
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  و ستاد دهه فجرا نقالب  اسالمی  استان تهران:

راهپیمایی۲۲بهمن۱۴۰۰مجازیبرگزارمیشود
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، راهپیمایــی مجــازی روز    بــا حضــور گســترده مــردم و فعــاالن فضــای مجــازی کشــور
 ۲۲ بهمن در همه کشــور برگزار می شــود.  رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی و 
ســتاد دهه فجر انقاب اســامی اســتان تهران در آســتانه چهل و ســومین سال پیروزی 

شــکوهمند انقاب اســامی اعام کرد مراســم حضوری روز ۲۲ بهمن امســال به دلیل 
شــرایط کرونایی در تهران و شــهرهای قرمز خودرویی خانوادگی و موتوری خواهد بود 

 | صفحه 2 اما امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت مجازی هم خواهیم داشت...

نگاه ها به تصویب آیین نامه مسکن کارگری است 

یکقدمی گارگراندر
خانهدارشدن
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وزیر صمت:

آماده معرفی شرکت های 
بزرگ ایرانی  به عمان هستیم

     وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( در دیدار 
با وزیر تجارت، صنعت و توســعه ســرمایه گذاری 
ســلطنت عمــان، بــه عاقمنــدی ایــران بــرای 
تجــارت ترجیحــی بــا عمــان، امــکان اســتفاده از 
کتشــافات معدنــی،  ظرفیــت ایــران در حــوزه ا
گردشــگری ســامت به عنوان ظرفیت مشــترک 
دو کشــور اشــاره و برای معرفی شــرکت های بزرگ 

ایرانی به عمان اعام آمادگی کرد...

وزیر نفت بیان کرد:

ارزش ۴۰ هزار میلیارد 
ح های گازی  تومانی طر

و پتروشیمی افتتاح شده 
ح هــای       وزیــر نفــت ارزش هــای طر
گازرســانی و پتروشــیمی را کــه  افتتــاح یــا 
عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــده ۴۰ هــزار 
میلیارد تومان بیان کرد و گفت: گازرسانی 
بــه صنایــع بی شــک در اشــتغال زایی و 

درآمدزایی مؤثر خواهد بود...  | صفحه 4  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

»سندتحولدولت«
بهزودیمنتشرمیشود

2

عرضهخودرو
نزولیشد

3

فروشبلیتاتوبوس
کسننزدهها برایوا

ممنوعشد
7

محدودیت۶۰درصدیبه
پروازهایداخلیبازگشت

3

22 بهمن مبارک باد

گهیمناقصهعمومی آ
یکمرحلهای

دفترقراردادهایشرکتآبمنطقهایقزوین

 نوبت دوم

شــرکت آب منطقــه ای قزویــن در نظــر دارد بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه هــای مربوطــه ، پیمــان مشــروح ذیــل 
را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا انعقــاد قــرارداد از طریــق 
ــوت  ــه ، دع ــرکت در مناقص ــان ش ــذا از متقاضی ــد. ل ــد ش ــام خواه ــت))www.setadiran.ir انج ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س

بــه عمــل مــی آیــد بــرای دریافــت اســناد بــا شــماره 2000001107000014 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.
- موضــوع مناقصــه: عملیــات حمــل ، نصــب، آزمایــش و راه انــدازی دریچــه هــای مــدول نیرپیــک موجــود در انبــار شــرکت آب منطقــه 

ای قزویــن بــر روی شــبکه آبیــاری دشــت قزویــن
: در جلسه بازگشایی اعالم خواهد شد. کار - برآورد اجرای 

- مهلــت دریافــت اســناد: از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول لغایــت شــش روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم)مــورخ 1400/11/20 
لغایــت 1400/11/27(

-  مهلــت تحویــل اســناد : حداکثــر 10 روز پــس از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد مناقصه)حداکثــر تــا ســاعت 10 صبــح روز شــنبه مــورخ 
)1400/12/07

- آدرس تحویل اسناد : قزوین - دروازه رشت - بلوار شهید باهنر - شرکت آب منطقه ای قزوین - دبیرخانه حراست .
ــد  ــورخ 1400/12/07 خواه ــنبه م ــر روز ش ــاعت 13 بعدازظه ــف وب و ج" راس س ــای" ال ــت ه ــایی پاک ــنهادها : بازگش ــایش پیش گش  -

بــود.
- صالحیت پیمانکاری : حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات

- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 281.000.000ریال
- تضمیــن مــورد قبــول مطابــق بندهــای) الــف، ب، پ،ج، چ ، ح و خ( مــاده 4 آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی) موضــوع تصویــب 
نامــه هیئــت وزیــران بــه شــماره 123402/ ت 50659 ه مــورخ 94/9/22 و اصالحیــه بــه شــماره  5211/ ت 57592 ه تاریــخ 
1400/01/22( میباشــد. تضمیــن هــا بایــد حداقــل ســه مــاه از تاریــخ آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهاد معتبــر بــوده و قابــل تمدیــد 

نیــز باشــد.
                              WWW.QZRW.IR : آدرس الکترونیکی-
نوبت اول: 1۴۰۰/11/2۰  و    نوبت دوم: 1۴۰۰/11/21             

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

پنج دقیقه تا توافق در وین
   جالل خوش چهره

نماینده ویژه روســیه در مذاکرات 
وین و ســاعاتی پیش از اســتقرار 
دوباره مذاکــره کنندگان در هتل 
کوبــورگ، خبــر داد؛ پنج دقیقه تا 
توافق باقی است. تجربه نشان داده 
کــه »میخاییــل اولیانوف« همواره اخبار دســت اول را از 
فرایند مذاکرات وین و آنچه سرانجام به عنوان اراده همه 
طرف های مذاکره کننده برای احیای برجام خوانده شده، 
منتشر کرده است. این گونه اظهارات و خبر رسانی در مقابل 
القای بدگمانی هایی بوده که از ســوی برخی دیپلمات ها، 
ناظران و رســانه ها از ابتدای شــروع دور تازه مذاکرات که 
با حضور تیم دیپلمات های دولت »ابراهیم رئیســی« آغاز 

شد، جریان داشته و همچنان ادامه دارد.
حــاال بایــد دید که بــه ویژه مذاکره کننــدگان ایرانی و 
آمریکایی در بازگشــت بــه وین در چمدان های خود چه 
ســوغات آورده اند. شــوک آور خواهد بود اگر به رغم همه 
خوش بینی هــا، در آخریــن لحظه دوبــاره به اختالفات 
گذشته بازگردند. بدیهی نیز آن است که طرف های ایرانی 
و امریکایی آمده اند که توافق را به یکدیگر هدیه کنند. این 
هدایا که مقدمات آن با چاشنی اقدام دولت »جو بایدن« 
در بازگرداندن برخی معافیت های تحریمی ایران در جمعه 
گذشــته همراه شــده، فضای روابط تهران و واشنگتن را تا 
حدودی تلطیف کرده است؛ اگرچه استقبال تهران از این 
اقدام سرد بود و خواستار انعطاف بیشتر از واشنگتن شد، اما 
در تشویق تهران برای توافق بی تأثیر نمی تواند باشد. دولت 
بایــدن در گزارش خود به کنگره آمریکا علت بازگرداندن 
برخی معافیت های تحریمی را وارد شــدن مذاکرات غیر 
مســتقیم واشنگتن و تهران برای احیای برجام به مرحله 
نهایی، اعالم و هدف از آن را تشــویق ایران به پای بندی 
دوبــاره به این توافق عنوان کرد. »علی شــمخانی« دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی ایران نیز در واکنش به معافیت 
تحریم ها علیه کشــورها و شرکت های بین المللی مرتبط 
بــا فعالیت های غیر نظامی هســته ای ایران گفت: انتفاع 
اقتصادی واقعی، مؤثر و قابل راســتی آزمایی ایران، شرط 

الزم برای شکل گیری توافق است.
هنوز خبر تازه ای از تغییر شــکل مذاکرات غیر مســتقیم 
نمایندگان ایران و آمریکا در وین منتشر نشده، ولی با نگاه 
به شــواهد می شــود چنین گمان کرد که بستر الزم برای 
بازگشت به مذاکرات مستقیم وشبیه آنچه در سال ۲۰۱۵ 
میالدی رخ داد، بار دیگر تکرار شود. این اتفاق راهگشای 
اصلی در هر گونه توافقی اســت که تهران و واشــنگتن به 
عنوان اصلی ترین طرف های مذاکره کننده در وین خود را 
برای آن آماده کرده اند. اما این توافق، موقت و یا به عبارت 
نزدیــک به واقعیت، مقدمه و پیش نیاز توافق هایی خواهد 
بود که در آینده ادامه می یابد. دلیل این مدعا، محدود بودن 
توافق احتمالی در دســت انجام به موضوعات هســته ای و 
لزوم بازگشت فوری طرف های ایرانی و امریکایی به برجام 
در چارچوب زمانی ۲ تا ۳ ماه آینده اســت. زمان یاد شــده 
نیازی است که همه طرف های مذاکره کننده برای به دست 
گرفتــن مدیریــت اوضاع به آن اذعان دارند. در این مدت، 
طرف ها یکدیگر را راستی آزمایی کرده و ظرفیت ها را برای 
پیش رفتن به سوی توافق های بعدی با دامنه گسترده تر 
خواهند ســنجید. این امر از آن رو دارای اهمیت کلیدی 
است که توافق موقت چه دستاورد قابل فروشی را در اختیار 
مذاکره کنندگان، خاصه تهران و واشــنگتن قرار می دهد 
که با بیشــترین منتقــدان و مخالفان برجام و توافق های 
مربوط به آن در داخل و بیرون از مرزهای خود روبه رویند. 
از ایــن رو توافق احتمالی در ویــن نمی تواند بدون وجود 
چشــم اندازی از آینده همراه باشــد. آنچه تضمین کننده 
توافق های بعدی می شــود، از یک   سو، پای بندی طرف ها 
به تعهداتشان در خدمت به ترغیب و تشویق متقابل برای 
گام برداشتن به مراحل بعدی است. از سوی دیگر، میزان 
امتیازهایی اســت که تهران و واشــنگتن از توافق موقت با 
خود از وین سوغات می برند. اهمیت امتیازها عالوه بر نتیجه 
برد- برد مذاکرات، ایجاد ظرفیت هایی اســت که تهران و 
واشنگتن را در چگونگی برخورد با چالش های پیش روی 
آنها پس از این و در کوتاه مدت قادر به پاسخگویی می کند. 
این چالش ها برای تهران دو ســطح اقتصادی- سیاسی و 
امنیتی دارد. پاسخ به مطالبات فوری اقتصادی، نتیجه ای 
اســت که از توافق احتمالی انتظار می رود. بدیهی اســت 
برنامــه دولــت در منطقی کردن مطالبات و نیز کارآمدی 
آن در مدیریت اوضاع با لحاظ محدود بودن توافق اهمیت 
راهبردی دارد. همچنین تهران عالوه بر تعهد دولت امریکا 
به توافق موقت، انتظار دارد که واشنگتن برای متوقف کردن 
ماجراجویی های احتمالی اسرائیل علیه برجام تدابیر الزم را 
داشته باشد. در غیر این صورت، توافق موقت با آسیب جدی 

وخطر بازگشت اوضاع به نقطه صفر روبه رو خواهد شد.
دولت بایدن نیز با توجه به رقابت های تنگاتنگ حزبی و در 
توالی انتخابات کنگره امریکا، با سنگ اندازی های مختلفی 
روبه روست. مهم تر اینکه اسرائیل با ارائه تصویری سرکش 
مقابل برجام، ممکن است هرآینه به اقدام های خرابکارانه 

علیه توافق عمل کند.
هرچه هست اینکه، اوضاع در هتل کوبورگ وین در حال 
حاضر به گونه ای اســت که اولیانوف همیشــه خوش بین 

خبر داده؛ پنج دقیقه تا توافق باقی است. 
منبع : دیپلماسی ایرانی

یادداشت

از سوی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی منتشر شد

کنش حقوقی ایران به منع حجاب  وا
 در مسابقات ورزشی

در پــی اتفاقات ســنوات اخیــر در برخی 
کشــورهای اروپایی برای محدودیت و منع 
حجاب به ویژه در مسابقات ورزشی، معاون 
ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساســی 

بیانیه ای منتشر کرد.
متن بیانیه عزیزاهلل فضلی، معاون ارتباطات 
و پیگیری اجرای قانون اساسی به این شرح 

است:
چندی است که در برخی از نهادهای تقنینِی 
دول اروپایی، قوانینی در تحدید یا ممنوعیت 
عقیده-رفتاِر حجاِب اسالمی وضع می گردد 

که مایه  مالِل آزادگاِن جهان شده است.
اعتقاداِت مذهبی اساســا دارای جنبه های 
رفتاری هستند که الیه  بیرونی یک آئین را 
شــکل می دهند. بر این اساس انفکاک بین 
عقیده و رفتاِر مذهبی، غیرمنطقی و نامعقول 
اســت. یک بانوی مسلمان به هنگام رعایت 
حجاب،  فارغ از هرگونه قصِد سیاسی، صرفا 
عمل به اندیشه و پای بندی به اعتقاد خود را 

به منصه  ظهور می رساند.
قانون گذاران پاره ای از ُدول غربی با سیاسی 
کــردن آیین حجاب، دو اصل آزادی عقیده 
و عــدم دخالت دولت در امور مذهبی مردم 
را نقض کرده اند. دول مدعی آزادی مذهب 
حتی به مبنای فکری و سیاســی خود نیز 
وفــادار نمانده اند. منِع حجاب، نقض اصول 
بنیادین آزادی مذهب و اندیشــه اســت که 
دولت هــای غربــی همواره خــود را مظهر 

احترام به این اصول معرفی کرده اند.
 ادیــان زمانی از برابری حقوقی برخوردارند 
کــه دولِت مســتقر، از دخالِت تبعیض آمیز 
اجتنــاب ورزد و تمامــی آیین های مذهبی 
را در حــوزه  رفتار فردِی مبتنی بر اعتقادات 
مذهبــی به یک اندازه محترم شــمارد که 
مع االســف آن دسته از دولت های غربی که 
بــه ممنوعیت و یــا محدودیت حجاب رای 
داده انــد، مبانــی خویــش را نیز مخدوش 

کرده اند.
نکته  در خور تامل اینکه جملگی بی مهری ها، 
نژادپرســتی هاِی  اهانت ها،  خشــونت ها، 
سیســتماتیک، محدودیت ها و تهدیدهایی 
که علیه اسالم و مسلمانان اعمال می شود در 
بستر آیینی جدید موسوم به اسالم هراسی به 
منصه  ظهور می رسد و حکومت های اروپایی 
بعضا بگونه ای عمل می کنند که گویا خود را 

بــه بازوی تقنینِی این کیش، بدل کرده اند. 
بی گمــان اتخاذ چنیــن رویکردی، ادعای 
الئیســیته را فــارغ از هرگونه ارزش گذارِی 
ماهوی به ابزاری بر ضِد خود تبدیل می کند.

اعمــال چنین سیاســت هایی در ســاحِت 
مقــررات داخلــی دوِل واضــع، موازیــن 
بین المللــی، ارزش های جامعــه  جهانی، 
دموکراسِی پویا و حق های بشری محکوم و 
از جانب برخی از نهادهای بین المللی نظیر 
شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز 

مردود اعالم شده است.
در این راستا، الزم است تعهدات بین المللی 
و انســانِی اعضــای جامعــه ی جهانی که 
بــه موجــب بند ج ماده یــک و بند ج ماده 
۵۵ منشــور ملل متحــد، مواد ۲، ۱8 و ۱9 
اعالمیه  جهانی حقوق بشر، مواد ۲، ۵، ۱8، 
۲۰، ۲6، ۲7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، 
اعالمیه  مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
مصــوب۱98۱، اعالمیه ۱99۲حقوق افراد 
وابســته به اقلیت های ملــی، قومی، دینی 
یــا زبانی مصوب ۱99۲، مــواد۲، ۱4، ۳۰ 
کنوانســیون حقوق کــودک، قطعنامه ی 
۱۵8/4۵ مجمــع عمومــی ســازمان ملل 
متحد مصوب۱99۰، مواد ۱، 7، ۱۲ میثاق 
بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران 
مهاجــر و اعضای خانــوداه ی آن ها، ماده 9 
کنوانســیون اروپایی حقوق بشر، ذیل ماده 
۱۳ پیمان ماســتریخت، ذیل ماده ۱6 سند 
نهایی نشست وین مصوب ۱989، مصوبه ی 
6۲۱ شــورای دائمــی ســازمان امنیت و 
همکاری اروپا مصوب ۲۰۰4، سند رهنمود 
۲۰۰۰/4۳ و ۲۰۰۰/78 شــورای اروپا گرد 

آمده است، به جّد، مورد توجه قرار گیرد.
 انتظار نمی رود کشــور فرانسه که در طول 
ادواِر جماهیر خود همواره مدعِی پیشقراولِی 
حمایت بی چون و چرا از حق های بشــری 
بــوده و خود را خاســتگاِه ُســنِن حقوقِی 
متجدد، آزادی اندیشــه و مذهب نمایانیده، 
این چنیــن از میــراِث حقوقــِی خود جدا 
افتاده و به ســالکان مســلِک اسالم هراسِی 
دولتی بپیوندد. لذا از این کشــور که میزبان 
بازی های المپیک۲۰۲4 اســت، توقع دارد 
که بایســته های همبســتگی جهانی، تنوع 
فرهنگــی و تکریم کرامت انســانی را بیش 

از پیش مورد توجه قرار دهد.
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سیاست 2

عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال ۱4۰۱ گفت: 
با توجه به منتفی شدن فروش سربازی در نتیجه 
افزایش حقوق سربازان در سال آینده نیز منتفی 

می شود.
علی  اصغر خانی با اشــاره به مصوبه کمیســیون 
تلفیق مبنی بر فروش ســربازی در ســال آینده، 
اظهار کرد: موضوع فروش سربازی پیشنهاد پخته 
و کارشناســی نبود و در کمسیون تلفیق تنها بعد 

درآمدی آن در نظر گرفته شده بود و تمامی جوانب 
آن در نظر گرفته نشده بود.

وی افــزود: در زمــان بررســی این پیشــنهاد در 
کمیسیون تلفیق از سوی چند تن از اعضا مطرح 
شد که این موضوع نیاز به کار کارشناسی و دقیق 
و همچنین مشورت با مسئوالن ستاد کل نیروهای 
مسلح دارد و همچنین عنوان شد که این موضوع 
با مســئوالن ســتاد کل نیروهای مسلح در میان 

گذاشــته شــود و از سوی این ســتاد به مجلس 
پیشنهاد شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱4۰۱ با بیان 
اینکه در این مصوبه عددهای مختلفی برای مقاطع 
تحصیلی مختلف به منظور خرید سربازی تعیین 
شده بود، ادامه داد: مصوبه مذکور التهاباتی نیز در 
جامعه به وجود آورد که در نهایت هم منتفی شد.

خانی تصریح کرد: در نتیجه به دلیل منتفی شدن 

ایــن مصوبه موضوع افزایش حقوق ســربازها هم 
در ســال آینده منتفی می شــود چرا که قرار بود 
از محل در آمد فروش ســربازی حقوق ســربازان 

هم افزایش یابد.
نماینده شــاهرود در مجلس گفت: در نهایت قرار 
شــد همه این موضوعات با مســئوالن ستاد کل 
نیروهای مســلح در میان گذاشته شود تا تصمیم 

پخته و کارشناسی درباره آنها اخذ شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

افزایش حقوق سربازان در سال آینده منتفی شد

 معاون اول رئیس جمهور:

کار مولدی شکل دهد  هرکس بخواهد 
به روستاها برود

 معــاون اول رئیــس جمهور گفت: دولت در زمان 
محدودی که بر ســر کار آمده بسیاری از گره ها را 
باز کرده است، در ابتدای دولت وضع ذخایر کشور 

در شرایط خوبی نبود.
محمد مخبر در سفر به پیشوا طی سخنانی با اشاره 
به مشکالت موجود در کشور گفت: گرانی و برخی 
مسائل مردم را اذیت می کند، اما این مشکالت حل 
خواهد شــد، دولت در زمان محدودی که بر ســر 
کار آمده بســیاری از گره ها را باز کرده اســت ، در 
ابتدای دولت وضع ذخایر کشور در شرایط خوبی 
نبود ، فروش نفت وضعیت خوبی نداشــت، روزی 
7۰۰ الــی 8۰۰ نفــر در اثر کرونا فوت می کردند، 
پول هایمان در جاهای مختلف گروگان گرفته شده 
بــود، مذاکــرات با وضع خوبی پیش نمی رفت، اما 
امروز دولت به مسائلی که تصور حل آن ها در مدت 
کوتاه نمی رفت، پرداخته و آن ها را حل کرده است.
مخبر بر به صحنه کشاندن مردم در امور اقتصادی 
نیز تاکید کرد و گفت: راه اندازی کارخانه ها توسط 
بخش خصوصی در شرایط تحریم ها یک پیام واضح 
دارد و آن هم پیامی اســت که امام )ره( مرتب به 

آن تکیه می کرد و آن شــعار ما می توانیم، اســت، 
در کشور گره ای نداریم که نتوان آن را باز کرد.

وی بــا بیــان اینکه امــروز و از جایگاهی که تمام 
مشــکالت کشــور را مــی بینــد و ظرفیت ها را 
می شناسد، سخن می گویم، افزود: با ظرفیت های 
خدادادی و کارهایی که در طول 4۰ سال انقالب 
انجام شــده اســت، در وضعیتی قــرار داریم، که 
برای حل مشــکل چندین راه حل داریم ، یکی از 
هدف های جدی و حساســیت های اساسی امام و 
رهبری رسیدگی به محرومین بوده است و دولت 
نیز دولتی مردمی و عدالتخواه اســت، بزرگ ترین 
عدالت، عدالت در معیشــت است، ما ظرفیتی در 
روســتاها داریم، که می توانیم، به نقطه ای برسیم، 
که اسم روستا برای ما تداعی کننده نماد پیشرفت، 

اشتغال، تولید و… باشد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم در شهرهای 
بزرگ با معضالت متعددی به لحاظ آلودگی هوا، 
اشــتغال، تولید و… مواجه هستند، باید روستاها 
طوری شود، که هرکس بخواهد، کار مولدی شکل 

دهد، به سوی روستاها برود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

کتاب  گرانی بی حساب و   جلوی 
گرفته شود کاالهای اساسی 

رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: دولت باید به جد 
نســبت به تامین کاالی اساســی مردم و نسبت به 
ایجاد یک شبکه توزیع کارآمد در بازار اقدام کند.

 محمــد صالح جوکار با اشــاره بــه گرانی اقالم و 
کاالهای اساســی مردم در بازار و ضرورت نظارت 
موثر مسئولین بر آن بیان داشت: متاسفانه برخی از 
اقالم و کاالهای اساسی مردم بدون حساب و کتاب 
در بازار افزایش پیدا کرده اســت که ضرورت دارد 
مسئولین نظارت جدی بر این مسئله داشته باشند 

و از افزایش بی رویه این کاالها جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: معلوم اســت که در پی افزایش بی 
رویه کاالی اساسی مردم یک عده سودجو و واسطه 
گر با ایجاد هرج و مرج در بازار کاالی اساســی، به 
دنبــال ایجاد نارضایتی در بین مردم هســتند که 
مســئولین باید به درســتی این افراد را شناسایی 
کــرده و با آنها برخورد کنند.جوکار تصریح کرد: از 
این رو دولت باید به جد نســبت به تامین کاالی 
اساســی مردم و نســبت به ایجاد یک شبکه توزیع 

کارآمد در بازار اقدام کند.
رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد : همچنین 
ضرورت دارد تا دولت نظارت خود بر بازار کاالهای 
اساســی مــردم را بیش از پیش کــرده تا مردم در 
تامین کاالی اساســی خود تا پایان سال با مشکل 

مواجه نشوند.
ایــن نماینــده مجلس بیان داشــت: نظارت های 
مســئولین بر بــازار کاالهای اساســی مردم باید 
طــوری باشــد که هر فردی یــک نرخی را بر روی 
کاالی خود تعیین نکند لذا این مسئله به هیچ وجه 
قابل قبول نیست و می تواند یک تشویش خاطری 
را در ذهن مردم ایجاد کند.وی با بیان اینکه ایجاد 
ثبات در قیمت کاالهای اساسی مردم بسیار حائز 
اهمیت است و مسئولین باید اهتمام ویژه ای بر این 
مسئله داشته باشند بیان داشت: این امر می تواند 
آرامش نسبی را در بازار حکمفرما کند.جوکار ادامه 
داد: دولت نباید اجازه دهد که ســودجویان جیب 

خودشان را از مکیدن خون مردم تامین کنند.

کوتاه از سیاست

کارشناس مسائل بین الملل:

معافیتتحریمیآمریکامابهازایاقتصادیندارد
 کارشــناس مســائل بین الملل با اشاره 
به بازگردانــدن معافیت تحریمی برنامه 
صلح آمیز هســته ای ایران توســط طرف 
امریکایــی، گفت: لغــو تحریم  های فنی 
هســته ای ایران اثر مشــخصی در حوزه 
اقتصــادی و تحریم هــای اقتصادی مد 
نظــر ایران ندارد. به عبارت دیگر می توان 
گفــت این تحریم ها کمترین ارتباطی به 
مسائل مالی، تجاری، خرید و فروش کاال، 
فــروش نفت اســتفاده از منابع حاصل از 
نفت، خودروسازی و کشتی سازی ندارد.
آیــا رویکرد رژیم امریــکا در قبال ایران 

تغییر کرده است؟
 دولت آمریکا تحریم های فنی هســته ای 
ایران که مانع از همکاری سایر کشورها با 
ایران در این موضوع شده بود را لغو کرد. در 
حالی که مذاکرات وین برای به سرانجام 
رسیدن لغو کلیه تحریم های برجامی ایران 
هفته آینده در وین از سر گرفته می شود، 
آمریکا کلید لغو این دسته از تحریم  ها را 
زد. تحریم هایی که به گفته کارشناســان 
ذیل لغو اساسی ترین تحریم های خواست 
ایران نیســت. امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر 
مسائل آمریکا وسیاست خارجی نظر خود 
را درباره این اقدام آمریکا وگام های بعدی 

مورد انتظارایران را عنوان کرده است.
دسترســی انحصــاری بــه ابزارهــای 

معامالتی، اخبار و تجزیه و تحلیل داده
دسترســی انحصــاری بــه ابزارهــای 

معامالتی، اخبار و تجزیه و تحلیل داده
امیر علی ابوالفتح کارشــناس مســائل 
بین الملــل بــه موضــوع معافیت برخی 
تحریم های فنی صنایع هســته ای ایران 
که به تازگی از ســوی دولت آمریکا وضع 
و اعالم شده پرداخت و در این باره گفت: 
معافیت های اعالم شــده توســط دولت 
آمریــکا مربوط به فعالیت های صلح آمیز 
هســته ای ایران براســاس برجام ســال 
۲۰۲۰ اســت که آن زمان با امضای وزیر 
خارجه وقت آمریکا معافیت ها برداشــته 

شــد. آمریکایی ها به صراحت کشورهای 
مختلف را تهدید کردند که هر  کشــوری 
در ایــن حــوزه ها با ایــران فعالیت کند، 

مشمول تحریم می شود.
وی در ادامــه افزود: حــذف تحریم های 
فنی هســته ای ایران توسط دولت آمریکا 
را می توان از چند زاویه تحلیل کرد. ابتدا 
اینکه به نظر می رسد لغو این تحریم ها به 
نوعی عقب نشینی آشکار از سیاست فشار 
حداکثری علیه دولت ایران باشد. با اینکه 
دولــت ترامپ تحریم هایی را وضع کرد و 

معافیت هایی که براساس برجام به ایران 
تعلق گرفت را کنار گذاشــت، به نظر می 
رســد با حذف این دســته از تحریم های 
فنی هسته ای دولت آقای بایدن پذیرفته 
بخشــی از رفتار غلط خود با ایران را باید 

اصالح کند.
 این کارشــناس مســائل بین الملل در 
ادامه خاطر نشــان کرد: از ســوی دیگر 
لغو تحریم های فنی هســته ای ایران اثر 
مشخصی درحوزه اقتصادی و تحریم های 
اقتصــادی مد نظر ایران ندارد. به عبارت 

دیگر می توان گفت این تحریم ها کمترین 
ارتباطی به مسائل مالی، تجاری، خرید و 
فروش کاال، فروش نفت استفاده از منابع 
حاصل از نفت، خودروســازی و کشــتی 
ســازی ندارد. بنابرایــن آنچه مورد نظر 
ایران اســت که در تحریم ها باید لغو شود 
را در این لغو تحریم های فنی هســته ای 
دیده نشــده اســت، لذا لغو این تحریم ها 
نمی تواند روی اقتصاد و معیشــت مردم 

ایران تاثیری بگذارد.
وی در این باره تصریح کرد: از این منظر 
اقــدام دولت بایدن با آنچه ایران در بحث 
لغــو تحریم های برجامــی انتظار دارد، 
متفاوت اســت چرا که ایران انتظار دارد 
تحریم های اقتصادی برداشــته شــود. با 
راستی آزمایی ایران بتواند نفت بفروشد. 
تجارتی آســان داشــته باشد و به منابع و 
حساب های بانکی خود در سراسر جهان 

دسترسی داشته باشد.
امیر علــی ابوالفتح درانتهای این گفتگو 
توضیح داد: لغو تحریم های فنی هسته ای 
ایــران را مــی توان یک  فعالیت در حوزه 
بســیار کوچکی از ســوی آمریکا عنوان 
کرد. اگر این موضوع از سوی آمریکایی ها 
استمرار داشــته باشد، می تواند سرآغاز 
تجدید نظر دولت امریکا در سایر حوزه ها 
باشد، لذا  باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا 
آمریکایی ها این قدم کوچک را اســتمرار 

خواهند بخشید یا خیر؟

خبر ویژه

ســید ابراهیم رئیســی با تاکید بر ضرورت ارتقاء ســطح فرهنگ سازمانی در ادارات،  اظهار داشت: ویرایش اول سند 
تحول دولت بزودی منتشر خواهد شد. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت با تاکید بر اینکه مسئولین برای اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید اهتمام داشته باشند، گفت: الزم 
است زمان »تصمیم گیری« و زمان »اجرای تصمیم ها« برای مردم تبیین شود. مدیران اگر برای اجرای تصمیمی 
نیاز به زمان دارند زمان آن را تعیین و اعالم کنند تا مردم سرگردان نباشند.وی با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح فرهنگ 
عمومی و فرهنگ سازمانی در جامعه اظهار داشت: یکی از زمینه های ناراحتی مردم عدم احساس مسئولیت پذیری 
برخی کارکنان است.رئیس جمهور تصریح کرد: مردم وقتی به اداره ای مراجعه می کنند و با عدم مسئولیت پذیری 
و دلسوزی مواجه شوند نا امید می شوند لذا »مسئولیت پذیری«، »انضباط اداری« و »فرهنگ سازمانی« در مقام 

عمل و اجرا باید متحول شود. تصمیمات باید علمی و دانش پایه باشد. ایجاد امید در مردم با سخن و برنامه اتفاق 
نمی افتد و اقدام و عمل است که در دل مردم امید ایجاد می کند.رئیسی تاکید کرد: سازمان امور اداری و استخدامی 
و مجموعه مدیران مباحث نظری و دانش پایه در این حوزه را عملیاتی و اجرایی کنند.وی بیانیه »گام دوم انقالب« 
را یک سند مهم دانست و گفت: این سند از یک واقع انگاری و حکمت برخوردار است و در آن به چشم انداز تمدن 
نوین اسالمی و سیاست های کلی نظام پرداخته شده و دارای گفتمان سازی خوبی است. دستگاه های اجرایی نسبت 
خود با این سند را تعریف نموده و مشخص کنند چه اقداماتی برای عمل به این سند باید انجام دهند.رئیس جمهور با 
اشاره به نهایی شدن »سند تحول دولت« گفت: ویرایش اول سند تحول که پیشتر برای وزرا ارسال گردیده، منتشر 

خواهد شد و تصمیم گیری ها از جمله بودجه ۱4۰۱ نیز بر اساس این سند خواهد بود.

رئیس جمهور:

 »سند تحول دولت« به زودی منتشر خواهد شد

 نماینده اصولگرای مجلس: 

کره مستقیم  احتمال مذا
 با آمریکا را می دهیم

یک نماینده اصولگرای مجلس مذاکره مستقیم 
با امریکا را مشروط به لغو تحریم ها و تعهدات 

دیگر این کشور دانست.
اسماعیل کوثری با اشاره به مذاکرات هسته ای 
ویــن گفت: مذاکــرات این دفعه با دفعات قبل 
بســیار متفاوت اســت به دلیل اینکه این دفعه 
دســت ما بسیار پر است چون آنها توافقشان را 
بهم زدند پس باید این دفعه آنها دنبال ما بدوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار کرد: چون آنها نمی خواهند امتیاز 
بدهند پس مذاکرات مقداری طوالنی می شود. 
آنها خالف کردند و زیر توافق زدند و مجبورند 
کــه دنبــال ما بدوند. ما هم کار خودمان را می 

کنیم.
کوثــری ادامــه داد: هم در حال غنی ســازی 
6۰درصد هســتیم و هم اینکه در منطقه نفوذ 
مان را قطع نمی کنیم. جلو اینها ایســتاده ایم 
و اینها باید بدانند به توافقی که انجام می دهند 

احترام بگذارند.
وی در پاسخ به این سوال که تحریم ها فشارهای 
اقتصــادی زیادی را به مردم وارد می کند آیا با 
توجه به این مســئله ایران ممکن اســت تحت 
شرایطی تن به مذاکره مستقیم با امریکا بدهد 
گفت: ما تحت فشار نیستیم. 4۰ سال است که 
آنها ما را تحریم کردند مگر نتوانســتیم زندگی 
کنیم. در جنگ پیروز شدیم اجازه ندادیم یک 
وجب از خاک کشورمان در اختیار دشمن قرار 
گیرد. از آن طرف چنان بالیی سر داعش آوردیم 
که خود ترامپ گفت هزاران میلیارد دالر هزینه 
کردیم و به نتیجه نرسیدیم و االن آنها هستند 

که به ما نیاز دارند.
کوثــری تاکید کرد: تــا زمانی که تحریم ها را 
لغــو نکننــد و تعهد ندهند کــه بازی جدیدی 
در نمی آورند قطعا ما ســر میز مذاکره با آنها 
]آمریکا[ نمی نشــینیم امــا اگر تعهد دادند و 
تحریم ها را برداشــتند و لغو کردند راهها که 
باز شد و اطمینان حاصل شد آن موقع هم می 
شود مذاکره کرد.وی در مورد مذاکره مستقیم 
ایران و آمریکا ادامه داد: از زمانی که تحریم ها 
لغو شود ما این کار را انجام می دهیم. احتمال 
مذاکــره با آمریــکا را نیز می دهیم چراکه آنها 
دچار مشکل شده اند روند کار مشخص است و 
چیزی نیست که پنهان باشد و آنها باید دنبال 

ما حاال حاالها بدوند.

 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
 و ستاد دهه فجرا نقالب  اسالمی 

استان تهران:

 راهپیمایی 22 بهمن 1۴۰۰ 
مجازی برگزار می شود

با حضور گسترده مردم و فعاالن فضای مجازی 
کشور، راهپیمایی مجازی روز ۲۲ بهمن در همه 

کشور برگزار می شود.
 رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و 
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان تهران در 
آستانه چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی اعالم کرد مراسم حضوری روز 
۲۲ بهمن امســال به دلیل شرایط کرونایی در 
تهران و شــهرهای قرمز خودرویی خانوادگی و 
موتوری خواهد بود اما امســال راهپیمایی ۲۲ 

بهمن به صورت مجازی هم خواهیم داشت.
حجت االســالم و المسلمین دکتر سید محسن 
محمــودی افزود فعاالن فضای مجازی انقالبی 
در سراســر کشــور امســال نیــز بــا توجه به 
محدودیت های شــرایط کرونا، ضمن فعالیت 
گسترده در همه بخش های فضای مجازی، با 
همکاری سازمان فضای مجازی سراج و معاونت 
فضای مجازی سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، شــوراهای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی و ستاد دهه فجر انقالب اسالمی سراسر 
کشور، راهپیمایی مجازی یوم اهلل ۲۲ بهمن را 
از بامداد روز ۲۲ بهمن تا پایان شب برای اقشار 

گوناگون مردم برنامه ریزی کرده اند.
وی افزود ســال گذشــته نیز این راهپیمایی و 
پویش ملی با مشــارکت میلیونی مردم مومن 
و خداجوی ایران و به ویژه نســل های جوان و 
نوجوان برگزار شــد و اســتقبال باشکوه از آن، 
برگزار کنندگان را ترغیب کرد امســال نیز در 

گستره بزرگتری آن را برگزار نمایند.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و 
ســتاد دهه فجر انقالب اســالمی استان تهران 
تاکید کرد عالقمندان با گوشــی تلفن همراه، 
تبلــت، لپ تــاپ و رایانه خود می توانند با ورود 
 www.bahman1400.ir به صفحه اینترنتی
و ثبــت نــام و نام خانوادگــی و تلفن، انتخاب 
شــعار و پوســتر پیشــنهادی مورد نظر خود، 
در ایــن راهپیمایــی شــرکت و فایل آن  را در 
صفحات شــخصی خــود در فضای مجازی در 

همه پلتفرم ها بارگذاری کنند.
وی ادامه داد کمیته فضای مجازی ســتاد دهه 
فجر همچنین مجموعه گسترده ای از تولیدات 
مردمی مرتبط با یوم اهلل ۲۲ بهمن و دهه فجر را 
در سایت های مرجع "عصر انتظار" ، "محتوانشر" 
و" ســایت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
"بارگــذاری و در اختیــار عالقمندان قرار داده 
است که می توان از انواع تولیدات استفاده کرد.

امیر حاتمی به عنوان مشــاور 
فرماندهی کل نیروهای مسلح 

در امور ارتش منصوب شد
وزیر دفاع دولت دوازدهم به عنوان مشاور 
فرماندهــی کل نیروهای مســلح در امور 

ارتش منصوب شد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم 
کل قوا)مدظلــه العالــی(، امیر ســرتیپ 
امیرحاتمی را به عنوان مشــاور فرماندهی 
کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری 

اسالمی ایران منصوب کردند.
 متــن حکــم مقام معظم رهبــری به این 

شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 امیر سرتیپ امیر حاتمی؛
نظــر به تجــارب ارزنــده، جنابعالی را به 
عنوان مشــاور فرماندهــی کل نیروهای 
مســلح در امور ارتش جمهوری اســالمی 

ایران منصوب می کنم.
مایلم مشورت های بررسی شده در تقویت 

ارتش را ارائه نمایید.
 سید علی خامنه ای ۱۰/۱۱/۱4۰۰

گفتنی است امیر سرتیپ حاتمی، پیش از 
این، مسئولیت های وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، جانشینی وزارت دفاع، 
معاونت نیروی انسانی و جانشینی معاونت 
ارکان و امور مشــترک ستاد کل نیروهای 
مسلح، معاونت اطالعات ارتش و فرماندهی 
در مناطــق عملیاتی غرب و شــمالغرب را 

عهده دار بوده است.

 حمله توئیتری سعید جلیلی 
به دولت روحانی

ســعید جلیلی در توئیتی نوشــت: اینکه 
رهبــری در پایان دولــت قبل گفتند این 
دولــت )در مذاکره بــا امریکا( مایه عبرت 
شد، یک راهنمایی دلسوزانه به همه بود.

 ســعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران 
در دولــت احمدی نژاد در توئیتر نوشــت: 
می گفتند فــروش نفت ایران باید به صفر 
برسد، در حالی که بعد از سه سال، ما یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه به جز میعانات 
و فرآورده ها و... داریم می فروشــیم و این 

تعداد در حال افزایش است.
او ادامه داد: اینکه امریکا که امروز در موضع 
شکست است بخواهد برای ما شرط بگذارد، 
همان قدر مضحک اســت که آلمان نازی 
در پایــان جنگ جهانی دوم که شکســت 
خورده بود برای رقبایش شرط میگذاشت 
و میگفــت باید بیایید گفتگو کنید! اینکه 
رهبــری در پایان دولــت قبل گفتند این 
دولــت )در مذاکره بــا امریکا( مایه عبرت 
شد، یک راهنمایی دلسوزانه به همه بود.

 رونمایی از یک دستاورد دیگر 
در جشن 43 سالگی انقالب

 پیوستن موشک دوربرد 
نقطه زن "خیبرشکن"به سپاه

موشــک راهبــردی دوربــرد و نقطه زن 
"خیبرشــکن " ســپاه با حضور سرلشــکر 
محمــد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای 

مسلح رونمایی شد.
 همزمان با گرامیداشــت چهل و سومین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی و در 
آســتانه برپایی جشــن ملــی ۱4۰۰ در 
۲۲ بهمن ماه، ســردار سرلشــکر پاسدار 
محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای 
مسلح و ســردار سرتیپ پاسدار امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، 
ضمن بازدید  یکی از پایگاه های موشکی 
زمین به زمین نیروی هوافضای ســپاه از 
موشک دوربرد و نقطه زن " خیبر شکن " 
بعنوان جدیدترین دستاورد راهبردی این 

نیرو رونمایی کردند.
موشــک راهبردی خیبرشــکن از نسل 
ســوم موشک های دوربرد سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اســت که از ویژگی های 
منحصر به فردی برخوردار می باشد، این 
موشــک دارای ســوخت جامد است و در 
فــاز فرود دارای مانورپذیری برای عبور از 
ســپر موشــکی بوده  و طراحی بهینه آن 
باعث شــده است وزن آن نسبت به نمونه 
های مشابه یک سوم کاهش یافته و مدت 
آماده سازی و شلیک آن نیز تا یک ششم 

تقلیل  پیدا کند.
چابکی و ســرعت فوق العــاده در اصابت 
اهداف در برد و شــعاع ۱4۵۰ کیلومتری 

از دیگر توانمندی های این موشک است.
این ســامانه تمام ایرانی از ایده تا محصول 
توســط دانشمندان ســخت کوش نیروی 
هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 

طراحی و ساخته شده است.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

 جزئیات جشنواره نوروزی 
کفش اعالم شد 

دومین جشــنواره فروش فوق العاده نوروزی 
با عنوان »نمایشــگاهی به وسعت ایران«  با 
محوریت اتاق های اصناف سراســر کشور و 
اتحادیه هــای صنفی از اول بهمن ۱4۰۰ تا 
۲۰ فروردین ۱4۰۱ برگزار می شود.  کاالها 
و خدمات دارای اولویت برای شرکت در این 
طرح شامل پوشاک، کیف و کفش و محصوالت 
چرمی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکالت، 
میوه، قالیشــویی و لوازم خانگی است. البته 
مشارکت ســایر رسته های صنفی با رعایت 
شــرایط دستورالعمل جشنواره فروش فوق 
العــاده نوروزی بالمانع اســت.در این رابطه 
رســول شــجری  با اشاره به همکاری کفش 
فروشان با این طرح اظهار کرد: تخفیف طبق 
سنوات گذشته اعمال می شود. به طور کلی 
سود خرده فروشان ۲۰ درصد است، اما برای 
ایــن جشــنواره تا حد امــکان تخفیف ارائه 
می شــود. متوســط این تخفیف حدود ۱۰ 
درصد است.  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان کفش های دست دوز تهران با 
بیــان اینکه برگزاری این طرح برای تعمیم 
جشــنواره نوروزی به تمام نقاط شهر است، 
تصریح کرد: در گذشته با برگزاری نمایشگاه 
تجمعی مردم مجبور بودند به مراکز خاصی 

مراجعه کنند.  

توزیع هوشمند گوشت منجمد 
از هفته آینده

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
از توزیع گوشــت قرمــز منجمد به صورت 
اینترنتی از هفته آینده خبر داد.اســماعیل 
قادری فر با اشــاره به اینکه توزیع هوشمند 
در همه جا پیش از آنکه نقش بازار رســانی 
را داشته باشد نقش تنظیم گری دارد، گفت: 
هفته گذشــته در بازار ســیب زمینی دچار 
التهاب شــدیم و قیمت آن حتی به ۲۰ هزار 
تومان هم رســید. علت آن هم از بین رفتن 
6۰ هزار تن ســیب زمینی در ســیل اخیر و 
اجرایی شــدن ســقف صادرات تا 6۰۰ هزار 
تن بود.مدیرعامل ســازمان تعاون روستایی 
ادامه داد: با رصد روزانه قرارگاه امنیت غذایی 
و با اســتفاده از سامانه های هوشمند سیب 
زمینی با قیمت هر کیلو 98۰۰ تومانی عرضه 
شــد و قیمت ها کاهش یافت. پیش بینی می 
کنیــم هفته آینده نیز قیمت آن در مغازه ها 
بــه زیر ۱۰ هزار تومــان و در میادین نیز به 

زیر 8۰۰۰ تومان برسد. 

تسهیالت وام 1۰۰ میلیونی 
فرزندآوری تصویب شد

عضو کمیسیون مجلس از تصویب وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی فرزندآوری در کمیســیون 
تلفیــق خبــر داد. کیومرث ســرمدی واله 
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: با 
مصوبه اعضای کمیســیون تلفیق وام ازدواج 
بــرای هریــک از زوجین برای ســال آینده 
۱۲۰ میلیون تومان تعیین شــده است.وی 
افزود: براســاس این مصوبه وام ازدواج برای 
افرادی که زیر ۲۳ ســال ســن داشته باشند 
۱۵۰ میلیــون تومان خواهد بود.ســرمدی 
والــه اضافه کــرد: وام ازدواج ۱۲۰ میلیونی 
برای افرادی اســت که از اول فروردین 97 
تا ســال ۱4۰۱ ازدواج  می کنند.به موجب 
این مصوبه، تســهیالت قرض الحسنه برای 
فرزنــدآوری بــه ازای فرزند اول ۲۰ میلیون 
تومان، فرزند دوم 4۰ میلیون تومان، فرزند 
ســوم 6۰ میلیون تومان، فرزند چهارم 8۰ 
میلیــون تومــان و فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ 
میلیون تومان پرداخت خواهد شــد که در 
خصــوص تولد فرزندان دوقلو و بیشــتر نیز 
بــه ازای هــر فرزند یــک وام تعلق خواهد 
گرفــت.وی بیان کرد : پرداخت تســهیالت 
 ازدواج بایــد بــا کمتریــن موانــع بانکــی 

انجام شود.

 پیش بینی افزایش
 ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت غالت

بــازرس اتحادیه واردکننــدگان نهاده های 
دام و طیور با اشــاره به گمانه زنی ها درباره 
تنش های اخیر روســیه و اوکراین گفت: اگر 
تنشی در این منطقه رخ دهد، معامالت حوزه 
کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. کسری 
لشــکری افزود: در چنین شرایطی صاحبان 
کشــتی ها نگران جان و بار خود هستند و به 
حالت طبیعی فکر می کنم اگر شاهد تنشی 
در این منطقه باشــیم دیگر باری از این دریا 
خارج نشــود و روســیه این اجازه را نخواهد 
داد.وی بابیــان اینکه در صورت باال گرفتن 
تنش ها روسیه اجازه نخواهد باری از اوکراین 
خارج شــود، گفت: اگر این اتفاق رخ بدهد 
معضالت ما در تامین نهاده ها بیشتر خواهد 
شــد و این مســئله بر روی قیمت نهاده ها، 
غــالت و دانه های روغنی در تمام دنیا تاثیر 

خواهد گذاشت.

اخبار اقتصادی

 کاهش قیمت 3 تا 1۵ میلیونی 
در بازار خودرو 

عرضه  خودرو نزولی شد
طی دو سال گذشته، قیمت ها در بازار 
خــودرو به اشــکال مختلفی افزایش 
یافت؛ یک روز به بهانه عرضه کم، یک 
روز به بهانه نرخ دالر و یک روز هم به 
بهانه دالل بازی. وضعیت قیمت ها در 
بازار تا جایی به صورت سوداگرانه باال 
رفت که امروز فاصله قیمتی ایجاد شده 
بین کارخانه و بازار در اغلب خودروها 
بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است. 
این در حالیست که قشر متوسط و کم 
درآمد توان خرید خودروی خارجی و 
مونتاژی را ندارد و باید خودروی تولید 
داخل بخرند.با توجه به اهمیت موضوع 
و پیگیری ها نمایندگان مجلس، سید 
رضا فاطمی امین وزیر صمت اول آبان 
ماه سال جاری و پیش از اعمال افزایش 
قیمت خــودرو در کارخانه، وعده داد 
که »بــا طراحی برنامه دقیقی مبتنی 
بر 9 طرح در صنعت خودرو، به تدریج 
به ســمتی خواهیــم رفت تا قیمت ها 
کاهش یابد و این مهم تا پایان ســال 
ملموس خواهد شد.«این در حالیست 
که بررســی بازار خودرو نشان می دهد 
وزارت صمت نتوانسته کنترل خاصی 
بر بازار داشــته باشــد و یک ماه مانده 
تا پایــان وعده وزیر، کاهش نرخ دالر 
و انتظــار برای شــنیدن اخبار مثبت 
از مذاکــرات قیمت هــا را به ســمت 
کاهشی شدن سوق داده است.در این 
رابطه ســعید موتمنی رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران گفت: وضعیت بازار خودرو بسیار 
آرام اســت و طی روزهای گذشته آرام 
تر هم شــده است و معامالت در نقطه 
صفر قرار دارد؛ فروشــنده وجود دارد 
امــا خریدار به دلیل امید برای کاهش 
نرخ دالر و انتظار برای شــنیدن اخبار 
مثبــت از مذاکرات هســته ای، از بازار 
عقب نشــینی کرده اســت.وی افزود: 
البتــه قیمت هــای اعالمی از ســوی 
فروشــندگان نیز صرفــاً قیمت های 
اعالمی هســتند و اگر خریدار در بازار 
حضور یابد می تواند خودرو را با قیمت 
پایین تــر از اعالمی ها نیز بخرد. نکته 
مهم اینکه خیلی وقت اســت که دالل 
در بــازار خــودرو وجود ندارد و هر چه 
هســت خریدار واقعی است. البته در 
ثبــت نامــی ها دالل وجود دارد اما در 
بازار آزاد حضور ندارند.موتمنی تصریح 
کــرد: در حال حاضر قیمت ها در بازار 
خــودرو میانگین بین ۳ تا ۱۵ میلیون 
تومان کاهش یافته است. وی در مورد 
عرضه خــودرو نیز گفت: متأســفانه 
هنوز عرضه خودرو زیاد نشــده است 
و بــه دلیل بحث کیفیت و کنترل های 
بیشتر، عرضه کمتر هم شده است. این 
در حالیســت که اگــر عرضه زیاد بود 
و مثــاًل اگــر امروز هزار خودرو به بازار 
تزریق می شد قیمت در بازار ۳۰ درصد 
کاهش می یافت و پنانچه روزانه شاهد 
عرضــه هزار دســتگاه در بازار بودیم، 
 قطعــاً قیمت ها فوراً به قیمت کارخانه 

نزدیک می شد.
 

گذاری  پرسپولیس برای وا
قیمت گذاری شد

رئیس ســازمان خصوصی ســازی از 
نهایــی شــدن ارزش گذاری ســهام 
باشــگاه پرسپولیس خبر داد. حسین 
قربانزاده، رئیس ســازمان خصوصی 
ســازی در صفحه شــخصی خود در 
توئیتر نوشــت: ارزش گــذاری نهایی 
باشــگاه پرســپولیس در جلســه ای 
ارائه شــد.دوازدهمین جلســه ستاد 
باشگاه های  آماده ســازی  هماهنگی 
اســتقالل و پرســپولیس برای عرضه 
در فرابورس هم برگزار شد.رئیس کل 
ســازمان خصوصی سازی روز گذشته 
بــا بیــان اینکه ارزش گذاری ســهام 
ســرخابی ها طی امــروز یا فردا نهایی 
می شــود، گفته بود که تا پایان بهمن 
ماه درج نماد ۲ باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس انجــام می شــود و در 
همان زمان یا هفته نخســت اســفند 
ماه ســهام آنها در اختیار سهامداران 
قــرار می گیرد.به گفتــه قربان زاده، 
واگذاری سهام ســرخابی ها با برخی 
از موانع، مشــکالت مالــی و مالیاتی 
مواجه اســت که در آن جلســه مطرح 
 شــد و وزیر اقتصاد دستور رفع آنها را 

ابالغ کرد.

کارگری است  آیین نامه مسکن  نگاه ها به تصویب 

گارگراندریکقدمیخانهدارشدن
بــا توافــق میــان وزارت کار و وزارت راه 
و شهرســازی، ســاخت ۲۰۰ هــزار واحد 
مســکونی برای کارگران هدف گذاری شده 
اســت که انتظار می رود با تصویب و ابالغ 
هرچه سریع تر آیین نامه تعاونی های مسکن 
کارگــری در دولت، آرزوی دیرینه خانه دار 
شدن کارگران کشــور محقق شود.معاون 
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشــاره به برنامه ساخت مسکن کارگری، 
می گوید: براســاس توافق این وزارتخانه و 
وزارت راه و شهرســازی ســاخت ۲۰۰ هزار 
واحد مســکونی برای کارگران هدف گذاری 
شــده است.به گفته وی، امروز جامعه کار و 
تولید کشور به ویژه جامعه کارگری، دغدغه 
امنیت شــغلی، تأمین اجتماعی و مسکن را 
دارد و جامعه کارفرمایی نیز به دنبال تأمین 
مواد اولیه و پوشــش بیمــه کارگران خود 
اســت.رعیتی فرد ابراز امیدواری کرده آیین 
نامه تعاونی های مســکن کارگری در دولت 
تصویب شــود تا بتــوان از ظرفیت جهش 
مســکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای 
احداث مسکن کارگری کمک گرفت.وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه ۱۳98 و 
در دولت تدبیر و امید، ذیل طرح اقدام ملی 
مسکن، تفاهم  نامه احداث مسکن کارگری 
را با وزارت راه و شهرســازی با هدف ساخت 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رساند که 
بــر اســاس آن در فــاز اول ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی برای کارگران، مستمری بگیران و 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ظرف 
سه ســال ساخته شــود.معاونت فرهنگی 
اجتماعی وزارت کار در دولت سیزدهم نیز با 
هدف ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی برای 

کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران 
ســازمان تامین اجتماعی مهرماه امســال 
تفاهم نامه ای را با وزارت راه و شهرسازی به 
امضا رساند که به موجب این تفاهم نامه در 
مرحله نخست شناسایی، پاالیش و اولویت 
بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از 
کارگران و بازنشســتگان و سایر مخاطبین 
برای اعمال تدابیر حمایتی متناســب با هر 
یک از گروههای هدف انجام خواهد گرفت.
بــه موازات امضای تفاهم نامه های مذکور، 

طرح ساخت مسکن کارگری در شهرکهای 
صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و اخیرا 
نیز تفاهم نامه همکاری میان سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت 
عمران شــهرهای جدید در راستای اجرای 
طرح جهش تولید مســکن به منظور تأمین 
مســکن کارگری امضا شد که به موجب آن 
در حمایت از نیروهای شــاغل در شهرک ها 
و نواحــی صنعتی،موضوع تأمین مســکن 
کارگری مورد تاکید قرار گرفته اســت.هم 

اکنون ظرفیت های قانونی بســیاری برای 
تأمین مسکن کارگران وجود دارد و فعاالن 
کارگری بر این باورند که در ماده ۱49 قانون 
کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر 
عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است 
که می توان با اســتناد به این ماده قانونی، 
از ظرفیت شــهرکهای صنعتی برای ساخت 
مسکن اســتفاده کرد و کارفرمایان را برای 
تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد.
در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار، 

آییــن نامه تبصره ۲ ماده ۱49 قانون کار به 
عنوان یکی از محورهای جلسه مورد بررسی 
و بازبینی قرار گرفت و مقرر شد موارد ۱۵ گانه 
این آیین نامه به درخواست نمایندگان تشکل 
ها در چند جلسه با حضور معاونین روابط کار 
و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی شود.این 
آییــن نامه در نهایت با موافقت اعضا جهت 
بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال 
شد و اکنون نگاهها به تصویب آن در هیات 
وزیران دوخته شــده اســت.برابر ماده ۱49 
قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی های 
مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها 
مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین 
خانه های شخصی مناسب همکاری الزم را 
صورت دهند.کارفرمایان بنگاههای بزرگ 
نیز موظف به احداث خانه های سازمانی در 
جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و 
دولت موظف شــده با استفاده از تسهیالت 
بانکــی و امکانات وزارت راه و شهرســازی، 
شــهرداری ها و سایر دســتگاه های ذیربط 
همــکاری الزم را در ایــن خصوص صورت 
دهــد. آیین نامه تبصــره ۲ ماده ۱49 قانون 
کار به موضوع مسکن کارگری اختصاص دارد 
و انتظــار می رود بــا تصویب و ابالغ هر چه 
ســریع تر آن، زمینه ساخت و تامین مسکن 
ارزان برای کارگران کشور فراهم و بارقه امید 
به خانه دار شدن در دل کارگران زنده شود. 
بایــد گفت امــروز جامعــه کار و تولید 
کشــور به ویــژه جامعه کارگری، دغدغه 
امنیت شــغلی، تأمین اجتماعی و مسکن 
را دارد و جامعــه کارفرمایی نیز به دنبال 
 تأمین مواد اولیه و پوشش بیمه کارگران 

خود است.

میکرون در کشور؛
ُ
با شیوع ا

گشت محدودیت ۶۰ درصدی به پروازهای داخلی باز
با شیوع سویه جدید کرونا )امیکرون( در کشور و 
افزایش تعداد مبتالیان به این بیماری، ستاد ملی 
مقابله با کرونا دستورالعمل های جدیدی در بخش 
های مختلف ارائه داده است.بر این اساس ظرفیت 
پذیرش مســافر در پرواز های داخلی به مدت دو 
هفته  باید کاهش یابد که ســخنگوی ســازمان 
هواپیمایی می گوید آماده انجام این دستور العمل 
است و پس از ابالغ این مصوبه، تمامی ایرالین ها 
موظف به رعایت آن هســتند.آبان پارسال بود که 
ســتاد ملی مقابله با کرونا به تمامی ناوگان بخش 

حمل ونقلی کاهش ظرفیت پذیرش مسافر تا 6۰ 
درصد را ابالغ کرد و همین امر باعث شــد که بعد 
از مدتی شــرکت های هواپیمایی به دلیل افزایش 
هزینه هــا و زیان دهی بــه دلیل کاهش پذیرش 
مســافر خواســتار افزایش قیمت شدند.از ابتدای 
آذر امسال با توجه به گسترش واکسیناسیون در 
کشــور، کاهش ظرفیت پذیرش مسافر در ناوگان 
حمل ونقلی برداشته شد و میزان پذیرش مسافر 
در هواپیما به ۱۰۰ درصد و در سایر ناوگان حمل 
ونقلی از جمله اتوبوس و قطار به 8۰ درصد رسید.

این در حالی است که باید تمامی بخش های حمل 
ونقلی کارت واکسن و یا تست پی سی ار مسافران را 
در هنگام صدور بلیت بررسی کنند و به هیچ عنوان 
برای مسافر کرونایی بلیت صادر نکنند. میر اکبر 
رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعالم 
کرد که این سازمان مصوبه کاهش ظرفیت پذیرش 
مســافر تا 6۰ درصد را به ایرالین ها ابالغ کرده و 
تمامی شــرکت های هواپیمایی باید این مصوبه 
را رعایــت کننــد بنابراین صدور بلیت تا دو هفته  
باید براساس این مصوبه باشد. او می گوید: کارت 

واکسن و تست پی سی ار منفی تمامی مسافران 
در هنگام صدور بلیت بررسی می شود و هیچ بلیتی 
برای افراد کرونایی صادر نمی شود.در بخش حمل 
ونقل جاده ای، داریوش باقر جوان مدیر کل دفتر 
حمل ونقل مســافری گفت: در اتوبوس های برون 
شــهری، کاهش پذیرش ظرفیت مسافر نداریم و 
تمامــی ناوگان همچون گذشــته با ظرفیت 8۰ 
درصدی مســافرگیری می کنند. از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا دســتور العمل ها ســخت گیرانه تر 

شده  است .

کارشناس حوزه کار :

خط فقر واقع بینانه، مبنای تعیین حقوق و دستمزد باشد
شــیک کارشــناس حوزه کار می گوید در صورتی که تعریف خط فقر 
در کشور واقع بینانه و صحیح باشد و در اعالم آن وحدت رویه وجود 
داشــته باشــد، می تواند به جای سبد معیشت مبنای تعیین حقوق و 
دستمزد قرار گیرد.علی اکبر سیارمه ، اظهار کرد:برای تعیین حداقل 
دســتمزد، قانون مبنا را محاســبه تورم و هزینه معیشت اعالم کرده 
اســت. در مورد تورم مراجع رســمی رقمی را اعالم می کنند و هزینه 
معیشــت نیز جداگانه مورد بررســی قرار می گیرد اما اینکه بخواهیم 
شاخص جدیدی به نام خط فقر را لحاظ کنیم، باید به طور رسمی و 
درست اعالم شود.وی ادامه داد: اگر چه برخی مراجع بنا به مقتضیات 

یا وظایفی که برعهده دارند، خط فقر را تعریف می کنند ولی مراجع 
تصمیــم گیــری باید به یک مرکز واحد تبدیل شــوند و تعدد آماری 
در این خصوص نداشــته باشیم.این کارشناس حوزه کار متذکر شد: 
اینکه به جای هزینه سبد معیشت، شاخص خط فقر مبنا قرار گیرد 
را در کلیت قبول داریم ولی باید با واقعیت های جامعه همراه باشــد.
ســیارمه تصریــح کرد: هدف از اعالم رقــم ۱۱ میلیون تومان یا ۱۵ 
میلیون تومان به عنوان خط معیشــت چیست؟ اگر روشنگری است 
که برای جامعه ملموس اســت اما مســأله مهم این است که خط فقر 
و میزان آن به هیچ وجه واقع بینانه و درســت نیســت و تا زمانی که 

هزینه ها در یک کالن شــهر در ســطح یک محله و منطقه با منطقه 
و محلی دیگر متفاوت اســت، نمی توانیم برآیند روشــن و مشخصی 
از خط فقر داشــته باشــیم.وی افزود: در بحث حداقل دستمزد اینکه 
خــط فقــر در کجا قرار دارد و زندگی طبقات فرودســت جامعه باید 
به چه شــکل اداره شــود و وظایف دولت ها در این خصوص چیست، 
نکته ای اساسی است که برداشتهای متفاوتی از آن صورت می گیرد 
ولــی در صورتــی که با تعــدد مراکز در بحث تعریف خط فقر روبه رو 
نباشــیم و در اعالم آن وحدت رویه وجود داشــته باشد، می تواند در 

تعیین دستمزد مدنظر قرار گیرد.

خبر ویژه

وزیــر صنعــت، معدن و تجارت )صمت( در دیدار با وزیر تجارت، صنعت و توســعه 
سرمایه گذاری سلطنت عمان، به عالقمندی ایران برای تجارت ترجیحی با عمان، 
امکان اســتفاده از ظرفیت ایران در حوزه اکتشــافات معدنی، گردشگری سالمت به 
عنوان ظرفیت مشترک دو کشور اشاره و برای معرفی شرکت های بزرگ ایرانی به 
عمان اعالم آمادگی کرد. ســید رضا فاطمی امین در جریان ســفر به عمان با قیس 
الیوسف »وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری سلطنت عمان« دیدار و بر 
گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با عمان همراستا با روابط دوستانه دو کشور 
تأکید کرد.فاطمی امین  گفت: تجارت ترجیحی مطمئناً باعث ارتقاء مناســبات و 

افزایش حجم مبادالت تجاری خواهد شد.  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
با جلسات کارشناسی در این حوزه با طرف های عمانی موافقتنامه تجارت ترجیحی 
و لیست کاالهای مورد توافق را پیگیری خواهد کرد تا گام بسیار بزرگی برای توسعه 
مناسبات برداشته شود.وزیر صمت با اشاره به عالقمندی شرکت های ایرانی برای 
حضور در عمان و گسترش مراودات با این کشور، اظهار کرد: آماده معرفی شرکت 
های بزرگ و توانمند ایرانی در حوزه های مختلف از جمله دارو، صنایع غذایی، لوازم 
خانگی و صنایع معدنی برای کار مشترک در عمان هستیم، البته به شرطی که ورود 

این شرکتها توسط کارگروه ویژه ای تسهیل شود.

وزیر صمت:

آماده معرفی شرکت های بزرگ ایرانی به عمان هستیم

نام نویسی از مردان مجرد باالی ۲۳ سال در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن )نهضت ملی مسکن( به 
نشانی saman.mrud.ir قرار بوددیروز به پایان برسد که محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد این مهلت تا پایان سال ۱4۰۰ تمدید شده است.محموزاده دو روز قبل با اعالم اینکه ۳ میلیون و 
۱79 هزار نفر در ســامانه نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند که ۳۲۰ هزار نفر از آنها مجرد هســتند، شــرط 
تمدیــد زمــان ثبت نام مجردهــا را ایجاد تقاضای قابل مالحظه عنوان کرده بود.وی تصریح کرد: برای بخش 
عمده ای از این تعداد یعنی بیش از ۳ میلیون نفر معادل 9۵ درصد متقاضیان مراحل پاالیش سه شرِط  فرم 
ج، عدم مالکیت خصوصی و تاهل در ســتاد انجام شــده و لیســت افراد پاالیش شــده به کارتابل استان ها برای 
بررسی شرط چهارم یعنی سابقه سکونت ارسال شده است. استان ها نیز در حال پاالیش شرط چهارم یعنی 
ســابقه ســکونت حداقل ۵ ســال و یا ثبت سکونت در شــهر مورد تقاضای مسکن هستند که نتایج بررسی را 

ثبت و به ستاد اعالم خواهند کرد.محمودزاده اظهار امیدواری کرد تا این بخش از پاالیش نیز در استان ها و 
شهرهای جدید انجام شود و به زودی به اتمام برسد. برای آن دسته ای از متقاضیان که شرط چهارم نیز احراز 
شود با پیامک اطالع رسانی خواهد شد و افراد واجد شرایط به شکل الکترونیکی به بانک معرفی می شوند تا 
برای آنها حساب باز شود و مراحل خود را طی کنند.محمودزاده در خصوص ثبت نام خودمالکان و معرفی آنها 
به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن اعالم کرد: تقاضای بیش از ۵8 هزار مالک 
برای دریافت تســهیالت خودمالکی در ســامانه نهضت ملی مســکن ثبت و به بانک های عامل برای پرداخت 
تســهیالت معرفی شــده اند.بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱7 مردادماه ۱4۰۰ 
یکی از برنامه های کالن دولت ســیزدهم محســوب می شــود. دولت با تلفیق دو طرح »نهضت ملی مسکن« و 

»اقدام ملی مسکن« قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. 

طبق اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن تمدید شد



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

8 رجب 1443   10 فوریه 2022 پنجشنبه 21 بهمن 1400  شماره پیاپی 2041

نفت و انرژی 4

کاهش وابستگی عراق به دنبال  

ایرانپیدامیکند؟ عراقجایگزینیبرایگاز

کوتاه از انرژی

بین الملل

 گاز تحریمی روسیه 
به چین صادر می شود

شــرکت گازپــروم ممکن اســت از 
میدانی که در جزیره ساخالین هدف 
تحریمهــای آمریکا قرار گرفته، برای 
صادرات گاز به چین تحت توافقی که 
اخیرا امضا کرده است، استفاده کند.

روسیه که سومین صادرکننده بزرگ 
گاز به چین اســت، اخیرا روابطش با 
این کشــور کــه بزرگترین مصرف 
کننده جهان اســت را تحکیم کرده 
اســت تا وابستگی به مشتریان انرژی 
اروپایی سنتی خود را در بحبوحه بن 
بســت با غرب بر سر اوکراین کاهش 
دهد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه جمعه گذشته قرارداد جدید 
تامیــن گاز با چین را اعالم کرد. این 
قــرارداد صــادرات گاز از خاور دور 
روســیه که شــبکه خط لوله آن به 
مسیرهای سنتی صادرات سوخت به 
اروپا متصل نیست را افزایش خواهد 
داد.گازپــروم اعــالم کرد یک توافق 
خرید و فروش بلندمدت با شــرکت 
ملی نفت چین )CNPC( برای تامین 
گاز طبیعــی از طریــق یک خط لوله 
خاور دور امضا کرده است.با رسیدن 
این پروژه به ظرفیت کامل، میزان گاز 
روسیه که از طریق خط لوله به چین 
صادر می شود، به میزان ۱۰ میلیارد 
متر مکعب در سال رشد خواهد کرد 
و به 48 میلیارد متر مکعب در ســال 
بالغ می شــود که شــامل صادرات از 
طریق خط لوله قدرت سیبری است.

گازپــروم منبع تامین قرارداد جدید 
را فاش نکرده اســت. با این حال دو 
منبــع آگاه اظهار کردند گاز ممکن 
اســت از میادین ســاخالین شامل 
یوژنو-کیرینسکوی که واشنگتن در 
ســال ۲۰۱۵ به دلیل نقش مسکو در 
بحران اوکراین هدف تحریم قرار داد 
تامین شــود.این میدان که بخشی از 
بلوک کیرینسکی در دریای اُُختسک 
اســت، ذخایر نفت خام هم دارد در 
حالی که تحریمها مربوط به اکتشاف 
یــا تولید نفت یا گاز در آبهای عمیق 
روسیه است.این تحریمها مانع از آن 
می شــود که شــرکتهای خارجی از 
منابــع هیدروکربن چنین میادینی 

بهره برداری کنند. 

یارانه بنزین در ژاپن 
افزایش یافت

وزارت صنعــت ژاپن اعالم کرد یارانه 
بنزیــن برای توزیع کنندگان نفت از 
هفته آینده که از روز پنج شنبه آغاز 
می شود، به پنج ین در هر لیتر افزایش 
پیدا می کند.منابع دولتی آگاه پیشتر 
به رویترز اعالم کرده بودند ژاپن یارانه 
بنزیــن را بــرای هفتــه از ۳.7 ین به 
پنــج ین در هر لیتر افزایش می دهد 
تا تاثیر افزایش قیمتهای ســوخت را 
تعدیل کند.تحت برنامه ای که در ۲7 
ژانویه به اجرا گذاشته شد، اگر قیمت 
خرده فروشی بنزین از سقف ۱7۰ ین 
عبور کند، دولت ژاپن میزان یارانه را 
هــر هفته تعیین می کند. هیروکازو 
ماتســونو، دبیر اول هیات دولت ژاپن 
روز جاری اعالم کرد: دولت قصد دارد 
دیــداری پیرامون افزایش قیمتهای 
نفت برگزار کند و در این دیدار، وزرا 
دربــاره کارآمدی تدابیری که دولت 
تاکنون اجرا کرده و اقدامات بیشــتر 
بــرای محدود کردن افزایش قیمتها 
بحث و گفت و گو خواهند کرد.ژاپن 
پیش از این در راستای اقدام هماهنگ 
با متحدانش و با هدف کنترل قیمتها، 
برنامــه فروش نفــت از ذخایر ملی 
خــود را اعالم کرده بــود. این توافق 
غیرمعمول میان کشورهای مصرف 
کننــده برای برداشــت هماهنگ از 
ذخایر نفت استراتژیک با هدف مهار 
افزایــش قیمت های انرژی پس از بی 
اعتنایی تولیدکنندگان اوپک پالس 
به درخواســت های مکــرر آمریکا و 
کشورهای دیگر برای افزایش سریع 
تر تولید صورت گرفته است. کوییچی 
هاگیودا، وزیر بازرگانی ژاپن در نوامبر 
اعالم کرده بود این کشــور همزمان 
با جایگزین ســازی نفت، به برداشت 
از ذخایــر اقــدام خواهد کرد. اگرچه 
ژاپن به طور مرتب این رویه را دنبال 
مــی کند امــا در حمایــت از اقدام 
کشــورهای مصرف کننده، زمان آن 

را جلو انداخته است. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

افزایش ظرفیت انتقال گاز ایران با 
افتتاح ایستگاه های تقویت فشار

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران طرح های 
گازرســانی آماده افتتاح برای دهه فجر انقالب 
اســالمی را تشــریح کــرد و گفــت: مأموریت 
امسال شرکت ملی گاز ایران تکمیل پروژه های 
نیمه تمام به ویژه در مناطق کم برخوردار اســت.

مجیــد چگنی در جریان حضور ســیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری در شــرکت ملی گاز 
ایران با اشــاره به افتتاح طرح های گازرســانی، 
اظهار کرد: شــهر نوسود از شهرهای شهرستان 
پاوه که از شــهرهای کم برخوردار کشــور است 
امــروز از گاز طبیعی بهره مند می شــود، پروژه 
گازرسانی به ۱۰9 روستای این استان در مجموع 
با ســرمایه گذاری بیش از ۲7۰ میلیارد تومان، 
امروز کلنگ زنی می شود.وی درباره پروژه های 
گازرســانی صنعتی این اســتان تصریح کرد: 
در اســتان کرمانشــاه امروز 6۵ طرح صنعتی 
به شــبکه  سراســری گاز متصل و کلنگ زنی 
گازرســانی بــه 9۲ طرح صنعتــی نیز با اعتبار 
۱4 میلیارد تومان انجام می شــود.معاون وزیر 
نفت در امور گاز با اشاره به پروژه های گازرسانی 
به اســتان سیســتان و بلوچستان نیز گفت: در 
این استان گازرسانی به شهرستان خاش انجام 
می شــود و عملیات گازرســانی به 9۳ روستا با 
۲۲8 میلیــارد تومان اعتبار، همچنین عملیات 
گازرسانی به ۱۳9 طرح صنعتی با اعتبار نزدیک 
به ۳۰ میلیارد تومان در این استان آغاز می شود.
چگنی همچنین از تکمیل گازرسانی در استان 
خراســان  جنوبی خبر داد و اظهار کرد: در این 
اســتان بر اســاس مصوبه های سفر 6 ماه پیش 
رئیس جمهوری به این استان، ۱69 روستا با کار 
جهادی در مدت 6 ماه به شــبکه گاز سراســری 
متصل شــدند، همچنین عملیات گازرســانی 
به ۱۱۲ روســتا امروز آغاز می شــود، بنابراین با 
تکمیل طرح های جدید، این اســتان در بخش 
شهری و روستایی به طور ۱۰۰ درصدی از نعمت 

گاز بهره مند خواهد شد.
 

سفیر سریالنکا : 

 سریالنکا جایگاه ویژه ای 
برای محصوالت پتروشیمی ایران 

تعریف می کند
سفیر سریالنکا در ایران حجم تولید محصوالت 
تخصصی و نهایی صنعت پتروشــیمی ایران را 
شــگفت انگیز خواند و گفت: می توانیم جایگاه 
ویژه ای برای همکاری در این عرصه بین دو کشور 
تعریف کنیم. ویشوانات آپونسو پس از بازدید از 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست، 
صنعت پتروشیمی ایران را تخصصی و باکیفیت 
برشــمرد و گفــت: با توجه بــه اطالعاتی که در 
بازدید از نمایشــگاه دریافت کردم، از این حجم 
از تولید محصوالت تخصصی و نهایی در صنعت 
پتروشــیمی ایران شگفت زده شدم، با توجه به 
این نکته می توانیم جایگاه ویژه ای برای همکاری 
در این عرصه بین دو کشــور تعریف کنیم.وی 
ضمن اشــاره به واردات نفت از ایران بر توســعه 
روابط اقتصادی دو کشور در زمینه پتروشیمی 
نیز تأکید کرد و افزود: اطالعات محدودی درباره 
توسعه یافتگی صنعت پتروشیمی ایران داشتیم، 
اما این حوزه می تواند فرصت هایی تازه برای دو 
کشــور فراهم کند.سفیر سریالنکا در تهران در 
پایان بر عالقه مندی بخش خصوصی سریالنکا 
به خرید محصوالت پتروشــیمی ایران اشــاره 
کرد و ادامه داد: اطالعات دریافتی از نمایشــگاه 
ایران پالســت را در اختیار بخش خصوصی قرار 
خواهم داد تا آنها بر اســاس نیازهای خود برای 
خریــد یا برقراری ارتباط بــا پروژه های ایرانی 
تعامل کنند، ســریالنکا می توانــد بازار خوبی 

برای محصوالت پتروشیمی باشد. 

 پژوهنده پلیمری مرکز تهران 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی:

ایران چهارمین تولیدکننده 
پلی اتیلن سنگین در جهان است

پژوهنده پلیمری مرکز تهران شــرکت پژوهش 
و فنــاوری پتروشــیمی گفت: ایــران در حالی 
چهارمیــن تولیدکننده پلی اتیلن ســنگین در 
جهان اســت که شــیوع ویروس کرونا ســبب 
کاهــش ســه درصــدی تولید ایــن محصول 
شــد.مجید حبیب الهی گفــت: پلی اتیلن یکی 
از پرمصرف تریــن پلیمرهای جهان اســت که 
در ســال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن از این 
محصول مصرف شــده که در ســال ۲۰۲۵ به 
بیش از ۱۳۲ میلیون تن می رسد.وی مهم ترین 
کاربردهــای مصرف پلی اتیلــن را فیلم و ورق، 
فرآیندهــای قالب گیری و لوله و پروفیل اعالم 
کرد و افزود: از سال ۲۰۲۰ دو منطقه خاورمیانه 
و ایاالت متحده آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده 
و صادرکننده این محصول هســتند و چین هم 
در سال ۲۰۲۰ یکی از بزرگ ترین واردکنندگان 
آن بوده است.حبیب الهی تصریح کرد: البته در 
ســال ۲۰۲۵ چین از نظر ظرفیت تولید ایاالت 
متحده آمریکا و خاورمیانه را پشــت سر خواهد 
گذاشت، با این حال خاورمیانه همچنان جایگاه 
بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده پلی اتیلن 

را خواهد داشت.

عــراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک پس 
از عربســتان سعودی اســت، برای بیش از 9۰ درصد 
درآمد بودجه به فروش نفت وابســته اســت و برای 
کاهش وابســتگی به واردات گاز از سوی آمریکا تحت 
فشــار قرار دارد. با وجود این که آمریکا از ســال ۲۰۱8 
صادرات انرژی ایران را هدف تحریم قرار داد اما با صدور 
معافیتهایی، به عراق اجازه داد به واردات از ایران ادامه 
دهــد اما هشــدار داد اگر عــراق در یافتن منابع دیگر 
سوخت و برق پیشرفتی نداشته باشد، این معافیتها را 
خاتمه خواهد داد.شبکه برق عراق پس از سالها جنگ 
که نابودی زیرساخت حیاتی را به دنبال داشته است، 
ضعیف مانده و عرضه متناوب گاز و برق از سوی ایران به 
کمبود گسترده برق در عراق به خصوص در ماه های داغ 
تابستان منجر شده است. قطعی های برق بارها باعث 
اعتراضات گسترده عراقی ها و در مواردی مسدود شدن 
راه های دسترســی به میادین نفتی از سوی آنها شده 
اســت. عراق برای جذب شرکتهای چند ملیتی مانند 
زیمنس آلمان و جنرال الکتریک آمریکا برای بازسازی 
زیرساخت ویران شده این کشور تالش کرده است.به 
دلیل کمبود تاسیسات، عراق عمده گازی که به همراه 
نفت تولید می شــود را می ســوزاند و از واردات نیروی 
ایران برای تامین برق مورد نیازش اســتفاده می کند. 
طبق گزارش بانک جهانی، عراق در سال ۲۰۲۰ پس 
از روســیه دومین رکورددار مشــعل سوزی در جهان 
بود.به تازگی این کشور با  قطر درباره امکان تامین گاز 
مورد نیاز بغداد بر ای رفع کمبود برق گفت و گو کرد، 

اما اینکه جایگزینی برای ایران باشــد موضوعی قابل 
بحث است، باید توجه داشت که صنعت نیروی عراق 
بــه حداقل هفت میلیارد فوت مکعب در روز خوراک 
برای 4۰ گیگاوات ظرفیت برق نصب شده نیاز دارد که 
به معنای در پیش بودن راه طوالنی تا قطع وابستگی 
به واردات از ایران است. بعالوه مصرف ساالنه انرژی به 
دلیل رشد جمعیت، پنج تا هفت درصد رشد می کند.
مرتضی بهروزی فر- کارشناس ارشد حوزه انرژی در این 
رابطه گفت: عراق اگر بخواهد از قطر واردات داشته باشد، 
قطعا باید پایانه دریافت ال ان جی را نصب کند و مسلما 
با توجه به شرایطی که ایران دارد می تواند سراغ این 

گزینه برود. متاسفانه زیرساخت های ما کامل نیست 
و حجم ذخیره ســازی قابل قبولی نداریم که بتوانیم 
در پیک زمستان که مصرف افزایش می یابد، بتوانیم 
به تعهدات صادراتی خود پایبند باشیم.وی اظهار کرد: 
طی دو دهه گذشــته تالش شــده تا ذخایر زیرزمینی 
داشته باشیم برای پیک سایی دوران اوج مصرف اما به 
دلیل  مشکالتی که وجود داشته، این اتفاق نیفتاده و 
اکنون نیز عراق به دنبال حفظ امنیت انرژی است.این 
کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به اهمیت امنیت 
انرژی برای یک کشــور، اظهار کرد: زمانی که واردات 
گاز کاهش پیدا کند، تولید برق کاهش می یابد و از آن 

طرف ناآرامی اجتماعی به وجود می آید، به همین دلیل 
این کشور از هر جایی که بتواند دنبال دریافت گاز است 
که یکی از موارد آن می تواند قطر باشــد و قاعدتا باید 
از طریق ال ان جی صورت بگیرد.بهروزی فر با تاکید 
بر اینکه پروژه دلفینی که ۳۰ سال پیش  مطرح شد و 
بخشی از آن اتفاق افتاد، قرار بود تمام کشورهای حاشیه 
جنوب خلیج فارس را به یکدیگر متصل کند و گاز قطر 
را از عمان و عمارات گرفته و تا عربستان و عراق و اردن 
و حتــی صــادرات برای اروپا ادامه پیدا کند اما به دلیل 
مشکالتی که کشورهای عربی با یکدیگر داشتند، عمال 
این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین تنها مسیری که می تواند عراق 
از قطر گاز وارد کند به صورت ال ان جی خواهد بود.وی 
تصریح کرد: با توجه به شرایطی که وجود دارد یکی از راه 
های محدودی است که عراق بتواند گاز خود را تامین 
کند، تا زمانی که بتواند در تولید داخلی خودکفا شود، 
این دوره نیز طوالنی نخواهد بود و ظرف پنج تا شش 
ســال آینده عراق به نقطه ای خواهد رســید که نیاز به 
واردات گاز نخواهد داشــت.این کارشناس ارشد حوزه 
انرژی با اشاره به نقش عربستان و نفوذ آن برای تغییر 
نقشه انرژی منطقه نیز، اظهار کرد: عربستان با اینکه 
یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت دنیاســت، در 
مورد تولید گاز نقش زیادی ندارد و بخش عمده تولید 
گاز این کشــور مربوط به گازهای همراه نفت اســت و 
این کشور در زمان هایی تا روزی 9۰۰ هزار بشکه نفت 
خام در تاسیسات خود مصرف می کند تا بتواند تامین 

انرژی داخلی را داشته باشد.

خبر ویژه

ســخنگوی صنعت برق گفت: صنعت برق تا حد امکان با مشــترکان بدهکار برای 
جلوگیری از قطع برق همکاری می کند، اما به طور معمول پس از صدور قبض، 
دو هفته مهلت پرداخت به مشــترکان داده می شــود.بر اساس این خبر مصطفی 
رجبی مشهدی ، سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت، در 
قالب پیامک به مشــترکان اخطار داده و یک هفته نیز به آن مهلت پرداخت داده 
می شود، اظهار کرد: در صورت عدم پرداخت، اخطار قطع برق به مشترک ارسال 
می شود که حتی در این صورت نیز 48 ساعت بعد برای قطع موقت انشعاب اقدام 

خواهد شد. سخنگوی صنعت برق افزود: با این حال در این بین نیز سعی می شود 
با ارســال پیامک هایی در چند نوبت، نســبت به یاداوری مشــترک برای پرداخت 
قبض برق مصرفی اقدام شود.سخنگوی صنعت برق در ادامه با تاکید بر اینکه عدم 
پرداخت صورت حساب برق مصرفی )قبض برق( به منزله تجاوز به حقوق دیگران 
است، گفت: صنعت برق بیشترین مشکل را در خصوص عدم پرداخت بدهی ها، با 
مشترکان پرمصرف دارد؛ مشترکان کم مصرف  یا کسانی که در سطح الگو مصرف 
می کنند، بیشترین میزان همکاری را با صنعت برق در پرداخت قبوض خود دارند.

سخنگوی صنعت برق پاسخ داد؛ 

برق بعد از چند بار اخطار قطع می شود؟

وزیر نفت بیان کرد:

گازی و پتروشیمی افتتاح شده  ح های  ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومانی طر
وزیر نفت ارزش های طرح های گازرســانی و پتروشــیمی را که  افتتاح یا 
عملیات اجرایی آن آغاز شــده 4۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: 
گازرسانی به صنایع بی شک در اشتغال زایی و درآمدزایی مؤثر خواهد بود. 
جواد اوجی در آیین گشایش و آغاز به کار طرح های گازرسانی و پتروشیمی 
با حضور رئیس جمهوری با اشاره به اینکه پارسال مردم عزیز ما در بعضی 
از اســتان های کشــور به دلیل تأمین  نشدن سوخت )گاز یا سوخت مایع( 
شاهد خاموشی بودند که این مهم به دلیل سرمایه گذاری نکردن اتفاق افتاده 
است، تصریح کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم و َحسب دستور جنابعالی 
)رئیس جمهوری( تأمین سوخت زمستانی به عنوان اولویت نخست وزارت 

نفت در دستور کار قرار گرفت و برنامه های کوتاه مدت تدوین شد.وی با بیان 
اینکه با افزایش سقف مصرف میعانات گازی در پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، 
پاالیشگاه های کوچک مقیاس و صادرات ۲.۵ تا ۳ برابری میعانات گازی 
کمک بزرگی به تولید گاز کرده است، اظهار کرد: مصرف گاز در بخش های 
مختلف خانگی، صنایع، نیروگاهی امسال برخالف تولید با افزایش ۱۰ تا 
۱۲ درصدی همراه شده است.وزیر نفت به تأمین سوخت مایع نیروگاه ها 
به عنوان یکی از دغدغه های وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با افزایش هزینه 
تانکرهای سوخت رســان و ایجاد انگیزه، ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها و 
صنایع ۱.۵ میلیارد لیتر بیشتر از پارسال بوده است، در حالی  که آغاز به کار 

دولت سقف سوخت مایع نیروگاه ها و صنایع ۲۵ درصد کمتر از پارسال بود.
اوجی با بیان اینکه اجرایی شدن سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به 
مقصد آذربایجان به پایداری گاز در شمال شرق کشور کمک کرده است، 
افزود: با تعمیرات و اورهال پاالیشگاه ها، خطوط انتقال، همچنین استفاده 
از برخی ترفندها خوشــبختانه در هیچ اســتان و شهرستان کشور قطعی 
گاز نداشتیم.وزیر نفت با بیان اینکه 6 یا 7 قرارداد توسعه میدان گازی با 
شــرکت های داخلی و خارجی به ارزش 4.۵ میلیارد دالر امضا و عملیات 
اجرایی آنها آغاز شده است، تصریح کرد: اقدام های خوبی برای جمع آوری 
گازهای همراه مشعل که به تولید گاز کشور کمک می کند، انجام شده است.

یک مقام مسئول:

۷۰ درصد مطالبات صندوق توسعه ملی 
در بخش انرژی است

مدیر قراردادهــا، پیگیری مطالبات و نظارت 
بــر مصرف صندوق توســعه ملی گفت: بیش 
از 7۰ درصــد مطالبــات صنــدوق در بخش 
نفــت و گاز و نیــروگاه اســت.رضا محمدی 
مدیر قراردادهــا، پیگیری مطالبات و نظارت 
بر مصرف صندوق توســعه ملی ضمن تشریح 
آخریــن وضعیــت وصول مطالبــات ارزی و 
ریالــی صندوق، اعالم کرد: صندوق توســعه 
ملی در راســتای صیانت از منابع ارزی کشور، 
طی ســالیان اخیر پیگیری های مستمری در 
خصوص وصول مطالبات خود از دولت و بخش 
خصوصی انجام داده است؛ در این بین هرچند 
عمده مطالبات ارزی صندوق مربوط به منابع 
اعطایــی به دولــت بوده، لیکن تاکنون وصول 
مطالبــات از دولــت ناچیز بوده و عمده منابع 
وصول شــده نیــز مربوطه به طرح های بخش 
خصوصی است.وی تصریح کرد: طی سال های 
اخیر و پس از به بهره برداری رسیدن طرح های 
ارزی تأمین مالی شده، اقدامات صندوق برای 
وصول مطالبات خود از بخش خصوصی صورت 
گرفته، لیکن با توجه به مشــکالت اقتصادی 
کشــور و تحریم هــای ظالمانه بیــن المللی 

و ســایر مشــکالت داخلــی و خارجی تحقق 
اهــداف وصول مطالبات این صندوق با چالش 
جدی مواجه شده است. وی با اشاره به پیگیری 
جدی تر وصول مطالبات از دولت و بخش های 
خصوصــی ، گفت: این صندوق تالش می کند 
از تمــام ظرفیت های قانونی و حاکمیتی خود 
برای حفظ سهم نسل های آینده مطابق بامفاد 
اساســنامه خود و منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( اســتفاده کند.رضا محمدی با 
بیان اینکه بیش از 7۰ درصد مطالبات صندوق 
در بخــش نفت و گاز و نیروگاه اســت، گفت: 
عمده مســائل صندوق در این مسیر در بخش 
طرح هــای ارزی تأمین مالی شــده در حوزه 
انرژی به ویژه دربخش نفت و گاز و نیروگاه با 
وجود اخذ تضامین الزم از دولت، وزارت نیرو 
و شــرکت ملی نفت ایران، می باشد.وی اضافه 
کرد: با وجود کلیه مشکالت و مسائل پیش رو 
این صندوق با جدیت بیشتری نسبت به وصول 
مطالبــات خود اقدام نموده که این پیگیری ها 
منجــر به وصول بیــش از ۲.۵ میلیارد دالر از 
مطالبــات ارزی صنــدوق از بخش خصوصی 

شده است.

کید کرد؛ مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تا

گسترش همکاری های شرکت ملی حفاری 
ایران و جهاددانشگاهی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی 
حفاری ایران بر گسترش همکاری بیش از پیش 
میان این شــرکت و جهاددانشگاهی تاکید کرد.

حمیدرضا گلپایگانی در نشســت مشترک میان 
شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی که 
با حضور  رئیس، معاونان و جمعی از مسئوالن ملی 
حفاری و جهاد دانشگاهی برگزار شد، از همکاری 
میان این مجموعه در زمینه پروژه های پژوهشی 
و تولید قطعات تقدیر و ابراز امیدواری کرد که در 
ارتباط با بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری شرکت 
نیز پرتوان و موفق عمل شــود.وی همچنین بر 
حمایت همه جانبه این شــرکت از تولید داخل 
و بومی ســازی قطعات، تجهیزات کاربردی در 
صنعــت نفت و حفاری تاکید کرد و افزود: بحث 
نوســازی ناوگان حفاری یکی از اولویت های این 
شرکت است و به صورت همزمان بحث بازسازی 
ناوگان نیــز مورد توجه خواهد بود.گلپایگانی با 
بیان اینکه به دنبال آن هســتیم تا با حمایت از 
ســاخت داخل جلوی واردات محصوالت گرفته 
شــود، گفت: جهاد دانشگاهی رابط دانش بنیان 
با شــرکت های داخلی اســت و می تواند در این 
زمینه به شــرکت ملی حفاری ایران کمک کند.

همچنین در این مراسم حمیدرضا طیبی، رئیس 
جهاد دانشگاهی ضمن تقدیر از میزبانی و همکاری 
میان شرکت ملی حفاری ایران و جهاددانشگاهی، 
گفت: جهاد دانشــگاهی کشور و کلیه واحدهای 
آن در این شرایط حساس، تالش می کند با تمام 
توان به کمک صنعت از جمله صنعت راهبردی 
حفاری کشور بیاید.وی ضمن اعالم آمادگی برای 
همکاری در تامین نیازهای فناورانه کشور گفت: ما 
همیشه قدردان حمایت های شرکت ملی حفاری 
ایران هستیم که در این زمینه پیشگام بوده است.

طیبی عنوان کرد: جهاددانشگاهی آمادگی دارد 
روی بخش های فناوری ســرمایه گذاری کند اما 
این مساله به شرطی است که تضمین خرید داشته 
باشیم تا بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.وی 
افزود: هدف جهاد دانشگاهی این است که بتواند 
برای کشــور مثمرثمر باشــد تا بتوانیم تولید و 
اشتغال داشته باشیم و برای جوانان کشور امید 
ایجــاد کنیم.رئیس جهاد دانشــگاهی در پایان 
این نشســت گفت: خوزستان خاستگاه صنعت 
نفت ایران اســت و هرچه بتوانیم در این اســتان 
به ساخت داخل بیشتر توجه کنیم، قطعا زمینه 

ایجاد اشتغال در خوزستان بیشتر می شود.
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55بانک و بیمه
با موافقت رئیس مجمع عمومی صندوق 

 تامین خسارت های بدنی 
صورت می گیرد؛

 بخشودگی جرایم دیرکرد 
بیمه شخص ثالث

 بــا موافقــت رئیس 
عمومــی  مجمــع 
تامیــن  صنــدوق 
بدنی،  خسارت های 
جرایم دیرکرد بیمه 
شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی 
بخشــیده می شــود.در طرح بخشودگی 
جرایم بیمه شخص ثالث، »جرائم دیرکرد 
بیمه شــخص ثالث تمامی وســایل نقلیه 
موتوری زمینی به منظور حمایت از اقشار 
آســیب پذیر، پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی )به دلیل شرایط اقتصادی حاکم 
بر جامعه ناشــی از تحریم های ظالمانه و 
پاندمی ویروس کرونا( و در راستای ترویج 
فرهنــگ بیمــه و افزایــش ضریب نفوذ 
بیمه ای و به مناســبت ســالروز پیروزی 
انقالب اســالمی و اعیاد اسالمی پیش رو، 
از تاریخ ۲۰ بهمن ماه تا ۱۰ اسفندماه سال 
جاری به مدت ۲۰ روز بخشوده می شود«.

ایــن بخشــودگی در خصوص جریمه بند 
»ب« ماده ۲4 قانون بیمه اجباری شخص 
ثالث انجام می شــود و دارندگان وســایل 
نقلیــه موتورســیکلت و ماشــین آالت 
کشــاورزی در صــورت خریــد بیمه نامه 
یکساله از پرداخت جریمه، معاف خواهند 
شد.در ماده ۲4 قانون بیمه اجباری شخص 
ثالث آمده است که مبلغی معادل حداکثر 
یک ســال حق بیمــه اجباری از دارندگان 
وســیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع 
این قانون خودداری کنند وصول می شود. 
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، 
تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه 
مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق 

می رسد.

نحوه محاسبه جرایم دیرکرد بیمه 
شخص ثالث چگونه است؟

جریمه دیرکرد بیمه شــخص ثالث تا مدت 
یک سال به صورت روزانه حساب می شود. 
فــرد تابع این قانون بایــد در زمان تمدید 
بیمه نامه خودرو و صدور بیمه جدید جریمه 
دیرکرد بیمه را به شرکت بیمه گر پرداخت 
کند. این هزینه شامل: >> حق بیمه بدون 
تخفیف تقســیم بــر ۳6۵ روز خواهد بود. 
عدم تمدید یک سال به باال به صورت ثابت 
محاســبه خواهد شد<< .همچنین عوامل 
زیادی وجود دارند که مقدار جریمه دیرکرد 
شخص ثالث را تعیین می کنند: نوع خودرو 
+ تعداد ســیلندر + ظرفیت بار ماشــین + 

شرکت بیمه گر

؛ هم زمان با گرامیداشت ایام دهه فجر

مدیرعامل و کارکنان بانک 
توسعه تعاون با آرمان های 

امام خمینی)ره( تجدید 
میثاق کردند

هم زمــان با گرامیداشــت ایام دهه فجر، 
مدیــر عامــل، مدیــران و کارکنان بانک 
توســعه تعاون، در مراســم تجدید میثاق 
با آرمان های بنیان گذار انقالب اســالمی 
حضور یافتند.در این مراســم که با حضور 
حجــت ا... عبدالملکی وزیــر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی، معاونین وزیر، روســا و 
همکاران وزارتخانه و دستگاههای تابعه و 
برگزار شد، حجت اله مهدیان مدیر عامل، 
مدیران و کارکنان بانک توســعه تعاون به 
همراه حاضرین در جوار مرقد مطهر امام، 
بــا نثــار تاج گل و قرائت زیــارت نامه، به 
مقام شامخ حضرت امام خمینی )ره( ادای 
احترام نمودند.مهدیان در حاشیه مراسم 
اظهار داشــت: انقالب اسالمی رویدادی 
برای حضور عمــوم مردم در صحنه های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود و توجه 
ویژه به بخش تعاون نیز از دســتاوردهای 
انقــالب بوده اســت.وی افــزود: تعاون 
راهکاری برای مشــارکت بیشتر مردم در 
فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی اســت 
و کمــک برای توســعه تعاون می تواند به 
تحقق اهــداف راهبردی نظام جمهوری 
اســالمی کمــک نماید.مهدیــان گفت: 
بانک توســعه تعاون متشکل از همکارانی 
برخاســته از آحاد جامعه در پی آن بوده 
اســت تا با ایفای نقش در طرح های مهم 
ملی، شرایطی را فراهم سازد تا جریان های 
سالم تولید و اشتغال در سراسر کشور مورد 

حمایت واقع شوند.

اخبار

 در جلسه شورای مدیران شرکت بیمه »ما« 
تاکید شد؛

 لزوم حفظ انسجام کاری 
در روزهای پایانی سال

نشست شورای مدیران شرکت بیمه »م« با حضور 
سرپرســت، اعضای هیات عامل و مدیران شرکت 
برگزار شد.جلسه شورای مدیران ستادی و اجرایی 
در سالن اجتماعات بیمه “ما” برگزار شد و بررسی 
عملکرد کلیه مدیریت ها در یازده ماه نخست سال 
از جمله موضوعات پرداخته شــده در این جلسه 
بود.در این نشست که با حضور دکتر احمد توکل 
مقدم سرپرست و نایب رییس هیات مدیره، اعضاء 
هیات عامل، مدیران ســتادی و سرپرســتی های 
شــعب اســتان تهران برگزار شد، سرپرست بیمه 
“مــا” ضمن تبریک حلــول ماه رجب و تقارن آن 
بــا دهه مبارک فجرو آرزوی توفیق بهره مندی از 
بــرکات این ماه عزیــز از تالش همه همکاران در 
سال ۱4۰۰تشکر کرد.توکل مقدم ضمن تشکر از 
تالش همه همکاران به عنوان سرمایه های اصلی 
شرکت، از زحمات دکتر بهاری فر طی چند سال 
گذشــته تقدیر و خاطرنشان کرد: دکتر بهاری فر 
یکی از مدیران جوان صنعت بیمه است و در بیمه 
“ما” همواره باالتر از بودجه های تعیین شده گام 
برداشــت و ضریب خســارت شرکت را پایین تر از 
میانگین ضریب خسارت صنعت نگاه داشت.توکل 
مقدم الزمه حیات یک ســازمان را تغییر دانست 
و گفت: تغییر در هر سازمانی باعث ایجاد فرصت 
های جدید در آن ســازمان می شــود. چنانچه 
تغییر وجود نداشــته باشــد، شرکت دچار رکود و 
یکنواختی می شــود.وی تغییرات را باعث تزریق 
تفکرات جدید دانســت و گفت: تمام تالشــم این 
خواهد بود که همچون گذشته، امانتدار کلیه ذی 
نفعان باشــم و اطمینان دارم با تالش، دلسوزی و 
همدلی باالی پرســنل و پتانســیل و ظرفیتی که 
در آنها ســراغ دارم، در کمترین زمان ممکن و با 
باالترین سرعت به اهداف سازمانی دست خواهیم 
یافت.سرپرست بیمه “ما” در ادامه از تحقق ۱۳6 
درصــدی برنامه ابالغی تــا ۱۵ بهمن ماه ۱4۰۰ 
ابــراز رضایت کرد و اظهار امیدواری کرد که بیمه 
“ما” در سال ۱4۰۱ نیز با افزایش سرعت عمل در 
تصمیم گیری، جذب نیروهای توانمند و با تجربه، 
افزایش سهم از بازار با ترکیب مناسب پرتفوی، ارائه 
خدمات بهتر، طراحی محصوالت جدید و نوین و 
فعال تر شــدن شبکه فروش بتواند رشد و توسعه 
خود را ادامه بدهد.در ادامه سلیمیان مدیر طراحی 
و توسعه کسب و کار بیمه “ما” ضمن بیان جزییات 
عملکــرد۱۱ ماهه ، خالصه ای از آخرین وضعیت 
برنامه اســتراتژیک و عملیاتی شرکت با توجه به 
سند راهبردی صنعت بیمه تا سال ۱4۰4 را مطرح 
و گزارشــی از نقاط ضعف و قوت شــبکه فروش 
را ارائه کرد.در ادامه جلســه، چند تن از مدیران 
ستادی بیمه “ما” نیز نقطه نظرات خود را درباره 
برنامه های ســال ۱4۰۱ بیان کردند. توکل مقدم 

نیز به سواالت مدیران پاسخ داد.

به دلیل پاسخگویی موثر بانک مسکن صورت گرفت؛

تقدیر معاونت ارتباطات و پیگیری 
مجلس از مدیرعامل بانک مسکن

 اسم یکله معاون ارتباطات 
و پیگیری حوزه ریاســت 
مجلس شورای اسالمی در 
نامه ای از محمود شــایان 
مدیرعامل و کارکنان بانک 
مســکن به دلیل پاســخگویی موثر و ســریع به 
مطالبات مردم قدردانی کرد.قاســم یکله معاون 
ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای 
اسالمی در نامه ای از محمود شایان مدیرعامل و 
کارکنان بانک مسکن به دلیل پاسخگویی موثر و 
ســریع به مطالبات مردم قدردانی کرد.متن این 

تقدیر بدین شرح است:
جناب آقای دکتر شایان،

مدیرعامل محترم بانک مسکن
پاســخگویی و پیگیری درخواســت های مردمی 
همــواره یکــی از تاکیدات مهم مکتب اســالم به 
کارگزاران حکومتی بوده و در حکمروایی مطلوب 
در نظــام جمهوری اســالمی از جایــگاه ویژه ای 
برخوردار است؛ لذا ضمن تبریک ایام ا… دهه فجر 
و در طلیعه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، از اینکه در جهت ارتقای کیفیت حکمرانی 
در این نظام مقدس از طریق پاســخگویی موثر و 
به موقع به مطالبات مردم عزیز کشــورمان، با این 
معاونت همکاری شایسته ای داشته اید، صمیمانه 
از جنابعالی و همکاران محترم آن مجموعه قدردانی 
نموده، ســالمتی و توفیق روزافزون تان را از درگاه 

ایزد منان مسئلت می نمایم.
قاسم یکله/    معاونت ارتباطات و پیگیری مجلس 

شورای اسالمی

رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران خبر داد؛

۱۰ماههاولسال رشد9۲درصدیتسهیالتاعطاییدر
رییس شــعبه بوشــهر بانک توســعه صادرات ایران گفت: تسهیالت 
پرداختی به مشــتریان در این شــعبه طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱4۰۰ 
بالغ بر 698 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
رشـــد 9۲ درصدی را نشــان می دهد.محمد افالکی ضمن تبریک 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: عمده تسهیالت اعطایی 
در ســال جاری، تســهیالت سرمایه در گردش در قالب عقود مرابحه، 
مشــــارکت مدنی و سلف در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
صادرات محور قرار گرفته اســت.وی با اشــاره به اینکه غالب فعاالن 
حوزه صنعت و معدن ، کشــاورزی ، بازرگانی و خدمات اســتان بوشهر 
از تسهیالت ارزان قیمت بانک توسعه صادرات برخوردار بوده اند، گفت: 
شــعبه بوشهر بانک توســعه صادرات ایران، باالترین میزان تسهیالت 
صادراتی در حوزه آبزیان را در میان ســایر شــعب این بانک به خود 
اختصاص داده اســت.افالکی تصریح کرد: عمده برنامه ریزی اعتباری 
بانک توسعه صادرات ایران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
جهش تولید و اشــتغال زایی و کمک به صادرات غیر نقتی بوده قرار 
دارد.وی اعالم کرد: حجم منابع جذب شده شعبه بوشهر طی ۱۰ ماه 

گذشته به بیش از ۲۰6 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل با ۱78 میلیارد ریال جذب منابع، رشد ۱6درصدی را تجربه 
کرده است.افالکی با اعالم اینکه تسهیالت پرداختی بانک در سال جاری 
ســه برابر منابع آن بوده، گفت: مانده تســهیالت شعبه تا پایان دی ماه 
۱4۰۰ بالغ بر 786 میلیارد ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه در 

سال گذشته با ۵۵6 میلیارد ریال مانده تسهیالت، بیش از 4۱ درصد 
رشد داشته است.رئیس بانک توسعه صادرات بوشهر اظهار داشت: در 
حال حاضر کل مانده مطالبات معوق شعبه بوشهر به مبلغی حدود 4 
درصد کل مانده تسهیالت شعبه است که بخش عمده ای از این رقم، 
ناشی از سنوات قبل بوده است و با توجه به تعامالت و اقدامات انجام 
شــده در آینده ای نزدیک مانده این رقم به میزان قابل مالحظه ای 
کاهش خواهد یافت.افالکی در ادامه گفت: بانک توسعه صادرات ایران 
با بهره مندی از تسهیالت شعبه مرکزی با هدف تقویت و تأمین بخشی 
از آب شــرب شــهر بوشــهر از طریق شیرین سازی و تصفیه آب دریا با 
تأمین مالی پروژه آب شــیرین کن شــرکت نور ویژه در بعد اجتماعی 
نیز فعال بوده اســت.وی با اشــاره به اینکه9۰ درصد از صادرکنندگان 
نمونه اســتانی و کشــوری در بخش آبزیان از مشــتریان شعبه بوشهر 
هســتند، اذعان داشت: خوشــبختانه با توسعه تعامل همکاران شعبه 
با فعاالن اقتصادی حوزه آبزیان اســتان، توانســته ایم در زمینه عمل 
آوری و صادرات در این بخش موفق عمل کرده و در راستای پیشبرد 

اهداف کالن اقتصادی کشور گام برداریم.

کردند نمایندگان برتر جشنواره اوج، اقدامات بیمه رازی را مثبت ارزیابی 
نمایندگان برتر در جشنواره زمستانی اوج، اقدامات و سطح تعامل بیمه 
رازی با شبکه فروش در زمینه اطالع رسانی و همراهی با نمایندگان در 
سال جاری را متفاوت از سال های گذشته دانستند و معتقدند اقدامات 
صورت گرفته در عملکرد شعب و نمایندگان تاثیر بسزایی داشته است.

هفدهمین یکشــنبه ها با نماینده ها و شــبکه فروش به میزبانی شعبه 
آپادانا و نمایندگان برتر این شــعبه در جشــنواره زمستانی اوج برگزار 
شــد.در این رویداد که با حضور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه رازی و مدیر شعبه آپادانا برگزار شد، نمایندگان برتر این شعبه در 
جشنواره زمستانی اوج همچون سمیه صادقی، محمد کرمانی، علیرضا 
گروســی، رضا کاظمی و محســن حاج میرزاعلی اکبر حضور داشتند و 
از فرآیند فعالیت در صنعت بیمه و همکاری چند ســاله با بیمه رازی 
ســخن گفتند.نمایندگان برتر شعبه آپادانا در جشنواره زمستانی اوج 

در این دیدار از اقدامات خود در فضای مجازی در راستای معرفی انواع 
بیمه نامه و کسب پرتفوی متناسب با پنج چرخش استراتژیک ابالغی 
سال جاری بیمه رازی سخن گفتند و خاطرنشان کردند که محتوای 
تبلیغاتی، آموزشــی و اطالع رســانی شــرکت بیمه رازی در یک سال 
اخیر رشــد چشــمگیری داشته و اقداماتی همچون شنبه های طوفان 
اینستاگرامی ، عامل همراهی و یک دستی نمایندگان و شبکه فروش 
شده است.همچنین در این دیدار موارد تبلیغاتی و فرآیند عرضه کاالی 
تبلیغاتی به نمایندگان و شــبکه فروش از ســوی شــرکت بسیار مورد 
توجه و اســتقبال قرار گرفت و نمایندگان برتر جشــنواره اوج در شعبه 
آپادانا خواستار افزایش سطح تعامل ستاد با شبکه فروش شدند و این 
در حالی بود که نمایندگان میزان ارتباط و همراهی ســتاد و شــعب را 

در ماه های اخیر بسیار مناسب و تاثیرگذار دانستند.

اخبار

با کمک بانک توسعه صادرات ایران محقق شد؛

کشور صرفه جویی ارزی ۳.5 میلیون دالری برای 
شرکت داروسازی اکسیر از مشتریان شعبه خرم آباد بانک توسعه 
صــادرات ایــران، برای اولین بار موفق به تولید داروی نوراپی نفرین 
شد؛ این دستاورد صرفه جویی ارزی بالغ بر ۳.۵ میلیون دالر برای 
کشــور به دنبال دارد.غالمرضا رومیانی نژاد، رئیس شعبه خرم اباد 
بانک توسعه صادرات ایران، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، گفت: بانک توسعه صادرات ایران مفتخر است؛ به عنوان 
بانکی پیشــرو در حمایت از شــرکت های صادرات محور، با اعطای 
۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت سرمایه درگردش از محل منابع بانک 
و صندوق توسعه ملی به شرکت داروسازی اکسیر در فرایند تولید 
صادراتی کمک کند.رومیانی نژاد اظهار داشت: شرکت داروسازی 
اکسیر با تولید انبوه این داروی حیاتی که در طبقه بندی داروهای 
قلبی عروقی قرار دارد، عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور، همچنین 

فرصت صادرات به کشورهای دیگر را فراهم کرده است.وی با اعالم 
آمادگی بانک توســعه صادرات ایران دراستان لرستان برای تامین 

مالی شــرکت های صادراتی گفت: این شــعبه از بانک بسته کاملی 
از خدمــات ارزی اعــم از فروش ارز، حوالجات ارزی، صدور ضمانت 
نامه های بانکی ، اعتبارات اســنادی ریالی و ســایر نیازمندی های 
تخصصی بانکی به مشتریان ارائه می دهد.رومیانی نژاد خاطرنشان 
کرد: صادرکنندگان و تولید کنندگان استان لرستان در گروه های 
مختلف دارویی انسانی و دامی ، آرایشی بهداشتی ، فلزی و کانی ، 
سیمان ، ظروف خانگی ، مواد غذایی و شرکت های دانش بنیان قرار 
دارند.وی اعالم کرد: شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات ایران تا 
نیمه بهمن ماه سال جاری بیش از دو هزار میلیارد ریال تسهیالت 
با کمترین نرخ سیســتم بانکی به واحد های تولیدی و صادراتی از 
محل منابع بانک و صندوق توســعه ملی پرداخت کرده که نســبت 
به مدت مشابه در سال قبل رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامل بیمه سینا با اشاره به رشد شاخص های عملکردی این 
شرکت گفت: اهداف تعیین شده با توجه به رویکرد برنامه محوری 
و تخصص گرایی حاکم بر مجموعه، تحقق یافته است.دکتر رضا 
جعفری در جمع مدیران بیمه سینا با تشریح وضعیت این شرکت 
در ســال ۱4۰۰ اظهار داشــت: خوشبختانه در سال جاری طبق 
برنامه اســتراتژیک و بودجه پیش بینی شــده حرکت کردیم، به 
طــوری کــه تاکنون درآمد ناشــی از فروش بیمه نامه به ۲ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان رســیده و پیش بینی می شــود که این رقم تا 
پایان امسال از مرز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رود و این 
شرکت سهم خوبی از بازار بیمه را به خود اختصاص دهد.وی ادامه 
داد: در بخش پرداخت خسارت نیز با کمک واحدهای فنی و مالی 
و علی رغم اینکه بروز بیماری کرونا موجب رشد ضریب خسارت 

بیمه های درمان شــده، خســارت ها به طور منظم و بدون وقفه 
در حال پرداخت بوده و این مســئله موجب بهبود رضایت مندی 
مشــتریان شده اســت.به گفته وی، اگرچه بازار سرمایه در سال 
جاری روند و بازدهی مناسبی نداشته اما در بخش سرمایه گذاری، 
با همفکری و تالش کمیته تخصصی ســرمایه گذاری از بازارهای 
جایگزین استفاده کردیم و خوشبختانه شرایط خوبی در این زمینه 
داریم که آثارش در ســال های آتی موجب تقویت شــاخص های 
سودآوری شــرکت خواهد شد.مدیرعامل بیمه سینا، هم افزایی 
واحدهای صف با ستاد را از نقاط قوت این شرکت دانست و افزود: 
ایجاد زیرساخت های مناسب و تقویت روحیه کارمحوری در کنار 
رعایت اصول حرفه ای و پرهیز از نرخ شکنی موجب پیشبرد بیش 

از پیش اهداف سازمانی شده است.

ح کرد؛ مدیرعامل بیمه سینا مطر

تحقق اهداف بیمه سینا در مسیر برنامه محوری

خبر  ويژه

جوایز برگزیدگان میابقات فوتبال روی میز اولین دوره از جشــنواره ورزشــی 
صنعت بیمه،  با حضور تنی چند از مدیران ارشــد صنعت برگزار شــد.این مراسم 
با حضور هادی عبداللهی معاون،توســعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، علیرضا 
محمدعلی مسئول توسعه ورزش صنعت بیمه، یاسر فرهی معاون منابع انسانی 
و امور پشتیبانی شرکت بیمه دی، همکاران شرکت بیمه دی و سایر برگزیدگان 
شرکت های بیمه حضور داشتند.در این مراسم فرهی معاون منابع انسانی بیمه 
دی برگزاری مسابقات ورزشی را سبب ایجاد بهره وری و کارایی بیشتر در سرمایه 
های انسانی دانست و افزود: بیمه دی به صورت تخصصی سعی در پیاده سازی 
استانداردهای منابع انسانی )HR( در بستر شرکت داشته است که یکی از مهم 
ترین مســائل در این حوزه ایجاد دلبســتگی نیروی انســانی به شرکت با توجه به 
ابعاد مختلف نیازهای ایشان است.وی در ادامه با اشاره به میزبانی بیمه دی در این 
دوره از مسابقات بیان کرد: ایجاد فضاهایی از این دست، عالوه بر اینکه تعامالت 
همکاران در صنعت را باال می برد و موجب تبادل تجربیات می شود، باعث ایجاد 

نشاط، بالندگی و در نهایت افزایش بهره وری در نیروی انسانی می شود.گفتنی 
اســت در اولین دوره از جشــنواره ورزشی صنعت بیمه و در رشته ی فوتبال روی 
میز که روزهای شنبه و یکشنبه ۱6 و ۱7 بهمن ماه ۱4۰۰ و به میزبانی بیمه دی 
برگزار شــد، تیم بانوان شــرکت بیمه دی با غلبه بر تمامی حریفان خود به مقام 
قهرمانی رســید و تیم آقایان این شــرکت نیز مقام ســوم این مسابقات را کسب 
نمود.همچنین در اولین دوره از این  مســابقات، ۱6 تیم در قســمت بانوان و ۲4 
تیم در قسمت آقایان از شرکت های بیمه دی، ملت، آسیا، ما، البرز، سامان، کوثر، 
کارآفرین، سینا، نوین، صندوق تأمین خسارت های بدنی، پژوهشکده بیمه و بیمه 
مرکزی حضور داشته و با داوری اعضای تیم ملی این رشته، به رقابت پرداختند 
که در نهایت در بخش بانوان پس از بیمه دی، تیم های بیمه مرکزی و ســامان 
به ترتیب، مقام های دوم و سوم را کسب نمودند. و در بخش آقایان نیز تیم بیمه 
کوثر به قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یافت و تیم های بیمه مرکزی و بیمه 

دی به ترتیب، مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

جوایز برگزیدگان فوتبال روی میز صنعت بیمه اهدا شد
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در نهمین روز دهه فجر انجام شد؛

ح عمرانی برق رسانی در شهرستان دامغان افتتاح ۷ طر
ســمنان / گروه اســتان ها: به مناسبت چهل و سومین 
بهار انقالب اســالمی و در نهمین روز دهه فجر، هفت 
طرح عمرانی برق رســانی شهرســتان دامغان با صرف 
اعتباری به مبلغ ۱8 میلیارد و ۳۲6 میلیون ریال افتتاح 
شــد.مدیر توزیع برق شهرســتان دامغان با عنوان این 
مطلب گفت: طرح بهینه سازی شبکه و جابه جایی دو 
دستگاه پست عمومی در روستاهای آهوانو، حسن آباد 

و صح با مبلغ ســه میلیارد و 8۳6 میلیون ریال، طرح 
توســعه شبکه فشارمتوسط جهت مانور فیدر طوس و 
دامنکوه با اعتبار دو میلیارد و 46۰ میلیون ریال و طرح 
احداث پســت هوایی عمومی روستای وامرزان جهت 
بهبــود ولتاژ برق دامداری هــای موجود با مبلغ 87۵ 
میلیون ریال، در قالب طرح های افتتاحی به شمار می 
روند.سیدمحمدحســین ترابی افزود: طرح احداث یک 

هزار و ۱۲4 متر شبکه روشنایی معابر در نقاط مختلف 
شهرستان با اعتبار دو میلیارد و 4۳۳ میلیون ریال، طرح 
نصب 4۵ ست کات اوت در سطح شبکه جهت مانور و 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه با مبلغ دو میلیارد و 4۵۰ 
میلیون ریال، طرح تبدیل شــبکه فشارضعیف سیمی 
روســتاهای کالته مال و قادرآباد به کابل خودنگهدار با 
اعتبــار پنج میلیارد و ۱6۲ میلیون ریال و طرح اصالح 

شبکه برخی روستاهای شهرستان با مبلغ یک میلیارد 
و ۱۱۰ میلیون ریال، درزمره طرح هایی هســتند که 
افتتاح شــدند.یادآور می شود: در آئین افتتاح همزمان 
پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان دامغان که با 
حضور استاندار سمنان، نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئوالن برگزار 

شد، طرح های صنعت توزیع برق هم افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین خبر داد:

نصب۲۷۵کنتورهوشمندبرچاههایقزوین
قزوین/ خبرنگار روزگار- مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای استان قزوین گفت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون ۲7۵ دستگاه کنتور 
هوشــمند بر روی چاه های آب با مصارف 

گوناگون در استان نصب شده است.
بــه گــزارش خبرنــگار روزگار در قزوین، 
مهندس یداهلل ملکی با اعالم این خبر گفت: 
با نصب کنتورهای هوشمند در سال جاری 
ضمن صرفه جویی ۳ میلیون مترمکعبی در 
مصرف آب، تعداد چاه های مجهز شــده به 
کنتور هوشمند در استان به ۳ هزار و 94۰ 

حلقه چاه رسیده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
قزوین ادامه داد: نصب کنتورهای هوشمند 
یکــی از راه هــای مدیریت و کنترل میزان 
برداشت از چاه های آب است که این شرکت 
بــه عنــوان متولی حفظ و صیانت از منابع 
آب های زیرزمینی از ســال 94 تاکنون با 
نصب کنتورهای هوشــمند توانسته بیش 
از ۱97 میلیــون مترمکعب در مصرف آب 

صرفه جویی به عمل آورد.
وی با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته 
توســط این شــرکت در چارچوب طرح 

احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
بیان کرد: در راســتای اجرای برنامه های 
ابالغی شــرکت مدیریــت منابع ایران در 
حوزه طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع 
آب زیرزمینی در سال ۱4۰۰ این شرکت 

در کنار نصب کنتورهای هوشمند با کمک 
گروه های گشت و بازرسی و انسداد شرکت 
و با همراهی دستگاه قضا و نیروی انتظامی 
تعداد ۵6 دســتگاه حفــاری غیرمجاز را 

توقیف کرده است.

این مســئول ادامه داد: در بخش انســداد 
چاه های غیرمجاز، جدیدالحفر و فرم ۵ نیز 
تعــداد ۱4۳ حلقه چاه با عمق مجموع 4 
هزار و 9۰۰ متر را مسلوب المنفع کرده که 
از این طریق حدود ۱۱ میلیون مترمکعب 

آب در ســفره های آب زیرزمینی حفظ و 
حراست شده است.

وی بــا اشــاره به تکمیــل رصد خانه آب 
استان تصریح کرد: رصدخانه آب با هدف 
مدیریت، کنترل و پایش میزان برداشــت 
از چاه هــای آب اســتان در شــرکت آب 
منطقــه ای قزوین ایجاد و تجهیز گردیده 
و کلیــه چاه هــای مجهز شــده به کنتور 
هوشــمند نیز به ایــن رصدخانه متصل 
شــده اند و پیش بینی می شــود طی چند 
روز آینــده این رصدخانه که اقدامی مهم 
در راســتای مدیریت و شناسایی تخلفات 
در حوزه منابع آبی اســتان است، توسط 
مدیران و مسئولین مربوطه به بهره برداری 

برسد.
ملکی یادآورشد: منابع آب زیرزمینی امانت 
آیندگان است و ما باید با مدیریت صحیح 
و صرفه جویی در مصرف آب و اســتفاده از 
تجهیزات و شیوه های نوین آبیاری در کنار 
اصالح الگوی کشت ضمن کمک به دشت 
حاصلخیز قزوین رســالت خود را در جهت 
حفظ و نگهداری از منابع آبی استان برای 

تحویل به آیندگان بجا آوریم.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 همزمان با دهه فجر و با حضور استاندار 
خراسان رضوی؛

 ۳ جایگاه فرآوردهای نفتی 
در منطقه خراسان رضوی افتتاح شد

مشهد / سیده زهرا حیدری
جایگاه فرآورده نفتی آل مراد در محور مشهد به نیشابور 
با حضور استاندار خراسان رضوی ، نماینده شهرستان 
نیشابور در مجلس شورای اسالمی ، فرماندار زبرخان 
، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراســان رضوی و مقامات اســتانی و محلی افتتاح 
شد.مدیر منطقه خراسان رضوی  در این مراسم گفت : 
با توجه به نقش جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی 
و ســی ان جی در خدمت رســانی مطللوب به مردم و 
کاهش ترافیک جایگاهها و صرفه جویی سوخت و با 
توجه به اشتغال زایی جایگاههای سوخت و احداث 
جایگاهها در کالن شهر مشهد و شهرستانهای تابعه 
در اولویت اقدامات قرا گرفته است،علی اصغر اصغری 
افزود: موافقت اصولی احداث 46 جایگاه اعم از سی ان 
جی و فرآورده های نفتی در ســطح منطقه خراسان 
رضوی صادر شده است. که  در حال احداث میباشند  
، بــا راه انــدازی این جایگاهها حداقل 4۵۰ نفر بطور 
مســتقیم مشــغول  به کار خواهد شد.وی ادامه داد  : 
در دهه مبارک فجر امســال ضمن بهره برداری از ۳ 
باب جایگاه فرآورده نفتی در شهرســتانهای مشهد ، 
سرخس و زبرخان ، ۳ باب جایگاه دیگر نیز تا پایان سال 
به چرخه خدمت رسانی اضافه خواهد شد.مدیر منطقه 
یاد آور شد :با توجه به حضور زائران و مسافرین عزیز 
در اســتان خصوصا مشهد مقدس افزایش جایگاهها 
بــه منظور افزایش رفاه عمومی و کاهش ترافیک در 

اولویت منطقه قرار دارد.

همزمان با دومین و سومین روز نمایشگاه تخصصی 
صنعت نفت اهواز 1400 انجام شد؛

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی از 
سوی شرکت ملی حفاری ایران

خوزستان / گروه استان ها: همزمان با دومین و سومین 
روز برپایی نمایشگاه صنعت نفت اهواز ۱4۰۰ ، از سوی 
شــرکت ملی حفاری ایران یک همایش تخصصی و 
یک کارگاه آموزشی برگزار شد.کارگاه آموزشی تحت 
عنوان » صنعت نفت دانش بنیان، حمایت از توسعه 
ســاخت داخل با توســعه همکاری های فناورانه و 
ایجاد شبکه فناور « روز دوشنبه )۱8 بهمن در سالن 
اجتماعات نمایشگاه برگزار و طی آن دکتر محمد علی 
بیگ زاده مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت 
شــرکت مطالبی جامعی پیرامون موضوع پنل برای 
عالقه مندان ارائه داد. در این پنل  رؤسای پژوهش و 
فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت 
نفت و گاز اروندان نیز ســخنرانی داشتند.همچنین 
روز ســه شنبه )۱9 بهمن( در همین محل همایش 
تخصصی » چالش های ژئومکانیک و استفاده بهنیه 
در برنامه ریزی حفاری« برگزار که در آن دکتر عباس 
روحی رئیس اداره کل مهندسی حفاری شرکت ملی 
حفاری سخنرانی کرد.در کارگاه آموزشی و همایش 
تخصصی شرکت ملی حفاری جمعی از کارشناسان، 
متخصصان صاحب نظر و دانشــجویان رشــته های 

مرتبط با صنعت نفت مشارکت داشتند.

همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر؛

2 طرح بزرگ صنعت برق در استان 
ایالم کلنگ زنی شد

ایالم / گروه استان ها: ۱8 بهمن ماه ۱4۰۰ و همزمان 
بــا هفتمیــن روز از دهه مبارک فجر پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی پروژه های احداث پست کمپکت 
۲۰/6۳ کیلوولت مهران و خط ۱۳۲ کیلوولت مهران۱ 
بــه مهــران۲ با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال در 
اســتان ایالم کلنگ زنی شــد.۱8 بهمن ماه ۱4۰۰ و 
همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر پیروزی 
انقالب شــکوهمند اسالمی پروژه های احداث پست 
کمپکت ۲۰/6۳ کیلوولت مهران و خط ۱۳۲ کیلوولت 
مهران۱ به مهران۲ با حضور مسئولین استانی و محلی 
و با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال در استان ایالم 
کلنگ زنی شد.گفتنی است در این دو پروژه، یک پست 
کمپکت ۲۰/6۳ کیلوولت با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر 
و یک خط ۱۳۲ کیلوولت دومداره به طول 6 کیلومتر 
با هدف افزایش قابلیت اطمینان شــبکه فوق توزیع 
شهرســتان مهران و ایجاد زیرساخت مناسب برای 
تأمین برق مطمئن و پایدار مرتبط با اسکان زائرین 
عتبات عالیات و مشــترکین جدید احداث می شود.

شــایان ذکر است برای احداث این پروژه ها اعتباری 
بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال در شهرســتان مهران واقع 

در استان ایالم هزینه خواهد شد.

 توسط معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت؛

برگزاری نشست با انجمن 
داروسازان استان خوزستان

خوزستان / گروه استان ها: سرپرست معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، نشستی با 
اعضا و نمایندگان انجمن داروسازان خوزستان 
در ســالن اجتماعات ایــن معاونت برگزار کرد.
دکتر رضا گنجی سرپرست معاونت غذا و داروی 
دانشــگاه علوم پزشکی اهواز، نشستی با اعضا و 
نمایندگان انجمن داروسازان خوزستان در سالن 
اجتماعات این معاونت برگزار کرد.دکتر گنجی 
هدف از برگزاری این نشســت را بررســی آئین 
نامه تاسیس داروخانه ابالغی ۱4۰۰ عنوان کرد 
و گفت: راهکارها، محدودیت ها و شــیوه اجرای 
آئین نامه مذکور بررسی شد.وی در ادامه افزود: 
با توجه به موارد مطرح شده مقرر شد؛ با حضور 
مدیران دارو، نمایندگان نظام پزشکی و انجمن 
داروسازان دانشگاه های اهواز، دزفول، شوشتر، 
بهبهان و آبادان جلسه ای در روز پنج شنبه آینده 
موارد مطرح شــده بررسی و در اختیار سازمان 

غذا و دارو قرار گیرد.

سرپرست پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان: 

 از شرکت های دانش بنیان 
 جهت بومی سازی تجهیزات 

استقبال می کنیم 
خوزســتان / گروه استان ها: سرپرست پژوهش 
و توســعه شــرکت نفت و گاز اروندان با اشــاره 
بــه توســعه این شــرکت در بخــش حفاری و 
میادین و همچنین شروع فرآیند ساخت داخل 
و بــار اول، گفت: از شــرکت های دانش بنیان و 
تولیدکنندگان داخلی که توانایی تولید قطعات 
و بومی ســازی  آن ها را دارند اســتقبال خواهیم 
کرد.عیســی نویری سرپرست پژوهش و توسعه 
در نشست خبری با اصحاب رسانه در نمایشگاه 
صنعت نفت اهواز با اشــاره به اســتقبال خوب از 
این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور 
تولیدکنندگان داخلی، شرکت های دانش بنیان 
و دانشــگاه ها برگزار شــد.وی افزود: سیاســت 
شرکت نفت و گاز اروندان بعد از انتصاب مدیریت 
جدید خود بر مبنای حمایت از تولید داخل بود 
که در این نمایشــگاه چندین کار بزرگ انجام و 
عرضه شد.سرپرســت پژوهش و توسعه شرکت 
نفت و گاز اروندان گفت: تمام ظرفیت ها جهت 
بومی  ســازی قطعات در این نمایشــگاه عرضه 
شــد و از شرکت های تولیدکننده و دانش بنیان 
که توانایی حل مشکالت و بومی سازی قطعات 
را دارند اســتقبال خواهیم کرد.وی با اشــاره به 
شروع فرآیند ساخت داخل و بار اول در شرکت، 
گفت: در این نمایشــگاه نیز چندین تفاهم نامه 
شامل تفاهم نامه ۲ جانبه با دانشگاه صنعت نفت 
جهت اســتفاده از انباشــت علمی، تفاهم نامه با 
پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه استفاده متقابل 
از تجهیــزات آزمایشــگاه، تفاهم نامه با معاونت 
فناوری رئیس جمهور برای حضور شــرکت های 
دانش بنیان و تفاهم نامه دیگر با دانشــگاه آزاد 
استان بوده و در قالب حمایت از پایان نامه های 
دکتری و ارشد است.نویری توسعه شرکت نفت 
و گاز اروندان شامل حفاری های جدید و توسعه 
میادیــن را از دیگر اقدامات انجام شــده عنوان 
کــرد و ادامه داد: طی قراردادی در این زمینه از 
ظرفیت قرارداد اســتفاده کرده و شرکتی که در 
این زمینه با نفت و گاز اروندان همکاری می کند 
ملزم کردیم که چند میلیون دالر از قطعات خود 
را از تولیدکنندگان داخلی تامین کند.وی اضافه 
کرد: همچنین تقاضاهای شرکت در ۱4 در زمینه 
ســامانه ستاد و سایت ثبت شد و از شرکت های 
دانش بنیان و تولید داخل که می توانند در این 

زمینه کمک کنند استقبال خواهیم کرد.

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛

دیدار مدیران دادگستری و 
بنیاد شهید با خانواده شهید 

ثر شهرستان چوار جاویداال
ایالم / گروه استان ها: همزمان با دهه فجر انقالب 
اســالمی، مدیران دادگســتری و بنیاد شهید با 
خانواده شهید »محمد باقر بیگ محمدی« شهید 
جاویداالثر شهرستان چوار دیدار کردند.در این 
دیدار که »علی دهقانی« مدیرکل دادگســتری 
استان، »جمال اســدی« مدیرکل بنیاد شهید 
استان، »ضیاء قدوســی« معاون دادگستری و 
»ســلطان زاده« رئیس بنیاد شهید شهرستان 
ایــالم حضور داشــتند، »محمد بیگمحمدی« 
فرزند شهید، ضمن قدردانی از حضور مسئوالن، 
توجه همگان را به سالروز واقعه بمباران مسابقه 
فوتبــال چوار ایالم)۲۳ بهمن ماه 6۵( نیز جلب 
کرد.وی که عضو هیأت مدیره باشــگاه شهدای 
چوار 6۵ ایالم می باشــد، پیراهن این تیم را به 
مدیرکل دادگســتری استان اهداء کرد. گفتنی 
اســت؛ شــهید »محمدباقــر بیگمحمدی« از 
دالوران دوران دفاع مقدس است که حتی قبل 
از شروع رسمی جنگ در مناطق عملیاتی حضور 
پیــدا کــرد. وی نمونه ای بارز از مردان شــجاع 
ایالم بود که جانش را کف دســتش گرفت و تا 
چنــد روز مانده به پایان جنگ در عملیات های 
مختلف حضور داشت و سرانجام در سال ۱۳67 

در منطقه عملیاتی میمک جاویداالثر شد.

استانها 6

ح کرد؛ مدیرعامل شرکت رویش صنعت آیریک مطر

آیریک جا به جایی 5 هزار نفر در روز با تجهیزات  شرکت رویش صنعت 
اصفهان / گروه اســتان ها: کیانوش موحدزاده در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: شرکت رویش 
صنعــت آیریــک فعالیت ابتدایی خود را از ســال ۱۳8۵ آغاز و در این 
راستا با شرکتهای  همچون فوالد مبارکه، اسنوا و قرارگاه خاتم االنبیا 
فعالیت می کنیم.مدیرعامل شرکت رویش صنعت آیریک با بیان اینکه 
به صورت مســتقیم برای ۱۵ نفر و غیرمســتقیم ۵۰۰ نفر اشتغالزایی 
ایجــاد کرده ایم، افــزود: محصولی تولید می کنیم که رقبای قدرتمند 
آلمانی و ایتالیایی داریم.وی با اشــاره به اینکه در حدود ۳ هزار پروژه 
در سطح کشور داریم، تصریح کرد: ۱۵۰۰ پروژه آنها در اصفهان فعال 

هستند و ۵ هزار نفر در روز با تجهیزات ما جابجا می شوند.

کشورهای همسایه بهترین بازار برای محصوالت مان هستند
موحدزاده با بیان اینکه عمده فعالیت شــرکت رویش صنعت آیریک 
در حوزه طراحی و ساخت جک و پاور آسانسورهای هیدرولیک است، 
خاطرنشــان کــرد: در همین زمینه صادرات بــه عراق و عمان داریم، 
معتقدیم که کشــورهای همســایه بهترین بازار برای محصوالت مان 

هستند و درصدد صادرات به کشورهای شمالی هم هستیم.

 آموزش هنرجو در ۳۶ رشته و ارتقای توانایی فنی 
در استان اصفهان

وی گفت: نخســتین شــرکتی هستیم با تجهیزات های کامل در حوزه 
آموزش صنایع جوشکاری، فرزکاری و مکانیک و در ۳6 رشته، هنرجو 
برای اســتان اصفهان تامین می کنیم در این راســتا هم توانایی فنی 
خودمان و هم اســتان را افزایش می دهیم.مدیرعامل شــرکت رویش 

صنعت آیریک با بیان اینکه یکی از مشکالتی که در حال حاضر صنعت با 
آن موجه هستند عدم توانایی فنی  و به تبع آن کند شدن روند پیشرفت 
است، بیان کرد: به همین دلیل آموزشگاه تاسیس کردیم که در آینده 
نه چندان دور نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.مدیرعامل شرکت 
رویش صنعت آیریک پیرامون تعامل با آموزش فنی و حرفه ای بیان کرد: 
در همین راستا تعامل موازی با فنی و حرفه ای داریم و وظایف آموزش 
و ارائه هنرجوهای توانمند و فنی را در ۳6 رشته به صورت پررنگ انجام 
می دهیم.مدیرعامل شــرکت رویش صنعت آیریک در پاســخ به سوال 
خبرنــگاری مبنی بر اینکه آیا امکان اســتفاده از متخصصان خارجی 
هم در این زمینه دارید، گفت: امکان دعوت و همکاری از متخصصان 
خارجی داریم ولی اکنون نیازی به این کار نداریم متخصصان داخلی با 
تجربه باال در اختیار داریم، در همین راستا درصدد همکاری با اساتید 
دانشــگاه صنعتی اصفهان هســتیم.وی با اشاره به عدم وجود ثبات در 
بازار و نوسانات قیمت به عنوان مشکل دیگر در این حوزه تصریح کرد: 
قیمت ها نوسان شدیدی دارند و قیمت گذاری نهایی محصوالت مشکل 
است و به تبع آن مشتریان نیز ناراضی هستند که امیدوار هستیم این 

مشکالت به زودی برطرف شود.

خبر ویژه

 بوشــهر / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی استان بوشهر گفت: ۱۲میلیارد ریال 
از محل اعتبارات ملی برای تعریف طرح گردشگری 
برای پنج روستای هدف این استان اختصاص یافته 
است.علیرضا مقدم به رسانه ها اعالم کرد: روستاهای 
رود فاریاب و نینیزک در شهرستان دشتستان، گشی 
تنگســتان، هاله عســلویه و جزیره شمالی گناوه از 

روستاهای هدف گردشگری در استان بوشهر معرفی 
شــده اند.وی اظهار کرد: روســتاهای گردشگری با 
هدف خلق محیط شایســته بــرای حفظ و ارتقای 
هویــت فرهنگی و اجتماعی روســتا، بهره گیری از 
آن بــه منظور افزایش تعامالت مثبت روســتائیان 
با گردشــگران، ارتقای پیوندها و روابط اجتماعی و 
فرهنگی در راســتای تقویت و وحدت و هماهنگی 

منطقه بین نیاز ساکنان و گردشگران، تنوع بخشی 
به معیشت روستائیان و ارتقای کمی و کیفی اقتصاد 
روســتایی براساس توســعه فعالیت های مرتبط با 
گردشــگری، تقویت تاسیسات و امکانات اجتماعی 
برای توســعه گردشگری، شناسایی و تقویت زمینه 
های موجود برای توسعه یا ایجاد کانون های جدید 

گردشگری معرفی می شوند.

: مدیر کل بنیاد مسکن استان بوشهر

گردشگری استان بوشهر تخصیص یافت 12 میلیارد ریال به روستاهای 

خوزســتان / گروه اســتان ها: شرکت نفت و گاز اروندان پنج تفاهم نامه با 
معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه 
نفت، شرکت حفاری استوان کیش و دانشگاه آزاد خوزستان امضا کردند.روز 
سه شنبه ۱9 بهمن ماه شرکت نفت و گاز اروندان در سومین روز نمایشگاه 
تخصصی صنعت نفت اهواز ۱4۰۰ پنج تفاهم نامه در زمینه های شرکت ها 
دانش بنیان، دانشــگاه ها و تولدکنندگان داخلی و حمایت از آن ها امضا 
کرد.اولین تفاهم نامه شرکت نفت و گاز اروندان با معاونت علم و فناوری 
ریاســت جمهوری به منظور حمایت از شــرکت های دانش بنیان به امضا 
رسید.مهندس عبدا... عذاری مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از برنامه های این تفاهم نامه با 

کمک پارک علم و فناوری ریاست جمهوری دانست.مهدی شریف زاده دبیر 
ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی گفت: شناسایی، برنامه ریزی و 
همکاری با شرکت نفت و گاز اروندان از اولویت های ما بوده و جمع  آوری 
گازهای مشعل و تولیدات داخل از برنامه های پارک علم و فناوری ریاست 
جمهوری است.همچنین دومین تفاهم نامه بین شرکت نفت و گاز اروندان 
با پژوهشگاه صنعت نفت با موضوع فعالیت مشترک در حوزه صنایع باال 
دستی، پایین دستی، انرژی و محیط زیست به امضا رسید.مهندس عذاری 
پژوهشــگاه صنعت نفت را یکی از ارکان تخصصی کشــور در حوزه نفت 
دانســت و بر ادانه این همکاری ها تاکید کرد.ســومین تفاهم نامه شرکت 
نفت و گاز اروندان با دانشگاه صنعت نفت به منظور فعالیت مشترک در 

حوزه باالدستی، پایین دستی و خدمات آزمایشگاهی به امضا رسید.نویری 
سرپرست توسعه و پژوهش شرکت نفت و گاز اروندان استفاده از انباشت 
علمی دانشگاه نفت و انتقال تکنولوژی های نوین برای کمک به کشور را 
از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.در چهارمین تفاهم شرکت نفت و گاز 
اروندان با شرکت حفاری استوان کیش با موضوع عملیات حفاری، تعمیر 
و تکمیل 4 حلقه چاه در میدان نفتی دارخوین به امضا رســید.در ادامه 
تفاهم نامه شرکت نفت و گاز اروندان با دانشگاه آزاد خوزستان به منظور 
همکاری در حوزه آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی به امضا رسید.استفاده 
از اطالعات اســاتید، امکانات کارگاهی و آزمایشــگاهی، و حمایت از پایان 

نامه های دکتری و ارشد از بندهای این تفاهم نامه بود.

در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز محقق شد؛

امضای 5 تفاهم نامه همکاری توسط شرکت نفت و گاز اروندان 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 21 بهمن 1400  شماره پیاپی 82041 رجب 1443   10 فوریه 2022
گزارش

کوتاه از بهداشت

گواهینامه افزایش یافته است؟ آمار تصادف افراد فاقد  چرا 

ایران تصادفاتجنجالیدر
چنــد روز پیــش  خبری کوتــاه از یک 
تصــادف در جاده تفرش به قم منتشــر 
شــد. در این خبر دو پاراگرافی آمده بود 
بر اثر تصادف خودرو سمند با پژو پارس، 
سه سرنشین پژو شامل پدر و دو دخترش 
جــان خود را از دســت دادند. این خبر 
ماننــد هر خبر تصــادف دیگری پخش 
شــد، اما ساعتی بعد مشخص شد راننده 
ســمند که عامل تصادف و مرگ سه تن 
بوده اســت، پسر ۱۱ ساله بود. هنوز این 
خبــر به صورت کامل پخش نشــده بود 
که مشخص شــد خودرو سمند متعلق 
به امام جمعه تفرش بوده .. ســه روز بعد 
از وقــوع حادثه، امــام جمعه تفرش که 
خودرواش بر اســاس اعالم پلیس بیمه 
معتبر هم نداشت، از سمتش عزل شد.در 
این گزارش ، تصادفات جنجالی  و مرگبار 
سال های اخیر را بررسی کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.
تصادف جنجالی مهدی قائدی

بهمن ماه ســال 96 بود که رئیس پلیس 
راهور بوشهر از تصادف ملی پوش فوتبال 
کشــورمان خبر داد. بالفاصله تصویری 
از خودرو »ام وی ام« منتشــر شــد که 
در گوشــه بلوار امام علی بوشهر به علت 
ســرعت غیر مجاز واژگون شده بود.یکی 
از سرنشــینان احمدرضا شاکر، دوست 
مهــدی قائدی بازیکن ســابق باشــگاه 
استقالل تهران بود که دچار مرگ مغزی 
شــد و جان خود را از دســت داد. بعد ها 
مشخص شد مهدی قائدی، مرحوم شاکر 
و ســه دختر جوان مشغول تفریح بودند 
که قائدی بدون گواهینامه پشت فرمان 
نشسته و این حادثه تلخ را رقم زده است. 
پرونده جنجالی تصادف بازیکن تیم ملی 

چند ماه قبل بسته شد.
 تصادف جنجالی پسر پورشه سوار 

با پراید در اصفهان
شــاید یکی از جنجالی تریــن تصادفات 
ســال های اخیر تصادف پسر پورشه سوار 

با خودرو پراید و کشــته شدن یک جوان 
بیگناه بود. در این حادثه که اردیبهشت ماه 
سال 98 رخ داد دو دستگاه خودرو پورشه 
در اصفهــان با یکدیگر کورس می گذارند 
که یکی از آنها که راننده آن پسری جوان 
بود کنترل خود را از دســت داده و با یک 
دستگاه پراید برخورد می کند. در جریان 
ایــن تصــادف راننده پراید که تک پســر 
خانواده بود جان خود را از دست می دهد.
آنچه باعث جنجالی شدن این تصادف شد، 
فرار راننده پورشه و حضور اعضای خانواده 
او در صحنــه تصادف بود. اعضای خانواده 
او مدعی بودند دیه را می دهند و مشکلی 
بــرای پرداخــت ندارند و حادثه اســت و 
مرگ پســر جوان هم حادثه بوده و امکان 
داشــت هر کجا رخ دهد. انتشــار تصاویر 
خواهر راننده و ادعا های او خشم عمومی 
را برانگیخت و باعث شد تا این تصادف تا 

مدت ها خبر اول صفحات حوادث باشد.
 تصادف مرگبار و آتشین «بی ام و« 

با پایه پل
چهارم اسفندماه سال 94، اتوبان نیایش 

در نیمه های شب خلوت است. سه جوان 
سرنشــین خــودرو »بــی ام و« تصمیم 
خطرناکی گرفته و با یک راننده بنز کورس 
شــبانه می گذارند. هنوز چند صد متری 
از شــروع کل کل راننــدگان دو خودرو 
نگذشته که دوربین بزرگراه سرعت ۱86 
را ثبــت می کند. چند کیلومتری این دو 
خــودرو کورس می گذارنــد، اما یکباره 
خودرو بی ام و کنترلش را از دست داده 
و بــا پایه پل بزرگــراه برخورد می کند.

بالفاصلــه خودرو میلیاردی آتش گرفته 
و به خاکستر تبدیل می شود و سه جوان 
حاضر در خودرو جان خود را از دســت 
می دهند.چنــد روز بعد تصویری از این 
خودرو در کورســی دیگر پخش می شود 
که راننده با ســرعت سرســام آور ۲4۰ 

کیلومتر در حال رانندگی بوده است.
 مرگ تلخ قهرمان اتوموبیلرانی 

در اتوبان همت
اول اردیبهشــت ماه ســال 94 بود که 
حمیدرضا کمالی و ســه دوستش برای 
معامله خــودرو از کرج به تهران آمدند. 

آنها بعد از معامله به سمت اتوبان همت 
رفتند. حمیدرضا پشــت فرمان خودرو 
»بــی ام و« بود و همــه به رانندگی اش 
اطمینــان داشــتند. او به خاطر خلوتی 
اتوبــان ســرعتش را افزایــش داد، اما 
یکبــاره یک موتورســوار جلــوی آنها 
پیچید. قهرمان مســابقات پیست، برای 
برخورد نکردن با موتورســوار به سمت 
الین ســرعت فرمان را چرخاند و با یک 
دســتگاه پژو پارس برخورد کرد.تصادف 
خودرو قهرمان به حدی وحشــتناک بود 
که دو نفر از سرنشینان از خودرو به بیرون 
پرتاب شدند. در آن تصادف تلخ سه نفر 
از جملــه حمیدرضا جانش را از دســت 
داد و فقط یکی از سرنشینان زنده ماند.

 افزایش رانندگی و مرگ 
در بین افراد فاقد گواهینامه

بر اســاس این گزارش، فقط در یک ماه 
اخیــر دو تصادف مرگبار برای نوجوانانی 
رخ داده است که فاقد گواهینامه هستند. 
چندی قبل پسر ۱7 ساله که سوار خودرو 
پژو شده بود به علت سرعت زیاد کنترل 

خــودرو را از دســت داد و بر اثر برخورد 
بــا کناره بزرگراه جان خود را از دســت 
داد.البتــه افرادی که بــدون گواهینامه 
رانندگــی می کننــد و از ســوی پلیس 
راهور شناسایی می شوند هم بسیار زیاد 
شده اند. سه روز قبل راننده ۱6 ساله یک 
خودرو پورشه از سوی پلیس شناسایی و 
خودرو توقیف شــد. همه این ها در حالی 
است که دیگر بیمه های شخص ثالت بر 
اســاس قانون، دیه رانندگان مقصر فاقد 

گواهینامه را پرداخت نمی کنند.
 معرفی رانندگان مقصر 

فاقد گواهینامه به مرجع قضایی
ســرهنگ جمال بذرافشان، کارشناس 
عالــی ترافیــک و تصادفــات  در مورد 
چرایــی افزایش رانندگــی افراد بدون 
گواهینامه، گفت: متاســفانه در دو سال 
اخیــر بــه علت کرونا افــراد برای اینکه 
فرزندانشان با حمل و نقل عمومی تردد 
نکنند، خودرو شخصی را بدون توجه به 
نداشــتن گواهینامه در اختیار آنها قرار 
می دهنــد و اصال متوجــه عواقب بعد از 
آن نیســتند.وی افزود: گاهی دیده شده 
کودک و نوجوان به رانندگی عالقه دارند 
و خانواده هــا به ویژه پــدر در جاده ها و 
مســیر های خلوت بچه را پشــت فرمان 
می نشــاند که باعث می شــود حوادث 
تلخــی مانند تصادف خــودرو در جاده 
تفــرش رخ داده و خانواده هایــی عزادار 
شوند.به گفته وی، اگر در تصادفی فردی 
فاقد گواهینامه رانندگی باشــد و در اثر 
برخورد فردی کشته شود، پلیس موظف 
است پرونده را به دادسرا و مرجع قضایی 
ارسال کند.بذرافشان با هشدار نسبت به 
افزایش اســتفاده از خودرو بدون داشتن 
گواهینامه، گفت: خانواده ها باید بدانند 
چــه عواقبــی در انتظار آن ها در صورت 
تصادف بدون داشــتن گواهینامه است و 
جــان فرزاندن خود و دیگران را به خطر 

نیاندازند.

7جامعه
ح کرد؛ مدیرعامل متروی تهران مطر

کسن گریزان  ممنوعیت تردد وا
در متروی تهران

مدیرعامل متروی تهران گفت: مســافران 
واکسن گریز و مبتالیان به کرونا، کدملی و 
نامشــان از طریق سامانه »ایران من« برای 
شــرکت مترو ارسال خواهد شد، این افراد 
امــکان تردد در مترو را نخواهند داشــت.
مهدی شایســته اصل افــزود: تا هفته بعد 
»ایران من« به ســامانه فروش بلیت متصل 
خواهــد شــد.همچنین از ورود افرادی که 
ماســک نمی زننــد در متــرو جلوگیری 

می شود.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد؛

 هفته ملتهب کرونایی
احتماال پایان هفته آتی

معاون بهداشــت وزارت بهداشت در پیش 
بینی از شرایط کرونای امیکرون در کشور 
طــی روزهــای پیش رو، گفــت: احتمال 
می دهم که شــاید در پایــان هفته آینده، 
هفته بســیار ملتهبی را از نظر شدت افراد 
مبتال خواهیم داشت و البته برخی معتقدند 
شاید از دو هفته دیگر این موضوع را داشته 
باشــیم. در حال حاضر نیز آمار بستری ها 
حدود ســه برابر روزهای قبل اســت و آمار 
به صورت تصاعدی هر روز افزایش می یابد.
دکتر کمال حیدری درباره وضعیت اجرای 
سامانه ایران من، گفت: بحث سامانه ایران 
من یکی از اقدامات ارزشمندی بود که بعد 
از اینکه واکسیناسیون شکل گرفت، ایجاد 
شد. بعد از واکسیناسیون این سوال وجود 
داشــت که بعد از تزریق واکســن آیا از باب 
محدودیت هــا باید باز هم در وضعیت قرمز 
همه جا بســته شــود یا خیر؟. تاکید دولت 
بر این بود که با تزریق واکســن پایه ای از 
ایمنی برای جامعه فراهم می شــود و افراد 
می توانند به امورات اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی خودشان برسند. بنابراین نیازمند 
ابزاری بودیم که بتوانیم هوشمندانه در این 
حوزه تصمیم گیری و رفتار کنیم؛ به طوری 
که کســانی که واکسن تزریق نکرده اند، در 
ورود به مکان های مختلف محدودیت هایی 
داشــته باشــند. این ســامانه به خوبی و با 

زحمات وزارت کشور شکل گرفت.

کسن تقلبی  ماجرای وا
آسترازنکا چیست؟

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری 
با واکســن وزارت بهداشــت در خصوص 
خبــری کــه در فضای مجــازی با عنوان 
»در ســازمان جهانی بهداشت اعالم شده 
اســت که واکسن آســترازنکا که در ایران 
اســتفاده شده، تقلبی بوده است«، واکنش 
نشــان داد و افــزود: زمانی که به این خبر 
مراجعــه می کنیم متوجه می شــویم که 
هشــدار سازمان بهداشــت جهانی مبنی 
بر این اســت که واکســن آسترازنکایی که 
خارج از سیســتم قانونی واکسیناســیون 
کشور استفاده شده است، تقلبی و پر شده 
بوده است.ســید محســن زهرایی افزود: 
نکته ای که الزم اســت توجه شــما را به آن 
جلب کنم این اســت که اگر به سایت های 
خبری داخل کشــور در رســانه ها و صدا و 
ســیما مراجعه کنید متوجه می شوید که 
در تابستان اخباری اعالم شد که گروه ها و 
باندهــای کاله برداری با گرفتن مبالغ زیاد 
واکسن پر شده، تقلبی و یا واکسن هایی که 
احیاناً بــه صورت قاچاق وارد کرده بودند، 
در خارج از سیســتم واکسیناسیون کشور، 
در خانه، شــرکت و یا جاهای زیرزمینی و 
غیرقانونی با گرفتن مبالغی به افراد تزریق 
کردنــد و ایــن افراد متأســفانه در دام این 
کالهبرداران افتادند.وی افزود: این موضوع 
در واقع هشداری است که بسیار خطرناک 
است و افراد هشیار باشند و واکسیناسیون 
خارج از سیســتم کشــور را انجام ندهند.
زهرایــی با بیــان اینکه این مورد تجربه ای 
اســت که ممکن است در کشورهای دیگر 
نیــز رخ بدهد، افزود: لــذا به همین دلیل 
نیز ســازمان بهداشــت جهانی این نکته را 
منتشــر کرده اســت تا افراد و کشــورها با 
چنین مخاطراتی که می تواند کشــورها را 
تهدید کند، توجه داشــته باشند.وی گفت: 
در نهایــت مجدداً تاکید می کنم که تمامی 
واکســن هایی که در نظام واکسیناسیون 
کشور در مراکز و پایگاه های واکسیناسیون 
کشور استفاده شده است اعم از آسترازنکا و 
یا دیگر واکسن ها؛ مستقیماً از شرکت های 
کشــورهای تولید کننده خریداری شــده 
اســت و با نظارت دقیق در ســطح کشــور 
توزیع و مصرف شــده اســت و از این جهت 

هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

 خطر بادکنک های هلیومی 
 و برف های شادی را 

جدی بگیریم
یک کارشــناس ایمنی درباره خطرات 
استفاده از مواد محترقه و برخی وسایل 
که در مهمانی و جشن ها استفاده می 
شــود، اظهار کرد: عدم آشنایی با این 
وسایل و استفاده نا ایمن از مواد محترقه 
ای مثل فشفشــه، آبشار و.. یا وسایلی 
مثل برف های شــادی و بادکنک های 
هلیومــی موجب وقوع حادثه و گاهی 
آتش ســوزی می شــود. این حوادث 
گاهــا نیز موجب ایجاد ســوختگی و 
صدمات شــدید برای افراد می شــود. 
طی مدت اخیر ویدیو های بسیاری از 
آتش گرفتن لباس افراد با مواد محترقه 
ای مثل آبشار ها، یا آتش گرفتن برف 
شــادی و منفجر شدن بادکنک های 
هلیومی منتشر شده است.محمدرضا 
مرشد دوست با بیان اینکه مراسم آتش 
بازی در بســیاری از جشــن های دنیا 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد، گفت: 
اما اســتفاده از مواد محترقه و منفجره 
بحثــی مجزا از آتش بازی اســت. این 
باید برای مردم مشــخص شود که در 
همــه دنیا از آتش بازی اســتفاده می 
شود، اما آتشی که تحت کنترل باشد. 
این در در حالی است که آتش حاصل 
از مــواد محترقــه و منفجره آتش غیر 
قابل کنترل اســت.در سایر نقاط دنیا 
استفاده از مواد محترقه ای که اینگونه 
صدا ایجاد کند و خطرات جانبی داشته 
باشد به این صورت وجود ندارد.وی با 
اشــاره به تاثیر تقاضای شهروندان بر 
عرضــه مواد محترقــه در بازار، اظهار 
کرد: چون ساز و کاری نداریم که این 
مواد را به دســته های ایمن و نا ایمن 
تقســیم کند، خریداران ناچار هستند 
که به آنچه بازار عرضه می کند اعتماد 
کننــد. افــرادی هم که در بازار حضور 
دارند اغلب به دنبال کسب منافع خود 
هســتند. مشکل علنی دیگری که در 
خصوص فــروش مواد محترقه وجود 
دارد این اســت که خرید و فروش این 
مــواد به صــورت زیرزمینی انجام می 
شود و فروشگاه های معتبر برای فروش 
تجهیزات آتش بازی وجود ندارد. وی 
گفت: رفتار برخی از مواد محترقه اصال 
مشخص نیست و ساخت آنها کامال به 
صورت کارگاهی و تجربی انجام شــده 
است. این مواد دست ساز اصال برچسب 
اطالعات ندارند. وی با بیان اینکه عموم 
مردم نســبت به مسائل ایمنی آگاهی 
ندارند، اظهار کرد: افرادی که در جشن 
ها شرکت می کنند اغلب سرآغاز شروع 
برخی هیجانات هســتند. شاید این با 
شروع یک صدا آغاز شود و حوادثی را 
رقم بزند که هم خود و هم تماشاچیان 
آســیب ببینند. بــه عنوان مثال آتش 
بــازی هــا نیاز به فضایــی باز دارد که 
تماشاچیان در محدوده ای ایمن آتش 
بازی را مشاهده کنند. وی به استفاده 
از برخی وســایل مثــل بادکنک های 
هلیومی و برف شادی در تولد ها اشاره 
کرد و درباره خطراتی که ممکن است 
این وسایل ایجاد کنند، گفت: بادکنک 
هــای هلیومی، در واقع بادکنک های 
بسیار امنی هستند اما تغییری در آنها 
ایجاد شــده که شــاهد شعله ور شدن 
بیــش از اندازه آنها هســتیم. در حال 
حاضر گاز هلیوم گران شــده اســت و 
افراد فروشنده برای پر کردن بادکنک 
ها از گازی ســبک استفاده می کنند 
که قابلیت اشتعال دارد. در اصل گازی 
که استفاده می شود گازی سبک تر از 
هواست اما هلیوم نیست. این بادکنک 
ها به محض ترکیدن و پخش شدن به 
دلیل وجود شعله  ای مثل شعله شمع 
و.. مشــتعل می شوند.به همین دلیل 
دیگــر بادکنک هایی که تحت عنوان 
بادکنــک های هلیومی به فروش می 
رسند مورد اعتماد نیستند.همچنین 
پیــش تر برف شــادی هــا به طریقی 
ســاخته می شــد که از نظر شیمیایی 
واکنــش نشــان نمــی داد، اما حاال با 
افزایش قیمت مواد اولیه احتماال مواد 
اولیه ساخت برف شادی ها تغییر کرده 
اســت و همین باعث شده که اگر قرار 
باشد برف شادی با کیفیت قبلی تولید 
شــود قیمت چند برابری باید داشته 
باشد. این با تقاضای شهروندان تناقض 
دارد.وی افزود: باید ساز و کاری وجود 
داشــته باشــد که بتوان این وسایل را 
از مراکــز معتبر خرید. در حال حاضر 
بــه ندرت در مراکــز فروش بادکنک، 
بادکنک ها با گاز هلیومی پر می شوند. 
این بادکنک ها اغلب با گاز های دیگر 
پر می شوند و ممکن است خطراتی را 

برای شهروندان ایجاد کنند.

خبر ویژه

مرکــز کنترل اطالعات ترافیکی پلیس راهور اعالم 
کرد: با توجه به اعالم ســازمان هواشناســی از امروز 
پنجشنبه مورخ ۲۱ بهمن تا روز دوشنبه ۲۵ بهمن 
ماه بارش برف و باران، وزش باد شدید و کاهش نسبی 
دما در اکثر استان ها کشور پیش بینی شده است.بر 
این اساس شرایط مناسبی در پایان این هفته برای 
مسافرت در جاده های کشور خصوصا در استان های 

شــمالی و غربی کشــور وجود ندارد و در این شرایط 
توصیه به پرهیز از ســفرهای غیرضروری می شــود 
و در صــورت ضرورت حتمــا رانندگان باید با پیش 
بینــی و آمادگی الزم در جاده قرار گیرند. اطمینان 
از سالم بودن سیستم بخاری و برف پاکن ها، چراغ 
ها، مه شکن و همراه داشتن زنجیر چرخ بسیار تاکید 
می شــود.ضمن اینکه با توجه به شــرایط بارندگی و 

لغزندگی جاده ها، رانندگان رعایت احتیاط بیشــتر 
و نیز رعایت فاصله طولی بیشتر با خودرو جلویی را 
در دســتور کار خود قرار دهند و با ســرعت مطمئنه 
که پایین تر از ســرعت درج شــده بر روی تابلوهای 
مسیر است رانندگی کنند.در جاده های استان های 
ساحلی جنوبی نیز شدت وزش باد باعث بروز پدیده 
گرد و غبار و کاهش میدان دید رانندگان خواهد شد. 

بر اساس هشدار پلیس؛ 

آخر هفته به استان های شمالی و غربی سفر نکنید

مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری:

کسن نزده ها ممنوع شد فروش بلیت اتوبوس برای وا
مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای درباره رعایت پروتکل های 
بهداشتی اتوبوس ها و ناوگان حمل و نقل عمومی 
جاده ای، اظهار کرد: رعایت مصوبات ســتاد ملی 
مقابله با کرونا الزم االجرا است و به محض ابالغ 
ما نیز ســختگیری پروتکل ها را به شــرکت های 
حمل و نقلی ابالغ خواهیم کرد که البته در حال 
حاضر تشــدید رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اتوبوس ها و دیگر وســایل حمل و نقل عمومی 
جــاده ای آغاز شــده اســت.داریوش باقرجوان 

افــزود: در حال حاضر مســافرانی که بخواهند 
از نــاوگان حمــل و نقل عمومــی جاده ای برای 
مســافرت اســتفاده کنند در هنگام تهیه بلیت 
از آنها درخواســت کارت واکســن و یا پی سی آر 
منفی 7۲ ســاعته می شوند.وی با تاکید بر اینکه 
فــروش بلیــت در خارج از پایانه ممنوع اســت، 
گفت: برای هیچکس جز افرادی که یا واکســن 
زده باشــند یا تست پی سی آر منفی 7۲ ساعته 
ارائه دهند بلیت اتوبوس صادر نمی شــود.وی در 
خصوص تردد ناوگان حمل و نقل عمومی در ایام 

سفرهای نوروزی گفت: هنوز مشخص نیست که 
با توجه به شیوع اومیکرون آیا سفرها ادامه خواهد 
داشــت یا خیر. آنچه برای ما مهم اســت تشدید 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی در اتوبوس ها و 
دیگر ناوگان حمل و نقل اســت تا میزان شــیوع 
کرونا کاهش یابد.به گفته وی، بر اســاس ارقام 
رســمی اعالمی، تاکنون هیچ مورد فوتی بر اثر 
کرونا که حمل و نقل جاده ای عامل شــیوع آن 
باشــد اعالم نشــده اســت.وی با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر تعداد مســافرگیری اتوبوس های 

بین شهری 8۰ درصد ظرفیت است تاکید کرد: 
اگر رانندگان اتوبوس ها در بین راه مســافر سوار 
کنند باید تعداد مســافران بین راهی به تعدادی 
باشــد که از 8۰ درصد ظرفیت اتوبوس بیشــتر 
نشــود. این موضوع را به شــرکت های حمل و 
نقلــی اعالم کرده ایم و مســئولیت اجرای آن با 
شرکت هاســت.همچنین رانندگان اتوبوس ها 
توجیه شده اند که از مسافرانی که بین راه سوار 
 می کنند کارت واکسن یا تست پی سی آر منفی 

مطالبه کنند.

مدیر کل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد؛

افزایش 11.۸ درصدی قصور پزشکی نسبت به پارسال
مدیر کل امور کمیســیون های ســازمان پزشکی قانونی کشور به آمار 
افزایش درصد قصور پزشکی امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: آمار پرونده هایی که ما در 9 ماهه اول امسال در سازمان پزشکی 
قانونی کشور آنالیز کردیم و در اختیار داریم به این صورت است که در 
جمع کل نوبت های رسیدگی شده اول تا چهارم بر اساس اعتراض هایی 
که ممکن است به پرونده ها شود، 88۵۰ مورد پرونده بودکه از این میزان 
47۲6 پرونده منجر به تبرئه و 4۱۲4 منجر به محکومیت کادر درمان 
به آن پرونده شــده اســت.بابک سلحشور افزود: با توجه به مقایسه ای 
که می توان با سال گذشته کرد که حدود ۱۱.8 درصد رشد یافته علل 

مختلفی را می توان برای این افزایش قصور پزشکی در نظر گرفت.وی 
در خصوص دالیل این افزایش قصور پرشکی، گفت: با توجه به اینکه 
امسال نسبت به سال گذشته در همین مدت زمانی کرونا فروکش کرده 
بود و ســهم بیماری ها و اقدامات جراحی بیشــتر بود، احتمال افزایش 
قصور یا شکایت های مردم از کادر درمان بر اساس پرونده هایی که ما 
رســیدگی کردیم بیشــتر شده بود.وی در مورد نحوه احقاق حق مردم 
در قصورات پرشکی، گفت: مردم می توانند از دو منبع شکایات خود را 
مطرح کنند؛ هم به دادسرا های جرائم پزشکی که در استان ها مستقر 
اســت و به سیســتم قضایی مرتبط است مراجعه کنند و هم می توانند 

شکایت هایشــان را به نظام پزشــکی های سرتاسر کشور مطرح کنند. 
در نهایت اعالم درصد قصور و میزان خســارت احتمالی که برای فرد 
اتفاق افتاده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور مشخص خواهد شد 
و با رای دادگاه پزشــک یا کادر درمانی که محکوم شــده باشد موظف 
به جبران خســارت با رایی که از طریق دادگاه داده خواهد شــد چه از 
طریق بیمه مشــاغل حرفه ای و چه از طریق شــخصی قادر به جبران 
خسارت خواهد بود.تمام بررسی هایی که در مورد پرونده هایمان انجام 
می دهیم صرفا بر اســاس مدارک و مســتنداتی اســت که در اختیار ما 

قرار خواهد گرفت.
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اقیانوس ابر در ۸ منطقه زیبای 
شمال ایران

اقیانوس ابر پدیده ای طبیعی است که سطح ابرها 
پایین تر از سطح زمین قرار می گیرد و اغلب به دلیل 
شــرایط اقلیمی یک منطقه ماننــد ارتفاع زیاد از 
سطح دریا، رطوبت زیاد هوا به خاطر بارش فراوان 
باران و وجود کوه ها در اطراف است که از فرار ابرها 
جلوگیری می کند. در منطقه شمال ایران ابرهایی 
که بر روی دریای خزر تشکیل می شوند نمی توانند 
از رشــته کوه البرز عبور کنند و باعث پدید آمدن 

اقیانس ابر در ارتفاعات باال می شوند.
فیلبند

یکی از معروف ترین مناطقی که می توانید شاهد 
اقیانوس ابر باشید، روســتای فیلبند در مازندران 
است. این روســتا در ارتفاع ۲۳۰۰ متری از سطح 
دریا واقع شده که به این علت، پدیده اقیانوس ابر، 

اکثر اوقات در این روستا دیده می شود.
اولسبالنگاه

ییالق جنگلی و کوهستانی ماسال، در غرب استان 
گیالن در ارتفاع ۱489 متری از ســطح دریا قرار 
دارد که به خاطر طبیعت فوق العــاده زیبا و بکر، 
گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. ییالق 
اولســبالنگاه در منطقه ماسال واقع شده است که 
یکی از زیباترین نقاط برای تماشــای اقیانوس ابر 

می باشد.
اشکورات

یکی دیگــر از مناطق شــمالی ایران کــه دارای 
اقیانوس ابر می باشد منطقه ییالقی اشکورات است 
که از دو منطقه  باال اشکور و پایین اشکور تشکیل 
شده است و از جنوبی ترین بخش شهرستان رودسر 
آغاز می شــود و تا جنوبی ترین نقطه از شهرستان 
رامسر ادامه می یابد. جاده های این منطقه بسیار 
زیبا و بکر هستند و می توانید شاهد اقیانوس ابر در 

هر نقطه از این جاده ها باشید.
سوباتان

سوباتان یکی از ییالق های زیبا و بی نظیر در استان 
گیالن می باشــد که در ۳6 کیلومتری شهر تالش 
قرار دارد. این منطقه با ارتفــاع ۱9۰۰ تا ۲۵۰۰ 
متری از ســطح دریا و هوای مطبــوع و خنک و 
چشم اندازی زیبا از دشت های گل و درختان سربه 
فلک کشــیده، یکی از مناطق خاص شمال ایران 
می باشد که پدیده اقیانوس ابر را می توانید در آن 

تجربه نمایید.
جواهرده

این روســتا در فاصله ۲7 کیلومتری رامســر در 
دهســتان سخت ســر و در ارتفاع ۲۰۰۰ متری 
البرز، در دامنه کوه های مرتفع سماســوس و در 
میان مراتع و چمن زارها واقع شــده است و یکی 
از مناطقی اســت که همواره به دلیــل ارتفاع باال 
می توان شــاهد پدیده اقیانوس ابر در این منطقه 

بود.
داماش

داماش روســتایی واقع در ارتفاع ۱8۰۰ متری از 
توابع بخش عمارلو در شهرســتان رودبار است و 
یکی از مناطق ییالقی گیالن به شمار می رود که 
می توان در آن شاهد اقیانوس ابر بود. این منطقه 
دارای هوایی مطبوع و خنک و طبیعتی بکر و چشم 
اندازهایی بی نظیر می باشد که در کمتر نقطه ای از 

ایران به چشم می خورد.
هلودشت

یکی دیگر از مناطق شــمالی ایــران که می توان 
اقیانوس ابر را در ارتفاع بــاال و طبیعت زیبای آن 
تجربه نمود، هلودشــت یا هلی دشت است. هلو 
دشــت در دهســتان الت لیل قــرار دارد و جزو 
ییالقات شــهر املش محســوب می گردد که ۳۰ 
کیلومتر بــا این شــهر فاصله دارد. ایــن منطقه 
کوهســتانی در ارتفاع ۱۲۰۰ متری از سطح دریا 
واقع شده است و با پوشش جنگلی توسکا و راش 
و تپه های سرســبز و مزارع چای و درختان فندق 

گردشگران زیادی را هر ساله پذیرا می باشد.
اوپرت

اوپرت منطقــه ای ییالقــی و خــوش آب  و هوا 
با طبیعت سرســبز و بکر، چشــمه ها، دشــت و 
روستاهای تماشایی است که یکی دیگر از مناطق 
شمالی ایران برای مشاهده و تجربه اقیانوس ابر به 
شمار می رود. اوپرت که اپرت هم نوشته می شود 
کوهی است بین دو استان ســمنان و مازندران و 
در واقع مرز بین این مناطق است. به دلیل بلندی 
و ارتفاع زیاد اوپــرت، ابرهای بــاران زای مناطق 
شمالی کشور نمی توانند از آن عبور کنند و همین 
امر باعث تجمع ابرها بر باالی آن شده و اقیانوسی 
از ابرها را ایجاد می کند. آنچــه که اقیانوس ابری 
اوپرت را از بقیه تماشایی تر کرده است، ماندگاری 
بیشتر ابرها و تضاد و تفاوت دو چشم انداز جنگلی 

و کویری است.

گردشگری

 تحصیل آسان
 با نان اضافه و سس!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
این روزهای سرد زمستانی که مسئوالن پرحرارت 
و و پرگاز در حال آچارکشی طرح سوفسطایی رتبه 
بندی فرهنگیان هستند و سه گانه دولت ، مجلس 
و شــورای نگهبان در حال پاســکاری این ایونت 
یا رویداد بزرگ مالی هســتد، این البال جماعتی 
در تالشــند سطح سواد آکادمیک ما را به صورت 

پلکانی و آفرودی باال ببرند!
حقیقتــاً وقتــی در مقوالتی چون آرایش منطقه 
ای چهره ، اعمال جراحی زیبایی، تعداد دستگاه 
هــای پــوز و کارت بانکی، مصرف آنتی بیوتیک، 
نوشــابه، شــکر، نمک حامل های انرژی و ... در 
ســطح جهانــی دارای رنکینگ قابــل اعتنایی 
هســتیم، صورت خوشی ندارد در زمینه مدرک 
تحصیلی و ســواد آکادمیک در رده بندی جهانی 

اول تا سوم نباشیم!
در همین راســتا عده ای از عزیزان دســت به 
کار شــدند و با راه انداختن دانشــگاه های زیر 
پله ای و تراســی، مقدمات تحصیل آسان با نان 
اضافه و ســس فرانسوی را فراهم کردند. از وزیر 
علوم تحقیقات و فن آوری پنهان نیست از شما 
چــه پنهــان، دیروز پیامکــی دریافت کردیم با 
این مضمون: تحصیل شــاغلین ویژه شــاغلین؛ 
کاردانی و کارشناســی، بدون حضور در کالس! 

ارسال عدد 8
مالحظه فرمودید؟! یعنی شــما تا کسب مدرک 
تحصیلی آکادمیک فقط هشت عدد فاصله دارید!
البته دوســتان در جریان هســتند که ایرانی ها 
در بحث ســواد و اطالعات علمی مشــکل خاصی 
ندارنــد و در بــاب هر موضوعی تــوان ارائه انواع 
و اقســام تحلیــل های علمــی - تخیلی را دارند! 
حاال می خواهد »پیچیده ترین منیفســت های 
سیاسی و اقتصادی جهانی« باشد یا گالب رویتان 
مقوله »عرق ســوز شدن رانندگان خطی دروازه 

دوالب - بازار!«
خالصه کسی کم نمی آورد. اما حقیقت امر پای 
مدرک تحصیلی آکادمیک در میان اســت که دو 
روز دیگر یونسکو و سازمان ملل و ...  مثل داستان  

AFC به ما گیر ندهند!
در ضمن همانطور که در متن پیامک مشــاهده 
فرمودید جهت اخــذ اینگونه مدارک، تحصیلی 
رویم به دیوار ، نیاز به حضور در کالس و شرکت 
در امتحان و زبانم الل درس خواندن و این دست 
مســخره بازی های رایج نیســت! می ماند یک 
مختصری کار تحقیقاتی که هر کافی نتی مراجعه 
کنیــد مشــکل تان را حل می کنــد و چندرغاز 
شــهریه که با یک وام قرض الحســنه کوتاه مدت 

ردیف است!
فقط خدا کند با این مدل درس خواندن و سیاست 
های تشویقی آفرودی، همانطور که پرونده های 
قضایی ما با پرونده های قضایی هند یک میلیاردی 
برابر شــده است، مدارک تحصیلی ما مثل تعداد 

کارت های بانکی مان نشود!

فرزند شهید همت:

 با لحظه لحظه فیلم 
»موقعیت مهدی« سوختم

»محمــد مهــدی همــت« دربــاره فیلم 
»موقعیــت مهدی« گفت: بــا لحظه لحظه 
این فیلم ســوختم؛ جایی که همه مخاطبان 
سکوت کردند ما گریستیم؛ جایی که دیگران 
خندیدند ما گریه کردیم و در جایی که همه 

گریه کردند ما زار زدیم.

محمد مهدی همت فرزند شــهید همت در 
گفتگویــی درباره فیلم »موقعیت مهدی« به 
کارگردانــی هادی حجــازی فرگفت: فیلم 
بســیار خوب بود. جایی که همه مخاطبین 
ســکوت کردند مــا گریســتیم ، جایی که 
دیگران خندیدند ما گریه کردیم و در جایی 
کــه مخاطــب گریه کرد مــا زار زدیم. تمام 
لحظات فیلم تاثیر گذار بود و بســیار خوب 
ساخته شده بود همه چیز در فیلم یکدست 
بود هیچ کجا زیاده گویی نداشــت و بازی ها 
بســیار خوب بود اصال شــعارزدگی در فیلم 

دیده نمی شــود که از نکات مهم و بارز فیلم 
به شمار می آید.

وی درباره باورپذیری فیلم گفت: ما با خانواده 
شهید حمید باکری به قم رفتیم و وقتی آقا 
مهدی باکری متوجه شــدند همسرشان را 
فرستادند تا همسر حمید آقا تنها نباشند و آقا 
زین الدین هم که مطلع شدند همسرشان را 
به قم فرستادند و از ابتدا در قم چهار خانواده 
در کنــار هــم زندگی کردیم و به مرور زمان 
آقا مهدی باکری و آقا زین الدین به شهادت 
رسیدند. فرزند این شهید افزود:  من به خانم 

شهید مهدی باکری )خانم مدرس( زن عمو 
می گویم. مانند فرزندان شهید حمید باکری 
ایشــان را خطاب می کنم و به خانم شــهید 
حمید باکری و خانم شهید زین الدین  خاله 
مــی گویم. ما خانواده های بســیار نزدیک 
هســتیم و در کنار هــم زندگی کردیم تمام 
اطالعاتــی کــه در فیلم داده می شــود را ما 
کامــل تــر و جامع تر می دانیم و هر تاریخی 
که در فیلم عنوان می شــود ما ده روز قبل و 
بعد آن را اطالع داریم و اطالعاتی که در فیلم 
ارایه می شــود درست  و بی نقص است.پسر 

شهید همت درباره فیلم و همذات پنداری با 
آن گفت: فیلم بسیار تاثیرگذار و خوبی است 
و مخاطب با آن به خوبی همراهی می کند . 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: براساس بررسی 
که صورت گرفته میزان مرگ براثر کرونا در جمعیت واکســن نزده ها 
تقریبا ۵۰ برابر بیشتر از جمعیتی بوده که واکسن کرونا تزریق کرده اند.

 ابراهیم شــکیبا  ، با اشــاره به تاثیر چشمگیر تزریق واکسن در کاهش 
مرگ و میر ناشــی از کرونا، اظهار کرد: براســاس نتایج بررســی که در 
اســتان انجــام دادیــم، میزان مرگ بر اثر کرونــا در هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت واکسن نزده ۵7۱ نفر و در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت واکسن 

زده ۱۰ نفر بوده است.
وی با اشــاره به تاثیر بســیار چشمگیر تزریق واکسن کرونا در کاهش 

آمار فوت شــدگان ناشــی از کرونا بر اســاس نتایج این بررسی، از همه 
مردم خواست برای تزریق واکسن کرونا و تکمیل هر سه دوز - براساس 

دستورالعمل های موجود- اقدام کنند.
رییس مرکز بهداشت کرمانشاه به آمار واکسیناسیون کرونا در استان 
هم اشــاره کرد و گفت: تاکنون 9۰.۵ درصد جمعیت هدف اســتان دز 
اول، 8۰.6 درصد دز دوم و ۳۳ درصد نیز دز ســوم واکســن کرونا را 

تزریق کرده اند.
وی با بیان اینکه انتظار داریم افرادی که نوبت تزریق دز سوم واکسن 
آنها رســیده زودتر به پایگاه ها و مراکز واکسیناســیون مراجعه کنند، 

گفت: واکسن به میزان کافی در استان موجود است و کمبودی از این 
حیث نداریم و همه پایگاه های واکسیناسیون سطح استان نیز فعالند.

شــکیبا به ســرایت پذیری باالی سویه امیکرون کرونا هم اشاره کرد و 
افزود: اگر رعایت نکنیم، امیکرون همه گروه های سنی از اطفال گرفته 

تا سالمندان را درگیر خواهد کرد.
وی اظهار کرد: دو راه برای مقابله با این سویه وجود دارد که یکی انجام 
واکسیناسیون و تکمیل مراحل آن و دیگری رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و خصوصا اســتفاده از ماســک و پرهیز از حضور در اماکن 

شلوغ است.

کسن نزده ها کرونایی در وا افزایش 5۰ برابری مرگ و میر 

دریچه علم

کارتون 

نقدی بر فیلم علی حضرتی؛

طلوععشقدرشهرکروباتها!
شهرام خرازی ها منتقد سینما و تلویزیون در یادداشتی 
به نقد فیلم »شهرک« پرداخت. متن یادداشت شهرام 

خرازی ها به شرح زیر است:
»شــهرک« دومین ســاخته علی حضرتی، فیلم کامال 
متفاوتی از نظر ایده مرکزی ، فضاســازی و شــخصیت 
پردازی است.شخصیت محوری فیلم پسر جوانی است 
به نام نوید فالحتی که در تســت بازیگری یک پروژه 
ســینمایی برای ایفای نقش اصلی پذیرفته می شود.او 
ناگزیر اســت همراه بقیه داوطلبان پذیرفته شده برای 
چند ماه در شهرکی ایزوله تن به تمرین هایی دشوار برای 
نزدیک شدن به نقش محوله دهد.»شهرک« اثری است 
چند الیه که به تفاسیر مختلف راه می دهد.»شهرک« 
علی الظاهر درباره سینما است اما داستان، لوکیشن و 
کاراکترهایش به گونه ای به تصویر کشیده شده اند که 
می توان آن را یک فیلم مستقل سیاسی درباره فرایند 
جذب و آماده سازی نیروی انسانی توسط سازمان ها و 
گروه های مبارز دانست همچنین »شهرک« می تواند 
فیلمی روانشناختی درباره فرایند شست و شوی مغزی 
تلقی گردد.»شهرک«  را می توان فیلمی در ژانر انتقادی 
– اجتماعی نیز محســوب کرد یا حتی فیلمی با ســوژه 
آشنای مثلث عشقی.بن مایه های فلسفی فیلمنامه از 
جمله فلســفه آفرینش و جبر و اختیار را نیز نمی توان 

نادیده گرفت.

زبان نمادین و گزیده گو و پرداخت بدیع و خاص فیلم، 
آن را بــه اثــری چند وجهی تبدیل نموده که در زمینه 
های پیشگفت)مناســبات بی رحم سینما ، الیناسیون 
سیاسی، نگاه انتقادی به جامعه معاصر، فلسفه آفرینش، 
مضمون شســت و شــوی مغزی ،  سوژه مثلث عشقی 
و...( نــکات جدیــدی را مطرح می کند که جای مداقه 

و بحث دارد.
الیه رویی فیلم درباره دنیای بی رحم سینما است.دنیایی 

کــه آدم هــا را فریفته و از جریان طبیعی زندگی خارج 
می کند، ســرابی که به رویاهای بی پایان بشــر مجال 
خودنمایــی مــی دهد و کارناوالی که لذتی گذرا و میرا 
را نصیب تماشاگرش می کند.تابلویی که »شهرک« از 
جهان پر رمز و راز ســینما پیش چشــم می گذارد ، در 
ظاهر چشمنواز اما در باطن پیام آور ویرانی است.نوید 
برای جان بخشیدن به نقش فرهاد در فیلمنامه فیلمی 
که قرار اســت ســاخته شود، مجبور است که خودش را 

فراموش کند تا تبدیل به فرهاد شــود، اینجاســت که 
فلسفه آفرینش مطرح می گردد.انسانی می میرد ، انسان 
دیگری متولد می شــود و از پس این تولد که در ذهن 
آفرینشگر سناریست شکل گرفته ، فرهادی به دنیا می 
آیــد که باید در مســیری پــا بگذارد که از پیش برایش 
روی کاغذ تعیین شده است ، به این ترتیب پای مسئله 
جبر و اختیار نیز به فیلم باز شــده و به فلســفه آفرینش 
پیوند می خورد. »شــهرک« از منظر سیاسی نیز فیلم 
قابل بحثی است.نگاه سیاسی فیلم متوجه گروه هایی 
اســت که اعضای تازه وارد خود را در شــرایطی ایزوله و 
در جهت اهداف سازمانی و ایدئولوژیک خود، شست و 
شوی مغزی می دهند.حضرتی روند این مغز شویی را 
از طریق نماد ها و نشانه ها )تلویزیونی که فقط فوتبال 
نشان می دهد، نمایش گذشت زمان از طریق یادداشت 
هایی که به داخل خانه نوید انداخته می شــوند، چراغ 
قرمزچشمک زن در پسزمینه دروازه خروجی شهرک 
و...(  بسیار ظریف، دقیق ، سنجیده و حرفه ای به تصویر 
کشــیده اســت. نوید فالحتی آخر فیلم دیگر آن نوید 
فالحتی اول فیلم نیســت و انگار که این آدم در پروســه 
الیناسیون)فرایند ازخودبیگانگی( به روباتی در خدمت 
سیســتم تبدیل شــده است تا حدی که تن به ازدواج با 
دختــری می دهد که نــه خودش بلکه دیگران برایش 

انتخاب کرده اند!

پرده نقره ای 

 گرونی با مردم 
چه کرده!

یک نماینده مجلس با 
انتقاد از گرانی ها گفته 

که برنج درجه سه ایرانی 
کیلویی 5۰ هزار تومان و 

سیب زمینی کیلویی ۱5 
هزار تومان شده، مرغ 

هم که از سفره مردم پر 
کشیده، با این وضعیت 
مردم باید جو دم کنند 
و بخورند. اظهار نظری 

که سوژه انتشار کارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

فرهنگ  و هنر

بی توجهی به  چرخه اقتصادی سینما

وقتی گیشه مهم نیست
با نگاهی به آثار حاضر در جشنواره چهلم فیلم فجر 
امسال متوجه می شویم که عمده این فیلم ها، اساسا 
توجه چندانی به گیشــه نداشــته اند و از هم اکنون 
می توان به گیشــه متوســط و یا ضعیف این فیلم ها 
ایمان آورد.  این شرایط درحالی در آثار جشنواره 
این دوره ملموس است که شدت غریب بودن فیلم 
ها با گیشه، طی فرآیندی تدریجی، در یک دهه 
گذشته رقم خورده است. فضای فیلمسازی امروز 
ایران علی الخصوص در میان کارگردانان جوان و 
فیلم اولی ها به ســمتی رفته که آنها ترجیح می 
دهند به سمت آثار هنری و درام های اجتماعی 
با موضوعات خاص و بعضا ســوررئالی بروند که 
مخاطب چندانی در گیشــه ندارند و عمال نمی 
تواننــد حتی نیمــی از هزینه های تولید خود را 
تامین کنند.نمونه های آثاری از این دســت در 
اکران چند ســال اخیر سینمای ایران و در دوره 
ای کــه هنــوز کرونا، مهمان ناخوانده ما نشــده 
بود، بســیار است. متاســفانه بخش عمده ای از 
فیلمســازان کشورمان به سینما به چشم »هنر 
صنعت« نگاه نمی کنند و همین رویکرد ســبب 
می شــود تا آنها دائما در تالش باشــند تا از خود، 
چهره موجهی در حوزه آسیب شناسی اجتماعی 
ترســیم کنند تا بتوانند خیلی زود در ســینما به 
کرسی برسند.این نگاه که در ژانر دشواری تعریف 
می شود، در بسیاری از مواقع، حتی با انگاره های 
کارگردان نیــز منطبق نبوده تا خروجی فیلمی 
کــه از ابتــدا بنایش را بر وجوه هنری گذاشــته 
بــود، حتی در این زمینــه نیز به توفیق چندانی 
نایل نیاید. بر حســب تجربه می توان نمونه های 
بسیاری از کارگردانانی با این شرایط را برشمرد 
که آثارشــان، نه در گیشــه با توفیق همراه بوده 
و نه توانســته آن شاخصه های مدنظر کارگردان 
را به درســتی منعکس کند. این ســقوط آزاد به 
انــزوای کارگــردان و وقفه مدید فعالیت های او 
در سینما منجر شده که پروسه تولید آثار بعدی 
آنها را دشوارتر می کند.شیوع این باور اشتباه که 
آثار هنری، با شاخصه های صنعتی دارای منافات 
هســتند، مسیر فعالیت بسیاری از کارگردانان را 

با اشکال مواجه کرده است. 

طنز 


