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تا سه سال بعد از پایان مسئولیت؛

مدیراندولتیممنوعالخروجمیشوند
ح ممنوع الخروجی مدیران     عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها با اشاره به طر
ح مذکور باقی مانده  بعد از پایان دوران مسئولیت شان اظهار داشت: فقط یک ماده از طر

و تمامی مواد آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب رسیده است.

ح  جالل رشــیدی کوچی افزود: بعد از پایان رســیدگی کمیســیون قضایی و حقوقی به طر
ممنوع الخروجی مدیران پس از پایان دوران مسئولیت شان متن نهایی به هیأت رئیسه 

 | صفحه 2 تقدیم شده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار می گیرد...

صفحه 7 

گشایی به رنگ  بندی ارتباط ندارد باز

بازگشاییکمرمقمدارس
نخست روز در
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ح کرد: وزیر ارشــاد مطر

تا یک سال ونیم آینده در 
تولید کاغذ به خودکفایی 

الزم خواهیم رسید
      وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه 
بازدیــد از پروژه هــای ســینمایی ســازمان 
سینمایی حوزه هنری از راه اندازی شورای 
 عالــی ســینما بــا حضــور رئیــس جمهــور

 خبر داد...

رئیس جمهور:

  مطالبات کادر درمان 
با اولویت پرداخت شود

     رئیس جمهور با انتقاد از سست شدن 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حمل 
و نقــل زمینــی و هوایــی گفت: نباید با پایین 
آمــدن آمــار و شــاخص های ابتــال بــه کرونــا، 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی دچار 
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افزایشکرونا نگرانیاز
درشهرهایزردوآبی
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مردم صرفه جویی کنند
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کراتوین۸آذرماه مذا
سرگرفتهمیشود از
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انتظار مردمدر
سهمیهجبرانیبنزین
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مالیات،بهشتثروتمندان
وبرزخضعفا!
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چرا فساد اقتصادی در ایران 
تمامی ندارد؟

وقتی شایسته ســاالری جــای خود را به 
رانت های سیاسی، رفیق بازی، فامیل بازی 
می دهد و مدیران باالدست بدون بررسی 
سوابق فرد موردنظر، پست را در اختیارش 

می گذارد، وضع کشور این می شود!
در عجبم مگر می شود فردی را در جایگاه 
مهــم تصمیم گیری قــرار داد بدون آنکه 
تعهدات او در گذشــته بررسی شود. باید 
کار به فردی داده شــود که اهلیت داشته 
باشــد و به اصالح عامیانه دید او این کاره 
هســت یا نه؟ وقتی فردی ظرفیت الزم را 
نــدارد ولو تا آن زمان مشــکل اقتصادی 
هــم در پرونده اش نبوده باشــد، احتمال 

انحرافش زیاد است.
یکی دیگر از انتقادات من این است که چرا 
مدیران باالدست، مدیران پایین دست را 
به حال خود رها می کنند؟ نظارت، امری 
همیشــگی اســت و هر لحظه که غفلت 
شــود خســارت به بار می آورد. در همین 
مجلــس چند تحقیــق و تفحص وجود 
داشــته که متاسفانه برخی از نمایندگان 
با سیاســی کاری در جلســه کمیسیون 
حاضر نشدند تا جلسه از حدنصاب بیفتد 
و رای گیــری انجام نشــود. آیا با این نوع 
رویکرد ها می توان جلوی فساد را گرفت؟

 نهاد هــای اطالعاتــی مــا باید مســیر 
پیشگیری را با جدیت دنبال کنند. نباید 
وقتی مدیر به خطا رفت به سراغش برویم. 
نظارت، تذکر و تعامل مسیری است که از 
خطای احتمالی مدیر جلوگیری می کند، 
هرچه در این بخش بیشــتر کار کنیم به 
نفع کشور است و به تبع آن، اعتماد مردم 

را هم کسب خواهیم کرد.
 اینکه فســاد تمامی ندارد و مرتب اخبار 
ناخوشــایندی در این باره می شــنویم به 
خاطــر اختیارات وســیعی اســت که به 
مدیر داده می شــود. برخورد باید با دانه 
درشت ها باشد. دادگاه برگزار و حکم صادر 
می شود، اما فســاد همچنان ادامه دارد، 
چون مدیر باالدستی که این اختیار را به 
مدیر پایین دســت داده بدون مشکل در 

حال زندگی است.
 هرچــه اخبــار منفــی مثــل همیــن 
اختالس هــای اقتصــادی در جامعــه 
زیاد شــود، حتماً بی اعتمادی بیشــتر و 
مشــروعیت نظام آسیب جدی تر خواهد 
دیــد. در همه دولت هــا در دنیا اختالس 
وجود دارد اما، چون ما کشــوری اسالمی 
هستیم و شعار های اسالمی و دینی دادیم 
نباید به این ســمت و ســو کشیده شویم، 

زیرا گناهی نابخشودنی است.

یادداشت

ادعای یک نماینده:

 از جیب مردم به نفع شهروندان 
خارجی یارانه پرداخت می شود

حجت االســالم علیرضا سلیمی عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، 
از ارائــه الیحه اصــالح تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانــی، ازســوی دولــت به 
مجلــس در آینــده ای نزدیک خبر 
داد، و گفــت: مجلس منتظر ارائه این 
الیحه از ســوی دولت است و آمادگی 
اصالح این موضوع را دارد.وی با بیان 
اینکــه اختصــاص ارز دولتی به این 
شــکل فسادزا است، افزود: متاسفانه 
افرادی خاص منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را به جیب زده اند که الزم است جلوی 
این ســودجویی گرفته شود.حجت 
االســالم ســلیمی با تاکید بر اینکه 
افــراد ثروتمند بیــش از دهک های 
پاییــن از اختصــاص ارز دولتــی به 
کاال های اساســی استفاده می کنند، 
اضافــه کرد:برخی از این کاال ها که به 
آن هــا ارز دولتــی اختصاص یافته به 
خارج از کشور می رود، یعنی از جیب 
مردم کشــورمان به نفع شــهروندان 
کشــور هایی که ایــن کاال ها به آنجا 
مــی رود، یارانه پرداخت می شــود.

نماینــده محــالت در مجلس تاکید 
کــرد: بنابراین حتمــا باید این روند 
اصالح شــود و مجلس آمادگی دارد 
تا پیشــنهادات دولت در قالب الیحه 
بــرای اصالح تخصیــص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را بررسی کند تا جلوی فساد 

و رانت به وجود آمده گرفته شود.

خبر ویژه ح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: عضو کمیسیون مشترک طر

زوج های نابارور در قانون جوانی جمعیت حمایت می شوند
 عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: در قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت، مشــکل 
زوج های نابارور با اعطای تسهیالت ویژه 
و همراه با حمایت از شــرکت های دانش 
بنیان فعال در حوزه درمان ناباروری حل 

خواهد شد.
»مهدی شــریفیان«، قانون حمایت از 
خانــواده و جوانــی جمعیت را از قوانین 
مهم ادوار اخیر مجلس شــورای اسالمی 
دانســت و گفــت: این قانــون از معدود 
قوانینی اســت که به دلیل حساســیت 
موضــوع خانواده و جمعیت بیش از ۱۷ 
ماه در کمیســیونی ویژه مورد بررســی 

قــرار گرفت و برای نــگارش و تهیه آن 
از مشــارکت تعداد زیــادی از نخبگان، 
دانشگاهیان و گروه های مختلف مرجع 
علمی، پژوهشی و صنفی استفاده شده 
است.وی  افزود: در سال های اخیر شاهد 
افــت میــزان آمــار ازدواج بوده ایم و بر 
اســاس بررسی کارشناسان این موضوع 
عالوه بر مسائل اقتصادی، ابعاد فرهنگی 
و اجتماعــی خاصی هم دارد و به همین 
دلیل برای رفع بخشی از این موانع برای 
جوانان در آستانه ازدواج، در قانون جوانی 
جمعیت و خانواده خدماتی مثل کمک 
هزینه های اقتصادی، آموزشی و اداری و 

استخدامی در نظر گرفته ایم.

شریفیان ادامه داد: برای رشد جمعیت از 
طریق رفع مشکل ناباروری هم تسهیالت 
ویــژه برای زوج های نابارور و همین طور 
حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال 
در حــوزه درمان ناباروری در نظر گرفته 
شده که می تواند به رفع موانع برای حل 
مساله ناباروری برای زوجین کمک کند.

وی یادآور شد: بخش دیگری از مسائل در 
زمینه جوانی جمعیت و خانواده مربوط 
به مشکالتی بود که مادران به ویژه زنان 
شاغل در زمان بارداری و سالهای ابتدایی 
تولد نوزاد داشــتند که از طریق بخش 
حمایت های دوران بارداری و پس از تولد 
از مادران، در این قانون سعی شده است 

مسائل کاهش یابد.
عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس 
یازدهم تاکید کرد: در این قانون همچنین 
مشــوق های ویژه ای برای فرزندآوری به 
ازای تولد فرزندان پیش بینی شــده که 
می تواند هم به عنوان محرک فرزندآوری 
و هــم به عنوان کمــک به خانواده ها در 
ترغیــب برای افزایش جمعیت خانواده 

در نظر گرفته شود.
شــریفیان ادامه داد: از ویژگی های دیگر 
این قانــون پیش بینی ضمانت اجرایی 
است که اســتنکاف کنندگانی که مانع 
اجرا باشــند به حبس و یا جزای نقدی 

محکوم خواهند شد.

جزئیات ممنوعیت هوشمند سفر از اول آذر ماه
رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل 
و نقل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد که از 
اول آذر ماه افرادی که واکسن نزده باشند 
یا تســت منفی PCR نداشــته باشند، 
نمی توانند به مســافرت بروند و در آینده 
نه چندان دور تنها افرادی که واکســینه 

شده باشند، اجازه سفر دارند.
رضا نفیســی درباره جزییات ممنوعیت 
هوشمند سفر که از دو هفته آینده اجرایی 
خواهد شــد، اظهار کرد: به زودی سامانه 
امید راه اندازی می شــود و از این طریق 
همــه مردم کنترل خواهند شــد و تنها 
آن هایی که واکســن زده باشند یا تست 

PCR منفی همراه شان باشد، می توانند 
با وسایل حمل ونقل عمومی به مسافرت 
برونــد، در غیــر این صورت از اول آذر ماه 

اجازه سفر نخواهند داشت.
وی با بیــان اینکه ظرفیت ۸۰ درصدی 
پذیرش مســافر برای قطار و اتوبوس از 
ابتدای ماه آینده در نظر گرفته می شود، 
خاطر نشان کرد: پیش از این اگر وضعیت 
کرونایی شهری قرمز یا نارنجی بود، تردد 
در کل آن شــهر ممنوع می شــد و این 
ممنوعیت سفر برای همه افراد، مبتال یا 
سالم اعمال می شد اما از آذر ماه ترددها و 
مسافرت ها برای افرادی که دو دز واکسن 
 PCR دریافت کرده باشند یا تست منفی

-با مهلت ها و تاریخ های ۹۶ ساعته و ۷۲ 
ساعته اعالم شده- در اختیار داشته باشند، 
می توانند ســفرهای خارجی یا داخلی را 
انجــام دهنــد. بنابراین ممنوعیت های 
کرونایی هوشــمند برای هر یک از افراد 

بر این اساس اعمال خواهد شد.
رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل 
و نقل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
وزارت راه و شهرســازی افزود: در سامانه 
امیــد می توانیم افراد مبتــال به کرونا یا 
مشکوک را شناسایی کنیم و حتی اجازه 
ســفر به آن ها را با وسایل نقلیه شخصی 
ندهیم چرا که در سیستم جدید کامال قابل 
مشاهده و رصد هستند و بر این اساس بهتر 

و کامل تر می توانیم جلوی شیوع ویروس 
کرونا را بگیریم.

نفیســی گفت: بــه زودی پروتکل های 
بهداشتی برای سفر و دیگر فعالیت های 
اجتماعــی و اقتصادی تغییر خواهد کرد 
و ســخت گیرانه تر خواهد شــد، به این 
معنــی که در آینده ای نه چندان دور که 
میزان واکسیناسیون به حد  قابل قبولی 
برسد، تنها افراد واکسینه شده می توانند 
 PCR به مســافرت بروند و دیگر تســت
هم کافی نخواهد بود. این مســاله سبب 
می شــود که مردم به واکســینه شدن و 
تضمین سالمت جامعه و در امان ماندن 

از ویروس کرونا تشویق شوند.

محمدحسن آصفری
 عضو کمیسیون 

 امور داخلی کشور 
و شورا ها در مجلس
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سیاست 2
رئیس جمهور:

  مطالبات کادر درمان 
با اولویت پرداخت شود

رئیــس جمهــور بــا انتقاد 
از سســت شــدن رعایــت 
شــیوه نامه های بهداشتی در 
حمــل و نقل زمینی و هوایی 
گفت: نباید با پایین آمدن آمار 
و شــاخص های ابتال به کرونا، 
رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشتی دچار سستی شود.

 حجت االســالم سید ابراهیم 
رئیســی امروز در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا ضمن اشاره 
به رفع برخی محدودیت های 
کرونایــی در کشــور، گفت: 
اولویت اصلی، حفظ و صیانت 
از ســالمت دانش آمــوزان، 
دانشــجویان، کارگران و آحاد 
مــردم اســت و حتمــاً باید 
بازگشــایی ها همراه با رعایت 
بهداشــتی  شــیوه نامه های 
روش هــای  جایگزینــی  و 

هوشمند باشد.
وی با انتقاد از سســت شدن 
شــیوه نامه های  رعایــت 
بهداشــتی در حمــل و نقل 
زمینــی و هوایــی، گفــت: 
نبایــد با پایین آمــدن آمار و 
شــاخص های ابتال به کرونا، 
رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشتی دچار سستی شود.

رئیسی با تأکید بر به روزرسانی 
شــیوه نامه های پیشــگیری 
از کرونــا، گفــت: باید وزارت 
بهداشت و درمان با همکاری 
ســایر دســتگاه ها بــرای به 
روزرســانی این شیوه نامه ها 

اقدام کند.
رئیــس جمهور بــا تأکید بر 
ضرورت حمایت از واکسن های 
ایرانی، گفت: دانشــمندان و 
متخصصان کشورمان تالش 
ارزشــمندی در تولید واکسن 
داخلی داشتند که باید از آن ها 
حمایت حقوقی و مالی شود.

وی در ادامــه بــا قدردانــی 
از تــالش و فــداکاری کادر 
بهداشت و درمان، تأکید کرد: 
پرداخت مطالبات کادر درمان 

کشور با اولویت انجام شود.
رئیــس جمهــور در بخــش 
دیگری از سخنان خود تشویق 
و اقناع سازی مردم برای تزریق 
واکسن را حائز اهمیت دانست 
و گفت: الزم است تاثیر دریافت 
واکسن برای جامعه به خوبی 
تبیین شــود تا شاهد افزایش 
روند واکسیناسیون و رسیدن 
به آمار باالی ۸۰ درصد در این 

زمینه باشیم.

تا سه سال بعد از پایان مسئولیت؛

مدیراندولتیممنوعالخروجمیشوند
عضــو کمیســیون امــور داخلی 
کشــور و شــورا ها با اشاره به طرح 
ممنوع الخروجی مدیران بعد از پایان 
دوران مسئولیت شان اظهار داشت: 
فقــط یک ماده از طرح مذکور باقی 
مانده و تمامی مواد آن در کمیسیون 
قضایــی و حقوقی مجلس تصویب 

رسیده است.
جالل رشــیدی کوچی افزود: بعد از 
پایان رسیدگی کمیسیون قضایی 
و حقوقی به طرح ممنوع الخروجی 
مدیــران پــس از پایــان دوران 
مسئولیت شان متن نهایی به هیأت 
رئیسه تقدیم شده و در نوبت بررسی 
در صحن علنی مجلس قرار می گیرد 

و مــن به عنوان طــراح توضیحات 
الزم را در خصــوص طرح مذکور به 
نمایندگان مجلس ارائه خواهم کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــورا ها تصریح کرد: در این طرح 
مدت زمان ممنوع الخروجی مدیران 
پس از پایان دوران مسئولیت شــان 
سه سال در نظر گرفته شده است.

رشیدی کوچی درباره دالیل مطرح 
شدن طرح ممنوع الخروجی مدیران 
پس از اتمام دوران مسئولیت شــان 
خاطرنشــان کرد: هر فردی که در 
نظام جمهوری اسالمی مسئولیتی 
را برعهده می گیرد قطعاً به یکسری 
اطالعات دسترسی پیدا می کند که 

بایســتی پس از پایان مسئولیت به 
این حوزه سروســامانی داده شود. 
بــه گونــه ای که اگر فــردی بعد از 
بازنشســتگی، استعفا و یا برکناری 
مســئولی کنــار رفــت و صندلی 
مدیریت را به فرد دیگری داد نتواند 

از آن اطالعات سوءاستفاده کند.
وی تأکیــد کــرد: مــا بــه دنبال 
ممنوع الخروجــی مدیــران پس از 
پایان مسئولیت شان نیستم بلکه به 
دنبال محدودیت و مصونیت شــان 
هســتیم؛ لــذا بایســتی نهاد های 
امنیتی و اطالعاتی مطلع باشند که 
آن مدیر وقتی بنای ســفر خارجی 
دارد از این موضوع مطلع باشــند و 

بدانند که چه زمانی به سفر خارجی 
رفته و چه زمانی بازمی گردد.

عضــو کمیســیون امــور داخلی 
کشور و شــورا ها عنوان کرد: طرح 
ممنوع الخروجــی مدیــران پس از 
پایان مسئولیت شــان در حقیقت 
صیانــت و مراقبــت از مدیــران 
جمهوری اســالمی است به طوری 
که ممکن اســت آســیب هایی در 
دوران مسئولیت و پس از آن متوجه 
آن مدیر شــود، اما بنا داریم جلوی 
آن آسیب ها را بگیریم این در حالی 
اســت که ممکن است این آسیب ها 
هم به شــخص باشــد و هم به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی.

کرات وین ۸  آذرماه  مذا
از  سرگرفته می شود

شــامگاه چهارشــنبه ۱۲ آبان، 
علی باقری کنی، معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه کشورمان، در 
صفحه شــخصی خود در توئیتر 
دربــاره زمان آغاز از ســرگیری 
ویــن  هســته ای  مذاکــرات 
به منظور احیای برجام نوشــت: 
»در تماس تلفنی با آقای انریکه 
مــورا، آغاز مذاکــرات با هدف 
لغــو تحریم هــای غیرقانونی و 
غیرانســانی، روز ۸ آذر در ویــن 

مورد موافقت قرار گرفت.«
تعیین زمان مشخص از سرگیری 
مذاکرات وین، در روز ها و ماه های 
گذشــته، مهم تریــن گام برای 
حرکت به ســوی ایجاد شرایطی 
به منظور احیای توافق هسته ای 
تلقــی می شــود و خود ماحصل 
گفتگو هــای فشــرده ایــران با 
کشــور های عضو برجام و خاصه 
اتحادیه اروپا به عنوان میانجیگر 
این توافق بین المللی است. اما در 
کمتــر از یک مــاه مانده به زمان 
تعیین شــده برای آغاز دور هفتم 
مذاکــرات وین، ایــران بار دیگر 
مواضع خود را به وضوح اعالم کرده 
است. توضیح آنکه در جریان سفر 
اســتانی هیئت دولت به سمنان، 
رئیس جمهــور طی ســخنرانی 
درباره مذاکــرات بین المللی، با 
بیان اینکه مذاکره مد نظر ما یک 
مذاکره »نتیجه محور« اســت، 
گفــت: همان طور کــه پیش تر 
اعــالم کرده ایم، میــز مذاکره را 

ترک نخواهیم کرد.
آیت ا... ســیدابراهیم رئیســی 
بــا بیــان اینکــه در مقابــل 
زیاده خواهی هایی هم که منجر 
بــه تضییع منافع ملــت ایران 
می شــود، ایستادگی می کنیم، 
افزود: ما به هیچ عنوان از خواسته 
بحق ملت ایران یا همان چیزی 
که به روشنی اعالم کردیم، یعنی 
رفع تحریم های ظالمانه، کوتاه 

نخواهیم آمد.
رئیس جمهــور همچنیــن با 
اشــاره به تعییــن زمان بندی 
بــرای مذاکــرات، بیان کرد: ما 
مشــخصا از منافــع ملت ایران 
به هیــچ عنوان عقب نشــینی 
نخواهیم کــرد و هم زمان، هم 
رفع تحریم ها و هم خنثی سازی 
تحریم ها را دنبال خواهیم کرد.

بدون شک آغاز دور هفتم مذاکرات 
هسته ای وین، نخستین گام عملی 
و مقدماتی به منظور احیای برجام 
است و این به معنای احیای توافق 
هسته ای نیست. عوامل بسیاری 
در نتیجه بخش بــودن مذاکرات 
هسته ای وین دخیل است و یکی 
از آن ها نحوه ادامه همکاری های 
ایــران با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی است.

کارشناس مسائل خاورمیانه پاسخ می دهد:

آیااردوغانبهپایانراهرسیدهاست؟
  شــش حزب مخالف رجب 
طیب اردوغــان در ترکیه، 
بــا نگاه بــه انتخابات، روی 
طرحــی برای پایان دادن به 
ریاست جمهوری قدرتمند 
اردوغان و بازگشت به نظام 
پارلمانــی کار می کنند. بر 
این اســاس مخالفان دولت 
ترکیه در حال تشــکیل یک 
جبهه متحد و سازمان دهی 
شده برای جایگزینی رییس 
جمهــور فعلی بوده و حتی 
درصدد فشار برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام در سال 
آینــده میالدی هســتد تا 
حاکمیت ۱۹ساله اردوغان 

را به چالش بکشند.
بــه نظر می رســد رهبران 
شــش حزب مخالف دولت 
ترکیــه، همزمان با مذاکره 
بر ســر یک اتحاد گسترده 
میــان خود، در مورد تبدیل 
انتخابــات بعــدی به نوعی 
همه پرسی در مورد سیستم 
ریاست جمهوری هم توافق 
کرده انــد، سیســتمی که 
رجــب طیــب اردوغــان، 
رییس جمهور ترکیه، چهار 
ســال پیش معرفی کرده و 
آن را یکی از افتخارآمیزترین 
دستاورد های خود می داند.

مخالفان اردوغان می گویند 
ریاســت  سیســتم  کــه 
جمهــوری، بــه او اجــازه 
داده تــا با تشــکیل دولتی 
تقریبا اســتبدادی، به رشد 
فســاد کمــک کــرده و به 
خودکامگــی در حکومت، 
سیاســت های  تعییــن 
اقتصادی، کنترل دادگاه ها 

و زندانــی کــردن هزاران 
مخالــف سیاســی منجــر 
شــود. مخالفــان اردوغان، 
بــا قرار دادن بازگشــت به 
نظــام پارلمانی در دســتور 
کار خود، امیدوار هســتند 
تا بحث را به مســئله اساسی 
وخامت سالمت دموکراسی 
در ترکیه بکشانند.پیرمحمد 
مالزهی کارشــناس مسائل 
خاورمیانــه بــا اشــاره به 
اینکــه رجب طیب اردوغان 
رئیــس جمهور فعلی ترکیه 
همچنان می تواند در قدرت 
باقی بماند، گفت: درســت 
است که در حال حاضر دولت 
ترکیه با مشــکالتی مواجه 
شــده و اردوغــان جایگاه 
گذشــته را در نــزد افــکار 
عمومی این کشور ندارد، اما 
با ایــن حال حزب عدالت و 
توســعه در ساختار سیاسی 
ترکیه هنوز هم قدرت اصلی 
را در دســت خواهد داشت 
و بســیار بعید است که این 
حزب در انتخابات پارلمانی و 
همچنین ریاست جمهوری 

از مخالفان خود شکســت 
بخورد.مالزهــی بــا تاکید 
بــر اینکه طی این ســال ها 
اردوغان همزمان با اتخاذ دو 
سیاست سعی کرده که مردم 
ترکیــه را با خود همراه کند، 
اظهار داشت: از یک طرف او 
با تاکید بر سیاست های پان 
ترکیسمی سعی در گسترش 
نفوذ خود در منطقه قفقاز و 
آسیای میانه داشته، جنگ 
قــره باغ نیــز حاصل چنین 
تفکــری اســت، اردوغان با 
زنده کــردن نوعثمانی، در 
ناسیونالیســت های  بیــن 
تــرک که بــرای آن ها پان 
ترکسیم از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت، هواداران 
پروپاقرصــی دارد، بنابراین 
چنیــن رویکردی در ترکیه 

خریداران زیادی دارد.
وی افــزود: از طــرف دیگر 
بــا توجه بــه جمعیت زیاد 
مســلمان در ترکیــه، تفکر 
اخوانــی ریشــه در حزب 
دارد،  توســعه  و  عدالــت 
بنابراین ترکیه درصدد است 

نفــوذ خود در کشــور های 
مســلمان را افزایش دهند، 
نفوذ ترکیه در کشــور هایی 
نظیر مصر و لیبی نیز از این 
جمله اســت، بنابراین از این 
لحاظ نیز حزب و شــخص 
اردوغان در بین مســلمانان 
ایــن کشــور دارای جایگاه 

هستند.
این کارشــناس با اشاره به 
اینکــه کاهش ارزش لیر در 
برابر دالر صرفــاً نمی تواند 
اردوغــان را از قدرت به زیر 
بکشد، اذعان داشت: با توجه 
به مشکالتی که شیوع کرونا 
در دو سال گذشته در جهان 
بــه وجــود آورده و اقتصاد 
جهانی و اقتصاد کشور های 
گوناگــون را بــا معضالت 
زیــادی روبرو کرده، چنین 
مشــکالتی در ترکیــه نیز 
اجتنــاب ناپذیر بوده، اما به 
هــر حال امــروز مخالفان و 
منتقدیــن اردوغان و حزب 
عدالــت و توســعه از ایــن 
توانایی برخوردار نیســتند 
که بتوانند با تکیه بر مسائل 

اقتصادی در انتخابات پیش 
رو بــه پیروزی دســت پیدا 

کند.
مالزهــی با بیــان اینکه در 
حــال حاضــر اردوغــان از 
پایگاه اجتماعی به نســبت 
خوبــی در بین مردم ترکیه 
برخوردار است که می تواند 
او را در کســوت ریاســت 
جمهوری حفظ کند، ادامه 
ادامــه داد: تنها در صورتی 
که حزب عدالت و توســعه 
بــه این جمع بندی برســد 
کــه در صــورت نامــزدی 
دوباره اردوغان در انتخابات 
شکســت خواهــد خورد، 
ممکــن اســت او را کنــار 
بگــذارد، اما به دلیل نفوذی 
که اردوغان در ارکان رهبری 
و حــزب عدالت و توســعه 
دارد، چنیــن امری بســیار 

بعید است.
این تحلیل گر مسائل منطقه 
اضافــه کرد:بــا توجــه به 
سیاســت هایی که اردوغان 
طی ســال های متمادی بر 
علیه مخالفان به کارگرفته، 
مخالفان او بســیار تضعیف 
شــده اند و نمی توانند خود 
را بازیابــی کننــد، بنابراین 
به نظر نمی رسد که علیرغم 
تغییر  ترکیــه  مشــکالت 
خاصــی در نتیجه انتخابات 
آتــی ریاســت جمهــوری 
این کشــور ایجاد شود، در 
جمع بندی نیــز باید گفت 
که حزب عدالت و توســعه 
به رهبری اردوغان همچنان 
رهبری سیاسی ترکیه را در 

دست خواهند داشت.

گزارش

گزارش
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3اقتصاد
برنج ارزان  می شود

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج 
گفت: قیمت برنج از اواســط آذر 
مــاه تا ۸ هزار تومان در هر کیلو 

کاهش می یابد.
مسیح کشــاورز دبیر انجمن 
وارد کننــدگان برنج، افزود: با 
ورود نخستین محموله برنج به 
کشور، قیمت برنج خارجی تا ۸ 
هــزار تومان کاهش می یابد و 
قیمت برنج ایرانی هم به مرور 
افت خواهد داشت.وی با بیان 
اینکــه حبــاب ۴ ماهه برنج از 
بین خواهد رفت، افزود: پیش 
بینی این است که قیمت برنج 
هندی ۳ تا ۴ هزار تومان و برنج 
پاکســتانی ۶ تا ۸ هزار تومان 
در هر کیلو افت قیمت خواهد 
داشــت.به گفته این مسئول 
قیمــت برنــج خارجی اکنون 
در بازار در محدوده قیمت ۲۸ 
تــا ۳۰ هــزار تومان به فروش 
مــی رود و قیمت برنج ایرانی 
را از ۴۵ هــزار تومــان تا بیش 
از ۵۰ هــزار تومان عنوان کرد.

دبیــر انجمــن وارد کنندگان 
برنج با بیان اینکه نیاز کشــور 
بــه برنج داخلی ماهانه ۱۰۰ تا 
۱۵۰ هزار تومان است، گفت: 
قیمت برنج ایرانی باید کاهش 
یابــد و خــود را به قیمت برنج 
خارجی نزدیک تر کند در غیر 
این صــورت تقاضا برای برنج 
خارجی و نیاز به واردات بیشتر 

خواهد شد.

 نیازی به واردات 
غ نداریم تخم مر

یــک مقام مســئول گفــت: با 
برنامه ریزی مناســب نیازی به 
واردات تخــم مرغ نداریم و تنها 
به واسطه گرانی سایر محصوالت 
پروتئینی، ســرانه مصرف تخم 
مرغ افزایش یافته اســت.ناصر 
نبــی پور رئیــس هیئت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهــران در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصــادی باشــگاه خبرنگاران 
جوان، با اشــاره به اینکه قیمت 
تخم مرغ نوسانی نداشته است، 
اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر 
کیلو تخــم مرغ درب مرغداری 
۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در بازار 

آزاد ۲۰ هزار تومان است.
او با اشــاره به اینکه نرخ مصوب 
تخم مرغ بسته بندی اعالم نشده 
اســت، افزود: بنابر توافق صورت 
گرفته قرار اســت، هر شانه تخم 
مــرغ با نرخ ۳۸ هــزار تومان از 
مرغــدار خریــداری و با نرخ ۴۳ 
هــزار تومــان در میادین توزیع 
شود.امسال به دلیل گرانی سایر 
محصــوالت پروتئینــی، تقاضا 
بــرای خرید تخــم مرغ افزایش 
یافته اســت که طبق روال همه 
ســاله در فصل سرما هم مصرف 

افزایش می یابد.

گفت و گو

 پیش بینی بازار مسکن
 تا پایان 1400

  االن زمان خوبی 
برای خرید است

یک کارشناس اقتصاد مسکن 
گفت:  انتظار کاهش معامالت 
مســکن در مهرماه را داشتیم. 
معمــوال ماه هــای مــرداد و 
شــهریور حجــم جابه جایی 
افزایش پیدا می کند و سپس در 
پاییز با کاهش خرید و فروشها 
مواجه می شویم. قیمت نیز ۰.۲ 
درصــد در تهران کاهش یافت 
کــه چندان اهمیت ندارد و در 
واقــع بازار در ثبات نســبی به 

سر می برد.
این کارشــناس بازار مسکن، 
دستیابی به هدف تولید سالیانه 
یک میلیون واحد مسکونی در 
۱۰ ســال را منطقی دانست و 
گفت: باید پروژه را متناسب با 
تقاضــای فعلی بازار در بگیریم 
و هر ســال با شــیب مالیم آن 
را افزایــش دهیــم تا به حدود 
یک میلیون واحد مطابق طرح 
جامع مســکن برسیم. در این 
مــدت الزم اســت ابزارهایی 
برای عرضــه و کنترل قیمت 
مصالح و کنترل دستمزدها به 
کار بگیریــم. یکی از موثرترین 
روشــها ارایه تسهیالت بانکی 
به خریداران اســت تا متناسب 
بــا قیمتهای موجــود اقدام به 

خرید کنند.
مرتضوی دربــاره پیش بینی 
بــازار مســکن تا پایان ســال 
جــاری گفــت: ما بــا موضوع 
تحریم های خارجی مواجهیم 
که همه ســطوح اقتصادی را 
درگیر خود کرده است. خیلی 
از فعالین اقتصادی نگاهشــان 
به شکســته شــدن یا نشدن 
تحریمها اســت کــه تاثیرات 
جــدی بر قیمت ارز و بازارهای 
همســو با آن خواهد داشت. از 
طرف دیگر متناســب با تورم 
نیمــه دوم ســال، در ماههای 
بهمن و اســفند انتظار افزایش 
معامالت و رشد محدود قیمت 
را داریم که در حد تورم شــش 

ماهه دوم خواهد بود.
وی تاکیــد کــرد: امســال به 
دلیل رکود معامالت مســکن، 
متناســب با تورم بیش از ۴۰ 
درصد عمومی شــاهد رشــد 
قیمت مســکن نبودیم اما در 
اولین مراجعات به بازار مسکن 
قیمتها افزایش پیدا می کند که 
معموال در ماههای پایانی سال 
اتفاق می افتد، بنابراین شرایط 
فعلی مناســبترین زمان برای 
خرید خانه است. ، فروشنده ها 
نیــز تمایل زیــادی به فروش 

دارند.

بررســی ها از روند اخذ مالیات 
در ایــران نشــان می دهد که 
قشــر ثروتمند جامعه، مالیات 
نمی پردازند و مالیاتی که برای 
صاحبان خــودرو و خانه های 
لوکس در سال گذشته و سال 
جاری تعیین شده تاکنون اخذ 
نشده و کارشناسان نیز به ارقام 
پایین آن ایراد وارد می کنند. از 
ســوی دیگر، مسئوالن از رشد 
وصــول درآمدهــای مالیاتی 
می گویند درحالیکه همچنان 
فرار و معافیت هــای مالیاتی 
پابرجاســت و بار درآمدهای 
مالیاتی بر دوش اقشار ضعیف 

و متوسط جامعه قرار دارد.
 نظــام مالیاتی در هر اقتصادی 
سه وظیفه تامین درآمد پایدار 
برای دولــت، بازتوزیع ثروت 
و مانــع شــدن از گســترش 
فعالیت هــای مخــل تولید را 
برعهده دارد که در دنیا تقریبا 
۸۰ درصد تامین مالی دولت ها 
از محل مالیات تامین می شود 
اما این ســهم در ایران کمتر از 

۳۰ درصد است. 
در ایــن زمینــه، وزیر اقتصاد 
وعــده داده اســت تــا چهار 
ســال آینده ســهم مالیات از 
تولیــد ناخالــص داخلی را به 
۵۰ درصــد افزایش دهد که به 
اعتقاد کارشناســان اقتصادی 
این امر با بســتن راه های فرار 
مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد 
و ایجــاد پایه هــای مالیاتــی 

امکان پذیر است.
عالوه براین، نظام مالیاتی ایران 
در بازتوزیــع ثروت نیز همانند 
تامین درآمــدی پایدار برای 
دولت ناکارآمد بوده است، زیرا 
تاکنون در قانون، مالیاتی برای 
قشــر ثروتمند جامعه درنظر 
گرفتــه نشــده و در دو ســال 
اخیــر هم کــه مالیات خودرو 
و خانه هــای لوکس برای این 

قشــر تعیین شده است، طبق 
گــزارش تفریغ بودجه ســال 
گذشــته هیــچ مالیاتی از این 
محل اخذ نشــده است و برای 
سال جاری نیز صاحبان خودرو 
و خانه های لوکس تا بهمن ماه 
فرصــت دارند مالیات مربوطه 
بپردازنــد که باید منتظر ماند 
و دید ســازمان امــور مالیاتی 
در ایــن زمینه چه عملکردی 

خواهد داشت. 
آماری جدید از فرار مالیاتی 

از ســوی دیگر، فرار مالیاتی به 
عنوان سدی مقابل درآمدها و 
تحقق عدالت مالیاتی همچنان 
در اقتصــاد ایران وجود دارد و 
بسترهای آن بسته نشده است؛ 
به گونه ای که آخرین آمارها از 
این موضوع از سوی امید علی 
پارســا - رئیس سابق سازمان 
امور مالیاتی - حاکی از آن است 
که فرار مالیاتی در کشور ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان اســت که 
۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی 
ناشی از اجتناب مالیاتی است.
البتــه، رحمانــی - عضــو 
کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلــس - اعــالم کرده که در 
حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ 
استان کشور فرار مالیاتی داریم 
و اگــر این چهار دالر به بخش 
محرومیت زدایــی مــا تزریق 
شود، می توانیم امکانات اولیه 

رفاهی را در کلیه روســتاهای 
کشور ایجاد کنیم.

فشار مالیات ستانی به اقشار 
ضعیف به استناد آمار 

همچنین، قانــون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان به 
منظور هوشمندسازی مالیات 
در راستای بستن راه های فرار 
مالیاتــی نیز تاکنــون به ثمر 
نرسیده است و گزارش تفریغ 
بودجه ســال گذشــته بیانگر 
این اســت که از ۱۵۵ هزار  نفر 
مشــمولین شناسایی شده در 
ایــن زمینه، صرفــاً ۵۴ هزار و 
۴۹۰ نفــر معادل )۳۵ درصد( 
مشــمولین در سامانه مالیاتی 
ثبــت نام کرده اند و ۶۵ درصد 
پزشــکان و وکال فرار مالیاتی 

دارند.
در ایــن بین، از وزرای اقتصاد 
گرفته تا مســئوالن ســازمان 
امور مالیاتی خبر از رشد باالی 
مالیاتی می دهند  درآمدهای 
در حالیکــه خبــری از اخــذ 
مالیات از ثروتمندان و بســتن 
راه های فرار مالیاتی نیســت و 
این احتمال را تقویت می کند 
که بار و فشار مالیات ستانی در 
ایران بر دوش اقشــار ضعیف و 

متوسط جامعه است.
به گونــه ای که آخرین آمار از 
وصول درآمدهای مالیاتی در 
شــش ماهه سال جاری بیانگر 

ایــن اســت کــه درآمدهای 
مالیاتــی در این مدت تحقق 
۱۰۱ درصدی و رشد بیش از ۶۲ 
درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل دارد و سهم مالیات بر 
ارزش افزوده و مالیات  بر کاال و 
خدمات که اکثر مشموالن آن 
قشر متوسط و ضعیف جامعه 
هســتند، از ۱۳۸ هزار و ۵۱۹ 
میلیارد تومان کل درآمدهای 
مالیاتی بــه ترتیب ۸۶ هزار و 
۹۲۹ میلیارد تومان و ۵۱ هزار و 
۵۹۰ میلیارد تومان بوده است.
همچنیــن، مالیــات بر کاال و 
خدمات که از مصرف کنندگان 
اخذ می شــود، در شش ماهه 
ابتدایــی امســال ۵۱ هزار و 
۵۹۰ میلیــارد تومان با رشــد 
۷۰ درصدی نســبت به دوره 
مشــابه وصول شــده که ۸۴ 
درصــد بودجه مصــوب این 
مــدت را محقق کرده و معادل 
۶۳۶۰ میلیارد تومان مالیات بر 
ثروت به خزانه واریز شــده که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 
۵۱ درصد کاهش یافته است.

نظام مالیاتی که سد 
گری نیست  سودا

طبــق این گــزارش، وظیفه 
دیگــر مالیــات هدف گیری 
فعالیت های مخل تولید چون 
داللی و سوادگری در بازارهای 
طال، ارز، مســکن و... است که 

مالیات بر خانه های خالی بدین 
منظور تعیین شــد تا با تنظیم 
گری و افزایش عرضه مسکن، 
موجب کاهش قیمت مسکن و 
بهبود این بازار شود اما تاکنون 
این مالیات در پیچ وتاب مراحل 
اجرایــی قرار دارد و بین وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان امور 
مالیاتی بر سر معرفی واحدهای 

خالی اختالف وجود دارد.
عــالوه برایــن، مجلس طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه را نیز 
در راستای حذف فعالیت های 
سوداگرایانه در بازارهای طال، 
ارز، مسکن، خودرو و ... تدوین 
کرد که نقدهای بسیاری به آن 
وارد است و تاکنون در مجلس 
قرار دارد که امید اســت با رفع 
ایرادات، به قانون تبدیل شود. 
راهکاری برای اصالح نظام 

مالیاتی ایران 
بنابراین، در شرایطی که هم به 
اذعان کارشناسان و هم بررسی 
آمار بیانگر ناکارآمد بودن نظام 
مالیاتی در ایران، تحت فشار قرار 
داشتن اقشار ضعیف و استثنا 
ثروتمندان از مالیات ســتانی 
اســت، کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد که ضمن بســتن 
مالیاتــی،  فــرار  راه هــای 
هوشمندســازی مالیــات و 
ایجاد پایه های مالیاتی جدید 
اجرای مالیات بر مجموع درآمد 
را عالج نظام ناکارآمد مالیاتی 
ایران اســت کــه طبق اعالم 
وزیر اقتصــاد،   الیحه مالیات 
بــر مجموع درآمــد در وزارت 
اقتصاد در حال آماده ســازی 

است. 
البتــه، زمان اجرای مالیات بر 
مجموع درآمد نیز مهم است، 
زیــرا به اعتقاد کارشناســان 
اجــرای یک قانــون مالیاتی 
جدیــد نباید بــا رکود اقتصاد 

یک کشور همزمان باشد. 

مالیات، بهشت ثروتمندان و برزخ ضعفا!

گروه اصلی که مخالف تغییر سازوکار قیمت گذاری 
خودرو اســت، برخی از فعاالن بازار هســتند؛ آنها 
تمایلی ندارند که بازار سروسامان بگیرد و مردم با 
شرایط بهتری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
ســید محســن افتخاری درباره آزادسازی قیمت 
خودرو و اینکه آیا قیمت گذاری دســتوری خودرو 
به نفع صنعت خودرو و قطعه ســازی است یا خیر، 
اظهار داشــت: اگر قیمت گذاری دستوری خودرو 
متوقف شود، قیمت خودرو در بازار و کارخانه به هم 
نزدیک می شود و در این راستا دالالن و سودجویان 

از بازار خودرو حذف می شوند.
وی با بیان اینکه واســطه ها با هجمه های رســانه 
ای اجــازه نمی دهنــد که خودرو از قیمت گذاری 
دستوری فاصله بگیرد، چراکه این امر از سودهای 
میلیونی آنها می کاهد، افزود: گروه اصلی که مخالف 
تغییر ســازوکار قیمت گذاری خودرو است، برخی 

از فعاالن بازار هســتند؛ آنها تمایلی ندارند که بازار 
سروسامان بگیرد و مردم با شرایط بهتری نسبت به 
خرید خودرو اقدام کنند. کارشناس صنعت قطعه 
ســازی گفت: اگر فاصله قیمــت خودرو در بازار و 
کارخانه حذف شــود، درخواست های کاذب برای 
خرید خودرو از بین می رود و این امر ســبب می 
شود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید 
خودرو اقدام کنند و نتیجه این امر نزدیک شــدن 
میزان عرضه و تقاضا اســت. وی خاطرنشــان کرد: 
برای آنکه قیمت گذاری دســتوری خودرو اجرایی 
شود و در این راستا بازار دچار التهاب نشود توصیه 
مــی کنم که تولید خودرو افزایش پیدا کند؛ یعنی 
اگر خودروســازان این موضــوع را در اولویت قرار 
دهند، قطعا سیاســت گذاران برای تغییر سازوکار 

قیمت گذاری، همکاری خواهند کرد.
افتخــاری گفــت: در حال حاضر تقاضا برای خرید 

خودرو زیاد اســت و در ایــن میان عرضه به اندازه 
تقاضای موجود نیســت، بدیــن جهت اگر وزارت 
صمــت بر روند تولید و عرضه نظارت کند می توان 

شرایط آزادسازی قیمت را فراهم آورد.
این کارشــناس صنعت قطعه ســازی گفت: اگر در 
مقطــع فعلی قیمت گذاری خودرو متوقف شــود، 
شرکت های خودروساز و قطعه ساز از زیان فاصله 

می گیرند و این امر بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه شرکت های خودروساز به مجموعه 
های قطعه ســاز، بدهکار هستند و دلیل اصلی این 
ماجرا واقعی نبودن قیمت خودرو اســت، تصریح 
کرد: برای برون رفت از مشــکالت عدیده صنعت 
خودرو که قطعه سازان و خودروسازان با آن روبرو 
هســتند، امیدواریم که دولت سیزدهم شرایطی را 
فراهم کند که دیگر شــورای رقابت تعیین کننده 

نباشد.

کوتاه از صمت

 پشت پرده سودهای میلیونی از بازار خودرو

  فعاالن بازارمخالف تغییر قیمت گذاری خودرو هستند
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کوتاه از انرژی

بین الملل

سخنگوی صنعت برق:

 ۹۶ درصد از 
 تقاضای برق کشور 
تأمین شده است

ســخنگوی صنعت بــرق گفت: 
تا پایان هفته نخســت آبان ماه, 
۲۴۰ میلیارد کیلووات ســاعت 
برق تولید شده که توانسته بیش 
از ۹۶.۳ درصــد از نیاز را پاســخ 
بدهد.مصطفی رجبی مشهدی با 
اشــاره به اینکه ۳.۶ درصد از نیاز 
کشور با اعمال محدودیت مواجه 
شده اســت افزود: تا پایان هفته 
نخســت آبان ماه, ۲۴۰ میلیارد 
کیلووات ســاعت برق تولید شده 
که توانســته بیش از ۹۶.۳ درصد 
از نیاز را پاسخ بدهد.وی با اشاره 
بــه اینکه مابقی نیــاز، با اعمال 
خاموشــی و مدیریت بار مواجه 
شــده گفــت: از ۳.۶ درصد برق 
تأمین نشده، یک درصد از میزان 
صادرات برق کشور نسبت به سال 
گذشته محدود شد، یک درصد از 
میزان برق مصرفی صنایع بزرگ 
کاهــش داده شــد و ۱.۱ درصد 
نیز در ســایر بخش هــا از جمله 
کشــاورزی و صنایــع کوچک، 
مدیریت مصرف انجام شده است.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: 
۵ دهم درصد از نیاز برق کشور از 
ابتدای سال تاکنون تأمین نشده 
اســت.رجبی مشهدی ادامه داد: 
علــت کاهش توان کشــور برای 
پاســخگویی به نیــاز و افزایش 
میزان خاموشــی ها نســبت به 
سال های قبل، خشکسالی کشور 
و فراهم نبودن امکان اســتفاده از 
نیروگاه های برق آبی بوده است.

نائب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس:

دالرهای پتروشیمی 
می توانند به کمک 

دولت  بیایند
نائــب رئیس کمیســیون انرژی 
تولیــد محصــوالت  مجلــس 
پتروشــیمی بــا ارزش پاییــن 
اقتصــادی و فعالیــت ناچیــز 
در  اقتصــادی  رایزن هــای 
کشــورهای مختلف را پاشــنه 
آشــیل صنعــت پتروشــیمی 
دانســت و بر ضــرورت حل این 
دو معضل توســط دولت جدید با 
هدف دســتیابی به درآمد باال در 
کشــور تاکید کرد.قاسم ساعدی 
دربــاره ضرورت توســعه صنایع 
پایین دستی صنعت نفت، گفت: 
باتوجــه به افزایش بیکاری و نیاز 
مبرم جامعه به اشتغال همچنین 
نیــاز کشــور بــه ارز، دالرهای 
پتروشــیمی می توانند به کمک 
دولت  بیاینــد، بنابراین تکمیل 
زنجیــره ارزش -کــه عالوه بــر 
ارزآوری، مصرف کم آب و سطح 
آالیندگی پایین، ایجاد اشــتغال 
باالیی نیز دارد-، ضروری اســت.
نماینده مردم دشــت آزادگان و 
هویزه در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: با توجه به تحریم ایران، 
جلوگیری از خام فروشی و تبدیل 
نفت بــه فرآورده هــای نفتی و 
محصوالت مختلــف از واجبات 
امروز کشــور است لذا دولت باید 
توجه بیشــتری بــه این مهم در 

برنامه های خود داشته باشد. 

وزیر انرژی آمریکا: 

کاش عصای جادویی 
داشتم

وزیر انرژی آمریکا روز جمعه 
در اظهاراتی به قدرت محدود 
دولت بایدن برای واداشــتن 
تولیدکننــدگان نفــت این 
کشــور برای افزایش تولید به 
منظور پاییــن بردن قیمتها 
اشاره کرد.جنیفر گرانهولم در 
مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ 
در پاســخ به این پرسش که 
برنامــه وی بــرای افزایــش 
تولید نفت آمریکا چیســت؟ 
بــا لبخند گفت: کاش در این 
بــاره عصای جادو داشــتم.
اداره اطالعــات انرژی آمریکا 
ماه جــاری اعالم کرد انتظار 
می رود تولید نفت آمریکا در 
ســال ۲۰۲۱ به میزان ۲۶۰ 
هزار بشکه در روز کاهش پیدا 
کــرده و به حدود ۱۱ میلیون 
بشــکه در روز برسد. با وجود 
رشــد تقاضا پس از خروج از 
پاندمی، تولید نفت این کشور 
به کندی بهبود پیدا می کند. 
ایــن رقم ۶۰ هزار بشــکه در 
روز پایین تــر از پیــش بینی 
قبلــی اداره اطالعات انرژی 
آمریکا خواهد بود.پیش بینی 
می شــود تولیــد آمریکا در 
سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۷ میلیون 
بشکه در روز افزایش پیدا کند 
اما همچنان پایین تر از رکورد 
۱۳ میلیون بشــکه در روز که 
پیــش از شــیوع پاندمی در 
نوامبر سال ۲۰۱۹ داشت، می 
ماند.گرانهولم گفت: نفت یک 
بازار جهانی اســت که توسط 
یک کارتل کنترل می شــود 
و این کارتل اوپک نامیده می 
شــود. دولت جو بایدن اوپک 
و متحدانــش را که تحت نام 
اوپــک پالس شــناخته می 
شــوند، بــرای افزایش تولید 
تحت فشــار قرار داده اســت 
تا روند احیای اقتصاد جهانی 
بــه مخاطره نیافتد. اما اوپک 
پالس  برنامه افزایش تدریجی 
تولیــد را تصویــب کرد.وزیر 
انــرژی آمریــکا گفــت: اگر 
قیمــت بــاالی ۸۰ دالر هر 
بشکه نفت، شرکتهای نفتی را 
تشویق نکند از حاشیه خارج 
شــوند، نمی دانم چه چیزی 
به آنها انگیزه خواهد داد. وی 
این ایده کــه محدودیتهای 
دولــت بایدن بــرای حفاری 
در زمینهــای فــدرال باعث 
کندی رشد تولید شرکتهای 
نفت و گاز شــده اســت را رد 
تولیدکننده  کرد.شرکتهای 
نفت شــیل شورون و اکسون 
موبیل آمریکا هفته گذشــته 
اعــالم کردند عدم تمایل آنها 
بــرای تولید بیشــتر نفت در 
ســال جاری ممکن است به 
پایان خود نزدیک باشــد زیرا 
قصد دارند هزینه هایشــان را 
در سال آینده افزایش دهد. 

نفت و انرژی 4

مردم صرفه جویی کنند

کشور  گازی به مردم  هشدار 
 بــا وجــود آنکــه اکنون بــا توجه 
بــه تکمیــل تعمیــرات اساســی 
پاالیشــگاه ها، بیش از ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز فرآورش و وارد شبکه 
سراســری می شود، باز هم ناترازی 
انرژی در گاز داریم که این امر نشان 
می دهد، الگوی مصرف درستی در 
ایــن زمینه وجود ندارد.مصرف گاز 
بخش خانگی در زمســتان ســال 
گذشته ۶۵۰ میلیون مترمکعب در 
روز و رکــوردی خارج از عرف اعالم 
شــد، این مقدار مصــرف، در واقع 
ســه یا چهار برابر مصرف استاندارد 
جهانی است که نیاز به الگوی مصرف 

درست را الزامی می کند.
آنطــور که محمدرضــا جوالیی - 
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی 
گاز ایران گفته اســت امسال سرما 
زودتــر آغاز شــد و مصــارف گاز 
به شــدت افزایش یافت؛ به این معنا 
که از ســه هفته پیش که بارش ها 

آغاز شــده و همچنــان ادامه دارد، 
افزایــش ۱۰۰ درصدی در مصرف 
گاز نســبت به همین بــازه زمانی 
در ســال ۱۳۹۹ را شــاهد بودیم، 
ضمــن اینکه پیش بینی ها حاکی از 
کاهش دو درجه ای دما نســبت به 

سال گذشته است.
بــه گفتــه وی، بر همین اســاس 
بــا تکمیــل تعمیــرات اساســی، 
ظرفیــت فرآورش گاز را به حداکثر 
رســاندیم و ذخیره سازی حدود ۴ 
میلیــارد مترمکعبی در دو مخزن 
ذخیره ســازی سراجه و شوریجه را 
نیز انجام دادیم و برای ورود به فصل 

سرما آماده هستیم.
محمد عسگری - سخنگوی شرکت 
ملــی گاز نیز گفــت:  باید گفت که 
از زمان شــروع ســرما مصرف گاز 
در مزر هشــدار قرار میگیرد و الزم 
است مردم به مدیریت مصرف توجه 

داشته باشند.

رئیس کمیته برق مجلس: 

چرا باید مشترکان پرمصرف پول برق 
خ یارانه ای بدهند؟ خود را با نر

رئیس »کمیته برق« کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اســالمی، 
تاکیــد کرد: زمانی که مشــترکان 
خانگــی از امکانات ویژه اســتفاده 
کــرده و مصرف آنان بســیار باالتر 
از الگوی مصرف اســت دیگر لزومی 
نــدارد پول برق بــا نرخ یارانه برای 

آنان محاسبه شود.
پرویز محمدنژاد با اشاره به ضرورت 
کاهــش یارانه برق مشــترکانی که 
بیش از الگوی مصرف از برق استفاده 
می کنند، گفت: بحث اصالح الگوی 
مصرف ســال ها است که در سطح 
کشــور مطرح شده و علت اصلی آن 
نیــز ضرورت توزیع متوازن منابع و 
توجه به عدالت محوری در استفاده 
از منابع کشــور اســت اما متاسفانه 
با گذشــت ســالیان سال این اتفاق 
محقق نشــد و کمیسیون انرژی در 
این دوره تحت عناوین مختلفی وارد 

کار شــد.وی ادامه داد: کمیسیون 
انــرژی مجلس طرح مانع زدایی از 

صنعت برق را کلید زده است.
 ایــن طرح یک مــاده کلیدی دارد 
کــه به اصالح الگوی مصرف بازمی 
گــردد و نگاه جامعی به این موضوع 
دارد. این تفکر باید در جامعه حاکم 
شود تا افرادی که میزان مصرف برق 
برای آنان اهمیتی نداشــته و حتی 
بعضا حقوق سایر افراد را نیز درنظر 
نمی گیرند، نباید پول برق خود را با 

نرخ یارانه ای بپردازند.
وی تصریــح کــرد: زمانــی که به 
مشــترکان خانگــی برق بــا نرخ 
یارانه ای داده می شــود مبنا بر این 
است که فرد مصارف خانگی دارد نه 
اینکه برای استخر و جکوزی و سایر 
امکانــات رفاهی لوکس از این برق 
بیــش از چهارچوب الگوی مصرف 

استفاده کند.

گزارش بدهید  که بنزین یارانه ای نمی فروشند را  جایگاه هایی 

انتظارسهمیهجبرانیبنزین مردمدر
به گفته رئیــس کانون انجمن 
جایگاه داران ســوخت؛ روزانه 
۱۶ میلیــون لیتــر در تهــران 
ســوخت مصرف می شــود که 
۵۵ تــا ۶۰ در صد از این میزان 
بــا نــرخ آزاد ۳ هزارتومانــی و 
۴۰ تــا ۴۵ درصــد باقی مانده 
با نرخ یارانــه ای ۱۵۰۰ تومان 
از ســوی جایگاه های ســطح 
تهــران عرضه می شــود. این 
میزان مصرف ســوخت بنزین 
در اســتان تهران نشان می دهد 
که هر گونه اختالل در ســامانه 
ســوخت رسانی به خودرو های 
این اســتان می توانــد بحرانی 
باشــد.این در حالی اســت که 
تجربه ای نه چندان دور نشــان 
می دهد پس از صبح دوشــنبه 
چهــارم آبــان ماه که ســامانه 
هوشمند سوخت دچار مشکل 
شد، تشکیل صف های طوالنی 
و نایابی ســوخت در پایتختی 
که خــود را جزء کشــور های 
برتر در تولید ســوخت می داند، 
بسیار مشــکل ساز بود.چراکه 
عــالوه بر تشــکیل صف و نبود 
بنزین یارانه ای مردم مجبور به 
خریــد بنزین با نرخ آزاد ۳ هزار 
تومانی شــدند که این موضوع 
در شــرایط تــورم و رکود تنها  
افزایش هزینه در سبد خانوار ها 
بود.یــک روز پس از این حمله 
سایبری، سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهــوری، در یکــی از 
جایگاه های عرضه ســوخت در 
تهــران، حاضر شــد و به مردم 
اطمینــان داد کــه اختــالل 
ایجاد شــده برطــرف خواهد 
شــد و جای نگرانی نیست. در 
همــان روز اوجــی، وزیر نفت 

پیشــنهادی اختصاص سهمیه 
جبرانــی را به رئیس جمهوری 
ارائه داد. پیشنهاد وزیر نفت در 
روز هــای بعد، در دولت مصوب 
شــد. روز پنجشنبه پنجم آبان، 
بالفاصلــه در پایــان عملیات 
احیای شــبکه ســوخت وزیر 
نفــت توضیح داد: برای جبران 
این اختالل، ســهمیه سواری 
شــخصی که سهمیه عادی آن 
۶۰لیتر در ماه اســت، در پایان 
آبــان  ماه بــه ۷۰ لیتر افزایش 
پیــدا می کند.اکنون مشــکل 
ســامانه جایگاه های ســوخت 
حــل شــده، اما مــردم طبق 
وعده مسئولین وزارت نفت در 
انتظار ســهمیه جبرانی بنزین 
خود هســتند.روزانه دست کم 
۷۵ میلیــون لیتــر بنزیــن در 
کشور مصرف می شود که سهم 

بنزین ســهمیه ای از آن حدود 
۶۰ درصــد و ســهم بنزین آزاد 
بین ۳۵ تــا ۴۰ درصد گزارش 
شــده است. یعنی اگر تا قبل از 
ایجاد اختالل در سامانه سوخت 
گیری گردش مالی سرانه بنزین 
مصرفــی به نرخ آزاد حدود ۷۸ 
میلیارد تومان بود، با اختالل در 
عرضــه بنزین یارانه ای و اجبار 
مــردم به دریافــت بنزین آزاد، 
گــردش مالی روزانــه بنزین با 
نرخ آزاد به ۲۲۵ میلیارد تومان 
افزایش  مــردم  رســید.دیگر 

هزینه های تحمیلی را ندارند.

 وضعیت آرام 
در جایگاه های بنزین

همایــون صالحی رئیس کانون 
انجمن جایگاه داران ســوخت 
گفت: ۴۱۲۰ جایگاه ســوخت 

مایع در سراســر کشــور فعال 
است. این تعداد جایگاه ها پس 
از یــک دوره اختالل درعرضه 
ســوخت ســهمیه ای به روال 
عــادی بازگشــتند و عالوه بر 
بنزین آزاد ۳ هزار تومانی، عرضه 
بنزین یارانــه ای با نرخ ۱۵۰۰ 
تومانی نیز به فروش می رسانند.
صالحی در پاســخ به این سوال 
کــه چرا پس از برطرف شــدن 
مشــکل سامانه سوخت رسانی 
در برخی از جایگاه ها همچنان 
یارانه ای  ازفــروش ســوخت 
امتناع می شــود، گفــت: باید 
پذیرفت در تمام صنوف برخی 
تخلف ها وجود دارد و این مورد 
در صنف جایگاه داران سوخت 
نیز مســتثنی نیست. از این رو 
در حال حاضر که مشــکل قطع 
ســامانه در جایگاه های سراسر 

کشور حل شده احتمال برخی 
تخلفات از سوی فعاالن در این 
جایگاه هــا وجــود دارد که این 
احتمال بســیار ضعیف و شاید 
هم غیر ممکن باشد.وی تصریح 
داشــت: این در حالی است که 
حتی در زمان اختالل ســامانه، 
مــردم هیچ تخلفی از ســوی 
جایــگاه داران را گزارش نداده 
انــد. اما بازهــم در صورت بروز 
تخلف و یا شــیطنت از ســوی 
فعــاالن این عرصــه به محض 
اعالم از ســوی مردم موضوع به 
عنــوان تخلف پیگیری خواهد 
شد.صالحی ادامه داد: مردم در 
صــورت بروز هر گونه تخلف از 
ســوی جایگاه داران، موارد را به 
شــماره ۰۹۶۲۷ گزارش کنند 
تــا اتحادیه به ســرعت جهت 

رسیدگی به تخلف ورود کند.
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5بانک و بیمه
اخبار

 تقدیر پلیس 
 راهنمایی  و رانندگی ناجا

از مدیرعامل بیمه آسیا
پلیــس  جانشــین 
راهنمایی و رانندگی ناجا 
از مدیرعامل بیمه آسیا 
تقدیر کرد. ســرتیپ دوم ســید تیمور 
حســینی، جانشین پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا در پاســخ به پیام تبریک 
مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا به 
مناسبت هفته نیروی انتظامی، با ارسال 
لوح تقدیر، از خدمات بیمه آسیا قدردانی 
کرد.بنا بر این گزارش، در قسمتی از لوح 
تقدیــر آمده اســت: ” خدمت به مردم 
والیت مدار و شریف جمهوری اسالمی 
ایران لوح افتخار زرین و پشتوانه گران 
سنگی اســت که خدمتگزاران در این 
نظــام مقدس بدان مفتخر بوده و باعث 
سربلندی آنان در پیشگاه خداوند متعال 
مــی گردد. امید اســت بــا همکاری و 
مشــارکت همه عزیزان و دستگاه ها در 
خصوص حفظ و ارتقاء فرهنگ و توسعه 
انضبــاط ترافیکــی در جهت نهادینه 
نمودن قوانیــن و مقررات راهنمایی و 
رانندگی در بین اقشار جامعه این پلیس 
را همراهــی نمایند.”گفتنی اســت، 
مدیرعامل بیمه آســیا با ارســال پیام 
تبریــک به مناســبت هفتــه نیروی 
انتظامی، این مناسبت را به کلیه پرسنل 
نیروی انتظامــی تبریک گفته بود.در 
بخشــی از این پیام آمده است: امنیت 
یکی از نعمــات پنهان الهی برای امت 
اســالمی بوده و نشان افتخاری است بر 
تارک پر افتخار نیروی انتظامی که برای 
این وظیفه، شــبانه روز در حال عبادت 
اســت. هفته گرامیداشــت این نیروی 
خدمــت گــزار تبییــن نــگاه مردم 
قدرشناسی است که همواره مجاهدت، 
زحمــات و فداکاری فرزندان خود را در 
ایــن نیــروی با عظمت، ارج می نهند و 
دعای خیــر خود را بدرقه راه پرافتخار 

آنان می نمایند.

 تجلیل رئیس کمیته امداد 
از بانک ملت

 رییس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( 
در مراسمی از بانک 
ملت به دلیل مشــارکت فعال در طرح 
پویــش ایــران مهربــان تجلیل کرد.

سیدمرتضی بختیاری در همایش ملی 
پویش ایران مهربان با اهدای تندیسی 
به نماینده بانک ملت، اقدام این بانک را 
در تحت پوشش قرار دادن ایتام یکی از 
اســتان های کشور مورد ستایش قرار 
داد.بــر اســاس این گــزارش، حوزه 
مسوولیت های اجتماعی)CSR( بانک 
ملت در پی اجابت دعوت کمیته امداد 
به مشارکت در طرح ملی پویش ایران 
مهربان با مشارکت کارکنان این بانک، 
بیش از ۳.۳۰۰ نفر از ایتام اســتان کم 
برخوردار کردســتان را تحت حمایت 
مالی خود قرار داده است.بر این اساس، 
 )CSR(حوزه مسوولیت های اجتماعی
بانک ملت  با مشارکت کارکنان در این 
طرح که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۰ شروع 
شده است تا تیرماه سال آینده، هرماه 
مبالغی را به حساب شخصی این ایتام 
واریز خواهــد کرد.این گزارش حاکی 
اســت، بانــک ملت جزو نخســتین 
موسســاتی بود که به این دعوت که با 
هــدف تحت حمایت قراردادن تمامی 
ایتام کشــور از سوی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اجرایی شــده است پاسخ 

مثبت داد.

 بازدید رییس جمهور 
 از شرکت تولیدی 

 مورد حمایت 
بانک توسعه تعاون

 رییس جمهور 
طــی ســفر به 
سمنان  استان 
از شرکت تولید وسایل سرمایشی 
و گرمایشی سنگرکار بازدید کرد.
در بازدید آیت اهلل رئیســی ضمن 
بررســی وضعیت تولید و اشتغال 
شرکت سنگر کار گفت: واحدهای 
صنعتــی و تولیدی با ایجاد ارزش 
افــزوده مناســب، از ارکان مهم 
اقتصاد ملی محســوب می گردند. 
وی با بررسی مشکالت مطرح شده 
از ســوی مدیــران و کارگران، به 
مقامات ذیربط دســتور اقدامات 
الزم برای رفع موانع افزایش تولید 
ایــن کارخانــه صــورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت سنگرکار ضمن 
تشــکر از تشریف فرمایی آیت اهلل 
رئیســی به استان، از حمایت های 
بی دریغ و پشتیبانی بانک توسعه 
تعاون از واحد های تولیدی تقدیر 
و تشــکر نمود. وی افــزود بانک 
توسعه تعاون در طی سالیان اخیر 
همــواره حامی واحدهای تولیدی 
استان بوده و این حمایت ها باعث 
رشد و بالندگی واحدهای تولیدی 

استان شده است.
گفتنی اســت بانک توسعه تعاون 
ضمن ارائه انواع خدمات بانکی به 
شــرکت موصوف تاکنون بیش از 
۱۵۰۰ میلیارد ریال تســهیالت 
سرمایه در گردش، اعتبار اسنادی 
و منابــع صندوق توســعه ملی به 
شرکت سنگر کار پرداخت نموده 

است.

مدیر عامل بانک مسکن خبر  داد؛

اعالمآمادگیبانکمسکنبرایاجراینهضتملیمسکن
مدیر عامل بانک مسکن، از اعالم آمادگی کامل آن 
بانک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خبر داد. 
محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه 
برگزاری دومین همایش سراســری مدیران ارشد 
بانک مسکن در سال ۱۴۰۰ در خصوص برنامه های 
آن بانــک برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن، 
نکاتی را ارایه کرد.وی ضمن اعالم آمادگی آن بانک 
برای اجرای نهضت ملی مســکن، گفت: همکاران 
پرتالشی در بانک مسکن داریم که تجربیات خوبی 
در تامین منابع مالی برای اجرای طرح های مختلف 
مســکن داشــتند که از تجربه های آن ها در تامین 
منابع مالی نهضت ملی مســکن اســتفاده خواهد 
شد.شــایان بــا تاکید بر اینکه بــا حمایت وزیر راه 

وشهرسازی، همکاران بانک مسکن در سراسر کشور 
نســبت به تامین منابع مالی نهضت ملی مســکن، 
اهتمام ویژه دارند، افزود: مقرر شــده اســت تا سهم 

بانک مسکن از ۲۰ درصد تسهیالت بانکی به بخش 
مســکن افزایش یابد که با ابالغ آن، بانک مســکن 
می تواند در اجرای نهضت ملی مسکن، پیشروتر از 

قبل عمل کند.
مدیر عامل بانک مســکن در خصوص تامین منابع 
مالــی طــرح اقدام ملی مســکن نیــز توضیح داد: 
هم اکنون ۱۶۷ هزار نفر، آورده خود را که حدود ۹ 
هزار و ۸۵۰ میلیاردتومان است به حساب بانک برای 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن واریز کردند که از این 
میزان، ۴ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان به پروژه ها تزریق 
و بیش از ۳۸۰ میلیاردتومان از منابع بانک مسکن 
 در قالب تســهیالت ســاخت به پروژه ها پرداخت 

شده است.

دیدار مدیرعامل بانک تجارت با مدیران شرکت های پتروشیمی
دکتر هــادی اخالقی فیض آثار 
مدیرعامــل بانک تجــارت در 
ســفر دو روزه به منطقه عسلویه 
بــا مدیران عامل شــرکت های 
پتروشــیمی نــوری، ســبالن، 
دماوند، پارس، پردیس، کنگان، 
کاویان، بوشهر، مرجان، زاگرس 
و آریا ساســول دیدار و گفت وگو 
کرد. دکتر اخالقی در نخستین 
ســفر کاری خــود بــه عنوان 
مدیرعامــل بانک تجــارت با 
مدیــران عامل یازده شــرکت 
پتروشــیمی مستقر در منطقه 
دیدار و پنج واحد بانکی جدید 
بانــک تجارت در این منطقه را 
افتتــاح کرد.مدیرعامل بانک 
تجارت در جلسه با مدیران این 
شرکت ها با بیان اینکه این بانک 
سعی کرده با شرکت های فعال 
در حوزه پتروشیمی به صورت 

حرفــه ای و تخصصی همکاری 
کند گفت: اکنون ســاختاری 
بســیار مناســب و توانمنــد 
در بانــک تجــارت به منظــور 
ارائــه خدمــات تخصصــی به 
پتروشــیمی  مجموعه هــای 
شــکل گرفتــه و آثار این رفتار 
حرفه ای در مواجهه اندیشمند 
و حرفــه ای مدیران و کارکنان 
شــرکت های پتروشــیمی با 

همکاران ما در اســتان بوشهر 
مشخص اســت.دکتر اخالقی 
بــا اشــاره بــه جایــگاه بانک 
تجــارت در حمایت از صنعت 
پتروشــیمی کشور تاکید کرد: 
تجربه ســال ها خدمت رسانی 
بــه فعاالن عرصه صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی، بانک تجارت 
را بــه بانــک متخصص در این 
حــوزه تبدیــل کرده اســت و 

مــا وظیفه خــود می دانیم که 
در اجــرای طرح های توســعه 
محــور، همچــون مشــاوری 
امیــن و پشــتیبان توانمنــد 
در کنــار ایــن صنعت حضور 
داشــته باشــیم.وی با اشاره به 
ظرفیت تخصصی بانک تجارت 
در حــوزه اعتبارات اســنادی 
گفت: ابزار گشــایش اعتبارات 
اسنادی و صدور ضمانتنامه ها 

راهکاری تخصصی و ارزشمند 
برای شرکت های پتروشیمی و 
ذینفعان آنها است و شرکت های 
پتروشــیمی و ذینفعان آنها نیز 
می توانند از ایــن راهکارهای 
مالــی برای کاهش هزینه های 
تامیــن منابع خود اســتفاده 
کنند.دکتــر اخالقــی با بیان 
بخش هــای  امــروز  اینکــه 
مختلــف اقتصــادی کشــور 
وابســته به گــردش چرخ های 
صنعت پتروشــیمی هســتند 
افزود: شــکل گیری مجموعه 
بانکــداران حرفــه ای در بانک 
تجــارت فرصت ارزشــمندی 
را برای فعــاالن عرصه اقتصاد 
کشــور فراهم کرده است و این 
مجموعــه متخصص کار خود 
را قدرتمندتــر از قبــل پیش 

خواهد برد.

اخبار

فراخــوانمناقصهعمومییکمرحلهای

شرکتشهرکهایصنعتیاستانایالم

 شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان ایــام در نظــر دارد مناقصــه هــای عمومــی بــه شــرح 
جــدول ذیــل  را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد، قیمــت و بازگشــایی 
پــاکات از طریــق ســامانه ) ســتاد(  بــه آدرس: www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد.

 رشته 
و رتبه

نحوه 
پرداخت نوع تضمین مبلغ تضمین 

)ریال( مبلغ برآورد )ریال( عنوان پروژه ردیف

 ابنیه5 
به باال

داخلی 
شرکت

ضمانتنامه 
بانکی 470/000/000 ۹/301/307/57۹ احداث یک واحد سوله کارگاهی 

در شهرک صنعتی ایالم 1

 ابنیه5 
به باال

داخلی 
شرکت

ضمانتنامه 
بانکی 4۶0/000/000 ۹/05۹/123/۹24 احداث یک واحد سوله کارگاهی 

در شهرک صنعتی سرابله 2

:  روز  یکشنبه   08/16/ 1400    تاریخ انتشار
مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز دوشنبه   1400/08/24 ساعت 15:30 

مهلت زمان ارائه پیشنهادات قیمت:  روز پنج شنبه  1400/09/04  ساعت 15:30 
کات:  روز شنبه   06 /1400/09  ساعت 9 صبح   گشایی پا زمان باز

ضمنــأ پاکــت الــف) ضمانتنامــه( بانکــی بعــد از بارگــذاری در ســامانه بــه دبیرخانــه شــرکت 
شــهرکهای صنعتــی اســتان ایــام تحویــل گــردد.

صنعتــی  شــهرکهای  شــرکت  دفتــر   - صبــور  کوچــه  نبــوت-  میــدان  ایــام-   آدرس: 
استان ایام

 اصالحیه اطالعیه پرداخت ســود سهام بانک 
کارآفرین )شرکت سهامی عام( برای سال مالی 
منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ منتشر شد. با توجه 
بــه برگــزاری مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده صاحبان ســهام بانک کارآفرین )شــرکت ســهامی عــام( در تاریخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۵، سود سهام عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ به شرح ذیل واریز می گردد:

۱- سهامداران محترم حقیقی دارای کد سجام :  سود سهام سهامداران حقیقی 
که در ســامانه ســجام ثبت نام  نموده اند از روز ســه شــنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
از طریق شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه، به شماره 
حســاب معرفی شــده در سامانه ســجام واریز می گردد. لذا از سهامداران محترم 
 تقاضا می شــود جهت تســهیل در دریافت ســود سهام خود، با مراجعه به سایت
 https://www.sejam.ir  نسبت به تکمیل ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند.
۲- ســهامداران  محترم حقیقی فاقد کد ســجام و دارندگان مطالبات سود سهام 
سنواتی: سهامداران حقیقی فاقد کد سجام و کسانی که سود سهام مصوب مجمع 
سال های گذشته را دریافت ننموده اند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ از طریق 

اداره سهام  بانک به شماره حساب های معرفی شده واریز خواهد شد.
۳- سهامداران حقوقی، صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها:

از روز  دوشــنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ از طریق اداره ســهام به شماره حساب های 
معرفی شده توسط ایشان پرداخت خواهد شد . ارائه آگهی ثبتی و آخرین تغییرات 
برای سهامداران حقوقی و آگهی تاسیس و مجوز فعالیت برای صندوق های سرمایه 

گذاری و سبدگردان ها الزامی است .
از ســهامداران محترمی که تاکنون اطالعات ارتباطی و شــماره حســاب خود را 
 به بانک اعالم ننموده اند درخواســت می شــود با مراجعه به پســت الکترونیکی
 stocks@karafarinbank.ir اطالعات سهامداری را تکمیل و یا از طریق شماره 

دورنگار ۲۶۲۱۵۰۷۷ ارسال نمایند.
آدرس ساختمان مرکزی بانک کارآفرین – اداره سهام

تهــران، خیابــان ولیعصر، روبروی پارک ملت، ناهیدغربی،  پالک ۹۷،  طبقه اول، 
کدپستی ۱۹۶۶۹۱۶۴۷۵

 اصالحیه اطالعیه پرداخت سود 
کارآفرین سهام بانک 
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کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛

 برگزاری مانور مقابله 
با پیامدهای زلزله 

مانــور مقابلــه با پیامد هــای زلزله و 
عملیات امــداد ونجات مصدوم از زیر 
آوار، در نیروگاه شــهید رجایی برگزار 
 HSE شد.علیرضا کیان بخش مدیر امور
در تشریح عملیات شبیه سازی مقابله 
با پیامد های زلزله گفت: به مناســبت 
هفتــه پدافند غیر عامــل و مدیریت 
بحران، مانور مقابله با پیامدهای زلزله 
در ساختمان مدیریت نیروگاه سیکل 
ترکیبی برگزار شد.کیان بخش افزود: با 
فرض وقوع زمین لرزه ۵/۵ ریشتری در 
منطقه آبیک و بروز خسارت در برخی 
از ســاختمان های  نیــروگاه، دو تیم 
عملیاتی قرارگاه ایمنی با همراه داشتن 
تجهیــزات امدادی در فضای بســته و 
تجهیــزات کامل مهار آتش ســوزی، 
بــه محل حادثه فرضی اعزام شــدند.

مدیر امور HSE در ادامه بیان داشت: 
در آغاز مانــور، تیم عملیاتی مقابله با 
گسترش بحران، نسبت به قطع مسیر 
گاز، برق و آب ســاختمان اقدام نموده 
و ســپس تیم ایمنــی، با هدف تخلیه 
افراد از ســاختمان،  اقدام به جستجو 
در اتــاق ها نمودند.وی ادامه داد : پس 
از اطالع رسانی یکی از امدادگران مبنی 
بر مصدومیت فرضی یکی از کارکنان در 
آبدارخانه که بر اثر ســقوط کمد فلزی 
رخ داده بود، تیم فوریت های پزشکی 
مرکز بهداشــت کار به محل اعزام شد 
که با همراهی کارکنان ایمنی، مصدوم 
به محل تریاژ مصدومین منتقل گردید.

کیانبخش افزود: در ادمه جســتجو ها 
مشــخص شــد یکی دیگر از کارکنان 
هم در داخل اتاق محبوس شــده  اما 
دچار آســیب دیدگی جســمی نشده 
اســت، که با هدایــت تیم ایمنی، فرد 
محبوس شــده به بیرون از ساختمان 
منتقل شــد.هماهنگی و سرعت عمل 
گروه های عملیاتــی به هنگام زلزله، 
بازدید و تســت عملــی از تجهیزات 
امــدادی و حفاظت فــردی، آموزش 
امــداد و نجات، هماهنگی و انســجام 
در کمک به مصدومان فرضی، بررسی 
نقاط ضعف و قوت تیم عملیاتی در زمان 
وقوع حادثه و ایجاد هماهنگی بین تیم 
های عملیاتی در زمان وقوع حوادث، از 
اهداف پیش بینی شده در اجرای این 
مانور بود که با موفقیت به دست آمد.

توسط پایگاه مقاومت بسیج شهید دارم 
شرکت گاز استان بوشهر صورت گرفت؛

کسب عنوان پایگاه برتر بسیج 
در جشنواره مالک اشتر

بوشهر / گروه استان ها: "پایگاه مقاومت 
بســیج شهید دارم شــرکت گاز استان 
بوشهر به عنوان پایگاه برتر در جشنواره 
مالک اشــتر و اسوه انتخاب شد".پایگاه 
مقاومت بسیج شرکت گاز استان بوشهر 
به جهت عملکرد موفق سال ۹۹ از سوی 
فرمانده محترم ســپاه امام صادق )ع ( 
اســتان بوشــهر به عنوان پایگاه برتر در 
سطح سپاه استان انتخاب و از فرمانده این 
پایگاه ، آقای سعید دارم با اهدا لوح، تقدیر 
به عمل آمد.جشنواره مالک اشتر، همه 
ساله و در راستای تحقق تدابیر فرماندهی 
معظم کل قوا در شهرستان های مختلف 
کشور برگزار و براساس ارزیابی عملکرد 
در رده های مختلف سپاه، از پایگاههای 

برتر قدردانی می گردد.

مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل خبر داد؛

استقبال خوب سرمایه 
 گذاران برای حضور 

در ناحیه صنعتی رضی 
اردبیــل / گــروه اســتان هــا: 
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتــی اســتان اردبیل گفت: 
با مشــوق های ارائه شده تالش 
شــد تا حجم ســرمایه گذاری 
هــا در مناطــق محروم اســتان 
گســترش یابــد که نمونــه بارز 
آن اجــرای طــرح حمایتی در 
ناحیــه صنعتی رضی بود. محمد 
اهلــی در جریان بازدید از ناحیه 
صنعتــی رضی اظهار داشــت: 
بنــا به دالیل مختلف، ســرمایه 
گذاران رغبتــی برای حضور در 
ناحیه صنعتی رضی نداشــتند 
اما با تکمیل زیرساخت ها و ارائه 
مشوق های ســرمایه گذاری، از 
ســال ۹۸ به بعد حضور سرمایه 
گــذاران در این ناحیه از افزایش 
بسیار چشمگیری برخوردار شد 
به نحوی که در حال حاضر زمینی 
برای واگذاری در آن وجود ندارد.

مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اردبیل از جمله 
مشــوق هــای ارائه شــده برای 
شــکوفایی این ناحیه صنعتی را 
اعطای مشــوق ۵۰ درصدی در 
قیمت حق بهــره برداری زمین 
بیــان نمــود و افــزود: طبق این 
مشــوق، متقاضیانــی که طرح 
صنعتــی خــود را در زمان مقرر 
به پایان رســانیده و موفق به اخذ 
پروانــه بهره برداری می شــوند 
از بخشــودگی ۵۰ درصــدی در 
اقســاط واریزی خــود بهره مند 
خواهند شد.اهلی میزان قرارداد 
منعقد شده با سرمایه گذاران در 
ناحیه صنعتی رضی را ۲۱ قرارداد 
برشمرد و افزود: در قالب این ۲۱ 
قرارداد، تاکنون ۴ واحد تولیدی 
موفــق به اخذ پروانه بهره برداری 
شــده اند و مابقــی قراردادها نیز 
در حــال احــداث طرح صنعتی 
خود هســتند که با بهره برداری 
از ایــن واحد هــا گام مهمی در 
ایجاد اشــتغال و توســعه و رونق 
اقتصــادی منطقــه برداشــته 
خواهد شــد.وی مساحت حال 
حاضر ناحیه صنعتی رضی را ۲۳ 
هکتار برشــمرد و افزود: با توجه 
به استقبال سرمایه گذاران برای 
حضور در این ناحیه، طرح توسعه 
آن به طور جد توســط شــرکت 
شــهرکهای صنعتی دنبال می 
شــود به نحوی که حتی استاندار 
نیز پیگیر اجرای هرچه ســریعتر 
طرح توســعه این ناحیه صنعتی 
شــرکت  هســتند.مدیرعامل 
شــهرک های صنعتی اســتان 
اردبیل تصریــح کرد: با توجه به 
نقــش ناحیه صنعتــی رضی به 
عنــوان کانون تولیــد در ایجاد 
اشتغال و سرمایه گذاری در بخش 
محروم و مرزی ارشق، تالش می 
کنیــم تا با تامین اعتبارات الزم، 
زیرســاختها و توسعه این ناحیه 
صنعتــی را تکمیل کنیم.ناحیه 
صنعتــی رضی در شهرســتان 
مشــگین شهر واقع شده است و 
در حال حاضر تولیدات این ناحیه 
صنعتــی به کشــورهای ترکیه، 
عــراق و جمهــوری آذربایجان 

صادر می شود.
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ح کرد؛ معاون اعتباری حقوقی بانک توسعه تعاون استان بوشهر مطر

لزوم تسهیل فرآیند خدمات رسانی به تعاونی ها و بنگاه های تولیدی 
بوشــهر / گروه اســتان ها: معاون اعتباری حقوقی بانک 
توســعه تعاون مدیریت شــعب استان بوشهر با اشاره به 
برنامه ها و طرح های توسعه ای این بانک در استان بوشهر ، 
روند تسهیل فرآیند خدمات رسانی به بنگاه های اقتصادی 
و شرکت های تعاونی تولیدی این استان را تشریح کرد 
.سیدعلمدار شایان معاون اعتباری حقوقی استان ضمن 
اشــاره به اعالم سقف تسهیالت سرمایه درگردش قابل 
اعطا به بنگاه های تولیدی و غیرتولیدی توســط بانک 
توسعه تعاون در راستای تسهیل فرآیند خدمات رسانی 
مطلوب در منطقه اظهار داشت ؛ در خصوص واحد های 
تولیدی فعال ، سقف مانده تسهیالت سرمایه در گردش 
اعطایی به بنگاه های تولیدی در استان تا ۹۰ درصد فروش 
ســال گذشته بنگاه مذکور برمبنای اعتبارسنجی انجام 
شــده توســط این بانک افزایش می یابد .معاون اعتباری 
حقوقی استان بوشهر با بیان اینکه بانک توسعه تعاون بر 
اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی دولت سیزدهم 
در حوزه های تعاون و اشتغال پایدار اهتمام جدی دارد 
افزود ؛واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که 
طــرح توســعه ای اجرا کرده انــد و همچنین واحدهای 
تولیدی غیر فعال،ســقف تســهیالت سرمایه در گردش 

قابل اعطا برای ســال اول معادل ۹۰ درصد »پیش بینی 
فروش« آن در همان ســال می باشد.شایان تصریح کرد 
؛ براســاس مصوبه ابالغی از ســوی مدیریت کل مقررات 
،مجوز های بانکی و مبارزه با پولشــویی بانک مرکزی ، 
ســقف تسهیالت سرمایه درگردش قابل اعطا به شرکت 
های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری مطابق سیاست های 
پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور حداکثر معادل 

۶۰ درصد باالترین میزان فروش هردوره مندرج در صورت 
های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است.

وی گفت ؛ در رابطه با شــرکت های بازرگانی، خدماتی 
و پیمانکاری جدید و یا غیر فعال نیز ســقف تســهیالت 
ســرمایه در گردش قابل اعطا برای اولین ســال فعالیت، 
حداکثرمعادل ۶۰ درصد پیش فروش در آن ســال می 
باشد.سید علمدار شایان خاطر نشان کرد ؛ بانک توسعه 
تعاون به عنوان یک نهاد مالی دولتی که در حوزه تامین 
مالی بخش تعاون ، اشتغال و کارآفرینی در سطح کشور 
فعالیت داشته و اجرای طرح های مهم ملی و از جمله آنها 
طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری را اجرایی نموده 
و با بکارگیری تمامی امکانات و همچنین بهره گیری از 
ظرفیت های منطقه ای ، بخش مهمی از عملیات بانکی 
مورد نیاز برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت سیزدهم 
را بر عهده دارد .گفتنی اســت طی شــش ماهه ابتدایی 
سال جاری در استان بوشهر در بخش خدمات و بازرگانی 
تعداد ۸۵۰ فقره تسهیالت با مبلغ ۵۷۱ میلیارد ریال و در 
بخش صنعت و معدن تعداد ۸۰۰ فقره تسهیالت با مبلغ 
۳۶۶ میلیارد ریال به تعاونگران و بنگاههای اقتصادی در 

استان پرداخت شده است .

گلســتان / گروه اســتان ها: ســیدعلیرضا حسینی طلب 
مدیــرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان گلســتان در 
راســتای تبیین برنامه های مهارتی استان با عبدالمحمد 
منتظر حجت مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان دیدار و 
گفتگو کرد. حسینی طلب در این دیدار گفت: آموزش های 
فنی و حرفه ای یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی 
به شمار می رود که با ارائه مهارت های الزم به فراگیران، 

آنها را برای ورود به دنیای کسب و کار آماده می سازد.وی افزود: ترویج فرهنگ 
مهارت آموزی نقش بنیادی در ارتقا ســطح پیشــرفت و توسعه جامعه دارد و باید 

مانند موضوعات دیگر در جامعه نهادینه شود و باید تمامی 
ارکان جامعه علی الخصوص صدا و ســیما کمک کنند تا 
مهارت آموزی در جامعه نقش خودش را پیدا کند.مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان گلســتان در بخشی دیگر 
گفت: ترویج فرهنگ مهارت آموزی از طریق معرفی مهارت 
آموختگان موفق اشــتغال یافتــه و کارآفرین و همچنین 
معرفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و به تصویر کشیدن 
امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری مراکز می تواند نقش بســزایی در اشــاعه و 

ترویج مهارت آموزی داشته باشد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان: 

آموزش های فنی و حرفه ای یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی  هستند

خبر ویژه

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مشهد:

وقف،سهمبزرگیدرشبکهبهداشتودرماندارد
مشهد / محمدرضا رحمتی

رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه 
گفت: ما قدرت توســعه امکانات اما به 
صورت منطقی را با وزارت بهداشــت 
داریــم چرا که معتقدیم وقف ســهم 
بزرگی در توســعه شــبکه بهداشت 
و درمان دارد.حجت االســالم ســید 
مهدی خاموشــی در مراسم افتتاحیه 
دومیــن مرحلــه از هشــتمین دوره 
طــرح زائران رضــوی که در  مجتمع 
آموزشی امامت برگزار شد؛ بیان کرد: 
شما کادر درمان در خط مقدم جبهه 
نظام ســالمت هســتید و ما قدردان 
زحمات شــما هستیم.رئیس سازمان 
اوقــاف و امور خیریه در تبیین مفهوم 
مواسات گفت: کمک کردن به دیگران 
در زمینه های درمانی و یا اقتصادی و 
یا خود را در غم دیگران شریک کردن 
مواســات می گویند.وی با بیان اینکه 
باید برخی از پزشــکان و پرســتاران 
الیق عنوان منجی و فرشــته هستند 
در ادامه به بحث ارتباط سازمان اوقاف 
و وزارت بهداشــت اشاره کرد و افزود: 
به همین منظور گروههای مشــترک 
با وزارت بهداشــت و درمان تشکیل 

دادیم و اصرار دارم پلتفرم های دارو، 
درمان، تجهیزات پزشکی، رادیولوژی 
به گونه ای باشد که به تفاهم برسیم، 
ما قدرت توسعه امکانات اما به صورت 

منطقی را داریم.
حجت االســالم خاموشی بیان کرد: 
وقتی بیمارستان وقفی را تحویل می 
گیرید طبق توافــق نامه بارندی کار 
بیمارســتان روز اول شــکل بگیرد و 
نگذاریم این دســتگاهها مشکل پیدا 
کند و یا ســاختمان رو به فرســایش 
برود بعــد تصمیم بگیریم.وی افزود: 
مــا این تفاهــم نامه را پیش می بریم 
چــون معتقدیم وقف ســهم بزرگی 

در شــبکه بهداشــتی و درمانی دارد.
رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه 
بــا بیــان اینکه ما از همه شــما کادر 
درمان سپاسگذاریم و زبان ما در مقابل 
زحمات شــمل قاصر است؛ گفت: ما 
مانند همه دنیا درگیر کرونا شــدیم و 
متناسب با دنیا برای مهار کرونا برنامه 
ریــزی کردیم.وی افزود: عده ای می 
گویند ما واکســن نمی زنیم در حالی 
که اگــر متخصصین و حقوق جمعی 
جامعــه می گوید بایــد افراد تمکین 
کننــد تا این ویروس از ایران و جهان 
رخــت بربندد و ما بــه زندگی عادی 
برگردیم و جلو این ضررها گرفته شود.

حجت االسالم خاموشی بیان کرد: ما 
باید از این شبکه درمانی که صادقانه 
جان برکف در خط مقدم دفاع جانانه 
درمانی کرد را پاس بداریم و تشــویق 
و ترغیب کنیم و من نیز به شــهدای 
شــما با کمال احترام سالم می کنم و 
بــرای خانواده های آن ها طلب صبر 
می کنم.وی بیان کرد: ایران اســالمی 
به دانشــمندان و کسانی که در مسیر 
علــم گام برمیدارند افتخار می کند و 
ایران باید در افق آینده خود بسیاری 
از قلــه هــای علم و دانش را طی کند. 
چــرا ما نباید تجهیزات پزشــکی که 
تــوان تولید را داریم تولید نکنیم و از 
خــارج به چندین برابر قیمت بخریم 
لــذا  بایــد آینده را به گونه ای ببینیم 
که خــود تولید کننده این تجهیزات 
پزشکی باشیم.رئیس سازمان اوقاف 
و امور خیریه گفت: اگر کسی طرحی 
در ایــن زمینــه ها دارد که در مرحله 
تجاری ســازی است، میتواند تحریم 
را دور بزنــد، مســیر را نزدیک کند و 
برای شــهروندان ایران کاالیی ارزان 
تولیــد کند، اوقاف از ان طرح حمایت 

کامل می کند.
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کوتاه از جامعه

نگرانی از افزایش کرونا 
در شــهرهای زرد و آبی

عضو کمیته علمی ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونا با اشــاره به 
توقف روند کاهشــی کرونا در 
اکثر اســتان های کشور، گفت: 
ظاهرا رنگ بندی های کرونایی 
ارائه شده از شهرهای کشور بر 
اســاس موارد بســتری است؛ 
درحالی که آنچه که الزم است 
بدانیم تا بتوانیم تصمیم درست 
و به موقع بگیریم، این است که 
اطالعات در مورد موارد ابتالی 
جدید به روز باشــد.او با تاکید 
بر اینکه بیشــتر از آنکه از ثابت 
بــودن روند بیماری در شــهر 
نارنجی یا قرمز نگران باشــیم، 
نگــران تغییر روند بیماری در 
شــهرهای زرد و آبی هستیم، 
گفت: در کل در رنگ بندی های 
جدید تعداد شهرهای نارنجی 
افزایشی بوده است که حکایت 
از افزایش بیماران بســتری در 
آن شهرها دارد؛ ولی از آنجایی 
که شــهرهای بزرگی همچون 
تهران هنوز روند کاهشی دارند، 
در مجموع در کشــور هنوز هم 
روند بیماری افزایشــی نشده 
است. اگر بخواهیم درست رصد 
کنیم باید تمام آزمایشگاه های 
کشور که تســت های کرونا را 
انجام می دهند به ســامانه ای 
متصل شــوند و با دسترســی 
بــه این ســامانه و اســتخراج 
اطالعات به روز شــده می توان 
خیلــی زودتــر تصمیم گیری  
کــرد؛ اما تا زمانــی که تعداد 
مــوارد مثبت جدیــد با تاخیر 
به دســتمان برسد، نمی توانیم 
بــه موقع تصمیمات مهم برای 
مدیریت شــرایط اتخاذ کنیم.

وی افزود: نمی توان پیش بینی 
دقیقی از زمان بروز پیک ششم 
داشت.یونسیان درباره سامانه 
مدیریت هوشمند کرونا، گفت: 
پیشــنهاد این سامانه و برنامه  
مکتوبی که از آن ارائه شد، خوب 
بــود؛ اما اینکه در عمل چگونه 
اجرایی شــود، منتظر وصول 
گزارشات هســتیم تا بتوانیم 
تصمیم گیری درســتی داشته 
باشــیم.وی همچنیــن گفت: 
تصمیمات اصلی در ستاد ملی 
مدیریت کرونا گرفته می شود 
کــه همه  اعضای کمیته علمی 
در آنجــا حضور ندارند و به نظر 
می رســد نیاز است که ارتباط 
مستمرتر و تنگاتنگ تری بین 
کمیته علمی و ستاد ملی مطرح 
باشــد تا کمیته علمی بداند که 
به چه موضوعاتی می تواند ورود 
کند.به عبارت دیگر مشــخص 
نیست بررسی ها و تصمیماتی 
کــه در کمیتــه علمی صورت 
می گیــرد، تا چــه اندازه مورد 
اعتنا و اســتفاده در ستاد ملی 
قــرار می گیرد.او گفت: جایگاه 
کمیته علمی و ستاد ملی هنوز 
به شکل شفاف مشخص نشده 
و بعضــا ابالغ هــای موازی هم 
برای مسئولینی در این دو نهاد 
صادر شــده و منتظر هستیم تا 
با حذف صریح موازی کاری ها، 
اثربخشــی این نهادها افزایش 

یابد.

 تایید مازوت سوزی 
در 3 کالنشهر کشور

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط  زیست 
با تاکید بر ممنوعیت اســتفاده 
از ســوخت مازوت در شهرهای 
تهــران، اصفهان و کرج، مصرف 
مازوت در برخی شهرهای کشور 
را تایید کرد.داریوش گل علیزاده 
افزود: در ســال های گذشته در 
تهــران، اصفهان و کرج به هیچ 
وجــه از مــازوت در نیروگاه ها 
استفاده نشد و آلودگی سال های 
گذشته در این شهرها ارتباطی به 
سوزاندن مازوت نداشت. مشعل 
مازوت سوز در واحدهای صنعتی 
این استان ها پلمب است ، اما در 
شــهرهایی مانند تبریز، مشهد و 
همدان مازوت مصرف می شــود 
و اگــر این شــهرها در شــرایط 
اضطرارآلودگی هوا قرار بگیرند 
باید به اســتفاده از سوخت های 
پاک مانند ســوخت های گازی 
یــا نفت و گاز با میزان ســولفور 
مناســب ســوق پیدا کنند.وی 
افزود: در سال های اخیر آلودگی 
هــوا در تهران و اصفهان به علت 
مصرف مازوت نبوده است و منابع 
ایــن آلودگی خودروها، صنایع و 
منازل شــخصی بوده اند.اگر در 
تهران همه سوخت ها و خودروها 
در شرایط استاندارد باشد، باز هم 
به دلیل جمعیت باالی شــهر و 
میزان باالی انتشــار آالینده ها 
در شــرایطی کــه وارونگی هوا 
رخ دهد، آلودگی اتفاق می افتد.

گل علیــزاده در حالــی مصرف 
مــازوت در تهران را رد کرده که 
ســازمان محیط زیست نامه ای 
بــه دادســتانی تهــران درباره 
نیروگاه هــای  مازوت ســوزی 

تهران ارسال کرده بود.

مهلــت ثبت نام آزمون 
دانشنامه و گواهینامه 

دندانپزشکی تمدید شد
دانشــنامه  کتبــی  آزمــون 
تخصصــی  گواهینامــه  و 
روز  در   ۱۴۰۰ دندانپزشــکی 
ســه شــنبه ۱۹ بهمن و آزمون 
شفاهی در روزهای چهارشنبه، 
پنجشنبه و جمعه ۲۰، ۲۱ و ۲۲ 
بهمن ۱۴۰۰ برگزار می شــود.

داوطلبان واجد شرایط که دوره 
دســتیاری را طبــق مقررات به 
پایان رسانده اند فرصت داشتند 
در بــازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ مهر در 
ایــن آزمون ثبت نام کنند.مرکز 
ســنجش آموزش پزشکی اعالم 
کــرد داوطلبانی که در این بازه 
زمانــی موفق به ثبت نام نشــده 
مــی توانند در روزهــای ۲۳ تا 
۲۷ آذرماه با مراجعه به ســایت 
مرکز ســنجش آموزش پزشکی 
 www.sanjeshp.ir به نشــانی
مراجعــه و به صــورت اینترنتی 
کنند.داوطلبــان  نــام  ثبــت 
بایــد در همیــن بــازه زمانــی 
 نســبت به ثبت نام در ســامانه

 obligat.behdasht.gov.ir
نیز اقدام کنند.

7جامعه

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی ســازمان بیمه سالمت 
گفت: موضوع تحت پوشش قرار گرفتن درمان ناباروری 
بانوان در بودجه امسال دیده شده که بعد از مکاتبات با 
دولت و  دریافت مصوبه از هیات دولت به ســمت انعقاد 
قرارداد با موسســات مربوطه رفتیم تا خدمات ناباروری 

را بیمه کنند.
حنان حاجی محمودی با بیان اینکه ذیل اعتبار سیاست 

های جمعیتی، ما دو موضوع بیمه مادران فاقد بیمه و فرزندان خردســال آنها 
را در دســتور کار داریم، افزود: در همین راســتا اقدامات مربوط به بیمه همه 
افرادی که مشــمول این طرح بودند، بدون هیچ محدودیتی انجام شــد که در 

آمار بیمه ســالمت وجــود دارد.وی با بیان اینکه هزینه 
سونوگرافی، انواع جراحی ها، تصویربرداری، آزمایشات، 
دارو و هر هزینه ای که مربوط به این موضوع شود، تحت 
پوشــش بیمه قرار خواهد گرفت، گفت: این موضوع به 
عنوان نشــان ناباروری مطرح شــده، به این معنا که یک 
پزشــک متخصص زنان می تواند این نشــان را به بیمه 
شــده خود متصل کند و پس از آن شــخص می تواند از 
خدمات ســتاره دار که براســاس دستورالعمل های وزارت بهداشت است، بهره 
مند شــود. مدیر کل دفتر خدمات تخصصی ســازمان بیمه ســالمت افزود: این 

طرح به مرور زمان توسعه پیدا می کند.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت:

درمان ناباروری بانوان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

خبر ویژه

گشایی به رنگ  بندی ارتباط ندارد باز

روزنخست بازگشاییکمرمقمدارسدر
 دیروز  شنبه ۱۵ آبان ماه آغاز فعالیت 
دبیرســتان های متوسطه دوره دوم 
بــود، دانش آموزان متوســطه اول و 
ابتدایــی نیز از اول آذرماه به مدارس 
می رونــد.در حالی که انتظار می رفت 
وزارت آموزش و پرورش تجربه ســال 
گذشته خود برای بازگشایی مدارس 
را مدنظــر داشــته باشــد امــا در بر 
همان پاشــنه قبلی می چرخد.اجرای 
آمــوزش حضوری در دوران شــیوع 
کرونا با پیش شــرط های بهداشــتی 
همراه اســت. در این خصوص وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در شــهریورماه ســال جاری اقدام به 
تدوین دستورالعمل مراقبت و کنترل 
بیمــاری کرونا ویــروس در مدارس 
)نســخه ۶: در شــرایط فاصله گذاری 
اجتماعی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – 
۱۴۰۰( کرد. فاصله گذاری اجتماعی، 
تهویه هوای کالس درس، جلوگیری 
از حضــور افــراد دارای عالئم ابتال در 
مدرسه، اســتفاده از ماسک، رعایت 
بهداشت فردی و شستشوی دست ها 
اصلی ترین اقدامات تعیین شــده در 
این دستورالعمل است.حتی با فرض 
کافی بــودن مســاحت کالس های 
درس بــرای فاصله گذاری اجتماعی، 
موضوع بــرودت هوا و پنجره های باز 
بــرای مدارس معضلی جدی اســت. 
به خصوص آنکه برخی شــهرها مانند 
مشــهد، همدان، شهرکرد و سنندج 
بــا دمــای زیر صفر مواجــه خواهند 
بود.مشــکل تهیــه مواد شستشــو و 
ضدعفونی کننــده حتــی پیــش از 
دوران شــیوع ویــروس کرونا نیز در 
توان غالب مدارس نبود. تهیه ماسک 
بــرای دانش آموزان به ویژه در مناطق 
محروم مشــکل مهم دیگری است که 
منجر به عدم اســتفاده از ماسک و یا 
استفاده از ماسک های غیراستاندارد 
و مستعمل می شود که وزارت آموزش 
و پرورش هیچ برنامه ای برای مدیریت 

این مشکالت اعالم نکرده است.

گشایی به رنگ بندی   باز
ارتباط ندارد

علیرضا کمره ای ســخنگوی آموزش 
و پرورش با تأکید بر اینکه بازگشایی 
مدارس ارتباطی به رنگ بندی شهر ها 
ندارد و در شهر های قرمز و نارنجی هم 
مدارس دایر خواهند شد، گفته است: 
اگر مراجع بهداشــتی تصمیم خاصی 

درباره شــهر یا منطقــه ای بگیرند ما 
تابع تصمیمات آن ها خواهیم بود. وی 
همچنین ذکر کرده است: آموزش در 
بیشــتر مدارس به صورت ترکیبی و 
بر اســاس تصمیم شورای مدرسه به 
صورت حضوری و مجازی خواهد بود، 
اما ســاعت کار معلمان افزایش پیدا 
نخواهد کرد و معلمان طبق ســاعت 

موظف خود تدریس خواهند کرد.

گشایی  مدارس در اولین روز باز
کالس های حضوری

مشاهده  چند دبیرستان و هنرستان 
در ســطح شــهر تهران حکایت از آن 
داشت که با وجود حضور کادر اجرایی 
در مدرسه، خبری از آموزش حضوری 
نیســت. مدیر یکی از دبیرستان های 
شهر تهران در این باره گفت: با توجه 
بــه اینکه از مدت ها قبل اعالم شــده 
بــود مدارس کمتر از ۳۰۰ نفر از اول 
آبــان و مدارس باالی ۳۰۰ نفر از ۱۵ 
آبان باز می شــوند، جلسات متعددی 
با همکاران در مدرســه برگزار کردیم 
و کمیته بهداشــت مدرســه شــکل 
گرفــت.وی افزود: قرار بود، مدارس از 
۱۵ آبان به صورت محدود باز شــوند؛ 
ما در مدرســه ۴ ســالن بزرگ داریم 
و می توانیــم کالس هــای درس ۳۷ 
نفره را در این ســالن ها برگزار کنیم، 
نظافت و ضدعفونی انجام و صندلی ها 
با فاصله ۱,۵ متر چیده شد همچنین 
به همکاران اطالع دادیم طبق برنامه 
تعیین شده اقدام کنند و در هر زنگ 
۴ کالس حضور داشــته و تا ظهر در 
مدرسه باشند.این مدیر مدرسه گفت:  
آماده بازگشایی بودیم و ماسک و الکل 
تهیه شد اما روز چهارشنبه که قرار بود 
بــه ما مجوز فعالیت حضوری بدهند، 
گفتند از سوی آموزش و پرورش شهر 
تهران اعالم شده است فعاًل دست نگه 
داریــد و مجوز صادر نشــد؛ احتمال 

می دهــم طی روزهــای آینده مجوز 
صادر شود و به سمت آموزش حضوری 
برویم.وی درباره اینکه برای بازگشایی 
حضــوری بــا چه مشــکالتی مواجه 
هستید؟ عنوان کرد: مدرسه ما بزرگ 
اســت و فضای کافی در اختیار داریم 
بنابراین نگرانی نداریم اما مدارسی که 
کوچک هســتند باید دانش آموزان را 
به چند گروه تقسیم کنند و کار برای 
معلمان دشوار می شود. از سوی دیگر 
به مدارس حاشــیه شهرها و مدارس 
دولتی ضعیف تر باید سرانه بهداشتی 
بدهنــد تا بتوانند ملزومات مورد نیاز 
بــرای آموزش حضوری را تهیه کنند، 
آخرین ســرانه بهداشتی توزیع شده 
مربوط به سال تحصیلی گذشته است.

این مدیر مدرســه بــا تأکید بر اینکه 
آمــوزش حضوری را اختیاری تعیین 
کرده ایــم و اجباری در کار نیســت، 
بیــان کــرد: با احتســاب فوق برنامه 
در هفتــه ۳ زنــگ ریاضــی داریــم 
 کــه یــک زنگ حضــوری و دو زنگ 

غیرحضوری است.

 آموزش حضوری است
اما اختیاری!

مســعود ثقفی ســخنگوی آموزش 
و پرورش شــهر تهران در پاســخ به 
این پرســش که چرا مدارس شــهر 
تهــران فعالیت حضوری خود را آغاز 
نکرده انــد گفت: آموزش حضوری در 
تمام مدارس متوسطه دوره دوم شهر 
تهران از امروز به صورت رســمی آغاز 
می شــود اما اینکه چــرا هنوز برخی 
مــدارس مجوز آمــوزش حضوری را 
دریافــت نکرده اند به دلیل فرآیندی 
اســت که باید طی شود، البته تأکید 
نداریــم بازگشــایی یک بــاره اتفاق 
بیفتد بلکه روند آن تدریجی اســت.

وی افــزود: مبنای فعالیت آموزشــی 
مدارس رعایت رعایت دقیق پروتکل 

بهداشتی ۰۶ و شیوه نامه فعالیت های 
آموزشــی و تربیتی اســت بنابراین 
مدارس باید درصورت دریافت مجوز 
بازگشــایی به شیوه ترکیبی از منطقه 
حتماً گروه بندی حضور دانش آموزان 
را براســاس شاخص های ذکر شده در 
دســتورالعمل های بهداشتی رعایت 
کنند، این شــاخص ها مواردی است 
همچــون رعایت ۲,۲۵ متر مربع فضا 
برای هر دانش آموز و فاصله ۱,۵ متری 
از هر طرف بــرای چیدن صندلی ها.

ســخنگوی آموزش و پرورش شــهر 
تهران گفت: کمیته سالمت مدارس، 
شــورای مدرســه و کارگروه سالمت 
اداره آمــوزش و پرورش منطقه روند 
بازگشایی مدارس را بررسی می کنند 
و بــا توجــه به پروتکل هــای موجود 
بررســی می شــود که مدرسه تا چه 
میــزان توانایی رعایت آنهــا را دارد 
پس از آن برای بازگشــایی حضوری 
تصمیم گیــری می کننــد؛ به عنوان 
مثــال ممکن اســت در مدرســه ای 
شــرایط به گونه ای باشــد که در هر 
کالس فقــط ۱۰ دانش آمــوز بتوانند 
حضور داشــته باشــند.ثقفی درباره 
اینکه آیا بازگشایی مدارس حضوری 
است یا اختیاری؟ متذکر شد: اجباری 
برای بازگشــایی وجود ندارد، ممکن 
اســت شورای مدرســه به این نتیجه 
برسد که توانایی رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را دارند بنابراین آموزش 
می توانــد حضوری باشــد، اجباری 
بــرای آموزش حضوری وجود ندارد و 
مطابق قوانین اگر مدرســه تشخیص 
داد می تواننــد آموزش غیرحضوری 
داشــته باشــند.در این میان برخی 
کارشناســان این پرســش را مطرح 
می کنند که آموزش و پرورش چرا به 
سراغ بازگشایی کالس های حضوری 
به صورت پایه به پایه و با اولویت دانش 
آموزانــی که نتوانســته اند با آموزش 
مجــازی خود را تطبیق دهند، نرفته 
است؟این گروه پیشنهاد می کنند در 
صورت الزام به بازگشایی کالس های 
حضــوری، این اقدام به صورت گام به 
گام و بــا اولویت دانش آموزان دارای 
پایــه درســی ضعیــف در پایه های 
تحصیلی نهم و دوازدهم صورت پذیرد 
تا بدین ترتیب هم مدارس با امکانات 
ضعیف و محدود خود توان اجرای آن 
را داشته باشند، و هم خانواده ها دچار 

نگرانی کمتری شوند. 
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ح کرد: وزیر ارشاد مطر

تا یک سال ونیم آینده در 
تولید کاغذ به خودکفایی 

الزم خواهیم رسید
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
در حاشــیه بازدید از پروژه های 
سینمایی ســازمان سینمایی 
حــوزه هنــری از راه انــدازی 
شورای عالی ســینما با حضور 

رئیس جمهور خبر داد.
اســماعیلی همچنیــن درباره 
موضــوع تامیــن کاغــذ مورد 
نیــاز کشــور گفــت: مــا همه 
زیرساخت های الزم را در اختیار 
داریم و تا یک ســال و نیم آینده 
تقریبــاً در صنعت تولید کاغذ به 
خود کفایی الزم خواهیم رسید. 
هفته گذشته جلسه ای با معاون 
اول رئیــس جمهور داشــتیم و 
امیدواریــم زمانبندی دقیق با 
برنامه روشــن تدوین کنیم تا به 
۸۰ درصــد تولیــد مورد نیاز در 

حوزه نشر و کتاب برسیم.

رضا صادقی در ترکیه 
کنسرت برگزار می کند 

جزییات جدیدی از اولین اجرای 
زنده رضا صادقی در استانبول و 
دالیل برگزاری این کنسرت در 

خارج از کشور بازگو شد.
 میــالد ماهــان راد ـ مدیــر 
عامل موسســه فرهنگی هنری 
»لیمــا«ـ  درباره این کنســرت 
گفــت: در حالی کــه وضعیت 
کنســرت های داخــل ایران در 
ماه های گذشته پیچیدگی های 
خاصی داشت، پیشنهاد اجرای 
زنده رضا صادقی در اســتانبول 
پــس از اســتقبال ایرانی ها از 
کنسرت های مختلف در ترکیه، 
مطرح شــد. رضا صادقی هم با 
بررسی جوانب مختلف، اجرایی 
ویژه را برای این کنسرت در نظر 
گرفته اســت کــه در تاریخ ۲۵ 
دســامبر )۴ دی ماه( همزمان با 
 جشن شب کریسمس در سالن
attila ilhan hall استانبول برگزار 
خواهد شــد. ماهــان راد درباره 
برخی کنسرت های  حواشــی 
خارج از کشور و خروج میلیاردها 
تومــان ارز از ایران برای حضور 
در ایــن برنامه هــا نیز توضیح 
داد: حدود دو ســال اســت که 
موســیقی در ایران تعطیل شده 
و تالش هــای مدیران فرهنگی 
برای شروع مجدد چرخه اجراها 
در کشــور به دالیل مختلف به 
تعویق افتاده اســت. مخاطبان 
موسیقی هم به هر حال عالیقی 
دارنــد و این موضوع در ماه های 
گذشــته حواشی فراوانی را هم 
در پی داشــته است. امیدوارم با 
روی کار آمــدن مدیران جدید و 
اتفاقــات مثبتی که در یکی دو 
هفتــه اخیــر رخ داده، بار دیگر 
شــاهد رونق گرفتن موسیقی و 
کنســرت در ایران با حفظ همه 

پروتکل های بهداشتی باشیم. 

فرهنگ و هنر

گان  تنگه بوچیر هرمز
 مکانی خارق العاده

و دست نیافتنی

برای رســیدن به تنگه بوچیر یا 
چله بوچیر باید خود را به استان 
زیبای هرمزگان برسانید. جایی 
در میانه راه بوشهر و بندرعباس، 
در نزدیکی شــهر پارســیان، 
روســتایی به نام بوچیر وجود 
دارد که تنگه بوچیر در ارتفاعات 
کناری آن جــای خوش کرده 
اســت. تنگه ای باریک و پرآب 
که در میان شکاف صخره ها قرار 
دارد و شــما را از گرمای سوزان 
تابســتان به ســرما و خنکای 
زمستان می برد. تفاوت دمایی 
میان قسمت های بیرونی تنگه 
با درون آن به اندازه ای ست که 
حتی در فصل تابســتان نیز در 
داخل این تنگه، قندیل های یخ 
به چشم می خورد؛ قندیل هایی 
کــه در کنار چشــمه انتهایی 
تنگــه، آب روان داخــل دره 

بوچیر را تامین می کند. 
برای شروع دره نوردی تان باید 
خــود را به دهانه شــکاف تنگ 
بوچیــر برســانید. برای گذر از 
چله پایین باید بیشــتر مســیر 
را از آب عبــور کنیــد. ۵۰ متر 
ابتدایی پیش روی تان عمق آب 
زیاد خواهد بود که برای گذر از 
آن یا باید شنا کنید یا با استفاده 
از قایق و تیوپ بادی خود را به 
سمت دیگر برسانید. چاله های 
بعدی نسبتا کم عمق تر می شود 
و تقریبا به کف دره می رســید. 
گاه در گوشــه و کنــار تنگه به 
النــه پرنده ها بر می خورید؛ اما 
دقت کنید که در طول مسیر به 
این پرنده ها و ماهی های درون 

حوضچه ها آسیبی نرسانید. 
پــس از گذشــتن از ۳۰۰ تــا 
۴۰۰ متر از مســیر، آبشــاری 
در مقابل تــان قرار می گیرد که 
شــما را به ســمت چله بعدی 
بیشــتر  می کند.  راهنمایــی 
بخــش دره نوردی در چله دوم، 
نیاز بــه صخره نوردی دارد. در 
قســمت هایی از این چله باید 
از دره خارج شــوید و دوباره به 
آن بازگردیــد. در انتهای تنگه، 
گودالــی به عمــق ۳۵ متر قرار 
دارد کــه اگــر از باال به آن نگاه 
کنید متوجه می شوید که شکل 
آن شــبیه به قلب است. اینجا 
کار شــما به پایان می رســد و 
می توانیــد راه برگشــت را در 

پیش بگیرید. 

گردشگری

دانشمندان دانشگاه نیومکزیکو موفق به ساخت واکسنی شدند که با پوشش 
سلول های سرطانی با سیلیس سیستم ایمنی بدن را در برابر این بیماری تقویت 

می کند.
متاسفانه، همانطور که محققان در این تالش جدید تاکید می کنند، بدن آنتی 
ژن های تومور جهانی را که بتوان برای چنین واکسنی استفاده کرد، بیان نمی کند. 
آن ها در کار خود بر اساس تالش های قبلی هستند که نشان داده اند سلول های 
تومور اتولوگ )سلول های جمع آوری شده از همان بیمار( ممکن است برای ایجاد 
واکسن های منحصربه فرد پلی کلونال برای انواع خاصی از سرطان ها استفاده 

شوند. این مشکل پیدا کردن یک آنتی ژن با بیان جهانی را حل می کند.

بــرای ایــن منظور محققان رویکــرد جدیدی را امتحان کرده اند که شــامل 
اســتفاده از ســلول های تومور اتولوگ پوشــیده شده با سیلیس به طور خاص 
با اســتفاده از سیلیس ســازی برودتی ســلول های تومور می شود. این فرآیند 
شــامل حفظ آنتی ژن های تومور بازیابی شــده از بیمار با پوشاندن آن ها با یک 
الیه بسیار ریز سیلیس است، روشی که آنتی ژن ها را به گونه ای حفظ می کند 
که آن ها را برای اســتفاده بعدا در دســترس قرار می دهد و به دنبال آن یک 
پوشش تقلید کننده بیماری زا اضافه می شود. پوشش نهایی برای فعال کردن 
 سلول های دندریتی که آنتی ژن ها را به سلول های T تحریک می کنند، عمل

 می کند.

که سیستم ایمنی بدن را در برابر سرطان تقویت می کند کسنی  ساخت وا

دریچه علم

کتابکده 

کارتون 

درس خوندن 
 پولدارها هم 
خبرساز شد!

یک منتقد آموزشی با 
اشاره به اینکه 4 میلیون 
دانش آموز به شبکه شاد 
دسترسی ندارند، گفت: 

ثروتمندان 67 برابر فقرا 
برای تحصیل خرج می کنند 

و عمال کشور ما دست 
بچه پولدارها افتاده است. 
موضوعی که سوژه انتشار 

کارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

کتــاب »حوض خون« پس از اشــاره رهبر معظم 
انقالب در دیدار با دست اندرکاران کنگره شهدای 
اســتان زنجان مورد استقبال مردمی قرار گرفت و 

به چاپ چهارم رسید.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تســنیم، 
پــس از بیانــات رهبــر معظم انقــالب در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره شــهدای استان زنجان 
و اشــاره ایشــان بــه کتاب »حوض خــون«، این 
کتاب به چاپ چهارم رســید. ایشــان در بخشی از 
سخنرانی شــان با اشــاره به کتاب »حوض خون« 
فرمودنــد: »مــن اخیراً یک کتابــی خواندم به نام 
»حــوض خون« - البّته مــن در اهواز دیده بودم؛ 
خودم مشاهده کردم آنجایی را که لباس های خونی 
رزمندگان را و ملحفه های خونی بیمارســتان ها و 
ـ که  رزمنــدگان را می شســتند؛ ]اینها را[ دیدمـ 
این کتاب تفصیل این چیزها را نوشته؛ انسان واقعاً 
حیرت می کند؛ انســان شرمنده می شود در مقابل 
این همه خدمتی که این بانوان انجام دادند در طول 
چند ســال و چه زحماتی را متحّمل شدند؛ این ها 

چیزهایی است که قابل ذکر کردن است.«
کتاب »حوض خون« که توســط انتشارات راه یار 
منتشر و به قلم فاطمه سادات میرعالی نوشته شده 
اســت، روایتی است از جهاد و ایستادگی بخشی از 

زنان استان خوزستان در جنگ تحمیلی. نویسنده 
برای ثبت خاطرات زنانی که زیر موشک باران شهر 
اندیمشک به شستن لباس و ملحفه های رزمندگان 
مشــغول بودند، به ســراغ تک تک آنها رفته و پای 

خاطرات آنها نشسته است.
اما پیدا کردن هرکدام از این زنان و راضی کردن آنها 
برای بیان خاطرات پس از گذشت قریب به ۴۰ سال 
کار ساده ای نبود. میرعالی در این باره به تسنیم گفته 
است: پیدا کردن این خانم ها بخشی از مشکل کار ما 
بود. تعدادی از این خانم ها فقط نام مستعار داشتند. 
ما باید به دنبال خانمی می گشتیم که فقط یک استم 
مستعار از او داشتیم. مثالً به ما گفته بودند که »ننه 

غالم« پای ثابت رختشویی بودند. خب، ما این خانم 
را چطور پیدا کنیم؟ می گفتند او احتماالً در محله 
راه آهن زندگی می کند. می رفتیم به محله و با زنان 
دیگر هم صحبت می شــدیم و از آنها درباره دوران 
جنگ می پرســیدیم تا کم کم فرد مورد نظر را پیدا 
می کردیم. این کوچه و آن کوچه را می گشتیم. یکی 
از خانم ها را به صورت اتفاقی در ایستگاه اتوبوس پیدا 
کردیم، یکی دیگر را در مجلس روضه پیدا کردیم و ... 
. کتاب »حوض خون« با مشارکت و همکاری هشت 
تن از دوســتان دیگرم که کار تحقیق و پژوهش را 

برعهده داشتند، به ثمر نشست و منتشر شد.
کتــاب »حوض خون« توانســت بخش دیگری از 
روایت های ناگفته از ایثار و فداکاری زنان در جنگ 
تحمیلی را به تصویر بکشد؛ زنانی که پس از گذشت 
چهــار دهه همچنان در گمنامی زندگی می کنند. 
میرعالــی در این  رابطه گفته اســت: گمنامی این 
خانم ها به گونه ای بود که حتی گاه خانواده هایشان 
هم خبر نداشتند که آنها در جنگ چه کرده اند. مثاًل 
خاطرم هست وقتی کتاب منتشر شد، نوه یکی از این 
خانم ها به ما می گفت ما دســت های مادربزرگمان 
را بعد از خواندن این کتاب می بوســیم. ما تا پیش 
از ایــن اصاًل اطالع نداشــته مادربزرگی که آنها را 

بزرگ کرده، چنین نقشی در جنگ داشته است.

»حوض خون«، روایت زنان از کمک در جنگ


