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 وزیر امور خارجه:

برای بازگشت به برجام همه تحریم ها باید لغو شود
    حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در یادداشتی در یک روزنامه روسی یادآورشد 
که برای بازگشت به برجام، همه تحریم های آمریکا در مورد ایران باید به طور کامل لغو شود. 
امیر عبداللهیان در یادداشــتی در روزنامه پرشــمارگان کامرســانت چاپ مســکو نوشــت: 

کــرات ویــن بایــد اجــرای کامــل و موثر برجام و نیز بهبــودی روابط بازرگانی و  هــدف اصلــی مذا
همکاری های اقتصادی پایدار با جمهوری اسالمی ایران باشد. بدیهی است برای بازگشت 

 | صفحه 2 به برجام، همه تحریم ها در مورد ایران باید بطور کامل لغو شود...

صفحه 3 

اعالم قیمت های جدید 

مجوز افزایش قیمت  خودروهای داخلی صادر شد
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رئیس مجلس:
  روابط دوجانبه 

 و پارلمانی ایران و ترکیه
 تقویت می شود

     رئیــس مجلــس شــورای اســالمی پیــش 
کیــد بــر تقویــت روابــط  از ســفر بــه ترکیــه بــا تا
دوجانبــه و پارلمانــی بیــن ایــران و ترکیــه از 
پیگیری موضوعات فلســطین و افغانســتان 
در اتحادیــه بیــن المجالس کشــور های عضو 
خبــر   )PUIC( اســالمی  همــکاری  ســازمان 

داد...

وزیر بهداشت:

کرونا  نگران افزایش 
در مدارس هستیم

کــرد: نگــران       وزیــر بهداشــت اظهــار 
کــه  گشــایی مــدارس هســتیم زمانــی  باز
تجمع ایجاد می شود شیوع بیماری کرونا 
بیشــتر می گــردد بــه همیــن علــت دانــش 
کســن نزدنــد می تواننــد بــه  آموزانــی کــه وا
صورت غیر حضوری از کالس ها استفاده 

 | صفحه 7  | صفحه 2 کنند...

 امکان تکرار حادثه پالسکو 
پیش روی 129 ســاختمان ناایمن تهران اســت

شبه پالسکوهای نگون بخت
7

آمادگی ایران و آذربایجان برای 
توسعه روابط در حوزه آب و انرژی

4

 همه مجوزها را می دهند 
کران توقیف می کنند! و شب ا

8

 مالیات در کمین خریداران 
و فروشندگان ارز

3

دالیل گرانی اخیر دالر در بازار غیررسمی چیست؟ 

دست های آلوده
3

 مصائب 
دالریزه شدن اقتصاد

 رضا کربالیی 
کارشناس مسائل اقتصادی

اقتصاد ایران دســت کم دو دهه اســت که 
با همه گیری دالریزه شــدن روبه رو شده و 
هنوز واکسن مطمئنی برای افزایش سطح 
تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های ارزی 
کشف نشده است. پیش بینی پذیر بود که 
بــازار ارز به روند مذاکرات وین بر ســر لغو 
تحریم ها علیه ایران واکنش نشان دهد، اما 
مسئله ای که به ویژه از سوی تصمیم سازان 
و سیاســت گذاران مغفول مانده، این است 
که آیا واقعا افزایش قیمت دالر در روز های 
گذشته فقط ناشی از دور اخیر مذاکرات بوده 

است یا عوامل دیگری دارد.
در ســوی مقابل نوع واکنش و تدبیر بانک 
مرکزی به عنوان سیاســت گذار ارزی هم 
نشان می دهد که همچنان تکیه بر ابزار ها و 
سامانه ها اولویت نخست فرض شده است و 

کمتر به اصالح سیاست ها توجه می شود.
این مسئله اکنون به دولت و بانک مرکزی 
محدود نیست، بلکه دست کم در دولت های 
نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم تجربه شده 

و شکست خورده است.
وقتی هدف مهار قیمت دالر باشد و نه ثبات 
در بازار ارز و وقتی مبنای تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی ها اصالح مسیر اقتصاد نباشد، 
بدیهی است که با تغییر دولت ها نتیجه تغییر 
نمی کند و بازهم شــاهد تکرار شوک های 

ارزی خواهیم بود.
انتظــار مــی رود در دولت ســیزدهم یک 
هماهنگــی واقعی و جدی برای اصالحات 
در اقتصاد ایجاد شــود. یکی از متغیر های 
داخلــی و اثرگذار بــر وضعیت اکنون بازار 
ارز را باید در روند شاخص های کالن پولی 
ازجملــه پایه پولی و نرخ رشــد نقدینگی 
جست وجو کرد و تا زمانی که نرخ تورم در 
محدوده مطلوب قرار نگیرد، این بار عالوه بر 
انگیزه های سفته جویانه در بازار ارز، شاهد 
تقویت انگیزه سرمایه گذاری با هدف حفظ 
ارزش دارایی ها در برابر شــوک های تورمی 

خواهیم بود.
راز مصیبــت دالریزه شــدن اقتصــاد در 
بی ثباتی مالی و اقتصادی و روشــن نبودن 
چشم انداز آینده است و پیشنهاد می شود 
که گروه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در 
تصمیم گیری شان ثبات اقتصادی را هدف 
قرار دهند؛ چه اینکه اگر هدف درست ترسیم 
شود، می توان به تصویری روشن و مثبت از 
آینده دست یافت.در رویارویی با همه گیری 
شوک های ارزی، افتادن در بیراهه گذشته، 
یعنی ارزپاشی، اشتباه است و ضروری است 
دولت و بانک مرکزی پیش از آنکه دنباله رو 
قیمت ها و درصدد پایین آوردن آن باشند، 
نقش ثبات ساز را ایفا کنند و صیانت ذخایر 
ارزی کشــور را اولویت نخســت بدانند و از 
این ذخایر با ترســیم سیاست های صحیح 
و ریل گذاری دقیق با هدف ایجاد ثبات در 

اقتصاد استفاده کنند.

یادداشت

سخنگوی دولت:

افزایش قیمت خودرو باید با اطالع رسانی به مردم انجام شود
سخنگوی دولت گفت: اینگونه نیست که مسائل کالن اقتصادی یک 
شبه درمان شود، تالش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ثبات قیمت 
ها اســت. شــاخص ها هم نشــان می دهد که شیب تورم کنترل شده 
و مرحله به مرحله به ســمت ثبات اقتصادی می رویم و نتایج آن در 

آینده مشخص خواهد شد.
علی بهادری جهرمی در تشــریح اقدامات ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم، 
اظهار کرد: مهمترین نقطه قوت دولت سیزدهم پشتکار آن است. در 
طول این ســه ماه دولت شــبانه روزی مشغول فعالیت است. از شش 
صبح برنامه های کاری رسمی دولت درحوزه های مختلف آغاز می شود. 
وی افزود: هماهنگ شدن سالیق مختلف در بخش های مختلف دولت 
مقــداری زمان می برد. شــاید یکــی از نقاط ضعف دولت عدم اطالع 

رسانی دقیق به مردم باشد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه در ابتدای آغاز به کار دولت جدید 
اصلی ترین مساله مبارزه با ویروس کرونا و تأمین واکسن بود، یادآور 
شد: آقای رئیسی بالفاصله پس از انتخابات، حتی قبل از تشکیل کابینه، 
تامین واکســن را در دســتور کار قرار دادند. بر همین اساس تعامل با 
کشورهای مختلف برای تامین واکسن آغاز شد و رئیس جمهور عالوه 
بر پیگیری شخصی، تعدادی از وزارتخانه ها را مامور پیگیری تامین 
واکسن کرد. بهادری جهرمی با اشاره به عملکرد وزارت نفت در فروش 
نفــت، اظهار کرد: وزارت نفــت موفقیت های خوبی در فروش نفت و 
بازگرداندن درآمدهای حاصل از آن داشته است. دولت سیزدهم لغو 

تحریم ها را وظیفه خود می داند و باجدیت آن را پیگیری می کند.
وی تاکیــد کرد: به مــوازات فعالیت ها برای لغو تحریم ها تالش برای 
خنثی ســازی آن نیز ادامه دارد.ســخنگوی دولت با بیان اینکه دولت 
وقتی مسئولیت را برعهده گرفت مشکل اصلی، تامین کاالهای اساسی 
و میزان اســتاندارد آن در انبارهای کشــور بود، گفت: در اوایل دولت 
ســیزدهم، یک سوم استاندارد معین، در انبارها کاالی اساسی وجود 
داشــت، حتی هشــدارهایی در خصوص عدم تامین برخی کاالهای 
اساسی داده می شد. االن که زمان گذشته است می توانیم این را اعالم 
کنیم که خیلی از مسئوالن آن زمان می گفتند ما ممکن است با بحران 
نان مواجه شویم. پیش بینی این بود که در کمتر از یک ماه بعد ما بحران 
نان خواهیم داشت. بهادری جهرمی با اشاره به برنامه ریزی های دولت 
برای تامین کاالهای اساسی، اظهار کرد: با این اقدام دولت و در دستور 

کار قرار گرفتن این امر، معضل موجود هم رفع شد. مردم مدت هاست 
در سختی اقتصادی قرار دارند و برای خرید مایحتاج با مشکل مواجه 

هستند که دولت این وضعیت را به ارث برده است.
وی با اشاره به دالیل شیب تند تورم در کشور، تاکید کرد: به واسطه 
حجم نقدینگی و کسری بودجه به طور طبیعی شاهد شیب تند تورم 
در کشــور بودیم. دولت در این  مدت توانســت شــیب تورم را کاهش 

دهد، که این به معنای کاهش افزایش قیمت است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اینگونه نیست که مسائل کالن اقتصادی 
یک شــبه درمان شــود، تالش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ثبات 
قیمت ها است. شاخص ها هم نشان می دهد که شیب تورم کنترل 
شــده و مرحله به مرحله به ســمت ثبات اقتصادی می رویم و نتایج 
آن در آینده مشــخص خواهد شــد. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه 
رویکرد رئیس جمهوری فردی نیست و آن را قبول ندارد، یادآور شد: 
آقای رئیسی معتقد هستند نخبگان و مدیران مرتبط باید نقشه راهی 
را تدوین و به ســمت آن حرکت کنند. برای جلوگیری از تصمیمات 
فردی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تشکیل شده است.وی با بیان 
اینکــه رئیــس جمهوری بر این موضوع تاکید دارند که مردم نباید از 
تصمیمات اقتصادی شوکه شوند، ادامه داد: رئیس جمهوری معتقدند 
که صبح جمعه ها باید برای مردم شــیرین باشــد. آیت اهلل رئیسی به 
حضور بین مردم اعتقاد جدی دارند و وزیران و مســئوالن را به این 
امر مجاب می کنند. ســخنگوی دولت همچنین با اشــاره به برگزاری 
سفرهای استانی افزود: تصمیمات و کار کارشناسی سفرهای استانی 

پیش از ســفرها انجام می شــود و تکمیل پروژه های نیمه تمام از 
اولویت های دولت است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت هرگز نخواهد توانست بدون مردم 
مشــکالت را حل کند، یادآور شــد: این یک واقعیت اســت و موفقیت 
در کنترل کرونا حاصل همکاری مردم و دولت در یک مســیر اســت. 
دیوارهــا بیــن مردم و دولت باید از بین برود؛ تا وقتی این دیوار از بین 
نرود مردم و دولت به تنهایی راه خود را خواهند رفت.وی با اشاره به 
دیدار امروز رئیس جمهوری با دانشجویان به مناسبت فرارسیدن ۱۶ 
آذر، گفت: در دیدار امروز رئیس جمهوری با دانشجویان، همه سالیق 
و با هر نگرشی دولت را نقد کردند و رئیس جمهوری با صبر به نقد همه 
گوش داد. آقای رئیسی تاکید دارند که مسئولین باید در دانشگاه ها 

