
کی مجلس روی دست مردم آب پا

از افزایش یارانه خبری نیست!
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: کمیسیون تلفیق 
بودجه با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده است و این مصوبه کمیسیون باید در صحن 
علنــی پارلمــان بررســی شــود.  حجت االســام محمدرضــا میرتاج الدینــی بــا بیــان اینکه 

دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داده بود، گفت: با بررسی های 
که در کمیسیون انجام شد با این موضوع مخالفت شد و برای واردات کاال های اساسی 

 | صفحه 3 در سال آینده کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد مصوب کرد...

کنش بورس به لغو برخی از تحریم ها اولین وا

تاثیر مثبت لغو 
تحریم ها روی بورس

صفحه 3 

1400 بهمــن   17 یکشــــــــنبه     2037 پیاپــی:  ریــالشمــــــــــاره   30000 تک شــماره:  صفحــه   8       2022 فوریــه   6      1443 رجــب   4   

امیرعبداللهیان:

 در برخی بخش ها 
 توافقاتی  در وین

حاصل شده است
کشـــــــورمان       وزیــر امــور خارجــه 
گفــت: آمریکایی هــا بایــد حســن نیــت 
 خــود را در عمــل و بــه صــورت عینــی 

نشان دهند...

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

محدودیت ها مثل 
گذشته سراسری نباشد

گفــت: مسئــــــولین       رئیــس جمهــور 
بهداشــتی بــا جدیــت نظــارت کننــد تــا در 
کن زیارتی شــیوه  اجتماعــات بویــژه در اما
رعایــت  دقــت  بــا  بهداشــتی  نامه هــای 

شود...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ایست فوق العاده های 
دراماتیک!

3

افزایش نقش آفرینی 
 ایران و روسیه 

در بازار نفت
4

 همراهی امیکرون
در آموزش حضوری

7

 ریزش دالر 
با خبر جدید از برجام

3

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

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

شرکت عمران شهر جدید علوی

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

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

عملیات اجرای آبروهای مسیر 1
3 ماهمطابق با توضیحات بند 50،936،325،8362،546،816،2929علویدسترسی شهر جدید علوی 

عملیات اجرای 400 واحد مسکونی 2
ح نهضت ملی مسکن    18ماه مطابق با توضیحات بند 2،739،420،000،000136،971،000،0009علوی طر

 نوبت اول

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

3- موضــوع مناقصــه : مناقصــه عملیــات اجــرای آبروهــای مســیر دسترســی شــهر جدیــد علــوی و  عملیــات 
اجــرای 400 واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن

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

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

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

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

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

گــران : کلیــه شــرکت هــای تشــخیص صالحیــت شــده حداقــل دارای حداقــل دارای 5 راه و  شــرایط مناقصــه 

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

تحویــل درپــاکات ودر ســایت ســتاد ایــران الزامــی مــی باشــد. 
- بــرای فراخــوان عملیــات اجــرای 400 واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن کلیه شــرکت  های تشــخیص 
صالحیــت شــده  حداقــل دارای رتبــه 2 ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی که ارائه یک نســخه از گواهی 
رتبــه بنــدی و آخریــن تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمی، ارائــه درخواســت کتبــی اعــالم آمادگــی جهت شــرکت 

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

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

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

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

شماره تماس:07633248004 الی 5 
آدرس:منطقه کشار -شهر جدید علوی-کدپستی 7934469035

شناسه اگهی 1272202

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

و  حمــل  خریــد،  دارد»  درنظــر  هرمــزگان  ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت 
ــت  ــار جه ــار 10 ب ــا فش ــن ب ــی اتیل ــر پل ــه 250 میلیمت ــر لول ــدازی 5040 مت باران
اجــرای خــط انتقــال آب دشــت بولیــت شهرســتان بشــاگرد« بــا حــدود بــرآورد 
هزینــه 23.658.102.742 ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای 

خریــداری نمایــد.
نــوع  از  ریــال  کار1.182.905.000  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ 
ضمانت نامــه بانکــی و یــا واریــز وجــه نقــد. مهلــت خریــد اســناد از ســامانه 
ســتاد ایــران)www.setadiran.ir( بــا پرداخــت مبلــغ6.050.000 ریــال از تاریــخ 
درج ایــن آگهــی و حداکثــر تــا مــورخ 1400/11/23، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد 
قیمــت و اســناد مربوطــه تــا ســاعت 13 مــورخ 1400/12/07 بــوده و تاریــخ 

بازگشــایی پیشــنهادات ســاعت10 مــورخ 1400/12/11 مــی باشــد.
شناسه اگهی 1272204

گهی فراخوان  مناقصه عمومی  آ
با ارزیابی کیفی نوبت )سوم(

ت اول
نوب

حق بیمه بخشی از حقوق کارگران است
   فرشید یزدانی

  این کارشناس حوزه تامین اجتماعی
در خصــوص هزینه ای که حق بیمه 
نیــروی کار بــر دوش کارفرمایان 
می گــذارد باید گفــت هزینه های 
تامین اجتماعــی از جیب کارفرما 
پرداخت نمی شود بلکه این بخشی از حقوق کارگران است. 
از طرفی سطح پرداختی به نیروی کار به نسبت ارزش افزوده 
و ســایر هزینه های تولید، درصد باالیی به خود اختصاص 
نمی دهد. هزینه  نیروی کار در مشــاغل مختلف حدود ۱۸ 
تا ۲۲ درصد اســت که البته با توجه به اینکه در این ســال ها 
قیمِت باقی عوامل تولید به شدت افزایش پیدا کرده و نیروی 
کار این افزایش را نداشته، پیش بینی می شود سهم نیروی 
کار از هزینه  تولید کمتر هم شده باشد. از این سهم، چیزی 
حدود ۴درصد، هزینه های تامین اجتماعی اســت که این 
هزینه را کارفرما از سود پرداخت نمی کند بلکه این هزینه 
را روی قیمت تمام شده کاال می کشد. پس دو نکته را باید 
مورد توجه قرار داد: اول اینکه حق بیمه بخشــی از حقوق 
کارگران است و دوم هزینه  حق بیمه روی قیمت تمام شده  
کاال کشیده می شود پس تاثیری چندانی بر هزینه ی تولید 
ندارد .در خصوص  مســئله  بدهِی دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی باید گفت براســاس محاسبات بیمه ای، صندوق 
تامیــن اجتماعی منابع و مصارفــی دارد. این صندوق باید 
مستمری حدود سه و نیم میلیون بازنشسته را پرداخت کند و 
به نیمی از جمعیت خدمات درمان ارائه دهد. به عالوه بخشی 
از هزینه های سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به این 
صندوق تحمیل شده و خارج از محاسبات بیمه است؛ یعنی 
دولت صندوق را مکلف کرده برخی از مشاغل را بیمه کند و 
خود تعهد داده که بخشی از بیمه ی آن ها را پرداخت کند اما 
پرداخت نکرده است در نتیجه انباشت بدهی صورت گرفته 
و تامین اجتماعی را به مرز بحران رســانده اســت. اگر دولت 
بدهی های خود را پرداخت می کرد کار به اینجا نمی کشید.
منبع: ایلنا

یادداشت

کند شدن نهضت ملی مسکن چیست؟ دلیل 
پــروژه نهضت ملی مســکن کــه صرفا 
۲۱۰ هــزار واحد آن به مرحله کلنگ زنی 
رسیده بنا به گفته سازندگان و نمایندگان 
مجلس از برنامه زمان بندی عقب مانده و 
پیگیریهای ایســنا نشان می دهد با وجود 
دریافــت مبالغی تا ۱۶۰ میلیون تومان از 
متقاضیان در بعضی مناطق از جمله شهر 
جدید پرند، کفگیر منابع به ته دیگ خورده 
و خبری از افزایش مبلغ وام تا سقف ۴۵۰ 
میلیون تومان نیســت؛ مسئوالن هم در 
پاســخ به پایین بودن سرعت اجرای کار 

به ان شاءاهلل اکتفا می کنند.
ســرعت اجرای طرح ساخت دو میلیون 
واحد از پروژه چهار میلیون واحدی نهضت 
ملی مسکن در هفت ماهه ابتدای تصویب 
قانون آنطور که باید و شاید مطلوب نبوده 
است. بعد از آنکه انبوه سازان اعالم کردند 
تعامل مناســبی با آنها برای اجرای پروژه 
صــورت نگرفته، حاال نمایندگان مجلس 
هم از عقب ماندگی برنامه سخن می گویند. 
البته در این بین نمی توان تنها وزارت راه 
و شهرســازی را مقصر دانست؛ چرا که به 
گفته رضایی کوچیـ  رییس کمیســیون 
عمران مجلسـ  دیگر دستگاهها از جمله 
شــهرداری هــا، بانکهــا، وزارت اقتصاد، 
وزارت صمــت و غیره باید پای کار بیایند. 
اما بررسیها نشان می دهد موتور برخی از 

این دستگاهها هنوز روشن نشده است.
بانکهــا قــرار بود در ســال اول ۳۶۰ هزار 
میلیــارد تومان به پــروژه جهش تولید 
و تامین مســکن )نهضت ملی مســکن( 
اختصــاص دهند اما گفته می شــود به 
دلیــل کمبود منابع این اتفاق رخ نداده و 
آنچه تا کنون پرداخت شده ۹۴۸ میلیارد 
تومان بوده است. وزارت صمت هم موظف 
به تامین مصالح ســاختمانی ارزان قیمت 
و اعتباری اســت اما عملکرد چندانی در 
این زمینه ارایه نشده و هفت خوان صدور 
پروانه از سوی شهرداری ها کماکان به قوت 

خود باقی اســت؛ تا جایی که انبوه سازان 
می گویند روند صدور پروانه ســاختمانی 
در ایران بعضا تا یک سال طول می کشد. 
در روزهای اخیر شــهرداری تهران اقدام 
به تشــکیل قرارگاه مســکن کرده و قول 
 داده رونــد صدور پروانه ســاخت را کوتاه 
کند. شورای عالی مسکن به ریاست رییس 
جمهور هر ماه تشــکیل می شود که قطعا 
در این شــورا مشکالت پروژه نهضت ملی 
مســکن به عنوان مهمترین برنامه دولت 
ســیزدهم مورد بررسی قرار می گیرد. اما 
نمایندگان مجلس معتقدند بهتر اســت 
جلسات این شورا دو هفته یک بار برگزار 

شود.
فقط 210 هزار واحد به مرحله 

کلنگ زنی رسیده است
طبق اعالم رســتم قاســمیـ  وزیر راه و 
شهرســازیـ  برای دو سال ابتدایی طرح 
نهضت ملی مســکن، ساخت دو میلیون 
واحد در دستور کار است و قرار شده تا پایان 
سال جاری ۸۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا 
برسد. بررسیها نشان می دهد تا اوایل دی 
ماه برای ۷۶۰ هزار واحد زمین تامین شده 
و آماده آغاز عملیات اجرایی هســتند. اما 
آنطور که وزارت راه و شهرسازی می گوید 
ممکن است تمام ۷۶۰ هزار وحد به مرحله 
اجرا نرسیده باشد. ظاهرا ۲۱۰ هزار واحد یا 
کلنگ زنی شده یا آماده کلنگی زنی است.

گزارشــهایی هم که از متقاضیان می رسد 

نشان می دهد اغلب پروژه ها یا آغاز نشده 
یــا در مراحل اولیه متوقف مانده اســت. 
به طور مثال در شــهر جدید پرند بعضی 
متقاضیــان اعالم می کنند تا کنون ۱۲۰ 
میلیــون تومــان از آنها دریافت شــده و 
پیامــک واریز ۴۰ میلیون تومان دیگر نیز 
در روزهای اخیر برای آنها ارســال شــده 
اســت؛ در حالی که پیشرفت پروژه حدود 
۱۰ درصد عنوان می شــود. تابستان سال 
۱۳۹۹ هزینه ســاخت پروژه نهضت ملی 
مسکن ۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع 
برآورد می شد که اخیرا علیرضا جعفریـ  
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدیدـ  
این رقم را با توجه به هزینه های موجود ۴.۷ 

میلیون تومان اعالم کرده است.
افزایش تسهیالت شاید وقتی دیگر

از احتمال کم کاری شــرکت عمران شهر 
جدیــد پرند در اجرای  پروژه که بگذریم، 
به نظر می رسد با توجه به افزایش قیمت 
مصالح ســاختمانی که انبوه سازان میزان 
رشــد آن نسبت به سال گذشته را حدود 
۵۰ درصد می دانند، دیگر نمی توان با مقدار 
آورده متقاضیــان، طرح ها را جلو برد. قرار 
اســت به هریک از واحدهای نهضت ملی 
مسکن بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان )بر 
اساس منطقه و شهر مورد نظر( تسهیالت 
تعلق بگیرد؛ در حالی که به نظر می رسد 
هنوز مصوبه افزایش ســقف تسهیالت از 
۱۵۰ به ۴۵۰ میلیون تومان شکل اجرایی 

به خود نگرفته است.
 »ان شاءاهلل« با افزایش وام فشار 

از روی مردم کم می شود
پیگیریها از علت کاهش ســرعت اجرای 
پــروژه نهضــت ملی مســکن در پرند به 
آنجا ختم شــد که محسن وطن خواهیـ  
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرندـ  
پس از حدود یک سال خودداری از پاسخ به 
تماس خبرنگار ایسنا، شب گذشته درباره 
انتقاد متقاضیان به روند ساخت واحدهای 
نهضت ملی مســکن در شهر جدید پرند 
با ارســال پیامکی به ایســنا نوشت »فکر 
می کنم با افزایش مبلغ وام فشــار از روی 

مردم کم بشه ان شاءاهلل«!
در جریــان فراخوان دو طرح »اقدام ملی 
مسکن«   و »نهضت ملی مسکن« مجموعا 
بیش از ۴ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که 
از تقاضای باالی مسکن در کشور حکایت 
دارد. با این حال تجربه مسکن مهر نشان 
داده بــه دلیل عدم توانایی متقاضیان در 
پرداخت آورده، آمار متقاضیان واقعی بعد از 
مدتی دچار ریزش می شود. در حال حاضر 
ثبت نام از افراد مجرد باالی ۲۳ سال در این 
پروژه جریان دارد که تا ۲۰ بهمن ماه ادامه 
خواهد داشت. پس از آن بنا به گفته محمود 
محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  
امکان ویرایش اطالعات متقاضیان فراهم 
می شود. به مرور نیز پاالیش افراد و پیامک 

بارگذاری مدارک به آنها ارسال می شود.
در اجــرای پروژه جهــش تولید و تامین 
مســکن قرار اســت چینی ها و ترکها نیز 
مشارکت کنند. علت حضور آنها استفاده 
از تکنولوژی نوین اعالم شده که می تواند 
در ســرعت اجرای پروژه موثر باشــد. در 
حالی که آنچه عمال به کند شدن فرآیند 
ساخت منجر شــده، طوالنی بودن روند 
صدور پروانه، تورم نهاده های ساختمانی 
و کمبود منابع است که به دست اندازهای 

بزرگی در مسیر طرح تبدیل شده اند.
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سیاست 2

 نمایندگان مجلس طی نامه ای به قالیباف از دغدغه خود نوشتند؛

پیگیری شفافیِت بالتکلیف
نمایندگان مجلس در نامه ای به دکتر قالیباف از دغدغه خود برای در دستورکار قرار گرفتن طرح شفافیت نوشتند 

و نسبت به تصویب شدن صحیح این طرح پیشنهاداتی ارائه کردند.
طرح شفافیت، از جمله طرح هایی است که به دلیل عدم شفافیت در دوره های پیشین مجلس به واسطه اشکاالت 
و ایراداتی که در برخی از طرح های تصویب شــده وجود داشــت، به یکی از شــعارهای اساسی که موجب همدلی 

جبهه انقالب با مجلس شورای اسالمی شد، تبدیل گشت.
جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه ای به دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسالمی نسبت به 
تعویق و بالتکلیفی طرح شفافیت آراء نمایندگان در مجلس شورای اسالمی اعتراض کردند. آن ها در نامه خود نوشتند: 

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
با احترام و عرض تبریک دهه فجر انقالب اسالمی؛ همانگونه که استحضار دارید طرح موسوم به "شفافیت آرای 
نمایندگان" از نخستین طرحهای تقدیمی نمایندگان مجلس یازدهم به هیات رئیسه بود و جنابعالی نیز با اعتقاد 
به ضرورت آن، تصمیم به امضای طرح به عنوان نفر اول گرفتید و عمال به عنوان طراح اصلی این طرح شناخته 
شدید. خوشبختانه گزارش نهایی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، با کارشناسی دقیق، تمامی جوانب موضوع 

را با پرهیز از غلتیدن به دام افراط و تفریط مالحظه کرده است.
اما این طرح پیشرو، انقالبی و تحولی که در پاسخ به مطالبه افکارعمومی و نیز در عمل به شعار اغلب نمایندگان 
در زمان مبارزات انتخاباتی طراحی شد، متاسفانه با چالشهایی در مسیر تصویب مواجه شده است که ازجمله 
آنها، عدم تصویب کلیات با تنها ۳ رای کمتر از حدنصاب دو سوم، افراط و تفریط برخی جریانات خودی در مطالبه 
هیجانی محتوای طرح، عدم تحقق حمایت کلیت مجلس از نمایندگان محلی در رای های ملی آنها و نیز تمرکز 

ضدانقالب برای باالبردن انتظارات غیرمعقول از طرح به منظور وارد ساختن ضربه به مجلس انقالبی با خشکاندن 
ریشه طرح شفافیت بوده و هست.

از آنجا که چندهفته از تقدیم گزارش نهایی طرح شفافیت به هیات رئیسه محترم می گذرد و به هر دلیل همچنان 
در دستور صحن علنی قرار نگرفته است، ما امضا کنندگان این نامه صراحتا درخواست می کنیم:

۱. کلیات طرح به صورت دوشوری به رای گذاشته شود و رای گیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذشته 
جمعی از نمایندگان به صورت علنی و شفاف انجام پذیرد.

۲. تا قبل از رای گیری طرح، از همین تاریخ بخشهایی از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح که به حقوق فردی 
نمایندگان مربوط است، از جمله اعالم شفاف وضعیت آرای نماینده در هر جلسه علنی، درباره امضا کنندگان این 

نامه به صورت داوطلبانه اجرا شود.
۳. هیات رئیسه مجلس نیز بخش مربوط به خود در متن گزارش نهایی طرح را در اولین جلسه اش به تصویب 

رسانده و اجرا نماید.«
گفتنی است طرح شفافیت مجلس که در بسیاری از پارلمان ها و مجلس های کشورهای جهان حتی به قدری 
اســت که مردم می توانند در لحظه از حضور نماینده خود در صحن علنی مطلع باشــند و نســبت به کوچکترین 
اقدامات او، آگاهی الزم را داشته باشند؛ اما متأسفانه این مسأله در کشور ما چه به صورت فناوری و چه به صورت 

قانونی دنبال نشده است.
مجلس شورای اسالمی که با اکثریت انقالبی بر سر کار آمده اند که خود را پایبند اصول و مبانی نظام انقالب اسالمی 

مطرح می کنند، چه بهتر که به وعده ای که به مردم داده اند را جامه عمل بپوشانند.

اخبار كوتاه

آموزش های 
نظامی شهروندان 

غیرنظامی اوكراین 
در شهر كی یف 

به منظور آمادگی 
برای جنگ احتمالی 
با روسیه/ رویترز و 

آسوشیتدپرس

پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در حین رژه 
ورزشکاران كشور ها در 
افتتاحیه المپیک پکن در 
حال چرت زدن توسط 
دوربین ها شکار شد.

گزارش تصویری

سیاست انگلیسی صبر و تماشا بس است؛

بدهی خود را پرداخت کنید!
نقــش مخرب و »بازی توخالی« مقامات 
انگلیــس در مذاکرات لغو تحریم ها تا چه 

زمانی ادامه خواهد داشت؟
هنوز چند ســاعت از بیان عبارت »بازی 
توخالی« از زبان سخنگوی وزارت خارجه 
ایران نگذشته بود که دولت انگلیس اعالم 
کرد اســامی احمد زرگر، حســن حداد، 
محمدحجــازی و حســن فیروزآبادی را 

از فهرست تحریم ها خارج کرده است.
وزارت خزانه داری انگلیس در اطالعیه ای 
اعالم کرده، این افراد زین پس مشــمول 
مصــادره دارایی نخواهنــد بود. اما نکته 
جالب اینجاســت که ســه نفر از این افراد 

فوت شده اند!
تمامــی این افــراد بنا به ادعاهای مرتبط 
با »حقوق بشــر« در فهرست تحریم های 

انگلیس قرار گرفته  بودند.
به گفته حســن الســجردی کارشناس 
مســائل بین الملل، بازی که انگلیسی ها 
انجام می دهند »بازی صبر و تماشا« است. 
آنها ابتــدا امتیاز می دهند، بعد صبر می 
کننــد تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد. 
این قبیل حرکات با توجه به رسوایی های 
اخیر دولت انگلیس اســت و این مسیر را 
دنبال می کند که در  فضای رسانه ای و در 
مقابل افکار عمومی خودشان نشان دهند 
دست باال را در مذاکرات دارند. دلیل دیگر 
آن است که به مردم خودشان ثابت کنند 
از میان کشــورهای اروپایی این انگلیس 

است که میدان داری می کند.
اشــاره الســجردی به رسوایی مربوط به 
افشــای هدر رفت تجهیــزات حفاظت 
فــردی در انگلیس اســت. وزرای کابینه 

بوریس جانســون نخست وزیر این کشور 
فــاش کردند کــه نزدیک به پنج میلیون 
پونــد تجهیزات حفاظت فردی به زودی 
بال اســتفاده می شــود، زیرا یا دیگر مورد 
نیاز نیستند و یا کارکنان سرویس سالمت 
همگانی دیگر نمی توانند از آن اســتفاده 

کنند.
ایــن افشــاگری در بحبوحه چالش های 
دیگر دولت بوریس جانســون، موجی از 
انتقادات را علیه نخســت وزیر انگلیس به 
راه انداخته و دولت او متهم به سهل انگاری 

در مقیاس وسیع شده است.
در همین مدت نیز پنج تن از مقامات ارشد 
نخست وزیری انگلیس استعفا دادند. این 
استعفاها عالوه بر افشاگری اخیر بدنبال 

رســوایی برگزاری مهمانی های نخست 
وزیــر انگلیــس همزمان بــا منع قانونی 
برگــزاری تجمعــات و اجباری شــدن 
قرنطینه سراسری در لندن بدلیل شیوع 

کرونا صورت گرفته است.
اســتعفاهای اخیر از دفتر نخســت وزیر 
انگلیــس شــامل »دن روزنفیلد«رئیس 
دفتر نخســت وزیر و »مارتین رینولدز« 
منشــی خصوصــی اصلــی جانســون، 
»النــا ناروزانســکی« دســتیار واحــد 

سیاست گذاری دولت انگلیس است.
امــا اقدام به لغو تحریم هــای چهار فرد 
ایرانی همزمان اســت با صحبت هایی که 
لیز تراس وزیرخارجه این کشــور با انتقاد 
از ایــران بیان کرده بود. تراس در آخرین 

اظهاراتش گفته بود »سرعت پیشرفت در 
مذاکرات کافی نبوده و مذاکرات در حال 
رسیدن به بن بست خطرناکی است. ایران 
اکنون باید انتخاب کند که آیا می خواهد 
توافقی را منعقد کند یا مسئول فروپاشی 

برجام باشد!«
به باور باقری کارشــناس سیاسی » طرح 
مسئله سرعت از سوی انگلیس و تهدید به 
فروپاشی شاکله مذاکرات از سمت ایران، 
صرفــا برای برهم زدن تمرکز تیم مذاکره 
کننده ما اســت. فروپاشــی به هیچ وجه 
اتفاق نخواهد افتاد چراکه غربی ها بیش 
از ما به توافق احتمالی نیاز دارند. دلیل آن 
را هم در روند پیوســته مذاکرات می توان 
مشاهده کرد. غربی ها حاضر نیستند نوار 

مذاکــرات را حتــی ۱۰ روز یا یک ماه هم 
که شده قطع کنند. «

الســجردی نیز می گوید انگلیس با طرح 
مســئله ســرعت و به بن بست کشیدن 
گفت وگوهــا از ســوی ایران بــه دنبال 
انحــراف افکار عمومــی از روند مذاکرات 
اســت.  موضوع دیگری که لندن از بیان 
چنین ادعاهایی دنبال می کند این است 
که از پرداخت بدهی  ۴۲۰ میلیون دالری 
را کــه به مــدت بیش از چهار دهه بلوکه 

کرده طفره رود. «
ایران در سال های دهه ۷۰ میالدی ۶۵۰ 
میلیــون پوند بــرای خرید ۱۵۰۰ تانک 
چیفتن بــه انگلیس پیش پرداخت کرد. 
انگلیس تا رخ دادن انقالب اسالمی، ۱۸۵ 
تانک به ایران تحویل داد، اما پس از انقالب 
تعدادی از تانک ها را به دشــمن در حال 
جنگ با ایران یعنی عراق فروخت و مابقی 
پول  را نیز تاکنون پرداخت نکرده  است.

