
« از حال و هوای بازار بورس گار گزارش »روز

حال بورس خوب است، اما تو باور نکن
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کرات برجامی به نقطه     بورس تهران هفته اول اسفند را در شرایطی آغاز کرد که مذا
بسیار حساسی رسیده و کارشناسان نسبت به حصول قریب الوقوع توافقی محدود 
، شــنبه ۳۰بهمن ماه  ابــراز امیــدواری مــی کننــد.  شــاخص بــورس تهران معامالت دیروز

۱۴۰۰ را با افتی ناچیز به پایان رســاند؛ کاهش ۲۷۹ واحدی شــاخص کل باعث شــد تا 
کان در محــدوده یــک میلیــون و ۲۸۲هزار واحدی به  تابلوهــای بــورس شــاخص را کمــا

  || صفحه  صفحه 33  نمایش بگذارند...

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

بنزین نوروزی تامین می شودبنزین نوروزی تامین می شود

صفحه 4 
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رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :

 فوت حتی یک نفر هم 
کرونا زیاد است به خاطر 

     رئیس جمهــور بــر ضــرورت اجــرای 
و  بهداشــتی  شــیوه نامه های  دقیق تــر 
اعمال کنترل های هوشــمند برای مقابله 
کید  بــا رونــد افزایشــی همه گیــری کرونــا، تا

کرد...

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد :

نمره قبولی وزارت نفت 
گاز خانگی  در تأمین 

در زمستان ۱۴۰۰
     هــادی بیگی نــژاد  افــزود: بــا تالش هــای 
وزارت نفت، امســال و در ماه های ســرد ســال 
گازرســانی به بخش خانگی با مشــکلی روبه رو 
نشد که این مهم برای وزارت نفت نمره قبولی 

به شمار می آید...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews
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ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 بهره مندی مددجویان 
از »گاز رایگان«

4

رفع همه تحریم های 
ناهمخوان با »برجام « 

ضروری است
2

قیمت دالر در حالت 
تعادلی بین ۲۵ تا ۲۶ هزار 

تومان است
3

ایمن سازی بازار  تهران 
پشت گوش مالکان

7

مخابرات منطقه کرمانشاه

مخابــرات منطقــه کرمانشــاه در نظــر دارد 
و  ســواپ  و  مدرنایــز  عملیــات  واگــذاری 
  BTS اجــرای نصــب تجهیــزات ۱۵۰ ســایت
را از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نماید 
کســب  جهــت  تواننــد  مــی  متقاضیــان 
آگهــی فراخــوان در  اطالعــات بیشــتر بــه 
ســایت شــرکت مخابــرات ایــران بــه آدرس 
www.tci.ir و مخابــرات منطقــه کرمانشــاه 
مراجعــه   kermanshah.tci.ir آدرس  بــه 

ــد. نماین

گهی تجدید  گهی تجدید آ آ
مناقصه مناقصه ۲0۲0//14001400

گهی تجدید مناقصه عمومی گهی تجدید مناقصه عمومی)آ )آ

یاسر احمدی   شهردار بهشهر

 شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهــت  تســهیل در تهیــه مصالــح اقــدام 
کارخانــه ســنگ شــکن (  بــا بــرآورد اولیــه    بــه ) خریــد دســتگاه فــک 
)6/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی  بــا شــرایط زیــر در 

نمایــد.   )www.setadiran.ir( ســتاد  ســامانه 
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

 تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  ســیصد و بیســت و پنــج میلیــون 
دارای  بانکــی  نامــه  ضمانــت  صــورت  بــه   )32۵/۰۰۰/۰۰۰( ریــال 
اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه 

ــبای  ــماره ش ــه ش ــپرده ب ــاب س حس
نــزد    IR – 940170 – 0000 – 0010 – 8013 – 2720 - 07  

ملــی. بانــک 
 شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود 
را بایــد در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت )ســامانه ســتاد( شــامل 
تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت و یــا شــخص 
ــنامه  ــی شناس ــل ) فتوکپ ــر عام ــایی مدی ــدارک شناس ــامل) م ــی ش حقیق
, کارت ملــی، کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه ،کــد کاربــری پایــگاه ملــی 
مناقصات،کداقتصــادی،  تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت و 

یــا شــخص حقیقــی رســیده باشــد در پاکــت ) ب(

 برگه   پیشنهاد قیمت و یا پیش فاکتور پاکت )ج(
ب( محــل تحویــل پیشــنهادها : ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

)  www.setadiran.ir  ســامانه ســتاد (
-شــهرداری  بهشــهر   – مازنــدران  پیشــنهادها:  گشــایش  محــل  ج( 

ســتاد ســامانه  طریــق  از  بهشــهر 
الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  در  بایســت  مــی  کننــدگان  *شــرکت 
www.setadiran.(دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه ســامانه ســتاد

ir(  مراجعــه نماینــد.
 بــه پیشــنهادها وقیمــت هــای مشــروط ، مبهــم ومخــدوش ترتیــب 

اثــرداده نخواهدشــد. ) اســکن رنگــی و واضــح (
 تاریخ نشر روزنامه در یک نوبت ۱4۰۰/۱2/۰۱ می باشد.

 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختاراست.
 تاریــخ دریافــت اســناد مناقصه درســامانه ســتاد از تاریــخ ۱4۰۰/۱2/۰۱ 

الــی  ۱4۰۰/۱2/۰۵ می باشــد.
 مهلــت قبــول پیشــنهادها تــا روز یــک شــنبه  ۱4۰۰/۱2/۱۵ ســاعت 

۱۱:3۰در ســامانه ســتاد مــی باشــد.
 تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه و قیمتهــای پیشــنهادی در ســامانه 

ســتاد روز یــک شــنبه ۱4۰۰/۱2/۱۵ ســاعت ۱3:۰۰ مــی باشــد.

شماره :   ۱235۰/2/۱۴۰۰
 تاریخ :    28/۱۱/۱۴۰۰

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای     آ     آ
همراه با  ارزیابی کیفی)فشرده(  شماره همراه با  ارزیابی کیفی)فشرده(  شماره 99--4۵4۵--14001400

اداره کل راه آهن هرمزگان

ــق  ــت را از طری ــز کامپوزی ــک ترم ــدد کفش ــد234۰۰ ع ــه خری ــبت ب ــر دارد نس ــزگان در نظ ــن هرم اداره کل  راه آه
WWW.setadiran.ir بــه شــرح زیراقــدام نمایــد. ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه نشــانی 

ــرای شــرکت در مناقصــه نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی  ــد ب مناقصــه گــران موظفن
امضــاء الکترونیکــی اقــدام نماینــد.الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل 

ــردد. ــی گ ــام م ــور انج ب ــایت مز ــق س ــده از طری ــاب برن ــا انتخ ــوان ت ــناد فراخ اس
ح مختصر موضوع مناقصه: خرید 233۰۰ قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ ۱- شر

2- مبلغ برآورد : 83.98۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
: ۴.۱99.۰۰۰.۰۰۰ریال به صورت:  کار 3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع 

ــاه از  ــه م ــل س ــه حداق ــاز ک ــای مج ــی از بانکه ــادره یک ــن ج.ا.ا ص ــرکت راه آه ــه ش ــی در وج ــه بانک ــف- ضمانتنام ال
آخریــن تاریــخ تحویــل پیشــنهادها اعتبــار داشــته وبــه درخواســت کارفرمــا بــرای ســه مــاه دیگــر قابل تمدید باشــد. 
ب- اصــل فیــش واریــز نقــدی بحســاب شــماره IR. 29۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰64۰۰6372624  بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده 

راه آهــن  نــزد بانــک مرکزیبــا شناســه واریــز 98428۰۵۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
ج-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

۴- مــدت و محــل  اجــرا : مــدت اجــرا  قــرارداد بــه مــدت ۵ مــاه بــوده ومحــل تحویــل طبــق اســناد مناقصــه 
میباشــد.

5- مهلت دریافت اسناد مناقصه  : حداکثر تا ساعت ۱4:۰۰ روز  یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/۰8 
6- مهلت  بارگذاری اسناد مناقصه: حداکثرتا ساعت ۱4:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/22

7- فراخــوان مناقصــه فــوق از طریــق پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات http:/iets.mporg.ir اطــالع رســانی 
میگــردد.

8- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
9- ارائــه پروانــه بهــره بــرداری تولیــد در زمینــه موضــوع مناقصــه از وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت و ارائــه 

گواهــی صالحیــت ار نظــام فنــی و اجرایــی راه آهــن ج.ا.االزامــی میباشــد.
شــایان ذکراســت دریافــت اســناد صرفــًا میبایســت ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت) ســتاد( 
صــورت پذیــرد.در صــورت بــروز هرگونــه ابهــام بــا شــماره ۱4۵6 )پشــتیبانی ســامانه ســتاد( تمــاس حاصــل 

نمائیــد.  
شناسه آگهی : ۱27744۰

 نوبت اول

گرهای احیای برجام  اما و ا
 و اثر آن بر اقتصاد کشور

   شهال عموری 
عضو اتاق بازرگانی اهواز

یکــی از تصــورات نا به جا که روان 
جامعه را به شدت تحت تاثیر خود 
قرار داده این اســت که برجام قادر 
است همه مشکالت اقتصادی ما را 

حل و فصل کند.
ســطح انتظارات به گونه ای اســت که تصور می شود، صبح 
روز بعد از توافق همه نابسامانی های موجود سامان می یابد 
و شــاخص های منفــی در زمینه هــای تولیــد، صادرات، 
سرمایه گذاری، اشتغال و... به مثبت تبدیل می شوند و تورم از 
حرکت روبه جلوی خود باز می ایستد و عقب نشینی می کند.

واقعیت امر آن است که چنین تصوراتی همانقدر واقع بینانه 
نیست که بگوییم توافق در برجام تاثیری بر اقتصاد کشور 
ندارد، بنابراین انتظارات افراط و تفریطی، بدبینانه یا بسیار 
خوشبینانه هیچکدام نمی تواند موضعی صحیح در مقابل 
توافق در برجام تلقی بشــود و منطقی آن اســت که هرگونه 
توافــق در مذاکــرات وین در حد و اندازه واقعی آن نتایجی 

بر جای می گذارد.
به عنوان مثال توافق وین ارتباطی به برخی سوء مدیریت های 
اقتصادی در داخل کشور و ناهماهنگی های فراوان در حوزه 
تولید ندارد. ابتدا به ســاکن توافق وین ارتباطی به افزایش 
قیمت بدون ضابطه کاال و خدمات ندارد و در هر حال نباید 
فراموش کرد که ذات بسیاری از مشکالت اقتصادی ما ریشه 
در ســودجوئی های داخلی دارد. بر کســی پوشیده نیست 
که شــرایط تلخ تحریم ســایه سیاه خود را بر اقتصاد کشور 
افکنده و موتور محرکه فعاالن اقتصادی وابســته به بخش 
خصوصــی را تحت تاثیر خود قرار داده و چنانچه مذاکرات 
وین به سرانجامی به نام توافق برسد طبیعتاً این توافق منجر 

به گشایش هایی مشخص خواهد شد.

جهش در صادرات نفتی و غیر نفتی
یکی از مهم ترین نتایج توافق احتمالی جهش در صادرات 
نفتی و غیر نفتی خواهد بود که این امر به صورت مثبت بر 
تولید و اشتغال منعکس خواهد شد. همچنین توافق مزبور 
سبب کاهش هزینه های اضافی و تحمیلی ناشی از تحریم 
)در حوزه بازرگانی( می شود به همین دلیل در این ارتباط 
باید با احتیاط گام برداشت و انتظاری بیش از آنچه برجام 
برایمان به ارمغان بیاورد، نباید داشــت. همانطور که گفته 
شــد مســئله اصلی مرحله پس از برجام است و سئوال این 
است که آیا دولت برنامه ای جامع و روشن برای گذر از این 

مرحله و بهره برداری کافی از آن تهیه کرده است یا خیر؟
رئیس  جمهور در دیدار اخیر خود با وزیر خارجه فنالند گفته 
بود که اقتصاد کشور را به انتظار برجام نمی گذاریم. البته این 
گفته صحیح است اما باید دید که آیا دولت در مقام عمل در 
چارچــوب خطوط اصلی اقتصاد مقاومتی و الزامات متعدد 
آن از جمله حمایت از تولید و رفع موانع مختلف از مســیر 
آن کار کرده اســت؟ باید دید که سیاســت ها و کارکردهای 
دولت در مسائل کلیدی همچون صادرات و اشتغال تا چه 

اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟

انتظارات بخش خصوصی از دولت
بحثی در این نیســت که تحریم و محدودیت های آن یک 
امر ذهنی صرف نیســت بلکه یک واقعیت عینی اســت و 
نمی توان با سخن و حدیث و بدون اتکا به برنامه های جامع 
ُمنکر نتایج منفی آن بر شــاکله اقتصاد کشــور شد بنابراین 
بــا توجــه به اینکه احتمال نتیجه بخش بودن مذاکرات در 
وین طبق نظر تحلیلگران بیش از احتمال عدم توافق است، 
بخش خصوصی کشــور انتظار دارد، دولت اقدام به تدوین 
برنامه ای واقع بینانه و جامع با عنوان »بعد از برجام« کند و 
اقدامات خود در ارتباط با اقتصاد داخلی و خارجی را صرفاً 
بر اســاس آن برنامه تنظیم و از هر نوع تصمیم مبتنی بر 

سلیقه اجتناب ورزد.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

 رئیس جمهور دستورالعمل پیشگیری 
و مقابله با قاچاق کاال و ارز را ابالغ کرد

همسو با حمایت از تولید در اجرای فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب، رئیس جمهور دستورالعمل پیشگیری 
و مقابله با قاچاق کاال و ارز را ابالغ کرد. خبرگزاری میزان - بنا به اعالم پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در راســتای حمایت از تولید در اجرای فرمایشــات اخیر رهبر معظم انقالب، 
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز را ابالغ کرد.  طبق ابالغیه رئیس جمهور همه دستگاه های 
مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز موظف شدند در مدت مقرر اقدامات و تمهیدات الزم در ابالغیه را 
اجرا و مردم را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهند.  در دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق نکات 
مهم و کاربردی از جمله »ساماندهی بازارچه های مرزی و کاال های ملوانی و کولبری« تا »هماهنگی کامل 
ســامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز« دیده شــده اســت.  همچنین همه دستگاه های اطالعاتی، امنیتی و 
تعزیرات موظفند با به کارگیری تمام توان، سرشاخه ها و عوامل فعال در حوزه قاچاق کاال و ارز را شناسایی 

و احکام صادره را اجرا کنند. متن ابالغ رئیس جمهور بدین شرح است:
دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال

با توجه به سیاست های کلی و قوانین مربوط به حوزه های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و با عنایت 
به بیانات و رهنمود های مکرر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بویژه فرمایشات اخیر معظم له در دیدار با 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و لزوم مقابله جدی با پدیده قاچاق و لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد 
اشتغال و انجام اقدام جهادی توسط دستگاه های ذیربط موارد زیر جهت اجرا ابالغ می گردد: ۱- وزارت کشور 
با فوریت نسبت به فعال نمودن و ساماندهی بازارچه های مرزی به منظور تبادل قانونمند و ضابطه مند کاال 
در این اماکن اقدام و بر نحوه فعالیت آن ها نظارت نماید.  ۲- سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه 
اقتصادی با تدوین برنامه جامع و عملیاتی نمودن آن حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود 
کاالی قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام نماید.  ۳- ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاری وزارت 
کشور ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی کاال ملوانی و کولبری اقدام به گونه ای که 
اشخاص مجاز، نوع و میزان کاال، تعداد دفعات و ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع شفاف و عملیاتی گردد.

 ۴- به منظور پیشگیری و مقابله سامانه محور در مبارزه با قاچاق کاال و رسیدگی دقیق و فوری به جرائم و 
تخلفات این حوزه، دستگاه های مسئول با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سامانه های جامع تجارت، 
گمرکات کشور و دیگر سامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با فوریت تکمیل و عملیاتی نموده و 
ارتباط فیمابین سامانه ها را برقرار نمایند و تمامی اطالعات مورد نیاز در این سامانه ها بارگذاری شود به گونه ای 
که زنجیره ورود، کشف، رسیدگی و تعیین تکلیف اموال قاچاق به صورت برخط قابل بهره برداری و رصد باشد، 
بازرسی ویژه پیشرفت کار و دستگاه هایی را که همکاری بایسته ندارند، معرفی تا برخورد الزم صورت گیرد.

 ۵- کلیه دستگاه های اطالعاتی و امنیتی موظفند با بکارگیری تمامی توان و ظرفیت های موجود و همکاری 
و هم افزایی بین بخشی سرشاخه ها و عوامل فعال در حوزه قاچاق بویژه قاچاق سازمان یافته را شناسایی و به 
مراجع ذیصالح معرفی نمایند.  ۶- سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهاد های مسئول با دقت، فوریت و بدون 
اغماض و با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه های قاچاق اجرا 
نمایند.  ۷- پیرو اعالم قبلی در خصوص تعیین تکلیف کاال های موجود در انبار های سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی و گمرکات کشور، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط سازمان مذکور، دادگستری ها و 
سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری های الزم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده ها و اموال 
باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری ها به عمل آید.   ۸- وزارتخانه های صمت، جهاد 
کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک های عامل و سایر دستگاه های ذیربط باید در صدور مجوز 
برای واردات قانونی کاال های مجاز و تأمین ارز و تسهیالت مورد نیاز، با رعایت دقت الزم در ضوابط و مقررات 
قانونی، امور مربوط را سریعاً به انجام رسانده تا از رسوب بی جهت کاال در گمرک و متروکه شدن این قبیل 
کاال ها اجتناب شود.   ۹- معاون اول رئیس جمهور و دستگاه های نظارتی حسب مورد وظیفه نظارت بر حسن 

اجرای این دستورالعمل را عهده دار می باشند.
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سیاست 2
یادداشت

اصابت یک 
گلوله خمپاره 

به کودکستانی 
در منطقه 

لوهانسک در 
شرق اوکراین/ 

رویترز

نقاشی دیواری جدید »هری گرب« هنرمند 
خیابانی در شهر روم ایتالیا که به بحران 
اوکراین اختصاص دارد. این نقاشی پوستری 
فرضی از روی جلد مجله تایم را به تصویر 
می کشد که چهره والدیمیر پوتین، رییس 
فدراسیون روسیه را با خال مادرزادی روی 
سرش که به شکل نقشه اوکراین در آمده، به 
تصویر می کشد./ زوما

گزارش تصویری

تاثیر تحوالت دیپلماتیک و تحریم ها بر چین

پکن ۲0۲۲: بازی های سیاسی المپیک زمستانی
 اگر منافع ورزشــی در هــر دوره از بازی های 
زمستانی المپیک برای شرکت  کنندگان مهم 
بــوده، این دوره در ســال ۲۰۲۲ میالدی هم 
با مســائل ژئوپلیتیکی مهمی در پشت و جلو 
پرده مواجه اســت. به نظر می رســد این بازی 
ها که توســط برخی تحریم شــده اند، حضور 
ســران کشــورها در کنار شی جین پینگ، و 
سیاست »در عین حال*« برای برخی دیگر، 
موضوعات اصلی ژئوپلیتیک کنونی را به خود 
جلب کرده اســت. دیدگاه کارول گومز، مدیر 
بخش تحقیقات موسســه روابط بین الملل و 

استراتژیک را با هم می خوانیم.
چه منافعی در میزبانی بازی های المپیک 
و پارالمپیک زمستانی برای پکن وجود 

دارد؟
برگزاری بازی های المپیک زمستانی در پکن 
بــه چین اجازه مــی دهد تا جایگاه خود را در 
دنیای بین المللی ورزش مســتحکم تر کند. 
این نکته را باید یادآوری کرد که پکن در سال 
۲۰۰۸ میزبان بازی های المپیک و پارالمپیک 
تابســتانی بوده است و با بازی های زمستانی 
امســال، بازگشــت خود به خط مقدم صحنه 
بین المللی را اعالم کرد. حکایت جالبی است 
که اعطای مجوز برگزاری بازی های ۲۰۰۸ در 
ســال ۲۰۰۱، یعنی در سال پیوستن چین به 
سازمان تجارت جهانی انجام شده و باعث شده 
به جهان نشان داده شود که قدرت چین دیگر 
تنها در عرصه های سیاسی، اقتصادی یا فناوری 

ابراز نمی شود.
در مورد این دوره از بازی های زمستانی، فکر 
مــی کنم گام جدیدی در زمینه تایید قدرت 
چین برداشته شده است. آنچه در اینجا جالب 
اســت، داســتان قدرتی است که چین حول 
این بازی ها ایجاد کرده اســت: اولین شــهری 
]پکن[ که توانسته میزبان بازی های تابستانی و 
زمستانی باشد، تسلط کامل بر محدودیت های 
بهداشتی، پیام های مختلف در مراسم افتتاحیه 
و یا حتی صحنه آرایی برای خودنمایی روابط با 
روسیه، استقبال بسیار گرم و اظهار نظر رئیس 
جمهور روسیه در پکن. الزم به یادآوری است 
که به دلیل رسوایی دوپینگ در روسیه، دادگاه 
حکمیت ورزش مجموعــه ای از تحریم های 
سیاسی و ورزشی و به ویژه ممنوعیت شرکت 
در بازی ها را علیه روســیه وضع کرده بود. این 
تحریم تنها از یک اســتثنای هوشمندانه رنج 
می برد: دعوت رســمی از طرف رئیس دولت 

کشور میزبان. حضور پوتین در پکن همچنین 
فرصتی برای بیانیه چین و روسیه در مورد ورود 

روابط بین الملل به عصر جدید بود.
در نهایــت از جنبــه اقتصادی هم نباید غافل 
شد. در واقع، چین سرمایه گذاری زیادی در 
بخش ورزش های زمستانی انجام داده است. 
در حالی که در ســال ۱۹۹۶ تنها یک پیست 
اســکی در این کشــور وجود داشت، اکنون 
بیش از ۶۰۰ پیســت اسکی در چین موجود 
اســت. در عین حال، تعداد افراد فعال در این 
ورزش ها هم افزایش یافته اســت. از  رقم ده 
هــزار نفر در اوایل دهه ۱۹۹۰، امروز شــاهد 
حدود ســیصد میلیون نفر تمرین کننده در 
این ورزش ها هســتیم. این رقم بزرگ نتیجه 
یک سیاســت فعاالنه است که حدود بیست 
ســال پیش آغاز شده است. منافع اقتصادی 
برای تولیدکنندگان تجهیزات، ســازندگان و 
حامیان مالی، و با توجه به مجموعه فعاالن و 

مصرف کنندگان، بسیار زیاد است.
مدیریت بحران در بخش سالمت، حضور 
پوتین و ... : بازی های سیاسی المپیک که 
در جلو و پشــت صحنه بازی می شود را 

چگونه می بینید؟
بازی ها در جلو و پشت صحنه ها همیشه انجام 
خواهد شد، و مشاهده این بازی ها و کارهای 
سیاسی چیز جدیدی نیست. این دوره هم تنها 
تاییدی دیگر بر این پدیده اســت. با این حال، 
باید به این نکته توجه کرد که احساس توهین 
آمیز بودن سیاسی شدن این بازی ها و اهتزاز 

پرچم ورزش غیر سیاسی و بی طرفی توسط 
آن عجیب اســت. مخصوصا زمانی که شاهد 
انتخاب مشــعل داران برای رساندن مشعل یا 
چیدمان جایگاه ویژه ورزشگاه »النه پرنده« که 
با حضور تعداد معینی از سران کشورها و دولت 
ها در مراسم افتتاحیه انجام شد، هستیم. این 
عمل جزء منطق کلی بازی ها نیســت، اما به 
یک رسم سیاسی تبدیل شده است. همچنین 
انجام این کارها باعث مخابره تصویری از جهانی 
شدن و عمومیت ورزش می شود. برای پکن، 
این فرصتی است تا بتواند تصویری که از جهان 
را دارد به بقیه نشــان دهد: شــی جین پینگ 
در حلقه متحدانش اســت. تعدادی از ســران 
کشورها و دولت ها از آسیای مرکزی، محمد 
بن ســلمان، والدیمیر پوتین، یا حتی شگفت 
انگیزتــر حضــور آنتونیو گوترش و همچنین 
رئیس ســازمان جهانی بهداشت است. عکس 
دســته جمعی مراسم نشان می دهد که پکن 
چگونــه جهان را می بیند و مهم تر از همه چه 
تصویری از جهان می  خواهد ارائه دهد، با این 
تفکر که از تحریم دیپلماتیک مورد نظر تعدادی 
از کشــورها در نهایت تنها یک حرف بی جان 

