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هنوز خبري از ۳۲مفقودي تصادم نفتکش متعلق به ایران و کشتي چیني در دست نیست

ﺧﺒﺮ

گلرنگ در دانشگاه تهران کارگاه برگزار کرد

راز گمشدگان نفتکش ایرانی

جهانگیري:

 ۲روز با فرایندهای بازاریابی
 ارتباط نزدیکتر صنعت و دانشــگاه و اســتفاده
از ظرفیتهــای علمی دانشــجویان بــرای ارتقای
بهــرهوری در بخشهای مختلف بازاریابی و فروش،
هــدف کارگاه دو روزهای بــود که توســط یک گروه
صنعتی شناختهشــده ،برگزار شــد .گــروه صنعتی
گلرنگ به دانشــگاه رفتــه بود تا تجربیات ســالها
کارآفرینی ،تولید و فروش را با دانشجویان به اشتراک
بگذارد و این رویداد مجالی برای آشنایی دانشجویان
با فرصتها و تهدیدهای پیشِروی این هلدینگ بود.
آنــان همچنین با مجموعهای از نشــانهای تجاری
معروف مانند گلرنگ ،ســافتلن ،اویــال ،فامیال ،اکتیو،
بایودنــت و ...که بــرای همه ایرانیان شناختهشــده
اســت آشــنا شــدند .در نیمــه دیماه ،دانشــکده
مدیریت دانشــگاه تهــران ،دو روز داغ را با بحثها
و چالشهای دانشــجویان با مســئوالن بخشهای
مختلف این کارگاه پشتسر گذاشت.
وارد باشگاه  ۵۰۰شرکت برتر جهان میشویم
محســن امینینیــک ،مدیــر بازاریابــی هلدینگ
گــروه صنعتی گلرنــگ ،در آغــاز کارگاه با تشــریح
دشــواریهای کســبوکار در بخــش خصوصی به
وضعیــت فعالیت گروه صنعتی گلرنگ اشــاره کرد
و افزود :این شــرکت یکی از بزرگترین شــرکتهای
تولیدکننــده بخــش خصوصی اســت و بــا جدیت
حفظ اســتقالل حرفــهای و مالی را دنبــال میکند.
وی گفت :مدیرعامل گــروه صنعتی گلرنگ بهدنبال
حضور این مجموعه در میان  ۵۰۰شــرکت برتر دنیا
اســت و الزمه آن ،لذتآفرینی در فضای کسبوکار
این بنگاه است .مدیر بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ
همچنین یادی از بنیانگذار این مجموعه حاج کریم
فضلی کرد و ادامه داد :آرزوی ایشــان فعالیت صد
هــزار نیروی کار در گروه اســت ،رویکردی که باعث
حفظ پویایی این گروه در ادوار دشواری مانند جنگ و
تحریم ،شده است تا با اعتماد مردم ،برخی برندهای
این هلدینگ ،بیشــترین سهم بازار را از آن خود کند و
فروشــگاههای زنجیرهای افق کوروش که بزرگترین
مجموعه فروشــگاهی کشور اســت ،به دل محالت
ایران بــرود .وي در خاتمه تأکید کــرد» :با برگزاری
کارگاه در دانشگاه میخواهیم ثابت کنیم در صنعت
هم میتوان به دانشجو اهمیت داد و با حضور آنان
چرخهای تولید را به حرکت درآورد و گروه صنعتی
گلرنگ برای بهرهگیــری از این ظرفیتها کامال مهیا
شده است«.
اثربخشی تبلیغات ،تحقیقات بازار