به اعتقاد باقری هر چه به پایان مذاکرات 
نزدیک می شــویم از این دســت موضع 
گیری ها بیشــتر مشاهده خواهیم کرد. 
انگلیس به جای اقدام هفته گذشــته در 
لغو تحریم های بی اثر می تواند با پرداخت 
بدهــی خود به ایران گام مثبتی در روند 
مذاکرات بردارد. البته بعید نیست اگر در 
مسئله بدهی  انگلیس به ایران، این کشور 
از موضوع بدهی ها به عنوان ابزار گروکشی 
و به اصطالح در باغ سبز استفاده کند. به 
این صورت که انگلیس با مطرح کردن این 
موضوع در فضای محاسباتی جامعه ما اثر 
گذاشته تا به دنبال آن تاثیر منفی در تیم 

مذاکره کننده داشته باشد. « 

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: مسئولین بهداشتی با جدیت نظارت کنند تا در اجتماعات بویژه در اماکن زیارتی شیوه نامه های 
بهداشتی با دقت رعایت شود. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد نوع اعمال محدودیت ها 
در شــرایط قرمز کرونایی، گفت: هر شــهر و بخشــی که دچار مشکل می شود باید مسئولین استانی در همان محدوده 
نسبت به اعمال محدویت و یا تعطیلی تصمیم گیری کنند و این موضوع نباید مثل گذشته جنبه عمومی و سراسری 
داشته باشد.رئیس جمهور ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مراسم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسئولین 
بهداشتی باید با جدیت نظارت کنند تا در اجتماعات بویژه در اماکن زیارتی شیوه نامه های بهداشتی با دقت رعایت شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع سویه اُمیکرون و شرایط متفاوت و خاصی که نسبت به سویه های قبلی دارد، 
می توان تعریف جدیدی برای شهرهای قرمز ارائه داد و البته تا زمانی که این تعریف انجام نشده، همچنان مقررات قبلی 

برای شهرهای قرمز موضوعیت دارد.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی در حمل ونقل شهری بویژه در مترو گفت: حمل ونقل عمومی از زمینه های 

ابتالی مردم به بیماری کرونا است، لذا ضرورت دارد مسئولین، دقت و نظارت دقیق تری دراین زمینه داشته باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت شهادت مأمور نیروی انتظامی توسط اراذل و اوباش در شیراز 
اظهارداشــت: پلیس در ارتباط با مردم باید ضمن اقتدار از مهربانی و تدبیر برخوردار باشــد اما مقابله با اشــرار و کســانی 
که جان و ناموس مردم را به خطر می اندازند یک ضرورت است و الزم است از نظر حقوقی و قضایی از اقدامات پلیس 
نیز پشتیبانی شود. آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: مقابله با اشرار و کسانی که با شرارت امنیت مردم را به خطر می اندازند 

خواست مردم است و باید با آنان مقابله و از جان و ناموس مردم نیز حفاظت کرد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

گذشته سراسری نباشد محدودیت ها مثل 

خبر روز

 اقدام جدید آمریکا
بازی با حاصل جمع صفر

»دولت بایدن با اقدام جدید خود حتی در ارائه نمایش 
عالقه مندی به توافق نیز موفق عمل نکرد زیرا موضوعاتی 
که تعلیق تحریم های آن اعالم شده اساسا مسائلی نیست 
که پیشــبرد آنها با موانع جدی حاصل از تحریم های 

آمریکا روبرو باشد.«
 سایت نور نیوز در مطلبی با این مقدمه ادامه می دهد: 
وزارت خارجــه آمریکا جمعه شــب اعالم کرد که این 
کشور با اعمال برخی معافیت های تحریمی، شرایطی را 
فراهم کرده که کشورها و شرکت های خارجی بتوانند 
با ایران در پروژه های نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه آب 
سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی تهران همکاری کنند.

این معافیت ها پیش از این از سوی »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه سابق آمریکا در ماه می ۲۰۲۰ لغو شده بود.

وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده؛ معافیت های 
ارائه شــده به منظور تسهیل گفتگوها در وین طراحی 
شده که به دستیابی به توافقی برای بازگشت متقابل به 

برجام کمک می کند.
این اقدام واشنگتن در شرایطی که هیئت های سیاسی 
مذاکره کننده در وین برای رایزنی بیشتر به پایتخت ها 
بازگشــته اند از سوی برخی رسانه ها به عنوان نشانه ای 
از نزدیک شــدن مذاکرات وین به توافق تفسیر شد که 

البته نمی تواند برداشت درستی باشد.
نــد پرایس ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا در این 
خصوص با تاکید بر تداوم پیگیری سیاســت ترامپ از 
سوی دولت بایدن گفت: ما دقیقا همان کاری را کردیم 
که دولت قبلی کرد: به شــرکای بین المللی خود اجازه 
دادیم به مسئله افزایش ریسک تولید گسترش تسلیحات 
و امنیت هسته ای در ایران بپردازند و تا زمانی که ایران به 
تعهدات هسته ای خود بازنگردد از معافیت از تحریم ها 

بهره مند نخواهد شد.
در حالی که نتیجه مذاکرات وین به تصمیم سیاســی 
آمریکا برای دست کشیدن از زیاده خواهی و وقت کشی 
گره خورده، انجام این اقدام جدید از ســوی واشــنگتن 
بیش از آنکه ارزش فنی یا اقتصادی داشته باشد نمایشی 
برای فعال نشان دادن این کشور در مسیر دستیابی به 

توافق است.
نکتــه آنکه؛ در طول چند ماه گذشــته، واشــنگتن و 
شرکای اروپایی این کشور، مستمرا نسبت به پیشرفت 
سریع برنامه های هسته ای ایران اعالم نگرانی کرده اند 
امــا در اولیــن گام اقدامی را مدنظــر قرار داده اند که به 
نوعی مانع زدایی از پیشرفت چند برنامه ایران در حوزه 

فعالیت های هسته ای است!
این اقدام آمریکا بدلیل بی اثر بودن آن در فعالیت های 
سه حوزه ذکر شده کامال فاقد ارزش است و تنها نمایشی 
برای کاهش فشارهای سیاسی بر این کشور است که با 
تداوم زیاده خواهی و تالش برای حفظ ساختار تحریم ها 
موجب کندی روند مذاکرات و کاهش احتمال دستیابی 

به توافق شده است.
دولــت بایــدن با اقدام جدید خود حتی در ارائه نمایش 
عالقه مندی به توافق نیز موفق عمل نکرد زیرا موضوعاتی 
که تعلیق تحریم های آن اعالم شده اساسا مسائلی نیست 
که پیشــبرد آنها با موانع جدی حاصل از تحریم های 

آمریکا روبرو باشد.
جمهوری اســالمی ایران از ابتدای دور جدید مذاکرات 
رسما اعالم نموده که با هدف رفع تحریم های ظالمانه 
و غیرقانونی وارد مذاکرات شده و اولویت توجه و تالش 

خود را نیز به این موضوع اختصاص خواهد داد.
در شرایط کنونی اقدامی که می تواند به عنوان نشانه ای 
از عالقه منــدی و اراده طرف هــای مذاکره کننده برای 
دستیابی به توافق خوب مورد توجه قرار بگیرد، برداشتن 
گام هــای تاثیرگذار در حوزه رفع تحریم های اقتصادی 
غیرقانونی و ظالمانه است و تمسک به بازی های با حاصل 
جمع صفر، در جا زدن در موقعیت فعلی تلقی شــده و 

حرکت جدیدی را بدنبال نخواهد داشت.

ادعای محافظ قذافی:

  قذافی زنده است و مقاومت را 
هدایت می کند!

یکی از محافظان معمر قذافی مدعی شد که وی همچنان 
در قید حیات است و کسی که کشته شده بود یکی از 

نزدیکان قذافی بوده است.
 به نقل از عربی ۲۱، عایشه الفیتوری از محافظان معمر 
قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در مصاحبه با روسیا الیوم 
گفت: معمر قذافی وارد سرت نشد بلکه کسی که وارد 
ســرت شــد یک فرد شبیه به او به نام »حمید ابو منیار 
القذافی بود. معمر قذافی وارد بنی ولید شــد و ســپس 

آنجا را ترک کرد.
الفیتوری گفت: »من به مردم اطمینان می دهم که رهبر 
من حالش خوب اســت و مقاومت را رهبری می کند. 
اظهــارات دادگاه کیفری بیــن المللی که تاکید کرده 
بود از طریق آزمایش دی ان ای مشــخص شده مقتول 
قذافی اســت صحت ندارد. این درست نیست پس چرا 
قطعنامه ای از ســوی ســازمان ملل در این باره تاکنون 

صادر نشده است و چرا جسد را تحویل نمی دهند. »
در دهمین ســالروز کشــته شدن معمر قذافی روزنامه 
لوفیگارو فرانسه جزئیات جدیدی را از روش کشته شدن 

وی منتشر کرد.
روزنامه فیگارو شهادت یک روزنامه نگار فرانسوی به نام 
آلفرد مونتسکو را منتشر کرد که یک روز بعد از کشته 
شدن معمر قذافی وارد اتاقی شده بود که جسد وی را 
در آنجا گذاشته بودند. وی شهادت های کسانی را که در 
نزدیکی محل کشته شدن معمر قذافی بودند شنیده بود.

مونتســکو گفت: در آن اتاق بزرگ با ازدحام شــدیدی 
روبرو شدم و جسد معمر قذافی و پسر و محافظ اصلی 

وی را دیدم.

علی شمخانی:

حق ایران برای دستاوردهای صلح آمیز 
هسته ای محدود شدنی نیست

دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: حق قانونی 
ایران برای ادامه توسعه و حفظ توانمندی های صلح آمیز 

هسته ای با هیچ توافقی محدود شدنی نیست.
دریابان علی شــمخانی در توئیتر نوشــت: حق قانونی 
ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی ها و 
دستاوردهای صلح آمیز هسته ای در کنار تامین امنیت 
آن برابر شرارت های حمایت شده با هیچ توافقی قابل 

محدود شدن نیست.
این توئیت دبیر شــورای عالی امنیت ملی، واکنشی به 

خبر خبرگزاری رویترز است.
بامداد دیروز خبرگزاری رویترز مدعی شد به گزارشی از 
وزارت خارجه آمریکا دست یافته که برای کنگره آمریکا 
ارسال شده است. در این گزارش ادعا شده که »بخشی 
از معافیت هســته ای ایران برداشــته می شود که این 
تصمیم به  روند گفت وگوها در وین کمک خواهد کرد«.
در این گزارش که امضای آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا آن را تایید کرده اعالم شــده ” بخشــی از این 
معافیت با توجه به این فعالیت ها با هدف تســهیل در 
مباحثاتی طراحی شــده که به انعقاد معامله ای بر سر 
بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام و زمینه سازی 
برای بازگشت ایران به اجرای تعهدات خویش در برجام 

کمک می کند.“
این معافیت تحریمی مربوط به نیروگاه بوشهر، راکتور 
اراک و راکتور تحقیقاتی تهران است که در سال ۲۰۲۰ 

توسط دولت قبلی آمریکا لغو شده بود.
 بــر طبق این گــزارش ”این معافیت همچنین به نفع 
منافع آمریکا در بحث عدم اشــاعه و ایمنی هســته ای 
است و فعالیت های هسته ای ایران را محدود می کند. 
این معافیت از روی صالحدید سیاستی و با فرض این 
اهداف در ذهن صادر می شــود نه پیرو یک تعهد یا به 

عنوان لطفی در برابر لطف دیگر.“

امیرعبداللهیان:

  در برخی بخش ها توافقاتی 
در وین حاصل شده است

وزیــر امور خارجه کشــورمان گفت: آمریکایی ها باید 
حسن نیت خود را در عمل و به صورت عینی نشان دهند.

وزیر خارجه کشــورمان ظهر دیروز در حاشــیه مراسم 
تجدید بیت با آرمان های بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 
به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در ارتباط با اقدام اخیر آمریکا در ارتباط 
با تمدید برخی از معافیت های هسته ای اظهار کرد: ما 
به طرف های آمریکایی به واســطه برخی از افرادی که 
این روز ها پیام هایی را منتقل می کنند اعالم کرده ایم 
که آن ها باید حسن نیت خود را در عمل نشان دهند. 
حســن نیت در عمل یعنی اینکه بر روی زمین اتفاق 

ملموسی رخ دهد.
امیرعبداللهیــان ادامه داد: لغــو برخی از تحریم ها به 
معنای واقعی خود می تواند ترجمان حســن نیت شان 
باشد. آمریکایی ها از این موضوع صحبت می کنند، ولی 
باید دانســت آنچه که بر روی کاغذ رخ می دهد خوب 

است، اما کافی نیست.
وزیــر خارجه کشــورمان همچنین در پاســخ به 
پرسش دیگری مبنی بر اینکه یکی از مقامات ارشد 
وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی اعالم کرده که 
مــا نمی توانیم این تضمین را بدهیم که در صورت 
رسیدن به توافق دولت بعدی آمریکا توافق حاصل 
شــده و برجــام را اجرا کند، اظهــار کرد: در بحث 
مذاکرات وین برای لغو تحریم ها یکی از موضوعات 
اصلی گرفتن تضمین های الزم به ویژه از طرف های 
غربی برای اجرای تعهداتشــان اســت لذا آنچه که 
ایران در خصوص تضمین ها دنبال می کند در این 
راستا است. ما به دنبال اخذ تضمین در حوزه های 
سیاسی، حقوقی و اقتصادی هستیم و این موضوع 
را مطالبــه می کنیم. در برخی از بخش ها توافقاتی 
حاصل شده است و تیم مذاکره کننده ما با جدیت 
اخذ تضمین های ملموس از طرف های غربی برای 
اجرای تعهداتشان را در جریان مذاکرات وین دنبال 

می کند.

 استقبال روسیه از 
گردانی معافیت های  باز

تحریم های هسته ای ایران
نماینده روسیه در وین در صفحه توییترش از بازگردانی 
معافیت های تحریم های هسته ای ایران استقبال کرده 

و آن را اقدامی در مسیر درست تلقی کرد.
میخائیــل اولیانوف نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللــی در ویــن در واکنش به معافیت های اخیری 
کــه دولت آمریکا برای برخی از تحریم های ایران صادر 
کرده است، در صفحه توییترش نوشت: تصمیم آمریکا 
بــرای بازگردانی معافیت های »هســته ای« اقدامی در 
مسیر درست است. این کار به احیای برجام و بازگشت 
دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی به توافق هســته ای 

۲۰۱۵ سرعت می بخشد.
اولیانوف افزود: همچنین می توان این اقدام را نشانگر این 
دانست که مذاکرات وین وارد مرحله  نهایی شده است.

تصمیم آمریکا برای بازگردانی معافیت های »هسته ای« 
اقدامی در مســیر درست است. این کار به احیای برجام 
و بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی به توافق 

هسته ای ۲۰۱۵ سرعت می بخشد

تحلیل
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اتاق اصناف ایران هشدار داد

 تعطیلی کرونایی در کمین 
بازار شب عید اصناف

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای با اشاره به 
آغاز موج ششم کرونا، سرعت ابتال و پر شدن 
بیمارســتان ها از بیماران کرونایی، تصریح 
کرده که درحالی که در ابتدا تصور می شــد 
سویه جدید اومکیرون عالئم خفیفی دارد و 
به بستری یا مرگ نمی انجامد، اما آمارهای 
اخیر در کشــورهای مختلف از جمله ایران 
نشــان می دهد این تصور نادرســت است و 
جهــان با افزایش موارد بســتری مبتالیان 
اومیکــرون و افزایــش مرگ ومیرها مواجه 

است.
در ایــن اطالعیــه تاکید شــده که تنها راه 
برون رفت از شرایط فعلی، تمرکز بیشتر بر 
رعایت دســتورالعمل ها و رویه های صادره 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا اســت و حفظ 
سالمت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف 
در گرو اجرای بهینه این دســتورالعمل ها و 
برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد بود.  
بنابراین الزم است ضمن دریافت دوز سوم 
واکســن کرونا، استفاده از ماسک و رعایت 
ســایر پروتکل های بهداشتی در واحدهای 
صنفی نیز در دســتور کار تمامی اتاق ها و 

اتحادیه های صنفی قرار گرفته گیرد.
طبق اعالم اتاق اصناف ایران در حال حاضر 
میزان رعایت پروتکل ها در کســب وکارها 
هم اکنون به زیر ۵۰ درصد رسیده و نانوایی ها، 
تاالرهای پذیرایی، رستوران ها و پاساژهای 
مسقف در وضعیت نامساعدتری قرار دارند. 
بنابراین در صورت ادامه این شرایط، دولت 
مجبور به اعمال محدودیت های شدید برای 
فعاالن اقتصادی خواهد شد که موجب ضرر 
و زیان مضاعف در کسب وکارها در این ایام 

مهم برای اصناف خواهد شد.
در ادامه این اطالعیه از اصناف خواسته شده 
تا با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در 
رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش آن 
به ســطح بیش از ۹۰ درصد، موجب قطع 
زنجیره انتقال این ویروس در جامعه و حافظ 
جــان و مال خود و خانواده و همشــهریان 

شوند.
همچنین بر اساس اعالم اتاق اصناف ایران،  
اتاق هــا و اتحادیه هــای صنفی با تشــدید 
بازرســی، نظارت و برخورد قاطع و پلمب 
واحدهای اندک خاطی، موجب ضمانت در 
اجرای بیش از پیــش رعایت پروتکل های 

بهداشتی خواهند بود.

ریزش دالر با خبر جدید
 از برجام

بــه دنبال خبــر رفع برخــی تحریم های 
هســته ای، دیروز قیمت دالر در بازار تهران 
با افت ۵۰۰ تومانی به ۲۷۰۵۰ تومان رسید. 
مرز ۲۷ هزار تومان طی شــش ماه گذشته 
کف حمایتی جدی ای برای دالر بوده است 
و باید دید دالر این بار قادر به شکســت آن 

خواهد بود یا خیر.
دیــروز به دنبال انتشــار خبری مبنی بر 
آنکــه ایاالت متحــده برخی معافیت های 
تحریمی برنامه هســته ای کشــورمان را 
بازگردانده اســت، شــاهد عقب نشــینی 
۴۰۰ تومانــی قیمــت دالر در بازار هرات 
بودیم؛ روند مشابهی با بازگشایی معامالت 
بازار تهران نیز مشــاهده شــد. دالر تهران 
دادوســتدها را با گپ منفی ۳۷۰ تومانی 
آغاز کــرد و ۲۷۱۵۰ تومان قیمت خورد. 
قیمت دالر در ادامه تا کف ۲۷۰۵۰ تومان 

کاهش یافته است.
دالر در حالی به کف ۲۷ هزار تومان نزدیک 
شــده است که برخی معامله گران بازار ارز 
عقیــده دارند نرخ ارز برای عبور از این مرز 
کار ســختی پیــش رو دارد. چراکــه طی 
ماه های گذشــته ۲۷ هزار تومان به عنوان 
کــف حمایتی جدی برای دالر عمل کرده 
است. به طوری که از اواسط مردادماه هر بار 
هجوم قیمت دالر به ســمت کانال ۲۶ هزار 
تومان ناکام ماند و شاخص ارزی کشورمان 
از آن زمان تا کنون، سطوح پایین تر را تجربه 

نکرده است.
بــرای پیش بینــی ادامه ریــزش یا توقف 
افت دالر، باید منتظر جزییات بیشــتر در 
خصــوص معافیت هــای تحریمی مذکور 
بــود. چراکه توضیحات ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا مبنی بر آنکه این کشــور تا 
زمان بازگشــت کامل ایران به مفاد برجام، 
معافیت های تحریمی اعمال نخواهد کرد، 
تا حدی موجب ســردرگمی فعاالن بازارها 

شده است.
بازگشــت  انتظــار  در همیــن حــال، 
مذاکره کنندگان ارشد ایران و ۱+۴ به وین 
در روز جــاری مــی رود. هرچند که هنوز 
اتحادیه اروپا بیانیه رسمی در این خصوص 
منتشر نکرده اســت. توقف مذاکرات وین 
در هشتم بهمن، موجب رشد ۳۵۰ تومانی 

دالر شده بود.

گزارش

آب پاکی مجلس روی دست مردم
از افزایش یارانه خبری نیست!

 نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: کمیســیون تلفیق بودجه با حذف 
ارز ترجیحــی مخالفت کرده اســت و این مصوبه 
کمیســیون باید در صحن علنی پارلمان بررسی 

شود. 
حجت االســالم محمدرضا میرتاج الدینی با بیان 
اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد حذف 
ارز ترجیحی را داده بود، گفت: با بررســی های که 
در کمیســیون انجام شــد با این موضوع مخالفت 
شد و برای واردات کاال های اساسی در سال آینده 
کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد مصوب کرد. وی با بیان 
اینکه نظر دولــت دادن یارانه کاالیی پس از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم بود، افزود: پیشنهادی که 
دولت ارائه کرده بود این بود که یارانه قبلی ۴۵ هزار 
تومانی و معیشــتی محفوظ بماند و یارانه کاالیی 
پس از حذف ارز ترجیحی بــه دهک های مختلف 
پرداخت شــود.نماینده تبریــز در مجلس با اعالم 
اینکه یارانه ۴۵ هزار پانصد تومانی در ســال آینده 
بدون افزایش پرداخت خواهد شد، ادامه داد: یارانه 
معیشتی نیز همچون گذشــته به خانوار های که 

دریافت می کردند پرداخت خواهد شد.

 نان سال آینده 
گران نمی شود

 عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره برخی 
ابهامــات تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی که اخیراً در 
کمیســیون تلفیــق بودجه تصویب شــد، گفت: بر 
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مقرر 
شــده اســت که در سال آینده حدود ۹ میلیارد دالر 
بابــت واردات کاالهای اساســی و دارو ارز ترجیحی 
تخصیص داده شــود. همچنین در ســال بعد، خرید 
تضمینــی گندم نیز با قیمت هر کیلو ۹۵۰۰ تومان 
انجام خواهد شد.محســن دهنوی با اشاره به مصوبه 
مهم این کمیســیون برای تخصیص ۹ میلیارد دالر 
ارز ترجیحی جهت واردات کاالهای اساســی و دارو، 
گفــت: نرخ خریــد تضمینی گندم ۹۵۰۰ تومان در 
نظر گرفته شــد؛ بر این اســاس احتماالً نیاز داخل از 
این طریق تأمین خواهد شد.نایب رئیس کمیسیون 
تلفیــق بودجه در خصوص ابهامات حذف یارانه نان 
گفت: سال آینده خرید تضمینی گندم انجام خواهد 
شــد و بر این اســاس نان نیز به نرخ یارانه ای توزیع 
می شــود. در کمیسیون تلفیق بودجه، منابع تأمین 
گندم برای ســال آتی به صورت ریالی لحاظ شــده 
است. مبنای کمیسیون تلفیق نیز این است که منابع 
بــه صــورت ریالی تخصیص داده شــود و هر میزان 
دولت صالح دید از گندم تولید داخل تهیه کند و در 
صورت نیاز با اســتفاده از همان منابع ریالی واردات 

گندم انجام شود.

