
رییس مجلس شورای اسالمی:

در مجلس به دنبال محدود کردن فضا و فیلترینگ نیستیم

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

   رییس مجلس شورای اسالمی در همایش دانشجویی که در دانشگاه شهید بهشتی 
به مناسبت ۱۶ آذرماه روز بزرگداشت دانشجو برگزار شد، اظهار کرد: خیلی از این که امروز 
در آســتانه روز دانشــجو در جمع شــما اســاتید و دانشــجویان هســتم خوشحال و خرسند 

می باشم. ۱۶ آذر نقطه عطفی در تاریخ کشور است نقطه عطفی که نشان داد دانشجویان 
و جوانــان کشــور بــرای اســتقالل، عــزت و پیشــرفت کشــور تــا پــای جــان آماده رشــادت و 

 | صفحه 2مجاهدت چه در عرصه های علمی و چه در عرصه دفاع مقدس می باشد...

خبرسازی برای نوسانگیری؛

گران ارزی    سودا
کمین سرمایه های مردم در 

صفحه 3 

۴۴۷۴۴۵۲۹      ۴۴۷۴۴۵۱۳ 

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

1400 آذر   16 سه شـــــــــنبه     1986 پیاپــی:    2 جمادی االول 1443     7 دســامبر 2021      8 صفحه تک شــماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

وزیر کشور:

دولت قوی با مشارکت 
مردم شکل می گیرد

     وزیر کشــور از همه مســئوالن اســتانی 
خواست تا زمینه مشارکت و نقش پذیری 
کیــد کرد: با  آحــاد مــردم را فراهــم کننــد و تا
حضــور و مشــارکت مــردم یک دولت قوی 

شکل می گیرد...

دستور محسنی اژه ای جهت بررسی ویژه وضعیت بورس

  روال بورس 
عادی نیست 

     رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: مســأله 
کل  بــورس از ســوی ســازمان بازرســی 
کشــور و دادســتان کل کشــور در گذشته 
بــه نظــر مــن  امــا  دنبــال شــده اســت، 
کفایــت نمی کنــد و عقیــده دارم بســیاری 
گــر یک بار دنبال شــوند  از موضوعــات را ا
و ســپس رها شــوند ما به نتیجه مطلوب 

خود نخواهیم رسید...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 به دنبال تقویت روابط 
 تهران-دمشق 

در حوزه های اقتصادی هستیم
2

ک ایده آل است؟ آیا گاز برای انتقال به عصر انرژی پا

 اقبال گسترده
به ال پی جی

4

 خانه های لوکس 
فقط ۸۰۰ هزار تومان 

مالیات دادند
4

 بار سنگین زندگی 
 بر دوش 

زنان سرپرست خانوار
7

مناقصــه عمومی دو مرحله ای 
کیفی ) فشرده (  همزمان با ارزیابی 

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

 نوبت دوم

 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان قزویــن در نظــر دارد خریــد  اقــالم عمــده مــورد نیــاز پــروژه هــای توســعه شــهری ، اصالحــات شــهری ، بهــره بــرداری PM  و انــواع کابــل انشــعابات )از 
محــل اعتبــارات داخلــی( را از تولیــد کننــدگان و فروشــندگان واجــد شــرایط بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ایــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی ) فشــرده (و از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IR انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور 

و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 1400/09/16 مــی باشــد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســنادمناقصه از ســایت : از روز ســه شــنبه مــورخ 1400/09/16 
لغایــت روز پنجشــنبه مــورخ 1400/09/21

تــا ســاعت  10  روز شــنبه مــورخ  مهلــت زمانــی ارایــه پیشــنهادات در ســایت : حداکثــر 
1400/10/04

کیفی : ساعت 11  روز  شنبه مورخ 1400/10/04 گشایی اسناد  زمان باز
مــورخ  شــنبه  روز   10 ســاعت   : ب(  و  الــف  کــت  )پا مناقصــه  اســناد  گشــایی  باز زمــان 

1400 /10 /11
پاکــت  )الــف-ب-ج(و  پاکــت حــاوی اســناد مناقصــه  *شــرکت هــای متقاضــی ،بایســتی 
حــاوی اســناد و مــدارک ارزیابــی کیفــی را بــه صــورت جداگانــه در ســامانه ســتاد بارگــذاری 
گــران  مناقصــه  کیفــی  (ارزیابــی  )مناقصــه  پیشــنهادات  پاکــت  گشــایش  از  نمایند.قبــل 
انجــام خواهــد شــدو فقــط پــاکات پیشــنهاد مناقصــه گرانــی کــه در ارزیابــی کیفــی مناقصــه 
مربــوط تاییــد و حدنصــاب امتیــاز را کســب نمــوده باشــند ،گشــوده خواهــد شــد و پــاکات 

ــد . ــد ش ــترد خواه ــران عینامس ــه گ ــایر مناقص س
* نــوع ســپرده شــرکت در مناقصــه : بصــورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای بنــد 

7-1)مــاده 7 ( آییــن نامــه تضمیــن معامــالت شــرکتهای توزیــع بــرق مــی باشــد
بــه  اســناد مناقصــه  پاکــت در بســته  و مطابــق  بایســت در  مــی  نامــه  *اصــل ضمانــت 

شــوند. داده  تحویــل  شــرکت  دبیرخانــه 

*بــه پیشــنهاد هــای فاقــد امضاء،مشــروط،مخدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء 
مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود همچنیــن پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ،داری ســپرده 
ــر  ــر آن مطلقــا" ترتیــب اث ــزان مقرر،چــک شــخصی و نظای ــر از می مخــدوش ،ســپرده هــای کمت

دادنخواهــد شــد .
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــت بیشــتر در خصــوص اســناد 

مناقصــه و ارائــه پاکتهــای   )الــف (:
 آدرس:قزوین -تقاطع ولیعصر)عج(ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف دبیرخانه 

 تلفن :028-33239270
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

 مرکز تماس  : 021-41934
 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

ســامانه ســایت  در   ، اســتانها  ســایر  نــام  ثبــت  دفاتــر  تمــاس   اطالعــات 
WWW.SETADIRAN.IR((   بخــش " ثبــت نــام / پروفایــل تامیــن کننــده / مناقصــه گــر 

" موجــود اســت . 
چاپ نوبت اول:1400/09/15

چاپ نوبت دوم: 1400/09/16
شناسه آگهی: 1235377

تضمین شرکت در مناقصه عنوان مناقصهشماره مناقصه ردیف

کاوا11400/47  25 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   7 خرید 
کاوا  50 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   8 خرید 
کاوا  75 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  100 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   9 خرید 
کاوا  125 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  160 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   4 خرید 
کاوا  200 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   8 خرید 
کاوا  250 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   6 خرید 
کاوا  315 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   48 خرید 
کاوا  400 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  630 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  800 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  1,250 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   2 خرید 

5،164،000،000 ریال
 )پنج میلیارد و یکصد و شصت 

و چهار میلیون ریال(

کوتاه21400/48 عدد  فیوز چاقویی 50 آمپر پایه   2000 خرید 
عدد  فیــوز چاقویــی 63 آمپر پایه کوتاه  2000 خرید 
فیوز چاقویی 63 آمپر پایه بلند عدد   2000 خرید 
کوتاه فیوز چاقویی 80 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 80 آمپر پایه بلند عدد   700 خرید 

کوتاه  فیوز چاقویی 100 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 100 آمپر پایه بلند عدد   1500 خرید 

کوتاه فیوز چاقویی 125 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 125 آمپر پایه بلند عدد   2000 خرید 
کوتاه فیوز چاقویی 160 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 160 آمپر پایه بلند عدد   2000 خرید 

فیوز چاقویی 200 آمپر عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 250 آمپر عدد   1500 خرید 
عدد  فیوز چاقویی 315 آمپر  2000 خرید 
فیوز چاقویی400  آمپر عدد   2000 خرید 

856،000،000 ریال
)هشتصد و پنجاه و شش میلیون ریال(

  طاهر خیری |  اقتصاددان 
پژوهش در برنامه های توسعه ای 
کشور اهمیت فراوانی دارد. اگر می 
بینیــم که در بخش های مختلف 
از جملــه در اقتصاد و صنعت ملی 
دچار مشکل هستیم به خاطر این 
است که پژوهش آنچنان که باید جایگاهی در این حوزه ها 
ندارد. چه اگر موضوع پژوهش محور برنامه های اقتصادی 
و صنعتی بود و نقش فعالی داشــت به یقین در گرداب 
این مشکالت نمی رفتیم.اختصاص یک درصد از بودجه 
دستگاه های اجرایی به امر پژوهش ناکافی است و با این 
میزان نمی توان در مسیر توسعه گام نهاد. بدون پژوهش 
هیچ گرهی باز نمی شود و مشکالت اقتصادی پابرجا می 
ماند. تا زمانی که پژوهش در کشور ما سهم ناچیزی در 
بودجه دارد و صنعت و اقتصاد از پژوهش بهره مند نمی 
شــوند نمی توان به توسعه پرشتاب امیدوار بود.واقعیت 
این اســت که پژوهش باید در ریل گذاری برنامه های 
توســعه ای کشور در اولویت باشــد. کشورهای توسعه 
یافته اگر امروز صنعتی هستند و پیشرفته، بی شک در 
سایه توجه به تحقیق و صرف بودجه های هنگفت برای 
پزوهش است.به نظر می رسد حلقه مفقوده پژوهش در 
کشــور ما ارتباط و تعامل ناکافی بین دانشــگاه و صنعت 
است. امروز این خالء احساس می شود زیرا صنعتگران 
چنــدان بــه پژوهش و یافته های آن اهمیت نمی دهند 
و دانشــگاه نیز تمایل به همکاری مســتمر با این حوزه 
ندارد. بســیاری از پژوهش های دانشــگاهی مرتبط با 
حوزه صنعت که ماهها برای آن زمان صرف شــده اســت 
متاســفانه اکنون در قفسه کتابخانه ها خاک می خورند 
و کسی به سراغشان نمی رود. اینچنین است که پژوهش 
های انجام شده در سایه کم لطفی و عدم استقبال بخش 
صنعت عملیاتی و کاربردی نمی شوند.بخش صنعت اگر 
می خواهد ضعف هایش را بشناســد و آســیب های این 
حــوزه را حــل کند چاره ای ندارد جز این که به پژوهش 

اهمیت بدهد و یافته های آن را در تولید پیاده کند. 

یادداشت

سهم ناچیز پژوهش در صنعت

گهی مزایده اجاره فضا و تجهیزات آزمایشــگاهی  آ

اداره کل استاندارد استان ایالم

اداره کل اســتاندارد اســتان ایــالم در نظــر دارد در راســتای اجــرای مفــاد مــاده 5 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )الحــاق دو( آییــن نامــه اجــرای آن بــه 
ــزات آزمایشــگاهی مســتقر در نمایندگــی اســتاندارد شهرســتان مهــران  شــماره 152001 /ت 52293 ه مــورخ 02 / 12 / 1395 ، بخشــی از فضــای آزمایشــگاهی و تجهی
واقــع در پایانــه مــرزی را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه بخــش غیــر دولتــی بصــورت اجــاره در راســتای اســتقرار آزمایشــگاه تعییــن ماهیــت واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه 
متقاضیــان دعــوت مــی شــود در صــورت عالقــه منــدی از تاریــخ انتشــار آگهــی حداکثــر بــه مــدت 12 روز کاری بــا مراجعــه بــه ســایت اداره کل اســتاندارد اســتان ایــالم 
بــه آدرس https://ilam.isiri.gov.ir/portal/home بخــش آگهــی هــا، مناقصــات و مزایــده هــا نســبت بــه تهیــه اســناد فراخــوان و در صــورت لــزوم بازدیــد از محــل 

اقــدام و متعاقبــًا حداکثــر ظــرف 10 روز کاری پــس از اتمــام مهلــت تهیــه اســناد فراخــوان نســبت بــه تکمیــل و بارگــذاری مــدارک در ســامانه ســتاد اقــدام نمایــد.
* دبیرخانــه مــاده 5 )الحــاق دو( اداره کل تــا روز قبــل از بازگشــایی اســناد و اعــالم برنــده بــا شــماره تلفــن6 - 32225955 084 )آقــای کرمــی 108 ، آقــای ســعیدی 
داخلــی 112 ، خانــم کریمــی داخلــی 107 ، خانــم نعمتــی داخلــی 127 ( و شــماره 338254700 084 نمایندگــی اســتاندارد مهــران آقــای میــری آمــاده پاســخگویی بــه 

ســؤاالت و ابهامــات مــی باشــد.
* پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

شناسه آگهی : 1235086

گهی فراخوان مزایده عمومی آ

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اردبیــل در نظــر دارد بــه اســتناد تصویــب نامــه بنــد)د( تبصــره )12( قانــون بودجــه ســال 1399 کل کشــور مزایــده عمومــی فــروش شــش بــاب از امــالک 
ــه  ــا ارائ ــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ت ــه مراحــل برگ ــد . کلی ــزار نمای ــت برگ ــدارکات الکترونیکــی دول ــه شــماره 2000003650000001 از طربــق ســامانه ت ــا مشــخصات ذیــل را ب مــازاد ب

پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس: )www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد.
فروش برمبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و بصورت نقد می باشد 

ک ثبتی ردیف کارشناسی)به ریال(نشانیمساحتبخشپال مبلغ سپرده )ریال(قیمت 

کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین 210دو اردبیل 1133 77.700.000.0003.885.000.000اول خیابان 

کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین205دو اردبیل2134 73.800.000.0003.690.000.000اول خیابان 

کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین199.5دو اردبیل3135 69.825.000.0003.491.250.000اول خیابان 

کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین200دو اردبیل4136 24.000.000.0001.200.000.000اول خیابان 

کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین200دو اردبیل5137 24.000.000.0001.200.000.000اول خیابان 

کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین200دو اردبیل6138 24.000.000.0001.200.000.000اول خیابان 

1400.9.17  ) www.setadiran.ir(  تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت : ازساعت 8صبح روز 1400.9.17تا تاریخ 1400.09.27

گشایی: 1400.10.08تاریخ اعالم به برنده : 1400.10.09 مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: از تاریخ 1400.9.17 تا تاریخ 1400.10.07 تاریخ باز
اطالعــات تمــاس دســتگاه مزایــده  گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده و ارائــه پاکــت هــای الــف : آدرس اردبیــل – خیابــان شــهید باکــری کــد پســتی 

  045  -33521461 تمــاس:  شــماره   5619833467
Arta@medu.ir : کل کل :WWW.Arta.medu.ir  پست الکترونیکی اداره  سایت اداره 

کس دبیرخانه : 5521746 تلفخانه : 57 - 5521750    فا
گهی : 1236599              تاریخ انتشار نوبت اول: 16 آذر 1400               تاریخ انتشار نوبت دوم: 17 آذر 1400      شناسه آ
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

2 جمادی االول 1443   7 دسامبر 2021 سه شنبه 16 آذر 1400  شماره پیاپی 1986

سیاست 2

مشاور امنیت ملی امارات در دیدار با شمخانی:

کشوری قدرتمند در منطقه   ایران به عنوان 
شاهراه ارتباط شرق و غرب جهان است

مشاور امنیت ملی امارات در دیدار با شمخانی گفت: 
توســعه روابط گرم و برادرانه با ایران جزو اولویتهای 

امارات عربی متحده است.
»شــیخ طحنون بن زاید« مشاور امنیت ملی امارات 
متحده عربی صبح دیروز )دوشــنبه( پس از ورود به 
تهران با علی شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شــورای عالی امنیت ملی جمهوری اســالمی 

ایران  دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار شــمخانی با بیان اینکه ثبات و امنیت 
پایدار تنها در سایه  گفتگوی مستمر و  شود، گفت: 
روابط گرم و دوستانه با همسایگان و تبادل ظرفیتهای 
اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری اصلی ترین اولویت 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه سیاست خارجی 

است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این مالقات 
ضرورت تاثیر ناپذیری روابط کشــورهای منطقه از 
سیاست های مداخله گرانه کشورهای فرامنطقه ای 
را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشــان کرد:کشورهای 
حــوزه خلیج فارس در صورت همکاری و تشــریک 

مســاعی می توانند ضمن ایجاد توســعه و رفاه برای 
ملت های خود به عنوان قطب انرژی نقش مهمی در 

اقتصاد منطقه و جهان ایفا کنند.
وی تالش مشترک برای پایان دادن به برخی بحران 
های نظامی و امنیتی که ملتهای مسلمان منطقه را 
با شرایط سخت زیستی و معیشتی مواجه کرده مورد 
تاکید قرار داد و افزود: باید گفتگو و مفاهمه جایگزین 

رویکردهای نظامی برای رفع اختالفات شود. 
شــمخانی ابراز امیدواری کرد ســفر همتای اماراتی 
وی به ایران ســرآغاز دور جدیدی از روابط فیمابین 
و بسترســاز تحکیم و گسترش همه جانبه مناسبات 
بین دو کشــور باشد.شــیخ طنحون بن زاید مشاور 
امنیت ملی امارات نیز در این دیدار با ابراز مســرت 
از سفر به جمهوری اسالمی ایران و دیدار با دریابان 
علی شمخانی گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ و 
قدرتمند در منطقه دارای موقعیت منحصر بفرد ژئو 
پولیتیکی  وشاهراه ارتباط شرق و غرب جهان است.
وی گفت:توسعه روابط گرم و برادرانه بین ابوظبی و 
تهران در ردیف اولویتهای امارات متحده عربی است.

وزرای خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه سوریه:

 غنی سازی 90 درصد
کذب محض است  

 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران پس از دیدار و گفت وگو با »فیصل المقداد« همتای 
سوری در نشست خبری مشترک حضور یافت و به تشریح 
گفت وگوهای انجام شده پرداخت.حسین امیرعبداللهیان 
در این نشست خبری با خوش آمدگویی به همتای سوری 
خود گفت: با توجه به شرایط جدید سوریه گفت وگوهای 
رو بــه جلــو و خوبی داشــتیم.وزیر امور خارجه با تاکید بر 
اینکه روابط دو کشور راهبردی و ممتاز است، ایثارگری ها و 
جانفشانی های شهدای امنیت و مدافع حرم را گرامی داشت 
و گفت: شهدای ایرانی که در کنار نیروهای مسلح سوریه 
سهم مهمی در مبارزه با تروریسم و بازگرداندن امنیت به 
منطقه ایفا کردند و به طور ویژه یاد خاطره ســردار حاج 
قاســم سلیمانی عزیز که نقش کلیدی در منطقه ایفا کرد 
را گرامــی می داریم.امیر عبداللهیان همچنین درخصوص 
مذاکرات برای رفع تحریم های ایران گفت: ما برای این که 
طرف هــای مقابل بدانند با برنامه در وین حضور داریم، دو 
متــن مکتوب ارائه دادیــم تا یکی در کمیته لغو تحریم ها 

و دیگری در کمیته هسته ای مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان اضافه کرد: در اثنای 

مذاکرات برخی از رسانه ها و البی ها تالش کردند القا کنند 
که جمهوری اسالمی ایران همزمان با مذاکرات غنی سازی 
۹۰ درصد خود را شروع کرده است. در تماسی که بامداد 
جمعه آقای جوزف بورل با من داشت، این موضوع و نگرانی 
را مطــرح کــرد. به صراحت به ایشــان گفتم که این صرفاً 
جوسازی است جمهوری اسالمی در همان چارچوبی که با 
شفافیت اعالم کرده و در چهارچوب ان پی تی غنی سازی ۲۰ 
درصد و باالتر را ادامه می دهد و برای غنی سازی ۹۰% هیچ 
خبری را مورد تایید قرار نمی دهیم و کذب محض هست.

وزیر امور خارجه یادآور شــد: ما با جدیت و حســن نیت در 
مذاکره حضور پیدا کردیم و همزمان با میز مذاکره به عنوان 
پلــن دو نخواهیــم بود. منتظر می مانیم تالش می کنیم با 
مذاکراتی متین و قوی بتوانیم در راســتای لغو تحریم ها، 

پیشرفت های مورد انتظار ملت ایران حاصل شود.
امیر عبداللهیان خاطرنشــان کرد: ما توافق موقت را یک 
توافــق خوب برای کشــور مــا نمی دانیم توافق باید جامع 
بوده و توافق باشــد که جمهوری اســالمی ایران و مردم به 
طــور ملموس از مزایــای اقتصادی برجام و رفع تحریم ها 

استفاده کنند.

گزارش

رییس مجلس شورای اسالمی:
 

در مجلس به دنبال محدود کردن فضا و فیلترینگ نیستیم
رییس مجلس شــورای اســالمی در همایش 
دانشــجویی که در دانشــگاه شهید بهشتی به 
مناســبت ۱۶ آذرماه روز بزرگداشت دانشجو 
برگزار شــد، اظهار کرد: خیلی از این که امروز 
در آســتانه روز دانشــجو در جمع شما اساتید 
و دانشــجویان هســتم خوشــحال و خرسند 
می باشم. ۱۶ آذر نقطه عطفی در تاریخ کشور 
اســت نقطه عطفی که نشان داد دانشجویان و 
جوانان کشور برای استقالل، عزت و پیشرفت 
کشــور تا پای جان آماده رشــادت و مجاهدت 
چــه در عرصه های علمی و چه در عرصه دفاع 
مقدس می باشد. این نشست ها به برکت همین 

خون شهدا می باشد.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: با توجه به اظهاراتی 
که دانشجویان عزیز داشتند به اولین نکته ای 
که اشــاره می کنم موضوع تحول در حکمرانی 
است و در این سال ها مستمرا در خصوص لزوم 
ایجاد تحول در حکمرانی تاکیداتی داشــته ام. 
همین مطالبه گری که امروز نسبت به اقدامات 
مســئولین مطرح می شــود بــه دلیل همین 
پایبندی به اســتقالل جمهوری اسالمی ایران 
اســت. امروز استقالل هزینه دارد و جمهوری 
اســالمی ایران با ایده مردم ســاالری دینی در 
استقالل و آزادی کشور تثبیت شده و کارنامه 
قابل قبولی هم دارد به گونه ای که همه مکاتب 
انسان ساختی دنیا که در مخالفت با سنت های 
الهی می باشند در براندازی جمهوری اسالمی 
از مبانی و ارزش های خود شکست خورده است.
وی ادامــه داد: اگرچــه نمی گویــم ما به همه 
ارزش های مورد نظر رسیده ایم اما جهت اصلی 
مبانی اســالمی در کشــور را حفظ کرده ایم و 
در مســیر آن گام بــر می داریــم، اما در مقابل 
در عمــل و حکمرانی در کشــور کارنامه قابل 
قبولــی نداریــم که یکــی از دالیل آن همین 
موضــوع شایســته گزینی، شایســته پروری 
و شایسته ســاالری می باشــد. مــن معتقدم 
ظاهــرا رفع این اشــکاالت موجود در موضوع 
حکمرانی در خود دانشــگاه ها می باشــد. من 
ســال های زیادی در دانشگاه فعالیت داشته ام 
و معتقــدم اگر در حوزه های اجرایی موفقیتی 
حاصل شده با محوریت همین دانشگاه ها بوده 
اســت. ما باید توجه کنیم که دانشــجویان و 
دانشگاهیان پیش قراوالن همه عرصه ها حتی 

عرصه حکمرانی در کشور می باشند.
قالیباف اظهار کرد: من به سه موضوع هوشمند 
ســازی، مردمی ســازی و شفاف سازی تاکید 
دارم ما در مجلس شــورای اســالمی در حوزه 
هوشــمند سازی ظرفیتی را ایجاد کرده ایم تا 
اســاتید و دانشــجویان بتوانند ضمن اطالع از 
عملکرد مجلس اظهارنظر خود را مطرح کنند. 
ما معتقدیم موفقیت با ســه اصل هوشــمند 
ســازی، شفاف سازی و مردمی سازی محقق 
می شود. اگر هم ما امروز در حوزه اقتصاد دچار 
چالش هستیم به این دلیل است که اقتصاد ما 

اقتصادی دولتی می باشد.
وی تاکیــد کــرد: اصالح روند حکمرانی حتما 
مهم ترین چالش امروز ما می باشــد در همین 
راستا باید بگویم متاسفانه نظام بروکراسی امروز 
ما به یک اســب سرکشــی تبدیل شــده که از 
درون خــود را اداره می کنــد و مبتنی بر باورها 

هم نمی باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تفاوت 
میــان ما می توانیم و ما نمی توانیم اظهار کرد: 
همین دانشــگاه، نیروی جوان، خالق نماد ما 

می توانیم است.
قالیبــاف ادامــه داد: ما بــه باورهایمان یعنی 
مردمی ســازی و اعتقاد به ســنت های الهی از 
یکسو و از سویی دیگر اصالح سیستم متمرکز 
بروکراســی تاکید داریم؛ برهمین اســاس در 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، 

معاونــت حکمرانی و مدیریت ایجاد کردیم و 
از ظرفیت ۳۰۰ نفره دانشجویان، دانشگاهیان 
و اســاتید در ایــن معاونت برای حل مســاله 
حکمرانــی بهــره برده ایم و از همه نخبگان در 
ایــن جهت دعوت می کنیم؛ چرا که معتقدیم 
مسائل مختلفی همچون شفافیت، محرومیت 
زدایی و عدالت در گرو همین مساله حکمرانی 

می باشد.
وی در ایــن بــاره اظهار کرد: در خصوص آقای 
زاکانی نیز ایشــان از سوی شورای شهر تهران 
انتخاب شد و مجلس شورای اسالمی نیز با آن 
موافقــت کرد بعــد از آن برای تعیین معاونان 
رئیــس جمهور به صورت منحصر به فرد فقط 
رئیس بنیاد شهید از میان نمایندگان انتخاب 
شــد غیر از این موارد مجلس نقشی نداشته و 
هــر کــه در حوزه عزل و نصب ها اقدامی انجام 

داده باید پاسخگو باشد.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی در بخش 
دیگــری از اظهارات خود بــار دیگر بر اصالح 
الگــوی حکمرانی کشــور تاکید کرد و گفت: 
تمرکززدایی و اصالح قانون انتخابات باید مورد 
توجه باشد. قانون شهرداری ها و شوراهای شهر 
باید از حالت تشــریفاتی خارج شــوند این در 
حالی اســت که شش اصل قانون اساسی برای 
شــوراها می باشد. گاها مردم حوزه انتخابیه از 
نماینده ها مسائل اجرایی را طلب می کنند لذا 
نظام اداری باید اصالح و امور ملی باید از امور 

محلی جدا شــود. مصمم هستم به عنوان یک 
نماینده مجلس تالش دارم که قانون انتخابات 
مجلس اصالح شود و مدیریت شهرداری ها را 
تقویت کنیم. طی این چهارماه هیچ سفارشی 
در عزل و نصب ها نداشــتم و هیچ نظری ارائه 
نکردم. اگرچه کسی قانون را اجرا نکند وظیفه 
نظارتــی خود را پیگیری می کنم نه به معنای 
مچ گیــری بلکه قانــون باید با اخالق پیگیری 

شود.
قالیباف در ادامه در بخش دیگری از اظهارات 
خود بیان کرد: امروز در مجلس شورای اسالمی 
هرچه تعداد طرح ها از لوایح بیشتر باشد اشتباه 
اســت. امــروز بیش از ۷۰۰ طــرح و الیحه در 
مجلــس وجود دارد مگر ما به چه میزان زمان 
داریم؟ نماینده فعال کســی نیســت که طرح 
بیشتری امضاء می کند من خود در این مدت 
تنها طرحی را که امضاء کرده ام طرح شفافیت 
بــوده اســت. اگرچه در خصــوص این طرح 
باید بگویم که طرح شــفافیت نیازمند اصالح 
آیین نامه داخلی می باشــد و این اصالح به دو 
سوم رای نمایندگان نیاز دارد و اگر به صورت 
دو شوری بررسی می شود به این دلیل است که 
بررســی دو شوری موجب پخته تر شدن طرح 
خواهد شــد. شــفافیت باید در تمام سطوحی 
که قانون مشــخص می کند اجرایی شــود. در 
اموراتی که به مردم باز می گردد باید شفافیت 
وجود داشــته باشد نه تنها در مجلس بلکه در 

شورای نگهبان، شورای عالی انقالب فرهنگی 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام شاهد این 

شفافیت باشیم.
قالیباف ادامه داد: در حال حاضر مجلس شورای 
اســالمی از همه این نهادها شفاف تر می باشد 
چرا که برای مثال مذاکرات مجلس به صورت 

زنده پخش می شود.
قالیبــاف در ادامــه با اشــاره به موضوع طرح 
حمایــت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
گفت: در جلســه کمیســیون مشترک اعالم 
کــردم که مذاکرات باید بــه صورت زنده در 
اینستاگرام و از سوی صدا و سیما پخش شد اما 
یکسری فضاسازی ها در خارج از کشور انجام 
شــد که این طرح به صورت اصل ۸۵ به گونه 
ای بررســی می شود که مردم از روند بررسی 
بی اطالع باشــند. اگر چه در مجلس افرادی 
هستند که قصد دارند محدودیت هایی ایجاد 
کنند اما اگر چه عموم نمایندگان چنین نظری 
ندارند. روند بررسی در کمیسیون مشترک به 
گونه ای می باشد که تمامی ذی نفعان و صنف 
ها در جلســات کمیسیون حضور پیدا کنند و 
نظرات خود را نیز ارائه دهند. ما در مجلس به 
دنبال محدود کردن فضا و فیلترینگ نیستیم. 
مــا باید توجه کنیم کــه فعالین بزرگ حوزه 
اقتصــاد در فضای مجازی چند صد برابر یک 
واحــد صنفی متروکه ارزش دارند. اما اینها و 
امــوال دیجیتالی مردم چگونه باید به دارایی 
مالی تبدیل شــود و در سیستم بانکی اعتبار 
پیدا کند؟ اجازه دهید این مســائل به قانون 
تبدیل شــود. من روز گذشــته در خصوص 
دریافت  اینماد تذکر دادم. کماکان اعالم می 
شــود که جوانان باید برای فعالیت های خود 
از بانــک مرکــزی وزارت خانه های اقتصاد و 
ســمت مجوز دریافت کنند اما چرا جوانان را 

دچار مشکل کنیم؟
وی افــزود: ما اکنون در حوزه فناوری و فضای 
مجازی جزو کشورهای پیشرفته هستیم اما با 
کج اندیشــی نباید این ظرفیت ها را از دســت 
بدهیم بخشی از فعالین حوزه نرم افزار به دلیل 
فضاســازی که از خارج در خصوص این طرح 
انجام شد به ترکیه  و امارات رفتند. این توطئه 
دشــمن است و ما در مجلس به دنبال اینگونه 

مسائل نیستیم.

گزارش

دستور محسنی اژه ای جهت بررسی ویژه 
وضعیت بورس

 روال بورس عادی نیست 
رئیس قوه قضاییه گفت: مسأله بورس از سوی 
سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور 
در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت 
نمی کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را 
اگر یک بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به 

نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
 حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای صبح 
دیروز دوشنبه )۱۵ آذر( در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه ضمن تبریک والدت حضرت زینب 
کبری )س( و گرامیداشــت روز پرســتار اظهار 
داشت: امیدوار هستم به برکت این ایام، عنایت 
پروردگار شامل همه، علی الخصوص پرستاران 
بــه ویــژه همه کادر درمان شــود که در طول 
نزدیک به دو سال، زحمات زیادی متحمل شده 
و همچنان هم تحت فشــار و تحمل مشکالت 
هســتند. پرســتاران و کادر درمان پیوسته در 
معرض رحمت الهی هســتند چرا که مشمول 

دعاهای بیماران و بستگان آن ها هستند.
محســنی اژه ای در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به اهمیت رســیدگی به وضعیت 
بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان 
بازرســی کل کشــور و دادستان کل کشور در 
گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت 
نمی کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را 
اگر یک بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به 

نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی اضافــه کــرد: کماکان به ذهن می رســد و 
قرائن و شــواهد این گونه حکایت می کند یک 
روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی خورد، 
بنابرایــن بار دیگر رســیدگی به این موضوع را 
درخواست می کنم. دستور مکتوب این موضوع 
به رییس ســازمان بازرسی کل کشور هم ابالغ 
شــد، گزارشــات قبلی خود را به روز کرده و این 
موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر 
تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه 

قابل بخشش بخشش و اغماض نیست.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از 
مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس 
کردند و حاال متضرر شــده اند. بخشــی از این 
ضررها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش 
می دیدنــد و توجه و رعایت می کردنداما به هر 
صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد 
بورس کردند و با مشــکل جدی مواجه شدند؛ 
بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش های قبل 
اکتفــا نکننــد و این موضوع را به صورت جدی 
دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ 
داده بود آن را به دادگســتری و مســئولین ذی 

ربط گزارش کنید.
محســنی اژه ای ادامه داد: دادستان کل کشور 
هم این موضوع را رها نکنند و در شوراهای عالی 
بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. 
فرضا اگر مشــخص شد هیچ اشکالی هم وجود 
نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن 
شــود، در حال حاضر بــرای مردم این ذهنیت 

وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ 
چیز خالفی وجود ندارد، مســئولین ذی ربط 
برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه 
در ایــن موضــوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، 
پیگیری کنید و به مســئولین ذی ربط مکتوب 
اعالم کنید، به بنده هم اعالم کنید تا دنبال کنم 

و ان شاء اهلل به نتیجه برسیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنان 
خود به موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی اشــاره کرد و گفت: انبار سازمان 
جمــع آوری و فــروش اموال تملیکی نمونه ای 
اســت که با پیگیری خوب پیش رفته اســت و 
نشان می دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار 
پیش می رود. از دولت محترم تشــکر و تقدیر 
می کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند 
و معــاون اول رییس جمهور از نزدیک دیدند و 
کارگروهی تشکیل دادند، وزیر اقتصاد به میدان 
آمدند و اقدامات بســیار خوبی انجام شده و در 
حال انجام اســت کــه همه بر اثر پیگیری های 

انجام شده رقم خورده اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: روسای کل دادگستری 
ما در این زمینه به ورود خوبی داشتند، در دولت 
هم همینطور بوده اســت. از مسئولین سازمان 
جمــع آوری و فــروش اموال تملیکی تشــکر 

می کنم که خوب به میدان آمدند.
وی تصریح کرد: امیدوار هســتیم این اقدامات 
ادامه داشــته باشند. بسیاری از اموال به مزایده 
گذاشــته می شوند و بســیاری در حال تعیین 
تکلیف شــدن هســتند. در موضوع بورس هم 
درست است که ماهیت کار کامال متفاوت است، 
اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی 
و همه جانبه انجام شــود و به صرف گزارش به 
آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان 
تدبیر کنند که این موارد تکرار نشوند. دادسراها 
و دادســتان های کشــور و وزیر دادگستری نیز 

نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.
رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع اموال تملیکی 
آســیب شناســی شد و مشخص شده است که 
چه جایی مشــکل تعزیرات وجود داشته و چه 
جایی مشکل دادگستری و یا اجرا وجود داشته 
است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که وزیر 
دادگستری این ها را به صورت جدی دنبال کند.

 رییس جمهور در دیدار
 وزیر خارجه سوریه:

بــه دنبال تقویت روابط 
تهران-دمشق در حوزه های 

اقتصادی هستیم

 رییس جمهوری روابط ایران و ســوریه را 
راهبردی و اســتراتژیک دانست و بر تقویت 
پایه های مســتحکم روابط بین دو کشــور 
بــه ویژه در حوزه هــای اقتصادی و تجاری 

تاکید کرد.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه 
در دیدار فیصل مقداد وزیر خارجه ســوریه 
با اشــاره به اشــتراک منافع دو کشــور در 
مســایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
اظهارداشــت: امروز باید برنامه ریزی بلند 
مدت و همه جانبه ای برای توسعه و تعمیق 
روابط و مناســبات تهران و دمشــق انجام 
شود و بر مبنای آن، در مسیر تامین منافع 
ملت های خود خصوصا در بخش اقتصادی 

گام برداریم.
رییــس جمهوری حجــم مبادالت تجاری 
و اقتصای دو کشــور را بســیار پایین تر از 
سطح مطلوب دانست و گفت: ظرفیت های 
زیــادی بــرای افزایــش حجــم و میزان 
تبــادالت اقتصادی دو کشــور وجود دارد 
که با فعال ســازی همه ظرفیت های موجود 
می تــوان حجــم تبادالت اقتصــادی را به 

چندین برابر افزایش داد.
رییسی در ادامه استمرار حضور غیرقانونی 
نیروهای بیگانه در منطقه و خاک سوریه را 
برای امنیت و ثبات منطقه خطرناک دانست 
و گفت: داعش دســت ساخته آمریکایی ها 
اســت و امروز حضور داعش و آمریکا در هر 
کجای منطقه خسارت بزرگی برای امنیت، 

ثبات و آسایش ملت ها خواهد بود.
رییسی خاطرنشان کرد: شهدای بزرگواری 
همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 
آمریــکا و گروه های نیابتی آن در منطقه از 
جمله تروریســم داعشی و صهیونیستی را 

زمین گیر کردند.
وی حفظ امنیت و ثبات ســوریه و حضور 
مقتدرانه این کشور در معادالت منطقه ای 
را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: امروز 
سوریه با رویکرد ضد صهیونیستی در خط 
مقــدم مقاومــت در برابر صهیونیســت ها 
قــرار دارد و تاریخ، ایســتادگی ســتودنی 
ملــت و دولت ســوریه در مقابل تهاجمات 

ناجوانمرانه را با افتخار ثبت خواهد کرد.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت احترام 
به تمامیت ارضی سوریه بیان داشت: نادیده 
گرفتــن حاکمیت ملــی و تمامیت ارضی 
کشــورها از طرف هیچ کشوری قابل قبول 
نیســت و بی تردید ملت سوریه آنرا تحمل 

نمی کند.
خون شهید سلیمانی ضامن پیوند 

عمیق روابط دو ملت است
وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار با تقدیم 
پیام بشــار اســد رییس جمهوری سوریه و 
نیز دعوت از آیت اهلل رئیســی برای سفر به 
این کشور، اظهارداشت: سوریه مصمم است 
تمــام ظرفیت های همکاری را برای تقویت 
روزافزون روابط تهران - دمشق در راستای 

منافع مشترک دو ملت فعال کند.
فیصل مقداد با بیان اینکه ملت سوریه هرگز 
حمایت ها و کمک های جمهوری اســالمی 
ایران را فراموش نخواهد کرد، گفت: سوریه 
بر اســتمرار روابط پایدار و قدرتمندی که 
رهبــران دو ملت آنرا ایجاد کرده اند، تاکید 
دارد و در این مسیر، خون شهید حاج قاسم 
سلیمانی ضامن پیوند عمیق روابط دو ملت 
اســت و معتقدیم شــهید سلیمانی متعلق 
به همه ما اســت و فداکاری شــهیدانمان را 

فراموش نخواهیم کرد.
وزیــر خارجه ســوریه خاطرنشــان کرد: 
آمریکا از خبیث ترین شــیوه ها در روابط با 
برخی کشــورهای منطقه استفاده می کند 
و بــا بی احترامی تمام و ذلیل کردن آنها به 
دنبال ســروری و آقایی صهیونیست ها در 

منطقه هستند.
وی گفــت: با ایســتادگی ملت ســوریه و 
جبهــه مقاومت، طرح هــای آمریکا، رژیم 
صهیونیســتی و اذنابش در منطقه شکست 
خــورده اســت و امــروز آنها بــه این نکته 
رســیده اند که ســوریه شکســت نخورد و 

رویکرد خود را تغییر دادند.

وزیر کشور از همه مسئوالن استانی خواست تا زمینه مشارکت و نقش پذیری آحاد مردم 
را فراهم کنند و تاکید کرد: با حضور و مشارکت مردم یک دولت قوی شکل می گیرد. 
احمد وحیدی در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید خراسان شمالی افزود: در هر 
استانی بر اساس مقتضیات خاص هر استان، الگوی مشارکت مردم برای نقش آفرینی 

در همه عرصه ها توسط مسئوالن هر استان طراحی و اجرایی شود.
وزیر کشور تصریح کرد: امروز شناخت مردم ایران از وضعیت محیط ملی، منطقه ای 
و جهانی کم نظیر و بی نظیر است که این به واسطه احساس مسئولیت آنان نسبت به 
مباحث جهانی است که این نشان دهنده رشد و بالندگی سرمایه انسانی نظام جمهوری 
اسالمی است. وحیدی با تاکید بر اینکه باید بدانیم مسئولیت ها فقط استانی نیست، 
گفت: مسئولیت تک تک ما ملی، منطقه ای و جهانی است و نباید تنها به مسائل شخصی 

محدود شویم. وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود مبنای رشد و بالندگی 
در نظام جمهوری اسالمی را انسان محور دانست و خاطرنشان کرد: موانع حرکت نیروی 
انسانی در کشور باید برداشته شود بدین منظور در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 
توجه به نیروی انسانی متعهد و آگاه در سطوح مختلف نقطه کلیدی برای حرکت است. 
وی در ادامه به ضرورت توســعه و پیشــرفت فعاالنه استان خراسان شمالی اشاره کرد 
و گفت: مســئله ســبک زندگی ایرانی اسالمی از سوی مقام معظم رهبری برای اولین 
بار در استان خراسان شمالی مطرح و اعالم شد که آسیب اجتماعی از خطرناک ترین 
تهدیدات اســت و باید با جدیت به آســیب های اجتماعی و فرهنگی اســتان پرداخته 
شود. وحیدی اضافه کرد: برنامه جامع پیشرفت استان خراسان شمالی بعنوان چراغ 

راه این استان و دستور کار دولت سیزدهم و مبنای تخصیص بودجه، تدوین شود.

وزیر کشور:

دولت قوی با مشارکت مردم شکل می گیرد

گزارش
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3اقتصاد

 بازار ارز و سکه کشور بیشتر از آن که درگیر واقعیت های 
اقتصادی باشد درگیر جو روانی، انتزاعی و حبابی ناشی 

از سیاست زدگی است.
در چنین شــرایطی عالج مشــکالت بازار ارز کشورمان 
نیز زدودن عوامل برهم زننده انتزاعی و جو روانی است 
که در قالب یک شبکه زیرزمینی و خیابانی که از طریق 
فضای مجازی ارتباط تنگاتنگ و گسترده ای دارد، شکل 
گرفته است و هر زمان به بهانه ای بر امواج تورم انتظاری 
ناشی از تغییر و تحوالت سیاست خارجی یا عوامل مشابه 

دیگر می نشیند.
تردیــدی نیســت کــه چه عامــل برهم زننــده و چه 
درمان کننــده بــازار ارز را بیشــتر از آن که در بیرون از 
مرزهای کشورمان بخواهیم جست وجو کنیم باید درون 
خود بازار ارز و افراد و سودجویی ها و تصمیم گیری های 

آنی و لحظه ای در آن جست وجو کرد.
گواه این موضوع آن اســت که براســاس گزارش های 
اعالمی به طور متوســط در ســامانه نیما ۱۰۰ الی ۱۲۰ 
میلیون دالر در روز معامله انجام می شــود. همچنین از 
ابتدای راه اندازی سامانه نیما یعنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون 
معادل ۵۰ میلیارد دالر در این ســامانه معامله صورت 
گرفته است. در نگاهی دیگر از ابتدای سال جاری تاکنون 
نیز معادل ۲۰ میلیارد دالر در سامانه نیما معامله انجام 
شده است، ضمن آنکه در آخرین اطالع روز گذشته ۷۰ 
میلیون دالر در این بازار به صورت شفاف معامله دیده 
می شــود. بر این اســاس با مروری بر میزان عملکرد دو 
بازار ارز نیما و متشکل ارزی به وضوح می توان دریافت 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عرضه 
اســکناس در بازار متشــکل ارزی ۳ برابر و عرضه حواله 

ارزی در سامانه نیما ۷۰ درصد افزایش یافته است.
الن و سفته بازان دالر فردایی جوالنگاه دال

اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازارها و پیش بینی پذیر کردن 
آنها هســتیم. فعاالن اصلی باید خود را از گره زدن به 
عوامــل غیربنیادیــن و صرفاً روانی دور کنند. در چنین 
شــرایطی حتی هرگونه تصمیم بازارســاز نیز در نهایت 

با سیاست زدگی صرف رنگ می بازد و کم اثر می شود.
امــا آنچه بیــش از همه در این بازار نقش بازی می کند، 
معامالت فردایی دالر است. روش انجام معامالت فردایی 
یا پشــت خطی اینگونه اســت که خریدار و یا فروشنده 
سکه و ارز خود را با یک قیمت توافق شده بر روی کاغذ 
انجام می دهند. روز بعد برای تســویه معامله خود اقدام 
می کنند. اما در این میان نکته قابل توجه اینجاست که 
در زمان تسویه حساب مابه التفاوتی که بین قیمت های 
امروز و دیروز وجود دارد تحت عنوان ســودی اســت که 

به طرفین تعلق می گیرد.
نکته کلیدی همان سود است که به واسطه پیش گویی ها 
تا تحلیل های منطقی اقتصادی شکل می گیرد و درست 
همینجاست که عوامل روانی نقش بازی می کند. به بیان 
بهتر بازار غیررسمی ارز که حدود ۵ تا ۶ درصد بازار ارز 
کشور را شکل می دهد با ارسال سیگنال های غیرواقعی 
در تالش است تا عقالنیت را از تصمیمات حقیقی اقتصاد 

دور کند و صرفاً جنبه های روانی را در  بازار ارز حاکم کند.
اما مردم عادی باید در نظر داشــته باشــند که معامالت 
فردایی در واقع نوعی قمار روی نرخ ارز است که نمی توان 
اثــرات مثبتی از آن بــر روی اقتصاد عنوان کرد. اصوالً 
کسانی که اقدام به معامالت فردایی می کنند براساس 
پیش بینی ها یا پیش گویی های خود دســت به چنین 
کاری می زننــد. بــا توجه به اینکه پیش بینی نرخ ارز در 
بلندمدت کار دشــواری است بنابراین معامله کنندگان 
ارز فردایی نرخ ارز را برای یک روز آینده قیمت گذاری 

می کنند.
اما در هر صورت کسانی که دراین بازار معامله می کنند 
به بازار ارز سیگنال می دهند، این سیگنال دهندگان 
در تالشــند در این بازار نوســاناتی را ایجاد کنند و 
البتــه می دانند چگونــه عواملی که موجب ریزش یا 
افزایش هیجانی نرخ ارز می شــود را به واقعیات گره 
بزننــد و البته این معامله گــران فردایی اطالعاتی را 

در بــازار رواج مــی دهند کــه منافع عده ای خاص را 
که از باال رفتن نرخ ارز ســود کســب می کنند، تأمین 
می کننــد و ایــن موارد را در کانال های تلگرامی و در 
فضای مجازی گسترش می دهند. همچنین احتمال 
شراکت معامله گران فردایی با این ذی نفعان پنهان در 
سودآوری از ایجاد نوسان در بازار وجود دارد. از این رو 
می توان گمان برد که دست هایی در کار است، چرا که 
وقتی معامله کنندگان ارز فردایی عددی می دهند، در 
نهایت به دنبال ایجاد تشــنج در بازار و ایجاد نگرانی 

برای مردم هستند.
مســأله دیگر آن اســت که پیش بینی یا پیش گویی با 
ارائه تحلیل از رویدادهای اقتصادی متفاوت است. اما از 
آنجایی که معامله کنندگان فردایی برای پیش بینی های 
خــود هزینه می کنند و تــاوان این هزینه را می دهند، 
در تالشــند بر روی بازار ها به شــدت اثربخش باشند و 
سیگنال هایی که از این بازار به بیرون درز  کند و به عبارت 
دیگر از هر وسیله ای استفاده می کنند تا مردم برنامه های 
خودشــان را به پیش بینی های این معامله گران وابسته 

کنند.
مردم عادی بازنده اصلی بازار ارز فردایی

به طور کلی تمام نوسانات هیجانی بازار ارز معطوف 
به رفتار دالالن است که مصداق بارز عنوان مجرمانه 
کالهبرداری است و  بازار ارز غیررسمی بستری التهابی 
و هیجانی است که هیچ موقع نمی تواند فرصتی برای 
سرمایه گذاری باشد و مردم عادی همیشه بازنده این 
بازار بوده اند. از این رو مردم عادی باید کاماًل نســبت 
به فعالیت این دســت از قماربازان و سفته بازان آگاه 
باشــند و تالش کنند که از ورود ســرمایه خود به این 
بازار خودداری کنند. چراکه در نهایت با کوچک ترین 
تغییراتی بخش بزرگی از سرمایه این افراد از بین می 
رود و سود حاصل از این نوسانات تنها به جیب نوسان 
گیران و ذی نفعانی می رود که فعالیت های ســیاه 
اقتصادی آنها در گرو افزایش نرخ ارز و بروز نوســان 

و هیجان است.

خبرسازی برای نوسانگیری؛

گران ارزی در کمین سرمایه های مردم  سودا

حقوق این مدیران قطع می شود!
دیــروز همزمــان بــا ۱۵ آذرماه آخرین مهلــت ورود و تکمیل اطالعات حقوق 
دســتگاه های اجرایی به ســامانه ثبت حقوق و مزایا است و طبق آخرین هشدار 
داده شــده به دســتگاه ها،  اگر اقدام نکنند این بار دیگر تهدیدی برای کارکنان 
نیســت و حقوق باالترین مقام دســتگاه اجرایی و تمامی مدیران مرتبط، برای 

آذرماه پرداخت نخواهد شد.
 بعد از آنکه اعالم شــد حقوق آبان ماه دســتگاه های اجرایی به ورود و تکمیل 
اطالعات پرداختی در سامانه حقوق و مزایا مشروط شد، فرصتی تعیین شد تا 
دســتگاه های که در این رابطه اقدام نکرده اند با ارائه تعهد کتبی حداکثر تا ۱۵ 
آذرماه اطالعات را وارد کنند، این تاریخ هم  می تواند به این برگردد که معموال 
در ۱۵ هر ماه حقوق کارکنان بســته شــده و نهایت تا ۲۰ هرماه باید اطالعات 

پرداخت به وزارت اقتصاد اعالم شود.
کارکنان مسئول نیستند که حقوق آنها قطع شود

اما در بخشــنامه ای که طی روزهای گذشــته از ســازمان اداری استخدامی به 
دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده بار دیگر بر ۱۵ آذرماه به عنوان آخرین فرصت 
ورود اطالعات تاکید شده است ولی این بار تمرکز بر حقوق مدیران و مقامات 

مسئول دستگاه های اجرایی قرار دارد؛ به طوری که اعالم شده است در صورت 
عدم تکمیل اطالعات در سامانه ، پرداخت حقوق و مزایای باالترین مقام دستگاه 

و تمامی مدیران مربوطه قطع خواهد شد.
 در اعالم اولیه برای حقوق های آبان ماه ، کلیه پرداخت ها به دســتگاه اجرایی 
یعنی تمام کارکنان و مدیران هدف قرار گرفته بودند ولی به هر صورت اجرای 
این تکلیف قانونی ارتباطی به کارکنان ندارد و مســئولیت آن بر عهده مدیران 
مربوطه از باالترین مقام دستگاه اجرایی تا مدیران مالی و ذی حساب است، در 
عین حال که در قانون برنامه ششم توسعه بر شفاف سازی پرداخت ها به ویژه 

مدیران تاکید شده است.
 در کنار عدم پرداخت حقوق مدیران،  عملکرد تمامی دســتگاه هایی که ورود 
اطالعــات نداشــته و یــا تکمیل نکرده اند، عالوه بر گــزارش به هیات دولت و 

دستگاه های نظارتی، به صورت عموم اطالع رسانی خواهد شد.
این در حالی اســت که انتشــار وضعیت ورود اطالعات از ابتدای سال گذشته تا 
ابتدای آبان ماه نشان داده بود که نزدیک به ۲۰ دستگاه اصلی ورود به اطالعات 
نداشــته اند و بخش زیادی از دستگاه های زیرمجموعه نیز اطالعاتشان تکمیل 

نشده و یا اطالع دقیقی از آنها وجود ندارد.
در این شرایط این انتظار وجود دارد که در اجرای قانون و شفاف سازی پرداخت ها 
، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد  به شروط 
تعیین شــده و بخشــنامه های  ابالغی خود به دستگاه های اجرایی اقدام کرده و 

در این رابطه تبعیض ایجاد نشود.
الزام ورود اطالعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 
توســعه بر می گردد که دســتگاه های مشمول مکلف هستند اطالعات حقوق، 
فوق العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداخت های غیرماهانه  و مزایای ناخالص 
پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به 
مقامات، روسا، مدیران را در سامانه ثبت کنند. بر این اساس در قانون بودجه نیز 
تکلیف شده که از خردادماه، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان ، صرفا بر اساس 
اطالعات ســامانه پاکنام خواهد بود و از این تاریخ، هرگونه پرداخت مســتقیم و 
مســتمر و غیر مســتمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات 
هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطالعات آنها در سامانه 

کارمند ایران است.

با تصریح انجام شــده، مجلس در برابر موضع مجمع 
تشخیص مصلح نظام عقب نشینی نمی کند و واردات 

خودرو آزاد خواهد شد.
 با تصریح انجام شده توسط اکبری تاالرپشتی رئیس 
کمیسیون صنایع که در رسانه ملی ایراد شد، مجلس 
شــورای اسالمی در برابر موضع خارج از روال مجمع 
تشخیص مصلح نظام عقب نشینی نمی کند و واردات 

خودرو آزاد خواهد شد. 
شورای نگهبان اعالم کرد که ایرادی به طرح مجلس 
ندارد و از اول هم آنرا مغایر با شــرع و قانون اساســی 
ندانسته بود و صرفا چند ابهام داشت که در اصالحات 

مجلس برطرف شده است، اما ایرادهای هیات نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجلس 

منتقل می کند!
با این حال اکبری تاالرپشــتی به صراحت در رســانه 
ملی اعالم کرد که مجلس زیر بار رویه های فراقانونی 
نمی رود و مجمع تنها می تواند نظر خود را اعالم کند 
و نمی تواند قوانین مجلس را که در شــورای نگهبان 

تصویب شده است رد نماید. 
یکی از نکات عجیب در طرح واردات خودرو این است 
که تا ســال ۱۳۹۷ کسی آنرا خالف اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمی دانست، و منع 

قانونی هم نداشت و تنها با بخشنامه و به طور موقت 
ممنوع شده بود، اما پس از ورود مجلس برای واردات 
مجــدد و مهار قیمــت ها در بازار خودرو، به یک باره 
هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 
وارد موضوع شــد و اعالم کرد که این هیات از بیســت 
و اندی سال پیش چنین شرح وظایفی داشته است!
هنــوز دولت ســیزدهم درباره این داســتان عجیب 
اظهارنظری نکرده و علیرغم گذشت 4 ماه از آغاز به 
کار دولت، هیچ برنامه ای از طرف وزارت صمت برای 
اصالح بازار خودرو در حوزه های داخلی و خارجی در 

رسانه ها مطرح نشده است. 

با تصریح انجام شده،

مجلس عقب نشینی نمی کند، واردات خودرو آزاد می شود

خبر
هیاهو برای هیچ

 خانه های لوکس فقط 800 هزار 
تومان مالیات دادند

براســاس آمار و اطالعــات موجود در هفت ماه 
نخست سال جاری تنها ۸۰۰ هزار تومان مالیات 

از خانه های لوکس اخذ شده است.
با بررســی آمار موجود از میزان مالیات ســتانی 
دولــت از ابتــدای ســال جاری تــا پایان مهر 
۱4۰۰، می توان مصادیقی آشــکار از بی عدالتی 
در عملکرد ســال جاری ســازمان امور مالیاتی 
مشاهده کرد. یکی از نکات حائز توجه در عملکرد 
هفــت ماهه نخســت ۱4۰۰، تفاوت فاحش در 
میــزان درآمدهای حاصــل از مالیات بر حقوق 
کارمنــدان اســت. بررســی ها در میزان وصول 
مالیــات بر درآمد نشــان می دهــد تا پایان مهر 
۱4۰۰، کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی 
در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال مالیات حقوق 

خود را پرداخت کرده اند.
درآمد صفــر دولت از مالیات بر خانه های 

خالی
در حالــی که اخذ مالیــات از جریان اقتصادی 
موجــود در جامعه امری پســندیده و منطقی 
اســت، اما باید توجه داشت این مالیات ستانی 
بایــد عادالنه و بــا رعایت مالحضات اقشــار 
گوناگون جامعه باشد. برای نمونه در شرایطی 
کــه مالیات بــر کارمندانی که حقوق آنها بعضاً 
در زمــره کمترین حقوق های جامعه و مصوب 
وزارت کار قــرار دارد، در ابتــدای مــاه به طور 
سیستماتیک اخذ می شود، برای عموم جامعه 
ایــن مطالبه شــکل می گیرد که باید اقشــار 
ثروتمند جامعه نیز با درصد بیشــتری به طور 
مســتمر مالیــات درآمد خــود را از هر منبعی 
که هســت پرداخت کنند. اما سیستم معیوب 
سازمان مالیاتی کشور موجب آن شده که این 
چرخــه ناقص بمانــد و ثروتمندان از پرداخت 

کامل مالیات دارایی های خود سر باز زنند.
یکی از نکات جالب عملکرد هفت ماهه دولت در 
ســال ۱4۰۰، موید همین بی عدالتی در مالیات 
ســتانی از گروه های مختلف است. بررسی آمار 
طی این مدت نشان می دهد مالیات بر خانه های 
لوکس تنها ۸۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین 
مالیــات بــر خودروهای لوکس نیز در طی مدت 
مذکــور تنها در حدود ۱4۶ میلیون تومان بوده 
اســت. اما نکته جالب تر آنکه طبق بررســی های 
صورت گرفته توسط سازمان امور مالیاتی، میزان 
مالیات بر خانه های خالی صفر بوده اســت. این 
در حالی اســت که مالیات بر خانه های خالی از 
۹۹.۹.۵ به دولت ابالغ شده و از سال جاری آغاز 
شده است. اما آمارها حکایت از کم کاری سازمان 

امور مالیاتی در اخذ این مالیات دارد.
سهم اندک مالیات بر اشخاص حقوقی

مالیــات اشــخاص حقوقی یکــی دیگر از 
درآمدهــای پایــدار دولــت اســت که در 
دولت هــای مختلــف به آن توجــه ویژه ای 
شــده و سهم پررنگی در مالیات های وصولی 
دارد. عملکرد ســازمان امور مالیاتی در سال 
جاری نشان می دهد در حالی که مالیات های 
مستقیم ۹۹ هزار میلیارد تومان و یا مالیات 
بــر کاالها و خدمات ۶۷ هزار میلیارد تومان 
برای دولت درآمد به همراه داســته، مالیات 
اشــخاص حقوقی تنها ۶ هزار میلیارد تومان 
وصولی داشته است که نشان از فرار شرکت ها 

و سازمان ها ار پرداخت مالیات خود دارد.

کونومیست  پیش بینی عجیب ا
 از قیمت دالر در ایران

 دالر 18 هزار تومان می شود
مجله سرشــناس اکونومیســت پیش بینی 
کــرده اســت که قیمت دالر بــه ۱۸ هزار و 

۵۰۰ تومان خواهد رسید.
 مجله سرشــناس اکونومیست در ارزیابی 
شــاخص های کالن اقتصادی ایران برای 
ســال های آینده )تا ســال ۲۰۲۶( پیش 
بینی کرده است که قیمت دالر آمریکا در 
یک کاهش ممتد به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان 

خواهد رسید.
ایــن مجله معروف معتقد اســت که توافق 
محــدودی بر ســر برنامه هســته ای ایران 
در مذاکــرات وین انجام خواهد شــد و پس 
از آن شــاهد کاهــش قیمــت دالر آمریکا و 
ســایر ارزهای خارجی در بازار خواهیم بود، 
به طوری که دالر آمریکا در ســال ۲۰۲۳ به 

۱۸ هزار ۵۰۰ تومان خواهد رسید.
اکونومیست پیش بینی کرده است که قیمت 
دالر در سال آینده میالدی ۲۰ هزار و ۶۰۰ 
تومــان خواهد بود و در ســال ۲۰۲۳ به ۱۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان می رســد. اما پس از آن 
به تدریج افزایش قیمت داشــته و در ســال 
۲۰۲۶ به ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان می رســد. 
که این پیش بینی ها با آنچه در فضای داخلی 
ایران انجام می شــود تفاوت های اساســی 
دارد و بــر متغیرهای بلندمدت اقتصاد کالن 
مبتنی اســت. اعداد پیش بینی شده توسط 

اکونومیست ُرند شده است.

کوتاه از اقتصاد

 وعــده خوش وزیر راه 
در مورد بخش مســکن

وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای نوسازی 
۳۰۰ هزار مســکن طی ۲ ســال در بافت های 
فرســوده خبر داد و ابراز امیدواری کرد: شــاهد 
انســجام و تداوم ماموریت های دولت سیزدهم 

در حوزه بازآفرینی شهری باشیم.
رســتم قاســمی در آیین معارفه محمد آیینی 
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران با 
بیان این که امیدوارم با انتخاب آیینی به عنوان 
مدیرعامل شاهد انسجام و تداوم ماموریت های 
دولــت ســیزدهم در حوزه بازآفرینی شــهری 
باشــیم، اظهار کرد: وزارت راه و شهرســازی ۲ 
ماموریت عمده در حوزه حمل و نقل و همچنین 
مســکن دارد؛ در بخش حمل و نقل مشــکالتی 
وجود دارد که باید حل شوند و در این خصوص 

وزارت راه برنامه هایی دارد.
وی ادامه داد: در بخش مســکن به عنوان یکی 
از ماموریت های مهم وزارت راه و شهرســازی از 
تجربه های متعدد در ســاخت مســکن از جمله 
مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن که احداث 4 میلیون واحد مسکونی 
در دولت ســیزدهم را در برنامه قرار داده است، 

استفاده می شود.
وی افزود: هم اکنون میزان پیش بینی شده برای 
تولید مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم 
بزرگی اســت که با برنامه ریزی اینکار در حال 
عملیاتی شدن است. این حجم از تولید مسکن 
اوال نیاز کشور است و در مدت کوتاهی که ثبت نام 
آغاز شده و بسیاری از شهرها هنوز سایت شان 
باز نشده است حجم بسیار گسترده ای از مردم 
متقاضی مســکن هستند و پیش بینی می شود 
بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت نام کنند.
همچنیــن با توجه به اینکه با روال عادی امکان 
صاحبخانه شــدن مردم وجود نداشــت، دولت 
ســیزدهم اجرای طرح نهضت ملی مســکن را 
در قالب قانون جهش تولید مســکن و تصویب 
آن در مجلــس تقویت کرد. قانون جهش تولید 
مسکن کمک می کند تا ساخت مسکن در کشور 

رونق بگیرد.
وی یادآور شــد: در قانون جهش تولید مســکن 
تســهیالت خوبی نیز پیش بینی شــده و در این 
ساختار که ریاست آن برعهده رییس جمهور قرار 
دارد، اختیاراتی نیز در حوزه مسکن به وزارت راه 
و شهرســازی داده شده است. امیدواریم با این 
مجموعه اقدامات به تولید مسکن سرعت بدهیم 

و مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کنیم.
قاســمی توضیــح داد: در برخی از شــهرهای 
مختلف کشــور احــداث واحدهای نهضت ملی 
مســکن آغاز شــده است. همچنین زمین برای 
بیــش از نیمــی از 4 میلیون واحد مســکونی 
پیش بینی شــده و سازوکار مناسب برای تحقق 
آن در حال شــکل گرفتن اســت. تسهیالت نیز 
توسط بانک مرکزی به تمامی بانک های کشور 
برای پرداخت تســهیالت ابالغ شده است و هم 
اکنون مانع جدی برای پرداخت تســهیالت به 

اجرای طرح وجود ندارد.
سهیمه استان ها تعیین و توافقنامه هایی با برخی 
از دستگاه ها منعقد شده است و مقرر شده تا از 
توانمندی های ســایر دستگاه ها در اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن استفاده بشود که از جمله 
این دستگاه ها که با آن توافقنامه امضا شد، بنیاد 
مستضعفان است که توافق شد تا یکهزار هکتار 
از زمین های خود را به اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن تخصیص دهد.
وزیر راه و شهرســازی با بیان این که بازآفرینی 
شــهری یکی از ماموریت های اصلی وزارتخانه 
است که برای آن برنامه هایی تدوین شده است، 
گفت: هم اکنون حدود ۱4۰ هزار هکتار از اراضی 
کشور را بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه های 
غیررسمی تشکیل می دهند که بخش عمده ای 
از جمعیت کشور نیز در این بافت ها ساکن بوده 
و بنا به دالیل متعدد از جمله مهاجرت و اشتغال 

و سایر دالیل در حال افزایش است.
با توجه به اینکه این بافت ها و به ویژه سکونتگاه های 
غیررسمی جزو مناطق آسیب پذیر هستند و این 
موضوع به لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب بروز 
مشــکالت متعدد در آن بافت ها شــده است در 
خصوص این بافت ها باید با صرف هزینه و اجرای 

بازآفرینی شهری اقدام کرد.
قاســمی با تاکید بر اینکه بازآفرینی شــهری و 
ســاماندهی سکونتگاه های غیررسمی نیازمن 
اعتبــار فراوانی اســت، توضیــح داد: اگرچه 
منابعی که مورد انتظار اجرای طرح بازآفرینی 
شــهری در بافت های هدف است از رو ش های 
معمول قابل تامین نیســت اما با اراده می توان 
این مســیر را پیمود. خوشــبختانه بازآفرینی 
شــهری نیــز می تواند از مزیــت نهضت ملی و 
قانون جهش تولید مســکن اســتفاده کند. که 
در اینــکار با همفکری یکدیگــر و هماهنگی 
می توانیــم با فرماندهی آقــای آیینی اهداف 
 دولت ســیزدهم را در اجرای بازافرینی شهری 

محقق کنیم.
وی بــا یــادآوری ایــن مطلب کــه توزیع کار و 
نوســازی در اجرای طــرح بازآفرینی در دوگام 
۲ ســاله انجام خواهد شــد، اعالم کرد: شرکت 
بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار 
واحد مســکونی را در محالت هدف بازآفرینی 
 بــا زمانبنــدی اجرایــی و عملیاتــی خواهد

 کرد.

قیمت مرغ و تخم مرغ به کمتر از نرخ مصوب رسید
 رییس اتحادیه پرنده و ماهی خاطر نشان کرد: واردات تخم مرغ نطفه دار و 
جوجه یک روزه باعث شد میزان تولید مرغ گوشتی روند صعودی به خود 
بگیرد و هم اکنون آرامش در بازار حاکم شده است.مهدی یوسف خانی، با اشاره 
به کاهش قیمت مرغ گرم در بازار، گفت: بازار مرغ بیش از هر عامل دیگر تابع 
عرضه و تقاضاست. در چند هفته گذشته میزان تولید روند صعودی به خود 
گرفت و میزان عرضه در بازار باال رفت و به تبع آن قیمت ها نیز کاهش پیدا 
کردند.وی بابیان اینکه قیمت مرغ گرم کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود، 
تصریح کرد: نرخ مصوب کیلویی ۳۱ هزار تومان است این در حالیست که در 
بازار آزاد مرغ کیلویی ۲۹ تا ۲۸ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد.

به گفته این فعال اقتصادی، مطابق با پیش بینی های ما تا شب عید در تامین 
مرغ گرم با هیچ مشکلی مواجه نخواهیم بود وهم اکنون آرامش در بازار مرغ 

ایجاد شده است.یوسف خانی در پاسخ به این پرسش که واردات جوجه یک 
روزه و تخم مرغ نطفه دار در ایجاد این شرایط چه تاثیری گذاشت؟ تصریح 
کرد: در یک مقطع زمانی افزایش قیمت جوجه یک روزه باعث کمیاب شدن 
آن در بازار شده بود از این رو تولیدکنندگان نمی توانستند در این زمینه نیاز 
خود را تامین کنند در نتیجه شاهد بر خوردن تعادل بازار بودیم. اما واردات 
به موقع جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به چرخه تولید، میزان تولید را به 

حالت عادی بازگرداند و هم اکنون شاهد آرامش در بازار هستیم.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادی، در یک سال گذشته ما با کمبود تولید مواجه 
شدیم این در حالیست که در سنوات گذشته نه تنها کمبود تولید نداشتیم 
بلکه به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عراق تولیدات خود را صادر 
می کردیم. امیدواریم بتوانیم دوباره صادرات مرغ گوشتی را در پیش بگیریم.

یوســف خانی بابیان اینکه نیاز تهران از اســتان های همجوار تهیه و تامین 
می شــود، خاطر نشــان کرد: مرغداری ها در تهران محدود هستند و حدود 
۸ الی ۱۰ درصد از نیاز تهران را تولید می کند. نیاز این استان یا بهتر است 
بگویم نیاز کل کشور از استان های مازندران، گیالن، گلستان و سمنان تهیه 

و تامین می شود.
وی با اشــاره به توزیع مرغ منجمد در بازار، گفت: توزیع این مرغ در ایجاد 
آرامش در بازار بسیار تاثیر گذار بود. بعد از ثبات در تولید و توزیع مرغ توزیع 
مرغ منجمد قطع شد.وی در ادامه تصریح کرد: مرغ منجمد توزیع شده در 
بازار از ترکیه و برزیل وارد می شد. باید بگویم که کیفیت مرغ برزیلی به نسبت 
مرغ ترکیه ای بهتر و خوش پخت تر است. اما کیفیت مرغ این دو کشور به 

نسبت تولیدات ما بسیار پایان تر است.

گزارش
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نفت و انرژی 4

برآوردها نشان می دهند 

کشف شد؟ چه تعداد رمزارز غیرمجاز 
با کشــف ۷۲ مرکز اســتخراج غیرمجاز رمزارز در یک هفته گذشــته، 
تعداد مراکز کشف شده غیرمجاز کشور به ۵۸۶۱ مرکز رسید .برآوردها 
حاکی از مصرف بیش از ۲۰۰۰ مگاوات از برق تولیدی کشور در بخش 
استخراج رمزارز است که برای تامین این میزان باید سه نیروگاه احداث 
شــود. آخرین خبرها در این باره حاکی از این اســت که با تالش های 
صورت گرفته و تحلیل های انجام شده در مصرف شبکه، در هفته جاری 
تعداد ۷۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در کشور شناسایی شد، ۲۲ 
درصد از موارد کشــف شــده از محل گزارش های مردمی و ۳۵ درصد 
نیز با اســتفاده از تحلیل الگوی مصرف صورت گرفته بوده  اســت.۳4 

درصد از دســتگاه های کشــف شده در مراکز صنعتی و ۳۱ درصد نیز 
در بخش خانگی بوده که سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. 
همچنین سهم 4۳  درصدی ظرفیت های بین ۱۰  تا ۱۰۰ کیلوواتی 
نســبت به کلیه کشــفیات، نشان دهنده این واقعیت است که طی سه 
هفته اخیر تعداد دستگاه کشف شده به ازای هر پرونده افزایش یافته 
است. تاکنون ۵۸۶۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد ۲۲۲ 
هزار و ۶۵۲ دستگاه از این مراکز جمع آوری شده، ظرفیت مصرف این 
مراکز بیش از ۶۰۰ مگاوات است که برای تولید این میزان برق باید یک 
نیروگاه به بزرگی بیش از ۹۰۰ مگاوات  احداث شــود تا برق در محل 

مشترک به مصرف برسد.مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت 
بــرق گفــت: برخوردها با مراکز غیرمجاز رمز ارز جدی تر خواهد بود و 
درصورتی که دســتگاه های این افراد شناســایی و کشف شود، عالوه بر 
مجازات قبلی بر اســاس مقراراتی که اخیرا به وزارت نیرو ابالغ شــده 
است، انشعاب این افراد قطع خواهد شد.به گفته وی به صورت روزانه 
پایش صورت می گیرد و تعداد آمارهای کشف رمز ارز به روز می شود، 
از ســه روش مقایســه مصرف انرژی، بازرســی های همکاران و اطالع 
رســانی و مشــارکت مردم، برای شناسایی مراکز و استفاده کنندگان 

غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می شود.

ل است؟ ک ایده آ گاز برای انتقال به عصر انرژی پا آیا 

اقبال گسترده  به ال پی جی

کوتاه از انرژی

بین الملل

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

 تخصیص یارانه انرژی مشترکان
نباید یکسان باشد

نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: 
نظام تعرفه گذاری باید به نحوی اصالح شــود 
که در تخصیص یارانه انرژی بین مشترکان کم 
مصرف و پرمصرف تفاوت وجود داشــته باشد.

قاسم ساعدی ، با اشاره به ضرورت اصالح نظام 
تعرفه گذاری آب، برق و گاز، گفت: متاســفانه 
امروز شاهد عدم رعایت عدالت در توزیع یارانه 
آب، برق و گاز هستیم.وی بیان کرد: نظام تعرفه 
گذاری ما باید به نحوی اصالح شود که در توزیع 
یارانــه این حوزه بین مشــترکان کم مصرف، 
افرادی که مصرف معمول را دارند، با قشری که 
مصرف بی رویه و بیش از حد دارند، تفاوت وجود 
داشــته باشــد.نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: اقشاری 
کــه همواره الگوی مصــرف را رعایت نکرده و 
مصرف باالیی دارند، باید از یارانه کمتری نسبت 
به اقشاری که مصرف معمول را دارند، برخوردار 
شوند. وزارت نفت و نیرو باید اصالح نظام تعرفه 
گــذاری را به ایــن ترتیب در اولویت خود قرار 
دهند.ســاعدی نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس ادامه داد: امیدوارم کمیســیون انرژی 

بتواند در این حوزه گام برداشته و دولت را ملزم 
به تغییر سیاست های خود در این حوزه کند. ما 
باید مشــوق هایی را برای همه بخش ها در نظر 
گیریم که اگر محدودیت هایی را در مصرف خود 
رعایــت کردند، از یکســری تخفیف برخوردار 
شوند.وی تاکید کرد: متاسفانه هنوز یک نسخه 
جامــع و آیین نامــه قابل اجرا به منظور اجرای 
این نظام افزایشــی - پلکانی نداریم. امیدوارم 
بــا کمک دولت و مجلس و مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسالمی بتوانیم در این مسیر 
گام برداشــته و با اصــالح نظام تعرفه گذاری 
عدالــت را در توزیــع یارانه های آب، برق و گاز 
رعایت کنیم.نماینده مردم دشــت آزادگان در 
مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: قطعاً باید 
بین مشــترکانی که مصرف معمول داشــته و 
مشــترکانی که مصرف باالیــی دارند، تفاوت 
وجود داشته باشد. اعمال این سیاست قیمتی 
می تواند انگیزه الزم برای بهینه سازی مصرف 
را در قشــر پرمصرف نیز فراهم کند.ســاعدی 
افزود: بهینه ســازی مصــرف باید در فرهنگ 

مردم نهادینه شود. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:

آیین نامه اجرایی توسعه LPG به دولت 
ارائه شده است

مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فراورده های 
نفتی گفت: توسعه LPG در نواحی محدود پس 
از تصویب آیین نامه آن در هیأت دولت در دستور 
کار وزارت نفت قرار می گیرد.کرامت ویس کرمی، 
مدیرعامل شــرکت پخش فراورده های نفتی با 
اشاره به آخرین وضعیت آئین نامه اجرایی توسعه 
LPG که در قانون بودجه ســال ۱4۰۰ تکلیف 
شده بود، گفت: آئین نامه اجرایی این بند از قانون 
بودجه را وزارت نفت از اردیبهشت ماه تدوین کرده 
و به دولت داده است، هرگاه این آئین نامه در هیأت 
دولت به تصویب رسید وزارت نفت مکلف است 
آن را اجرایــی کنــد.وی در پاســخ به اینکه آیا با 
اتمام قانون بودجه ۱4۰۰ تکلیفی برای تصویب 
و اجرا شدن این قانون وجود دارد یا خیر، گفت: 
از طرف وزارت نفت پیشــنهاداتی داده شده ولی 
در نهایت آنچه را که قانون مشخص کند مکلف 
به اجرا کردن آن هســتیم.ویس کرمی با تأکید 
بر اینکه ســبد سوختی در کشور مشخص شده 
است و باید بر اساس همان برنامه ریزی انجام شود، 
افزود: ال.پی.جی اگر به صورت گسترده در سراسر 
کشور بخواهد پخش شود، صرفه اقتصادی ندارد 

زیرا نیازمند زیرساخت های زیادی هست ولی در 
نواحی محدود ال.پی.جی می تواند به عنوان یک 
سوخت جایگزین مطرح شود.وی تأکید کرد: در 
قانون هم پیشــنهاد شده بود که این سوخت در 
نواحی اطراف پاالیشگاه هایی که گاز مایع تولید 
می کنند و بــه صورت محدود برای خودروهای 
عمومی و درون شــهری ارائه شود. در سال های 
اخیر علی رغم اینکه ال.پی.جی به صورت رسمی 
از ســبد سوختی کشور حذف شده است ولی به 
دلیل مزیت های این سوخت از جمله استهالک 
و آلودگــی کمتر همچنــان به صورت غیرایمن 
مصــرف آن در کشــور جریــان دارد. به منظور 
سامان دهی به وضعیت مصرف این سوخت سال 
گذشته بندی در قانون بودجه ۱4۰۰ آورده شده 
که عنوان می کرد: »وزارتخانه های نفت و کشور 
موظفنــد امکان احداث جایگاه ها و زیرســاخت 
 )LPG( اســتفاده قانونمند از ســوخت گاز مایع
در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی 
و حمــل بار را بــه کمک بخش های خصوصی و 
عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال 

فراهم کنند.« 

افزایش قیمت فروش نفت 
عربستان به مشتریان 

عربســتان ســعودی چند روز پس از 
تصمیم غافلگیرکننــده اوپک پالس 
بــرای ادامه افزایــش تدریجی تولید، 
قیمت فروش نفت خود برای خریداران 
در آسیا و آمریکا را افزایش داد.این اقدام 
نشان می دهد بزرگترین صادرکننده 
نفــت جهان با وجود شــیوع واریانت 
جدید اُمیکرون، همچنان تقاضای قوی 
در دو بازار مهم خود می بیند.شــرکت 
دولتی آرامکوی سعودی قیمت فروش 
همــه گریدهای نفتــی خود در ژانویه 
که به آسیا و آمریکا صادر می شوند را 
افزایش داد. قیمت گرید نفتی ســبک 
"عرب الیت" برای مشــتریان در آسیا 
۶۰ سنت در مقایسه با دسامبر افزایش 
یافت و ســه دالر و ۳۰ ســنت در هر 
بشــکه باالتر از قیمت پایه منطقه ای 
تعیین شد.شش معامله گر و پاالیشگر 
آسیایی در یک نظرسنجی پیش بینی 
کرده بودند قیمت قراردادهای فروش 
عرب الیت بــرای بلندمدت به میزان 
۷۰ سنت در هر بشکه افزایش خواهد 
یافت.قیمت فروش گرید نفتی مدیوم 
آرامکو به مقصد آسیا ۷۰ سنت در هر 
بشکه و قیمت گرید نفتی سنگین این 
شرکت ۸۰ سنت در هر بشکه افزایش 
داده شــد.آرامکو قیمــت فروش نفت 
ســبک به مقصد آمریکا را ۶۰ ســنت 
در هر بشــکه و قیمت گریدهای نفتی 
مدیوم و ســنگین را 4۰ ســنت در هر 
بشــکه افزایش داد.قیمت فروش نفت 
آرامکو به مقصد شمال غربی اروپا ۲۰ 
ســنت در هر بشکه برای نفت سنگین 
و یک دالر و ۵۰ ســنت در هر بشــکه 
برای نفت فوق ســبک افزایش یافت. 
اما قیمت نفت ســبک یک دالر و نفت 
مدیوم ۶۰ ســنت در هر بشکه کاهش 
داشت. آرامکو همچنین قیمت فروش 
نفــت به منطقــه مدیترانه را یک دالر 
و 4۰ ســنت در هر بشــکه برای نفت 
فوق ســبک و ۳۰ ســنت در هر بشکه 
برای نفت ســنگین کاهش داد.وزیران 
اوپک پالس در نشست روز پنج شنبه 
بــا تصویب افزایــش تولید 4۰۰ هزار 
بشکه در روز در ژانویه، بازار را غافلگیر 
کردند. با این حال این تولیدکنندگان 
اعالم کردند اگر تقاضا از تدابیر مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا آسیب ببینند، 
در سیاست تولید خود بازبینی خواهند 
کــرد. وزیران اوپک پالس اعالم کردند 
اگر ضرورت داشــته باشــند پیش از 
تاریخ چهارم ژانویه که زمان نشســت 
بعدی این گروه اســت، تشکیل جلسه 
خواهند داد.بر اســاس گزارش رویترز، 
قیمتهای نفت هفته گذشته تحت تاثیر 
نگرانیها نســبت به آسیب دیدن تقاضا 
از شیوع واریانت جدید ویروس کرونا و 
چشم انداز افزایش عرضه به بازار، برای 
ششــمین هفته متوالــی کاهش پیدا 
کردنــد. قیمتها از ابتدای نوامبر حدود 
۲۰ درصد ریزش کرده اند و رشــدی 
که از ابتدای ســال ۲۰۲۱ داشتند، به 

حدود ۳۵ درصد محدود شد.

 افت قیمت نفت 
تأثیری بر آزادسازی 

ذخیره سازی ها ندارد
وزیــر صنعت ژاپن اعالم کرد که طرح 
آزادسازی ذخیره سازی راهبردی نفت 
این کشور با کاهش قیمت نفت تغییری 
نمی کند. کویچی هاگیدا، وزیر صنعت 
ژاپن اعالم کرد که برنامه این کشــور 
برای آزادســازی نفت از ذخیره سازی 
راهبــردی با هماهنگی آمریکا و دیگر 
کشــورهای مصرف کننــده، با وجود 
کاهــش اخیر قیمت نفت، بدون تغییر 
باقی می ماند.شــیوع سویه اومیکرون 
ویــروس کرونــا نخســتین بــار روز 
پنجشنبه )چهارم آذرماه( بازار را تکان 
داد و قیمت هــای جهانی نفت بیش از 
۱۰ دالر برای هر بشــکه کاهش یافت.
دولــت ژاپن هفته گذشــته اعالم کرد 
که در پاسخ به درخواست آمریکا چند 
میلیون بشکه از ذخیره سازی راهبردی 
نفت خود را آزاد خواهد کرد، در حالی 
که جزئیات این مسئله به دالیل قانونی 
هنوز در حال بررســی اســت.هاگیدا 
افــزود: هیچ تغییری در برنامه ما برای 
آزادســازی نفت از ذخیره ســازی ها 
وجــود نــدارد و در عین حال تحوالت 
بازار بین المللی انرژی را زیر نظر داریم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

چند جایگاه سوخت یورو 4 
عرضه می کند؟

مدیر عامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی گفت: تمــام جایگاه هــای بنزینی و 
گازوئیلی در هشــت کالن شــهر، سوخت با 
کیفیت یورو 4 عرضه می کنند؛ در جاده های 
مواصالتی که هیات دولت ۱۶۳ باب جایگاه 
مشــخص کــرده، هم بیــش از دو برابر آن 
توزیع را انجام می دهیم.کرامت ویس کرمی 
با اشــاره به کیفت ســوختی که در اختیار 
نیروگاه هــا و خودروها قرار می گیرد، اظهار 
کرد: طبق اســتانداردی که در قانون هوای 
پــاک و مصوبه هیات وزیران برای ما مصوب 
شــده است توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4 را 
انجام می دهیم؛ در کالنشــهرها هم بنزین و 
گازوئیل یورو 4 توزیع می شــود.وی با تاکید 
بر اینکه بر اســاس مصوبه ای که وزارت نفت 
را مکلــف کرده مباحــث مربوط به کیفیت 
بنزیــن و گازوئیل یورو 4 را رعایت می کنیم 
و طبق مصوبه توزیع انجام می شــود، گفت: 
در جاده های مواصالتی و در مکان هایی که 
مشخص شده گازوئیل یورو 4 توزیع می شود.

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی بــا بیان اینکه در بخش نیروگاهی نیز 
شرایط به همین صورت است و سوخت مایع 
برای شــرایطی که افت فشــار و یا قطعی گاز 
وجود دارد تامین می کنیم، تاکید کرد: اعالم 
نشده که گازوئیل نیروگاه ها یورو 4 باشد اما 
گفته شــده سوخت دوم نیروگاه ها گازوئیل 
باشــد که ترکیبی از این دو اســت؛ گازوئیل 
مصرفی در نیروگاه ها  استانداردهای داخلی 
را دارد و بــه عنوان ســوخت دوم نیروگاه ها 

مورد استفاده قرار می گیرد.

 مشکل نصب فیلتراسیون
 در نیروگاه ها چیست؟

به گفته مســئول محیط زیست شرکت برق 
حرارتی، طبق نتایج تحقیق و ارزیابی آژانس 
همکاری های بین المللی ژاپن و کنسرسیوم 
متشــکل از دانشــگاه های برتر ایران، نصب 
فیلتراســیون در نیروگاه هــا جهت کاهش 
میزان آالیندگی سوخت مایع به دلیل مصرف 
باالی آب و تولید پسماند گچی عمال بی فایده 
است.ســاناز جعفرزاده با تاکید بر اینکه این 
مهــم برطــرف کننده معضــل خوردگی و 
آسیب تجهیزات نیروگاهی ناشی از آلودگی 
اولیه گوگرد در ســوخت مازوت تحویلی به 
نیروگاه ها نیست، افزود: به استناد دو مطالعه 
مذکور راهکار حل مســئله انتشار ترکیبات 
اکسید گوگردی، تعهد وزارت نفت به اجرای 
ماده ۱۸ قانون هوای پاک و استانداردسازی 
ســوخت مازوت تحویلی به صنایع است.وی 
با تاکید بر اینکه نصب تجهیزات فیلتراسیون 
در نیروگاه هــا ضمن مصرف حجم باالی آب 
و کاهــش میزان ذخایــر آب های زیرزمینی 
موجب تولید  پســماند گچی می شود، افزود: 
این درحالی است که در صورت حل آلودگی 
گوگرد موجود در مازوت توسط پاالیشگاه ها 
سوخت مناسب تری تحویل نیروگاه ها و سایر 
صنایع خواهد شد.مســئول محیط زیســت 
شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه پروسه 
تولید برق در نیروگاه های حرارتی ناشــی از 
احتراق سوخت فسیلی بوده و هیچگونه ماده 
شیمیایی در این فرایند اضافه نمی شود، ادامه 
داد: بدیهی اســت در صورت تحویل مازوت 
گوگردزدایی شــده  به نیروگاه ها، استفاده از 
این ســوخت برای تولید بــرق با آالیندگی 

بسیار کمتری همراه خواهد بود. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

گشت منابع  فروش نفت و باز
ارزی روند مطلوبی دارد

عضــو کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: با تالش های انجام شده توسط 
وزارت نفــت، فروش نفت و بازگشــت منابع 
ارزی رونــد مطلوبی دارد.هادی بیگی نژاد با 
بیــان اینکه فروش نفت و فرآورده های نفتی 
از مهم ترین راه های تأمین منابع ارزی کشور 
اســت، اظهار کرد: خوشــبختانه در چند ماه 
اخیــر به دنبال تالش های گســترده وزارت 
نفت، شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده ها 
و بازگشــت منابع ارزی به کشور هستیم.وی 
افزود: افزایــش صادرات نفت حاصل تالش 
کارکنان صنعت نفت اســت؛ این کارکنان و 
کارگران برای توســعه صنعت نفت زحمات 
زیادی متحمل می شــوند که باید به نیازها و 
مشــکالت آنها نیز رسیدگی شود.این عضو 
کمیســیون انــرژی مجلــس تصریح کرد: 
کارکنان صنعت نفت با سختی های بسیاری 
روبه رو هســتند، زیرا باید در سکوهای گازی 
و نفتی به دور از خانواده در وسط دریا به طور 
شبانه روزی به فعالیت بپردازند و به دنبال این 
تالش شــبانه روزی، ما حتی یک ساعت افت 
فشــار ارســال گاز از سکوها نداریم، از این رو 
باید به حقوق و مزایا و رفاهیات آنها نیز توجه 

ویژه ای شود.

 گاز سهم قابل توجهی در ترکیب تولید برق جهانی 
دارد، زیــرا جایــگاه دوم را به خود اختصاص داده و 
پس از زغال سنگ و پیش از برق آبی قرار می گیرد. 
همچنین به تازگی وابستگی بسیاری از دولت های 
جهــان بــه گاز طبیعی و مایع افزایــش یافته و به 
ســمت آن گرایش پیدا کرده اند. دلیل این وابســته 
تر شــدن کشــورها به گاز، میزان آلودگی و انتشار 
کمتر آلودگی در مقایسه با سایر منابع هیدروکربنی، 
منبع انرژی ایده آلی برای گذار به عصر انرژی پاک 

به شمار می رود.
علیرغم ســهم بزرگ گاز در بازار جهانی انرژی، در 
سال ۲۰۲۰ مانند سایر منابع انرژی با کاهش قابل 
توجه تقاضا و نیازهای ضعیف مواجه شــد که دلیل 
آن محدودیت هــای حرکتــی و جابجایی و تعلیق 
فعالیت هــای اقتصــادی  بود.قراردادهــای گازی 
در ســال ۲۰۲۰ نسبت به ســال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ 
درصد کاهش یافت در حالی که نســبت به ســال 
۲۰۱۸ کاهش 4۵ درصدی داشــت، اما در ســال 
۲۰۲۱ توانســت همه زیــان های خود را پاک کند 
و به دستاوردهای تاریخی بی سابقه ای دست یابد.    
در چیــن به عنــوان بزرگترین مصرف کننده زغال 
ســنگ در جهان تقاضا برای گاز در ســال های اخیر 
به طور قابل توجهی افزایش یافته است که ناشی از 
تغییر در سیاســت های دولت به ســمت صفر شدن 

آالینده ها و کاهش آلودگی صنعتی است
مطالعه آژانس بین المللی انرژی » IAEA« در اواسط 
ســال ۲۰۱۹  نشــان داد که گاز طبیعی می تواند به 
عنوان جزئی از یک انتقال به انرژی های نو باشــد 
و تا توجیه پذیر شــدن ســرمایه گذاری و استفاده از 
انرژی های پاک، گاز به طور قابل  توجهی به کاهش 

انتشار کربن و بهبود کیفیت هوا از طریق جایگزینی 
ســایر عناصر آالینده تر کمک می کند. این مطالعه 
بر ســه بازار کلیدی در مصرف زغال سنگ متمرکز 
شــده است و نشــان می دهد که اگر در این بازارها 
گاز طبیعی به جای زغال ســنگ استفاده شود، چه 
تاثیری بر انتشار گازهای گلخانه ای خواهد داشت؟.

جایگزینی بدون ایجاد زیرساخت های جدید؟
یکــی از مهمتریــن عواملی که در موفقیت گذار از 

زغال سنگ به گاز طبیعی نقش دارد، پاسخ به این 
سئوال است که : آیا زیرساخت موجود برای گاز و 
بدون تغییر آن یا ســاختن زیرساخت های جدید 
در کاهش انتشار کربن و هموار کردن مسیر برای 

گذار از زغال سنگ به گاز کافی است؟ 
پاسخ این است که تنها در صورتی که سیاست های 
دولت تشــویق کننده و مشوق های بازار و تجارت 
مطلوب و جذاب باشد. جواب مثبت است.  با علم 
به اینکه بیشتر این کاتالیزورها در بازارهای آمریکا 

و اروپــا وجود دارند و اگر دولت های واشــنگتن و 
بروکسل این سیاست ها و مشوق های مورد نیاز را 
اجــرا کننــد، این امر منجر به کاهش ۱۰ درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای در انتشار انرژی و کاهش 
4 درصدی در انتشار انرژی خواهد شد. به عبارت 
بهتر توســعه مصرف گاز و جایگزینی آن با زغال 
ســنگ منوط به تصمیمات آمریکا و اروپا دارد در 
حالی که آثار زیست محیطی و آالیندگی ان کامال 

مشهود است.
اگر چه انقالب نفت شیل در ایاالت متحده قیمت 
گاز طبیعی را در دهه گذشــته کاهش داده است، 
اما قیمت گاز مایع در حال افزایش است و توسعه 
مســتمر شــرکت های انرژی در بخش گاز مایع، 
ناشی از سرمایه گذاری های عظیم در بازار آمریکا 
و بازارهــای مختلــف اطراف آن اســت.  این بدان 
 LNG معناســت که تقاضای زیادی برای گاز مایع
در آینــده خواهــد بود، خواه ایــن تقاضا از داخل 
قاره آمریکا باشــد  یا در کشــورهای آســیایی به 
ویژه ژاپن و کره جنوبی یا قاره اروپا که در آرزوی 
جایگزینی ارزان و تامین کنندگان جدید اســت و 
فشــار وابســتگی یورو به گاز روسیه را کاهش می 
دهد.دومین و مهمترین معیار برای افزایش تقاضا 
برای گاز در آینده این اســت که توســعه مستمر 
فناوری مایع ســازی به شــرکت ها این امکان را 
داده است که محموله های خود را با قیمت ارزان 
تری نســبت به دهه گذشــته عرضه کنند تا جایی 
که تولید برق از گاز از نظر مالی در مقایسه با زغال 
سنگ توجیه پذیر شده است. بنابراین طبق بیشتر 
مطالعات  و به طور خالصه، گاز یک منبع ایده آل 

برای سه یا چهار دهه آینده است.

خبر ویژه

سازمان اداری استخدامی کشور در روزهای گذشته جزئیات اطالعات ثبت شده 
در سامانه پاکنا به تفکیک وزارتخانه و دستگاه های تابعه را منتشر کرد. در این 
گزارش مشخص شد وزارت نفت هیچگونه اطالعاتی را به ثبت نرسانده است 
در حالی که نام این دســتگاه به طور ویژه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم ذکر 
شده است.مهدی علی مددی معاون مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در 
ایــن بــاره توضیح داد: وزارت نفت آمادگی کامل برای تغذیه اطالعات حقوق و 
مزایا و دســتمزد کارکنانش را در ســامانه کارمند ایران دارد. همانطور که قباًل 
اطالعات کارکنان را در ســامانه پاکنا تغذیه کردیم، آمادگی داریم اطالعات 

حقوق و دستمزد آنها را هم تغذیه کنیم، ولی سازمان اداری و استخدامی باید 
برای امکاناتی را فراهم کند که بتوانیم این کار را انجام دهیم.وی در پاسخ به 
این سوال که آیا از این ماه حقوق و مزایای وزارت نفت بر اساس ثبت در سامانه 
صورت می گیرد، گفت: امیدوارم با هماهنگی ســازمان اداری و اســتخدامی و 
تعریف ضوابط و مقررات صنعت نفت در این ســامانه و تغذیه فوق العاده های 
عملیاتی که داریم و باید صورت بگیرد، ما هم بتوانیم مانند ســایر ســازمان ها، 
حقــوق و مزایــای کارکنان را پرداخت کنیم.علــی مددی گفت اطالعات این 

سامانه آماده است .

معاون مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

ثبت اطالعات وزارت نفت به همکاری سازمان اداری استخدامی نیاز دارد
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران گفت: تسهیالت پرداختی 
سال ۱4۰۰ در شعبه مشهد طی هشت ماهه نخست سال جاری مبلغ ۲ 
هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
با ۹۷۵ میلیارد ریال تسهیالت پرداختی، ۲۷۰ درصد رشد را نشان می 
دهد. حامد گرجستانی  ضمن اشاره به مانده تسهیالت ۳۶ هزار میلیارد 
ریالی شعبه مشهد در پایان آبان سال جاری، اظهار داشت: این شعبه در 
هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۱ هزار میلیارد ریال مانده تسهیالت 
 داشــته که بیانگر رشــد ۱۷۰ % درصدی در این محدوده زمانی است.

گرجستانی ادامه داد: همچنین این شعبه در بخش حوالجات ارزی، رتبه 
 اول دسترسی به اهداف بین شعب را تا پایان خرداد سال جاری کسب کرد.
رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات اظهار داشت: این شعبه در پایان 
آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ، در بخش اعتبار 
 اسنادی وارداتی و بروات به رشدی بیش از 4۰۰ درصد دست یافته است.
به گفته رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران عمده محصوالت 

صادراتی استان خراسان رضوی، شامل زعفران ،پسته، فرش و موکت، 
انواع کیســه و محصوالت فوالدی اســت که عمدتا به کشــورهای 
 افغانستان، ترکمنستان ،عراق،پاکستان ،امارات و عمان صادر می شود.

گرجستانی، اعطای تسهیالت تلفیقی از محل منابع صندوق توسعه ملی 
را از اولویت های بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد و گفت: در این 
بانک عالوه بر اعطای تسهیالت ارزان قیمت ، بسته کاملی از خدمات 
 اعم از ضمانت نامه ،اعتبار اسنادی داخلی و... به مشتریان ارائه می شود.

وی گفت: بانک توسعه صادرات طی سال های اخیر توجه ویژه ای به شرکت 
های دانش بنیان داشته و برای جذب این شرکت ها جلسات متعددی 
 با شهرک های علم و فناوری و مشتریان این حوزه برگزار کرده است.

گرجســتانی در پایان افزود: صادرات کاال از گمرکات اســتان خراسان 
رضوی طی شش ماهه نخست سال حدود ۶4۶ میلیون یورو بوده است 
که البته بخشی از آن با توجه به مرزهای مشترک استان با سایر کشورها 

می تواندنتیجه عملکرد صادراتی سایر استان ها باشد .

رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

رشد 270 درصدی اعطای تسهیالت در هشت ماهه سال جاری 

خبر ویژه

5
ح و برنامه بانک ایران زمین: معاون طر

 موفقیت سازمان 
گرو فعالیت های تیمی است در 

معــاون طــرح و برنامه بانک ایــران زمین، در 
نشست هم اندیشی مدیران در استان فارس با 
اشــاره به طرح تحول بانک در ســال های اخیر 
گفت: طرح تحول بانک از ســال ۹۶ به صورت 
جــدی آغاز و با تبیین نقشــه راه جامعی اجرا 
شــد. اقتدار مدیران ارشــد بانک و توانمندی و 
تالش منابع انســانی باعث شــد که اهداف طی 
این ســال ها به تحقق برسد و تاثیرات شگرفی 

در این دوره داشته است. 
مهران ســوادکوهی معــاون طرح و برنامه این 
بانک درخصوص تغییرات ایجاد شــده در بانک 
ایران زمین گفت: براســاس مدل های تحول، 
تغییراتی که در بانک ایجاد شده است تغییرات 
بنیادی اســت. تغییرات بنیادی یعنی تغییرات 
عمده به بانک، ســازمان، نهادسازی، فرآیند و 
ســاختاری ارائه می کند که این تحوالت باعث 
می شــود تغییرات دوره بعد ســریع تر صورت 
بگیرد. ســوادکوهی افــزود: در طرح تحول به 
ســامانه شعب، بهبود ترکیب منابع، نرخ موثر، 
بهای تمام شده و اصالح ساختار دقت و برنامه 
ریزی شــد و نهایتاً همه این موارد در ســطوح 
مختلف، ارائه و همراه با آن حوزه های  کســب 
وکار بانکداری شرکتی و بانکدار ی دیجیتال  نیز 
راه اندازی شد.سوادکوهی تعریف مفهوم ارزش 
مشــتری را در طرح تحول پراهمیت بیان کرد 
و گفت: ارزش مشــتری همان مشتری محوری 
اســت که همه موارد حول و حوش آن طراحی 

و برنامه ریزی می شود .
وی گفت: ما با تدبیر مدیران توانستیم موضوع 
ارزش مشــتری و تفاوت نحوه ارائه خدمات و 
رفتار با هر مشــتری را مصوب و اجرایی کنیم 
که مزیت رقابتی محوری ما خواهد بود.معاون 
طرح و برنامه تصمیم گیری جمعی و حرکت 
تیمی را تنها دلیل موفقیت بانک ایران زمین 
دانست و افزود: اقتدار مدیریتی، انسجام تیمی 
و سعی و تالش همکاران و توانایی هایشان در 
حوزه منابع انسانی، مدیریت و تیم سازی، کلید 
رسیدن به این موفقیت بوده است که رسیدن 
به آن را برای ســایر رقبا بســیار ســخت می 
کند. ما محوریت ســازمان چابک و یادگیرنده 
 را  براســاس فعالیــت تیمــی برنامــه ریزی 

کرده ایم.
این نشســت هم اندیشــی در اســتان فارس با 
حضور جمعی از مدیران ارشد بانک برگزار شد.

نشست مجازی مدیرعامل 
 صندوق قرض الحسنه شاهد 

کشور برگزار شد کارکنان سراسر  با 

نشست مجازی دکتر اسالم کریمی مدیرعامل 
صندوق قرض الحسنه شاهد با همکاران ستادی، 
رؤسای مناطق، کارشناسان و بانکداران اجرایی 

سراسر کشور ظهر امروز برگزار شد.
نشست مجازی دکتر اسالم کریمی مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره صندوق با همکاران ستادی، 
رؤسای مناطق، کارشناسان و بانکداران اجرایی 
سراسر کشور بر بستر همینار در سالن جلسات 

شهدای مدافع سالمت برگزار شد.
در این نشست که با حضور رییس هیئت مدیره، 
مدیرکل حراست، مشاورین مدیرعامل و تمامی 
مدیران ســتادی صندوق قرض الحسنه شاهد 
برگزار شــد، دکتر اسالم کریمی ضمن آرزوی 
ســالمتی برای تمامــی خادمین خانواده های 
معظــم و معزز شــاهد و ایثارگر عضو صندوق 
قرض الحسنه شاهد به موضوعات روز مجموعه 
پرداخته و مواردی را با کارکنان سراســر کشور 

در میان گذاشتند.
مدیرعامل صندوق قرض الحســنه شــاهد در 
این نشست به نکاتی در خصوص دستورالعمل 
های اجرایی پرداخت تســهیالت اشاره کرده و 
از کارکنان سراســر کشور خواستند سواالت و 
ابهامات پیرامون موضوعات مختلف را با حضور 
مدیران ســتادی مطرح کنند تا مدیران نیز بر 
حسب وظیفه محوله پاسخگوی موارد مطروحه 

باشند.
نشســت مجازی امروز، چندمین نشست دکتر 
اســالم کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
صنــدوق با رؤســای مناطق، کارشناســان و 
بانکداران اجرایی سراسر کشور در سال ۱4۰۰ 

بود.

اخبار

اخبار

با حمایت بانک پارسیان؛ 

تولید جان تازه می گیرد
مدیرعامل بانک پارســیان روز پنج شنبه 
۱۱ آذرمــاه ۱4۰۰ بــا حضــور در محل 
کارخانه های ریسندگی، بافندگی پوشاک 
جامعــه، از مراحــل مختلف تولید در این 

مجموعه بازدید کرد.
کــورش پرویزیان در ادامــه بازدیدهای 
ادواری از بنگاه هــا و کارخانه هــا تولیدی 
و صنعتــی که باهدف پشــتیبانی و مانع 
زدایی از تولید صورت می گیرد؛ از خطوط 
تولید کارخانه های ریســندگی، بافندگی 
پوشــاک جامعه دیدن کــرد و از نزدیک 
با فعالیت های مختلف این کارخانه آشــنا 
شد. وی همچنین در این بازدید مشکالت 
و مســائل این مجموعه را مورد بررســی 
و ارزیابــی قــرارداد و آمادگی این بانک را 
برای تأمین مالی طرح های توســعه ای در 
زمینه ســرمایه ثابت و سرمایه در گردش 

اعالم کرد.
دکتــر پرویزیان در گفت وگو با مدیران و 
کارکنان این مجموعه با تأکید بر این اینکه 
حمایت از مجموعه های تولیدی و صنعتی 

دارای توجیه اقتصادی در ســال “تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها “، در دستور 
کار بانک پارســیان قــرار دارد، افزود: در 
شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، سیاست 
بانک پارسیان رفع موانع تولید و کمک به 

ایجاد اشتغال در کشور است.
محمدرضا مصلحــی مدیرعامل کارخانه 
پوشــاک جامعه هم با قدردانی از حضور 
مدیرعامل بانک پارسیان در این مجموعه، 
مراحل مختلف تولید شــامل ریسندگی، 
بافندگی و پوشاک را برای ایشان و هیات 

همراه تشریح کرد.
شرکت کارخانه ها ریسندگی، بافندگی و 
پوشــاک جامعه در سال ۱۳۶4 بر اساس 
نیاز جامعه ایرانی بنا گردیده و مجموعه ای 
کاماًل غیرانتفاعی اســت که با به کارگیری 
آخرین فناوری صنعت نســاجی جهان و 
نیز نوآوری در تولید، توانسته است امروزه 
نقطه درخشانی از یک صنعت بزرگ شود، 
کــه تولیدات آن ازنظــر کیفی با بهترین 

محصوالت فاستونی دنیا رقابت کند.

مجمع عمومی فوق العاده پست بانک ایران 23 آذرماه برگزار می شود
مجمــع عمومی فوق العاده پســت بانک ایــران، به منظورتصمیم 
گیری درخصوص افزایش سرمایه، روز سه شنبه ۲۳ آذرماه سال 

جاری در تهران برگزار می شود.
 بنابراعــالم معاونــت مالی و ســرمایه گذاری، مجمــع مذکور با 
حضورســهامداران، وکیــل یــا قائم مقام قانونی صاحب ســهم و 
همچنین نماینده یا نمایندگان اشــخاص حقوقی رأس ســاعت 
۹ صبح روز ســه شــنبه بیســت و ســوم آذرماه ســال جاری در 
تهــران به نشــانی؛ خیابان مطهــری، باالتر از چهــارراه میرزای 
شــیرازی، کوچه عرفان، پالک یک ســاختمان آموزش پســت 
 بانــک ایــران طبقــه اول ســالن کنفرانــس برگــزار می گردد.
بنابراین گزارش: قرائت و اســتماع گزارش توجیهی هیات مدیره 
و بــازرس قانونــی در خصوص افزایش ســرمایه، اتخاذ تصمیم در 
خصوص افزایش سرمایه، اصالح مواردی از اساسنامه در خصوص 
افزایش ســرمایه و ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

 فوق العاده باشــد به عنوان دســتور جلســه این مجمع می باشد.
همچنین با توجه به ابالغیه ۰۵۰/44۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ 
ســازمان بورس و اوراق بهادار منضم به مصوبه ســتاد ملی مبارزه 

بــا بیمــاری کرونا درخصوص نحــوه برگــزاری مجامع عمومی 
شــرکت های ثبت شده نزد ســازمان مذکور و محدودیت تعیین 
شــده در تعداد ســهامداران حاضر در مجامع عمومی، سهامداران 
 محتــرم مــی تواننــد از طریق وب ســایت این بانک به نشــانی
 www.postbank.ir   نســبت به مشــاهده آنالین جلســه مجمع 

اقدام نمایند.
شــایان ذکــر اســت: برگــزاری این جلســه با حضــور حداکثر 
 ۱۵ نفــر از ســهامداران عمــده امــکان پذیــر مــی باشــد.

گفتنی است: با توجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه 
حاضریــن در مجمــع، به همراه داشــتن اصــل کارت ملی برای 
ســهامداران یا نمایندگان آنان جهت حضور درجلسه الزامی بوده 
و نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با امضای 
صاحبان امضاء مجاز همراه با تصویری از روزنامه رسمی که مبین 

تأیید صاحب امضای مجاز باشد را ارائه نمایند.

در هفت ماهه نخست 1400 رقم خورد؛

پرداخت 100 هزار میلیارد ریال 
 تسهیالت توسط شعب 

بانک توسعه صادرات

مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه صادرات 
ایران اعالم کرد که ۳۸ شــعبه این بانک در سراســر 
کشــور در هفت ماهه نخســت امســال نزدیک به 
۱۰۰ هــزار میلیارد ریال تســهیالت به بخش های 
مختلف اقتصادی پرداخت کرده اند. حبیب احمدی 
در نشســت مجازی با حضور ســیدعلی حسینی 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، کارکنان و روسای 
شــعب این بانک به تشریح عملکرد هفت ماهه این 
شعب بانک توسعه صادرات پرداخت و گفت: در بخش 
اعطای تسهیالت ریالی در شعب، ۹۹ درصد از اهداف 
تعیین شــده بانک محقق شــده که بالغ بر ۶4 هزار 
میلیارد ریال بوده و نسبت به دوره هفت ماهه سال 
 گذشته نیز رشدی ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.
وی میزان تســهیالت ارزی پرداخت شــده را نیز 
۲۱۹ میلیــون دالر عنــوان کرد و گفت: این میزان 
تســهیالت ارزی پرداخت شده توسط شعب بانک 
توسعه صادرات در مقایسه با هفت ماهه سال ۱۳۹۹ 
رشــدی ۶ درصدی داشــته و از نظر دسترســی به 
 اهداف نیز رقم ۱4۹ درصد را به ثبت رسانده است.
احمــدی مانده تســهیالت ریالــی در هفت ماهه 
نخســت امسال را هم ۶۱۰ هزار میلیارد ریال اعالم 
کــرد و گفــت: از این میزان ۹۷ هزار میلیارد ریال در 
بخش ریالی و ۳/۲ میلیارد دالر در بخش ارزی بوده 
اســت؛ این رقم در هم سنجی با هفت ماهه نخست 
ســال ۱۳۹۹ رشــدی ۳۶ درصدی در بخش ریالی 
 و رشــد ۳ درصدی در بخش ارزی داشــته اســت.

مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه صادرات 
خاطرنشــان کــرد: ۳۵ درصد از تســهیالت اعطا 
شــده توسط شــعب در هفت ماهه نخست امسال 
ارزی و ۶۵ درصــد ریالــی بوده کــه ۷۸ درصد این 
تســهیالت برای تامین ســرمایه در گردش و ۲۲ 
 درصد به بخش طرح ها تخصیص داده شــده است.

وی ادامــه داد: بــا توجه به تخصصــی بودن بانک 
توســعه صــادرات ایــران، ۸4 درصــد از مانــده 
 تســهیالت ارزی و ۱۶ درصــد ریالــی اســت.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات افزود: 
با وجودی که بانک های توسعه ای بدنبال جذب منابع 
نیستند اما در هفت ماهه نخست امسال مانده سپرده 
های شعب بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این 
میزان سپرده های ریالی، ۳۰ هزار میلیارد و سپرده 

های ارزی ۳۱4 میلیون دالر بوده است.

 تقدیر از کارمند نمونه بیمه آرمان 
در بیست و هشتمین همایش ملی 

بیمه و توسعه
در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه، با 
حضور رئیس کل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای 
بیمه گران، رئیس پژوهشکده بیمه و جمعی از مدیران 
ارشد صنعت بیمه کشور، از آقای »سعید عباس نژاد« 
کارشناس محترم شعبه ارومیه شرکت بیمه آرمان، به 
عنوان کارمند نمونه صنعت بیمه تقدیر شد.  امسال، 
ســومین سالی اســت که بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایــران با ارزیابی شــاخص های مختلف، 
کارکنان و مدیران شایســته صنعت بیمه را معرفی 

و از آن ها تقدیر بعمل می آورد.
روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک به ایشــان 
برای این همکار تالش گر و سایر همکاران فرهیخته 
آرزوی سربلندی و موفقیت های روزافزون از خداوند 

منان مسئلت می نماید.

مدیر امور نظارت و حقوقی پســت بانک 
ایران در جلســه شورای اداری مدیریت 
شــعب اســتان کرمان با اشاره به اینکه 
از ســال گذشــته تاکنون بــا افزایش 
نظــارت، پرونده های تخلفــات اداری 
از ۱۳۸ پرونــده بــه ۵۶ پرونده کاهش 
پیــدا کرده اســت، گفت: در همین بازه 
زمانی، در پرونده های ارزیابی شــکایت 
۲۲ درصــد کاهش را شــاهد بوده ایم. 
جمــال مقصودی مدیــر امور نظارت و 
حقوقی افزود: با اخذ مجوز بانکی از بانک 
مرکزی برای باجه های بانکی روستایی، 

توانسته ایم مبحث بانکداری خرد را در کشور نهادینه کنیم. وی با بیان اینکه پست بانک 
ایران در همه پرونده های تسهیالت خرد و کالن در مجامع قضایی پیروز شده است، تصریح 
کرد: نظارت در تنظیم دقیق پرونده های تســهیالتی موجب شــده اســت که پست بانک 
ایران در مجامع قضایی برنده میدان باشد. مقصودی با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته 
تعداد تخلفات باجه های بانکی روستایی هشت مورد بوده است، افزود: آموزش کارگزاران 
باجه های بانکی روســتایی نقش مهمی در کاهش تخلفات داشــته اســت و باید به نقش 
آموزش در این مورد توجه بیشتری کرد. مدیر امور نظارت و حقوقی بانک با اشاره به اینکه 
از سال گذشته تاکنون با افزایش نظارت، پرونده های تخلفات اداری از ۱۳۸ پرونده به ۵۶ 

پرونده کاهش پیدا کرده است، گفت: در 
همین بازه زمانی، در پرونده های ارزیابی 
شکایت ۲۲ درصد کاهش را شاهد بوده 
ایــم. در ابتدای این جلســه، حمیدرضا 
گنجعلی خانی مدیر شعب استان کرمان 
گزارشــی از عملکرد و شاخص بانکی در 
اســتان ارائه کرد و همکاران ســتادی و 
شعب استان مشــکالت، پیشنهادها و 
موضوعات مختلف حوزه اجرا را با مدیران 
بانک در میان گذاشــتند و در پایان این 
جلسه لوح تقدیری با امضای مدیرعامل 
بانک به پاس عملکرد مدیریت شــعب 
استان کرمان به وی اعطا شد. بر اساس این گزارش، در این سفر یک روزه، جمال مقصودی 
مدیر امور نظارت و حقوقی و داوود قزلباش رئیس اداره کل امور شعب از باجه شعبه عدالت 
کرمان و باجه بانکی روستایی رحیم آباد و طرح پرورش گل رز که با مشارکت پست بانک 
استان کرمان راه اندازی شده است، بازدید کردند و عباس پیرایی رئیس اداره کل بازرسی، 
رسیدگی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد و علی نوروزی رئیس اداره کل حقوقی از 
شعبه رفسنجان و کارخانه مس سرچشمه این شهرستان بازدید کردند. همچنین جلسه ای 
با هدف بیان مشکالت بازنشستگان پست بانک استان با حضور مدیران برگزار شد و لوح 

تقدیر جشن تکلیف فرزندان همکاران استان به آنان اعطا شد.

کرمان خبر داد :  مدیر امور نظارت و حقوقی در 

گذشته کاهش 22 درصدی پرونده های ارزیابی شکایت طی یکسال 
گهی اصالحیه آ

اراضــی  و  ثبتــی  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 مــاده  آگهــی 
شــماره  رای  بــه  رســمی  ســند  فاقــد  هــای  ســاختمان  و 
در  نیــا  خســروی  محمدرضــا  بنــام   140060301022001257
تاریــخ دوم و هفدهــم شــهریور 1400 دو نوبــت چــاپ شــده 

شــود . مــی  اصــالح  بدینوســیله  اســت 

شــورای اســالمی شــهر اردبیــل در نظــر دارد بــه منظــور اجــرای بنــد 30 مــاده 80 قانــون 
مناطــق،  اردبیــل،  شــهرداری   1400 ســال  حسابرســی   ، کشــور  اســالمی  شــوراهای 
حسابرســی  موسســات  بیــن  از  را  اردبیــل  شــهر  شــورای  و  شــهرداری  تابــع  ســازمان های 

نمایــد. انتخــاب  و  تعییــن 
لــذا از کلیــه موسســات حسابرســی دارای رتبــه الــف جامعــه حســابداران رســمی و موسســات 
حسابرســی رتبــه یــک ) برابــر دســتور العمــل نحــوه پذیــزش و انتخــاب موسســات حسابرســی 
ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور ( دعــوت بــه عمــل مــی آیــد حداکثــر تــا پایــان 
وقــت اداری روز ســه شــنبه مورخــه 1400.9.30 نســبت بــه ارســال اطالعــات موسســه 
شــامل توانمنــدی هــا – ســوابق حرفــه ای در حسابرســی شــهرداریها ، ســازمان هــا ، شــرکت 
هــا و موسســات وابســته بــه شــهرداری هــا در قبــال اخــذ رســید در پاکــت دربســته آن 

موسســه تحویــل دبیرخانــه شــورای اســالمی شــهر اردبیــل نماینــد .
شــورای اســالمی شــهر پــس از بررســی و ارزیابــی درخواســت هــا، نســبت بــه اخــذ قیمــت 
و انتخــاب موسســه واجــد شــرایط اقــدام و نتیجــه را بــه اطــالع شــرکت کننــدگان خواهــد 

ــاند  رس
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید : 045-33262113-7 

گهی فراخوان انتخاب حسابرس ) نوبت سوم (   آ
شورای اسالمی شهر اردبیل

جواد انصاری – رئیس شورای اسالمی شهر اردبیل



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

2 جمادی االول 1443   7 دسامبر 2021 سه شنبه 16 آذر 1400  شماره پیاپی 1986

با حضور مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان؛

کرارج نواخته شد زنگ آب در منطقه براآن و 
اصفهان / گروه استان ها: با حضور مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
زنگ آب در منطقه براآن وکرارج در شرق اصفهان 
نواخته شد.نســرین باباپور در این مراســم که با 
حضور بیش از ۶۰ دانش آموز برگزار شــد گفت: 
زنگ آب همه ساله به همت شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان و مشارکت کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و اداره کل آموزش و پرورش 
با هدف نهادینه کردن مصرف درست آب در بین 
کودکان و نوجوانان نواخته می شــود.وی افزود: 
ذخیره آب به معنی ذخیره زندگی است و با توجه 
به مشکالت ناشی از خشکسالی و کم آبی موجود، 
بهینه سازی مصرف آب و رعایت الگوی مصرف، 
یک وظیفه همگانی به شمار می رود.مدیر آبفای 
براآن و کرارج نیز گفت: عالوه بر زنگ آب، برنامه 

های آموزشــی در خصوص مصرف بهینه آب نیز  
در قالب ســه شــنبه های شادابی از طریق برنامه 
آموزشی شاد برای دانش آموزان منتشر می شود.

صالح سلمانی همچنین ازدانش آموزان، معلمان و 
مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خواســت به پرسش شادابی سال ۱4۰۰ مبنی بر 
ایــن کــه »چگونه از آب حمایت کنیم تا به ایران 
قوی مورد نظر رییس جمهور محترم برســیم؟« 
پاسخ گفته و آثار خود را به دبیرخانه این فراخوان 
ارسال کنند.   گفتنی است در پایان »زنگ آب« 
توســط مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان، مدیرآبفای منطقه براآن و کرارج 
و جمعی از مســئوالن محلی نواخته شد و دانش 
آموزان نیز از برنامه های شاد این مراسم  با شعار 

»من مراقب آب هستم« استفاده کردند.

گاز استان خراسان رضوی: مدیرعامل شرکت 

سهم بخش خانگی استان خراسان رضوی در مدیریت مصرف گاز کشور قابل توجه است
مشهد / سحر رحمتی

مدیرعامل شــرکت گاز استان با بیان 
این مطلب که خراسان رضوی رتبه دوم 
تعداد مشترک بهره مند از گازطبیعی 
را در کشــور دارد گفت: ســهم بخش 
خانگی خراســان رضوی در مدیریت 
مصــرف بهینه گاز کشــور قابل توجه 
است.حســن افتخــاری  اظهار کرد: 
استان خراسان رضوی جز استان های 
گازخیز کشــور محسوب می شود. در 
سال های نه چندان دور تمام گاز مورد 
نیاز این اســتان و حتی بخش هایی از 
ســمنان، گلستان، مازندران، خراسان 
شمالی و جنوبی توسط پاالیشگاه گاز 
شــهید هاشمی نژاد تامین می شد؛ اما 
در حــال حاضــر تمــام گاز مورد نیاز 
خراســان رضــوی از پاالیشــگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد و تاسیسات ذخیره 
ســازی در ســرخس تامین شده و در 
برخــی موارد حتــی وارد کننده گاز از 
استان های دیگر هم هستیم.وی افزود: 
دو میلیــون و ۵۰۰ هزار مشــترک در 
خراســان رضوی از نعمت گازطبیعی 
اســتفاده می کنند. این آمار به خوبی 
نشــان می دهد که سهم بخش خانگی 
خراســان رضوی در مدیریت مصرف 
بهینه گاز کشــور قابــل توجه و ویژه 
اســت.افتخاری با بیان این مطلب که 
متاســفانه همه ســاله با ورود به فصل 
سرما با مصرف بی رویه گازطبیعی در 
بخــش خانگی روبرو می شــویم ادامه 
داد: وقتی از گاز صرفا برای ســوختن 
و گرمایش استفاده شود برخالف میل 

باطنی مجبور به کاهش مصرف بخش 
صنعتی و مولد می شــویم. منابع گازی 
کشــور ما محدود است و اگر بخواهیم 
گاز در تمام بخش ها مصرف شود باید 

رفتار مصرفی خود را اصالح کنیم. 
هم اســتانی هــای گرامی می توانند با 
صرفــه جویی ۱۰ درصدی در مصرف 
گاز روزهای سرد تا پنج و نیم میلیون 
روز  در  را  گازطبیعــی  مترمکعــب 
صرفه جویــی کنند.افتخــاری گفت: 
درســت مصرف کردن عالوه بر حفظ 
ســالمتی موجب جلوگیری از اسراف 
در این نعمت خدادادی و توزیع پایدار 
گازطبیعــی در بیــن همه بخش های 
مصرفی می شــود.مدیرعامل شرکت 

گاز خراســان رضوی خاطرنشان کرد: 
در هشــت ماهه ابتدای امسال میزان 
گازتحویل شده به نیروگاه های استان 
۶.۳ و در بخش حمل و نقل 4.4 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

وی با بیان این مطلب که در حوزه بهینه 
ســازی مصرف گاز تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله زیادی داریم افزود: اگر 
به نقطه مطلوب رســیده بودیم میزان 
و شدت مصرف گاز در مقایسه با دیگر 
کشورها مورد قبول بود. البته حرکتی 
کــه در ایــن حوزه آغاز شــده و  ادامه 
دارد مثبــت اســت.افتخاری گفــت: 
شــرکت گاز در یک سال گذشته طرح 
ارتقــای راندمان موتورخانه واحدهای 

مســکونی تجاری و اداری را به صورت 
رایگان در دســتور کار خود قرار داده 
اســت. در این طرح مشــترکان دارای 
موتورخانــه می توانند بــا ثبت نام در 
سایت شرکت ملی گاز ایران و انتخاب 
مجری ذیصالح از ســه اقدام اساســی 
شــامل نصب رسوب گیر، عایقکاری و 
تنظیم مشــعل به صورت رایگان بهره 
مند شــوند. با این اقــدام حداقل ۱۰ 
درصد در میزان مصرف گاز مشترکان 
صرفه جویی خواهد شــد.مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی یادآور شد: 
براســاس قانون هوای پاک دارندگان 
موتورخانه در حوزه مســکونی و اداری 
موظف هستند در سال ۱4۰۱ نسبت به 

اخذ گواهینامه اقدام کنند.وی تصریح 
کــرد: از گازطبیعــی می تــوان به دو 
شکل استفاده کرد. یک بحث گرمایش 
خانگی و تجاری اســت و موضوع دوم 
استفاده برای ایجاد شغل و ساختن در 
کارخانجــات و مراکز تولیدی همانند 
صنایع فوالد و ســیمان و پتروشیمی 
هــا. بهتر اســت از ایــن نعمت الهی 
برای ســاختن کشور و جامعه استفاده 
کنیم.مدیرعامل شرکت گاز استان به 
بخشــنامه معــاون اول رئیس جمهور 
دربــاره مدیریت مصرف بهینه گاز در 
بخش دولتی هم اشــاره کرد و افزود: 
دمای رفاه ســاختمان هــای دولتی 
باید بین ۱۸ تا ۲۱ درجه ســانتیگراد 
تنظیم شــود. سیستم های گرمایشی 
ادارات باید یک ســاعت قبل از آغاز و 
پایان وقت اداری و در روزهای تعطیل 
خاموش شود.افتخاری گفت: ادارات، 
مؤسسه ها و شرکت های دولتی ملکف 
هســتند در چهار ماهه پایانی امسال 
حداقل ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل در مصرف گاز صرفه جویی 
کنند.وی با بیان این مطلب که شرکت 
گاز خراســان رضوی از ابتدای آذرماه 
امسال تاکنون ۹ هزار مورد بازرسی از 
ادارات و ســازمان های دولتی استان 
را انجــام داده اســت افــزود: ادارات و 
موسســات دولتی پرمصرف در مرحله 
اول اخطــار کتبی دریافت نموده و در 
صورت مشــاهده مجــدد عدم رعایت 
صرفه جویی یا عدم رعایت دمای رفاه، 
جریان گاز طبیعی آنان قطع می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

 شهرک صنعتی جدید 
گرمی مکان یابی   در شهرستان 

و ایجاد می شود 
 اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان اردبیل گفت: با توجه به اشباع 
شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان گرمی، ایجاد 
شهرک صنعتی جدید در این شهرستان ضروری 
اســت که به دنبال مکان یابی و تمک زمین مورد 
نظر هستیم. محمد اهلی در حاشه بازدید از شهرک 
صنعتی گرمی ضمن اعالم این خبر گفت: در حال 
حاضر ۳ شــهرک و ناحیه صنعتی در شهرســتان 
گرمی وجود دارد که در دو شهرک گرمی و ناحیه 
شــکرآب، زمین قابل واگذاری به سرمایه گذاران 
به پایان رســیده است و با توجه به مخالفت اهالی 
موران، امکان آماده ســازی زیرساختها در ناحیه 
صنعتی این بخش از شهرســتان امکان پذیر نمی 
باشــد.مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
استان اردبیل تصریح کرد: در سالیان اخیر، حضور 
سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی استان از 
رشد فزاینده ای برخوردار بوده است به نحوی که 
این موضوع در شهرســتان گرمی کاماًل مشــهود 
است.اهلی ادامه داد: یکی از علل استقبال سرمایه 
گذاران از شهرکهای صنعتی، ایجاد زیرساختها و 
ارائه مشــوق های ســرمایه گذارای بوده که سبب 
واگذاری چند برابری زمین در این چند سال اخیر 
شده است.وی نمونه بارز آن را حضور چندین برند 
معروف تولید شیرآالت در این شهرستان برشمرد 
و افــزود:  با فعالیت این طرح ها، این شهرســتان 
به عنوان قطب تولید شیرآالت ساختمانی کشور 
تبدیل شــده اســت.وی افزود: واگذاری زمین به 
سرمایه گذاران مستلزم تملک زمین مورد نیاز در 
شهرکهای صنعتی است که این امر ضرورت توجه 
هرچه بیشتر به توسعه شهرک های صنعتی جدید 
را چند برابر می کند.مدیرعامل شــرکت شهرک 
هاي صنعتي اســتان اردبیل از دیگر شهرک های 
موجود در این شهرســتان را شــهرک غیردولتی 
شــیرآالت قهرمان برشــمرد و افزود: این شهرک 
صنعتی نیز با مساحت ۲۹ هکتار یکی از قطب های 
موفق تولید شیرآالت کشور است.شایان ذکر است 
در دو شهرک و ناحیه صنعتی گرمی و شکرآب با 
مجموع مســاحت 4۲ هکتار، تعداد 4۲ قرارداد با 
ســرمایه گذاران منعقد شــده است که از این بین 
۲۰ واحد تولیدی با اشــتغال زایی ۳۵۰ نفر موفق 
به اخذ پروانه بهره برداری شده اند و مابقی قراردادها 
نیز در حال ساخت و ساز واحدهای تولیدی خود 
هستند.همچنین ناحیه صنعتی موران با مساحت 
۳۲ هکتار در نقطه صفر مرزی این شهرستان قرار 

گرفته است.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی از 
کرد ک بازدید  گلی ارا مرکز شهید پا

مرکزی / گروه اســتان ها:  مهندس لطفی مدیر 
مخابــرات منطقه مرکزی از مرکز شــهید پاگلی 
اراک بازدیــد کرد.بــر پایــه این گــزارش در این 
بازدید،مهنــدس لطفی عالوه بر دیدار وگفتگو با 
همــکاران مراکز مایکروویو وomc از نزدیک در 
جریات مسایل ومشکالت این بخش ها قرار گرفت 
وبه سئواالت ودر خواست های همکاران پاسخ داد. 
گفتنی اســت ، در اجرای برنامه ارتباطات درون 
ســازمانی، بازدید مهندس لطفی، از  مراکز تابعه ، 
طبق برنامه زمانبندی اداره روابط عمومی ، بصورت 

مرتب انجام می شود.

 عضو مجمع نمایندگان تهران 
در دیدار با مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب:

 پیشرفت صنعت نفت 
گرو حرکت جهادی   در 

و مدیریت انقالبی است
خوزســتان / گــروه اســتان هــا: عضــو مجمع 
نمایندگان تهران در مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه پیشــرفت صنعت نفت کشــور در گرو 
حرکت جهادی و مدیریت انقالبی است، خواستار 
ارائــه راهکاری بــرای بهبود وضع اقتصادی مردم 
خوزســتان با اســتفاده از نفت به عنوان یک ثروت 
ملی شــد.زهره الهیان در دیدار با علیرضا دانشی، 
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
با بیان اینکه پیشرفت صنعت نفت کشور در گرو 
یک حرکت جهادی و مدیریت انقالبی است، گفت: 
چالشی  که در دو دولت گذشته گریبانگیر کشور شد 
ناشی از نبود وجود مدیران جهادی و انقالبی بود.

وی افزود: هم اکنون خام فروشی یک معضل جدی 
در کشــور اســت، در حالی که هزاران محصول در 
کشورهای دیگر از این نفت تولید می شود، متأسفانه 
نمی دانم به چه دلیل دولت گذشته توجهی به تولید 
فرآورده های نفتی نداشت و خام فروشی را اولویت 
خود قرار داده بود، این آفتی برای کشــور اســت.

نماینــده تهران، شــمیرانات، ری، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
الزم اســت درصد تولید فرآورده های نفتی را باال 
ببریم تا شــاهد رونق چشمگیری در صنعت نفت 
باشیم و این موضوعی است که در شرایط تحریم 
اهمیت بســیاری داد.الهیان با بیان اینکه دولت، 
مجلس و بخش  خصوصی یا سازمان های مردمی 
در کنار هم می توانند مشکالت صنعت نفت را حل و 
از موانع پرشمار عبور کنند، بیان کرد: ما در خدمت 
مــردم هســتیم  و باید ِدیــن خود را به خطه عزیز 
خوزســتان ادا کنیم، خوزســتانی که مردمش در 

دوران دفاع مقدس ایستادگی و مقاومت کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین: 

 موزه آب در استان قزوین 
راه اندازی می شود

قزویــن / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان قزوین گفت: به منظور 
آشــنایی مردم با گنجینه های ارزشــمند آبی 
اســتان موزه آب در اســتان قزوین راه اندازی 
می شــود.مهندس ملکی مدیرعامل این شرکت 
در این باره اظهارداشت: استان قزوین با داشتن 
گذشته ای غنی و ارزشمند در زمینه منابع آبی 
از جمله قنات، سازه های آبی، طومارهای تقسیم 
و توزیع آب، آب انبارهای تاریخی، اسناد آبی از 
یک ظرفیت و پشــتوانه غنی برخوردار است که 
می توانیم این داشته ها را گردآوری کرده و برای 
اســتفاده گردشگران و محققان در معرض دید 
قــرار دهیم.وی اضافه کرد: قزوین از نظر منابع 
آبی یک گنجینه اســت و اگر بتوانیم اســناد آب 
منطقه ای با ۶۰ سال سابقه را جمع آوری کنیم 
و در اختیار کارشناسان، محققان و دانشجویان 
قرار دهیم بدون تردید با استقبال جمعی روبرو 
خواهد شــد.مهندس ملکی یادآورشد: برای راه 
اندازی گنجینه آب اســتان با مدیرکل سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری استان جلساتی 
برگــزار شــده و برای انتخــاب مکان ابتدا » آب 
انبار سردار« پیشنهاد شد که هرچند این مکان 
از نظر تاریخی و سنخیت بسیار مناسب بود اما 
با رویکردی که داریم و حجم اشیا و ماکت هایی 
که در مقدمات کار به عنوان طرح اولیه در نظر 
داریم این مکان بسیار محدود بود و نمی توانست 
خواسته های ما را تامین کند.مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای اســتان قزوین بیان کرد: در این 
راستا با شهردار سابق قزوین مذاکراتی شد تا در 
بوستان ملی باراجین که قابلیت جذب گردشگر 
هم دارد این موزه راه اندازی شود.مهندس ملکی 
اضافه کرد: خوشبختانه با این درخواست موافقت 
شــده و شــهردار جدید نیز با آن هماهنگ است 
و ما از طریق گنجینه ملی آب پیگیر هستیم تا 
بتوانیم اعتبارات مناســبی را از تهران و قزوین 
برای این اجرای کار تامین کنیم.وی در خصوص 
ویژگی های موزه آب گفت: اســتفاده از ماکت 
ســازه های آبی، قنوات، ابزارهای اندازه گیری 
آب، شــبیه ســازی نحوه تقسیم آب در گذشته 
و امــروز، عکس و ماکت هایی از پروژه های آبی 
اجرا شــده و در دست ساخت، ابزار حفر قنات و 
چاه، ماکت آب انبارها و بندهای انحرافی، ادوات 
کشاورزی، اسناد و مدارک مرتبط با فعالیتهای 
آبی از بخش های مختلف این موزه ارزشــمند 
آبی خواهد بود.مهندس ملکی اظهارداشــت: ما 
با راه اندازی موزه آب در تالش هستیم تا مردم 
و کارشناســان بتوانند ضمن آشــنایی مردم و با 
تاریخچه آبی استان از مشاهدات و آموخته های 
خــود در فعالیــت های تحقیقی نیز بهره الزم را 
ببرند.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
قزوین با اشاره به آثار تاریخی در حوزه منابع آبی 
استان بیان کرد: استان قزوین در گذشته حدود 
۸۰۰ رشــته قنات داشته که در حال حاضر این 
تعداد به دلیل خشکســالی به  ۲۰۰ رشته قنات 
کاهش یافته و بقیه از چرخه خارج شــده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان قزوین 
بیان کرد: استان قزوین در گذشته حدود ۸۰۰ 
رشته قنات داشته که در حال حاضر این تعداد 
به دلیل خشکسالی به  ۲۰۰ رشته قنات کاهش 
یافته و بقیه از چرخه خارج شــده اســت.وی در 
خصوص احیاء برخی قنوات در استان گفت: در 
داخل دشــت قزوین به نظر می رســد قناتی با 
قابلیت احیاء مجدد نداشته باشیم اما در دامنه ها 
و ارتفاعات امکان احیای قنوات وجود دارد چون 
آنها به منابع زیرزمینی ارتباط ندارد و حیاتشان 
در رابطه با بارشه است و در فصل بارندگی پرآب 
و در خشکســالی، کم آب و یا بی آب می شــوند.
مهنــدس ملکی در پایان اظهار امیدواری کرد با 
راه اندازی موزه آب در استان قزوین ضمن ایجاد 
یک ظرفیت گردشــگری جذاب در استان بستر 
آشــنایی دانش آموزان، دانشجویان، محققان، 
کارشناســان، گردشــگران داخلی و خارجی و 
عموم مردم با گنجینه های تاریخی و ارزشمند 

آبی استان و کشور مهیا شود.

با همت و خالقیت کارکنان مخابرات کاشان 
محقق شد؛

 صرفه  جویی در هزینه ها 
کاشان در مخابرات 

اصفهان / گروه اســتان هــا: با همت و خالقیت 
کارکنان مخابرات کاشان، با آزاد سازی تحهیزات 
و نصب و بهره برداری از آنان در مراکز دیگر عالوه 
بر صرفه جویی در هزینه ها در روند توسعه شبکه 
نیز تســریع شــد.در ادامه اقدامات این مدیریت 
برای کاهش هزینه ها و در راستای استفاده بهینه 
از منابع موجود و نیز برای تامین تجهیزات مورد 
نیاز پروژه های در دست اجرا بالغ بر 4۱۶۰ پورت 
تجهیزات اکسس از نوع فایبر هوم در مرکز تلفن 
شهید قندی آزاد سازی شده است.مطابق اعالم 
معاونت شــبکه در این آزادسازی در مجموع ۹ 
میلیــارد و ۷۵۰ میلیــون ریال صرفه جویی در 
هزینه ها را در پی داشــته اســت.قابل ذکر است 
تجهیزات آزاد شــده در یک دســتگاه ONU در 
مرکز تلفن کم ظرفیت شــهر جوشــقان قالی و 
نیز دو دستگاه در محدوده مرکز تلفن امیرکبیر 

کاشان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

استانها 6

گلسار  با بانک شهر  پیگیری و تعامل مجموعه مدیریت شهری  

البرز / گروه استان ها: روز شنبه مورخ ۱۳/۰۹/۱4۰۰ مهندس ایالیان  
ریاســت سرپرســتی بانک شهر استان البرز و هیئت همراه با حضور در 
شهرداری گلسار با  کیاروستا شهردار دیدار نمودند. در این دیدار شهردار 
گلسار ضمن خوش آمد گویی بیان داشت: امیدواریم طی این جلسه 
شاهد یک برنامه خوب و دوسویه برای شهر گلسار و مجموعه بانک شهر 
باشــیم. مهندس ایالیان  نیز ضمن تشــکر از مجموعه مدیریت شهری 
گلســار در راســتای استقبال از خدمات دهی بانک شهر به شهروندان 
گلسار در سخنانی بیان داشت: در آینده نزدیک با پیگیری انجام شده 
اولین شــعبه این بانک در  شهرســتان ساوجبالغ در مرکز آن افتتاح و 

آماده خدمات رسانی به شهروندان می گردد.وی همچنین در راستای 
ارائه انواع خدمات و تسهیالت این بانک توضیحاتی را بیان داشت و افزود 
امیدواریم اهالی شهرستان و بویژه  شهر گلسار از مزایا و خدمات این 
بانک بهره مند گردند.کیاروســتا شهردار گلسار در پایان اظهار داشت 
: شــهر گلســار با توجه به جمعیت موجود ، وجود ظرفیت های فراوان 
و همچنین شرکت های موجود در حریم شهر و وجود تنها یک شعبه 
بانک در این شهر در راستای رفاه حال شهروندان آماده افتتاح شعبه 
و یا اســتقرار باجه شــهرنت در این شــهر می باشــد  و از سایر بانک ها 

جهت افتتاح شعبه در شهر گلسار استقبال می نماید .

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها: در دهمین جلسه شورای 
مدیران از ابتدای ســال ۱4۰۰ تســهیل در ارائه 
خدمات و سرویس ها مورد تاکید قرار گرفت.دکتر 
غالمعلی شهمرادی که در جلسه شورای مدیران 
ســخن می گفت با اشــاره به فرآیند ارائه خدمات 
و ســرویس ها به مشتریان ، بر اجرای راهکارهای 
جدید در جهت تسهیل خدمات رسانی تاکیدکرد.

وی گفت : حمایت حوزه های ستادی از مخابرات 

شهرســتان هــا بر اجرای فعالیت هــا و پروژه ها 
بصورت با کیفیت ترتاثیرگذار خواهد بود.منطقه 
گلســتان همــکاری و تعامــل تمامی بخش ها و 
بازمهندسی در ســاختار سازمانی را عامل ارتقاء 
بهــره وری و افزایــش راندمان دانســت و گفت : 
هــدف تحقق اهداف مخابرات اســت و در نهایت 
می بایست با همدلی و تعهد با برنامه ریزی ،هدف 
ها محقق شــده و رضایتمندی ذینفعان را کسب 

کرد.در ادامه این جلســه مصوبات جلســه قبلی 
پیگیری و در خصوص نحوه واگذاری سرویس در 
سطح وسیعتری از مناطق استان و نحوه واگذاری 
سرویس بر بستر رادیو نیز بحث و تبادل نظر شد 
همچنین مدیریت منابع انســانی و اداره حقوقی 
در خصوص اقدامات انجام شــده از ابتدای ســال 
تا کنون گزارشــی ارائه و برنامه های پیش رو را 

تشریح کردند.

در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان؛

گرفت  کید قرار  گری در ارائه خدمات و سرویس ها مورد تا تسهیل 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

سه شنبه 16 آذر 1400  شماره پیاپی 21986 جمادی االول 1443   7 دسامبر 2021
یادداشت

کوتاه از جامعه

زنان سرپرست خانوار زیر فشارهای اجتماعی و اقتصادی حال خوشی ندارند 

بار سنگین زندگی بر دوش زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرســت خانــوار برای تأمیــن معاش خود و 
خانواده با مشکالت بسیاری مانند برخی تبعیض های 
فرهنگی، ضعف دسترســی به فرصت های شغلی، کم 
سوادی یا بی سوادی، نداشتن درآمد پایدار و رویارویی با 
مشکالت روحی روانی دست و پنجه نرم کنند. بر اساس 
اطالعات داشــبورد اطالعات زنان سرپرست خانوار در 
پایــگاه اطالعات رفاه ایرانیان، حداقل ۶۰ درصد زنان 
سرپرست خانوار در ایران در گروه سنی باالی ۵۰ سال 
قرار می گیرند و میانگین ســنی زنان سرپرست خانوار 
تغییر کرده و به ۵۵ سال رسیده است.هفت هزار و ۸۱۸ 
نفر از زنان سرپرست خانوار دچار معلولیت هستند. از 
هر ۱۰ زن سرپرســت خانوار معلول یک نفر باالی ۵۰ 
ســال ســن دارد. وضعیت سواد زنان سرپرست خانوار 
نیز نشــان می دهد که نیمی از زنان سرپرســت خانوار 
بی ســواد هستند. یک ســوم زنان سرپرست خانوار با 
سواد نیز تحصیالت ابتدایی دارند. شکاف بزرگی میان 
نرخ باسوادی زنان سرپرست خانوار روستایی و شهری 
وجــود دارد.از هر دو خانوار زن سرپرســت یک خانوار 
تحت پوشــش نهادهایی حمایتی است. کمیته امداد 
باالترین ســهم را در حمایت از زنان سرپرســت خانوار 
دارد و بیشــترین حمایت همان پرداخت مســتمری 
اســت و 44 درصد خانوار زنان سرپرســت مستمری 
دریافت می کنند. در سال ۹۷ در مناطق شهری ۳۳.4 
درصــد خانوارهای زن سرپرســت جــزو خانوار فقیر 
بودند.امــا نگاهی به وضعیت زندگی خانواده هایی که 
زیر ســایه سرپرست زن اداره می شود گویای آن است 
که برنامه های حمایتی، نه تنها برای شناسایی و حمایت 
از همه جامعه هدف کافی نیست بلکه کم و کاستی های 
برنامه و بودجه نهادهای حمایتی باعث می شود در عمل 
این خانواده ها در برابر آسیب های اجتماعی، تنها و بدون 

پشتیبان باشند.

 افزایش 27 درصدی 
جمعیت زنان سرپرست خانوار

زهرا بنیانیان، مدیرعامل مؤسســه خیریه صدیقین 
و مســئول پیشــین امور اســتان های دفتر امور زنان 
ریاســت جمهوری درباره مشــکالت زنان سرپرست 
خانــوار، می گوید: منظور از زنان سرپرســت خانوار، 
بانوانی هستند که بار تربیتی فرزندان خود، تدبیر امور 

منزل و بار معیشتی خانه را به دوش می کشند و شامل 
زنانی می شــوند که به دلیل فوت همسر یا مهاجرت، 
جدایی و طالق سرپرســت خانوار شــده اند و یا زنانی 
که همسران از کارافتاده جسمی یا روانی دارند همین 
طور زنانی که سرپرستشان به دلیل اعتیاد یا بزهکاری، 
فاقد کارکردهای درست و سالم هستند.وی گروه آخر 
از زنان سرپرست خانوار را دختران در سن تجرد قطعی 
معرفی کرد و ادامه می دهد: این افراد نیز سرپرســت 
خواهر، برادر و گاهی پدر و مادر خود هستند اما بیشتر 
کسانی در این گروه قرار می گیرند که به تجرد قطعی 
رسیده اند.وی از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار 
در یک دهه اخیر خبر داد و می افزاید: طبق آمارهای 
رسمی از سال ۹۰ تا ۹۸ شمار زنان سرپرست خانوار 
تا ۲۷ درصد افزایش یافته و این در شــرایطی اســت 
که بازار کار زیر فشارهای سنگین اقتصادی، تحریم ها 
و مشــکالت فراوانی اســت و بسیاری از مردان ما هم 
بیکار شــدند بنابراین شــرایط کار و امرار معاش برای 
زنان نیز بســیار سخت شده است.بنیانیان با اشاره به 
نامگذاری پدیده خانواده های دارای سرپرســت زن از 
ســوی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به عنوان 
یــک معضل اجتماعی، می گوید: این گروه از بانوان با 

فقدان های زیادی در ابعاد مختلف روبه رو هســتند و 
باید معاش خود و خانواده را تأمین کنند اما مسائلی 
مانند برخی تبعیض های فرهنگی، ضعف دسترسی به 
فرصت های شغلی، کم سوادی یا بی سوادی، نداشتن 
درآمد پایدار و رویارویی با مشــکالت روحی و روانی 

کار را برای آنها دشوارتر می کند.

 دشواری های کاریابی 
برای سرپرستان بی سواد یا کم سواد

این مدیر زن و کارآفرین برتر، افزود: یکی از مهم ترین 
مشکالت زنان سرپرست خانوار کم سوادی آنهاست؛ 
بر اســاس آمار دفتر امور حمایتی و توانمندســازی 
وزارت رفاه اجتماعی نیمی از زنان سرپرست خانواده 
بی ســواد هستند و یک ســوم آنها نیز با تحصیالت 
ابتدایــی زندگــی و کار می کنند، بنابراین مشــکل 
بی ســوادی و کم سوادی دستیابی به شغل مناسب 
را برای این قشــر بســیار مشکل می کند.مدیرعامل 
مؤسســه خیریــه صدیقین اظهــار می کند: نتایج 
آمارهای نفوس و مسکن در سال ها و دهه های مختلف 
را نشــان دهنده تعداد باالی زنان سرپرســت خانوار 
در دهک های اول و دوم اقتصادی اســت به عبارت 

دیگــر، فقیرترین فقرای جامعه نیز در بین این زنان 
به سر می برند و مشکل فقر مطلق دست به گریبان 
بســیاری از این خانواده هاست.وی با اشاره به تندتر 
شدن شیب زنانگی آسیب های اجتماعی در سال های 
اخیر، می افزاید: در آمارهایی مانند اعتیاد، خودکشی 
و جرایمی که منجر به زندانی شــدن می شــود، آمار 
زنان رشــد زیادی داشته که حکایت از سختی هایی 
دارد که این خانواده ها با آن روبه رو هستند و از آنجا 
که خانواده تک سرپرســت اســت، اگر این خانواده 
دچار چنین معضالتی شود مشکالت را بسیار حادتر 

و سرنوشت بچه ها را دچار مشکل می کند.

بیکاری 75 تا 82 درصد زنان سرپرست خانوار
بنیانیان آمارهای رسمی ثبت ۱۸ طالق در هر ساعت 
و همچنیــن افزایش اعتیاد، مرگ و میرهای جاده ای 
و بــه تازگــی افزایش مرگ و میرها بــه دلیل کرونا را 
به معنای رشــد جمعیت خانواده های زن سرپرســت 
می داند و می گوید: باید برای این شرایط برنامه جدی، 
منظم و منسجم داشته باشیم تا بتوانیم با مشکالتی که 
خانواده های تک والدی را تهدید می کند، مقابله کنیم.

وی با اشاره به اینکه بین ۷۵ تا ۸۲ درصد جمعیت زنان 
سرپرست خانوار، درگیر بیکاری هستند، ادامه می دهد: 
تعدادی از آنها تحت پوشــش کمیته امداد و ســازمان 
بهزیستی یا برخی خیریه ها هستند و تعداد بسیار زیادی 
از آنها هیچ گونه پوشش و جایگاه حمایتی برای تأمین 
زندگی و امنیت ندارند.وی این قشر و خانواده هایشان 
را در معرض آســیب های اجتماعی گوناگون دانسته و 
می گوید: وقتی فشار اقتصادی بسیار زیادی را تحمل 
می کنند و کار دائم یا حتی فصلی و غیرپایدار هم ندارند، 
ممکن است برای گذران زندگی خود به مشاغل کاذب 
یا نامناسب روی بیاورند، فرزندان چنین خانواده هایی 
نیــز برای کمک به خانــواده، مجبورند تحصیل را رها 
کــرده وارد بازار کاری شــوند که بــرای حضور در آن 
مهارت الزم را ندیده اند و با پیامدهای بســیار زیادی 
روبه رو می شوند.وی با اشاره به وظیفه نهادهای رسمی 
و عمومی در پوشش حمایتی از بانوان سرپرست خانوار، 
اظهار می کند: وظیفه دولت تسهیل گری برای ترویج 
برنامه هایی برای تعامل بهتر زنان سرپرســت خانوار با 

جامعه و بهبود وضعیت اشتغال آنها است.

7جامعه
خبر ويژه

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به بازگشایی 
تدریجی مدارس پس از شــیوع کرونا، گفت: برنامه شــیر مدرســه از آن 
برنامه هایی اســت کــه برای تامین نیازمندی هــای تغذیه ای کودکان 
تدوین شده است که کودکان حداقل در مدرسه یک وعده شیر مصرف 
 کنند که بخشــی از نیاز به انرژی، پروتئین، کلســیم و فســفر برایشان 

تامین شود.
این برنامه بســیار ضروری اســت؛ زیرا در بهبود رشــد کودکان و تامین 
نیازمندی های تغذیه ای آنان و ترویج فرهنگ مصرف شــیر موثر اســت.

این موضوع امســال هم در دســت پیگیری ما قرار دارد و از ســازمان 
برنامه و بودجه خواســتیم که اعتبارات الزم برای برنامه شیرمدرســه 

تامین شــود که در صورت بازگشــایی مدارس این برنامه اجرایی شــود.
به ویژه آنکه در دوران کرونا بیشــتر نیاز اســت که مخصوصا در مناطق 
محروم بخشی از نیازمندی تغذیه ای بچه ها از این طریق تامین شود تا 
 سیســتم ایمنی بدنشــان تقویت شده و پاسخ مناسبی در برابر بیماری 

کرونا بدهد.
دکتر زهرا عبداللهی افزود: ظرف حدودا دو ســال از شــیوع کرونا که 
مدارس تعطیل بود و این برنامه اجرا نشــد اما ســال قبل از آن یعنی 
در ســال ۱۳۹۸ هم متاســفانه چون اعتبارات برنامه تامین نشد، برنامه 
 اجرا نشــد و اکنون اصرار جدی ما اجرای طرح در صورت بازگشــایی 

مدارس است. 

اصرار وزارت بهداشت بر اجرای برنامه »شیر مدرسه«

خبر ویژه
 دریافت وام ازدواج 
با ثبت ازدواج دوم 

صحت ندارد 
رئیس هیات مدیره کانون سردفتران 
ازدواج و طالق گفت: طالق های صوری 
و ازدواج مجدد در محضرخانه ها برای 
دریافت وام صحت ندارد.چون بانک ها 
بابت ازدواج اول وام پرداخت می کنند 
و برای ازدواج دوم، وام نمی دهند.علی 
مظفری با بیان اینکه در زمان ازدواج 
و طــالق، دفترخانه از انگیزه طرفین 
هیچ اطالعی ندارد، افزود: برای اجرای 
طالق باید حکم از طریق دادگاه صادر 
شود و دفترخانه تنها مسئول اجرای 
آن اســت.وی دربــاره ازدواج هــای 
صــوری، گفت: چنین ازدواج هایی با 
عنوان ازدواج صوری ثبت نمی شوند 
و ازدواج های درست و رسمی هستند 
که توسط دفترخانه ها ثبت می شوند 
و کســی از انگیــزه طرفیــن در این 
خصــوص مطلع نیســت. در صورت 
چنیــن اقدامــی، دفترخانــه مقصر 
شــناخته نمی شود.حسن نوروزی، 
نایــب رئیس کمیســیون قضایی و 
حقوقــی مجلس هــم درباره اصالح 
مــوارد قانونــی و ایجاد ردیف قانونی 
برای جلوگیری از سوءاستفاده کردن 
از وام ازدواج ،گفــت: چنین مواردی 
مربــوط به دولت اســت و دولت باید 
نســبت به تعیین الیحــه بودجه در 
صــورت بروز مشــکل، مواردی را در 
نظــر بگیرد.وی با اشــاره به اینکه ما 
ملزم به گوشــزد به دولت برای توجه 
به سوء استفاده از وام ازدواج هستیم، 
افزود: باید برای چنین مواردی دولت، 
الیحه ای به مجلس ارائه کن. بررسی 
موانع و خالهای قانونی برای دریافت 
وام ازدواج بر عهده دولت است و چون 
او نحوه اجرا را بررســی می کند باید 
مــوارد پیش آمــده را برای اصالح به 
مجلس ارائه دهد.غالمرضا منتظری، 
نایــب رئیس کمیســیون فرهنگی 
مجلــس هم درباره بررســی الیحه 
بودجه پرداخت وام ازدواج به زوجین 
و بررســی خالهای آن در کمیسیون، 
گفت: در قالب قانون جوانی جمعیت 
مشــکالت و معضالت گذشته مورد 
بررســی قــرار گرفت و تالش شــد 
در فصــول مربوط بــه قانون جوانی 

جمعیت نواقص دیده شود. 

پایان دی ماه، آخرین 
مهلت پرداخت جرایم 

رانندگی با تخفیف
رئیــس مرکز اجراییات پلیس راهور 
ناجا گفت: امســال با پیشنهاد نیروی 
انتظامــی و تصویب مجلس، جریمه 
دو برابری ناشــی از دیرکرد پرداخت 
جرایم رانندگی در ســال های ۱۳۹۹ 
و قبل آن در ســال ۱4۰۰ بخشــیده 
شد و رانندگان تا ۳۰ دی سال ۱4۰۰ 
مهلت دارند جریمه های معوقه خود را 
پرداخت و از طرح بخشودگی جرایم 
دیرکرد اســتفاده کنند.ســرهنگ 
محمدحســن ابراهیــم پــور افزود: 
راننــدگان برای بهــره مندی از این 
بخشــودگی باید اصل جریمه خود را 
تا پیش از پایان دی ماه پرداخت کنند 
و در غیر این صورت دو برابری جرائم 

به قوت خود باقی خواهد بود.

الزام مدارس برای 
حضور هفته ای یک روز 
دانش آموزان در کالس 

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران 
با اشــاره به آموزش در دوران کرونا، 
گفت: امسال  بنا شد بر اساس مجوز 
ستاد ملی مقابله با کرونا آموزش های 
حضوری به صــورت تدریجی و آرام 
از ســر گرفته شــود.در همین راستا 
پروتکل های بهداشــتی ابالغ شــد و 
مدارس با توجه به کسب آمادگی های 
الزم اقدام به دریافت مجوز از منطقه و 
بازگشایی کردند.عبدالرضا فوالدوند 
با بیان اینکه آموزش حضوری الزامی 
است، در پاسخ به اینکه برخی مدارس 
تنها یک یا دو ساعت در هفته را برای 
رفع اشکال اختصاص داده اند، گفت: 
این کار غیرقانونی است و دانش آموز 
کمتر از یک روز نباید در مدرسه باشد. 
این الزام مختص همه مدارس است و 

تفاوتی ندارد.

 عادی انگاری »تقلب«
کاهش »اعتماد به نفس«   و 

دانش آموزان
  گوهر یسنا انزانی ، روانشناس

دانــش آمــوزان پس از حدود دو ســال 
آموزش مجازی و شــرایطی که برای آنها 
امــکان تقلب کــردن را راحت تر کرده بود 
اکنــون با حضوری شــدن آموزش ها در 
شــریط حادی به ســر می برند، در طول 
آمــوزش مجازی بعضا دانــش آموزان به 
راحتی تقلــب می کردند و متوجه نبودند 
که دلیل امتحان دادن سنجش آنها است، 
از این رو اکنون با حضوری شــدن کالس 
ها دانش آموزان در شــرایط نا ایمن روانی 
قــرار دارند.افت تحصیل با افزایش تقلب، 
افســردگی، اضطــراب، گرایش به اعتیاد، 
حقارت و درماندگی در ارتباط اســت، در 
چنین شرایطی فرد خود را حقیر می بیند 
و تصمیم گیری برایش سخت می شود. در 
عین حال این امکان وجود دارد که این افراد 
تحت ســلطه هم ساالن خود قرار گیرند و 
گوشه گیر شوند چراکه در چنین شرایطی 
مضطــرب شــده و از شکســت خوردن و 
دوســت داشــتنی نبودن می ترسند.اکثر 
دانش آموزان نوعی بی صداقتی تحصیلی 
یا همان تقلب کردن که نوعی جعل دانش 
اســت را در دوران تحصیــل خود نشــان 
می دهنــد، تقلب یعنی تخلف از هنجارها 
و تقلــب کردن یک موضوع مهم اجتماعی 
اســت که می تواند منجر به کاهش اعتماد 
اجتماعی شود. از جمله عمده دالیل تقلب 
کردن ضعف تحصیلی، نداشــتن آگاهی، 
ارتقاء نمره، ترس از شکست خوردن، ترس 
از قضاوت شــدن، ترس از دوست داشتنی 
نبودن، احســاس عدم امنیت نســبت به 
نــوع برخورد والدین بــا نمره پایین و نیاز 
بــه جلب توجه اســت. در واقع گرایش به 
تقلب می تواند دو حالت داشــته باشــد؛ یا 
ایــن تقلب تحت تاثیر عوامل درونی نظیر 
ترس از تحقیر و احساس لذت از غرور پس 
از تقلب و یا تحت تاثیر عوامل بیرونی نظیر 
ســخت بودن تکلیف و فشارهای والدین و 
مقایســه دانش آموزان با هم ساالن است. 
از ســوی دیگر این نکته را هم باید در نظر 
گرفت که والدین متقلب می توانند فرزندان 
متقلبی داشــته باشند و نوع رفتار والدین 
نیــز در بروز چنین رفتارهایی در فرزندان 
بســیار موثر است.از طرفی افت تحصیلی 
احساســات ناخوشــایند روحی و روانی را 
در دانــش آموزان ایجــاد کرده و منجر به 
برقــراری ارتباطات نامناســب با محیط، 
کاهــش اعتماد بــه نفس، افســردگی، 
اختالالت شــخصیت، استرس و اضطراب 
می شــود.دانش آموزانی که برای کســب 
نمره مطالب درســی را حفظ می کنند، در 
نهایت با ضعف در قدرت تفکر، استدالل و 
نوآوری مواجه شــده و خیلی زود از درس 
خســته می شوند، همچنین به سرزنش و 
مقایســه دانش آموزان از سوی والدین نیز 
باید توجه داشت، بسیاری از اوقات والدین 
بــرای تحقق آرزوهای دســت نیافته  خود 
به ســرزنش و مقایســه فرزندانشان روی 
می آورند. همچنین ترس از قضاوت دیگران 
و اینکــه اطرافیان درباره فرزندان آنها چه 
فکر می کنند نیز باعث می شود بسیاری از 
والدین فرزندان خود را با هم ساالنشــان 
مقایســه کنند. بعضــا آگاهی و اطالعات 
والدین نســبت به اســتعداد بچه ها پایین 
اســت و همین امر باعث می شــود توانایی 
های منحصر به فرد بچه  را نبینند از این رو 
همواره توصیه می کنیم والدین با مراجعه 
به مشاور آگاه، فرزند خود را استعدادیابی 
کــرده و متوجه شــوند او در چه حوزه ای 
توانایــی دارد.والدیــن نبایــد کمبودها و 
آرزوهــای خــود را بر روی فرزندانشــان 
فرافکنــی کننــد چرا که این مقایســه ها 
منجر به ایجاد ترس از دوســت داشــتنی 
نبــودن، ترس  بــی ارزش بودن، ترس از 
قضاوت شدن، ترس از اشتباه کردن، ترس 
از شکست خوردن و از سوی دیگر افزایش 
عقده حقارت، حس افسردگی، اضطراب و 
اختالالت روحی شدید در آنها می شود که 
در صورت عدم درمان تا آخر عمر به همراه 
فرزند باقی خواهد ماند.طی دو سال اخیر 
و بــا پاندمی کووید ۱۹، اختالالت روحی 
و روانی در دانش آموزان افزایش داشــته و 
الزم اســت در این شرایط والدین مهارت 
های اجتماعی را آموخته و این مهارت ها را 
به فرزندان خود نیز بیاموزند.یادمان باشد 
که مهارت مدیریت خشــم، ارتباط موثر، 
مدیریــت زمان، عادات مطالعه و ارتباطات 
موثــر از جمله مهارت های اجتماعی مورد 
نیاز فرزندان است و تا هر اندازه مهارت های 
اجتماعی فرزنــدان افزیش پیدا کند آنها 
بــا قرار گرفتــن در موقعیت های مختلف 
می تواننــد از پس مســائل برآیند، از این 
رو در ابتدا الزم  اســت والدین مهارت های 
اجتماعی خود را افزایش داده و سپس این 

مهارت ها را به فرزندان نیز منتقل کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد؛

کرونایی آغاز اجرای محدودیت های هوشمند 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت با اعالم اجرای 
طرح محدودیت های هوشمند کرونا از روز  ۱۵ 
آذرماه، گفت: شرط ورود به اماکن تجمعی با این 
الزام همراه است که افراد واکسینه شده باشند 
تــا در کنار هم کمترین احتمال انتقال ویروس 
وجود داشــته باشد و راه بعدی اجازه حضور در 
مراکز تجمعی، داشتن تست PCR منفی است 
تا افراد مطمئن باشــند که یا سیســتم ایمنی 
آنها متعاقب تزریق واکســن قوی اســت و یا با 
انجام تست مطمئن شوند ناقل ویروس نیستند. 

دکتر کمال حیدری با اشــاره به اینکه ممانعت 
از حضور افراد واکســن نزده و یا بدون تســت 
منفی PCR در ذیل طرح محدودیت هوشمند 
کرونا اســت، گفت: طرح محدودیت هوشمند 
کرونــا قرار بود از ابتدای آذرماه اجرایی شــود 
ولی از آنجا که به دنبال پوشــش ۷۰ درصدی 
واکسیناســیون بودیم، طــرح دو بار به تعویق 
افتاد تا اینکه از ۱۵ آذر اجرایی شــد.وی افزود: 
ســامانه امید )سامانه مدیریت هوشمند کرونا( 
در اختیار سازمان ها و نهادها در شهرهای کشور 

برای اجرایی شــدن قرار گرفته است.حیدری با 
اشــاره به اجرای این طرح به شــکل پایلوت در 
سه استان قزوین، آذربایجان غربی و کردستان، 
بیان کرد: گزارش های اجرای پایلوت طرح نشان 
داد با برقراری سامانه امید تعدادی موارد مثبت 
مبتال به کرونا که برای گرفتن بلیط حمل و نقل 
عمومی اقدام کرده بودند، شناسایی شدند و ما 
هــم دنبال همین هســتیم که افراد آلوده وارد 
اماکن تجمعی نشوند.از طرفی با اجرای پایلوت 
طرح، نقاط ضعف را شناسایی کرده و در فرصت 

پیش آمده به رفع آنها پرداختیم.می خواهیم این 
سامانه بستری باشد تا هوشمندانه فعالیت های 
اجتماعی را جهت کنترل ویروس، رصد کنیم.
وی درباره شــرایط حمل و نقل عمومی به ویژه 
مترو و گزارش های منتشر شده مبنی بر رعایت 
ناچیز دستورالعمل های بهداشتی، تصریح کرد: 
در مــورد مترو اگر بتوانند در ابتدای ورود افراد 
بــا کد ملی بلیط بخرند، اهداف ســامانه عملی 
می شود؛ که البته این موضوع بر عهده شهرداری 

است تا این ساز و کار را فراهم کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد؛

خبرهای خوش برای پرستاران تا دوشنبه آتی 
رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری گفت: ارائه خدمت با کیفیت و 
خوب به مردم حائز اهمیت اســت و همیشــه که شــرایط مثل دوران 
کرونا بحرانی نیست و باید با استاندارد مشخص به مردم ارائه خدمت 
کرد. اســتانداردها معموال کف انتظارات اســت، اگر در کشور در نظر 
بگیریم الزم اســت ۲.۵ پرســتار به ازای هر تخت داشته باشیم ) ۱.۸ 
پرســتار دانشــگاهی و ۰.۷ نیروی غیرحرفه ای( می بینیم که با این 
اســتاندارد فاصلــه داریم. یکی از نکات مهمی کــه پیگیری کردیم 
استانداردسازی تعداد نیروها بود و مجوزهایی با کمک سازمان برنامه 
گرفتیم تا از حدود ۵۲ هزار مجوز استخدامی، 4۵ تا ۵۰ درصد مجوز 

اســتخدامی گروه پرســتاران باشد تا به مردم بهتر خدمت ارائه شود.
محمد میرزابیگی افزود: بحث نظام پرداخت همیشــه محل حرف و 
حدیث بوده است زیرا چارچوب مشخص ندارد. باید دست از مقایسه 
برداریم. باید حق یک پرستار خوب را درنظر بگیریم و چارچوب باید 
بگونه ای باشد که پرستار و پزشک به حق خود برسند. در این زمینه 
ســال قبــل مقام معظم رهبری هم ورود کردنــد و آیین نامه تعرفه 
گذاری در شورای عالی بیمه تصویب شد و در دولت هم تصویب شد 
و خوشبختانه دولت هم نگاه مثبت به تعرفه ها دارد.وی افزود: عوامل 
انگیزشی پرستاران و مدافعین سالمت نکته مهمی است. در این زمینه 

فوق العاده ویژه و افزایش ناشی از فصل دهم قانون خدمات کشوری 
انجام شد اما فوق العاده خاص و سختی کار، مسائل بازنشستگی و... 
در دست پیگیری است.او افزود: اتفاقاتی که در حوزه فوق العاده ویژه 
رخ داد تــا حــدودی حقــوق ها را افزایش داد و حدود ۵۵ هزار مجوز 
استخدام نیروها را گرفتیم تا مشکل امنیت شغلی تا حدودی برطرف 
شود. تا دوشنبه هفته آینده خبرهای خوشی برای پرستاران خواهیم 
داشــت. وی همچنین گفت: موضوع مهاجرت پرســتاران وجود دارد 
اما روند صعود و نزول دارد و برای جلوگیری از این امر باید به دنبال 

افزایش جذابیت های قانونی بود.
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دشت ارژن شیراز انتخابی عالی 
برای طبیعت دوستان

دشــت ارژن یکی از مقاصد طبیعت گردی جذاب 
در حدفاصل شــیراز و کازرون است که برای افراد 
عالقه مند به طبیعت انتخابی عالی به نظر می رسد.

دشــت ارژن در حوالی شیراز و همسایگی کازرون 
قرار دارد. برای اینکه از شــیراز راهی این دشــت 
شوید، باید از مسیر پلیس راه شیراز-کازرون خود 
را به دشــت ارژن برســانید. پس از حســین آباد و 
خیرآبــاد، از منطقه خان  زنیان عبور کنید. یادتان 
باشــد که نباید به طرف »چهل چشــمه« بروید و 
حتما مســیر جنوب غــرب را ادامه دهید. فاصله 

دشت ارژن تا شیراز حدود ۶۰ کیلومتر است. 
دشت ارژن شیراز با مساحت تقریبی ۹۰ کیلومتر 
مربع در مجاورت کوه های زاگرس قرار دارد که این 
موضوع باعث ایجاد آب وهوایی عالی در این منطقه 
شده است. در شمال آن روستای دشت ارژن و در 
غرب آن شهر کازرون واقع شده اند. محیط سرسبز 
و وجود حیوانات مختلف، دشت ارژن را به انتخاب 
بسیاری از گردشگران تبدیل کرده اند. ضمن اینکه 
برخــی آثــار تاریخی و دریاچه ای به همین نام نیز 
در نزدیکــی آن وجــود دارد که می توان با یک تیر 

دو نشان زد و از همه آن ها دیدن کرد.
در صورتی که اهل عکاســی هستید، فرصت نابی 
برای ثبت لحظه های بهشتی خواهید داشت و حتی 
در فصول ســرد ســال می توانید قاب های زیبایی 
از پاییز و زمســتان دشــت ارژن را با دوربین تان 

ثبت کنید.
از پوشــش گیاهی و درختان موجود در دشــت 
ارژن می تــوان به درختــان بلوط، زالزالک و بادام 
اشــاره کرد. در فصول ســرد سال این دشت مزین 
به گل های نرگس می شــود و زیبایی و عطر آن ها 
روحتان را جال می دهد. در واقع، پوشــش گیاهی 
و جانوری ارزشــمند این دشــت باعث شد که در 
سال ۱۳۵۳ هجری شمسی از طرف سازمان های 
بین المللی به عنوان یکی از ذخیره گاه های زیست 
کره انتخاب شود. با وجودی که دشت ارژن تا چند 
دهه قبل محل زندگی شــیر و آهوی ایرانی بود؛ 

امروزه هیچ اثری از آن ها نیست.
در ســال ۱۳۶۰ هجری شمسی چندین هکتار از 
منطقه حفاظت شــده ارژن و پریشان برای احیای 
گــوزن زرد ایرانی محصور شــد تــا اینکه در پاییز 
۱۳۷۲ هجری شمسی، ۱۷ راس گوزن در منطقه 
میان کتل رهاســازی شــد. طبق سرشماری سال 
۱۳۸۹ هجری شمسی تعداد گوزن ها به ۷۵ راس 
افزایــش یافــت. با این حال، بنــا بر برخی عوامل 
جمعیت این گونه رو به کاهش رفت تا اینکه توسعه 
فضای زیســتی آن ها در میان کتل و ارســنجان 
خوشــبختانه منجر به احیای این گونه ارزشــمند 

در هر دو محل شد.
دشت پهناور و زیبای ارژن نقش مهمی در گذشته 
شیراز داشته است؛ به طوری که نقش هایی از شیر، 
گوزن و آهوی ایرانی بر کتیبه های تخت جمشید 
به خوبی نشان می دهند که شاهان هخامنشی برای 
شــکار به دشــت ارژن می رفتند. این دشت وسیع 
به لطف محیط خوش آب وهوا، محل مطلوبی برای 

زندگی جانوران و انسان ها بوده است.
با این اوصاف می توان گفت، دشت ارژن عالوه بر 
اینکه یکی از دشــت های زیبای ایران به حساب 
می آید، ارزش تاریخی زیادی دارد. از داستان های 
کهن شــاهنامه گرفته که در این دشــت اتفاق 
افتادنــد تــا دوره امپراتوری هخامنشــی که در 
نزدیکی این دشــت شــکل گرفت، دشت ارژن 
بــرای قرن هــا پذیرای نیاکان ما بوده اســت. در 
گذشــته نیز کوشــک علی خان بر دشــت ارژن 
حکمرانی می کرد که در دوره رضا شــاه پهلوی 

به دست ارتش ایران کشته شد.
دشــت ارژن عالوه بر هوای کوهســتانی، دارای 
درختان و علفزار های ســبز، دریاچه و آبشار است 
که آن را گزینه ای عالی برای گشــت وگذار تبدیل 
می کنــد. همچنیــن آثار باســتانی و کتیبه های 
معروف تنگ شاپور در شمال غرب این دشت نیز 

برای بسیاری از گردشگران جذابیت دارد.
دریاچه ارژن در نزدیکی دشــت ارژن قرار دارد و 
جذابیتی دوچندان به این منطقه بخشــیده است. 
وسعت این دریاچه که از دریاچه های آب شیرین 
کشــور اســت، به دو هزار هکتار  می رســد و آب 
آن از آب باران و رودخانه دالکی تامین می شــود. 
دریاچه ارژن در کنار کوه و در همسایگی با دشت 
اســت و به همین دلیل چشم انداز آرامش بخشی 
دارد؛ به خصوص که تصویر رشته کوه های اطراف 
دریاچه در آب منعکس می شود. پس هنگام سفر 
به شیراز می توانید در کنار این دریاچه، از زندگی 
شــهری فاصله بگیرید و آرامش وصف ناپذیری را 

تجربه کنید.

گردشگری

مشاور پزشکی دولت آفریقای جنوبی اعالم کرد که اُمیکرون سالمت کودکان 
زیر ۵ سال را هدف قرار داده است.

 دولت آفریقای جنوبی می گوید: اُمیکرون کووید-۱۹ به طور نامتناســبی بر 
کودکان زیر ۵ســال تاثیر می گذارد و کارشناســان این تصور را که آخرین 

سویه »خفیف« است را بی معنا می دانند.
مشاور دولت، واسیال جاسات اظهار کرد: در منطقه ژوهانسبورگ، مکانی که 
ویروس در حال گسترش است افزایش بسیار شدیدی در پذیرش بیمارستان ها 

در تمام گروه های سنی به ویژه در کودکان زیر ۵ سال مشاهده می شود.
وی گفــت: میــزان بــروز بیماری در افراد زیر ۵ســال در حال حاضر دومین 

میزان باال و بعد از افراد باالی ۶۰ ســال قرار گرفته اســت. روندی که اکنون 
شــاهد آن هســتیم متفاوت با گذشته و افزایش ویژه پذیرش در بیمارستان 

در کودکان زیر ۵سال است.
وی ادامه داد: سویه جدید متفاوت از سویه های قبلی عمل می کند. ما همیشه 
دیده ایم که کودکان در گذشــته به شــدت تحت تاثیر همه گیری کووید قرار 

نگرفته اند و تعداد زیادی پذیرش برای کودکان وجود نداشته است.
مقامات بهداشتی در آفریقای جنوبی بیان کردند: به نظر می رسد نوع جدید 
کروناویروس اُمیکرون بســیار ســریعتر از گونه های قبلی ویروس در سراسر 
کشور پخش می شود و افزایش پذیرش بیمارستان، بیشتر در میان کودکان 

خردسال مشاهده شده است.

هفته گذشــته این سویه توســط سازمان بهداشت جهانی )WHO( به عنوان 
»نــوع نگران کننده« معرفی شــد و به موجــی از عفونت های جدید دامن زد 
و اکنــون گونــه غالب در آفریقای جنوبی اســت، جایی که برای اولین بار در 

آنجا کشف شد.
مقامات گفتند که استان گوتنگ که شامل شهر ژوهانسبورگ است، با افزایش 

عفونت های شدید در کودکان زیر ۵سال مواجه است.
جاســت معتقد است که احتماال »شــکاف ایمنی« و عدم واکسیناسیون در 
بین کودکان ممکن است نتیجه افزایش بستری شدن در بیمارستان باشد.

با این حال محققان تاکید کردند: هنوز خیلی زود اســت که بدانیم کودکان 
به سویه اُمیکرون حساس تر هستند یا خیر.

امیکرون این گروه سنی را بیشتر مبتال می کند

دریچه علم

شیرین کاری 
جدید 

تلویزیون؛ 
نخورید و 

مقاومت کنید!
پیام پورفالح با انتشار 

کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به 

انتقاد از توصیه های 
عجیب و غریب در 
برنامه های مختلف 
تلویزیونی به مردم 

در شرایط سخت 
اقتصادی پرداخت.
منبع : خبر آنالین

کارتون 

نظر منتقدین سینما درباره آتابای

فیلم درجه یکی نیست، اما مخاطب از دیدنش پشیمان نمی شود
گــودرزی رئیــس انجمن منتقدین ســینمای ایران در 
یادداشتی در صفحه خود آرامش آتابای را با وجود تالطم 
شخصیت اصلی آن ستایش کرد و نوشت که روح زندگی 

در این فیلم جاری است.
به باور او فیلم تازه نیکی کریمی، با عشق و ارتباط و موضع 
آدم ها در برابر آن، تبدیل به عاشقانه  ای دوست داشتنی شده 
است. فیلمی که روح نوازی و لطفات را با زیبایی شناسی و 
جذابیت های طبیعت آمیخته است و آن را به یک فیلم زیبا 
تبدیل کرده است: فیلم پر است از تصاویر زیبا، کارت پستالی 
و جذاب، آتابای زیبایی شناسی دارد. قاب ها و میزانسن هایی 
که بازیگران در فضای طبیعت در آن قرار می گیرند همه اش 

روح نواز است و فضای فیلم را تلطیف می کند.
او در ادامه یادداشتش آتابای را بهترین فیلم در کارنامه نیکی 
کریمی دانست و بیان کرد که شاید بتوان گفت کارنامه فیلم 
سازی نیکی کریمی را باید به قبل و بعد آتابای تقسیم کرد. 
او حاال پخته تر و آرام تر شده و از فضای روشنفکری فاصله 

گرفته و می داند با مخاطبش چگونه ارتباط برقرار کند.
این منتقد سینما در بخش دیگری از یادداشتش به آرامش 
فیلمنامه و بی  ادعایی آن اشاره می کند و البته موفقیت فیلم 
را صرفاً در برقراری آرامش نمی بینید بلکه اهمیت دادن به 
خرده داســتان ها در کنار قصه اصلی و تشــریح و بازکردن 
گــره افکنی هــا، را عامل دیگر امتیاز این فیلم می داند؛ در 
»آتابای« درام به خوبی شکل می گیرد و شخصیت هایش 
را هم خوب معرفی می کند. کاراکتر آتابای درونگرا، تلخ، تند 
مزاج، خشمگین و البته بسیار مهربان و دلسوز است. کاراکتر 

آتابای را با همه احوالش باور می کنی و دوستش داری.
آرش خوش خو دیگر منتقد و روزنامه نگار سینما در یادداشت 
کوتاه و اختصاصی  که به تسنیم داده، به عشق و شاعرانگی 
در فیلم پرداخته اســت. او نیز به جمع شــدن شوریدگی و 
بی تابی با عشق در فیلم اشاره می کند و می نویسد آتابای 
از معدود فیلم های سینمای ایران است که می تواند نوعی 

بی تابی و شوریدگی متناظر با عشق های بزرگساالن را به 
تصویر بکشد. او بی تابی در فیلم را حاصل استفاده سنجیده 
کارگردان از توانایی های بازیگران و همینطور بهره جستن 
از ظرفیت های طبیعت خاص منطقه می داند؛ در واقع به 
شکل غافلگیرکننده ای حسی از همان جنس بی تابی در 

میزانسن های کارگردان نیز پدیدار شده است.
در ادامه خوش خو از امتیاز حس شاعرانه آتابای می نویسد: 
حسی شاعرانه در طول فیلم به زیبایی در جریان است که 

نواقص نه چندان پرشمار فیلم را پوشش می دهد.
امیر رضا مافی مجری و نویسنده سینما نیز در یادداشتی 
که در اختیار تســنیم قرار داده است باوجود عدم موافقت 
بــا منظــر فیلم و قرائت آن، فیلم را قدم رو به جلویی برای 
خانم کریمی می داند، چه آن را محصول همراهی حجازی فر 

بدانیــم، چــه بلوغ خودش. این منتقد ســینما اما از زوایه  
متفاوتــی بــه فیلم نگاه می کند و آن عبارت اســت از بوم  
منحصر بفرد فیلم که برای مخاطب به دلیل ناشــناخته 
بودن و کمتر دیده شدن، جذاب است. به عبارتی مخاطب 
پیش تر با چنین فضا و اتمســفری کمتر مواجهه داشته و 
برایش تازگی دارد.مافی توجه مکرر سینما به شهر و نگاه 
نکردنش به بیرون از شــهر را نقد می کند و می نویســد به 
دلیل ناشناخته بودن و کمتر دیده شدن، جذاب است. به 
عبارتی مخاطب پیش تر با چنین فضا و اتمســفری کمتر 
مواجهه داشته و برایش تازگی دارد. او در پایان می نویسد: 
نمی توانم از قاب بندی های ظریف و بازی های درخشــان 
فیلم چشم پوشی کنم. آتابای فیلم درجه یکی نیست، اما 

مخاطب از دیدن اش پشیمان نمی شود.

رضا صائمی نیز به عناصری که اشاره شد نظر دارد. اینکه 
فیلم کریمی حرکتی رو به جلو است که از فیلمنامه درخور 
نوشــته هادی حجازی فر و در یک فضای بومی با قصه ای 

تأثیرگذار و پر کشش برخوردار است.
او عنصر موقعیت بومی فیلم با سویه های فولکوریت پررنگ 
در کنار بازی های خوب، زیبایی شناســی بصری و ریتم 
مناسب را عاملی می داند که موجب شده تا فیلم به نقطه 

عطفی در کارنامه نیکی کریمی بدل شود.
رضا درستکار دیگر منتقد سینما در یادداشت کوتاهی که در 
کانالش منتشر کرده در ابتدا فیلم را در کارنامه کریمی اثری 
متفاوت از دیگر فیلم هایش توصیف کرده است در آتابای با 
یک کارگردان جدید طرف هستیم که واقعاً فرسنگ ها با آن 
نیکی کریمی قبلی فاصله دارد؛ شاهد تولد دوباره یا تبلور 
همان کارگردان قبلی هستیم که به نگاهی پخته و درجه 

یک از موضوع و مدیوم خودش رسیده است.
این منتقد سینما نیز عشق و گرمی فیلم را در فضای بومی 
آذربایجان مورد تحسین قرار داده است فیلم گرم و خون دار 
و با انرژی آدم های واقعی و جالب که قصه ای در گوشه ای از 
آذربایجان را به تصویر می کشد و حس مخاطب را تحریک 

کرده و به لذت می رساند.
درســتکار اما نگاهی دیگر به »لوکیشــن« فیلم دارد که 
توانسته در این فیلم دارای مفهوم متمایزی شود لوکیشن 
در این فیلم معنا و جغرافیا پیدا می کند. باغ پدری به آدمی 
که ترک زبان نیســت، واگذار شــده و این رگه با متن اصلی 
ریشه های تماتیک پیدا می کند، و واجد معانی و مفاهیم 

خاص خودش می شود.
سحر عصر آزاد نیز همین عنصر گرمابخش و زنده فیلم را 
مورد توجه قرار داده است. او ترکیب کریمی و حجازی فر را 
عاملی برای موفقیت فیلم می داند که از سویی ظاهر مردانه 
دارد و از سوی دیگر نگاه جزئی نگر زنانه در فیلم وجود دارد 
که باعث شده تا  شاهد فیلمی عمیق با نگاهی انسانی باشیم. 

پرده نقره ای  

ک  مجموعه داستان های آیزا
 آسیموف با محوریت »عزازیل« 

چاپ شد
 مجموعه داستان »عزازیل« نوشته آیزاک آسیموف با 
گردآوری و ترجمه پیمان اسماعیلیان به تازگی توسط 
انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب یکی از عناوین مجموعه »کالســیک های 
خواندنی« اســت که این ناشــر چاپ می کند. عناوین 
این مجموعه طی ۱۰۰ ســال گذشته منتشر شده اند 
و بــا هدف خوانش دوبــاره محبوب ترین رمان های 
کالسیک و با همکاری گروه مترجمین توسط این ناشر 
گردآوری و منتشر می شوند.داستان هایی که در کتاب 
موردنظر چاپ شــده و درباره عزازیل هســتند، طنز 
و هجوآمیز هســتند و به اعتراف آســیموف، ســبک 
نگارشی هجوآمیزشان از ِسر پلهم گرنویل وودهاوس 
وام گرفته شده است. این داستان ها در فاصله سال های 
۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ نوشته شده و هرکدام در نشریه های 
مختلف علمی تخیلی منتشــر شدند. آسیموف خود 
در پیش گفتاری که برای داســتان های عزازیلی خود 
نوشته، می گوید اولین داستانی را که درباره این ابلیس 
فســقلی نوشته، از مجموعه حذف کرده چون با بقیه 

سنخیت نداشته است.

 تصویب درخواست 109 ناشر 
کاغذ برای دریافت 

پــس از تشــکیل دومین جلســه کمیته تخصیص، 
توزیع و نظارت بر کاغذ درخواســت ۱۰۹ ناشــر دیگر 
برای دریافت کاغذ تصویب شد.دومین جلسه کمیته 
تخصیص کاغذ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی چهارشــنبه، دهم آذرماه ۱4۰۰، 
در محل خانه کتاب و ادبیات ایران تشــکیل شــد و 
درخواســت ۱۰۹ناشر برای دریافت کاغذ به تصویب 

رسید.
در جلســه پیشین کمیته تخصیص، توزیع و نظارت 
بر کاغذ در خواســت ۱۲۲ ناشــر برای دریافت کاغذ 
به تصویب رســیده بود. این کمیته برای رســیدگی 
به درخواســت ســایر ناشــران نیز به صورت منظم و 
بــا فاصله های کوتاه تشــکیل جلســه خواهد داد و 
درخواســت ها را بر اســاس معیارهای تعیین شــده 

بررسی کرده و فرآیند تخصیص را انجام می دهد.
در ابالغ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، اهتمام بر توزیع عادالنه کاغذ به ناشــران 
فعــال و نظــارت دقیق بر مصرف کاغذهای تخصیص 
داده شــده از اهم وظایف و ماموریت های این کمیته 

برشمرده شده است.
ناشــران متقاضی باید درخواســت های خود را صرفاً 
 در ســامانه توزیــع کاغــذ و زینک کتاب به نشــانی 
www.paperds.ir ثبت کرده و از همان طریق پیگیری 

کنند.

»قهرمان« نامزد بهترین فیلم بین الملل 
از سوی انجمن منتقدان فیلم

»قهرمــان« نامــزد بهترین فیلم بیــن المللی از 
سوی انجمن منتقدان فیلم واشنگتن و همچنین 
مجمع منتقدان هالیوود شــد.، فیلم ســینمایی 
»قهرمــان« که هفته گذشــته از ســوی هیات 
ملــی نقد امریکا )NBR( به عنوان برنده بهترین 
فیلمنامه و بهترین فیلم  بین المللی )غیرانگلیسی 
زبان( ســال معرفی شــد، از سوی جوایز ساالنه 
انجمن منتقدان هالیوود و واشــنگتن دی ســی 
نیــز بــه عنوان یکی از ۵ نامزد کســب جایزه در 
شاخه بهترین فیلم بین المللی امسال انتخاب شد. 
آخرین ساخته فرهادی در جوایز انجمن منتقدان 
واشنگتن با فیلم های »ماشین منو بران« ساخته 
»ریوسوکی هاماگوچی« )ژاپن(، »تیتان« ساخته 
»جولیــا دوکورنــو« )فرانســه(، »بدترین آدنم 
دنیا« ســاخته »یواخیم تریه( )نروژ( و »بَره« به 
کارگردانی »والدیمیر یوهانسن« )ایسلند( رقابت 
خواهد کرد. »قهرمان« در کنار »ماشین منو بران« 
»ریوسوکی هاماگوچی« )ژاپن(، »تیتان« ساخته 
»جولیا دوکورنو« )فرانسه(، »بدترین آدنم دنیا« 
ساخته »یواخیم تریه« )نروژ( و »فرار« از »جوناس 
پوهر راسموســن« )دانمارک( نامزدهای جوایز 
ساالنه انجمن منتقدان هالیوود در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی هســتند. برندگان جوایز انجمن 
منتقدان واشنگتن دی سی امروز ۶ دسامبر )۱۵ 
آذر( و برنــدگان جوایز انجمن منتقدان هالیوود 
نیز ۸ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۸ دی ماه( معرفی می شوند. 

گهان ذهنم ایستاد«   »نا
در راه جشنواره سینماحقیقت

مستند »ناگهان ذهنم ایستاد« به کارگردانی مهدی 
باقری و تهیه کنندگی محسن استادعلی در جشنواره 
ســینما حقیقــت نمایش داده خواهد شد.مســتند 
»ناگهان ذهنم ایســتاد« در بخش مسابقه نیمه بلند 
پانزدهمین جشنواره فیلم سینما حقیقت  حضور دارد 
.در آستانه نمایش فیلم در جشنواره  پوستر» ناگهان 
ذهنم ایستاد « که توسط کزال ملک زاده طراحی شده، 
رونمایی و منتشــر شد.در خالصه داستان فیلم آمده 
است:شهر اصفهان سالها به عنوان شهری با بیشترین 
آمار بیمار ام اس شناخته می شد.با سه کاراکتر همراه 
شدیم تا تجربه مواجهه آنها را با بیماری دریابیم. یکی 
از ایــن کاراکتر ها غایب اســت. کاراکتری که قدرت 
حرکت خود را از دســت داده اســت وسعی می کند تا 

شهر و مادرش را به یاد آورد.

فرهنگ و هنر