حاضر شوند و حرف دانشجویان و مردم را بشنوند.
ســخنگوی دولت ادامه داد: یک عرف و مســیر غلطی بوده اســت که 
همیشه هر مدیری که می آید احساس می کند باید اتوبوسی همه را 
عوض کند. چه کسی چنین حرفی را زده است؟ باید واقعا همه عوض 
شــوند؟ یعنی همه یکســره همیشه بد منصوب شده اند و بد انتخاب 
شده اند؟ واقعاً آنقدر ما بهم اعتماد نداریم؟ این یکی از مشکالت کشور 
ماســت و باید آن را حل کنیم. ســخنگوی دولت یادآور شــد: اگر قرار 
اســت شایسته ســاالری کنیم از جیب مان نمی توانیم مدیر شایسته 
درآوریــم. بایــد مصادیق را یکی یکی ارزیابی کنیم و با گزینه موجود 
تطبیق دهیم، شــاید آن فرد بهتر از گزینه جایگزینش باشــد. اگر به 
جمع بندی نرسیم که تغییر الزم است حجیتی نداریم که تغییر ایجاد 
کنیم چون مدیر جدیدی هم که می آید عرفا تا مدتی نمی توان تغییرش 
داد و اگر عجله ای در انتصاب داشته باشیم شاید بعداً به شکل دیگری 
مشکل ایجاد شود. بهادری جهرمی همچنین با اشاره به علت افزایش 
ناگهانی  قیمت خودرو و دســتور رئیس جمهوری برای جلوگیری از 
آن، اظهار کرد: اساسا خودرو موضوع ستاد هماهنگی اقتصادی نبوده 
است. خودرو مطابق قانون باید ستاد تنظیم بازار نسبت آن هماهنگی 
می داشت که نهادی قانونی است.وی تاکید کرد: یکی از دالیل اقدام 
آقای رئیســی درباره جلوگیری از افزایش قیمت خودرو صرف نظر از 
درستی یا نادرستی آن، همین بود که باید این امر با اطالع رسانی به 
مردم انجام شود و مردم شوکه نشوند. مقدماتش فراهم شود تا مردم 

مطلع شوند که قرار است قیمت افزایش پیدا کند.
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سیاست 2
رئیس مجلس:

  روابط دوجانبه 
 و پارلمانی ایران و ترکیه

 تقویت می شود
رئیس مجلس شورای اسالمی 
پیش از ســفر به ترکیه با تاکید 
بــر تقویت روابــط دوجانبه و 
پارلمانــی بین ایران و ترکیه از 
پیگیری موضوعات فلســطین 
و افغانســتان در اتحادیــه بین 
المجالــس کشــور های عضو 
ســازمان همکاری اســالمی 

)PUIC( خبر داد.
 بنــا به اعالم خانه ملت، محمد 
قالیباف )چهارشنبه،  باقــــر 
۱۷ آذرمــاه( پیــش از عزیمت 
بــه کشــور ترکیــه در جمع 
خبرنــگاران، گفت: این ســفر 
بــه مــدت ۲ روز و بــه دعوت 
آقای شــنتوپ رئیس مجلس 
ترکیه برای شرکت در اتحادیه 
کشــور های  بین المجالــس 
همکاری های  ســازمان  عضو 
اســالمی انجام می شــود که 
در این مدت ۲ روزه، رؤســای 
مجالس کشــور های اسالمی 
گردهم جمع شده تا در ارتباط 
بــا موضوع فلســطین و بحث 
مربوط به مهاجرت افغانستان 
در کشــور های اسالمی تبادل 
نظر صــورت گیرد چرا که این 
موضوعات از جمله موضوعات 
جــدی امروز منطقــه بوده و 
فرصتی مناســب برای تبادل 
نظــر در خصــوص آن ها ایجاد 
مجلس  اســت.رئیس  شــده 
شــورای اســالمی با اشاره به 
سیاســت خارجــی جمهوری 
اســالمی مبنی بر اولویت دادن 
به گسترش روابط با کشور های 
اســالمی و منطقــه، ادامه داد: 
این سفر فرصت مناسبی برای 
پیشــبرد اهداف در چارچوب 

این سیاست است.
رئیس مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: امیدواریم این 
سفر منجر به توسعه همکاری ها 
مخصوصا دیپلماسی پارلمانی 
المجالس کشــور های  بیــن 
اســالمی به ویژه کشور ترکیه 
شــود. باید بتوانیــم از فرصت 
گروه های دوستی پارلمانی نیز 
برای تکمیل سیاست خارجی 
اســتفاده کنیم. امروز بیش از 
پیش نیازمند اســتفاده از این 
ظرفیــت برای امنیت منطقه و 

امنیت بین الملل هستیم.
گفتنی است در این سفر عادل 
نجف زاده رییس گروه دوستی 
پارلمانی ایران و ترکیه، ســارا 
فالحی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس، 
ابراهیم رضایی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس و ابوالفضــل عمویی 
دیگر عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس 
نیز، رییس مجلس را همراهی 

می کنند.

گزارش

ح  رییس کمیسیون مشترک طر
صیانت از فضای مجازی خبر داد؛

پیشنهاد حذف »بند 
مسدودسازی شبکه های 

 اجتماعی خارجی« 
 در ورژن جدید 

طرح صیانت
رییس کمیســیون مشترک 
طرح صیانت از فضای مجازی 
از پیشــنهاد حــذف »بنــد 
مسدودســازی شــبکه های 
اجتماعی خارجی« در ورژن 

جدید این طرح خبر داد.
 رضا تقی پور رییس کمیسیون 
مشــترک طــرح صیانت از 
فضای مجــازی، ظهر امروز 
در نشست خبری خود ضمن 
ارائــه توضیحاتــی پیرامون 
رونــد مطــرح شــدن طرح 
صیانت، تشــکیل کمیسیون 
مشترک و روند بررسی طرح 
تا این لحظه، از تغییراتی قابل 

توجه در این طرح خبر داد.
تقی پور در این نشســت طی 
سخنانی، گفت: طرح در جلسه 
دهم کمیســیون مشترک با 
تصمیم اعضای کمیســیون 
به مرکز پژوهش های مجلس 
بازگشــت تا بعد از بررســی 
بیشــتر پیشنهادات دولت بار 
دیگر به کمیســیون بازگردد. 
در اینجا ما یک جمع بندی از 
نظرات اعضا داریم و نسخه ای 
را در تاریــخ ۱۰ آذر به اتفاق 
تعدادی از اعضاء کمیســیون 
جمع بنــدی کردیم که البته 
یک نســخه رسمی نیست اما 
به عنوان پیشــنهاد در مرکز 
پژوهش هــا بررســی خواهد 

شد.
ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
جمع بنــدی تغییــرات قابل 
توجــه و مهمی در طرح ایجاد 
شــد کــه من در ایــن رابطه 
توضیحاتی را عرض می کنم.

رییس کمیســیون مشترک 
طرح صیانت از فضای مجازی، 
ادامــه داد: در نســخه جدید 
ایــن طرح، پیشــنهاد حذف 
بند مربوط به مسدودســازی 
شبکه های اجتماعی خارجی 
را ارائــه دادیــم. این یکی از 
محورهایــی بــود که چالش 
زیــادی ایجاد کــرد البته ما 
برداشت مان این بود که بیشتر 
سوء برداشت است و بارها هم 
اعضای کمیسیون و هم بنده 
و شــخص رییس مجلس در 
ایــن رابطه صحبــت کردیم 
کــه مقصود مــا از این طرح 
فیلترینگ نیست با این حال 
با توجه میزان حساسیتی که 
روی این مســأله وجود دارد، 
پیشــنهاد حذف بند مربوط 
بــه مسدودســازی را مطرح 

کردیم.

 وزیر امور خارجه:

برای بازگشت به برجام همه تحریم ها باید لغو شود
 حســین امیرعبداللهیــان 
وزیــر امــور خارجــه در 
یادداشــتی در یک روزنامه 
روســی یادآورشد که برای 
بازگشــت به برجــام، همه 
تحریم های آمریکا در مورد 
ایــران باید به طور کامل لغو 

شود.
در  عبداللهیــان  امیــر 
روزنامــه  در  یادداشــتی 
پرشــمارگان کامرســانت 
چاپ مســکو نوشت: هدف 
اصلی مذاکــرات وین باید 
اجرای کامل و موثر برجام و 
نیز بهبودی روابط بازرگانی 
و همکاری هــای اقتصادی 
پایدار با جمهوری اســالمی 
ایران باشــد. بدیهی اســت 
برای بازگشت به برجام، همه 
تحریم ها در مورد ایران باید 

بطور کامل لغو شود.
وزیر امور خارجه در ابتدای 
یادداشت خود یادآورشد که 
پس از شش دور مذاکرات در 
وین که بخاطر مواضع ایاالت 
متحــده آمریــکا و به دلیل 
زیاده خواهانه  خواسته های 
آن کشــور ناموفــق ماند، 
مذاکره کننــدگان بار دیگر 
هفته گذشــته در وین گرد 

هم آمدند.
وی افــزود: هدف اصلی این 
مذاکــرات احیــای حقوق 
مــردم ایــران و لغوتحریم 
ها اســت که بطور یکجانبه 
و فراملی ازســوی آمریکا و 
پس از خروج از برجام وضع 

شده است.
امیرعبداللهیان یادآورشــد 
کــه آمریکا روز هشــتم ماه 
مــی ســال ۲۰۱۸ بطــور 
یکجانبــه از برجــام خارج 
شد. این اقدام واشنگتن در 
عرصه بین المللی غیرقانونی 
خوانده شده و محکوم شد.

وزیر خارجــه ادامه داد که 
جامعــه جهانــی اتفاق نظر 
دارد کــه این گونه اقدامات 
آمریکا نشانگر نادیده گرفتن 
قوانیــن بین المللی ازجمله 
منشــور ملل متحد است و 
به امنیــت و آرامش جهان 

ضربه می زند.
کامل  ایران بر لغو 

تحریم ها اصرار دارد
ادامه  در  امیرعبداللهیــان 
یادداشــت خود در روزنامه 
روســی افــزود به رغم روی 
کار آمــدن دولــت جدید 
در آمریــکا، تحریــم های 
یکجانبــه  و  غیرقانونــی 
باقی  همچنان  واشــنگتن 

مانــده اســت.عالوه بر آن 
سیاســت اعمال تحریم در 
ایــران همچنــان اجرا می 

شود.
وی ادامه داد : هیچ شــکی 
نیســت کــه هــدف اقدام 
هــای آمریــکا، جلوگیری 
از اســتفاده ایران و ســایر 
کشورهای شــرکت کننده 
در برجــام و جامعه جهانی 
از حقــوق و امتیازات در این 
توافــق و قطعنامــه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت است.
وزیــر خارجه کشــورمان 
یادآورشــد که ســه دولت 
اروپایی عضو برجام هرچند 
کــه رویکــرد آمریــکا را 
غیرقانونــی و غیرقابل قبول 
مــی دانند اما همچنان هیچ 
اقدام موثری نمی کنند و از 
مواضع واشنگتن پیروی می 
کنند. وی با انتقاد از مواضع 
غربی ها در برجام نوشــت: 
اقدام هــای مخرب آمریکا 
و مواضع موافق ســه کشور 
اروپایی به این اقدامات، همه 
امتیازات اقتصادی ایران در 

این توافق را از بین برد.
امیرعبداللهیان نوشت: این 
واقعیت های تلخ چند سال 
اخیر بایــد راهنمایی برای 
آینده باشــد. ادامه رویکرد 
مخــرب ترامــپ ازســوی 
دولت جدید آمریکا، ســوال 
برانگیز اســت و این مساله را 
مطرح می کند که آیا دولت 
آمریــکا در واقع اراده برای 
اجرای تعهــدات خود دارد 
و آیــا آماده بــرای انصراف 
سیاســت های دولتی قبلی 
این کشــور اســت. با توجه 
به اقدامــات چند ماه اخیر 
آمریکا پاســخ این ســوال 

روشن است.
امیرعبداللهیــان افزود که 
در همین حــال هیچ کس 
نمی توانــد عــزم جــدی و 
حسن نیت ایران در پایبندی 
کامل به تعهدات خود را زیر 

ســوال برد. ایــران پس از 
خــروج غیرقانونی آمریکا از 
برجــام و وضع تحریم های 
غیرقانونــی، از اعمال تدابیر 
جبران کننــده خودداری 
کرد و باتوجه به درخواست 
برجام  در  شرکت کنندگان 
و اتحادیــه اروپــا به عنوان 
هماهنگ کننــده معاملــه 
هسته ای از اجرای تعهدات 
خــود طفره نرفــت تا اینکه 
اعضــای برجــام بتواننــد 
پیامدهــای منفی در رابطه 
بــا اعمــال ضدبرجامــی 
واشــنگتن را جبران کنند. 
امــا باتوجه بــه اینکه این 
وضعیت غیرسازنده به طول 
انجامید، ایران که یک سال 
صبــر راهبردی کرد بخاطر 
افزایش فشارهای تحریمی 
ازسوی آمریکا و عدم رعایت 
تعهدات ســه کشور اروپایی 
هیچ راه دیگری جز استفاده 
از حقــوق خود بر اســاس 
بندهــای ۲۶ و ۳۶ برجــام 
نداشــت و بتدریج از از روز 
هشــتم ماه می سال ۲۰۱۹ 
اجرای بخشــی از تعهدات 