باقی مانده است.
تحریــم دیپلماتیک چه تاثیری بر این 

بازی ها دارد؟
اول الزم است تا چند واقعیت را قبل از بررسی 
اثــرات تحریم ذکر کنیم. برای یادآوری، الزم 
است تا بگوییم که این یک تحریم دیپلماتیک 
و نه یک تحریم ورزشی است. به عبارت دیگر، 

اگر ورزشکاران مرد و زن در پکن حضور داشته 
باشــند، کشورهایی که به صورت دیپلماتیک 
این بازی ها را تحریم می کنند، رئیس حکوت، 
رئیــس دولــت و یا وزیــر ورزش خود را اعزام 

نخواهند کرد.
تحریــم دیپلماتیک کــه برای چندین ماه در 
طبقه سیاســی آمریکا مورد بحث قرار گرفته 
بود، ســرانجام در ششم دسامبر سال ۲۰۲۱ 
برای محکوم کردن نسل کشی اویغورها و نقض 
جدی حقوق بشــر در چین تایید شــد. چند 
روز بعد، استرالیا، انگلیس )مانند آشناپنداری 
در ماجــرای آکــوس(، ژاپن و کانادا از این کار 

پیروی کردند.
در فرانســه، یــک روز پــس از اعالم تحریم 
آمریکا، کاخ الیزه بیانیه ای کوتاه صادر کرد و 
توضیح داد که فرانسه موضع ایاالت متحده را 
مورد مطالعه قرار داده و الزم می داند تا زمان 
بیش تری برای تصمیم گیری در این زمینه 
صرف کند و اینکه نمی خواهد بدون تالش 
برای یافتن موضعی جمعی در مقیاس اروپا 
تصمیم گیری کند. بنابراین، قرار بود که ۲۷ 
کشور را حول یک موضع متحد کنند و با یک 
صدا صحبت کنند. از آنجایی که کشورهای 
مختلف به طور یکجانبه حضور یا غیبت خود 
را در مراسم افتتاحیه اعالم کردند، این آرزو 
بسیار ساده لوحانه به نظر رسید، حتی با در 
نظر گرفتن مشکل تعامل میان وزیر آموزش 
ملــی، وزیر امور اروپایی و وزیر امور خارجه 
در فرانسه این موضوع بدتر هم می شود. در 

نهایــت، پاریس تصمیم گرفت که اصل »در 
عیــن حال« را برای تحریم اعمال کند، چرا 
که اگر این بازی ها را به طور رسمی تحریم 
کرده بود، قرار نمی شد رکسانا ماراسینیانو، 

وزیر ورزش، به این مراسم برود.
در مورد آثار این تحریم باید آن را از چند منظر 
مورد بررســی قرار داد. اگر قصد قرار بر بسیج 
گســترده و فعال جامعه بین المللی بود، باید 
گفت که پس تحریم شکست خورده، چرا که 
تنها ده کشور از ۹۱ کشور شرکت کننده مراسم 
افتتاحیه را تحریم کردند. بنابراین، تحریم یک 
شکست برای ایاالت متحده بوده است که قادر 
به ایجاد اتحاد گســترده حول محور آن نبوده 
اســت، و یک موفقیت برای چین که در این 

رقابت نمادین پیروز شده است.
با این وجود، از دیدگاه کشورهایی که تحریم 
کردند، دو موضوع در اینجا جالب توجه به نظر 
می رسد. از یک سو، تحریم این امکان را فراهم 
کرد که باعث به وجود آمدن نگرانی ها و تامالت 
پیرامون وضعیت اویغورها و مسئله نسل کشی 
شــد و یا شــاید بتوان گفت که این نگرانی ها و 
تامالت را دوباره به روی صحنه آورد. از سوی 
دیگر، هرگز نباید فراموش کرد که اعالم تحریم 
ها همچنین با در نظر گرفتن مردم کشور تحریم 
کننده انجام می شود و در این مورد، جو بایدن 
می خواست به مردم آمریکا نشان دهد که در 
این زمینه فعال اســت و اجازه نمی دهد پکن 
اراده خود را دیکته کند و اینکه ایاالت متحده 
در راس یک ائتالف قرار دارد. اما همانطور که 
در باال به آن اشــاره شــد، این استراتژی برای 
رئیــس جمهور آمریکا ســودآور نبود و حتی 

نتیجه عکس داشت.
*یادداشــت مترجم: سیاســت یا اصل »در 
عین حال« موضوعی است که در مورد برخی 
سخنان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
گفته می شــود. به عقیده برخی تحلیلگران 
سیاسی و زبانشناسان، رئیس جمهور فرانسه 
با استفاده از عبارت »در عین حال« در بسیاری 
موارد سعی می کند تا دو موضوع کامال متفاوت 
که از نظر منطقی هیچ سنخیتی با هم ندارند 
را بــه یکدیگر ارتبــاط داده و مخاطب خود را 
متقاعد کند. عده ای اســتفاده از این روش را 
»حقه فن بیان« از طرف آقای ماکرون و عده 
ای دیگر »پیچیدگی سیاســت امروزی« که 
متفاوت با خط کشی های راست و چپ قدیم 

است، می دانند.

خبر ویژه

رئیس جمهور بر ضرورت اجرای دقیق تر شــیوه نامه های بهداشــتی و اعمال کنترل های هوشــمند برای مقابله با روند 
افزایشی همه گیری کرونا، تاکید کرد.

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از تالش همه دستگاه ها و کادر 
درمانی سراسر کشور در عرصه مبارزه با این بیماری گفت: هر چند وضعیت کنترل بیماری کرونا در کشور نسبت به گذشته 
بسیار بهتر شده است، اما همین میزان از ابتال و فوتی ها نیز بسیار زیاد است و باید برای مقابله با آن اقدام عاجل انجام شود.
رئیس جمهور مردم را به رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی و پرهیز از تشکیل اجتماعات فراخواند و به مسئوالن امر 
تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه ندهید باال رفتن آمار مبتالیان و به خصوص قربانیان کرونا، چه برای دست اندرکاران و چه 
برای مردم عادی شود. فوت حتی یک نفر هم به خاطر کرونا زیاد است و نباید اتفاق بیفتد. هرگز نباید توجیهاتی نظیر 

اینکه در گذشته رقم درگذشتگان به ۷۰۰ نفر هم رسیده بود، سبب عادی انگاری شرایط همه گیری شود.
رئیســی در ادامه صحبت های خود، موضوع رعایت شــیوه نامه ها در حوزه اصناف و حمل ونقل را مورد توجه قرار داد و 
ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق وسخت گیرانه بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی در این بخش، تصریح کرد: وزارت 

راه و سایر دستگاه های مرتبط همچون شهرداری ها، اجرای آئین نامه های بهداشتی را در پروازها، مترو و دیگر وسایل 
حمل ونقل عمومی به دقت و با جدیت دنبال کنند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به افزایش آمار ابتالی کودکان به 
سویه جدید بیماری کرونا خاطرنشان کرد: اجازه ندهیم جان مردم و به ویژه کودکان با سهل انگاری در رعایت اصول 
بهداشتی در خطر قرار گیرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر اعتبار مصوبات و تصمیمات پیشین ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تاکید و خاطرنشان کرد: تا به روزرسانی آیین نامه های مربوط به رنگ بندی های کرونایی، تصمیمات قبلی 
ستاد ملی مبارزه کرونا به قوت خود باقی است و ستادهای استانی باید با رصد دقیق وضعیت نسبت به مدیریت شیوع 

کرونا و اعمال محدودیت های احتمالی برای مدارس و دانشگاه ها اقدام کنند.
رئیسی در پایان یک بار دیگر به ضرورت رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی تاکید کرد و افزود: عالوه بر رعایت شیوه نامه ها، 

باید کنترل های هوشمند هم به طور کامل اجرا شود تا آمار ابتال و فوتی های کرونا به طور چشمگیر کاهش پیدا کند.
در این جلسه مقرر شد مهدهای کودک برای یک هفته دیگر تعطیل بوده و دورکاری مادران شاغلی که دارای فرزند 

خردسال هستند نیز یک هفته دیگر تمدید شود.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :

کرونا زیاد است فوت حتی یک نفر هم به خاطر 

امیرعبداللهیان:

 رفع همه تحریم های ناهمخوان
 با »برجام« ضروری است

وزیر امور خارجه کشورمان بر ضرورت رفع همه تحریم 
های ناهمخوان با »برجام« و لزوم توجه به رعایت خطوط 

قرمز کشورمان در روند مذاکرات تاکید کرد.
حســین امیر عبداللهیان در حاشیه پنجاه و هشتمین 
کنفرانس امنیتی مونیخ، با »ووپکه هوکســترا« وزیر 
امــور خارجــه هلند دیدار و در خصوص وضعیت روابط 
دوجانبه و برخی مســائل مورد اهتمام مشترک گفتگو 

و رایزنی کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار بر لزوم تالش دو کشــور 
برای نزدیک تر کردن دیدگاه های تهران و آمستردام و 
اجرایی شدن توافقات فیمابین برای توسعه و گسترش 

بیش از پیش روابط تاکید کرد.
وی بــا تشــریح آخرین وضعیت رونــد مذکرات رفع 
تحریم های کشــورمان در وین و تبادل نظر با همتای 
هلندی خود در این خصوص، بر موضع جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر ضرورت رفع همه تحریم های ناهمخوان 
با برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط قرمز کشورمان 

در روند مذاکرات تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مورد وضعیت 
افغانســتان و اولویت کمک های انسانی و رسیدگی به 
وضعیت آورگان و پناهجویان افغانستانی، بر لزوم عمل 
جامعه جهانی به وظایف خود در قبال این کشور تاکید 

کرد.
امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به وضعیت بغرنج یمن 
و در حال خارج شدن این وضعیت از کنترل، تاکید کرد: 
این وضعیت به هیچ وجه به نفع کشورهای منطقه نیست 
و ضروری اســت همه کشــورها با مسئولیت پذیری به 
وضعیت فاجعه بار انسانی در یمن از طریق پایان جنگ 
و تجاوز نظامی و پیگیری راهکار سیاسی پایان بخشند.

»ووپکه هوکســترا« وزیر امور خارجه هلند نیز با ابراز 
خرســندی از دیدار با حســین امیرعبداللهیان، ابراز 
امیدواری کرد: به زودی به تهران سفر کند و از نزدیک 
با وزیر امور خارجه کشورمان در مورد توسعه و گسترش 
روابط دوجانبه و همچنین مسائل مورد اهتمام مشترک 

در عرصه منطقه ای تبادل نظر و رایزنی کند.
وی همچنیــن بــا ابراز امیدواری برای حصول توافق در 
زمان کوتاه ترین زمان ممکن برای عبور به یک شرایط 
جدید، بر آمادگی هلند برای گسترش روابط دوجانبه و 

ارتقا همکاری ها با ایران تاکید کرد.

 کشف اسناد محرمانه
 در منزل ترامپ تایید شد

دفتر آرشیو ملی آمریکا انتقال اسناد محرمانه از سوی 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به اقامتگاه 
خــود در ماراالگــو ایالت فلوریدا را مورد تصدیق و تایید 

قرار دارد.
شــبکه خبری ســی ان ان با انتشار این خبر افزود: دفتر 
آرشیو ملی آمریکا روز جمعه )روز گذشته( تصدیق کرد 
که اسناد طبقه بندی شده را در ماراالگو اقامتگاه ترامپ 
در ایالت فلوریدا یافته و دراین زمینه سرگرم مذاکره با 

وزارت دادگستری آمریکا است.
در خبر سی ان ان آمده است: بنابر یادداشتی که از سوی 
»دیوید فریرو« )David Ferriero( از دفتر آرشیو ملی 
به کمیته نظارت کنگره ارائه شد، آمده است که ترامپ 
برخالف هشــدار های داده شده حتی بعضی از اسناد و 
مدارک را در دوران ریاست جمهوری خود پاره کرده یا 

به توالت کاخ سفید ریخته است.

۱5 جعبه از اسناد محرمانه
سی ان ان افزود: حدود ۱۵ جعبه از اسناد محرمانه و طبقه 
بندی شده دراقامتگاه ترامپ دراین مکان شناسایی شده 
کــه بنابر اعالم دفتر آرشــیو ملی بر روی این جعبه ها 
عالمت »اطالعات طبقه بندی شده امنیت ملی« دیده 
شده است؛ به همین دلیل کارکنان آرشیو ملی با وزارت 

دادگستری آمریکا در ارتباط هستند.
این گزارش می افزاید: دفتر آرشــیو ملی آمریکا در این 
زمینه اعالم کرد که احتماال روند تحقیقات از این جعبه ها 

تا ۲۵ فوریه )۶ اسفند ماه( به طول انجامد.

ک شده توئیت های پا
سی ان ان درادامه گزارش داد: دفتر آرشیو ملی آمریکا در 
نامه خود به کنگره آمریکا که روز گذشته آن را ارسال کرد 
خاطر نشان ساخته است بخشی ازاین اطالعات مربوط 
به حســاب شــخصی توئیتر ترامپ و رئیس جمهوری 
آمریــکا )POTUS@( بوده، توئیت هایی که ترامپ در 
دوره ریاست جمهوری خود، به پاک کردن آن ها از صفحه 

حساب توئیتر مبادرت کرده است.

ج و ثبت کامل اسناد اهمال دولت ترامپ در در
فریــرو در نامــه جداگانه ای خطــاب به »کمیته ناظر 
کنگــره«، »کمیته امنیت ملی ســنا« و »کمیته امور 
دولت فدرال« نوشــته اســت دولت ترامپ بطور کامل 
به درج و ضبط اســناد مبادرت نکرده اســت، اسنادی 
که توسط شخص رئیس جمهوری و یا کارکنان وقت 
در کاخ ســفید در شبکه های اجتماعی به انتشار آن ها 

مبادرت کرده بودند.
ســی ان ان افزود: این مقام دفتر آرشــیو ملی آمریکا در 
نامه خود به این سه کمیته ابراز نگرانی کرده که اطالعات 
ثبت شــده در هفت حساب توئیتری در دوران ریاست 
جمهوری ترامپ از سوی کارکنان کاخ سفید، به درستی 
ثبت و ضبط نشده اند، این حساب های توئیتری شامل 
»ایوانکا ترامپ« دختر ترامپ، »اندرو جولیانی« پســر 
شهردار سابق نیویورک و دستیار ویژه رئیس جمهوری 
و معــاون مدیــر دفتر روابط عمومــی در دوران دولت 
ترامپ، »مارک مدوز« رئیس کارکنان کاخ ســفید در 

دوره ریاست جمهوری ترامپ است.

گرهای احیای برجام  اما و ا
 و اثر آن بر اقتصاد کشور 

ادامه از صفحه اول:
مسلماً خبر توافق منجر به عقب نشینی موقتی قیمت ها 
و ارتقای نسبی اعتبار ریال خواهد شد که این اتفاق تحت 
عنوان شوک اولیه قابل پیش بینی است. نکته قابل تاکید 
آن است که تصمیم گیران دولتی در شرایط شوک پس از 
توافق باید از اتخاذ تصمیم های آنی و هیجانی به شدت 
بپرهیزند و همانطور که گفته شد، در چارچوب برنامه ای 

مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی اتخاذ تصمیم کند
مسلماً خبر توافق منجر به عقب نشینی موقتی قیمت ها 
و ارتقای نسبی اعتبار ریال خواهد شد که این اتفاق تحت 
عنوان شوک اولیه قابل پیش بینی است. نکته قابل تاکید 
آن است که تصمیم گیران دولتی در شرایط شوک پس از 
توافق باید از اتخاذ تصمیم های آنی و هیجانی به شدت 
بپرهیزند و همانطور که گفته شد، در چارچوب برنامه ای 

مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی اتخاذ تصمیم کند.

برجام فرصتی برای اقتصاد
مسئوالن نباید فراموش کنند که توافق برجام حداکثر 
یک فرصت برای اقتصاد کشــور اســت که اگر با تدبیر و 
حکمت و بر اســاس واقعیت مدیریت نشود این فرصت 

نیز از دست خواهد رفت.
مجدداً تاکید می کنیم با توجه به ضعیف شــدن بخش 
خصوصی در ســالیان اخیر، الزم اســت برنامه ای جهت 
جبران آنچه بر سر تولید و واحدهای تولیدی آمد تدوین 
و با جدیت پیاده شــود. یکی از مشــکالت امروز فعاالن 
اقتصادی کشور، سیاستگذاری های مقطعی و متعارض 
از سوی دستگاه های متولی است  که این امر به صورت 

ویژه باید مورد توجه مسئوالن ارشد قرار گیرد. 
منبع: بازار

امروز؛ آغاز بررسی بودجه 1401؛

 رئیسی به مجلس نمی رود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از آغاز جلسات بررسی 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ از امروز )یکشنبه( خبر داد.
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه مجلس از امروز جلسه 
علنی خواهد داشت، گفت: نمایندگان پس از بازگشت از 
حوزه های انتخابیه خود از یکشنبه ۱ اسفند به بررسی 

جزئیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ می پردازند.
نماینده تهران در مجلس درباره حضور مسئوالن دولتی 
در مجلس برای دفاع از جزئیات الیحه بودجه، اضافه کرد: 
به دلیل اینکه رئیس جمهور در زمان بررسی کلیات الیحه 
بودجه در مجلس حضور پیدا کرد طبق آئین نامه مجلس 
نیاز نیست که در زمان بررسی جزئیات در مجلس حضور 
داشته باشد و در زمان بررسی الیحه سایر مسئوالن دولتی 

در صحن علنی پارلمان حضور می یابند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره زمان اتمام بررسی 
الیحه بودجه در صحن علنی پارلمان، اظهار کرد: قطعاً تا 
پایان اسفند کار بررسی الیحه بودجه در مجلس به اتمام 

می رسد و به دولت برای اجرا ابالغ می شود.

 ارزیابی اولیانوف
کرات وین: عالی از نتیجه مذا

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
در ارتباط با ادامه حضور هیأت های نمایندگی تروئیکای 
اروپا در پایتخت اتریش، ارزیابی از نتیجه مذاکرات وین 

ارائه داد.
 »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین با اشاره به حضور نمایندگان سه 
هیأت اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در وین، ارزیابی از 
ادامه مذاکرات درباره لغو تحریم ها علیه ایران در پایتخت 

اتریش ارائه داد.
وی در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، در این 
خصوص نوشت: »عالی! رؤسیای هیأت های E۳ )آلمان، 
فرانسه و انگلیس( باید برای چند روز وین را ترک کنند، اما 
تیم های آن ها برای مذاکرات بیشتر در پایتخت اتریش در 
دسترس خواهند بود! این دلگرم کننده است! ما به تکمیل 
موفقیت آمیز مذاکرات درباره برجام نزدیک می شویم«.

پیــش از این نیز، جمعه شــب، اولیانــوف در مصاحبه 
بــا خبرگــزاری »ایتارتاس« روســیه تصریح کرد که 
گفتگو های وین برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک 
درباره برنامه هســته ای ایران در مرحله پایانی خود قرار 
دارد و شانس دستیابی به توافق پیش از پایان ماه جاری 

میالدی بسیار زیاد است.
وی در ادامه افزود: »گفتگو های وین در مرحله پایانی بوده 
و فرصتی واقعی برای رسیدن به نتیجه ای وجود دارد که 

طی ماه های متمادی گذشته به دنبال آن بوده ایم«.
این خبر در حالی منتشر شده است که خبرگزاری رویترز 
در جریان مذاکرات فعلی در پایتخت اتریش در خصوص 
لغــو تحریم ها علیه جمهوری اســالمی، گزارش های 
تحریف شــده ای از مفــاد توافق احتمالــی بین ایران و 
طرف های مذاکره کننده ارائه داده اســت که مقام های 

ایران این گزارش ها را رد کرده اند.
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به انتشار گزارش های تحریف شده از وین با بیان 
اینکه توافق دوجانبه نخواهد بود، اعالم کرد: »توافق نهایی 
برای صدور مجوز بازگشــت آمریکا به برجام با گزارش 
بی منبع تحریف شــده ای که شایعه سازی کرده، بسیار 

متفاوت خواهد بود«.

گشایش خط اعتباری برای همکاری های اقتصادی و تجاری با هند
وزیرخارجه ایران در ادامه دیدارهارهای خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، با 

سوبرامانیام جایشانکار وزیرخارجه هند دیدار کرد.
 وزرای امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایران و هنــد در این دیدار در مورد 
توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری فی مابین دو کشور فارغ از تحوالت 

در وین توافق کردند.
سوبرامانیام جایشانکار وزیرخارجه هند در این دیدار با تاکید بر تاکید کشورش 

بر توسعه همکاری ها با ایران در سه حوزه نفت، صنعتی ، کشاورزی و تجاری، 
بر آمادگی هند برای گشــایش خط اعتباری برای همکاری های اقتصادی و 

تجاری تاکید کرد.
امیرعبداللهیان نیز به برنامه ریزی برای سفر خود به دهلی در اولین فرصت 
اشــاره کرد و ابراز امیدواری کرد تا در این ســفر توافقات خوبی برای توسعه و 
ارتقای بیش از پیش روابط دوجانبه و مشــورت و رایزنی در خصوص برخی 

مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه ای صورت پذیرد.  شب گذشته  
خبرگزاری رویتر گزارش داده بود پاالیشگاه های کشور هند در کنار ژاپن و 
کره جنوبی مذاکراتی را برای واردات مجدد نفت از ایران را آغاز کرده اند. پیش 
از این ایران و هند در سال ۹۶ پانزده سند همکاری مشترک امضا کردند که 
سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری دهلی در مرحله نخست توسعه بندر چابهار 

از مهم ترین این اسناد است.

بین الملل

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

یک کارشناس صنعت خودرو:

 تا انحصار نشکند
 ارتقا کیفیت خودروها آرزوست

یــک کارشــناس صنعت خودرو معتقد اســت 
در صنعــت و بازاری که با شــیوه قیمت گذاری 
دســتوری، ســلب قدرت انتخاب از مشــتری، 
ممنوعیــت واردات و تحمیل شــیوه های فروش 
پیش می رود، نتیجه تصمیم سیاســت گذارانی 
اســت که با یک تیر دو هدف بی ارزش را نشــانه 
گرفتــه که حاصل آن عــالوه بر نابودی صنعت، 
کیفیــت پایین خودروهاســت که بیش از همه، 
حقــوق مصرف کننده را تضییع می کنند؛ بر این 
اســاس در بازاری که خودروساز تنها رقیب خود 
است، انگیزه ای برای ارتقا کیفیت وجود نخواهد 
داشت و هر چه که تولید کنند، مشتری محکوم 

به خرید است.
کیفیت پایین خودرو از آن دســت موضوع هایی 
اســت که همیشــه موج اعتراض را به دنبال خود 
داشته است و مورد انتقاد بسیاری از افراد جامعه 
اعم از بخش عمومی تا نهادهای مسئول و نظارتی 
بوده اســت، اما تاکنــون اقدامی جدی  برای آن 
صورت نگرفته اســت؛ این در حالیست که نقش 
نهادهــای نظارتــی بر این موضوع بســیار حائز 

اهمیت است.
در این رابطه حســن کریمی سنجریکارشــناس 
صنعت خودرو کشورضمن تاکید بر اینکه مقوله 
کیفیت در خودروســازی از آن دست موضوعاتی 
اســت که تحقق آن به ســودآوری و امکان تولید 
رقابتی در شــرکت های خودروساز بستگی دارد؛ 
اظهــار کــرد: در حقیقــت هر چه یک شــرکت 
خودروساز سودآورتر و دارای خط تولید رقابتی تر 
باشــد، طبیعتا بر مقوله کیفیت تاکید بیشــتری 
خواهد داشــت و در کیفیت مناسب خودروهای 
تولیــدی آن ها، اطمینان خاطر بیشــتری وجود 

دارد.
وی افزود: از سوی دیگر اما شرکت خودروسازی 
کــه زیــان ده بوده و پرتفوی مالی آن بر اســاس 
سودآوری تنظیم نشده است، طبیعتا درآمدهای 
فــروش را تنها صرف هزینه های روزمره خواهد 
کــرد؛ لذا چگونــه می تواند بــر ارتقای کیفیت 
محصوالت خود تمرکز و ســرمایه گذاری کند؟ 
ضمن اینکه سیاست گذاران خودرویی کشور نیز 
شرایط بازار را بگونه ای رقم زده اند که خودروهایی 
که از کیفیت مناســب برای رقابت با محصوالت 
مشابه خارجی برخوردار نیستند، در بازار محصور 
شدِه داخلی، به حکم قرعه کشی پیش فروش هم 

می شوند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تحمیل 
قیمت گذاری دستوری به شرکت های خودروساز 
داخلی در کنار ممنوعیت واردات خودرو، سبب 
شــده که نه تنها شــرکت های خودروساز توان 
تولید خودروی با کیفیت را نداشته باشند، بلکه 
مشــتری نیــز در چنین بــازاری قدرت انتخاب 
خودرویــی دیگر را نخواهد داشــت. در حقیقت 
سیاست گذار خودرویی کشور با یک تیر دو هدف 
غیراستراتژیک )بی ارزش( را نشانه رفته است. از 
یک ســو خودروسازان بدلیل برخورداری از یک 
بازار بی رقیب، نســبت به کیفیت بی انگیزه عمل 
می کنند )هر چه که تولید کنند، مشتری به سبب 
نبود گزینه دیگر، وجود دارد( و از ســوی دیگر با 
تحمیل دستوری قیمت فروش، پایین تر از بهای 
تمام شــده، قدرت سرمایه گذاری برای افزایش 
کیفیــت و تولیــد خودروهای مــدرن نخواهند 
داشــت. ضمن اینکه با کنترل دســتوری قیمت 
تالش شده اعتراض مشتری را )که قاعدتا بایستی 
نســبت به کیفیت پایین خودرو مطرح باشــد( با 
سودی ناشی از اختالف قیمت کارخانه ای با بازار 

خودرو، به رضایت تبدیل کند.
کریمی سنجری تاکید کرد: دولت بایستی توجه 
کنــد که کیفیت نیاز به تعمیم ســرمایه گذاری 
توســط خودروســازی ها و همچنیــن ایجــاد 
مختصات رقابتی در بازار توسط سیاست گذاران 
خودرویی دارد، اما از آنجایی که سیاســت گذار 
قاعــده مساعدســازی فضــای کســب و کار را 
نمی دانــد، به جای پرداختــن به این دو پارامتر 
مهم، مســیر اشتباهی را انتخاب کرده که نتیجه 
آن ناراضی بــودن تولیدکننده و خریدار خودرو 

هر دو با هم است.
وی خاطــر نشــان کــرد: ســرمایه گذاری در 
خودروســازی ها و زنجیــره تامین وابســته به 
آن ها، برای افزایش کیفیت خودرو الزامی است. 
خودروســاز بــرای احاطه بــر روی پارامترهای 
کیفی خودرو یا بایستی با صاحِب پلتفرم )یعنی 
خودروسازان خارجی( مشارکت داشته باشد که 
این امکان به دلیل تحریم ها، تاکنون فراهم نبوده 
است یا آنکه خود، صاحب پلتفرم باشد؛ این کار 

نیز مستلزم سرمایه گذاری زیادی است.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه 
تنهــا در این  صــورت، ارتقای پارامترهای کیفی 
محصــول قابل انجام اســت، ادامه داد: عالوه بر 
این ســرمایه گذاری برای به روزآوری تجهیزات 
ســاخت و تولید، در قطعه ســازی و همچنین در 
خودروسازی، امری حیاتی است؛ از طرفی ایجاد 
مختصات رقابتی در بازار و اقتصاد کشــور برای 
توجیه اقتصادی این قبیل ســرمایه گذاری ها نیز 
ضروری است. تا مختصات رقابتی در بازار داخلی 
ایجاد نشود، امکان ارتقای سطح کیفیت خودرو 
در کشور تقریبا وجود ندارد و افزایش سطح کیفی 

خودروها، آرزویی بیش نخواهد بود.