لغو تحریم مسکن را ارزان می کند؟ 
دیــروز ۱۶ بهمــن ماه خبر رســید که دولت 
جــو بایدن بــه لغو تحریم ایران در چند بخش 
رضایت داد. در این زمینه گروهی از تحلیل گران 
معتقدند که لغو تحریم در کوتاه مدت تاثیری در 
کاهش قیمت مســکن ندارد.در این باره رئیس 
اتحادیــه امــالک تهران گفت: ایــن اقدامات 
سیاســی و لغو تحریم بر متوقف شــدن رشــد 
قیمت مســکن اندکی اثرگذار اســت. در واقع 
با لغو تحریم هســته ای باید ابتدا  قیمت دالر، 
قیمــت ســیمان و قیمت آهــن کاهش یابد تا 
بازار مســکن از اتفاق های سیاسی تاثیر بگیرد.

مصطفی قلی خســروی  توضیــح داد: قیمت 
مســکن را عرضه و تقاضــا و همچنین قیمت 
مواد اولیه ازجمله مصالح ســاختمانی تعیین 
می کند. آنچه پیداست با لغو تحریم روند رشد 
قیمت مســکن نه در کوتاه مدت، بلکه ممکن 
اســت در بلندمدت متوقف شــود.او بیان کرد: 
سیاســت دولت ســیزدهم ثبات قیمت دالر و 
دیگر کاالهاست. توقف رشد قیمت مسکن در 
حالی رخ می دهد که عوامل تاثیرگذار در قیمت 

خانه نیز روند ثابت یا کاهشی داشته باشد.
منتظر کاهش قیمت مسکن نباشید

در این میان اما منصور غیبی، کارشــناس بازار 
مسکن تحلیل متفاوتی دارد. به اعتقاد او مردم 
با لغو تحریم نباید منتظر ریزش قیمت مسکن 
باشــند. قیمــت امالک زمانی با انتشــار اخبار 
سیاسی، ازجمله مذاکرات کاهش پیدا می  کند 
که این اخبار بر روند دیگر بازارها، به ویژه قیمت 
دالر، قیمــت طــال و خودرو اثــر بگذارد.غیبی 
توضیح داد: اخبار مذاکرات در کوتاه مدت هیچ 
تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. قطعا در یک دوره 
شش ساله که قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد 
رشد داشته، دیگر بازگشت به قیمت های سابق 
امکان پذیر نیســت. یعنی اینکه بگوییم قیمت 
یــک خانــه در منطقه دو تهــران به متری ۱۰ 
میلیون تومان می رســد این کاهِش قابل توجه 
قیمت مسکن دیگر محال است.او ادامه داد: مگر 
اینکــه بــا مذاکرات و رفع تحریم ها تولید ثروت 
داشته باشیم و سطح درآمد مردم افزایش پیدا 
کند در این شرایط دیگر بازار راکد نیست. یعنی 

خرید و فروش خانه رونق دارد.

؛ با واردات 50 هزار دستگاه خودرو به کشور

خودروهای گران قیمت خارجی ارزان می شوند
 بــا خروج رســمی آمریــکا از برجام در 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷ واردات خودرو به 
کشــور به دلیل حفاظــت از منابع ارزی 
متوقــف شــد و ترخیص قطــره چکانی 
خودروهای وارداتی دپو شــده در گمرک 
آغاز شــد، خودروهایی که تعدادی از آنها 
از آن ســال تاکنــون کماکان در گمرک 

مانده است.
 حال اما با گذشــت بیش از ۳ ســال از این 
اتفاق مجلس شــورای اسالمی به واردات 
خودرو چراغ ســبز نشــان داده است؛ به 
گفته سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس 
شورای اســالمی، نمایندگان با پیشنهاد 
واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری 
و ۱۰هزار دســتگاه ماشین آالت سنگین 

به کشور در سال آینده موافقت کردند.
امیرحســین کاکایی، کارشناس صنعت 
خودرو، در پاسخ به این پرسش که واردات 
۵۰ هزار دســتگاه خودرو چه تاثیری بر 
شــرایط اقتصادی خواهد گذاشت؛ گفت: 
واردات خودرو بر درآمد دولت بیشــترین 
تاثیــر را خواهد گذاشــت. مردم فکر می 
کننــد دولت بــه دلیل حمایت از صنعت 
خودرو جلوی واردات را گرفته اســت در 
صورتــی که دولت برای مدیریت مصرف 
ارز واردات خیلی از محصوالت را از جمله 

خودروهای خارجی را متوقف کرد.
وی در ادامــه افزود: در حال حاضر پیش 
بینی شده است که منابع ارزی به صورت 
محدود آزادسازی خواهد شد چراکه اگر 
تمام منابع ارزی آزاد شود واردات خودرو 
نیز آزاد خواهد شــد و دلیلی ندارد برای 

واردات آن عدد و رقم تعیین کنند.
کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه می توان 
از کلمه آزادســازی برای واردات ۵۰ هزار 

دســتگاه خودرو نیز استفاده کرد؛ گفت: 
درست است که در حال حاضر واردات ۵۰ 
هزار دســتگاه خودرو را برای سال آینده 
آزاد کرده اند اما این اتفاق در بودجه پیش 
بینی شده است و در سال هایی که واردات 
خودرو کامال آزاد بوده اســت ما در نقطه 
اوج ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کردیم.

خودرو ارزان خواهد شد؟
وی در ادامه در پاســخ به این پرسش که 
واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو چه تاثیری 
بر بازار خودرو خواهد گذاشت؛ گفت: این 
واردات بــر روی قیمت خودروهای گران 
قیمت خارجی اثر خواهد گذاشت چراکه 
خودرویی مانند سانتافه زیادی در کشور 
گران هســتند، البته قیمــت آن ۴ برابر 
قیمت جهانی نیست. زمانی که دولت ها 
واردات را آزاد می کنند تعرفه ای بر روی 
آن می گذارند که از آن طریق کسب درآمد 

می کنند و این تعرفه کمی قیمت خودرو 
را در داخل باال می برد اما از طرفی بخاطر 
کمبود عرضه قیمت این خودروها در بازار 
داخلی بســیار باال اســت و در صورتی که 
واردات از سرگرفته شود قیمت ها پایین 

خواهد آمد و حباب آن خواهد ترکید.
چــه خودروهایی در طرح جدید به 

کشور وارد خواهد شد؟
این کاشــناس صنعت خودرو در پاســخ 
به این پرســش که چه خودروهایی برای 
واردات مدنظر قرار گرفته شده اند؛ گفت: 
در گذشــته که واردات خودرو آزاد بود و 
در سال های ۹۰ تا ۹۱ خودروهای بسیار 
گــران قیمــت ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دالری به 
کشور وارد می شده است که به دلیل تنش 
هــای اجتماعی که این واردات ایجاد می 
کرد مقام معظم رهبری دستور دادند که 
خودروهــای حداکثر ۴۰ هزار دالری به 

کشور وارد شوند و این محدودیت کماکان 
پا برجا است و تجربه نشان داده است که 
واردکنندگان مبتنی بر سود خودرو وارد 
می کنند و بر این اســاس خودروهای ۲۰ 
تــا ۴۰ هزار دالری را به کشــور وارد می 
کنند نه خودروهای ارزان قیمت ۱۰ هزار 
دالری را و این اتفاق بر قیمت خودروهای 
زیر یک میلیارد تومان بازار اثری نخواهد 

داشت.
خودروهای مونتــاژ ارزان خواهند 

شد؟
کاکایــی در ادامه افزود: زمانی که اوضاع 
ارزی کشــور خوب شود و مذاکرات وین 
بــه نتیجه برســد، وضعیــت تولیدهای 
مبتنــی بر مونتاژ نیز بهبود خواهد یافت. 
۲۸ خودروســاز ما در کشور تقریبا تماما 
مونتاژ کار هســتند و در سه سال گذشته 
به تدریج فعالیت آنها متوقف شــده است 

و اخیــرا دوباره در حال فعالیت هســتند 
و فعالیــت آنها در زمــره ارتقا تولید قرار 
می گیرد و در صورتی که گشــایش های 
اقتصــادی رخ دهــد در ایــن بخش نیز 
وضعیــت مونتاژ بهبــود پیدا خواهد کرد 
و تعداد خودروهای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون 
تومانــی در بازار افزایش پیدا خواهد کرد 
و اگر مذاکرات وین به ســرانجام برســد و 
قیمت ارز نیز کاهش پیدا کند ما کاهش 
قیمــت خودروهای مونتاژ را نیز خواهیم 

داشت.
واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو صد 

در صد خواهد بود؟
وی در ادامــه با اشــاره به اینکه باید دید 
که چقدر فرضیاتی که منجر شــده است 
واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو در دستور 
کار قــرار بگیرد در ســال ۱۴۰۱ محقق 
خواهد شد؛ گفت: اگر این فرضیات محقق 
نشــود و منابع ارزی آزاد نشــود خبری از 
واردات خــودرو نخواهد بود چراکه خیلی 
از افــراد از االن به اســتقبال خودروهای 
وارداتــی می رونــد و کالهبرداری های 
کالنــی رخ می دهــد و مردم باید مراقب 
این موضوع باشند و اگر می خواهند پیش 
خریدی کنند از طریق مراجع رسمی این 
موضوع را پیگیری کنند و مجوز واحدهای 
فروش را مورد بررسی قرار دهند و به هر 
دلیلــی ممکن اســت واردات خودرو رخ 

ندهد.
کاکایــی در آخــر در خصوص وضعیت 
بازار خودرو در شــرایط فعلی گفت: در 
حال حاضر خرید و فروش به شــدت در 
بازار خودرو کاهش یافته اســت و رکود 
کامل در بازار حاکم اســت و متقاضیان 
منتظــر نتایج مذاکــرات و رویدادهای 

مثبت هستند.

ایست فوق العاده های دراماتیک!
 شــروع پرداخــت فوق العاده های ویژه با موافقت 
ســازمان برنامه و بودجه و ابالغ آن در اســفندماه 
ســال ۱۳۹۸ بود، اما ماجرای آن به ســال ها قبل 

برمی گردد.
 فوق العاده ها تبعیض ایجاد کرده 

و روند آن متوقف می شود
در همیــن جریــان اعالم اخیر ســازمان اداری 
و اســتخدامی نشــان می دهــد کــه موضــوع 
فوق العاده هــای ویــژه و همسان ســازی در حال 
بازنگری اســت و ظاهرا برنامه ای برای ادامه روند 

قبلی وجود ندارد.
برخی هم فوق العاده گرفتند و هم رفاهیات!

توضیح رضوی پور - مشــاور ســازمان اداری و 
اســتخدامی-  بیانگر ایجــاد تبعیض در نتیجه 
نحوه اعمال فوق العاده ها اســت، این در حالی 
اســت که قرار بوده برای ســاماندهی پرداخت 

رفاهیات مستمر و غیر مستمر که تا پیش از آن 
در حکم حقوقی و یا بازنشستگی لحاظ نمی شده 
است، به شرط اینکه بار مالی مازادی برای دولت 
ایجاد نکرده و بسته به منابع سازمان ها، در قالب 
فوق العاده ویژه پرداخت شــود که هم در حکم 
قرار گیرد و هم در بازنشســتگی محاســبه شود 
ولــی آنچــه در عمل اتفاق افتاده این اســت که 
این موارد اعمال شــده ولی باز هم دســتگاه ها 
رفاهیات را تکرار کرده و خواهان دریافت بودجه 

بابت آن شده اند.
یکــی دیگر از چالــش های فوق العاده ها این بوده 
که برخی دستگاه ها که پرداخت رفاهیات نداشته 
اند، برای فوق العاده ها هم منابع کافی نداشــته و 
برایشــان اعمال نشــده است؛ از این جهت در دو 
سال اخیر اعتراض  هایی از سوی کارکنان آنها در 
راستای اعمال فوق العاده ویژه و یا همسان سازی 

حقوق  ها وجود داشــته است که سازمان اداری و 
اســتخدامی معتقد اســت این روند موجب ایجاد 
تبعیــض و اختالف زیاد حقوقی بین دســتگاه ها 
شده است، در حالی که منابع کافی وجود ندارد.

 بازنگری فوق العاده ها و همسان سازی 
در نظام یکپارچه

مشاور سازمان اداری و استخدامی که فوق العاده ها 
را ماجــرای دراماتیک دولت می داند، تاکید دارد 
که دولت دیگر نباید همسان سازی و تسری ها را 
در مسیر فعلی ادامه داده و به سمت طراحی نظام 
یکپارچه برای ایجاد شرایط عادالنه در حقوق پیش 
برود، در  همین راستا روند پرداخت فوق العاده های 
ویژه تا همین جا متوقف می شود تا مورد بازنگری 

قرار گیرد.
امــا بــه هر ترتیب ایــن اعالم ســازمان اداری و 
اســتخدامی به معنی لغــو فوق العاده های قبلی 

نیســت و تاکید شده که آنچه تاکنون اعمال شده 
ادامه خواهد شد ولی ظاهرا پرداخت جدیدی در 

این رابطه انجام نخواهد شد.
همه فعال صبر کنند

بر این اســاس به نظر می رســد روند همســان 
ســازی حقوق بازنشستگان در مجلس هم فعال با 
چالش مواجه شــده و تصمیم گیری برای دائمی 
شــدن الیحه آن به تعویق افتد؛ در عین حال که 
جریان تسری در سازمان هایی مانند زندان ها و یا 
دامپزشکی که در پایان دولت قبل در حال پیگیری 
بود و یا فوق العاده های فرهنگیان فعال مورد بررسی 
بیشتر  قرار گیرد، این در حالی است اخیرا سازمان 
اداری و استخدامی تدوین الیحه  جامع حقوق و 
دستمزد کارکنان نظام اداری کشور را در دستور 
کار دارد و جریــان پرداخــت حقوق هــا را در آن 

خواهند گنجاند. 

کنش بورس به لغو برخی از تحریم ها اولین وا

تاثیر مثبت لغو تحریم ها روی بورس
 آسوشــیتدپرس خبــر داده که دولت جو بایــدن برخی از تحریم های 
برنامه هســته ای ایران را لغو کرده اســت. کارشناسان می گویند که این 
خبر می تواند روی بورس تاثیر مثبت بگذارد.خبرگزاری ایرنا در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: مذاکرات وین در مرحله حساسی است.رویترز 
هم به مانند آسوشیتدپرس گزارش داده که آمریکا برای تسهیل مذاکره 
با ایران تحریم برخی فعالیت های هسته ای ایران نظیر پروژه اتمی بوشهر، 

نیروگاه آب سنگین اراک و تحقیقات هسته ای را رفع می کند.
بر اســاس داده های شــرکت بورس و اوراق بهادار تا ساعت ۱۰ شاخص 
کل بورس پس از رشد چهار هزار و ۷۵۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون 

و ۳٫۵ واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم وزن نیز حدوده ۰٫۲ 
درصد افزایش داشت.

تاثیر مثبت لغو تحریم ها روی بورس
فردین آقابزرگی، کارشــناس بازار ســرمایه در خصوص لغو تحریم ها 
می گویــد: کاهــش برخی از تحریم ها می تواند روی کلیت بورس و اغلب 
صنایع تاثیر مثبت بگذارد.محمد خبری زاد، کارشــناس بازار های مالی 
می گوید: این خبر می تواند روی کلیت بازار ســرمایه اثر مثبت بگذارد. 
اما باید دید واکنش بازار دالر نسبت به این موضوع چیست؟ اگر کاهش 
شــدید نرخ دالر در بازار داشــته باشــیم. شاید اثر برداشتن تحریم روی 

صنایع دالری در ابتدا مثبت نباشد.این کارشناس بازار های مالی توضیح 
می دهد: بازار برای مســیریابی باید متوجه جزییات لغو تحریم ها شــود.
وی تاکید می کند: فعال این خبر روی برخی از صنایع بورســی همانند 
خودرویی هــا و بانکی هــا اثر مثبت بگذارد.خبری زاد ادامه می دهد: باید 
منتظر ماند تا تاییدیه خبر لغو تحریم ها از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی 
صادر شــود.این کارشناس بازار های مالی توضیح می دهد: واکنش بازار 
دالر به این خبر مهم اســت. اگر با برداشــته شدن تحریم ها، قیمت دالر 
کاهش چندانی نداشته باشد، می توانیم بگوییم که بازار سرمایه به شدت 
سود می برد و شاید یک بازار طالیی در روز های پیش رو داشته باشیم.

خبر ویژه

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بسیاری از کارگاه ها مزایای جانبی 
دستمزد کارگر نظیر حق مسکن و بن خواربار را نمی دهند از شورای عالی 
کار خواست پایه حقوق کارگران برای سال آینده را افزایش دهد تا همه 

کارگران بتوانند آن را دریافت کنند.
فتح اهلل بیات اظهار کرد: آن چارچوب و زیرســاختی که در قانون برای 
تعیین دستمزد مشخص شده است ماده ۴۱ قانون کار است و طبق همین 
ماده قانونی همه ســاله دســتمزد تعیین می شود. شرکای اجتماعی در 
جلســات شــورای عالی کار باید در بحث تعیین دستمزد هم به نرخ تورم 

توجه داشــته باشــند و هم سبد معیشت را مدنظر قرار بدهند و بر اساس 
آن یک رقم مشخص را برای هزینه سبد معیشت اعالم کنند.وی با اشاره 
به مصوبه کمیســیون تلفیق درباره احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل 
دســتمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: کارگران همچون کارمندان 
بودجه دولتی ندارند که میزان افزایش  حقوق آنها یک رقم و درصد مشخص 
و قابل توجه باشــد؛ در خصوص جامعه کارگری طرف حســاب کارگران، 
کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی هســتند لذا نمی توانند به صورت 
فرمایشی و دستوری بگویند حقوقها برای سال آینده فرضا ۵ میلیون یا ۶ 

میلیون تومان شود اما انتظار و درخواستی که از اعضای شورای عالی کار 
داریم این است که هر تصمیمی که درخصوص افزایش دستمزد گرفته 

می شود روی پایه حقوق کارگران اعمال شود.
بیات با بیان اینکه بسیاری از کارگاهها به ویژه کارگاههای کوچک، مزایای 
دستمزد مثل حق مسکن و بن خواربار را به کارگر نمی دهند، اظهار کرد: 
از این رو از شــورای عالی کار می خواهیم که در خصوص افزایش حقوق 
کارگران با مســاعدت و همراهی بیشــتری تصمیم بگیرند و حقوق مبنا و 
پایه دستمزد را افزایش دهند تا همه کارگران بتوانند آن را دریافت کنند.

یک مقام مسئول کارگری:

پایه حقوق کارگران برای سال آینده افزایش یابد
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نفت و انرژی 4

گزارش ها نشان می دهند ؛

افزایش نقش آفرینی ایران و روسیه دربازار نفت 

كوتاه از انرژی

بین الملل

 طالی 
سیاه 100 دالری می شود؟

قیمت نفت با توجه به ســرمای بی سابقه 
در آمریکا، تصمیم اوپک پالس برای ادامه 
اجرای توافق کاهش تولید نفت و همچنین 
تنش در اوکراین و افزایش قیمت گاز در 
اروپــا، در معامالت هفته گذشــته بیش 
از پنــج درصــد افزایــش را تجربه کرد و 
حاال اغلب کارشناســان منتظرند تا نفت 
به ۱۰۰ دالر در هر بشــکه برســد. هفته 
گذشته برای نفت هفته پر فراز و نشیبی 
بود. روز چهارشنبه اعضای اوپک پالس، 
بیســت و پنجمیــن نشســت خــود را 
بــرای تصمیم گیــری در خصوص حجم 
تولیــد نفت خود در مــاه آینده میالدی 
برگــزار کردند. این نشســت که یکی از 
ســریع ترین نشست های اوپک پالس به 
شمار می آید، فقط ۱۶ دقیقه طول کشید 
و ۲۳ عضــو ایــن ائتالف بر ســر افزایش 
۴۰۰ هزار بشــکه ای تولید روزانه در ماه 
مارس )اســفند- فروردین ماه( به توافق 
رســیدند.قیمت نفت پس از این تصمیم 
و سرمای شدید در آمریکا روند افزایشی 
در پیــش گرفــت و در پایــان معامالت 
روز جمعــه  از ۹۳ دالر بــرای هر بشــکه 
گذشت که رکورد جدیدی در قیمت نفت 
محسوب می شود.از سوی دیگر، سرمای 
شــدید در آمریکا و پیش بینی تداوم آن، 
باعث افزایش تقاضا برای سوخت و رشد 
قیمت ها در بازار طالی سیاه شده است.
قیمــت بنزیــن در آمریکا با توجه به این 
رشد قیمت در بازار نفت به باالترین رقم 
از ســال ۲۰۱۴ تاکنون رســیده است.
همچنیــن ادامه تنش در اوکراین باعث 
شــده تا قیمت گاز همچنان در اروپا باال 
باشــد. موضوعی که افزایش تقاضا برای 
نفت را به دنبال داشــته و قیمت نفت را 
تقویت کرده است.با توجه به این عوامل، 
نفت برنت که هفته گذشته را با قیمت ۸۸ 
دالر و ۵۲ ســنت در هر بشکه آغاز کرده 
بود با رشــدی ۵.۳ درصدی به ۹۳ دالر و 
۲۷ ســنت در پایان معامالت روز جمعه 
رسید.نفت شاخص آمریکا نیز از ۸۶ دالر 
و ۸۲ سنت تا ۹۳ دالر و ۳۱ سنت افزایش 
پیدا کرد که نشــان دهنده افزایشی ۶.۳ 
درصدی در معامالت هفته گذشته است.
با توجه به تداوم سرما در نیمکره شمالی 
جهــان، ریســک ژئوپلیتیکی اوکراین و 
افزایــش تدریجی تولیــد اوپک پالس، 
انتظار می رود قیمت ها به مرز ۱۰۰ دالر 
برسند.۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفــت و متحدانش )ائتالف 
اوپک پــالس( در نشســت ۱۶ دقیقه ای  
روز چهارشــنبه ) ۱۳ بهمن ماه( بر ســر 
افزایش ۴۰۰ هزار بشــکه ای تولید روزانه 
در ماه مارس )اسفند- فروردین ( به توافق 

رسیدند.

 حمالت سایبری 
نقل و انتقال نفت در اروپا را 

به تاخیر انداخت
نقــل و انتقال نفت بــه بزرگترین قطب 
نفــت اروپــا بــا ادامه تالشــهای چهار 
شــرکت نگهداری و توزیع سوخت برای 
ازسرگیری فعالیتهایشان پس از حمالت 
ســایبری، حداکثر به مدت یک هفته به 
تاخیــر افتاده اســت.از پایان هفته پیش 
شــرکت پایانــه نفتی  اویــل تنکینگ  و 
شرکت بازرگانی نفت  مابانفت  که متعلق 
به شــرکت  مارکوارت انــد باهل  آلمان 
هستند، هدف حمله هکرها قرار گرفتند. 
شــرکتهای  ســی تنک  بلژیک و شرکت  
ایــوس  هلند هم تحت تاثیر این حمالت 
قرار گرفتند.این شــرکتها مجبور شدند 
بعضی از فعالیتهایشــان را متوقف کنند 
کــه روی جریان نفــت در هلند، بلژیک 
و سراســر آلمان تاثیر گذاشت. مشخص 
نیســت آیا حمالت سایبری با این اتفاق 
مرتبط بوده اســت یا خیر.روزنامه آلمانی 
هندلزبالت گزارش کرد شرکتهای  اویل 
تنکینگ  و  مابانفت  هدف حمله باج افزاری 
قرار گرفته اند. این شرکت مجبور شدند 
اوایل هفته گذشــته برای فعالیتهایشان 
در آلمــان وضعیت فــورس ماژور اعالم 
کنند و در نتیجه، غول نفتی شــیل نفت 
خود را به مسیرهای دیگری منتقل کرد.
یک منبــع نزدیک به مابانفت به رویترز 
گفــت: پمپ بنزینها فعالیت عادی دارند 
اما بارگیری تانکرهای سوخت همچنان 
مشــکالتی دارد.شرکتهای  سی تنک  و  
ایوس  مخازنی در داخل و پیرامون قطب 
نفتی آمستردام-روتردام-آنتورپ دارند 
و مشکالت آنها به ازدحام در بیرون بندر 

منجر شده است. 