خود را به تعلیق در آورد.
وزیــر خارجه کشــورمان 
تصریــح کــرد: بخاطر عدم 
اقدام هــای  و  پیشــرفت 
قاطعانــه اعضــای برجام، 
مجلس شورای اسالمی روز 
دوم ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ 
قانون برنامه تدابیر راهبردی 
بــرای لغو تحریم ها و دفاع از 
منافع مردم ایران را تصویب 
کــرد. این قانون دولت ایران 
را موظف می کند درصورت 
ادامــه عدم پایبندی اعضای 
برجــام به تعهــدات خود، 
اجرای تعهدات داوطلبانه در 
برجام را بتدریج متوقف کند.
وی در ادامه یاداشــت خود 
نوشــت: جمهوری اسالمی 
ایــران به رغــم عدم اجرای 
تعهــدات غــرب در برجام، 
برای نشــان دادن حســن 

نیــت و لغــو تحریم هــای 
یکجانبــه همینــک برای 
مذاکرات ثمربخش با گروه 
۱+۴ به منظور دســتیابی به 
توافق هــای خوب آمادگی 
دارد. ایران حسن نیت دارد 
و بــرای موفقیت مذاکرات 

مصمم است.
امیرعبداللهیــان افزود: در 
همیــن حال نباید از یاد برد 
کــه وضعیت کنونی بخاطر 
اقدامــات آمریــکا بوجود 
آمده اســت و در چهار سال 
گذشته واشــنگتن از هیچ 
اقدامی برای نابودی برجام 
دریغ نکرد و تهران هر آنچه 
در توان داشــت برای حفظ 

برجام بکار گرفت.
گشت  آمریکا باید برای باز

به برجام تحریم ها را 
کند لغو 

وزیر خارجــه تصریح کرد: 
ایران در شش دور مذاکرات 
به این نتیجه رسید که آمریکا 
این واقعیــت را درک نکرد 
کــه بدون لغــو تحریم های 
علیــه مردم ایــران در دوره 
خروج واشــنگتن از معامله 
هســته ای، هیچ راهی برای 
بازگشــت بــه برجام وجود 
نــدارد.وی یادآور شــد که 
قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت ســازمان ملل از همه 
کشورهای شــرکت کننده 
در برجــام می خواهد از هر 
گونه اقدامی که به این توافق 

ضربه بزند، بپرهیزند.
وزیــر خارجه بــا تاکید بر 
ضــرورت همه تحریم ها در 
مــورد ایران افــزود: ایران 
در صــورت ارائه تضمین و 
جبران خســارت و لغو موثر 
تحریم که با راستی آزمایی 
تایید شود آماده برای توقف 

تدابیر جبران کننده است.
امیرعبداللهیــان تصریــح 
کرد: مساله تضمین ها برای 
ایران بســیار مهم اســت. 
تهران بررسی جدی مساله 

بازگشت آمریکا به برجام را 
درصورتی که تضمین برای 
اینکه اقدام واشنگتن دوباره 
تکرار نمی شود، غیرممکن 

می داند.
وی نوشــت: واشنگتن باید 
ماهیــت درازمدت توافق ها 
را تضمیــن کند در غیراین 
صورت شــرکای اقتصادی 
ایران نمی توانند در همکاری 
با این کشور اطمینان خاطر 
داشته باشند که رویدادهای 
ســال ۲۰۱۸ دوباره تکرار 

نمی شود.
ایران در مورد 

موضوع های خارج از 
کره نمی کند برجام مذا

وزیــر خارجــه در ادامــه 
یادداشــت خود افزود: یک 
نکتــه مهم این کــه ایران 
برای دســتیابی بــه توافق 
های خــوب در وین مصمم 
اســت و برای نشــان دادن 
حســن نیــت در این زمینه 
آمادگی دارد اما خواســته 
هــای خــارج از برجــام را 
نمی پذیرد. وی تاکید کرد: 
ایــران هیچــگاه مذاکرات 
در مــورد موضوعات خارج 
ازچارچــوب برجام نخواهد 

کرد.
یادآورشد:  امیرعبداللهیان 
به این نکته هم اشــاره می 
کنم که فرصت کنونی برای 
مذاکرات تا ابد وجود نخواهد 
داشــت. آمریکا و سه کشور 
اروپایــی باید این واقعیت را 

درک کنند.
وی ادامــه داد: ایــران برای 
ادامه تالش های دیپلماتیک 
فعاالنــه به منظور لغو تحریم 
های غیرقانونی آمریکا مصمم 
است اما در همین حال از ابزار 
موثر برای خنثی کردن اثار و 
توسعه برنامه اقتصادی کشور 

برخوردار است.
وی در یاداشــت خــود در 
روزنامه روسی تصریح کرد 
که بدون شــک ایران باید از 
برنامه هســته ای صلح آمیز 
خــود منحرف نشــود و از 
دســتاوردهای دانشمندان 
و صنایــع هســته ای صلح 
آمیــز خود دفــاع کند و به 
رغم تحریم های غیرقانونی 
و ضدانســانی از پیشــرفت 
همه جانبه کشــور در حوزه 
هــای صنعتــی، بازرگانی، 
کشــتیرانی و دریانوردی و 
فضایــی و علمــی و دفاعی 
و تکنولوژیکــی صرف نظر 

نخواهد کرد.

گزارش



روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 18 آذر 1400  شماره پیاپی 1988 4w جمادی االول 1443   9 دسامبر 2021 w w . r o o z g a r p r e s s . i r

3اقتصاد خودرو

کوتاه از اقتصاد

اعالم قیمت های جدید 

مجوز افزایش قیمت  
خودروهای داخلی 

صادر شد
در حالیکه چند چهارشنبه، از 
چهارشنبه هایی که وعده داده 
شده بود تا تکلیف قیمت گذاری 
خودرو مشــخص شــود، می 
گذرد در نهایت چهارشــنبه 
)۱۷ آذرماه( این وعده محقق 
شــد و قیمت های جدید اعالم 
شــد.معاون بازاریابی و فروش 
گروه صنعتی ایران خودرو در 
پــی اصــالح قیمت ها، میزان 
افزایــش قیمــت محصوالت 
این گــروه خودروســازی را 
حــدود ۱۸ درصــد بر مبنای 
تورم بخشــی اعــالم کرد.در 
گروه محصوالت ایران خودرو، 
در خانــواده پژوهــا، پژو ۲۰۶ 
tu۳ )بــا افزایش ۱۹ میلیون 
و ۸۸۱ هــزار و ۱۶۶ تومان( به 
۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ 
تومــان، پژو i ۲۰۷ )با افزایش 
۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ 
تومان( به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ 
 ۲۰۷i هــزار و ۴۲۶ تومان، پژو
فرمــان برقی )بــا افزایش ۲۸ 
میلیــون و ۵۶۷ هــزار و ۹۹۱ 
تومان( به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ 
 i ۲۰۷ هــزار و ۵۵ تومان، پژو
پانوراما )با افزایش ۱۵ میلیون 
و ۳۹۳ هــزار و ۳۳۶ تومان( به 
۲۰۵ میلیــون و ۴۳۴ هــزار و 
 XU ۵۱۱ تومــان، پژو پارس
۷ )بــا افزایــش ۲۱ میلیون و 
۹۹۴ هــزار و ۸۰۰ تومان( به 
۱۴۴ میلیــون و ۱۸۸ هــزار و 
 TU۵ ۱۳۲ تومان، پژو پارس
)با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۸۲ 
هــزار و ۲۵۷ تومان( به ۱۵۰ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار و ۹۰۸ 
تومان، پژو پارس دوگانه سوز 
)با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۵۶ 
هــزار و ۴۴۲ تومان( به ۱۴۹ 
میلیــون و ۸۳۶ هــزا و ۶۷۸ 
تومان و پژو ۴۰۵ دوگانه ســوز 
XU۷ )با افزایش ۱۹ میلیون 
و ۳۸۹ هــزار و ۰۲۰ تومــان( 
بــه ۱۲۷ میلیون و ۱۰۵ هزار 
و ۸۰۰ تومان رســیده اند. پس 
از اخذ مجــوز افزایش قیمت 
محصوالت گروه خودروسازی 
ســایپا، این خودروســاز نیز 
قیمــت جدیــد محصوالت 
خــود را اعــالم کــرد.در این 
پراید  گــروه خودروســازی 
وانــت )ســایپا ۱۵۱( که تنها 
بازمانــده محصوالت خانواده 
پرایدهاست، با افزایش قیمت 
۲۰ میلیــون و ۹۲ هزار و ۲۰۰ 
تومان به ۱۳۱ میلیون و ۷۱۵ 
هــزار و ۷۰۰ تومان رســیده 
اســت. در خانواده تیباها، تیبا 
)با افزایش ۱۵ میلیون و ۶۲۳ 
هــزار و ۶۰۰ تومان( به ۱۰۲ 
میلیــون و ۴۲۱ هــزار و ۵۰۰ 
تومــان و تیبا ۲ )با افزایش ۱۶ 
میلیــون و ۵۷۰ هزار تومان( 
بــه ۱۰۸ میلیون و ۶۲۵ هزار 
و ۳۰۰ تومــان، افزایش قیمت 

یافته اند.

 مالیات 
کمین خریداران   در 

و فروشندگان ارز
ســازمان امــور مالیاتــی اعالم 
کرد: به اطــالع کلیه خریداران 
و فروشــندگان ارز می رســاند 
که طبــق قانــون مالیات های 
مســتقیم، خریــد و فروش ارز 
مشــمول مالیات بــوده و کلیه 
اشــخاص فعــال در این بخش 
مکلــف به ثبت نــام و پرداخت 
مالیات تعیین شــده هســتند.

ســازمان امور مالیاتی کشور در 
اطالعیه ای اعالم کرد: در راستای 
اجرای مقررات  ماده ۱۶۳ قانون 
مالیات های مســتقیم، با اعالم 
بانک مرکزی نسبت به برقراری 
مالیات علی الحســاب به میزان 
۱۰ درصــد از فــروش ارز آنهــا 
اقدام می کند.اشــخاص مذکور 
مکلف انــد با مراجعــه به درگاه 
الکترونیکی ســازمان به نشانی 
www.tax.gov.ir نســبت بــه 
ثبت نــام اقدام کنند.در صورت 
عدم ثبت نام به موقع و پرداخت 
مالیــات در نظام مالیاتی، عالوه 
بر شــمول مالیات و جرائم غیر 
قابــل بخشــش کــه از طریق 
عملیــات اجرایی وصول خواهد 
شد، مشمول مجازات های مقرر 
در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های 
مســتقیم از جمله مجازات های 
درجه شش محکوم خواهند شد.

 تکذیب تهاتر نفت 
کستانی با برنج پا

دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
مباحــث مطرح شــده مبنی بر 
تهاتــر نفت با برنج پاکســتان را 
رد کرد و گفت: به نظر می رســد 
صحبت مدیرعامل شرکت ملی 
نفــت ایران در این زمینه ســند 
باشــد که گفته در قبال فروش 
نفــت، هیچ قــراردادی در هیچ 
کشوری نداریم.مسیح کشاورز، 
تاکید کرد: ممکن است در زمینه 
فروش برق چنین اقدامی انجام 
شــود که در این حوزه نیز یکبار 
و زمانــی که بــرای واردات برنج 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی تخصیــص 
می یافــت، قرار بود در ازای برقی 
که به پاکســتان فروخته شــده 
بــود برنج وارد شــود اما قیمتی 
که برای این محصول پیشــنهاد 
دادنــد نزدیک بــه بازار آزاد بود 
و بــرای همین واردکنندگان آن 
را نپذیرفتند.ایــن فعال صنفی 
تصریــح کرد: از طرفی چون این 
کار بایــد از طریق بانک ها انجام 
شــود و ما در شرایط تحریم قرار 
داریم کشور پاکستان تمایلی به 
انجام آن ندارد.کشــاورز تاکید 
کــرد: در واقع چنیــن اقدامی 
غیرممکن و غیر عملیاتی اســت 
و نیاز به انجــام هماهنگی های 
گســترده در ســطوح بــاال از 
جملــه بانک مرکزی و ریاســت 
جمهــوری دارد. این اقدام باید 
مزیتی  واردکننــدگان  بــرای 
داشــته باشــد تا مایل به انجام 

آن باشند .

