 
و نســبت به عرضه نگرانی هایی وجود دارد که در این بین حضور 
ایران می تواند موجب آرامش بازار شــود و در این شــرایط رسیدن 
به نفت ۱00 دالری نیز بســتگی به شــرایط دارد.محمد خطیبی  با 
بیــان اینکه بی شــک بازار به نفــت ایران نیاز دارد و برای این مهم 
نیــز دو دلیــل وجــود دارد، اظهار کرد: اول اینکه افزایش قیمت ها 
نشان می دهد که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار به گونه ای است 
کــه تقاضــا بیشــتر از عرضه بوده و به همیــن دلیل قیمت ها روبه 
افزایش اســت. دوم اینکه برخی از مصرف کنندگان از ذخیرسازی 

های خود اســتفاده می کنند و این نشــان می دهد که عرضه کافی 
نیســت و کشــورها ناچار به اســتفاده از ذخایر خود هستند.وی با 
بیان اینکه این دو دلیل نشــان می دهد که در بازار، تقاضا قوی تر 
از عرضه اســت و عرضه پاســخگو تقاضا نیست، تاکید کرد: باتوجه 
به این شرایط می توان نتیجه گرفت که بازار نیازمند عرضه بیشتر 
است و این عرضه می تواند نفت ایران باشد و همه کشورها نیز می 
دانند که چنین ظرفیتی در ایران وجود دارد.نماینده ســابق ایران 
در اوپک با تاکید بر اینکه در شــرایط کنونی به جای اینکه مصرف 
کنندگان به ســراغ اســتفاده از ذخایر بروند، بهتر است نفت ایران 

وارد بازار شود، تصریح کرد: بحران گازی که اکنون در اروپا ایجاد 
شده، جدی است و گزارش هایی وجود دارد که تولید کشورهایی 
مانند انگلیس به شــدت افت کرده اســت.به گفته خطیبی، این 
بحران بســیار جدی اســت و باید توجه داشــت که برای انتقال گاز 
ایران به اروپا باید  قرادادهای وجود داشــته باشــد و زیرســاخت ها 
آماده باشند، لذا باتوجه به اینکه فراهم شدن زیرساخت ها زمانبر 
اســت، در کوتاه مدت نمی توان به این مســاله امیدوار بود؛ یکی از 
دالیلی که اکنون با افزایش قیمت های نفت مواجه هســتم ایجاد 

محدودیت در گاز است.

آیا نفت 100 دالری نزدیک است؟

بازار نفت تشنه ورود ایران

خبر  ویژه
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55بانک و بیمه
 معاون پشتیبانی و اموراقتصادی بیمه نوین 

در جمع نمایندگان استان همدان:

 رویکرد بیمه نوین 
 ارائه خدمات با کیفیت 
همراه با سودآوری است

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین در 
جمع کارکنان و نمایندگان سرپرستی استان 
همدان گفت: چشم انداز اصلی بیمه نوین ارائه 
خدمات با کیفیت بر اســاس بینش مشــتری 

محور همراه با سودآوری است.
آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی 
بیمه نوین در دیدار از سرپرستی استان همدان 
این شرکت گفت: امروز شاهد بالندگی، رشد و 
توسعه فرهنگ بیمه در استان همدان هستیم 
کــه چنین روندی نشــان از اهتمام صادقانه 
نمایندگان بیمه در نقاط مختلف این اســتان 

دارد.
وی در ادامــه با اشــاره به اینکــه اکنون برند 
بیمه نوین، از جایگاه قابل قبولی در اســتان 
همدان برخوردار اســت، افزود: رویکرد اصلی 
در شــرکت، خدمت رســانی بر اساس بینش 
مشــتری محور و در نظر داشتن اولویت های 
بیمه ای براســاس اقتضای افراد و نیازشان به 

محصوالت بیمه ای هست.
معاون پشــتیبانی و اموراقتصادی بیمه نوین 
همچنین تأکید کرد: رشــد و افزایش پرتفوی 
بــا کیفیت همواره از چشــم اندازهای اصلی 
بیمه نوین است. باور به اینکه در کنار اهمیت 
خدمت رســانی، یک بنگاه اقتصادی هستیم 
که باید با در نظر داشــتن استراتژی مدیریت 
ریســک به سوددهی نیز برسیم و نفع زنجیره 
ذی نفعان خود از جمله سهامداران را نیز تأمین 
کنیم. در نتیجه این نگاه در تمامی فرآیندهای 
کاری در شــرکت بیمه نوین از بخش فروش، 
خســارت تا طراحی محصوالت جدید وجود 
دارد و برای ارتقای خدمات و نهادینه ســازی 

آن نیز بسترهای الزم را فراهم کرده ایم.
در بخش دیگری از این نشست زانیار قربانی؛ 
سرپرســت استان همدان با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته از سوی کارکنان و شبکه فروش 
اســتان گفــت: با تالش و همدلــی صادقانه 
کارکنان و شــبکه فــروش اکنون بیمه نوین 
در استان همدان رتبه قابل قبولی را در میان 
شــرکت های بیمه ای به خود اختصاص داده 
اســت. همچنین تا کنون ۹۱ درصد از بودجه 
پیش بینی شــده در ســال ۱۴00 برای این 
استان تحقق یافته است که این رقم با در نظر 
گرفتن مدیریت ریسک و نسبت خسارت ۳۷ 

درصد بوده است.
گفتنی است؛ در این نشست جلسه پرسش و 
پاســخ با اعضای شبکه فروش استان همدان 
بیمــه نویــن با همراهــی حمیدرضا صفری؛ 
مدیر امورشــعب، نماینــدگان و کارگزاران، 
محمد تقــی آرام فر؛ مدیربیمه های اتومبیل، 
مهدی وهابی؛ مدیر بیمه های آتش ســوزی، 
سیدمحسن حسینی، مدیر بیمه های اشخاص 
گروهی این شرکت برگزار شد و اعضای شبکه 
فروش نیز پیشــنهادات خــود را برای بهبود 

فرآیندها ارائه دادند.

 بخشش جرایم 
 به شرط تهیه بیمه نامه 

شخص ثالث
 با هدف حمایت از اقشار 
آســیب پذیر و با توجه به 
شرایط اقتصادی حاکم بر 
از  ناشــی  جامعــه 
و  تحریم هــای ظالمانه 
همچنین به مناســبت سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی و اعیاد اسالمی پیش رو، جرایم تمامی 
وسایل نقلیه موتوری زمینِی فاقد بیمه نامه از 
بیســتم بهمن  تا دهم اســفند  سال جاری به 

مدت ۲0 روز بخشیده می شود.
با پیشــنهاد رئیــس کل بیمه مرکزی و تایید 
صندوق تامین خســارت هــای بدنی، جرایم 
مرتبط با وســایل نقلیه موتوری زمینی فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث با شرط تهیه بیمه نامه 
با مدت اعتبار یک ساله، مورد بخشودگی قرار 

گرفته است.
بر اساس این گزارش به تمام شرکت های بیمه 
ای تکلیف شده تا در بازه زمانی تعیین شده از 

دریافت جریمه مذکور خودداری کنند.
شــایان ذکر اســت که پیش از این نیز نهاد 
ناظر صنعت بیمه در راستای ایفای مسئولیت 
هــای اجتماعی و فرهنگســازی، تخفیفات 
و تســهیالتی را بــرای جریمه های گوناگون 

بیمه ای در نظر گرفته است.

اخبار

بازدید مدیرعامل بانک تجارت از 
صنایع فوالدی  استان خوزستان

مدیرعامل بانک تجارت در ایام دهه فجر و چهل 
و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی در سفر 
به اســتان خوزستان ضمن بازدید از شرکت های 
فوالد خوزستان و فوالد آتیه خاورمیانه با مدیران 

این شرکت ها دیدار و گفت وگو کرد.
دکتــر هادی اخالقی فیــض آثار مدیرعامل این 
بانک روز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه با هدف 
پشــتیبانی و مانع زدایی مسیر تولید محصوالت 
ایرانی با مدیران عامل فوالد خوزســتان و فوالد 
آتیــه خاورمیانــه از مشــتریان بانک تجارت در 
اســتان خوزســتان دیدار و از محل فعالیت آنان 

بازدید کرد.
مدیرعامل بانک تجارت در این بازدیدها با اشاره 
بــه تجــارب و توانمندی های بانــک تجارت در 
همــکاری با بخش های مختلف اقتصاد در بیش 
از چهار دهه فعالیت در شبکه بانکی کشور عنوان 
کرد: استان خوزستان سرشار از منابع ارزشمند 
طبیعــی بوده و از ظرفیت هــای عظیم و متنوع 
صنعتی و کشــاورزی برخوردار اســت و توسعه 
هرچه بیشــتر این اســتان مستقیما در پیشبرد 

اهداف اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
دکتــر اخالقی با بیان اینکه بانک تجارت کمک 
به اشــتغال و پیشــرفت اســتان خوزستان را از 
مهمتریــن برنامه های اســتانی خــود قرار داده 
اســت افزود: بانک تجارت بــه عنوان بزرگترین 
بانک بورسی کشور تخصص و توان بسیاری را در 
حوزه خدمات اعتباری از جمله گشایش اعتبارات 
اســنادی و صدور ضمانتنامــه دارد که می تواند 
کارگشا و یاری رسان شرکت ها و صنایع گوناگون 
اســتان در پیشبرد اهداف آتی باشد. مدیرعامل 
بانــک تجارت همچنین به جایگاه و امکانات این 
بانــک در عرصه بانکــداری بین الملل و خدمات 
ارزی اشــاره و اظهار کرد: بانک تجارت با شــعب 
و واحدهــای بانکی خود در نقاط مختلف جهان 
امکانات ارزشــمندی را در اختیار صنعتگران و 
تولیدکنندگان قرار داده و این خدمات می تواند 
متناسب با نیاز صنعتگران و شرکت های مختلف 

استان خوزستان مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر اخالقی همچنین بر ضرورت رســیدگی به 
دغدغه های کارکنان شرکت های مشتری بانک 
تاکید و از آمادگی بانک تجارت برای ارائه خدمات 
نوین بانکی و تسهیالتی به آنان خبر داد. بازدید 
از شرکت های فوالد خوزستان و آتیه خاورمیانه 
و گفت وگو با مدیران این شــرکت ها و همچنین 
دیدار با یداهلل پروانه زاده از سرمایه گذاران استان 
خوزستان از برنامه های مدیرعامل بانک تجارت 
و هیات همراه در سفر به این استان بوده است.

جشنواره فروش بیمه کوثر هم زمان 
با دهه مبارک فجر

 شــرکت بیمه کوثر هم زمان با چهل و ســومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جشنواره فروش 
خود را در رشــته های مختلف بیمه ای آغاز کرد. 
مطابق هر ســال، شــرکت بیمه کوثر جشنواره 
فــروش بیمه نامــه در رشــته های مختلف را به 
مناســبت دهه مبارک فجــر برنامه ریزی کرده 
اســت که از ۱۲ بهمن ۱۴00، مصادف با سالروز 
ورود حضرت امام خمینی)ره( به کشور عزیزمان 
آغاز شــد. علی مختاری با دعوت از بیمه گذاران 
و متقاضیــان بــرای بهره مندی از تســهیالت و 
تخفیف های این جشنواره گفت: در این جشنواره 
شــرایط ویژه ای برای رشــته های آتش سوزی، 
حــوادث انفرادی، بدنــه و ثالث اتومبیل، عمر و 
مهندســی در نظر گرفته شده است و همچنین 
پوشش های جدید و انحصاری بیمه های زندگی با 
شرایط خاص ارائه می شود. سرپرستی ها، شعب و 
نمایندگی های فروش بیمه کوثر در سراسر کشور 
آماده پاســخ گویی به مراجعــان در این زمینه و 

صدور بیمه نامه هستند.

اعطای تسهیالت در بانک مسکن سرعت گرفت
مدیرعامل بانک مسکن گفت: پرداخت 
وام خرد بدون ضامن در بانک مسکن آغاز 
شده و پرونده هایی هم که منتظر ضامن 
بودند ســریعا به مرحله اجرا رسید و در 
واقع اعطای تســهیالت در بانک مسکن 

سرعت گرفت. 
محمود شــایان با اشاره به پرداخت وام 
بدون ضامن در بانک مسکن اظهار کرد: 
پیرو ۵فرمان ریاســت محترم جمهور به 
مدیران عامل بانک ها ، تسهیل گری در 
اعطای تسهیالت خرد در دستور کار قرار 
گرفت و برهمین اســاس دستورالعمل 
پرداخت وام بدون ضامن تا ســقف ۱00 
میلیون تومانی را به شعب ابالغ کردیم. 

وی ادامه داد: در همین رابطه برای اینکه 
NPL یا همان نسبت مطالبات غیرجاری 
به کل تسهیالت پرداختی بانک ها قابل 
کنترل باشــد، سیســتم اعتبار سنجی 
را بــه جای ضامــن و وثیقه محوری در 
سیستم جایگزین کردیم چرا که در همه 
بانک هــای دنیا نیز آنچه مالک پرداخت 
تســهیالت قرار می گیــرد، اعتبار فرد 

است. 
مدیرعامــل بانک مســکن تصریح کرد: 
در مرحله اول به شــعب ابالغ کردیم تا 
افرادی که حقوق خود را از بانک مسکن 
دریافت می کنند بتوانند از تســهیالت 
تا ســقف ۱00 میلیــون تومان را بدون 

ارائه ضامن اســتفاده کنند. این فرآیند 
از ۹ بهمن آغاز شــد و البته پرونده هایی 
کــه از قبــل نیز تکمیل شــده و منتظر 
ضامن بودند نیز به مرحله اجرا رســید و 
در واقع ســرعت اعطای تسهیالت ما در 

بانک بیشتر شد. 
اموال تملیکی محدودی داریم 

شایان همچنین با اشاره امالک و اموال 
مازاد بانک مســکن گفت: بانک مسکن 
شرکت های زیادی ندارد بلکه تعداد اینها 

محدود و البته تخصصی و ابزاری است. 
بعضا شــرکت های ساختمانی داریم که 
هدف آنها با توجه به موضوع مهم نهضت 
ملــی مســکن ، ورود بــه پروژه ها برای 

تسهیل گری در ساخت مسکن است. 
وی افزود: اموال تملیکی که داریم ناشی 
از بدحســابی مشــتریان است که بانک 
ناچار به تملیک آن شده است که طبق 
کار کارشناســی، مرتبــا مزایده برگزار 
می کنیم و اموال را به فروش می رسانیم. 

البته ممکن اســت برخی اموال به دلیل 
شــرایط خاص به فروش نرسد که قطعا 
کوتاهی از ســمت بانک نیســت و طبق 

قانون و وظیفه عمل خواهیم کرد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک، 
بانک تخصصی مسکن است و تسهیالت 
ما نســبت به ارزش ملک بســیار کمتر 
اســت و بنابرایــن ســعی می کنیم به 
منظــور رضایتمندی مردم به ســمت 
تملیک نرویم بلکه از طرق دیگر وصول 

مطالبات را انجام دهیم. 
از نهضت ملی مسکن چه خبر؟ 

شایان در بخش دیگری از سخنان خود 
درباره نهضت ملی مســکن گفت: بنا به 
تکلیف رباســت محتــرم جمهور ، مقرر 
اســت در ۴ ســال آتی ۴ میلیون واحد 
مسکونی ساخته شود و در اختیار مردم 
قرار گیرد. تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون 
و ۳00 هزار نفر در سامانه رسمی وزارت 

راه و شهرسازی ثبت نام کردند.
وی ادامــه داد: در طــرح اقدام ملی نیز 
بیش از ۲۸0 هزار نفر از متقاضیان واجد 
شــرایط نزد بانک مسکن تودیع سپرده 
داشــتند کــه مبلغی بیــش از ۱۲ هزار 
میلیارد تومان نیز از ســهم الشرکه خود 
برای اجرای این طرح به حســاب بانک 
واریز کردند. از این محل بیش از ۶۸00 
میلیارد تومان به پروژه ها تزریق کردیم 
که البته ۹۸0 میلیارد تومان نیز از منابع 

بانک برای اجرای پروژه ها تزریق شد.
مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: در 
ایــن باره مجلس هم بانک ها را مکلف به 
پرداخت ۳۶0 هزار میلیارد تومان برای 
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن کرده 
که سهم بانک مسکن ۲0 درصد است که 
احتماال به صورت قانون مســتمر ادامه 
خواهد داشــت و در سال ۱۴0۱ هم این 

مبلغ افزایش می یابد. 

 مدیرعامل ساتا بیان کرد:

کسب وکار شبکه فروش مهم ترین بخش هر 
در هــر کســب وکار، اصلی ترین نفراتی کــه تالش همه مجموعه را به 

سرانجام می رسانند فعاالن شبکه فروش هستند.
امیر ســرتیپ دوم پزشــک فرشــاد نجفی پور که در پنجمین همایش 
تجلیل از نمایندگان برتر شــرکت بیمه کوثر ســخن می گفت ضمن 
تبریک به مناسبت آغاز ایام پیروزی انقالب اسالمی و مرور خاطرات آن 
روزها گفت: در فضای اقتصاد امروز شبکه فروش که حلقه ارتباطی هر 
کسب و کاری با مخاطب و مشتری است اهمیت ویژه ای دارد. در بازاری 
که پر اســت از محصوالت و خدمات مشــابه، فروشندگان و بازاریابان 
باید با شناخت مناسب از مشتری و نیازش و نیز همراهی و همدلی با 
او، ضمن فروش محصول یا خدمت خود رضایت او را نیز جلب کنند.

مدیرعامل ســاتا توجه ویژه به واحد فروش را یک اصل مشــترک در 
بین همه شــرکت های موفق دنیا دانســت و تصریح کرد: شرکت بیمه 

کوثر نیز همسو با همین اصل، همواره پشتیبانی از شبکه فروش و حل 
مشکالت آنان و کمک به بهبود مهارت های شان را در دستور کار قرار 
داده اســت و من خوشــحالم که امروز در مراسم تجلیل از نمایندگان 

برتر بیمه کوثر هستم.
وی با تاکید بر اینکه شرکت های بیمه در برابر سرمایه های بیمه گذاران 
مسئولند، گفت: نمایندگان، کارکنان، مدیران و همه فعاالن بیمه کوثر 
نیز باید بدانند عالوه بر احترام به اعتماد مشتریان خود، وظیفه دارند 
حفاظت و صیانت از دارایی مردم عزیزی که از ابتدای پیروزی انقالب، 
جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه دست از آیین و سرزمین خود بر 
نداشــتند و با همه ســختی ها ساختند و جانفشانی کردند را یک هدف 
همیشگی قرار دهند. جای تقدیر است که من این انگیزه را در خانواده 

ارزشی و متعهد بیمه کوثر به خوبی می بینم.

خبر ویژه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا.

حّق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل، نابود شدنی است.
یک بار دیگر برگ های تقویم انقالب اسالمی به طلوع فجر خود رسید و یادآور 
رشادت ها و شهادت های سلحشورانی شد که در سایه ی همبستگی، حماسه ای 
بــزرگ را آفریدند. حماســه ایی که با عنایــت و هدایت مقتدرانه ی حضرت امام 

خمینی )ره( به ثمر نشست تا پشتوانه ی اراده ی راسخ یک ملت کهن باشد.
جشن انقالب سرآغاز تجلی فصلی دیگر از افتخار، عزت و سربلندی ملتی است 
که با مشــت های گره کرده و گام های اســتوار به ثمر رســید و هم اکنون با نقش 
واالی ” والیت فقیه و رهبری” در صیانت از اهداف و آرمان های انقالب نهضتی 

امید بخش در سراسر جهان در جریان و حرکت است که تاللو آن امروز مرزهای 
جغرافیایی را در نوردیده است.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و آرزوی علو درجات 
روح پر فتوح بنیان گذار جمهوری اســالمی ایران و تجدید بیعت با آرمان های 
انقــالب اســالمی، دهه مبارک فجرکه طلیعــه آن ورود تاریخی بنیانگذار کبیر 
جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی)ره( و فراز آن ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ است را 
به همه فجرآفرینان و مردم مومن و انقالبی به ویژه خانواده بزرگ صنعت بیمه و 
پرسنل، شبکه فروش و مشتریان بیمه “ما” تبریک و تهنیت عرض کرده و عزت، 

سربلندی و موفقیت نظام جمهوری اسالمی را از خداوند سبحان خواستارم.
 احمد توکل مقدمسرپرست و نایب رییس هیات مدیره بیمه  ما

پیام سرپرست بیمه »ما« به مناسبت دهه مبارک فجر

اخبار

کمتر برخوردار عملکرد بانک تجارت در اعطای تسهیالت حمایتی به اقشار 
گزارش تسهیالت حمایتی بانک تجارت از جمله وام قرض الحسنه 
ازدواج، تســهیالت به معرفی شــدگان کمیته امداد امام خمینی، 

بهزیستی و بیماران صعب العالج منتشر شد.
ایــن بانک از ابتدای ســال جاری تا پایــان آذرماه بالغ بر ۸۲ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت حمایتی در قالب وام قرض الحسنه ازدواج، 
معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، زندانیان دیه و 
جرایم غیرعمد، بیماران صعب العالج، بیماران معسر تحت پوشش 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... پرداخت کرده است.
این بانک در بازه زمانی ۹ ماهه سال ۱۴00 با هدف کمک به ازدواج 
و معیشــت جوانان تعداد ۸۷هزار و ۶۵۴ فقره وام قرض الحســنه 
ازدواج در مجموع به مبلغ بیش از ۷۴ هزار میلیارد و ۷0۶ میلیون 

ریال پرداخت کرده است.
در همین بازه زمانی بانک تجارت با اعطای مجموعا بیش از ۵.۳۲۲ 
میلیارد ریال تسهیالت حمایتی به ۱۱.0۶۵ نفر از معرفی شدگان 
کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به اشتغال و معیشت 

این افراد کمک کرده است.
عالوه بر موارد مذکور این قبیل تســهیالت حمایتی بانک تجارت 
در راستای اشتغالزایی، کمک به توسعه و عدالت اجتماعی، آزادی 

زندانیان دیه و حمایت از بیماران صعب العالج و معسر در ۹ ماهه 
ســال ۱۴00 به تعداد ۷.۸۹0 فقره جمعا بیش از ۱.۷۱۳ میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
بانک تجارت در قالب ایفای مسئولیت های اجتماعی خود از ابتدای 
فروردین تا پایان آذر سال ۱۴00 بالغ بر ۴0 میلیارد و ۶۳0 میلیون 
ریال کمک نقدی در قالب حمایت مالی از انجمن ها و موسســات 
خیریه، مســاجد و دانشــگاه های معتبر کشــور، بیمارستان های 
استان های مختلف و ... داشته تا به سهم خود گام هایی را در مسیر 

عدالت اجتماعی و توسعه پایدار میهن عزیزمان ایران برداشته باشد.
شــیوع بیماری کرونا در دو ســال اخیر شرایط فعالیت را تا حدود 
زیادی برای برخی صنایع و مشاغل دشوار و آسیب هایی را به آنها 
وارد کرده اســت. بانک تجارت در راســتای ایفای نقش حمایتی 
خود در این شــرایط اقتصادی، تســهیالت ویژه ای را به متقاضیان 
در استان های مختلف کشور اعطا کرده است. به همین منظور در 
ســال ۱۳۹۹ و شــش ماهه اول سال ۱۴00 مجموعا تعداد بیش از 
۸۳ هزار و پانصد فقره تســهیالت به مبلغ۳0 هزار و ششــصد و سه 
میلیارد ریال به متقاضیان کســب و کارهای آســیب دیده به ویژه 

صنعت حمل و نقل کشور توسط بانک تجارت اعطا شد.
بانک تجارت در ســال های فعالیت خود در کنار خدمت به توســعه 
اقتصادی کشور و حمایت از صنایع کارآفرین و تولیدکننده کاالی 
ایرانــی با هدف ایفای مســئولیت هــای اجتماعی خود تاکنون با 
احداث ۴۳ مدرســه و۱0 خانه بهداشــت در اســتان های کمتر 
برخوردار کشــور، اجرای پروژه ســالم ســازی آب شــرب بیش از 
۲00 روســتای اســتان سیستان و بلوچستان و جمع سپاری برای 
 کمک به کودکان نیازمند از طریق ســازمان یونیسف ارائه خدمت 

کرده است.

گهی فقدان مدرک تحصیلی  ا
احمــدی  محمدعلــی  اینجانــب  التحصیلــی  فــارع  مــدرک 
بهشــهر  از  صــادره   138 ش  ش  بــه  محمــود  زنــد  فر
واحــد  از  صــادره  دامپزشــكی  رشــته  دكتــری  مقطــع  در 
دانشــگاهی آزاد گرمســار بــا شــماره   148218900053   

مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .
از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک راربــه دانشــگاه 
ازاد اســالمی واحــد بهشــهر بــه نشــانی جــاده بهشــهر 
روســتای  جنــب  نفیــس  تــاالر  از  جلوتــر  نــكا  بســمت 

. نمایــد  ارســال  كوهســتان 
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؛ با اعتباری به مبلغ 33 میلیارد ریال و در ششمین روز دهه فجر

ح عمرانی صنعت توزیع برق شهرستان سرخه افتتاح شد 5 طر
سمنان / گروه استان ها: در آئین افتتاح همزمان پروژه های عمرانی 
و اقتصادی شهرســتان ســرخه که با حضور استاندار سمنان، امام 
جمعه، سرپرست فرمانداری شهرستان و شماری از مسئوالن برگزار 
گردید، طرح های صنعت توزیع برق افتتاح شد.سرپرست مدیریت 
توزیع برق شهرســتان سرخه گفت: طرح تجهیز یک دستگاه تابلو 
کمپکت در خیابان آیت ا... فیض با مبلغ یک میلیارد و ۶00 میلیون 
ریال، طرح احداث شــبکه فشــار متوسط هوایی به منظور توسعه 
فیدرهای پســت ۶۳ کیلوولت با اعتبار دو میلیارد و ۸00 میلیون 
ریال و طرح توسعه شبکه ۲0 کیلوولت دو مداره سمنان – سرخه، 

جهت تقویت نقاط مانور و اصالح رینگ شبکه با مبلغ پنج میلیارد 
و ۹00 میلیون ریال افتتاح شــدند.مهدی پاک طینت افزود: طرح 
اصالح هشت هزار و ۳0 متر شبکه توزیع برق و یک دستگاه پست 
هوایی روستای بیابانک با مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال و 
طرح نصب ۴۵ دستگاه کنتور هوشمند و سه دستگاه سکسیونر در 
راستای هوشمند سازی شبکه با اعتبار شش میلیارد و ۵0۷ میلیون 
ریال، در ایام ا... دهه فجر مورد افتتاح واقع شــدند.وی یادآور شــد: 
برای افتتاح این پنج طرح عمرانی برق رســانی، مبلغ ۳۳ میلیارد 

ریال اعتبار صرف شده است.

آموزش و پرورش استان خراسان رضوی: کل  مدیر 

عدالت آموزشی از مهم ترین دغدغه های فرهنگیان است
مشهد / محمد رضا رحمتی

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی در جلســه هم اندیشــی رفع 
دغدغــه هــای معیشــتی و منزلتی 
فرهنگیــان بــا حضــور جمعــی از 
نماینــدگان محترم مجلس شــورای 
اســالمی گفت: تبعیــض و تفاوت در 
حقــوق و مزایایی دریافتی نســبت به 
ســایر کارمندان، اجــرای طرح رتبه 
بندی، همسان سازی حقوق شاغلین 
و بازنشستگان و عدالت آموزشی از مهم 
تریــن دغدغه های فرهنگیان اســت.

قاســمعلی خدابنده در این جلســه با 
بیان اینکه تبعیض و تفاوت میان احکام 
حقوقــی و مزایای دریافتی فرهنگیان 
و ســایر کارمندان یکی از دغدغه های 
معیشتی فرهنگیان است، همکاران ما 
با مدارک تحصیلی و ســنوات خدمتی 
باال دریافتی کمتری نسبت به سایرین 
دارند گفت: دغدغه بعدی این است که 
یک ســری از بندهای قانون مدیریت 
خدمات کشوری که به صورت هماهنگ 

باید اجرا شود در آموزش و پرورش به 
طور کامل اجرایی نشــده است. وی با 
بیان اینکه در اســتان با توجه به عدم 
جذب نیروهای خدماتی از سال ۸۹ و 

بازنشســتگی و تغییر سمت برخی از 
این افراد با کمبود چهار هزار نفری در 
این حوزه رو به رو هســتیم، این قشــر 
نیــز کمترین میزان دریافتی حقوق را 

دارنــد که باید در این جهت نیز تدبیر 
شــود خاطرنشان کرد: حق التدریس 
همکاران بــا توجه به تورم موجود در 
بــازار و تاخیر در پرداخت اثرات ریالی 

خود را بر زندگی همکاران از دست می 
دهد. خدابنده با اشاره به اینکه الیحه 
رتبه بندی معلمان اســفندماه ۹۹ به 
مجلس شورای اسالمی ارائه شد و پس 
از جمع بندی و تصویب در کمیسیون 
آمــوزش در صحــن علنی به تصویب 
رســید و امیدواریم به زودی ایرادات 
شــورای نگهبــان اصــالح و دغدغه 
فرهنگیــان در این حوزه مرتفع گردد 
افزود: الیحه همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان و شاغلین سال گذشته 
بــه صورت موقت و یکســاله تصویب 
و امیدواریم امســال نیــز با همکاری 
نماینــدگان محترم مجلس شــورای 
اســالمی به تصویب برســد. مدیرکل 
آموزش و رورش خراســان رضوی در 
پایان افزود:  یکی دیگر از دغدغه های 
اصلی همکاران ما عدالت آموزشــی و 
آموزش رایگان در مدارس است، سرانه 
آموزشــی مدارس رقم بسیار ناچیزی 
است لذا باید در این حوزه نیز تمهیدات 

الزم اندیشیده شود

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان دزفول 
خبر داد؛

توزیع بیش از 16 هزار تن کود میان 
کشاورزان دزفول

خوزســتان / گروه اســتان ها: رئیس اداره تعاون 
روســتایی شهرســتان دزفول از تامین و توزیع ۱۶ 
هــزار و ۳۷۹ تــن انواع کودهای شــیمیایی، آلی 
زیســتی و ریزمغذی تا پایان دی ماه ســال جاری 
میان کشــاورزان خبــر داد.محمد مهرپرور گفت: 
دزفول یکی از شهرهای بزرگ کشاورزی در استان 
خوزســتان به شــمار می رود که ساالنه هزاران تن 
انواع محصوالت کشــاورزی را جهت امنیت غذایی 
مردم تولید و به دست مصرف کنندگان می رسد.

وی ادامه داد: از این رو تعاون روستایی به عنوان یکی 
از مهمترین تامین کنندگان نهاده های کشاورزی 
جهت رونق و افزایش در تولید، تمام تالش خود را 
به کار گرفته است تا با تامین به موقع کود شیمیایی 
و ... نیاز کشاورزان را مرتفع سازد.رئیس اداره تعاون 
روســتایی دزفول بیان داشــت: از این رو و از ابتدای 
سال جاری تا پایان بهمن ماه، تعاون روستایی دزفول 
موفــق بــه توزیع ۱۶ هزار و ۳۷۹ تن انواع کودهای 
شیمیایی، آلی زیستی و ریزمغذی شده است و این 
روند با توجه به اینکه کشت پائیزه در مرحله داشت 
قرار دارد تا پایان سال با قدرت ادامه دارد، تا انشاهلل 
بتوانیم شاهد کشاورزی پررونق و پر تولیدی باشیم.

مهرپرور در پایان گفت: تامین انواع بذور و ســموم 
مــورد نیاز کشــاورزی از دیگر فعالیت های تعاون 
روستایی به خصوص در کشت پائیزه و دو محصول 

گندم و کلزا می باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان اظهار کرد:

بهره برداری از پروژه های در دست 
اقدام شرکت برق در سالهای آتی 

ســمنان / گروه اســتان ها: مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای ســمنان عملکرد این شرکت طی سال 
های پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران را تشریح 
کرد . مهندس ســید علی اکبر صباغ با اشــاره به 
پروژه های قابل افتتاح در چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب در بخش انتقال و فوق توزیع اظهار 
داشــت : ۱۹ پروژه اصالح و بهینه سازی در تمامی 
شهرهای استان با اعتباری معادل ۷۳۱۵۷ میلیون 
ریال و پروژه دو مداره کردن خط ۶۳ کیلوولت میامی 
کالپــوش به طــول ۸0 کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 
۳0۲۸۴0 میلیون ریال در دهه مبارکه فجر به بهره 
برداری رســید. مهندس صباغ با اشــاره به سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در ســاخت نیروگاه گازی 
مقیاس کوچک در شهرســتان گرمســار گفت : دو 
نیروگاه در منطقه گرمسار توسط بخش خصوصی 
سرمایه گذاری گردیده است که با بکارگیری دو مولد 
۳ مگاواتی و یک مولد ۲ مگاواتی جمعاً ۸ مگاوات به 
ظرفیت تولید برق در اســتان اضافه گردیده است. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای سمنان، پروژه 
های در حال ســاخت در بخش پســت ها و خطوط 
انتقال و فوق توزیع را ۱۵ پروژه و با اعتباری بالغ بر 
۷000 میلیارد ریال برشمرد و گفت: بهره برداری 
از پروژه های فوق طی ســال های آینده ، به رشــد 

اقتصادی در استان کمک خواهد کرد.   
محمد مهدی وحدتی مدیر دفتر روابط عمومی

به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارك فجر؛

مدیرعامل سازمان صنایع کوچك 
و شهرك های صنعتی ایران پیامی 

صادر کرد 
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران به مناسبت 
فرارســیدن  دهه مبارک فجر و چهل و سومین 
ســالروز پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی  
پیامی صادر کرد.علی رســولیان در پیام تبریک 
خود به مناســبت فرارســیدن  دهه مبارک فجر  
با اشاره به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنــی بــر این که  این انقالب بی نام خمینی در 
هیچ کجای دنیا شــناخته شــده نیست  اظهار 
داشــت:  انقالب شــکوهمند اســالمی ایران با 
رهبــری داهیانه بنیانگذار کبیر انقالب، حضرت 
امام خمینی)ره(، با تکیه  بر از خود گذشتگی و 
شهامت و خون جوانان وطن، اراده پوالدین ملت 
و الهام گرفتن از نهضت عاشــورا شــکل گرفت و 
مردمان ایران  زمین برای تحقق آرمان های شان 
با شــعار  اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی  
پا به میدان گذاشــتند و لحظه ای از خواســته 
خود عقب  نشــینی نکردنــد.  در ادامه این پیام 
آمده است:  دهه مبارک فجر بشارت دهنده ایام 
باشــکوهی است که به اذعان متفکران سیاسی 
برجسته دنیا، نه تنها برای ایران، بلکه سرفصلی 
برجسته در تاریخ سیاسی جهان و نقطه عطفی 
در رونــد مبارزات یک ملــت در ایجاد تحوالت 
عظیم در عرصه های مختلف سیاسی، عقیدتی، 
اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید و نیز یادآور 
ایثار، ایستادگی و مبارزه ملتی است که با عزمی 
پوالدین، جنبشی آغاز کردند که با برچیدن یک 
باره بســاط اســتعمار به ثمر نشست تا الگویی 
شایسته برای سایر ملت ها برای بیداری آنان به 

سوی رهایی از بند استثمار باشد. 

 به پاسداشت خدمات سردار دل ها
شهید سلیمانی انجام شد؛

برگزاری جشنواره رفیق خوشبخت 
ما، برای دومین سال متوالی

خوزستان / گروه استان ها: دکترعلی خدادادی 
در حاشــیه جشنواره رفیق خوشبخت ما که به 
صورت مجازی و از طریق بستر ویدیو کنفرانس در 
مراکز استان ها پخش شد، عنوان کرد:جشنواره 
رفیق خوشبخت ما برای دومین سال متوالی به 
پاسداشت خدمات سردار دلها، شهید سلیمانی 
در حال برگزاری اســت وخوشــبختانه در سال 
گذشــته آثار ماندگاری در عرصه های مختلف 
عرضه شــد که می توانند برای نسل های بعدی 
الگوســازی کرده و مورد توجه قرار گیرد.مدیر 
عامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان 
افــزود: محتواهای تولید شــده می توانند برای 
تبیین مبانی فکری شهید سلیمانی و همچنین 
معرفی ســبک زندگی این عزیز در حوزه های 
مختلف و با شیوه های گوناگون منطبق بر اهداف 
جمعیت هالل احمر در حوزه های بشردوســتی 
و کمک به ســالمت انســان ها تدوین شود.وی 
ادامه داد:شــهید ســلیمانی در این راستا تالش 
هــای وافری را به انجام رســاند کــه نمونه بارز 
آن فعالیت هــای بشردوســتانه در عرصه های 
بحرانی،ســیل خوزستان بود که خوشبختانه در 
استان خوزســتان مجموعه مستندهای رسانه 
ای در ایــن خصــوص تولید و مورد اســتقبال 
قــرار گرفت. دکتــر خدادادی در بخش دیگری 
از ســخنان خود به پویش ملی چلچراغ اشــاره 
و بیــان کــرد :در این پویش  جوانان به نیابت از 
این شــهید بزرگوار در کارهای خیر مشــارکت 
مــی کننــد و چهل کار خیــر را انجام می دهند 
که خوشــبختانه در این زمینه نیز فعالیت های 
مســتمری صورت گرفته است.  او تصریح کرد: 
اکنون باتوجه به وضعیت پاندمی ویروس کرونا 
و شــرایط ســخت معیشتی مردم ،توجه به امور 
خیر به ویژه  در ماه رجب می تواند بســیار مثمر 

به ثمر باشد .

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری ایالم:

گازرسانی به 9 واحد تولیدی 
صنعتی در ایالم افتتاح شد

ایالم / گروه استان ها: رییس اداره گاز شهرستان 
ایــالم از افتتاح گازرســانی به ۹ واحد صنعتی و 
تولیــدی در شهرســتان ایالم بــا حضور معاون 
سیاســی امنیتی اســتانداری ایــالم خبر داد و 
گفت: در دهه فجر امســال ۱۶۴ طرح گازرسانی 
در اقصی نقاط استان ایالم افتتاح و یا کلنگ زنی 
خواهد شد. مهدی ابراهیمی با بیان اینکه در این 
آئین، یک کارخانه آســفالت و ۸ واحد صنعتی و 
تولیدی در ایالم افتتاح شــده اســت، افزود: برای 
گازرســانی به این تعداد واحد صنعتی و تولیدی 
بیش از ۲0 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی 
شــرکت ملّی گاز ایران هزینه شــده است. وی با 
اشــاره به اینکه برای گازرسانی به این واحد ها ۴ 
کیلومتر شبکه و یک ایستگاه تقلیل فشار نصب 
و راه اندازی شده است، اظهار داشت: شرکت گاز 
استان در راستای تحقق نامگذاری سال جاری و 
کمک به صنایع و واحد های تولیدی، تالش خود 
را برای خدمات دهی دو چندان کرده است. رییس 
اداره گاز شهرستان ایالم با اشاره به اینکه تاکنون 
۱۸۱ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان ایالم 
گازدار شده، تصریح کرد: ایالم دارای یک شهر و 
۲۹ روستا می باشد که تاکنون همه مناطق شهری 
و روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند 
و شهرستان ایالم در زمره مناطق سبز استان در 

مصرف انرژی گاز است.

اعضای سومین دوره انتخابات 
مجمع جهادگران استان 

آذربایجان شرقی انتخاب شدند
آذربایجان شرقی / گروه استان ها: سومین دوره 
انتخابــات مجمع جهادگران اســتان، با حضور 
اعضاء شــورای جهادی تمامی شهرســتانها در 
تبریز برگزار شد.در دومین روز دهه مبارک فجر 
و به همت سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا، 
سومین دوره انتخابات مجمع جهادگران استان 
آذربایجان شرقی با حضور اعضاء شورای جهادی 
تمامی شهرســتانها در تبریز برگزار شد.در این 
دوره از انتخابات، کاندیداهای شرکت کننده در 
مجمع جهادگران اســتان، گزیده ای از اقدامات 
و فعالیتهــای جهادی خــود و همچنین اهداف 
و برنامــه های خــود را بیان کردند.در ادامه این 
جلســه، انتخابات این مجمــع با حضورجناب 
آقای ضرغام پرنیان مســئول مجمع جهادگران 
کشــور، سرهنگ اســکندری مسئول سازمان 
بسیج سازندگی سپاه عاشورا و با شرکت تمامی 
اعضاء شــورای جهادی شهرســتانهای استان 
برگزار گردید، که پس از شمارش آراء در جمع 
حاضرین، اعضاء منتخب ســومین دوره مجمع 
جهادگران استان شناخته شدند.بر اساس نتیجه 
شمارش آراء، سجادکیانی، حامد مصطفی زاده، 
زهــرا جاویدپــور، جعفر حبیبی، علی حضرتی، 
یوســف ملکی و یاشــار سلطانی به عنوان اعضاء 
اصلی و علیرضا عبدالحسین زاده، جواد ابراهیم 
زاده و بهــرام پــور عبدلی بــه عنوان اعضاء علی 

البدل انتخاب شدند.

استانها 6

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان:

کمیته امداد ایجاد می شود ۳ هزار شغل ویژه مددجویان 
خوزســتان / گروه اســتان ها: وطن پرســت با بیان اینکه برای سال 
جاری کمیته امداد خوزســتان متعهد شــده سه هزار شغل را ویژه 
مددجویــان کمیتــه امداد ایجاد کند گفت: تاکنون ۴۴ درصد این 
آمار محقق شــده و امیدواریم تا پایان ســال آن را به ۱00 درصد 
برسانیم.حســین وطن پرســت معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( خوزســتان با اشــاره به برگزاری نخستین 
نشست هم اندیشی مؤسسات کاریابی با معاونان این اداره کل اظهار 
کرد: این جلســه با هدف به کارگیری مددجویان تحت حمایت با 

مشارکت مؤسسات کاریابی سطح استان برگزار شد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( خوزستان 
از ایجاد درگاه ورودی ســامانه کاریابی برای تســهیل در اشــتغال 
مددجویان خبر داد و افزود: درگاه ورودی به مؤسســات کاریابی، 
سامانه های مربوطه است و کمیته امداد جهت تسهیل در اشتغال 
مددجویان اقدام به ایجاد سامانه جامع و واحدی تحت عنوان کارون 
کرده که پس از اعالم نیازمندی مؤسســات کاریابی در این ســامانه 
اطالعات مددجویان مرتبط با شغل مدنظر در اختیار مؤسسه قرار 
خواهــد گرفــت تا در نهایت منجر به ایجاد اشــتغال برای مددجو 
شــود.وی در رابطه با نحوه ورود و ثبت نام به این ســامانه تصریح 

کرد: مددجویان به دو صورت فردی، تبادل و اتصال اطالعات میان 
دوسامانه سما و کارون می توانند نسبت به درخواست اشتغال خود 
اقدام کنند.وطن پرست اضافه کرد: اطالعات مددجویان از گذشته 
پس از بررسی، تأیید کارشناسان اشتغال و مشاوره در سامانه سما 
بارگذاری شده است؛ بنابراین در صورت اعالم نیازمندی مؤسسات 
کاریابی، اتصال اطالعاتی میان دو ســامانه کارون و ســما برقرار و 
مددجو پس از طی کردن مراحل مصاحبه شــغلی و پیگیری های 

مربوطه به کار معرفی خواهد شد.وی تعهدات اشتغال سال ۱۴00 
را ســه هزار نفر اعالم کرد و ادامه داد: این آمار باید تا پایان ســال 
برآورد شــود؛ به طور حتم آمار بیش از این ها خواهد بود بر همین 
اســاس حدود ۱0 هزار شــغل را لحاظ کرده ایم تا بتوانیم پس از 
شناســایی ســه برابری و بارگذاری در سامانه سما سه هزار ثبت نام 
منجر به ایجاد شــغل را داشــته باشیم.معاون اشتغال و خودکفایی 
اداره کل کمیته امداد خوزستان ابراز کرد: تا همین لحظه ۴۴ درصد 
این آمار محقق شــده اســت و امیدواریم تا پایان سال این آمار را به 
۱00 درصد برسانیم.وی با اشاره به آمار کل فرصت های شغلی در 
بخش های دیگر اذعان کرد: تعداد کل تعهدات فرصت های شغلی 
در بخش های دیگر ۱۴ هزار و ۵00 اســت که باید با اســتفاده از 
درگاه های مختلفی مانند پراخت تسهیالت نظام راهبری شغلی و 
کاریابی به این آمار جامع عمل بپوشانیم.وطن پرست با بیان اینکه 
نیاز به ارتباط میان مؤسســات کاریابی و کمیته امداد یکســان و به 
صورت معامله ای برد_برد است یاد آور شد: نقطه قوت این نشست 
برای کمیته امداد اشتغال مددجویان و برای موسسات کاریابی در 
درآمد حاصل از این مسیر است، بنابراین امیدواریم فعالیت خوبی 

در این راستا صورت گیرد.

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
گلستان، با صدور پیامی، فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی 

و ایام ا... دهه مبارک فجر، را تبریک گفت.
بسم ا...الرحمن الرحیم

انقالب ما انفجار نور بود. امام خمینی)ره(دهه فجر، ایامی ماندگار و 
سرآغاز تغییرات شگرف و بنیادی در عرصه های سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی ایران عزیز است که به لطف الهی و با مجاهدت 
ها و جانفشانی های ملت پر افتخار ایران و رهبری امام راحل)ره( 
به ثمر نشســت و طلوع خورشــید پاکی و نجابت، ایمان و امید و 
رشــد و ترقی را نوید داد.چه بزرگان و نخبگان و چه زنان و مردان 
مجاهدی که برای تحقق انقالب اسالمی و همچنین برای حفظ و 
تداوم آن در چهار دهه گذشته، از جان و آبرویشان مایه گذاشتند 

و امروز که در مقطعی حســاس از تاریخ ایران عزیزمان قرار داریم، 
برماســت که مضاعف تر و گســترده تر از گذشــته، آنهمه تالش و 
مجاهدت و ایثار و شــهادت که برگ زرین ملت ایران اســت را ارج 
نهیم.اینجانب، با افتخار و تواضع، به روح پرفتوح امام)ره( و شهدای 
انقالب اسالمی درود می فرستم و ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی 
انقالب اســالمی و دهه مبارک فجر که به شایســتگی، ایام اهلل نام 
گرفــت، آنرا به محضر مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( و ملت 
شریف ایران و به ویژه هم استانی های ایثارگر و شهیدپرور و همکاران 
گرامــی، تبریــک عرض می نمایم و امیدوارم که ما پرســنل خدوم 
صنعت برق استان، همچون گذشته، در مسیر تحقق منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( و تالش برای رشد و توسعه استان و 

بالندگی هرچه بیشتر انقالب اسالمی، حرکت نماییم

طی پیامی؛

گفت گلستان دهه فجر را تبریک  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

خبر  ویژه
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کوتاه از آموزش

مرگ ۳ رقمی بسیار محتمل است 

میکرون
ُ
؛ کانون ا کل کشور

پیک ششــم کرونا با غالب شدن واریانت 
اومیکرون در کشور پدیدار شده و هر روز 
خانواده ای درگیر این ویروس می شــود.
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته 
علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ با تاکید 
بر ضرورت واکنش ســریع بیمارستانی و 
ایجاد آمادگی الزم در بیمارســتان ها در 
صورت ســرریز بیماران با شیوع تصاعدی 
کرونای اُمیکــرون، گفت: در حال حاضر 
زمان دو برابر شــدن موارد ابتال در کشور، 
کمتر از چهار روز اســت؛ به طوری که در 
عرض یک هفتــه تعداد مبتالیان جدید 
چهــار برابــر و در عرض دو هفته ۱۶ برابر 
می شــود.دکتر مســعود یونسیان درباره 
کانون های امیکرون در کشور، گفت: فکر 
نمی کنــم در حال حاضر بحث کانون های 
بیماری مطرح باشــد، موضوع شناسایی 
و کنتــرل کانون بیمــاری زمانی مطرح 
می شود که آلودگی از یک جای خاصی از 
کشور آغاز شود و به تدریج پیش رود، اما 
طبق اطالعات فعلی و بر اساس تحلیل های 
موجــود، اکنون آلودگی در کل کشــور و 
در همه اســتان ها پیش می رود. در مدت 
بیش از یک ماهی که اعالم شده اُمیکرون 
وارد کشــور شده و سرایت پذیری باالیی 
هم دارد، هیچ محدودیتی وجود نداشته؛ 
نــه فاصله گذاری و نه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و نظارت بر رعایت آن ها وجود 
نداشــته اســت. در نتیجه جابجایی های 
آزادانه باعث شده که بیماری در کل کشور 
پیش می رود. بنابراین در شــرایط فعلی 
خیلی مفید نیســت که دنبال این باشیم 
که کدام استان کانون اُمیکرون است، بلکه 
در حال حاضر تمام کشور کانون بیماری 

محسوب می شود.

کنش سریع بیمارستانی در  ضرورت وا
برابر ُامیکرون

وی درباره ضرورت وجود تیم های واکنش 
ســریع برای مقابله با اُمیکرون نیز گفت: 

درست است که ما بحث پیشگیری را مقدم 
می دانیم، اما تاکید بر پیشــگیری اولیه تا 
قبل از وقوع واقعه موثر است. زمانیکه واقعه 
رخ داد و نتوانستید از آن پیشگیری کنید، 
متخصصین بهداشت اعالم می کنند که باید 
بــه فکر فراهم کردن اقدامات درمانی برای 
جلوگیری از عوارض بیشتر بیماری باشیم.
بر این اســاس در شرایط فعلی توصیه من 
این اســت که بیمارستان ها به فکر ترمیم 
کادر درمان خود باشــند،   کادر تازه نفس 
بیاورنــد، اگر نارضایتی در پرســنل وجود 
دارد یا بیمارستان به تعهداتی که داشتند، 
عمل نکردند،   باید دولت هرچه سریع تر وارد 
عمل شده و رضایت کارکنان را جلب کند. 
در عین حال بحث تامین و در نظر گرفتن 
دارو،   اکسیژن و... بسیار مهم است. همچنین 
توزیــع تخت ها بین مــوارد اورژانس و غیر 
اورژانس بسیار مهم است؛ چراکه اگر در حال 
حاضر نیرو، تخت، دارو، اکسیژن و سایر اقالم 
و تجهیــزات مورد نیازمان را تامین نکنیم، 
وقتی که در بحران قرار می گیریم، فرصتی 
بــرای این کار وجود ندارد. اگر قرار اســت 

واکنش ســریعی انجام شود، باید در حوزه 
ایجاد تسهیالت درمانی و بیمارستانی برای 
موارد شدید باشد.وی درباره افزایش تعداد 
مبتالیان بــه بیماری نیز گفت: از آنجایی 
که ظرفیت تســت مان محدود اســت و در 
روز نمی توانیــم بیش از ۱00 تا ۱۵0 هزار 
تســت انجام دهیم، در نتیجه نمی توانیم 
همه موارد بیماری را شناســایی کنیم. بر 
این اساس طبیعی است که از یک زمانی به 
بعد دیگر نه تست داریم که انجام دهیم و نه 
ضرورتی دارد که حتما در آن شرایط تست 
انجام دهیم. زیرا بسیاری از افراد عالمت دار 
توصیه هــا و اقدامات درمانــی را دریافت 
کرده و به منزل می روند.یونســیان با بیان 
اینکه هرچه بیماری و اپیدمی پیشرفته تر 
می شود، درصد کم شماری تعداد بیماران 
هم کمتر می شــود، گفت: زیرا با پیشرفت 
بیماری، به تدریج کمبود نسبی تست پیدا 
می کنیم. به عنوان مثال ممکن است بین 
دو پیک کم شــماری ما نصف موارد باشد، 
امــا در اوج قله پیک کم شــماری ما ۱0 تا 

۲0 برابر باشد.

افزایش 4 برابری مبتالیان به کرونا طی 
یک هفته

وی درباره میزان افزایش روزانه و هفتگی 
بیماران مبتال به کووید ۱۹ در کشور، گفت: 
در حال حاضر زمان دو برابر شــدن موارد 
ابتالی در کشــور کمتر از چهار روز است. 
به طوری که در عرض سه تا ۳.۵ روز تعداد 
موارد ابتالیمان دو برابر می شود. سه تا ۳.۵ 
روز دیگــر دو برابر دیگر می شــود. بر این 
اســاس در عرض یک هفته تعداد بیماران 
جدید چهار برابر و در عرض دو هفته ۱۶ 

برابر می شود.

ِکی به قله پیک ششم می رسیم؟
یونســیان افزود: البته این افزایش تعداد 
موارد تا یک جایی باال می رود و بعد به دلیل 
اینکه برخی افراد قبال مصون شده و واکسن 
دریافت کرده اند، دیگر تعداد افرد حساس 
که بتوانند مبتال شــوند، کم می شود. در 
اینجا به نوک قله رسیده و به تدریج میزان 
ابتال کاهش می یابد. هنوز نمی توان گفت 
کــه اوج قلــه دقیقا چه زمانی خواهد بود. 

خیلی مهم است که اوج قله ما سه روز دیگر 
است یا ۱۳ روز دیگر. هرچه عقب بیفتد، 
به شدت روی تعداد ابتالی روزانه ما موثر 
است و نمی توان پیش بینی کرد.وی درباره 
مصوبه کمیته علمی مبنی بر تعطیلی دو 
هفته ای فعالیت هــای اجتماعی، گفت: 
کمیته علمی یک نهاد مشــورتی اســت 
و تصمیماتــش ضمانــت اجرایی ندارد. 
ایــن تصمیمات برای اجرایی شــدن باید 
از ســوی ســتاد ملی کرونا تعیین تکلیف 
شوند. در کمیته علمی پیش از این بحث 
شــد که خیلی زودتر باید تعطیلی موقت 
اعمال می شد؛ البته نه تعطیلی موقت کل 
کشــور، بلکه تعطیلی موقت بســیاری از 
فعالیت هایــی که خیلی اورژانس نبوده و 
به معیشت مردم وابسته نبودند. در جلسه 
اخیر کمیته روی این موضوع تاکید شــد 
تا تســریع شــود و فعالیت هایــی مانند 
جشنواره، فعالیت های فرهنگی، سینماها، 
راهپیمایی ها و... حداقل به مدت دو هفته 
محدود و تعطیل شوند. بعد در پایان هفته 
اول تصمیم گیری شود که آیا این تعطیلی 
و محدودیت هــا را برای هفته دوم تمدید 
کننــد یا خیر.یونســیان گفت: البته باید 
توجــه کرد که اگر این تعطیلی ها زودتر و 
در نیمه دی ماه انجام می شد، خیلی موثرتر 
بود تا زمانی که دیگر بیماری گسترش پیدا 
کرده اســت. در حال حاضر نمی دانیم که 
تعطیلی چقدر می تواند موثر باشد. در عین 
حال متاسفانه فرهنگی در جامعه ما وجود 
دارد که وقتــی افراد را تعطیل می کنید، 
در خانه نمی نشــینند، بلکه گرفتاری این 
اســت که وقتی تعطیلی شــامل مشاغل 
متعدد شــود، مدارس، دانشگاه ها و... هم 
تعطیل شوند، مردم مجددا سفر می روند. 
بنابراین یک هم فکری و همکاری دوجانبه 
نیاز اســت. نکته مهم این اســت که نباید 
کل مملکــت را تعطیل کرد، بلکه باید به 
صورت انتخابی فعالیت های مشــخصی 

محدود شود. 

7جامعه
مهلت ثبت نام در کنکور 
سراسری 1401 تمدید شد

ســازمان ســنجش آموزش کشور اعالم 
کرد: مهلت ثبت نام در کنکور سراســری 
۱۴0۱ تمدید شد. بر اساس این گزارش، 
ثبت نام در کنکور سراسری ۱۴0۱ از روز 
۱0 بهمن آغاز شــده است و فرصت ثبت 
نام تا دیروز ۱۷ بهمن ۱۴00 ادامه داشت. 
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: 
به منظور فراهم کردن تســهیالت بیشتر 
بــرای آن دســته از متقاضیانی که تا ۱۷ 
بهمــن ۱۴00 برای ثبــت نام در کنکور 
سراسری ۱۴0۱ اقدام نکرده اند، ترتیبی 
اتخاذ شــد که بتوانند تا روز چهارشــنبه 
۲0 بهمن ۱۴00 نســبت به ثبت نام خود 
اقــدام کنند. متقاضیان ضرورت دارد که 
درمهلــت در نظــر گرفته شــده و پس از 
مطالعــه دقیق دفترچــه راهنمای ثبت 
نــام و فراهم کردن مــدارک و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام به پایگاه اطالع رســانی 
سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت 
نام در آزمون سراسری سال ۱۴0۱ اقدام 
کننــد. ضمناً متقاضیانی که قباًل ثبت نام 
خــود را تکمیل و کــد رهگیری دریافت 
کرده انــد در صورت تمایــل می توانند تا 
روز چهارشــنبه ۲0 بهمن ۱۴00 نسبت 
به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی 
خود اقدام کنند. گفتنی اســت که آزمون 
سراســری سال ۱۴0۱ به منظور پذیرش 
دانشــجو در دوره های روزانه، نوبت دوم 
»شبانه«، نیمه حضوری، مجازی، پردیس 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، دانشگاه  پیام  نور و مؤسسات  آموزش  
عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین 
رشــته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالم 
در روزهای چهارشــنبه ۸ تیر، پنجشنبه 
۹ تیر، جمعه ۱0 تیر و شنبه ۱۱ تیر سال 

۱۴0۱ برگزار می شود.

گشایی دانشگاه ها   از
میکرون منوط به فعالیت اُ

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم درباره بازگشایی 
دانشــگاه ها ،اظهار کرد: در نیمسال دوم 
ســال تحصیلــی از ســرگیری کامــل 
کالس های درس دانشجویان را خواهیم 
داشــت، البته این بستگی به نوع فعالیت 
امیکرون در کشور دارد.هاشم داداش پور 
افزود: اگر شــرایط منطقه ای و اســتانی 
آمادگی داشــته باشــد از نیمه سال دوم 
یعنی از ۲۳ بهمن به بعد، بازگشایی کامل 
دانشــگاه ها را خواهیم داشت.وی افزود: 
ستاد ملی کرونا اعالم کرده که استانداران 
در ایــن  زمینه بازگشــایی دانشــگاه ها 
تصمیم می گیرند آمار ابتال دانشــجویان 
بــه اُمیکرون در دســت نیســت اما عدد 
قابل توجهی نیســت. حدود ۸0 درصد از 
دانشــجویان واکسن کرونا را تزریق کرده 
اند .گفتنی اســت که معاون آموزشــی 
وزیر بهداشــت آخرین تصمیمات درباره 
کالس های دانشــجویان سراسر کشور را 
به این صورت اعالم کرد و گفت: آموزش 
دانشجویان علوم پزشکی در ترم پیش رو 
فقــط برای شــهرهای قرمــز به صورت 

ترکیبی است .

فرصت دوباره ثبت نام برای 
داوطلبان کنکور ارشد 1401 

فراهم شد
آزمون کارشناســی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴0۱ بــه منظور پذیرش دانشــجو در 
تمامی دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش 
عالــی دولتی و غیر دولتــی و همچنین 
دانشگاه آزاد اسالمی و شرکت متقاضیان 
در بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی- 
دانشــجویی کشــور برگزار می شــود.
متقاضیــان آزمون کارشناســی ارشــد 
ناپیوســته سال ۱۴0۱ که در زمان مقرر 
)از تاریخ ۱۶ تا ۲۷ آذر ۱۴00 و همچنین 
مرحله دوم ثبت نام از تاریخ ۳ تا ۶ بهمن 
۱۴00( در ایــن آزمون ثبت نام نکرده اند 
می تواننــد در فرصت ثبــت نام با تأخیر 
شرکت کنند.فرصت ثبت نام با تأخیر این 
دســته از متقاضیان از روز چهارشنبه ۲0 
بهمن آغاز می شود و تا روز شنبه ۳0 بهمن 
۱۴00 ادامه دارد. ثبت نام از طریق سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 
www.sanjesh.org انجــام می شــود. 
براســاس برنامه زمانی پیش بینی شــده 
آزمون کارشناســی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴0۱ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه ۲۸ و ۲۹ و ۳0 اردیبهشــت ماه 

۱۴0۱ برگزار خواهد شد.

در برابر انتظارات »بی 
جای« خانواده همسر 

سکوت کنیم
  دکتر مژگان ناقل ، روانشناس

زوجیــن باید حــد و مرزهای ارتباطی 
خــود با خانواده همســر را مشــخص 
کننــد، بعضا پیش می آید که عروس و 
داماد در ابتدای زندگی مشــترک برای 
کســب رضایت والدین همسر، به تمام 
خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند، 
این در حالی اســت که زوجین باید در 
همــان ابتدای زندگی مشــترک آنچه 
در توان دارند را انجام دهند و نســبت 
بــه انتظارات خــارج از توان خود بدون 
رودربایســتی با خانواده همسر صحبت 
کنند. بعضا زوجین می ترســند که اگر 
بــه انتظارات خانــواده طرف مقابل که 
خارج از توان آنها اســت پاســخ مثبت 
دهنــد، رضایــت خانواده همســر را از 
دست بدهند، چراکه در ابتدای زندگی 
معمــوال زوجیــن با ورود بــه خانواده 
همسر از اینکه دوست داشتنی نباشند 
می ترسند، دوست دارند بر روی اعضای 
خانواده همســر اثری مثبت بگذارند و 
از ایــن رو رفتارهایی را انجام می دهند 
کــه خانواده طرف مقابل همان رفتارها 
را از آنهــا انتظــار دارنــد. زوجین باید 
همــواره طبق شــخصیت واقعی خود 
رفتــار کنند، عروس و داماد باید بدون 
در نظــر گرفتــن انتظــارات و توقعات 
خارج از توانی که خانواده همسر از آنها 
دارند، حد و مرزها را برای خود و همسر 
مشخص کنند و از همان ابتدای زندگی 
مشترک مطابق با توان خود رفتار کنند. 
خانواده همســر باید با شخصیت واقعی 
عروس و داماد آشــنا باشند و مطابق با 
خود واقعــی زوجین با آنها رفتار کرده 
و از آنها انتظار داشــته باشــند. زوجین 
نبایــد علیرغم آنچه میل دارند و خارج 
از توان آنها است در جهت کسب رضایت 
خانواده طرف مقابل رفتار کنند. زوجین 
باید به صورت مستقیم ارزش ها، مرزها 
و محدودیت هــای خــود را با خانواده 
همســر  مطرح کــرده و بدون ترس از 
اینکه ارتباط خوب آنها با خانواده طرف 
مقابل از دســت برود، درباره مشکالت 
صحبــت کنند. وقتــی زوجین دائما با 
ایــن ترس ها رفتــار می کنند، در واقع 
از ارزش هــای خود فاصله گرفته، اذیت 
شده و خشم آنها بیشتر می شود که این 
خشــم می تواند در نهایت به رابطه آنها 
با همســر آسیب برساند، از این رو بهتر 
است زوجین با مشخص  کردن مرزهای 
رفتاری خود به خانواده همسر بفهمانند 
که آنها را متناســب با ارزش های خود 
بشناسند. رفتار ما با خانواده همسر باید 
با شــخصیت ما همخوانی داشته باشد. 
در واقــع زوجین پیــش از ازدواج باید 
به یک خودشناســی رسیده و نسبت به 
آنچه بیش از توان آنهاســت آگاه باشند 
و برای کســب رضایت دیگران رفتاری 
بیش از توان خود انجام ندهند. اگر این 
چنین نباشــد، عروس و داماد در همان 
ابتدا زندگی مشــترک خــود را با یک 
سری رفتارها به خانواده همسر معرفی 
می کنند و وقتی پس از مدتی بر خالف 
آن رفتارها و انتظارات عمل کنند، رفتار 
اطرافیــان تغییر کرده و عروس و داماد 
تصور می کنند خانواده همســر همانند 
گذشته محبتی به آنها ندارند. دقت شود 
که خانواده همسر در ابتدای آشنایی با 
عروس و داماد هیچ تصور و بینش خاصی 
نسبت به آنها ندارند و انتظارات غلط از 
عروس و داماد از نحوه رفتار خود زوجین 
نشــات می گیرد،  وقتی برای اولین بار 
وارد خانواده همســر می شویم، والدین 
همسر بدون دید قبلی با عروس و داماد 
برخــورد می کننــد. از این رو عروس و 
داماد هر رفتاری داشــته باشند نشان از 
شخصیت آنها دارد و بهتر است از همان 
ابتــدا همانگونه رفتار کنند که در توان 
دارند. همان چیزی باشــید که همیشه 
می توانید انجام دهید چراکه هر انسانی 
در برابر تغییرات احساس ناایمنی کرده 
و پاســخی به این  تغییرات می دهد، اگر 
رفتار شــما پس از مدتــی تغییر کند، 
طبیعی است که خانواده همسر نسبت 
به این تغییر واکنش نشان دهند چراکه 
شما را با همان رفتارهای اولیه شناخته 
اند. بنابراین بهتر است با شناخت کافی 
از خــود و با ثبــات رفتاری وارد زندگی 
مشــترک شوید. باید با شناخت درست 
وارد ارتباطات شــوید و ارزشهای خود 
را بدانیــد و مطابــق بــا آن رفتار کنید. 
دقــت کنید که اگر دلخوری پیش آمد، 
بــه جای اینکه همســر را در موقعیتی 
قرار دهید که بین شــما و خانواده خود 
یک نفر را انتخاب کند، خودتان مشکل 
را با روش های درســت بیان هیجانات، 

حل کنید.

خبر ویژه

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشــور گفت: طی دو ماه اخیر دو ســوال پرتکرار 
از خط ملی اعتیاد با شــماره 0۹۶۲۸ داشــته ایم 
که در رابطه با دســتگیری معتادان و ســئوال در 
رابطــه با ایمنــی از کرونا با مصرف مواد بوده، که 
مورد آخر باور اشــتباهی اســت.ماریت قازاریان 
افــزود: یکی از مواردی کــه خانواده ها خیلی در 
رابطــه با آن با خــط ملی اعتیاد تماس می گیرند 

برای دســتگیری فرد معتاد خانواده اســت که از 
ما در خواســت می کنند معتاد را دســتگیر کنیم؛ 
این در حالیست که ما چنین خدماتی نداریم.اما 
چنانچه فرد معتاد تحت تاثیر مواد ممکن اســت 
زد و خورد یا رفتارهای پرخطر داشــته باشــد که 
آنگاه خانواده ها را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 
ارجــاع می دهیم.وی گفت: همچنین تماس های 
زیادی داشتیم که افراد می پرسیدند که آیا مصرف 

مواد به پیشگیری از کرونا کمک می کند که مسلما 
کمک نمی کند و باور غلطی اســت که در اذهان 
جا افتاده اســت.بر اســاس این گزارش،  سازمان 
بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر با مشارکت 
یکدیگر از سال ۱۳۸۸ خط ملی اعتیاد را با شماره 
0۹۶۲۸ راه انــدازی کــرده انــد؛ هدف از احداث 
این خط پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های 

اجتماعی ناشی از اعتیاد است. 

کرونا، 2سوال پرتکرار از خط ملی اعتیاد دستگیری معتادان و ایمنی از 

دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا:

گذشته نیست گشت محدودیت های  کرونایی به معنای باز رنگ بندی 
دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در توضیح نشست ستاد ملی مقابله 
با کرونا با حضور وزیر کشــور، گفت: این نشســت 
برحســب دستور رییس جمهور و به شکل خاص 
با حضور دســتگاه های ذیربط برگزار شد.حسین 
قاسمی درباره اعمال محدودیت ها براساس رنگ 
بندی ها، افزود: مقرر شــده بود این موضوعات در 
جلســه اختصاصی با حضور وزیر کشور، معاونان 
وزارت بهداشت، شورای عالی هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، صدا و سیما و دستگاه های ذیربط برگزار 

شود.قاســمی درباره تصمیمات درباره برگزاری 
راهپیمایی ۲۲ بهمن، یادآور شد: تصمیم قطعی 
در ارتبــاط بــا راهپیمایی ۲۲ بهمن هنوز گرفته 
نشده است. در این جلسه دو پیشنهاد راهپیمایی 
فردی و یا خودرویی ارائه و قرار شد که در ستاد ملی 
مقابله با کرونا بررســی شود.دبیر کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ســتاد ملــی مقابله با کرونا 
اضافه کرد:  از آنجا که طرح مدیریت هوشمند اجرا 
می شود رنگ بندی ها بیشتر برای ایجاد حساسیت 
میان مردم است تا به نوعی متوجه این تغییرات 

باشــند و برای آنها عادی انگاری نشود. به همین 
دلیل پیشــنهادات اعمال محدودیت ها در طرح 
ملی مدیریت هوشــمند را در جلسه قبلی مطرح 
کردیم که مصوب شــد ایــن محدودیت ها برای 
مدتی تمدید شود.قاسمی از جمله محدودیت ها 
را برگزاری جلســات اداری با حضور حداکثر ۳0 
نفر و ســقف زمانی یک ســاعت و نیم و همچنین 
برگزاری جلســات و تجمعات در اماکن مشخص 
بــرای مســائل فرهنگی، مذهبــی و آیینی با ۲0 
درصــد ظرفیت و لغــو ماموریت های غیر ضرور 

کارکنان دولت برشــمرد.وی خاطر نشــان کرد: 
دربــاره آموزش هــای حضوری در صورتی که در 
یک شــهر یا مدرســه یا منطقه شرایط قرمز شود 
می توانند نخســت کالس، سپس مدرسه و بعد از 
آن کل مدارس شهر را غیرحضوری و آنالین برگزار 
کنند.قاسمی تاکید کرد: رنگ بندی ها برای ایجاد 
حساسیت میان مردم است و به معنای بازگشت 
محدودیت ها به گذشــته و محدودیت های کاری 
نیســت و محدودیت ها طبق گفته رییس جمهور 

سراسری اعمال نمی شود.

در نظرسنجی ای مورد بررسی قرار گرفت؛

آیا داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود؟
مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران )ایسپا( در دی ماه ۱۴00 با شیوه 
مصاحبه تلفنی و جامعه آماری کلیه شهروندان ۱۸ سال به باالی ساکن 
در مناطق شهری و روستایی کشور و تعداد نمونه ۱۵۸۴ نفر، نظرسنجی 
را با موضوع فرزندآوری اجرا کرد. ۵0.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی 
مرد و ۴۹.۸ درصد زن بودند و ۲۵.۹ درصد پاســخگویان در رده ســنی 
۲۹-۱۸ سال، ۴۷.۶ درصد در رده سنی ۴۹-۳0 سال و ۲۶.۴ درصد در 
رده سنی ۵0 سال و باالتر قرار داشتند. همچنین ۶0 درصد گروه نمونه 
فاقد تحصیالت دانشــگاهی و ۳۹.۲ درصد دارای تحصیالت دانشگاهی 
بودند؛ ۷۴ درصد پاسخگویان در نقاط شهری و ۲۶.0 درصد در روستاها 

سکونت داشتند. نتایج این نظرسنجی نشان داد، از هر ۱0 نفر افراد باالی 
۱۸ سال تقریبا ۷ نفر اعتقاد دارند که داشتن فرزند موجب خوشبختی 
زوجین می شــود؛  ۶۸.۴ درصد داشــتن فرزند را موجب خوشــبختی 
زوجین دانسته اند، در مقابل ۲۸ درصد وجود فرزند را باعث خوشبختی 
زوجین نمی دانند. ۳.۵ درصد نیز نسبت به این سوال اظهار بی اطالعی 
کرده اند.مردان )۷۲.۶ درصد( بیشتر از زنان )۶۴.۳ درصد( بر این باورند 
که داشــتن فرزند باعث خوشــبختی زوجین می شود. افراد ۵0 ساله و 
بیشتر )۷۲.۸ درصد( بیشتر از دیگر گروه های سنی معتقدند که فرزند 
داشــتن، خوشبختی زوجین را به همراه خواهد داشت.در میان افرادی 

که تحصیالت کمتر از دیپلم داشتند )۷۴.۸ درصد( نسبت به افراد دارای 
دیپلم )۶۹ درصد( و افراد با تحصیالت دانشــگاهی )۶۳.۱ درصد(، این 
تفکر که فرزند داشتن باعث خوشبختی زوجین می شود، قوت بیشتری 
دارد. این عدد در بین افراد ســاکن در شــهرها )۶۵.۵ درصد( و در بین 
روســتاییان )۷۶.۷ درصد( است. میانگین تعداد فرزندان مناسب برای 
یک خانواده از نظر پاســخگویان ۲.۲۲ فرزند بود. همچنین ۱۲ درصد 
نداشتن فرزند را مطلوب می دانند. ۲0.۷ درصد یک فرزند، ۳۲.۷ درصد 
دو فرزند، ۱۶ درصد سه فرزند، ۱۱.۶ درصد چهار فرزند و ۵.۶ درصد پنج 

فرزند و بیشتر را برای یک خانواده مطلوب دانستند.
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حمام کردشت جلفا؛
آمیزه ای از هنر و تاریخ اسالمی

حمام تاریخی کردشت شهرستان جلفا واقع در 
شمال غرب استان آذربایجان شرقی با جاذبه های 
هنری و تاریخی فراوان آمیزه ای از هنر و تاریخ 
اسالمی اســت که زیبایی مسیر مرزی در جوار 

رودخانه ارس را دو چندان کرده است.
در ۸0 کیلومتری شــرق جلفا پــس از گذر از 
پایانه مرزی نوردوز و روستای دوزال به روستای 
تاریخی کردشت می رسیم که یکی از زیباترین 
مجموعه های معماری ایــران را در خود جای 

داده است.
حمام تاریخی کردشــت به عنوان یادگاری از 
دوران حضور عبــاس  میرزا نائب الســلطنه در 
آذربایجان ، یکی از زیباترین حمام های منطقه 
محسوب می شود که با معماری اصیل سنتی در 

روستای کردشت احداث شده است.
بر اســاس متون تاریخی این مجموعه در دوره 
قاجار و در زمان نائب الســلطنه عباس میرزا و 
جنگ های سی ساله ایران و روس ساخته شده 

است.
این مجموعه شامل هشت بنای تاریخی از جمله 
حمام بزرگ، عمارت، حمام کوچک، مســجد 
غریــب، دیوان خانه، یخچال، قلعه کردشــت و 
ساخلو پادگان نظامی بوده و قدیمی ترین آن ها 

مسجد غریب مربوط به دوره زندیه است.
حمام بزرگ کردشت از نظر معماری تمام عناصر 
معماری حمام های تاریخی ایرانی را داراســت 
و شامل هشــتی ورودی، ســربینه، میان در، 

گرمخانه، خزینه، شاه نشین و تون حمام است.
حمام دارای دو ورودی جداگانه است که ورودی 
جنوبی متعلق به عموم و ورودی شمالی مختص 
شخص شاه عباس میرزا بوده و به وسیله تونلی با 
عنوان تونل عباس میرزا مستقیماً به عمارت و 

اتاق شخصی او متصل می شد.
آهک بری های بسیار باشکوهی با نقوش اسلیمی 
به همراه ستون های سنگی مقرنس کاری شده 
و کفش کن های سنگی حجاری شده فضاهای 

داخلی حمام را زینت داده است.
این حمام با یک هشــتی به ابعاد ۳/۵ در ۳/۵ و 
ارتفاع ۴/۳ متر بین باغ بزرگی ساخته شده است 
که یکی از اضالع هشتی به در ورودی و دیگری 

راه ورود به رختکن یا سربینه است.
ســربینه حمام نیز هشــت ضلعی است و گنبد 
بزرگ آن که مزین به آهک بری های زیباســت 
بر روی جرزها و هشــت ستون سنگی هشت بر 
استوار شده اند. همه ستون های این حمام زیبا 
دارای سرستون های سنگی مقرنس هستند که 
به وسیله مالت ســرب مذاب به ستون ها وصل 
شــده اند. گرمخانه تعبیه شــده در این حمام 
فضایی است که از چهارستون سنگی هشت بر و 
دو حوض بزرگ مستطیل  شکل و اتاقی با گنبد 

قیراندود تشکیل شده است.
نور داخل سربینه و گرمخانه به وسیله روزنی که 
در نوک گنبد قرار دارد، تأمین می شود و گویا بر 
روی آن روزنه ها سنگ های مرمر نازک و ظریفی 
نصب بوده است که نور آفتاب با نفوذ از آن داخل 
حمام را به صورت یکنواخت روشــن می کرده 
است. حمام کردشت بخش های دیگری نیز دارد 

که بسیار دیدنی و قابل مطالعه  است.
این بنای ارزشــمند تاریخی که در سال ۱۳۶۲ 
با شماره ۱۶۵۵ در فهرســت آثار ملی کشور به 
ثبت رسیده طی سال های اخیر از سوی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آذربایجان شرقی مورد مرمت و بازسازی اساسی 
قرار گرفته و توانســته به همراه طبیعت زیبای 
ســواحل ارس به عنوان ظرفیتی شــاخص در 
حوزه گردشگری فرهنگی و طبیعی موردتوجه 
گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.منطقه 
ارس همچون ســایر نقاط آذربایجان شرقی با 
بهره منــدی از طبیعت بکر و زیبای ســواحل 
رود ارس و جنگل های ارســباران، آثار تاریخی 
بسیاری را در خود جا داده است.وجود رود ارس 
به عنوان منبع آب، ســواحل حاصلخیزش و نیز 
آب وهوای معتدل در فضای کوهستانی موجب 
ایجاد بناها و آثــار زیبای تاریخــی و مذهبی 
بسیار در منطقه شده اســت.از دیگر آثاری که 
در سواحل رود ارس و در مرز ایران و جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان قــرار دارد، می توان 
به "کاروانســرای شاه عباســی، کلیسای سنت 
استپانوس، کلیسای چوپان، امامزاده شعیب)ع( 
)برج دوزال(، امامزاده سید محمد آقا)ع( نوجه 
مهر، روستای اشتبین )ماســوله آذربایجان( و 

قلعه کردشت" اشاره کرد.

گردشگری

کسن  الزام تست PCR و کارت وا
برای مهمانان جشنواره تئاتر فجر

 سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت برنامه های این وزارتخانه در خانه 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را تشریح 

کرد.
مهندس محمد هاشــمی سرپرســت مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان اینکه درپی واکسیناسیون 
سراسری که صورت گرفته، شرایط برای برگزاری 
چهلمین جشنواره فیلم و تئاتر فجر در سراسر کشور 
میسر شده است، اظهار داشت: چهلمین جشنواره 
تئاتــر فجــر با حضــور ناظران و کارشناساســان 
بهداشــتی با همراهی و همکاری دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایــران و بــا رعایت کامــل پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.
وی افزود: مقرر شــد که تســت PCR و همچنین 
کارت واکســن شــامل تزریق سه ُدز واکسن کرونا 
برای تمامی هنرمندان و مهمانان داخلی و خارجی 
در بدو ورود به محل اسکان، کنترل شود. همچنین 
در سالن اصلی جشنواره تئاتر شهر، از تمام عوامل 
 PCR اجرایی که حدود ۹00 نفر هســتند، تســت
گرفتــه و کارت واکســن آن ها بــرای روز برگزاری 

جشنواره، بررسی شود.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت یادآور شــد: در دو سالن مهم و پر رفت و 
آمد جشــنواره تئاتر فجر یعنی مجموعه های تئاتر 
شهر و ایرانشهر، سه کانتر به کارشناسان و ناظران 
بهداشــتی اختصاص یافته تا پایش های ســالمت 
شــامل تب ســنجی و نظارت بر رعایت پروتکل ها، 

انجام شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: در سالن اصلی جشنواره 
یعنی تئاتر شــهر، یک پایگاه واکسیناســیون در 
طول مدت جشنواره، فعال خواهد بود و مقرر شده 
که حداکثر ۳0 درصد از ظرفیت ســالن ها، مورد 
اســتفاده قرار گیرد. وی گفت: با همکاری عوامل 
جشــنواره تئاتر فجر، امســال اهدای گل از سوی 
عالقه مندان به هنرمندان ممنوع و مقرر شــده که 
در گریم هنرمندان، حتی المقدور از وسایل شخصی 
خود هنرمند، استفاده شود. سرپرست مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تصریح کرد: 
همچنین مقرر شده که قبل و بعد از هر اجرای تئاتر، 
صحنه و پشت صحنه به طور کامل ضد عفونی شود.

وی در پایــان بــا ابراز امیدواری نســبت به رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی، خاطر نشــان کرد: 
ناظران بهداشت محیط بر فرایند بهداشتی نظارت 
خواهند داشــت و در صورت عدم رعایت مصوبات 
بهداشــتی ممکن است درباره ادامه مراسم تصمیم 

جدید اتخاذ کنند.
گفتنی اســت چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر از ۱۴ تا ۲۶ بهمن برگزار می شود.

نتایج بررسی ها نشان می دهد افرادی که در اثر سرماخوردگی سطوح باالیی از 
پادتن و ایمنی در بدنشان ایجاد می شود، می توانند در برابر کووید۱۹ محافظت 

از خود نشان دهند.
مطالعات انجام شــده نشــان می دهد ســلول های T ایجاد شــده از ســایر 
کروناویروس هــا می تواننــد ویروس SARS-CoV-۲ را شناســایی کنند؛ 
ویروسی که باعث بروز بیماری کووید۱۹می شود. در مطالعه جدید، محققان 
کالج امپریال لندن دریافتند که وجود این سلول های T در زمان قرار گرفتن 

در معرض کووید۱۹ می تواند شانس ابتال را کاهش دهد.
این یافته ها می تواند طرحی برای نسل دوم واکسن های جهانی برای جلوگیری 

از ابتال به انواع سویه های کووید۱۹، از جمله امیکرون ارائه دهد. دکتر ریا کوندو، 
نویسنده اصلی پژوهش مذکور از موسسه ملی قلب و ریه امپریال، در بیانیه ای 
اظهار داشت: قرار گرفتن در معرض ویروس SARS-CoV-۲ همیشه منجر به 
عفونت نمی شود، و ما مشتاقیم دلیل آن را بفهمیم . افرادی که سطوح باالتری 
از سلول های T ناشی از ابتال به سرماخوردگی را دارند، کمتر به کووید۱۹ مبتال 
می شــوند.دکتر کوندو افزود: در حالی که این یک کشــف مهم اســت، اما تنها 
نوعی حفاظت است، و من تاکید می کنم که هیچ کس نباید به تنهایی به آن 
تکیه کند. در عوض، بهترین راه برای محافظت از خود در برابر کرونا این است 
که به طور کامل واکسینه شوید، از جمله دریافت دز تقویت کننده. برای این 

مطالعه، کوندو و همکارانش نمونه خون ۵۲ نفر را که با فردی مبتال به کووید۱۹ 
تاییدشــده در ســپتامبر ۲0۲0 زندگی می کردند، مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دادند. در بین ۲۶ نفری که مبتال به کووید۱۹ نشده بودند، "سطوح باالتر قابل 
توجهی" از سلول های تی ناشی از ابتالی آنها به کروناویروس های سرماخوردگی 
وجود داشت.سلول های T مورد تحقیق در این مطالعه دارای »واکنش متقابل« 
در نظر گرفته شــده و می توانند پروتئین های SARS-CoV-۲ را تشــخیص 
 ،۲-SARS-CoV دهند. آنها با هدف قرار دادن پروتئین های داخل ویروس
به جای پروتئین های سنبله روی سطح که به ویروس اجازه حمله به سلول ها 

را می دهند، محافظت می کنند.

سرماخوردگی ساده بگیرید، کرونا نمی گیرید

دریچه علم

کارتون 

 درام سیاسی »ضد« در بستر یک داستان عاشقانه تالش 
دارد تــا بــه وقایع و رویداد های بعــد از انقالب و التهابات 
کشــور در ســال ۶0 بپردازد. جایی که گروهک منافقین 
به فعالیت هایش فاز مسلحانه داده و همین عامل بسیاری 
از ترور های مقامات سیاســی کشــور در آن سال هاست. 
فیلمی که مشخصا به ماجرای بمب گذاری در دفتر حزب 
جمهوری اســالمی و شــهادت آیت ا... بهشتی و یارانش 

اشاره دارد.
»ضد« به نویســندگی حســین تراب نژاد و کارگردانی 
امیرعباس ربیعی، صبح روز گذشــته نخستین میهمان 
نوزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد بود و در سینما هویزه 
ویژه اهالی رسانه اکران شد. داستان »ضد« حول شخصیت 
»ســعید« با بازی مهدی نصرتی می چرخد که در حزب 
جمهوری اســالمی نفوذ کرده و به عنوان یکی از اعضای 
گروهک منافقین در تالش است تا اهداف سازمانی اش را 
جامه عمل بپوشاند. او در این مسیر مجبور می شود عشق 
خود را هم قربانی کند... »ضد« به طرز معناداری در تالش 
برای الگو گرفتن از آثار موفق این ژانر در سال های اخیر، 
چون »ماجرای نیمروز« است. »ضد«، »ماجرای نیمروز« 
نیســت، اما در پرداخت و ســاختار تالش دارد تا از آن الگو 
بگیــرد. بــا این تفاوت که قصه »ضد« بر خالف »ماجرای 
نیمروز« کامال آشفته و سردرگم است. منطق های داستانی 
در »ضد« به سادگی برای بیننده قانون گذاری می  شود و 
هیچ تالشی برای شخصیت بخشی به آن صورت نمی گیرد. 
قصه عشق نقش اول داستان، »سعید« به »بیتا« آن قدر 
سطحی و دم دستی به مخاطب عرضه می شود که برای 
باورش نه تا استاندارد ربع زمان داستان، بلکه تا پایان هم 

باورپذیر نیست.
از طرفــی دیگــر ناصر، مغز متفکر گروهــک که با بازی 

تأمل برانگیز و متفاوت نادر ســلیمانی همراه شــده است، 
به عنوان نقطه وصل ســعید به گروهک منافقین بیشــتر 
یک تیپ است. تیپی که به هیچ وجه به شخصیت نزدیک 
نشــده است. ناصر، ســیگار دود می کند و گریم متفاوتی 
دارد. او با سکوت هایش به شخصیت پیچیده و مرموزش 
که هرگز پرداخت نشده، معنا می بخشد. گاه شعار می دهد 
و گاه در تالش است تا با عباراتی چون؛ »چیزی که به نفع 
ماست، زدن بهشتی و تفکراتش است« تفکر ایدئولوژیک 
گروهک منافقین را به خورد بیننده پرده جادویی بدهد. 
البته نویسنده در پس این آشفتگی توانسته پایان خوبی 
ترسیم کند. شاید نقطه قوت فیلم نامه متوسط تراب نژاد، 
پایان بندی آن باشــد. در کارگردانی، ســکانس درخشان 
فیلم، به پایان بندی کار برمی گردد. سکانس خفه کردن 
بیتا در وان حمام. امیرعباس ربیعی، در حالی دومین اثر 
سینمایی اش را به جشنواره فیلم فجر آورده که اولین آن 
هم دو سال پیش با نام »لباس شخصی« در ژانر سیاسی 
و ماجرای حزب توده ســاخته شــد. کارگردان جوانی که 
عالقه اش به ژانر سیاســی را با همین دو اثر نشــان داده و 
باید دید در ادامه مسیر پر پیچ و خمش در سینمای ایران 
باز هم به ســراغ این ســوژه ها خواهد رفت؟ ربیعی چه در 
»لباس شخصی« و چه در »ضد« که کاری از حوزه هنری 
است، هرگز نتوانسته نبوغ رشک برانگیز امثال مهدویان را به 
منصه ظهور بگذارد. او در »لباس شخصی« حتی از حمایت 
ابراهیم حاتمی کیا هم بهره مند بود، اما هرگز فیلمش در 
حد و اندازه آثار ژانر سیاسی دهه ۹0 از »بادیگارد« گرفته 
تا »سیانور« و »ماجرای نیمروز« نبود.سعید امیریان، یکی 
از اعضای گروهک تروریســتی منافقین اســت که با بازی 
مهــدی نصرتی در »ضد« مفهوم نفاق را به معنای واقعی 

کلمه نشان می دهد.

نگاهی به فیلم »ضد« 

ثار موفق ژانر آ گرفتن از   تالش برای الگو 

پشت پرده 
 ۱۰۰هزار 

 میلیارد تومان 
فرار مالیاتی!

یکی از مسئوالن سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرده 

که در کشور بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی داریم... این موضوع 
سوژه انتشار کارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر

گهی مناقصه عمومی شماره 1400/1040  تجدید آ
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ) فشرده (

گروه قراردادها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

 نوبت اول

شــركت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر در نظــر دارد عملیــات بهســازی و بازســازی حوضچه هــا و نقــاط حادثــه  خیــز خطــوط انتقــال آب اســتان بوشــهر 
را كــه بــر اســاس فهرســت بهــای پایــه ســال 1400 بــه مبلــغ تقریبــی 17,314,001,853 ریــال بــرآورد گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل بــه پیمانــكار واجــد 
صالحیــت واگــذار نمایــد ، لــذا از كلیــه پیمانكارانــی كــه دارای ســابقه كاری مرتبــط و گواهــی احــراز صالحیــت پیمانــكاری معتبــر از ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی در حداقــل پایــه 5 رشــته آب هســتند دعــوت بعمــل مــی آیــد كــه از ســاعت 15 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 00/11/18 لغایــت ســاعت 18 روز 

زیابــی كیفــی و مناقصــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. دوشــنبه مــورخ 00/11/25 جهــت خریــد اســناد ار
توضیحات : 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2000001344000079
2- محل اجرا : خطوط انتقال آب استان 

۳- مدت اجرا : 18 ماه
4- قیمــت خریــد اســناد 1,500,000 ریــال مــی باشــد .كــه بایــد بــه حســاب شــماره 5-741393-11-2802 نــزد بانــك مهــر ایــران شــعبه مركــزی بوشــهر 

) حســاب شــبا شــماره IR440600280201100741393005 نــزد بانــك مهــر ایــران شــعبه مركــزی بوشــهر ( واریــز گــردد .
5- مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار 866 میلیــون ریــال مــی باشــد كــه بایــد بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــی بــه نفــع ایــن شــركت ارائــه 

گــردد.
6- محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی سررسید سال 1403

7- آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الكترونیكــی در ســامانه ســتاد و تحویــل فیزیكــی تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار بــه دفتــر 
حراســت و امــور محرمانــه شــركت ســاعت 14 روز شــنبه مــورخ 00/12/07 مــی باشــد . 

8- پاكتهای مناقصه در ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 00/12/08 گشوده خواهد شد . 
9- حضور یك نفر به عنوان نماینده شركت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاكتهای »الف« , »ب« و »ج« بالمانع است . 

10- پیمانكار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاكت »الف« درج نماید .
11- مــدت اعتبــار پیشــنهاد قیمــت بایــد 3 مــاه باشــد و ایــن مــدت بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه مكاتبــه ای در صــورت تمدیــد ضمانــت نامــه تــا 3 مــاه 

دیگــر نیــز معتبــر باشــد .
12-  به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
14- نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - كوچه تنگسیر 1 - كد پستی 7514619139

https://abfa-bushehr.ir : 15- سایت اینترنتی شرکت
16- تلفن تماس : 077-31640000

دکتر رقیه محمد زاده کارشناس و مدیر رسانه به بهانه اکران فیلم »ماهان« یادداشتی 
نوشت: ماهان یکی از آثار به نمایش درآمده در جشنواره فجر چهلم بود؛ محصولی 
ضعیف، کند و با ریتم خسته کننده و بدون هیجان فیلم نامه و فیلم.مونولوگ های 
طوالنی که عموما درونی نشده و مخاطب نمی تواند با بازیگران همذات پنداری نماید. 
فیلم ماهان را به لحاظ کیفیت می توان تله فیلمی با جذابیت کم و خسته کننده دانست. 
فیلم به روایت زندگی مرد جوان و هنرمندی به نام ماهان می پردازد. او در حین ایفای 
نقش خود بر سن تئاتر بیهوش می شود. ماهان با شنیدن اینکه مبتال به سرطانی 
سخت در مغز شده امید خود را از دست می دهد. همسرش پروانه که عروسک ساز و 
عروسک گردان است تالش می کند ماهان را به زندگی و بازگشت سالمتی امیدوار 

کند. بعد از اخالقی های مکرر ماهان با پروانه همراه می شود و تصمیم می گیرد با 
دوچرخه در میان شهرها سفر کرده و برای کودکان بیمار سرطانی تئاتر عروسکی 
اجرا کنند. با دریافت نامه ای از دختری به نام کبوتر در چابهار که به سبب بیماری در 
بیمارستان بستری است و برنامه عروسکی ماهان و پروانه را در تلویزیون دیده است، 
ماماهن تصمیم می گیرد با دوچرخه به چابهار برود.در مسیر چند بار بیماری ماهان را 
با مشکل مواجهه می کند و در نهایت آنها به بیمارستان محل بستری کبوتر می رسند. 
کبوتر در کما است و اجرای ئتاتر ماهان و پروانه دختر را به هوش می آورد. ماهان نیز 
امیر به زندگی دوباره را باز می یابد. در فیلم تالش شده با دستمایه قرار گرفتن سفر 
با دوچرخه جذابیت های بومی و گردشــگری ایران به تصویر کشــیده شود، اما قاب 

های بسته شده این ضرورت را هم به طور کامل تامین نمی کند)رفتن به کلیسا در 
اصفهان و گفتگوی ماهان با پسر بچه ای به نام آرتور، رفتن به اتشکده زرتشتیان در 
یزد، حضور در کنیسه یهودیان در مسیر حرکت و اجرای تئاتر برای بچه های بیمار 
در آن مکان مصدایقی از این هدف فیلم ماهان بود(. کارگردان نتوانسته بود در قاب 
بندی های خود جذابیت های طبیعی و گردشگری را برای افزایش جذابیت اثر به کار 
بگیرد.فیلم تالش داشت امید به زندگی در تمام گروه های سنی  که از بیماری رنج 
می برند را افزایش دهد اما شخصیت پردازی ناتمام، خط داستانی ضعیف و طراحی 
نشــدن دقیق روند شــکل گیری حوادث برای حاصل شدن نتیجه مورد نظر سبب 

همراه نشدن مخاطب با فیلم ماهان بود.

ماهان با مضمونی 
خوب و پرداختی 
بسیار ضعیف