در بخشــي از کارگاه ،تبلیغــات در گروه صنعتی
گلرنگ ،بودجهبندی در گروه ،استراتژی و هدفگذاری
در کمپین و بررسی اثربخشــی تبلیغات بررسی شد.
در ادامــه درباره تحقیقات بازار دادههایی ارائه شــد
و نــوع نگرش گروه صنعتی گلرنگ به این مفهوم در
کنار اســتفاده از سیستمهای آنالین نظرسنجی مانند
»نظرپرس« در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
حوزه بکر ارتباط با مشتریان
مدیریت ارتباط با مشــتری در سطح بینالمللی،
نگاهــی به وضعیــت آن در داخل ایــران و نوع نگاه
گروه صنعتــی گلرنگ به این مقولــه ،بخش دیگری
از کارگاه را بــه خــود اختصــاص داد .وظایف بخش
 ،CRMجمــعآوری دیتا CALL CENTER ،و اهمیت
مدیریت تجربه مشــتری ،تجربه برای فروش و مزیت
رقابتی ،با اسالید ارائه شد و در بخش پرسش و پاسخ
نیز دانشــجویان دیدگاههای خود را مطرح کردند .در
این بخش همچنیــن از دادههای حاصــل از حضور
برخی دانشــجویان در مجموعه کورشمال و پردیس
سینمایی آن که با  ۱۴سالن بهعنوان یکی از حوزههای
فرهنگی گروه صنعتی گلرنگ ساخته شده است ،برای
ارائه مثال عینی از ارتباط مشــتری اســتفاده شــد که
بهشدت با استقبال دانشجویان مواجه شد.
از مستردیتا تا بازآفرینی هویت
تعریف پروژه مستردیتا ،تشریح مشکالت و تبدیل
آن به مســئلهای بــرای بهدســتآوردن راهکار که
همان مســتردیتا بود و در نهایت دستیابی به باشگاه
مشتریان ،موضوع مورد بحث بخش دیگری از کارگاه
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بود .بازآفرینی سند
هویت گروه صنعتی گلرنگ ،حساسیتها و مشکالت
آن ،چگونگی شــکلگیری ایــده بازآفرینی هویت و
دســتیابی به نقطــه امروز ،موضوع مــورد بحث در
کارگاه بود.
خلق روابطعمومی و ظهور دیجیتال مارکتینگ
روابطعمومــی در یــک مجموعــه تولیــدی،
در خدمــت فــروش اســت و مرز مشــخصی میان
روابطعمومــی و تبلیغــات تجــاری وجــود دارد.
روابطعمومــی بهعنــوان بخــش زنــده ســازمان،
توســعه روابط انســانی یعنی روابط تولیدکنندگان
و مصرفکننــدگان را دنبال میکنــد .این مفاهیم در
بخــش مربوطــه در کارگاه دو روزه گــروه صنعتی
گلرنگ در دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران مورد
بحث و تبادل نظر قــرار گرفت .درعینحال دیجیتال
مارکتینــگ و ابزارهــای جدید آن بهعنــوان عوامل
تحــول در فــروش ،از ســوی مســئول مربوطه در
هلدینگ گلرنگ به دانشجویان ارائه شد.

شرق :باز هم حادثه؛ اینبار از نوع برخورد یک نفتکش
ایرانی و یک کشــتی فلهبر چینی .ماجرا از آن قرار است
که به علتی نامعلوم با احتمال یک در هزار ،این دو کشتی
با یکدیگر برخورد کردهانــد و بهاینترتیب با آتشگرفتن
دو مخــزن نفتکش ایرانی )با پرچــم پاناما( ،جان ۳۲
خدمه کشتی ) ۳۰ایرانی و دو بنگالدشی( به خطر افتاده
اســت .اخبار ضدونقیضی از ســالمت جــان این خدمه
منتشر میشــود ،اما تاکنون سرنوشت آنها در هالهای از
ابهام اســت و امید میرود که در بــدو حادثه ،خدمه با
توجه به آموزشهای دریافتی با قایق از نفتکش خارج
شده باشــند ،البته تا لحظه انتشار این گزارش ،بر اساس
خبر منتشرشــده در خبرگزاری شینهوا ،سخنگوی وزارت
خارجــه چین اعالم کرد که شــماری از مفقودان حادثه
برخورد دو کشتی ایرانی و چینی نجات یافتهاند ،البته به
گفته او ،هنوز شمار دیگری جزء مفقودان هستند .صحت
این خبر را معاون دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی رد
کرد .ماجرا از آن قرار است که دو فروند کشتی شنبهشب
در آبهای ساحلی شرقی چین با یکدیگر برخورد کردند
کــه نفتکش حادثهدیــده متعلق به ایــران و در اجاره
شــرکت کرهجنوبی بوده اســت و ۱۳۶هزار تن میعانات
نفتــی را حمل میکرده که ارزش بار این تانکر حدود ۶۰
میلیون دالر برابر با یکمیلیون بشــکه نفت برآورد شده
اســت .بر اســاس آخرین گزارش خبرگــزاری رویترز به
نقل از وزارت ترابری چین ،این نفتکش که »ســانچی«
معرفی شــده ،هنوز در حال سوختن است و نفت آن به
دریا نشــت میکند .پایگاه خبری بلومبرگ نیز بر اساس
اطالعات گردآوریشده خود در مورد کشتیها اعالم کرد
که نفتکش ســانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش
ایران ،در تاریخ  ۱۶دســامبر ) ۲۵آذر( بندر عسلویه را به
مقصد »دائسن« کرهجنوبی ترک کرده است .کسرا نوری،
مدیر روابطعمومی وزارت نفت ،نیز دیروز اعالم کرده بود
که این کشــتی متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش
ایران و محموله آن نیز میعانات متعلق به شرکت ملی
نفت ایران بوده است و البته این کشتی و محموله آن هر
دو تحت پوشش یک شــرکت بیمه معتبر خارجی قرار
داشــتهاند .از علت این حادثه هنوز در قالب احتماالت،
خبر میرسد .محمد راستاد ،معاون وزیر راه و شهرسازی،

نفتکش ایرانی با پرچم پاناما!
معاون دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی در گفتوگو با »شرق« میگوید :سال  ۲۰۰۸که این کشتی خریداری
شــده ،از همان زمان ،مســئوالن هیچگاه با پرچم ایران درنمیآورند و کشــتی را بارها به شرکتهای دیگر اجاره
میدهند و به نظر ضرورتی نمیدیدند که این کشتی را ثبت پرچم ایران کنند؛ بااینحال مالکیت این کشتی شرکت
ملی نفتکش ایران است .به گفته او به نظر میرسد شرکت ملی نفتکش برای اینکه بتواند از تسهیالت تجاری
استفاده کند ،کشتی را تحت پرچم کشور پاناما ثبت میکند .البته در سالهای دیگر ،ثبت کشورهای دیگر نیز بوده؛
اما آخرین مرحله تا هنگام حادثه ،کشتی با پرچم کشور پاناما بوده است .بااینحال این مقام مسئول تأکید میکند
که این نفتکش حتی اگر با پرچم ایران نیز به فعالیت میپرداخت ،مشکلی در دریافت تسهیالت تجاری نداشت.
به گفته حقشناس در سازمان بنادر و دریانوردی ،از نظر سازمان دریانوردی بهعنوان مرجع اصلی ،چنین اقدامی
از ســوی شــرکت ملی نفتکش پذیرفتنی نیست؛ زیرا ما به دنبال آن هســتیم که نهتنها کشتیهای ایرانی بلکه
کشتیهای دیگر را نیز با پرچم ایران درآوریم .در واقع ،نه ممنوعیت و نه محدودیت از منظر مرجع دریایی ایران
برای کشــتیهای ایرانی وجود ندارد؛ بااینحال در دنیا مرســوم است برخی کشورها ،کشتیهای خود را هم ثبت
کشــور خود میکنند و هم کشتی با ثبت پرچم کشورهای دیگر انجام میگیرد و حتی به خاطر برخی مالحظات،
برخی کشورها حتی دبل پرچم )دوملیتی( دارند.
با اشاره به اینکه وسعت حریق نفتکش ایرانی بهشعاع
هزار متر است ،گفت :معموال تصادم در دریا در مسیرهای
پرتردد بعضا بهدلیل اشــتباه در محاسبه مسیرها اتفاق
میافتد .به گفته راســتاد ،طبق اطالعات بهدستآمده،
چهار نفر از خدمه ایرانی دانشــجوی دریانوردی بودهاند
که دوره کارآموزی خود را در این کشتی سپری میکردند،

همچنین یک نفر از همسران کارکنان روی کشتی حضور
داشــته اســت .متعاقب این حادثه کشــتی باری چینی
موفق میشــود نفرات و کشــتی خود را از حادثه حریق
خارج کند ،اما با توجه به وســعت حریق به شعاع هزار
متر تاکنون عملیات امداد منجر به پیداشــدن  ۳۲نفر از
خدمه نفتکش ایرانی نشــده است) .انتشــار این خبر

پیش از اعالم سخنگوی وزارت خارجه چین بوده است(.
همچنین مدیرعامل شرکت ملي نفتکش هم از احتمال
خروج خدمه به وسیله قایق از کشتي خبر داده بود.
جزئیاتپوششهایبیمهنفتکش ایران
رئیــس کل بیمه مرکــزی جزئیات پوشــش بیمه
نفتکــش ایرانی حادثهدیده در آبهای کشــور چین
را تشــریح کرد و گفت ۷۰ :درصد بیمهنامه نفتکش
ایرانی موســوم به ســانچی متعلق به یک شــرکت
نروژی و  ۳۰درصد تحت پوشــش شــرکتهای بیمه
ایرانی ) ۲۰درصد بیمــه البرز و  ۱۰درصد بیمه ملت(
اســت .عبدالناصر همتی در گفتوگو با فارس درباره
پوشــش بیمه نفتکش سانحهدیده ایران در آبهای
چیــن گفت :ایــن نفتکش با مدیریت شــرکت ملی
نفتکش ایران و به ارزش  ۳۲میلیون دالر بوده است.
او افزود :محموله نفتکش میعانــات و نوع قرارداد
فوب بوده است؛ یعنی خریدار محموله را روی عرشه
کشــتی تحویل گرفته است .براســاساین به احتمال
قوی مســئولیت محموله برعهده خریدار یا شــرکت
کرهای است.
 ۲مخزن از  ۵مخزن در آتش
هادی حقشــناس ،معــاون دریایی ســازمان بنادر و
دریانوردی ،در گفتوگو با »شــرق« دراینباره خبر داده از
پنج مخزن موجود در کشتی دو مخزن آتش گرفته است.
به گفته او ،شهردار شهر شانگهای در صحنه حاضر است
و عملیات اطفای حریق در حال انجام است .نخستوزیر
چین هم گفته همه امکانات برای اطفای حریق بســیج
شوند و  ۱۷فروند شناور مشــغول اطفای حریق هستند.
خوشبختانه هنوز کشتی غرق نشده و تنها دو مخزن آتش
گرفته است .حقشناس با بیان اینکه احتمال برخورد دو
کشــتی در اقیانوس بسیار کم است ،میگوید :با توجه به
اینکه این تصادم ،بیــرون از حوضچههای بندر و لنگرگاه
خارجی است ،این اتفاق بسیار دور از ذهن و بسیار عجیب
بوده است .بههمیندلیل هنوز علت این سانحه ،مشخص
نیست که چرا دو کشتی در وسط اقیانوس به هم برخورد
کردهانــد؛ بنابراین علت حادثه در حال بررســی اســت.
به گفته او ،این کشــتی  ۲۵آذر در بندر عســلویه کنترل و
بازرسی شده است و اصال مشکل فنی نداشته است.

در اینجا بنا داریم با توجه به اتفاق رخداده ،نگاهي به اثرات محیطزیستي
حوادثي از این دســت بپردازیم؛ راهکارهایي که گاهي از ســوي مخترعاني
مطرح ميشــود که چندان مورد اقبال مراجع دولتي یا علمي در کشور قرار
نميگیرند .محمد قدیاني ،مخترع جواني اســت که پیش از یك سال پیش،
دستگاهي با نام »جداکننده )دکانتور( اتوماتیك سیاالت شیمیایي چندفازي«
را به ثبت رســاند .این مخترع با وجوديکه اختراعش کمتر از زمان نرمال به
ثبت اختراعات آمریکا نیز رسیده ،با بيتوجهي پژوهشگاه صنعت نفت ایران
مواجه ميشود و از طرف دیگر ،دانشگاه آزاد اسالمي درحاليکه به اهمیت
این اختــراع پي ميبرد ،به دنبال ثبت مالکیت بخشــي از این اختراع به نام
دانشگاه آزاد ميافتد تا در صورت موفقیت و بهرهگیري از این پروژه ،احتماال
از عواید آتي آن بهرهمند شود .در همین زمینه با این مخترع جوان گفتوگویي
انجــام دادیم تا این اختراع را تشــریح کنــد .به گفته او» :بــراي جمعآوري
لکههاي نفتي روي آب سه روش وجود دارد :روش اول ،جاذبهاي طبیعي
و مصنوعي اســت .روشي که بســیار موردعالقه محققان است و پتنتهاي
مختلفي هم در این زمینه به ثبت رســیده است .روش دوم ،روش استفاده از

ميکنند« .او در مورد مشــکالتي که در کاربرديکردن این اختراع برایش رخ
داده ،ميگوید» :با پژوهشــگاه نفت تماس گرفتم .آنها اعالم کردند که نیازي
به این طرح ندارند .در کنار آن به سبب آنکه دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي
هســتم ،با دانشگاه وارد رایزني شــدم تا از این طرح حمایت کنند .مسئوالن
دانشــگاه در مکاتباتي اعالم کردند تا مالکیت این طرح را در اختیار دانشگاه
قرار دهم تا از طرح حمایت کنند و بتوانم در جشــنوارههاي خارجي شرکت
کنم .آنها اعالم کردند تا هر میزان که مالکیت را بهصورت محضري در اختیار
دانشــگاه آزاد قرار دهم ،دانشگاه آزاد به همان میزان ،طرح را مورد حمایت
قرار ميدهد ،درحاليکه این طرح ،طرحي ملي است و ميتواند براي کشور
ارزآوري داشــته باشد« .این ســخنان او در حالي مطرح ميشود که به طور
معمول ،اختراعات بینالمللی برای ثبت در صورت تأیید باید یک پروسه ۱۸
الی  ۲۴ماهه را طی کنند ،اما این اختراع در مدتزمان هفتماه به تأیید نهایی
رسید و در آمریکا پتنت شد و عمال هیچ ایراد علمی و فنی از این اختراع گرفته
نشد که بهگفته کارشناسان اتفاق بسیار کمنظیری است .حال سؤال اینجاست
که تا چه زمانی قرار است از اختراعات وطني از این دست ،چشمپوشي شود؟

با نظر کمیسیون تلفیق ،یارانه کمتري قطع ميشود

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
شرق :افزایــش قیمت بنزین و سایر حاملهاي انرژي از
کمیسیون تلفیق رأي موافق نگرفت .این رشد قیمتها
بنــا بود براي دولت  ۱۷هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان درآمد
ایجاد کند و دولت گفته بود این مبلغ را قصد دارد صرف
اشتغالزایي کند .اما اعضاي کمیسیون تلفیق با بررسي
تبعــات اقتصادي این رشــد قیمت ،با پیشــنهاد دولت
مخالفت کردند .کارشناســان معتقدند با رشــد قیمت
بنزین نه تنها درآمدها صرف اشــتغال نميشــود ،بلکه
بهدلیل آنکــه دولت بزرگترین مصرفکننده حاملهاي
انرژي است ،با این افزایش قیمت ،هزینههایش آنچنان
رشــد ميیابد که پولي براي ســرمایهگذاري و اشتغال
برایش نخواهنــد ماند و همه درآمــد حاصل از گراني
حاملهــاي انرژي را باید صــرف هزینههاي جدید خود
کند .با این تحلیل ،کارشناســان بــه نمایندگان مجلس
نســبت به تصویــب پیشــنهاد دولت هشــدار دادند و
نمایندگان نیز بــا مالحظاتي و همچنیــن درنظرگرفتن
شرایط حســاس کنوني در گام نخست به تثبیت قیمت
حاملها رأي دادند .روز گذشــته در جلســه کمیسیون
تلفیق همچنین عدد  ۳۷هزار میلیارد تومان که از سوي
دولت براي هدفمندي یارانهها پیشــنهاد شــده بود ،به
تصویب اعضا رسید.
حاملهاي انرژي
علياصغر یوسفنژاد ،ســخنگوي کمیسیون تلفیق
بودجــه  ۹۷کــه در نشســت خبري صحبــت ميکرد،
درباره قیمت حاملهاي انرژي گفته است که کمیسیون
درباره موضوع قیمت ســوخت و درآمدي که دولت از
این بابت براي برخي قســمتها استفاده ميکند ،بحث
کرد که طي آن طبق پیشــنهاد دولــت از محل افزایش
حاملهاي انــرژي )بنزین ،نفت ،گازوئیل ،نفت ســفید
و دیگــر حاملها(  ۱۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان کســب
درآمد ميشود که براساس پیشنهاد دولت این مبلغ به
اضافه  ۱۵هزار میلیارد تومان از صندوق توســعه -که
مجموع آن  ۳۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان ميشود -و به
همین مقدار بانکها هم مشارکت کنند ،بنابراین دولت

از این محل مبلغــی  ۶۵هزار میلیارد توماني پیشبیني
کرده که براي بخش تولید و اشتغال هزینه کند .براساس
گفتههاي یوسفنژاد ،حاملهاي انرژي در همین سقف
موجود درآمد خواهند داشــت و درآمــد حاصل از آن
براســاس تبصــره  ۱۴الیحه بودجه بــراي هدفمندي و
یارانهها استفاده ميشود .درهمینحال ،با مطرحنشدن
پیشنهاد بنزین دونرخي در کمیسیون تلفیق عمال پرونده
بازگشت سهمیهبندي سوخت براي سال  ۹۷بسته شد،
مگر آن که در صحن مجلس طرح جدیدي ارائه شود.
یارانهها
ســخنگوي کمیســیون تلفیــق بودجــه  ۹۷درباره
مصوبات این کمیســیون دربــاره هدفمنــدي یارانهها
در گفتوگو با تســنیم تأکید کرد :بــا توجه به تبصره ۱۴
الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۷کل کشــور و اهمیت مسئله
هدفمندي یارانهها ،کمیتهای اختصاصي تشکیل شد که
نقطهنظرات و جمعبنديها به کمیسیون تلفیق بودجه
ارائه شود .در این زمینه دولت پیشنهاد  ۳۷هزار میلیارد
تومان را بهعنوان سقف منبع درآمدي در الیحه بودجه
اعالم کرده بود تا در هزینهها استفاده شود که این مبلغ
در ســال گذشــته  ۴۸هزار میلیارد تومان بود .به گفته
او ،از آنجایــي که بحث درآمدي مطــرح بود ،عدد ۳۷
هزار میلیارد تومان که از ســوي دولت براي هدفمندي
یارانهها پیشنهاد شده بود ،به تصویب اعضاي کمیسیون
تلفیق بودجه  ۹۷رسید و به پیشنهاد دولت از این محل،
باید  ۲۳هزار میلیارد تومــان یارانه نقدي و غیرنقدي و
هفتهــزار میلیارد تومان نیز بــراي کاهش فقر مطلق
در خانوادههــاي تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امام
خمیني)ره( و سازمان بهزیستي تخصیص یابد.
حذف یارانه  ۶تا  ۱۰میلیون نفر
سید ناصر موســوي الرگاني ،نایب رئیس کمیسیون
اقتصــادي مجلــس شــوراي اســالمي ،در گفتوگو با
»شــرق« درباره منتفيشــدن افزایش قیمت حاملهاي
انــرژي توضیــح داد :دولــت دربــاره افزایــش قیمت
حاملهــاي انرژي عنوان کرد که هدف ما این اســت که

این درآمد را صرف اشــتغال کنیم اما پیوســتي بههمراه
افزایش قیمتها ارســال نکرد که من  Aریال به دســت
ميآورم و هدفم این است که در موضوع دیگر یا احداث
کارخانــه ،اشــتغالهاي نویــن ،کمککردن بــه صنایع
مشکلدار ،اشتغال ایجاد کنم .حتي گفته نشد که چگونه
و با چه روشــي قرار اســت اشــتغال ایجاد شود و چه
کســاني قرار است ســرکار بروند .فقط دولت عنوان کرد
درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهاي انرژي صرف
ایجاد اشتغال شود .در بودجه اصال این مورد نیامده بود.
حتي در جایي از بودجه ذکر نشــده بود که با این بودجه
قرار اســت حقوق کارکنان پرداخت شود ،کار عمراني یا
مســکن انجام شــود؛ بنابراین مجلس با افزایش قیمت
حاملهاي انــرژي مخالفت کرد .او اضافه کرد :موضوع
دیگر اینکه در روز اول تصویب قانون هدفمندي یارانهها،
قرار بود قیمت حاملهاي انرژي با شیب مالیم افزایش
یابــد .قرار نبود یکمرتبــه  ۵۰درصد به قیمتها اضافه
شــود و با افزایش قیمتها اقتصاد کشــور با مشکالت
زیادي روبهرو ميشــد .این درحالي اســت که از روز اول
هم این مطلب عنوان شــد که حتي با افزایش یک ریال
بــه قیمت حاملهاي انــرژي مخالفیم؛ چــون مردم از
نظر معیشتي با مشــکل روبهرو هستند .موسويالرگاني
درباره هدفمندي یارانهها نیز توضیح داد :درآمد دولت از
هدفمندي یارانهها در سالهاي اخیر که بنزین لیتري هزار
تومان شده بود و حاملهاي انرژي دیگر مصرف داخلي
و فروش خارجي داشــت ،نزدیک  ۸۰هزار میلیارد تومان
بود و آنچه به مردم پرداخت ميشد ،طبق گفته دولت،
 ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است .حتي وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي نیز عنوان کرده است یارانه پنج میلیون
نفــر را حذف کردهایم؛ یعني این پنــج میلیون نفر از ۴۲
هزار میلیارد تومان کم ميشود .یارانه نقديای که دولت
ميدهــد و پولي کــه به طرح تحول ســالمت ميدهد،
جمعا بــه  ۴۲هزار میلیــارد تومان نميرســد؛ بنابراین
هزینهکرد مابقي درآمد دولت از هدفمندي یارانهها باید
مشخص شود و اینکه کجا هزینه ميشود و در چه بندي

 معاون اول رئیسجمهوري با تأکید بر اهتمام ویژه
دولت براي جلوگیري از شــیوع آنفلوانزاي پرندگان،
تصریح کرد تدابیر الزم براي تأمین مرغ و تخممرغ در
ایام پایاني سال اتخاذ شــود .به گزارش ایرنا از پایگاه
اطالعرســاني معاون اول رئیسجمهوري ،اســحاق
جهانگیــري مرغ و تخممــرغ را دو کاالي پراهمیت و
تعیینکننده در ســبد غذایــي و مصرفي زندگي مردم
دانســت و بر لزوم برنامهریزي دقیق براي مدیریت و
تأمین این دو محصول ،بهویژه در ایام پایاني سال تأکید
کرد .وي همچنین با اشــاره به گزارش رئیس سازمان
دامپزشــکي از آخرین وضعیت آنفلوانزاي پرندگان و
اقدامــات صورتگرفته براي جلوگیري از شــیوع این
بیماري ،تصریح کرد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان
برنامهوبودجــه کشــور هماهنگيهــاي الزم را براي
تأمین منابع مالي برای جبران خسارات تولیدکنندگان
و نیز پیشــگیري از انتشــار آنفلوانزاي پرندگان انجام
دهنــد .جهانگیري همچنین با تأکید بــر اهتمام ویژه
دولت براي جلوگیري از شــیوع آنفلوانزاي پرندگان،
تصریح کــرد :تدوین برنامهاي جامع بــراي مقابله با
آنفلوانزاي پرندگان ضروري است و الزم است وزارت
جهاد کشاورزي و ســازمان دامپزشکي الزامات مورد
نیــاز براي پیشــگیري از این بیمــاري را تدوین کنند تا
دغدغهاي براي ســالهاي آینده نداشته باشیم .وزیر
جهاد کشاورزي و رئیس سازمان دامپزشکي کشور نیز
در این جلســه گزارشي از آخرین وضعیت آنفلوانزاي
فوقحــاد پرنــدگان و اقدامــات صورتگرفتــه براي
شناســایي کانونهاي آلــوده و ازبینبردن این بیماري
در اســتانهاي مختلف کشور ارائه کردند و به تشریح
نیازهاي موجــود براي جبران خســارات مرغداران و
تولیدکننــدگان و تداوم برنامه مقابله با پیشــگیري از
آنفلوانزاي پرنــدگان پرداختند .در ادامه این جلســه
همچنین موضــوع تنظیم بــازار مــرغ و تخممرغ و
برنامهریــزي بــراي تأمیــن ایــن دو کاالي مصرفي با
قیمت مناســب مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و
تصمیماتي نیز براي تأمین مرغ و تخممرغ ،بهخصوص
در ماههاي پایاني سال و ایام شب عید اتخاذ شد.

آییننامه جدید کنترل ساختمان
روی میز دولت

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺠﯿﺐ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺮع اﯾﺮاﻧﯽ
تعلیقشکن است .در این روش ،مادهاي به آب اضافه ميشود و به این طریق
ساختار نفت شکسته شده و در آب حل ميشود .در روش سوم ،با دستگاهي
به نام اویل اســکینر ،جداســازي نفت از آب صورت ميگیرد ،اما در همه این
روشها ،این دستگاهها نميتوانند نفت را بهصورت مطلوبي جمعآوري کنند،
زیرا باید جاذب این نفتها را جمعآوري کرده و نهایتا احیا شــود .بنابراین در
اشل واقعي از این روشها استفاده نميشود ،بهویژه در زمینههایي که میزان
نفت بسیار زیاد است .درواقع از این دستگاهها در کارخانهها استفاده ميشود
و هزینه آنها نیز بسیار باالست« .قدیاني به تشریح تفاوت اختراع خود پرداخته
و ميگوید» :با روش جدید ،نفت همراه آب را داخل مخازن پمپاژ ميکنیم و
با روش کامال مکانیکي نفت و آب را از یکدیگر جدا ميکنیم؛ آب بهوســیله
دستگاه وارد دریا شــده و نفت نیز به مخزن کشتي هدایت ميشود .درواقع
درون مخزن این دســتگاه ،فازهاي نفت و آب شناســایي شــده و از هم جدا
ميشوند .ســرعت این روش بسیار باالست و در هر اشلي قابلیت اجرا دارد.
روشهاي معمول در ســطح جهان آن است که این نفت و آب را که جذب
جاذب شده اســت ،ميسوزانند یا به وسیله تعلیقشکن ،نفت را در آب حل

تدوین برنامهاي براي مقابله با
آنفلوانزاي پرندگان ضروري است

 آییننامه کنترل ســاختمان امروز در هیئت دولت
به رأی گذاشــته میشــود؛ اما رئیس ســازمان نظام
مهندسی ساختمان کشــور از مخالفت وزارت کشور
و ســازمان برنامه بهدلیل ناکارآمــدی آن خبر داد .به
گزارش مهر ،آییننامه جدید کنترل ساختمان امروز در
هیئت دولت بررسی میشود .بر اساس این آییننامه،
قرار اســت کارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب
کنــد و دیگر از نظــام ارجاع کار به مهندســان در آن
خبری نیســت .این در حالی اســت کــه در آییننامه
فعلی ،ســازمان نظام مهندسی ساختمان استانها بر
اساس آنچه نظام ارجاع کار نامیده میشود ،پروژهها
را میان مهندســان توزیع میکند که همین ،مهمترین
ایــرادی اســت کــه وزارت راه و شهرســازی به این
آییننامه وارد میداند؛ ایرادی که از ســوی وزارتخانه،
به آن اتهــام مفســدهزابودن وارد میشــود .یکی از
مهمتریــن موضوعاتی کــه آخوندی در این ســالها
همواره از آن انتقاد داشت» ،تضاد منافع« بود؛ به این
معنــا که افرادی که عضو هیئتمدیره ســازمانهای
نظام مهندسی ســاختمان استانها هستند ،خودشان
مبــادرت به توزیع پروژههای نظارت بر ساختوســاز
میان مهندســان میکننــد و از آنجا کــه خود همین
اعضای هیئتمدیره ،در آنســوی میز ،مهندس ناظر
هم هستند ،همه پروژهها را میان خود تقسیم میکنند،
البته این اتهامی اســت که وزارت راه و شهرسازی به
نظاممهندســیهای ســاختمان وارد میکند .راهحل
وزارت راه و شهرســازی برای رفــع تضاد منافع ،اخذ
وظیفه نظارت از نظام مهندســی ساختمان و اعطای
آن به شهرداری است تا کارفرما خودش مهندس ناظر
را تعیین کند.

از بودجه آمده که هزینه شــود .این موارد باید روشــن و
شفاف شــود .او درباره حذف تعداد یارانهبگیران نیز این
توضیــح را داد :صحبتهایي که در جلســات بوده ،این
است که دولت پیشنهاد کرده یارانه بین  ۳۰تا  ۴۰میلیون
نفر حذف شود .در همین موضوع هم مشخصهاي براي
کساني که قرار است یارانه آنها حذف شود ،تعیین نکرده
اســت؛ اما صحبتهایي که در مجلس بوده ،این است
که یارانه شــش تا  ۱۰میلیون نفر باید حذف شــود؛ آنها
هم کساني هستند که درآمد
باالیي دارند و از اول هم نباید
بــه آنها یارانه داده ميشــد.
توجیهي که براي هدفمندي
یارانهها مطــرح بود ،این بود
آگهی مناقصه
کــه عــدهاي ثروتمنــد چند
ســازمان امور پناهندگی نروژی در نظر دارد اجرای شبکه جمع آوری فاضالب
خودرو دارند ،خانههایشــان
در مهمانشهر بردســیر واقع در اســتان کرمان را از طریق مناقصه به پیمانکار
اســتخر و جکــوزي دارند و
واجد شــرایط واگذار نماید .از شــرکت های واجد صالحیت دعوت می شــود
مصرفشان باالســت ،از آنها
جهت دریافت اســناد مناقصه آمادگی خود را از طریق ارسال ایمیل به نشانی
بگیریم و به کســاني بدهیم
) ir.logistics@nrc.noبــا ذکــر عبــارت –  Bardsir Sewage Networkدر
که مصرفشان پایین است؛ اما
موضوع ایمیل( حداکثر تا ساعت  ۱۲ظهر مورخ  ۱۳۹۶/۱۰/۲۱اعالم ،و حداکثر تا
اکنون همانها یارانه دریافت
ساعت  ۱۶مورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۱پیشنهاد خود را در پاکت های مهر و موم شده به
ميکننــد .حتي وقتــي بنزین
این سازمان ارسال نمایند .به پیشنهاد های واصله بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر
سهمیهبندي بود ،آنها یارانه
داده نمی شــود .سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهاد ها بدون نیاز به ذکر دلیل،
بیشــتري از فقرا ميگرفتند؛
مختار خواهد بود .هزینه چاپ این آگهی برعهده برنده این مناقصه می باشد.
چون شــش خودرو داشتند
و شش ســهمیه ميگرفتند.
Advertisement of tender
NRC is intended to give over implementation of Sewage Collection
حتي برخــي وانــت قراضه
Network in Bardsir Settlement, Kerman through tender. Hereby, it is invited
خریــداري کردنــد و برخــي
from eligible companies to receive project documents by sending an email
تاکســي خریدنــد و در
to ir.logistics@nrc.no (Bardsir Sewage Network should be mentioned in
خانههایشــان خواباندند تا از
the subject of email) by 12 pm 11/01/2018, stating their readiness for
سهمیه اســتفاده کنند .همه
this project, and send their bids in sealed envelope to NRC by 16:00
hrs 21/01/2018. Proposals received after the mentioned date will not
آنها پولــدار و نه فقیر بودند؛
be considered. NRC has total authority in acceptance or rejection of
بنابراین یارانه بین شش تا ۱۰
bids. The cost of advertisement in newspaper is by the winner of the
میلیون نفــر که درآمد باالیي
tender .
دارند ،باید حذف شود.