گزارش

دیوان محاسبات کشور اعالم کرد:

واریز مالیات واحدهای مسکونی 
کچری و خالی؛ همچنان صفر ال

دیوان محاسبات در گزارشی از اجرای ۱۰ ماهه قانون 
بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به عزم بیشتر دولت در اجرای 
قانون تصریح کرد: واریز مالیات واحدهای مســکونی 

الکچری و خالی همچنان صفر است.
گزارش مســتمر دیوان محاســبات کشور از اجرای 
بودجه ســال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه ی امســال نشــان 
می دهــد منابــع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ 
درصــد و مصــارف عمومی دولت ۶۴.۵ درصد تحقق 

یافته است.
براساس این بررسی ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و 
مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه 
موضــوع تبصــره ذیل ماده )۲۴( قانون محاســبات 

عمومی تامین شده است.
گزارش دیوان محاســبات حاکی از روند رو به بهبود 
منابع نفت، رشــد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی 
و رشــد انتشــار اوراق نســبت به ۸ ماهه سال جاری 
اســت. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی 
تحقــق یافته دولت مربــوط به درآمدهای مالیاتی و 

گمرکی بوده است.
این در حالی است که میزان مالیات پرداخت نشده و 
معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان 
دیماه سالجاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که 
بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم 
تعیین »پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز 
مالیات واحدهای مســکونی گران قیمت« در قانون 
بودجــه، تحقــق آن تا پایان دیمــاه همچنان صفر 
درصــد بوده و به طور مشــابه میــزان وصول مالیات 
بر »واحدهای مســکونی خالی از سکنه« نیز به دلیل 
عدم تصویب آئین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.

بر مبنای یافته های دیوان محاســبات کشور، اهداف 
قانونگــذار در شناســایی و فــروش امــالک مازاد 
دستگاه های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی 
۲۶۳۸ فقــره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ 

فقره، عملیاتی نشده است.
قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش بینی 
شده بابت واگذاری دارایی های مالی وصول گردیده و 
منابع حاصل از »ارائه حق االمتیاز واگذاری ســهام و 
حقوق مالکانه« شرکت های دولتی و سایر دستگاه ها و 
همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، 
اموال و دارایی های دولت در شــرکت ها و موسســات 

دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.
نکتــه  قابــل ذکر این کــه، با پیگیری هــای دیوان 
محاسبات کشــور وضعیت حسابدهی دستگاه های 
اجرایی و تهیه و تدوین دســتورالعمل های مورد نیاز 
احکام قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور و عدم 
اجرای تبصره های قانون بودجه در مقطع زمانی ۱۰ 
ماهه نســبت به دوره زمانی ۸ ماهه امســال بهبود 

یافته است:
- از مجموع ۱۱۱۸ دســتگاه اجرایی مشــمول ارائه 
صورتحســاب ماهانه تعداد ۹۶۵ دستگاه معادل ۸۶ 
درصد، صورتحســاب ماهانه خــود را ارائه نموده اند. 
کماکان تعداد ۱۵۳ دستگاه اجرایی معادل ۱۴ درصد 
از مجموع دســتگاه های اجرایی مشــمول، نسبت به 
ارائه صورتحســاب ماهانه اقدام نکرده اند که مراتب 
در حال پیگیری و اقدام قانونی اســت. این در حالی 
اســت که تعداد دستگاه های حساب نداده در ۸ ماهه 

اول سالجاری ۳۰۶ دستگاه بوده است.
- تعــداد ۳۸ آیین نامــه اجرایی معادل ۷۶ درصد از 
آیین نامه ها و دســتورالعمل های مورد نیاز در قانون 
بودجه در ۱۰ ماهه سالجاری از سوی مراجع ذیربط 
تهیه و ابالغ گردیده اســت، در حالی که در ۸ ماهه 
اول ســالجاری ۳۳ آیین نامه معادل ۶۶ درصد ابالغ 

شده بود.
- مــوارد عــدم اجرای کامل احکام تبصره های قانون 
بودجــه از ۲۳ درصــد در ۸ ماهه به ۱۳ درصد در ۱۰ 
ماهه رســیده اســت و عدم تحقق اهداف قانونگذار، 
ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره ها نیز کاهش 

۱۰ درصدی را نشان می دهد.
در بخــش دیگری از گزارش نظارت مســتمر دیوان 
محاســبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ کل کشــور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان 

شده است:
- حــدود ۷۳ درصد از تکلیــف وزارت نفت از طریق 
شــرکت های تابعه نســبت به گازرســانی روستاها 

پرداخت شده است.
- آیین نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در 
۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران 

نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.
- احکامــی همچون تعیین نرخ ســوخت واحدهای 
پاالیشــگاهی، پتروشیمی، فوالدی و سایر واحدهای 
تولید فلــزات و کانی های فلزی، واگذاری بنگاه های 
دولتی مشــمول گروه هــای )۱( و )۲( موضوع ماده 
)۲( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساســی، تکلیــف وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی های 
دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و 
باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی 
و همچنین تکلیف اســتانداران درخصوص پیشنهاد 
فروش ســاختمان های ملکی دســتگاه های اجرایی 
زیرمجموعه قوه مجریه مســتقر در اســتان ها فاقد 

عملکرد بوده اند.

برجام دقیقًا با اقتصاد ایران چه می کند؟ 

 قیمت دالر در حالت تعادلی بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است
 مذاکــرات احیای برجــام به روز های 
پایانی خود نزدیک اســت. خبر هایی 
حاکی از آن اســت که توافق هسته ای 
بــه زودی انجام می شــود و البته وزیر 
امــور خارجه نیز در آخرین اظهاراتش 
دستیابی به یک توافق خوب را نزدیک 
دانســته است. وی در پاسخ به این که 
چقدر لغو تحریم ها را نزدیک می بینید 
و آیا طرفین به توافق می رسند؟ گفت: 
آن چه که مربوط به جمهوری اسالمی 
ایران هست و ابتکارات فعالی که ایران 
روز میــز مذاکره قــرار داده ما به یک 
توافق خوب و دســت یافتنی بســیار 

نزدیکیم.
در این میان، اما خبر های منتشــر شــده 
از ویــن به ســرعت با واکنــش بازار های 
اقتصــادی همراه شــد. خبــر چند روز 
گذشته رویترز در خصوص نگاشته شدن 
متن توافق دالر هرات را شــبانه به عدد 
۲۵ هزار تومان رســاند. هر چند باید دید 
طــی روز های آینده بازار چه واکنش های 

جدیدتری نشان خواهد داد.
اما ســوال اینجاست که برجام دقیقاً چه 
اثراتــی بر بازار هــا و روند اقتصاد خواهد 
گذاشــت؟ برخــی معتقدند بــه نتیجه 
رســیدن مذاکرات وین ســبب می شود 
قیمــت دالر به شــدت نزول کند و حتی 
عدد های کمتر تا ۲۰ هزار تومان را لمس 
کند. اما در مقابل بسیاری از کارشناسان 
ایــن نظر را غیر منطقی می دانند. پیمان 
مولوی در گفتگوی زنده اینســتاگرامی با 
اقتصــاد ۲۴ قیمت تعادلی دالر بعد از به 

نتیجه رســیدن برجــام را بین ۲۵ تا ۲۶ 
هزار تومان دانست.

در عین حال کمیل طیبی در پاســخ به 
پرسشــی مبنی براینکه در صورت محقق 
شــدن برجام، نرخ دالر تا چه حد کاهش 
پیــدا می کنــد، گفت: »مــا نمی توانیم 
پیش بینی مشخصی داشته باشیم که در 
صورت تحقق احیای برجام و رفع تنش ها 
و مشــکالت سیاســی، نرخ دالر چه قدر 
می شود. البته همانطور که اشاره کردید، 
بــار روانــی در بازار ارز و ســایر بازار ها از 
جمله ســکه، طــال و... وجود دارد. با این 
حــال، احیای برجام حتی مقداری هم به 
بهبود وضعیت بازار سهام کمک می کند، 
اما نمی توانیم پیش بینی کنیم که نرخ ارز 

چه میزان پایین می آید.«
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهــان درباره 
علــت امکان پذیر نبــودن پیش بینی نرخ 
ارز در صــورت احیــای برجام، عنوان کرد: 
»مهم ترین دلیلش این است که ما تورم باال 
و دورقمــی داریــم که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 
اســت. از طرف دیگر، وقتی این نرخ تورم را 
داریم، انباشت تورم به وجود می آید و مدام 
ارزش ریــال کاهش پیدا می کند، به دنبال 
آن ریال هم قدرت خریدش را در مقابل سایر 
ارزها، به ویژه ارز های قوی از دست می دهد؛ 
بنابراین آن انتظاری که وجود دارد که نرخ ارز 

کاهش پیدا کند، اتفاق نمی افتد.«
وضعیت از این بدتر نمی شود

در عیــن حال برخی کارشناســان دیگر 

هــم ماننــد مرتضی افقــه معتقدند که 
متغیر های داخلــی اقتصاد اثرگذار تر از 

برجام هستند.
افقه می گوید: من آنچنان امیدوار نیستم 
کــه بازار های اقتصادی پــس از احیای 
برجــام با کاهش قیمت روبه رو شــوند. 
چراکه مشــکالت اقتصادی کشــور طی 
ســال های اخیر آنچنان به مسائل بیرونی 
ربطی نداشــته و عمده موانع و مشکالت 

به مسائل داخلی باز می گردد.
وی افــزود: ســاختار های ضــد تولید و 
ضد توســعه، ساختار های معیوب اداری 
اســتخدامی و مجموعــه ای از عوامــل 
طی این ســال ها مانع از اســتفاده کامل 
از ظرفیت هــای انســانی و منابع طبیعی 

کشور شده است؛ بنابراین آنچه که باعث 
شده ما از ظرفیت ها استفاده نکنیم موانع 

داخلی بوده است.
ایــن اقتصاددان ادامه داد: بدون شــک 
افزایش موانع داخلی باعث شــد تا میزان 
آسیب پذیری ما در مقابل تحریم ها بیشتر 
شود؛ بنابراین اکنون اگر تحریم ها به طور 
کامل لغو شــود به ســرعت نرخ ارز کمی 
کاهشی خواهد شد، اما این نرخ به سرعت 
بــار دیگر افزایش می یابد. افقه گفت: من 
معتقــدم قیمت ها پــس از احیای برجام 
ســقوط نمی کنند، اما می توان گفت که 
شــرایط اقتصاد پس از برجام از این بدتر 
نخواهد شــد و از آن پس بهبود شــرایط 
بیشتر وابسته به رویکرد مدیریتی دولت 

خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به شرایط اقتصاد 
پس از امضای قطع نامه ۵۹۸ اشــاره کرد 
و در ایــن باره گفت: وضعیت اقتصاد پس 
از برجام همانند شــرایط پس از امضای 
قطع نامــه ۵۹۸ نخواهــد شــد. چراکه 
ریزش های احتمالی که باید پس از برجام 
اتفاق می افتاد در این مدت مذاکره اتفاق 
افتــاده و بار هیجان کاهش یافته اســت. 
پــس من گمان نمی کنم نرخ ارز کمتر از 
۲۳ تومان کمتر شود. این در حالی است 
که در همین کانال هم دالر بیشــتر میل 
به افزایش خواهد داشت. اکنون در عمل 
اتفاقی رخ نداده و نوسانات قیمت به دلیل 
هیجان اســت، همانطور که اشاره کردم 
می توان امیدوار بود که شــرایط اقتصاد 

پس از برجام بدتر از اکنون نشود.

یک فعال حوزه کار:

رقم سبد معیشت کارگران، هزینه اجاره یک خانه است
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه دســتمزد ۱۰ تا 
۱۲ درصد قیمت تمام شده را شامل می شود، می 
گوید: رقم ســبد معیشــت کارگران، حداقل های 
هزینه زندگی در حاشــیه شــهر اســت و با آن در 

برخی نقاط باید یک خانه اجاره کرد.
عبداهلل مختاری  درباره رقم هزینه سبد معیشت 
کارگــران ابــراز عقیده کرد و گفت: عدد هشــت 
میلیــون و ۹۷۹ هــزار تومانی کــه به عنوان رقم 
ســبد معیشــت خانوار کارگری تصویب شده در 
واقع حداقل هزینه زندگی در مناطق متوســط یا 
حاشیه کالن شهرهایی مثل تهران است و همین 
حاال با این مبلغ باید در برخی از نقاط شــهر یک 

واحد اجاره کرد.

وی با بیان اینکه هزینه های سبد معیشت کارگران 
بیش از این رقم است، ادامه داد: معتقدم در بحث 
دستمزد باید واقع گرا باشیم چون در مورد هزینه 
خوراکی ها هم اگر یک وعده غذای متوسط زندگی 
را حســاب کنیم یا قیمت اقالمی مثل برنج را در 
نظر بگیریم، طبعا هزینه خوراکی ها بیش از  رقم 
ســه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان می شــود لذا این 
رقمی که به عنوان هزینه ســبد معیشــت تعیین 

شده میانگین حداقل های زندگی است.
مختــاری با بیان اینکه دســتمزد به ابزاری برای 
کارفرمایان در قبال کارگران تبدیل شــده است، 
اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کارگاه ها مشکل 
دارند ولی همه کارگاه ها و بنگاه ها که دارای مشکل 

نیســتند. در طول سال تمام خوراکی ها مشمول 
تغییر قیمت می شــوند ولی آیا کارگران کارگاه ها 
و بنگاه ها از محل افزایش و تغییر قیمت کاالهای 
کارفرمایان سود می برند؟ متاسفانه وقتی صحبت 
از معیشت کارگران می شود بالفاصله اعالم بحران 

می کنیم.
ایــن فعال حــوزه کار تصریح کرد: وقتی نرخ دالر 
پاییــن می آید، بنگاه ها اعالم می کنند مواد اولیه 
و جنــس را گــران خریدند ولی وقتی دالر باال می 
رود، نمی گویند که مواد اولیه را ارزان تهیه کرده 
اند که کاالهایشان را ارزان بفروشند و این مساله 
سواستفاده از بازار نامنظم اقتصادی است که باعث 
شــده معیشت کارگران و طبقات فرودست دچار 

مشکل شود.
وی ادامــه داد:کارگــر و کارفرما دوبال یک پرواز 
هســتند ولی درحال حاضر برخی منفعت طلبی 
های یکجانبه در بازار را شــاهد هســتیم که باعث 
شــده هم بازار اقتصادی دچار مشــکل شود و هم 
کیفیت تولیدات به ویژه معیشت خانواده ها تحت 

تاثیر قرار گیرد.
این فعال حوزه کار در پایان ســهم دســتمزد در 
قیمت تمام شــده تولید را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد 
ذکــر کــرد و گفت: مابقــی را هزینه های جانبی 
کارفرمایان، مالیات و عوارض تشکیل می دهد که 
می پردازند ولی در زمان تعیین دســتمزد، عامل 
افزایش هزینه ها را دستمزد کارگر اعالم می کنند.

« از حال و هوای بازار بورس گار گزارش »روز

حال بورس خوب است، اما تو باور نکن
بورس تهران هفته اول اســفند را در شــرایطی آغاز کرد که مذاکرات 
برجامی به نقطه بسیار حساسی رسیده و کارشناسان نسبت به حصول 

قریب الوقوع توافقی محدود ابراز امیدواری می کنند.
 شــاخص بورس تهران معامالت دیروز، شــنبه ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۰ را 
با افتی ناچیز به پایان رساند؛ کاهش ۲۷۹ واحدی شاخص کل باعث 
شــد تا تابلوهای بورس شــاخص را کماکان در محدوده یک میلیون و 

۲۸۲هزار واحدی به نمایش بگذارند.
شــاخص  هم وزن نیز ۰.۰۶ درصد افت کرده و در محدوده ۳۲۵هزار و 
۸۳هزار واحدی تثبیت شد، ارزش معامالت خرد بورس و فرابورس نیز 
به دو هزار و ۷۲۰میلیارد تومان رســید که در مقایســه با هفته گذشته 

تغییر چندان محسوسی را تجربه نکرد.
واقعا حال بازار خوب است؟

کاربران بورســی در فضای مجازی واکنش های گســترده ای نسبت به 
وضعیت کنونی بازار نشــان داده و عمدتا این شــرایط را ناشی از وجود 

ابهامات گسترده در زمینه مذاکرات وین می دانند.

کارشناسان زیادی هم در این بین اعتقاد دارند وزن بیش از اندازه ای 
به مذاکرات وین در بازار ســرمایه داده شــده و نتیجه این رایزنی های 
دیپلماتیک هرچه باشد تاثیر چندان گسترده ای روی روند بازار نخواهد 
داشت. این در حالی است که عده دیگری از تحلیلگران که در اکثریت 
قرار دارند و اکثر قریب به اتفاق سهامداران نیز با آنها هم داستان هستند 
باور دارند که هرگونه توافقی می تواند زمینه ساز رشد سهام گروه هایی 

مانند بانکی و بیمه ای ها شود.
البته به اعتقاد این دسته از کارشناسان نباید از اهمیت پذیرش fatf از 
سوی ایران نیز غافل بود زیرا برقراری هرگونه رابطه ای بین بانک های 
ایرانــی بــه نظام بانکی بین المللی منوط به پذیرش fatf اســت. یعنی 
حتــی اگــر رفع تحریم نیز در پــی حصول توافقی در وین رخ دهد نیز 

نمی توان انتظار رشد چشمگیری در گروه بانکی و بیمه ای داشت.
اما طبق روال هفته های اخیر که بازار در رکودی ســنگین فرو رفته، 
جمع محدودی از کارشناســان و شــخصیت های شــناخته شــده 
بورســی در شــبکه های اجتماعی کماکان بر دســتکاری شــاخص 

توســط حقوقــی ها در ابتدای بهمن ماه اشــاره کــرده و آن اقداماتی 
 را که تحت فشــار دولت انجام شــده بود را عامل اصلی شــرایط کنونی 

بازار می دانند.
اما بازار ســناریوهای بورســی در صورت حاصل شدن توافقی در وین 
نیز بســیار داغ اســت؛ همانطور که گفته شد عده زیادی از سهامداران 
اعتقاد دارند به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای می  تواند زمینه را برای 
رشــد و رونق اغلب ســهم های شاخص ساز در بازار سهام فراهم خواهد 
ســاخت.اما عده دیگری معتقدند حتی در صورت حصوصل توافق نیز 
تحول چشمگیری در بازار رخ نمی دهد؛ یکی از کاربران شناخته شده 
بورســی در اینســتاگرام می نویسد:اینکه ما فکر می کنیم توافق باعث 
می شه بازار باال بره یا مشکالت اقتصادی کشور حل بشه اشتباهه! نه 
به نظر من نه، حتی اگر فکر می کنیم توافق باعث می شــه دالر پایین 
خیلی عجیبی بزنه اشــتباهه! قطعا در بانکی، خودرویی و پاالیشــی ها 
رشد حاصل از توافق رو می بینیم اما مسئله اینجاست که تو بازار پول 

نیست )عدم اعتماد حقیقی(.

خبر ویژه

 رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشــت: حقوق  شاغلینی 
که حداقل حقوق میزان دریافتی را دارند، براســاس برنامه بودجه ســال 

آینده کشور، ۶۰ درصد افزایش می یابد.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: برهمین اساس و در بودجه، حداقل حقوق 
کارکنان در ســال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق 

بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان تعیین شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
بر این اســاس برای ســال جدید، میزان حقوق های پایین)کمترین رقم( 

۶۰ درصد و حقوق های باال)رقم های باال( ۱۰ درصد افزایش می یابد.

حاجــی بابایــی تصریح کرد: اعتبارات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ برای حوزه 
مســکن در نظر گرفته شــده چراکه مسکن کلیدواژه بودجه کل کشور در 

سال ۱۴۰۱ محسوب می شود.
وی تاکیــد کــرد: بودجه ۱۴۰۱ یکی از پــر امیدترین بودجه های تدوین 
شــده برای اقشــار مردم و همچنین حوزه های تولید و اشتغال در اصناف 

مختلف است.
رییس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشــت: برای نخستین بار 
۱۲۰ هزار میلیارد تومان در صندوق های استانی در نظر گرفته شده که 

برای هر استان مبلغ سه هزار میلیارد تومان می شود.

بــه گفتــه حاجی بابایی، این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، قابلیت افزایش تا 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان در راســتای کمک برای رونق حوزه اشــتغال و 
تولید را دارد.نماینده مردم همدان در خانه ملت افزود: برای نخســتین 
بار، تبصره ۱۶ استانی شد که بر اساس آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
به استان ها اختصاص می یابد و در قالب این تبصره، تسهیالتی در حوزه 
ازدواج، مســکن و وام های کوچک به مردم پرداخت خواهد شــد.وی با 
تاکید بر اینکه مســکن از اولویت های بودجه ۱۴۰۱ اســت به نحوی که 
حرف نخســت بودجه را مســکن می زند، افزود: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 

بودجه عمرانی کشور در سال آینده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه: 

درآمد شاغالن حداقل تا 60 درصد افزایش پیدا می کند!
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نفت و انرژی 4

گاه خبر دادند؛ آ منابع 

سناریوی اوپک پالس برای افزودن ایران به توافق نفتی

کوتاه از انرژی

بین الملل

تولیدکنندگان آمریکایی 
با نفت 2۰۰ دالری هم 
قسم شان را نمی شکنند

مدیــران بزرگترین شــرکتهای نفت 
شــیل آمریکا اعالم کردند بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا با 
نفت ۹۰ دالری برای حفاری بیشــتر 
وسوســه نشده اند و حتی اگر نفت به 
۱۵۰ یا ۲۰۰ دالر در هر بشــکه صعود 
کند، برای تغییر برنامه های رشد تولید 
محافظه کارانه خود وسوسه نخواهند 
شــد.صنعت نفت شــیل آمریکا طی 
دو ســال گذشــته به انضبــاط مالی 
خــود پایبند مانده امــا افزایش اخیر 
قیمتهای نفــت که اکنون ۲۰ درصد 
باالتر از اول ژانویه ســال ۲۰۲۰ است، 
ســواالتی را برای بازار ایجاد کرده که 
آیا ایــن تولیدکنندگان انضباط مالی 
خود را خواهند شکســت و چه زمانی 
دیسیپلین مذکور را کنار می گذارند.

بعضــی از تولیدکننــدگان خصوصی 
هزینه برای حفاری بیشــتر را افزایش 
داده اند اما بزرگترین تولیدکنندگان 
همچنــان موضع خود را حفظ کرده و 
وعــده داده انــد در میان مدت به این 
روند ادامه می دهند.اســکات شفیلد، 
مدیرعامــل شــرکت پایونیر نچرال 
ریسورســز بــه تلویزیــون بلومبرگ 
گفــت: خواه نفــت ۱۵۰ دالر، ۲۰۰ 
دالر یــا ۱۰۰ دالر باشــد، مــا برنامه 
رشــد خود را تغییر نمــی دهیم. اگر 
رئیــس جمهور از ما بخواهد تولیدمان 
را افزایــش دهیــم، تصــور نمی کنم 
صنعت بتواند به هر حال رشــد کند.

دیسیپلین مالی شرکتهای بزرگ نفت 
شــیل آمریکا به ضرر قیمتهای بنزین 
و میــزان محبوبیــت عمومی بایدن 
اســت. با این حال شــرکتهایی مانند 
پایونیر نچرال ریسورسز، کانتیننتال 
ریسورســز و ِدون انرژی انضباط مالی 
را حفظ کرده و قصد دارند تولیدشان 
را ساالنه پنج درصد افزایش دهند.بیل 
بری، مدیرعامل شــرکت کانتیننتال 
ریسورســز در جلســه انتشار گزارش 
درآمدهای سه ماهه این شرکت گفت: 
همان طور که پیش از این اعالم شــد، 
پیش بینی می کنیم رشد تولید ساالنه 
ثابت تا پنج درصدی ظرف پنج ســال 
آینده داشــته باشیم.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، مدیرعامل پایونیر نچرال 
ریسورسز هم اظهار کرد: در بلندمدت 
ما همچنان رشد صفر تا پنج درصدی 

خواهیم داشت. 

ایران در کانون توجه بازار 
نفت، روسیه را کنار زد

قیمــت نفت برنــت در معامالت روز 
جمعه بازار جهانی که سرمایه گذاران 
اختالالت عرضه ناشی از بحران میان 
روسیه و اوکراین را در برابر چشم انداز 
افزایش صــادرات نفت ایران ارزیابی 
کردنــد، افزایش یافت اما شــاخص 
نفت آمریکا با کاهش روبرو شــد.بهای 
معامالت نفت برنت با ۵۷ سنت معادل 
۰.۶ درصــد افزایش، در ۹۳ دالر و ۵۴ 
ســنت در هر بشــکه بسته شد. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۶۹ ســنت معادل ۰.۵ درصد 
کاهش، در ۹۱ دالر و هفت ســنت در 
هر بشــکه بسته شد. بازارهای آمریکا 
روز دوشــنبه به مناســبت تعطیالت 
روز رئیــس جمهــور تعطیل خواهند 
بود.هر دو شــاخص دوشــنبه هفته 
گذشــته به باالترین حد از ســپتامبر 
ســال ۲۰۱۴ صعود کردند اما چشــم 
انداز بازگشــت نفــت ایران و افزایش 
عرضــه، فضای بازار را تحت تاثیر قرار 
داده اســت. با ایــن حال نفت برنت با 
رشــد اندک ۰.۹ درصد، نهمین رشد 
هفتگی خود را به ثبت رساند در حالی 
که وست تگزاس اینترمدیت برای کل 
هفته ۱.۷ درصد کاهش داشت و روند 
رشد هفتگی که به مدت هشت هفته 
متوالی داشت را متوقف کرد.نگرانیها 
نســبت به اختالالت احتمالی عرضه 
ناشــی از حضــور نظامی روســیه در 
مرزهــای اوکراین، افــت قیمتها در 
هفته گذشــته را محــدود کرد. غرب 
روسیه را که صادرکننده بزرگ نفت و 
گاز است، تهدید کرده است در صورت 
حمله نظامی به اوکراین با تحریمهای 
جدیدی روبرو خواهد شــد اما روسیه 
تکذیب کرده است قصد حمله نظامی 

به همسایه خود را دارد.

، ایران را  سوآپ گازی قطر
هاب انرژی منطقه می کند

ســفر رئیس جمهور و تیــم همراه به قطر 
در شــرایطی شــکل می گیرد که اتفاقات 
مهمــی در زمینه مبــادالت گازی در دنیا 
شــکل گرفته اســت و از همیــن رو ایده 
ســوآپ گازی با اهداف مختلفی روی میز 
طرف قطری قرار می گیرد. کشــور قطر در 
همسایگی جنوبی ایران، علی رغم مساحت 
کوچک خود یکی از مهمترین و استراتژیک 
کشــورها در حوزه گاز طبیعی اســت. این 
کشــور که تنهــا ۴۰ درصد از گاز تولیدی 
خود را در داخل مصرف می کند، توانســته 
است در سال گذشته بالغ بر ۱۰۶ میلیارد 
مترمکعب را به صورت LNG و ۲۲ میلیارد 
مترمکعــب را به صورت خــط لوله صادر 
کرده است.ســفر ریاست جمهوری کشور 
و تیم همراه وی به این کشور برای حضور 
در نشســت مجمع صادرکنندگان گاز در 
شــرایطی صورت می گیــرد که مبادالت 
گازی دنیا دستخوش تغییرات گسترده ای 
شــده است. در این میان ایران که از لحاظ 
جغرافیایی نقش مرکزی را میان کشورهای 
صادرکننــده و واردکننده بزرگ گاز دارد، 
می تواند از این تغییرات به نحو احسن برای 
تبدیل شــدن به هدف هاب انرژی منطقه 
شــدن استفاده کند.از جمله این تغییرات 
خبر مذاکره عادل کریم، وزیر برق عراق در 
ســفر به دوحه با سعد الکعبی، وزیر انرژی 
قطر درباره مســائل لجســتیکی مربوط به 
انتقــال گاز از بنادر قطر به عراق بود.عراق 
از بزرگترین و مهمترین مشتریان گاز ایران 
از قدیــم به حســاب می آمد، هرچند روند 
کند تسویه حساب های وجوه صادراتی این 
کشــور با ایران و از طرفی افزایش مصرف 
گاز در ایــران، مشــکالتی را در تعامل دو 
طــرف به وجود آورده بــود تا جایی که به 
گفته وزارت برق عراق در تابســتان امسال 
صادرات گاز ایران به این کشور از روزانه ۴۹ 
میلیون متر مکعب به ۸ میلیون متر مکعب 
رسیده.از طرفی آنچه مشخص است عراق 
زیرساخت های الزم را برای دریافت گاز از 
قطــر در کوتاه مدت ندارد. در واقع به دلیل 
قیمت باالی گاز قطر، برخی مخالفت های 
حزبی و در نهایت نبود زیرســاخت به نظر 
می رســد این مذاکرات بیشتر جنبه اهرم 
فشــار بر ایران را داشــته اســت.از طرف 
دیگر هفته گذشــته و به دلیل باال گرفتن 
تنش های میان اوکراین و روســیه، جوزپ 
بــورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور 
خارجــی خبر از مذاکــره اتحادیه اروپا با 
قطــر، آذربایجــان و آمریکا برای واردات و 
تنوع بخشــی به مبادی وارداتی خود است.
با در نظر گرفتن تمام این شــرایط اجالس 
GECF و سفر رئیس جمهور به قطر اتفاق 
می افتد. منابــع آگاه وزارت نفت گفته اند 
کــه یکی از اهداف و پیشــنهادات وزارت 
نفت، پیشــنهاد سوآپ گاز قطر و صادرات 
به کشــورهای همسایه و تشکیل کارگروه 
مشترک در زمینه پارس جنوبی است.هنوز 
به طور دقیق مشــخص نشــده است ارائه 
این پیشنهاد از سمت وزارت نفت با هدف 
تداوم و حفظ بازار گازی عراق، صادرات به 
کشــورهای حوزه خزر از جمله آذربایجان 
یا صادرات به کشــورهای شرق در صورت 

تکمیل خط لوله صلح صورت می گیرد .

 تابلو های تبلیغاتی مجاور 
 با شبکه های برق 

جمع آوری می شود
 صنعت برق در اقدامی فراگیر شناســایی و 
رفع کانون های خطر در شــبکه های توزیع 
برق را در روز چهارشنبه ۴ اسفند با حضور 
بیش از ۵ هزار نفر از نیرو های عملیاتی آغاز 
خواهد کرد.در این اقدام فراگیر که به صورت 
همزمان در ســطح کشور آغاز خواهد شد، 
محور های کنترل و اصالح حریم شبکه، جابه 
جایی و اصالح پایه های قرار گرفته در معابر 
پس از تعریض و تغییرات مبلمان شــهری، 
مقاوم سازی و تعویض پایه های معیوب در 
دستورکار سراســری اکیپ های عملیاتی 
و فنــی قــرار می گیرد.همچنیــن ترمیم 
دریچه هــای معیوب پایه های روشــنایی 
معابر، جمع آوری اشــیاء اضافه و تابلو های 
تبلیغاتی مجاور پایه های شبکه برق و قفل 
و بســت و ترمیم درب معیوب پســت های 
زمینــی، تابلو های زیرترانس، شــالتر ها و 
جعبه های مســتقیم از دیگــر محور های 
این اقدام فراگیر خواهد بود.بر اســاس این 
گــزارش، اصالح کابل ســرویس های بهم 
تنیده مشــترکان روی پایه ها و جعبه های 
تقســیم نیز محور دیگری است که در این 
اقدام فراگیر نسبت به انجام آن اقدام خواهد 
شــد.هموطنان گرامی در صورت مشاهده 
مشکالت در شبکه های توزیع برق، خرابی 
شــبکه، خرابی درب تابلو های برق و. را در 
اپلکیشــین بــرق من ثبــت و در این اقدام 

فراگیر همکاری نمایند.

آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده است نتیجه موفق 
مذاکرات هســته ای، تحریمهای آمریکا علیه صادرات 
نفــت ایــران را رفع کرده و ۱.۳ میلیون بشــکه در روز 
نفــت ایــران را به بازار جهانی برمــی گرداند. این امر 
محدودیــت عرضه جهانی را کاهش خواهد داد و ترمز 
صعود قیمتها را که چند دالری بیشتر تا قیمت ۱۰۰ 
دالر در هر بشکه فاصله ندارند، می کشد.به گفته منابع 
آگاه، ایران به دلیل تحریمهای آمریکا از مشــارکت در 
توافق محدودیت عرضه اوپک پالس معاف شده است. 
اگرچــه ایــن معافیت به ایران اجازه می دهد تولیدش 
را افزایــش دهد امــا اوپک پالس احتماال به دنبال آن 
خواهــد بــود که ایران را به پیمان نفتی خود وارد کند.

یک منبع آگاه اوپک پالس با بیان این که توافق برای 
احیای برجام نزدیک به نظر می رســد، گفت: احتمال 
زیادی وجود دارد که اوپک ایران را با توافق محدودیت 
عرضه تطبیق دهد زیرا گزینه دیگری وجود ندارد.یک 
منبع آگاه از برنامه های ایران به رویترز گفت: ایران در 
ابتدا به دنبال احیای تولید از دست رفته خواهد بود اما 
احتماال پس از مذاکرات با اوپک پالس، با یک سهمیه 
تولید موافقت می کند. ایران یکی از پنج عضو موسس 
اوپک است.ایران حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید می کند که حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز کمتر 
از سطح تولید در سال ۲۰۱۸ است که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور وقت آمریکا از توافق هســته ای خارج 
شــد و تحریمها علیه صادرات نفت ایران را بازگرداند.

یــک منبــع آگاه از برنامه ایران گفت: با رفع تحریمها 
ایران تولید نفت خود را مطابق با توانمندی تاسیسات 

و منافعش افزایش خواهد داد تا درآمد نفتی از دست 
رفته خود را جبران کند. به نظر من، اوپک پالس یک 
ســهمیه برای تولید نفت ایران تعیین خواهد کرد اما 
این سهمیه به تدریج اعمال می شود و ایران با اندکی 
چانه زنی برای نشان دادن حمایت از اوپک، این سهمیه 

را خواهد پذیرفت.

خوش بینی به مسئله ایران
محمــد بارکیندو، دبیــرکل اوپک در خصوص این 
کــه آیــا اوپک پالس به دنبال توافق عرضه جدیدی 
خواهد بود که شــامل ایران باشد، گفت: سابقه این 
گروه مبنایی برای اطمینان می دهد. پس از گذشت 

بیش از پنج سال از زمان آغاز همکاری تاریخی میان 
تولیدکنندگان اوپک و غیرعضو اوپک که به ما کمک 
کرد از دو سیکل نفت عبور کنیم، دلیل کافی داریم تا 
در حرکت به جلو به شکل معقولی خوش بین بمانیم.

اوپک سرگرم تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای 
است که در سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا 
در اوج بحران پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشت. اما 
این گروه به دلیل ســرمایه گذاری ناکافی بعضی از 
تولیدکنندگان کوچکتر، مکررا موفق نشــده است 
به اهداف تولیدش دست پیدا کند.یک منبع آگاه از 
تفکر روسیه گفت: برای آمریکا، رفع تحریمها علیه 
ایــران برای کمک به پایین آوردن قیمتهای نفت با 

توجه به فشار داخلی که دولت بایدن به دلیل رشد 
نرخ تورم با آن روبرو شده است، منطقی به نظر می 
رسد. آمریکا ممکن است این مسئله را بررسی کند 
که عرضه ایران تاثیر هر گونه جنگ میان روسیه و 
اوکرایــن بــر بازارهای جهانی نفت را تعدیل خواهد 
کــرد. آمریکا مطمئنا تحریمها علیه ایران را خواهد 
برداشــت زیرا آنها تصمیم گرفته اند روســیه را با 
توجه به تنشــهای جــاری پیرامون اوکراین، تحت 

فشار بیشتری قرار دهند.

کاهش اختالف بین اهداف و تولید اوپک پالس 
با عرضه ایران

منابع آگاه اوپک پالس همچنین اظهار کردند: عرضه 
بیشتر نفت ایران به کاهش اختالف بین هدف تولید 
و سطح واقعی تولید اوپک پالس کمک خواهد کرد.

هر گونه توافق هسته ای احتماال اوپک پالس را ناچار 
می کند در سهمیه های تولید تغییراتی دهد تا فضا را 
برای بازگشت نفت ایران مهیا کند.هنگامی که ایران 
پس از توافق هســته ای ســال ۲۰۱۵ به بازار جهانی 
بازگشــت، در میان تولیدکنندگان نفت برای منافع 
خــود بــا قدرت مذاکره کرد و در ابتدا با شــرکت در 
فریز تولید برای مقابله با مازاد عرضه مخالفت کرد. 
ســپس در مذاکرات سال ۲۰۱۶ که تولیدکنندگان 
دیگــر اوپک پــالس با کاهش تولید موافقت کردند، 
ایران با اشاره به تاثیر تحریمها که باعث کاهش سهم 
بازارش شده است، سهمیه ای دریافت کرد که به این 

کشور اجازه داد تولیدش را افزایش دهد.

خبر ویژه

عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه هرچند امسال در 
بســیاری از نقاط کشــور در فصل پاییز شــاهد آغاز سرما و بارش برف بودیم، اما 
گازرسانی خانگی پایدار و مناسب بود، افزود: با تالش های وزارت نفت، امسال و 
در ماه های سرد سال گازرسانی به بخش خانگی با مشکلی روبه رو نشد که این 
مهم برای وزارت نفت نمره قبولی به شمار می آید. هادی بیگی نژاد بیان داشت: 
وزارت نفت در این چند ماه همه تالش خود را به کار گرفت تا با وجود کســری 
گاز در کشــور، گازرســانی در بخش خانگی متوقف نشــود و خانه های مردم در 
زمستان گرم بماند .وی تصریح کرد: معتقدم همگام با تالش برای گازرسانی در 

کشور باید گروه اندیشه ورز در حوزه انرژی کشور تشکیل شود تا ضمن افزایش 
بهــره وری در ایــن حوزه، هزینه ها نیز کاهش یابد.جواد اوجی وزیر نفت آبان ماه 
امسال در پاسخ به پرسشی درباره اقدام های وزارت نفت در زمینه جلوگیری از 
قطعی برق و گاز در زمستان گفته بود که وزارت نفت با انجام تعمیرات اساسی 
در پاالیشگاه ها، خطوط انتقال، ایستگاه های تقویت فشار و تأمین سوخت مایع 
نیروگاه ها و اتخاذ تدابیر مناســب و هماهنگی با وزارت نیرو همه تالش خود را 
می کند ســوخت زمســتانی در بخش خانگی تأمین شــود تا با چالش قطعی گاز 

روبه رو نشویم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :

گاز خانگی در زمستان ۱۴۰۰ نمره قبولی وزارت نفت در تأمین 

رئیس کمیته امداد  خبر داد؛

گاز رایگان«  بهره مندی مددجویان از »
رئیس کمیته امداد از ارســال ۵۸۴هزار کد اشــتراک مددجویان به 
شــرکت گاز بــه منظور برخــورداری از مزایای مصوبه گاز رایگان خبر 
داد.ســیدمرتضی بختیاری گفت: تاکنون شــماره اشتراک گاز حدود 
۵۸۴ هزار خانوار تحت حمایت به منظور برخورداری از قبض رایگان، 

به شرکت گاز ارسال شده است.
وی با اشاره به همکاری کمیته امداد و شرکت گاز با هدف تسریع در 
جمــع آوری و پاالیــش اطالعات مورد نیاز، افزود: پیش از این در تاریخ 
۱۳ بهمن ماه آمار کامل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار مددجو شــامل 
اطالعات شــخصی، محل ســکونت و کد ملی مددجویان به شــرکت 
گاز ارســال شــده بود.رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: شرکت گاز 

پس از بررســی اطالعات، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه خواســتار دریافت کد 
اشتراک گاز مددجویان شد که به همین منظور فرآیند احصای شماره 
اشــتراک مددجویان در دستور کار کمیته امداد قرار گرفت.بختیاری 
تاکید کرد: در ادامه، کمیته امداد شماره اشتراک گاز حدود ۵۸۴هزار 
خانوار را از طریق مددکاران و همچنین سامانه امداد هوشمند و کارآمد 
جمــع آوری کــرد و طبق وعده اعالم شــده، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه به 

شرکت گاز ارسال کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از مددجویان کمیته امداد به ویژه در مناطق 
محــروم از نعمــت گاز برخوردار نیســتند، اضافه کرد: تعداد زیادی از 
مددجویان نیز در منازل آپارتمانی با کنتور مشــترک، ســاکن هستند 

که در این زمینه با همکاری شرکت گاز به دنبال چاره جویی هستیم.
رئیس کمیته امداد افزود: همچنین بخشی از خانواده های تحت حمایت 
در منازل استیجاری ساکن هستند که به منظور برخورداری از مزایای 
مصوبه رایگان شدن گاز، الزم است شماره کنتور گاز خود را در هر بار 
تغییــر آدرس، بــه عوامل اجرایی کمیته امداد اعالم کنند. بختیاری با 
تاکید بر اینکه مصوبه رایگان شــدن قبوض گاز مددجویان از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ الزم الجرا است، اظهار کرد: حفظ منافع مددجویان خط 
قرمز کمیته امداد است و شرکت گاز  این اطمینان را داده است که به 
محض اجرایی شدن مصوبه، تمام پرداختی های قبلی گاز در نخستین 

قبض گاز به صورت بستانکار در قبوض آنان منظور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

بنزین نوروزی تامین می شود
مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی از آمادگی این شرکت برای تأمین بنزین 
مورد نیاز مردم در نوروز ۱۴۰۱ خبر داد. کرامت 
ویس کرمی در این باره گفت: پیش بینی ما این 
است که تردد در تعطیالت نوروز امسال به مراتب 
از تعطیالت سال های گذشته بیشتر خواهد بود 
و روند مصرف بنزین در نوروز پیش  رو افزایشی 
اســت.وی افزود: مصرف بنزین کشــور در سال 
۱۴۰۰ در مقایســه با ســال ۱۳۹۹، حدود ۱۶ 
درصد افزایش یافته اســت و هر چه به روزهای 
پایانی سال نزدیک تر می شویم، این رقم باز هم 
افزایش می یابد.مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی تأکید کــرد: برنامه ریزی  
برای ذخیره سازی مناسب فرآورده در انبارهای 
نفت کشــور و تأمین بنزین نوروزی انجام شده 
اســت و از ابتدای اســفند نیز عملیات سرکشی 
از جایگاه هــای مناطــق ســی وهفت گانه آغاز 
می شود.ویس کرمی گفت: مأموران و گروه های 
عملیاتی ما به جایگاه های عرضه سوخت مناطق 
عملیاتی و حوزه ستادی می روند و ضمن بررسی 
مسیرهای مختلف در کشور، نواقص و کاستی ها 
را بررسی ، پیگیری و برطرف می کنند.وی اظهار 

کرد: امیدواریم برای تعطیالت نوروز که شروع 
عملیاتی آن روز ۲۵ اســفندماه است، آمادگی 
کامل داشــته باشــیم.مدیرعامل شرکت ملی 
پخــش فرآورده هــای نفتی در ادامه با تاکید بر 
اینکه بازدید جایگاه های عرضه ســوخت کشور 
طبق رویه سال های گذشته انجام می شود، تأکید 
کرد: با توجه به شرایط سخت کرونا در سال های 
گذشــته با محدودیت و ممنوعیت تردد روبرو 
بود، اما امیدواریم در نوروز ۱۴۰۱ گلگشت های 
نوروزی خود را فعال کنیم.ویس کرمی تصریح 
کــرد: از ابتــدای اســفندماه برنامه ریزی برای 
اعــزام اکیپ های عملیاتی و تیم های بازرســی 
بــه مناطــق مختلف کشــور را انجام می دهیم 
تــا آمادگی کامل جایگاه هــا را احراز کنند و با 
توجه به افزایش تعداد سفرها، بتوانیم خدمات 
خوبی را در بحث سوخت رســانی در ایام نوروز 
پیش رو ارائه کنیم.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: پیش بینی ما این است 
که نوروز امسال متفاوت با سال های قبل است 
و اگر محدودیت های کرونایی نداشــته باشیم، 
مصــرف بنزین در تعطیــالت نوروزی پیش رو، 

روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر باشد.

وزارت نفت در اطالعیه ای اعالم کرد:

کذب درباره حضور نیروهای  خبرسازی 
امنیتی چین در پروژه های نفتی ایران

وزارت نفت در اطالعیه ای اعالم کرد: طی روزهای 
اخیر مجددا شــایعه تکذیب شده ای درباره حضور 
۵۰۰۰ نیروی امنیتی چین برای حضور در حاشیه 
اجرای پروژه های نفت و گاز توســط شرکت های 
چینی منتشر شده است.اداره کل روابط عمومی 
وزارت نفت در اطالعیه ای اعالم کرد: این خبرسازی 
ناشیانه پیش از این هم توسط تجار حامی دولت 
قبل مطرح و تکذیب شده بود و این بار هم به نقل 
از منابع رسانه ای حوزه نفت و گاز انگلیس، پخش 
شــده اســت. بعضی جریانات نیز علیرغم علم به 
کذب بودن چنین شــایعاتی با اهداف خاصی به 
این خبرسازی ها دامن میزنند.وزارت نفت ضمن 
اعــالم کذب و جعلــی بودن چنین خبری، اعالم 
می کند انتشــار اینگونه شایعات با موفقیت های 
چند ماه اخیر در بسترسازی برای جذب سرمایه 
گذاری و همچنین افزایش چشمگیر صادرات نفت 
ایران با توافق هایی که با مشــتریان خارجی نفت 
ایران حاصل شــده، بی ارتباط نیست. این شایعه 
و شــایعات مشــابه در وهله نخست توسط بعضی 
کشورهای سلطه جو برای تخریب روابط ایران با 

دیگر کشــورهای جهان طراحی میشود و سپس 
توســط جریاناتی که پیش از این مدعی ناتوانی 
کشــور در پیگیری روند توسعه بدون پذیرش بی 
چون و چرای خواسته های ظالمانه غربی ها بودند، 
در داخل کشــور ضریب داده می شود. طراحان و 
منتشــرکنندگان این شایعات ضمن تالش برای 
ذبح منافع ملی به پای منافع شخصی و جریانی، 
تالش میکنند توفیقات دولت در جذب ســرمایه 
گــذاری و افزایش صادرات نفت را به امور کذب و 
موهومــی همچون پذیرش ۵ هزار نیروی امنیتی 
چین ربط دهند.بر اســاس این خبر این احتمال 
نیز مطرح اســت که هدف از انتشــار این شایعات 
این باشد تا دولت مجبور شود بخشی از اقدامات و 
طراحی های خود در افزایش صادرات نفت را افشا 
کنــد که البتــه وزارت نفت با رعایت مصالح ملی 
کشور، هیچ گاه مجاری خنثی کردن تحریم ها را 
برمال نخواهد کرد اما نتیجه افزایش چشــمگیر 
صادرات نفت نسبت به دوره قبل و بازگشت منابع 
ارزی آن، خود را در نزول تدریجی قیمت ارز نشان 

داده است.
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55بانک و بیمه
حضور بانک رفاه کارگران در 

نخستین نمایشگاه دستاوردها و 
توانمندی های جهادی کشور

مدیرعامــل، رئیس هیــات مدیره، نایب رئیس 
هیات مدیره، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره بانک تجارت در راســتای پایش عملکرد 
شــعب این بانک در اعطای تســهیالت خرد از 
شــعبه های این بانک در اســتان های مختلف 

کشور باز
دکتر اخالقی مدیرعامل، فرخ نژاد رئیس هیات 
مدیره، ترک تبریزی نایب رئیس هیات مدیره، 
کــی النی قائم مقــام مدیرعامل و کیایی عضو 
هیــات مدیره بانک تجارت در راســتای پایش 
عملکرد شــعب این بانک در اعطای تسهیالت 
خرد از شعب بانک تجارت در استان های تهران، 
هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان بازدید 

به عمل آوردند.
مدیران ارشــد بانک تجارت در این بازدیدها با 
اشاره به اهمیت پاسخگویی به درخواست های 
مشتریان مبنی بر اعطای تسهیالت خرد بدون 
ضامن بر ضرورت اقدام کارکنان شــعب مطابق 

دستورالعمل مربوطه تاکید کردند.
همچنین بازرســان مدیریت امور بازرسی بانک 
تجارت به طور مســتمر از نحوه عملکرد شعب 
این بانک در اعطای تسهیالت خرد به مشتریان 

بازدید به عمل می آورند.
در طــرح اعطــای تســهیالت در قالب کارت 
اعتباری، افرادی که در وزارتخانه ها، سازمانهای 
دولتی و شــرکتهای دولتی و شرکتهای معتبر 
بخش خصوصی شــاغل هستند و حساب واریز 
حقــوق آنهــا نزد بانک تجارت اســت با انعقاد 
قــرارداد الزم االجرا و بــدون ضامن می توانند 
تا ســقف یک میلیارد ریال از تســهیالت کارت 

اعتباری بهره مند شوند.
بانــک تجارت اقالم اطالع رســانی و تبلیغاتی 
مربوط به نحوه اســتفاده از این تسهیالت را به 
منظور اطالع مشتریان در تمامی شعب خود در 
سراســر کشور نصب کرده و در دسترس عموم 
مردم قرار داده اســت. مشتریان جهت اطالع از 
جزئیات نحوه دریافت این تسهیالت می توانند 
به صفحه مربوط به پرداخت تسهیالت خرد به 
مشــتریان در سایت اینترنتی بانک تجارت به 

آدرس www.tejaratbank.ir مراجعه کنند.

 بانک ایران زمین 
خالق در مشتری مداری

 بانــک ایران زمیــن بــا 
»باشــگاه  تاســیس 
مشــتریان« خود در سال 
۱۳۹۴، یکی از بانک های 
پیشگام در این حوزه بوده 
اســت.اجرای طرح »باشگاه مشتریان«، یکی از 
مهم ترین اقداماتی است که بانک ها برای تثبیت 
جایگاه خود بین مردم و به منظور رقابت با دیگر 

مجموعه ها انجام می دهند.
باشــگاه مشــتریان بانک ایران زمین، در طول 
این شــش ســال خدمات متنوع و کارآمدی را 
ارائه داده اســت و از این رو توانســته در ایجاد 
ارتباطی بلندمدت با مشــتریانش موفق عمل 
کند. آن چنان که از برآیند فعالیت چندســاله 
این باشگاه مشخص است، خود بانک نیز از آن 
بهره برده است؛ تداوم فعالیت باشگاه مشتریان 
بــه حفظ و افزایش ســهم بــازار، تقویت برند و 
ایجــاد تصویر مثبت، کاهش هزینه ارتباطات و 
تبلیغات، طراحی و خلق خدمات و محصوالت 
جدید بانک ها و حتی جذب مشــتریان جدید 
برای آن ها کمک می کند. در واقع این باشــگاه 
یک بازی برد-برد را برای بانک ها و مشــتریان 

آن ها ایجاد می کند.
اکنــون این بخش خدمات مختلفی را در حوزه 
انجام تراکنش های بانکداری الکترونیک، خرید 
شــارژ تلفن همراه، انواع قرعه کشــی و بازی و 
ســرگرمی برای افرادی که در این باشگاه عضو 
هســتند از طریــق افزایــش و حفظ موجودی 
سپرده، استفاده از خدمات بانکداری دیجیتال، 
دریافت ضمانت نامه، مانده تســهیالت جاری، 
رســوب کارت هدیه و…. امکان کســب امتیاز 
دارند. افراد عضو باشــگاه مشتریان ایران زمین 
امکان صرف این امتیازات را در بخش های سبد 
هدایای نقــدی، دریافت کد تخفیف، عضویت 
در شــبکه فروشــگاه های تخفیفی و همچنین 
اســتفاده از سرویس های کارمزدی، خرید کاال 
و خدمــات از فروشــگاه های معتبر اینترنتی و 

مواردی از این قبیل خواهند داشت.
عالوه بر »باشــگاه مشــتریان«، ســایت بانک 
ایران زمین، میزبان مشــتری های خود از مسیر 
منوی »صدای مشــتریان« نیز اســت؛ در این 
منو مشــتری هم می تواند با مدیران در ارتباط 
مســتقیم باشــد و هم ایده های خود را مطرح و 
پیگیــری کنــد و حتی جایزه هم بگیرد.یکی از 

بانک های خالق و پیشرو محسوب می شود.

اخبار

تامین مالی »بانک توسعه تعاون«، 
یک تکلیف قانونی برای دولت

»مهدی شــریفیان« نماینده مردم تهران، ری 
شــمیرانات، پردیس و اسالمشــهر در مجلس 
شــورای اســالمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
اطالع رســانی توسعه تعاون با اشاره به ضرورت 
تقویــت بخش تعاون در اقتصاد کشــور گفت: 
مهمترین پیش نیاز برای تقویت بخش تعاون در 
اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفتن این موضوع 
در نگاه دســتگاه های اجرایی مرتبط اســت. تا 
زمانی که نگاه برنامه ریزی و اجرا رویکرد اولویت 
بخشی به این حوزه مهم و راهبردی، یعنی بخش 
تعاون در اقتصاد نباشــد نمی توان به رونق این 
فعالیت ها و فعال شدن آن امیدوار بود. در مقام 
اجــرا هم کمترین انتظاری که وجود دارد این 
اســت که باید برای مشــارکت فعال مردم در 
بخش تعاون مشوق هایی ایجاد شود که بتواند 
به عنوان مزیت نســبی در مقایسه با دیگر انواع 
نحوه مشارکت یابی مردم در اقتصاد کشور، افراد 
و گروه های ســرمایه گذار را به ســمت ایجاد 

تعاونی و فعالیت در این حوزه سوق دهد. 
وی در رابطــه با نحوه فعالســازی ظرفیت های 
بخش تعاون در ایجاد اشــتغال افزود: من فکر 
می کنــم در چهار محــور قانون گذاری و اجرا، 
نظــارت و حمایــت، می توان به رونق و تقویت 
بخش تعاونی کمک کرد. نخست اینکه قوانین 
این حوزه مهم اقتصادی باید به روزرسانی شده 
و ایرادات و یا نواقص آن برطرف شود و همچنین 
فرصت ها و امکانات پدید آمده در سالیان اخیر 
بــه لحاظ فنی و فنــاوری به این قوانین افزوده 
شده و در آن دیده شود. در حوزه اجرا همانطور 
که پیشــتر گفته شد اولویت بیشتری به بخش 
تعاونی و مثال ادغام ســرمایه های خرد و ایجاد 
مجموعــه های بزرگ مقیاس متشــکل از این 
ســرمایه ها، داده شــده و مورد توجه بیشتری 

قرار گیرد.
عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس ادامه داد: 
بررسی های ما نشان می دهد مشکل اصلی اغلب 
شــرکت های دانش بنیان که به شــکل تعاونی 
در حال فعالیت هســتند، ســرمایه در گردش 
برای افزایش میزان و کیفیت فعالیت است. می 
بایســت توجه شــود در کنار نظارت بر فعالیت 
مجموعه های تعاونی که از اهداف اولیه تاسیس 
خــود فاصله نگیرند، توجه بــه حمایت از این 
مجموعه ها از طریق مشــارکت در تولید و ارائه 
بسته هایی که بتواند سرمایه در گردش آنان را 
تقویت کند اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قوانین باالدستی 
از جمله همین قانون فعلی بخش تعاون، قانون 
سیاســت های اصل ۴۴، قانون بهبود مســتمر 
فضای کســب و کار و سند توسعه بخش تعاون 
می توانــد در ایــن زمینه اثرگذار بوده و تقویت 
بخش تعاون اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
شــریفیان با اشــاره به تکلیف دولت در افزایش 
سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال ۱۴۰۰ به 
منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های 
تعاونی و ایجاد اشــتغال و کارآفرینی در بخش 
تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح که 
برای دولت در بند د تبصره ۲ ماده واحده قانون 
بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده با دارا بودن تاییدیه 
شــورای نگهبان و ابالغ برای اجرا می بایســت 
در نیمه نخســت ســال جاری اجرایی می شد و 
تا پایان ســال دولت باید تالش نماید این بند 
قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با 
وجــود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش 

زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.

آغاز حمایت بانک سپه از جهش تولید مسکن
مدیرعامل بانک ســپه از ورود این بانک 
بــرای حمایــت از تحقــق اهداف طرح 
جهش تولید مســکن دولت ســیزدهم 
خبــرداد و گفت: با حمایت نخســتین 
بانک ایرانی ۱۲۰ هزار مســکن شخصی 
برای کارکنان نیروهای مســلح احداث 

می شود.
دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم خبر 
فوق اظهار داشت: برای استفاده کارکنان 
نیروهای مســلح از ظرفیت اجرای ماده 
۲۵ قانون جهش تولید مســکن مصوبه 
ســوم شهریورماه ســال جاری مجلس 
شورای اســالمی و بودجه سال ۱۴۰۰، 
قرارداد مشترک بین بانک سپه و قرارگاه 

مسکن نیروهای مسلح به امضا رسید.
وی ادامــه داد: به اســتناد تفاهم بعمل 
آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح بانک ســپه به عنوان بانک عامل 
پروژه های مســکن شــخصی پرسنل 

نیروهای مسلح، تأمین مالی می کند.
مدیرعامل بانک ســپه ضمن اشــاره به 
ســابقه طوالنــی این بانــک در خدمت 

رســانی به نیروهای مسلح تصریح کرد: 
بانک سپه خدمت رســانی به مشتریان 
خــود  را حفظ و ارتقا داده اســت و به 
دلیل تعامــل پایداربین مجموعه بانک 

و نیروهای مســلح زمینه خدمت رسانی 
مطلوب تر به این گروه از مشــتریان مهیا 

شده است.
دکتر ابراهیمی با تأکید بر ضرورت ادامه 

روند خدمت رســانی به نیروهای مسلح 
خاطرنشــان کرد: بانک سپه در طراحی 
مدل کسب وکار جدید خود امکان عرضه 
خدمات ویژه به نیروهای مسلح و اعضای 

خانواده آنها را مد نظر داشته است.
وی اظهارداشت: بانک سپه در کنار انجام 
مأموریت های مختلف به ویژه حمایت از 
تولید و اشتغالزایی، برنامه های منجسم 
و هدفمندی برای کمک به رفع نیازهای 
اقشــار مختلف جامعه به ویژه نیروهای 
مســلح دارد. دکتــر ابراهیمــی افزود: 
تأمین مالی پروژه های مســکن شخصی 
نیروهای مســلح، پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرسنل و خانواده 
این نیروها و همچنین اعطای تسهیالت 
معیشــتی و ضروری از طرح های ویژه 
بانک سپه برای شاغلین و بازنشستگان 

در نیروهای مسلح است.  
مدیــر عامــل بانک ســپه بــه ضرورت 
استفاده از ظرفیت های نیروهای مسلح 
در پیشــبرد برنامه های این بانک اشاره 
کــرد و گفت: با افزایش تعامل بین بانک 
ســپه و مجموعه نیروهای مسلح امکان 
خدمت رســانی به بخش قابل توجهی از 
زنجیره تامین تولیدکنندگان و مصرف 

کنندگان مهیا خواهد شد.

سمات مزیتی برای پیشبرد پروژه های فناورانه بخش تعاون است 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون شرکت سمات را مزیتی برای پیشبرد پروژه 

های فناورانه بخش تعاون دانست.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه 
شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون، سمات اظهار داشت: این 
شرکت طی سالیان اخیر اقدامات متعددی در کمک به ایجاد زیرساخت های 
بانکداری الکترونیک، بروزرسانی سامانه جامع بانکداری، ایجاد و تکمیل 
 مراکز داده بانک و تامین نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی داشته است.

وی افزود: تجربه سمات در بیش از یک دهه اخیر و نقش مکمل شرکت در 
ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان بانک از جمله تعاونگران این مزیت را 
فراهم آورده است که امکان ارائه خدمات بانکداری نوین از جمله سرویس 
 بانکداری باز و گسترش ارتباطات الکترونیک بانک و تعاونی ها مهیا گردد.

مهدیان گفت: با توجه به گســتردگی دســتگاه های تابعه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و نیازمنــدی ســازمانها به پیشــبرد پروژه های 
فنــاوری در حــوزه هــای اداری، مالــی و نرم افزاری؛ ســمات به عنوان 
یکی از شــرکت های گرید دار می تواند اقدامات مشــترکی در پیشــبرد 
 نقش و رســالت توســعه ای، اجتماعی و اقتصادی سازمانها صورت دهد.

وی با اشاره به اخذ گزارش مطلوب صورت های مالی شرکت در عملکرد 
یک ســاله منتهی به آذر ماه ســال جاری در ادامه گفت: ســرمایه انسانی 

متخصــص و نیروهــای جــوان و نخبه در مباحث فنــاوری اطالعات در 
شــرکت حضور دارند که امکان یکپارچه ســازی پشتیبانی فنی از سامانه 
های نرم افزاری، ســامانه مدیریتی بانکداری شــرکتی، زیرســاخت نرم 
افــزاری مدیریــت منابع و مصارف وجوه صندوق توســعه ملی و نظارت 
 بــر تفاهــم نامه ها و قراردادهای عاملیت را بــرای بانک فراهم آورده اند.

مهدیان ادامه داد: مشارکت در تهیه و ایجاد سامانه بیمه کارگزاری از طریق 
وب سایت و سرویس نرم افزاری در محیط ابری ، سامانه نرم افزاری مبادالت 

بین بنگاهی تعاونی ها ، سامانه تامین مالی خرد تضمین شده صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون، ارایه خدمات فنی به مرکز داده یکی از بانک های 
دولتی و ارایه خدمات جهت انتخاب پیمانکار و نظارت بر اجرای پروژه توسعه 
 سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون از جمله دستاوردهای سمات بوده است.

سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه 
گفت: تســهیل در ارایه خدمات اعتباری به مشــتریان مطابق تاکیدات 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی بســیار مهم اســت که همکاری بانک و 
ســمات در این زمینه ها به ویژه در اجرای فرآیند بخشــی از تســهیالت 
قرص الحســنه بر مبنای برخط حائز اهمیت اســت. محمد جعفر ایرانی 
عضو هیات مدیره بانک همچنین خاطر نشــان کرد : پیشــبرد اقدامات 
بانک و ســمات در بســترهای مناســب حقوقی و شــفاف از راهبردهای 
بانک می باشــد و زمان بندی صحیح و ارزشــگذاری دقیق کار تخصصی 
 انجام شــده می تواند در تنظیم مناســبات طرفین نقش موثری ایفا کند.

در این جلسه حسن شریفی معاون عملیات بانکی و محمد ذوالفقاری معاون 
مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون، غالمحسین عرب حسنخانی مشاور 
مدیر عامل، رامین نجمی رییس اداره کل ســرمایه گذاری و شــرکت ها، 
محمد جواد افتخاری مدیر عامل و مجید اکبرزادگان عضو هیات مدیره 

سمات حضور داشتند.

خبر ویژه

 تعداد وام های بدون ضامن پرداخت شــده توســط بانک صادرات 
ایران در ســال جاری از ۱۸ هزار و ۷۰۰ فقره عبور کرد و به بیش 

از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسید.
این بانک در سال جاری با هدف تسهیل شرایط پرداخت وام های 
خرد در سراســر کشــور، پرداخت تسهیالت بدون ضامن را مورد 
توجــه قــرار داده به نحــوی که در این مدت ۱۸ هزار و ۷۴۸ فقره 
وام بدون ضامن به ارزش ۱۰ هزار و ۵۳ میلیارد ریال به متقاضیان 

پرداخت کرده است. این تسهیالت به صورت کارت اعتباری بدون 
ضامن و با اعتبارسنجی توسط شعب سراسر کشور بانک صادرات 
ایران پرداخت شده که سهم مهمی در تسریع ارائه خدمات بانکی 

و عدالت اعتباری داشته است.
استان های تهران، کرمان، اصفهان، گیالن، فارس، خوزستان، یزد، 
خراســان رضوی، اردبیل و مازندران ۱۰ استان اول دریافتکننده 

این تسهیالت در سال جاری بوده اند.

 پرداخت ١٨ هزار فقره وام بدون ضامن 
توسط بانک صادرات ایران

اخبار

کنید کارت هدیه مجازی بانک ایران زمین حساب  نوروز امسال هم روی 
 با توجه به شــیوع ســویه اُمیکرون و خطراتی که این 
ســویه برای کودکان دارد، به نظر می رســد امسال هم 
خبری از دید و بازدید نوروزی نباشــد اما ســنت زیبای 

عیدی دادن را نباید فراموش کرد. 
امســال هم از عزیزانمان دور هســتیم اما رسم و سنت 

عیدی دادن هرگز فراموش نمی شود.
در همین راستا، فرستادن کارت هدیه مجازی با مبلغ 
و طــرح دلخواه یکی از راه های پیشــنهادی برای زنده 

نگاه داشتن این رسم شیرین است.
بانک ایران زمین از دوســال پیش، شــرایطی را فراهم 
کرده اســت که مشــتریان می توانند هرجا که هستند، 
کارت هدیه با طرح و مبلغ دلخواه ســفارش داده و آن 

را برای عزیزان خود ارسال کنند.
اما فرقی که امســال با ســالهای گذشــته دارد در این 

است که با رونمایی از فراز ایران زمین دریافت بسیاری 
از خدمــات بانکــی برای مشــتریان به صــورت کامال 

غیرحضوری فراهم شده است.
   براســاس این گزارش، بانک ایران زمین در راســتای 
توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و عدم نیاز به حضور 

در شــعب برای دریافت خدمــات، امکان خرید کارت 
هدیه مجازی را در همراه بانک خود فراهم کرده است 
تا مشتریان در شرایط امن بتوانند هدایای خود را برای 

عزیزانشان ارسال کنند.
به گــزارش اخبارپول، از قابلیت هــای این کارت های 
هدیه می توان به سهولت تهیه بدون مراجعه به شعب، 
امکان خرید و انتقال کارت به صورت مجازی، خرید در 
درگاههای مجازی و شبکه خرید اینترنتی اشاره کرد.

برای دریافت اپلیکیشن فراز اینجا کلیک کنید.
گفتنی اســت، بانک ایران زمین در ســال ۹۸ و با شیوع 
کرونــا در قالب کمپین کمپیــن _هیچ_جا_خونه_

خود_آدم_نمیشه اقدام به ارائه خدمات گسترده بانکی 
بدون نیاز به حضور در شعب کرد که کارت هدیه مجازی 

تنها یکی از خدمات این بانک بود.

آ.ق ثبت(  گهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده ی ۱2۰  آ
آقــای محمــد نعمتــی اســعد )مالــک( طبــق درخواســت بــه شــماره وارده ۱7۱۱3 
مــورخ ۱4۰۰/۱۱/۱9 اعــالم داشــته نظــر بــه اینکــه پــالک ثبتــی ۵39۵ فرعــی از 
۱6۵ اصلــی )کــه عبارتســت از ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان 
مســکونی بمســاحت ۱۱4.۵6 مترمربــع قطعــه ۱ تفکیکی پــالک ۵39۵ فرعی از ۱6۵ 
ــر  ــی مذکــور ذیــل ثبــت ۱27۰98 صفحــه 3۱6 دفت ــی مفــروز از ۱ فرعــی از اصل اصل
جلــد ۵۵7 بــا ســریال چاپــی2۱48۵ ب 8۵ بنــام عبــاس کردوئــی  ثبــت و صــادر 
شــده اســت ســپس بموجــب ســند قطعــی ۱۱28-۰4/۰۵/۱389 دفترخانــه 4۱ 
ربــاط کریــم بــه آقــای محمــد نعمتــی اســعد منتقــل شــده اســت بعلــت جابجایــی 
منــزل مفقــود شــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت پــالک 
مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده ۱2۰ آییــن نامــه اصالحــی 
ــه  ــا چنانچ ــردد ت ــی میگ ــت آگه ــک نوب ــب در ی ــوب ۱38۰/۱۱/8 مرات ــت مص ق.ثب
کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار 
ارائــه اصــل  اداره مراجعــه و ضمــن  ایــن  بــه  روز  آگهــی ظــرف مــدت ده  ایــن 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در 
ر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل  صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــر
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه المثنــی، ســند مالکیــت پــالک مذکــور طبــق مقــررات 

صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
کریم ک شهرستان رباط  اداره ثبت اسناد و امال

بیمه مرکزی با ارائه گزارشــی از آغاز همه گیری ویروس کرونا تا انتهای آذرماه 
سال جاری از میزان خسارات پرداختی توسط صنعت بیمه خبر داد.

از ابتدای شــیوع بیماری کرونا در اســفند ماه ســال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه سال 
۱۴۰۰ در مجموع نزدیک ۱۶۷۰۰ میلیارد ریال خســارت در رشــته بیمه های 

درمان تکمیلی بابت بیماری کرونا از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش از مجموع خسارت های پرداختی حدود دو درصد مربوط به 
سال ۹۸ و چهل و یک درصد مربوط به سال ۹۹ و پنجاه و هفت درصد باقیمانده 

نیز به سال ۱۴۰۰ مربوط می شود.

این گزارش از حدود ۳۶ درصد مربوط به هزینه های بستری، ۱۷ درصد مصارف 
دارویی، ۱۴ درصد آزمایش، ۹درصد ویزیت و ۶ درصد عکسبرداری خبر می دهد 
و می افزاید: در خصوص ۱۸ درصد از هزینه های گزارش شــده از ســوی شرکت 

های بیمه نوع هزینه مشخص نشده است.
بر اســاس همین گزارش ســهم خســارت های پرداختی شرکت های بیمه بابت 
هزینه های درمانی بیماری کرونا ازابتدای اسفند ۹۸ تا پایان آذر۱۴۰۰ معادل 
شــش درصد از مجموع خســارت های پرداختی بیمه های درمانی در این بازه 

زمانی اعالم شده است.

تا پایان آذر۱۴۰۰: 
صنعت بیمه ۱6۷۰۰میلیارد 
ریال خسارت کرونایی 
پرداخت کرد
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با ایجاد شهرک دارویی در استان اصفهان؛

آموختگان و متخصصین حوزه سالمت رونق می یابد اشتغال دانش 
اصفهان / گروه اســتان ها: احمد خوروش، رئیس 
کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اهتمام خوبی برای 
ایجاد شــهرک های گوناگــون در اصفهان وجود 
دارد، اظهار داشــت: با توجه به مســائل محیط 
زیستی و آب در استان، ایجاد شهرک هایی مانند 
شــهرک دارویی و شهرک پوشــاک می تواند به 
پویایــی اقتصاد اصفهان کمــک کند.وی با بیان 
اینکه براساس آمارها درصد قابل توجهی از داروی 
مورد نیاز کشــور در داخل تولید می شــود، ادامه 
داد: بنابراین ظرفیت علمی بسیار خوبی در داخل 

کشور وجود دارد و ایجاد شهرک دارویی فرصتی 
بسیار طالیی برای اشتغال زایی در اصفهان خواهد 
بود. امیدوارم بتوانیم در این زمینه به جمع بندی 
مناسبی برسیم تا بتوان آنرا در سفر استانی هیئت 
دولت به اصفهان مطرح و تصویب نمود.غالمرضا 
اخوان فرید رئیس کمیســیون توســعه و بهبود 
محیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان 
اینکه مردم در بیشتر کشورهای جهان استفاده از 
خدمات ســالمت و مراقبت های بهداشتی را حق 
مســلم خود می دانند و در این زمینه از دولت ها 
انتظار دارند، گفت: هرچه یک کشور پیشرفته تر 

باشــد خدمات سالمت آن بیشــتر است. امروزه 
صنعت داروسازی یکی از صنایع پرسود است که 
به جز حوزه سالمت، نقش مهمی در حوزه سیاسی 
و اجتماعــی دارد.وی بــا اشــاره به اینکه از ۵۰۰ 
شــرکت دارویی کشور، ۳۵۰ شرکت دانش بنیان 
است افزود: با این حال با اینکه تعداد شرکت های 
دانش بنیان اصفهان بیشــتر از متوسط کشوری 
است اما تنها پنج شرکت در حوزه دارویی فعالیت 
دارند. در صورتی که امروزه داروهای شــیمیایی، 
معدنی و گیاهی جای خود را به داروهای نوترکیب 
داده اند؛ بنابراین ایجاد شهرک دارویی در اصفهان 

می تواند به توسعه اشتغال و به کارگیری نیروهای 
متخصص و تحصیل کرده در اســتان کمک کند.

عضــو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان 
تصریــح کــرد: بیش از ۷۰ درصــد داروی جهان 
توســط کشــورهای اروپایــی و آمریکایی تولید 
می شــود در حالی که ۱۵ درصد جمعیت جهان 
را دارا می باشــند. اما این وضعیت در حال تغییر 
اســت و تولید دارو در کشــورهایی مانند هند و 
ایران در حال رشــد اســت. صنعت دارو صنعتی 
مهم، اســتراتژیک و راهبردی اســت که به تولید 

دانش و تولید ثروت می انجامد.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی:

 برای تحقق اهداف فرهنگی باید از ظرفیت 
فضای مجازی به بهترین نحو استفاده شود

مشهد / سیده زهرا حیدری 
در جلســه شورای سیاستگذاری نهمین 
جشنواره رســانه های دیجیتال رضوی 
بر اســتفاده از ظرفیــت فضای مجازی و 
توسعه مشارکت ســکوهای پرمخاطب 
برای ترویــج فرهنگ و معارف اهل بیت 
علیهم السالم تاکید شد.دراین  جلسه که 
در بنیاد بین المللی امام رضا علیه السالم 
برگزار شد رئیس مرکز توسعه فرهنگ و 
هنــر در فضای مجازی گفت : این روزها 
فضای مجازی تاثیرگذاری بســیار باالیی 
در جامعــه دارد و بــرای تحقــق اهداف 
فرهنگــی بایــد از این ظرفیت به بهترین 
نحو اســتفاده شود.حجت االسالم حامد 
حاجــی مالمیرزایی با اشــاره به رویکرد 
جدید وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در خصوص فضای مجازی خاطر نشــان 
کرد: تاکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بر اســتفاده از این فضا و توسعه مشارکت 
سکوهای پرمخاطب برای توسعه فرهنگ 
ایرانی- اسالمی است.وی با اشاره به لزوم 
تقویت تولید محتوا توســط مردم گفت: 
باید به ســمتی برویم که زیرساخت های 

الزم به گونه ای فراهم شــود که شــاهد 
تولید محتوای دینی توسط مردم باشیم و 
نهضت شبکه سازی مردمی در حوزه تولید 
و نشر محتوای دینی به طور کامل محقق 
شــود. مالمیرزایی با اشــاره به برگزاری 

جشنواره رســانه های دیجیتال رضوی 
افــزود: تولید محتوای فاخر دینی مزیت 
مهمی اســت که بایــد از طریق حمایت 
از بخــش خصوصی مد نظــر قرار گیرد. 
وی تاکیــد کرد: تحول در تولید و نشــر 

محتوای رضــوی در فضای مجازی باید 
با کمک سکوهای پرمخاطب و همچنین 
اپلیکیشن رضوان به عنوان درگاه مردمی 
آســتان قدس رضوی محقق شــود. مال 
میرزایی خاطرنشان کرد: فضای مجازی 

محدودیتــی برای برگــزاری رویدادها 
و جشــنواره هــا ندارد و بایــد به صورت 
مســتمر از این ظرفیت اســتفاده کنیم و 
فرهنــگ رضوی را در جامعه گســترش 
دهیم.رئیس مرکز توســعه فرهنگ و هنر 
در فضای مجازی، با اشــاره به آموزه های 
ائمه اطهار علیهم السالم و امام هشتم علیه 
السالم تاکید کرد: معرفی این آموزه ها به 
مردم می تواند بسیاری از مشکالت را حل 
کند. وی با اشاره به حمایت  وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی از برگزاری جشنواره 
رسانه های دیجیتال رضوی تصریح کرد : 
ما تمام تالشمان را به کار خواهیم گرفت 
تا محتوای دینی به صورت حداکثری در 
فضای مجازی در دســترس عموم مردم 
قرار گیرد. مالمیرزایی در ادامه با اشاره به 
ارادت مردم به امام هشتم )ع( در قالب نامه 
هایی به امام رضا علیه السالم در جشنواره 
دلنوشته ای به امام رضا)ع( گفت: می توان 
همــه این نامه ها را با اســتفاده از هوش 
مصنوعی بررســی کرد و بر اساس نکاتی 
که مردم نوشته اند برنامه ریزی برای تولید 

محتوا را به انجام رساند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اردبیل عنوان کرد؛

الت  کشف بیش از 8 تن چوب آ
بدون مجوز جنگلی 

اردبیل / گروه استان ها: مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اردبیل از کشف و ضبط بیش 
از ۸ تن چوب آالت بدون مجوز جنگلی توســط 
ماموران پاســگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان 
اردبیل خبر داد.محمود قلی زاده مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اعالم این 
خبر گفت :  با هوشیاری و اقدام بموقع نیروهای 
پاســگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل و 
با همکاری عوامل نیروی انتظامی یک دســتگاه 
کامیون حامل بیش از ۸ تن چوب آالت در جاده 
اردبیــل به مغان توقیف و محموله قاچاق ضبط 
شــد.وی افزود : درایــن رابطه یک نفر متخلف 
دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شده 
است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
ضمن تقدیر و تشکر از همکاری عوامل انتظامی 
و دســتگاه قضایی استان از مردم و دوستداران 
طبیعت خواســت در صورت مشــاهده هرگونه 
قاچاق فرآورده های جنگلی و تخریب و تصرف 
اراضــی ملی و منابــع طبیعی مراتب را بصورت 
شــبانه روزی به شماره تلفنهای رایگان ۱۵۰۴ 
و۱۳۹مرکــز فرماندهی یــگان حفاظت منابع 

طبیعی استان اطالع دهند

 با اجرای فیبررسانی به 112 سایت 
محقق می شود؛

افزایش پایداری ارتباط و ارتقاء 
کیفیت اینترنت شبکه همراه اول 

گلســتان / گروه اســتان ها: در راستای اجرای 
عملیات توســعه ارتباطات سیار استان گلستان 
، ۱۱۲ ســایت همــراه اول مجهز به فیبر نوری 
میشــود. دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این 
خبر گفت: عملیات فیبر رســانی به سایت های 
همراه اول که ۴ ماه از آغاز آن گذشــته اســت با 
پیشرفت قابل مالحظه ای در حال اجرا می باشد.

وی از اتمام فیبر رســانی ۴۴ ســایت خبر داد و 
گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری ارتباط 
و ارتقاء کیفیت اینترنت شبکه همراه اول و جمع 
سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال انجام 
می شود و بر اساس زمانبندی مقرر در حال اجرا 
است. وی موانع پیشرفت پروژه در شهرستانها را  
اخذ مجوزها ، تملیک و ممانعت مردمی برشمرد 
و گفت :   می بایست با رایزنی ها و تدابیر ویژه علی 
الخصوص همکاری شهرداریها ، شورا ، دهیاری 
روســتاها و مردم   رفع شــود تا توسعه و افزایش 
کیفیت شــبکه که رفاه ارتباطی مردم را تامین 
خواهد کرد صورت گیرد. مدیر مخابرات منطقه 
گلستان تعداد کل سایت ها در ابتدای پروژه ۱۱۴ 
سایت دانست ولی به لحاظ عدم تملیک ۲ سایت 
، هدف پروژه ۱۱۲ ســایت نهایی شــد که از این 
تعداد ۴۴ سایت فیبر رسانی شده   و ۳۰ سایت 
دیگر تا پایان سال مجهز به فیبر  خواهند شد.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اردبیل اظهار کرد:

اتمام تثبیت و مستند سازی  اراضی 
ملی در 3 شهر استان اردبیل  

اردبیل / گروه اســتان ها: محمود قلی زاده مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اردبیل 
از اتمام تثبیت و مســتند ســازی اراضی ملی در 
شهرستانهای ســرعین،نمین و پارس آباد خبر 
داد.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
با اعالم این خبر گفت: بر اســاس دســتور العمل 
ابالغی از سوی سازمان منابع طبیعی کشور مبنی 
بر اتمام تثبیت و مستند سازی اراضی ملی کشور 
تا پایان سال جاری این اداره با در اولویت قرار دادن 
تثبیت و مســتند سازی اراضی ملی با همکاری 
اداره کل ثبت اســناد اســتان تا کنون توانسته 
ایم  در ســه شهرســتان در مساحت ۱۱۱ هزارو 
۳۹۵ هکتار از اراضی ملی را تثبیت  وکار مستند 
ســازی را به اتمام برســانیم.وی با بیان اینکه با 
تالش همکاران در تمامی شهرســتانها این  امر 
مهم با جدیت دنبال می شود افزود: با تمام توان 
و تالش و بکار گیری امکانات کار تثبیت و مستند 
سازی اراضی ملی در تمامی شهرستانهای استان 
را تا پایان سال جاری به اتمام خواهیم رساند.قلی 
زاده با قدردانی از پرسنل اداره کل و ادارات تابعه  
ثبتی حضور آنان در ســاعات غیر اداری با هدف 
تســریع فرایند مستند سازی اراضی ملی استان 
، کاداســتر و مستند سازی تمام اراضی ملی این 
استان تا پایان امسال را از اولویت های اداره کل 
منابع طبیعی  و امالک اســتان برشــمرد و از آن 
به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در راســتای 

جلوگیری از زمین خواری نام برد

نماینده مردم شاهرود و میامی در 
مجلس:

؛  پشت حامیان نجات شاهوار
مردانه ایستاده ایم

سمنان / مهران عاشوری
 نماینــده شــاهرود و میامی در مجلس 
شــورای اســالمی   در دیدار مردمی با 
حضور استاندار سمنان در جمع طبیعت 
دوســتان و حامیان نجات شاهوار  بابیان 
اینکــه دو روز پیش طبق گزارش حاکی 
از وجود ســروصدای کار از سمت شاهوار 
بالفاصله فرماندار راهی منطقه شــد که 
خوشــبختانه اتفاقی نیفتــاده بود، ابراز 
داشــت: به دالیل مختلف شــاهوار جزو 
منابــع اصلــی آب شــاهرود و منطقه و 
همچنین برند شهرستان است لذا از نظر 
تخصصی و فنی همه به آن رســیدیم که 
شــاهوار نباید تخریب شود.وی با تاکید 
بــر اینکه معدن بوکســیت باید تعطیل 
شــود لذا در ســطح باالتری از آن برای 
ثبت ملی شــاهوار اقدام شــد، افزود: در 
چنین شــرایطی نمی تواند کســی به آن 
دســت اندازی کند چراکــه کار دقیق و 
کارشناســی صورت گرفته است و بعد از 
ثبت ملی هیچ احدی حق ورود ندارد.عضو 
خانه ملت با بیان اینکه در شــاهوار بحث 
آینده مردم این خطه مطرح اســت، ابراز 
داشــت: انصافاً شما مردم خوب آمدید و 
از کار خوب و بزرگ دفاع می کنید همان 
طور که دیگران شــاهوار را به عنوان یک 
ذخایر بزرگ و نماد ارزشمند حفظ کردند 
ما نیز باید آن را حفظ و به نسل های بعدی 
انتقال دهیم.خانی بابیان اینکه در زخمی 
که بر پیکره شــاهوار وارد شــد بعضی ها 
کوتاهی کردند، تصریح کرد: این زخم باید 
با کمک و پشــتیانی مردم جبران شود و 
قطعاً در کنار همین مردم هیچ منطقه ای از 
شاهرود و میامی را به عنوان نماینده مردم 
نخواهم گذاشت لطمه به ذخایر ملی آن 
زده شود.وی ضمن بیات اینکه ما موافق 
فعالیت معادن هســتیم و کارخانه های 
صنعتی کشــور باید فعال باشند، افزود: 
به این صورت که اشــتغال زایی در جای 
دیگــری رقم بخــورد و جز ویرانه چیزی 
باقــی نگذارند، یکــی از ظلم های بزرگی 
بود که در حق مردم این شهرستان وارد 
آمد که حتی دو رصد ســهم قانونی خود 
مردم روســتا نیز داده نشد.نماینده مردم 
شــاهرود و میامــی در مجلس همچنین 
بابیــان اینکه خاطر جمع باشــید که در 
هیچ کجا نخواهیم گذاشت دست درازی 
به منابــع ملی صورت گیرد، اضافه کرد: 
در مجلس شــورای اســالمی نزدیک به 
۱۹۰ نفــر رأی دادنــد کــه ناظر معادن 
استان ســمنان باشم اگر بدانیم معدنی 
قصد ضربــه و تخریب دارد حتماً جلوی 
آن خواهیم ایســتاد باید بهره وری آن در 
خود شاهرود باشد و مردم شاهرود دیگر 
نگران شــاهوار نباشند. استاندار سمنان 
نیز در این نشست در جمع مردم با بیان 
اینکــه به محــض دریافت گزارش مبنی 
بــر فعالیت معــدن بالفاصله به فرماندار 
شــاهرود دســتور بازرسی مســتقیم از 
منطقه داده شد، ابراز داشت: در موضوع 
نجات شــاهوار مردانه ایستادیم و اجازه 
نخواهیــم داد وجبی از این خاک به جای 
دیگــری بــرده شود.ســید محمد رضا 
هاشــمی با بیان اینکه دســتور داده شد 
تا در مســیر مواصالتــی معدن خاکریز 
ایجــاد تا مانــع ورود ماشــین آالت به 
شاهوار شود، تصریح کرد: مردم شاهرود 
بدانند کار در حال پیش رفتن اســت و از 
آن ها می خواهم که به من اعتماد داشته 
باشند.وی بابیان اینکه تحوالت در منطقه 
بــه صورت کامل رصد می شــود و مردم 
نگران آن نباشند، افزود: از شهروندان نیز 
درخواست می شود که مسیر درخواست 
خــود را به صورت منطقی پیش ببرند ما 
نیز در حوزه شاهوار پای کار در کنار همین 
مردم ایستاده ایم.یک فعال محیط زیست 
بــه نمایندگی از مــردم نیز با بیان اینکه 
مردم می خواهند همان طور که دوستان 
و همرزم های شما در جبهه از خاک میهن 
دفــاع کردند امروز همین قاطعیت را در 
همان ســمت و سو اســتارت بزنید، ابراز 
داشت: خواست همه مردم این شهر قبول 
فرماندهــی برای تعطیلی دائم این معدن 
اســت و یک بار برای همیشه این قضیه را 
تمام کنید.علیرضا ولیان با بیان اینکه در 
حالی که در ســمنان برای انتقال آب با 
هزینه های هنگفت البی گری می شود ما 
بزرگ ترین منبع آب را دو دســتی داریم 
تبدیــل به مخروبه ای می کنیم که از آن 
هیچی باقی نخواهد ماند، تصریح کرد: این 
اشــتغال ناپایدار درست مانند این است 
که کلنگ را دســت کســی بدی تا خانه 
خــود را تخریب کند و بگوییم اشــتغال 

ایجاد کردیم.

استانها 6

مسئول نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق خبر داد؛

تغییر و تحول در چاراویماق با اجرای پروژه های بنیاد علوی 
آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: مســئول نهاد آبادانی و پیشرفت 
شهرســتان چاراویمــاق گفت: بــا توجه به رســالت اجتماعی بنیاد 
مســتضعفان و ورود جدی بنیاد علوی برای انجام این رســالت، در تیر 
مــاه ۱۳۹۹، این شهرســتان به عنــوان یکی از مناطق هدف آبادانی و 
پیشرفت این نهاد انتخاب شد.آیت شاهی با بیان اینکه از تیر ماه سال 
۱۳۹۹ تا کنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان در شهرســتان چاراویماق 
هزینه شــده اســت، اظهار داشت: پس از اســتقرار بنیاد علوی در این 
شهرســتان، اقدام به تهیه اســناد پیشــرفت روستایی و تدوین الگوی 
آبادانی و پیشــرفت نموده ایم.وی با بیان اینکه اقدامات نهاد آبادانی 
و پیشــرفت شهرســتان چاراویماق در چهار بخش محوری عمران و 
آبادانی، بهداشت و سالمت، اشتغال و معیشت، فرهنگ و اجتماع اجرا 
مــی شــود، گفت: در محور عمــران و آبادانی، صدها پروژه با در حوزه 
عمران روســتایی، مدارس، جهاد کشــاورزی، ورزش و جوانان، آب و 
فاضالب، شهرداری، راهداری، تبلیغات اسالمی و نیروی انتظامی و ... 
با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، اجرا شــده اســت.

آیت شاهی گفت: تعمیر و بازسازی مدارس و سرویس های بهداشتی 
با ۶۰۰ میلیون تومان، احداث کانال کشاورزی میرزا بیک کندی، گل 
تپــه و قــرخ بالخ با ۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان، طرح احیاء مرتع 
در ۱۱۰۰ هکتــار بــا ۷۳۰ میلیــون تومان، احداث جاده بین مزارع در 
روســتاهای شهرستان با ۲۵۰ میلیون تومان، الیروبی قنات آغزیارت 
با ۸۰ میلیون تومان، خرید و نصب پارک بازی برای ۹ روســتا با ۶۰۰ 
میلیون تومان، تجهیز خانه ورزش شهرستان با مشارکت اداره ورزش و 
جوانان با تخصیص ۲۰۰ میلیون تومان، خرید تانکر آبرسانی روستاهای 

دارای مشکل با یک میلیارد و پانصد میلیون تومان ، مساعدت در تأمین 
لوله آبرسانی ۱۰ روستا با یک میلیارد تومان، تهیه پمپ و الکترو موتور 
برای آب و فاضالب شهرستان با ۴۰۰ میلیون تومان، مبلمان شهری 
و تعریض پل ورودی شــهر و مســاعدت در ساخت المان شهدا با ۷۴۰ 
میلیون تومان، خرید ۱۱۶ باکس پیش ســاخته بتنی با یک میلیارد 
و دویســت میلیون تومان، تعمیرات ماشــین آالت راهداری با ۳۰۰ 
میلیون تومان، تکمیل پل جاده تکانلوی علیا به مراغه با ۱۹۰ میلیون 
تومــان، احداث جاده روســتاهای خاتــون گنای، گویجه قلعه و مجیر 
آباد با ۸۰ میلیون تومان، احداث ۵ خانه عالم با ۲ میلیارد و هشــتصد 
میلیون تومان، تعمیرات مســاجد و مســاعدت در تکمیل ساختمان 
کالنتری آغزیارت و شــادیان با یک میلیارد و ششــصد میلیون تومان 
اعتبــار هــم از دیگر برنامه های محــور عمران و آبادانی نهاد آبادانی و 
پیشرفت شهرستان چاراویماق است.وی، محور بهداشت و درمان را از 
محورهای حساس در این شهرستان بیان کرد و گفت: خرید دستگاه 
اکسیژن ساز برای بیمارستان شهرستان با ۲ میلیارد و پانصد میلیون 
تومان، مشارکت در احداث مرکز اورژانس و مشارکت ۷۰ درصدی در 
احداث خانه استقرار تیم سالمت در ۹ روستا با یک میلیارد و ششصد 
میلیون تومان، خرید دستگاه ونتیالتور و دستگاه گازهای خونی برای 
بیمارســتان امیرالمؤمنین با ۴۷۰ میلیون تومان، شــروع اجرای طرح 
ســالمت یــار علوی و حمایت از بیمــاران نیازمند و درمان رایگان این 
بیماران با ۲۰۰ میلیون تومان، شــروع اجرای طرح حمایت از مادران 
بــاردار بــا ۲۵۰ میلیون تومان، توزیع بیش از ۴۵ هزار عدد ماســک و 
مایع ضد عفونی در بحران کرونا و خرید ۲۲ عدد کپســول اکســیژن و 

۲۲ عــدد مانومتــر با ۱۶۸ میلیون تومان اعتبار، از مهم ترین کارهای 
اجرا شده در این حوزه است.مسئول نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان 
چاراویماق با بیان اینکه اشتغال روستائیان، برای جلوگیری از مهاجرت 
به مرکز استان یک ضرورت است، گفت: در این زمینه هم، پروژه هایی 
همچون اجرای طرح درخت کاری با کاشت بیش از ۱۰ هزار اصله نهال 
مثمر با ۲۲۱ میلیون تومان، احداث و نصب آبشخور در مراتع و چراگاه 
های شهرســتان با ۲۱۵ میلیون، اصالح نژاد دام برای ۸۰۰۰ رأس و 
هویت گذاری، اسفنج گذاری و خون گیری تب مالت در ۱۶ روستا با 
۸۰۰ میلیون تومان، اجرای طرح جامع واکسیناسیون ۳۰ هزار رأس 
دام سبک با یک میلیارد و دویست میلیون تومان، برگزاری کالسهای 
آموزشی زنبورداری، قالی بافی، کاشت اصولی گندم و نخود و دامداری 
با ۷۰ میلیون تومان، توزیع ۱۵۰ دار قالی در بین اعضاء شبکه با ایجاد 
۱۲۰ شغل با ۱۵ میلیون تومان، راه اندازی کارگاه قالی بافی متمرکز 
آموزشــی در مرکز شهرســتان با ۵۰ میلیون تومان، اجرای پروژه طرح 
مطالعاتی و طراحی نقشه بومی فرش شهرستان با ۳۶ میلیون تومان 
و اعطاء تسهیالت در رسته های مختلف به تعداد ۱۴۷ نفر با ۹ میلیارد 
و ۷۷۲ میلیون تومان اعتبار،  عملیاتی شــده اســت.آیت شاهی افزود: 
در محور فرهنگ و اجتماع هم با توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی، 
برنامه های متنوعی همچون تشــکیل هیئت اندیشــه ورز فرهنگی با 
حضور تمامی مسئولین و فعالین فرهنگی، برگزاری مراسم در تمامی 
مناســبتهای ملی و مذهبی، برگزاری محافل و مســابقات انس با قرآن 
در شهر و روستا، برگزاری دوره تربیت مربی و حمایت از هئیت ورزشی 

فوتبال، فوتسال و کوهنوردی شهرستان، اجرا شده است.

خبر ویژه

اصفهان / گروه استان ها: مدیر برق منطقه ۹ شرکت 
توزیع برق اصفهان از تامین برق پایدار مشاغل مکمل 
کشــاورزی در شــرق اصفهان خبر داد و گفت : به 
منظور برق رسانی به مشاغل مکمل کشاورزی نظیر 
پرورش ماهی ،گلخانه و دامداری در محدوده منطقه 
؛ ۱۵ کیلومتر شــبکه فشار متوسط هوایی با مبلغی 
بالغ بر۳۷۵۰۰ میلیون ریال احداث شــد.مهندس 
خاکسار در ادامه افزود : با توجه به اینکه ما به شغل 

های جایگزین با کشاورزی اعتقادی نداریم بلکه راه 
اندازی مشاغل مکمل و مرتبط با کشاورزی ضروری 
است و می تواند شرایط اقتصادی و پویایی بیشتر را 
برای کشــاورزان منطقه ایجاد کند زیرساخت های 
برق رسانی به این گونه مشاغل در دستور کار ما قرار 
گرفت و اقدامات الزم انجام شــد.وی به دیگر پروژه 
های اجرا شده در این منطقه اشاره کرد و گفت :رفع 
مشکل ضعف برق در روستای رامشه به طور پیوسته 

از ســال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ درفازهای مختلف انجام 
شــد که در این پروژه یک دســتگاه اتوبوستر ،نصب 
ترانس بوســتر و نصب ۱۰ دســتگاه سکسیونر و ۱۵ 
کیلومتر احداث و بهینه سازی شبکه فشار متوسط 
هوایی با مبلغ ۶۶۰۰۰ میلیون ریال اجرایی شد.وی 
خاطــر نشــان کرد :در کناررفــع ضعف برق ، بهینه 
ســازی شبکه و تعویض پایه های فرسوده و افزایش 
قابلیت اطمینان شبکه های برق نیز صورت گرفت

مدیر برق منطقه ۹ شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد؛

بهبود زیرساخت های برق در شرق اصفهان
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کوتاه از جامعه

چرا »بازار تهران« ایمن نمی شود؟

ایمن سازی بازار  تهران  پشت گوش مالکان
تیمچــه حاجب الدوله آتش گرفت، خبر 
تلخی که هفته گذشــته سرتیتر خبرها 
شــد.بر اســاس این گزارش، ایمنی بازار 
چند ۱۰ هکتاری تهران هر ازچندگاهی 
با وقوع حادثــه ای همچون حریق مورد 
توجه قرار می گیرد و بعد از گذشت چند 
روز باز به فراموشــی ســپرده می شود تا 
حادثه بعدی....بازار بزرگ تهران را قطب 
اقتصــاد تهران می دادند که روزانه بیش 
از یک میلیون نفر در آن تردد می کنند، 
اما این قطب اقتصادی با این همه حجم 
جمعیت تردد کننده، ایمن نیست؛ همه 
مسئوالن و کسبه نیز از حجم فرسودگی 
بــازار و ناپایدار بــودن آن خبر دارند اما 
اقدامات ایمن سازی کند پیش می رود.

حال جای ســوال اســت که چه اتفاقی 
رخ داده کــه بــا وجود همه هشــدارها، 
اخطارهــا، مصاحبه هــا و... فرآیند ایمن 
ســازی بازار کند و مقطعی و  دندانه ای 
اســت؟ که شهردار سابق منطقه ۱۲ در 
قالب کارشــناس شهری به این سوال که 
چرا بازار ، امن نیست؟پاســخ می دهد و 
می گوید: ایمن ســازی بازار کار دو ســه 
ســاله نیست و میراث فرهنگی، سازمان 
اوقاف، کسبه و... همه باید پای کار بیایند 
 تــا اتفــاق خوبی در حوزه ایمن ســازی 

بازار رخ دهد.

ایمنی در بازار با شرایط مطلوب فاصله 
زیادی دارد

علــی محمدســعادتی در مــورد علل و 
ریشــه های ایمن نشــدن بــازار تهران 
عالرغــم اطالع همــگان از ناایمن بودن 
این منطقه، می گوید: در حال حاضر  بازار 
نسبت به سال های قبل وضعیت بهتری 
از نظر ایمنی دارد؛ اما باز هم از شــرایط 
مطلوب و اســتاندارد فاصله زیادی دارد؛ 
البتــه در ســالهای اخیر پایگاه اورژانس 
و ایســتگاه آتش نشانی مستقر شده که 
تجهیــزات مخصوص تردد در بازار را نیز 
دارند، تعداد قابل توجهی از انشــعابات 

برق و کنتورهای فرسوده تعویض شدند 
و روند آموزش کسبه و نگهبانان نیز انجام 
شده تا در لحظات اولیه بروز حادثه اقدام 
موثر داشته باشند و از بروز حادثه بزرگتر 
جلوگیری کنند؛ اما مسئله  این است که 
باید دستگاه های متولی ورود جدی تری 
به ایمنی بازار داشــته باشند تا این چند 
صد هکتار ایمن سازی شود.وی با تاکید 
بر اینکه سازمان میراث فرهنگی، سازمان 
اوقاف، اداره برق، شــهرداری، کسبه و... 
همه با هم باید برای ایمن سازی بازاری 
که روزانه محل تردد بیش از یک میلیون 
نفر اســت گام بردارند، می افزاید: شبکه 
برق بازار دارای ایردات فراوانی اســت به 
گونه ای که علت بســیاری از حریق ها، 
اتصــال برق بوده چراکه اداره برق اتصال 
تا پشت سراها، پاساژها و غیره را انجام می 
دهد و اتصاالت داخل سراها، پاساژها و ... 
برعهده مالکین است و متاسفانه شاهدیم 
که انشــعابات غیرمجــاز متعدد در بازار 
وجود دارد و این انشــعابات غیرمجاز و 
بعضا غیراصولی منشــا بسیاری از حریق 

ها است.

 ، حلقه مفقوده ایمن سازی بازار
حساسیت و مطالبه عمومی است

سعادتی با اشاره به اینکه واگذاری سرقفلی 
در بــازار، امری رایج اســت و معموال می 
بینیم به دلیل اختالفاتی که میان مالک، 
مســتاجر و سرقفلی دار وجود دارد، عمال 
همتی برای ایمن سازی مغازه ها یا پاساژها 
وجود ندارد، ادامه می دهد: هرچند در این 
میان برخی از کسبه اصالحات کنتور برق را 
انجام داده اند؛ اما هنوز کسبه زیادی باقی 
مانده اند که مایل به اصالح انشعابات خود 
نیســتند و عمدتا یا از انشعابات غیرمجاز 
اســتفاده می کنند یا کنتورشــان دارای 
ایراداتی اســت. اما مســاله مهم این است 
که هرکدام از این انشــعابات غیرقانونی یا 
کنتورهای دستکاری شده می تواند زمینه 
ساز حادثه ای بزرگ با خسارات فراوان برای 
محیط ها و فضاهای پیرامونی باشــد.این 
کارشــناس حوزه شهری اضافه می کند: 
حلقه مفقوده ایمن سازی بازار، حساسیت 
و مطالبه عمومی است؛ چراکه اگر حادثه 
ای رخ دهــد، جــان و مال تعداد زیادی از 
شهروندان در معرض خطر قرار می گیرد 

اما متاسفانه حساسیت عمومی در جامعه 
ما زمانی شکل می گیرد که حادثه ای رخ 
دهد و معموال اعتقادی به عالج واقعه پیش 
از حادثه نداریم و اجازه می دهیم حادثه رخ 

دهد و از حادثه عبرت می گیریم.

لزوم تدوین دستورالعملی برای بازار
ســعادتی با اشاره به ویژگی های تاریخی 
منطقه بازار، تصریح می کند: مساله بعدی 
کــه در بازار تهــران باید مورد توجه قرار 
گیرد، موضوع پایداری و فرســودگی بازار 
اســت؛ هرچند که ویژگی های تاریخی 
و معماری ارزنده بازار بر کســی پوشیده 
نیســت، اما سیاســت گذار در این حوزه 
کــه وزارت میراث فرهنگی اســت، باید 
چارچــوب میراثی در بازار را تعیین کند 
و الزم اســت به طور شفاف به همه اعالم 
کند چه بخش هایی از بازار با چه سیاست 
و روشی حفظ شود و در چه بخش هایی 
از بازار، مرمت و احیا با اســتفاده از روش 
های معماری ســنتی انجام شود و در چه 
بخش هایی نیز می توان اجازه تخریب و 
نوســازی داد؛ اما متاسفانه در حال حاضر 

جای این سیاستگذاری در بازار خالی است 
و تا امروز ضابطه، روش، شــیوه نامه و یا 
حتی دستورالعملی که به ما بگوید در بازار 
چگونه عمل کنیم وجود ندارد؛ لذا ناچاریم 
بــرای هر پرونده ای که از ســوی مالکان 
به شــهرداری ارسال می شود از سازمان 
میراث فرهنگی استعالم بگیریم.وی ادامه 
می دهد: به عبارت دیگر، اساسا تا زمانی که 
مالکی درخواست پروانه نداشته باشد نمی 
دانیــم نظر میراث فرهنگی در مورد بازار 
چیســت. این درحالی است که ما بارها از 
مسئوالن میراث فرهنگی خواسته ایم که 
ضوابط و مقررات مشخصی را در محدوده 
۱۱۲ هکتاری بازار، مشــخص کند تا این 
ضوابط مانند طرح جامع و تفصیلی بر روی 
نقشه بارگذاری شود و همه از این ضوابط 
مطلع باشند.ســعادتی با تاکید بر اینکه 
معتقدیم نباید ضوابط و مقررات یکسانی 
در محدوده ۱۱۲ هکتاری بازار مســتقر 
شــود، می گوید: بازار باید به حوزه های 
مختلف تقســیم شود و متناسب با ارزش 
های تاریخی، برای هر حوزه دستورالعمل 
مشــخصی صادر شود چراکه یک قسمت 
بــازار به دلیــل ارزش هــای معماری، 
نیازمنــد مرمت و حفاظت اســت اما چه 
بسا در بخش هایی دیگر نیازمند تخریب 
و نوسازی هستیم.وی درباره چرایی عدم 
ارائه دستورالعملی درخصوص بازار تهران 
از ســوی سازمان میراث فرهنگی، اظهار 
می کند: ما در جلســات مختلف بارها از 
مســوالن میراث درخواســت کردیم که 
هــم بــرای پهنه ۱۱۲ هکتاری بازار و هم 
بــرای پهنه ۲۰۰ هکتاری عودالجان که 
در منطقــه ۱۲ قرار دارد، دســتورالعمل 
مشخصی بدهد که همه مردم از آن آگاه 
شــوند اما شــاید مسائل مالی و اشکاالت 
فنــی در انتخاب مشــاور، مانع انجام این 
مهم شــده ولی باید دقت داشــت که تا 
ضابطه مشــخصی از نظــر میراثی برای 
بازار تعیین نشود، ایمن سازی آن نیز در 

محاق خواهد بود.

7جامعه
سرقت های عجیب و 

غریب تجهیزات شهری 
روزی نیســت کــه خبری از ســرقت 
تجهیزات شــهری در تهران منتشــر 
نشــود، ســرقت هایی که باعث ایجاد 
مزاحمــت یا حتی مرگ شــهروندان 
می شــوند، موضوعی که خسارت های 
میلیــاردی به شــهرداری وارد کرده و 
حتی در یک پرونده، سارقان، تجهیزات 
پــل خودرویی واقع در اتوبان شــهید 
همدانی را ســرقت کرده و باعث شدند 
این اتوبان که یکی از راه های شــریانی 
تهــران در محدوده وردآورد اســت، 

مسدود شود. 
اگرچه یک هفته بعد مشــخص شد که 
ســارقان این پل پیمانکاران شهرداری 
بودنــد کــه بــه دلیل عــدم دریافت 
مطالبات، تجهیزات پل را به جای طلب 
از آن محل برده و خســارت میلیاردی 
برجای گذاشتند.بر اساس این گزارش، 
روز پنج شــنبه هفته گذشــته معاون 
پلیس راهور تهران نیز از ســقوط پنج 
تیــر چراغ برق اتوبان آزادگان خبر داد 
و اعالم کرد ســارقان پیچ و مهره های 
چراغ را سرقت کردند و ۵ تیر در وسط و 
کنار اتوبان واژگون شدند.به گفته همه 
خانی، خوشــبختانه در آن زمان اتوبان 
خلــوت بوده و تیر هــا روی خودرو ها 
ســقوط نکرده بود.تنها ۲۴ ساعت بعد 
از این ســرقت خطرناک، پلیس تهران 
اعــالم کرد دو ســارق که معتاد بودند 
پیچ ها را برای تامین هزینه مواد مخدر 
ســرقت کرده، اما خیلی زود از ســوی 
پلیس شناسایی و دستگیر شدند. این 
ســارقان معتاد متجاهر بودند و پیچ و 
مهره هــا را به یک مالخر فروخته بودند 
که مالخر دستگیر و اقالم سرقتی کشف 
شــد.اتوبان آزادگان، بهشت سارقان 
تجهیزات شــهری است، سه هفته قبل 
پلیس در جریان ســرقت بخشی از پل 
هوایــی در اتوبان آزادگان قرار گرفت. 
با حضور ماموران مشخص شد سارقان 
نیمه شب قسمتی از نرده ها و پله های 
پــل را بــرش داده و با خــود برده اند.

در دو ماه گذشــته ســارقان در جنوب 
شــهر ده ها تابلوی فلزی عالئم شهری 
را ســرقت کردند که هنوز این سارقان 
از ســوی پلیس شناســایی و دستگیر 
نشــده اند.دی ماه امســال فیلمی از 
ارتفاعات شــهر کرج پخش شد که در 
آن ســارقان پایه های دکل برق فشــار 
قوی را سرقت کرده بودند. چند روز بعد 
هم سرقت های مشابهی در ساوجبالغ 
رخ داد که باعث شــد پلیس به خاطر 
حساسیت موضوع تمرکز خود را برای 
دســتگیری ســارقان افزایش دهد و 
باالخره روز چهارشــنبه گذشــته دو 
ســارق دکل های فشار قوی را دستگیر 
کنند.ســردار علیرضــا لطفی، رئیس 
پلیس آگاهی تهران با اشــاره به اینکه 
سرقت تجهیزات شهری خطرناک بوده 
و پلیس روی این موضوع حساس است، 
گفت: ســرقت های تجهیزات شهری با 
سالمت و جان شهروندان مرتبط است 
و گاهی این ســرقت ها می تواند باعث 
ایجــاد خطر جانی برای شــهروندان 
شــود، لذا پلیس با حساسیت ویژه این 
موضوعات را بررســی می کند.به گفته 
وی، پس از ثبت شکایت سرقت یا اعالم 
آن از سوی شهروندان، ماموران پلیس 
تحقیقــات خود را آغاز می کنند.لطفی 
افزود: در چند هفته گذشــته چندین 
سارق تجهیزات شهری دستگیر شدند 
که مهمترین آن ها سارقان پل وردآورد 
بودند که در تحقیقات مشــخص شــد 
ســارقان از پیمانــکاران شــهرداری 
هســتند.یک مقام مسئول در معاونت 
حمل و نقل شــهرداری تهران نیز در 
مورد ســرقت تجهیزات شهری، گفت: 
ســرقت تجهیزات شــهری بیشتر از 
ســوی معتادان، آهن فروشان و برخی 
پیمانــکاران رخ می دهد. بیشــترین 
تجهیزات از ســوی معتادان است که 
از ســوی پلیس شناســایی و دستگیر 

می شوند.

سازمان حج و زیارت:
پیش ثبت نام سفرهای نوروزی 

عتبات عالیات آغاز شد
ســازمان حــج و زیــارت از آغاز پیش 
ثبت نــام ســفرهای نــوروزی عتبات 
عالیات خبر داد و اعالم کرد: متقاضیان 
می توانند تا پایان روز جمعه ۶ اسفند، 

نام نویسی کنند.

 مهلت ثبت نام 
 در آزمون استخدامی 
آموزش  و پرورش تا فردا

طبق اعالم ســازمان سنجش آموزش کشور، 
ثبت نــام برای شــرکت در نهمیــن آزمون 
اســتخدامی متمرکز دســتگاه های اجرایی 
کشــور از طریــق درگاه اطالع رســانی این 
سازمان به نشانی www.sanjesh.org انجام 
می شود و متقاضیان می توانند در مهلت مقرر 
)۲۷ بهمــن تا دوم اســفندماه ۱۴۰۰( برای 
شرکت در آزمون ثبت نام کنند.نهمین آزمون 
اســتخدامی دستگاه های اجرایی در دو زمان 
جداگانه برگزار می شــود. کارت شــرکت در 
امتحان مذکور برای رشته های شغلی مربوط 
بــه آمــوزش و پرورش از روز سه شــنبه )۱۳ 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱( قابل دریافت اســت 
و آزمون اســتخدامی برای رشته های شغلی 
مربــوط به وزارت آمــوزش و پرورش در روز 
جمعه )۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( در تهران 
و با توجه به آمار شــرکت کنندگان، حســب 
مــورد در مراکــز اســتان ها برگــزار خواهد 
شــد.به گفته وزیر آموزش و پرورش، در کنار 
پذیرش افراد از طریق کنکور سراســری، هر 
ساله آزمون استخدامی به منظور تامین نیرو 

برگزار می شود. 

آغاز ثبت نام مجدد جاماندگان 
کنکور از امروز

مهلت ثبت نام متقاضیان  آزمون  سراســری 
ســال ۱۴۰۱ در دوره های روزانه، نوبت دوم 
»شــبانه«، نیمه حضوری، مجازی، پردیس 
خودگردان دانشــگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالی، دانشــگاه  پیام  نور و مؤسسات  آموزش  
عالــی غیرانتفاعــی و همچنین رشــته های 
تحصیلی دانشــگاه آزاد اسالمی که در مهلت 
تعیین شده )از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ بهمن( موفق 
به دریافت کد ســوابق تحصیلی نشــده یا به 
هر دلیل دیگر نتوانســتند نســبت به ثبت نام 
در آزمــون مذکور اقدام نمایند، مهلت مجدد 
بــرای ثبت نام  از امروز یکشــنبه مورخ اول تا 
روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه جاری 
در نظر گرفته شــده که متقاضیان می توانند 
منحصــراً از طریق درگاه اطالع رســانی این 

سازمان در این خصوص اقدام نمایند. 

آزمون وکالت مرکز وکال اوایل 
سال ۱۴۰۱ برگزار می شود

رئیــس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و 
مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره برگزاری 
آزمــون وکالــت، گفت:  مطابق ســال های 
گذشته، آزمون وکالت مرکز وکال در شهریور 
یا ماه های ابتدایی نیم سال دوم برگزار می شد. 
از طرفــی، بارها اعالم کرده ایم که با همکاری 
درون صنفی و هم افزایی مشــترک می توانیم 
بسیاری از دغدغه های وکال و فارغ التحصیالن 
حقوق را رفع کنیم.حسن عبدلیان پور افزود: 
عملکرد ما در مرکز نشــان داده اســت که در 
موارد بســیاری نیز فارغ از اختالف سالیق در 
حل معضالت مشترک درون صنفی پیش قدم 
بوده ایم.عبدلیان پور با اشــاره به تالش فارغ 
التحصیالن رشته حقوق برای شرکت در این 
آزمون، اظهار داشــت: بــا توجه به برگزاری 
آزمون کانون وکال در اســفند از ماه ها پیش 
چند ۱۰ هزار فارغ التحصیل حقوق مشــغول 
مطالعه شــده اند و احیانا برای چندماه ســایر 
برنامه هــا و کارهای خــود را تعطیل کرده تا 
بتوانند در این آزمون موفق شوند اما ظاهرا این 
آزمون در اسفندماه برگزار نخواهد شد.وی در 
ادامه  اظهار کرد : مرکز وکال نمی تواند نسبت 
به دغدغه این دسته از فارغ التحصیالن حقوق 

و داوطلبان ورود به وکالت بی اعتنا باشد. 

به دلیل شیوع موج جدید کرونا؛

دوره آموزشی سربازان اعزامی 
اسفند ماه، چهار هفته شد

ســازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران در اطالعیــه ای اعالم کرد: با 
توجه به شــیوع موج جدیــد ویروس کرونا و 
در پیش رو داشــتن ســال جدید و ماه مبارک 
رمضان، برابر ابالغیه اخیر ســتاد کل نیروهای 
مسلح مدت آموزش رزم مقدماتی در اسفند ماه 
سال ۱۴۰۰ به مدت ۴ هفته تعیین شده است.
در این اطالعیه آمده است: مشموالن و خانواده 
های آنان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی 
www.vazifeh.police.ir سامانه تلفن گویا به 
شــماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال ســازمان در پیام 
 @khabaresarbazi  رسان سروش به نشانی
از آخرین اخبار مربوطه مطلع شــوند.پیش از 
این، طول دوره آموزش رزم مقدماتی سربازان 
هشت هفته یا دو ماه بود که این بازه زمانی در 
حال حاضر و با توجه به شــرایط اعالم شده به 
چهار هفته یا یک ماه تقلیل یافته است. بنابراین 
مشمولینی که از اسفندماه به خدمت سربازی 
اعزام می شوند دوره آموزشی چهار هفته ای را 

سپری خواهند کرد.

خبر ویژه

سخنگوی ستاد ملی کرونا، آخرین مصوبات این ستاد 
را تشــریح کرد. عباس شیراوژن، در توئیتی نوشت: 
بنابر تصمیم ســتاد ملی مقابلــه با کرونا، مهدهای 
کودک در شــهرهای قرمز به مدت یک هفته دیگر 
تعطیــل خواهند بود.وی افــزود: دورکاری مادران 
دارای فرزند زیر ۶ سال نیز به همین ترتیب تمدید 
شد.ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: 
تاکید مجدد بر تصمیم گیری ســتاد کرونا استان ها 

در خصوص حضوری یا غیر حضوری بودن آموزش 
مدارس و دانشــگاه های آن منطقه، بر اساس میزان 
شیوع بیماری در میان دانش آموزان و دانشجویان، 
نظارت بر رعایت جدی تر شــیوه نامه های بهداشتی 
توسط اصناف و وسایل نقلیه عمومی بخصوص مترو 
و ایرالین هــا، از دیگر تصمیمات ســتاد ملی کرونا 
است.وی افزود: کنترل جدی تر اجتماعات بر اساس 
محدودیت های تصویب شده در گذشته )اجتماعات 

فرهنگی اجتماعی مذهبی در حد ۲۰ درصد ظرفیت 
فضا و جلســات اداری حداکثر ۳۰ نفره و هر دو به 
مــدت حداکثر ۹۰ دقیقه( و تمدید یک هفته ای آن 
محدودیت ها، بخش دیگری از تصمیمات ستاد ملی 
مقابله با کرونا بود.شیراوژن گفت: در مورد کارکنان 
ادارات تاکید می شود که باید واکسیناسیون را انجام 
دهند یا هر ۱۵ روز یکبار تســت منفی PCR ارائه 

دهند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

کرونایی یک هفته  دیگر تمدید شد  محدودیت های 

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران خبر داد؛

افزایش زمان مرخصی افراد مبتال به ُامیکرون
فرمانده عملیاتی ســتاد مقابله با کرونا اســتان 
تهران در هشــتاد و پنجمین جلسه ستاد مقابله 
با کرونا اســتان تهران، تأکید کرد: اُمیکرون یک 
آنفوالنزای ســاده و یا یک ســرماخوردگی ساده 
نیســت و باید مراقبت های الزم را در دســتور 
کار قــرار دهیــم. در حال حاضر ۲۳۴۰ بیمار در 
استان تهران در بخش مراقبت های ویژه بستری 
هســتند و این بســتری ها ۲.۶ درصد نسبت به 
هفته قبل افزایش داشــته اســت.علیرضا زالی 

افــزود: اُمیکــرون در حال حاضر در جهان ســه 
ســوش و جهش داشته که از نظر شدت بیماری 
در بین هر ســه شــاخه تفاوتی وجود ندارد. باید 
همچنان مراقب باشــیم و با رعایت شــیوه نامه 
های بهداشــتی و تزریق واکســن به ویژه در دز 
سوم اهتمام ویژه ای داشته باشیم. تقریبا با توجه 
به جمعیت افراد واکســینه در تهران نســبت به 
افرادی که واکسن نزده اند، بستری افراد واکسن 
نزده پنج برابر نســبت به واکســن زده ها بیشتر 

اســت.زالی بر لزوم افزایش مرخصی افراد مبتال 
بــه اُمیکرون تأکید کرد و افزود: اوایل ســازمان 
بهداشت جهانی ۵ روز قرنطینه را برای اُمیکرون 
اعالم کرد اما در حال حاضر اعالم شــده که این 
۵ روز کم است و فرد پس از هفت روز با داشتن 
تست منفی و رفع عالیم می تواند با رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی در محــل کار خود حضور 
پیدا کند. اگر کســی تســت نداده باشد و عالیم 
وی نیز رفع شــده باشــد می تواند پس از ۱۰ روز 

در محل کار خود حاضر شود. البته در این مورد 
نیز باید رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله 
گذاری در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا 
پیشــنهاد می شود که در ستاد استانی مقابله با 
کرونا زمان قرنطینه را از ۵ روز به ۷ روز افزایش 
دهیم.بر اســاس این گزارش، این پیشنهاد زالی 
مــورد موافقــت اعضا قرار گرفت و به این ترتیب 
زمان مرخصی برای افراد مبتال به اُمیکرون از ۵ 

روز به ۷ روز افزایش پیدا کرد.

با اجرای »قانون جوانی جمعیت« انجام می شود؛

افزایش »مرخصی زایمان« مادران دارای فرزند دو قلو 
مطابــق بــا بنــد »الف« ماده )۱۷( قانون حمایــت از خانواده و جوانی 
جمعیت، مصوب ۲۴ /۷ /۱۴۰۰ مجلس شــورای اســالمی، باید مدت 
مرخصــی زایمــان با پرداخت تمام حقوق و فــوق  العاده  های مرتبط 
به ۹ ماه تمام افزایش یابد.همچنین مطابق با ماده قانونی یاد شــده، 
در صورت درخواســت مادر تا ۲ماه از این مرخصی در ماه های پایانی 
بارداری قابل استفاده و مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، ۱۲ 
ماه است.از سوی دیگر  در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخالل 
در کار بخش خصوصی شود نیز پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد.بر اساس 

این گزارش، پیش از این )از خرداد ماه ســال جاری که در راســتای 
اجرای مصوبه هیئت وزیران، افزایش مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه 
محقق شد( مدت مرخصی زایمان برای تمامی بیمه شدگاِن مشمول، 
یکسان و این مرخصی برای زایمان های یک قلو و دو قلو ۹ ماه و برای 
وضع حمل های سه قلو و بیشتر، یک سال بود.اما از این پس و از زمان 
الزم االجرا شــدن قانون مذکور، زنان شــاغل که در مرخصی زایمان 
دوقلو و بیشتر به سر می برند و سن فرزندان آنها کمتر از یکسال است 
نیز از مرخصی ۱۲ ماه با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط 
بهره مند خواهند شــد و با درخواســت مادر تا دو ماه این مرخصی در 

ماه های پایانی بارداری قابل اســتفاده اســت.بر اســاس این گزارش ، 
بخشــنامه اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
در  ۲۴ بهمن ســال جاری از ســوی سازمان اداری و استخدامی کشور 
به تمامی دســتگاه های اجرایی مشــمول ماده )۲۹( قانون برنامه پنج 
ســاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و 
ســازمان انرژی اتمی ایران ابالغ شــده و تاریخ اجرای این بخشنامه از 
زمان الزم االجرا شــدن قانون مورد اشــاره )قانون حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت ( تعیین می شود.
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ازمیغان؛

کوتوریسمی کامل   ا
 در شهرستان طبس

شهرستان طبس یکی از زیباترین شهرستان های 
استان خراسان جنوبی است که تنوع جاذبه های 
گردشگری آن بســیار قابل توجه است؛ از بافت 
تاریخی روستاهای این شهرستان تا کویر و تنگه 
و کوهستان! روستای اَزمیغان شهرستان طبس 
در این میان نمونه ای کم نظیر اســت. جایی که 
شالیزارهای برنج و نخل های خرمای کویر به هم 

می رسند. 
مردم روستای ازمیغان انواع مختلفی از محصوالت 
کشاورزی را در روســتای خود کشت می کنند. 
از محصوالت جالیــزی و مرکبات گرفته تا خرما 
و برنج. ترکیب شــالیزار و برنج در این روســتا 
بســیار قابل توجه اســت و در کمتر منطقه ای 
می توان مشــابه آن را دید. رودخانــه ای دائمی 
نیز در روســتای ازمیغان جاری اســت که تاثیر 
زیادی در تنوع محصوالت کشاورزی این روستا 

داشته است. 
بافت روستای ازمیغان مشــابه دیگر روستاهای 
کویر است و بیشتر خانه ها با خشت، گل، خاک و 

چوب ساخته شده اند. 
مزار ســید محمد بن جعفر طیار در روســتای 
ازمیغان جــای گرفتــه و از دیگــر جاذبه های 
گردشگری این روستاســت. این بنای مذهبی بر 
فراز کوه قرار گرفته است و از این مکان می توان 
نمای زیبایی از روســتای ازمیغان را نظاره کرد. 
آرامگاه سید محمد بن جعفر طیار در طول تاریخ 
بارها از بین رفته و بازسازی شده است. آخرین بار 
و بر اثر زلزله ی مهیبی که در سال ۱۳۵۷ طبس 
را لرزاند، این بنا تخریب و ســپس بازسازی شد. 
البته قدمت اصلی آرامگاه محمد بن جعفر طیار 
به دوران صدر اسالم بازمی گردد. بر اساس برخی 
منابع تاریخ مرگ محمد جعفــر طیار حدودا در 
زمان فتح خراسان به دست مسلمانان بوده است. 
به این ترتیب می توان نتیجــه گرفت که قدمت 
اصلی آرامگاه به ســال ۲۹ یا ۳۰ هجری قمری 

بازمی گردد. 
تخت عروس یکی دیگر از جاذبه های گردشگری 
روســتای ازمیغان اســت. دلیل نام گذاری این 
منطقه طبیعی سنگ ســفید بزرگی است که در 
کف دره ای قرار گرفته است. دره ای که رودخانه 
نیز از میان آن عبور می کند. دو خط نوشته شبیه 
به عربی نیز در این روســتا وجود دارد که برخی 
احتمال می دهند که از زمان محمد بن جعفر طیار 

به یادگار مانده باشند.

گردشگری

زندان غیر انتفاعی!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

دوبــاره بی خوابی به ســر این اروپایی ها زد و 
مســخره بازی جدید شــان شروع شد! در پی 
لوده بازیهای مکرر اروپاییان در ابداع و اختراع 
وسایل بی مصرف و به سخره گرفتن بسیاری از 
قوانیــن علمــی و طبیعی و ... این بار آلمانی ها 
بنــد کــرده اند به زندان و عجالتاً برای پذیرش 
زندانی داوطلب ثبت نام می کنند! جن کم بود 
یکی هم از روی دیوار پرید! اصل خبر به روایت 

نشریات آزاد...
بــه گزارش برنا؛ مقامات زنــدان غرب زوریخ 
)Gefängnis Zürich West( مــی گوینــد 
نزدیک به ۷۰۰ نفر تا کنون برای اقامت ســه 
روزه در زندان داوطلب شده اند، این در حالی 
است که این زندان تنها ۲۴۱ جای خالی دارد.  
مدیــر مجموعه به داوطلبان هشــدار داده که 
تصــور نکنند این تجربه شــباهتی به »اردوی 
تابستانی« خواهد داشت. قرار است داوطلبان 
بیــن ۲۴ تــا ۲۷ مارس در این زندان به ســر 
ببرند.  مارک ایرمن، مدیر مجموعه بازداشتگاه، 
گفت: »ایده اصلی این است که مطمئن شویم 
زندگی روزانه می تواند در این ســلول ها انجام 
شــود و نگهبانان نیز با نحوه کار و اســتفاده از 
تجهیزات زندان آشــنا شوند.«مقامات زندان 
گفته اند شرکت کنندگان باید قبل از پذیرش 
در مجموعــه، برگه سوءپیشــینه خود را ارائه 
کنند.  مســئوالن زندان اطمینان داده اند که 
داوطلبــان می تواننــد »در یک محیط امن« 
در ایــن تجربه شــرکت کننــد و آنچه را که از 
زنــدان دیــده اند با »تخیل« و آنچه به ویژه در 
مجموعه های تلویزیونی اتفاق می افتد، مقایسه 
کنند. زندان غرب زوریخ قرار است برای اسکان 
متهمانی درنظر گرفته شود که حداکثر به مدت 
۴۸ ساعت در بازداشت پلیس قرار می گیرند و 

یا تحت بازداشت موقت هستند.
به حق چیز های ندیده ونشنیده... اینجا قضات 
ما در تالشند زندان ها را خلوت کنند، بعد آن 
ســر دنیا آلمانی ها برای رفتن به زندان له له 
می زنند و ثبت نام می کنند! فقط همین یک 
مــورد را کم داشــتیم که هــر چه آدم تیتیش 
مامانی و پاســتوریزه، مســواک و نخ دندان و 
کتــاب های نخوانده شــان را بردارند و راهی 
زندان شــوند! ما اینجا آشــنا داریم ۲۴ ساعت 
زندان بوده االن خودش را حبس کشــیده می 
داند و روزی یک بار این مقوله را به ما گوشزد 
می کند و از خاطرات زندان می گوید! بعد شما 
می خواهید دستی دستی برای یک عده روزمه 

و سابقه کیفری فراهم کنید؟!  
البته اگر از زاویه اپیستومولوژیک به این مقوله 
نــگاه کنیــم ایده بدی هم نیســت و جا برای 
کار دارد! اصــاًل مــی توانیــم پلت فرم طرح را 
کمی آچارکشــی کنیم و با چند تغییر جزیی 
در کدینــگ طرح، به جــای زندان داوطلبانه، 
»زندان غیــر انتفاعی« احداث کنیم! باالخره 
در این اوضاع کشمشــی بیکاری و آمار ناچیز 
اشــتغال البالی این همه موسسه مالی و بانک 
خصوصی، مدرســه و آموزشگاه غیر انتفاعی، 
دانشــگاه غیر دولتی، اســکله و بندر شخصی، 
کوچــه و خیابــان اختصاصی و ... ایده احداث 
چند تا »زندان غیر انتفاعی« در کشور بدک به 

نظر نمی رسد و خالی از لطف نیست! 
هم اشــتغالزایی دارد و چهار نفر ســر کار می 
روند؛ هم برای مسئوالنی که با حفظ سمت از 
تیم داری، باشــگاه داری، هتلداری و عضویت 
در سی چهل تا هیات مدیره کارخانه و بانک و 
دانشگاه و ... خسته شده اند، یک تنوعی ایجاد 
می شود و مدیریت شان را در اداره امور زندان 
هــا نیز محک می زنند! صدور مجوز ها هم که 
به ســالمتی الکترونیک شده است و سه روزه 
مجوز راه اندازی زندان صادر می شــود و کاغذ 

بازی و دوندگی سابق را ندارد.
فقط خدا کند دوســتان برای پر کردن زندان 
هایشان قوانین جرم و جزا را دستکاری نکنند 
که خلق اهلل مثل قلندرها مجبور به تراشــیدن 
ابروهایشــان شوند! در جریان هستید که »در 
چار ضرب، ابدال، ابرو تراشد از رو/ تا هیچکس 

نگوید باالی چشمت ابرو! «

پخش سری جدید »عصر 
جدید« از نیمه شعبان

قائم مقام شبکه سه سیما از پخش سری جدید 
مسابقه »عصر جدید« در نیمه شعبان خبر داد.

 مهدی بلوکات با اعالم این خبر درباره جزئیات 
تولیــد و پخش فصل جدید عصر جدید توضیح 
داد: ســری جدید »عصر جدید« از نیمه شعبان 
مصادف یا ۲۷ اسفند ماه سال جاری تا عید غدیر 
۱۴۰۱ روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.

وی در ادامه اعالم کرد: اجرای سری جدید »عصر 
جدید« همانند گذشته بر عهده احسان علیخانی 
است و هم اکنون مراحل راستی آزمایی شرکت 
کننــدگان و پیش تولیــد برنامه در حال انجام 
اســت.بلوکات همچنین درباره ترکیب داوران 
در فصــل جدید »عصــر جدید« گفت: احتمال 
تغییــر ترکیــب داوران وجود دارد که تغییرات 

احتمالی، ان شاءاهلل اعالم خواهد شد.

فرهنگ  و هنر

 رامین ناصرنصیر درباره ترجمه کتاب »دلبســتگی ها« و 
محتــوای این کتاب توضیح داد. رامین ناصرنصیر مترجم 
کتاب »دلبستگی ها« نوشته رودریگو اَسبون که به همت 
نشر چشمه به چاپ رسیده است درباره علت انتخاب این 
کتاب از ادبیات آمریکای التین برای ترجمه گفت: من با 
فرهنگ و ادبیات آمریکای التین بیگانه نیســتم و معموال 
مسائل مربوط به فرهنگ و ادبیات آن ها را دنبال می کنم 
و کتاب هــای دیگری هم در این حوزه ترجمه کرده بودم. 
وی افزود: انتشارات چشمه بخش های مختلفی در انتشار 
و دســته بندی کتاب ها دارد و بخش »برج بابل« آن ها به 

نووال یا همان رمان کوتاه یا داســتان بلند اختصاص دارد؛ 
رمان هایی از کشــورهای مختلف که حدود ۱۲۰-۱۰۰ 
صفحه هســتند. مســئول بخش »برج بابل« نشر چشمه 
محمدرضا فرزاد اســت و او از من خواســت تا در ترجمه 
نوول های زبان اسپانیایی با آن ها همکاری کنم. تعدادی 
کتــاب من به آن ها معرفــی کردم و تعدادی کتاب آن ها 
برای مطالعه در اختیار من قرار دادند و از میان آن ها کتاب 
»دلبستگی ها« اولین انتخاب ما بود. این بازیگر درباره این 
رمان مســتند توضیح داد: »دلبستگی ها« در حوزه رمان 
مســتند نوشته شده است یعنی فرم کتاب کامال به شکل 

رمان و ادبی است نه زندگینامه، اما براساس شخصیت ها 
و حوادث واقعی نوشــته شــده است. این فرم برای من نیز 
جذاب است زیرا از یک سو ادبی است و از طرفی دستی بر 
تاریخ دارد که هر دو مقوله برای من جذاب است. درنتیجه 
شخصیت ها و حوادث این کتاب واقعی هستند اما نویسنده 
براســاس تخیل خود به موضوع پرداخته اســت.او درباره 
دیگــر علــت انتخاب این کتاب اظهار کــرد: این کتاب از 
طرفی هم به ســینما مربوط می شــد که حوزه مورد عالقه 
من است و موجب شد رمان از چند جهت برای من جذاب 
باشــد و آن را بــرای ترجمه انتخــاب کنم.مترجم کتاب 

»مهمان انقالب« خاطرنشان کرد: شخصیت محوری این 
رمان هانس ارتل یک فیلمبردار معروف در تاریخ ســینما 
و فیلمبردار مســتندهای لنی ریفنشتال است که آلمانی 
بودن و موضوع مستندهای او حول محور تبلیغات نازیسم 
شکل گرفته بود و حتی این مستندساز فیلمی دارد به نام 
»پیروزی اراده« در ســتایش ارتش آلمان. البته علی رغم 
محتوای این فیلم ها که امروزه مورد تایید ما نیستند اما به 
لحاظ ساختاری درخشان هستند همچنان که امروز هم 
در بســیاری از دانشــکده های سینما به این فیلم ها اشاره 

می شود و آن ها را تحلیل و بررسی می کنند.

 کتاب »دلبستگی ها«، روایت آنچه بر فیلمبردار  مستندهای نازیسم گذشت 
کتابکده 

پرویز شیخ طادی:

باید از مادرانی که الگوی جامعه هستند فیلم ساخته شود
 نویسنده و کارگردان سریال »آتش در گلستان« گفت: 
باید منصفانه به حضور و نقش زنان در جامعه توجه شود، 
جامعه به شدت به ساخت آثاری از مادران الگو نیاز دارد.
 پرویز شــیخ طادی  در نشســت خبری سریال آتش در 
گلســتان شــبکه پنج سیما با اشاره به آغاز روند ساخت 
این ســریال از ســال ۹۹ گفت: نگارش  فیلمنامه این 
سریال حدود ۶ ماه زمان برد و فیلم برداری نیز از خرداد 

ماه کلید خورد.
وی با اشاره به میراث فرهنگی که ایران از آن برخوردار 
است، گفت: هر جایی از این کشور بگردیم میراث تاریخی 
فرهنگی عیان می شود. ساخت این سریال سختی های 
زیادی داشــت در حالی که ســاخت این سریال حدود 
۲۶ قســمت شد، امکان پخش به ۱۰ قسمت می دادند 
باالخره رایزنی ها به پخش ۲۴ قسمت منجر شده است.

شیخ هادی افزود: این نگاه باید تغییر کند، باید منصفانه 
به حضور و نقش زنان در جامعه توجه شــود، جامعه به 

شدت به ساخت آثاری از مادران الگو نیاز دارد.
وی درباره سختی دیگر ساخت سریال آتش در گلستان 
گفت: دقت برای پوشش، گریم، وضعیت ظاهری از جمله 
سختی ها و چالش ساخت این سریال بود. هنگامی که 
طرح  برای ساخت سریال آماده شد، مدیران دچار نگرانی 
شدند و نگران بودند که آیا تهیه کننده و کارگردان امکان 

توجه به ممیزی ها را دارند یا خیر؟
سریال تلویزیونی آتش در گلستان به کارگردانی پرویز 
شیخ طادی و تهیه کنندگی سیدحامد حسینی از  شنبه 
۳۰ بهمن ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.
این ســریال که پیش از این خداحافظ مادر نام داشــت، 
روایتگر قصه ای زنانه و در عین حال حماســی در خطه 
غرب کشــور است که در ســال ۱۳۵۸ اتفاق می افتد و 

مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ در شکل گیری 
این قصه احساسی حماسی نقش موثری دارد

طاهــره دبــاغ که به او لقب مادربزرگ انقالب را داده اند، 
چریک مسلح و زندانی سیاسی در زمان حکومت پهلوی 
بــود کــه در دوران تبعید امــام خمینی )ره( در پاریس 

محافظ شخصی خانواده ایشان بود.
در ادامــه رضوانــه میرزا دباغ دربــاره کتاب هایی که به 
زندگی مادرش پرداخته اســت گفت: »پرواز به ســوی 
نور«، »خاطرات مرضیه حدیدچی«، »زنی از تبار الوند«، 
»زندگی خواهر طاهره« چهار کتاب هســتند که اکثر 
زوایای زندگی مادرم را به تحریر درآورده است اما آنچه 
که خیلی روی شخصیت ایشان در جامعه مانور می شود 
زندگی سیاسی اوست که البته بخش بارز زندگی اوست.
وی ادامه داد: با این حال اگر در آثار صرفاً نقش نظامی گری 
و سیاسی ایشان به جامعه نشان داده شود، شخصیت وی 
دور از دسترس بچه های امروز قرار می گیرد در حالی که 
جوان امروز باید بداند مرضیه حدیدچی یک انسان است، 
یک زن است، یک مادر است و در انتها یک شهروند است 
و اگر کسی بتواند همه این ابعاد را درباره اکثریت جامعه 
نســوان هم برای خودش و هم برای جامعه تعریف کند 
می توان از حدیدچی ها الگو ساخت. وقتی الگویی برای 
ارایه به جوانان نشــان ندادیــم دنبال الگوهای دیگری 
می روند. فرزند مرضیه دباغ تصریح کرد: این شاید یکی 
از نقاط کور جامعه ماســت که باید روشــن شــود و اگر 
شخصیت های مرد و زن را درست القا کرده بودیم شاید 
امروز خیلی از بازیگران نابازیگر را نمی دیدیم وقتی اینها 
قرار است الگو باشند و راه را تعیین کنند جامعه به مسیر 
درســتی نمی رود. همین اســت که امروز احتیاج داریم 

زندگی این افراد را کنجکاوانه تر ورق بزنیم.

پرده نقره ای 

مطالعات حاکی از ارتباط بین تنهایی و افزایش خطر زوال 
عقل نتایج متناقضی را به همراه داشته است.

مطالعه جدیدی که افراد را بیش از ۱۰ سال تحت پیگیری 
قرار داده بود، نشان می دهد افرادی که ۳ روز یا بیشتر در 
هفته احساس تنهایی می کردند، در طول دوره پیگیری 
بیشتر در معرض ابتالء به زوال عقل بودند.همچنین افراد 
زیر ۸۰ سال و بدون عوامل خطر ژنتیکی شناخته شده 
که احساس تنهایی مداوم داشتند در معرض خطر ابتالء 
بــه زوال عقل بودند.تنهایی همچنین با عملکرد ضعیف 
اجرایی و تغییرات مغزی مرتبط با آسیب پذیری نسبت 

به زوال عقل در افرادی که این بیماری را نداشتند مرتبط 
بود.بر اساس این مطالعه، تجربه احساس تنهایی سه بار 
یا بیشتر در هفته ممکن است خطر ابتالء به زوال عقل را 
در مراحل بعدی زندگی افزایش دهد.»جول سالیناس«، 
نویســنده اول این مطالعه از دانشــگاه نیویورک، گفت: 
»ایــن یافته ها نه تنها ارتبــاط بین تنهایی و خطر زوال 
عقل را بســیار محکم تر نشــان می دهد، بلکه تغییراتی 
نیز برای نحوه تفکر ما در مورد عوامل خطر زوال عقل و 
غربالگــری اولیه تنهایی دارد.«محققان در این مطالعه، 
داده های مربوط به ۲۳۰۸ نفر را در طول مدت ۱۰ سال 

پیگیری کردند. در طول ۱۰ سال، ۱۴ درصد )۳۲۰ نفر 
از ۲۳۰۸ نفر( مبتال به زوال عقل تشــخیص داده شدند.

محققان مشاهده کردند این گروه از افراد، حداقل ۳ روز 
در هفته احساس تنهایی می کردند.ارتباط بین تنهایی و 
افزایش ریســک زوال عقل در افراد ۸۰ ســال به باال قابل 
توجه نبود. اما در افراد زیر ۸۰ سال که احساس تنهایی 
داشــتند احتمال ابتالء به زوال عقل دو برابر بیشتر بود.

حتی در بین شــرکت کنندگان زیر ۸۰ ســال که دارای 
فاکتور ژنتیکی زوال عقل نبودند، تنهایی با افزایش سه 

برابری ریسک ابتالء به زوال عقل مرتبط بود.

تنهایی ریسک ابتال به زوال عقل را افزایش می دهد

دریچه علم

کارتون 

بفرمایید اینم استخر 
 روباز الکچری 

در زمستان!
انتشار برخی تصاویر و ویدئو 

ها در فضای مجازی نشان 
می دهد در حالیکه کمبود 

گاز در زمستان موجب 
مازوت سوزی برخی نیروگاه ها 

و تعطیلی واحدهای صنعتی 
می شود، بعضی ها استخرهای 
روباز الکچری خود را با گاز 

و برق یارانه ای گرم می کنند. 
موضوعی که سوژه کارتونی از 

مهدی عزیزی در خبرآنالین 
شد.

طنز
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 نوبت اول

زیابــی کیفــی بــرای     ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران در نظــر دارد نوبــت دوم فراخــوان عمومـــی ار
ــور پایــش و  انتخــاب مشــاور بــر اســاس روش کیفیــت و قیمــت )QCBS( بــا موضــوع "انجــام خدمــات مطالعــه و مشــاوره بــه منظـ
فعــال ســازی پــروژه هــای نیمــه تمــام صنایــع معدنــی" را بــه شــرح زیــر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
ــور بــه ســامانه  زیابــی کیفــی فراخــوان مذکـ ــل می آیــد جهــت دریافــت اســناد ار ــوت بــه عمـ ــندان واجــد شــرایط دعـ ــذا از عالقمـ ل
آدرس www.setadiran.com )شــماره فراخــوان در ســامانه ســتاد: 2۰۰۰۰۰3۰۰7۰۰۰۱2۱(  تــدارکات الکترونیکـــی دولـــت بــه 

ــد. مراجعــه نماین
کارفرمــا: ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران بــه نشــانی: تهــران، میــدان فردوســی،  ۱- نــام و نشــانی 
خیابان ســپهبد قرنـــي، نرســیده به خ ســمیه، نبش کوچـــه دهـــخدا، پالك 39  کدپســتي:  ۱4۵۱3-۱۵8۱6  تلفن: ۰2۱-4۱868۰۰۰
2- موضــوع خدمــات مشــاوره: انجــام خـــدمات مطالعــه و مشــاوره بــه منظـــور پایــش و فعــال ســازی پــروژه هــای         نیمــه تمــام 

صنایــع معدنــی.
3- شرایط الزم: داشتن گواهی نامه صالحیت خدمات مشاوره معتبر در تخصص های زیر )به صورت توأم(:

* گروه معدن - تخصص کانه آرایی و فرآوری مواد )حداقل پایه 2(.
* گــروه صنعــت - "تخصــص صنایــع فلــزات اساســی )نــورد، ذوب و ریختــه گــری( و ماشــین ســازی" یــا "تخصــص صنایــع کانــی هــای 

غیرفلــزی" )حداقــل پایــه 3(.
: ۱2 ماه شمسی. کار ۴- مدت اجرای 

 5- مدت اعتبار پیشنهادها: 9۰ روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.
زیابــی کیفــی فراخــوان از تاریــخ درج آگهـــی لغایــت ســاعت )۱7( روز  6- مهلــت زمانــی و محــل دریافــت اســناد فراخــوان: اســناد ار

شــنبه مــورخ ۱4۰۰/۱2/7 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتادایران( در دســترس خواهــد بــود.
زیابــی کیفــی متقاضیــان بایــد حـــداکثر تــا  کیفــی(: مــدارک ار ۷- مهلــت زمانــی و محــل ارســال پاســخ فراخــوان )مــدارک ارزیابــی 
ســاعت )۱4:3۰( روز دوشــنبه مـــورخ ۱4۰۰/۱2/۱6 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتادایران( بارگــذاری شــده و از 

بــور ارســال شــوند./ طریــق ســامانه مز
شناسه آگهی: ۱27989۱                شماره میم الف 3967