مدیر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست خبر داد؛

 ایران پالست میزبان 300 بازرگان 
از سراسر جهان

مدیــر پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
ایران پالســت گفت: نمایشــگاه امسال میزبان 
۳۰۰ بــازرگان از سراســر جهــان خواهد بود.
ایوب بنوی با اعالم این مطلب افزود: امســال با 
محدودیت هایی در اختصاص فضا روبه رو بودیم 
و سرانجام شرکت ها در ۲۰ هزار متربع سالن های 
سرپوشیده و ۲۵۰۰ متر فضای باز جانمایی شدند، 
اما شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی این 
قــول را داده کــه در دوره آینده کل ســالن های 
نمایشگاه در اختیار ایران پالست قرار گیرد.وی با 
اشاره به حضور ۳۰۰ بازرگان خارجی از ۱۵ کشور 
در رویداد بین المللی ایران پالست افزود: برگزاری 
۱۶ نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در حوزه 
صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی و پلیمری 
در ایام نمایشــگاه پیش بینی شــده است.مدیر 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست 
ادامه داد: نمایشــگاه مجازی ایران پالست برای 
مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگانی که امکان 
حضور فیزیکی در نمایشــگاه را ندارند، همزمان 
با نمایشــگاه از ۱۸ بهمن ماه آغاز به کار می کند 
و بــه مدت یک مــاه دایر خواهد بود.پانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی ایران پالســت فرصتی 
بــرای معرفی محصوالت بــا ارزش افزوده باال به 
مشــتریانی از سراسر دنیاست. غرفه گذار ایرانی 
در کنار مشارکت کنندگان خارجی از کشورهای 
چیــن، تایوان و ایتالیا در ۹ ســالن اختصاصی و 
در چهار گروه کاالیی مواد اولیه، ماشــین آالت، 
محصــوالت و خدمات فنی و مهندســی به ارائه 
توانمندی ها و دســتاوردهای نوآورانه و فناورانه 

خود خواهند پرداخت .

همزمان با دهه فجر

پروژه بومی سازی سیستم کنترل 
توربوکمپرسور به بهره برداری رسید

پروژه بومی سازی سیستم کنترل توربو کمپرسور 
)NP( مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز پتاوه در 
نزدیکی شــهر یاسوج همزمان با چهل و سومین 
فجر انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.مهدی 
جمشیدی دانا، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران 
در آیین بهره برداری از پروژه بومی سازی سیستم 
کنترل توربوکمپرســور )NP( مجتمع تاسیسات 
تقویت فشار گاز پتاوه، ضمن تبریک چهل وسومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، در این باره 
گفت: کارشناســان ابزار دقیق و تعمیرات اساسی 
منطقه ۲ عملیات انتقال گاز با تکیه بر توان علمی و 
خودباوری، اقدام به خلق سیستم کنترلی پیشرفته 
و کامل بومی سازی شده بر اساس نیاز توربین های 
گازی از نوع توربوشفت کردند.وی افزود: سیستم 
کنترلی توربو کمپرسور )NP(یک نسخه پرمحتوا 
و ارزشــمند نرم افزاری کامل داخلی و پیشــرفته 
اســت که بدون هیچ گونه ابهامــی، هم اکنون به 
دســت کارشناسان ابزار دقیق منطقه ۲ عملیات 
انتقال گاز با خالقیت و نوآوری توانسته در مسیر 

بهبود، گامی مهم و اساسی بردارد.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: به 
کارگیری هر چه پیشرفته تر سیستم های کنترلی، 
طول عمر بیشــتر، بازده باالتر و آالیندگی محیط 
زیســتی کمتر و حفاظــت کارآمدتر را به همراه 
دارد همچنین ســرعت عمل و دقت بهره برداران 
را نیز به دنبال خواهد داشت.جمشــیدی دانا ادامه 
داد: یکی از روش های افزایش بهره وری و بازدهی 
مناسب در صنعت انتقال گاز، طراحی سیستم های 
جدید یا ارتقای سیستم های موجود است که در این 
میان، توربین های گازی یکی از پرکاربردترین ها در 
انتقال گاز، به عنوان حرکت دهنده انواع کمپرسور، 
پمــپ  یا ژنراتورهــا به کار گرفته می شــود.وی 
همچینن بیان کرد: پس از ماه ها تالش و مطالعه و 
تحقیق، پایش نمودارها، گراف ها و تجزیه و تحلیل، 
ســرانجام کارشناسان توانستند یک طرح جامع 
کنترلی، روزآمد شــده که دربرگیرنده تازه ترین 
نسخه کنترلی پیشرفته باشد را شبیه سازی کنند

ایران در میان 10 کشور برتر دارنده 
نیروگاه های حرارتی جهان

ایــران با برخــورداری از ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت 
منصوبه نیروگاه های حرارتی توانســته رتبه نهم 
تولیدکنندگان برتر برق حرارتی جهان را به دست 
آورد.ظرفیت کل نیروگاه های جهان به هفت هزار 
و ۳۲۰ گیگاوات رســیده که نیروگاه های حرارتی 
اعم از بخاری، گازی و ســیکل ترکیبی با ظرفیت 
چهار هزار و ۲۸۴ گیگاوات توانســته اند سهم ۵۸ 
درصــدی را در این  میان به خود اختصاص دهند.

کشورهای چین، آمریکا، هند، ژاپن، روسیه، آلمان، 
کره جنوبی، عربســتان، ایران و اندونزی به ترتیب 
۱۰ کشور برتر دارنده نیروگاه های حرارتی جهان 
هســتند.اکنون ظرفیــت کل نیروگاه های ایران 
)حرارتی، تجدیدپذیر، اتمی، برقابی، تولیدپراکنده 
و دیزلی( از مرز ۸۶ هزار مگاوات عبور کرده است 
کــه ۶۹ هــزار مگاوات از ایــن ظرفیت مربوط به 
نیروگاه های حرارتی است و این واحدها ۹۲ درصد 
تولید برق کشــور را بر عهده دارند.تاکنون ۵۸۷ 
واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشــور 
ساخته شده که بیش از ۶۷ درصد این ظرفیت در 

اختیار بخش خصوصی است .

امضــای تفاهم نامه های همــکاری بین ایران و 
روسیه در صنعت نفت و گاز که همزمان با سفر 
رئیس جمهوری اســالمی ایران به مسکو انجام 
شــد، می تواند عالوه بــر افزایش ظرفیت تولید 
ایران، امکان حضور فعال تر در بازاهای صادراتی 
جهان را برای ۲ کشــور به دنبال داشــته باشد. 
بر اســاس این گزارش ، ســفر آیت اهلل ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران به روسیه 
اگرچه ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجاری فراوانی 
به همراه داشــته اســت اما شاید مهمترین بعد 
آن را بایــد در افزایــش همکاری ۲ کشــور در 
زمینه انرژی دانســت.اهمیت موضوع انرژی در 
ایــن ســفر آن چنان زیاد بود کــه وزیر نفت روز 
قبل از ســفر رئیس جمهوری راهی مســکو شد 
تــا رایزنی هــای خود را با شــرکت های فعال در 
ایــن زمینه آغاز کند. همچنین به دلیل اولویت 
انرژی در همکاری های ایران و روســیه، »جواد 
اوجــی« وزیــر نفت ایران به عنوان رئیس ایرانی 
کمیســیون مشــترک اقتصادی ایران و روسیه 
انتخاب شــد.اوجی درباره دیدار با شرکت های 
روسی فعال در زمینه نفت و گاز، گفت: در ۲ ماه 
گذشته با شرکت های توانمند روسی، مذاکرات 
متعددی انجام شد که در جلسات این سفر برخی 
از آن مذاکرات به توافق های بسیار مهمی منجر 
شــد. بعضی از تفاهم نامه هایی که در این ســفر 
امضا شــد، به طور قطع می تواند تاثیر بســزایی 
در صنعت نفت داشــته باشد زیرا ایران و روسیه 
در عرصه انرژی در جهان بازیگران قوی هستند 
و بــا ظرفیت هایــی کــه در صنعت نفت داریم و 
توانمندی شــرکت های روسی، این همکاری با 
مشارکت فعال تأثیر گسترده ای برای کشور دارد.

وی درباره مذاکرات برای ســوآپ گاز روســیه از 
خاک ایران توضیح داد و گفت: در ســفر اخیر، 
بحث ســوآپ گازی روسیه از خاک ایران مطرح 
شد. در ماه های اخیر سوآپ گازی از ترکمنستان 
بــه جمهوری آذربایجــان از خاک ایران محقق 

شــد که همین پیشــنهاد به طرف روس برای 
ســوآپ گاز این کشــور از آذربایجان به جنوب 
ایران به منظور صادرات مطرح شــد که می توان 
ایــن گاز را در قالــب ال ان جی به هر نقطه ای در 
جهان صادر کرد.اما چرا همکاری در صنعت نفت 
و گاز می توانــد مهمتریــن حلقه اتصال اقتصاد 
۲ کشــور ایران و روســیه به شــمار رود و این در 
حالی اســت که ۲ کشــور در بسیاری از زمینه ها 
رقیب هم در بازارهای جهانی هســتند؟ایران و 
روســیه به عنوان بزرگ تریــن دارندگان ذخایر 
گاز جهان هســتند. این دو کشــور در مجموع 
حــدود ۳۵ درصــد از ذخایر گاز دنیا را در اختیار 
دارند و نزدیکی آنها به بازارهای مصرف گاز دنیا 
در آســیا و اروپا ممکن اســت رقابت را به دنبال 
داشــته باشد.با این حال اســتفاده از فرصت ها 
برای افزایش همکاری می تواند زمینه تعامل در 
صنعت نفت و گاز را بین دو کشــور هموار کند.

روســیه با توجه به پیشــرفت هایی که در بخش 
گاز اعــم از اجرای پروژه هــای بزرگ به ویژه در 
آب هــای عمیق و فناوری حفاری و تامین مالی 
پروژه هــا دارد، می تواند بــا انتقال این تجربه ها 

به تســهیل و اجرای پروژه هایی از قبیل توســعه 
میدان هــای گازی، کارخانه هــای ال ان جی و 
احــداث خــط لوله در آب هــای عمیق به ایران 
کمک کند.با این حال روســیه و ایران به دنبال 
افزایش صادرات گاز خود هســتند. در این میان 
برخی مدعی شــده اند که روسیه مانع صادرات 
گاز ایران به اروپا اســت. با توجه به این موضوع 
برخی معتقدند ضرورتی ندارد گاز ایران به روسیه 
بــرود، امــا برخی دیگر صــادرات گاز به اروپا را 
از نظر سیاســی و اقتصادی راهبردی می دانند.

ایران و روســیه به نوعی رقیب هم در تجارت گاز 
محســوب می شوند. روسیه ابزار صادرات گاز به 
اروپا را دارد و این کشــور می تواند با قیمت هایی 
به شــدت اقتصادی گاز خود را تولید کرده و به 
اروپا برســاند.بنابراین زمانی که ایران می خواهد 
وارد بازار اروپا شود، قیمت، مساله مهمی است که 
آیا ایران توان رقابت با قیمت روسیه را دارد و آیا 
انعطاف پذیری در پیشنهادهای قیمتی از سوی 
ایران وجود دارد؟در هر حال روســیه از ایران به 
اروپا نزدیک تر است و زیرساخت های الزم برای 
حضور در این بازار را نیز ایجاد کرده و توســعه 

داده است و پیشینه حضور در این منطقه را دارد 
و قطعا روسیه نمی خواهد که رقیبی در بازار گاز 
اروپا داشــته باشــد.با وجود آنکه ایران در تالش 
اســت تا بازارهای صادراتی گاز خود را گسترش 
دهد، اما مصرف باالی گاز در کشور و به ویژه در 
فصل سرما، برنامه های صادراتی ایران برای گاز 
را دچــار اختــالل خواهد کرد. همه گاز تولیدی 
و حتی بیشــتر از آن در کشــور مصرف می شود.
ایران از نظر ذخایر گازی مشکلی ندارد و ظرفیت 
آن وجــود دارد، امــا باید آن را بالفعل کرد که آن 
هم نیازمند ســرمایه گذاری و جذب منابع مالی 
و انســانی است.روسیه بزرگ ترین ذخایر گازی 
جهان را دارد. همچنین روسیه روزانه در حدود 
۱۰ تــا ۱۲ میلیون بشــکه نفت تولید می کند و 
جزو غول های نفتی و گازی دنیاست و در عرصه 
بین الملل سرمایه گذاری می کند.ایران می تواند 
از این فرصت استفاده کرده و با توسعه همکاری ها 
با روســیه عالوه بــر افزایش ظرفیت تولید نفت 
و گاز خــود، منابــع هیدروکربــوری خود را به 
بازارهای صادراتی برســاند.در این سفر راه های 
گســترش مناسبات اقتصادی، رفع موانع بانکی، 
گمرکی و زیرســاختی، تقویت همکاری تهران و 
مســکو در حوزه نفت و انرژی و ســرمایه گذاری 
مشــترک در طرح های زیربنایــی انرژی مورد 
بررســی قــرار گرفت.همچنین نقشــه جامع و 
کامل همکاری با روســیه که از ســوی ایران در 
بخش باالدست )توسعه میدان های نفت و گاز(، 
بخش پایین دســت )توســعه پتروپاالیشگاه ها 
و پتروشــیمی( همچنیــن انتقــال تجهیزات و 
فناوری راهبردی صنعت نفت تدوین شــده بود، 
مورد تأکید قرار گرفت.از ســوی دیگر، ایران با 
توجه به زیرســاخت های موجود آمادگی خود را 
برای تجارت و ســوآپ گاز از روســیه به ایران و 
دیگر کشــورهای همسایه اعالم کرد، همچنین 
پیشــنهادهایی در زمینه تبدیل گاز به ال ان جی 

و صادرات در قالب آن ارائه شد.

ح برق رسانی روستایی و چاه های کشاورزی کشور خبر داد؛ مجری طر

 اختالف قابل توجه ایران و جهان
در برخورداری روستائیان از برق

مجری طرح برق رســانی روســتایی و چاه های 
کشــاورزی کشور گفت: شــاخص برق رسانی 
به روســتاهای ایران جلوتر از میانگین جهانی 
و همتراز با کشــورهای توسعه یافته است.علی 
چهل امیرانــی اظهــار کرد: در ســال جاری در 
کنار تخصیص اعتبار شــرکت های توزیع برق و 
اعتبارات اســتانی، ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
از ســوی شرکت توانیر برای روستاهای سراسر 
کشــور تزریق شده و در مجموع، امسال بالغ بر 
۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات برق روســتایی 
برای برق رســانی به روســتاهای فاقد برق، برق 
رســانی به عشــایر کوچ روی فاقد برق با حمل 
دســتگاه های خورشیدی و بهسازی و توسعه 
شبکه های برق روستایی با اصالح ضعف ولتاژ، 
پوشــش روشــنایی، جابجایی تیرهای برق در 
معابر و اصالح فرســودگی شــبکه و اتصاالت 
سســت در نظر گرفته شده است که این میزان 
تخصیص تاکنون بی ســابقه بوده است. مجری 
طرح برق رسانی روستایی و چاه های کشاورزی 
کشور با اشاره به هدفگذاری ۱۰ هزار روستا در 
ســال جاری در قالب طرح بهارستان در سراسر 
کشــور گفت: طرح بهارســتان یک طرح کامال 

روســتامحور اســت و هدف از اجرای این طرح، 
بهســازی، توســعه و اصالح شبکه های موجود 
روستایی شامل جابجایی و مقاوم سازی پایه های 
بــرق در معابر روســتایی، تأمین ولتاژ مطمئن 
مشــترکین روســتایی، اصالح روشنایی معابر 
عمومی روستاها، اصالح فرسودگی شبکه برق 
روستاهای مشمول طرح و توسعه شبکه و تأمین 
برق متقاضیان جدید انشعاب است.چهل امیرانی 
تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون برای 
افزون بر پنج هزار روستا خدمات برق روستایی 
انجام شده است و امیدواریم با هدفگذاری صورت 
گرفته تا پایان ســال این خدمات برای ۱۰ هزار 
روستای پیش بینی شده عملیاتی شود و در سال 
آینده روســتاهای اولویت دوم و نقاطی که در 
برنامه نبودند، از این خدمات بهره مند شــوند.
مجری طرح برق رســانی روســتایی و چاه های 
کشــاورزی کشور افزود: براساس آخرین آماری 
که آژانس بین المللی انرژی منتشر کرده است، 
به طور میانگین ۱۵ درصد جمعیت روســتایی 
جهان فاقد برق هســتند، اما در ایران ســه دهم 
درصد روستانشــینان فاقد برق هستند که این 

اختالف برای صنعت برق جای مباهات دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهار کرد :

کسری 235 میلیون متر مکعبی ذخایر 
سدهای پنجگانه استان تهران

مدیــر عامل شــرکت آب منطقه ای تهران، 
با اشــاره به کاهش ۳۴ درصدی بارندگی ها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از کسری 
۲۳۵ میلیــون متر مکعبی ذخایر ســدهای 
پنجگانــه اســتان تهران خبر داد.یوســف 
رضاپــور گفت: در حال حاضر میزان ذخایر 
آبی ســدهای پنج گانه تهران ۳۱۹ میلیون 
متر مکعب اســت که نســبت به حجم ۵۵۴ 
میلیون مترمکعبی مشــابه در سال گذشته، 
با کســری ۲۳۵ میلیون متر مکعبی مواجه 
هستیم.وی افزود: علی رغم بارش های اخیر، 
شرایط بارندگی حوضه آبریز سدهای استان 
تهران از وضعیت مناســبی برخوردار نبوده 
به نحوی که میزان بارش ها نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشته ۳۴ درصد و نسبت به 
متوســط بلندمدت ۲۵ درصد کاهش یافته 
اســت.رضاپور همچنین با اشاره به اینکه در 
ماه هــای اخیر ورودی  آب به ســدها با روند 
کاهشــی مواجه بوده، ادامــه داد: از ابتدای 
سال آبی تاکنون  ۱۸۷.۴ میلیون متر مکعب 
ورودی آب به دریاچه سدهای پنجگانه استان 
تهران بوده  اســت.به گفته وی، ورودی  آب 

به مخازن ســدهای تامین کننده آب شرب 
اســتان تهران ۲۸ درصد کاهش یافته است، 
چراکه در مدت مشابه سال آبی گذشته این 
میزان ۲۶۲ میلیون متر مکعب بوده اســت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهار 
داشت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 
و افزایش مصرف آب، شــرایط شکننده می 
شود.رضاپور، با تاکید بر تامین آب مطمئن، 
پایدار و با کیفیت برای شــهروندان، یادآور 
شــد: برنامه ریزی های آبفای استان تهران و 
سیاست و خط قرمز وزارت نیرو این است که 
با همراهی و همکاری بیش از پیش مردم با  
همین منابع آب محدود تامین آب با کیفیت 
را برای شــهروندان داشته باشیم.مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای تهران از شهروندان 
درخواست کرد: با در نظر گرفتن محدودیت 
منابــع آبی و صرفه جویی و رعایت الگوهای 
مصــرف، بــه کاهش برداشــت آب از حجم 
ذخیره سدهای تهران و همچنین منابع آب 
زیرزمینی اســتان کمک کنند تا در روزهای 
آینده مشــکلی به لحــاظ تامین مطمئن و 

پایدار آب شرب ایجاد نشود.

مدیــرکل تدویــن و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی 
وزارت نفت ضمن تشــریح اقداماتی که برای کارکنان ایثارگر 
صنعت نفت در یک سال اخیر انجام شده است، از حل مسائل 
مدنظر این کارکنان همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی خبر 
داد.حمید حســین نژاد ضمن تبریک دهه مبارکه فجر و زنده 
نگهداشــتن یاد ایثارگران و شــهدای معزز انقالب اسالمی از 
حل مســائل ایثارگران صنعت نفت  از جمله کســر ساعت کار، 
پاداش بهره وری و ایاب و ذهاب مشــموالن حالت اشــتغال، 
بازخرید مرخصی ایثارگران برای سال های ۹۵ تا ۹۹ به صورت 
خارج از ســقف و پوشــش هزینه های درمانی ایثارگران خبر 
داد و اعالم کرد: بر اســاس قانون جامع خدمات به ایثارگران، 

آیین نامه های مربوط به این عزیزان که از سنوات گذشته ابالغ 
نشده بود، اجرایی شد.وی در تشریح اقدام هایی که در یک ماه 
گذشــته برای ایثارگران صنعت نفت رخ داده اســت، به اعمال 
کســر ســاعت کار، پاداش بهره وری و ایاب و ذهاب مشموالن 
حالت اشــتغال اشاره کرد و گفت: باوجود آرای هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری و پیگیری دیوان محاســبات کشــور مبنی 
بر عدم موضوعیت قانونی پرداخت کســر ســاعت کار، پاداش 
بهره وری و ایاب و ذهاب مشموالن حالت اشتغال که به صورت 
علی الحســاب پرداخت می شــد، بر اساس مصوبه اخیر شورای 
اداری و اســتخدامی با موافقت وزیر نفت برقرار شــد.مدیرکل 
تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت، 

از پرداخــت ۱۰۰ درصدی هزینه درمانی ایثارگران )پرداخت 
بر اســاس میزان هزینه درمان، مازاد بر ســقف تعرفه( در آینده 
خبر داد.حســین نژاد به ابالغیه بازخرید مرخصی مشــمولین 
حالــت اشــتغال خبــر داد و گفت: در ماه جــاری با ابالغ این 
موضوع )بازخرید مرخصی( معوق این عزیزان از ســال ۱۳۹۵ 
تا ۱۳۹۹ نیز پرداخت شد.وی، از اقدامات در حوزه خدمت به 
ایثارگران که در دولت سیزدهم )مهرماه به بعد، به غیر از یک 
ماهه اخیر( انجام شــده اســت، یاد کرد و گفت: اجرای قانون 
تفســیر بند )و( ماده )۴۴( قانون برنامه پنجم توســعه ۵ هزار و 
۷۰۰ نفر، اجرای مفاد بند )د( تبصره ۲۰ قانون بودجه ســال 

۱۴۰۰ حدود ۱۸ هزار انجام شده است.

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت اظهار کرد :

دهه فجر انقالب اسالمی و خبرهای خوش برای ایثارگران

خبر  ویژه
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55بانک و بیمه کسب امتیاز 90 پست بانک ایران 
در هشتمین دوره ارزیابی پایش 
کیفیت خدمات الکترونیکی در 

بین 168 دستگاه اجرایی

عضــو هیــات مدیــره اجرایی از   
افزایش امتیاز پســت بانک ایران در هشتمین 
دوره ارزیابی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، 
درگاه ها و پرتال های دســتگاه های اجرایی به 
۹۰٫۰۸ در بین ۱۶۸ دستگاه اجرایی خبر داد.

فرهاد بهمنی با اشاره به اینکه این دوره از ارزیابی 
ها در ۳۶ شــاخص و در چهار محور انجام شــده 
است، گفت: امتیاز پست بانک ایران در دوره هفتم 
۸۶٫۴۵ از ۱۰۰ امتیاز بود و با افزایش امتیاز بانک 
به ۹۰٫۰۸ در دوره هشتم ، در جمع ۱۷ دستگاه که 
در رتبه عالی قرار دارند، رتبه دوازدهم را به دست 
آورد. عضو اجرایی هیات مدیره، ارزیابی این دوره 
از پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و 
پرتال های دستگاه های اجرایی را نسبت به دوره 
گذشته سختگیرانه تر اعالم کرد و ادامه داد: پست 
بانک ایران تنها بانک شرکت کننده در این ارزیابی 
بوده است و توانسته با کسب چهار امتیاز بیشتر 
نســبت به دوره هفتم این جایگاه را بدست آورد. 
وی افزود: این بانک در شاخص های دولت کاربر 
محور، با ۹۸ امتیاز، رتبه اول و در دولت شفاف با ۹۰ 
امتیاز، رتبه دوم را به دست آورده است. بر اساس 
این گزارش، پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، 
درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور  
از سوی سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در قالب ۳۶ شاخص ارزیابی، 
۳۸ خدمت شناســنامه دار و ۱۲۵ زیرخدمت دو 

بار در سال انجام می شود.

مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

رشد 191 درصدی صدور 
حواله های ارزی در ده ماهه 

نخست سال جاری
 مدیرعامل صرافی توسعه 
صادرات ایران گفت: طی 
ده ماه گذشته، تعداد سه 
هزار و ۷۶۵ فقره حواله به 
 ۷۰۰ تقریبــی  ارزش 
میلیون یورو توســط این صرافی صادر شده که 
این میزان در مقایسه با یک هزار و ۲۹۶ حواله 
صادره دوره مشــابه ســال قبل، رشــد ۱۹۱ 
درصدی نشان می دهد. محسن بوالحسنی در 
گفتگو با خبرنگاراگزیم نیوز ضمن تبریک آغاز 
دهه مبارک فجر و فرارســیدن سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، اظهار داشت: با پیگیری های 
صورت گرفته، صورتجلسه افزایش سرمایه این 
شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده سال 
۱۳۹۷ از میــزان ۶۰ میلیــارد ریــال به ۲۰۰ 
میلیارد ریال در مرجع ثبت شرکت ها، به ثبت 
رســیده اســت. وی یادآور شد: شرکت صرافی 
توســعه صادرات به عنوان اولین صرافی بانکی 
کشــور اســت که از ســال ۱۳۸۳ به مشتریان 
خدمات ارائه می دهد. به گفته وی، این صرافی 
پاسخگوی نیازهای ارزی واردکنندگان کشور 
به ارز نیز است و به واردکنندگان پس از انجام 
مراحل اخذ ثبت ســفارش و تایید گواهی ثبت 
آماری ارز ارائه می کند. بوالحسنی ادامه داد: با 
توجه به ایجاد شبکه تراستی و کارگزاری وسیع 
در اغلب کشــورها، این شرکت قادر خواهد بود 
تمــام ارزهای صادراتــی صادرکنندگان را در 
اقصی نقاط دنیا دریافت و در چارچوب ضوابط 
موجود نسبت به خرید، پرداخت مابه ازای ریالی 
و همزمــان رفع تعهــدات صادراتی اقدام کند. 
همچنیــن منابع ارزی نقدی صادرکنندگان به 
صــورت اســکناس بــه منظور رفــع تعهدات 
صادراتی، از طریق شعب این شرکت در تهران 
و شــعب بانک توسعه صادرات ایران در سراسر 
کشور به هر میزان قابل دریافت بوده و همزمان 
مابه ازای ریالی آن به نرخ ســنا قابل پرداخت 

است.

اخبار

کارآفرین، تندیس سیمین جایزه 
ملی مدیریت مالی را گرفت

 بانک کارآفرین تندیس 
ســیمین دوازدهمین 
جایزه ملــی مدیریت 
مالی را دریافت کرد. تندیس سیمین دوازدهمین 
دوره  جایــزه ملی مدیریت مالی ایران با توجه به 
عملکرد مطلوب و شایســته بانــک کارآفرین در 
حوزه های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی 
و.. بــه ایــن بانک اعطا شــد . در مراســم تقدیر از 
برگزیدگان که با حضور جمع کثیری از مقامات و 
مدیران کشوری برگزار شد، دکتر فرشاد محمد پور 
معاون مدیر عامل در امور  مالی و امور مجامع بانک 
به عنوان نماینده بانک تندیس سیمین دوازدهمین 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد. 
الزم به ذکر اســت که این جایزه با هدف حمایت 
مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی به جایگاه 
واقعی در شرکت ها و سازمان ها، تشویق و ترغیب 
شرکت ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط 
قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی 
مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، 
تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان 
در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و 
قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در مالی و 
اقتصادی و فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق 
مدیران مالی برگزار می شود. بر اساس این گزارش 
طراحی مدل جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط 
اساتید و متخصصین خبره در مدل های مطرح دنیا 
صورت گرفته اســت. بــه گونه ای که در این مدل 
ارزیابی حوزه مالی و اقتصادی سازمان ها و شرکت ها 
با استفاده از معیارها و شاخص های تخصصی مالی 

و حسابداری انجام می پذیرد.

از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت گرفت؛

پرداخت 13هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به کارکنان شپنا

بانــــک  بزرگ تریــــن 
قرض الحسنه کشور بیش از 
۱۳هزار فقره تســهیالت به 
کارکنان پاالیشگاه و بهداری 
نفت اصفهان پرداخت کرده 
اســت. پرداخت تسهیالت قرض الحسنه آسان به 
کارکنــان نهادها و شــرکت های مختلف یکی از 
رویکردهایی اســت که این بانک به طور جدی مد 
نظر قرار داده است. در همین رابطه بیش از ۱۳هزار 
فقره تسهیالت به کارکنان پاالیشگاه و بهداری نفت 
اصفهان در ادوار مختلف پرداخت شده است. مبلغ 
تسهیالت پرداخت شده به بیش از ۸هزار میلیارد 
ریال می رسد.ایجاد یک باجه خدمات بانکی در محل 
پاالیشــگاه نفت اصفهانافــزون بر این، ۶هزار فقره 
افتتاح حساب جاری پیمانکاران و کارکنان پاالیشگاه 
بــرای تعامــل پایدار با این قشــر از ســوی بانک 
قرض الحســنه مهــر ایران صورت گرفته اســت. 
پرداخت حقوق کارکنان قرارداد مستمر پاالیشگاه 
نیــز بالغ بــر ۲هزار نفر و همچنین صدور بن کارت 
بــرای همه کارکنان مجموعه نیز از جمله اقدامات 
صورت گرفته توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران 
است.همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران برای 
ارائــه خدمــات بانکی و آموزش نحوه اســتفاده از 
ابزارهای الکترونیکی، یک باجه در محل پاالیشگاه 
نفت اصفهان ایجاد کرده است.حسن خلق کارکنان 
بانک قرض الحســنه مهر ایران قابل تقدیر استدر 
نشســتی با مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
محسن قدیری، مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان 
از بانک قرض الحســنه مهر ایران به علت رضایت 
حداکثری کارکنان شــرکت از خدمات این بانک 
تشــکر کرد.صرامی، معاون مالی و بازرگانی و عضو 
هیأت  مدیره شــرکت پاالیشگاه نفت اصفهان نیز 
ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیت های چندین ساله 
این بانک، گفت: ان شاءاهلل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به نخستین بانک و بانک عامل در پاالیشگاه 
نفت اصفهان تبدیل خواهد شد.جوادی، دیگر عضو 
هیأت  مدیره پاالیشگاه نیز از با برکت بودن تسهیالت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران سخن گفت و به خاطر 
حســن خلق و عملکرد مطلوب کارکنان این بانک 

در همه شعبه ها تقدیر کرد.

؛  کشور گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری  در دوازدهمین دوره 

10 رئیس شعبه موفق بانک دی معرفی شدند
۱۰ رئیس شعبه بانک دی از سوی مؤسسه 
عالــی آموزش بانکــداری ایران به عنوان 

رؤسای موفق شعب تجلیل شدند.
در دوازدهمین دوره گردهمایی رؤســای 
موفق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 
کشور که با حضور علی صالح آبادی، رئیس 
کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران ارشد 
ایــن بانــک و همچنین با حضور مجازی 
مدیران ارشد بانک های کشور برگزار شد، 
از ۱۰ رئیس موفق شعب بانک دی تجلیل 

به عمل آمد.
در این گردهمایی که با موضوع »آموزش 
و توســعه منابع انســانی شعب« برگزار 
شــد، »بابــک عزیزی«، رئیس شــعبه 
مســتقل مرکزی بانک دی، »ســپیده 
شیربخت«، رئیس شعبه نیاوران، »رامین 
قاسمی«، رئیس شعبه شریعتی، »زینب 
محمدزاده«، رئیس شــعبه میدان ونک، 
»فتانه ابوالی«، رئیس شعبه آفریقا، »امید 
امانداد«، رئیس شعبه سهروردی شمالی، 

»سیدمحمدحسین قاســمی«، رئیس 
شعبه وزراء، »علی فاتحی«، رئیس شعبه 
حافــظ، »رضا طوالبی«، رئیس شــعبه 
توحیــد و »اســماعیل عالمی نســب«، 
رئیس شعبه بندرعباس به عنوان رؤسای 

موفق شــعب بانک دی انتخاب و معرفی 
شــدند. انتخاب رؤســای موفــق در این 
گردهمایــی بر اســاس ارزیابی عملکرد 
رؤســای موفق شعب بانک ها و مؤسسات 
اعتباری برای ســه ســال منتهی به سال 

۱۳۹۹ در ۷ شــاخص درصد رشد منابع، 
رشد مصارف، کاهش مطالبات نسبت به 
مصارف، متوسط سهم تسهیالت اعطایی 
از کل ســپرده های شعبه، درصد تحقق 
اهداف در مورد ســپرده ها و سایر عوامل، 

ویژگی های خاص بانک و وضعیت شعبه 
از لحاظ ســودآوری صورت گرفته است. 
گفتنی اســت گردهمایی رؤسای موفق 
بانک هــا و مؤسســات اعتباری کشــور، 
همه ساله توســط مؤسسه عالی آموزش 
بانکــداری ایران با هدف انتقال تجربیات 
و مهارت هــای علمی رؤســای شــعب و 
همچنیــن بــا هدف قدردانــی و تکریم 
از مدیریت شــعب بانک ها و مؤسســات 
اعتباری به عنوان ارزشــمندترین دارایی 
آن ها برگزار می شــود. در این گردهمایی 
که به علت شــرایط ناشــی از شیوع کرونا 
به صورت مجاری برگزار شــد، مراســم 
قدردانی از رؤســای موفق شــعب بانک 
دی، در ســاختمان مرکــزی این بانک با 
اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی توســط 
فریدون رشــیدی، عضــو هیئت مدیره و 
معــاون اعتبارات بانــک دی و همت اهلل 
حســین زاده، معاون بانکــی و بازاریابی 

بانک انجام شد.

نئو بانک ایران زمین نوعی دیجیتال مارکتینگ در توسعه خدمات
دیجیتــال مارکتینگ و فعالیت های نوین بازاریابی خدمات بر بســتر 
وب و تحــت عنــوان نئوبانک باعث ارائه خدمات بانکی ارزانتر نســبت 
به بانک هاي ســنتی شــده و مزیت رقابتی بیشتری در میان بنگاهای 
اقتصادی با رویکردجذب مشتری فعال و سرمایه گذاری، شده است.

 در سال های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی، مفاهیم نوینی در بانکداری 
شکل گرفته و شیوه ارائه خدمات در جهان را با تغییرات شگرفی رو به 
رو کرده است، بانک ها برای اینکه بتوانند در بازار مالی از مزیت رقابتی 
بهره مند گردند باید همواره بتوانند خود را با شــرایط جدید ســازگار 

نموده و فناوری های جدید را پذیرا باشند.
امروزه یکی از مالک های اصلی رقابت بین بانک ها، میزان ارائه خدمات 
غیرحضوری بر بستر دیجیتال و با بهره مندی از متدهای دانش بنیان 
بر پایه فناوری اطالعات، به صورت مشتری محور، متنوع، سریع و کم 
هزینه اســت و “نئوبانک” مفهومی اســت که این ویژگی ها را پوشــش 

می دهد.
در ســال های  ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، نســل جدیدی از رقبا در صنعت مالی 
ظهور کرد که می کوشــید با تمرکز بر بســتر موبایل نســبت به ایجاد 
بانک هــا جدید و مــدرن اقدام نموده و از این طریق بتوانند بانک های 
سنتی و شعبه های فیزیکی را به چالش بکشند. از این گروه بازیگران 
 Starling ،“ Monzo“ ،“ Fidor Bank“ ،“Atom“  جدیــد می تــوان به

Bank” و  “Pockit” اشاره نمود.
این نئو بانک ها با سرعت بسیار زیاد مورد استقبال کاربران قرار گرفته 
و در فاصله زمانی کوتاهی رشــد نموده و ســودآور شده اند، این رقبای 
جوان با شفاف ســازی فعالیت ها، تجزیه و تحلیل داده ها، ساده ســازی 
مدل کســب و کار و ارائه خدمات بانکی ارزان تر نســبت به بانک های 
بزرگ توانسته اند تا با ایجاد مزایای رقابتی بیشتر، بسیاری از مشتریان 

را به سوی خود جذب نمایند.
بانکداری دیجیتالی بر بستر موبایل را نباید با سرویس های الکترونیکی 
که بانک های ســنتی ارائه می دهند اشــتباه گرفت. چراکه، بانک های 

ســنتی با اســتفاده از بستر فناوری اطالعات، امکان دسترسی ساده تر 
بــه برخــی از خدمات بانکی را فراهم می کردند؛ در حالی که بانک های 
تازه وارد و نئو بانک ها می کوشــند تا تمام خدمات بانکی از قبل احراز 
هویت، امکان باز کردن حســاب، گرفتن وام، مدیریت مالی و … را در 

بستر ابزارهای موبایلی به مشتریان عرضه کنند.
امروزه این بانک های دیجیتالی با اســتفاده از زیرســاخت موبایل و با 
اخذ مجوزهای مربوط به رگوالتوری که متناســب با قوانین هر کشــور 
متفاوت است، اغلب خدمات بانکی را به صورت ارزان و بر پایه مدل های 
درآمدی متفاوت به مشتریان بانکی به خصوص مشتریان بانکی نسل 

  Z)جوانان( ارائه می دهند.
ایران زمین در مسیر تحقق نئوبانک

عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین در راســتای ارائه 
خدمات مالی و بانکی با محوریت بانکداری دیجیتال، اظهار داشــت: 
نگاه مجموعه بانک ایران زمین خلق ارزش در راســتای ارائه خدمات 
نوین بانکی و مالی به مشــتریان اســت و در این راستا حضور مجموعه 
های بزرگی همچون های وب می تواند تسریع کننده و راه گشا باشد.

پورســعید ادامه داد: پس از چندین ســال تالش مجدانه همکاران در 

بانک ایران زمین این امکان فراهم شده است سرویس های بانکی را در 
یک نئو بانک پیاده سازی کنیم و بر اساس بستری که ایجاد شده است 
بتوانیم خدماتی را به مردم ارائه دهیم که ارزش افزوده فراوانی دارد و 
ظرفیت و بستر الزم برای ارائه خدمات و سرویس های بیشتر در حوزه 
بانکداری دیجیتال به مشــتریان در بانک ایران زمین فراهم اســت و با 
پتانسیل موجود خلق خدمات جدید از اهمیت باالیی برخوردار است.

 فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین پروژه بانک 
در ایــن حــوزه را اولیــن نئوبانک واقعی در کشــور اعالم کرد و گفت: 
مدل موفق در نئوبانک این اســت که کســب و کارهایی که خدمات 
به مشــتریان می دهند به ســمت نئوبانک بروند و نقش بانک در این 
میان خدمت رسانی به این حوزه است و مهمترین بحث در این راستا 
نوآوری است. نوآوری معموالً از بیرون به داخل سازمان وارد می شود 
و این موضوع باعث شده است که استارت آپ ها بدلیل ارتباط نزدیک 
با مشــتری وارد میدان می شــوند تا نوآوری را به سازمان تزریق کنند. 
در این میان مرکز نوآوری بانک ایران زمین با همراه شرکت های وب 
می توانند تبادل اطالعات داشته باشند که نهایتا برای هر دو مجموعه 

ارزش آفرین خواهد بود.
اینالویی در پایان اضافه کرد: مفهوم بانک دیجیتال به معنای یک بانک 
کامال مکانیزه به همراه شعب و ادارات مرکزی و تمامی خدمات بانکی 
اســت و نئوبانک گزیده ای از خدمات پرمصرف و ضروری بانک اســت 
که در اختیار مشــتری قرار می گیرد. ارتباط مشــترک بانک و شرکت 
های وب موجب ارائه سرویس های پایه و خدمات مطلوب به مشتری 

خواهد شد که ارزشمند است.
گفتنی اســت، موسســه  “KPMG” سود بازیگران تازه وارد این حوزه 
در انگلستان را مبلغی معادل  ۱۹۴ میلیون دالر برآورد کرده؛ هر چند 
این میزان سودآوری در برابر میانگین سود ۵ الی ۶ میلیون دالری پنج 
 RBS،””Lloyds” ” Barclays” ،”HSBC“ بانک بزرگ، یعنی بانک های

Santander ”” رقم ناچیزی به نظر برسد.

اخبار

در این کنفرانس که با ســخنرانی علی صالح آبادی رئیس کل بانک 
مرکزی و فرشــاد حیدری رئیس موسســه عالی آموزش بانکداری 
ایران و طی ارتباط آنالین با شبکه شعب کشور برگزار شد، روسای 

موفق ده شعبه بانک توسعه تعاون مورد تجلیل قرار گرفتند.
بر این اساس پرویز صادقی حسنوند رئیس شعبه مستقل مرکزی، 
محمد رضا کاظمی دینه رودی رئیس شعبه مرکزی کرج، منصور 
چابوک رئیس شــعبه توحید تهران، مســعود کریمی رئیس شعبه 
مرکزی نهاوند، عباس آزاد رئیس شــعبه بزرگمهر اصفهان، حمید 
ابری رئیس شعبه سجاد مشهد، ابوالفضل اوالدی فرد رئیس شعبه 
مرکزی گرگان، محمد پور عباس رئیس شــعبه شــریعتی اهواز، 
امیر مرتضی رئیس شــعبه مهدی شــهر سمنان، رضا اسدی رئیس 

شــعبه امیر مازندرانی ســاری مورد تشویق قرار گرفتند و کلیپی از 
صحبت های پرویز صادقی حسنوند رئیس شعبه مستقل مرکزی به 
عنوان نماینده روسای شعب موفق بانک با موضوع عوامل موفقیت 
شعبه پخش شد. در این همایش علی صالح آبادی رئیس  کل بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نقش مهم رعایت اخالق حرفه ای 
و رفتار نیکو با مراجعین در موفقیت روســا و همکاران شــعبه اشاره 
کرد و فرشاد حیدری رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران 
نیز گزارشــی تحلیلی از نظرســنجی صورت پذیرفته در خصوص 
نقش آموزش های حرفه ای در ارتقای سطح خدمات شعبه ارائه داد. 
گفتنی اســت در این رویداد آنالین حدود ســه هزار نفر از همکاران 

شبکه بانکی حضور داشتند.

تقدیر از روسای موفق شعب بانک توسعه تعاون همگام با شبکه بانکی

خبر  ویژه

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 140060324001004141  مــورخ 1400/10/2 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهنــام یوســف 
زاده فرزنــد مندنــی بــه شــماره شناســنامه 629 کدملــی 1819444805 صــادره از آبــادان 
را نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 
8209/88 متــر مربــع در قســمتی از پــالک 916/136 اصلــی واقــع در بابــا علیشــاء گنــاوه 
ــذا بــه منظــور  ز گردیــده اســت ل خریــداری مــع الواســطه از آقــای مندنــی یوســف زاده محــر
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــه  ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/2 

گناوه  ک شهرستان  محمد چهابدار - رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 592

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مــورخ 1400/10/21 هیــات موضــوع قانــون  رای شــماره 140060324001004495   برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد 
حیاتــی فرزنــد نوشــاد بــه شــماره شناســنامه 83 کدملــی 3539672885 صــادره از گنــاوه 
را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 191/27 متــر مربــع در قســمتی از پــالک 
917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای حیــدر خســروانی و 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ز گردی ــر ــرکا مح ش
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع ضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و 

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/2 

گناوه  ک شهرستان  محمد چهابدار - رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 593

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانــون  موضــوع  هیــات   1400/10/2 مــورخ    140060324001004142 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مســعود  ــدر گن ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بن
ــادره  ــی 1818788462 ص ــنامه 1490 کدمل ــماره شناس ــه ش ــود ب ــد محم ــف زاده فرزن یوس
ــه  ــاورزی ب ــن کش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــادان را نس از آب
مســاحت 8209/88 متــر مربــع در قســمتی از پــالک 916/136 اصلــی واقــع در بابــا علیشــاه 
ــذا بــه  ز گردیــده اســت ل ــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای مندنــی یوســف زاده محــر گن
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــه  ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/3 
گناوه  ک شهرستان  محمد چهابدار - رئیس ثبت اسناد و امال

م / الف 591

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 140060324001003291 مــورخ 1400/8/12 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
زنــد  ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا احمــدی فر
محمــد بــه شــماره شناســنامه 2302 کدملــی 1818051478 صــادره از آبــادان را نســبت بــه 
ــی  ــالک 917 اصل ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت 210/40 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای ابــول خــادم زاده و شــرکا محــرز  واقــع در امامــزاده گن
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع ضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و 

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/3 
گناوه  ک شهرستان  محمد چهابدار - رئیس ثبت اسناد و امال
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در مصلی نماز جمعه شهرستان کوهسار؛

میز خدمت این هفته برگزار شد
البرز / گروه استان ها: میز خدمت نماز جمعه این هفته با حضور حجت االسالم والمسلمین حاج  آقا مجتبی 
محمدی امام جمعه محترم ،  دکتر مجتبی عبداللهی  اســتاندار البرز و هیئت همراه و فرماندار شهرســتان 
ساوجبالغ و هیئت همراه و مدیریت  بخش و مدیریت  شهر کوهسار در مصلی نماز جمعه شهر کوهسار استان 
البرز و با حضور پر شــور مردم  برگزار شــد. دکتر عبداللهی  روز جمعه با حضور در نماز جمعه شــهر کوهســار و 
بخش چندار  و دیدار با مردم این شهر  گفت  عمده مشکالت مطرح شده در  میز خدمت نماز جمعه ، تقاضای 

تســهیالت برای توســعه اشــتغال  جوانان ، خدمات شهری و روستایی و مشالت اراضی قولنامه ای  و مشکالت 
اراضی ستاد فرمان حضرت امام  )ره(  و نزدیکی سکوی زباله در محدوده شهر بود.دکترعبدالهی  عنوان کرد: در 
میز خدمت مدیران مستقیم با مردم دیدار و مشکالت آنان را بررسی کردند.تالش می شود مطالبه های مردمی 
تا رسیدن به نتیجه دلخواه مردم پیگیری شود.در این مالقات  مستقیم  و مردمی استاندار البرز و هیات همراه، 

مشکالت شهروندان شهر و بخش چندار  مورد بررسی قرار دادند

: آیین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر در تبریز فرمانده سپاه عاشورا در 

رسانه ها در خط مقدم حراست از مرزهای دینی و فرهنگی کشور قرار دارند
 آذربایجان شرقی / گروه استان ها: فرمانده 
ســپاه عاشورا گفت: اصحاب رسانه و رسانه 
ها در خط مقدم حفظ و حراست از مرزهای 
دینی عقیدتی و فرهنگی کشور قرار دارند 
و در واقــع فرمانــده و رزمنــده این میدان 
هستند.سردار ســرتیپ دوم پاسدار اصغر 
عباســقلیزاده در آیین اختتامیه پنجمین 
جشــنواره رســانه ای ابوذر در تبریز، اظهار 
کرد: رســانه های دشــمنان انقالب تالش 
می کنند با شــبهه افکنی نســبت به نظام 
جمهوری اســالمی و انقالب ابهام آفرینی 
کنند که تاکنون این حربه بی اثر شــده و 
فعاالن و اصحاب رسانه رودرروی این جنگ 
نرم قرار دارند. وی افزود: دشــمنان انقالب 
با جنگ رســانه ای تالش می کنند با ایجاد 
استحاله فرهنگی به باورها و اعتقادات مردم 
حمله کنند و به این طریق به دنبال یارگیری 
هستند اما نه فقط موفق نشدند بلکه مردم 
همچنان پایبند انقالب و علقه های انقالبی 
خود هستند.سردار عباسقلیزاده همچنین 
با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب در 
خصوص اهمیت حفظ و حراست از فرهنگ 
کشور گفت: رهبری از سال ۱۳۷۲ تاکنون 
بــا ذکر مفاهیــم و رهنمودها در خصوص 
فرهنــگ در قالب هجمه فرهنگی، ناتوی 
فرهنگی، شــبیخون فرهنگــی و تهاجم 
فرهنگی هشــدارهای الزم را در خصوص 
مقابله با فرهنگ مهاجم اســتکباری دادند 
که در این خصوص فعالین رسانه به عنوان 
افســران جنگ نرم باید در مقابل دشمنان 
مقابلــه مناســب را داشــته باشــند. وی 
خاطرنشان کرد: دشمنان انقالب به جبهه 

جنگ نرم امید بسته تا با پیروزی و غلبه به 
اعتقادات مردم بتوانند به صفوف انقالب نفوذ 
کنند که البته با هوشیاری مردم و رسانه ها 
موفق نشــدند.وی با اشاره به اینکه عبرت 
پذیری از تاریخ اسالم و بشریت به خصوص 
عاشورا، تاریخ اسالم و تاریخ انبیا موجب شده 
است تا فتنه های دشمن دفع شود، تاکید 
کرد: دشــمنان انقالب مقابل ما صف آرایی 
کردند و با ایجاد شبهه افکنی، اختالف افکنی 
و تفرقه افکنی به دنبال شکســتن صفوف 

انقالب هستند.

جشنواره ابوذر با هدف ایجاد رقابت 
رسانه ای برگزار می شود

جانشین سازمان بسیج رسانه آذربایجان 
شــرقی و دبیر پنجمین جشــنواره رسانه 
ای ابــوذر نیــز در این آییــن گفت: همه 

شــرکت کنندگان در جشــنواره ابــوذر 
برگزیده هســتند، زیرا همه آنها در جبهه 
انقالب هســتند و نیت و هدفشــان تولید 
محتوا برای جبهه انقالب و توسعه استان 
بوده است.بیرامزاده اظهار کرد: جشنواره 
ابــوذر با هــدف ایجــاد رقابت رســانه 
ای، افزایــش تولیــد محتوا و شناســایی 
اســتعدادهای خبری آذربایجان شرقی 
برگزار می شود.وی ادامه داد: خبرنگاران 
جزو مظلوم ترین قشــر جامعه هستند که 
به رغم مشــکالت فراوان در حوزه کاری 
خودشان همواره صدای مردم بوده اند، رفع 
مشــکالت این قشر زحمتکش و پرتالش 
همت مسووالن را می طلبد، بسیج رسانه 
نیز در این راســتا ضمــن مطالبه گری از 
مســووالن خود را در کنار خبرنگاران می 
داند.بیرامــزاده گفت: طبق اذعان هئیت 

داوران آثار ارســالی به پنجمین جشنواره 
ابوذر از کیفیت خوبی هم در محتوا و هم 
در ساختار برخوردار بوده است.وی افزود: 
بی شک زحماتی که خبرنگاران استان در 
ایام کرونا متحمل شــدند، یادآور دوران 
دفاع مقدس بود و در اوج کرونا دوشادوش 
مدافعان ســالمت در خــط مقدم نبرد با 
کووید ۱۹ جنگیدند. وی همچنین گفت: 
در پنجمیــن دوره جشــنواره ابوذر بیش 
از ۴۵۰ هســتند از ۱۱۰ فعال رســانه ای 
به دبیرخانه این جشــنواره رسیده بود که 
پــس از دو مرحله داوری ۱۳ اثر برگزیده 
در بخــش هــای مختلف انتخاب و ۱۷ اثر 
نیز شایسته تقدیر شدند.گفتنی است این 
جشنواره در ۱۰ محور و ۸ قالب یادداشت، 
گفتگو، تیتر، چندرسانه ای، موشن گرافی، 

ویدئوگرافی و پادکست برگزار شد.

 جهاد تبیین 
جزو وظایف اصلی رسانه ها است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربایجان شــرقی نیــز در این آیین گفت: 
جهاد تبیین جزو وظایف اصلی رســانه ها 
است که مورد تاکید رهبر معظم انقالب می 
باشد.تراب محمدی اضافه کرد: تالش های 
رســانه ای دشمنان با هدف براندازی انقالب 
اســالمی بوده اما به جایی نرسیدند طوری 
که خودشان شکست خوردند، همچنان که 
نظام جمهوری اســالمی با اقتدار آرمان ها و 
اهداف خود را دنبال می کند، البته تمام این 
ها نیاز به تبیین رسانه ها دارد همانطور که 
تاکنون نیز رســانه ها توانستند به خوبی از 
ارزش های انقالب اســالمی حراست کنند. 
وی ادامه داد: دنباله  روی از رهبری از جمله 
تالش های نهادهای گفتمان ساز مثل بسیج 
است که رسانه ها نیز از این تالش ها حمایت 
کامل دارند چون در دهکده جهانی، رسانه ها 
تعیین کننده هستند و رسانه های کشور ما 
نیز همواره در این خصوص تعیین کنندگی 
الزم را داشــتند.تراب محمدی خاطرنشان 
کرد: برای محتوا سازی رسانه ها مهمترین 
و شاخص ترین موضوع توجه به فرمایشات 
رهبری و گام دوم انقالب است تا محتوا سازی 
بر این اســاس انجام شود. وی ادامه داد: گذر 
از گردنــه های پرخطر همچنان وجود دارد 
که قدرتمندانه از آن عبور می کنیم و در این 
راه رهبری حکیم انقالب اســالمی تضمین 
پیروزی بوده و رسانه ها باید محتوای خود را 
بر این اساس تهیه و تبیین کنند که همواره 

رهبری انقالب را به پیش برده است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان:

 امســال 3 میلیون نهال 
 برای زراعت چوب 

در استان گلستان تولید شد

گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری گلســتان گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون سه میلیون و 
۳۳ هــزار اصله نهال صنوبر و اکالیپتوس 
برای استفاده در زراعت چوب این استان 
تولید شد.عبدالرحیم لطفی اظهار داشت: 
این نهال ها در سه نهالستان اقماری قرق، 
قپــان و تاویس تولید شــده و ۲ میلیون 
از ایــن تعداد بــرای جنگل کاری و فضای 
سبز است.وی بیان کرد: در حوزه عملکرد 
پروژه زراعت چوب، در مجموع هزار و ۷۱۷ 
هکتار اراضی استان زیر کشت نهال  رفت 
که از این مقدار ۱۸۵ هکتار در اراضی ملی 
بود.مدیــرکل منابع طبیعی وآبخیزداری 
گلستان گفت: برای ۱۷۳ هکتار از اراضی 
مســتثنیات اســتان درخواست زراعت 
چوب ارائه شــده اســت.لطفی ادامه داد: 
از ســال ۸۷ تــا ۹۸، در مجمــوع ۲ هزار و 
۵۴۳ هکتار زراعت چوب در گلستان انجام 
شــد.وی افزود: ســال گذشته در ۲۳۲.۸ 
هکتار گونه صنوبر و در ۲۹۰.۷ هکتار گونه 
اکالیپتوس کشــت شد که ۱۶۵ هکتار در 
سطح، ۳۵۸.۵ هکتار در زمین های زراعی 
و مابقــی مربوط بــه عرصه های ملی بود.
لطفــی گفت: همچنین پارســال با تولید 
۵۰۰ هــزار نهــال صنوبر و اکالیپتوس در 
ســه نهالستان گلســتان برای اجرای این 
طرح، ۳۸۳ هزار و ۷۵ اصله نهال به صورت 
رایگان توزیع شــد که ۱۶۴ هزار و ۷۱۰ 
اصلــه صنوبــر و ۲۱۸ هــزار و ۳۶۵ اصله 
اکالیپتوس بود.گلستان دارای هزار و ۳۲۷ 
هزار هکتار مســاحت منابع طبیعی است 
کــه حوزه آبخیــزداری آن ۲ هزار و ۲۰۰ 
هزار هکتار، حوزه مراتع ۸۶۲ هزار هکتار 
و عرصه جنگلی آن ۴۵۲ هزار هکتار است.

رهبر ارکستر فیالرمونیک کردستان:

حمایت از موسیقی مارکتی، 
نابودی موسیقی ایرانی را به 

همراه دارد
کردستان / گروه استان ها: مهدی احمدی 
رهبر ارکســتر فیالرمونیک کردستان با 
اشــاره به گسترش موسیقی های مارکتی 
در جامعه وحمایت های صورت گرفته از 
آن سبب از بین رفتن موسیقی سنتی شده 
است.در پنل تخصصی نقد وبررسی آلبوم 
موسیقی  جام گلگون   اثر هنرمند جلیل 
رحمتــی و خوانندگی داریوش گودرزی 
تولید حوزه هنری اســتان کردســتان،  
مهــدی احمدی با تبریــک تولید این اثر 
موســیقایی گفت: بخش قابل توجهی از 
آنچه که امروز در کردســتان و در بخش 
تولیدات موســیقایی شــاهد آن هستیم 
حاصل حمایت هایی اســت که توســط 
حــوزه هنری صورت مــی پذیرد و عمال 
اتفــاق دیگری در بخش حمایت از تولید 
اثر را شــاهد نیستیم.وی با هشدار نسبت 
به خانواده ها در خصوص خطر استفاده از 
موسیقی غیر استاندارد همچون موسیقی 
های امروزی  گفت: بسیاری از این افراد به 
منظور پر کردن خالء ایجاد شده ناشی از 
ضعف اثر با بهره مندی از تکنولوژی های 
روز صدا و افزایش شدت صوتی دانسته و 
ندانســته به شنوایی مخاطبین اثر آسیب 
می رسانند.احمدی ادامه داد: ایجاد لذت 
کاذب در بین مخاطبین و ترویج فرهنگ 
غلط در پوشــش و حرکات در اجراهایی 
کــه شــاهد آن هســتیم در کنار خیانت 
بــه مخاطب بطوریکــه در اجراهای زنده 
متوســل به پلی بک می شــوند که نمونه 
هــای آن بارهــا و بارها چه در ســنندج و 
چه در جاهای دیگر مشــاهده شده است 
تــا زنگ خطر نابودی موســیقی اصیل و 
ســنتی به صدا در آید.این استاد دانشگاه 
تصریح کرد: انچه امروز شاهد آن هستیم 
نویــد بخش آینده خوبی برای موســیقی 
اصیل ایرانی نیست و تک صداهایی که در 
تولید آلبوم های موسیقی سنتی به گوش 
می رســد نمی تواند در مقابل این هجمه 
سنگین با حامیان قدرتمندش اثری تأثیر 
گــذار در فرو کاســتن از این خطر بالقوه 

داشته باشد..

نمایشگاه معرفی توانمندی های 
 صنایع دستی بانوان خرمشهر 

بر پا شد 
خوزستان / گروه استان ها: رییس مرکز آموزش 
فنی وحرفه ای خرمشهرگفت:نمایشگاه معرفی 
توانمندی ها و صنایع دســتی بانوان شهرستان 
خرمشهر در محل مرکزآموزش فنی وحرفه ای  
برپا شــد. خدیجه مطوری افزود: در راســتای 
ترویج فرهنگ مهارت آموزی و معرفی فرصتهای 
شــغلی  با ســرمایه های کم و ارزان همزمان با 
چهل وســومین دهه فجر انقالب اســالمی برپا 
شــد. مطوری ادامه داد:این نمایشگاه به همت و 
همکاری مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران 
، آموزشــگاه آزاد ســپیده اروندان و اداره میراث 
فرهنگــی و گردشــگری و به منظــور معرفی 
توانمندی ها و صنایع دســتی بانوان شهرستان 
خرمشهر برپا شده است. وی اظهار کرد: در این 
نمایشــگاه کارآفرینان مهارت آموخته و مربیان 
حاضر در نمایشگاه به ارائه راهکارهای راه اندازی 
کسب وکارهای ارزان پرداخته و بازدیدکنندگان 
با روش های نوین کسب وکار آشنا خواهند شد. 
مطوری خاطرنشــان کرد:این نمایشــگاه از۱۲ 
بهمــن تــا۲۲ بهمن واز ســاعت۸ صبح تا ۱۲ 
ظهــر درمرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران 
خرمشهر واقع در میدان مطهری بلوارامیرکبیر 

پذیرای بازدید عموم مردم است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان خبر داد؛

افتتاح متمرکز 16 پروژه مخابراتی 
در شهرستان گنبد 

گلســتان / گروه اســتان ها: ۱۶ پروژه مخابراتی 
در شهرستان گنبد به بهره برداری رسید.  دکتر 
غالمعلی شــهمرادی با اعالم این خبر گفت : به 
مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر و با حضور دکتر 
شــادمهر نماینده مردم گنبد در مجلس شورای 
اســالمی ، ۱۶ پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری 
بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال در روستای سالق غایب 
بصورت متمرکز به بهره برداری رســیده است . 
وی نصب کافو ، توسعه شبکه کابل ، مولد سازی 
، نصب باتری ، توسعه پورت و ارتقاء سایت همراه 
اول را از جمله این پروژه ها دانســت و گفت : با 
راه اندازی این طرح ها ارتباطات با کیفیت تری 
در اختیار مردم شهرســتان قرار خواهد گرفت . 
دکتر غالمعلی شــهمرادی توســعه مخابرات را 
مســتمر دانســت و رفاه مردم استان را هدف از 

اجرای طرح های توسعه ای دانست .

در بخش مدیریت توزیع برق شهرستان 
مهدیشهر صورت گرفت؛

ح تکریم  ارزیابی فعالیت های طر
ارباب رجوع

ســمنان / گروه استان ها: فعالیت های مربوط به 
طــرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و 
اقدامات عرصه خدمت رسانی در مدیریت توزیع 
برق شهرستان مهدیشهر مورد بازدید قرار گرفته 
و ارزیابی شد.گفتنی است : این برنامه یک روزه که 
با حضور سرپرست شرکت و کمیته طرح تکریم 
شرکت توزیع برق استان به انجام رسید، عملکرد 
واحدهای خدمات مشــترکین، بهــره برداری، 
مرکزفوریت های برق، برنامه ریزی ومهندسی و 
اداری مالی مورد بازدید قرار گرفته و راهکارهای 
الزم در زمینه تسهیل و تسریع در امور جاری ارائه 
شد.سرپرســت شرکت توزیع برق استان در این 
برنامه، از تالش و زحمات کارکنان مدیریت توزیع 
برق شهرستان مهدیشهر در خدمت شایسته به 
مــردم تقدیــر و گفت: در بحران طوفان و کوالک 
و بــوران یکــم بهمن ماه، همــکاران عملیاتی و 
پشتیبانی این مدیریت با تالشی مضاعف و مجدانه 
مشــکالت و ایرادات وارده به شــبکه و تاسیسات 
توزیع برق را در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف 
نموده که از همگی آنان قدردانی می نمایم.سید 
محمد حسینی نژاد بیان کرد:  تعامل شایسته با 
مردم  و  پاســخ گویی به موقع  دو شــاخص مهم 
کاری در شرکت است و ارائه خدمات مناسب و به 
هنگام به متقاضیان و مشترکان برق، همواره می 
بایســت در سرلوحه برنامه واحدها باشد.گفتنی 
اســت: در این برنامه، معاون مالی و پشــتیبانی و 
مدیــران دفاتر حراســت و امورمحرمانه و روابط 

عمومی شرکت حضور داشتند.

معاون دادستان اهواز: 

سگ های ولگرد در اهواز به زودی 
جمع آوری می شوند

خوزســتان / گروه اســتان ها: معاون دادستان 
عمومی و انقالب اهواز گفت: ســگ های ولگرد 
و بالصاحب در ســطح شهرستان اهواز به زودی 
جمع آوری می شوند.حسن مرادی اظهار داشت: 
وجــود ســگ های ولگــرد در خیابان ها و معابر 
عمومی یکی از مشــکالتی اســت که بهداشت و 
سالمت شهروندان را تهدید می کند و دادستانی 
اهواز از باب وظیفه رعایت حقوق عامه به این امر 
ورود کرده است.وی ادامه داد: به مدت چند هفته 
است که پیگیر جمع آوری سگهای بالصاحب و 
ولگرد هستیم و جلسات متعددی با استانداری 
برگزار شــده است که در هفته های آینده، طرح 
ضربتی جمع آوری و ساماندهی حدود دو هزار 
سگ ولگرد از سطح معابر اهواز کلید می خورد.

استانها 6

رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور:

بقاع متبرکه پرچم دار انقالب اسالمی هستند
مشهد /  سیده زهرا حیدری

رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور،بابیان اینکه  فعالیت معاونان 
فرهنگی قابل تحســین است، گقت: بقاع متبرکه محور هستند زیرا 
جمهوری اســالمی ایران بر پایه والیت فقیه و بر گرفته از کالم امام 
معصوم اســت، در انقالب اســالمی بقاع متبرکه پرچم دار هســتند.
حجت االســالم و المســلمین سید مهدی خاموشی در ارتباط زنده 
تصویری با معاونان فرهنگی اجتماعی ادارات کل این نهاد در کشور 
در مشهد با اشاره به رسالت شبکه تبلیغ، پاسداری از اسالم و حفظ 
مرزهای ایمان و عقیده است گفت: از لحاظ عملی تبلیغ انطباق رفتار 
مردم با مش اولیا و مورد رضایت خداوند اســت.وی در ادامه به آثار 
هجرت امام رضا )ع( و تأثیر آن در نقاط مختلف ایران اشــاره کرد و 
افزود: امروز می توان از فضای موجود در بقاع متبرکه و امامزادگان 
در نشــر معارف اســالمی بهره برد و قانون نیز از این مســئله حمایت 
می کند.حجت االسالم و المسلمین خاموشی افزود: سازمان اوقاف 
و امورخیریه باید توجه بیشتری به مسائل فرهنگی، قرآنی، معرفتی 
و تبلیغی بیشــتر در این بقاع داشــته اســت.وی ادامه داد: معاونان 
فرهنگی می توانند هئیت های شاخص را به سمت بقاع ببرند، برای 
دوهزار بقعه می توانند برنامه داشــته باشــند. در دیداری که ســال 
گذشته داشتیم برای ۸۰۰ بقعه در طرح و برنامه سال ۱۴۰۰ برنامه 
ریزی شــد در آینده می توان این رقم را افزایش داد.حجت االســالم 
و المســلمین خاموشــی افزود: در دو هزار بقعه می توان برنامه های 

قرآنــی، تفســیر، مفاهیم و ویژه برنامه هــای فرهنگی برنامه ریزی 
کرد.، حضور مداحان و برنامه ریزی ویژه برای بانوان از جمله برنامه 
هایی است که می توان در طرح افق برای رشد بیشتر بقاع متبرکه 
برنامه ریزی کرد.وی افزود: در زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا 
کــرد، در صحــن امام مزادگان چهار پایه خوانی را به راه انداختیم و 
چیزی از فضای محرم کم نشــد به خاطر اینکه جریان بقاع پای کار 
بودند و این حرکت حســینی را پشــتیبانی ویژه کرد.حجت السالم و 
المســمین خاموشــی در ادامه از خدمات فرهنگی و اجتماعی در دو 
سال کرونا تقدیر کرد و افزود: اگر توانستیم بیش از هزار و دویست 
میلیارد تومان بسته غذایی در بین مردم توزیع کنیم، که ۸۰ درصد 

آن را مردم دادند این جریان رو به رشــد بالنده اســت و نشان دهنده 
اهتمام مردم به امام زادگان واجب التعظیم است مردم آنچه که دارند 
و ندارنــد در طبــق اخالص قــرار می دهند.وی با بیان اینکه کارکرد 
معاونان فرهنگی قابل تحسین است، افزود: بقاع متبرکه محور هستند 
زیرا جمهوری اســالمی ایران بر پایه والیت فقیه و بر گرفته از کالم 
امام معصوم است، در انقالب اسالمی بقاع متبرکه پرچم دار هستند.
حجت االســالم و المســلمین خاموشی در ادامه به فرمایشات رهبر 
انقالب اســالمی پیرامون جهادتبیین اشــاره کرد و افزود: این جهاد 
یعنی به مردم بگوییم انقالب اســالمی برای مردم چه کرده اســت، 
در جهان اسالم چه اتفاقی افتاده است و ایران در چه نقطه ای قرار 
گرفته است االن غربی ها اعتراف دارند که نظام سلطه در برابر ایران 
سر تعظیم فرود آورده است.وی افزود: انقالب اسالمی امروز در دنیا 
به قدرت تبدیل شــده اســت پیام انقالب اسالمی در جغرافیا منطقه 
در کل جهان امروز پیچیده است.رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه 
کشور با بیان اینکه امروز قدرت جمهوری اسالمی ایران قدرت غیر 
قابل انکار است، به پیشرفت ها و حمایت های اوقاف در عرصه های 
مختلف کشــور اشــاره کرد و افزود: اداره اوقاف امروز آمادگی این را 
دارد کــه کارخانــه های نیمه کاره و تعطیل را دوباره راه اندازی کند 
و از تولیــدات داخلــی و علمی دانش بنیــان حمایت کند تا بتوانند 
محصوالت خود را در بازار عرضه کنند و تالش ما این اســت که در 

همه شهرها و استان ها توسعه پیدا کند.

اردبیل / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل گفت: در ده ماهه گذشته از سال جاری، بیش از ۱۲ 
هزار تن گاز مایع در سطح منطقه بصورت الکترونیکی توزیع شده 
است.ســیدحجت مدنی درباره توزیع الکترونیکی گاز مایع با زیر 
ساخت بانکی در منطقه اظهار کرد: در بازه زمانی یاد شده دوازده 
هزار و ۳۷ تن گاز مایع در سراسر استان تامین و توزیع شده است 
که با آنالیز و مقایسه مصرف این فرآورده در این مدت در قیاس با 
مدت مشــابه ســال قبل ۱۰ درصد کاهش مشاهده می شود.مدنی 
هدف از اجرای این طرح را تامین و رفاه شهروندان در راستای رعایت 
حقوق شــهروندی، جلوگیری از عرضه خارج از شــبکه و استفاده 

غیر مجاز از گاز مایع و نیز ســاماندهی توزیع فرآورده های نفتی با 
اســتفاده از کارت بانکی سرپرســت خانوار در همه شهرستان های 
منطقــه اعالم کــرد.وی تاکید کرد: با اجرای این طرح، گاز مایع از 
طریق کارت بانکی سرپرســت خانوار که در ســامانه تجارت آسان 
به آدرس NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR ثبت نام کردند 
توزیع خواهد شــد و افرادی که تاکنون در این ســامانه ثبت نام 
نکرده اند نیز می توانند بدون واســطه و به صورت غیر حضوری، با 
مراجعه به ســامانه یاد شــده ثبت نام کنند و سیلندر گاز مایع خود 
را بــا نــرخ مصوب وزارت صمت )صنعت، معدن و تجارت( از طریق 

کارت خوان و با دریافت رسید سوخت خریداری کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل:

گاز مایع در استان اردبیل به صورت الکترونیکی توزیع شد بیش از 12 هزار تن 

خبر  ویژه
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كوتاه از جامعه

گرهای حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها زیر سایه امیکرون؛ اما و ا

همراهی امیکرون در آموزش حضوری
همزمان با حضوری شــدن دانشــگاه ها 
و مــدارس از نیم ســال دوم تحصیلــی، 
نقشــه شهرهای کشــور تغییر رنگ داد 
و شــهرهای نارنجــی و قرمز آژیر خطر 
شــیوع ومیکرون، سویه جدید ویروس 
کرونــا را به صــدا در آوردند.در واقع این 
ســویه جدید ویروس کرونا جهان را فرا 
گرفته است، ویروس جهش یافته ای که 
با ســرعت باالی انتشــار رو به گسترش 
اســت. از طرفی باید توجه داشــت که  
تجربه کشورهایی که زودتر درگیر پیک 
جدید کرونا شــده اند، نشان می دهد، با 
بازگرداندن سریع محدودیت ها می توان 
تا حدی ارتفاع قله مرگ ها را کم کرد. در 
چهل  و پنجمین روز از شناســایی اولین 
مبتالی اومیکرون در کشور، هشدارهای 
متخصصان عفونی و کارشناسان به سطح 
بســیار نگران کننده ای رســیده است. 
در حالی کــه هفتــه گذشــته، وضعیت 
بســیاری از استان های کشــور از بابت 
تعــداد بســتری های کرونا به رنگ های 
زرد، نارنجــی و قرمز درآمده بود، معاون 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، 
از اوج گیــری پیک ششــم بــا ویروس 
اومیکــرون در تمــام کشــور خبر داد. 
اواخر دی ماه امسال بود که آیت ا... سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا با صراحت بر 
بازگشــایی آموزش حضوری دانشگاه ها 
و مــدارس از نیم ســال دوم تحصیلــی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ تاکید کرد و مســئوالن 
مربوطه را بــه فراهم نمودن زمینه های 
این بازگشــایی آموزش حضوری موظف 
کرد. رئیس جمهور با اشــاره به تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها با توجه به وضعیت 
فعلی شیوع این بیماری خاطرنشان کرد: 
»با توجه به کاهش آمار ابتال و فوتی ها و 
از طرفی دیگر واکسیناســیون گسترده، 
ســتاد ملــی مقابله با کرونــا به عنوان 
مرجع تصمیم گیری، بازگشایی مدارس 
و دانشــگاه ها را بالمانع دانســته است«. 
رئیســی افزود: »هر زمــان که وضعیت 
شــیوع بیماری تغییری کند ستاد ملی 

مقابلــه بــا کرونا با حساســیت و دقت 
نســبت به وضعیت جدید تصمیم گیری 
و اقدام خواهد کرد«. پس از صحبت های 
رئیس جمهور مبنی بر الزام دانشــگاه ها 
بــرای از ســرگیری آمــوزش حضوری 
دانشــجویان از نیم ســال دوم تحصیلی 
۱۴۰۱_۱۴۰۰، مسئوالن آموزش عالی 
و رؤسای دانشگاه ها در نشستی دور هم 
جمع شــدند تا سازوکارهای اجرای این 
دســتور را مورد بررسی قرار دهند. پس 
از این نشست، محمدعلی زلفی گل، وزیر 
علوم در سخنانی با اشاره به اینکه آموزش 
حضوری نسبت به آموزش مجازی دارای 
مزایایی اســت و در میزان و اثربخشــی 
یادگیــری نیز تأثیــر زیادی دارد، گفت: 
این اجماع در میان رؤســای دانشگاه ها 
و مســئوالن آموزش عالــی وجود دارد 
که از ســرگیری آمــوزش حضوری یک 
ضــرورت و نیــاز مبــرم امروز اســت و 
نکتــه ای که اکنون مورد تاکید اســت 
تــالش و برنامه ریزی برای از ســرگیری 
شــکوهمند و موفق آموزش عالی است. 
پس از آن تقریباً تمام دانشگاه های بزرگ 
کشور برنامه های خود در خصوص نحوه 
آمــوزش دانشــجویان اعــالم کردند. 
نگاهی به تقویم آموزشــی دانشگاه ها نیز 

بیانگر آن اســت که آموزش دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی شــامل دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ها 
از همان ابتدای ترم حضوری می شــود 
و دانشــجویان کارشناسی نیز به صورت 
تدریجــی و در برخی مراکز برای دروس 
عملی در محیط دانشگاه حضور خواهند 
یافت. بنابراین با توجه به شرایط کشور از 
نظر شیوع ویروس اومیکرون باید منتظر 
ماند و دید آیا تغییری در تصمیم ســتاد 
ملــی مقابله بــا کرونا در خصوص صدور 
مجوز بازگشایی حضوری دانشگاه ها نیز 
ایجاد می شــود؟ یا دانشگاه ها بر اساس 
برنامه های ابالغی و از پیش تعیین شده، 
آموزش حضوری را از سر خواهند گرفت.

گشایی دانشگاه ها و مدارس  برای باز
نباید عجله کرد

ســید جلیل میرمحمدی میبدی، نایب 
رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلــس شــورای اســالمی در این باره 
می گوید: متأسفانه طی ماه های گذشته 
به رغم کاهش تعداد مبتالیان به کرونا در 
کشور، رعایت پروتکل های بهداشتی نیز 
توسط مردم کمرنگ شد و همین موضوع 
موجب افزایش شــیوع سویه اومیکرون 

در کشــور شــد. به گفته وی، اومیکرون 
ســویه ای جدیدی از ویروس کرونا است 
که ســرعت انتشار بیشــتری نسبت به 
سویه های سابق دارد، در این راستا باید 
به این نکته توجه کرد که علی رغم سرعت 
انتشــار باال تاکنون عالئم آن نســبت به 
ســویه های قبلی خفیف تر بوده اســت. 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: با 
پشت سر گذاشــتن پیک های پنج گانه 
کرونــا اکنــون بخش قابــل توجهی از 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی مورد 
نیاز برای مقابله با اومیکرون در کشــور 
آماده اســت و اکثر ایــن مراکز آمادگی 
ویزیت ســرپایی، تزریق رمدســیویر، 
تأمین اکســیژن و ونتیالتــور را دارند. 
میــر محمدی تاکید کرد: تنها راه مقابله 
جدی و مطمئن در برابر سویه اومیکرون، 
استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و تکمیل دوره واکسیناسیون 
است. وی خاطر نشان کرد: منابع رسمی 
و علمــی معتبر جهان تاکنون عدم تأثیر 
واکســن بر اومیکرون را تأیید نکرده اند. 
نایــب رئیس کمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: بازگشــایی مدارس و دانشگاه های 

کشور با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
انجام شــد، در صورتی که نباید نســبت 
به بازگشــایی مراکز علمی و آموزشــی 
در کشــور عجله کرد و مطلوب اســت 
ابتدا شــرایط کشــور را با شــیوع سویه 
اومیکرون بررســی و ســپس نسبت به 
بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها اقدام 
کنیم. میرمحمدی خاطر نشــان کرد: با 
توجه به اینکه دانش آموزان دوره ابتدایی 
واکسن تزریق نکرده اند، به نظر می رسد 
به صالح نیســت کــه مدارس در مقطع 
ابتدایی بازگشــایی شــوند و حداقل در 
استان های قرمز و نارنجی نباید مدارس 
ابتدایی به صورت حضوری برگزار شود. 
وی اضافه کرد: در شــرایط کنونی باید 
تصمیمات تک نســخه ای گرفته شود و 
اختیارات استان ها و استاندارها در ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا افزایش پیدا کند 
تــا آن ها بتوانند تصمیمات زودهنگام در 
خصوص پیشگیری و مقابله با این سویه 

کرونا را اتخاذ کنند.

نباید کشور را معطل اومیکرون کرد
محمدحســن آصفری، عضو کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی کشور مجلس در 
این باره می گوید: متأسفانه طی دو سال 
گذشته با غیرحضوری شدن دانشگاه ها و 
مدارس خسارات فراوانی به سطح علمی 
و تحصیلی کشــور وارد شــده است. وی 
می افزاید: به نظر می رسد حضوری شدن 
مدارس و دانشگاه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی تأثیری در روند شیوع بیماری 
اومیکرون نداشته باشد، بر همین اساس 
الزم اســت هرچه زودتر زمینه حضوری 
شــدن مراکز آموزشــی در کشور فراهم 
شــود. عضو کمیسیون شــوراها و امور 
داخلی کشــور مجلس تاکید کرد: نباید 
بــا اعمال مجدد محدودیت ها کشــور را 
معطل اومیکرون کرد، زیرا هیچ تضمینی 
وجود ندارد که اومیکرون آخرین ســویه 
کرونا باشــد، بــر همین اســاس قطعاً 
بازگشــت محدودیت هــای کرونایی به 
کشــور خســارات متعددی را به اقتصاد 

و سطح علمی کشور وارد خواهد شد.

7جامعه
یک نماینده مجلس اظهار کرد:

درخواست »تضمین مالی« 
ح  برای اجرای قطعی طر

رتبه بندی معلمان
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در 
مجلــس درباره آخرین وضعیت الیحه 
رتبه بنــدی معلمان، اظهار کرد: الیحه 
رتبه بندی معلمان در مرحله ای اســت 
که اگر دولت تضمین مالی آن را بدهد، 
اجرا می شود و شورای نگهبان اشکاالت 
این الیحه را بیان کرده و در این مرحله 
باید دولت اعتبار الزم برای اجرای این 
طرح را تأمین کند تا الیحه رتبه بندی 
معلمان اجرا شــود.رحمت ا... فیروزی 
افزود: ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
بایــد چگونگــی تأمین مالی این طرح 
را بررســی کند و تصمیــم نهایی را با 
دولت در میــان بگذارد. معتقدم تمام 
بخش ها و قشــرهای جامعه باید مورد 
توجــه قرار گیرند تا از نظر معیشــتی 
مشــکالت مردم حل شود.وی افزود: 
آموزش زیربنای هر کشــوری اســت 
و معلمان در جوامع مختلف از شــأن 
و اعتبــار ویژه ای برخوردار هســتند و 
نباید دغدغه مالی داشته باشند. حقوق 
دریافتی آنان باید متناســب با شرایط 
جامعه باشد و اگر امکانات و منابع الزم 
برای اجرای الیحه رتبه بندی معلمان 
در نظر گرفته شود مشکالت معیشتی 

آنان حل می شود.

ح کرد؛ عضو شــورای شهر تهران مطر

تایید باندی کار کردن 
کودکان کار و خیابان 

یــک عضو ششــمین دوره شــورای 
اسالمی شــهر تهران اظهار کرد: یکی 
از اشــکاالتی که به صــورت  مبنایی و 
اساسی آن را مالحظه می کنم و تحت 
عنوان حکمرانی آشفته در تهران به آن 
اشاره کرده ام، مشخص کردن تکالیف 
متعددی برای دســتگاه های مختلف 
است اما یک ساختار و نظام هماهنگ 
کننده و ساز و کار اجرایی معینی بین 
این دســتگاه ها وجــود ندارد.مهدی 
اقراریــان افــزود: در موضوع کودکان 
کار و خیابــان هم دیده می شــود که 
مجموعه های مختلفی مثل بهزیستی 
هم مســئولیت دارد و هم بودجه ای را 
ویــژه این مســئله دریافت می کند اما 
چنیــن مجموعه هایی به تکالیف خود 
در خصوص کودکان کار و خیابان عمل 
نمی کنند و بعد ما شاهد این هستیم که 
شهر با یک وضعیت نابهنجاری مواجه 
شــده است و این موضوع آسیب بسیار 
جدی به دنبال دارد.مسئله دیگری که 
باید به آن توجه کنیم این است که اگر 
قانون شکنی استمرار پیدا کند، به مرور 
زمان در شهر به یک مسئله جاری و جا 
افتاده می شــود و پس از آن حساسیت 
شــهروندان و دستگاه ها نسبت به این 
موارد کاهش پیدا می کند و رفع چنین 
معضالتی به یک کار رســانه ای جدی 
نیاز دارد و موضوع کودکان کار و خیابان 
هم از این قبیل موارد اســت.وی افزود: 
مــا در بحث قوانیــن و مقررات وقتی 
یک کار را به چند نهاد مختلف واگذار 
می کنیــم، عمال می خواهیم آن کار به 
نتیجه نرسد و در این خصوص نیازمند 
یک فرماندهی واحد هستیم.وی تاکید 
کرد: مشخص نیست که فرماندهی در 
موضوعــات مختلــف بر عهــده کدام 
دستگاه اســت و البته بر اساس قانون 
یک سری تکالیف بر عهده دستگاه های 
مختلف است اما هیچ کسی نمی گوید 
کــه هماهنگ کننده این تکالیف کدام 
نهــاد اســت.اقراریان در ادامه تصریح 
کرد: بانــدی کار کردن کودکان کار و 
خیابــان را تایید می کنم و این موضوع 

یک مسئله شخصی و فردی نیست .

حذفیات کنکور سراسری 
1401 اعالم شد

ســازمان ســنجش آموزش کشــور 
حذفیــات منابع طرح ســوال کنکور 
سراســری سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

همچنین ثبت نام در کنکور سراســری 
۱۴۰۱ از روز ۱۰ بهمــن آغــاز شــد و 
فرصــت ثبت نــام تا امــروز ۱۷ بهمن 
۱۴۰۰ ادامــه دارد.کنکور سراســری 
۱۴۰۱ در روزهــای چهارشــنبه ۸ 
تیــر، پنجشــنبه ۹ تیــر، جمعه ۱۰ 
 تیــر و شــنبه ۱۱ تیــر ســال ۱۴۰۱ 

برگزار می شود.

یک جامعه شناس:

در پیک ششم کرونا 
سینمایی ها باید الگوی 

رعایت پروتکل های بهداشتی 
می شدند 

مثل تمام دوره های پیشین جشنواره فیلم 
فجر، این بار نیز چند روز قبل از جشــنواره 
بلیت فروشی آغاز شد در حالی که در شرف 
مواجهه با موج جدید کرونا قرار داشــتیم. 
یک روز بعد از آغاز بلیت فروشی شروع پیک 
ششم رسما از سوی وزارت بهداشت اعالم 
و در روز ۱۲ بهمــن نیــز تهران در وضعیت 
قرمز کرونایی قرار گرفت، اما جشنواره فیلم 
فجــر بدون توجه به این شــرایط کار خود 
را آغاز کرد.ســوال اینجاست هنرپیشه ها و 
چهره های ســینمایی به عنوان بخشــی از 
جامعــه الیت و الگــو، چرا در این موقعیت 
خاص که امیکرون به سرعت در حال شیوع 
است، بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 
در انظار عمومی حضور پیدا می کنند؟ دکتر 
مسعود کوثری، جامعه شناس و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تهران درباره علل بروز این 
رفتار از ســوی قسمتی از جامعه سینما به 
عنــوان الگوی جامعه توضیح خواهند داد. 
وی در پاسخ به اینکه چرا باید در شرایطی 
که در پیک ششــم کرونا قــرار داریم باید 
جشــنواره فیلم فجر برگزار شــود؟ گفت: 
مــواردی مانند اعمــال محدودیت ها در 
چنین شــرایطی به عمــوم جامعه مربوط 
می شــود، مرجــع تصمیم گیــری در این 
موقعیت ســتاد ملی کروناســت و تعیین 
تکلیــف برای برگزاری مراســماتی مانند 
جشــنواره ها بر عهده این ستاد است.افراد 
مختلــف اســتدالل های متفاوتــی دارند 
که بیشــتر با منافع آنهــا ارتباط دارد، در 
واقع درباره برگزاری جشــنواره فیلم فجر 
در این شــرایط، می تــوان هم دلیلی برای 
موافقت هم مخالفت ارائه داد. در هرصورت 
نمی تــوان جامعه را تعطیل کرد و فعالیت 
در دانشــگاه ها، مراکز، سازمان ها و... نباید 
متوقــف شــود، از طرفی هرچــه کرونا در 
جامعه دوام بیشــتری داشته باشد، باعث 
اختالل حرکت جامعه می شــود و پیگیری 
امور رشــد و توسعه را به تعویق می اندازد.

وی در پاسخ به اینکه آیا اهالی سینما نباید 
به طور خودجوش و با توجه به شیوع سویه 
جدید، برای عدم برگزاری جشنواره تصمیم 
می گرفتند؟ گفت: به نظر من در این موارد 
تصمیم گیرنده و پاســخ دهنده اصلی ستاد 
ملی کروناســت و این مســاله را نمی توان 
بــه افــراد واگذار کرد، چرا کــه افراد تابع 
منافــع و دغدغه خود و همچنین جریانات 
سیاســی هستند، زیرا ممکن است همین 
جشــنواره اگر شش ماه پیش برگزار شده 
بود با استقابل متفاوتی نسبت به برگزاری 
در بهمن ماه مواجه می شد.باید از ستاد ملی 
کرونا پرســید که آیا برگزاری جشنواره در 
شــرایط هشدار کرونایی آیا به ضرر یا نفع 
جامعه اســت؟ زیرا زمزمه های شــخصی 
معموال به توطئه و ســیاه نمایی و... متهم 
می شــود.اما دانشــگاه ها، ادارت و مراکز 
مختلف برای مقابله با شــیوع بیشتر کرونا 
تهمیداتی ماننــد دورکاری یا کالس های 
غیرحضوری داشتند، بهتر بود جشنواره هم 
به شکل مجازی برگزار می شد.توقع جامعه 
از اهالی ســینما به عنوان بخشی از جامعه 
الیت این اســت که با رفتار صحیح، الگویی 
مناســب به جامعه ارائه بدهند.با توجه به 
اینکــه در مدت شــیوع کرونــا تعدادی از 
هنرمنــدان و اهالــی این هنر به دلیل ابتال 
به این بیماری جان خود را ازدست دادند، 
دست اندرکاران سینما نیز برای جلوگیری 
از گسترش شیوع کرونا در این شرایط حاد 
باید راهــکاری را مانند برگزاری آنالین یا 
حتی نیمه آنالیــن ارائه می داند، اما بدون 
توجه به این مســاله جشنواره را به صورت 
عادی برگزار کردند، در حالی که بســیاری 
از جشنواره های مهم دنیا در این شرایط به 
صورت مجازی برگزار شد.بهرحال سه نکته 
درباره برگزاری جشــنوراه در این شرایط 
کرونایــی وجود دارد. اول اینکه مســئول 
اصلی در این مورد ستاد ملی کروناست، دوم 
اینکه بهترین راه، برگزاری ترکیبی مجازی 
و واقعی جشنواره بود و سوم اینکه هر فردی 
در وهله اول باید به شــخصه مســئولیت 
سالمت خود را بر عهده بگیرد.افرادی که به 
نوعی الگوی جامعه محسوب می شوند، باید 
مراقبت ویژه ای نسبت به رفتار خود داشته 
باشــند، چرا که قســمتی از جامعه با تصور 
اینکه آنها عقل بیشــتری نســبت به افراد 
معمولی دارند به رفتار آنها دقت بیشــتری 
داشــته و الگوبرداری می کنند.  همانطور 
که سلبریتی ها، مخصوصا از نوع سینمایی 
برای خوردن غذا به هر رستورانی نمی روند 
و هــر عملی را در مال عام انجام نمی دهند، 
با توجه به اینکه چشــم بســیاری از افراد 
جامعه، مخصوصا جوان ترها به آنهاســت، 
در مورد حفظ پروتکل های بهداشــتی نیز 

باید رفتاری شایسته داشته باشند.

خبر ویژه

معــاون وزیر بهداشــت، در ارتباط با تغییر وضعیت 
اعــالم رنگ بندی کرونایی در کشــور، توضیحاتی 
ارائــه داد.یونس پناهی گفــت: مجموعه اطالعاتی 
کــه تاکنون برای رنگ بندی کرونا در اپلیکشــین 
ماســک استفاده می شــد متعلق به وزارت بهداشت 
بود و ماســک این اطالعات را از طریق ســه مرکز در 
قالب رنگ بندی منتشــر می کرد.وی افزود: از اواخر 

هفته پیش این اطالعات مستقیم از وزارت بهداشت 
گرفته می شــود و دیتاها از طریق وزارت بهداشــت 
اطالع رسانی می شود.پناهی ادامه داد: پیش از این 
ماسک رنگ بندی را منتشر می کرد و از هم اکنون 
این موضوع از ســوی روابط عمومی وزارت بهداشت 
منتشــر می شــود.معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: 
مبنای رنگ بندی شــهرهای کشور در زمینه کرونا 

بر اساس میزان بستری افراد در مراکز درمانی است. 
ضمن اینکه با توجه به اینکه می دانستیم و پیش بینی 
می کردیم که اومیکرون ســرعت باالیی در انتشــار 
دارد، این ســویه با همان ســرعتی که در دنیا انتشار 
پیدا کرد در ایران هم با سرعت انتشار بسیار باال شیوع 
پیدا کرده است.وی افزود: در واقع رنگ بندی شهرها 

در زمینه کرونا با همان متد قبلی انجام می شود.

معاون وزیر بهداشت تشریح کرد؛

کرونا بدون »ماسک« اعالم می شود چرا رنگ بندی 

کسیرانی های شهری کشور خبر داد؛ مدیر عامل اتحادیه تا

کسن نزده اند که وا کسی  تعلیق پروانه فعالیت رانندگان تا
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از 
تعلیق پروانه فعالیت رانندگان تاکسی که واکسن 
دریافت نکرده اند، خبر داد.مرتضی ضامنی افزود: 
باتوجه به مصوبات ســتاد ملــی کرونا محدودیت 
هایی برای افرادی که کرونا مثبت هستند و یا اصال 
واکسن نزده اند مصوب شده است در همین راستا 
سامانه »ایران من« در مجموعه وزارت کشور فرآیند 
ارائه اســتعالم ها را آغاز کرده و به صورت دوره ای 
گزارش های آن به ما ارائه می شود.وی افزود: مقرر 

شــد آن دســته از رانندگانی که تاکنون علی رغم 
اینکه امکان واکسیناسیون فراهم شده، اما واکسن 
تزریق نکرده اند پروانه فعالیتشــان تعلیق شــود و 
ایــن تعلیــق ادامه دارد تا زمانی که اقدام کنند و در 
فرآیند واکسیناسیون شرکت کنند البته در حوزه 
تاکســیرانی درصد این افراد زیاد نیســت و درحال 
حاضــر در حدود ۴ یا ۵ درصد رانندگان هســتند 
که واکسن دریافت نکرده اند.ضامنی افزود: از هفته 
گذشته محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت رانندگان 

تاکســی که واکسن نزده اند در شهرهای مختلف 
اعمال شده و امیدواریم اندک افرادی که باقی مانده 
اند نســبت به تزریق واکسن اقدام کنند.وی درباره 
اعمال محدودیت در تعداد مسافران  در تاکسی ها و 
سایر محدودیت ها برای تاکسی ها همزمان با پیک 
ششم کرونا هم گفت: بر اساس مصوبات ستادملی 
کرونا محدودیت های قبلی همچنان به قوت خود 
باقی است و شهرداری ها هم باتوجه به اینکه تعداد 
مسافر تاکسی ها از ۴نفر به ۳ نفر کاهش پیدا کرده 

است باید مبنای محاسبه و تعیین نرخ کرایه تاکسی 
را برمبنای ۳مسافر مشخص کنند تا رانندگان هم 
دچار زیان نشوند.وی تاکید کرد: اگر راننده تاکسی 
پروتکل های بهداشتی از جمله سوارکردن حداکثر 
۳مســافر را رعایت نکند تخلف است. مسافران هم 
باید در این زمینه خودشان همکاری و از سوار شدن 
بیش از سه مسافر ممانعت و این گونه تخلف ها را 
به سازمان های تاکسیرانی تحت نظر شهرداری ها 

اعالم کنند.

شروط »ترخیص« فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی چیست؟
مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور با بیان اینکه ساالنه 
حدود ۵۰۰ نفر از نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به سن 
۱۸ ســالگی می رســند، اظهار کرد: برخالف گذشته در حال حاضر این 
افراد به علت رسیدن به این سن مستقل نمی شوند و مالک برای مستقل 
شده آنان، »توانمندی« نوجوانان تحت سرپرستی و »اطمینان از وضعیت 
مطلوب آنان پس از استقالل« است. به گفته سعید بابایی، در تیرماه امسال 
هم دســتورالعمل جامع حمایت از کودکان تحت سرپرســتی سازمان 
بهزیستی به تصویب رسید که سطح حمایت ها را به شکل چشم گیری 
افزایش داده تا فرزندان بهزیستی به صورت مطلوب استقالل پیدا کنند.

مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیســتی کشــور در خصوص نحوه 
نگهداری از فرزندانی که به سن ۱۸ سالگی رسیده اند اما هنوز به استقالل 
نرسیده اند، نیز گفت: کمیته ای برای بررسی شرایط افراد تحت سرپرست 
سازمان بهزیستی در بعد از ۱۸ سالگی وجود دارد که در صورت دارا بودن 
شــرایط، اجازه اســتقالل به آنها داده می شود.بنا بر اظهارات بابایی، در 
حال حاضر بیش از ۷۰۰ نفر از افرادی که به سن ۱۸ سالگی رسیده اند، 
همچنان در خانه های نوجوانان هســتند تا به اســتقالل کافی برسند و 
شرایط برای آنها فراهم باشد؛ ضمن اینکه برخی از کودکان دانشجو یا 
سرباز هستند و در حین سربازی یا تحصیل به خانه نوجوانان بازمی گردند 

و به دوستان خود سر می زنند.وی ادامه داد: در دستورالعمل جدید خانه ای 
تحت عنوان »خانه مســتقل« دیده شــده است که افرادی که دیرتر به 
روند اســتقالل می رســند قابلیت اسکان داشته باشند و دچار مشکالت 
نشوند. البته باید این را هم در نظر گرفت که این مسائل بینابینی است 
و اگر حد حمایت ها از میزانی باالتر باشد آسیب رسان است و اگر از حدی 
کمتر باشد باعث می شود فرزندان به سطح آماده سازی الزم نرسند.مدیر 
کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: تا زمانی 
که کودکان به این توانمندی ها نرسند سازمان بهزیستی اجازه مستقل 

شدن)ترخیص( این کودکان از مرکز را نمی دهد.
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گوردخمه های کرمانشاه، 
پایتخت معماری صخره ای

گوردخمه یا آرامگاه صخره ای  برای تدفین 
شاهان و امیران در کوه ها ساخته شده است. 
قدیمی ترین مقابر صخره ای ایران متعلق به 
گوردخمه های اورارتویی با پیشینه سه هزار 
ساله است. در این شــیوه تدفین، مردگان یا 
استخوان آنها را در مقابر صخره ای قرار می 
دادند. گوردخمه معموال جایی وسط صخره 
هاست که دسترســی به آن حتی امروز هم 
غیر ممکن است. این محل خاکسپاری نشان 
از مقدس بــودن کوه در فرهنگ باســتان و 
جایی برای نیایش دارد. همچنین برای دور 
بودن جســد از هر گزندی ایجاد شده است. 
گوردخمه گویا نوعی خانه امن برای ورود به 

دنیای دیگر بوده است.

گوردخمه های کرمانشاه
کرمانشــاه با پیشینه باســتانی دیرینه اش 
دارای گنجینــه ای از گوردخمه ها اســت. 
به راحتی می تــوان کرمانشــاه را پایتخت 
گوردخمه های ایران دانست. در این منطقه 
۹ گوردخمه  از دوره های مختلف تاریخی و با 
معماری ویژه به جا مانده است. این گوردخمه 
ها شــامل گوردخمه های دربند، گوردخمه 
سان رستم، گوردخمه روانســر، گوردخمه 
دیره، گوردخمه اسحاق وند، گوردخمه برناج، 
گوردخمه دکان داوود، گوردخمه برد عاشقان 
و گوردخمه شمس آباد است. در بسیاری از 
مناطق کرمانشــاه این گوردخمه ها تحت 
تاثیر داستان شیرین و فرهاد به عنوان فرهاد 
تراش و فرهاد کن )فرای کن( شــناخته می 

شوند.

سبک معماری گوردخمه های کرمانشاه
استفاده از ستون در ایوان ورودی گوردخمه 
ها و نقوش طبیعی و مقدس، نشانه معماری 
دوران مادهــا اســت.این ســبک معماری 
تدفینی برگرفته از معماری اورارتویی است 
اما با تزیینات و نمای ورودی متفاوت، تکامل 
یافته تر اســت. نکته جالب اینکه گوردخمه 
های مادی مشخص نیست چه کسی در این 
مقابر دفن شده است. در حالی که گوردخمه 
های هخامنشی متعلق به فرد معینی است. 
در گوردخمه های کرمانشاه از سبک حجاری 
ساده تا معماری تراش خورده شکل یافته به 

چشم می خورد. 

گور دخمه سکاوند، مقابر سه گانه
گوردخمه های ســه گانه اســحاق وند تنها 
نمونــه ای از مقابــر صخره ای کرمانشــاه 
هستند که نقش انسانی دارند. باالی یکی از 
گوردخمه ها تصویر مردی در حالت نیایش 
حک شده اســت. نمادی از باورها و مراسم 
آیینی که در گوردخمه های اورارتویی دیده 
نمی شود. عظمت و شکوه این مقابر نشان از 
اهمیت آنها در آن زمان دارد تا جایی که آن را 
به گئوماتای دوره ماد هم نسبت می دهند. با 
این حال فرض قابل اثباتی نیست. گوردخمه 
های سکاوند در روستای دهنو نزدیک شهر 

هرسین قرار دارد.

خ ده، آرامگاه کوچک گوردخمه سر
این گوردخمه در کوهستانی مرتفع نزدیک 
هرسین قرار گرفته است. معماری آن ساده 
و فقط دارای قاب ســنگی در نمای ورودی 
است. از این لحاظ به گوردخمه های مادی 
تعلق می گیرد. ورودی آن مستطیل کوچکی 

است که به سختی می توان از آن عبور کرد.

گور دخمه صحنه، آرامگاه دو طبقه
این گوردخمه که با نام گوردخمه کیکاوس 
هم شناخته می شود دارای ایوانی با دو ستون 
آزاد و دو دهلیز است که یکی در زیر دیگری 
واقع شده است. هرتســفلد که اولین بار این 
مقبره را باستانشناسی کرد، آن را مربوط به 
قبل هخامنشی می دانست. فالندن جهانگرد 
فرانسوی دوره صفوی، اولین بار یک نقاشی از 
آن نهیه کرد. این آرامگاه دارای اتاق تدفینی 
در دو طبقه است که در ایران نمونه مشابهی 
ندارد. از تزیینــات زیبای گوردخمه فرهاد و 
شیرین، نماد گوی بالدار با بالهای گرد است. 
در حال حاضر میراث فرهنگی امکان بازدید 

از این آرامگاه را فراهم کرده است.

گردشگری

دسته دختران ،فیلمی که همه چیز 
دارد جز درام تاثیرگذار

 اگر قرار است فیلمی بسازید که دغدغه اش گفتن 
قصه باشــد، قاعدتاً باید قصه را خوب تعریف کنید 

تا مستمع سر ذوق بیاید.
حاال اگر اثری مساله اش تجربه گرایی، ایجاد فرم 
یا خلق فضایی آرتیستیک باشد کسی انتظار ندارد 

بار اصلی روی دوش قصه و قصه گو باشد.
دسته دختران از نوع اول است، چرا که منیر قیدی 
تالش کرده قصه ناگفته ای از دختران وطن پرست 
از روزهای آغازین جنگ بگوید اما افسوس که فیلم 

همه چیز دارد جز یک درام قوی و تاثیر گذار.
بــرای مخاطبی که می خواهد اثری حماســی از 
تالش در راه سرزمینش ببیند چندان تفاوتی ندارد 

سازنده اش چه کسی داشته باشد.
اصــل مهم بــرای او لمس کردن فضای واقعی آن 
روزها و حماســه ای اســت که همه جا درباره اش 
خوانده یا شــنیده. پس روی پرده سینما آنچه در 
یک حماسه سرایی اهمیت دارد بیان هر چه جذاب 
تر رویداد اســت. چیزی که فیلم دســته دختران 

فاقد آن است.
دومیــن فیلم منیر قیــدی )پس از ویالیی ها( 
گامی به جلو محســوب می شــود، چه به لحاظ 
تعدد لوکیشــن و سیاهی لشگر و پروداکشن و 

چه ریتم پر شتاب آن.
قیدی موفق شــده فضاهای رئالیستی از روزهای 
آغاز جنگ در خرمشهر را به خوبی نمایش دهد. این 
واقع گرایی بار زیادش روی دوش طراحی صحنه، 

جلوه های ویژه و البته جمعیت بازیگران است.
فیلمبــرداری و حتی صدا عالی اســت و بازیگران 
اصلی حســابی مایه گذاشــته اند )هر چند بعضی 
هایشان لهجه را به خوبی ادا نمی کنند( اما دریغ 
که فیلمنامه شــخصیت پردازی درســتی ندارد و 
پالت اصلی روی هواســت )رساندن یک محموله 
مهمات به دست رزمندگان توسط گروهی از زنان( 
چرا که سوال پیش می آید چرا دختران باید آن را 
به خط مقدم نبرد ببرند؟ آنهم در خرمشــهری که 
هنــوز مردان حضور دارنــد و تازه آن زاغه نزدیک 

رزمندگان است.
بقیه داســتان های جنبی هم به همین سســتی 
تعریف می شــوند؛ از عشــق پســر ترسو به دختر 
شــجاع حسین ســلیمانی و فرشــته حسینی تا 
ماجرای ســوختن فرزندان سردســته و مساله با 
شــوهرش نیکی کریمی و همراهی دختر پزشک 

برای یافتن یکی از نزدیکانش.
این داســتان ها در خالل تماشای صحنه های تلخ 
و تکان دهنده از شــعله انفجار و ســفیر خمپاره ها 
گم می شــوند تا جایی که برای تماشــاگر چندان 
تفاوتــی نمی کند دختران زنده بمانند یا شــهید 
شــوند، چرا تعلیق و کشمکشــی در کار نیســت و 

همذات پنداری شکل نمی گیرد.

پردیس پورعابدینی، انکار 
کلیشه شــدن در نقش زنان بدبخت

علــی اوجی: پردیــس پورعابدینی در  تهیه کننده 
فیلم »بی مادر« و »خائن کشی« درباره کلیشه شدن 
پردیــس پورعابدینی در نقش زنان بدبخت، گفت: 
من هیچ شباهتی بین نقش او در سریال »آقازاده« 
و فیلــم »بی مــادر« نمی بینــم، او در فیلم »خائن 
کشی« نقش یک خبرنگار جسور را بازی می کند.
علی اوجی در حاشــیه اکــران فیلم  بی مادر در 
خانه جشــنواره فیلم فجر با بیان این که پردیس 
پورعابدینی در فیلم بی مادر از پس نقش برآمده 
اظهار داشــت: من بازیگران را بر اساس توانایی 
های شــان انتخاب کرده ام.وی در پاســخ به این 
سوال که در سینمای ایران راجع به رحم اجاره 
ای چندین فیلم ســاخته شــده و چه ضرورتی 
داشــت سراغ این ســوژه بروید بیان کرد: راجع 
به طالق هم فیلم زیاد ســاخته شــده است. نوع 
پرداخت کارگردان به موضوع اســت که اهمیت 
دارد. وگرنه دیگر فیلم عاشقانه نباید ساخته می 
شد. نوع نگاه کارگردان است که می تواند موضوع 
را جذاب کند. راجع به یک موضوع شــاید صد 

فیلم ساخته شود.
اوجــی درباره این که آیا فیلم بی مادر در راســتای 
سیاست فرزندآوری ساخته شده گفت: من به این 
نکته فکر نکردم. من فیلمســاز هستم. با فیلمنامه 
مواجه می شوم و فکر می کنم قابلیت ویژه ای دارد 
یا ندارد. این طوری نبوده که بخواهیم راجع به یک 

سوژه خاص نویسنده ای پیدا کنیم.
این تهیه کننده پژمان جمشیدی را بازیگری قابل و 
خوش سلیقه خواند و افزود: تصمیم های این فیلم 
درباره انتخاب بازیگران در یک شــورای ســه نفره 
اتفــاق افتــاد. من و کارگردان و آقای مصباح با هم 
در این شورا تصمیم گرفتیم. پژمان جمشیدی هر 
کاری انجام می دهد فکر شــده اســت. الزم نیست 
من راجع به بازی او حرف زدم. در ســالن رســانه 
بازی اش را دوســت داشــتند. او به مرز پختگی 
رسیده است. هم مردم دوستش دارند و هم ریشه 
دارد. من با افتخار از پژمان اســتفاده می کنم. او 
من را ســربلند کرد.اوجی درباره دلیل تلخی فیلم 
گفت: فیلمســاز قصه اش را روایت می کند. شــاید 
یک جایی به طعم تلخی بزند و یک جایی شیرین 
بشــود. فیلمســاز نمی خواهد فیلم تلخ یا شیرین 
بســازد. در زندگی روزمره هم ممکن است سر کار 
روز تلخ یا شــیرینی داشته باشید. ترکیب تلخی و 
شیرینی زندگی را زیبا می کند. فیلم ما هم تلخی 

و شیرینی را با هم دارد.

 مالقات خصوصی اولین ســاخته امید شــمس، قصه عشق نامتعارف پروانه و 
فرهاد است. عشقی که از درون زندان و از طریق فضای مجازی شکل می گیرد 
و به جایی می رسد که هر یک خود را متعهد به کاستن مشکالت طرف دیگر 
می بیند. عشــقی که از ابتدا بهانه ای اســت برای رســیدن فرهاد به هدفی که 
داشته اما در ادامه مسیر شرایط به گونه ای رقم می خورد که هر ۲ را درگیر 

و اسیر یکدیگر می کند.
شــاید یکی از مصداق های بارز بیت مشــهور حضرت حافظ که عشق آسان 
نمــود اول ولی افتاد مشــکل ها را بتــوان در کلیت فیلم مالقات خصوصی 
مشــاهده و تبیین کرد. انتخاب نام فیلم هم انتخاب هوشــمندانه ای است. 
مالقات خصوصی و اتاق مالقات خصوصی که آدم های در بند و همســران 

شان یک شب تا صبح را در آنجا سپری می کنند شاید استراتژیک ترین و 
خاطره انگیز ترین مکانی باشد که در فضای زندان وجود دارد.فضایی که در 
قصه ها و فیلم هایی از این جنس خیلی کم به آن اشاره شده و یا اصال مورد 
توجه قرار نگرفته است. قصه فراز و فرودهای زیاد دارد و سرشار از غافلگیری 
است و این مسأله یکی از نکات برجسته فیلمنامه به شمار می رود. از همان 
ابتدای داســتان، نویســندگان در پی شگفت زده کردن مخاطب هستند و 
این روند تا انتهای داســتان ادامه می یابد، به گونه ای که اصل غافلگیری 
تبدیل به برگ برنده اثر شــده و تماشــاچی خیلی حرفه ای نیز که عادت 
به پیش بینی و پیشگویی ادامه ماجراها دارد در بسیاری از مواقع رودست 
می خورد.کارگردانی اثر هم قابل توجه اســت. با اینکه اکثر لوکیشــن ها در 

فضاهای بسته است و داستان بیشتر در مکان های بسته شکل می گیرد اما 
این محدودیت باعث نشده تا نماهایی کلیشه ای از زندان و منزل و جاهای 
دیگر ببینیم و همین نوآوری هم بخشــی دیگر از ویژگی های مثبت فیلم 
اســت.به ویژه اینکه ارتباط موبایلی و تصویری که در قصه بســیار برجسته 
شــده اســت و بســیاری از لحظات رابطه فرهاد و پروانه از طریق موبایل رقم 
می خورد بر این ویژگی مثبت اضافه کرده است.بازی بازیگران هم بر غنای 
فیلم افزوده و پریناز ایزدیار، نادر فالح و هوتن شــکیبا در ایفای نقش های 
خود بسیار موفق ظاهر شده اند، به ویژه اینکه تصور می کنم هوتن شکیبا 
بعد از ایفای نقش در شبی که ماه کامل شد یک نقش ماندگار دیگر را هم 

با بازی در فیلم مالقات خصوصی به کارنامه بازیگری خود افزوده است.

»مالقات خصوصی«؛ روایت عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

کارشناسان بهداشت همچنان پس از گذشت دو سال از شیوع ویروس کرونا 
موارد زیادی در مورد ویروس می آموزند و حدود یک سال پس از آغاز عرضه 

واکسن کووید-۱۹ برای عموم هنوز در این مورد تحقیق می کنند.
 پاتریس وایس، مدیر ارشــد پزشــکی کلینیک کاریلیون ایاالت متحده گفت: 
»ما می دانیم که چیز های زیادی در مورد واکســن ها و ایمنی از طریق کووید 

اطالع نداریم«.
وایس و دکتر چاد آلوارز، مدیر داروسازی کلینیک کاریلیون گفتند: تحقیقات 
در مورد ایمنی ادامه دارد و بر روی واکسن ها و تقویت کننده ها کار می کنیم.

ویس گفت: »این بهترین کاری است که می توانید برای خود، جامعه، دوستان، 
خانواده، همکاران و همسایگان خود انجام دهید«.

دکتــر ســینتیا مورو می گوید: هر دوی آن هــا از فرد محافظت خواهند کرد، 
اما واکســن گزینه ایمن تری اســت. ایمنی طبیعی عالی و بخشی از مصونیت 
جمعی است که ما تالش می کنیم به آن برسیم، اما هزینه زیادی در بر دارد.

کارشناسان بهداشت خاطرنشان کردند: هنوز صحبت در مورد اینکه مصونیت 
چقدر طول می کشــد و اینکه چند وقت یکبار باید علیه کووید-۱۹ واکســن 

بزنیم زود است.
آنان گفتند: ما واقعا این مورد را نمی دانیم و ناامیدکننده است، اما فکر می کنم 
اشــتباه ما این اســت که بگوییم پاســخ داریم و بعد از رســیدن اطالعات این 
پاســخ ها را تغییــر دهیــم. حتی پس از دو ســال ما هنــوز در حال یادگیری 

چیز های زیادی هستیم.

مصونیت در افراد مختلف چگونه است؟
مورو بیان کرد: مصونیت ممکن اســت از فردی به فرد دیگر و از ســویه ای به 

سویه ای متفاوت باشد.
مورو گفت: »عفونت با دلتا محافظت بیشتری نسبت به واکسن ایجاد می کند، 

اما این مورد برای همه یکسان نیست.«
دانشمندان می دانند که ایمنی با گذشت زمان کاهش می یابد و محافظت با 

واکسن نسبت به عفونت طبیعی بادوام تر و قابل پیش بینی تر است.
کســانی که قبل یا بعد از ابتال به کووید-۱۹ واکســینه شــده اند، سطح ایمنی 
بیشتری دارند. آنان به نوعی محافظت شده اند مانند اینکه یک تقویت کننده 

قدرتمند دریافت کرده اند.

کرد؟ کرونا مصونیت بیشتری ایجاد خواهد  کدام سویه  ابتال به 

دریچه علم

كارتون 

نگاهی به فیلم »موقعیت مهدی«

 وقتی اثر موقعیت ها هیچ ربطی به شخصیت اصلی فیلم ندارند!
 هــادی حجازی فــر و ابراهیم امینــی احتماال موقعی که 
وجود دو نســخه سینمایی و سریالِی متفاوت از بیوگرافی 
تصویری شــهید مهدی باکری را در مقایســه با فیلم هایی 
که تبدیل به سریال می شوند متفاوت جلوه می دادند فکر 
نمی کردنــد نتیجه چنیــن تدوینی روی پرده می تواند به 
کالژی بی سر و ته و فاقد انسجام درونی تبدیل شود؛ چون 
برای آن ها حضور »موقعیت مهدی« در جشــواره بهتر از 
نبودنش بوده اســت. »موقعیت مهدی« به وضوح حاصل 
شــتاب ســازندگان برای نمایش یک نسخه سینمایی از 
ســریال »عاشورا«ســت. فرض آگاهی و اطالع مخاطب از 
ماهیت اصلی این اثر -که ســریالی تلویزیونی است- فقط 
برای سازندگان معنی می دهد، اما افسوس که آن چه روی 
پرده رفته حتی برای کســی که از کل فرآیند ســاخت اثر 
آشــنا باشــد و بداند آنچه می بیند یک تدوین سینمایی از 

سریالی تلویزیونی است هم بیش از حد شلخته است.
اگر فیلم حجازی فر بتواند تأثیری احساسی روی مخاطب 
بگذارد، به هیچ وجه این احســاس به شــیوه روایت یک 
داســتان از جنگ و ســاخت یک مفهوم و دستاورد هنری 
برنمی گــردد، آنچــه در لحظاتی مخاطب را تکان می دهد 
مربوط به دیدن اثری ســینمایی از زندگی شــهید باکری 
نیســت، بلکه موقعیت هایی اســت که به آگاهی ما از دفاع 
مقدس و جنگ و حس وطن دوستی مان برمی گردد. تقریبا 
آشــکارا و به وضوح در پرده ســوم می توان فهمید انتخاب 

شــیوه روایت نه انتخابی پیشــینی و فکرشده بلکه چیزی 
است که تدوین به اثر تحمیل کرده است. شاید جابه جایی 
وقایع و گذشــته نگری ها معنایی کلی به دو پرده از فیلم 
اضافــه کنــد، اما این ها نمی تواند نهایتا در کلیت اثر جایی 
محکم پیدا کند. بزرگ ترین مشکل »موقعیت مهدی« این 
است که بی ربط ترین پرده ها به خود زندگی شهید باکری 
بهترین بخش هایش هســتند و اتفاقا همان ها هم قربانی 
ســاختار فیلم شــده اند. درواقع اثر حجازی فر بین اینکه 

می خواهد اثری اپیزودیک باشد که هر اپیزودش منطقی 
درونی و بیرونی دارند یا اثری داستانی با بخش هایی مجزا 
اما مرتبط به هم معلق اســت. اولین ســؤال درباره شیوه و 
ساختار روایت  فیلم این است که اسامی هر پرده کارکردی 
فراروایی دارند یا می خواهند فقدان انسجام کلی داستان 

را پوشش دهند؟
اگــر بتوانیم همه این  اشــکاالت را با ردیف کردن دالیلی 
فراموش کنیم، بعد از این مرحله، فهم اینکه باالخره باکری 

چه طور فرماندهی در دوران جنگ بوده است و چطور چند 
عملیات مهم را مدیریت کرده برایمان ســخت می شــود، 
چــون حضــورش در خط مقدم به چنــد نمای خاک آلود 
و چند صحبتش پشــت بی ســیم جنگی محدود شــده 
اســت. این محصول تصویری چه چیزی فراتر از اطالعات 
ویکی پدیایی درباره شــهید باکری به ما می دهد؟ شــهید 
باکــری فیلــم »موقعیت مهدی« چه تفاوتی با تصور ما از 
فرماندهان جنگ و یا هر فرماندهی که تا کنون در آثار دفاع 
مقدس دیده ایم دارد؟ چرا این قدر شــمایل شهید باکری 
در موقعیت های فیلم به شــمایل نقشــی که حجازی فر 
در »ایســتاده در غبار« بازی کرد شــبیه است و چرا برای 
آشــنایی زدایی از این شــباهت هیچ تالشی نشده است؟ 
رفت وبرگشت های فیلم بین موقعیت های جنگی و زندگی 
شخصی باکری قرار است اثر را از هم خانواده هایش جدا کند 
و از طرف دیگر عاشقانه ای متفاوت بسازد؛ اما عاشقانه های 
فیلم از همان نگاه هایی که باکری از همسرش دریغ می کند 
و نمی کند چه قدر فراتر می رود؟ با صحبت های پنهانی و در 
حجب و حیا زیر نور کم سوی چراغ باید بفهمیم چه مقدار 
عالقه و عشــق بین یک فرمانده جنگ و همسرش جریان 
دارد؟ اگر اولین و آخرین هدف فیلم نمایش تنهایی مهدی 
باکری در موقعیت ها و جایگاه های مختلف و بین دیگران 
باشد، اثر به سمتی رفته است که تنها موقعیت ها اثرگذار 

باشند نه حضور شخصیت مرکزی فیلم در آن ها.

پرده نقره ای 

 وزیر 
 آموزش و پرورش

اومیکرون را 
شکست داد!

با وجود هشدار پزشکان و 
پژوهشگران درباره خطر 

ابتالء كودكان به اُمیکرون، 
وزیر آموزش و پرورش گفته 
اُمیکرون خطری برای دانش 

آموزان ندارد... موضوعی 
كه سوژه كارتونی از مهدی 
عزیزی در خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر


