
گیری نکرده است کمیسیون تلفیق هنوز رای  نماینده مجلس: 

کستر؟ حذف ارز ترجیحی ،آتش زیر خا

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

   »کمیســیون تلفیــق بــا حــذف ارز ترجیحــی موافقــت نکــرد«، ایــن خبری بود که ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعالم کرد و بالفاصله به سرخط خبری رسانه ای کشور تبدیل 
شد. منتقدان پرشمار و مردم نیز نفس راحتی کشیدند و شادمان از اینکه »بالیی رسیده بود 

و به خیر گذشت«. اما گویا، این پایان ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی نیست. آن گونه 
کــه میرتاج الدینــی از نماینــدگان نزدیــک بــه دولــت می گویــد، کمیســیون تلفیق، به ابقــای ارز 

 | صفحه 2 ترجیحی رأی مثبت نداده و درباره حذف این ارز هم هنوز رأی گیری نکرده است...

جزئیات افزایش حقوق کارکنان در ۱۴۰۱

سونامی همسان سازی !
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پیام تسلیت رهبر انقالب 
 در پی رحلت

آیت اهلل صافی گلپایگانی
     روح آیت اهلل صافی گلپایگانی در پی 
ایســت قلبــی بــه ملکوت اعلی پیوســت. 
پیکــر مطهــر ایــن مرجع فقیــد تقلید امروز 
از میــدان جهــاد در شــهر مقــدس قــم بــه 
سمت حرم مطهر حضرت معصومه )س( 

تشییع می شود...

 وزیر کشور:

راهپیمایی ۲۲ بهمن 
خودرویی برگزار می شود

      احمــد وحیــدی وزیــر کشــور گفــت:  
صــورت  بــه  بهمــن   ۲۲ راهپیمایــی 
خودرویی برگزار می شود؛ در این مورد 
ستاد ملی مقابله با کرونا باید در مورد 
برگــزاری فــردی راهپیمایــی ۲۲ بهمــن 

تصمیم بگیرد...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

آسترازنکای پرطرفدار
7

نگرانی از خاموشی های 
زمستانی برطرف شد

4

 جهاد صنعت نفت 
در مقابله با جنگ 

اقتصادی علیه ایران
4

ح کرد وزیر صمت مطر

مسئولیت کیفیت خودرو را 
می پذیریم

3

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

ــال،  ــط انتق ــرای خ ــر دارد"اج ــزگان درنظ ــه ای هرم ــهامی آب منطق ــركت س ش
دایــک خاكــی و حفــر چــاه جذبــی طــرح تغذیــه مصنوعــی حمیــران "بــا حــدود 
اســاس  بــر  ریــال   9.100.318.918 مبلــغ  بــه  كار  اجــرای  هزینــه  بــرآورد 
فهرســت بهــای ســال 1400 از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای بــه 
پیمانــکار واجــد صالحیــت پایــه 5رشــته آب واگــذار نماید.مبلــغ تضمیــن 
ضمانت نامــه  نــوع  از  كار455.000.000ریــال  ارجــاع  فرآینــد  در  شــركت 
ســتاد  ســامانه  از  اســناد  خریــد  نقد.مهلــت  وجــه  واریــز  یــا  و  بانکــی 
ــخ  ــال از تاری ــغ4.235.000 ری ــت مبل ــا پرداخ ــران)www.setadiran.ir( ب ای
درج ایــن آگهــی و حداكثــر تــا مــورخ 1400/11/14، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد 
قیمــت و اســناد مربوطــه تــا ســاعت 13 مــورخ 1400/11/28 بــوده و تاریــخ 

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

گهی فراخوان مناقصه عمومی  آ
 نوبت دومبا ارزیابی کیفی

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

گهی مناقصه عمومی  )دو مرحله ای ( آ
خرید انواع سرور

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

 نوبت دوم

گزار : شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل  ۱- نام دستگاه مناقصه 
ــع  ــركت توزی ــان ( ، ش ــت ) كارشناس ــهرک اداری بعث ــل – ش : اردبی ــزار گ ــه  ۲- آدرس مناقص

نیــروی بــرق اســتان اردبیــل – تلفن هــای 9- 33741601 – 045  
3- موضوع مناقصه : 

خرید تعداد 3 دستگاه سرور بشرح مشخصات فنی وكیفی پیوست اسناد مناقصه  
 ۴- سپرده شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 430،000،000 ریال می باشد.
 5- محل خرید اسناد مناقصه :

كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران 
آدرس بــه   ) ایــران  الکترونیکــی دولــت )ســتاد  از طریــق ســامانه   و بازگشــایی پاكتهــای 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
6- واجدین شــرایط میتوانند از روز دوشــنبه 1400/11/18 لغایت روز دوشــنبه 1400/11/25 

نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه از طریق ســامانه فــوق الذكر اقــدام نمایند.
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذكــور ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.

7- مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه :
  0103815822001 شــماره  ســیبای  حســاب   بــه  ریــال    500000 بمبلــغ  واریــزی   فیــش 

اردبیــل  كارشناســان  شــعبه  ایــران  ملــی  بانــک  نــزد  گــزار  مناقصــه  دســتگاه 
8- تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :

دو  ظهــر روز   12 ســاعت  تــا  حداكثــر  اســناد  مطالعــه  و  دریافــت  از  پــس  گــران  مناقصــه 
: زیــر  روش  بــه  را  مربوطــه  اســناد   1400/12/9 شــنبه مورخه  

الف( بارگذاری كل اسناد از طریق سامانه مناقصات الکترونیکی دولت 
در  بارگــذاری  از  بعــد  را  مناقصــه(  در  شــركت  )تضمیــن  الــف  پاكــت  وهمچنیــن  ب( 
مورخــه  دوشــنبه  ظهــر روز   12 ســاعت  تــا  فیزیکــی  وبصــورت  دربســته  بصــورت  ســامانه 
1400/12/9 )یــک ســاعت قبــل از شــروع جلســه مناقصــه( بــه دبیــر خانــه شــركت واقــع در 
اردبیــل - شــهرک اداری بعثــت- )كارشناســان(  شــركت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 

بــه كــد پســتی 5613643355 ارســال نماینــد.
پاكت الفی كه دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید .

پیشنهاد دهندگان ملزم به ارسال به صورت الکترونیکی میباشند.
۱۰-محل برگزاری جلسه مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شركت میباشد .

مورخــه  دو شــنبه  روز   13 ســاعت   : مناقصــه  اول  جلســه  برگــزاری  زمــان   -۱۱

 . شــد میبا  1 4 0 0 /1 2 /9
گشــایش قیمتهــا ( : در جلســه اول مناقصــه مشــخص و  ۱۲ - زمــان برگــزاری جلســه نهائــی ) 

طــی نامــه بــه اطــالع پیشــنهاد دهنــدگا ن خواهــد رســید .
آخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهادات : یکســاعت قبــل از شــروع جلســه اول مناقصــه   -۱3

میباشــد .
ــایش  ــه ) گش ــی مناقص ــه نهائ ــا در جلس ــده آنه ــا نماین ــدگان ی ــنهاد  دهن ــور پیش 14- حض

ــد . ــی آزاد میباش ــه كتب ــی نام ــه معرف ــا ارائ ــنهادی ( ب ــای پیش قیمته
15-مناقصه در دو مر حله برگزار میگردد.

16-دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار میباشد .
17- در صــورت درخواســت برنــده مناقصــه 25 درصــد كل مبلــغ قــرارداد بعنــوان پیــش 

ــد. ــد ش ــت خواه ــنده پرداخ ــه فروش ــت در وج پرداخ
18- پرداخت وجه اقالم موضوع مناقصه بصورت نقدی خواهد بود .

19-پرداخت كلیه كسورات قانونی بعهده برندگان مناقصه خواهد بود .
20-بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ، مشــرو ط ، مخــدوش (  الک گرفتــه یــا قلــم خــورد ( 

ــد . ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــا ترتی ، مطلق
21-پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده ، تضمینهــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ 
مذكــور را بحســاب بانکــی شــركت واریــز و حســب مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجــه را 
ــپرده  ــپرده ، س ــد س ــنهادهای فاق ــه پیش ــد . ب ــلیم نمای ــركت تس ــه ش ــنهاد ب ــه پیش ضمیم
ر ، چــک شــخصی و نظایــر آن ترتیــب اثــر  ــر از میــزان مقــر هــای مخــدوش ، ســپرده هــای كمت

داده نخواهــد شــد .
22-بهــای پیشــنهادی بایــد بــه تفکیــک اقــالم وبــه مبلــغ مشــخص ) بصــورت اعــداد و 

حــروف توأمــان ( تعییــن و بارگــزاری گــردد.
23- بــا عنایــت بــه شــناور بــودن قیمــت فلــزات در بــازار بــورس )بــرای مناقصــه كابلهــا 

وســیمها (، تغییــرات قیمــت در قــرارداد اعمــال خواهــد شــد.
24-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . 

25- رعایت استانداردهای وزارت نیرو الزامیست.
26-پرداخت كلیه كسورات قانونی  به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

27-پرداخــت هزینــه چــاپ آگهــی هــای مناقصــه در جرایــد و حمــل و بیمــه كاال بعهــده  
برنــدگان  مناقصــه خواهــد بــود .

 tavanir.org.ir ــور به آدرس ــات كش ــانی مناقص ــالع رس ــایت اط ــه در س ــی مناقص 28-آگه
ــر بــه آدرس http/iets.mporg.ir  قابــل مشــاهده میباشــد.  وســایت شــركت توانی

نمی توان با محصوالت بی کیفیت 
بازار رقابتی ایجاد کرد

  مرتضی بلوکی، فعال رسانه
مقام معظم رهبری: 

» من گالیه می کنم از دوستانی 
که مسئوالن کاالهای خانگی 
و لوازم خانگی هســتند ما از 
این ها حمایت کردیم، اســم 
آوردیم، شنیدیم بعضی از اقالم دوبرابر ارتقاء قیمت 
پیدا کرده، چرا؟ با حمایت ها این جور برخورد بشود. 
اگــر مــا کیفیت را باال نبریم چطور انتظار داریم که 

بازارهای داخلی را فتح کنیم.«
این ها ســخنان چند روز گذشــته رهبری با مردم و 
تولیدکنندگان اســت پس از گالیه تولیدکنندگان 
لوازم خانگــی از رواج لوازم خانگــی قاچاق در بازار 
و نبــود بازار فروش بــرای تولیدکنندگان داخلی، 
رهبــری دســتور داد تــا ورود لوازم خانگی ای که 
مشــابه آن در داخل تولید می شــود، ممنوع شود. 
حــال پس از گذشــت دو ســال از ایــن ممنوعیت 
قیمت ها لوازم خانگی به طور سرســام آوری افزایش 
داشته اســت. به حــدی کــه قیمــت لوازم خانگی 
خارجی قاچاق مشــابه چه بسا باکیفیت تر از قیمت 

لوازم خانگی تولید داخل کمتر است!
ممنوعیــت واردات لوازم خانگــی خارجی موجب 
ایجــاد انحصــار در بازار داخل برای تولیدکنندگان 
شــد بنابراین زمینه سوءاســتفاده برخی آنها از این 
اتفاق فراهم شد و قیمت لوازم خانگی را به هر میزانی 

که تمایل داشتند افزایش دادند.
امــا باوجود افزایش قیمــت و انحصار بازارکیفیت 
تولیدات داخلی نه تنها افزایش نیافت چه بســا به 
بهانــه قیمت مواد اولیه و تحریمها و محدودیت در 

واردات قطعات مورد نیاز کاهش نیز داشت.
حال این افزایش قیمت ها به میزان در معیشت مردم 
تاثیر گذاشته است که بسیاری از جوانان برای تهیه 
لــوازم اولیه مورد نیاز برای ازدواج خود با مشــکل 
مواجه شــدند و بســیاری از آن ها ازدواج و تشکیل 
خانواده را از اولویت های زندگی خود خارج نمودند.

حال صدای این ناخوشــی ها و اعتراضات مردم به 
گوش رهبری رسید و در سخنان اخیرش به آن اشاره 
نمود. بنابراین انتظار می رود که پس از سخنان اخیر 
رهبری دســتگاه های نظارتی و مسئوالن مربوطه 
اعــم از وزارت صمــت و اقتصاد با جدیت و با عزمی 
راســخ بر این موضوع و بازار ورود کنند تا با تولید 
لوازم خانگی بی کیفیت و گران قیمت معیشت مردم 

با مشکل مواجه نشود.
افزایــش قیمت مــواد اولیه یکی از مهم ترین موارد 
موضوعاتی است که موجب افزایش قیمت تولیدات 
داخلی شده است اما انتظار داریم که با افزایش قیمت 
لوازم خانگی کیفیت محصوالت به حدی قانع کننده 
و راضی کننده ای افزایش داشــته باشد نمی توان با 
بی کیفیتــی و گرانــی با قاچــاق کاال مبارزه و بازار 
رقابت کرد و از تولید داخل حمایت نمود. مشــابه 
این موضوع در تولید خودرو داخلی نیز وجود دارد 
و متاســفانه برخی از تولیدگــران داخل با افزایش 
قیمتهای سرســام آور و ارائه محصوالت بی کیفیت 
جان و مال مردم را به خطر انداخته اند. امید اســت 
که این بازار نیز با ورود مسئوالن مربوطه سامان یابد.

منبع: ایلنا

یادداشت

معافیت از سربازِی متاهالن 3۰ سال به باال با ۲ فرزند 
باید به تصویب ستادکل نیروهای مسلح برسد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به بیان 
توضیحاتی درباره مصوبات کمیســیون تلفیق 
بودجه مجلس برای خرید خدمت ســربازی و 

معافیت از سربازی پرداخت.
کمیســیون تلفیق روز گذشــته مصوب کرد 
متأهالن دارای بیش از ۳۰ ســال ســن و دارای 
حداقــل ۲ فرزند می تواننــد کارت معافیت از 

خدمت را در زمان صلح دریافت کنند.
علی خضریان ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس در واکنش به این مصوبه گفت: اگر این 
مصوبه بدون نظرخواهی رســمی از ســتاد کل 
نیرو های مسلح باشد، حتما مغایر قانون اساسی 

است و توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
بر اســاس اصل ۱۱۰ قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران، مصوبات مربوط به تعیین تکلیف 
مشــموالن سربازی باید با هماهنگی ستاد کل 

نیرو های مسلح به نتیجه برسد.
بــه گفته این نماینده مجلس هرگونه تغییر در 
قانون ســربازی باید خارج از الیحه بودجه و به 
صورت زیربنایی، با هماهنگی ستاد کل نیرو های 

مســلح و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس بحث و تبادل نظر و ســپس 
درباره این موضوع تصمیم گیری شود. البته این 
تصمیمات که در خود کمیسیون در کمتر از یک 
هفتــه دوام نمی آورد، صرفا باعث ایجاد انتظار 
کاذب در سطح جامعه می شود و در نهایت نیز 

به جایی نمی رسد.
مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه بودجه مجلس 
بر اســاس قانون، باید به تصویب نمایندگان در 
نشســت علنی پارلمان و تأیید شورای نگهبان 
برسد که این مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز به 

این مراحل نرسیده است.  
خضریــان  از برنامــه ای تحت عنوان »ســرباز 
اقتصاد« که آن را به ستاد کل نیرو های مسلح 
هــم تقدیــم کرده خبر داد و گفت: در قالب این 
برنامه هم اکنون که در جنگ اقتصادی هستیم  
باید از جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی برای 
تقویت بخش تولید استفاده کرد و می توان در 
دوران خدمت سربازی از ظرفیت علمی و عملی 

آنان برای رونق تولید داخلی بهره برد.

گهی دعوت به فراخوان مناقصه عمومی آ

اداره کل راه آهن شرق

شــركت راه آهــن ج.ا.ا در نظــر دارد بنابــر آئیــن نامــه اجرائــی قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای همزمــان بــا 
زیابــی كیفــی ســاده )بــه روش فشــرده ( بــه شــماره مناقصــه )1100-ش-08( بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. ار

ح مختصر موضوع مناقصه: تهیه و تامین 8.000  قالب كفشک ترمز چدنی كوچک جهت ایستگاههای طبس، پروده، تربت حیدریه و خواف ۱-شر
کل برآورد :25.500.000.000 ریال ۲-مبلغ 

کار : 1.275.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
۴- مدت و محل اجرا: مدت اجرا 6 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

5- پیمانــکاران واجــد شــرایط: مناقصــه گــران میبایســت دارای پروانــه بهــره بــرداری تولیــد از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و گواهینامــه صالحیــت نظــام 
فنــی راه آهــن صــادره از حــوزه نــاوگان باشــند. 

6- مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداكثــر تــا ســاعت19:00 روزپنجشــنبه مــورخ1400/11/21 بــا مراجعــه بــه ســامانه تــداركات 
بــوط در ســامانه فــوق، اســناد را دریافــت نماینــد.  الکترونیکــی دولــت بــه نشــانیwww.setadiran.ir   و از طریــق لینــک مر

ــذا  ، در ســامانه مذكــور انجــام مــی پذیــرد. ل ــد ارجــاع كار ــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پاكــت) الــف( مربــوط بــه تضامیــن شــركت در فرآین ــه فرآین كلی
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی، نســبت بــه اخــذ آن اقــدام نماینــد.

پیشــنهادها بایدحداكثــر تــا ســاعت19:00 روزپنجشــنبه مــورخ1400/12/05 در ســامانه تــداركات  7- مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده: 
الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir   بارگــذاری و پاكــت) الــف( بــه نشــانی اســتان خراســان جنوبــی ، شهرســتان طبــس ، میــدان امامــزاده ، 

اداره كل راه آهــن شــرق –كــد پســتی 9791135555 ارســال گــردد. 
ــاز و نتیجــه  ــاكات در ســاعت 10:00 روز شــنبه 1400/12/07 در كمیســیون مناقصــات واقــع در اداره كل راه آهــن شــرق ، ب گشــایش: پ 8- زمــان و محــل 

مناقصــه اعــالم مــی گــردد. 
گهی: 1271704 شناسه ا

 نوبت اول
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سیاست 2

سخنگوی دولت:

مسئوالن به جد پیگیر خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس هستند
سخنگوی دولت از عزم دولت برای واگذاری استقالل و پرسپولیس خبر داد و گفت: وزارت ورزش، وزارت اقتصاد و 
سازمان خصوصی سازی به طور جدی پیگیر خصوصی سازی این دو باشگاه هستند. علی بهادری جهرمی در خصوص 
موافقت با حضور تماشاگران در دیدار تیم ملی ایران با عراق و تغییر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش برای 
عدم حضور هوادار در دیدار امروز شاگردان دراگان اسکوچیچ با تیم ملی امارات گفت: سویه اُمیکرون خیلی جدی 
بود. در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا قبل از بازی با عراق نیز بحث زیادی در این زمینه صورت گرفت. نمودار مربوط 
به ابتالی کرونا در سویه جدید نیز به اصطالح آسانسوری بوده است و سیر صعودی آن سرعت خیلی باالیی دارد و 

جای ریسک نداشت. 
سخنگوی دولت افزود: کارشناسان پزشکی پیشنهادشان این بود که تجمعات به حداقل برسد. فکر می کنم در مصوبه 

جدید نیز سقف تعداد افراد حاضر در یک جلسه، ۳۰ نفر در هر یک ساعت و نیم تعیین شد.
بهادری یادآور شد: در جلسات مربوط به حضور تماشاگران بحث های زیادی شد. من جزو یکی از کسانی بودم که برای 
حضور تماشاگران در بازی با عراق معتقد بودم مردم زیاد تلخی کشیده اند و بحث صعود تیم ملی نیز مطرح است؛ پس 
بهتر است هوادار حاضر باشد. من در آن نشست هم زیاد بحث کردم که با همراهی معاون اول رئیس جمهور و تاکید 

بر سالمتی مردم به عنوان اولویت اول رئیس جمهور قرار شد بازی با حضور تماشاگر باشد.
بهادری جهرمی در خصوص سرنوشت خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس یادآور شد: خصوصی سازی در حال 
انجام است. جمله ای که می گویم در هیأت دولت بیان شده است که استقالل و پرسپولیس تیم های مردم هستند و باید 
به مردم هم واگذار شوند. وزارت ورزش، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به طور جدی پیگیر ماجرا هستند.

اخبار كوتاه

نمایی از سخنرانی اخیر 
ترامپ در جمع طرفدارانش 

در ایالت تگزاس آمریکا/ 
رویترز

تظاهرات در 
حمایت از اوكراین 
و علیه روسیه 
در آبشار نیاگارا 
كانادا/ رویترز

گزارش تصویری

نماینده مجلس: کمیسیون تلفیق هنوز رای گیری نکرده است

؟ کستر حذف ارز ترجیحی ،آتش زیر خا
»کمیســیون تلفیق با حــذف ارز ترجیحی 
موافقت نکرد«، این خبری بود که ســخنگوی 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعالم کرد و 
بالفاصله به ســرخط خبری رســانه ای کشور 
تبدیل شد. منتقدان پرشمار و مردم نیز نفس 
راحتی کشــیدند و شــادمان از اینکه »بالیی 

رسیده بود و به خیر گذشت«.
امــا گویــا، این پایــان ماجــرای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاالهای اساســی نیست. آن گونه که 
میرتاج الدینــی از نمایندگان نزدیک به دولت 
می گویــد، کمیســیون تلفیق، بــه ابقای ارز 
ترجیحی رأی مثبت نداده و درباره حذف این 
ارز هم هنوز رأی گیری نکرده است. او روایتی 
از تصمیم کمیسیون تلفیق ارائه می دهد که با 
برداشت عمومی درباره »نه« قاطع کمیسیون 

به حذف ارز ترجیحی کامال ،متفاوت است.
از ســوی دیگــر، کاظم دلخــوش دیگر عضو 
کمیسیون تلفیق ضمن تأکید بر اینکه »دولت 
هیچ برنامه مکتوبی به نمایندگان ارائه نکرد«، 
کار حذف ارز ترجیحی را تمام شــده اعالم می 
کنــد و موافقت نکردن کمیســیون تلفیق با 
پیشــنهاد دولت را اقدامی پیشگیرانه برای در 
امان ماندن  کشور از پیامدهای ناگوار اقتصادی، 
سیاســی و حتی امنیتی  ناشــی از حذف ارز 

ترجیحی می داند.
گفت وگوی با این دو نماینده مجلس را بخوانید:

میر تاج الدینی: کمیسیون تلفیق، هنوز به 
ابقای ارز ترجیحی رأی نداده است

محمدرضا میر تاج الدینی، عضو کمیســیون 
تلفیق بودجه که منتقد تصمیم کمیسیون برای 
حذف نشدن ارز ترجیحی گفت:  »کمیسیون 
تلفیــق، هنوز به ابقای ارز ترجیحی رأی نداده 
است. بلکه کمیسیون به این پیشنهاد رأی داد 
که ۹ میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی 
و دارو تخصیص پیدا کند و این پول در اختیار 
دولت باشد تا بتواند کاالهای اساسی مشمول 
یارانــه را مدیریت کند، این موضوع به معنای 
حذف ارز ترجیحی نیســت بلکه این اعتبار در 
اختیار دولت قرار می گیرد و دولت نســبت به 

آن اختیار دارد.«

 تصویب  ۹ میلیارد دالر  برای دولت 
در کمیسیون

او ادامه داد: »دولت می تواند این ۹ میلیارد دالر 

را بــه حلقــه اول یا واردکننده یا حلقه آخر که 
مصرف کننده و مردم هستند، اختصاص دهد. 
فعالً این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب 
شــده تا در ادامه در صحن مجلس و با حضور 
دولت و تمامی نمایندگان، حذف ارز ترجیحی 

تعیین و تکلیف نهایی شود.«

نپذیرفتن مجلس ، عجیب است
میرتــاج الدینی توضیــح داد: »تصمیم نهایی 
دربــاره این موضوع در صحن مجلس خواهد 
بود. دولت گذشته نمی خواست که ارز ترجیحی 
را حــذف کنــد و مجلس تصویب کرده بود که 
ارز ترجیحی به تدریج حذف شــود. اما دولت 
ســیزدهم پیشــنهاد داد که ارز را حذف و آن 
را مدیریت کند اینجاســت که مجلس قبول 

نمی کند که مسئله عجیبی است.«

ابهامات نظر  اعالمی کمیسیون باید در 
جلسات بعدی یا در صحن برطرف شود 

او در واکنش به این موضوع که نماینده دولت 
نیز عدم حذف ارز ترجیحی را پذیرفته، گفت: 
»مصوبات تلفیق زمانی نهایی می شود که صحن 
نیز به آن رأی بدهد. عده ای از نمایندگان، موافق 
حفظ ارز ترجیحی با شرایط فعلی آن نیستند. 
حتی ابقای ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق ، 
رأی نیاورد به همین دلیل ۹ هزار میلیارد دالر 
به این شــکل در اختیار دولت قرار می گیرد. 

اگــر ابقــای ارز ترجیحی ، الزامی و حتمی بود، 
دولــت با نظر کمیســیون موافقت نمی کرد. 
قضیه ابهاماتی دارد که باید در جلسات بعدی 
کمیسیون تلفیق یا در صحن مجلس ، برطرف 
شود تا به ایستگاه تصمیم گیری نهایی برسیم.«

دولت راهکار مکتوب نداده اما ...
او درباره برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی 
عنــوان کرد: »دولت راهکارش این اســت که 
جبرانی بدهد و بانک مرکزی برای این راهکار 
زیرســاختی در قالب یارانه کاالیی آماده کرده 
اســت. برای هر خانوار اعتباری در نظر گرفته 
می شود و می توانند از طریق این اعتبار نسبت 
به خرید کاالهای موردنیاز اقدام کنند. اگرچه 
دولت این مورد را به صورت مکتوب اعالم نکرده 
اســت اما در توضیحات راهکاری بینابینی را 
توضیح دارند که این راهکار نه یارانه نقدی و نه 
کاالبرگ است بلکه کارتی است که به اعتبار آن 

فقط می توان کاال خریداری کرد.«

موضع رسمی کمیسیون امنیت ملی 
اعالم نشده

او دربــاره مخالفت کمیســیون امنیت ملی با 
حذف ارز ترجیحی گفت: »کمیسیون امنیت 
ملــی مجلس اظهارنظر رســمی در این مورد 
نداشته اما برخی از نمایندگان عضو آن مخالفت 
می کردند ولی نظر آنان را نباید موضع رسمی 

کمیسیون امنیت ملی دانست.«

 اختیار  دست دولت باشد
این نماینده مجلس تأکید کرد: »ما تعدادی از 
نمایندگان نظرمان این است که اختیار دست 
دولت باشد و مجلس این اجازه را به دولت بدهد 
تا زمانی که دولت زیرساخت ها را فراهم کرد و 
راهکار جبران حذف ارز را مشخص کرد بتواند 
ارز ترجیحی را حذف کند. زمانی که دولت به 
تمهیدات الزم رســید، این اقدام را سال آینده 
و در زمان مناسب انجام دهد زیرا این کار نیاز 

به مقدماتی دارد.«

دلخوش: بازخورد طرح بحث حذف ارز 
ترجیحی ناآرامی در بازار بود

کاظم دلخوش عضو کمیســیون تلفیق درباره 
این که چرا کمیسیون به این نتیجه رسید که 
بــه حذف ارز ترجیحــی رأی ندهد، گفت: »با 
اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت کاالها و 
شوکی که به بازار وارد می شد، کمیسیون تلفیق 
به این نتیجه رسید که فعالً برای تأمین کاالهای 
ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شود 
که مردم برای تأمین کاالهای اساسی خود دچار 
مشکل نشوند. بازخورد این تصمیم را در مدت 
کوتاه در جامعه و بازار دیدیم. پیش ازاین ناآرامی 
در بازار شکل گرفته بود که حاال آرامش به بازار 
حاکم شده، اگر کمیسیون به حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی رأی می داد قطعاً، آرامش جامعه و بازار 
بهم می خورد.

 فشار به مردم را نباید 
در آستانه عید افزایش داد 

از طرفی با نزدیک شدن به پایان سال و رسیدن 
عید درحالی که مردم تحت فشار گرانی و تورم 
هستند نباید تصمیمی گرفته می شود که فشار 
بیشتر به مردم وارد شود و به دلیل کمیسیون 
تلفیق تشخیص داد که به حذف ارز ترجیحی 

رأی ندهد.«

فضای غالب بر کمیسیون مخالفت بود
او درباره فضای حاکم بر کمیســیون در زمان 
رأی گیری توضیــح داد: »نمایندگان متوجه 
مشکالت حذف ارز ترجیحی شده اند و فضای 
غالب در کمیســیون در مخالفت با حذف ارز 

ترجیحی بود.«

نقد برنامه ای که ارائه نشده، ممکن نیست
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا 
دولت برنامه ای مکتوب و مشخص برای حذف 
ارز ترجیحــی ارائه داده اســت یا خیر؟ گفت: 
»دولت برنامه خاصی ارائه نداد. چراکه اگر برنامه 
دولت به دست ما می رسید ما  اطالعات کسب 
و  آن را نقــد می کردیــم اما دولت هیچ برنامه 

مکتوبی به نمایندگان نداد.«

توجه کمیسیون امنیت ملی به پیامدهای 
گوار حذف ارز ترجیحی نا

دلخوش درباره دلیل مخالفت کمیسیون امنیت 
ملی مجلس با حذف ارز توضیح داد: »احتماالً 
کمیســیون امنیت ملی به پیامدها ناگوار این 
موضــوع توجه کــرده زیرا حذف ارز ترجیحی 
می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیاری 

داشته باشد.«

 کنترل رانت و فساد ارز ترجیحی
 راحت تر از حذف آن

او ادامــه داد: »دولــت باید وضعیت اقتصاد را 
ســاماندهی کند. آمار یارانه بگیرها و وضعیت 
اقتصاد را شفاف کند تا در اقتصاد کشور آرامش 
حاکم شود. از سوی دیگر، کنترل ارز ترجیحی 
و جلوگیری از رانت و فســاد راحت تر از حذف 
آن است و دولت باید در این راستا اقدام کند. 

خبر ویژه

روح آیت اهلل صافی گلپایگانی در پی ایست قلبی به ملکوت اعلی پیوست.
پیکر مطهر این مرجع فقید تقلید امروز از میدان جهاد در شهر مقدس قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه )س( 

تشییع می شود. 
رهبر انقالب نیز در پی رحلت آیت اهلل حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی، پیامی صادر کردند.

متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم. با تاسف خبر درگذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر، حضرت آیة اهلل آقای حاج شیخ لطف اهلل 
صافی گلپایگانی رضوان اهلل علیه را دریافت کردم. ایشان از استوانه های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی 

و پر سابقه ترین عالم دینی در آن حوزه ی مبارک بودند.
در دوران مرحوم آیة اهلل بروجردی در شمار برترین تالمذه ی آن استاد بزرگ، در زمان مرحوم آیة اهلل سید محمدرضا 

گلپایگانی همراه و مشاور علمی و عملی ایشان و در دوران انقالب، امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمة اهلل 
علیهم به شــمار می رفتند. ســال ها در شــورای نگهبان رکن اصلی آن شــورا محسوب می شدند و پس از آن هم همواره 
درباره مســائل انقالب و کشــور، دلســوزانه و مســئوالنه ورود می کردند و بار ها اینجانب را از نظرات و مشورت های خود 

مطلع و بهره مند می ساختند.
قریحه شعری، حافظه تاریخی، پرداختن به مسائل اجتماعی از دیگر ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و بزرگوار بود. 
رحلت ایشان برای جامعه علمِی دینِی کشور مایه ی تأسف است. اینجانب به خاندان مکّرم و فرزندان گرامی ایشان و 
نیز به مراجع معظم و علمای اعالم حوزه ی علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشان به ویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض 

می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای 

گلپایگانی پیام تسلیت رهبر انقالب در پی رحلت آیت اهلل صافی 

اولویت تهران در مراقبت از روابط خارجی

 سختی کار ایران 
کرات وین   در بحبوحه مذا

و تنش های منطقه ای
اکنــون بیش از هر زمان، تهــران باید مدیریت 
اوضاع را در روابط خارجی خود داشــته باشــد. 
بر اســاس اعالم همه طرف های مذاکره کننده 
در وین، زمان انتخاب های ســخت فرارســیده و 
طرف هــا خــود را برای توافقی که ســرانجام به 
خروج از بالتکلیفی برجام است، آماده می کنند.  
مراقبــت تهــران از روابط خارجــی خود از آن 
رو دارای اهمیت اســت کــه تصمیم نهایی اش 
برای بازگشــت به برجام و توافقی که در نهایت 
باید با واشــنگتن به انجام رســد، با مخالفت ها و 
ســنگ اندازی های ریز و درشت روبه روست. این 
مخالفت ها طیفی گســترده از منافع دولت ها و 
گروه ها را در بر می گیرد که ممکن است در پی 
اهــداف خود، هرلحظه حادثه ای غیر منتظره را 
ســبب شــوند. در واقع مخالفان برجام و یا به 
عبارت روشــن تر، مخالفان بازگشــت ایران به 
جامعه جهانی، می کوشــند بــا حرکت بر مدار 
عصبــی تهران و به تبع آن واشــنگتن، بر عمق 
بی اعتمادی هــای متقابل بیفزاینــد. از این رو 
هوشیاری در تفسیر و تحلیل واقعی رخدادهایی 
که در بزنگاه حســاس کنونی رخ می دهد، امری 
الزم برای شناخت اهداف پیدا و پنهانی است که 
سر سازگاری با ترمیم روابط خارجی ایران ندارد.  
مذاکــرات مــوازی تهــران در ویــن و با برخی 
دولت های منطقه، اقدامی هوشــمندانه اســت 
کــه با مراقبت کافی به موفقیت دســت خواهد 
یافت. این مراقبت الزم است؛ زیرا به نظر می رسد 
تالش گسترده ای برای بی اعتبار کردن تهران نزد 
جامعه جهانی به راه افتاده است. هدف در این کار 
منجمد نگه داشــتن وضع کنونی در برجام و در 
این حال گسترده کردن دامنه مطالبات از تهران 
در قبول تعهدات برجامی اش است. این درحالی 
اســت که تهران به درســتی بر احیای برجام و 
چارچوب تعریف شــده آن تأکید دارد. بنابراین، 
آنچه بیش از هر چیز در اولویت قرار دارد، منافع 
ملی و امنیتی ایران است که نمی تواند دستمایه 

ترجیحات دیگران باشد.  
تهــران و واشــنگتن، تصمیــم ســازان اصلی 
مذاکراتــی هســتند که نتیجــه آن در وین رقم 
خواهد خورد. از این رو درک واقعی و متقابل از 
یکدیگر و اراده جاری در این امر، می تواند عبور 
از مسیر پرسنگالخ و پر توطئه کنونی را ممکن 
کنــد. بدگمانی هــای ابراز شــده درباره نتیجه 
مذاکرات وین با توجه به واقعیات جاری در  -به 
ویژه - دور هشــتم گفت گوها، نشان مخالفت ها 
بــا توافــق احتمالی و نگرانی از پیامدهای آن در 
ترمیم جایگاه منطقه ای و جهانی ایران در آینده 

نزدیک است.  
ســختی کار بــرای تهران نیــز در همین مهم 
برجســته اســت؛ اینکه از یک ســو باید در برابر 
خواســت های حداکثری طرف هــای مذاکره 
کننده در وین مقاومت کند. از ســوی دیگر در 
بزنــگاه نزدیکی به توافــق، به مدیریت اوضاعی 
همت کند که می کوشــد با بحران آفرینی های 
تصنعی، در را بر همان پاشنه قبلی نگه داشته و 
بلکه اوضاع را به مراتب برای ایران سخت تر کند.  
مراقبــت از روابط خارجــی و بهره گیری از ابزار 
دیپلماسی بیش از هر زمان برای تهران اولویت 

دارد. 

تصویر پرچم چین در میدان 
آزادی؛ دلیلش چه بود؟ 

همزمان با فرا رسیدن دهه فجر، در شب دوازدهم 
بهمن ماه پرچم کشور چین در کنار پرچم ایران 
روی بــرج آزادی منعکس شــد کــه انتقادات و 

حاشیه هایی را در پی داشت.
ســیدعباس عظیمــی )سرپرســت مجموعه 
فرهنگــی برج آزادی( در این بــاره گفت: عصر 
روز یازدهــم بهمــن مراســمی در برج آزادی با 
حضور آقایان شــالبافیان )معاون گردشــگری 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی(، عالءالدین بروجردی )رئیس انجمن 
دوستی ایران و چین( و چانگ هوآ )سفیر چین 
در تهــران( و تعدادی از مدیران کل وزارت امور 

خارجه برگزار شد.
عظیمی افزود: برگزاری این رویداد به مناسبت 
عید بهار چین، پنجاهمین ســالگرد دوستی دو 
کشــور و شروع بازی های المپیک زمستانی بود 

که با سرود ملی دو کشور آغاز شد.
وی ادامه داد: در ادامه پرچم دو کشور به نشانه 
دوستی با پیام هایی برای مخاطبان هر دو ملت 
ایران و چین با تاکید بر تعامالت فرهنگی دیرباز 
دو کشور بر محور جاده ابریشم به نمایش درآمد.
عظیمی گفت: نمایش پرچم ایران و سایر کشور ها 
بر روی برج آزادی از رویداد های مرسوم در حوزه 
بین الملل است. پیش از این هم در رویداد هایی 
دیگر مثل روز ملی یا حوادث کشــور هایی مثل 
لبنان، بولیوی، اوکراین و… پرچم کشــور های 

مختلف بر روی برج آزادی نقش بسته بود.
در همین رابطه سازمان زیباسازی شهر تهران، 
دربــاره تصویر پرچم چیــن به روی برج آزادی  
نوشــت: شــهرداری تهران و سازمان زیباسازی 
نقشــی در ساخت و اجرای ویدیو مپینگ پرچم 

ایران و چین بر روی برج آزادی نداشته است.

 سران قوا در رعایت کرونا
 پیشگام خواهند شد

دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا 
گفت: برای جلوگیری از شیوع مجدد کرونا، به مدت دو 

هفته  تمامی سفرهای سران قوا لغو خواهد شد.
 دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا 
گفت: برای جلوگیری از شیوع مجدد کرونا، به مدت دو 
هفته  تمامی سفرهای سران قوا و سفرهای غیرضروری 

کارمندان دولت لغو خواهد شد.
به گفته ســیدمجید میراحمدی، برگزاری جلســات و 
تجمعــات در ۱۰ روز آینــده بایــد با ۲۵ درصد ظرفیِت 
محل برگزارِی مراســم برگزار شــود و مدت زمان برنامه 
هم نباید بیش از یک ســاعت و نیم باشــد. در راســتای 
همین تصمیم، سفر های استانی هیئت دولت و سران قوا 
به مدت دو هفته و تمامی سفر های غیرضروری کارمندان 

دولت نیز لغو می شود.
چند روز پیش نیز پایگاه اطالع رســانی دولت نوشــته 
بود »رئیس جمهور خاطرنشــان کرده در راستای عمل 
به دســتورالعمل های بهداشــتی و لزوم صیانت از جان 
شــهروندان، تا اطالع بعدی و بهبود شــرایط کنونی به 
لحاظ شــیوع سویه جدید کرونا سفر های استانی دولت 

موقتا انجام نخواهد شد«

وزیر کشور: 

 راهپیمایی ۲۲ بهمن خودرویی 
برگزار می شود

 احمد وحیدی وزیر کشــور گفت:  راهپیمایی ۲۲ 
بهمن به صورت خودرویی برگزار می شود؛ در این 
مورد ستاد ملی مقابله با کرونا باید در مورد برگزاری 

فردی راهپیمایی ۲۲ بهمن تصمیم بگیرد.
طــی روز های گذشــته اعالم شــده بود کــه برگزاری 
راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور اقشار مختلف مردم برگزار 
خواهد شد، اما با افزایش شیوع امیکرون در کشور برگزاری 

این مراسم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
به گفته وحیدی بر اساس آمارهای اعالمی از سوی وزارت 
بهداشــت، سویه جدید کرونا، اومیکرون در کشور رشد 
کرده اســت و یکی از عوامل مهم این رشــد عدم رعایت 

دستوالعمل های بهداشتی بوده است.
وحیدی گفت: افرادی که واکسن دز سوم را زده اند، ایمنی 
بیشتر در ابتالء به اومیکرون دارند.اگر همینطور پیش رود 
احتماالً ناچار هستیم که دز سوم واکسن کرونا را اجباری 
کنیم که به مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا نیاز دارد.
از بســتری های اضافی باید خودداری شــود تا برای ارائه 

خدمات درمانی به بیماران دچار مشکل نشویم.

 تبریک امیرعبداللهیان
 به چینی ها

امیرعبداللهیان در پیامی که به زبان چینی منتشر شده 
است، نوشت: به مناسبت فرارسیدن سال نوی چینی و 
المپیک زمســتانی پکن، بهترین آرزو ها را برای مردم و 
دولت چین دارم. وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی ایران 
با انتشــار پیامی فرارســیدن سال نو چینی را به مردم و 

دولت این کشور تبریک گفت.
حســین امیرعبدللهیان وزیر امورخارجه کشورمان روز 
گذشته )سه شنبه( طی پیامی در حساب کاربری خود 

در توئیتر فرارسیدن سال نو چینی را تبریک گفت.
وی در این پیام که به زبان چینی منتشــر شــده است، 
نوشت: به مناسبت فرارسیدن سال نوی چینی و المپیک 
زمستانی پکن، بهترین آرزو ها را برای مردم و دولت چین 
دارم. آرزوی موفقیت برای بازی های زمستانی و تبریک 

سال نو برای دوستان چینی دارم.
امیرعبدللهیان افزود: امسال با آغاز پنجاه سال دوم روابط 
دیپلماتیک دو کشور، برنامه همکاری های جامع با تالش 

مضاعف، بهتر و پرقدرت تر پیش می رود.

 آمریکا تحریم یک نفتکش
 مرتبط با ایران را لغو کرد

دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا هم زمان 
با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین، در بیانیه ای از رفع 
تحریم یک نفت کش مرتبط با ایران خبر داده است؛ این 
در حالی است که یک مقام این وزارت خانه در گفت وگویی 
تاکیــد کرد این اقدام بیانگر تغییر سیاســت تحریمی 
واشــنگتن در قبال ایران نیســت. رسانه های آمریکایی 
گــزارش دادند، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا )اوفک( روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای 
از رفع تحریم های نفتکش »عمان پراید« خبر داده است.

یک ســخنگوی وزارت خزانه داری در این باره گفت: 
این خروج از فهرســت بیانگــر هیچ گونه تغییری در 
سیاست تحریمی دولت آمریکا در قبال ایران نیست 
و به مذاکرات برجام ربطی ندارد. ســخنگوی وزارت 
خزانه داری در ادامه گفت که دفتر کنترل دارایی های 
خارجــی وزارت خزانــه داری این تصمیــم را پس از 
تحقیقات گسترده و احراز اطمینان از این که »تغییر 
کاملی در شرایط رخ داده است، یعنی مالکیت کشتی، 
و نیز خدمه و مدیریت آن تغییر کرده است« و »هیچ 
شخص تحریم شده ای هیچ کنترلی بر آن ندارد«، اتخاذ 

کرده است.
این نفتکش درحالی از شمول تحریم های دولت آمریکا 
خارج می شود که روز جمعه خبر هایی در مورد احتمال 
آزاد شدن اموال توقیف شده ایران از سوی کره جنوبی، 
به دنبال ادامه گفتگو های هسته ای در وین، نیز منتشر 

شده بود.

بین الملل
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3اقتصاد گفت و گو

 آیا تورم سال ۱۴۰۱ 
مهارشدنی است؟

تحلیل جدید مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
ایــران در زمینه پیش بینی نرخ رشــد اقتصاد 
و تــورم و در کنــار هم قــراردادن تحلیل های 
نهاد های بین المللی از آینده اقتصادی کشــور 
نشان می دهد که وضعیت بسیاری از شاخص ها 
بسته به هر نتیجه ای در مذاکرات برجام متفاوت 
خواهد بود. همچنین، در صورت اجرای برخی 
سیاســت های اصالحی اوضاع اقتصادی ایران 
با آنچه که امروز مشــاهده می شــود، متفاوت 

خواهد بود.
طبــق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشــد 
اقتصادی در ســال۲۰۲۱ معــادل ۵/۱درصد و 
در ســال۲۰۲۲ معــادل ۷/۱درصد خواهد بود. 
همچنین، براســاس آخریــن پیش بینی های 
صنــدوق بین المللی پول، رشــد اقتصادی در 
ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۵/۲ 
و ۲درصد و نرخ تورم نیز برای ۲ ســال یادشــده 

به ترتیب ۳/۳۹ و ۵/۲۷درصد خواهد بود.
اما موضوع مهم در تعیین تورم سال آینده، حذف 
ارز ترجیحی و افزایش دستمزد ها و حذف یارانه 
سوخت است که مستقیم بر افزایش قیمت کاال ها 
تأثیر می گذارد. پرســش این اســت که آیا این 
موضوع در بودجه دیده شده است و آیا این تورم 
مهارشــدنی است و در صورت به توافق نرسیدن 
برجام آیا دولت با تکیه بر منابع داخلی  می تواند 

این نرخ را کنترل کند یا نه.
دکتــر علی عقیلی، کارشــناس امور اقتصادی، 
دربــاره نــرخ رشــد اقتصادی و تورم در ســال 
آینــده می گوید: اقتصاد ما سال هاســت با تورم 
دســت وپنجه نرم می کند. بودجه سال ۱۴۰۱ 
باتوجه به اتفاقاتی که در راه اســت، اثری فوری 
بر نرخ تورم خواهد داشــت. از طرفی، حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی و در واقــع افزایش ۶۴ درصدی 

مالیات به یقین بر تورم تأثیرگذار خواهد بود.
به گفته وی، کارشناســان دراین باره پاسخ های 
متفاوتی برای نرخ تورم سال ۱۴۰۱ دارند. به نظر 
برخی کارشناسان نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ هم 
رشــد فزاینده ای خواهد داشــت و حتی به نرخ 

بیشتری هم خواهد رسید.
اما گزارش اتاق بازرگانی ایران وضعیت خیلی از 
شاخص ها را تحت تأثیر ۲ عامل در ایران می داند؛ 
اگر مذاکرات برجام به نتیجه برســد، یک روند 
پیش بینی می شــود و اگر هم به نتیجه نرســد، 
روندی دیگر به دنبال خواهد داشت. در این میان، 
آنچه مرکز پژوهش هــای اتاق بازرگانی برآورد 
کرده اســت، نرخ رشــد اقتصادی ۴/۴ درصد در 
ســال آینــده و نرخ تورم ۸ درصــد خواهد بود. 
این درحالی اســت که باتوجه به چشم انداز رفع 
تحریم هــا، یا برجــام تداوم می یابــد یا اعمال 
ساختاری و نهادی را پیش رو خواهیم داشت. در 
واقع رشد اقتصادی ممکن است به ۲/۹ درصد در 
سال آینده برسد، ولی با عوامل گفته شده تورمی 
شصت هفتاددرصدی را هم شاهد خواهیم بود.

دکتــر عقیلی گفت: اگر اصالحات انجام شــود، 
رشــد اقتصادی به ۸ درصد می رسد و تورم بین 
۱۵ درصد پیش بینی می شود. واقعیت این است 
تورم که افزایش می یابد، دستمزد ها را هم بیشتر 
می کنــد یا مثال همین یارانه ۸۰۰ هزار تومانی 
که گفته شــده اســت به خانواده چهارنفره داده 
می شــود؛ اما از طرفی ســال آینده ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف می شــود که به عنوان اولین اقدام 
تورم زاست. این ها در کنار حذف یارانه بنزین که 
رابطه مســتقیمی با افزایش قیمت کاال ها دارد، 
همه تعیین کننده نرخ تورم خواهد بود و به یقین 
ما سال آینده تورم وحشتناکی خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این درحالی 
است که دولت بودجه اش را با دالر ۲۳ هزار تومانی 
بســته اســت؛ اما اگر تحریم ها برداشته شود، ما 
نرخ ارز کمتر از ۲۵ هزار تومان نخواهیم داشت. 
احساس می شود که دولت سیاست انقباضی را 

دنبال می کند تا بتواند نرخ تورم را بکاهد.
به گفته وی، بحث افزایش دســتمزدی که برای 
ســال آینده مطرح شده اســت، بازهم کمتر از 
تورم اســت. نرخ تــورم نقطه به نقطه کنونی که 
بانک مرکزی اعالم کرده ۴۵ درصد است. دولت 
یک راه دارد و اینکه از طریق مردم درآمد کسب 
کند و به مردم بدهد؛ به عبارتی از این جیب مردم 

بردارد و به آن جیب مردم بدهد.
دکتــر عقیلی در ادامه گفت: پیش بینی من این 
است که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید، نه اینکه 
کامل شــود؛ یعنی در حد آزادشدن پول های ما 
در کشــور ها یا فروش مقداری نفت خواهد بود. 
برنامــه دولت برای صادرات و محقق کردن افق 
۱۴۰۴  این اســت که ۱۴۰ میلیون تن تولیدات 
پتروشــیمی داشــته باشــد؛ برای تحقق این 
موضــوع ما باید ۷۰ میلیارد دالر در این صنعت 
سرمایه گذاری کنیم. از طرفی، امضای قرارداد با 
چین نیز ممکن است تا حدودی بر رشد اقتصادی 

ما تأثیر بگذارد.  
وی افزود: پیش بینی من مانند سال های ۱۳۸۶ 
تا ۱۳۸۹ در دوره دولت احمدی نژاد است که نرخ 
ارز افزایش یافت و تورم هم زیاد بود؛ اما بازار رونق 
داشت و درنهایت به رشد اقتصادی منتهی شد. 
ناگفته نماند ما آن زمان ۸۰۰ میلیارد دالر درآمد 
نفتی داشتیم؛ اما اکنون از این درآمد بی بهره ایم. 
اگر بتوانیم توافق برجام را به پایداری اقتصادی 
تبدیل کنیم و همه تحریم هایمان برداشته شود، 
تورم هر عددی باشد، اقتصادمان رشد می کند.

گزارش

ح کرد؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطر

 ضرورت تحول 
در حقوق و دستمزد ها

افزایش تورم و گرانی های هر روزه موجب شــده تا 
حقوق های کارگری کفاف زندگی این قشر از جامعه 
را ندهد و باید گفت تعیین حداقل حقوق نیز دردی 
از ایــن گروه حقوق بگیر را درمان نمی کند، چراکه 
تعیین حداقل حقوق یعنی مبنا و محاسبه حقوق.

چندی پیش »هرویک یاریجانیان« یکی از اعضاء 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود یکی از 
اصلی ترین موضوعاتی که امروز خطوط تولید در 
کارخانه ها با آن مواجه هســتند، کمبود نیروی 
انســانی اســت و با حقوق پایه ای که وزارت کار 
تعییــن کــرده و حتی با رقمــی باالتر از آن نیز، 
بسیاری از کارگران عالقه ای به حضور در کارخانه 
ندارند. همچنین وی گفته بود با توجه به شرایطی 
که در کشــور افغانستان به وجود آمده، بخشی از 
نیروی کار این کشور خارج شده و به ایران آمده 
است، اما با توجه به قوانین فعلی، عماًل استخدام 
آن ها بســیار ســخت یا حتی غیرممکن است که 
اگــر بتوانیــم در این حوزه تغییراتی در قوانین به 
وجود آوریم، امکان استفاده از این ظرفیت وجود 
خواهد داشــت و واحد های تولیدی نیز از دغدغه 
و نگرانــی بــرای جذب نیروی کار مورد نیاز خود 

خالص می شوند.
احمــد راســتینه، نماینده شــهرکرد در مجلس 
یازدهم  گفت: اســتفاده کاری از اتباع خارجی در 
ایران براساس یک قانون مشخص است و اولویت به 
کارگیری نیرو ها در تمام دستگاه ها و کارخانه ها با 
مردم عزیز کشورمان است. در جایی هم که حقوق 
و دســتمزد های کارگری به قدری پایین است که 
برای کارگر امکان حضور به صرفه نیســت، ما باید 

این مشکل را اصالح کنیم.
وی افــزود: آنچه مــا اطالع داریم با همین حداقل 
حقوق هــای کارگری که االن پرداخت می شــود، 
با یک طیف گســترده متقاضی شــغل، حداقل در 
شهرستان ها روبرو هستیم و جوان ها مکرر به دنبال 
شــغل هســتند و درخواست اشتغال مخصوصاً در 
کارخانه هــا را دارند و با همین حداقل حقوق اداره 

کار حاضر به کار کردن هستند.
راســتینه با تاکید بر اینکه این حقوق باید اصالح 
شــود، تصریــح کرد: نمی توان بــا بهانه حقوق کم 
کارگــران، این فرصت را از جوانان ایرانی بگیریم و 
فرصــت را برای جذب اتباع خارجی در کارخانه ها 
و دیگر جاها فراهم کنیم که طبیعتاً این مســئله 
پذیرفتنی نیســت؛ باید در رابطه با ترمیم حداقل 
حقوق، تالش کنیم که در کمیسیون تلفیق حداقل 
حقوق هــا افزایش پیدا کرده و به ۵ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان رســیده که امیدوار هســتیم در صحن 
مجلس هم رای بیاورد تا این گره ای که امروز وجود 

دارد تا حدی برطرف شود.
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با اشــاره به 
اینکه اتباع خارجی برای ما بسیار محترم هستند، 
اظهار کرد: اولویت و مبنا، به کارگیری جوانان عزیز 
سرزمین مان اســت و طبیعتاً مجلس این موضوع 
را نظــارت می کنــد و اگر در جایی تخلفی رخ دهد 
حتماً ورود خواهد کرد و تدکر می دهد. به هر حال 
بــا این بهانه ها نمی توان فرصت های شــغلی را از 

جوانان ایرانی گرفت.
وی به حداقل حقوق درنظر گرفته شده اشاره کرد 
و گفت: کمیســیون تلفیــق یک میلیون تومان به 
حقوق ســال قبل اضافه کرده اســت و بنده معتقد 
هستم باید یارانه سه دهک باالی جامعه حذف شود 
و به حداقل حقوق اضافه شــود که خوشبختانه در 
کمیسیون تلقیق این تصمیم گرفته شد و ما از آن 
حمایت می کنیم. افزایش حقوق بازنشســتگان و 
حداقل حقوق باید به گونه ای در قانون مشــخص 
شــود که این گروه از جامعــه بتوانند حداقل های 
زندگــی خود را تهیه کننــد و با گرفتاری کمتری 
نسبت به گذشته روی به اداره زندگی خود بیاورند.
راستینه با بیان اینکه طبیعتاً تعیین حداقل حقوق 
به معنای رفاه نیست، اظهار کرد: این حداقل حقوق 
به معنای اداره حداقلی یک خانواده است که البته 
این حداقل در شهر های مختلف، متفاوت است. در 
کالن شهر ها با توجه به هزینه های باالی زندگی با 
این حقوق نمی توان زندگی کرد، اما در شــهر های 
کوچــک و روســتا ها بــا توجه بــه پایین تر بودن 
هزینه هــای زندگی، با این حداقل حقوق می توان 
زندگی را اداره کرد که البته آن هم با مشــکالتی 

توام است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: به نظر 
بنده باید یک نظام متحول در حقوق و دستمزد ها 
شــکل بگیرد و باید حقوق منطقه ای متناســب با 
هزینه هــای زندگی هر منطقه پیش بینی شــود، 
چراکــه پیش بینی حقوق به صورت مســاوی در 
سراسر کشور، نمی تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
نماینده مردم شــهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: 
فعاًل با توجه به محدودیت منابع، فشــار بر تولید، 
رکود اقتصادی و مشکالت جدی در حوزه اقتصاد، 
پیشــنهاد حقوق منطقه ای مطرح نیست، چراکه 
ایــن کار در حــال حاضر منجر به ایجاد چندنرخی 
در حوزه های کارگری و جابجایی جمعیت می شود 
که این مسئله نیز بروز آسیب های مختلف از جمله 
ایجاد حاشیه نشــینی و مشــکالت اجتماعی را هم 

دربر خواهد داشت.

ح کرد وزیر صمت مطر

مسئولیت کیفیت خودرو را می پذیریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از تهیه 
سند راهبردی خودرو به صورت زمان بندی 
خبــر داد و گفــت: گالیه های رهبر معظم 
انقالب اســالمی در زمینه کیفیت خودرو 
به جاســت و ما به عنوان وزارت صمت این 

مسئولیت را می پذیریم.
ســیدرضا فاطمــی امین دربــاره کیفیت 
خودروهــا، از تدوین پیــش نویس برنامه 
راهبــردی خودرو خبر داد و گفت: در حال 
حاضر منتظر دریافــت نظرها برای نهایی 
کردن این پیش نویس هستیم. به طور کلی 
۷۰ درصــد کیفیت خــودرو به قطعه و ۳۰ 
درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، 
اما اگر روابط خودروساز و قطعه ساز درست 
نباشد و خودرو ساز به موقع پول قطعه ساز 
را ندهد، قطعه ساز نیز به دلیل زیان کیفیت 
قطعات را کاهش می دهد و خودرو ساز نیز، 
چــون نمی تواند خط تولید را متوقف کند، 

همان قطعه بی کیفیت را استفاده می کند.
به گفته وی یک خودروساز با ۸۰۰ قطعه ساز 
روبرو است و اگر یک قطعه بی کیفیت باشد 
چند بخش خودرو دچار مشکل می شود. اما 
اگر چند مجموعه ایجاد شود که قسمت های 
مختلف خودرو را با قطعات قطعه ســازان 
مونتــاژ کنند، منجر بــه افزایش کیفیت 
خــودرو، کاهش قیمــت و توزیع تحقیق و 
توسعه می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه تاکید کرد که سازمان ملی استاندارد 
برای شماره گذاری خودروها ضوابطی برای 
خودروسازان قرار داده که آن ها نسبت به این 

ضوابط تعهد دادند.
 صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰ 

به ۴5 میلیارد دالر می رسد
فاطمــی امین در ادامه با بیان اینکه ابتدای 
بهمن مــاه میزان صادرات غیر نفتی از ۴۰ 
میلیارد دالر عبور کرد، پیش بینی کرد که 
این رقم تا پایان ســال به ۴۵ میلیارد دالر 
برســد. وی همچنین از ایجاد شــش مرکز 
تجاری جدید در کشــورهای دیگر از جمله 
ارمنســتان و ترکیه طی ماه های اخیر خبر 
داد و گفت: دو پایانه صادراتی نیز فعال شده 
که چالش هایی مانند صادرات فلفل دلمه ای 
به روســیه را حل می کند. در این پایانه ها 
مســئله کیفیــت و آزمایش محصول های 

صادراتی ســاماندهی می شود. همچنین 
تعداد رایزن های اقتصادی با اضافه شــدن 
چهار رایزن به ۱۰ نفر رســیده اســت. وزیر 
صمت از صادرات بیش از ۱.۸ میلیارد دالر 
خدمات فنی و مهندسی درسال جاری خبر 
داد و گفت: این مبلغ ســال گذشــته ۷۰۰ 
میلیــون دالر بود. همچنین بازگشــت ارز 
هشــت درصد بیشتر شده است. همچنین 
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم ۶۵۰ 
مورد تهاتر انجام شده است. در این چند ماه 
دو ربات جراح نیز به اندونزی صادر کردیم.
ایجاد زیرساخت های تجارت با رمز ارزها

وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
زیر ساخت های تجارت با رمز ارزها ایجاد و 
موافقتنامه های اقتصادی با کشورهای دیگر 
در این مدت فعال شــده، تصریح کرد: تهیه 
نقشــه راه صنعت کشور ضروری است. در 
سال های گذشته سندهای متعددی تدوین 
شد، اما در اجرا مشکل داشت و فرایند شفاف و 
مسیر روشنی در این زمینه ایجاد نشده است.  

در برنامه ریزی باید طراحی به اجرا متصل 
شــود. به عنوان نمونه هیچکس به استفاده 
از شــرکت های دانش بنیان مخالف نیست، 
اما ســاز و کاری که این کار را اجرایی کند، 

طراحی نشده است.
پیش بینی تولید فوالد اشتباه بود

فاطمی امین با بیان اینکه بر اساس اسنادی 
که در گذشته رشد اقتصادی کشور را هشت 
درصد پیش بینی کردند، تولید فوالد در سال 
۱۴۰۴، حدود ۵۵ میلیون تن برآورد شــده 
بــود، تصریح کــرد: در حالی که این میزان 
بر اســاس شرایط کشور کامال اشتباه است. 
میزانی که ما پیش بینی می کنیم و در حال 
بررســی آن هســتیم ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن 
اســت. البته باید مشخص شود این میزان 
تولیــد فوالد چقدر گاز نیاز دارد. چراکه در 
ماه های گذشته قطعی گاز، تولید واحدهای 

فوالد را دچار مشکل کرد.
وی در ادامه با اشاره به کمبود منابع اشتغال 
برای تعداد زیاد فارغ التحصیالن بیکار، اظهار 

کرد: باید به سمت صنایعی برویم که فناوری 
باال دارند و می توانند برای فارغ التحصیالن 
اشــتغال ایجاد کند. انتخاب فوالد برای این 
کار اشــتباه است، زیرا منابع مالی بسیاری 

نیاز دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
برنامه ریزی برای صنعت نباید نقشه راه، ما را 
به سمت برنامه ریزی متمرکز ببرد، گفت: در 
صنعت فوالد توازن برقرار نیست. چراکه در 
تولید نورد بیش از ظرفیت شــمش و تولید 
فوالد بــه ویژه در کوره های القائی ظرفیت 
داریــم. از طــرف دیگر چون قیمت ها برای 
شــمش و میلگرد دستوری تعیین می شد 
ســرمایه گذاران بر اساس اهداف نادرست 
سرمایه گذاری کردند. اما اکنون قاعده را در 
بازار گذاشته ایم. به طور کلی ورود به بورس 
کاال قیمت واقعی فوالد را مشخص و اهداف 

را محقق می کند.
رتبه بندی صادرکنندگان  چیست؟

فاطمی امین با بیان اینکه صادرات به تنهایی 

کافی نیست و باید با نوع کاالیی که وارد یا 
صادر می شــود برنامه اشتغال تنظیم شود، 
گفت: باید بدانیم کاالیی که صادر می شود 
چه میزان فناوری و انرژی به خود اختصاص 
داده اســت. همچنین باید نظام رتبه بندی 
صادرکنندگان تغییر کند یعنی اگر کســی 
یک میلیون دالر فوالد صادر کرد با کســی 
که یک میلیون دالر تجهیزات پزشکی صادر 

می کند برابر نیست.
الزامات توسعه دانش بنیان

وزیــر صنعت، معدن و تجارت همچنین با 
بیان اینکه بیشتر شرکت های دانش بنیان، 
واحدهای کوچکی هســتند که توان مالی 
و بــازار ندارنــد، اظهار کــرد: اگر در صنایع 
بــزرگ برای شــرکت های دانــش بنیان 
بــازار ایجاد کنیم ارزش افزوده به دســت 
می آوریم. نخســتین نکته در بخش دانش 
بنیان اولویت های تولید کشور است و اینکه 
اولویت ها باید با شــرایط آن کشور از جمله 
ترکیب جمعیتی، منابع، ظرفیت های علمی 

و مبادالت بین المللی پیوند بخورد.
 ارزش صنعت ماشین سازی،

الکترونیک و خودرو از نفت بیشتر شد
وی در ادامــه با بیــان اینکه ارزش صنعت 
ماشین سازی، الکترونیک و خودرو از نفت 
بیشــتر شده، گفت: برای حمایت از صنعت 
ماشین سازی ۳۰ مورد مشوق و رفع موانع 
را استخراج کرده ایم که یکی از آنها تامین 
مالی زنجیره ای بر اساس اختصاص اعتبار 

خرید ماشین آالت داخلی است.
 استفاده از بیت کوین 
در صادرات و واردات

وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
بخشــی از افزایش صادرات به تالش وزارت 
امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت نیرو باز 
مــی گردد، تصریح کرد: یکی از بحث ها در 
جلســات مشــترک صمت و بانک مرکزی 
قرارداد هوشــمند و استفاده از رمزارزها در 
صادرات کشور بوده که عملیاتی شده است. 
این موضوع برای صادرات ما اهمیت دارند و 
طرف های خارجی آسان تر با ما کار می کنند.

به گفته وی این کار برای بیت کوین تولیدی، 
محل مصرف و محل هزینه کرد ایجاد می کند 

و می توان با بیت کوین واردات انجام داد.

جزئیات افزایش حقوق کارکنان در 1401

سونامی همسان سازی !
 همان طور که پیش بینی می شــد و طبق تجربه  
سال های قبل، موضوع حقوقی کارکنان در بررسی 
الیحــه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت 
و کمیســیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، 
 این در حالی اســت که دولت در الیحه، افزایش 
متوسط ۱۰  درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان 
را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل 
حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز 
اعمال شود؛ تغییراتی که می تواند هزینه دولت در 
پرداخــت حقوق در قالب هزینه های جاری را باال 
بــرده و در اهــم آن رعایت عدالت در پرداخت ها را 
مــورد توجــه قرار دهد.در همین رابطه در گفت و 
گویی با حسین رضوی پور -مشاور سازمان اداری 
و اســتخدامی - جریان اقدامات صورت گرفته در 
این ســازمان در راســتای پرداخت های عادالنه و 
اصــالح نظــام پرداخت و وضعیت پرداختی ها در 

آینده را بررسی کرده ایم.
زنجیره پرداخت باید تکمیل شود

مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه 
این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود 
را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت 
تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح 
داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 
توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد 
که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت های 
مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب 
این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این 
اساس یکپارچه سازی سازوکار  پرداخت و شفاف 
کردن آن در دســتور کار اســت که با هماهنگی  و 
همکاری ســازمان اداری و استخدامی  با سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی 
دولت را شــفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، 
نظــارت ایجاد کرد. هر تغییــری در نظام جبران 
خدمــات مســتلزم وجود نظارت و شــفافیت بر 

پرداخت هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره 
پرداخت به ذینفع نهای میسر نخواهد بود.

 قرار بود 533 هزار تومان 
معادل ۱7۰۰ امتیاز اضافه شود

وی در ادامه با اشــاره به دســته دوم اقدامات در 
راستای پرداخت های عادالنه گفت: سازمان اداری 
و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای 
کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده 
ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت 
که از ســوی ســازمان برنامه و بودجه  پیش بینی 
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شــده 
بــود،  بتوانــد به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند 
که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند 
رشــد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی 

باالتری دارند، داشته باشند.
بــه گفتــه رضوی پور، طبق مدل طراحی شــده 
ســازمان اداری و اســتخدامی، ۵۳۳ هزار  تومان 
معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی 
افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه 
اضافه می شــود که در این حالت  حداقل حقوق 
۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان می رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد 

افزایش حقوق خواهند داشت.
تلفیق فرمول را بهم زد

وی با اشــاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در 
رابطه با افزایش حقوق یادآور شــد: اما کمیسیون 
تلفیق، فرمول پیش بینی شده دولت را بهم زده و 
ضمــن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای 
همــه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ 

درصــد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان رسانده است که متفاوت از پیش بینی دولت 
برای پرداخت ها در سال آینده است و از سقف ۱۰ 
درصدی تعیین شده در الیحه دولت برای افزایش 
میانگین پرداخت ها تجاوز می کند،  اما اینکه چگونه 
مجلس منابع آن را پیش بینی کرده است، مشخص 

نیست.
۱۰ درصد به حکم اضافه می شود

مشاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش 
کمیســیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه 
می شــود، مثال کسی که حکم حقوقی وی هفت 
میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه 
می شود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا 
می کند، همین طور حقوق کسی که حکم او ۱۶ 
میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا 
می کند که به تبع آن سایر پرداختی ها مانند اضافه 
کار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب می شود 
در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری 
به اقشــار حداقلی بگیر تخصیص پیدا می کند. به 
همین دلیل ما پیش بینی کرده بودیم که معادل 
مبلــغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی 
کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را 
تعدیل می کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز 
تصویب شــد و به اجرا در آمد، به این صورت که 
۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد 

ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.
چالش  همسان سازی و فوق العاده ها

موضــوع دیگر مربوط به پرداخت فوق العاده های 
ویژه تا ۵۰ درصد در حقوق کارکنان اســت که در 

دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه 
خواهد داشت، از مشاور سازمان اداری و استخدامی 
مورد پرسش قرار گرفت. رضوی پور ماجرای فوق 
العاده های ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در 
دولت در سال های گذشته دانست و گفت: با توجه 
به اینکه مبنای مشخصی برای پرداخت رفاهیات 
وجود نداشت و این بخش در حکم کارکنان اعمال 
نشــده و مبنای بازنشستگی قرار نمی گرفت، در 
اســفند ۱۳۹۸ دســتور صادر شد تا بخشی از این 
پرداخت های رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر 
شده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور 
بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این بود دستگاه هایی 
که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار 
مالی به نحوی عمل کنند که رفاهیات پرداختی به 
فوق العاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار 
نشود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که 
رفاهیات در حکم نشست ولی از سوی دیگر دوباره 
تکرار شد و دستگاه های اجرایی برای پرداخت آن 

خواهان بودجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوق العاده 
های ویژه دستگاه هایی که رفاهیات دریافت نمی 
کردند و ســهم چندانی در این رابطه نداشــتند، 
معترض شــدند، این را هم گفت که به هر صورت 
ایــن نحوه پرداخت فوق العاده ویژه موجب ایجاد 
تبعیض بین دستگاه های مختلف شد و از سویی 
بازنشستگان هم که از آن بهره مند نشده بودند و 
اختالف زیادی بین حقوق آن ها و کارکنان ایجاد 
شــد، خواستار همسان سازی شدند و به عبارتی 
یک ســونامی همسان سازی در کشور ایجاد شد. 
در حالی که منابع کافی برای آن وجود نداشــت، 
بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر 
همسان سازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد 
بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای 
ایجاد شرایط عادالنه در پرداخت حقوق پیش برود.

خبر ویژه

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید اســتفاده از 
ظرفیت ســرمایه گذاران غیر دولتی نیاز به فراهم کردن بســتری 
دارد کــه تاکنون دولت ها کمتر بــه آن پرداخته اند.عباس آرگون  
اظهار کرد: ســرمایه ذاتا پدیده ای اســت که آماده فرار است. یعنی 
در صورتی که صاحب ســرمایه احســاس خطر کند یا ورود به یک 
عرصه جدید تا حدی ریســک داشــته باشد که مشخص نباشد کار 
به کجا خواهد رسید، سرمایه از آن حوزه خارج می شود. حال اگر 
ما در سراسر اقتصاد کشور این بی اطمینانی را ایجاد کنیم، سرمایه 
از کشور خارج می شود.وی با اشاره به روند سریع خروج سرمایه از 

ایران در ســال های گذشــته، بیان کرد: ما باید این سوال را از خود 
بپرســیم که چه بستری ایجاد کرده ایم که سرمایه گذاران ترجیح 
می دهند پول خود را به خارج از کشور منتقل کنند و ریسک ورود 
بــه فضایــی جدیــد را بپذیرند اما در ایران به کار خود ادامه ندهند. 
ما باید این مســیر را اصالح کنیم.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه تصدی گری دولت در بخش های اقتصادی، یکی از اصلی ترین 
دغدغه های بخش خصوصی در تمام سال های گذشته بوده، تشریح 
کرد: ورود دولت به تمامی بخش ها باعث شده سرمایه گذاران دولتی 
در بســیاری از مــوارد عمال امکان حضــور پیدا نکنند و نتیجه این 

اتفــاق طوالنی مــدت، پایین ماندن قدرت بخش خصوصی واقعی 
برای حضور در عرصه های بزرگ بوده اســت.آرگون ادامه داد: این 
عدم اعتماد به بخش خصوصی در حالی رخ داده که در ســال های 
گذشته، هر جا به دالیل مختلف دولت کنار رفته و بخش غیر دولتی 
فعال شده، نتیجه کار مثبت بوده و بسیاری از مشکالت حل شده 
است. در سال های گذشته و در دوره تحریم، وقتی دست دولت از 
درآمدهای ارزی کوتاه شــد، این صادرکنندگان غیردولتی بودند 
کــه تجــارت خود را ادامه دادند و به کشــور ارز جدید وارد کردند، 

چرا این اعتماد نباید در دیگر حوزه ها نیز دیده شود؟

ح کرد: عضو اتاق بازرگانی تهران مطر

مسیر هموار فرار سرمایه از ایران
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی :

نگرانی از خاموشی های زمستانی برطرف شد
با باالرفتن مصرف سوخت نگرانی هایی برای وقوع خاموشی در زمستان 
وجود داشــت، اما اکنون که در اواســط فصل زمستان قرار داریم، این 
اتفاق نیفتاده و طبق گفته های مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق 
حرارتی پیش بینی می شــود که از خاموشی زمستانی عبور کرده ایم و 
نگرانی ها در این بخش کاهش یافته اســت.جواد اوجی -وزیر نفت در 
شهریور ماه اعالم کرد که سال گذشته در فصل سرما با کمبود روزانه 
۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز روبرو بودیم که با محدودیت ارسال 
گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی و جایگزین کردن ســوخت 
مایع، جبران شد. امسال باتوجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز طبیعی 
رقم اضافه ای نخواهیم داشت و مصرف در بخش های خانگی، صنایع و 

نیروگاهی هم نسبت به پارسال با افزایش ۱۰ درصدی روبه رو می شود، 
پیش بینی می کنیم در فصل سرد سال )دی و بهمن ماه( روزانه با ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب کســری گاز روبه رو شــویم که طبق برنامه ریزی ها 
برای جایگزینی با ســوخت مایع، ســعی می کنیم هموطنان مان دچار 
مشکل نشوند.صحبت های وزیر نفت به احتمال وقوع خاموشی های 
زمســتان قوت بخشید، مسووالن برقی نیز از همان زمان هشدارهایی 
را برای وقوع خاموشــی در زمســتان اعالم کردند .محســن طرزطلب 
-مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در همین راستا گفت: 
وضعیــت تخصیص ســوخت نیروگاه ها علی رغــم اینکه دمای هوا نیز 
کاهش یافته بهبود یافته و نســبت به ســال قبل وضعیت مناسب تری 

را تجربــه می کنیــم، در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مصرف نیروگاه ها 
گاز و ۵۰ درصد مابقی سوخت مایع است.وی در خصوص احتمال وقوع 
خاموشی ها در زمستان، اظهار کرد: احتمال وقوع خاموشی وجود ندارد 
و نگرانی هایی که در این رابطه وجود داشــت تا حدود زیادی برطرف 
شــده اســت و احتمال می رود که با ورود به اسفندماه و افزایش دمای 
هوا در مناطق مختلف این نگرانی به طور کامل برطرف شود.مدیرعامل 
شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی در خصوص پیشــرفت تعمیرات 
نیروگاهی، گفت: در خصوص پیشــبرد برنامه تعمیرات نیروگاهی نیز 
پیشــرفت های خوبی داریم و تا حدودی از برنامه نیز جلوتر هســتیم، 

برای تعمیرات نیروگاه ها مشکل خاصی وجود ندارد. 

با وجود تحریم ها، تولید و صادرات نفت متوقف نشد؛

جهاد صنعت نفت در مقابله با جنگ اقتصادی علیه ایران

كوتاه از انرژی

بین الملل

کامی اوپک در  تکرار نا
دستیابی به هدف تولید

اوپک بار دیگر در ژانویه موفق نشد به 
هدف تولید دســت پیدا کند و تولید 
جمعی این گروه تنها ۲۱۰ هزار بشکه 
در روز افزایش یافت.این گروه تولیدش 
را به جای ۴۰۰ هزار بشکه در روز، تنها 
۲۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و 
۱۹۰ هزار بشکه در روز کمبود عرضه 
در ژانویــه ایجاد کرد اما کمبود عرضه 
واقعی بســیار بزرگتر اســت.کاهش 
واقعی تولید اوپک در ژانویه بر مبنای 
ســقف تولید تصویب شــده برای این 
گروه، به ۲.۸۰۳ میلیون بشکه در روز 
بالغ شد در حالی که کاهش تولید وعده 
داده شــده از سوی این گروه برای ماه 
میالدی گذشته ۲.۱۲۹ میلیون بشکه 
در روز بود که معادل ۶۷۴ هزار بشکه 
در روز کاهــش تولید اضافی در ژانویه 
اســت.از نظر تولیــد واقعی، اوپک در 
دســامبر ۲۷.۸ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کرد و تولیدش در ژانویه را 
به ۲۸.۰۱ میلیون بشکه در روز رساند. 
عمده این افزایش از ســوی عربستان 
ســعودی )۱۰۰ هزار بشــکه در روز(، 
نیجریــه )۵۰  هزار بشــکه در روز( و 
امارات متحده عربی و کویت )هر یک 
۴۰ هزار بشکه در روز( بود. این افزایش 
تولید با کاهش تولید از سوی عراق به 
میزان ۳۰ هزار بشکه در روز و لیبی به 
میزان ۴۰ هزار بشکه در روز تا حدودی 
جبران شد.در حال حاضر تنها دو عضو 
اوپک هستند که باالتر از سقف تولید 
در ژانویه نفت تولید کردند که شــامل 
الجزایر و گابن هستند اما کشورهایی 
که از نظــر درصدی تولید پایین تری 
داشــتند شــامل آنگوال، کنگو، گینه 
اســتوایی و نیجریه بودند.بر اســاس 
گــزارش اویل پرایــس، از میان همه 
اعضای اوپک این عربســتان سعودی 
اســت که بیشــترین میزان افزایش 
عرضــه را می تواند به بازار انجام دهد. 
عربستان سعودی همچنان ۸۷۸ هزار 
بشــکه در روز برای افزودن عرضه به 

بازار دارد.

روسیه سومین صادرکننده 
بزرگ نفت به آمریکا شد

با وجود تهدید واشنگتن برای تحریم 
مســکو، روسیه در نوامبر پس از کانادا 
و مکزیک، سومین صادرکننده بزرگ 
نفــت به آمریکا بود.اس اند پی گلوبال 
پالتــس آنالیتیکس انتظــار دارد هر 
گونه اختالل در جریان نفت روســیه 
بــه دلیل بحران اوکراین، تاثیر جزئی 
داشــته باشــد زیرا پاالیشــگاههای 
آمریکا مــی توانند با کاهش صادرات 
گریدهــای ترش خلیج مکزیکو مانند 
نفت مارس، خوراکشان را تامین کنند. 
واردات کمتر نفت روســیه به آمریکا 
تاثیر قابل توجهی خواهد داشــت اما 
پاالیشــگاههای منطقه گلف کاست 
می توانند از گریدهای نفتی ســنگین 
کانــادا یــا آمریکای التین اســتفاده 
کنند.طبــق آمار اداره اطالعات انرژی 
آمریــکا، واردات نفت و فرآورده های 
نفتی روســیه بــه آمریکا در نوامبر به 
۵۹۵ هزار بشــکه در روز رســید و در 
فاصله ژانویه تا نوامبر ۶۹۶ هزار بشکه 
در روز بود.نفت ســنگین نیمه نهایی، 
عمــده صادرات روســیه به آمریکا در 
نوامبــر )۲۷۹ هزار بشــکه در روز( و 
نفــت خام تنها ۳۰ درصد )۱۸۲ هزار 
بشکه در روز( از مجموع این صادرات 
بود.صادرات روســیه بسیار پایین تر از 
صــادرات کانادا بود که همواره تامین 
کننده شــماره یک نفت برای آمریکا 
بــوده و در نوامبر ۴.۵ میلیون بشــکه 
در روز صــادرات بــه آمریکا داشــت 
که شــامل ۳.۹ میلیون بشــکه در روز 
نفت خــام بود.دومیــن و چهارمین 
صادرکننــده بزرگ نفــت به آمریکا 
مکزیک )۷۰۰ هزار بشــکه در روز( و 
عربستان سعودی )۵۵۵ هزار بشکه در 
روز( بوند.پاالیشگاههای آمریکا پس از 
این که در ژانویه سال ۲۰۱۹ صادرات 
نفت شــرکت PDVSA ونزوئال هدف 
تحریمهای واشــنگتن قــرار گرفت، 
خرید نفت روسیه را افزایش دادند.جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا ۳۱ ژانویه 
اعالم کرد اگر روســیه تصمیم بگیرد 
از مســیر دیپلماسی کنار کشیده و به 
اوکراین حمله کند، روســیه با تبعات 

فوری و جدی روبرو خواهد شد.

وزیر نفت درگذشت 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

را تسلیت گفت
جواد اوجی در پیامی درگذشت آیت اهلل العظمی 
صافــی گلپایگانی را تســلیت گفت.متن پیام 
تســلیت وزیر نفت برای رحلــت عالم مجاهد 
و فقیه متقــی، حضرت آیت اهلل العظمی صافی 

گلپایگانی به شرح زیر است:
رحلــت عالــم مجاهد و فقیــه متقی، حضرت 
آیت اهلل العظمــی صافــی گلپایگانی را محضر، 
ولــی عصر ارواحنا له الفداه، حضور رهبر معظم 
انقالب، شیعیان جهان، شاگردان و بستگان آن 
مرجع عالیقدر شیعه تسلیت می گوییم.به یقین 
مجاهدت های انقالبی و تالش های پرثمر علمی 
ایشــان قریب به یک قرن زندگی خداپسندانه، 
در یاد و خاطره امت اسالم ماندگار خواهد بود.

روح پرفتوح ایشــان با ارواح طیبه معصومین، 
اولیا، علما و شــهدا همنشین و در جوار رحمت 

واسعه حضرت حق پاینده باد.

نماینده مجلس شورای اسالمی:

فروش نفت ایران نسبت به پارسال 
۴۰ درصد افزایش یافته است

نماینده مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
آثار دیپلماســی منطقه ای کشــور در هفته ها 
و ماه های اخیر به خوبی مشــهود است، گفت: 
هم اکنون فروش نفت تا ۴۰ درصد نســبت به 
ســال گذشته افزایش داشــته است. علیرضا 
نظری با بیان اینکه با دیپلماســی انرژی فعال 
در دولــت، هم اکنون فروش نفت تا ۴۰ درصد 
نســبت به دوره مشابه پارسال افزایش داشته 
اســت، گفت: فروش محصوالت غیرنفتی نیز 
نسبت به پارسال افزایشی خیره کننده داشته 
اســت.وی با اشــاره به اینکه عملکرد دولت و 
اقتصاد کشــور معطل میز مذاکرات نیســت و 
قرار نیست مسائل کشور به مذاکره با غرب گره 
بخــورد، افزود: طرف های غربی مذاکره کننده 
در وین ضرب االجلی را برای رسیدن به توافق 
مطرح کردند، اما جمهوری اسالمی ایران هیچ 
تعجیلــی در این باره ندارد.نماینده خمین در 
مجلــس اظهــار کرد: ایران بــا همکاری های 
ســازنده در حوزه هــای مختلــف اقتصادی و 
سیاســی با کشــورهای همسایه این پیام را به 
غرب منتقل کرد که منتظر میز مذاکره نمانده 
و از ظرفیت های منطقه ای برای خنثی ســازی 
تحریم هــا اســتفاده می کند.سیداحســان 
خانــدوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی چندی 
پیش با بیان اینکه افزایش ملموس فروش نفت 
و تأمین ارز کاالهای اساسی از توفیق های این 
دولت است، گفت: فروش نفت خام و میعانات 
گازی در حالی که هنوز توافقی نشــده نسبت 
به آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم ۴۰ درصد 
رشد داشته که نشان دهنده رویکرد فعاالنه در 

شرایط سخت است.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

تاب آوری زنجیره تأمین گاز 
افزایش یافته است

معــاون وزیر نفــت در امور گاز اعالم کرد که از 
ابتدای آذرماه امسال تاکنون در مقایسه با مدت 
مشــابه پارسال، حدود یک میلیارد مترمکعب 
گاز بیشــتر به بخش خانگی، تجاری و صنایع 
غیرعمــده اختصــاص یافته کــه این موضوع، 
نشــان دهنده افزایش تاب آوری زنجیره تأمین 
گاز در کشور است.مجید چگنی اظهار کرد: این 
موضوع نشــان دهنده افزایش سه درصدی این 
بخش اســت که با توجه به امکانات و تجهیزات 
در اختیــار، برای جبــران این افزایش مصرف، 
ضمــن مدیریت مصرف در بخش های صنعتی، 
بایــد از همه ظرفیت هــای بخش های تولید و 
انتقال اســتفاده شــود.وی ادامه داد: استفاده 
از ایــن ظرفیت هــا، ما را به ثبــت رکورد های 
جدیــدی در مدیریــت اســتفاده از تجهیزات 

رهنمون می سازد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی:

گشت پول  آن  فروش نفت و باز
به راحتی در حال انجام است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: هم اکنون فروش 
نفت ایران و بازگشت پول آن به کشور به راحتی 
صورت می گیرد.علی علیزاده در این باره گفت: 
فروش نفت ایران و بازگشــت پول آن به کشور 
هم اکنون به راحتی صورت می گیرد که می توان 
این حرکت را اقدام مثبتی تلقی کرد.وی درباره 
رونــد مذاکرات وین نیز افزود: مجلس موضوع 
مذاکرات هسته ای را پیگیری می کند، به طوری 
کــه بعد از هــر دور مذاکره که هیئت ایرانی به 
کشــور باز می گردد، در کمیسیون امنیت ملی 
حاضر می شــوند و گزارشــی از روند مذاکرات 
ارائه می دهند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: دیدگاه های 
مجلس باید در توافق ها جلب شود و ما به دنبال 
این نیســتیم که در مذاکرات تماشاچی باشیم، 
بلکه به دنبال این هستیم که منافع ملی کشور 

در این مذاکرات لحاظ شود.

تولیــد و صــادرات نفــت ایران اگرچــه به دلیل 
تحریم هــای گســترده علیــه اقتصــاد ایران در 
ســال های اخیر با کاهش همراه شــد، اما آن گونه 
که رهبر معظم انقالب اعالم کردند »ایســتادگی 
تولیدکننــدگان در مقابــل تالش دشــمن برای 
ممانعــت از فــروش نفت و گاز و قطع منابع  ارزی 
در واقع جهاد و از بزرگ ترین عبادت ها اســت.« 
تحریم های اقتصادی علیه ایران از بعد از پیروزی 
انقالب همواره وجود داشته و فشار این تحریم ها 
هر روز بیشــتر شــده است.این فشار بعد از خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام در اردیبهشــت ســال 
۹۷ به اوج رســید تا آنجا که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری وقت آمریکا هدف از اجرای این تحریم ها 
را به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعالم کرده 
بود. آرزویی که البته هیچ گاه محقق نشد و ایران 
اگرچه با کاهش تولید و صادرات نفت مواجه شد اما 
جریان فروش نفت با راهکارهای متنوع ادامه پیدا 
کرد. تا آنجا که رسانه های غربی بر ادامه صادرات 
نفت ایران تاکید کردند و گفتند شبح نفتکش های 
ایرانی در دریاها وجود دارد.نکته دیگر این بود که 
پول نفتی که با این ســختی به فروش می رســید 
نیــز به آســانی در اختیار ایــران قرار نمی گرفت، 
زیرا مبادالت بانکی نیز با ایران در صدر تحریم ها 
قرار داشــت. موضوعــی که در صحبت های رهبر 
معظم انقالب در دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی کشور نیز بازتاب داشت.معظم له با اشاره 
به اینکه امروز دشــمنِی دشمنان در مورد اقتصاد 
کشور از این واضح تر؟ تاکید کردند: دشمن از دو 
طرف وارد شد که تولید کشور را به زانو در بیاورد. 
یکی از جهت نفت و گاز بود که خب مهم ترین منبع 
ارزی کشــور محســوب می شد؛ یکی هم از ناحیه  
مبادالت بود؛ یعنی چیزی عاید کشور از ناحیه  نفت 
و گاز که منشأ مهم و منبع مهّم ارزی است، نشود؛ 
مبادالت با دنیا هم محدود بشود، مشکل درست 
بشود، دچار تحریم بشود.رهبر معظم انقالب ادامه 

دادند: یعنی در واقع تولید به زمین بخورد، به زانو 
دربیایــد، بکلّی از بین برود؛ معنایش این اســت 
دیگر. وقتی شما ارز نداشتید، مشتری خارجی هم 
نداشتید، دیگر تولید معنا ندارد؛ هدفشان این بود.
ایشان خاطر نشان کردند: خب در مقابل این هدف، 
در مقابل این دشــمنی صریح، هر کسی که اقدام 
بکند، جهاد کرده؛ شــما تولیدگرها در این زمینه 
داریــد عمل می کنید؛ این جهاد اســت. بنابراین 
بــه این نکته توّجــه کنید که یک کار این جوری 
اســت. اگر نّیت شــماها خدمت به کشور، خدمت 
بــه مردم برای خاطر خدا باشــد، این بزرگ ترین 
عبادت ها اســت که دارید انجــام می دهید.رهبر 
معظــم انقالب، تولید را جهاد خواندند و افزودند: 
ایســتادگی تولیدکننــدگان در مقابل حمله به 
اقتصاد و تالش دشــمن بــرای ممانعت از فروش 
نفــت و گاز، قطــع منابع ارزی و برنامه ریزی برای 
مسدودســازی مبادالت خارجــی ایران، در واقع 

جهاد و از بزرگ ترین عبادت ها است.
ایشان یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش تولید 
را حمایت از صنایع اشــتغال آفرین برشــمردند و 

افزودنــد: بایــد در کنار حمایــت از صنایع اصلی 
و مادر، از صنایع پایین دســتی و اشــتغال آفرین 
نیــز حمایت های دولتی و بانکی انجام شــود که 
پتروپاالیشــگاه ها در ذیل صنعت نفت و زنجیره 
صنایع پایین دســتی صنعت فــوالد، نمونه هایی 
از ایــن موضوع هســتند.با وجــود آنکه همچنان 
تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، 
اما با روی کار آمدن دولت ســیزدهم اســتفاده از 
راهکارهای مختلف برای افزایش فروش و صادرات 
نفت با وجود تحریم ها مورد توجه قرار گرفت تا آنجا 
که به گواهی آمارهای اقتصادی، اکنون شــرایط 
صادرات نفت بهتر اســت.همچنین دسترسی به 
منابــع مالــی ایران در خارج از کشــور نیز بهبود 
داشــته است.جواد اوجی زمانی که به عنوان وزیر 
پیشنهادی نفت دولت سیزدهم به مجلس شورای 
اسالمی معرفی شد، یکی از مهمترین برنامه های 
خود را افزایش فروش و صادرات نفت ایران عنوان 
کرد که از مســیرهای مختلف مانند تهاتر با کاال 
یا ســرمایه انجام خواهد شــد.وزیر نفت در همان 
زمــان تاکید کرد که ایــران خود را معطل توافق 

و رفــع تحریم هــا نمی کند و صادرات نفت خود را 
افزایش خواهد داد. موضوعی که حاال بعد از ۱۰۰ 
روز از روی کار آمدن دولت سیزدهم مشخص شده 
که برای آن برنامه وجود داشــته و اوجی پس از 
آنکــه به طبقه پانزدهم وزارت نفت رفت، افزایش 
صــادرات نفــت را در اولویت اصلی خود قرار داد.
وی در مورد افزایش صادرات نفت ایران گفت: در 
دولت سیزدهم توفیقات خوبی در صادرات نفت و 
میعانات نفتی رقم خورد که با استفاده از ظرفیت ها 
و پتانســیل های داخلی و خارجی صادرات رو به 
بهبود رفته اســت.وزیر نفت البته تاکید کرده که 
وزارت نفــت خــود را معطل تحریم ها نمی کند و 
تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت ها و روش های 
مختلف فروش، توفیقات بیشــتری حاصل شود.
همین اقدامات باعث شــد تا به فاصله ای کمتر از 
۶ ماه که از عمر دولت ســیزدهم می گذرد، حاال 
خبــر از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران 
به گوش برســد.آیت اهلل ابراهیم رئیســی، رئیس 
جمهوری ایران اعالم کرده که صادرات نفتی ایران 
به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات 
آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ 
درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز 
در حال بازگشــت به کشور است.همچنین ایران 
اگرچه همچنان با تحریم های شــدید آمریکا رو 
به رو اســت، اما توانســته رشــد اقتصادی خود را 
از ۱.۸ درصد در ۶ ماهه نخســت ســال ۹۹ به ۳.۳ 
درصد در ۶ ماهه ابتدایی امسال برساند.این اعداد 
نشان می دهد اقتصاد ایران در ۶ ماهه امسال در 
مقایسه با مدت مشاب سال قبل ۱.۵ درصد بزرگتر 
شــده است.نگاهی به رشد اقتصادی کشور بدون 
احتســاب نفت اما نشان می دهد که اقتصاد بدون 
نفت در ایران در ۶ ماه نخســت امســال فقط نیم 
درصــد افزایــش داشــته و از ۱.۹ درصد در بهار و 
تابستان سال ۹۹ به ۲.۴ درصد در ۶ ماهه نخست 

سال ۱۴۰۰ رسیده است.

مقام مسئول شرکت برق حرارتی عنوان کرد؛

سه مزیت استراتژیک نیروگاه سیریک
مجری طرح  نیروگاه های بخار شرکت برق حرارتی با اشاره به معرفی شرکت هایی به پیمانکار روس 
برای همکاری در نیروگاه ســیریک گفت: در حال حاضر طرف روس در حال مذاکره با شــرکت های 
ایرانی است.بهنام خائفی نژاد، مجری طرح نیروگاه های بخار شرکت برق حرارتی در رابطه با اهمیت 
احــداث نیــروگاه بخار ســیریک گفت: موضوع اولی که در رابطه با ایــن نیروگاه اهمیت دارد تقویت 
شــبکه برق در جنوب و جنوب شــرق اســت. در واقع این ســال ها از ســمت بندر عباس تا چابهار در 
فصل گرم ســال با مشــکل کاهش پایداری شــبکه و افت ولتاژ مواجه بودیم و مطالعات ما هم نشــان 
می داد که باید یک نیروگاه با این ابعاد در آن منطقه احداث شود تا پایداری شبکه را تأمین کند.وی 
با اشــاره به بُعد دوم اهمیت این نیروگاه گفت: همانطور که می دانید از منطقه چابهار تا شهرســتان 
کوهســتک به منطقه مکران معروف اســت که طبق فرمایشــات رهبری توسعه این سواحل باید جزو 
اولویت های کشــور باشــد. طبیعتاً یکی از زیرساخت های اصلی توسعه تأمین انرژی الکتریکی پایدار 

اســت، یعنی هر صنعتی بخواهد آنجا شــروع به فعالیت کند از جانب آب و برق خیالش راحت باشــد. 
نیروگاه ســیریک ۱۴۰۰ مگاوات برق به شــبکه تزریق می کند و زیرســاخت مناسبی را برای توسعه 
ســواحل مکران ایجاد می کند.وی افزود: بحث ســوم این اســت که این نیروگاه در منطقه ای احداث 
می شــود که می توانیم فرصت صادرات برق به عمان، که نقطه مقابل ما در تنگه هرمز اســت و ان 
شــاءاهلل اگر این نیروگاه احداث شــود پتانســیلی برای صادرات برق ایجاد می شود.خائفی نژاد با بیان 
اینکه نیروگاه سیریک ۴ واحد ۳۵۰ مگاواتی به مجموع ۱۴۰۰ مگاوات دارد، افزود: مذاکرات اولیه و 
کارهای مقدماتی این نیروگاه سال ۹۴-۹۵ اتفاق افتاد و شروع عملیات اجرایی پروژه سال در خرداد 
ماه ۱۴۰۰، همزمان با گشــایش LC ســال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد. درحال حاضر هم در این پروژه حدود 
۷ شــرکت ایرانی به صورت مســتقیم آنجا در حال فعالیت هســتند و مستقیم و غیرمستقیم ۲۵۰ نفر 

نیروی ایرانی مشغول به کار هستند.

آئین نامه مصوب هیات وزیران درباره نحوه تعیین تعرفه مشترکان 
برق، تدابیر مختلفی را برای تشویق عموم مردم به صرفه جویی 
اندیشیده که یکی از این مشوق ها که همه مشترکان برق در هر 
پله مصرفی می توانند از آن برخودار شوند، تخفیف ۵ درصدی بر 
روی صورتحساب قبض است.آئین نامه دولت سیزدهم با طراحی 
مــدل پلکانــی برای تعیین تعرفه برق تالش کرده اســت عموم 
مشترکان  که بر اساس الگو از برق استفاده می کنند، همچنان از 
تعرفه یارانه ای برق برخوردار بوده، مشمول افزایش تعرفه نشوند 
و در عیــن حال بــرای مدیریت مصرف خود در چارچوب الگوی 
مصرف پیش بینی شده تالش کنند.بنا بر آمارها بیش از۸۰ درصد 

مشترکان برق کشور در مناطق عادی و سایرمشترکان در مناطق 
گرمسیر به سر می برند و متناسب با نیازهای متعارف مشترکان 
هر منطقه، الگوی مصرف برق آنها پیش بینی شــده اســت. طبق 
الگوی ارائه شده برای ماه های غیرگرم سال ۲۰۰ کیلووات ساعت 
و برای ماه های گرم از ۳۰۰ تا ۳ هزار کیلووات ســاعت متفاوت 
است. بنابراین در چارچوب الگوی مصرف برق هر منطقه، تعرفه 
مشترکان همچنان یارانه ای محاسبه می شود که میانگین قیمت 
یارانه ای ۹۶ تومان به ازاء هر کیلووات ســاعت مصرف اســت.این 
در حالی اســت که در مصارف باالتر از الگو، مشــترکان به ازاء 
هر کیلووات ســاعت مصرف مازاد، مشــمول پرداخت تعرفه های 

غیریارانــه ای بــرق بر مبنای هزینه تامین برق خواهند بود. آئین 
نامه هیات وزیران در این رابطه ضریب های ۱.۵ برابر، ۲.۵ برابر و 
۳.۵ برابر هزینه تامین برق را برای پلکان های باالی الگوی مصرف 
در نظر گرفته اســت.به عبارت دیگر در صورتی که مصرف برق 
مشــترکان به ۱.۵ برابر الگو برســد، هر کیلووات ســاعت مصرف 
مازاد بر الگو معادل ۱.۵ برابر هزینه تامین برق یعنی ۲۵۰ تومان، 
محاســبه شــده که حاصل آن ۳۷۵ تومان خواهد بود، در صورتی 
که به دو برابر برسد، معادل ۲.۵ برابر یعنی  تومان ۶۲۵ و چنانچه 
به بیش از دو برابر الگو برسد، معادل ۳.۵ برابر هزینه تامین برق 

و به عبارتی ۸۷۵ تومان محاسبه خواهد شد.

بر اساس آئین نامه مصوب هیات وزیران ؛

5 درصد تخفیف در هزینه برق برای مشترکان لحاظ می شود

خبر  ویژه
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55بانک و بیمه
تسهیل در شرایط اعطای 

تسهیالت تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان در بانک مسکن

بانک مســکن شــرایط پذیرش ضمانت 
 پرداخــت تســهیالت خــرد تا ســقف 

۱۰۰ میلیون تومان را اعالم کرد.
در راستای اجرای منویات رییس جمهوری 
و پیرو دســتور ابالغی از سوی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی پیرامون طرح تحول 
نظــام بانکی، بانک مسکن شــرایط اخذ 
وثیقه هــا و پذیرش ضمانت جهت اعطای 
تســهیالت خرد تا ســقف ۱۰۰ میلیون 

تومان را اعالم کرد.
براساس رویه و ضوابط موجود و چارچوب 
فعالیت های جاری بانک مسکن در زمینه 
پرداخت تسهیالت، شاغلین، بازنشستگان، 
مســتمری بگیران دســتگاه های اجرایی 
دولتی )شــامل وزارتخانه ها، سازمان های 
دولتی، شرکت های دولتی و ...( و همچنین 
نهادهای عمومــی غیر دولتی و کارکنان 
شــرکت های معتبــر بخــش خصوصی 
کــه واریــز حقوق آن هــا از طریق بانک 
مســکن صورت می پذیــرد، می توانند از 
تســهیالت تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان 

استفاده کنند.
شرایط اخذ وثیقه و پذیرش ضمانت افراد 
یاد شده، بر اساس رتبه اعتباری تسهیالت 
گیرنده مندرج در گزارش شرکت مشاوره 

رتبه بندی ایران تعیین می شود.
همچنیــن پرداخــت تســهیالت خرد 
بــه کارکنان شــرکت های معتبر بخش 
خصوصــی کــه واریــز حقــوق آن ها از 
طریق بانک مســکن انجام می شــود نیز 
در خصوص نحوه پذیرش ضامن تســهیل 

شده است.
بنابراین مالک عمل جهت دریافت ضمانت 
از افراد فوق به منظور اعطای تســهیالت 
یادشــده، عالوه بر سقف تسهیالت، رتبه 

اعتباری تسهیالت گیرنده است.

 پیام مدیرعامل 
 بانک صنعت و معدن 

 به مناسبت 
آغاز دهه مبارک فجر

دکتر حســین مهــری، مدیرعامل بانک 
صنعــت و معــدن به مناســبت آغاز دهه 
مبارک فجر و در آستانه فرا رسیدن چهل 
و ســومین ســالگرد پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی ایران پیامی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است:

دهه مبارک فجر، یادآور حماســه تاریخی 
ملت حق طلب ایران اسالمی در مبارزه با 
ظلم و بیداد و سرسپردگی به بیگانگان بود 
که در پرتو بینش و رهبری حکیمانه امام 
خمینی )ره( و با شــعار “استقالل، آزادی، 
جمهوری اســالمی” تبلور یافت و آغازی 
برای حیات دوباره یک سرزمین و الگویی 
تمام عیار بــرای تمامی ملت های آزادی 
خواهی شــد که در بند ظلم و جور بودند 
و این مســیر الهی همچون نقشــه راهی 
برای مبارزه با ظلم و ســتم، خودکامگی 

و استعمار در جهان گردید.
و اکنون در آســتانه چهل و ســومین سال 
از آن پیروزی غرورآفرین که ســرافرازی، 
توسعه و آبادانی ایران اسالمی را به ارمغان 
آورد، تــالش و اراده مــا نیــز در مجموعه 
بانک صنعت و معدن بر رونق تولید، بهبود 
شرایط اشتغال، امیدبخشی و دمیدن روح 
خودبــاوری به فضــای جامعه قرار دارد تا 
در پرتو فضل الهی و اندیشــه روشن همه 
کارآفرینــان و صنعتگران این مرز و بوم و 
همــت بلنــد کارکنان این بانک در تحقق 
اهداف و آرمان های ارزشمند نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران سهیم باشیم.
اینجانــب فرارســیدن ایــام مبــارک و 
شــکوهمند دهه فجر و ســالروز پیروزی 
انقالب اســالمی را به محضر مقام معظم 
رهبری، مردم شریف ایران، خانواده معزز 
شــهدا و ایثارگران، همــه فعاالن عرصه 
صنعت و معدن و کارآفرینان کشور تبریک 
و تهنیت عرض می نمایم و ســربلندی و 
اعتالی میهن عزیزمان را از درگاه خداوند 

متعال خواستارم.

اخبار

پرداخت تسهیالت بدون ضامن 
برای خانواده شهدا و جانبازان 

در بانک دی

خانواده معظم شــهدا، ایثارگــران و جانبازان 
می توانند بدون ضامن از بانک دی تســهیالت 

دریافت کنند.
روزگار پرس ســقف پرداخت این تســهیالت 

حداکثر یک میلیارد ریال خواهد بود.
خانواده شهدا، جانبازان و ایثاگران می توانند با 
ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و ارائــه حکم کارگزینــی، فیش حقوقی و نامه 
کسر از حقوق، تسهیالت بدون ضامن تا سقف 

یک میلیارد ریال دریافت کنند.
میزان پرداخت تســهیالت متناســب با رتبه 
اعتبــاری مشــتریان خواهد بود و خانواده های 
شــهدا و ایثارگرانی کــه حقوق خود را از بانک 
 A دی دریافــت می کنند و دارای رتبه اعتباری
و B باشــند، تا سقف یک میلیارد ریال مشمول 
دریافت این تسهیالت خواهند بود. آن گروه از 
خانواده شــهدا و ایثارگر هم که حقوق خود را 
از بانــک دی دریافت نمی کنند و رتبه اعتباری 
آنان C اســت، می توانند تا ۵۰۰ میلیون ریال 

تسهیالت بدون معرفی ضامن دریافت کنند.
تســهیالت اشاره شــده از نوع مرابحه بوده و در 

قالب کارت اعتباری پرداخت می شود.

معاون فنی بیمه های غیرزندگی 
سرمد منصوب شد

با صدور حکمی از ســوی رشنوادی، مدیرعامل 
بیمه ســرمد، علی حرمتی به عنوان سرپرست 
معاونت فنی بیمه های غیرزندگی این شــرکت 

منصوب و معرفی شد.
جلســه معارفه علی حرمتــی با حضور مهدی 
مهدوی قائم مقام مدیرعامل، محمدعلی اسدی 
دســتیار اجرایــی و بازرس ویــژه مدیرعامل و 

معاونان شرکت برگزار شد.
قائــم مقــام مدیرعامل با قدردانی و تشــکر از 
خدمــات مجیــد حبیبی معاون ســابق فنی 
بیمه هــای غیرزندگی گفت: بیمه ســرمد در 
هشــت سال فعالیت خود تجارب خوبی کسب 
کرده اســت و ظرفیت های منحصر به فردی در 

صنعت بیمه دارد.
وی با تاکید بر لزوم همگرایی افزود: اگر همگرایی 
در شرکت وجود داشته باشد می توانیم بهترین 
بهره را از این ظرفیت ها ببریم و شــرکت را در 

مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.
مهــدوی اضافه کرد: حضور افرادی مانند آقای 
حرمتی، انرژی و تجربه جدیدی را به مجموعه 
سرمد تزریق می کند و امیدواریم حضور ایشان، 

منشا اثرات مثبتی برای شرکت باشد.
علی حرمتی، سرپرست معاونت فنی بیمه های 
غیرزندگی نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد 
خوب بیمه ســرمد در ســال گذشــته گفت: از 
زحمات جناب آقای حبیبی و تک تک مدیران 
فنی ســرمد تشــکر می کنم و امیدوارم که با 
همفکــری و هماهنگــی یکدیگــر با جدیت و 

قدرت به پیش برویم.
وی افزود: باید با در نظر گرفتن ســه شــاخص 
تعهد، دانش و اخالق، راهی را که از سال ۹۲ در 
شرکت آغاز شده را ادامه داده و کار ماندگاری 

در حد نام و آوازه سرمد انجام دهیم.
حرمتــی، فارغ التحصل کارشناســی مدیریت 
بیمه و کارشناســی ارشــد مدیریت بازرگانی 
گرایــش بیمه بوده و از کارشناســان رســمی 

دادگستری در امور بیمه است. 
وی کــه از متخصصــان باســابقه صنعت بیمه 
محســوب می شــود، پیش از این، عضو شورای 
فنــی و مدیر بیمه های مهندســی، نفت، گاز و 
پتروشــیمی و کشــتی و هواپیمای بیمه آسیا 

بوده است.

تجلیل از نمایندگان برتر جشنواره فروش بیمه های زندگی بیمه میهن
در جلسه ای با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان و تعدادی 
از مدیران از نمایندگان برتر جشنواره فروش بیمه های زندگی با اهدای 

جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
در این جلسه که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و به صورت مجازی و 
برخط برگزار گردید، رسول آریان پور ضمن قدردانی از مشارکت و اهتمام 
جدی تمامی نمایندگان در این جشنواره؛ به مسائل پیش روی بیمه میهن 
اشاره کرد و گفت در دوره جدید مدیریتی الزم است برای برون رفت از این 
وضعت فعلی، سعه صدر داشته و با بهره مندی از تمام ظرفیت های خود 
در عرصه های بیمه گری حضوری فعال داشــته باشــیم و با افزایش سهم 

مناسب از بازار، از این وضعیت با اقتدار بیشتری عبور کنیم.
وی افزود موفقیت در بازار پر رقابت موجود، مستلزم فراهم ساختن ساز 
وکارهای الزم از قبیل افزایش قابلیت ها، ایده پردازی، اســتفاده بهینه 
از فناوری های نو و تالش همگانی و همراهی مســتمر در احیای برند و 
دســتیابی شــرکت به جایگاه واقعی است و تحقق این امور، نیازمند اتکاء 
هر چه بیشتر به سه خصلت صبر،اخالق و عزم راسخ است و رعایت این 
موارد برای حفظ و جذب بیمه گذاران متعهد و فراهم کردن شرایط جدید 
خدمتی به منظور تحقق تأمین و امنیت در راســتای حفظ ســرمایه های 

ملی، رسالت پیش روی ماست.
در این جلســه ابراهیم حمیدی رئیس و علیرضا بنی اســدی و غالمرضا 
عزیزی اعضای هیئت مدیره نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری 
جشنواره فروش بیمه های زندگی و مشارکت و اهتمام نمایندگان و شبکه 
فروش در این امر، اهمیت بیمه های زندگی را مورد توجه قرار داده و آن 
را در رشــد و توســعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت دانستند و اعالم 
کردند که بیمه های زندگی همواره از موضوعات مورد توجه مســئوالن 

ارشد کشور و صنعت بیمه بوده و جشنواره بیمه میهن نیز در همین راستا 
برگزار شده است.  ابراهیم حمیدی رئیس هیئت مدیره با اشاره به سهم 
اندک بیمه های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه، نقطه قوت فروش بیمه 
های زندگی را آموزش مستمر نمایندگان و شبکه فروش دانست و تبلیغ 
و مشــاوره در معرفی و ارائه این بیمه نامه به مشــتریان و برخورد صادقانه 
با آنان را بسیار مهم عنوان کرد و گفت نمایندگان و شبکه فروش که در 
خط مقدم ارتباط با مردم هســتند باید در تمام حوزه ها بویژه در بخش 

بیمه های زندگی برای جلب اعتماد مردم صادق باشند و مشاوره درستی 
به مشتری و بیمه گذار بدهند.

علیرضا بنی اسدی عضو هیئت مدیره نیز گفت الزم است با برنامه ریزی و 
نگاه چند بعدی در معرفی و ارائه این رشته بیمه ای به آحاد جامعه تالش 
کنیم و از نمایندگان محترم و شبکه فروش انتظار داریم تمام تالش خود 
را با افزایش دانش فنی خود در جهت فروش و افزایش پرتفوی با ترکیب 
مناسب بکار گیرند. غالمرضا عزیزی عضو دیگر هیئت مدیره و معاون امور 
شــعب، شــبکه فروش و توســعه بازار نیز ضمن تشکر از دست اندرکاران 
برگزاری جشنواره و حضور فعال نمایندگان در آن، با تأکید بر بحث آموزش 
تخصصی نمایندگان و شبکه فروش گفت با توجه به پرتفوی اندک بیمه 
میهن در بیمه های زندگی، برای سال ۱۴۰۱ بخش زیادی از پرتفوی شعب 
بایســتی به بیمه های عمر و ســرمایه گذاری اختصاص یابد. وی افزود در 
حال حاضر شعب غرب کشور بیشترین بیمه نامه های زندگی و عمر را به 
خود اختصاص داده اند و به احتمال زیاد سال آینده رقابت تنگاتنگی بین 

شعب در فروش و ارائه بیمه های زندگی روی خواهد داد.
در این جلسه مدیر منطقه غرب کشور و روسای شعب کاشان و مراغه نیز 
به طرح دیدگاه های خود پرداختند و نمایندگان برتر فروش هم با اشاره 
به موفقیت های خود در فروش بیمه های زندگی، مسائل و مشکالت پیش 
روی خود را با مدیران ارشد بیمه میهن در میان گذاشتند و خواستار رفع 

مسائل، اصالح برخی فرایندها و ساماندهی امور شدند.
در پایان این جلســه از آصف محمدی)کد ۲۴۶۸(، شــهروز مهدوی )کد 
۲۵۴۶( و فاطمه رمضان زاده )کد۲۰۷۱(، به عنوان سه نماینده برتر فروش 
بیمه های عمر و سرمایه گذاری که به ترتیب جایگاه اول تا سوم را در این 
جشنواره کسب کرده اند، با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

کمی سپرده ای سال ۱۴۰۱ پست بانک ایران به واحدهای ستادی و اجرایی ابالغ شد اهداف 
با هدف جذب ســپرده های موثر، اهداف کمی ســپرده ای سال ۱۴۰۱ 
پســت بانک ایران در چارچوب ســند راهبردی پنج ســاله بانک به 

واحدهای ستادی و اجرایی ابالغ شد.
 بهزاد شــیری مدیرعامل بانک با اعالم این خبر و با اشــاره به اینکه 
برای تعیین اهداف کمی سپرده ای نشست های کارشناسی و مدیریتی 
منظم و پیوسته در هیات مدیره بانک برگزار شده است، گفت: حداقل 
سپرده های موثر بانک ۶۲۵ هزار میلیارد ریال و سپرده های کل ۶۶۷ 
هزار میلیارد ریال متناسب با اهداف حداقلی استان ها و مناطق برای 

سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
وی بــا بیــان اینکه برای تعیین اهداف ســپرده ای، ظرفیت موجود و 
وضعیت مطلوب منابع مدیریت  شــعب اســتان ها و مناطق به عوامل 
درون ســازمانی مانند میانگین ســرانه منابع پرسنل، باجه ها و شعب 
و میانگین ســرانه مبلغ ســپرده های بانکی و رشد سالیانه نقدینگی به 

عنوان عوامل برون ســازمانی نگاه ویژه ای شــده است، افزود: مبدا این 
ارزیابی ها، میانگین ۳۰ روزه ســپرده ها در پایان آذرماه ســال جاری 

بوده و هم فکری تعامل با مدیریت های امور شــعب اســتان ها و مناطق 
در تعیین این اهداف نقش پررنگی داشته است.

شــیری با تاکید بر اینکه اهداف ســپرده ای سال آتی به عنوان اهداف 
اولیه و حداقلی تعیین و ابالغ شــده اســت، تصریح کرد: برای تعیین 
اهداف ثانویه ظرفیت، درخواست استان ها و مناطق بر اساس ظرفیت 
در بانک ارزیابی  و در صورت تایید اعتبار کارانه متناسب با این افزایش 

به استان یا منطقه اعالم می شود.
مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه اطمینان دارم دستیابی به 
اهداف اولیه برای همکاران بانک بسیار سهل الوصول است، خاطرنشان 
کرد: ســال آینده فرصتی بی نظیر برای شــکوفایی بیش از پیش پست 
بانک ایران است و با تعامل و برنامه محوری می توان بانک را در دستیابی 
به چشم انداز »بانکی پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان 

مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته« یاری کرد.

مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد؛
اعطای تسهیالت بدون ضامن تا سقف ١٠٠ میلیون تومان در پست بانک

مدیرعامل بانک پست بانک ایران از ابالغ نحوه اعطای تسهیالت خرد 
بدون نیاز به ضامن به مشــموالنی که واریز حقوقشــان نزد پست بانک 

ایران صورت می پذیرد، در تمامی شعب این بانک خبر داد.
دکتر شیری ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به نامه مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تسهیل پرداخت تسهیالت 
خرد بدون ضامن اظهار داشــت: اعطای تســهیالت به مشموالن طرح 
مذکور بر اساس اعتبارسنجی مشتری در قالب کارت اعتباری مرابحه 

به شــاغلین، بازنشســتگان و مســتمری بگیران دستگاه های اجرایی 
دولتی شــامل)وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی و...( 
و نهادهای عمومی غیردولتی و شــرکت های معتبر بخش خصوصی 
که واریز حقوقشــان نزد پســت بانک ایران صورت می پذیرد، در بستر 
این بانک اجرایی  شده است. شیری افزود: مشموالن اشاره شده باید 
دارای رتبه اعتباری A ،B و یا C براساس استعالم سامانه اعتبارسنجی 
باشــند که این تســهیالت در خصوص شاغلین دستگاه های اجرایی 

دولتی شــامل؛ وزارتخانه ها، ســازمان های دولتی، شرکتهای دولتی 
و نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشســتگان و مســتمری بگیران و 
شــرکتهای معتبر بخش خصوصی از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون 

ضامن، با نامه کسر از حقوق تعیین شده است.
مدیرعامل بانک تصریح کرد: امکان دریافت تســهیالت با شــرایط یاد 
شده برای سایر شرکتهای بخش خصوصی دارای رتبه اعتباری c نیز 

با اخذ یک ضامن معتبر فراهم شده است.  

خبر ویژه

در مراســمی با حضور محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن، شاهین فرشاد به 
عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک مسکن معرفی شد.

در مراســمی بــا حضــور محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن، شــاهین 
 فرشــاد بــه عنــوان سرپرســت اداره کل روابــط عمومی بانــک مســکن

 معرفی شد.
در این مراسم که با حضور شایان مدیر عامل بانک مسکن، سندگل نظامی مدیر 
امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، معاونان، روسای دوایر و همکاران اداره کل 

روابط عمومی بانک مسکن برگزار شد، از زحمات مهدی احمدی رییس سابق 
این اداره کل تقدیر و شــاهین فرشــاد به عنوان سرپرست جدید اداره کل روابط 

عمومی بانک منصوب شد.
شــاهین فرشــاد پیش از این در ســازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، 
۲ دوره مدیرکلی اخبار اســتان ها و رییس اســتان های تهران، خراسان رضوی، 
کرمان، مرکزی و لرستان را در کارنامه کاری خود دارد.همچنین مهدی احمدی 

نیز به سمت معاون مدیریت شعب غرب کشور منصوب شد.

سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی بانک مسکن معرفی شد

اخبار

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون:

کاهش می دهد کسب وکارهای محلی، بیکاری را  توسعه 
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: توسعه کسب وکارهای 

محلی منجر به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد.
عضو هیات مدیره بانک در سفر به استان مرکزی در حاشیه بازدید 
از طرح گردشــگری »تاج وتخت« در شــهر اراک با اشاره به عملکرد 
۹۰ درصدی اســتان مرکزی در پرداخت تســهیالت اشتغال پایدار 
روستایی گفت: اشتغال خرد می تواند بخش عمده بیکاری را کاهش 
دهد و بانک توسعه تعاون در این راستا نقش بسیار پررنگی را بر عهده 
دارد. وی با بیان اینکه بانک توســعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی 
توسعه ای به ارتقای جوامع محلی اولویت می دهد، گفت: تسهیالت 
پرداختی بانک توســعه تعاون از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار 
روســتایی و عشــایری تاکنون ۵۲ هزار و ۴۶۴ اشتغال ایجاد کرده 
اســت. عصارزاده تأکید کرد: بانک توســعه تعــاون در قالب طرح 
اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری ۲۶ هزار و ۷۶۸ طرح را تأمین 

مالی کرده است. عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه 
توسعه کسب وکارهای محلی و خرد عاملی تعیین کننده در کاهش 
فقر و افزایش اشتغال در کشور است، گفت: کسب وکارهای محلی 
و خرد، حوزه عمل افراد بیشــتری را در اقتصاد یک کشــور شــامل 

می شود و همین امر زمینه ساز کاهش فقر و افزایش تولید می باشد.
وی عملکرد استان مرکزی در پرداخت تسهیالت تکلیفی را مثبت 
ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: عملکرد بیش از ۹۰ درصدی استان 
در پرداخت تســهیالت اشــتغال پایدار روســتایی نشان از جدیت 
مدیریت شعب استان مرکزی درعمل به تکالیف قانونی بانک است.

عصارزاده تصریح کرد: شــعب بانک توسعه تعاون دراستان مرکزی 
درقالب تســهیالت اشــتغال پایدار و روستایی ۲۰۷ طرح بزرگ و 
کوچک را تأمین مالی کرده است که میزان تسهیالت پرداختی از 

۷۶۶ میلیارد ریال عبور کرده است.
وی با بیان اینکه تســهیالت اشــتغال زایی در سطح روستاها نقش 
مهمی در ارتقاء اقتصادی این مکان ها دارد، گفت: تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی در استان مرکزی تاکنون حدود ۸۰۰ شغل ایجاد 

کرده است.

تویوتاكمــری  ماشــین   ســبز  برگــه  مــدارک 
GLاتوماتیــک بــه رنــگ ســفید روغنــی . بــه 
شــماره پــالک )ایــران 96_363ج45( بــه نــام 
محمــد رضوانــی در تاریــخ 99/8 گــم شــده 
و تمــام مــدارک بغیــر از برگــه ســبز ماشــین 
موجــود اســت و برگــه ســبز گــم شــده فاقــد 

اعتبــار میباشــد.
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سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان عنوان کرد؛

بهره برداری از 58 پروژه برق رسانی استان سمنان، در دهه فجر امسال

آیین اختتامیه جایزه مسئولیت پذیری اجتماعی مدیریت؛ در 

ایران خودروی خراسان تندیس برنزی مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کرد
مشهد / سیده زهرا حیدری

در آییــن اختتامیه جایزه مســئولیت 
پذیــری اجتماعی مدیریت، شــرکت 
ایران خودرو خراســان، تندیس برنزی 
مسئولیت پذیری اجتماعی را اخذ کرد.

آییــن پایانی جایزه مســئولیت پذیری 
اجتماعــی مدیریــت، توســط انجمن 
مدیریت ایران در ســالن همایش خاتم 
تهران برگزار شد. در این مراسم شرکت 
ایران خودرو خراســان بــه عنوان تنها 
نماینده استان خراسان رضوی موفق به 
کسب تندیس برنزی مسئولیت پذیری 
اجتماعی مدیریت شد.بیژن زاهدی فرد 
مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان 
در پی کســب ایــن موفقیت گفت: همه 
مســئوالن و مدیران بایــد در ابتدا امور 
جاری سازمان خود را برنامه ریزی دقیق 
نموده و با تعریف و تدوین سیستم های 
کاری مناســب انجــام امور را با تفویض 
اختیــارات به زیرمجموعه واگذار نمایند 
و پس از آن با شناخت محیط پیرامون به 
مسئولیت های اجتماعی خود بپردازند.

وی ادامه داد: مســئولیت های اجتماعی 

از کارکنان ســازمان آغاز می شــود و به 
مباحث محیط زیســتی از قبیل خاک، 
آب و هوا را نیز شــامل می شــود اما این 
ها مباحث تعریف شــده ای هستند و در 
کنــار این ها مباحثی هم وجود دارد که 

نیاز به شــناخت و برنامه ریزی دارد.وی 
گفت : خیلی از این مباحث کیفی هستند 
و قابل اندازه گیری نیســتند و می شــود 
با تعریف سیســتم هایی از قبیل همین 
برنامه ها با ارائه آمار و اطالعات در حوزه 

مسوولیت های اجتماعی شور و اشتیاق 
ایجاد کرد تا فرهنگ توجه به مسوولیت 
های اجتماعی در کشــور نهادینه شود. 
انجمن مدیریت ایران هرســاله نســبت 
به اجــرای فرآیند ارزیابی ســازمان ها 

اقدام می نماید، ایران خودرو خراســان 
برای نخســتین بار امســال در ششمین 
دوره جایزه مسئولیت پذیری اجتماعی 
مدیریت حضور داشت و توانست تندیس 
برنــزی این رقابت را دریافت کند.کمیته 
علمی راهبــردی انجمن مدیریت ایران 
ایــن جایزه را بر اســاس بومی ســازی 
مــدل کارول)Carol( مورد ارزیابی قرار 
داده اســت. ســاختار مدل متشکل از ۵ 
معیار اصلی و ۲۶ زیر معیار می باشد که 
معیارهــای اصلی ایــن ارزیابی عبارتند 
از: مســئولیت اجتماعی مدیریت بنگاه، 
مســئولیت هــای مالــی و اقتصادی، 
مســئولیت های قانونی، مسئولیت های 
اخالقی، مسئولیت های داوطلبانه و بشر 
دوســتانه، که در ایــن معیار ها فعالیت 
های شــرکت ایران خودرو خراسان قابل 
توجه و مطلوب ارزیابی شــده است.الزم 
به ذکر اســت در این دوره هیچ کدام از 
شــرکت کنندگان موفق به کســب لوح 
زرین جایزه مسئولیت اجتماعی نشدند 
و انجمن مدیریت ایران در این دوره تنها 

دو لوح نقره ای و برنزی اهدا کرد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 در ایام ا... دهه مبارک فجر 
و در استان گلستان محقق می شود؛

بهره برداری از ۱۱7 پروژه 
 مخابراتی با سرمایه گذاری 

بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان
گلستان / گروه استان ها: ۱۱۷ پروژه مخابراتی 
در ایام ا... دهه مبارک به بهره برداری خواهد 
رســید.  دکتر غالمعلی شــهمرادی با اعالم 
این خبر گفت : به مناسبت چهل و سومین 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران ، ۱۱۷ 
پروژه مخابراتی در دهه مبارک فجر به بهره 
برداری خواهد رســید. وی با اشاره به اینکه 
این پروژ ها در تمامی شهرســتانهای استان 
توزیع شــده است از سرمایه گذاری بالغ بر 
۱۰۱ میلیارد تومانی در اجرای این پروژ ها 
سخن گفت و اضافه کرد: توسعه شبکه کابل 
، اجرای فیبر نوری ، طرح مولد سازی ، نصب 
باتری ، تقویت کافو ،توسعه پورت ، تاسیس و 
ارتقاء سایت همراه اول  از جمله طرح هایی 
است که در این ایام به بهره برداری رسیده  
و عوایــد آن که ارتباطات پایدار و باکیفیت 
مخابراتی اســت در اختیار مردم استان قرار 

خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 

 فضای مجازی 
باید جریان ساز باشد

آذربایجان شــرقی / گروه استان ها: نماینده 
ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: 
دغدغــه فرهنگی و غفلت از ظرفیت فضای 
مجازی ، سالها است که به عنوان مهم ترین 
دغدغه و خواسته مقام معظم رهبری است.

آیت ا... دکتر آل هاشــم، در همایش ساالنه 
فعالین فضای مجازی و سایبری سپاه ناحیه 
امامــت تبریز، با بیان اینکه رهبر انقالب، به 
شــدت نگران وضعیــت فرهنگ و مدیریت 
فضای مجازی کشور هستند، اظهار داشت: 
این حساسیت و نگرانی به قدری هست که 
خــود حضرت آقا فرمودند اگر رهبر انقالب 
اســالمی نبودم، دوست داشــتم به عنوان 
رئیــس فضای مجازی و ســایبری کشــور 
فعالیت داشته باشم.امام جمعه مردم تبریز 
افزود: حوزه فضای مجازی به قدری وســیع 
و پیچیده اســت که اگر با درایت و مدیریت 
اصولی، هدایت نشود، می تواند بسیار مخرب 
باشــد.نماینده ولی فقیه در اســتان، تدبیر، 
زه کشــی و برنامه ریزی برای حوزه فضای 
مجازی را ضروری دانســت و گفت: جوانان 
و به خصوص بســیجیان با دانش کشــور، با 
جریان ســازی، به تولیــد محتوای مفید و 
تأثیــر گــذار روی بیاورند تــا از غافله عقب 
نمانیم.حضــرت آیت ا... آل هاشــم گفت: 
تولید محتوای ارزشــی، انقالبی، مذهبی و 
نشــر گســترده آن در فضای مجازی، یک 
سیســتم پدافندی خــوب در مقابل هجمه 
های دشــمنان است که اگر به شکل حرفه 
ای و ایده آل انجام شود، تأثیرش چند برابر 
خواهد بود.وی با بیان اینکه باید پیشــرفت 
بدون توقــف و اجتناب ناپذیر تکنولوژی را 
قبول کنیم افزود: اگر از این فضا فرار کنیم 
و فقــط حالــت تدافعی بگیریم، مطمئنا راه 
بــه جایــی نخواهیم برد، بلکه باید با قبول و 
پذیــرش این فضا، از ظرفیت های آن برای 
نشــر آرمانها و اهداف انقــالب بهره ببریم.

امــام جمعــه تبریز با اشــاره به اصلی ترین 
مطالبــات رهبــر انقالب در حــوزه فضای 
مجازی و شــبکه ملــی اطالعات گفت: راه 
اندازی شــبکه ملی اطالعات، قوی شدن و 
اقتــدار در فضای مجازی، مدیریت صحیح 
فضای مجازی، استقالل و عدم وابستگی در 
این حوزه، تشــکیل هیئت های اندیشه ورز 
در فضــای مجازی، تبلیغ مفاهیم و معارف 
اسالمی، برنامه ریزی برای رفع آسیب های 
فضــای مجازی برای کــودکان و نوجوانان، 
تولید بازی های ملی و بومی، تربیت مبلغان 
فضای مجازی، امید آفرینی و ... ، از مهم ترین 
خواسته ها و مطالبات مقام معظم رهبری در 
حوزه فضای مجازی اســت.حضرت آیت ا... 
آل هاشم در ادامه دهه فجر را یک فرصت و 
بازه زمانی خوب برای تبیین دســتاوردهای 
انقــالب بیان کــرد و گفت: اخیرا در فضای 
مجازی، گروههای ســلطنت طلب و معاند، 
به شــکل گســترده در حال تطهیر چهره 
رژیــم خائن پهلوی هســتند، لذا از فعالین 
مجــازی انقالبی توقــع داریم تا واقعیت ها 
را به مردم بیان کنند و نگذارند، دشــمنان 
بــا کلیپ ها و اخبــار دروغین، چهره رژیم 
پهلــوی را مثبت جلوه دهند.وی در خاتمه 
با تجلیل از فعالیت های بســیجیان ســپاه 
ناحیــه امامت تبریز در حوزه فضای مجازی 
گفــت: از همه فعالین این حوزه میخواهم با 
جریان ســازی، به تولید محتوا بپردازند و از 
محتواهــای انقالبی، مذهبی و ملی. حمایت 

گسترده داشته باشند.

؛  فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز

 حضور بسیج در فضای مجازی
لبیک به جهاد تبیین است

آذربایجان شرقی / گروه استان ها: فرمانده سپاه 
ناحیه امامت تبریز گفت: بســیج ، با تأســی از 
فرامین رهبر فرزانه انقالب در  راســتای جهاد 
تبییــن و بیــان دســتاوردهای انقالب ،  به این 
عرصه ورود کرده است.سرهنگ پاسدار حسین 
پوراســماعیل در همایش ساالنه فعالین فضای 
مجازی سپاه ناحیه امامت تبریز ، اظهار داشت: 
در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی، باید بیش از پیش، با استفاده 
از ظرفیت فضای مجازی، دستاوردها و پیشرفت 
های این مرز و بوم را بیان کرد چرا که بیان این 
دســتاوردها، موجب یأس دشمنان قسم خورده 
انقالب می شــود.فرمانده ســپاه ناحیه امامت با 
بیــان اینکــه اگر از تــالش و فعالیت در فضای 
مجازی غافل شــویم، دشمنان فضای بیشتری 
بــرای جوالن، پیدا خواهنــد کرد گفت: ما باید 
در مقابــل این هجمه های عظیم و پروپاگاندای 
رســانه ای دشــمن، همه جانبه حضور داشته و 
عرصــه را برای بدخواهان نظام، تنگ کنیم.وی 
گفت: بسیج در مناسبتها و بزنگاههای حساس، 
مثل بحران کرونا، بحث انتخابات، مقابل با هجمه 
ها علیه نظام و ... با حضور گسترده و هوشمندانه 
در فضای مجازی، به دفاع و مقابله با فضاسازی 
های کذب دشــمن پرداخته و بســیار هم موفق 
بوده است.ســرهنگ پاســدار پوراسماعیل در 
ادامه، ارزش کار فعالین این حوزه را مثل سربازان 
زمان جنگ دانست و گفت : جنگ دشمنان علیه 
انقالب، از شکل نظامی به شکل فرهنگی، مجازی 
و ... تغییر یافته اســت و هر کســی با اخالص و 
هوشمندانه در این فضا، تحرکات و هجمه های 
دشــمن را خنثی کند، دقیقا همان کاری را می 
کند که یک ســرباز در جنگ نظامی انجام می 
دهد.فرمانده ســپاه ناحیه امامت تبریز، یکی از 
برنامه های دشمنان قسم خورده نظام جمهوری 
اسالمی ایران را توطئه سازی علیه انقالب و نظام 
دانست و افزود: دشمنان با سناریوهای مختلف به 
دنبال مایوس کردن مردم بوده، که با هوشیاری 
فعالین فضای مجازی تمامی توطئه ها به برکت 
خون شهدا نقش برآب می شود.گفتنی است، در 
ایــن همایــش که با حضور نماینده ولی فقیه در 
اســتان و مسئولین لشگری در سالن اجتماعات 
پاالیشــگاه اســتان برگزار شد ، از دهها بسیجی 
فعال در حوزه فضای مجازی و سایبری ، تجلیل 

به عمل آمد.

مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت برق 
منطقه ای خوزستان اظهار کرد: 

شست و شوی کلیه تجهیزات 
 پست های برق فشار قوی 

ناحیه شمال 
خوزستان / گروه استان ها: مدیر امور بهره برداری 
ناحیه شــمال شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از شستشــوی کلیه تجهیزات پست های فشار 
قوی برق این ناحیه و آماده ســازی شبکه برای 
تابستان ۱۴۰۱ خبر داد.محسن مرادی با اعالم 
این خبر، افزود: کلیه تجهیزات ۳۵ پست انتقال 
و فوق توزیع ناحیه شمال برای کاهش آلودگی 
ســطح عایقی تجهیزات و جلوگیری از حوادث 
ناشی از آلودگی ها شستشو شده است.وی این 
اقدام را در راســتای آماده ســازی شبکه برای 
تابســتان ۱۴۰۱ اعــالم و تصریــح کرد: نصب 
و راه انــدازی دیــزل ژنراتور پســت برق اصلی 
دزفــول به ظرفیت ۲۵۰ کیلوولت آمپر و نصب 
و راه اندازی دو دســتگاه بریکر ۳۳ کیلوولت در 
پســت های اصلی شــوش و صفی آباد از دیگر 
اقدامات آماده سازی شبکه در این ناحیه است.

مدیر امور بهره برداری ناحیه شــمال شــرکت 
برق منطقه ای خوزســتان اضافــه کرد: انجام 
برنامه های PM )کارهای برنامه ریزی شــده( به 
میــزان ۱۰۰ درصد، رفع نشــت از ترانس های 
پســت برق اصلی اندیمشــک و فرعی دزفول و 
احــداث بانک خازنی ۴.۸ مگاواری در پســت 
اصلی اندیمشــک از دیگــر اقدامات این ناحیه 
برای ورود به تابســتان ۱۴۰۱ اســت.مرادی 
بیان کرد: کســربندی دکل های سرقت شده، 
رفع ترموویــژن )گداختگی روی تجهیزات( و 
دیفکت های پســت ها و خطوط ناحیه و ایجاد 
چشــمه نــور در پســت های اصلــی دزفول و 
اندیمشک به همراه اقدامات مدیریت مصرف و 
کارهای ساختمانی نیز در این ناحیه انجام شده 
تا شبکه برای ورود به فصل گرم و گذر از آن به 
صورت کامل آماده ســازی شده باشد و خطری 
از این ناحیه متوجه شبکه در ایام پرباری نشود.
بر اساس این گزارش، ناحیه شمال شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان وظیفه حفظ و پایداری 
شبکه برق فوق توزیع و رساندن انرژی مطمئن 
و پایدار به شهرســتان های دزفول، اندیمشک، 

شوش و کرخه را بر عهده دارد.

استانها 6

ح کرد؛ فرمانده سپاه نینوای استان گلستان مطر

گلستانی توزیع ۲ میلیون و 6۰3 هزار بسته بهداشتی بین نیازمندان 
گلســتان / گروه اســتان ها: فرمانده ســپاه نینوا گلستان گفت: در 
ســال جاری تعداد ۲ میلیون و ۶۰۳ هزار بســته بهداشــتی بین 
نیازمندان گلســتانی توزیع شد.ســردار علی ملک شــاهکوهی  در 
نشســت با خبرنگاران اســتان برنامه های شاخص چهل و سومین 
ســالروز پیروزی انقالب اسالمی ســپاه نینوا استان را تشریح کرد، 
افــزود: نبایــد ۲۲ بهمــن ماه را صرفا تکرار یــک واقعه در تاریخی 
بــرای کشــور قلمداد کرد بلکه این حادثــه یک پیروزی فوق العاده 
 در تاریخ کشــور اســت که یک حاکمیت مســتبدانه ۲۵۰۰ ساله را 

سرنگون کرد.
وی تصریح کرد: پیروزی انقالب اسالمی عامل رهایی بخشی ملت 
عزیز ایران از چنگال اســتبداد جهانی اســت و همه ما با این انقالب 
الهــی نعمت اســتقالل و آزادی را بــه رهبری حضرت امام خمینی 
)ره( به دســت آوردیم.فرمانده ســپاه نینوا اســتان گلستان گفت: 
ایام اهلل دهه فجر جشن ملی ایران اسالمی برای کسب پیروزی های 
پی در پی اســت و در واقع مردم ما هرســاله پیروزی های خود را در 
۲۲ بهمن جشــن می گیرند.ملک شاهکوهی خاطرنشان کرد: سپاه 

نینوا و اقشــار بســیج اســتان ۲ هزار و ۵۴۷ برنامه را در ایام اهلل دهه 
مبارک فجر برگزار خواهند کرد که ۱۱۰ برنامه شاخص و برجسته 
در سطح شهرستان ها برگزار می شود.وی ادامه داد: با توجه به شرایط 
پیش آمده و احتمال وقوع موج ششم کرونا حتما تصمیمات ستاد 
اســتانی مبارزه با کرونا را در اجرای برنامه ها لحاظ خواهیم کرد و 

برنامه ها با رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 
برگزار خواهد شد.ملک شــاهکوهی با بیــان اینکه ۲۲ بهمن تکرار 
تاریخ نیســت، تصریح کرد: ۲۲ بهمن ســال ۱۴۰۰ خلق حماسه ای 
جدید اســت که ریشــه در پیروزی انقالب اسالمی سال ۱۳۵۷ دارد 
همواره باید این ایام باشــکوه را جشــن بگیریم.فرمانده ســپاه نینوا 
گلســتان از برگزاری ۲ هزار و ۵۴۷ برنامه در ایام اهلل مبارک دهه 
فجــر خبــر داد و ابــراز کرد: از این تعداد ۱۲۲ عنوان برنامه در قالب 
هفت ســرفصل مشــخص شده که از این تعداد ۱۱۰ برنامه شاخص 
در ســطح استان گلســتان برگزار می شود.ملک شاهکویی از توزیع 
۱۵ هزار بســته معیشــتی به صورت متمرکز در گلستان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: به همت بسیج سازندگی گلستان توزیع ۱۵ هزار 
بســته معیشتی در رستوران الله شهرستان گرگان برگزار می شود.
وی آزادسازی زندانیان غیرعمد مالی را از دیگر برنامه های دهه فجر 
برشــمرد و افزود: در روز دوشــنبه هجدهم بهمن ماه جاری که به 
نام »انقالب اسالمی، ثبات، امنیت و اقتدار نظامی« نامگذاری شده 

است آزادسازی زندانیان غیرعمد مالی صورت می گیرد

سمنان / گروه استان ها: برنامه ارتباط مردمی سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان، به مناسبت دهه فجر، در مسجد 
جامع روســتای فوالدمحله از توابع شهرستان مهدیشهر انجام 
شد.سید محمد حسینی نژاد در جمع شماری از اهالی این روستا 
بــا بیــان این که تالش مــی نماییم تا خدماتی ارائه کنیم که در 
شأن مردم باشد گفت: همان گونه که مردم کوشا و پرتالش این 
روســتا در امور تولیدی فعالیت می کنند، ما هم وظیفه داریم 
زیرســاخت های برق رســانی را توســعه داده و نعمت برق را به 
نحوی شایســته دراختیار مردم قرار دهیم.وی با اشــاره به این 
که در قالب طرح بهارســتان برای بازســازی شبکه و تاسیسات 
توزیع برق این روستا در سال گذشته مبلغ سه میلیارد و ۷۷۰ 
میلیون ریال اعتبار صرف گردیده افزود: در راستای این طرح و 
از ابتدای سال جاری تا به حال، مبلغ سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون 

ریال برای اصالح و بهینه سازی خطوط و تاسیسات برق رسانی 
روستای فوالدمحله سرمایه گذاری شده است.یادآور می شود: 
این برنامه ارتباط مردمی که در جمع صمیمی مردم و چهره به 

چهره با جمعی از اهالی شهید پرور روستای فوالدمحله برگزار 
شــد، درخواست هایی با موضوعات تعویض مقره های فرسوده 
و عارضــه دار، برق رســانی به مجتمع دامــداری ۱۲ واحدی، 
درخواســت تامین برق منطقه باالرودبار، تقاضای انشعاب برق 
در خیابان ۱۵ متری به ســمت تربیت بدنی، جابه جایی کنتور 
از یک ملک به ملکی دیگر و تبدیل انشــعاب تک فاز به ســه فاز، 
مطرح گردیده و به تقاضاها رسیدگی و پاسخگویی شد.گفتنی 
اســت: این برنامه که با حضور سرپرســت شرکت، معاون مالی 
و پشــتیبانی و فرمانده پایگاه مقاومت بســیج نور، مدیر دفتر 
حراست و امور محرمانه، مدیر دفتر روابط عمومی، مدیر توزیع 
برق شهرســتان مهدیشــهر و رئیس اداره برق شهمیرزاد همراه 
بود، در قالب میزخدمت پایگاه مقاومت بسیج نور و به مناسبت 

دهه فجر به اجرا درآمده است.

توسط سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان انجام شد؛

اجرای برنامه ارتباط مردمی در روستای فوالد محله

خبر  ویژه

سمنان / رضا تبیانیان- سرپرست شرکت توزیع 
برق اســتان ســمنان از افتتاح و بهره برداری از 
۵۸ پروژه برق رســانی این اســتان در دهه فجر 
امســال خبر داد.ســید محمد حسینی نژاد در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه این استان با 
اعالم این خبر اظهار کرد: برای بهره برداری از این 
پروژه هــا اعتباری افزون بر ۵۰۳ میلیارد و ۵۶۹ 
میلیون ریال هزینه شده است.این مدیر مسوول 
خاطرنشان کرد: شهرستان های هشگانه استان 
از این پروژه ها که به میمنت چهل و ســومین 
ســالروز پیروزی انقالب بــه بهره بردذاری می 
رسند، بهره مند می شوند.وی ادامه داد: ۱۷ پروژه 
توســعه و تجهیز شــبکه های توزیع با اعتباری 
بیــش از ۱۷ میلیارد تومان، هوشمندســازی و 

کنترل از راه دور، نصب تجهیزات و تاسیســات 
الکتریکی شبکه توزیع ،طرح هایی تبدیل فشار 
ضعیــف بــه کابل خودنگهــدار و...از جمله این 
پروژه ها هستند.سرپرســت شرکت توزیع برق 
اســتان همچنین خاطرنشــان کرد: ۱۷پروژه 
توســعه و احداث شبکه های توزیع برق با اعتبار 
۱۷۴ میلیــارد و ۵۹۰ میلیون ریال، چهار پروژه 
هوشمندســازی شبکه و تجهیزات الکتریکی با 
اعتبار ۲۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال، ۱۴ پروژه 
اصالح و بهینه ســازی شــبکه های توزیع برق با 
اعتبــار ۱۶۵ میلیــارد و ۲۱۸ میلیون ریال، ۱۱ 
پروژه تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل 
خودنگهــدار با مبلغ ۶۲ میلیارد و ۲۴۴ میلیون 
ریال و ۱۲ پروژه نصب تجهیزات و تاسیســات 

الکتریکی شبکه توزیع برق با اعتبار ۷۲ میلیارد 
و ۹۷۸ میلیــون ریــال به عنوان پروژه های قابل 
افتتاح این شرکت به شمار می روند.وی افزود: از 
مجموع این ۵۸ پروژه در حوزه صنعت توزیع برق 
اســتان، ۱۶ پروژه عمرانی برق رسانی روستایی 
اســت که هزینه ای معادل ۱۴۶ میلیارد و ۹۰۶ 
میلیون ریال صرف آن شــده است. وی با اشاره 
به اجرای طرح موســوم به بهارستان در شرکت 
توزیــع برق اضافه کرد: قرار اســت که در قالب 
ایــن طرح طی پنج ســال، شــبکه های توزیع 
برق در مناطق روســتایی اصالح و بهینه سازی 
شوند.سرپرســت شــرکت توزیع برق استان از 
پیشــنهاد ۱۰۰روســتای اســتان برای اجرای 
ایــن طرح با اعتبــاری ۱۸ میلیارد تومانی خبر 

داد و خاطرنشــان کرد: اجرایی شدن این پروژه 
در اســتان تاکنون بیش از ۹۰درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد.وی از تالش توزیع برق استان برای 
جذب حداکثری اعتبارات در این طرح خبر داد 
و گفت: همکاران ما در توزیع برق در تالشــند 
تــا ضمن اجــرای این طرح در ۱۰۰روســتای 
هدفگذاری شــده، اعتبــارات احتمالی جذب 
نشــده دیگر اســتان ها را نیز در صورت امکان 
جذب و این طرح در روســتاهای بیشــتری در 
سال جاری عملیاتی شود.حسینی نژاد از توزیع 
۵۰۰ پنل خورشیدی بین خانواده های عشایری 
اســتان خبر داد و افزود: ۳۰۰ پنل خورشــیدی 
دیگر نیز تهیه شده و به زودی بین عشایر استان 

توزیع خواهد شد.
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كوتاه از جامعه

آسترازنکا پرطرفدار شد؟ از اصرار مردم تا انکار مسئوالن؛ چرا 

آسترازنکای پرطرفدار
این روزها ســوال های مشابه از این دست 
زیاد شــنیده می شــود؛ »کجا واکســن 
آســترازنکا تزریق می کنند؟«، اگر کسی 
مرکزی را بشناسد بالفاصله در گروه های 
فامیلی یا دوســتانه در فضای مجازی به 
اشتراک می گذارد، یا در حساب توئیتری 
خودش توئیت می کند فالن مرکز واکسن 
آسترازنکا تزریق می کند؛ اکثراً هم برای دز 
سوم یا همان دز بوستر به دنبال آسترازنکا 
هســتند؛ به عبارتی آن طورکه از واکنش 
مردم در کوچه و خیابان ها و فضای مجازی 
برآورد می شــود، به نظر می رسد اولویت 
اول هرکسی برای تزریق دز سوم واکسن، 
آســترازنکا باشــد و آنها تنها در شرایطی 
انواع دیگر واکســن های موجود را تزریق 
می کنند که بدانند دسترسی به آسترازنکا 
برایشان ممکن نیست؛ شواهد علمی هم 
نشان می دهد انتخاب آنها پر بیراه نیست. 
چرا که به گواه تحقیقات سویه اومیکرون 
در برابر اکثر واکسن ها مقاوم است و البته 
آســترازنکا در این میان عملکرد بهتری 
دارد. دراین بــاره دکتــر علیرضا ناجی، 
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی، 
می گویــد: »واکســن ها کفایت هــای 
متفاوتی دارند، تا حاال مطالعات وســیعی 
انجام نشده که چند درصد از واکسن های 
موجود می تواننــد روی اومیکرون تاثیر 
داشــته باشــند؛ البته مطالعه ای بر روی 
فایزر و آســترازنیکا انجام شــده و دیده 
شــده که اگر دز بوســتر با این واکسن ها 
تزریق شود می تواند تا ۳۷ درصد در برابر 
اومیکرون ایمنی ایجاد کند، درباره سایر 
واکســن ها مطالعه فقط در این ســطح 
بوده که اگر دز بوســتر آن ها تزریق شود 
سبب افزایش آنتی بادی در بدن شده که 
می توانــد در برابر امیکرون کمک کننده 
باشــد«.ناجی در پاسخ به این پرسش که 
چرا ترجیح مردم تزریق واکسن آسترازنکا 
است، می گوید: »باالخره افراد به اطالعات 
واکسن ها دسترسی دارند، این اطالعات 
می گوید کسانی که واکسن های غیرفعال 
مانند ســینوفارم را تزریق کرده اند بهتر 
اســت برای دز بوســتر آسترازنکا یا فایزر 
بزننــد چراکه در این صورت واکســن ها 
عملکرد بهتــری دارند و تحریک ایمنی 
بهتری ایجاد می کنند، بنابراین وقتی این 
مطالعه ها انجام شــده و مردم هم آن ها را 

شــنیده اند به دنبال تزریق این واکسن ها 
هســتند«.او ادامه می دهــد: »از طرفی 
شــاید تصور بهترین گزینه برای کسانی 
کــه می خواهند ویزای خروج از کشــور 
بگیرند و به ســایر کشــورها رفت و آمد 
داشته باشند گزینه آسترازنکا باشد و برای 
همین میل به تزریق این واکســن بیشتر 
شده است، این درحالی ست که سینوفارم 
هم مورد قبول بسیاری از کشورها از جمله 
آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا است«.
همچنین مســعود یونسیان، دبیر کمیته 
اپیدمیولــوژی و پژوهــش کمیته علمی 
کشــوری مقابله با کووید در پاسخ به این 
پرســش که چرا مردم تمایل بیشتری به 
تزریق آســترازنکا دارند، می گوید: »برای 
این که در مطالعات خارجی و داخلی نشان 
داده شده اثربخشــی واکسن آسترازنکا 
مقداری از واکسن سینوفارم بیشتر است، 
بعضی ترجیح می دهند واکسنی دریافت 
کنند که اثربخشی نسبی باالتری داشته 
باشد حتی اگر عوارض آن بیشتر باشد«.
او در ادامه تصریح می کند: »البته به نظرم 
وقتی آسترازنکا به حجم زیاد وارد شود باز 
هم تضمین کننده افزایش واکسیناسیون 

نیســت، همیشه گروهی وجود دارند که 
معترض هســتند باید علت آن شناسایی 
شــود، شــاید یکی از آن ها بی اعتمادی 
اســت که به دلیل خلــف وعده هایی که 
مسئولین انجام دادند ایجاد شده است«.

در واکنشی متفاوت پیام طبرسی رئیس 
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
درخصوص تمایل مردم به تزریق واکسن 
آسترازنکا، می گوید: »درحال حاضر هیچ 
واکســنی به دیگــری ارجحیت ندارد و 
چنین چیزی نباید مالک تزریق واکسن 
شود. واکسن هایی که مجوز دارند همگی 

می توانند استفاده شوند«.

 عدم تامین آسترازنکا؛ تاخیر 
در تزریق دز سوم

با این حال به نظر می رســد تمایل مردم 
بــه تزریق آســترازنکا و عــدم تامین آن 
توســط دولت سبب شده واکسیناسیون 
دز بوســتر با چالشی جدی مواجه شود، 
تــا حــاال چیزی حــدود ۱۷ میلیون نفر 
دز ســوم را تزریــق کرده اند درحالی که 
نزدیک به ۶۷ میلیون نفر جمعیت باالی 
۱۲ ســال واجد شــرایط واکســن وجود 

دارد، و هر روز تاخیر در تزریق واکســن 
می تواند گروه های بیشــتری را در آینده 
راهــی مراکز درمانی کند؛ دراین باره یک 
مقام مسئول که خواست نامی از او آورده 
نشــود در توضیحی کوتاه می گوید: »من 
هم موافق هســتم اگر آســترازنکا تامین 
شــود موارد تزریق دز سوم واکسن کرونا 
افزایش پیدا می کند«.همچنین همایون 
ســامه یح نجف آبادی، عضو کمیســیون 
بهداشت مجلس درباره واردات آسترازنکا 
می گوید: »واقعیت این اســت که شرایط 
کشــور، شرایط خاصی است و دولت هم 
دارد نهایت تالش خودش را برای واردات 
واکســن انجام می دهد، ولی آن چه که در 
دسترس است فعاًل سینوفارم و اسپایکوژن 
هست که واقعاً واکسن های خوب و موثری 
هســتند، به هر صورت واکســن های در 
دســترس مردم این ها هســتند و توصیه 
می کنم مردم از این واکســن ها استفاده 
کنند«.وی بیان می کند: »ما برای واردات 
هرچیزی مشــکالتی داریم، صد در صد 
مشکالتی هم بر سر راه واردات آسترازنکا 
وجود دارد، اما باز هم اشاره  می کنم بهتر 
اســت مردم آن چه که در دسترس هست 

اســتفاده کنند تا شرایط بهتر شود«.در 
واکنشی دیگر محمدعلی محسن بندپی، 
دیگر عضو کمیســیون بهداشت مجلس 
بــا بیان اینکه »مردم با توجه به شــیوع 
ویروس اومیکرون تمایل بیشــتری برای 
تزریق دز یادآور دارند و توصیه می شــود 
وزارت بهداشــت در کنار تولیدات داخل 
واردات واکســن را پیگیــری کنــد«، 
می گوید: »توصیه های وزارت بهداشــت 
ســبب شــد که عالقه مندی برای تزریق 
دز سوم بیشتر شود، در این میان واکسن 
آســترازنکا کمتر و بقیه واکسن ها بیشتر 
تزریق می شوند، حاال از طریق کمیسیون 
پیگیری می کنیم ببینیم دستور کار دولت 

برای واکسن آسترازنکا چگونه است«.

کسن به جای تامین توضیح عوارض وا
به هرصورت در شــرایط کنونی که مردم 
بــرای دز ســوم تمایــل دارند واکســن 
آســترازنکا تزریق کننــد بهترین اقدام 
شــاید تامین این واکسن باشد تا پوشش 
دز سوم هرچه سریعتر جمعیت بیشتری 
را دربربگیرد، اما در این شــرایط مقامات 
وزارت بهداشــت صرفاً عوارض احتمالی 
ایــن واکســن را یــادآوری می کننــد؛ 
طوری که محمد هاشــمی، سرپرســت 
مرکــز روابــط عمومی ایــن وزارتخانه 
در حســاب توئیتــری خودش نوشــت: 
»واکسن آسترازنکا از جمله واکسن های 
موثر علیه بیماری کرونا اســت که صدها 
میلیون دز آن در دنیا و حدود ۱۱ میلیون 
دز در ایران اســتفاده شــده است، از ابتدا 
وزارت بهداشــت اعالم کرده که به دلیل 
برخــی عوارض نادر، در گروه ســنی زیر 
۵۰ ســال سایر واکسن ها ارجح هستند«.

همچنیــن محمد مهــدی گویا، رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، به رسانه ها گفته که »مشکالت 
مطرح شــده درباره این واکسن از همان 
ابتدا اطالع رســانی شد که افراد در سنین 
بــاروری آن را تزریــق نکنند و دلیل این 
موضــوع هم همان عارضه یعنی احتمال 
لخته شــدن خون مطرح شــده بود. این 
موضوع از ســوی معاون بهداشــت وقت 
اعالم و در دســتورالعمل وزارت بهداشت 
اطالع رسانی شده است. همچنین توصیه 
شده که افراد زیر ۵۰سال تا حد امکان از 

واکسن های دیگر استفاده کنند«.

7جامعه
معاون پرســتاری وزارت بهداشت 

عنوان کرد؛

پرداخت تعرفه های 
پرستاری با تاخیر 6 ماهه

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره 
به تصویب ضریب ریالی ارزش نســبی 
خدمات پرســتاری در آخرین جلســه 
شورای عالی بیمه سالمت، گفت: طبق 
ایــن مصوبــه خدمــات و مراقبت های 
پرســتاری داری ارزش نسبی مستقلی 
از ســایر خدمات نظام سالمت می شود.

عباس عبادی افزود: استاندارد بسته های 
خدمتی بــه تفکیک تمامی بخش های 
بالینی اعم از بستری و سرپایی، تدوین و 
ابالغ شده است.وی در ارتباط با پرداخت 
تعرفه خدمات پرســتاری که قرار بود از 
اول دی ۱۴۰۰ اعمال شــود، ادامه داد: 
پرداخت ها با مدل جدید حداقل با ۶ ماه 
تأخیــر خواهد بود.عبادی افزود: کارانه 
ای که پرســتاران می گیرند، مربوط به 
تابســتان ۱۴۰۰ اســت و کارانه جدید 
از اواخــر بهــار ۱۴۰۱ پرداخت خواهد 
شد.عبادی در ارتباط با تبدیل وضعیت 
قرارداد پرستاران، توضیح داد: از ابتدای 
پاندمی کرونا تا ۲۴ بهمن ۹۹ که آخرین 
آزمون استخدامی برگزار شد، مجموعاً 
در نظام ســالمت مجوز جذب ۵۵ هزار 
نفر را داشتیم که حدود ۴۲ درصد از این 
گروه برای پرستاری بود و فرایند جذب 
آنها به اتمام رسیده است. این قاعده به 
غیر از تبدیل وضعیت ایثارگران اســت، 
ولــی تعداد زیادی از همکاران وضعیت 
استخدامی به شکل قراردادی ، تبصره ای 
و…، است که اواخر آبان ۱۴۰۰ با مکاتبه 
وزارت بهداشــت با ســتاد ملی کرونا و 
ســازمان برنامه بودجه و سازمان اداری 
استخدامی، درخواست تبدیل وضعیت 
کار کنــان را داشــتیم.اعتبارات ایــن 
موضوع باید برای ســال ۱۴۰۱ بررسی 
شــود. با تعامل فشــرده ای که معاونت 
توســعه وزارت بهداشــت بــا مبادی 
ذی ربط مانند سازمان اداری استخدامی 
و کمیسیون های تخصصی مجلس دارد 
باید منتظر تصویب نهایی بودجه باشیم 
تا ببینیم اعتبارات در نظر گرفته شــده 
برای این امر چقدر اســت. تا حدود دو 
هفته آینده که بودجه در صحن مجلس 
نهایی شود، می توانیم توضیحات بهتری 

ارائه دهیم. 

 وزارت بهداشت 
از چه کسانی تست 
اومیکرون می گیرد؟

رئیــس مرکز مدیریت بیمارهای واگیر 
وزارت بهداشــت گفــت: افرادی که بر 
اثــر کرونــا و به طور خــاص اومیکرون 
در بیمارســتان ها بســتری شده اند یا 
واکســن نزده اند یا ناقص به شــکل یک 
یا دو دوز واکســن زده اند.محمدمهدی 
گویــا افزود: تنها راه مقابله با اومیکرون، 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و 
تزریق دوز ســوم واکسن است و افرادی 
که بیماری زمینه ای یا شــرایط خاصی 
دارند یا جزو گروه های پرخطر هســتند 
بیشــتر در معرض خطر ابتال قرار دارند.

گویا گفت: از برخی افراد به دالیل خاصی 
آزمایــش اومیکرون گرفته می شــود، 
افرادی که دارای نقص سیســتم ایمنی 
هستند یا از کشورهای پرخطر به کشور 
وارد شده اند و با عالئم در بیمارستان ها 
بســتری می شوند، بیشــتر مدنظر قرار 
می گیرند.وی در خصوص مراقبت های 
ویژه بیماران مبتال به اومیکرون، گفت: 
ایــن افــراد حتماً باید در منزل بمانند و 

حداقل ۵ روز قرنطینه شوند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور 
کید کرد؛ تا

افزایش ۱۰ درصدی زائران 
اربعین سال آینده در عراق 

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور 
در حاشــیه برگــزاری جلســه قرارگاه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، گفت: پیش 
بینی می کنیم در سال آینده اگر شرایط 
کرونــا ویروس اجــازه بدهد با افزایش 
۱۰ درصــدی زائرین اربعین حســینی 
نســبت به ســال ۹۸ مواجه باشــیم.

ســیدمجید میراحمدی افزود: هنوز با 
مســووالن عراقی در خصوص برگزاری 
راهپیمایی اربعین حســینی جلســه و 
صحبتی نداشــتیم امــا قطعا برگزاری 
این راهپیمایی منوط به کنترل شرایط 
بیمــاری در داخل کشــور و همچنین 

کشور عراق دارد.

 آیا زن و شوهرها باید
  تمام »جیک و پوک« 

 خانواده خود را 
ح کنند؟ با همسر مطر

  گوهر یسنا انزانی ، روانشناس 
زوجین باید مسائل خانوادگی اثرگذار 
در زندگی مشــترک را با همسر خود 
مطــرح کنند. درباره چرایی دلخوری 
برخی زن و شوهرها از همسر به دلیل  
در میان نگذاشتن تمام مسائل خانواده 
خــود با آنها، بایــد گفت که وقتی ما 
بــه عنوان عروس و داماد وارد خانواده 
همســر می شــویم در واقع به واسطه 
همســر خود با این خانــواده ارتباط 
گرفته ایم و این طبیعی است که تمام 
مســائل ریز خانوادگی که در زندگی 
مشــترک ما اثری ندارد را با ما مطرح 
نکننــد و در واقع حد و مرز مناســب 
این ارتباطات باید رعایت شــود. بعضا 
قضاوت هــای زوجیــن از عدم مطرح 
شدن تمام مسائل ریز خانواده همسر 
با خود، ریشــه در گذشــته آنها دارد، 
برای مثال اگر شاهد باشیم که مادر ما 
آسیب زیادی از مادر شوهر خود دیده، 
این خاطرات در زندگی مشــترک ما 
نیــز اثر می گذارد به طوری که ممکن 
اســت این رونــد را در خانواده جدید 
خود در پیش گیریم و با خانواده همسر 
برخورد مناسبی نداشته باشیم. باید به 
این نکته هم توجه داشــته باشیم که 
برخی از مسائل مهم خانواده ها که بر 
زندگی مشترک زوجین اثرگذار است 
را نمی توان پنهان کرد و حتما باید این 
مســائل با همسران مطرح شود، البته 
در این راســتا دستورالعمل مشخصی 
بــرای همه زوجین وجود ندارد و تنها 
می توان گفت که زوجین در ابتدا باید 
نســبت به خود و همســر به شناخت 
مناســبی برسند. از طرفی ترس های 
درونــی افراد از جمله دالیل ناراحتی 
زوجیــن به هنگام  مطرح نکردن تمام 
مسائل ریز خانواده همسر با آنهاست، 
به طوری که بعضا زوجین می ترســند 
شــاید آنقدر دوســت داشــتنی و یا 
صمیمــی نبوده اند که این مســائل و 
مشــکالت با آنها مطرح شود. بنابراین 
زوجیــن باید دربــاره ترس ها و افکار 
خود با یکدیگر صحبت کرده و دالیل 
ناراحتــی را پیــدا کنند. زوجین باید 
مشــخصا بداننــد تا چــه اندازه قصد 
دارند به خانواده همســر نزدیک شده 
و صمیمی شــوند تا در همین راســتا 
از خانواده همسر انتظار مطرح کردن 
تمام مســائل ریز خانوادگی را داشته 
باشند، وقتی ما به عنوان عروس و داماد 
وارد خانواده ای می شویم باید بدانیم به 
خاطر وجود همسر خود با آن خانواده 
ارتبــاط گرفته ایم و از این رو باید حد 
و مــرز و احترام آنهــا را نگه داریم. ما 
هیچ شناختی از آنها نداریم و آنها نیز 
هیچ شناختی از ما ندارند. با صمیمت 
و احترام و اعتماد سازی می توان این 
نزدیکی را با خانواده همسر ایجاد کرد. 
با این حال باید توجه داشته باشیم که 
حتی اگر چند سال از زندگی مشترک 
ما بگذرد باز هم ممکن اســت خانواده 
همسر ترجیح دهند برخی مسائل را با 
عروس یا داماد مطرح نکنند و می توان 
در این راستا به آنها حق داد. بهتر است 
زوجین در اوایل ازدواج به شــناخت 
افکار و احساســات هم توجه کرده و 
متوجه شوند که از زندگی مشترک چه 
می خواهند تا با این مســائل راحت تر 
برخــورد کنند. از طرفــی بر اهمیت 
شــناخت دیدگاه همسران نسبت به 
خانواده، تاکید می شــود، باید ببینیم 
دیدگاه و تعریف همسر ما از خانواده، 
مادر زن یا مادر شوهر، پدر زن یا پدر 
شوهر و...  چیست و چه انتظار، بینش 
و تصــوری از آنهــا دارد، چراکــه این 
شــناخت به ما کمک می کند چطور 
با خانواده همســر وارد ارتباط شویم و 
حد و مرزها و احترامات را نگه داریم. 
بعضــا اینکــه پدر یا مادر ما با خانواده 
همسر خود چطور وارد ارتباط می شود 
بسیار مهم اســت و می تواند نگرشی 
در مــا ایجــاد کند که ما نیز همانگونه 
با خانــواده همســرمان وارد ارتباط 
شــویم. بهرحال باید بدانیم که همسر 
ما اولویت زندگی مشــترک ما است و 
امــکان دارد در چنیــن مواقعی دچار 
تــرس های درونی یا خطاهای ذهنی 
شــود، از این رو ما موظف هســتیم به 
همسر خود و احساسات او توجه کرده 
و راجع به این افکار با همســر صحبت 
کنیــم تا بتوانیم شــرایط را مدیریت 
کــرده و در صــورت لــزوم از کمک 

روانشناسان بهره بگیریم.

خبر ویژه

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا از تفویض اختیار به روســای ســتاد 
کرونــای اســتانی بــرای غیر حضــوری کردن مــدارس خبــر داد. عباس 
شــیراوژن در این باره اظهار کرد: اســتانداران و ســتادهای اســتانی مقابله 
بــا بیمــاری کرونا، می توانند بر اســاس رنگ بندی و شــرایط خاص محلی، 
 دربــاره حضــوری یــا غیــر حضوری بودن مــدارس و مراکز آمــوزش عالی 

تصمیم گیری کنند. 
الزم به ذکر اســت که مدارس ابتدایی اســتان قزوین، مدارس استان سیستان 

و  بلوچستان، مدارس شهرستان های نطنز، کاشان و آران و بیدگل در استان 
اصفهان، مدارس اراک، ســاوه، محالت و دلیجان در اســتان مرکزی، مدارس 
اســتان یزد به دلیل تغییر رنگ بندی کرونا غیر حضوری شــده اســت. ۱۵ 
شهرستان قرمز، ۲۷۴ شهرستان زرد، ۶۱ شهرستان نارنجی و ۹۸ شهرستان 
آبی رنگ هستند و در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۲۸ هزار و ۹۹۵ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی شده اند 

که یک هزار و ۵۸۴ نفر از آن ها بستری شده اند.

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛

تکلیف غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه ها مشخص شد

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد؛

تشریح مصوبه اعمال ۲ هفته ای محدودیت های اجتماعی 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در حاشیه 
پنجاه و هشــتمین جلســه کمیته علمی کشوری 
کرونــا، اظهار داشــت: در صورتی کــه نیروهای 
بهداشــتی و درمانی، عالئم خفیف مانند تب و لرز 
داشته باشند، تا ۵ روز بعد از مثبت شدن تست شان 
می توانند از مرخصی اســتفاده کنند، اما اگر فردی 
دارای درگیری شــدید و نیازمند بســتری باشد، 
بــا تایید متخصص مربوطــه می تواند از مرخصی 
بیشتری استفاده کند. نیروهای بهداشتی و درمانی 

که پس از پنج روز مرخصی به محل کار بازمی گردند 
باید از ماسک های مطمئن و استاندارد مانند N۹۵ و 
یا دو ماسک سه الیه استفاده کنند.دکتر حمیدرضا 
جماعتی گفت: با توجه به شیوع گسترده اُمیکرون 
که باعث تبدیل رنگ تعدادی از شهرهای کشور به 
قرمز و نارنجی شــده، توصیه و مصوبه مورد اجماع 
اعضای کمیته علمی کرونا در جلســه روز گذشته 
ایــن بــود که محدودیت های اجتماعی تا دو هفته 
در سراســر کشــور اجرا شــود که این محدودیت 

ها می تواند در مجامعی مانند مدارس، دانشــگاه 
ها، کنســرت ها، مجموعه های ورزشــی و ... که 
تعــداد زیــادی افراد در آن حضــور دارند، اجرایی 
شــود و پس از آن دوباره بر اســاس شرایط کشور، 
تصمیم گیری می شــود.وی افزود: برای پیشگیری 
از ابتال به اُمیکرون، همه افرادی که از منزل خارج 
می شوند، حتما از ماسک استفاده کنند. توصیه می 
شود که تمامی مجامع و محل هایی که افراد زیادی 
رفت و آمد دارند، استفاده از ماسک باید الزامی باشد 

و اگر فردی فاقد ماسک است، به صورت رایگان در 
اختیار او قرار گیرد؛ چراکه اســتفاده از ماســک در 
کاهش ســرایت زایی بیماری، تاثیر بســیار زیادی 
دارد.به گفته وی، تزریق واکسن در گروه سنی ۵ تا 
۱۱ سال که در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب 
رســیده، در دو نوبت و بــه اندازه حجم تزریقی به 
بزرگساالن خواهد بود و بر اساس مجوزهای سازمان 
غذا و دارو و مطالعات انجام شده، ُدز تزریقی در این 

گروه سنی، به اندازه بالغین است.  

یک نماینده مجلس:

آینده اجرایی خواهد شد رتبه بندی معلمان از سال 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص زمان اجرایی 
شدن رتبه بندی معلمان، گفت: آنچه از مشاهدات برمی آید امسال دولت 
پرداختی به فرهنگیان تحت عنوان رتبه بندی نخواهد داشــت و عمال از 
سال آینده اجرایی شده و رتبه بندی فرهنگیان که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ 
محاسبه شده است نیز جز دیون و طلب های فرهنگیان از دولت خواهد 
بود، چرا که ابتدا باید تصویب و در بودجه پیش بینی شود از این رو امسال 
چیزی تحت این عنوان به فرهنگیان پرداخت نخواهد شد.مهرداد ویس 
کرمی گفت: دولت اعالم کرده اســت که بار مالی رتبه بندی را تا میزانی 

که در الیحه است می پذیرد، اما همچنان برای ما مسجل نشده است که 
همان میزانی که ابتدا اعالم شده بود یعنی در حدود ۸ هزار میلیارد و یا 
آنچه که به بعد از آن اعالم شد یعنی ۱۲ و نیم هزار میلیارد است که برای 
طرح تامین خواهد شد به هر حال که هنوز دولت برای بار مالی آن نامه 
نداده است اگر چه که ممکن است شفاهی چیزی بیان شده باشد که به 
نظر می رسد همان ۱۲ و نیم هزار میلیارد باشد.وی در پاسخ به این سوال 
که علت طوالنی شدن تصویب این طرح چیست، گفت: در جلساتی که در 
روزهای گذشته با حضور نمایندگان و دولت وجود داشته است همچنان 

نتوانسته ایم به فرمولی دست پیدا کنیم که هم عدالت در آن رعایت شود 
و هم باالی آن سقفی که دولت متعهد شده نباشد، در حال حاضر مجلس 
و دولت در حال همفکری برای رسیدن به یک فرمول مشخص هستند، 
به طور کلی باید به این نکته نیز توجه کرد که یکی از اهداف ما با الیجه 
رتبه بندی معیشــت فرهنگیان اســت، اما اهداف دیگری مانند آموزش و 
ارتقــاء آن نیــز با اجرای رتبه بندی برای ما موضوعیت دارد که امیدواریم 
با توافق دولت و کمیســیون موارد جزیی مورد اشــکال نیز حل شده و در 

مدت کوتاهی بارگذاری شود.  
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 دشت شیمبار ؛ 
نگین سبز خوزستان

شیمبار یا شــیرین بهار، جلگه ای سبز در شمال 
خوزستان، درست در مرز میان استان خوزستان و 
چهارمحال بختیاری واقع شده است. شیمبار جزو 
شهرســتان اندیکا و در یکصد کیلومتری مسجد 
سلیمان قرار دارد. این دشت سبز، مسیر اصلی کوچ 
عشایر بختیاری از مناطق گرم خوزستان به سمت 
کوهرنگ و زردکوه و مناطق سردسیر چهارمحال 

و بختیاری است.
منطقه شــیمبار پوشــیده از درختان بلوط، بادام 
کوهی، ارزن، بنه )پســته ی کوهی( و جاز اســت. 
به طور کلی پوشــش گیاهی این منطقه را در سه 
گروه مجزا دسته بندی می کنند از جمله دربخش 
کوهســتانی این دشــت درختان بلوط ، در شط 
شــیمبار درختان و درختچه های جاز که بســیار 
متراکم هستند و در بخشی از دشت، درختچه های 
معطر که تراکم زیاد آنها به نوبه ی خود بسیار جالب 

توجه است.
، یکی از جاذبه های منطقه تاالب شیمبار

در مرکز دشت شیمبار در خوزستان، تاالبی زیبا با 
وسعت ۲۰۰۰ هکتار خودنمایی می کند. سطح این 
تاالب پوشــیده از درختان و درختچه های خاصی 
است که در نوع خود کم نظیر هستند. از انواع آنان 
میتوان به پده، جاز، انار، انگور، تمشک و توت اشاره 
کرد که به صورت خودرو در محل رشد کرده اند و 
بگونه ای انبوه در کنار یکدیگــر قرار گرفته اند که 
حتی برخی مناطق آن غیر قابل نفوذ باشند. آب این 
تاالب زیبا از طریق آبهای سطحی کوه های کینو، 
تار و للر و دامنه های شرقی آنها تامین می گردد و 
البته مسیر خود را از تاالب به جهتی که به پل نگین 
معروف اســت، کج کرده و وارد دره شال می شود و 

سپس به سد شهید عباسپور منتهی می گردد.
این تاالب زیبا عالوه بر داشتن پوشش گیاهی خاص 
خود، زیســتگاه جانوران منطقه نیز محسوب می 
گردد. همچنین، در زمانی کوتاه بدلیل قرار گرفتن 
در مسیر پرندگان مهاجر، مکانی برای تمدید قوای 
آنان نیز محسوب می شود؛ پرندگانی از نوع آبزی و 
کنار آبزی که از انواع آنها میتوان به اکرات، کشیم، 
چنگر و حواصیل اشاره کرد. در صورت بروز هرگونه 
مشکل میتوان به پاسگاه محیط بانی که در نزدیکی 

چشمه سرحونی قرار دارد، مراجعه کرد.
انواع جاذبه های گیاهی و جانوری دشت

حیوانات در منطقه به صورت پراکنده زندگی می 
کنند و محــدوده خاصی ندارنــد. همچنین، انواع 
پرندگان درخت زی و خشک زی و همچنین آبزی 
در آن منطقه دیــده می شــوند؛ پرندگانی مانند 
حواصیل شب، کشیم کوچک و بزرگ، هدهد، انواع 
توکا، حواصیل خاکســتری، کبک، انواع دارکوب، 
تیهو، بلبل دم سرخ، غراب، بلبل خرما، انواع قمری 
و کبوتر، جی جــاق، کمرکلی کوچــک و بزرگ، 
انواع توکا، زاغی، الشــخورها، چرخ ریسک و سایر 
پرندگان شکاری. در منطقه شیمبار انواع گونه های 
گیاهی نیز با تنوع زیاد دیده می شوند که به صورت 
۳ اشــکوب کامال مجزا قرار گرفته اند. این دسته 
شدن گیاهان در ۳ گروه مجزا خود یکی از عجایب 

و جاذبه های طبیعی منطقه محسوب می گردد.
در شط شیمبار بیشتر درختان و درختچه های جاز 
را می بینیم که بسیار متراکم در کنار یکدیگر قرار 
دارند. در قسمت کوهستانی بیشتر درختان بلوط 
را می بینیم و در بخشی دیگر بیشتر درختچه های 
مورد معطر وجود دارند کــه تراکم زیاد آنها نیز در 
نوبه خود جالب هســت. همانطور که گفتیم، گونه 
های مختلف و متنوعــی از درختان و درختچه ها 
در دشت شیمبار در خوزســتان روییده است که 
بطور خالصه شــاید بتوان به تعدادی از آنها اشاره 
کرد؛ گونه هایــی مانند انگور، بــادام، کیکم، جاز، 
پده، زالزالک، ارژن، کلخونک، مورد، چنار، آلبالوی 
وحشی، توت، گون، زبان گنجشک، زیره، گاو زبان، 
خاکشیر، پرسیاوشان، مورد معطر، ریواس و انواع 

گرامینه.
بهترین راه دسترسی

بهترین مسیر راهی است که بتازگی احداث شده 
و شهرکرد را به مسجد ســلیمان متصل می سازد. 
البته، در داخل منطقه راههای رسیدن به روستاها 
شنی هســتند و اگر بخواهیم آنها را درجه بندی 
کنیم، درجه ۳ باشــند. در صورتیکه دوست دارید 
حیوانات دشــت شــیمبار را از نزدیکتر مشاهده 
نمایید، بهترین مسیر از اندیکا به بازفت است که از 
وسط منطقه عبور می کند و مزیت آن این است که 
تنها بخشی از آن شنی بوده و بقیه آن آسفالت شده 
است. البته، اگر دوست دارید پیاده مسیر را در آب 
و هوای شیمبار طی کنید و ملموس تر حیوانات را 
ببینید، می توانید از مسیر فرعی که مالرو نیز است، 

حرکت نمایید.

گردشگری

 یک نویســنده کتاب : 

تفاوت زبان، اصلی ترین چالش 
نوشــتن از مهاجرت است

سید محسن روحانی، که با کتاب »چمدان های 
باز« در ســبک روایت و با زبانی ســاده به شــرح 
زندگی مهاجران پرداخته، می گوید تفاوت زبان، 

اصلی ترین چالش نوشتن از مهاجرت است.
 کتاب »چمدان های باز« نوشــته سیدمحســن 
روحانــی به تازگی توســط انتشــارات جام جم 
روانه بازار شــده است. این کتاب ها که در سبک 
روایت است با زبانی روان و ساده به شرح زندگی 

مهاجران پرداخته است.
به بهانه چاپ این کتاب گفتگویی با نویسنده آن 

داشته ایم که مشروح آن در ادامه می آید:
* ابتدا از خودتــان بگویید؛ مهاجرت به 
آمریکا و زندگی در این کشور به چه شکل 

است؟
من از ســال ۲۰۱۳ برای ادامه تحصیل در رشته 
حقوق تجارت بین الملل در مقطع کارشناســی 
ارشــد وارد آمریکا شــدم و تا مقطع دکتری در 
دانشگاه های فوردهام و کاردوزو تحصیل کردم. 
در حال حاضر هم مشغول گذراندن دوره پست 
دکترا هســتم و در کنار آن هم در همین شــهر 

نیویورک وکالت می کنم.
* پس حرفه شما کاماًل تخصصی در حوزه 
حقوق اســت. چطور به فکر نوشــتن در 

حوزه ای که تخصص نداشتید افتادید؟
نوشتن همیشه برای من یک دغدغه جدی بوده 
اســت. ســعی کرده ام از هر طریق که می توانم با 
مخاطبــم ارتباط برقرار کنم و خصوصاً در مورد 
مهاجــرت تجربه هایم را در اختیار دیگران قرار 
دهــم. در ایــن مدت هم در کانال تلگرام و هم در 
صفحــه اینســتاگرام در این خصوص به صورت 
مرتب نوشته ام. به واسطه پیام ها و بازخوردهایی 
که دریافت می کردم تصمیم گرفتم این تجربیات 
را مکتوب کنم و این اطالعات را در اختیار قشر 

وسیع تری قرا دهم.
* نوشتن کتاب چه مدتی طول کشید؟

اتفاقــات کتــاب، تقریباً از بدو ورود من تا ســال 
گذشــته رقم خوردند، امــا به صورت جدی اگر 
بخواهــم بگویــم حدود دو ســال جمع آوری و 
ویرایش هــای متعدد کتاب طول کشــید. چون 
واقعاً برایم مهم بود چه چیزی به دست مخاطب 
می رســد و ارزش زمانــی که بــرای خواندنش 
می گذارد را داشــته باشــد و امیدوارم که به این 

هدف رسیده باشم.
* »چمدان های بــاز« برای چه گروه های 

سنی مفید است؟
مــن در انتخــاب روایت ها تمام ســعی خودم را 
کــرده ام که مطالب برای همه گروه های ســنی 
باالتر از نوجوان مناسب و مفید باشد. حتی ازنظر 
مــن خواندن این کتــاب می تواند برای پدرها و 
مادرها هم جذاب و مفید باشــد چرا که شناخت 
والدین از ســبک تفکر و زندگی در جوامع دیگر 
می تواند در بسیاری از زمینه ها به افراد در نقش 

والدگری هم کمک کند.
* چرا اسم کتاب »چمدان های باز« است؟

برای اســم کتاب گزینه های مختلفی را در نظر 
گرفتــم. شــاید بتوانم به جــرأت بگویم یکی از 
ســخت ترین بخش های کار، همین انتخاب اسم 
بود. چراکه می خواستم درون مایه ی حرفم را در 
آن خالصه کنم. با در نظر گرفتن این نکات، فکر 
کردم که اول اینکه اسم کتاب حتماً دوکلمه ای 
باشد که یک نشانه از سفر و مهاجرت داشته باشد 
و دوم این که کماکان ناتمام بودن داستان زندگی 

مهاجران را نشان بدهد.
* از تأثیر زندگی در کشور انگلیسی زبان 
بر نوشتن به زبان فارسی برایمان بگویید.

به طور طبیعی زندگی در کشــوری دیگر، روی 
همــه ابعــاد زندگی آدم تأثیر می گذارد. اما یکی 
از عمده تریــن تأثیــرات مهاجــرت، در حوزه 
زبان اتفاق می افتد. شما وقتی مهاجرت می کنید 
اولین چیزی که با آن روبرو هســتید تغییر زبان 
اســت و این تغییر کم کم تاثیر گسترده ای حتی 
در مفهــوم پدیده هــا و پیام هــا می گــذارد. در 
بیشــتر روایت های کتاب، شــخصیت ها از ملل 
دیگرهســتند با زبان های مادری متفاوت که در 

اینجا به انگلیسی حرف می زنند.
شما در نظر بگیرید سه بار مفاهیم در زبان روایت 
ترجمه می شــود؛ یک بار زمانی که شــخصیت 
داســتان دارد در ذهن خودش روایتش را از زبان 
مادری اش به انگلیسی برمی گرداند و یک بار من 
بــه عنوان نویســنده آن روایــت را از او دریافت 
می کنــم و آن را به زبان فارســی مجدداً روایت 
می کنــم. این تفاوت زبــان، اصلی ترین چالش 
نوشــتن از مهاجرت اســت. اما به واسطه زندگی 
در کنــار افراد با زبان هــای مختلف و همچنین 
مطالعاتی که به زبان فارسی دارم، همیشه تالش 
کردم این تناسب را آن قدر حفظ کنم که بتوانم 

بنویسم و منظورم را به مخاطب برسانم.

  رییس انســتیتو پاســتور ایران با اعالم اثربخشــی واکسن »پاستوکووک« 
)تولید مشــترک انستیتوپاســتور ایران و انســتیتو فینالی کوبا( بر واریانت 
اُمیکرون کووید ۱۹، گفت: هفته آتی محموله پاســتوکووک پالس تحویل 
اســتان ها خواهد شــد، اما تاکید بر آن شــده که منحصرا به افرادی که قبال 

واکسن پاستوکووک را دریافت کرده اند، تزریق شود.
بیگلری گفت: در عین حال در افراد باالتر از ۱۸ سال واکسن یادآور این واکسن 
بنام پاستوکووک پالس با فاصله یک ماه به عنوان دز سوم تزریق می شود.

کسن دارای دز یادآور در دنیا پاستوکووک تنها وا
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ میلیون دز از این واکسن در اختیار وزارت بهداشت 

است، افزود: پاستوکووک پالس تنها واکسن کوید-۱۹ دنیاست که اساسا با 
هدف تزریق به عنوان دز یادآور طراحی و تولید شده است. همچنین از آنجایی 
که می تواند به عنوان دز یادآور سایر واکسن ها نیز استفاده شود، با استقبال 
بســیار زیاد و گســترده مردمی مواجه شده که نشانگر کیفیت این واکسن و 
اعتماد یکصد ساله مردم به واکسن های تولیدی انستیتو پاستورایران است.

اثرگذاری پاستوکووک بر ُامیکرون
بیگلری ادامه داد: اکنون هم که مشــخص شــده این واکسن بر روی واریانت 
اُمیکرون موثر است، قطعا درخواست ها برای تزریق آن بسیار افزون تر خواهد 
شــد. در عین حال واکســن تحویلی پاستوکووک پالس به عنوان دز یادآور 

به افرادی نیز تزریق می شــود که ســایر واکسن ها مانند سینوفارم را دریافت 
کرده اند.

تحویل محموله جدید پاستوکووک پالس؛ هفته آتی
وی با بیان اینکه بدیهی اســت برای بیش از ۶۰ میلیون نفر که واکســن های 
متفرقه از جمله ســینوفارم را تزریق کرده اند، امکان تامین پاســتوکووک 
پــالس وجــود ندارد، گفت: هفته آتی محموله پاســتوکووک پالس تحویل 
استان ها خواهد شد، اما تاکید شده که بدلیل در اولویت قرار داشتن کسانی 
که در نوبت های قبل واکســن پاســتوکووک را دریافت کرده اند، منحصرا به 

این افراد تزریق شود.

اثربخشی »پاستوکووک« بر اومیکرون و استقبال مردمی

دریچه علم

كارتون 

 بفرمایید اینم 
وام بدون ضامن!

در شرایطی كه بانک های 
دولتی مکلف به پرداخت 

تسهیالت خرد بدون 
دریافت ضامن برای 

كاركنان، بازنشستگان و 
مستمری بگیران بخش 

دولتی، عمومی و خصوصی 
شده اند، اما گزارش ها و 

اعالم مشتریان حاكی از آن 
است كه برخی از بانک ها 
بهانه های مختلفی را برای 

پرداخت نکردن وام مطرح 
می كنند. موضوعی كه سوژه 

كارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

  درام فیلم مهدویان شکل نمی گیرد

»مرد بازنده« ای که از نفس افتاده است
پــس از نمایش فیلم ســینمایی »مرد بازنده« به 
کارگردانی محمدحســین مهدویان در برج میالد 
به عنوان خانه چهلمین جشنواره فیلم فجر، جعفر 
گــودرزی رییــس انجمن منتقدان، نویســنده و 
تهیه کننده سینما در یادداشتی به نقد و بررسی این 
اثر پرداخت.یادداشت این منتقد سینما درباره فیلم 
تازه مهدویان، به این شــرح است: »محمدحسین 
مهدویان تنها کارگردانی اســت که در هفت ســال 
اخیر مستمر و بدون وقفه فیلم ساخته و در جشنواره 
فیلم فجر حضور داشــته اســت و تازه در خالل این 
ها در شبکه نمایش خانگی هم فعالیت کرده است. 
این را که یک فیلمساز بدون وقفه  و فاصله فیلم می 
سازد به نظرم ویژگی مثبتی نمی توان قلمداد کرد. 
هر اثری برای ســاخت و تولید، قطعا نیاز به مدتی 
تحقیــق و پژوهــش برای نگارش دارد تا بتواند کار 
قابل تامل و ارزشمندی از آب دربیاید. سینما هنر 
اعجاز تصویر است و ما در سینما مخاطب را از طریق 
تصویر جذب می کنیم. قرار اســت یک توصیف و 
مضمــون را بــه زبان تصویر تبدیل کنیم و پژوهش 

از همین نقطه شروع می شود.
متاســفانه در اکثر آثار ســینمای ما، بی اعتنایی 
آزاردهنده ای در زمینه پژوهش به چشم می خورد 
و در این حوزه احساس بی نیازی می کنند. وقتی 
فیلمنامه ای از پژوهش و تحقیق بهره نبرده باشد، 
مهلــک ترین ضربــه را به خود وارد کرده و مفهوم 
درست و ارزشمندی را نمی تواند به مخاطب منتقل 
کند و مخاطب هم بعد از تماشای فیلم و خروج از 
ســالن ســینما، چیزی از فیلم را با خود بیرون نمی 
برد و در اصل در همان ســالن ســینما فیلم برایش 

تمام می شود.
البته در این که مهدویان کارگردان کاربلد و ماهری 
است، شکی نیست اما اگر این  پختگی و وسواس را بر 
روی قصه و فیلمنامه اش بگذارد، قطعا سینماگری 

کم نقص تر و ایده آل تر خواهد بود.
»مــرد بازنــده« آخرین ســاخته مهدویان قصه 
ســرهنگی به نام »احمد خســروی« اســت که در 

گیرودار زندگی شــخصی پرمســاله اش، مسئول 
رســیدگی به پرونده ای رازآلود می شود. پرونده ای 
که روند کشــف آن با شــک ها و نگرانی های احمد 
درمی آمیزد و زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد.

فیلم قصه خوبی دارد، اما هر چه جلو می رود مثل 
کاراکتر اصلی اش از نفس می افتد.

فیلــم بــه لحاظ مضمون و محتوا به شــدت به دو 
مجموعه نمایش خانگی »زخم کاری« و »آقازاده« 
نزدیــک اســت و حرف تازه ای بــرای گفتن ندارد 
 یــا حداقــل از دریچــه تــازه ای به موضــوع نگاه 

نکرده است.
»مــرد بازنــده« با فضای پلیســی که دارد در کنار 
مضمون نقادانه اش به خانواده، قدرت، رفاقت و… 
می بایست از ضرباهنگ و فضاسازی قابل توجهی 

هم برخوردار باشد که نیست.
جواد عزتی هم با تمام توان با بازی کنترل شــده و 
حساب شده اش در جهت شناساندن و باورپذیری 
کاراکتر »احمد خســروی« تالش قابل ستایشــی 

کرده، اما چون فیلم درنیامده، تالش او هم آنچنان 
که باید به ثمر ننشسته است.

خرده داســتان ها پشــتوانه خوبی برای داســتان 
نمی شــوند و ســاختمان درامی محکم شکل نمی 
گیرد. شخصیت های فرعی هم مانند داماد احمد، 
دستیار پلیس، مقام ارشد امنیتی و… بدون هویت 

و شناسنامه اند.
در سکانس های پایانی هم وقتی قاتل برای »احمد« 
مشخص می شود، فیلم از نظر مخاطب تمام شده 
اســت اما اصرار مهدویان بــرای ادامه قصه و چند 
ســکانس اضافه، فقط نشــان دادن پالنی است که 
جواد عزتی از تاکسی به زور پیاده اش می کنند و او 
بر خالف مسیر آن آدم ها به سوی آینده ای مبهم در 
دل شهری مه گرفته و غبارآلود گم می شود و خود 
را مــرد بازنده این میدان معرفی می کند.«گفتنی 
اســت عزتی امســال با مرد بازنده، شمایل دیگری 
از بازی خود را به منصه ظهور گذاشــت. او با یک 
گریم سنگین، به شیمی خوبی از یک کارآگاه زبرک 

رســید و توانســت تا حدود زیادی بر فن بیان خود 
که می رفت به پاشــنه آشــیل نقش آفرینی هایش 

تبدیل شود، مسلط باشد.
نقش  آفرینی »جواد عزتی« در »مرد 

بازنده«؛بازیگری بر مدار قدرت و محبوبیت
او در این فیلم به خوبی توانســت نقش را شــخصی 
ســازی کرده و بازنده ای در اوج باشــد. توانست از 
تلخی بصری یک قهرمان  تنها بکاهد و مخاطب را 

در پذیرش جهان بینی با خود همراه کند.
در مرد بازنده ما با شاخصه های نوینی از همزیستی 
با نقش مواجه هســتیم. یک  نمونه کنترل شــده 
صحیح از قاعده مندی در بازی او مشهود است که به 
کمک زبان بدن، رهیافت های جدیدی به مخاطب 
می دهد. این داده ها در کنار شیرینی بازی عزتی، 
ملغمه ای جدید از نقش آفرینی را در کارنامه این 
بازیگر رقم زد تا او نزدیک ترین فاصله را برای کسب 
نخستین سیمرغ جشنواره تجربه کند.او هم اکنون 
در نقطه ای ایستاده که در ۴۰سالگی، کارنامه ای 
قابل قبول از مجموعه آثار تلویزیونی، ســینمایی و 
شــبکه نمایش خانگی ارائه داد و توانست عالوه بر 
جذب اطمینان ســرمایه گذاران و تهیه کنندگان، 
به چهره محبوب و مورد وثوق مردم تبدیل شــود. 
اقبال بلندی که در سینما و تلویزیون امروز کشور، 
کمتر بازیگری از آن برخوردار است.این محبوبیت 
در حالی رقم خورده که عزتی یکی از کم حاشــیه 
ترین بازیگران چهره امروز کشور است. او در کمتر 
پروژه ای که متهم به پول های کثیف باشد حضور 
یافتــه و اجــازه نداده حاشــیه چندانی متوجه او و 
کارنامه هنری اش باشــد. البتــه که باید پذیرفت 
عزتــی همچنــان در لوای نقش بابا اتی قهوه تلخ به 
ســر برده و بســیاری از ری اکشن هایش، مخاطب 
را بــه یــاد آن نقش آفرینی محبوب می اندازد. این 
ســایه سنگین، متاســفانه امتیاز خوبی در کالس 
هنری این بازیگر به حســاب نمی آید. به خصوص 
آنکه این گزاره در تقریباً همه نقش آفرینی هایش 

به چشم خورده و ملموس است.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر


