
بعد از ۴۰ روز وقفه؛

مالیات خانه های لوکس  باالخره ابالغ شد

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

   پس از امتناع دولت روحانی برای تصویب دریافت مالیات از خانه های لوکس در سال 99 و 
1400، دولت سیزدهم آن را تصویب و با 40 روز وقفه از سوی سازمان مالیاتی ابالغ شد. آیین نامه 
دریافت مالیات از خانه  ها و باغ ویالهای لوکس بعد از 40 روز وقفه ) از زمان تصویب هیات وزیران( 

از سوی مسئوالن سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابالغ شد. با وجود گذشت ۷ ماه 
از ســال، دولــت دوازدهــم بــه دالیــل نامعلومــی از تصویب ضوابــط اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون 

 | صفحه3 بودجه سال 1400 امتناع کرد اما دولت سیزدهم در 14 مهرماه آن را تصویب کرد...

مجلس با رئیسی همراه نشد

وزارت آموزش و پرورش بی وزیر ماند

صفحه 2 

1400 آبــان   26 چهارشـــــــــنبه      1969 پیاپــی:  بیع الثانــی 1443     17 نوامبــر 2021      8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره    11 ر

رییســی در تماس تلفنی با رییس جمهوری روســیه :

برای لغو همه تحریم ها 
 ضد ملت ایران
 جدی هستیم

کیــد بــر لزوم لغو       رییــس جمهــوری بــا تا
کیــد  همــه تحریم هــا علیــه ملــت ایــران تأ
کرات  کرد: جمهوری اسالمی ایران در مذا
جــدی اســت و بــه همیــن میــزان در تامین 
حقوق ملت مان مبنی بر لغو تحریم ها هم 

جدیت داریم...

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی :

خاموشی های اخیر 
ارتباطی به کمبود 

سوخت نیروگاه ها ندارد 
     مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق 
حرارتــی گفــت: در حــال حاضر ما مشــکل 
ســوخت رســانی در نیروگاه ها برای تولید 

برق نداریم...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

تعطیلی  بازار سیاه 
داروهای کرونا

7

ایران باالترین یارانه 
 انرژی را 

به پولدارها می دهد
4

سرانه کتاب  هر خانواده 
ایرانی ۲۴ جلد است

8

 قیمت قطعی دالر 
 برای سال 1۴01 

مشخص شد
3

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

گهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای  آ
به شماره سامانه ۲000001۲900000۴۲

مسعود حق لطفی - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

از کلیــه پیمانــکاران دارای صالحیــت حداقــل رتبــه 5 در رشــته راه و ترابــری دعــوت بــه عمــل مــی آیــد بــرای مشــاهده و 
دریافــت اســناد فراخــوان  عمومــی یــک مرحلــه ای » اجــرای پــروژه اصــالح هندســی 15 نقطــه منتخــب شــهر جدیــد هشــتگرد « با 
مبلــغ بــرآورد اولیــه بــه عــدد:  82,293,278,513 ریــال از تاریــخ 1400/08/29 لغایــت 1400/09/08 بــه ســامانه تــدارکات 

الکترونیــک دولــت بــه نشــانی setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
چاپ نوبت اول 1۴۰۰/8/25    چاپ نوبت دوم1۴۰۰/8/26

 نوبت دوم

حسن بهشتی پور  
  کارشناس مسایل بین الملل

در ســال های اخیــر تحــرکات 
دیپلماتیــک و غیــر دیپلماتیک 
میــان  در  صهیونیســت های 
برای  کشورهای عربی-آفریقایی 
هدایت دولت های منطقه به سمت عادی سازی روابط با  
تل آویو تشدید یافته است. در این مسیر »ایران هراسی« و 
»فروش امنیت« یکی از ابزارهای مهم رژیم صهیونیستی 
برای تحت ســلطه قراردادن کشــورهای اسالمی است. 
برهمین اســاس خبرنگار »راهبرد معاصر« در گفتگو با 
حســن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل به دنبال 
واکاوی این موضوع بوده اســت که در ادامه به مطالعه 

آن خواهیم پرداخت.
»این اقدامات اســرائیل کار جدیدی نیســت چرا که در 
طی ۴۰ سال گذشته اسرائیلی ها به شیوه های مختلف 
این اقدامات را علیه ایران انجام می دادند و اصوال ایران 
هراسی را شبکه ها و رسانه های وابسته به صهیونیست 
در همه دنیا از اروپا تا آمریکا و عربســتان مرتب تبلیغ 

می کنند.«
 اســرائیلی ها به دنبال آن هســتند که اعراب و حکومت 
های عربی را از ایران بترســانند.»رژیم صهیونیستی به 
دنبال آن اســت که به کشــورهای عربی به واسطه ترس 
از ایران  وعده تامین امنیت دهد و موضوع مشــروعیت 

سازی  روابط با خودش را دنبال کند
این حکومت قطعا نامشــروع است اما برخی کشورهای 
منطقه به این سیاست تن دادند و به دنبال عادی سازی 
روابط هســتند. به هر روی این سیاســت اسرائیل )کم و 
بیش( در ۴۰ ســال گذشــته همواره پا برجا بوده بوده 

است.«
طی چند ســال اخیر پس از  انعقاد برجام یعنی پس از 
ســال 139۴، که ایران به توافق هســته ای دست یافت 
این  تبلیغات گســترش بیشتری پیدا کرد چرا که ایران 
با ۶ قدرت  جهانی پای میز مذاکره نشســته و به توافق 
رسیده بود و این خالف آن چیزی است که صهیونیست 

ها سالها علیه آن کار می کردند.
باید توجه داشــت که اکنون رژیم صهیونیســتی روی 
عراق و کشورهای عربی متمرکز است به ویژه عربستان 
سعودی، کویت و قطر چراکه هنوز دارند در عادی  سازی 

کامل روابط مقاومت می کنند. 
کنون بحرین و امارات کامال روابط را عادی کرده اند ولی 
عربستان و کویت و عمان و قطر هنوز در برخی موارد و 
زمینه ها  به عادی سازی روابط تن نداده اند و در نتیجه 
هنوز رســما آن روابطی که اســرائیل مد نظر دارد شکل 

نگرفته  و برقرار نشده است.
 هدف اصلی اسرائیل از عادی سازی روابط با کشورهای 
عربی نخست »ایجاد مشروعیت« برای رژیم نامشروع 
صهیونیستی و دوم ایجاد یک جبهه جهانی علیه ایران 
است .اسرائیل به دنبال آن است که اگر نتوانست جبهه 
جهانی علیه ایران تشــکیل دهد. رژیم صهیونیســتی 
به دنبال آن اســت در منطقه غرب آســیا یک جبهه 
مشــترک از مصر، سودان، عربستان، بحرین و امارات 

و ..  تشکیل دهد.
 اسرائیل از طرفی در کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان 
به دنبال ادامه این  روند است تا هر چه زودتر و گسترده 
تر بتواند آن را تشکیل دهد لذا ما باید تالشمان این باشد 
که با بهبود روابط خارجی با کشورهای منطقه  و حاشیه 
خلیج فارس مانع از موفقیت سیاســت صهیونیســت ها 

شویم.
باید با عادی کردن روابط مان با کشورهای منطقه مانع 
موفقیت اسرائیل در اهداف اش شویم. ما باید روابط مان 
را با کشــورهای همســایه تحکیم و طرح صلح هرمز را 
دنبال کنیم و به سمت همکاری های منطقه ای برویم. 
وقتی منافع مشــترک را تعریف و همکاری منطقه ای 
شــکل دادیــم آنگاه می توانیم مانــع از نگرانی در مورد 
ایران هراســی  شــویم و با همه امکانات سیاسی، نظامی 

و دیپلماتیک با این روند ایران هراسی مقابله کنیم.

یادداشت

هدف رژیم صهیونیســتی از عادی سازی 
روابط با کشورهای عربی چیست؟

 ذبیح اهلل خداییان ســخنگوی قوه قضائیه صبح دیروز 
پنجمین نشســت خبری خود ضمن گرامیداشــت یاد 
و خاطــره شــهید طهرانی مقدم اظهــار کرد: امروز اگر 
اســتکبار جهانی شعار موشــکی را به زبان نمی آورد به 

دلیل جانفشانی این شهید بزرگوار است. 
 برخی وام های کالنی گرفتند و اقساط را 

پرداخت نمی کنند
خدائیان در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه وضعیت 
بدهکاران بانکی به چه صورت اســت، گفت: افرادی که 
اقدام به اخذ تســهیالت از بانک ها می کنند در ابتدا باید 
بانک ها هنگام پرداخت این تسهیالت ضمانت های الزم را از 
آنها اخذ کنند. بنابراین وصول مطالبات در وهله اول به عهده 
بانک ها اســت اما برخی از افراد هستند که وام های کالن 
را گرفتــه انــد و از پرداخت بدهی های خود هم خودداری 
می کنند و اقساط را به موقع پرداخت نمی کنند. وی افزود: 
مبالغ کالنی تاکنون وصول و برخی کاماًل تسویه کرده اند 
و ظرف دو سال گذشته ۴9 هزار میلیارد تومان از طریق 
اجراییه ثبتی وصول کرده ایم.اگر چنانچه دولت نتوانست 
از راهکارهایی که دارند مطالبات را وصول کنند دستگاه 

قضائی همکاری های الزم را با دولت دارد.
رای بیژن قاسم زاده نقص تحقیقات داشت

خداییان در پاسخ به پرسشی درخصوص نقض رای بیژن 
قاسم زاده در دیوان عالی کشور اظهار کرد: یکی از جرایم 
ارتکابی توسط ایشان جرم ارتشا بود که در خصوص این 
بخش از پرونده در دیوان عالی کشــور نقص تحقیقاتی 
گرفته شده و رای نقص شده است و به دادگاه صادرکننده 
رای ارجاع شده و دادگاه در حال حاضر در حال تکمیل 

تحقیقات و استماع اظهارات شهود است.
وی افزود: قسمت دیگر حکم صادره نقض بالارجاع شده 
بــود، دیــوان عالی این بخش را نقض کرده تا حکم صادر 
متناسب با جرم ارتکابی باشد که بعد از تکمیل تحقیقات 
پرونده اگر اعتراضی داشــته باشد مجدد به دیوان عالی 

کشور ارجاع داده می شود.

 111 سال حبس برای متهم اصلی پرونده 
بانک تجارت کرمان

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین پرونده های مفاسد 
اقتصادی به پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده علی اکبر عمارت 
ســاز معاونت اجرایی وقت شعب بانک تجارت و ۲1 نفر 
دیگر از کارکنان دیگر مرتبط محکوم شــدند. اتهاماتی 
که متوجه این افراد بود، مشارکت و معاونت در اختالس، 
کالهبرداری شبکه ای، جمع آوری وجه از راه نامشروع 
و …  اســت. وی افزود: در خصوص متهم اصلی بخشــی 
از پرونده منجر به صدور حکم شــده بود و ایشــان در آن 
پرونده مجموعا به 111 ســال حبس محکوم شــده بود 
که به مجازات اشد یعنی ۲۵ سال حبس محکوم شد. در 
پرونده اخیر نیز ایشان به ۷۴ سال حبس محکوم شدند 
که مجازات اشد آن ۲۰ سال حبس است محکوم می شود.

خداییان ادامه داد: در این پرونده شمســی تقی پور به 
۷۴ سال حبس محکوم شده که میزان اشد آن یعنی ۲۰ 
سال اجرا خواهد شد و محکومیت مجید زنگی آبادی زاده 
3۴ ســال و شــش ماه حبس است که اشد آن ۲۰ سال 
حبس است که اجرا خواهد شد و محمود تیکداری نژاد 
نیز مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن 

۲۰ سال حبس از که اجرا می شود.
جزئیات حکم قصاص یک محیط بان

خداییــان درخصوص حکم محکومیت یک محیط بان 
بــه قصاص اظهــار کرد: اگر ضابطان در چارچوب قانون 
از ســالحی که دارند استفاده کنند مسئولیت کیفری و 
حقوقی نخواهند داشــت ولی اگر خارج از مقررات عمل 

کنند مسئولیت کیفری خواهند داشت. سخنگوی قوه 
قضائیه افزود: درخصوص این مورد خاص حوزه قضایی 
صادرکننــده رای توضیحاتــی را ارائه کرده اســت که 
براســاس آن اگــر این حکم بــه محکومیت محیط بان 
صادر شده است برای این است که رعایت مقررات صورت 
نگرفته است و قتل در محیط حفاظت شده صورت نگرفته 
است و در محیط مسکونی صورت گرفته. افرادی که به آن 
ها تیراندازی شده مسلح نبودند و محیط بانان در خطر 
نبودنــد. بنابرایــن حکم به محکومیت محیط بان صادر 
شده است که البته مراحل تجدیدنظر برای آن باقی است.

رد مال کامل هادی رضوی و شبنم نعمت زاده
خداییان در خصوص رد مال پرونده های مفاسد اقتصادی 
گفت: معموالً افرادی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت 
تعقیــب قــرار می گیرند برای آنها حکــم رد مال صادر 
می شود. آماری که از دادسرای تهران گرفته ایم چیزی 
حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توســط افراد 
دانه درشــت بوده است.خدائیان خاطرنشان کرد: سید 
محمد هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی پرداخت 
کرده و دو فقره پالک ثبتی را معرفی کرده و با احتساب 
پالک های ثبتی ردمالش تمام می شــود و خانم نعمت 
زاده ۶3 میلیارد تومان از رد مال را تســویه و مابقی در 

جریان وصول است.
استفاده   25۰۰ نفر از پایند الکترونیک

وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه تا به امروز چند 
زندانی با استفاده از پابند الکترونیک از زندان خارج شده 
اند اظهار کرد: اســتفاده از پابند الکترونیک یا به اصالح 
نظارت الکترونیکی دارای شــرایطی اســت که در قانون 

پیش بینی شده است، همه جرایم و مجازات ها مشمول 
این حکم نیســتند. وی افزود: طبق آمار بیش از ۲۵۰۰ 
نفر از پایند الکترونیک اســتفاده کردند و حدود 1۴۲۴ 
نفر می توانند تحت نظارت الکترونیکی باشند که از این 
تعداد، ۵3۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام 

مثبتی برای جرایمی که خیلی اهمیتی ندارند است.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی دیگر مبنی 
بر اینکه آیا اســتفاده از پابند الکترونیک برای زندانی-
ســلبریتی هایی همچون نعمــت زاده، هادی رضوی، 
حســین فریدون و … در دســتور کار قرار دارد یا خیر، 
گفت: نوع جرم اینها به شکلی است که مشمول نظارت 
الکترونیکی نیســتند، البتــه در قانون کاهش مجازات 
تعزیری اشــاره شــده است حبس های درجه ۲ و 3 هم 

مشمول استفاده از پابند الکترونیک بشوند.
خدائیان ادامه داد: این افراد هم اکنون مشمول حکم این 

ماده نیستند و از پابند الکترونیک استفاده نمی کنند.
مدیرعامل شهر جدید صدرا در بازداشت است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا 
در اســتان فارس و تعدادی از اعضای هیأت مدیره این 
شهر به اتهام تبانی در معامالت دولتی، ارتشا، پولشویی 
و … تحت تعقیب قرار گرفتند. مدیرعامل و دونفر دیگر 
به این اتهامات قرار بازداشــت موقت صادر شــده و در 
بازداشــت هستند. سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه 
به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند. خدائیان 
درباره آخرین وضعیت  قصور و کوتاهی مســئوالن در 
ســازمان اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه ســازمان 
اموال تملیکی همکاری بســیار خوبی دارد. امیدواریم 

دیگر شــاهد وضعیت نابســامان کاالها چه در گمرک و 
چه در انبارها نباشیم. هنوز پرونده ای در خصوص قصور 
و کوتاهی مســئوالن در سازمان اموال تملیکی تشکیل 

نشده است.
 کیفرخواستی در خصوص پرونده 

صوت انتشار ظریف به دادگاه ارسال نشده
خدائیــان گفت: تحقیقات خوبــی در ارتباط با پرونده 
انتشــار فایل صوتی آقای ظریف انجام شــده است و این 
پرونده در حال تکمیل است و همچنان مفتوح است و با 

کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
وی با اشاره به حمله سایبری به جایگاه های سوخت افزود: 
گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است ولی 
در جریان تحقیقات است و هنوز کسی بازداشت نشده 

است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.
 صدور کیفرخواست وزیر سابق نفت 

در پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قرارداد کرسنت گفت: 
بعد از انعقاد این قرارداد، بررســی هایی می شــود که در 
جریان انعقاد قرارداد سوءاســتفاده هایی صورت گرفته 

است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.
وی ادامه داد: در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان 
بازرســی کل کشــور و وزارت اطالعات گزارشــاتی در 
خصوص سوءاســتفاده هایی که در این قرارداد صورت 
گرفته به قوه قضائیه ارســال کرد که در نتیجه آن برای 
اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر 
وقت وزارت نفت در دادســرای عمومی و انقالب تهران 
پرونده ای تشــکیل شد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در 
بخشــی از پرونده کیفرخواســت به دادگاه ارسال شد و 
پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و 3 نفر در این 
پرونده به ۲ تا 3 ســال حبس محکوم شــدند.وی افزود: 
در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت 
و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به 
دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه :

رأی »بیژن قاسم زاده« به علت نقص تحقیقات نقض شد
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سیاست 2

رییسی در تماس تلفنی با رییس جمهوری روسیه :

 برای لغو همه تحریم ها ضد ملت ایران
 جدی هستیم

رییــس جمهــوری بــا تاکید بر لــزوم لغو همه 
تحریم هــا علیه ملت ایران تأکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکرات جدی است و به همین 
میــزان در تامیــن حقوق ملت مــان مبنی بر لغو 
تحریم ها هم جدیت داریم. آیت اهلل ســید ابراهیم 
 رییســی روز سه شنبه با قدردانی از تماس تلفنی 
»والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه، اراده 
جمهوری اســالمی ایران را توسعه روابط تجاری 
و اقتصادی با روســیه عنوان کرد و افزود: آمادگی 
داریم سند جامع همکاری های بلندمدت دو کشور 
را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشتر روابط 
و همکاری های دو کشور با سرعت، اجرایی شود.

رییــس جمهوری با بیان اینکه تهران و مســکو 
در بســیاری از موضوعات بین المللی همگرایی 
و هم افزایــی دارنــد، اظهــار داشــت: مقابله با 
یکجانبه گرایــی و تحکیــم چندجانبه گرایی از 

جکله وجوه مشترک دو کشور است.
رییســی بر ضرورت همکاری های مشــترک دو 

کشــور در مسایل منطقه ای، تأکید کرد و گفت: 
تــداوم حضور بیگانگان در ســوریه را بر خالف 
خواست ملت و دولت سوریه و غیرقانونی می دانیم 
چرا که ثبات و امنیت این کشور را تهدید می کند. 
رییس جمهوری با اشــاره به تحوالت افغانستان 
خاطرنشــان کرد: حضور داعش در افغانستان را 
برای منطقه و این کشــور خطرناک می دانیم که 
باید در مقابل خطرات این توطئه هوشیار باشیم.

رئیســی تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران 
خواهان اســتقرار دولت فراگیــر با حضور همه 
اقــوام و گروه های سیاســی اســت و معتقدیم 
تشکیل چنین دولتی می تواند امنیت این کشور 
را تضمیــن کند. رئیســی در ادامه با قدردانی از 
مواضع روسیه در دفاع از حقوق هسته ای و لزوم 
لغــو همه تحریم ها علیه ملت ایران، تأکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات کاماًل جدی 
است و به همین میزان در تامین حقوق ملتمان 

مبنی بر لغو تحریم ها هم جدیت داریم.

وزارت امور خارجه چین: 

کرات هسته ای  با ایران و روسیه تعامل بر سد مذا
را افزایش می دهیم

وزارت امــور خارجــه چین در بیانیه ای به محورهای 
نشســت سه جانبه معاونان وزرای امور خارجه ایران، 
روســیه و چین اشــاره کرد که موضوع احیای توافق 
هســته ای از طریق مذاکرات وین از محورهای اصلی 
آن بوده اســت. وزارت امور خارجه چین با انتشــار 
بیانیه ای درباره نشست سه جانبه معاونان وزیران امور 
خارجه چین، روسیه و ایران نوشت: روز 1۵ نوامبر، ما 
ژائو معاون وزیر امور خارجه چین نشســتی در قالب 
ویدیوکنفرانس با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور 
خارجه روســیه و علی باقری کنی معاون وزیر امور 
خارجه ایران داشت. طرفین در این نشست تبادل نظر 
عمیقی درباره مسئله هسته ای ایران داشتند و به اتفاق 
نظر گسترده ای دست یافتند. طبق این بیانیه، چین، 
روسیه و ایران هماهنگی و تعامل را برای اطمینان از 
این که مذاکرات ازســرگیری احیای توافق هسته ای 
در مسیر درستی پیش برود و برای رسیدن به نتایجی 
مثبت در اســرع وقت، تقویت خواهند کرد.باقری در 
ارتباط ویدیویی شــب گذشــته با همتایان روسی و 

چینی اش با اشاره به روابط جمهوری اسالمی ایران، 
جمهوری فدراتیو روســیه و جمهوری خلق چین و 
همسویی مواضع سه کشور در موضوعات مختلف بین 
المللی، سیاست اصولی سه کشور در ترویج چندجانبه 
گرایــی، مقابلــه با یکجانبه گرایی را مورد تاکید قرار 
داد و اظهار داشــت: تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه 
ایران، هزینه مقابله با یکجانبه گرایی اســت. باقری 
ضرورت لغو کلیه تحریم های مغایر با برجام و اقدامات 
متناقض با قطعنامه ۲۲31 به صورت قابل راســتی 
آزمایی و در راســتای انتفاع اقتصادی ایران از عادی 
ســازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را شــرط الزم 
موفقیت مذاکرات پیش رو برشمرد. معاونان وزیران 
امور خارجه روسیه و چین نیز در این تماس ویدئویی 
ضمن تاکید بر ضرورت تداوم رایزنی ها و هماهنگی ها 
میان سه کشور در موضوعات مختلف، اقدام یکجانبه 
آمریــکا در نقض توافــق و اعمال مجدد تحریم ها بر 
ضد ایران را عامل اصلی بروز مشکالت موجود بر سر 

راه اجرای توافق ایران و پنج به عالوه یک دانستند.

تحلیل

مجلس با رئیسی همراه نشد

 وزارت آموزش و پرورش بی وزیر ماند
دومین وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش 
که توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی 
شــده بود، نتوانست رای اعتماد نمایندگان 

را کسب کند.
  درحالی دیروز زنگ جلســه علنی مجلس 
برای بررســی صالحیت وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش به صدا در آمد، که زمزمه 
مخالفت نمایندگان با او از زمان معرفی به 
صحن علنی شــنیده می شود و احتماالت 
درباره رأی نیاوردن مسعود فیاضی بیشتر از 
رأی آوری او بود. احتماالتی که رنگ واقعیت 
گرفــت و فیاضــی از مجلــس رأی اعتماد 
نگرفت تا کارسرپرســتی این وزارتخانه به 

اذن رهبری کشیده شود.

علت مخالفت با فیاضی چه بود؟
نســبت فامیلی با علیرضا زاکانی شــهردار 
تهران، نداشــتن ســابقه کافی در وزارت 
آمــوزش و پــرورش، نحوه کســب کردن 
مــدارک تحصیلــی، مخالفــت هایش با 
موسیقی و ممیزی های مجله رشد در کنار 
ردپایــش در طرح صیانت از فضای مجازی 
سبب ایجاد حواشی زیادی برای او شده بود.

در نهایت وزیر پیشــنهادی همراه با رئیس 
جمهــور و برخــی دیگــر از دولتمردان به 
بهارستان آمد تا در معرض رأی نمایندگان 

قرار گیرد.
 پــس از آغــاز جلســه به ریاســت محمد 
باقر قالیباف، رضا حاجی پور، ســخنگوی 
کمیســیون آموزش پشت تریبون مجلس 
رفت و از مخالفت اعضای این کمیسیون با 
مســعود فیاضی خبر داد. در بخشی از این 
گزارش تاکید شــده بود »فیاضی از جامعه 
بــزرگ معلمــان نبوده و ســابقه معلمی و 

تدریس در مدارس دولتی را ندارد.«
ســخنگوی کمیسیون این را هم گفت که 
»مــدرک کارشناســی فیاضی مورد تایید 
قرار گرفته، ولی ایشان فاقد مدرک دکتری 
می باشد. و علی رغم جامعیت، واقع گرایی و 
انســجام در برنامه های ایشان شاخص های 
کمی و ســنجش پذیر و زمان بندی شده در 
برنامه های ایشــان ذکر نشــده است. بین 
اهداف، راهبرد و رویکردها در برنامه ایشان 

مرزبندی دقیقی وجود ندارد.«

دفاع ابراهیم رئیسی از فیاضی
پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، 
نوبت به ابراهیم رئیســی رســید تا برای 
دفاع از وزیر پیشنهاد خود پشت تریبون 
قــرار بگیرد. او با اشــاره به روند انتخاب 
فیاضــی خطاب به بهارســتانی ها گفت: 
با بررســی هایی که در کارگروه ها انجام 
شــد دکتر فیاضی از کســانی بود که در 
مصاحبــه های مختلــف کار گروه ها از 
جایگاه ممتازی برخوردار شــد. خود من 
هم با ایشان مصاحبه کردم. دوستان مورد 
اعتمــادی در این حــوزه با آقای فیاضی 
مصاحبه کردند و ایشــان را فرد صالحی 

برای این مسئولیت دانستند.
وی ادامــه داد: توصیــه افراد به هیچ عنوان 
تاثیر گذار نیســت،  آنچه مهم اســت برای 
خودم حجت الهی اســت. تا خودم حجت 
نداشته باشم اگر همه هم جمع بشوند من 
اقدامی نمی کنم. باید شایســتگی ها احراز 

شده باشد.
رئیس جمهور همچنان با اشــاره تلویحی 
به رابطه خویشــاوندی فیاضی با علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران گفت: ممکن است 
افراد با هم اقوام و خویشــاوند باشــند، اما 
دستاوردهای زندگی خودشان مورد توجه 
قــرار می گیرد، باالخره هر کس در زندگی 
دســتاوردهای علمی دارد، از این رو  خود 

فرد مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: از دولــت و از مجلــس بر 
می آیــد که خیلــی از گره ها را باز کنیم، 
فیاضــی روحیه تحولــی دارد و در کنار 
روحیه تحولی، روحیه تعاملی و همکاری 
با بخش ها را دارد. کسانی که با او کار کرده 
اند در بخش های مختلف این را دیده اند. 
همچنین از بخش های مختلف در این باره 
ســوال شده است و آنها هم معتقدند که 
وزارت آمــوزش و پرورش، نیاز به روحیه 

تعاملی و  تحولی دارد.

نصف وزرای تو از مدرسه امام صادق 
هستند/موافقان و مخالفان چه گفتند؟

پــس از دفاعیــات رئیس جمهــور از وزیر 
پیشــنهادی، موافقــان و مخالفان فیاضی 
بــه نوبت به بیــان اظهارات خود پرداختند 
کــه در این میان، کاظم دلخوش، نماینده 
مردم صومعه سرا با اشاره به حضور پر تعداد 
فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق)ع( در 
کابینه رئیس جمهور گفت: از رئیس جمهور 
و هیات دولت تشکر می کنم و مجلس هم 
همیشــه با دولت همراهی کرده است اما،  
نصف وزرای تو رئیس جمهور از مدرسه امام 

صادق هستند.
نداشتن سوابق کافی در آموزش و پرورش، 
ردپای البی ها در معرفی وزیر پیشنهادی، 

عــدم تجربه کافی مدیریتی، ابهام بر ســر 
مــدارک تحصیلــی و ...از جمله علت های 

مخالفت با فیاضی بود .
موافقــان وزیر پیشــنهادی هــم از نقش 
پدرخوانده ها در جوسازی ها علیه فیاضی 
گفتند، تحول گرا بودن، جهادی و ضدفساد 
بودن از دیگر علت های موافقت نمایندگان 

با این وزیر پیشنهادی بود.
ســپس نوبت به مســعود فیاضی رسید تا 
نمایندگان را برای کســب رای اعتماد قانع 

کند.
او در پاســخ به انتقــادات نمایندگان برای 
عدم ســابقه در حــوزه معلمی و مدیریتی 
گفت: عده ای گفتند من در مدرسه نبوده 
ام من ۷ سال در مدرسه فعالیت داشتم، عده 
ای گفتند من از خانواده آموزش و پرورش 
نیستم، دوستان در این خصوص باید بگویم 
کــه آمــوزش و پرورش ابعادی دارد که اگر 
وزیر متخصص آن نباشد موفق نخواهد بود.

وی ادامــه داد: از جملــه این ابعاد  معلم 
کالس درس، فهم دانش آموزش، کمک 
درسی، شناخت ستادی، فرآیند چاپ و 
توزیع کتاب درســی و ... اســت که بنده 
در ایــن موارد توفیــق حضور و فعالیت 
داشته ام.  بنده در کسوت معلمی سالها 
فعالیــت داشــتم  و در حــوزه محتوای 

پژوهش درســی و موارد کمک درســی 
نیز فعال بودم همچنین در خصوص زیر 
ساختها و مباحث فنی  از دانشگاه تهران 
مهندسی عمران دارم و بر ۴۰ ساختمان 
در تهران نظارت کردم. چگونه می گویند 
با کار ستادی آشنا نیستم زمانی مدیرکل 
بودم و همچنین عضو هیات مدیره افست  
در حوزه سیاســتهای کالن نیز تا امروز 

پژوهشهای مجلس فعالیت داشتم.
وی افــزود: برخــی می گویند من در حوزه 
انتصابــات قول هایــی داده ام، تکذیب می 
کنــم هیچ قولی نــداده ام. فقط قول دادم 
کالس دانش آموزش در مناطق کشور بدون 
معلم نباشــد. من به دنبال مباحث گروهی 
خانوادگــی و فردی نیســتم، می گویند از 
تجارب دیگران اســتفاده نمی کنم این در 
حالی اســت که من دو اتاق فکر تشــکیل 
خواهم داد و از نظرات تمام وزیران ســابق 
اســتفاده خواهم کرد. در اتاق دیگر نیز از 
صاحب نظران این حوزه اســتفاده خواهم 

کرد.
فیاضی از فیلتر نمایندگان عبور نکرد

پــس از دفاعیــات فیاضــی، قالیباف از 
نمایندگان خواســت کــه بر جای خود 
بنشــیدند تا کارت های اخذ رای توزیع 
شــود، اما در طول رای گیری صدای دو 
دو و چهار چهار نمایندگان آنچنان بلند 
شــده بود که رئیس مجلس گفت:» دو 
دو و چهــار چهــار خود را روی برگه رای 

بنویسید«
با این حال، پس از اعالم نتایج آرا توســط 
قالیباف، نمایندگان به مسعود فیاضی رأی 
اعتماد ندادند و او با 11۵ رای موافق، 1۴۰ 
رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ 

رای از فیلتر نمایندگان عبور نکرد.
فیاضــی دومین وزیر پیشــنهادی ابراهیم 
رئیســی بود که نتوانســت بهارستانی ها را 
برای ســکانداری وزرات آموزش و پرورش 
قانع کند. پیش از این هم حسین باغ گلی 
به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی آموزش 
و پرورش به مجلس شورای اسالمی معرفی 
شد که با ۷۶ رای موافق، 193 رای مخالف 
و 1۸ رای ممنتع نتوانســت از مجلس رای 

اعتماد بگیرد. 

گزارش

وزیر کشور:

کسن نزنند دچار  کسانی که وا
مشکل می شوند

وزیر کشــور گفت: کســانی که ۲ دز واکســن 
نداشــته باشــند دچار مشکل می شوند و باید 
تســت های PCR منفی بدهند که برای شــان 

هزینه ساز است.
احمد وحیدی وزیر کشور ظهر امروزدر حاشیه 
جلســه قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی کرونا در 
جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: موضوع ما 
در جلســه ملی کرونا مــروری بر میزان دقت 
دســتورالعمل هــای پس از اعمــال مدیریت 

هوشمند بود.
وی افزود: راجع به تالش هایی که در مقابل طرح 
واکسیناسیون ملی صورت می گیرد مقرر شد 
نسبت به این موضوع و اهمیت واکسیناسیون 
در فضای مجازی تبیین انجام شــود چون بعد 
از مدیریت هوشــمند کرونا کســانی که دو دز 
واکسن نداشته باشند دچار مشکل می شوند و 
باید تست های PCR منفی بدهند که برایشان 

هزینه ساز هست.
وی با اشــاره به جزئیاتی از جلســه ستاد ملی 
بحران که صبح ســه شــنبه برگزار شده بود،  
گفــت: در بحث ســتاد ملی بحران یک قانون 
داریم که باید چند ســند براساس آن طراحی 
می شد. ااسناد کاهش خطر و افزایش آمادگی 
های ملی و... باید تهیه شود و در شورای عالی 
بحران به تصویب برســد و امید داریم تا یک 
ماه آینده این ســندها آماده و در شــورای ملی 

به تصویب برسند.
وزیــر کشــور با اشــاره به تمهیــدات جبران 
خســارات زلزله در اســتان هرمــزگان اظهار 
داشــت: خوشــبختانه به رغم شــدت زمین 
لرزه در این اســتان، خســارت انسانی غیر از 
یک مورد نداشــتیم و خسارت های دیگر ترک 
خوردگی هایی بود که در بعضی روســتاها بود 
و پیــش بینی هــای الزم بــرای رفع بحران و 
مشــکالت مردم انجام شده است و این جلسه 
فرصت مناسبی بود که راجع به اقدامات الزم 
درخصوص زمین لرزه بحث و گفت و گو کنیم 
و دســتورالعمل های الزم در این مورد صادر 
و مقرر شد کارهایی در این حوزه انجام شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس:

رییس جمهور برای معرفی وزیر 
آموزش و پرورش یک هفته 

فرصت دارد
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شــورای 
اســالمی گفت: رییس جمهور یک هفته برای 
معرفی وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش 
فرصت دارد و بر اســاس قانون از فرصت ســه 
ماهــه معرفی وزیر آموزش و پرورش تنها یک 

هفته باقی مانده است.
»ســیدنظام الدین موسوی« در حاشیه جلسه 
علنی روز سه شــنبه مجلس شورای اسالمی و 
پــس از عدم رای اعتمــاد نمایندگان به وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش به خبرنگاران 
گفت: پس از اینکه نخســتین وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش در ۸3 روز پیش رای مجلس 
را کسب نکرد، طبق قانون رییس جمهوری3 
مــاه فرصت داشــتند وزیر پیشــنهادی را به 

مجلس شورای اسالمی پیشنهاد دهند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
افــزود: رییس جمهوری پیش از پایان مهلت 
تعیین شده »مسعود فیاضی« را برای تصدی 
وزارت آموزش و پرورش معرفی کردند که پس 
از بررســی برنامه های وی در کیمســیون ها و 
صحن مجلس، نمایندگان با 1۴۰  رای مخالف 
در برابر 11۵ رای موافق ایشان موفق به کسب 

رای اعتماد از مجلس نشد.
وی تصریح کرد: بر اساس تفسیری که شورای 
نگهبــان دارد، مدت 3 مــاه فرصت برای رای 
اعتمــاد وزیر پیشــنهادی فقط یک بار اعمال 
می شــود و طبیعی است که رییس جمهوری 
محترم باید در اولین فرصت نســبت به اعالم 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اقدام کنند. 
البته از موعد قبلی ۷ روز همچنان باقی مانده 
اســت کــه می توانند در این بــازه زمانی وزیر 

پیشنهادی را معرفی کنند. 
موســوی ادامه داد: در گذشته روال هایی نیز 
وجود داشــته که بر اســاس آن در صورت رای 
نیاوردن وزیر پیشــنهادی توسط نمایندگان 
مجلس، روسای جمهوری برای مدت بیشتری 
از رهبــر معظــم انقــالب اذن می گرفتند که 
مصلحت اندیشــی در این باره را خود رییس 
جمهوری تشخیص می دهند. ولی در هر حال 
بر اساس فهمی که مجلس دارد در اسرع وقت 
باید رییس جمهوری وزیر پیشنهادی آموزش 

و پرورش را معرفی کند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه در این مدت رییس جمهوری 
می تواند برای این وزارتخانه سرپرست تعیین 
کند، اظهار داشت: در صورتی هم که سرپرست 
بــرای ایــن وزراتخانه معرفی نشــود، رییس 
جمهــوری به عنوان رییــس دولت می توانند 
سرپرســتی وزارتخانه را بر عهده بگیرند. البته 
سرپرست قبلی نیز کماکان می تواند عهده دار 

کارهای این وزارتخانه باشد.

چرا گروسی بر تداوم رفتار مخرب 
علیه ایران  اصرار دارد؟

»مشخص نیست منظور گروسی از عدم تعامل 
ایران با آژانس دقیقا چیست و اصرار او بر تکرار 
اظهارات غیر واقعی و غیر فنی از این دست علیه 
کشــورمان قرار اســت کدام گره را در مذاکرات 

آتی باز کند.«
 ســایت نورنیوز در تحلیلی با این مقدمه ادامه 
می دهد: در حالی که مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از قطع ارتباط خود با ایران ســخن 
گفته، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
اعالم کرد که قرار است او به زودی برای گفتگو 
بــا مقامات جمهوری اســالمی ایران به تهران 

سفر کند.
»رافائل گروســی« چنــد روز قبل در گفتگو با 
خبرگزاری فرانسه مدعی شده بود آژانس هیچ 
تماســی با دولت جدید ایــران برای گفت وگو 
درباره برخی مســائل مربوط به برنامه هسته ای 
ایران نداشــته و این مســئله را »حیرت انگیز« 

توصیف کرده بود!
این ادعای گروســی در حالی است که او عالوه 
بــر تماس ها و مراودات مکرر با نمایندگی دائم 
جمهوری اســالمی نزد سازمان های بین المللی 
طی سه ماه گذشته، در شهریورماه نیز سفری به 
تهران داشت و ضمن دیدار با »محمد اسالمی« 
معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی به تفاهم هایی نیز رســید که ایران کامال 

به آن توافق عمل کرد.
خواســته آژانس وفق تفاهم مشترک اسالمی-

گروســی به تاریخ یکشنبه ۲1 شهریور 1۴۰۰ 
)1۲ ســپتامبر ۲۰۲1( در خصــوص موضوع 
تعویض کارت های حافظه »تجهیزات مشخص 
شــده« در حالی از رهگذر حســن نیت ایران 
محقق شد که این تجهیزات نه تنها به اقدامات 
پادمانــی مرتبط نیســتند بلکه به طور ویژه در 
جهــت تحّقق اهداف نظارتــی برجام بوده و بر 
اساس آن، بازرســان آژانس فعالیت های مورد 
توافــق را بــر روی 1۸ دوربین از ۲۰ دوربین در 

۲۲ سپتامبر ۲۰۲1 انجام دادند. 
با این وجود؛ گروسی که به هیچ یک از تعهدات 
خــود در آن تفاهــم عمل نکــرده، طی یک ماه 
گذشــته دستِ کم سه بار با اظهارات غیر فنی و 
کامال سیاســی ایران را متهم به عدم همکاری 
بــا آژانس کرده و هم زمان از لزوم ســفر مجدد 
به ایران و مالقات با مقامات کشــورمان ســخن 

گفته است!
او تاکید کرده؛ »من هیچ تماســی با این دولت 
که از ۵ ماه پیش مستقر شده است نداشته ام و 
تنها مورد استثنا، گفت وگوهای فنی است که با 
رئیس  جدید سازمان انرژی اتمی ایران داشته ام 

و این مسئله حیرت آور است.«
ظاهرا مدیرکل آژانس از اینکه دولت ســیزدهم 
بر خالف گذشــته تنها بــه اندازه وزن او و نهاد 
متبوعــش به او اجازه ایفــای نقش داده مکدر 
است و از اینکه قادر به اجرای تام و تمام منویات 
سیاســی غربی ها برای تشدید فشار بر ایران در 

فرآیند مذاکرات نیست سرخورده شده است.
در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

نخست؛ ادعای عدم تعامل دولت سیزدهم با 
آژانس ســخنی دروغ است و تفاهم دوجانبه 
ایران و آژانس در ســفر شهریورماه گروسی 
به تهران که مفاد آن در بیانیه مشــترک او 
و محمد اســالمی به عنــوان معاون رئیس 
جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی آمده 

شاهدی بر این ادعا است.
دوم؛ گروســی چون دیگــر ترامپ و پمپئویی 
نیســتند که بخواهنــد او را حمایت کنند، لذا 
بــرای اثبات خود به دولــت بایدن ادعاهایی را 
درباره آنچه سر به راه کردن ایران خوانده داشته 
است که اساسا در حیطه مسئولیت و اختیاراتش 
در آژانس نیست و االن از ناتوانی در این مسئله 

ناراحت است.
سوم؛ بدیهی است تعامل ایران با آژانس تنها 
در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان صورت 
خواهد گرفت و انتظار گروسی از اعمال نظر 
در فضایــی فراتر از آنچه هســت، انتظاری 
بی جاســت و قطعا درخواست های مکرر او 
برای مالقات با مقامات ایرانی به غیر از رئیس 
ســازمان انرژی اتمی آن هم در شرایطی که 
کمترین حســن نیتی از خود نشــان نداده، 

انتظار غیر معقولی است.
چهــارم؛ رونــد رفتارهای ضدایرانی گروســی 
که بیشــتر به یک ســناریوی از پیش طراحی 
شده برای تشدید فشار بر کشورمان در فرآیند 
مذاکرات آینده شبیه است نشان می دهد که  این 
نهاد بیش از آنکه در چارچوب وظایف حقوقی-

فنی خود ایفای نقش کند به ابزاری سیاسی در 
دست کشورهای غربی برای وارد کردن فشار به 

کشورهای مستقل مبدل شده است.
با توجه به آنچه ذکر شــد مشــخص نیست 
منظور گروسی از عدم تعامل ایران با آژانس 
دقیقا چیست و اصرار او بر تکرار اظهارات غیر 
واقعی و غیر فنی از این دست علیه کشورمان 
 قــرار اســت کدام گــره را در مذاکرات آتی 

باز کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت که در آستانه مذاکرات هسته ای 
ایــن انتظــار وجــود دارد تا دولت مجلس را محرم بداند و بی تفاوتی دولت گذشــته 
نسبت به عدم ارائه گزارش به مجلس را شاهد نباشیم و تعامل بین دولت و مجلس 

به صورت جدی برقرار شود.
 حجت االســالم نصراهلل پژمان فر در جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی در تذکر 
شفاهی ضمن قدردانی از اقدام قوه قضائیه به دلیل ورود و برخورد با دانه درشت ها 
و افرادی مانند ســیف و عراقچی، گفت: احســاس عمومی این اســت که تناسب بین 
جرم و جریمه وجود رعایت نشــده، انتظار عمومی این بود که مفســدان اقتصادی با 

اشد مجازات برخورد شود.
وی افزود: قوه قضائیه به پرونده کرســنت که مظلومیت جمهوری اســالمی ایران در 

آن نهفته است ورود کند و با متخلفان این پرونده برخورد جدی شود.
قوه قضائیه با متخلفان پرونده کرسنت برخورد کند

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی های 
مرکز اقلیم شناسی و هوا شناسی دستگاه های مربوطه باید اقداماتی داشته و مقدماتی 

را فراهم کنند تا کمتر شاهد وارد شدن خسارات مالی و جانی به مردم باشیم.
پژمان فر گفت: در آســتانه مذاکرات هســته ای قرار داریم این انتظار وجود دارد تا 
دولت مجلس را محرم بداند و بی تفاوتی دولت گذشته نسبت به عدم ارائه گزارش 
به مجلس را شاهد نباشیم و تعامل بین دولت و مجلس به صورت جدی برقرار شود.

وی خاطرنشــان کرد: روز گذشــته نیز نشســتی با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و 
نسبت به رفع حل تمامی مشکالت حوزه چک تفاهم خوبی صورت گرفت.

کرات هسته ای : گالیه یک نماینده از تیم مذا

 دولت مجلس را محرم بداند

گزارش



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

چهارشنبه 26 آبان 1400  شماره پیاپی 111969 ربیع الثانی 1443   17 نوامبر 2021

3اقتصاد

در حالی کــه طی ماه های اخیر بحث 
ســوء استفاده از رویه مرزنشینی برای 
واردات لوازم خانگی مطرح شــده، یک 
عضو تعاونی مرزنشــینان این موضوع 
را رد می کنــد. یک کولبر هم می گوید 
صاحبــان کاالهــای لــوازم خانگی 
قاچــاق، برای واردات محصوالت خود 
بــا کولبرانی که خــارج از رویه قانونی 
فعال هســتند، هماهنگ می کنند و به 
ازای واردات هر کاال در یک روز کامل 
و با خطرات جانی بســیار، فقط ۴۰۰ 

هزار تومان دریافت می کنند.
 گزارش هــای میدانی از بازار نشــان 
می دهــد کاالهای خارجــی جدید با 
گارانتی هــای متفرقــه که طبق گفته 
مغازه داران دو ســال ضمانت قطعات، 
1۰ سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه 
در برابر دزدی و آتش سوزی دارند، به 
وفــور در بازار دیده می شــوند و حتی 
برخــی مغازه داران اصال کاالی ایرانی 
ندارند که تعدادشــان هم کم نیست. 
همچنین کاالهای دارای گارانتی اصل 
مربوط به سه تا چهار سال قبل هستند. 
اخیــرا انجمن صنایع لوازم خانگی هم 
اعالم کرده که سهم قاچاق از بازار لوازم 
خانگــی حدود 3۰ تا 3۵ درصد برآورد 

شده است.
در ایــن میان در ماه های اخیر، انجمن 
تولیدکنندگان لــوازم خانگی بارها از 
سوء اســتفاده از رویه های مرزنشینی 
انتقاد کرده و از تصویب قانونی در پایان 
ســال 139۸ خبر داد که بر اساس آن 
واردات مرزنشینی به صورت تجمیعی 
مجاز اعالم شــد و حتی در شــرایطی 
کــه طبق قانون، کاالهای وارد شــده 
از طریــق مرزنشــینان باید در همان 
استان ها یا استان های همجوار استفاده 
شود، به گفته غزنوی )دبیر این انجمن( 
برخی اخبار تایید نشــده حاکی از آن 
اســت که مجوز انتقــال این کاالها به 
ســایر اســتان ها نیز داده شده است. 
موضوعــی که از ســوی دفتر مقررات 
صــادرات و واردات وزارت صنعــت، 
معــدن و تجارت )صمت( رد شــد؛ به 
طــوری که به گفته عباســپور )رئیس 
ایــن دفتر( واردات لــوازم خانگی به 
دلیل مشکالت معیشتی مرزنشینان، 
با دو رویه کولبری و مرزنشــینی انجام 
می شــود که در سال های اخیر فعالیت 

آن ها کاهش داشــته و کل ســهمیه 
واردات انواع مرزنشــینی هم فقط سه 

درصد از صادرات سال قبل است.
بــرای بررســی ادعاهــای مختلف به 
ســراغ افرادی رفتیم که از نزدیک در 
ایــن حوزه ها فعالیــت می کنند. یکی 
عضو شرکت تعاونی که از رویه قانونی 
مرزنشــینی لوازم خانگی وارد می کند 
و دیگری یک کولبر سابق که می گوید 
شــرایط فعالیت قانونی مرزنشــینی 
راحت نیســت و با توجه به نبود هیچ 
شــغلی در محل زندگی اش، تا زمانی 
که سالم بوده، از راه کولبری به صورت 
غیرقانونی کسب درآمد می کرده است؛ 
درآمدی اندک در ازای زندگی که هر بار 
ممکن است در مسیر دشوار کوهستان 

به پایان برسد!
فــروش کاالهای وارد شــده از طریق 
رویه مرزنشــینی فقط در سطح استان 
آزاد است و مرزنشینان حتی نمی تواند 
کاالی خود را به اســتان های همجوار 

بفروشند.
در ایــن رابطه احمــد بایزیدی، عضو 
شــرکت تعاونی نقــده و کارگزار امور 
گمرکی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
رویه مرزنشــین و کولبــری واردات، 
می گوید: در اســتان ما یک شــرکت 
تعاونــی بــا 33 هزار نفــر عضو، فعال 
اســت که از این تعداد، هر ۵۰ نفر در 
سال می توانند یک یخچال یا یک کولر 
گازی وارد کنــد. از طــرف دیگر از اول 
فروردین امســال تــا اواخر تیر ماه، از 
طریق کولبــری هم هیچ کاالیی وارد 
نشــد؛ بنابراین آماری که از قاچاق از 

طریق رویه مرزنشینی یا کولبری ارائه 
می شود، درست نیست.

او بــه وضعیت مناطق آزاد هم اشــاره 
می کنــد: در مناطــق آزاد کاالهــای 
مختلــف از جمله لــوازم خانگی وارد 
می شــود و زمانی طول می کشد تا یک 
کانتینــر کاال با رویه کولبری ترخیص 
شود. در مناطق آزاد 1۰۰۰ کانتر کاال 
ترخیص می شود اما فرآیند ثبت آماری 
در وزارت صمت دشوار و طوالنی است و 
مشکالتی هم در حوزه بانکی و گمرکی 
وجــود دارد؛ بنابراین حداقل 1۶ روز 
طول می کشــد تا ۵۰ قلم از یک کاال 

وارد شود.
بایزیــدی همچنین با تاکید بر این که 
کاالها فقط در حوزه اســتان فروخته 
می شــود، می گوید که قبــل از انجام 
تشــریفات گمرکــی، کاال بــه انباری 
که در ســامانه جامع انبارها ثبت شده 
وارد می شــود. به طور کلی فروش این 
کاالها فقط در سطح استان آزاد است 
و مرزنشــینان حتی نمی توانند کاالی 
خود را به استان های همجوار بفروشند.
بر اســاس گفته های این عضو شرکت 
تعاونی نقده، بروکراســی و نامه نگاری 
در گمــرک بــرای واردات کاالهــای 
مرزنشــینی و کولبــری طوالنــی و 
پیچیده اســت. زمــان ترخیص کاال 
هــم در موارد زیادی طوالنی اســت. 
حتــی ممکــن اســت یک قلــم کاال 
۷۰ روز در گمــرک بمانــد، اما چنین 
شــرایطی در مناطق آزاد حاکم نیست 
 و چندین کانتینر کاال پشــت ســرهم 

ترخیص می شود.

او همچنیــن بــه فعالیــت دو  تعاونی 
مرزنشــینی در شهرستان پیرانشهر، 
اشــاره می کنــد: ایــن دو تعاونی در 
مجمــوع ۴۰ هــزار نفر عضو هم ندارد 
کــه طبق قانون هــر ۵۰ نفر می تواند 
یــک قلــم کاال وارد کنــد. البته برای 
کولبــری ثبت آماری تعریف نشــده، 
اما حتماً باید کارت داشــته باشند که 
در حــال حاضر حدود 1۶ هزار نفر در 
پیرانشــهر کارت کولبری فعال دارند. 
این کارت هــا ماهانه حدود ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان شــارژ می شــوند 
و بــرای آنها تخفیف ســود بازرگانی 
در نظــر گرفته می شــود؛ بنابراین با 
توجه بــه فرایندهای پیچیده اداری و 
زیــر ذره بین قــرار گرفتن این رویه از 
ســوی پلیس اقتصادی، امکان قاچاق 
 و سوءاســتفاده از رویه قانونی کولبری 

هم وجود ندارد.
جان درازای ۴۰۰ هزار تومان!

بررســی اظهــارات بایزیدی حاکی از 
آن اســت که فروش گسترده کاالهای 
قاچــاق در بــازار اســتان های بزرگ 
ریشــه های دیگــری دارد که در این 
رابطــه فردی که در ســال های اخیر 
به دلیل مشــکالت پا و کمر ناشــی از 
کولبری این شــغل را کنار گذاشته، به 
ایسنا می گوید: ما لوازم خانگی مختلف 
مثــل تلویزیــون، کولــر و نظایر آن را 
برای شــهرهای دیگــر وارد می کنیم. 
مثال صاحب بار از استان های بزرگ از 
جمله تهران و اصفهان تماس می گیرد 
و می گوید ۲۰۰ تلویزیون دارد که می 
خواهد آن را وارد کشور کند و از کولبر 

می پرســد این اقالم را به کجا منتقل 
کند تا بتوانیم آن را وارد کشور کنیم؟ 
مــا هــم معموال می گفتیم این کاال ها 
را به شــهر ســلیمانیه بیاورند تا بعد به 
حلبچه و طویله منتقل شــود و ما آنها 

را تحویل بگیریم.
کولبر باید چهار ساعت در باران و برف 
به خاک عراق برود، چند ساعت هم با 
کول در راه باشد و تقریباً یک روز کامل 
کولبر در راهی است که ممکن است از 
آن برنگــردد که به ازای آن ۴۰۰ هزار 

تومان می گیرد.
او همچنیــن بــه این موضوع اشــاره 
می کند که رویه قانونی کولبری مربوط 
به گمرک اســت، امــا فقط ۲۰ تا 3۰ 
نفر از این راه کســب درآمد می کنند و 
اکثر مردم از رویه غیر قانونی اســتفاده 
می کنند. شــهر ما دیگر چیزی ندارد. 
حتــی یک کارخانه یــا کارگاه در پاوه 
نیست که پنج نفر با هم سر کار باشند.
این کولبر سابق تاکنون دو بار پای خود 
را عمــل کــرده و به همین دلیل از این 
شــغل خارج شــده است: »با ۴۰ کیلو 
بــار روی کوه ها راه می رویم که باعث  

آسیب دیدگی می شود.«
او درباره درآمد این شغل هم می گوید: 
تازه امســال که وضعیت درآمدی بهتر 
شده، کولبر باید چهار ساعت در باران 
و برف به خاک عراق برود، چند ساعت 
هم با کوله در راه باشد و تقریباً یک روز 
کامل، کولبر در راهی اســت که ممکن 
اســت از آن برنگــردد کــه به ازای آن 
۴۰۰ هــزار تومان می گیرد. این راه پر 
خطر در همین هشــت ماه امسال 11 
نفر قربانی گرفته است. این افراد یا روی 
مین رفته اند یا از کوه افتاده اند یا از طرق 
دیگر کشــته شدند. زمستانها وضعیت 
بدتر اســت و نزدیک به یک مترو نیم 
در کوه ها برف می آید. البته ســال های 
قبــل کولبر برای هر کاال 1۰۰ تا 1۲۰ 

هزار تومان می گرفت.
بر اساس گفته های این کولبر، افرادی 
کــه از رویــه هــای قانونی اســتفاده 
می کنند، باید در گمرک رابط داشــته 
باشــند تا بتوانند کارت دریافت کنند. 
به همین دلیل اســت کــه نزدیک به 
۲۰۰۰ نفر در شهر پاوه به صورت قاچاق 
کولبری می کنند اما درآمد رویه قانونی 

با قاچاق تفاوت چندانی ندارد.

گفت وگو با کولبران کاالهای قاچاق 

 کولبری برای ۴00 هزار تومان!

نائب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور:

 حذف ارز 4200 تومانی قیمت مرغ را دو برابر می کند
نائب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی کشــور  گفت: 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی بدون مهیا شــدن زیرســاخت ها تولید 

کنندگان و مصر ف کنندگان مرغ را با بحران مواجه خواهد کرد. 
حبیب اسداهلل نژاد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مهیا شدن 
زیرســاخت ها هم تولید کنندگان وهم مصر ف کنندگان مرغ را با 
بحران مواجه خواهد کرد. این کارشــناس و مدیر صنعت مرغداری 
درباه تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در شــرایط کنونی در 
حــوزه تولیــد مرغ، دو نهاده دامی یعنی ذرت و ســویا با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد می شود و جوجه علیرغم برخورداری از حمایت های ارز 
ترجیحی بیش از دو برابر قیمت مصوب بدست مرغداران میرسد.

وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند قیمت مرغ را 
بیش از دو برابر افزایش دهد، گفت: باید توجه داشت که با این اقدام 
واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می کنند 
و همین امر سبب بروز مشکالتی خواهد شد. از سوی دیگر بیم آن 
می رود با رشــد قیمت ها در بازار ، شــاهد کاهش مصرف و کاهش 
کشــش بازار باشــیم که این امر نیز در نتیجه دامنه بحران را برای 

تولید کننده افزایش می دهد .
این فعال صنعت مرغ در توضیح مطلب مذکور ادامه داد: الزم است 
زیرســاخت هایی برای پیشــگیری از بحران فراهم شود، از یک سو 
ضرورت دارد که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود و 
از سوی دیگر با اقداماتی قدرت خرید مصرف کننده باید حفظ شود، 
بــه ایــن صورت که با تخصیص کارت اعتباری و ... امکان خرید مرغ 
را برای مردم فراهم کرد . او گفت: در عین حال باید توجه داشــت 
مرغ در حال حاضر ارزان ترین و در دســترس ترین ماده پروتئینی 
برای مردم اســت و با افزایش قیمت گوشــت و موج تورمی، بخش 
مهمی از تقاضای محصوالت پروتئینی بر مرغ متمرکز شده است .
او ادامــه داد: گرانــی ایــن کاال می تواند مشــکالتی را برای مصرف 
کننده و تولید کننده به صورت توامان در بر داشــته باشــد از این رو 
بایــد مالحظات الزم در دســتور کارقرار گیــرد . وی در جواب این 
ســئوال که ایا توضیحی از ســوی مقامات دولتی درباره زمان حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به شــما داده شــده یا خیر؟ گفت: نکته مهم این 
است که گفته اند تا پایان سال تغییری در وضعیت ایجاد نمی شود 

اما ســابقه اقدام انی و ناگهانی در ایران وجود دارد و همین موضوع 
تولید کنندگان را نگران کرده اســت. به گفته وی دو نرخی بودن 
ارز می تواند زمینه رابرای ســوء اســتفاده و توزیع رانت فراهم کند 
و ایــن اتفــاق نیــز رخ داده و مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با 
ارز آزاد به جیب تولیدکننده و مصرف کننده نرفته اســت اما تغییر 
این ســاختار باید با مراقبت ویژه و خاص باشــد تا مبادا مشکالت در 

این حوزه افزایش یابد.
به گفته وی باید این نکته را در نظر گرفت که تنها حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی نیســت که هزینه تولید را افزایــش می دهد بلکه موضوع 
حامل هــای انــرژی و همچنین میزان افزایش قیمت حمل و نقل و 
... همگی در افزایش هزینه تولید موثر هســتند. وی پیشــنهاد داد 
که حتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی الزم است سامانه بازارگاه 
برقرار باقی بماندچرا که این سامانه با قطع دست حلقه های واسط 
باعث شــده تا مرغداران هزینه های اضافی به واســطه ها ندهند و 
اگر این سامانه نبود قطعا سودجویی هایی که اینروزها در خصوص 

جوجه اتفاق می افتد در مورد مرغ هم اتفاق می افتاد

معاون مســکن و ســاختمان از امکان ثبت نام مردان 
مجرد باالی ۴۵ سال سن و بیماران خاص در نهضت 
ملی مسکن، بر اساس مصوبه تازه هیات دولت، خبر 
داد.محمــود محمودزاده از مصوبه دولت برای امکان 
ثبت نام مردان مجرد باالی ۴۵ ســال ســن و بیماران 
خــاص بــا تایید وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی در طرح نهضت ملی مسکن، خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در جلســه چهارشنبه هیات دولت، پیشنهاد پیشین 
وزارت راه و شهرسازی برای اصالح بخشی از آیین نامه 

قانون ساماندهی مورد تایید قرار گرفت و تصویب شد. 
بر اســاس این مصوبه، دو گروه از مجردان که شــامل 
مردان مجرد ۴۵ سال به باال و دیگری بیماران خاص 
با تایید وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
می توانند در این طرح نهضت ملی مسکن مشارکت 

داشته باشند و ثبت نام کنند.
محموزاده یادآور شد: پیش تر سه گروه از مجردان، 
شامل زنان خودسرپرست باالی 3۵ سال، معلوالن 
جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، و نخبگان علمی 
امکان مشــارکت در طرح نهضت ملی مســکن را 

داشــتند که با مصوبه اخیر هیات دولت، دو گروه 
دیگر، مردان مجرد باالی ۴۵ سال سن و بیماران 
خــاص نیز به گروه واجدان شــرایط نهضت ملی 

مسکن افزوده شدند.
سابقه سکونت برای مهاجران از مبدا کالنشهرها 

به یک سال کاهش پیدا کرد
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص 
ســابقه سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن که 
پیش تر ۵ ســال اعالم شــد، توضیــح داد: برای 
مهاجران از کالنشــهرها، ســابقه سکونت به یک 

سال تقلیل پیدا کرده است. بدین معنا اگر کسی 
ســاکن کالنشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای 
مســکن دارد با حدود یکســال سابقه سکونت در 
همان شــهر امــکان ثبت نام در طرح نهضت ملی 
مســکن را دارد. همچنین برای کارکنان دولت و 
نیروهای نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری 
و یا بر اســاس تشخیص حوزه های علمیه، سابقه 
سکونت ۵ ساله در طرح نهضت ملی مسکن مورد 
نیاز نیســت. این افراد می توانند به جز تهران در 
سایر شهرهای کشور از این مزیت بهره مند شوند. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

امکان ثبت نام مردان مجرد  باالی 4۵ سال در نهضت ملی مسکن فراهم شد 

خبر
 اولین واکنش شورای رقابت به حذف 

از قیمت گذاری خودرو

 قیمت پراید را به 1۹5میلیون 
تومان رساندند!

درچند روز گذشته ناگهان افزایش قیمت خودرو 
اتفــاق افتاد، آن هم زمانی که هنوز مهلت مصوبه 
شورای رقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبان ماه 
به اتمام نرســیده بود، در این بین خودروســازان و 
وزارت صمت به رســانه ملی آمده و از قیمت های 
جدیــد ســخن گفتند، حتی اذعــان کردند عدم 
هماهنگی با شورای رقابت تقصیر آن ها بوده، ولی 
درهر حال دیگر قیمت گذار ستاد تنظیم بازار است، 
در همین رابطه طولی نکشید که وزیر صمت هم 
انتقال قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار را 
تایید کرد، مجموعه ای از تصمیم ها که گفته شــد 

بر اساس مصوبه سران سه قوا بوده است.
اما شورای رقابت که در این مدت سکوت کرده بود 
در تازه ترین موضع خود این جریان را رد کرده است.

حذف شورای رقابت شایعه است
محســن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت 
گفــت: اینکه گفته می شــود شــورای رقابت از 
قیمت گذاری حذف شــده را قبول نداریم و این ها 
شــایعاتی است که مطرح می شود، گفته شده که 
سران سه قوا چنین مصوبه ای داشته اند در حالی که 
ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه ای از سران سه 
قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری 
خودرو دریافت نکرده ایم. هر مصوبه ای در ســران 
سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری 
برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر 
این طور بود رئیس جمهور مصوبه افزایش قیمت 

خودرو را لغو نمی کرد.
خلط مبحث شده است

بهرامی در مورد این که حتی شــخص وزیر صمت 
بر انتقال قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار تاکید 
کرده اســت، گفت: به نظر می رســد خلط مبحث 
شــده و وی پیشــنهاداتی در مورد تغییر شــیوه 
قیمت گــذاری خودرو در ذهن شــان بوده که راه 
میانبر این ایده را ســران قوا اعالم کردند در حالی 
که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سمت 
مجلس به تصویب برسد در غیر این صورت سران 
سه قوا می توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تایید 
کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر اتفاق 

افتاده ما در جریان آن نیستیم.
 برخی تفاوت ستاد تنظیم بازار 

و کارگروه تنظیم بازار را نمی دانند
بهرامی با بیان این که برخی در مورد قیمت گذاری 
ســتاد تنظیم بازار شایعاتی را مطرح می کنند در 
حالی که ظاهرا به موضوع واقف نیســتند، افزود: 
انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ســتاد تنظیم 
بازار را نمی دانند، ستاد، جایگاه و مشخصات خود 
را با ریاســت معــاون اول رئیس جمهور بر عهده 
دارد و هــر تصمیمــی در آن بایــد به تایید وزرای 
مربوطه در این ســتاد و امضای نهایی معاون اول 
رئیس جمهور برسد. این در حالی است که دستور 
افزایش قیمت های اخیر هم که گفته می شــد به 
تایید ستاد رسیده این گونه نبود و در نهایت با لغو 

از سوی رئیس جمهور مواجه شده است.
 بورسی ها و مدیرکل های وزارت صمت 

در جایگاه تصمیم گیری نیستند
وی در ادامه با اشــاره به این که به نظر می رســد 
در اعــالم خبر هایی مانند حــذف قیمت گذاری 
یا شــیوه جدیــد، ناهماهنگی هایی در اعالم نظر 
برخی مســئوالن وجــود دارد، از اظهارنظر های 
غیر کارشناسی انتقاد کرد و افزود: برخی افراد که 
حتــی ربطی بــه این موضوع هم ندارند اظهارنظر 
می کنند به عنوان مثال چرا مســئوالن بورس در 
مورد قیمت گذاری خودرو اظهارنظر کند در حالی 
که در چنین جایگاهی قرار ندارد و یا این که مدیران 
کل وزارت صمــت در چه جایگاهی قرار دارند که 
باید برای شــورای رقابت تعیین تکلیف کنند که 

آیا در قیمت گذاری باشد یا خیر.
 پراید 1۹5 میلیون شد

ولی با لغو گرانی ارزان نشد
بهرامی یادآور شــد: بهتر اســت مسئوالن ذیربط 
و حتــی مرتبط با قیمت خــودرو به طور آگاهانه 
و منطقــی اظهارنظــر کنند چرا که هرگونه روالی 
خارج از این موجب آشــفتگی بازار می شــود. در 
همین قیمت گذاری های اخیر با این که لغو شــد 
قیمت ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به طوری که 
پراید به 19۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو 
قیمت گذاری ارزان نشد ضمن این که هزینه هایی 

به بازار های دیگر منتقل شده است.
 ضرر مالی خودروساز ها را 

هم نباید می پذیرفتیم
وی با بیان اینکه قیمت گذاری بر اســاس قیمت 
تمام شــده خودرو ســاز ها به اضافه سود منطقی 
و حتــی در نظــر گرفتــن بخشــی از هزینه های 
مالــی آن هــا بــوده در حالی که نبایــد این را هم 
می پذیرفتیم گفت: اگر خودروسازان مدعی ضرر 
و زیان هســتند نبایند دلیل آن را قیمت گذاری 
بدانند باید در زیان های انباشــته، بدهی های خود 
به بانکها، ســرمایه گذاری های بی بازگشــت مثل 
ونزوئال وشــرکت داری های متعدد خود جستجو 
کننــد نه اینکــه بخواهند هزینه این اقدامات را از 

مصرف کننده بگیرند.

گفت و گو

 مالیات خانه های لوکس
 باالخره ابالغ شد

پس از امتناع دولت روحانی برای تصویب دریافت 
مالیات از خانه های لوکس در ســال 99 و 1۴۰۰، 
دولت ســیزدهم آن را تصویب و با ۴۰ روز وقفه از 

سوی سازمان مالیاتی ابالغ شد.
آییــن نامه دریافت مالیات از خانه  ها و باغ ویالهای 
لوکس بعد از ۴۰ روز وقفه ) از زمان تصویب هیات 
وزیران( از ســوی مســئوالن سازمان مالیاتی برای 

اجرا به ادارات مالیاتی ابالغ شد.
با وجود گذشــت ۷ ماه از ســال، دولت دوازدهم به 
دالیــل نامعلومــی از تصویب ضوابط اجرایی بند خ 
تبصره ۶ قانون بودجه ســال 1۴۰۰ امتناع کرد اما 

دولت سیزدهم در 1۴ مهرماه آن را تصویب کرد.
طبــق بنــد خ تبصره ۶ قانون بودجه ســال جاری 
واحدهای مســکونی و باغ ویالهای گران قیمت به 
شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی )ساالنه( 

می شوند:
1- واحدهای مســکونی و باغ ویالهای گران قیمت 
)با احتســاب عرصه و اعیــان( با ارزش روز معادل 
یکصد میلیارد 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر 

به نرخ های زیر:
1ـ1- نســبت بــه مــازاد یکصــد میلیــارد 
1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد 

1۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار
۲ـ1- نســبت به مــازاد یکصد و پنجــاه میلیارد 
1۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال تا دویســت و پنجاه 

میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار
3ـ1- نســبت به مازاد دویســت و پنجاه میلیارد 
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال تــا چهارصد میلیارد 

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار
۴ـ1- نســبت بــه مــازاد چهارصــد میلیــارد 
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال تا ششــصد میلیارد 

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار
1- نســبت بــه مــازاد ششــصد میلیــارد  ۵ـ 

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به باال پنج در هزار
اخــذ مالیــات از خانه های لوکس و گران قیمت در 
قانون بودجه ســال 99 نیز وجود داشــت اما دولت 
روحانــی از تصویب ضوابــط اجرایی آن خودداری 
کــرده بود. طبق آمارهای رســمی ســازمان امور 
مالیاتی، درآمد ناشــی از ایــن محل تاکنون صفر 

بوده است.
یکی از برنامه های خاندوزی وزیر اقتصاد،  توســعه 
پایه های مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد 
اســت که قرار اســت تا یک ماه آینده الیحه آن به 
تکمیل و به دولت برود. الیحه مذکور باوجود تدوین 
آن توســط وزارت اقتصاد در دولت قبل به دالیل 

نامعلومی مسکوت ماند.

 قیمت قطعی دالر 
برای سال 1۴۰1 مشخص شد

با اظهارات مدیر برجســته دولت رئیســی، قیمت 
قطعــی دالر برای ماههــای آینده و به خصوص از 
سال 1۴۰1 مشخص شد. سید مسعود میرکاظمی 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه دولت سید ابراهیم 
رئیســی دربــاره آینــده قیمت دالر بــه صراحت 
اعــالم کرد که اعداد کنونی بــازار واقعیت ندارد و 
قیمــت متفاوتی بــرای دالر آمریکا تعریف خواهد 
شــد.میرکاظمی گفت که در بودجه 1۴۰1 قیمت 
دالر نیمایی تک نرخی بسته می شود که به معنای 
تعیین قیمت حداکثر ۲3 هزار تومان خواهد بود. که 
این نگاه میرکاظمی با برنامه های صالح آبادی نیز 
هماهنگ است و دولت قصد دارد قیمت دالر را به 
۲3 هزار تومان برساند که این رقم می تواند پایینتر 
از این نیز باشــد. در صورتی که دولت دالر ۴۲۰۰ 
تومانــی را از آذرمــاه حذف کرده و فریب ادعاهایی 
ماننــد مهم بودن گندم و دارو)بخوانید بیش از ۸۰ 
درصد تجهیزات لوکس پزشکی( را نخورد، خواست 
میرکاظمی از ماههای پایانی سال 1۴۰۰ نیز قابل 

تحقق خواهد بود و نیازی به سال آینده نیست. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

با حذف فاصله گذاری اجتماعی 
قیمت بلیت اتوبوس تغییر نمی کند

 داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ 
به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه قیمت 
بلیت اتوبوس بعد از برداشــته شدن فاصله گذاری 
اجتماعــی کاهــش می یابد؟ گفــت: در ایام کرونا 
شــرکت های حمل و نقلی 3 هزار میلیارد تومان 
ضرر دیدند و در حال حاضر هم دخل وخرج شرکت 
هــا با هم همخوانی نــدارد و بنابراین قیمت بلیت 
اتوبــوس کاهش نمــی یابد.او درباره افزایش تعداد 
تصادفات اتوبوس ها گفت: سهم اتوبوس در میزان 
تصادفات 3 درصد است و در سال ۲۴۰ میلیون نفر 
جا به جا می شوند بنابراین با این میزان جا به جایی 

سهم تصادفات ناچیز است.
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در مورد واردات کامیون های دســت دوم اروپایی 
گفت: تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ دســتگاه خودروی 
ســنگین کمتر از سه سال کارکرد ثبت سفارش 
شــده و یک هــزار و ۶۰۰ دســتگاه آن تاکنون 
ترخیص شــده اســت و مابقی در گمرکات در 
حال ترخیص هســتند. همچنیــن از این تعداد 
هم ۶۰۰ دستگاه شماره گذاری شده است.امانی 
تصریح کرد: اگر مشکالتی پیش نیاید ظرف چهار 
مــاه آینده مابقــی کامیون های مانده در گمرک 

ترخیص خواهند شد.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

آنچه الزم است خانواده ها بدانند 

کاهش هزینه قبض برق راهکاری برای 
 استفاده از تجهیزات کم بازده به خصوص یخچال، فریزر، استفاده از چند 
یخچال، عدم توجه به خاموش کردن تجهیزات برقی در صورت عدم نیاز 
به آنها از جمله تلویزیون، المپ اضافه و کولر، استفاده از کولر گازی در 
مناطق مرکزی و شمالی کشور، استفاده از یک انشعاب خانگی برای چند 
مکان، استفاده از انشعاب خانگی برای مصارف دیگر از جمله برق عمومی، 
چاه آب و ...،استفاده از تجهیزات خاص برای بیماران )البته برای بیماران 
خاص تســهیالتی دیده شــده است.( و استفاده از المپ های پرمصرف 
می  تواند ســبب شــود تا مشترک بیش از سقف الگوی مصرف استفاده 
کنند.در کل نزدیک به 3۵ درصد مصرف در تابستان و مناطق غیر گرم 

به کولرهای آبی، ۲۷ درصد به یخچال و فریزر، ۲۰ درصد به تجهیزات 
صوتی و تصویری، ۵ درصد به روشنایی و مابقی به سایر تجهیزات از جمله 
جاروبرقی، ماشــین لباسشویی، اتو، سشوار و.... اختصاص دارد.طبیعی 
اســت که اســتفاده از تجهیزات با بازدهی انرژی پایین می  تواند ســبب 
افزایش مصرف برق شــود. در انتخاب و تهیه کاال خصوصا وســایل برقی 
توجه به مواردی چون شکل ظاهری، مدل، کارخانه سازنده و تکنولوژی 
ساخت، شرط های الزم در انتخاب یک کاال محسوب می شوند اما توجه 
به نشــان اســتاندارد و برچسب انرژی از شرط های ضروری در انتخاب و 
تهیه وسایل برقی خانگی است. چون این عالئم اطالعات بسیار مفیدی 

را در زمینه ایمنی؛ بازدهی و میزان مصرف انرژی وسایل برقی با توجه 
بــه خدماتی که ارائه می دهند در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.  
به عنــوان مثــال یک کولر گازی با راندمان ۷.۵ بی تی یو به ازای هر وات 
دو برابر یک کولر گازی با راندمان 1۵ بی تی یو به ازای هر وات مصرف 
بــرق دارد. هرچنــد عوامل جزیی دیگری نیز می تواند موجب این اتفاق 
شود. یک مشترک با مصرف قدری بیشتر از 3۰۰ کیلووات ساعت می 
تواند با جلوگیری از اتالف انرژی در بخش روشــنایی و صوتی تصویر و 
قدری استفاده کمتر از کولر آبی به مصرف کمتر از 3۰۰ کیلووات ساعت 

در ماه دست یابد.

کردند  کارشناسان بررسی 

افزایش فروش نفت ایران و چند نکته

کوتاه از انرژی

بین الملل

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران :

ترین یارانه انرژی را   ایران باال
به پولدارها می دهد

رئیس کمیســیون انرژی اتــاق تهران گفت: 
پرداخت یارانه انرژی منجر به تشــدید کسری 
بودجه دولت، افزایش قاچاق ســوخت، رشــد 
مصرف و آلودگی های محیط زیســتی شده و 

روز به روز بر وخامت اوضاع می افزاید. 
رضــا پدیدار اظهار کرد: در یک دســته بندی 
کلی، یارانه ها در ایران به دو دســته یارانه های 
نقدی و غیر نقدی تقسیم می شود؛ یارانه های 
نقدی در ایران از ســال 13۸9 با اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها آغاز شــد اما نوع دیگری از 
یارانــه وجود دارد که بــه صورت غیرنقدی به 
همه افراد جامعه پرداخت و از آن تحت عنوان 
یارانه پنهان یاد می شــود که سابقه طوالنی در 

اقتصاد ایران دارد.
رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق 
تهران افزود: بحث امروز در رابطه با یارانه های 
پنهــان یا همان یارانه های غیرنقدی در بخش 
انرژی شــامل نفت، گاز، آب و برق اســت. به 
استناد گزارش IEA ایران نزدیک به 3۰ میلیارد 
دالر یارانه در بخش های نفت، گاز، برق و زغال 
سنگ در سال ۲۰۲۰ پرداخته که به این ترتیب 

با پرداخت 1۶ درصد از کل یارانه های پرداختی 
در جهان باالتر از چین، هند، عربســتان رتبه 
نخســت پرداخــت یارانــه را در جهان به خود 
اختصاص داده اســت. البته به صورت تجمعی 
در حد فاصل ســال های ۲۰1۰ تا سال ۲۰۲۰ 
رتبه هفتم در جهان را دارد، همچنین بر اساس 
شــاخص ســرانه انرژی در رتبه پنجم پس از 
کویــت، امارات، عربســتان و لیبی قرار دارد.

وی گفت: از طرفی بر اســاس گزارش سازمان 
برنامه و بودجه در شهریور ماه سال جاری یارانه 
انــرژی در ایران رقمی بالغ بر 1,۲۰۰ میلیارد 
تومــان را در بر می گیرد که البته انتقاداتی نیز 
به شــیوه محاسبه ارقام یارانه انرژی در کشور 
وارد شــده که درست است. رئیس کمیسیون 
انــرژی اتاق تهران افزود: در ایران بخش عمده 
ای از یارانه انرژی به صورت غیرنقدی پرداخت 
می شــود که این موضوع انتقادات گسترده ای 
را از ســوی کارشناسان داشته است و در واقع 
یارانه هــای انرژی به دســت نیازمندان واقعی 
نمی رســد و ثروتمندان جامعه بیشترین بهره 

را از یارانه های انرژی دارند.

گروه بازرگانی انرژی ترافیگورا: 

نفت به 1۰۰ دالر می رسد
جرمــی وایر، مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
ترافیگــورا در "نشســت کاالهای آســیای" 
فایننشــیال تایمز گفت: امکان خرید نفت به 
راحتی مقدور نیســت. عرضه اضافی ضروری 

است اما معلوم نیست از راه برسد.
اظهــارات مدیرعامــل ترافیگــورا که دومین 
شــرکت بازرگانی نفت مســتقل بزرگ جهان 
اســت در حالی مطرح شــده است که پیش از 
این اقتصاددان ارشد این شرکت در ژوئن پیش 
بینی کرده بود احتمال صعود قیمت هر بشکه 
نفــت بــه 1۰۰ دالر در 1۲ تــا 1۸ مــاه آینده 

وجود دارد. 
شــرکت انی ایتالیا هم اخیــرا اعالم کرده که 
قیمتها به این ســطح صعود خواهند کرد؛ هر 
چند که ممکن است برای مدت کوتاهی باشد.
در ایــن بین تولیدکنندگان اوپک پالس می 
گوینــد بازار به زودی دچار مازاد عرضه می 
شود و در برابر درخواست کشورهای مصرف 
کننــده برای احیای ســریع تر تولیدشــان 
مقاومت می کنند. روســیه جدیدترین عضو 
اوپک پالس است که مدعی شده است کمبود 
عرضه نفت وجود ندارد و حتی ممکن است 
اوایل سال میالدی آینده مازاد عرضه ایجاد 

شــود.وایر گفــت: بعضــی از اعضای اوپک 
هســتند که احتماال می توانند تولیدشان را 
بسیار ســریع افزایش دهند. تصور می کنم 
افراد باید متوجه باشند این وضعیتی نیست 
کــه بخواهید تولید را یکباره افزایش دهید. 
ســرمایه گذاری زیــادی وجود دارد و انجام 

چنین کاری اندکی زمان می برد.
بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، مدیرعامل 
ترافیگــورا گفت:  این شــرکت احیای قوی 
مصــرف نفت تحت تاثیــر تقاضا برای بنزین 
و ســوخت هواپیمایی را پیش بینی می کند. 
بــا این حــال قیمتهای باالتر برای تشــویق 
تولیــد جدید و تامین تقاضا ضروری اســت.
وایــر همچنین نســبت به کمبود قابل توجه 
بعضــی کاالهــا مانند کبالت، نیکل و مس به 
دلیل افزایش تقاضای جهانی برای باطریهای 
خودروهای برقی و انرژی تجدیدپذیر هشدار 
داد و گفت: بعضی از این فلزات به دلیل افزایش 
تقاضا، موجود نخواهند بود. ما عالوه بر چین، 
شــاهد افزایش تقاضا در آمریکا و اروپا بوده 
ایــم .ذخایر مــس در انبارهای لندن و بورس 
معامالت شــانگهای نزدیک بــه پایین ترین 

میزان چند سال اخیر قرار دارد. 

 هم صدایی روسیه 
با اوپک در مخالفت با 

درخواست آمریکا
روسیه با اعالم این که هیچ کمبود نفتی 
در بــازار جهانی وجود ندارد و ممکن 
اســت حتی اوایل ســال آینده مازاد 
عرضه هم ایجاد شــود، با سایر اعضای 
اوپک پالس که با درخواســت آمریکا 
برای افزایش ســریع تر تولید مخالفت 
کرده اند، هم صدا شد. پاول سوروکین، 
معاون وزیر انرژی روســیه در حاشیه 
کنفرانــس نفــت و گاز در مصاحبه با 
تلویزیــون بلومبرگ اظهار کرد: روند 
کاهش ذخایر متوقف شــده که نشان 
می دهــد در حال حاضــر کمبودی 
وجــود ندارد.اظهارات معــاون وزیر 
انرژی روسیه منعکس کننده اظهارات 
مشابه سایر اعضای اوپک پالس شامل 
عربســتان ســعودی و امارات متحده 
عربی اســت که اعالم کــرده اند این 
گــروه هیچ عجله ای بــرای افزایش 
سریعتر عرضه ندارد.جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا که نگران افزایش قیمت 
بنزین به باالترین رکورد هفت ســال 
اخیر اســت، از اوپک پالس خواســته 
است تولیدش را سریع تر افزایش دهد. 
امــا امارات متحده عربی در کنفرانس 
Adipec اعالم کرد اوپک و متحدانش 
احتماال برنامه فعلی خود برای افزایش 
تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز را حفظ خواهند کرد. این گروه 
تاکنون درخواســتهای کشــورهایی 
شــامل آمریکا برای تولید سریع تر به 
منظور کنترل افزایش قیمتها را نادیده 
گرفته است. عربستان سعودی انتظار 
دارد ذخایر در چند ماه آینده افزایش 
پیدا کنند و ضرورت افزایش ســریع تر 
عرضه از ســوی اوپک پالس را کاهش 
دهند.ســوروکین گفــت: همه مازاد 
عرضه از ابتدای ســه ماهه اول یا ســه 
ماهه دوم سال ۲۰۲۲ را پیش بینی می 
کنند.قیمت نفت برنت امســال تحت 
تاثیر احیای اقتصادها از پاندمی کووید 
19 و بهبــود تقاضا، حدود ۶۰ درصد 
افزایــش پیدا کــرده و به بیش از ۸۰ 
دالر در هر بشــکه صعود کرده اســت. 
قیمتهــای باالتر انرژی تورم را افزایش 
داده است. اوپک و متحدانش در دیدار 
اخیرشــان با افزایــش تولید به میزان 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز در دســامبر 

موافقت کردند. 

هیدروکربن ها از بازار 
انرژی حذف نمی شوند

مدیرعامل شــرکت ملی نفت امارات 
)ادنــوک( گفــت: جهان بــه مصرف 
هیدروکربن ها نیــاز دارد و نمی تواند 
آنهــا را از ســبد انرژی حــذف کند. 
سلطان الجابر دیروز در آئین گشایش 
نمایشــگاه و کنفرانــس نفــت و گاز 
ابوظبی )ادیپک( اعالم کرد که جهان 
نمی تواند به سادگی از هیدروکربن ها 
جدا شود و صنعت نفت و گاز باید تا سال 
۲۰3۰ میــالدی بیش از ۶۰۰ میلیارد 
دالر در این زمینه سرمایه گذاری کند 
تــا تقاضــای مورد انتظــار را برآورده 
کنــد.وی در حالــی ایــن گفته ها را 
مطــرح می کند که مذاکرات همایش 
تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 
گالسکو با توافقی پایان یافت که برای 
نخستین بار سوخت های فسیلی را به 
عنوان محرک اصلی گرمایش جهانی 
هــدف قــرار داد.مدیرعامل ادنوک با 
تکرار درخواست خود برای رویکردی 
عملگرایانه برای مبارزه با تغییرات آب 
و هوایی و در عین حال تضمین امنیت 
انرژی جهانــی، گفت: جامعه جهانی 
به تازگی در همایش تغییرات اقلیمی 
گالســکو )کاپ ۲۶( بــه ایــن نتیجه 
رســید و این مذاکــرات در مجموع، 
موفقیت آمیــز بود.الجابــر افزود: اگر 
بخواهیم با موفقیت دوره گذار انرژی را 
پشت سر گذاریم نمی توانیم به سادگی 
از سیســتم امروز انرژی جهان فاصله 
بگیریــم و نمی تــوان تنها با چرخش 
یــک کلید این فرآیند را انجام داد.در 
حالی که امارات متحده عربی نشست 
تغییرات اقلیمی سال ۲۰3۲ میالدی 
)کاپ ۲۸( را میزبانــی می کند، گفت: 
ادنوک در نظر دارد ظرفیت تولید نفت 
خود را تا سال ۲۰3۰ میالدی افزایش 
دهد و به ۵ میلیون بشکه در روز برساند 
و در عین حال برای کاهش تولید کربن 

تالش کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد : 

برنامه ای برای محدود کردن 
گاز صنایع نداریم 

مدیرعامــل شــرکت ملی گاز ایــران گفت: 
برنامــه ای برای محدود کــردن گاز صنایع 
نداریم، اما اگر برودت هوا شدت یابد، صنایع 
ســیمانی باید از سوخت مایع استفاده کنند. 
مجیــد چگنی، درباره وضع تأمین ســوخت 
مــورد نیاز واحدهــای تولیدی و صنعتی در 
فصل سرما، گفت: ما همه تالش خود را برای 
تأمیــن گاز مورد نیاز صنایع در فصل ســرما 
بــه کار می بریم، زیرا بــه اهمیت تولید واقف 
هستیم، همچنین هموطنان با کاهش مصرف 
به دولت و شرکت ملی گاز در تأمین گاز پایدار 
صنایــع کمــک کنند.طبق اعالم خانه ملت، 
وی افــزود: هرچند برای مدیریت گاز صنایع 
در اوج ســرما نیز برنامه ریزی شــده، اما اگر 
برودت هوا شدت بگیرد و مصرف افزایش یابد، 
باید اولویت های در نظر گرفته شــده، اعمال 
شــود.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با 
بیــان اینکه تاکنــون برنامه ای برای محدود 
کــردن گاز صنایع نداشــتیم، تصریح کرد: 
تالش می شــود محدودیتی ایجاد نشود، اما 
طبیعی اســت که برای نمونه صنایع سیمان 
که می توانند از ســوخت دوم استفاده کنند، 
در این زمان از ســوخت مایع اســتفاده کنند 
و مــا گاز آنهــا را مقــداری محدود  کنیم. در 
قراردادهایــی که با صنایع داریم، تأمین گاز 
در هشــت ماه نخست سال تضمین شده، اما 
در چهــار ماه دوم صنایعی که می توانند باید 

از سوخت دوم استفاده کنند.

تا سال 1420؛

 مصرف گاز پتروشیمی ها 
 به 1۳۴ میلیون مترمکعب 

در روز خواهد رسید
یک مقام شــرکت ملــی گاز گفت: در حالی 
مصرف گاز پتروشــیمی ها در سال 1۴۲۰ به 
روزانه 13۴ میلیون مترمکعب خواهد رسید 
که بر اساس پیش بینی ها حدود 111 میلیون 
مترمکعب در روز کسری گاز خواهیم داشت. 
عبــداهلل یونس آرا، رئیس امــور برنامه ریزی 
تطبیقی شــرکت ملی گاز ایران با اشــاره به 
اینکه بر اســاس آمار و اطالعات کشور ایران 
بــا برخورداری از 3۲ تریلیون مترمکعب گاز، 
بعد از روسیه در جایگاه دوم ازنظر میزان حجم 
ذخایر گاز طبیعی قرار دارد، افزود: بر اساس 
آمار و ارقام بیان شــده سهم تجارت گاز ایران 
به نسبت تولید حدود ۶ درصد بوده است. در 
واقع ۲33 میلیارد مترمکعب مصرف داخلی 
و حدود 1۶ میلیارد مترمکعب ســهم تجاری 
ایران از طریق خط لوله برآورد می شــود.وی 
افزود: بر اســاس آمــار و ارقام بخش خانگی 
تجاری با مصرف 1۲1.۶ میلیارد مترمکعب، 
۴۶.۴٪ از مصــرف گاز را بــه خود تخصیص 
داده انــد، بخش نیروگاهــی با مصرف ۶۵.9 
میلیارد مترمکعب، ۲۵.1 درصد گاز کشــور 
را مصــرف می کنند، در جایگاه بعدی صنایع 
با مصرف ۴۵.3 میلیارد مترمکعب قرار دارند، 
1۷ میلیارد مترمکعب با ســهم ۶.۵ درصدی 
متعلق به بخش صادرات اســت و در نهایت 
مصارف عملیاتی با 1۲.۷ میلیارد مترمکعب 
در جایــگاه پنجم مصرف قرار دارند.یونس آرا 
بــا تأکید بر اینکــه تفاوت میزان مصرف گاز 
خانگی با ســایر مصارف چشــم گیر اســت، 
تصریــح کرد: در بخــش صنایع مصرف گاز 
پتروشــیمی  ها با اختالف نســبت به ســایر 
صنایع بیشــترین سهم از مصرف گاز طبیعی 

را به خود اختصاص داده است .

هفته آینده؛

ششمین نمایشگاه بین المللی 
 انرژی های تجدیدپذیر 

برگزار می شود
ششــمین نمایشــگاه و کنفرانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر ایران با هدف بررســی 
سیاســت ها و برنامه هــای دولت ســیزدهم 
در توســعه انرژی های تجدیدپذیر، ۲9 و3۰ 
آبان ماه برگزار می شود. این دوره از نمایشگاه 
و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر 
ایران ۲9 و 3۰ آبان ماه توسط انجمن انرژی های 
تجدیدپذیــر برگزار می شــود. این کنفرانس 
و نمایشــگاه بین المللــی بــا هدف بررســی 
چالش هــای پیش روی توســعه انرژی های 
تجدیدپذیــر و ارائه راهکارهای بهبود فضای 
کسب و کار این حوزه در دوران کرونا و تحریم 
برگــزار خواهد شــد.از مهم ترین موضوعات 
مطروحه در این رویداد بین المللی می توان به 
بررسی سیاست ها و برنامه های دولت سیزدهم 
در توســعه انرژی های تجدیدپذیر، بررســی 
چالش بازار انرژی های تجدیدپذیر در کشور و 
راهکارهای برون رفت از وضع فعلی، روش های 
نویــن تأمین مالــی و حضور صنایع بزرگ در 
سرمایه گذاری نیروگاه های تجدیدپذیر جهت 
تأمین برق، سیاست های بومی سازی صنعت 
انرژی های تجدیدپذیر و با حضور ســخنرانان 

داخلی و خارجی می توان اشاره کرد.

آمــار و ارقام بین المللــی و صحبت های وزیر نفت 
نشــان از افزایش فروش نفت ایران دارد، موضوعی 
که به گفته کارشناســان امــری ممکن اما نیازمند 
تامل بیشتر بوده چراکه رفتار خریداران نفت ایران 
طی ســال های اخیر تضادهای زیادی داشته است 
امــا در مجموع می توان نســبت به افزایش فروش 

نفت امیدوار بود. 
تحریم های آمریکا سبب شد ایران از آوریل ۲۰1۸ 
تا آوریل ۲۰۲1 از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
بشکه نفت و بیش از 1۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی 
محــروم شــود و این موضوع بــه وارد آمدن بیش از 
1۰۰ میلیارد دالر خســارت در زمانی منجر شد که 
نیازمند تأمین ضروریات کشور از جمله برای مقابله 
با شیوع کرونا بوده ایم و این در حالی است که ایران 
آمادگی دارد به محض برطرف شــدن تحریم های 
یکجانبــه و ظالمانــه دولت آمریکا، با افزایش تولید 
نفــت به باالترین ســطح ممکــن، در جهت جبران 
خسارت های فراوان صورت گرفته در اثر تحریم های 
یکجانبه آمریکا حرکت کند.در این میان جواد اوجی 
- وزیر نفت اعالم کرده که به زودی خبرهای خوبی 
در زمینــه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی 
و تهاتر نفتی اعالم می شود و با توجه به نیاز دنیا به 
انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست 
خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری در دســتور 
کار قرار گرفته اســت و در این زمینه تهاتر نفت با 
کاال و ســرمایه گذاری از روش هایی اســت که انجام 
می شود.به گفته وی ایران آماده پذیرایی و استقبال 

گرم از ســرمایه گذاران خارجــی و داخلی خواهان 
ســرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز اســت و 
ســرمایه گذاران در قبال اقدام های خود می توانند 
نفت و میعانات گازی را به صورت تهاتر دریافت کنند. 
سرمایه گذاران داخلی مانند هلدینگ ها و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ می توانند برای توسعه میدان های 
گازی کشور ورود کنند و پس از توسعه میدان، گاز 
طبیعی و میعانات گازی در قبال هزینه سرمایه گذاری 
و سود آن به عنوان خوراک یا سوخت دریافت کنند، 
در عین حال معاونت برنامه ریزی وزارت نفت آماده 
پذیرش سرمایه گذاران در توسعه میدان ها و امضای 
قرارداد با آنهاست.به تازگی نیز معامله گران و شرکت 

های رصد کشــتی می گویند واردات نفت ایران از 
ســوی چین در ســه ماه گذشته باالی نیم میلیون 
بشــکه در روز مانده اســت، زیرا تخفیف مناسب آن 
به ریســک نقض تحریم های آمریکا می ارزد. چین 
خرید نفت ایران را امسال با وجود ادامه تحریم های 

آمریکا ادامه داده است. 
واردات نفــت ایــران به چین در مــاه اوت به ۶۶۰ 
هزار بشــکه در روز و در ماه ســپتامبر به ۵۴۵ هزار 
بشــکه در روز رســید اما در ماه اکتبر به ۴۷۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش یافت.این آمار نشان می دهد 
میانگین واردات ســه ماهه ۵۶۰ هزار بشــکه در روز 
بود که باالتر از ۴۷۸ هزار بشــکه در روز در ماه های 

ژوئــن و ژوییه بوده اســت. صــادرات نفت ایران به 
چین در ماه مه به رکورد ۷3۰ هزار بشــکه در روز 
صعود کرد در حالی که میانگین صادرات از ابتدای 
ســال تا پایان اکتبر، ۵۶۲ هزار بشــکه در روز است. 
دانیل گربر - مدیرعامل شــرکت پترولجستیک در 
این باره اظهار کرده اســت اگرچه این حجم نسبت 
به ابتدای ســال کمتر بوده اســت اما اگر چین موفق 
شــود افزایش اخیر ابتال به کووید را کنترل کند، با 
توجه به قیمت های باالتر نفت، دیسیپلین اوپک در 
کنتــرل عرضــه و تخفیف هایی که برای خرید نفت 
ایــران وجــود دارد، واردات باالتر نفت ایران تعجب 

آور نخواهد بود.
نفت ایران که حدود شش درصد از واردات نفت چین 
را تشــکیل می دهد، باعــث واردات کمتر از برزیل 
و غرب آفریقا شــده اســت. وزارت خارجه چین ماه 
گذشــته به رویترز گفته بود معامالت تجاری میان 
چین و ایران باید محترم شــمرده شــود..صادرات 
نفت ایران که اکنون حدود 1.3 میلیارد دالر در ماه 
ارزش دارد و عمده آن به چین می رود، منبع درآمد 
مهمی برای تهران اســت. به نظر می رســد که چین 
به عنوان یک مشــتری قدیمی بار دیگر پا به میدان 
گذاشــته تا مجدد خریدار ثابت نفت ایران شــود اما 
اینکه این موضوع ادامه دار خواهد بود یا خیر مورد 
ابهام اســت، آنطور که مهدی حسینی - کارشناس 
ارشــد حوزه انرژی  گفته است، اگر تاریخچه خرید 
نفت چین و هند از ایران را دنبال کنیم، نمی توانیم 

تصویر روشنی از این مساله ارائه دهیم.

خبر ویژه

مدیر عامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: در حال حاضر ما مشــکل 
ســوخت رســانی در نیروگاه ها برای تولید برق نداریم.محسن طرزطلب با اشاره 
به آخرین وضعیت ســوخت رســانی نیروگاه های کشور گفت: با توجه به کاهش 

دما در اکثر نقاط کشور مصرف گاز به شدت افزایش یافته است.
او ادامه داد: در حال حاضر وضعیت نیروگاه ها نامناسب نیست، و طبق تعهدی 
که  با وزارت نفت داشــته ایم، در این ایام میزان مشــخصی ســوخت گاز را تامین 
می کند، اما به دلیل افزایش مصرف خانگی و تجاری این تعهد عملی نشــده و 
ما نیز با هماهنگی انجام شده از سوخت مایع و جایگزین در نیروگاه ها استفاده 

می کنیــم بــه گفتــه وی در حال حاضر ۶3 درصد مخاز ســوخت نیروگاه های 
کشــور تکمیل اســت به طوری که ســهمیه سوخت نیروگاه ها با توجه به برودت 

هوا کاهش پیدا کرده است. 
اگر واحدی در مدار باشد، سعی شده که سوخت آن به صورت ترکیبی از مازوت 
و گازوئیل تامین شود، ممکن است یک نیروگاه شش واحد داشته باشد که همه 
واحد های آن از مازوت استفاده نکنند و به صورت ترکیبی از مازوت و گازوئیل 
تامین سوخت کنند، البته ممکن است نیروگاه هایی هم وجود داشته باشند که 

به صورت صددرصد از مازوت استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی :

کمبود سوخت نیروگاه ها ندارد  خاموشی های اخیر ارتباطی به 
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55بانک و بیمه
فعالسازی رمز دوم کارت مشتریان 

 بانک رفاه بدون مراجعه 
به شعب

بانــک رفاه کارگران امکان ثبت و اصالح شــماره 
موبایل متصل به رفاه کارت مشتریان بدون مراجعه 
به شعبه و از طریق دستگاه های خودپرداز و کیوسک 
بانکــی را فراهم کرد.بر این اســاس دارندگان رفاه 
کارت می توانند بدون مراجعه به شعبه و از طریق 
دســتگاه های خودپرداز و کیوسک بانک از منوی   
تغییر رمز و خدمات رمز دوم پویا / رمز دوم یکبار 
مصرف پویا / تایید شــماره تلفن همراه مربوط به 
کارت )سامانه شاهکار( ، نسبت به تایید، تغییر و یا 
ثبت شماره همراه متصل به رفاه کارت خود به منظور 
 بهره منــدی از خدمات رمــز دوم پویا اقدام کنند.
براســاس ایــن گزارش، با انجــام این کار وضعیت 
مالکیت شماره تلفن همراه وارد شده با استعالم از 
سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در سیستم کارت پرداخت بانک ثبت شده 
و به صورت خودکار به ســامانه  مانا  بانک مرکزی 

ارسال می شود.

پشتیبانی از تولید به روایت بانک ملی ایران؛ 

 مشارکت ویژه بانک ملی 
ح های سرمایه گذاری   در طر

با اولویت رونق تولید

فرهنگ سازی در حمایت از تولید، امر خطیری 
اســت که بانک ملی ایران با ســرمایه گذاری در 
طرح های اشــتغال زایی اســتان ها عالوه بر گام 
نهــادن در این راســتا ســعی در بهبود فضای 
کســب وکار و رونق بازار اشــتغال  کشــور دارد.

تعداد پروژه های ایجاد شده با مشارکت و اقدام 
مستقیم بانک ها در کشور قابل شمارش نیست 
و بانــک ملــی ایران به عنوان یک نهاد مردمی و 
بازوی توانمند اقتصادی دولت، در بسیاری از این 
پروژه ها سهم قابل توجهی داشته است.این بانک 
با مشارکت در طرح های سرمایه گذاری استان 
ها تالش دارد تا ضمن حفظ اشــتغال موجود، 
بستری برای توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب 
و کار ایجاد کند.بانک ملی ایران در ســال 99 و 
ســه ماهه نخست ســال جاری بالغ بر ۲۴ هزار 
و ۲۵۰ میلیارد ریال تســهیالت به بخش های 
تولیدی استان آذربایجان شرقی تخصیص داده 
است که از مهم ترین طرح های سرمایه گذاری 
این اســتان، مجتمع فوالد کانی حدید میانه با 
اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم ۵۰۰ نیروی 
انســانی است.این مجتمع با ظرفیت تولید 3۰۰ 
هزار تن شــمش آهنی در سال، بخش مهمی از 
 نیاز واحدهای فوالدی کشــور را تامین می کند.

بانــک ملــی ایران یک هزار و ۲۸3 میلیارد ریال 
منابع شامل 3۰۰ میلیارد ریال در بخش سرمایه 
گــذاری ثابــت از محل بند الف تبصره 1۸ قانون 
ســنواتی کشــور و 9۸3 میلیارد ریال در بخش 
سرمایه در گردش از محل منابع داخلی بانک به 

این مجتمع اختصاص داده است.

 گرامیداشت روز کتاب 
و کتاب خوانی در بانک کشاورزی

۲۴ آبانماه هرســال روز کتاب و کتاب خوانی و 
کتابدار نامگذاری شده است که به همین مناسبت 
از تالش های کارکنان کتابخانه و مرکز اســناد 
این بانک، قدردانی شــد.بر اســاس این گزارش، 
کتابخانه مرکزی بانک کشــاورزی به عنوان یک 
کتابخانه تخصصی که از ارکان زیربنایی  معاونت 
توســعه و مستندسازی دانش  اداره کل آموزش 
و توســعه مهارت های این بانک است که فراهم 
آوردن اطالعات و منابع مورد لزوم برای پیشبرد 
اهداف ســازمان،ارتقای سطح دانش تخصصی و 
سازمانی و به روز نگه داشتن دانش بهینه علمی 
کارکنان سازمان،مستندســازی دانش ضمنی 
سازمانی و تبدیل آن به دانش صریح و سیاست 
گذاری در تبدیل سرمایه های قابل لمس سازمان 
به ســمت دارایی های غیر قابل لمس همچون 
دانش ، خبرگی، توانایی و راهکارهای مدیریتی 
برای خالق ســازی کارکنان در راســتای پیاده 
سازی مدیریت دانش جزو اهداف کالن آن است.

اخبار

اخبار

همایش احسان و همدلی به 
میزبانی بانک پارسیان برگزار شد

همایش احســان و همدلی به میزبانی و حمایت 
بانک پارســیان و مشارکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(، سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
نوســازی توســعه و تجهیز مدارس کشور، بیمه 
ایران، بنیاد احسان، بنیاد رودکی و بانک توسعه 
تعاون برای کمک به مردم زلزله زده اندیکا، اللی و 
بازفت برگزار شد.این همایش با حضور هنرمندان 
و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری همراه بود 
و مدعوینی از استان خوزستان با رعایت پروتکل 
های بهداشتی در سالن اصلی تاالر وحدت در این 
برنامه حضور داشتند که همزمان شبکه استانی 
خوزستان نیز پخش این برنامه را بصورت زنده از 
شبکه محلی همین استان پوشش داد.در ابتدای 
مراســم، بهــرام هنرپرور، مدیــر روابط عمومی 
بانک پارســیان، به نمایندگی از دکتر پرویزیان، 
مدیرعامــل این بانک ضمن خوشــامدگویی، به 
رسالت و مسئولیت های اجتماعی بانک پارسیان 
اشاره کرد و گفت: بانک پارسیان در همه مقاطع 
به ویژه در زمان بروز حوادث و بر حســب وظیفه 
و رســالت مسئولیت های اجتماعی خود در کنار 
هموطنان خود حضور داشــته است تا در شرایط 
سخت ناشی از حوادث و بحران ها بتواند اندکی 
از آالم آنان را بکاهد.وی با اعالم برخی از مصادیق 
مســئولیت های اجتماعــی بانک از جمله طرح 
گازرســانی به مناطق محــروم گفت: بانک های 
خصوصی بر حســب وظیفه نوع دوستی همواره 
نســبت به انجام مســئولیت های اجتماعی خود 

اهتمام الزم را داشته اند.

 تقدیر معاونین سازمان برنامه و بودجه 
و بنیاد احسان از بانک پارسیان

در ادامــه این همایش دکتر حمید پورمحمدی 
معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن قدردانی از 
دکتر کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، 
گفت: امیدوارم بانک پارسیان عالوه برارائه کمک 
رســانی؛ محوریت بانک هــای خصوصی را نیز 
برعهده بگیرد و کمک های بانک های خصوصی را 
برای حل این مشکل نیز همسو کند.وی همچنین 
بیان داشــت : دکتر رخشانی مهر رییس سازمان 
نوســازی توسعه و تجهیز مدارس کشور متعهد 
شــدند که نیازهای مدارس منطقه اندیکا، اللی 
و بازفت را تامیــن کنند.پورمحمدی ازپیگیری 
هــای همه تالشــگران از جمله دکترمحســن 
رضایی، معــاون اقتصادی و دکتر مخبر، معاون 
اول رییــس جمهور و صادق خلیلیان اســتاندار 
خوزســتان و نماینده اســتان علیرضا ورناصری 
قدردانی کــرد.وی با بیان اینکه نیازهای مطرح 
شده به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شده 
اســت، گفت: این ســازمان هفته گذشته حدود 
۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده را به 
هیئت وزیران پیشنهاد داده و هیئت وزیران نیز 
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه را پذیرفتند که 
حدود 3۲۰ میلیارد تومان از این اعتبارات صرف 
هزینه های مصرفی و تقریبا ۲۲۰ میلیارد تومان 
برای کارهای عمرانی منطقه اختصاص داده شود. 
همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان تســهیالت بانکی 
با سود 1۸ درصد مطرح شده که سازمان برنامه 
و بودجه متعهد شــده اســت تا این تسهیالت را 
به صورت قرض الحسنه و کارمزد ۴ درصد برای 
رفاه حال مردم ارائه دهد.معاون ســازمان برنامه 
و بودجه ادامه داد: پس از سفر رئیس جمهور به 
منطقه، جلســات متعددی در دولت برگزار شد 
تا با ایجاد فرصت برای مردم زلزله زده بخشــی 
از محرومیت ها و مشکالت آنها را مرتفع سازند. 
براســاس برنامه از پیش تعیین شــده قرار است 
که هفته آینده بخشــی از اعتبارات برای توسعه 
کمک رسانی تخصیص یابد تا روند اجرای کارها 
به ســهولت اجرایی شــود.در ادامه علی جوادی 
مســئول قــرارگاه جهادی امداد بنیاد احســان 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز ضمن 
تقدیر از بانک پارســیان و دغدغه مندی ایشــان 
برای کاهش آالم مردم مناطق زلزله زده، به کار 
جهادی بی وقفه گروه ها وتشکل ها برای آبادانی 
و بازســازی منازل مسکونی منطقه اندیکا، اللی 
و بازفت و همدلی تمام ارکان کشــور برای رفع 
گرفتــاری های مردم اشــاره کرد . علی جوادی 
خاطرنشــان کرد: مجموعه ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( نشــان داده اســت که در سال 
هــای اخیــر در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و 
طبیعی پیشرو و درکنار مردم بوده و توانسته است 
از ظرفیت خودش برای کمک بهره گرفته و نقش 
موثــری در محرومیت زدایی ایفا نماید. گفتنی 
است؛ همایش احسان و همدلی پنج شنبه شب 
13 آبان ماه در تاالر وحدت تهران با میزبانی بانک 
پارســیان و با حضور هنرمندان ایل بختیاری و 

نیز عده ای از مسئولین و مدعوین برگزار شد.

کنکور 1۴۰۰؛ در همایش تجلیل از رتبه های برتر 

بانک مسکن با اهدای 10 عدد تبلت از دانش آموزان نمونه استان تقدیر کرد
در همایــش تجلیــل از رتبه های برتر کنکور 1۴۰۰ که با حضور امید 
راســت بین معاون مدیریت شــعب استان کردستان برگزار شد ، بانک 
مســکن اســتان تعداد 1۰ عدد تبلت را به دانش آموزان نمونه اســتان 
اهداء کرد. در این همایش که توســط موسســه ایده پردازان فرهنگ 
شهروندی و با حمایت شهرداری سنندج و دکتر فتحی نماینده مردم 
شریف سنندج ، دیواندره و کامیاران و با مشارکت مدیران دستگاههای 
اجرایی همچون شــورای اســالمی شهر ســنندج، اداره کل آموزش و 
پرورش ، اداره کل ورزش و جوانان ، کمیســیون هماهنگی بانکهای 
اســتان و مدیریت امور شــعب بانکهای ملی، کشــاورزی، صادرات و 
مسکن و حوزه هنری استان برگزار شد، از ۷3 نفر رتبه های برتر زیر 
1۰۰۰ کنکور سراسری سال 1۴۰۰ ، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل 
بعمــل آمــد و بانک مســکن نیز با اهدای 1۰ عــدد تبلت از 1۰ دانش 
آموزان نمونه استان تقدیر کرد.همچنین در این مراسم ثریا مطهرنیا 
به عنوان 1۰ معلم برتر دنیا و امید رحمتی بعنوان دو درصد دانشمند 
تاثیرگذار دنیا با ارســال پیام ویدیویی از دانش آموزان برتر اســتان به 
دلیل کسب رتبه های برتر کشوری تجلیل کردند و در ادامه مسوولین 

برگزاری این همایش نیز از افتخار آفرینی این دو نخبه علمی اســتان 
تجلیل و قدردانی بعمل آوردند.الزم بذکر است میثاق نامه این همایش 
برای اولین بار برای ایجاد حس تعهد و تعلق نســبت به توســعه استان 
و خدمت به مردم، توســط دانش آموزان و برترین های کنکور امضاء 

شــد و به پیشــنهاد دکتر محسن فتحی نماینده مردم شریف سنندج 
، دیواندره و کامیاران بانک اطالعاتی این نخبه ها در راســتای رصد و 
شناســایی نیازمندی های نخبه های کنکوردر طول دوران تحصیل و 
پی گیری آن از طریق مسولین ذیربط استان تشکیل می شود.گفتنی 
اســت در ادامه این همایش، موسســه ایده پردازان فرهنگ شهروندی 
، ســید انور رشــیدی شهردار ســنندج و دکتر محسن فتحی نماینده 
مردم سنندج، دیواندره و کامیاران از اداره کل ورزش و جوانان، حوزه 
هنری، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج، کمیسیون هماهنگی 
بانکهای اســتان و بانکهای ملی ، مســکن، صادارت و کشاورزی بعنوان 
دســتگاههای اجرایی نمونه در حوزه مســئولیت اجتماعی و حمایت 
از توســعه و جوانان اســتان تقدیر بعمل آمد.خاطرنشان می سازد در 
راستای تجلیل از برترین های کنکور سال 1۴۰۰ سایر شهرهای استان، 
مراسم های مشابهی در ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای استان 
با حضور مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان توسط موسسه ایده 
پردازان فرهنگ شــهروندی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش 

استان برگزار خواهد شد.

کرد گو  گفت و  کارکنان در ساختمان مرکزی این شرکت دیدار و  آسیا با مدیران و  مدیرعامل بیمه 
مدیرعامل بیمه آسیا و هیات همراه، از بخش های مختلف ساختمان 
مرکزی بیمه آسیا بازدید کردند و با کارکنان به گفت و گو پرداختند. 
مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و هیأت همراه، 
طی دیداری سرزده از مدیریت ها و بخش های مختلف ساختمان 

مرکزی بیمه آسیا بازدید کردند.
بنا بر این گزارش، در این بازدید که بیش از ســه ســاعت به طول 
انجامید، مدیرعامل بیمه آسیا در دیداری صمیمانه با کارکنان در 
مدیریت های منابع انسانی، فناوری اطالعات ، بیمه های باربری و 
بیمه های مهندسی، خاص و انرژی، با آنها به گفت و گو پرداخت و 
از نزدیک در جریان فعالیت ها، مسائل و مشکالت آنان قرار گرفت.

مســعود بادین در این دیدار ضمن ارزیابی موفقیت ها و پیشــتازی 
بیمــه آســیا در صنعت بیمه در ماه هــای اخیر، این موفقیت های 
ارزنده را ناشی از تالش و همدلی خانواده بزرگ بیمه آسیا ارزیابی 
 کرد و بر تالش مضاعف در راســتای دســتیابی به اهداف بیمه آسیا 

تأکید نمود.
در این دیدارها، مدیرعامل بیمه آسیا با تک تک کارکنان به گفت و 
گو پرداخت و ضمن گوش فرا دادن به اظهارات و پیشنهادهای آنان، 
رهنمود ها و دســتوراتی را در جهت تســهیل در فرایند فعالیت ها 
صادر کرد.گفتنی است، معاونان مدیر عامل و تنی چند از مدیران، 

در این بازدید مدیرعامل بیمه آسیا را همراهی می کردند.

مدیر امور اعتبارات بانک شهر خبر داد؛

پرداخت بیش از ۷۰ هزار فقره تسهیالت به مشتریان
مدیر امور اعتبارات بانک شهر با تاکید بر اینکه در سال جاری عزم جدی 
برای رفع نیازهای شــهروندان داشــته ایم، گفت: با بهر گیری از منویات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تحقق شعار سال؛ با ارائه تسهیالت و 
خدمات متنوع و به روز تالش کردیم حمایت ویژه ای از فعاالن  اقتصادی و 
واحدهای تولیدی داشته باشیم.مجید کاظمی با اشاره به اینکه با نیازسنجی 
صورت گرفته از ســوی مشــتریان، روند اعطای تســهیالت در این بانک 
طی ســال جاری هدفمند و صعودی بوده اســت، گفت: تاکنون بیش از 
۷۰ هزار فقره تســهیالت به مشــتریان پرداخت کرده ایم.کاظمی با بیان 
اینکه این تســهیالت در بخش های “کشــاورزی”، “صنعت”، “بازرگانی 
داخلی”،”مســکن و ســاختمان”و “خدمات” بوده اســت، تصریح کرد: 
خوشبختانه با افزایش ارتباطات با واحدهای تولیدی و برگزاری جلسات 
تخصصی با تولیدکنندگان؛ ضمن آشنایی با نیازهای بانکی آنان توانستیم 

با ارائه تسهیالت مناسب، مشکالتشان را مرتفع سازیم.وی با اشاره به نقش 
بانک ها در شکوفایی تولید در کشور ،ادامه داد: در سال »تولید؛ پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« تمامی شعب بانک را موظف به تالش برای جلوگیری از 
تعطیلی واحدهای تولیدی به ویژه در شهرهای کم برخوردار در چارچوب 
قوانین و مقررات کرده ایم.مدیر امور اعتبارات بانک شهر با تاکید بر اینکه 
آماده حمایت از روند بازگشــت واحدهای تعطیل شــده به چرخه تولید 
هستیم،خاطرنشان کرد: برنامه ای مدون و متناسب برای رفع نیاز های 
مشتریان بانک به خصوص تولیدکنندگان داخلی داریم.کاظمی در پایان 
گفت: این بانک عالوه بر این موارد به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه 
مدیریت شهری با اعطای تسهیالت به شهرداری ها ضمن حمایت از پروژه 
های شهری؛ اقدامات گسترده ای نیز برای توسعه و آبادانی شهرها و رفع 

معضالت و مشکالت شهرنشینی انجام داده است.

خبر ویژه

بیمه نوین ســامانه پرداخت خســارت آنالین در بیمه های بدنه اتومبیل را 
راه اندازی کرد. با توجه به اهمیت تسریع در پرداخت خسارت بیمه های بدنه 
اتومبیل،  طرح »حامی اتوپالس نوین« در 1۰ شــهر راه اندازی شــده است.

بنابر این گزارش، در طرح »حامی اتوپالس نوین« تشکیل پرونده و بررسی 
خسارت ایجاد شده با مراجعه کارشناسان ارزیاب به محل اعالمی بیمه گذار 
صورت پذیرفته و با اســتفاده از سیســتم یکپارچه آنالین ایجاد شــده، اکثر 
خسارت ها، ظرف کمتر از چند ساعت جبران خواهد شد.در این طرح، ارزیاب 

خســارت به محل مورد نظر بیمه گذار مراجعه نموده و ضمن تشــکیل پرونده و بررســی خســارت ایجاد 
شــده در اتومبیل، گزارش تصویری و مکتوب را به صورت آنالین به کارشناســان شــعبه ارسال می کند 

و فرآیند پرداخت خســارت از لحظه ارســال گزارش آغاز خواهد شد.به گفته 
مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه نوین، در طرح »حامی اتوپالس نوین« تقریبا 
تمامی خسارت های جزئی در بیمه های بدنه، ظرف کمتر از چند ساعت و اکثر 
خسارت های کلی نیز با تکمیل مدارک الزم از سوی بیمه گذار در کوتاه ترین 
زمــان پرداخت می شــوند.همچنین احراز اصالــت حادثه که مهم ترین اقدام 
بیمه گران در زمان اعالم خسارت است، با ارائه طرح »حامی اتوپالس نوین« 
مرتفع می شــود.این طرح تاکنون در شــهرهای تهران، تبریز، کرج، اصفهان، 
شــیراز، کرمان، مشــهد، همدان، بندرعباس و یزد در حال اجراســت و تا پایان ســال در بیشتر شهرهای 

کشور اجرا خواهد شد.

»حامی اتوپالس نوین« خدمتی جدید در پرداخت خسارت بیمه بدنه اتومبیل

مدیریت آنالین چک صیاد با اســتفاده از اپلیکیشــن  گردش 
پی  بانک گردشــگری امکانپذیر شــد.  گردش پی ، اپلیکیشنی 
رایگان اســت که امکان اســتفاده از خدمات بانکی و پرداختی را 
برای همه کاربران فراهم کرده است. امور بانکی در  گردش پی  

بدون نیاز به مراجعه به شعبه انجام می شود.
افتتــاح حســاب آنالیــن از طریــق شــعبه هوشــمند بانک 
گردشگری)شباهنگ(، مشاهده موجودی کارت های متصل به 
شــبکه شــتاب، احراز هویت آنالین، افتتاح انواع سپرده بانکی، 
درخواست صدور کارت نقدی، درخواست صدور کارت هواداری 
پرسپولیس، درخواست صدور و تغییر رمز اول و پویا کارت، امکان 
شارژ سیم کارت، خرید بسته اینترنتی، پرداخت انواع قبوض و 
خالفی خودرو، بخشــی از خدمات  گردش پی  اســت.همچنین 
خرید کارت هدیه آنالین، کارت به کارت از مبدا 1۲ بانک کشور، 
پرداخت خیریه، کیف پول الکترونیکی و در حوزه گردشــگری 

امکان اســتعالم قیمت و خرید اینترنتی بیمه مســافرتی برای 
مسافران و کاربران گردش پی  فراهم شده است.یکی از خدمات 
اصلی روزمره مورد نیاز افراد، بهره گیری از خدمات بانکی است و 
یکی از دغدغه های اصلی افراد مراجعه به شعب بانک ها و انتظار 

برای انجام امور بانکی می باشد. 
گردش پــی بــا مــد نظر قرار دادن این دغدغــه و با تفکر حذف 
ترددها و مشــکالت مربوط به آن و از ســوی دیگر جدا شــدن 
از محدودیت هــای زمانــی و مکانی، اقدام به راه اندازی شــعبه 
هوشــمند بانک گردشــگری کــرده اســت.برای بهره مندی 
از خدمــات ایــن اپلیکیشــن کاربردی بــه آدرس زیر مراجعه 
 و آخریــن نســخه Android و iOS اپلیکیشــن گردش پــی را 

دریافت نمائید.
shabahang.tourism-bank.com و یــا اســکن  QRcode با 

استفاده از دوربین موبایل.

مدیریت آنالین چک صیاد با استفاده از اپلیکیشن  گردش پی  
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رئیس پارک علم و فناوری قزوین:

محدود کردن فضای مجازی منطقی نیست
قزوین / گروه استان ها: رئیس پارک علم 
و فنــآوری قزوین گفت: فضای مجازی 
یک ابزار و فرصت ارزشــمند برای کسب 
درآمد پایدار اســت و ما به جای محدود 
کــردن آن می توانیم با نظارت بیشــتر 
از ایــن فضا اســتفاده مطلــوب کنیم.

مصطفی مافی در اولین نشست کارگروه 
پیشگیری از جرایم فضای مجازی که در 
سالن جلســات دادسرای قزوین برگزار 
شد اظهارداشت: در فضای مجازی نباید 
بدنبال محدود کردن فضا باشــیم بلکه 
الزم است با ابزارهای نظارتی زمینه بهره 
بــرداری بهتر و مطلوبتر از این فرصت را 

مهیا کنیم.
وی اضافه کرد: امروزه کســب و کار در 
فضای مجازی یک فرصت ارزشــمند و 
یــک ابزار موثر و ضروری اســت که می 
توانــد به تحقق درآمدهای پایدار کمک 
کنــد و ما نیز بایســتی از این فرصت به 
نحو مطلــوب برخوردار شــویم.رئیس 
پارک علم و فنآوری قزوین یادآورشــذد: 
نماد الکترونیک می تواند یک ظرفیت و 

شاخصه برای کسب و کارها باشد تا مردم 
بتوانند با اطمینان بیشــتری از خدمات 
فعاالن این عرصه برخوردار شوند اما می 
بایست اطالعات الزم را در اختیار مردم 

قرار دهیم تا دسترسی به این مراکز برای 
شهروندان تسهیل شود.مافی گفت: باید 
فروشــگاهها و کسب و کارهایی که می 
خواهند در فضای مجازی کار کنند نماد 

الکترونیک داشــته باشند و اصالت آن را 
هــم بدانند و در این زمینه آموزش الزم 
را ببینند تا این مجوز بتواند به کارآمدی 
آنهــا و اعتمــاد مردم هم کمک کند.وی 

بیان کرد: در جهان کنونی در بســیاری 
از کشــورها یک مجوز قانونی در فضای 
مجازی در کمتر از ۴ ســاعت صادر می 
شــود اما آیا باید دید این بستر در کشور 
مــا نیز مهیاســت یا ما فقط بــه ایجاد 

محدودیت فکر می کنیم.

پارک علم و فنآوری از تولید محتوا 
حمایت می کند

رئیــس پارک علــم و فنــاوری قزوین 
اظهارداشــت: در تولیــد محتــوا آماده 
حمایــت و همکاری با فعاالن این عرصه 
هســتیم و فضای مورد نیاز و تسهیالت 
در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: آماده ایم با فراخوان زمینه 
جــذب افراد مســتعد در تولید محتوا را 
مهیا کنیم تا از نابســامانی در این عرصه 
پیشــگیری شــود.مافی تصریــح کرد: 
سیاســت گذاری در فضای مجازی کار 
پیچیده و فنی است و پارک علم و فنآوری 
آمادگی دارد در این زمینه نیز همکاری 

و مشارکت کند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل بهزیستی استان گلستان:

 مشکالت ناشنوایان 
در اولویت اداره بهزیستی است

گلســتان / گروه اســتان ها: دکتر ســید مهدی 
حســینی بــا معلولین ناشــنوا تحت پوشــش 
بهزیستی گلستان بصورت جمعی و اختصاصی 
دیداری صمیمی داشــت.مدیرکل بهزیســتی 
گلســتان با جمعی از ناشــنوایان تحت پوشش 
این سازمان جهت بررسی مشکالت آنان دیداری 
صمیمی داشــت.دکتر حســینی در این دیدار 
گفت: مشــکالت و درخواســت های جامعه کم 
شنوا و ناشنوا تحت پوشش بهزیستی در الویت 
کاری ما و همکاران من است.وی افزود برگزاری 
این جلسات در دوره های مشخص می تواند در 
جهت کاهش مشکالت کمک کننده و مفید در 
امــر تصمیــم گیری های مدیریتی بوده که ما از 
آن استقبال میکنیم.مدیرکل بهزیستی گلستان 
تصریح کرد: برای رفع دغدغه های شما عزیزان با 
تمام توان و با بهره گیری از ظرفیت های استانی 
تالش خواهیم کرد.در ادامه برخی از این عزیزان 
به ارائه درخواســت ها و مشــکالت اساسی خود 
پرداختند که بیشــترین آنان اشتغال، مسکن و 
کاشــت حلزون و لوازم جانبی کمک شــنوایی 
کــه برخــی از این خدمات بــا کمک خیرین و 
ورود کارآفرینان در این زمینه سرعت بیشتری 
برای رفع و کاهش آن خواهد گرفت بوده است.

همچنین در انتها بســیاری از عزیزان حاضر در 
جلســه بصورت خصوصی با دکتر ســید مهدی 

حسینی دیدار و گفت و گو کردند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان خبر داد؛

ارتقاء تکنولوژی سایت های 
همراه اول 

گلســتان / گروه اســتان ها: تکنولوژی ســایت 
های همراه اول در اســتان گلســتان در دست 
ارتقاء اســت .دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم 
این خبر افزود :به منظور تقویت شــبکه همراه 
اول و افزایش کیفیت ارتباطات سیار ، عالوه بر 
تاسیس سایت های جدید در قالب عملیات فاز۸ 
، ســایت های قدیمی ارتقاء تکنولوژی یافته تا 
مردم مناطق مختلف اســتان بتوانند از کیفیت 
بهتر ارتباطات بهره مند شــوند.وی با تاکید بر 
اینکه عملیات توسعه و بهینه سازی همراه اول 
در استان ، با همت کارشناسان ارتباطات سیاردر 
حــال اجرا اســت گفت : هــم اکنون در آخرین 
پروژه های تکمیل شده ، سایت جدید در جاده 
خاک پیرزن از توابع شهرســتان علی آبادکتول 
تاســیس و ســایت های کاکا ، اسبدوانی، تامین 
اجتماعی و پلی حاجی از توابع شهرستان گنبد 
،ســایت های النگ ، والغوز و مایکروویو از توابع 
شهرستان کردکوی ،سایت های ایدرویش و قره 
آقاچ از توابع شهرستان کالله ، سه راهی رودبار 
قشــالق از توابع شهرستان آزادشهر، همینطور 
ســایت های حیدرآباد ، نومل ، توسکســتان ، 
تورنــگ تپــه و قلندرمحله بــه همراه ۴9 نقطه 
شــهری گرگان ارتقاء تکنولوژی داشته و مردم 
مناطق مذکور عالوه بر بهره برداری از پوشــش 
3G و ۴G   اینترنت همراه اول از کیفیت مطلوب 
تر ارتباطات سیار نیز منتفع خواهند شد .مدیر 
مخابــرات منطقه گلســتان اجــرای عملیات 
نوســازی و بهسازی سایت ها و ارتباطات همراه 
اول را مســتمر دانست و نمونه های ذکر شده را 
تنها بخش کوچکی از پروژه توســعه همراه اول 

در استان برشمرد.

در هفته بسیج؛

۴2 عنوان برنامه شاخص 
 استانی و کشوری 

در استان سمنان  برگزار می شود
ســمنان / گروه استان ها: جانشین فرمانده 
سپاه استان سمنان گفت: ۴۲ عنوان برنامه 
شــاخص استانی و کشوری در هفته بسیج 
در اســتان سمنان برگزار می شود.سرهنگ 
پاســدار منصور شــوقانی جانشین فرمانده 
ســپاه استان ســمنان در نشست خبری با 
اصحاب رســانه به مناســبت هفته بســیج 
گفت: ۴۲ عنوان برنامه شــاخص اســتانی 
و کشــوری و ۷۰91 عنــوان فعالیــت در 
قالــب ۴1۰ عنوان برنامه در هفته بســیج 
در ســطح اســتان اجرا می شود.وی افزود: 
رزمایش اقتدار جهادگران بسیجی با حضور 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در 
ســمنان و رزمایش اقتدار بســیجیان در 3 
آذر به صورت کشــوری و تصویری با حضور 
رهبر معظم انقالب از برنامه های شاخص در 
هفته بسیج در استان سمنان است.سرهنگ 
شوقانی تصریح کرد: همایش استمرار تفکر 
پیشکســوتان ، میقات صالحین و اجالسیه 
نمــاز از دیگر برنامه ها در هفته بســیج در 
اســتان ســمنان است.جانشــین فرمانده 
ســپاه استان سمنان گفت: اعزام گروه های 
جهــادی به مناطق محروم اســتان، اعزام 
بسیجیان به مشهد مقدس، توزیع 1۰ هزار 
بسته معیشتی ، توزیع 1۰۰ سری جهیزیه 
در بین نیازمندان و آزادســازی ۴۲ زندانی 
از دیگر برنامه ها در هفته بســیج در استان 
ســمنان است.حجت االسالم سید محسن 
حســینی دیباجی مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه استان سمنان در این نشست 
گفت: اصل انقالب بر گرفته از تفکر بســیج 
است و امروز در کشور ما پدیده ملت سازی 
بومی شــده اســت.وی افزود: دین اسالم و 
رهبری حکیمانه رهبر معظم انقالب سبب 
رشد و اعتالی بسیج در کشور ما شده که پایه 
و اساس آن را امام راحل ایجاد کردند.ایشان 
ادامه داد: بسیج رکن اصلی ملت سازی است 
و دلیل اصلی دشمنی دشمنان با کشور ما به 
دلیل وجود بسیج است .حجت االسالم سید 
محسن حسینی دیباجی افزود: اخالص در 
عمل، شــجاعت، والیــت پذیری و آمادگی 
برای جهاد از مهمترین ویژگی های بســیج 
اســت.وی تصریح کرد: در هفته بسیج ۵۸ 
برنامه ویژه بســیج طالب در ســطح استان 
اجرا می شــود که مهمترین آن ها برگزاری 
همایش راه مشترک و اجالسیه نماز و دیدار 

با خانواده های شهدا و ... است.

رئیس پلیس پیشــگیری جرائم فرماندهی 
نیروی انتظامی استان اصفهان:

حوزه انرژی مقصد جدید 
مجرمین و ســارقان است

اصفهان / گروه اســتان ها: سرهنگ عزیزاله 
ســپهوند رئیس پلیس پیشــگیری جرائم 
فرماندهی نیروی انتظامی اســتان اصفهان 
در نشست مشترک با برق منطقه ۵ شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: همکاری 
ســازمانها به طور قطع می تواند جامعه ای 
سالمتر و محیطی پاک تر را به ارمغان آورد 
و میــزان تعامل و همکاری ســایر حوزه ها 
می تواند موفقیت را ایجاد کندوی در ادامه 
صحبتهای خود تصریح کرد: معموال سخن 
از نهادها به عمل می آید اما نهادینه شــدن 
مقوله دیگری است که متاسفانه عمل نمی 
شود و بیشتر عملکردها به صورت ارگانی و 
ســازمانی جلو می رود به عبارتی ماموریت 
های به صورت برنامه ریزی شده تک محوری 
اســت که با قوانین از پیش نوشــته حرکت 
می کند.سرهنگ سپهوند متذکر شد: امروز 
بزرگترین دغدغه ناجا تاسیسات شرکت برق 
اســت تا بتوانیم از آن حفاظت و حراســت 
کنیم.وی افزود: متاســفانه بیشتر قوانین ما 
هنوز بروزرســانی نشــده است و دست ما را 
برای شناسایی و بازداری از وقوع جرم کوتاه 
کرده اســت.رئیس پلیس پیشگیری جرائم 
فرماندهی نیروی انتظامی اســتان اصفهان 
خاطر نشــان کــرد: امروز ســبک زندگی 
مردم خواســتگاه اجتماعی و اقتصادی آنها 
را مــورد تغییــر قرار داده اســت و می توان 
گفت شبکه انرژی نقش بسیار تاثیر گذاری 
در راهبردهــای زندگی اجتماعی دارد.وی 
با اشــاره به تخلفات گســترده مجرمین در 
حوزه انرژی گفت: ســرقت از شــبکه برق و 
انــرژی باعث می شــود تــا زندگی مردم به 
مخاطره بیافتد و پلیس پیشگیری از جرائم 
با همکاری نهادهایی همچون شرکت توزیع 
بــرق باید به کاهش ایــن تخلفات بپردازد.
سرهنگ ســپهوند تاکید کرد: باید امروز با 
اصالح قوانین و حضور دستگاههای نظارتی 
و اجرایــی برخورد هــای جدی با مجرمین 
صــورت بگیــرد تابا این روش نقاط ضعف را 
برطرف کنیم و با استفاده از بستن روزنه های 
ایجــاد جرم بــه ناهنجاری های حوزه های 

مختلف از جمله انرژی پایان دهیم.

استانها 6

با بیش از 60 درصد صرفه جویی ارزی؛

کنترل و مانیتورینگ تصفیه خانه نیروگاه بندرعباس طراحی و ساخته شد سیستم 
هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی و 
ســاخت سیستم کنترل و مانیتورینگ واحد تصفیه خانه این نیروگاه در 
جهت رفع موانع تولید خبر داد.حسین سلیمی با بیان این مطلب افزود: 
در تصفیه خانه نیروگاه بندرعباس سه عدد میکس بد جهت تصفیه آب 
ورودی از تانک های ذخیره به ســمت تانک های مصرف واحد قرار دارد 
که سیستم کنترل و بهره برداری آن بصورت رله ای و کنتاکتوری است.

وی ادامه داد: این امر به دلیل شــرایط بد آب و هوایی و گذشــت زمان و 
افزایش معایب روزانه، بهره برداری از این واحد را دچار مشکل کرده بود 
و همچنین محدودیت های از قبیل نداشتن کنترل والو جهت  کنترل آب  
ورودی میکس بدها و نداشــتن مانیتورینگ سطح میکس بدها، شرایط 
کنتــرل این سیســتم کنترل را مختل کرده بــود که نیاز به باز طراحی 
و ســاخت این سیســتم بیشــتر احســاس و امور اجرایی آن در مدت دو 

ماه به پایان رســید.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشــاره به طراحی و 
ساخت سیستم کنترل و مانیتورینگ واحد تصفیه خانه نیروگاه، عنوان 
کرد: این سیستم کنترل قابلیت افزونگی به جهت اضافه شدن چند صد 
ورودی و خروجی آنالوگ و دیجیتال را دارد که در فاز دوم پروژه می تواند 
جهت کنترل ادوات دیگر امور شــیمی مورد اســتفاده قرار گیرد.سلیمی 
خاطرنشان کرد: طراحی، برنامه نویسی کامل plc و مانیتورینگ و طراحی 
نقشه های E plan این سیستم توسط کارشناسان امور ابزار دقیق انجام 
گرفته اســت که طراحی و ســاخت این سیســتم توسط متخصصان این 
نیروگاه نسبت نسخه خارجی ۶۰ درصد صرفه جویی ارزی داشته است.
مدیرعامــل نیــروگاه بندرعباس در پایان گفت: نیروگاه برق بندرعباس 
بزرگترین نیروگاه جنوب شــرق کشــور است که نقش مهمی در تامین 

برق کشور و صنایع بزرگ استان هرمزگان ایفا می کند

خبر ویژه

کرج / اکبر حیدری 
معاون فنی و عمرانی شــهرداری کرج از پیشــرفت ۷۵ درصدی پروژه 
تقاطع غیر همسطح ماهان - آزادی خبرداد. علی اصغر همتی گفت: اکثر 
معارضات تأسیســاتی در این پروژه جابه جاشــده و تنها معارض فاضالب 
شهری باقیمانده که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری کرج در حال نهایی شدن مسیر، جایگزین و اقتصادی نسبت به 
طرح اولیه است.وی اضافه کرد: در جبهه غربی پروژه آرماتوربندی عرشه 
و یوتــرن )دوربرگــردان( غرب به غرب و همچنین مرحله اول بتن ریزی 

آن توســط ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج 
انجام شده و تا پایان هفته آتی بتن ریزی آن تکمیل می شود.معاون فنی 
و عمرانی شــهرداری کرج همچنین از تکمیل اجرای کلکتور جمع آوری 
آب های سطحی ضلع شرقی پروژه خبر داد و گفت: ضلع غربی این پروژه 
نیز در حال زیرســازی برای لوله گذاری اســت.همتی یادآور شد: عملیات 
اجرایی از قبیل اجرای دیواره ها، عرشه، یوترن، کلکتور جمع آوری آب های 
سطحی و ... در جبهه شرقی به صورت کامل انجام شده و اجرای عملیات 

خاک برداری زیرگذر برای روسازی مسیر در حال انجام است.

ج: معاون فنی و عمرانی شهرداری کر

پیشرفت تقاطع »ماهان - آزادی« ۷5 درصد است

معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

کشور است شهر جدید هشتگرد بزرگترین شهر جدید 
البرز / گروه اســتان ها: معاون فنی و اجرایی شــرکت عمران 
شــهرجدید هشــتگرد اظهار داشت: شهرجدید هشتگرد از 
بین ۲1 شــهرجدید کشــور با بیش از ۴ هزار و 3۵۷ هکتار 

مساحت بزرگترین شهرجدید کل کشور است.
مجتبــی مدیررنجبر با اشــاره به اقدامات شــرکت عمران 
شــهر جدید هشتگرد در زمینه احداث پروژه های روبنایی، 
زیربنایی و آماده ســازی گفت: تاکنون ۲9 باب مدرســه به 
مساحت کل اعیانی ۴۰ هزار مترمربع، مسجد و یک مصلی به 
مساحت 1۰ هزار متر مربع، 1۰ قطعه زمین ورزشی شامل ۷ 
قطعه روباز به مساحت 11 هزار و ۵۰۰ متر مربع و سه سالن 
ورزشــی سرپوشیده به مساحت ۵ هزار متر مربع، سه واحد 
درمانی به مســاحت 1۰۰۰ متر مربع و ۲ واحد کالنتری به 
متراژ هزار متر مربع زیربنا و ۸ هزار مترمربع عرصه در شهر 
توسط شرکت عمران شهرجدید هشتگرد اجرا شده است. 
وی افزود: در زمان حاضر ۲ مدرســه 1۲ و 1۵ کالســه به 
مساحت اعیانی ۶ هزار متر مربع و عرصه 1۲ هزار متر مربع 
با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، دو باب ســوله ورزشــی 
بــه مســاحت اعیانی ۴ هــزار و ۷۵۰ متر مربع در زمینی به 
مســاحت 1۸ هــزار و ۴9۷ مترمربع بــا اعتباری بالغ بر ۷۰ 
میلیارد تومان، سه باب پارک در زمینی به مساحت ۵۶ هزار 
متــر مربــع در فازهای ۴ و ۷ بــا اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد 

تومان و یک باب کالنتری در فاز ۴ در زمینی به مساحت ۲ 
هــزار و ۷۰۰ متــر مربع و هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و 1۰۰ 
میلیون تومان و ساختمان آتش نشانی و مدیریت بحران در 
زمینی به مساحت ۵ هزار و 91۴ مترمربع با هزینه ای بالغ 
بر 1۸ میلیارد تومان در فاز ۷ و تکمیل مدرســه 1۰ کالســه 
اســتثنایی ها با مســاحت اعیانی 1۵۰۰ متر مربع و عرصه 
۴۷۰۰ متــر مربــع و هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان در 

حال احداث می باشد.
مدیر رنجبر با اشــاره به پروژه های آماده سازی اجرا شده در 
سطح شهر در سنوات گذشته گفت: در زمان حاضر تکمیل 
معابر و خیابانها در فازهای مختلف شهر توسط شرکت عمران 
اجرا می شود که این پروژه ها توسط ۵ پیمانکار آماده ساز با 
مبلغ بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان در حال انجام اســت و در 
تالش هستیم تا با تامین منابع مالی از طریق فروش اراضی 

نسبت به تکمیل عملیات آماده سازی اقدام گردد.
معاون فنی و اجرایی شــرکت عمران شــهرجدید هشتگرد 
گفت: در  ادامه روند خدمت رســانی و ایجاد تســهیالت به 
منظور دسترســی آســان به کل سطح شهر جدید هشتگرد 
دو پروژه مهم ورودی از اتوبان به داخل شهر و فاز ۷ قسمت 

مساکن مهر در دستور کار قرار دارد.
مدیــر رنجبر در ادامه به پروژه های زیربنایی اجراشــده در 

مســاکن مهر نیز اشــاره کرد و گفت: با همکاری ادارات آب 
و برق و گاز تاکنون 33 هزار و ۷۲۰  شــبکه آب، 33 هزار و 
۷۴۸ شبکه فاضالب، 33 هزار و 1۶3 شبکه برق و 33 هزار 
و ۵۵۶ فقره شــبگه گاز اجرا شده است.وی افزود: همچنین 
قرارداد اجرای شبکه گاز قسمتی از فاز ۷ به مبلغ ۴ میلیارد 
و 9۵۰ میلیون ریال به طول ۵1۵ متر، اجرای شــبکه آب و 
فاضالب قسمتی از فاز ۴ و ۷ با اعتباری بالغ بر 11۷ میلیارد 
ریال و تامین روشــنایی معابر به مبلغ ۲۲۲ میلیارد ریال به 
طول ۲۶ کیلومتر در فازهای ۴ و ۷ منعقد شــده و در حال 

اجرا می باشد.
معاون فنی و اجرایی شــرکت عمران شــهرجدید هشتگرد 
اظهار داشــت: اجرای روشــنایی معابر H, La,Lb به مبلغ دو 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، خط انتقال گاز سایت یادگار 
به سایت ماندگار به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، 
اجرای آبیاری قطره ای ســایت جنگل با اســتفاده از پساب 
فاضالب به مبلغ ۶ میلیارد تومان و قرارداد تکمیل شــبکه 
آبیاری با استفاده از پساب به مبلغ دو میلیارد تومان و تفاهم 
نامــه بــا اداره برق به مبلغ 3۰ میلیــارد تومان و اداره آب و 
فاضالب به مبلغ ۵1 میلیارد تومان از دیگر اقدامات شرکت 
عمران در بخش زیر بنایی می باشد. مدیررنجبر در خصوص 
اقدامات انجام شــده جهت ساماندهی آبهای سطحی معابر 

نیز اظهار داشــت: با توجه به اینکه در ســال های اخیر تغییر 
کاربری های بعضی از نقاط در ســطح شــهر نیاز به بازنگری 
دفع و هدایت آب های ســطحی داشــته لذا شرکت عمران 
نســبت به انتخاب مشاور جهت بررسی، مطالعه و همچنین 
ارائه طرح هدایت آب های سطحی شهر اقدام نموده که طی 
قراردادی با مهندســین مشــاور به مدت 9 ماه و مبلغ ۴۵۰ 
میلیون تومان اقدام نموده است.وی افزود: بازید میدانی، ارائه 
گزارش های هواشناســی، هیدرولوژی، فیزوگرافی برداشت 
وضع موجود و همچنین شناســایی عوامل آبگرفتگی و ارائه 
راهکارهای مختلف و مدل ســازی های آن از جمله وظایف 

مشاور تعیین شده می باشد.
مدیــر رنجبــر گفت: در زمان حاضر انجام مطالعات و مرحله 
مدلســازی فازهای 1 الی ۷ انجام گردیده و تا ســه ماه آینده 
نیز نقشه های اجرایی تکمیل و ارائه خواهد شد.معاون فنی و 
اجرایی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد در پایان با اشاره 
به اینکه تمام خدمات مربوط به متقاضیان مسکن مهر در این 
شهر الکترونیکی و غیر حضوری انجام میشود از متقاضیان 
مسکن مهر خواست: با توجه به شیوع بیماری کرونا و جهت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی تمام خدمات شامل فروش 
اقساطی، نقل و انتقال، واگذاری عرصه، استعالم بدهی مسکن 
مهر این شهر را از طریق سایت www.emehr.ntdc.ir انجام دهند.
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کوتاه از جامعه

هول نشوید؛ دارو به مقدار الزم وجود دارد

تعطیلی  بازار سیاه داروهای کرونا 
داروهــای کرونایــی و غیرکرونایــی در 
هفته هــای اخیــر با افزایــش قیمت 3۰ 
درصدی مواجه شــده  و این در حالیســت 
که صرف نظر از کمبود بسیاری از داروهای 
درمانی دیگر، در پیک های اخیر هم مردم با 
مشکالت زیادی در دسترسی به داروهای 
کرونــا مواجــه بودند.همیــن ۲  ماه پیش 
بود کــه مهم ترین داروهای کرونا ازجمله 
رمدســیویر ۷۰۰ هزار تومانی و تمزیوا سه 
میلیون تومانی یا سرم های 1۰ هزار تومانی 
و داروهــای تقویتی از جمله ســولویت در 
داروخانه های دولتی و منتخب دچار کمبود 
شــد و بازار آزاد آن با قیمت های میلیونی 
رونق پیدا کرد.اما اکنون بررســی وضعیت 
داروخانه های کشــور حاکی از آن است که 
تقاضا بــرای داروهای کرونا کاهش یافته 
و دیگر از آن بازار ســیاه پررونق هم اثری 
نمانده است؛ هر چند که دلیل این کاهش 
مراجعــات تغییر در اصــول درمانی کرونا 
نیســت و به تأکید بسیاری از کارشناسان 
حــوزه بهداشــت و درمان حتــی با وجود 
هشدارها مبنی بر رقم خوردن پیک ششم، 
ابتــالی روزانــه ۶ تا ۷ هزار نفر و بســتری 
بیش از 3 هزار و ۵۰۰ بیمار در بخش های 
مراقبــت  ویژه، به دلیل افزایش پوشــش 
واکسیناسیون، دیگر بحران های بستری و 
بازار سیاه داروها رخ نخواهد داد؛ همانطور 
کــه اکنون هم مراجعات روزانه ده ها هزار 
نفری به داروخانه ها به زیر 1۰۰ نفر رسیده 
اســت.وزارت بهداشت از کاهش نرخ فوت 
و ابتالی حاد با پوشــش کامل نزدیک به 
۵۰ درصدی واکسیناســیون به نســبت 
کل جمعیت کشــور خبــر می دهد. علی 
شــریفی زارچی، سرپرست مرکز مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشــت با 
اعالم اینکه نرخ فوت ناشی از کرونا در تمامی 
گروه های ســنی کشور تأثیر چشمگیری 
داشته، می گوید: »تأثیر واکسیناسیون در 
کاهش نرخ فوت ناشــی از ابتال به کرونا در 
سنین باالتر به وضوح مشاهده می شود، اما 
افرادی که حتی ۲ نوبت واکسن را دریافت 
کرده اند، همچنان در معرض ابتال به کرونا 
و بستری هستند«.اما سؤال اینجاست که 
با وجود تمرکز بر واکسیناســیون به عنوان 
اصلی ترین عامل پیشگیری و تأثیر مثبت 

آن بر پیشــگیری از ابتالی حاد و مرگ ها   
درصــورت افزایش ابتال آیا باید روش های 
درمانی دیگری را برای مبتالیان جدید به 
کرونــا درنظــر گرفت و ابتالی چند باره به 
کرونا باعث مقاوم شــدن بدن افراد نسبت 
به داروهای   درمانی شــده است؟ از سوی 
دیگــر درمــان با داروهــای آنتی بیوتیک 
همچنــان ادامه دارد؛ با وجود اینکه گفته 
می شود این داروها تأثیری بر بیماری های 
ویروسی ندارند؛ آن هم درحالی که بسیاری 
از متخصصــان معتقدند تجویز این داروها 
موجب اتالف منابع مالی، افزایش مقاومت 
میکروبــی و افزایش بیماری ها می شــود.

محمدمهــدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیردار وزارت بهداشت هم 
اوایل هفته جاری به این مسئله اشاره کرده 
و گفته بود: »تنها ۲۵ درصد از افرادی که به 
بیماری کرونا مبتال و در آی سی یو بستری 
می شــوند، به آنتی بیوتیک نیاز دارند، اما 
برای ۷۵درصد از آنها داروی آنتی بیوتیک 

تجویز می شود«.

تجویز آنتی بیوتیک  به صالح نیست
محمدرضا صالحی، متخصص بیماری های 
عفونــی بیمارســتان امام خمینی هم این 
موضوع را تأیید می کند و می گوید: »تجویز 
آنتی بیوتیــک، عالوه بر اتالف منابع مالی و 
افزایش مقاومت میکروبی در بسیاری از موارد 
منجر به افزایش بیماری ها و آلرژی می شود. 
تجویز آنتی بیوتیک ها اصال به صالح نیست«. 
او به کاهش مراجعه  بیماران به مراکز درمانی 
اشاره می کند و می گوید: »مراجعه ها محدود 
به افرادی شده که عالئم شبیه سرماخوردگی 
دارند؛ مثل آبریزش بینی، سردرد، بدن درد، 
ضعف و بی حالی که در نهایت ممکن اســت 
آزمایش آنها مثبت شود؛ این اتفاقی است که 
در کشورهایی با تزریق هر دو دوز واکسن هم 
رخ داده و ممکن است موارد مثبت افزایش پیدا 
کرده یا پیکی در موارد ابتال رقم خورده باشد، 
امــا افزایش درگیری های ریوی و مرگ ومیر 
وجود نداشته است«.او با اعالم اینکه نیاز به 
بستری و اکسیژن درمانی برای بیماران کمتر 
شده است، می گوید: »در پیک پنجم تنها در 

بیمارستان امام خمینی )ره( بیش از 3۰۰ نفر 
رمدسیویر ســرپایی دریافت کرده اند و این 
عدد امروز به کمتر از 1۰ نفر محدود شــده 
اســت. افرادی که آمارشان برای بستری در 
بخش های ویژه و آی سی یو به صورت روزانه از 
سوی وزارت بهداشت اعالم می شود هم اکثرا 
همان هایی هستند که از پیک پنجم گرفتار 
بیماری شده اند و نیازمند اقدامات درمانی اند.

زمان بســتری برخی از این بیماران حتی به 
بیش از ۲  ماه هم رسیده و برخی از آنها کامال 
در کما هســتند، بعضی وابســتگی کامل به 
دستگاه های تهویه مکانیکی دارند و تعدادی 
هم با اختالالت قلبی و عروقی مواجه هستند. 
حتی اکنــون در آمارهای مرگ ومیر روزانه 
تعدادی از افراد فوت شده بر پایه همان پیک 

قبلی هستند«.

کاهش مراجعه برای خرید دارو
مســئول یکــی از داروخانه های منتخب 
تهران هم با تأیید ماجرای کاهش مراجعه 
به داروخانه ها، می گوید: »تعداد مراجعه ها 

بــرای درمان کرونا، کم اســت، اما همان 
تعداد هم، تقاضای رمدسیویر دارند؛ البته 
قیمت رمدســیویر هم کاهش پیدا کرده و 
از ۷۵۰ هــزار تومــان دوران پیک پنجم به 
3۷۰ هزار تومان رســیده است«. او یکی از 
مهم تریــن دالیل کاهش این مراجعات را 
واکسیناســیون عنوان می کند و می گوید: 
»این احتمال وجود دارد که با وجود پوشش 
خوب و تکمیل واکسیناســیون جمعیت 
هــدف، دیگر وارد فاز حاد کرونا نشــویم 
و همیــن حــاال هم دیگــر از آن صف های 
طوالنی مرداد و شــهریور مقابل داروخانه 
خبری نیســت«. به گفتــه این فعال حوزه 
دارو، بســیاری از افرادی هم که به مراکز 
درمانــی و داروخانه هــا مراجعه می کنند 
عالئم مشابه سرماخوردگی دارند و بخش 
زیادی از آنها هم درگیری حاد ریوی ندارند 

و نیازمند بستری و خرید دارو نیستند.

دیگر نیازی به پرداخت های میلیونی 
برای خرید دارو نیست

محمدرضا هاشــمیان، عضو کمیته علمی 
کشــوری کنترل و مقابله با کرونای وزارت 
بهداشــت، درباره تفاوت های ایجاد شده 
در درمان بیماری کرونا از ابتدای شــیوع 
تاکنــون، می گوید: »تغییــر چندانی در 
اصول درمان نداشــتیم و همان داروهایی 
که از ابتدای پاندمی کرونا استفاده می شد، 
همچنان تجویز می شود. البته اساس درمان 
کرونا در ابتدا داروهای آنتی ویروس، کورتن 
و داروهای ضدالتهاب بودند. آنتی بادی هم 
در ایاالت متحده و بعضی کشــورها مورد 
اســتفاده قرار گرفته و کارآزمایی ها نشان 
داده اند این داروها هم کارایی نسبتا خوبی 
در درمان دارند. امیدواریم در آینده بتوانیم 
در ایران هم از این داروها استفاده کنیم«.

او بــه داروهای جدید درمــان کرونا مثل 
مولنوپیراویر هم اشاره می کند که به زودی 
در فهرست داروهای ضدویروسی و مقابله 
بــا این بیماری قــرار می گیرد و می گوید: 
»مطالعات خوبــی درباره ۲ داروی جدید 
به نام های مولنوپیراویر و پاکســلوید انجام 
شده و نتایج هم بسیار امیدبخش بوده اند. 
البته تأکید می شود که بدون تجویز پزشک، 

نباید دارویی را مصرف کرد«.

7جامعه
چرا زمین لرزه در ایران افزایش 

یافته است
یک متخصص ژئومورفولوژی در مورد جزئیات 
زلزله ۶.۴ ریشــتری در استان هرمزگان، گفت: 
موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این 
است که شروع فشار های زمین شناسی در ایران 
از سال ۲۰1۴ و حرکت رخ داده در دریای احمر 
شروع شده است، همین حرکت باعث شد تا بین 
جیبوتی و یمن جزیره آتشفشانی به وجود آمد. 
از آن زمان لرزه خیزی ایران افزایش یافت.علی 
اصغر هدایی افزود: در زمین لرزه روز یکشــنبه 
هرمزگان اعالم شد که این زلزله در گسل پیچانه 
زاگرس رخ داده اســت که این موضوع اشــتباه 
اســت، چرا که زلزله ۶.۴ ریشــتری در گســل 
خورگــو در منطقه فین در نزدیکی بندرعباس 

رخ داده است.
به گفته هدایی در ۲1 مارس سال 19۷۷ دقیقا 
در همین منطقه زلزله ای با قدرت ۶.9 ریشــتر 
رخ داد که باعث شــکافته شــدن کوه و ایجاد 
یک چشمه در آن شد که هنوز هم این چشمه 
دارای آب اســت. گسل خورگو به علت داشتن 
گنبد هــای نمکی و باال آمدن گنبد ها و فشــار 
فعال شــده اســت.وی افزود: در ماه های اخیر 
شاهد وقوع زمین لرزه در مورموری ایالم، اندیکا 
خوزستان و گناوه بوشهر بودیم که همگی جزو 
منطقه زمین شناسی زاگرس هستند. شایعاتی 
در مورد زلزله در تهران بعد از زلزله در جنوب 
گفته می شود که صحت ندارد. اگر هر صفحه ای 
فعال شود، زمان می برد تا بر روی صفحات دیگر 
تاثیر بگذارد، در حال حاضر اگر بخواهیم بگوییم 
با زلزله هرمزگان تهران هم زلزله می آید موضوع 
نادرستی است. صفحه زاگرس باید به اسفندقه 
مریوان فشار وارد کند و از آنجا فشار به صفحه 
ایران مرکزی منتقل شــود. وقوع زمین لرزه ۷ 
ریشــتری به زودی در تهران شــایعه است.وی 
تاکید کرد: رفتارشناســی گسل زاگرس در آن 
منطقه نشــان می دهد که دوره های بازگشت 
کوتاه است، هیچ زمین لرزه ۷ ریشتر و باالتر در 
آن ثبت نشده و رخ نخواهد، اما شهر حاجی آباد 
در شــمال بندرعباس دقیقا روی گسل ساخته 
شده و در صورت فعال شدن آن گسل احتمال 
وقوع زمین لرزه ۷ ریشتر یا باالتر برای آن شهر 
وجود دارد.هدایی در مورد چرایی پودر شــدن 
کوه ها در زلزله بندر عباس هم گفت: هرمزگان 
دارای بیشترین گنبد های نمکی در ایران است..
در هنگام زلزله در گسل خورگو در نزدیکی فین 
هم همین اتفاق افتاد و گرد و خاک ایجاد شــد 
کــه مردم به اشــتباه فکــر کردند کوه در حال 

ریزش کامل است.

یک مقام مسئول خبر داد؛

شناسایی زوجین نابارور فاقد 
بیمه درمانی 

معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
ســالمت ایران با اشاره به اینکه بر اساس طرح 
جوانــی جمعیت بندهایی از این قانون متوجه 
سازمان های بیمه گر پایه برای برقراری پوشش 
بیمــه خدمات اســت، گفــت: در بحث درمان 
ناباروری این ســازمان جهت شناســایی افراد 
ناباروری که بیمه نیســتند مکاتبه ای با مراکز 
بهداشــتی و مدیران کل استان ها داشته است 
تــا در صورت مراجعه، این افراد به طور رایگان 
بیمه شــوند.مهدی رضایــی گفت: همچنین 
جهت پوشــش خدمات نابــاروری  که تاکنون 
ســتاره بودند و در تعهد نبودند نیز طبق تفاهم 
نامه ای که با معاونت درمان منعقد می شــود، 
سازمان بیمه سالمت خدمات نازایی مربوط به 
زوجین نابارور را به میزان 9۰ درصد پوشــش 
خواهد داد. وی افزود: جهت شناسایی زوجین 
دچار مشــکل ناباروری عالوه بر ســامانه ای که 
معاونت درمان در اختیار دارد، از طریق مدیریت 
نشــان هم می توان اقــدام کرد؛ ضمن اینکه از 
مراکــز طرف قرارداد نیز می خواهیم تا افرادی 
که بیمه ندارند را جهت برخورداری از پوشش 

بیمه به سازمان  بیمه سالمت معرفی کنند.

 داستان غم انگیز کتابخوانی در ایران 
به کجا رسیده است؛

دردسر سرانه مطالعه در کشور
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی در مــورد آغاز هفتــه کتاب و 
کتابخوانی اظهار کرد: در جلسه ای که با 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی داشتیم به 
ضرورت حمایت از ناشــران بسیار تاکید 
شــد، وزارتخانه برای حمایت از کتاب و 
کتابخوانــی برنامه هایی در دســتور کار 
دارد که امیدواریم شاهد عملیاتی شدن 

آنها باشیم. 
نماینده مردم شــهرکرد، بن و سامان در 
ادامه اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد 
متولی اصلی نشر و چاپ و گسترش سرانه 
مطالعه در کشور است و دو اقدام اساسی 
را باید در اولویت امور خود قرار دهد؛ یکی 
توجه به اصالح قانون نهاد کتابخانه ها به 
بیانی سیســتم اداره کتابخانه ها با توجه 
به قانونی که در آن تعریف شــده اســت 
که متاســفانه در اصــالح عملکرد نهاد 
کتابخانه ها با مشــکالت عدیده ای روبرو 
هســتیم که در طول یکســال گذشته با 
پیگیری هــای صورت گرفتــه از طرف 
کمیســیون فرهنگــی ایــن موضوع در 
دســتور کار قرار گرفت؛ از طرفی مبحث 

افزایش سرانه مطالعه مطرح است. 
ایــن نماینده مــردم در مجلس یازدهم 
با اشــاره به حمایت ناشــران اظهار کرد: 
ســازمان ها و نهادهای متولی با در نظر 
گرفتــن تســهیالت بــرای تامین کاغذ 
می تواننــد حمایــت از ناشــران را در 
دســتور کار خود قرار دهند، رســیدگی 
بــه این موضــوع هم از مدتــی قبل در 
 دســتور کار کمیســیون فرهنگی قرار 

گرفته است. 
احمد راســتینه هفشجانی در ادامه بیان 
کرد: ضرورت حمایت یارانه ای از ناشران 
و تولیدکننــدگان آثــار فاخــر ادبی در 
دستور کار کمیسیون قرار دارد و از وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی انتظار می رود 
از محل کمک به موسســات فرهنگی که 
در بودجه ســال گذشته عدد قابل قبولی 
پیش بینی شــده بود؛ در عرصه کتاب و 
کتابخوانی و تولیدات فاخر در زمینه نشر 
و چــاپ هزینه کنند.  عضو کمیســیون 
فرهنگــی مجلــس یازدهم ادامه داد: در 
موضــوع ســرانه مطالعه بــا چند عامل 
رو بــه رو هســتیم، موضــوع اول درباره 
فرهنگ سازی در راستای افزایش سرانه 
مطالعه در کشــور است، فرهنگ سازی 
ابتدا از خانواده نشــات گرفته و ســپس 
در آمــوزش و پرورش باید تقویت شــود 
و بــه مطالعات تحقیــق محور و مهارت 
آموزی حرفه ای ســوق داده شــود. این 
نماینده مــردم در مجلس یازدهم ادامه 
داد: امروز کاهش ســرانه مطالعه بخش 
عظیمی از مشکالت فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. 
یکی از مهمترین دالیل در کاهش خرید و 
پس از آن کاهش سرانه مطالعه در کشور 
بدون شک افزایش بی رویه قیمت کاغذ 
اســت. افزایشی که طی ماه ها گذشته به 
صورت ســاعتی رخ داده و ناشــران را در 
سردرگمی چاپ و یا صبر برای ثبات بازار 
قرار داده است.هزینه باالی کاغذ و چاپ 
کتاب دلیل دیگری شده تا جامعه رغبت 
چندانی به تهیه کتاب نداشــته باشد. به 
صورتی که هر چه بیشــتر پیش می رود 
قیمــت کتاب بســیار باالتر می رود چرا 
که نوآوری خاصی در زمینه نشــر انجام 
نشده است. راستینه در ادامه تصریح کرد: 
ماراتــن هر ســاله کنکور یکی از دالیلی 
اســت که جامعه را از مطالعه ســودمند 
و هدفمنــد دور کــرده، تمرکز بر اصالح 
نظام آموزشــی می تواند سرانه مطالعه را 

در کشور باال ببرد. 
وی ادامه یادآور شد: در مقوله اختصاص 
بخشــی از هزینه هــای خانوار به ســبد 
کاالهــای فرهنگی، دولت می تواند نقش 
پررنگی داشته باشد و با قرار دادن کتاب 
در کتابخانه ها به صورت امانت و یا آنالین 
و دیگر امکانات سریع تر به هدف رسید اما 
متاسفانه در نظام اداری کشور برای تامین 
حداقل هزینه سبد مطالعه هر ایرانی هیچ 
بودجه ای در نظر گرفته نشده است. این 
نماینــده مردم در مجلس یازدهم خاطر 
نشــان کرد: کانون هــای پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان باید زمینه افزایش 
مطالعه کودکان و نوجوانان را در کشــور 
فراهــم کننــد، امــروز نیازمند طراحی 
کتابخانه هــای جــذاب و نویــن و حتی 
کتابخانه های ســیار در کشــور هستیم، 
اکثر موضوعات عنوان شــده به نوعی در 
دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد. 
بر اســاس این گزارش ؛ بیست و نهمین 
دوره هفته  کتاب جمهوری اسالمی ایران 
با شــعار »جای خالی را با کتاب خوب پر 
کنیــد« از تاریــخ ۲۴ تــا 3۰ آبان ماه در 

سراسر کشور برگزار می شود.

خبر ویژه

سرپرســت ســازمان تامین اجتماعی گفت: در ســال گذشــته سهم سازمان از 
بیمه تکمیلی بازنشستگان 3۰ درصد بود که امسال با وجود مشکالت مالی که 
ســازمان دارد ســهم بیمه تکمیلی سازمان که به بازنشستگان کمک می کند به 

۵۰ درصد افزایش یافته است.
میر هاشــم موســوی با اشــاره به رایگان بودن تست پی سی آر، تصریح کرد: این 
تســت در مراکز تامین اجتماعی رایگان بود و در مراکز غیر ملکی ما بر اســاس 
اســتاندارد هایی که وزارت بهداشــت اعالم خواهد کرد رایگان خواهد شد.وی با 
اشــاره به بیمه کارگران ســاختمانی، اظهار کرد: آن ضرایبی که وجود داشــت 

دقیق محاســبه نشــده بود بر اساس محاسبات ما چیزی حدود 1۲ هزار میلیارد 
تومان بود اصالح ماده ۵ در مجلس صورت گرفت و کمیسیون آن را تایید کرد 
و راهی صحن شــده و دیگر ســقفی برای آن وجود نخواهد داشت برای تغییرات 
جدید همه ی کارگران تحت پوشــش قرار خواهند گرفت.وی افزود: شــرایط به 
گونه ای شــده که در مناطق کم برخوردار و مناطقی که درآمد پایین تر اســت 
حــق بیمــه هم پایین تر خواهد بود.موســوی با بیان اینکه چتر حمایتی بیمه ها 
تغییری نکرده است، گفت: بعضی از دارو های بیماری های خاص تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته اند برای بیماری ای بی در تعهدات جدید بیمه ای رایگان شد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛

افزایش سهم تامین اجتماعی در بیمه تکمیلی بازنشستگان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پاسخ داد؛

آذرماه نهایی می شود ح رتبه بندی معلمان تا پایان  آیا طر
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی، با اشــاره به سرنوشت طرح 
رتبه بنــدی معلمان و تداخل بررســی این طرح 
با الیحه بودجه 1۴۰1 در مجلس اظهار داشــت: 
تمام تالش ما این است که  این طرح به زودی به 

سر و سامان برسد.
مهدی اسماعیلی با اشاره به تالش چندین ماهه 
کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
برای بررسی الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس، 
تاکید کرد: پیرامون این بررســی ها نقاط ضعف و 

قوت الیحه رتبه بندی معلمان به خوبی مشخص 
شده است. همچنین این الیحه پیرو بررسی های 
متعــدد یک بار بــه صحن مجلس آمده و یک بار 
هم به کمیســیون ارجاع شده است.اسماعیلی با 
بیــان اینکه ایــرادات الیحه رتبه بندی معلمان و 
پیشــنهادات نماینــدگان در رابطه با این الیحه 
در کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فناوری 
جمع بندی شــده اســت، اظهار کرد: این الیحه 
در حــال حاضر آمــاده بارگذاری در تقویم کاری 
مجلس است و امیدواریم بتوانیم در چند روز آینده 

این الیحه را تعیین تکلیف کنیم.وی با اشــاره به 
ســیر قانونی بررسی الیحه رتبه بندی معلمان در 
مجلــس، گفت: اصالحات الزم بر روی این الیحه 
اعمال شــده است. همچنین اعتبار مورد نیاز این 
الیحــه مد نظر قــرار گرفته و توافق الزم با دولت 
صــورت پذیرفته است.اســماعیلی با بیان اینکه 
تاریخ اجرای رتبه بندی معلمان شــهریور ســال 
آینده اســت، گفت: نباید نگرانی برای فرهنگیان 
جامعــه در زمینه بررســی این الیحه در مجلس 
ایجاد شود.وی افزود: سعی می کنیم تا آخر اسفند 

ماه ســال جاری این قانون کارســازی شود و در 
دســترس همگان قرار گیرد.این عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه 
بودجه سال 1۴۰1 در روز های ابتدایی آذر ماه، آیا 
این امر باعث نمی شود تا بررسی الیحه رتبه بندی 
معلمان به تاخیر بیفتد، گفت: تمام تالش ما این 
اســت کــه این الیحه تا روز هــای آینده و قبل از 
اینکه بحث بودجه 1۴۰1 در مجلس مطرح شود، 

تعیین تکلیف شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری:

کمک پرستاری، سالمت مردم را به خطر می اندازد آموزش های غیرمجاز 
عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: آموزش استاندارد کمک پرستاری 
و به خدمت گرفتن افراد آموزش دیده ســبب ارائه خدمات مطلوب در 
بیمارستان ها می شود و ضروریست کمیته ای برای نظارت بر ارائه مدرک 
معتبر توســط موسســه ها، ایجاد شود تا مراکز غیر رسمی با ارائه مدرک 
نامعتبر ســالمت مردم را به خطر نیندازند.فریدون مرادی افزود: کمک 
پرستار یا کمک بهیار عضوی از کادر پرستاری است که زیر نظر پرستاران 
و بهیاران، کارهای غیر تخصصی و اولیه بیماران مانند حمل و نقل بیمار، 
امــور نظافتــی بیمار، گرفتن عالئم حیاتی، آماده کردن تخت ها برانکارد 
و … را انجام می دهد.وی افزود: حضور نیروهای کمک پرســتاری برای 

ارائه خدمات مطلوب در بیمارستان ها ضروری است، اما متاسفانه تاکنون 
نتوانسته ایم برای این حرفه آموزش مناسب ایجاد کنیم.ندادن مجوز به 
سازمان نظام پرستاری برای آموزش کمک پرستاری و نظارت نداشتن 
بر این آموزش ها باعث شــده اســت گروهی از موسسه های غیر مجاز به 
آموزش غیر حرفه ای کمک پرســتاری در جامعه اقدام کنند.وی گفت: 
وزارت خانه باید در راستای نظارت بر موسسه های غیر استاندارد برنامه 
داشته باشد تا عالوه بر نظارت بر این مراکز ها از افزایش آموزش های غیر 
استاندارد توسط مراکز غیر رسمی جلوگیری کند.مرادی افزود: معقوله 
دیگری که در بحث کمک پرســتاری مطرح اســت، اینکه افرادی که به 

طور رســمی آموزش می بینند، وارد کار شــوند و طوری نباشد که بعد از 
آموزش بدون هیچ فعالیت رها شــوند.وی در ادامه بیان کرد: مهمترین 
مشــکالت پرســتاران را می توان نبود نیروی کافی در بیمارستان ها و بی 
توجهی به جذب نیرو دانســت کرد؛ کمبود نیروی پرســتاری خود باعث 
آســیب به مردم و گروه پرســتاری می شود. مرادی گفت: ضروری است 
به تبدیل وضعیت پرســتاران شــرکتی و قراردادی توجه شود؛ نیروهایی 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی داریم که 1۸ ســال اســت به صورت 
قراردادی مشغول ارائه خدمت هستند اما تاکنون تبدیل وضعیت نشده 

و در بالتکلیفی به سر می برند.  

گهی فقدان سند مالکیت  آ
آپارتمــان  دســتگاه  یــک  ششــدانگ  اینکــه  بــه  نظــر 
بــه مســاحت 112/35  واقــع در طبقــه چهــارم  مســکونی 
متــر مربــع قطعــه 59 تفکیکــی بــه شــماره 5248 فرعــی از 
314 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 1122 فرعــی جــز حــوزه 
ثبتــی شهرســتان ســاوجبالغ کــه ذیــل صفحــه 397 دفتــر 
169 ســند مالکیــت بــه نــام خانــم سوســن میرفصیحــی بــه 
شــماره چاپــی 102676 صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس 
استشــهادیه تصدیــق  بــرگ  نامبــرده ضمــن تســلیم دو 
شــده اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت چاپــی پــالک 
و  گردیــده  مفقــود  انــگاری  ســهل  علــت  بــه  ثبــت  مــورد 
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده اســت.  لذا 
مراتــب بــه اســتناد بــه مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در 
یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه 
ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 
ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه ســند مالکیــت بــه ایــن 

ــردد.  ــل گ ــررات عم ــق مق ــا وف ــلیم ت اداره تس
ج نیک بین ایر
ک ساوجبالغ رئیس اداره ثبت اسناد و امال



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 11 ربیع الثانی 1443   17 نوامبر 2021چهارشنبه 26 آبان 1400  شماره پیاپی 1969

                 1969 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

 مسجد جامع قزوین، تاریخی ترین 
و کهن ترین مسجد جامع ایران 

یکــی از کهن تریــن و بزرگ ترین مســاجد ایرانی، 
مسجدی ست پرشکوه در شهر قزوین که به آن مسجد 
جامع، مسجد کبیر یا مسجد عتیق نیز می گویند و از 
مهم ترین جاهای دیدنی قزوین محســوب می شود. 
این بنای پرآوازه در ســال 19۲ هجری قمری و به 
فرمــان هارون  الرشــید بــر روی خرابه هایی از یک 
آتشــکده ساسانی ساخته شــده است و نشان هایی 
از معمــاری دوران مختلــف تاریــخ را در خود جای 
داده اســت. مسجد جامع قزوین در ردیف نخستین 
مساجد ۴ ایوانی ایران قرار دارد و مهم ترین و زیباترین 
ایوان آن، ایوان جنوبی ســت؛ اما جالب است بدانید 
این مســجد تا قبل از دوران صفوی بســیار کوچک 
بوده، به گونه ای که نوشته ها حکایت از آن دارند که 
بنای اولیه آن تک ایوانی بوده است. گنبد سلجوقی، 
طاق هارونی، مناره های بلند باالی قدبرافراشــته و 
کتیبه های دیدنــی از زیبایی های حیرت انگیز این 
مسجد تاریخی ست که بازدیدکنندگانش را به تماشا 
می خواند. این مســجد پرابهت و باشــکوه در دی ماه 
سال 131۰ به ثبت ملی رسیده است و با تلفیقی از هنر 
و معنویت، توجه گردشگران و دوست داران تاریخ را به 
خود جلب می کند. همراه با هم قدم به ورودی مسجد 
که رو به طلوع آفتاب دارد می گذاریم تا با زیبایی های 

بصری و معماری زیبایش بیشتر آشنا شویم.
تاریخچه مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین مجموعه ای ست از سبک های 
مختلــف و متعــدد معمــاری، از دوره بنی عباس تا 
شــاهان قاجاریه که قدیمی ترین نشان معماری آن 
به ســده دوم هجری قمری باز می گردد. این بنای 
تاریخی ارزشمند تا قبل از مسجد شدن، آتشکده ای 
ساسانی بوده است که با مسلمان شدن اهالی قزوین 
و مهاجرت گسترده قبایل عرب به این شهر مسجد 
می شــود. گفته شده اســت این اتفاق در سال 19۲ 
هجری قمری و به دستور هارون الرشید رخ می دهد، 
در واقع این مسجد بر روی خرابه های همان آتشکده 
ساسانی ساخته شده است. البته برخی از شنیده ها 
حاکی از آن است که هارون الرشید به همراه قاضی 
ابوالحســن محمد بن یحیی بن زکریا و صاحب ابی 
العباس بن سریح این مسجد را بنا کرده و عنوان طاق 

هارونی را به آن داده است.
مســجد باشکوه جامع قزوین، در برهه های مختلف 
تاریخ مورد هجوم و حمله های بی شــمار بوده اما در 
عین حال بارها و بارها نیز مورد مرمت و بازســازی 
قرار گرفته است. جالب است بدانید بخشی از ایوان 
جنوبی، که زیباترین و مهم ترین ایوان مسجد است، 
در گذشته هایی دور و در پی یورش مغوالن و هجوم 
افغان ها به آتش کشیده می شود و در گذر زمان با احیا 
و مرمت جانی دوباره می گیرد.عالوه بر ایوان جنوبی، 
سردر زیبای مسجد جامع قزوین نیز از آسیب روزگار 
در امان نمانده و آخرین بار در دوران قاجار مورد مرمت 
قرار گرفته است. اگر چه اصل بنای مسجد جامع به 
پیش از اســالم باز می گردد؛ اما در فاصله ســال های 
۵۰۰ تا ۵۰9 هجری قمری به دستور امیرخمارتاش 
)وزیر ســلطان ملکشاه سلجوقی( بخش هایی چون 
گنبــد آجری، صحن، مدرســه، خانقاه، چاه خانه و 
مقصوره خمارتاشی در ضلع جنوبی مسجد ساخته 
می شود و تغییرات زیادی نیز در دوران صفویه بر روی 
آن صورت می گیرد؛ به همین دلیل است که هر بخش 

از آن روایت از یک دوره تاریخی دارد.
معماری مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین، بنایی ست ۴ ایوانی که معماری 
متناســب با فرهنگ و اقلیم ایران دارد. این مســجد 
باشــکوه، با صحنی به وســعت ۴۰۰۰ متر مربع و ۸ 
شبستان، از بزرگ ترین مساجد ایرانی به شمار می رود.

بنای کم نظیر مســجد جامع قزوین شــگفتی های 
معماری دوران مختلف تاریخ را به نمایش گذاشــته 
و روایت هایــی از دوران بنــی عباس تا قاجاریه را در 
خود جای داده اســت. اگرچه بخش هایی از مسجد 
جامع قزوین، چون ایوان جنوبی، سر در ورودی و ... 
در پی حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و هجوم 
و حمله مغوالن دچار آســیب های فراوانی شده اند؛ 
اما طرح اولیه آن آنقدر قوی بوده اســت که توانســته 
بارها و بارها مورد مرمت قرار گیرد.ایوان ها، مناره ها 
و اکثر رواق های این مســجد در زمان صفویه به آن 
اضافه شده و حاال این مرمت ها و اضافات، به مشخصه 
اصلی این مســجد درآمده اســت. گنبد فیروزه ای 
مســجد جامع قزوین هم که از دوره ســلجوقیان به 
یــادگار مانده از نوع گنبد دوپوش اســت و از اولین 
نمونه های ابتدایی ســاخت گنبد در ایران محسوب 
می شود. خوشبختانه در حال حاضر نیز بخش هایی 
 از معماری کم نظیر این مسجد تاریخی در حال مرمت

 است. 

گردشگری

محققــان نمونه های آزمایشــگاهی بیمارانــی را که از یک 
مورد خفیف کووید19 بهبود یافته بودند، بررســی کردند و 
دریافتند که افراد باالی ۵۰ ســال آنتی بادی های بیشــتری 
علیه کروناویروس تولید کردند. با ظهور ســویه های مختلف 
کروناویروس در سراســر جهان، شیوع این بیماری همه گیر 
در حال افزایش است. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه مونترال 
کانادا می خواســتند دریابند که آیا ابتالء به بیماری کووید 
19 یا واکسیناســیون منجر به تولید آنتی بادی های محافظ 
بیشتر شده است یا خیر.محققان مشاهده کردند افرادی که 
واکسن های کووید 19 دریافت کردند، میزان آنتی بادی شأن 

به طور قابل توجهی باالتر از افراد آلوده بود. این آنتی بادی ها بر 
روی نوع دلتا نیز مؤثر بودند.در این مطالعه، 3۲ فرد بزرگسال 
کانادایی مبتال به کووید 19 که در بیمارستان بستری نشده 
بودند پس از تشخیص از طریق آزمایش PCR به کار گرفته 
شــدند.»جین فرانچس ماســون«، عضو تیم تحقیق، گفت: 
»همه افرادی که آلوده شــده بودند آنتی بادی تولید کردند، 
اما افراد مسن تر بیشتر از بزرگساالن زیر ۵۰ سال آنتی بادی 
تولید کردند. عالوه بر این، 1۶ هفته پس از تشــخیص، آنتی 

بادی ها همچنان در جریان خون آنها وجود داشت.«
»جولــی پلتیر«، عضو دیگــر تیم تحقیق، گفت: »نتیجه ای 

کــه مــا را بیش از همه شــگفت زده کرد ایــن بود که آنتی 
بادی های تولید شــده توســط افراد آلوده ۵۰ ســال و باالتر 
نســبت به بزرگساالن زیر ۵۰ سال محافظت بیشتری ایجاد 
کرد.«هنگامــی کــه فردی که مبتال بــه مورد خفیف کووید 
شــده اســت، واکسینه می شود، سطح آنتی بادی در خون او 
در مقایســه با یک فرد واکســینه نشــده که به ویروس آلوده 
شده است، دو برابر می شود.محققان معتقدند باید تحقیقات 
بیشــتری برای تعیین بهترین ترکیب برای حفظ مؤثرترین 
ســطح آنتــی بادی های واکنش پذیر بــه همه انواع ویروس 

انجام شود.

افراد باالی ۵0 سال مبتال به کرونا آنتی بادی بیشتری تولید می کنند

دریچه علم

ابربدهکاران 
بانکی معرفی 

شدند!
وزیر اقتصاد گفته از 

بانک مرکزی خواستم که 
بانک ها هر 3 ماه فهرست 
ابربدهکاران را در سایت 

خود منتشر کنند تا به جای 
اشخاص معدود، دسترسی 

به تسهیالت برای طیف 
وسیع تری از تولیدکنندگان 

و مردم فراهم آید. این 
موضوع سوژه انتشار 

کارتونی از مهدی عزیزی 
در خبرآنالین شد.

کارتون 

 معاون فرهنگی وزیر  ارشاد :

سرانه کتاب  هر خانواده ایرانی ۲۴ جلد است
معاونت فرهنگی وزیر ارشاد گفت: طرح پاییزه کتاب 
از ۲9 آبان ماه آغاز خواهد شد و به مدت پنج روز ادامه 
خواهد یافت اما در 1۰۰ شهری که امکانات فرهنگی 
کمتری دارند، این طرح به مدت 1۰ روز ادامه دارد.

 یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همزمان با دومین روز از هفته کتاب به بهبود 
شرایط بهداشتی در جامعه برای برگزاری فعالیت های 
فرهنگــی و برنامه های متعدد تدارک دیده شــده از 
سوی نهادها، تشکل های نشر و مردم در حوزه کتاب 
و کتابخوانی در این هفته اشاره کرد و گفت: امیدواریم 
پس از ســپری شــدن ایام کرونا، پیوند دوباره ای با 

کتاب برقرار شود.
جزو 2۰ کشور اول دنیا در سرانه مطالعه هستیم

وی با اشاره به شعار بیست و نهمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران »جای خالی را با کتاب خوب 
پُر کنیم« درباره میزان ســرانه کتابخوانی در کشــور 
گفت: در مقایســه با کشــورهای دیگر کتابخوان تر 
هســتیم و این گزاره  مبنی بر اینکه میزان کتابخوانی 
در کشــور پایین است، چندان درست نیست. تقریبا 
جزو ۲۰ کشــور اول دنیا در آمار مطالعه محســوب 
می شویم اما نسبت به توقعی که از کشور بزرگ و دارای 
تمدنی چندین هزار ساله می رود، هنوز فاصله داریم.

احمدونــد با اشــاره به تفاوت شــاخص های ارزیابی 
ســرانه مطالعه در کشــورهای مختلف گفت: معموالً 
این شــاخص ها را خود کشورها انتخاب می کنند. در 
برخی کشــورها حتی مشاهده برنامه های فرهنگی از 
رســانه ها نیز جزو ســرانه مطالعه محسوب می شود. 
به طور کلی باید گفت که یک معیار مشــخص برای 

سنجش مطالعه در کشورها وجود ندارد.
معــاون امور فرهنگی وزیر ارشــاد دربــاره آمار 1۶ 
دقیقــه ای مطالعــه در ایران گفت: این آمار مطالعه به 
غیر از کتاب های درسی و آموزشی است که آمار بدی 

نیست اما باید ارتقا یابد.
افزایش سهم کتاب های صوتی از بازار کتاب در 

یک دهه آینده
وی درباره گســترش کتاب هــای صوتی در جامعه و 
استقبال از آنها گفت: کتاب های صوتی از پدیده های 
نو در دنیای جدید است که گرچه سابقه کوتاهی دارد 
اما رشد سریع و عجیبی در سال های اخیر داشته است. 
این کتاب ها از کتب الکترونیک نیز پیشــی گرفته و 
در آینده سهم بیشتری از کتاب را به خود اختصاص 
خواهــد داد. بعــد از کتاب های چاپی که در صدر قرار 
دارد، کتاب هــای صوتــی در رتبــه دوم و کتاب های 
الکترونیک در جایگاه ســوم اســت. تصور می شود در 
یک دهه آینده حدود نیمی از سهم سرانه مطالعه به 

این کتاب ها اختصاص یابد.
برگزاری طرح فصلی کتاب با رعایت عدالت فرهنگی

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
با اشــاره به برنامه  های این دوره از هفته کتاب گفت: 

طرح فروش فصلی کتاب که در سال های قبل نیز اجرا 
می شد در این هفته برگزار می شود تا مردم با تخفیف 
کتــاب خریــداری کنند. این طرح از ۲9 آبان ماه آغاز 
خواهد شد و به مدت پنج روز ادامه خواهد یافت و در 
1۰۰ شهری که امکانات فرهنگی کمتری دارند، این 
طرح به مدت 1۰ روز ادامه خواهد داشــت. این اقدام 
برای ایجاد عدالت فرهنگی میان شهرهای برخوردار 
و کمتر برخوردار فرهنگی به این صورت اجرا می شود.

ضرورت آموزش کتابخوانی
احمدونــد در این برنامــه تلویزیونی درباره ضرورت 
یادگیــری مهارت کتابخوانــی گفت: کتابخوانی یک 
مهارت اســت و همه تالش دست اندرکاران فرهنگی 
باید این باشد که کتاب در دسترس و چشم رس مردم 
قــرار گیرد و مردم بــرای کتابخوانی آموزش ببینند. 
آن چیزی که موجب اختالل در کتابخوانی می شــود 
این اســت که اشــتیاق به مطالعه وجود دارد اما آمار 

کتابخوانی زیاد نیست.

وی ادامه داد: در ایام نمایشــگاه کتاب تهران، مردم 
بسیاری به نمایشگاه کتاب مراجعه می کنند و کسی 
کــه این میــزان مراجعه کننده را می بیند احســاس 
می کنــد، مردم ایران کتابخوان هســتند و عالقه به 
کتابخوانــی دارنــد، ولی نکته اینجاســت که مهارت 
کتابخوانی را آموزش ندیده اند. کتابخوانی یک مهارت 
و رشــته تخصصی آموزشی است و در سنین مختلف 
به فرزندان آموزش داده می شود و در مراکز آموزشی، 

متخصصانی برای این موضوع وجود دارند.
گفت وگو با آموزش و پرورش برای تربیت مربیان 

کتابخوانی
احمدونــد بــا تاکید بر آموزش ایــن مهارت از دوران 
کودکــی تصریح کرد: وقتی خانواده های ما کتابخوان 
نباشــند، ما نمی توانیــم کتابخوان تربیت کنیم. باید 
کتاب بخریم و بخوانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم. 
صدا وسیما و رسانه ها نیز می توانند بخشی از برنامه های 
خود را به موضوع آموزش مهارت کتابخوانی اختصاص 
دهند. جامعه ای داریم که کتابخوانی را دوست دارند 

اما مهارت کتابخوانی را نیاموخته اند.
وی با اشــاره به گفت و گــو با وزارت آموش و پرورش 
برای تربیت مشــاوران کتابخوانی در مدارس گفت: 
صحبت هایی برای این موضوع انجام شــده تا بتوانیم 
این مهارت را در مدارس گســترش دهیم. برای این 
کار یک آموزش ملی و گسترده الزم است تا فرزندانی 

کتابخوان داشته باشیم.
احمدوند با برشــمردن برخی از این ویژگی ها گفت: 
کتابخوانــی در جمع، دورهــم خوانی، ایجاد محیط 
فرهنگی در خانه از جمله این اقدامات هستند. میزان 
سرانه کتاب های هر خانواده ایرانی ۲۴ جلد است که 
در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است زیرا در آن 
کشــورها به حدود ۲۰۰ جلد کتاب می رســد. برای 
این منظور الزم است کتاب بخریم و کتاب بخوانیم.

کتابکده 

 »معرفی می کنم؛ شوهرم آقای پیچازی«

عشقی که مانکن مغازه را 
آدم کرد

 نمایــش »معرفی می کنم؛ شــوهرم آقای پیچازی« 
نوشــته گیتی باینــدر و کارگردانی محمد انصاری از 
۲۶ تــا ۲۸ آبــان ماه به مدت 3 شــب در خانه نمایش 
مهرگان روی صحنه می رود.در خالصه داســتان این 
نمایش آمده اســت: »دختری در مغازه لباس فروشی 
مردانه ای متعلق به پدرش کار می کند اما پدر اجازه 
نمی دهد که او از مغازه خارج شود و حتی با کسی ارتباط 
داشته باشد. دختر کم کم عاشق یکی از مانکن های 
مغازه می شود و با عشقی که به مانکن می دهد کاری 

می کند که مانکن زنده شود و … .«
محمدمهدی گلستانی، آیناز سلمانی، آرمان پورفرخ، 
ســمیه حمــزه زاده، محمدحســین یزدانی، بهنام 
محمدزاده، حسین علی نژاد، مائده آتین، محمدسجاد 
اسفندیاری بازیگران این اثر نمایشی هستند.انصاری 
چندی پیش نمایش »اسلحه پدری« را در تماشاخانه 

مشایخی به صحنه برده بود.

در یک کتاب بررسی شد

»فروپاشی تمدن غرب«
کتاب »فروپاشی تمدن غرب؛ نگاهی از آینده به زمان 
ما« نوشــته  نائومی اورســکز و اریک کانوی با ترجمه 
محمد نصیری منتشــر شد. این کتاب در 9۰ صفحه 
و در دو نسخه  الکترونیکی و کاغذی توسط نشر صاد 
منتشر شده است.در معرفی ناشر از کتاب »فروپاشی 
تمدن غرب؛ نگاهی از آینده به زمان ما« آمده اســت: 
»فروپاشــی تمدن غرب؛ نگاهی از آینده به زمان ما« 
کتابی اســت که از حدود ســال ۲۴۰۰ میالدی به ما 
رســیده است؛ کتابی که شاید اکنون علمی-تخیلی 
انگاشته شود، ولی در سده های آینده حکم یک کتاب 
تاریخی را خواهد داشــت. اثِر اورســکز و کانوی به دو 
ناکارآمدی تمدن غربی یعنی بحران محیط زیســتی 
و اقتصــاد نئولیبــرال می پردازد و از همین رهگذر به 
ناکارایی های دیگر هم اشــاره می کند و ســرانجام، از 
اکنون تصویری آخرالزمانی نشــان می دهد، تصویری 
که ممکن اســت به زودی سرنوشت ما و آیندگان مان 
شــود!نائومی اورسکز، اســتاد تاریخ علم در دانشگاه 
هاروارد و اریک کانوی، استاد تاریخ علم و فناوری در 
پاسادنا است. این دو از زبان یک تاریخ نگار چینی که 
در قرن بیســت وپنجم میالدی زندگی می کند به ما 
می گویند که اگر تمدن غربی همین گونه پیش برود 
چه سرنوشــتی خواهد داشــت و چگونه نابود خواهد 
شــد؛ از خشک ســالی ها و توفان های شدید گرفته تا 
زیرآب رفتن سرزمین ها و جابه جایی اجباری انسان ها. 
این سرنوشــت شاید اکنون گزافه پنداشته شود، ولی 
نویسندگان چنان آهسته پیش می روند که خواننده 
تکوین این بحران را به چشم خود ببیند و ترس آن را 
احساس کند.بر اساس این خبر، نسخه  کاغذی کتاب را 
می توانید با قیمت ۲۷ هزار تومان از وب سایت نشر صاد 
به نشانی Saadpub.ir تهیه کنید و نسخه  الکترونیکی 
آن نیز با قیمت 13۵۰۰ تومان قابل دریافت از پلتفرم 

طاقچه است.

عکس هایی ناظر بر زندگی
نمایشگاه حامد کاتوزی ۲۸ آبان ماه در گالری شماره 

۲ با حمایت فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد.
 این نمایشــگاه با 1۴ عکس از حامد کاتوزی، برای 
بازنمایی مفهوم ناظر بر زندگی به صورت عمود و از باال 
گرفته شده اند. ۶ اثر در اندازه ۶۲ در 11۰ سانتیمتر، 
۷ اثر در اندازه ۵۰ در9۰ سانتیمتر، 1 اثر به صورت 3 
لت و هر لت در اندازه 3۰ در ۵۵ سانتیمتر در معرض 
دیــد عموم قرار خواهد گرفت.حامد کاتوزی متولد 
۷ آبان 13۶۲، پژوهشــگر علوم  اعصاب شناختی و 
فلسفه ی ذهن و در حوزه ی عکاسی طبیعت برنده ی 
چند جایزه از سازمان میراث  فرهنگی و گردشگری 
است. وی عکاسی را به طور حرفه ای از سال 13۸۲ 
در حوزه ی عکاســی صنعتی و طبیعت آغاز کرده 
است. این اولین نمایشگاه عکس کاتوزی در تالقی 
فلسفه ی وجودگرایانه و پدیدارشناسانه ی هایدگر 
و تجربیاتش در حوزه ی فلســفه ی ذن و دائوئیسم 
برســاخته شده است. با این مفهوم کلی که زندگی 
به مثابه امواج دریا در حال تکرار است و یک سوژه ی 
آگاه و اول  شــخص انســانی می تواند از آن معنایی 
منحصر به فرد برای خود بسازد و آن را به تجربه ی 
زیســته ی خود تبدیل کند.این نمایشگاه عکس از 
۲۸ آبان تا ۶ آذر در گالری شــماره ۲ فرهنگســرای 
نیاوران برپاست. عالقمندان می توانند جهت بازدید 
از نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت 1۰ تا 1۸ و در 
روزهای تعطیل از ساعت 1۴ تا 1۸ به فرهنگسرای 

نیاوران مراجعه کنند.

 رحمان رضایی پس از ۹ سال 
»حیا« را می سازد

فیلــم نیمه بلند »حیا« به کارگردانی رحمان رضایی 
هفتــه آینده کلید می خورد.رحمــان رضایی بعد از 
ساخت فیلم » نیکان و بچه غول« و پس از گذشت 9 
ســال دوباره پشت دوربین می رود. در این فیلم مریم 
ابراهیم وند در نقش اول مقابل دوربین رحمان رضایی 
بازی خواهد کرد. »حیا« این روزها مراحل پیش تولید 
را می گذراند و تســت گریــم بازیگران در حال انجام 
شدن است.فیلم به موضوعات مشکالت بلوغ دختران 
نوجوان می پردازد و زمان آن ۵۰ دقیقه است. »حیا« 
درباره دختری 1۲ ساله است که دچار مشکل شخصی 

می شود. او یاوری نمی یابد تا این که…

فرهنگ و هنر