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای 
بخش کوچکی از جامعه شده اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می شود؛ 
امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند.محمد صفایی 
به رانت موجود در بحث ارز ترجیحی اشــاره کرد و گفت: واقعیت آن اســت که 
ارز ترجیحی در کشــور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شــده 
اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می شود. لذا امیدواریم دولت ریسک 
آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند و تا زمانی که این ارز ترجحی حذف 
نشــود رانت در در این حوزه باقی می ماند چون موضوع قابل مدیریت نیســت.
این نماینده به در رابطه با تأثیر ارز ترجیحی بر وابستگی به برخی محصوالت 

از جمله دارو و گندم گفت: اینکه در گندم به خودکفایی برسیم علتش به این 
برمی گردد که باراندگی خوب داشته باشیم و یا دیم زارهایمان مناسب باشند. 
البته در دارو رو به جلوییم ولی محصوالت کشــاورزی مان بســتگی به شــرایط 
جوی وآب وهوایی دارد. وقتی خشکسالی باشد طبیعتاً دچار چالش می شویم 
و باید برای تأمین نیاز مردم واردات داشته باشیم. ولی خب تأثیر ارز ترجیحی 
نیز بر وابســتگی برخی محصوالت نیز غیرقابل انکار اســت. لذا باید برای همه 
حوزه ها یکبار برای همیشه جراحی انجام بدهیم.وی گفت: حذف ارز ترجیحی 
باعث می شود بازار متعادلی داشته باشیم، قیمت ها هم واقعی می شود و طبیعتاً 

رقابت های نیز واقعی خواهد شد.

عضو کمیســیون اقتصادی :

رانت ارز ترجیحی در ایران قابل مدیریت نیست

خبر ویژه

گرانی اخیر دالر در بازار غیررسمی چیست؟  دالیل 

دست هــــــــــــــــای آلوده

در روزهــای اخیــر روند صعودی قیمت 
دالر در بازار غیررســمی ادامه یافت که 
یکــی از عوامــل موثر بر آن را می توان به  
نتیجه نرســیدن مذاکــرات وین در دور 
نخست دانست، اما به اعتقاد کارشناسان 
تــا زمانی که تورم بــاال در اقتصاد ایران 
وجــود دارد، نمی تــوان انتظار دیگری 
داشــت. در این شــرایط دولتمردان نیز 
عقیــده دارند که افزایش نرخ ارز ارتباط 
مســتقیمی با شــروع مذاکرات برجامی 
دارد. پس از منتشر شدن خبر به نتیجه 
نرســیدن مذاکرات وین در دور نخست، 
بــازار غیررســمی ارز در واکنش به این 
موضــوع رونــد صعودی به خود گرفت و 
قیمــت دالر از ۳۰ هــزار تومان نیز عبور 

کــرد. در این بین، عوامل زیادی بر روند 
صعودی نرخ غیررسمی ارز مطرح شد، اما 
به نتیجه نرســیدن مذاکرات وین در دور 
نخست فعال اصلی ترین دلیل این موضوع 
مطرح شده است.به اعتقاد کارشناسان، 
بازار ارز ایران در کنار بی ثباتی اقتصادی 
و تورم باال بیشتر تحت تاثیر اخبار مثبت 
و منفــی حول موضوعاتی همچون منابع 
ارزی و برجــام قرار می گیرد؛ بنابراین تا 
زمانی که تورم باال و بی ثباتی در اقتصاد 
ایران وجود دارد، آزادســازی منابع ارزی 
و تزریق آن ها به بازار یا به نتیجه رسیدن 
مذاکــرات برجامی نمی تواند در طوالنی 
مدت تضمین کننده ثبات نرخ ارز باشد؛ 
لذا برای داشتن محیط اقتصادی باثبات 

و بازارهایی با کمترین نوسانات، بهترین 
گزینه، مهار تورم است. 

چرا نرخ دالر صعودی شد؟ 
از ســوی دیگر، کامران ندری نیز می گوید: 
البته تغییر شرایط پرداخت سهمیه ۲۲۰۰ 
دالری ســاالنه برای اشخاص حقیقی نیز به 
نوعــی در این افزایش قیمت نقش داشــته 
است، زیرا عده ای با شرایط فعلی نمی توانند 
ارز تهیه کنند و به اشــتباه می تواند نشــانه 
کمبود ارز باشــد؛ اما دلیــل اصلی افزایش 
قیمت دالر غیررســمی در روزهای اخیر به 
نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دور نخست 
است.همچنین، علی سعدوندی دالیل رشد 
نرخ غیررسمی دالر را عواملی همچون حذف 
نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد باالی نقدینگی 

و بی اعتبار شدن بازار سرمایه می داند و معتقد 
است که به نتیجه نرسیدن برجام از یک سو 
و تغییر شرایط خرید ارز سهمیه ای از سوی 
دیگــر جــو روانی بــازار ارز را ملتهب کرده 
است.کامران ســلطانی زاده_رئیس سابق 
کانــون صرافــان - نیز درباره وضعیت فعلی 
بازار غیررســمی ارز گفت: موضوع برجام و 
مذاکرات حول آن، تاثیر روانی زیادی بر بازار 
ارز و تصمیم خریداران یا فروشندگان در این 
بازار می گذارد. اگر مذاکرات دور نخست به یک 
نتیجه اولیه هم می رسید، اکنون خریداران ارز 
به فروشندگان آن تبدیل می شدند و قیمت 
ارز کاهشــی می شد اما با به نتیجه نرسیدن 
مذاکــرات نه تنها خریداران ارز فروشــنده 
نشــدند بلکه به تعداد خریداران نیز افزوده 
شــد. عضو کانون صرافان ادامه داد: بازارساز 
باید ارز تزریق کرده را به دست مصرف کننده 
واقعی برساند. در حال حاضر، ورود بازارساز 
به بازار از طریق شرکت های صادراتی انجام 
می شود و اگر بازارساز بتواند از طریق افزایش 
تنوع فروش ارز، تعداد خریداران ارز در سامانه 
نیما و بازار متشــکل ارزی را افزایش دهد و 
ارزهای صادراتی را به بخش های کوچک تری 
تقسیم کند و در اختیار تعداد زیادی صرافی 
و نــه صرفا صرافی های محدود بگذارد، این 
موضــوع می تواند به بهبود بازار ارز و کاهش 
قیمت هــا در آن کمــک کنــد. الزم به ذکر 
اســت که صالح آبادی - رییس جدید بانک 
مرکزی - به تازگی با اعالم بهبود روند ورود 
ارز به کشــور، روز ســه شنبه نیز با حضور در 
بازدید از تعدادی از صرافی های تهران اعالم 
کرد که برای جلوگیری از تشــکیل صف در 
مقابــل صرافــی ها، طی یکی - دو ماه آینده 
ســامانه ای برای تخصیص ارز سهمیه ای از 

جمله ارز مسافرتی راه اندازی می شود .

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده: 

صادرات دام باید آزاد شود
رئیــس شــورای تأمین کننــدگان دام زنده گفت: 
ســازوکار بازگشت ارز و ارزش گذاری قیمت دام در 
داخل کشور باید اصالح و ابالغ شود و در حال حاضر 
بخشــی از دام قرنطینه و آماده صادرات است، ولی 
به دلیل این دو ســازوکار هنوز صادرات انجام نشده 

است.
منصــور پوریان در خصوص اجرای مصوبه صادرات 
دام، گفت: مصوبه صادرات دام زنده برای دو ماه قبل 
بوده و طی یک ماه و نیم پیش نیز به عشایر ابالغ شده 
است که در حال حاضر مجوزهای صادرشده بخشی 

به نام عشایر و بخشی به نام اتحادیه دامداران سبک 
اســت.وی افزود: در حال حاضــر دام، اتحادیه دام 
ســبک قرنطینه و آماده صادرات اســت، ولی یک 
ســری مباحث وجود دارد که باید حل شود تا روند 

صادرات درست صورت بگیرد.
رئیس شــورای تأمین کننــده دام زنده بیان کرد: 
ارزش صادراتی یک کیلوگرم گوشت دام زنده هنوز 
نامشــخص است و هر صادرکننده ای چه اتحادیه و 
غیر اتحادیه باید ارز صادرشــده از دام را به کشــور 

بازگرداند.

پوریــان اظهــار کــرد: ســازوکار بازگشــت ارز و 
ارزش گذاری قیمت دام در داخل کشور باید اصالح 
و ابالغ شود و در حال حاضر بخشی از دام قرنطینه و 
آماده صادرات اســت، ولی به دلیل این دو سازوکار 

هنوز صادرات انجام نشده است.
وی گفت: نهاده یکی از کاال های اساسی در دامداری 
اســت که متأسفانه تخصیص آن خیلی کم است و 
هنوز مشکالتی در بخش تولید داریم. در حال حاضر 
تنش آبی و خشکسالی کل حوزه صنعت کشاورزی 

ازجمله دام را تهدید می کند .
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کوتاه از انرژی

بین الملل

 آمادگی 
 ایران و آذربایجان 
 برای توسعه روابط 

در حوزه آب و انرژی
وزیــر نیــرو در دیدار با ســفیر 
جمهوری آذربایجان، بر آمادگی 
ایران برای گســترش روابط در 
حوزه آب و انرژی با این کشــور 
تاکید کرد.علی اکبر محرابیان با 
اشاره به روابط دیرینه دو کشور 
ایران و آذربایجان در زمینه آب و 
انرژی افزود: دو کشور اشتراکات 
فراوانی در زمینه آب های مرزی 
دارنــد که باید بــا گفت و گوی 
مســتمر بتوانیم از ظرفیت های 
مشترک حداکثر بهره را ببریم.
وی به روابط طوالنی دو کشــور 
در زمینه برق و انرژی اشاره کرد 
و گفت: جمهوری آذربایجان در 
زمینه انرژی، فعالیت های بسیار 
خوبی را در سال های گذشته از 
جمله استخراج گاز و تولید برق 
داشــته که قابل تحسین است.
وزیــر نیرو بــا تاکید بر ضرورت 
گســترش روابط تهــران- باکو 
حــول محور آب و انرژی، اظهار 
کرد: امــکان افزایــش میزان 
مبــادالت اقتصــادی بین دو 
کشــور وجــود دارد؛ از جمله 
اینکه در موضوع رودخانه ارس، 
کار های مشترکی انجام شده که 
الزم اســت در قالــب همکاری 
مشــترک، این فعالیت ها دنبال 
شــده و به نتیجه برسند.وی با 
اشــاره به صرفه باالی اقتصادی 
تولید انــرژی برق آبی، بر لزوم 
تکمیــل بخــش نیروگاه های 
برق آبی سد های قیزقلعه سی و 
خداآفریــن روی رودخانه ارس 
تاکیــد کرد.محرابیــان ادامه 
داد: اصــل ســرمایه گذاری در 
این حوزه انجام و ســد ساخته 
شــده، اما نیــروگاه برق آبی آن 
هنوز نصب نشــده است. طبق 
گــزارش پیمانکار نیز بخشــی 
از تجهیــزات، خریــداری و به 
محل ســد منتقل شــده است.
وزیــر نیرو بــا تاکید بر آمادگی 
برای توسعه و تداوم تبادل برق 
بین ایــران و آذربایجان افزود: 
مطالعاتی در راستای همکاری 
ایران، آذربایجان و روســیه در 
زمینــه برق انجام شــده و این 
آمادگی از ســوی ایــران برای 
آغــاز همــکاری درخصــوص 
سنکرون شــبکه های برق این 
کشــور ها وجود دارد.وی با ابراز 
تمایل بــرای افزایش مبادالت 
کشور های مذکور در زمینه برق، 
افــزود: با توجه به متفاوت بودن 
زمان پیک مصرف این کشور ها 
در تابســتان و زمستان، افزایش 
ترانزیت برق به صورت متناوب 
امکان پذیــر بــوده تــا در کنار 
تامیــن نیاز های برق، درآمدی 
برای کشــور های مذکور باشد.

علی علیزاده ســفیر جمهوری 
آذربایجــان در ایران نیز اظهار 
کرد: در راســتای همکاری های 
دو کشور در حوزه نیرو، سد های 
خداآفرین و قیز قلعه ســی را به 
اتمام می رســانیم، البته در این 
حوزه بین دو کشــور کمیسیون 
فنی مشــترک و جلســاتی نیز 

برگزار شده است.

سرنوشت خط لوله 
گازی روسیه در 

صورت وقوع جنگ
کاخ ســفید اعالم کرد آلمان 
تعهداتــی در خصوص خط 
لولــه نــورد اســتریم ۲ در 
صــورت تهاجم روســیه به 
اوکراین داده اســت. این خط 
لوله جنجالی که از روســیه تا 
آلمــان امتداد پیدا کرده و از 
بســتر دریــای بالتیک عبور 
می کنــد، ظرفیت صادرات 
ســاالنه گاز روسیه از طریق 
دریــای بالتیــک را دو برابر 
کــرده و بــه ۱۱۰ میلیــارد 
متــر مکعب می رســاند.جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا 
به والدیمیــر پوتین، رییس 
جمهــور روســیه اعالم کرد 
غرب نگران تهاجم روسیه به 
اوکراین است و هشدار داد اگر 
مسکو تهاجم نظامی را شروع 
کند با عواقب شدید اقتصادی 
و تدابیــر دیگر روبرو خواهد 
شد.جیک ســالیوان، مشاور 
امنیــت ملی آمریــکا اظهار 
کــرد: گاز هنــوز از خط لوله 
نورد اســتریم ۲ جریان پیدا 
نکــرده و اهرمی را برای غرب 
در برابر روســیه ایجاد کرده 
است.وی گفت: اگر والدیمیر 
پوتین بخواهد شاهد جریان 
یافتــن گاز از ایــن خط لوله 
باشــد، ممکن است نخواهد 
دســت به ریســک حمله به 

اوکراین بزند. 

آیا چین مسبب ریزش 
بعدی قیمت نفت 

می شود؟
چین یکی از پیشرانان اصلی 
ابرچرخه کاال در فاصله سال 
۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بود و رشــد 
اقتصادی آهسته تر این کشور 
و حباب بدهی عظیم، ریسک 
عظیمی برای بازارهای نفت 
ایجــاد می کنــد. با توجه به 
ناهمگونــی بزرگــی که بین 
نیازهای نفــت و گاز اقتصاد 
عظیم چین و ســطح اندک 
ذخایر نفت و گاز این کشــور 
وجود دارد، تاثیر این کشــور 
بــر قیمتهای نفــت همواره 
چشــمگیر بوده اســت. در 
نتیجــه این عدم توازن، چین 
در واقــع به تنهایی ابرچرخه 
کاالها در فاصله سال ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۴ را ایجاد کرد که طی 
آن قیمــت همه کاالهایی که 
برای رونق بخشیدن به تولید 
و زیرســاخت اســتفاده می 
کرد، به طور مستمر افزایش 
داشــتند. این محصول رشد 
تولید ناخالص داخلی ساالنه 
بیش از هشت درصدی چین 
در طــی این مدت بود. عالوه 
بر مقادیــر عظیم نفت و گاز 
وارداتی، این رشــد اقتصادی 
عظیم ناشی از بدهی عظیمی 
بــود کــه روی هم انباشــته 

شدند. 

نفت و انرژی 4

یک نماینده مجلس: 

 مشترکان پرمصرف 
آب و برق باید 

هزینه مصرف مازاد خود را بپردازند
عضو کمیســیون عمــران مجلس 
شــورای اسالمی، تأکید کرد: راهی 
جــز اعمال سیاســت قیمتی برای 
متقاعد کردن مشترکان پرمصرف 
به رعایت الگوی مصرف و جلوگیری 
از اجحاف در حق مشترکان معمولی 
نداریم.غالمعلی کوهساری با اشاره 
بــه ضــرورت اصالح نظــام تعرفه 
گــذاری آب، برق و گاز، در کشــور 
اظهار داشــت: متاســفانه در نظام 
تعرفه گذاری کنونی مشــترکانی 
که بیش از الگوی مصرف اســتفاده 
دارند، هزینه بیشــتری را به دولت 
تحمیــل کرده و به نوعی این هزینه 
از جیــب مردم پرداخت می شــود. 
مشــترکانی کــه بیــش از الگوی 
مصرف از آب، برق و گاز اســتفاده 
می کننــد باید هزینه مصرف مازاد 
خود را بپردازند.وی در ادامه اظهار 
کرد: با اعمال این سیاســت قیمتی 

و اجرای نظام تعرفه گذاری افزایشی 
- پلکانــی در حق افرادی که الگوی 
مصرف را رعایت می کنند، اجحاف 
نمی شود. به جز اعمال این سیاست 
قیمتی راهکار دیگری برای کنترل 
مصرف اقشــار پرمصرف و تشویق 
آنان بــرای بهینه ســازی مصرف 
خــود، نداریم.این نماینده مجلس 
تصریح کرد: در شــرایط فعلی تنها 
گزینــه پیش رو برای اصالح الگوی 
مصرف این است که مشترکانی که 
بیش از حد و فراتر از الگوی مصرف 
از آب، برق و گاز استفاده می کنند، 
هزینه استفاده مازاد خود را بپردازند 
لذا امروز میزان مصرف آب شــرب 
در مقایســه بــا انچــه که در بخش 
کشــاورزی استفاده می شود بسیار 
پایین است.وی بیان داشت: ما باید 
به دنبــال راهکار هایی برای بهینه 
ســازی مصرف در حوزه کشاورزی 

باشیم. 

معاون وزیر نفت:

توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی در 
شورای اقتصادی دولت بررسی می شود

گســتردگی منابــع نفتی کشــور 
آنقدر باالســت که هر از گاهی خبر 
کشــف یا بهره برداری از یک میدان 
نفتــی به گوش می رســد و پس از 
مدتی به فراموشی سپرده می شود.
یکــی از منابع نفتی که در برهه ای 
بحث توســعه آن بــاال گرفته بود و 
در ســال های اخیــر پارس جنوبی 
عــالوه بر اینکــه بزرگترین میدان 
گازی کشــور اســت و نزدیــک به 
۷۰ درصــد گاز کشــور را تأمیــن 
می کنــد، دارای الیه هــای نفتی 
مشــترکی با قطر است.این میدان 
در ســال ۱۹۸۰ میــالدی در پی 
انجام عملیات لرزه نگاری دو بعدی 
در خلیــج فــارس کشــف گردید 
و در جریــان حفــاری اولیــن چاه 
اکتشــافی در سال ۱۹۹۱ میالدی 
کــه به منظور رســیدن به مخزن 
گازی پارس جنوبــی انجام شــد، 
وجود نفت در برخی از الیه های این 

میدان همانند الیه مادود از ســازند 
ســروک، کژدمی، داریان باالیی و 
داریان پایینی به اثبات رســید.در 
سال های گذشته طرح های توسعه 
ایــن میــدان یا متوقف شــده یا با 
کنــدی پیش می رود، در حالی که 
طــرف قطری روزانــه بالغ بر ۳۰۰ 
هزار بشــکه از این میدان برداشت 
می کند.. محســن خجســته مهر، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: 
طرح های توسعه و تکمیل الیه های 
نفتی در شــورای اقتصادی در حال 
بررســی است و پس از تصویب در 
آنجا به اطالع خواهیم رســاند. در 
ســال های گذشــته طرح توسعه 
الیه هــای نفتــی بــا پتروپارس و 
بهره بــرداری آن به شــرکت فالت 
قاره ســپرده شده است. با این حال 
باید دید مأموریت شــورای اقتصاد 
برای افزایش بهره برداری و توسعه 

این میادین چگونه خواهد بود.

مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصی بــرق حرارتی از 
احداث ۷ نیروگاه  گازی مقیاس متوسط ظرف دو سال 
آینده خبر داد و گفت: امیدواریم که در پیک تابستان 
ســال آینده ســه واحد از این هفت واحد در اســتان 
سیستان و بلوچستان وارد مدار شود.محسن طرزطلب 
در مراسم امضای قرارداد ساخت نیروگاه های مقیاس 
متوســط میان برق حرارتــی و مپنا با بیان این که در 

شش ماه گذشته شاهد تالش های فراوان برای امضای این قرارداد بودیم، اظهار 
کرد: در نهایت پس از برگزاری چندین مناقصه این طرح به شرکت مپنا رسید 
و با توجه به عملکرد باالی مپنا امیدواریم شــاهد تاثیرات آن در آینده باشــیم.

وی اضافه کرد: با توجه به این که در اســتان سیستان 
و بلوچستان تراز برق منفی است یعنی میزان مصرف 
از تولید پیشــی می گیرد قرار شــده که تا سال آینده 
سه واحد از این هفت واحد در این استان احداث شود 
و امیدواریم بتوانیم اقدامات دیگری را در این اســتان 
بــرای افزایش توان تولیــدی انجام دهیم.وی با بیان 
این که برای استان های دیگر این طرح در نظر گرفته 
شده و مقرر شده که در استان هرمزگان منطقه جاسک، یزد، شهرستان خاتم، 
خوزســتان، منطقه شــوش که با افت ولتاژ شــدید مواجه هستند نیروگاه های 

مقیاس متوسط ایجاد شود. 

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی خبر داد؛

گازی مقیاس متوسط ظرف دو سال آینده احداث ۷ نیروگاه  

اعالم آمادگی مپنا برای احداث واحد شارژ خودرو در تمام استان ها

تحریم پذیر نیستیم 
قرارداد احداث ۷ واحد مقیاس متوســط 
نیروگاه گازی امضاء شد. عباس علی آبادی 
در این مراســم با بیــان اینکه واحدهای 
مقیاس متوســط تحریم پذیر نیســتند، 
گفت: مزیت این واحدها این اســت که در 
شــرایط اقلیمی بد و هوای گرم عملکرد 
خوبی دارند. همچنین تنوع سوخت دارند 
و از همه مهمتر اینکه چون مقیاس متوسط 
هستند نیاز به ایجاد ظرفیت شبکه جدید 
ندارند و در محل تولید به مصرف می رسند. 
عالوه بر اینها این نیروگاه ها خیلی زود وارد 
مدار می شوند.او با بیان اینکه اولین واحدها 
۸ ماهه در مدار تولید قرار می گیرند، افزود: 
بالفاصلــه بعد از آن، واحدهای بعدی وارد 
مدار خواهند شد و دلیل آن نیز این است که 
در کارخانه به صورت پکیج تولید می شوند 
و در محل مورد نظر مستقر خواهند شد. 
عباس علی آبادی امروز در حاشیه مراسم 
امضای قرارداد ساخت نیروگاه های مقیاس 
متوسط میان شرکت برق حرارتی و مپنا 
در جمــع خبرنگاران در خصوص آخرین 
اقدامــات صــورت گرفته برای توســعه 
خودروهــای برقی اظهار کــرد: در حال 
حاضر اتوبوس های برقی آماده هســتند 
قــراردادی را در همیــن رابطه با مشــهد 
داریم  وبا تهران مذاکراتی در همین راستا 
صورت گرفته و به زودی این کار به سرانجام 
خواهد رســید.وی اضافه کرد: در زمینه ی 
ایجاد زیرســاخت کار بزرگی انجام شده و 

مپنا برای کلیه اســتان ها آمادگی احداث 
واحد شــارژ سریع را دارد و هر استانی که 
اعالم آمادگی کند می توانیم این واحدها را 
نصب کنیم.مدیرعامل شرکت مپنا با بیان 
این که در حوزه برقی شــدن خودروها نیز 
یــک قرارداد بزرگ با کرمان موتور امضاء 
کرده ایــم اظهار کرد: بــه زودی از اولین 
واحــد آن رونمایــی می شــود، ۳۵ هزار 
دســتگاه خودرو قرار است ساخته شود و 
در اتوبوس نیز با مشــارکت شرکت شتاب 
در حــال کار هســتیم و ۱۰ واحــد برای 
مشــهد در آینــده نزدیک تحویل خواهد 
شــد. وی اضافه کرد: قرارداد ۱۰۰ واحدی 

نیز پس از این که تکمیل شــود قابل اقدام 
است با تهران نیز در حال مذاکره هستیم.

علی آبادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای ایجاد ۱۴ تجهیز پزشکی نیز گفت: در 
حوزه تجهیزات پزشکی نیز در حال حاضر 
مهم ترین مشکل کمبود پزشک است لذا 
باید به سمت افزایش ظرفیت های کشور در 
این حوزه برویم. در این راستا ما می توانیم 
ایــن قابلیت را ایجاد کنیــم که از راه دور 
تمام سرزمین در پوشش یک شبکه برای 
دسترســی به پزشکان شــود. به عبارت 
دیگر شبکه ســازی برای خدمات پزشکی 

در دستور کار قرار دارد.

افزایش تولید ۱۵ میلیون مترمکعب 
در کشور

مدیرعامل شرکت مپنا با بیان این که در چند 
روز گذشــته تعدادی توربین کمپرســور به 
وزارت نفت تحویل دادیم که وارد مدار شــده 
اســت و از این طریق ۱۵ میلیون مترمکعب 
به تولید گاز کشــور اضافه شد.وی با اشاره به 
جزییــات امضای قرارداد امــروز اظهار کرد: 
واحدهای مقیاس متوســط ســاخت داخل 
هستند و به هیچ عنوان قابلیت تحریم پذیری 
ندارند این واحدها بسیار مقاوم در برابر هوای 
گرم و ریزگردها هستند و تاکنون نیز عملکرد 
بسیار خوبی داشته است. همچنین می توانند 
از تنوع ســوخت برخوردار شــوند.او با بیان 
این که ما می توانیم سوخت هایی که مقبولیت 
کمتری دارند نیز در این نیروگاه ها اســتفاده 
کنیم، تصریح کرد: با توجه به این که مقیاس 
این نیروگاه ها ۴۲ مگاوات است در محل قرار 
می گیرند به گونه ای که در محل احداث قابلیت 
مصرف دارد.وی با اشاره به ویژگی های دیگر 
نیروگاه های مقیاس متوسط اظهار کرد: این 
نیروگاه ها در زمانی کوتاه می توانند وارد مدار 
شوند و همان طور که این قرارداد نشان می دهد 
اولین واحد در طول هشت ماه وارد مدار خواهد 
شــد و بالفاصله واحدهای بعــدی وارد مدار 
می شــوند و با توجه به این که این نیروگاه ها 
در کارخانــه احــداث و در همان جا تبدیل به 
پکیج شده و در نیروگاه نصب می شوند سرعت 

احداث نیروگاه باال است.
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5بانک و بیمه
اخبار

مدیر، شعب و باجه های 
 برتر پست بانک ایران 

 در آبان ماه ۱۴۰۰ 
معرفی شدند

براســاس ارزیابی صورت گرفته در 
رده مدیران استانها/مناطق، مدیریت 
شــعب منطقه غرب استان تهران به 
ترتیب از بین اســتان های بوشــهر، 
خراســان رضوی، خراسان شمالی، 
اصفهان، فارس، هرمــزگان، البرز، 
اردبیل و مرکزی با بیشــترین میزان 
درصد تحقق هدف ســپرده ای مورد 
انتظار در آبان ماه و هدف سپرده ای 
سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیریت شعب 
برتر انتخاب شــد.بنا بر این گزارش: 
در رده شعب، براساس امتیاز کسب 
شــده از بین شــعب معرفی شــده 
توســط مدیریت شــعب اســتانها/
مناطــق در شــاخص های پایش و 
پویــش در آبان ماه ۱۴۰۰، به ترتیب 
شعب عسلویه بوشهر، تربت حیدریه 
خراســان رضوی و مرودشت فارس 
حائز رتبه های اول تا ســوم شــده و 
به عنوان شــعب طالیــی، نقره ای و 
برنــزی معرفی شــدند.همچنین بر 
اســاس ارزیابی به عمل آمده از میان 
باجه های بانکی روســتایی منتخب 
معرفی شــده توسط مدیریت شعب 
استانها/مناطق، بر مبنای ۷۰درصد 
عملکرد منابــع و ۳۰درصد کارمزد 
پرداخت شــده بابت خدمات، باجه  
بانکی روســتایی قلعه چوم، جلیکان 
و شال از باجه های تابعه شعب کوثر 
استان اصفهان، نور استان مازندران 
و بویین زهرا استان قزوین به ترتیب 
به عنــوان باجه های طالیی، نقره ای 
و برنزی انتخاب شدند.شــایان ذکر 
اســت: برنامه ارزیابی مدیر، شعب و 
باجه های برتر به صورت مســتمر در 
چارچوب شــاخص های تعیین شده 
بانک در ماه های آتی تا پایان ســال 

انجام خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن 
با رئیس حوزه های علمیه 

کرد کشور دیدار 
مدیرعامــل بانک مســکن و رئیس 
کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی با حضــور در دفتر آیت اهلل 
اعرافی رئیس حوزه های علمیه کشور 
و نماینــده مردم در مجلس خبرگان 
رهبــری با وی دیدار و مالقات کردند.
بر اســاس این گــزارش، در این دیدار 
محمود شایان گزارشی از روند اجرای 
طــرح یک میلیون مســکن در بانک 
مســکن ارائــه کرد.مدیرعامل بانک 
مســکن در این دیدار اظهار داشــت: 
وعده رئیس جمهور مبنی بر ســاخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال بر 
اساس کار کارشناسی دقیقی صورت 
گرفته است و بانک مسکن نیز توان الزم 
را بــرای محقق کردن این وعده اصلی 
رئیس جمهور را دارد؛ بنابراین امیداورم 
آرزوی مــردم برای خانه دار شــدن را 
به واقعیت تبدیل کنیم.رضایی کوچی 
رئیس کمیســیون عمــران مجلس 
شورای اسالمی نیز در این دیدار به بیان 
سیاست های مجلس در حوزه مسکن 
پرداخــت.در پایان نیز آیت ا... اعرافی 
توصیه هایی را در حوزه مسکن مطرح 
کرد و از مســووالن کشور خواست که 
با همه توان برای رفع مشکالت مردم 
در حوزه مسکن اقدامات عاجل و الزم 

را در دستور کار قرار دهند.

 توسط بانک توسعه تعاون 
انجام شد؛

پرداخت وام قرض الحسنه 
 به 2 هزار بیمار 
صعب العالج 

بانک توسعه تعاون به دو هزار بیمار 
صعــب العالج وام قرض الحســنه 
پرداخت کرده اســت.»حجت اله 
مهدیــان« در این خصوص، اظهار 
داشت: شاخص ســالمت انسانی 
از مهمترین شــاخصه های توسعه 
کشــورها می باشــد و حمایت از 
هموطنــان بیمــار از اولویت های 
برنامه دولت بوده اســت.وی افزود: 
قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 
بــه بیماران صعب العالج، بیماران 
سرطانی و درمان زوج های نابارور 
، در راستای اجرای جزء ۲ بند )و( 
تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال ۹۹ 
با هماهنگی میان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و شبکه 
بانکــی مطرح بوده اســت و بانک 
مرکــزی نیز به عنــوان تکلیف به 
بانک ها ابالغ نموده است.مهدیان 
گفت: دانشــگاه های علوم پزشکی 
و خدمــات درمانی به عنوان کادر 
اداری و تخصصــی زیــر مجموعه 
این وزارتخانه در اســتان ها متولی 
معرفــی بیماران به شــبکه بانکی 
بوده اند و بانک توســعه تعاون نیز 
قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 
در دو استان تهران و اصفهان را بر 
عهده داشــته است و طی یکسال 
اخیــر مجموعا ۴۳۰ میلیارد ریال 
در شعب بانک در دو استان تهران 
و اصفهان، به بیش از دو هزار بیمار 
پرداخت گردیده است.مدیر عامل 
بانک توسعه تعاون این تسهیالت را 
در قالب قرض الحسنه با نرخ کارمزد 
چهــار درصد اعــالم نمود و گفت: 
تســهیالت مطابق معرفی نامه ها تا 
ســقف پانصــد میلیون ریال به هر 
نفــر پرداخت گردیده اســت.وی 
خاطر نشــان کرد: دســتگاه های 
اجرایــی متولی ســالمت و درمان 
در دولــت و بخش عمومی تدابیر 
و برنامه های متنوعی برای ارتقای 
ســطح ســالمت جامعه و درمان 
بیمــاران بــه اجــرا درآورده اند و 
سازمان تامین اجتماعی و سازمان 
بیمــه ســالمت نیز بــه عنوان دو 
سازمان تخصصی در پوشش دهی 
هزینه های بیماران و پیشبرد امور 
درمانی بیماران در سراســر کشور 
خدمات ارزنده ای به ویژه در دوران 
شــیوع کرونا به هموطنانمان ارائه 
داده اند.مهدیان گفت: بانک توسعه 
تعاون به عنوان دستگاه همکار در 
مجموعــه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، آماده توسعه همکاری ها 
بــا این دو نهــاد بیمه ای و درمانی 
در موضوعــات بانکــی و مالی و در 
راســتای تحقق اهداف اجتماعی 

وزارتخانه است.

توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت پذیرفت؛

پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار فقره تسهیالت به دانشجویان 
سال های دانشــجویی دوران سرمایه گذاری افراد 
روی خودشان است. این سرمایه گذاری در سال های 
پس از تحصیل و ورود به بازار کار به واسطه تخصصی 
که در ســال های دانشجویی به دست آمده، بازدهی 
خود را نشــان می دهد. دانشجویان معموالً به طور 
تمام وقت مشغول به تحصیل هستند و در نتیجه، 
امکان داشتن شغل و درآمد را ندارند. به مناسبت فرا 
رسیدن ۱۶ آذر »روز دانشجو« خدمات و طرح های 
تســهیالتی بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه 
دانشــجویی و آموزش عالی را بررســی کردیم؛ در 

ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید.

 حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از دانشجویان 

مخارج دوران دانشجویی معموالً از سوی خانواده ها 
تأمین می شود؛ اما بعضی از دانشجویان هستند که 
به مشاغل دانشجویی در دانشگاه ها روی می آورند 
یا به کارهای پاره وقت خارج از دانشــگاه مشــغول 
می شــوند تا بتوانند از عهــده مخارج خود برآیند.

تحصیل در دانشــگاه حتی برای دانشجویان دوره 
روزانه هم رایگان نیســت. تهیه کتاب های درســی 
و هزینه هــای رفت وآمد، بخش مهمی از فهرســت 
هزینه های دوران دانشــجویی اســت. هزینه های 
اقامت در خوابگاه، خوراک و همین طور تهیه بلیت 
برای رفت و برگشت به خانه نیز به فهرست هزینه های 
دانشــجویانی اضافه می شــود که در دانشگاه های 
شهرهای دیگر مشغول تحصیل هستند.دوره های 
شبانه، غیرانتفاعی، علمی -کاربردی، پیام  نور و آزاد 
بر اســاس رشــته تحصیلی و نوع دانشــگاه، هزینه 
بیشتری را به دانشجویان و خانواده هایشان تحمیل 
می کنند. این هزینه ها گاهی آنقدر زیاد می شود که 
روی تصمیــم آن ها بــرای ادامه تحصیل نیز، تأثیر 
می گذارد.این در حالی اســت که درآمد بسیاری از 
دانشــجویان و خانواده هایشان کفاف این هزینه ها 
را نمی دهد و راه حلی که بتواند با کمترین تأثیر بر 
وضعیت تحصیلی و علمی دانشجویان، هزینه های 
آن ها را در این دوران پوشــش دهد، به سختی پیدا 

می شود.

پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان
با توجه به اینکه افراد در دوران دانشــجویی امکان 
اشــتغال تمام وقت را ندارند، برخی از تســهیالت 
بانکی به دلیل کارمزدهای باال گزینه مناسبی برای 
آن ها نیستند.تسهیالت مناسب برای دانشجویان، 
وام هــای کم هزینــه و ارزان قیمت با دوره پرداخت 
طوالنی مدت هســتند و این همان ویژگی اســت 
که وام های بانک قرض الحســنه مهر ایران از آن ها 
برخوردار است. این بانک، عالوه بر تفاهم نامه هایی 

کــه با صندوق رفاه دانشــجویی برای تأمین منابع 
وام های تســهیالتی منعقد کــرده، تفاهم نامه های 
مختلفی را با بسیاری از دانشگاه ها به امضا رسانده 
است.بانک قرض الحسنه مهر ایران در نخستین گام، 
نرخ کارمزد تســهیالت قرض الحسنه دانشجویی را 
از چهار درصد به ســه درصد کاهش داده اســت. 
گام بعدی این بانک برای بهره مندی دانشــجویان 
از کمک هزینه های تحصیلــی، امضای تفاهم نامه 
با صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم، صندوق 
رفاه دانشــجویان وزارت بهداشــت، صندوق رفاه 
دانشجویان دانشگاه آزاد، همکاری با دانشگاه پیام 

نور و دانشگاه عالمه طباطبایی است.

 بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در خدمت رفاه دانشجویان

در تفاهم نامــه بانک قرض الحســنه مهــر ایران با 
صنــدوق رفاه دانشــجویی وزارت علوم، این بانک 
بخشــی از منابع خود را برای اعطای وام شــهریه به 
دانشــجویان، در اختیــار صندوق قرار می دهد. در 
طول مدت این همکاری چهار ساله، ۳۲۰ میلیارد 
تومان از منابع بانک مهر ایران، به پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه دانشجویی به دانشجویانی پرداخت 
خواهد شــد که توســط صندوق رفاه دانشــجویی 
وزارت علوم معرفی شــوند.کارمزد این تسهیالت، 
سه درصد و حداکثر در طول هشت مرحله در دوران 
تحصیل به دانشجویانی که صندوق رفاه دانشجویی 
به بانک مهر ایران معرفی کند، پرداخت می شــود. 
مبلغ این تســهیالت، متناسب با مقطع تحصیلی و 
تا سقف ۲۰ میلیون تومان است. در این تفاهم نامه، 
با مشــارکت بانک مهر ایران، توان تسهیالت دهی 
صندوق رفاه دانشجویی وزرات علوم، دو برابر شده 
و دانشــجویان بیشــتری می توانند از تســهیالت 
ارزان قیمت قرض الحســنه در طول دوران تحصیل 

خود بهره مند شوند.

 حمایت از دانشجویان 
دوره های دستیاری پزشکی

بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنین تفاهم نامه ای 
با صندوق رفاه دانشــجویان وزارت بهداشت دارد و 

در چارچوب آن به دانشجویان دوره های دستیاری 
پزشــکی و Phd تســهیالت پرداخت می کند.این 
تفاهم نامه برای پوشــش ۱۵هزار نفر از دانشجویان 
دوره های دســتیاری پزشــکی و Phd برنامه ریزی 
شده و مبلغ آن برای هر فرد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
تومان خواهد بود. کارمزد این تسهیالت ۴ درصد و 
بازپرداخت آن ۴۸ ماه به  عالوه یک سال استراحت 

است.

 کمک هزینه تحصیلی 
برای دانشجویان دانشگاه آزاد

در تفاهم نامه میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
دانشگاه آزاد، دانشجویان همه مقاطع تحصیلی در 
تمام واحدهای این دانشگاه در استان های مختلف 
کشور، امکان اســتفاده از تسهیالت قرض الحسنه 
دانشــجویی را دارند. بر این اســاس هر دانشــجو 
می تواند تا ســقف ۲۰ میلیون تومان از تســهیالت 
قرض الحســنه بانک قرض الحســنه مهــر ایران با 
کارمزد ســه درصــد و دوره بازپرداخت دو تا چهار 

ساله استفاده کند.

تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور
در تفاهم نامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با دانشگاه 
پیام نور، دانشجویان با معرفی نامه از دانشگاه محل 
تحصیل خود می توانند به یکی از شــعب این بانک 
مراجعه کنند و در خواســت وام دانشجویی بدهند. 
سقف وام دانشجویی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
برای دانشــجویان دانشــگاه پیام نور، حداکثر ۲۰ 
میلیون تومان اســت.همچنین، تمامی دانشجویان 
دانشــگاه پیام نور می توانند برای خرید تجهیزات 
آموزشــی مورد نیاز خود ضمن مراجعه به شــعب 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در سراســر کشور، 

کاالکارت دریافت کنند.

پرداخت بیش از ۱۰۰هزار فقره تسهیالت
در مجموع بانک قرض الحسنه مهر ایران تا پایان 
آبان سال جاری تقریباً ۱۰۲هزار فقره تسهیالت 
قرض الحســنه بــه ارزش ۳۶۰۰ میلیارد ریال به 
دانشــجویان پرداخت کرده است.اقدامات بانک 
قرض الحســنه مهر ایران باعث شده دانشجویان 
نگرانی های کمتری برای تأمین هزینه های دوره 
تحصیل خود داشــته باشند. با دریافت تسهیالت 
قرض الحســنه بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
دانشــجویان نیاز کمتری به کار در زمان تحصیل 
دارنــد و می توانند بــا تمرکز روی تحصیل خود، 
نتایــج بهتــری بگیرند و این بــر آموزش پذیری 
آن ها و ســپس عملکردشــان در شــغل خود نیز 

اثرگذار است.

اخبار

که امکان حضور در شعب بانک آینده را ندارند؛ برای مشتریانی 

بانک آینده ۷۰ خدمت بانکی در سامانه پیشخوان مجازی خود ارائه کرد
»پیشــخوان مجازی« بانک آینده کلیه 
خدماتــی را که در شــعب بانک ها ارائه  
می شــود، برای مشــتریانی کــه به هر 
دلیل امکان حضور در شــعب را ندارند، 
فراهــم کرده و بدین ترتیب، مشــتریان 
را از مراجعــه به شــعب بانک ها، بی نیاز 
می سازد.خدمات »پیشخوان مجازی« 
بانک آینده از آغاز فعالیت به طور مستمر 
از لحــاظ کمی و کیفی، همواره افزایش 
یافتــه تا آن جا که در حال حاضر، تعداد 
خدمات این سامانه به ۷۰ خدمت متنوع 
در ســه بخش،خدمات برخط )آنالین( 
بــا ۴۲ خدمت، غیرحضوری )آفالین( با 
۸ خدمــت و حضــوری )ارائه خدمت در 
محل( با ۲۰ خدمت، در سراســر کشور 
در دســترس تمام مشتریان قرار دارد.از 
جملــه کاربردی ترین و جذاب ترین این 

خدمــات می توان بــه مواردی همچون 
واریز و برداشــت نقــدی، انتقال وجه، 
افتتاح حساب کوتاه مدت، قرض الحسنه 
و سپرده بلندمدِت ۲ساله، صدور و تحویل 
چک رمزدار و چک تضمین شــده، ثبت 
چــک، اســتعالم وضعیت چک، تأیید و 

انتقال چک، فعالســازی و غیرفعالسازی 
رمــز اول و دوم پویا، گزارش پایا، کارت 
به کارت، مشاهده مانده کارت، پرداخت 
قبض، مشــاهده لیســت تســهیالت، 
پرداخــت تســهیالت بانــک آینــده و 
بین بانکی،مسدودی حساب  تسهیالت 

و رفع مسدودی حساب،صدور و تحویل 
تمکن مالی و صدور و تحویل کارت هدیه 
و ده ها خدمات دیگر، اشاره کرد.عضویت 
در ســامانه »پیشــخوان مجازی« بانک 
آینــده به دو طریق امکان پذیر اســت؛ 
متقاضیان می توانند با حضور در شــعب 
بانک آینده در سراسر کشور و یا با مراجعه 
به تارگاه »پیشخوان مجازی« به نشانی 
https://www.abplus.ir  نســبت به 
تکمیل فرم ثبت نام در این سامانه، اقدام 
کنند.سامانه »پیشخوان مجازی« بر پایه 
فنآوری های نویــن، به نحوی طراحی و 
توســعه یافته است که قابلیت های یک 
شــعبه مجازی را برای کاربران به همراه 
دارد. در نســل ســوم این سامانه، امکان 
سفارشی سازی کاربری بر اساس سلیقه 

و عالقه مشتریان نیز وجود دارد.



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 4 جمادی االول 1443   9 دسامبر 2021پنجشنبه 18 آذر 1400  شماره پیاپی 1988
اخبار استان

اخبار استان

 مدیرعامل شرکت گاز 
استان گلستان خبر داد؛

انجام ۱6۷8 مورد پایش 
گیری و نظارت  اندازه 

گاز طبیعی  مصرف 
گلســتان / گروه اســتان ها: ۱۶۷۸ 
مــورد پایش اندازه گیری و نظارت 
مصرف گازطبیعی در اســتان انجام 
شــده اســت. مدیرعامل  و فرمانده 
پایگاه بســیج شهید گرزین شرکت 
گاز استان گلستان در این خصوص 
گفت: بر اساس بخشنامه معاون اول 
رئیــس جمهوری به کلیه   ادارات ، 
ســازمانهای دولتی ، اماکن عمومی 
،مساجد و حسینیه ها ، این شرکت  
حسب ابالغیه پایگاه مقاومت بسیج 
شرکت ملی گاز ایران همچون سایر 
شرکتهای گاز استانی ، فرآیند پایش 
اندازگیری  و نظارت را  در راســتای 
کاهش مصرف گاز   در سطح استان 
از ابتــدای آذرماه  ۱۴۰۰ در برنامه 
نظارتــی خود قرار داد. علی طالبی 
بــا اعــالم این مطلب، بــر ضرورت 
مدیریت مصرف  برابر الگوی تعیین 
شــده  گاز تاکید نموده و خواســتار 
مســاعدت و همــکاری همه  مراکز 
فــوق  در تحقــق  این برنامه  تاکید 
کرد.وی ادامه داد: این شــرکت نیز 
برابــر برنامه های تدوین شــده    با 
حضــور۲۲ تیــم )۱۵  تیم  اصلی و 
۷ تیــم کمکــی(  بــه تعداد ۶۵  نفر 
کارمند بســیجی ، پایش های دوره 
ای  خود را  در راستای کنترل دمای 
رفــاه  مراکــز مذکور  انجام  داده  که 
در ایــن رابطــه  درحدفاصل یکم 
لغایــت ۱۵  آذرمــاه   تعداد  ۱۶۷۸   
مــورد  بازدیــد و پایــش مصرف  را 
انجــام داده  که نتیجــه آن صدور 
یــک  مورد ممانعــت  ، ۲۳۸ مورد 
اخطار و ۴  مورد نیز قطع  بوده است.   
طالبــی تصریح کــرد: برای اجرای 
این بخشــنامه رعایت دمای ۱۸ تا 
۲۱ درجه ســانتیگراد در فضاهای 
داخلــی و بســته و دمای ۱۸ درجه 
ســانتیگراد در راهروها و فضاهای 
عمومــی سرپوشــیده، خامــوش 
کردن وسایل گرمایشی یک ساعت 
پیــش از پایان وقت اداری، خاموش 
کردن وســایل گرمایی در روزهای 
تعطیل و اســتفاده از دستگاه های 
گازسوز استاندارد با برچسب انرژی 
بــاال در اولویت قرار دارد وی افزود: 
کارشناســان این شرکت  در مرحله 
پایــش     میزان مصرف گاز ادارات، 
سازمان های دولتی و اماکن  عمومی 
را رصــد کرده و درصورت باال بودن 
مصرف، در مرحله اول به مشترکان 
تذکر و اخطار داده و در مرحله آخر 
قطع می شود ضمن اینکه  راهکارها 
و توصیه های الزم  را نیز  ارائه  کرده 
تا هر چه ســریعتر با انجام اقدامات 
الزم مصــرف  گاز را بهینــه نمایند.  
مدیرعامل و فرمانده پایگاه بســیج 
شــهید گرزین شــرکت گاز استان 
گلســتان در خاتمه، ضمن قدردانی 
از همراهی و همکاری کلیه  ادارات  
، اماکن و سازمانها  که جهت اجرای 
شایسته پایش دما نهایت همکاری 
را داشته اند ، بر استمرار انجام  این 
طرح با هدف نهادینه سازی مصرف 
بهینــه و ایمــن گاز طبیعی تا پایان 

ایام سرد تاکید کردند.

 با برگزاری کارگروه معماری 
و شهرسازی؛

کاهش ساخت  راهکارهای 
 و ساز غیرمجاز بررسی شد

کرج / اکبــر حیدری - رئیس مرکز 
پژوهش و مطالعات راهبردی شورای 
شهر کرج گفت: در کارگروه تخصصی 
معماری و شهرســازی راهکارهای 
کاهش ساخت وساز غیرمجاز بررسی 
شد.محمد اسدیان اظهار کرد: اولین 
نشست تخصصی کارگروه معماری و 
شهرسازی مرکز پژوهش و مطالعات 
راهبردی شورای اسالمی شهر کرج 
با حضور کارشناســان خبره علمی و 
اجرایی مدیریت شهری با محوریت 
راهکارهــای کاهش ساخت وســاز 
غیرمجاز برگزار شــد.وی بیان کرد: 
در این نشســت تخصصی فرآیندها، 
علل و عوامل مؤثر و آسیب شناسی و 
ابزارهای نظارتی به بحث و تبادل نظر 
پرداخته شد.عضو شورای شهر کرج 
اضافــه کــرد: از افــراد خوش فکر و 
کســانی که در این زمینه دارای ایده 
و نظراتی هســتند دعوت می کنیم تا 
پیشنهادها خود را ارائه دهند چراکه 
از برآیند موضوع در میان شهروندان 
به نظر می رسد که افکار عمومی از این 
جریان ساخت وســاز بسیار ناراحت 
هستند.اســدیان بیان کرد: کاهش 
میزان ساخت وســازهای غیرمجاز 
مستلزم اراده جمعی است تا تمامی 

ارگان ها در کنار هم باشند.

مدیرعامل شــرکت گاز استان سمنان:

گاز استان سمنان  مصرف 
۵ درصد افزایش یافت

ســمنان / گروه اســتان ها: ۱۴۷۸ 
میلیــون متــر مکعــب گاز در ۸ 
ماهه ابتدایی ســال مصرف شــد که 
نشان دهنده رشد مصرف ۵ درصدی 
در مقایســه با ســال گذشته در این 
بازه زمانــی اســت.علیرضا اعوانی 
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان 
با اشــاره به رشد ۵ درصدی مصرف 
گاز اســتان از ابتدای ســال تا پایان 
آبان ماه نســبت به بازه زمانی مشابه 
ســال قبل خبر داد و گفت: براساس 
بررســی های انجام گرفته از ابتدای 
ســال تاکنــون ۱۴۷۸ میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی در استان مصرف 
شــده است که درمشــابه سال قبل 
این میزان ۱۴۰۷میلیون مترمکعب 
بوده و افزایش مصرف کل ۵ درصدی 
را رقم زده اســت.وی ضمن اشاره به 
اینکه مصرف گاز آبان ماه سال جاري 
نســبت به مدت مشــابه سال قبل  با 
رشد حدود۱۴ درصدي مواجه بوده 
اســت، گفت: اگرچه  مشکلی برای 
تأمین گاز در بخش خانگی و تجاری 
در فصل سرد وجود ندارد و نیز شبکه 
گاز در استان پایدار است اما توصیه 
می کنیم مردم شریف و عزیز استان 
سمنان در مصرف این حامل انرژی، 
صرفه جویــی کنند.اعوانــی ضمن 
اشــاره به دمای اســتاندارد منازل 
گفت: دماي اســتاندارد و قابل قبول 
بــراي منازل بیــن ۱۸ تا ۲۱ درجه 
سانتگیراد باالي صفر است، بنابراین 
از همه مشترکین خانگی خواستاریم 
بــا رعایت مدیریت مصرف در درجه 
اول هزینه هاي اقتصادي خانواده را 
کاهش دهند و همچنین سهم و نقش 
مهم و مؤثر خود را در استمرار جریان 
گاز بــه تمامــي هموطنان به خوبي 

ایفا کنند.

استانها 6

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی:

گامی در مسیر جهانی شدن است امضاء تفاهمنامه همکاری با دانشگاه های بین المللی جهان 
امضا  تفاهم نامه همکاری با دانشگاههای بین المللی 
جهان خبر ویژه ای بود که دکتر ابوالحسن نائینی در 
نشست خبری که به مناسبت روز دانشجو برگزار شده 
بود بیان کرد و افزود:در حال حاضر تفاهم نامه هایی 
با دانشــگاههای لهســتان و چین امضا شده که برای 
تبادل دانشجو و استاد و ایجاد فرصت های مطالعاتی 

اقداماتی صورت گرفته است.  
دکتــر نائینــی در ادامــه بــا تبریک روز دانشــجو و 
گرامیداشــت هفته پژوهش اذعان داشــت: توســعه 
پایدار برای هر کشــوری  نیازمند پژوهش اســت و هر 
حرکت پایداری باید دانش بنیان باشد و این وظیفه به 
عهده پژوهشگران و دانشمندان است که باید در این 
حوزه فعال باشند.وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی 
و سیاسی دانشگاه تحت مدیریت خود افزود:تشکل ها 
و انجمن های بسیار خوب و قوی با گرایشات مختلف 
سیاســی در دانشــگاه فعالیت می کنند که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در دوسال گذشته بیشتر در فضای 
مجازی فعالیت داشــته اند که امیدواریم با ریشه کن 
شدن این ویروس و شروع دوباره فضای واقعی آموزش 
فعالیت این دانشــجویان نیز همچون گذشته پررنگ 
و تاثیرگذار باشــد. نائینی با بیان اینکه امروز دانشگاه 
حرکت بسیار خوبی را در حوزه پژوهش های کاربردی 
و ارتبــاط با صنعــت آغاز کرده اضافه کرد: راه اندازی 
و توســعه مرکز رشد و ایجاد شرکت های دانش بنیان 
گامی مهم برای توسعه پژوهش است.وی با بیان اینکه 
بیش از ۹ هزار نفر دانشــجو در این دانشــگاه مشغول 
به تحصیل هســتند، گفت: ۷۳ درصد دانشجویان در 
مقطع کارشناســی و بقیه دانشجویان نیز در مقاطعه 
کارشناســی ارشــد و دکتری تحصیل می کنند.وی با 

بیان اینکه دو تفاهم نامه با کشورهای لهستان و چین 
در حوزه تبادل اســتاد و دانشگاه عملیاتی شده است 
افزود: با چهار مجمع علمی اتحادیه دانشجویان جهان 
اسالم، اتحادیه دانشجویان جهان، اتحادیه دانشجویان 
حاشیه دریای خزر و اتحادیه دانشجویان جاده ابریشم 
ارتبــاط فعال داریم.رئیس دانشــگاه بین المللی امام 
خمینی گفت: به منظور پاســخگویی به نیازهای روز 
جامعه بزودی رشته های شتابگر ملی و خوشنویسی 

در دانشگاه بین المللی راه اندازی می شود.
رئیس دانشــگاه بین المللی امام خمینی در خصوص 
کاهش تعداد دانشجویان خارجی این واحد دانشگاهی 
نیز یادآورشــد: یکی از علل کاهش تعداد دانشجویان 
خارجی مشکالت ناشی از کرونا و تعطیلی دانشگاهها 
بود و در کنار آن تغییر سیاســت های دانشــگاههای 
دیگر در صدور مجوز برای پذیرش دانشجوی خارجی 
با شــرایط ســاده تر و بدون سخت گیری علمی به این 
چالش دامن زده اســت.نائینی گفت: ما بدنبال رشــد 
کمی و تعداد رشــته ها و دانشــجویان نیســتیم بلکه 
کیفی ســازی تحصیل و پذیرش دانشــجوی ایرانی و 
خارجــی را در اولویــت قــرار داده ایم به همین دلیل 

در جذب دانشــجوی خارجی حتما شرط معدل برای 
انتخاب افراد باسواد و با دانش در اولویت است.وی بیان 
کرد: در حال حاضر ۹۹۸۴ دانشــجو در دانشــگاه بین 
المللــی امام خمینی قزوین تحصیل می کنند.نائینی 
اضافه کرد: همچنین از کشورهای عراق، سوریه، لبنان، 
افغانســتان و چین دانشــجویانی داریم که به سمت 
کیفی شدن در همه ابعاد حرکت خواهیم کرد.نائینی 
تصریح کرد: رشته جدید آینده پژوهی از دیگر اولویت 
های این دانشــگاه اســت تا به نیازهای روزآمد پاسخ 
دهیم.   رئیس دانشــگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
در خصــوص مهمترین پروژه های عمرانی دانشــگاه 
نیز گفت: پروژه دانشکده علوم و تحقیقات اسالمی با 
۵ هزار متر مربع زیربنا، طرح توســعه دانشــکده فنی 
و مهندســی دانشــگاه، خوابگاه دختران در مجتمع 
خوابگاهی با ۳۶۰۰ متر مربع، طرح توســعه ســالن 
ورزشــی کشتی با ۸۰۰ متر مربع، تکمیل سالن چند 
منظوره ورزشی شامل استخر و سالن ژیمناستیک در 
۳ هزار مترمربع، درمانگاه جدید دانشگاه در ۳۵۰ متر 
مربع، از طرح های مهم عمرانی اســت که در صورت 
تامین اعتبار تکمیل شــده و در اختیار دانشــجویان 

قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه در خصوص مهمترین مشــکل و نیاز این 
دانشــگاه اظهارداشت: علیرغم تایید شدن راه اندازی 
دانشــکده کشاورزی اما فضایی برای ایجاد آن نداریم 
کــه پیگیر عملی شــدن این طرح هســتیم.نائینی 
یادآورشــد: همچنین مرکز رشد و کانون های علمی 
فضای مناسبی برای فعالیت ندارند و کمبود خوابگاه 
از دیگر نیازهای دانشگاه است که امیدواریم در آینده 

برای تامین آن اقدام الزم صورت گیرد.

البرز / گروه اســتان ها: اولین نشســت کارگروه توسعه اشتغال 
شهر جدید هشتگرد با همکاری شرکت عمران و بنیاد برکت با 
حضور حاجی زاده عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید 
هشــتگرد و صبوری مسئول امور اجرایی بنیاد برکت در استان 
البرز و هیئت همراه  برگزار شــد. عضو هیئت مدیره شــرکت 
عمران شهرجدید هشتگرد در این نشست اظهار داشت: کارگروه 
اشتغال شهرجدید هشتگرد نقش بسیار مهمي را در روان سازي 

و تســهیل فضاي کســب و کار دارد، لذا از اینرو این انتظار وجود دارد تا این 
کارگروه به طور فعال و پویاتر در راســتاي وظایف خود گام بردارد.محمدعلی 
حاجی زاده با اشاره به فلسفه ایجاد شهرهای جدید در زمینه ساخت مسکن و 
ایجاد اشــتغال گفت: شــرکت عمران شهرجدید هشتگرد نهایت همکاری را در 

زمینه اشتغال خواهد داشت و آمادگی این را دارد تا با همکاری 
بنیــاد برکــت فضاهایی را به صــورت موقت و دائمی در اختیار 
کارآفرینان قرار دهد تا با تاســیس کارگاههای کوچک بخشــی 
از اشــتغال جوانان شــهر تامین گردد.وی گفت: شرکت عمران 
شهرجدید هشتگرد به دنبال ایجاد واحدهای صنفی مورد نیاز 
مردم اســت و به این موضوع اهتمام ویژه ای دارد.مســئول امور 
اجرایی بنیاد برکت در استان البرز نیز اظهار داشت: با توجه به 
اهمیت مســئله اشــتغال، بنیاد برکت تمامی سعی و تالش خود را جهت تحقق 
اشتغال جوانان خواهد داشت.صبوری ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال، 
اعطای تســهیالت به دارندگان مشــاغل خانگی گفت: بنیاد برکت بدنبال ایجاد 

کارگاههای کوچک و حمایت از مشاغل خانگی و کارآفرینان خرد است.

کارگروه توسعه اشتغال شهر جدید هشتگرد برگزاری نشست 

خبر ویژه

 آغاز فصل جدید همکاری های مشترک شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
و دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مشهد / گروه استان ها: رئیس پژوهش و 
فناوری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد گفت: در راستای تقویت ارتباط بین 
صنعت و دانشــگاه و اســتفاده از ظرفیت 
کسب  و کارها و استارتاپ های دانش بنیان 
و پیشگام در عرصه  های نوآورانه فناوری، 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و 
دانشــگاه آزاد خراسان رضوی تفاهم نامه 
همکاری پژوهشی و توسعه فناوری امضا 
کردند.ســعید ضرابی بــا اعالم این خبر 
افــزود: ایــن تفاهم نامه بــا عنوان طرح 
پویــش به منظور افزایش همکاری های 
فنی و پژوهشــی صنعت گاز با دانشــگاه 
و استفاده از امکانات طرفین، بهره گیری 
از توانمندی های دو جانبه فنی، علمي و 
تحقیقاتي توسط مهندس یحیی فیضی 
سرپرســت پاالیشــگاه و دکتــر مرادی 
مدیرکل دانشــگاه آزاد اسالمی خراسان 

رضــوی امضــا گردید تا فصــل نوینی از 
همکاری های مشــترک آغاز شود.وی با 
بیــان اینکه دانشــگاه و صنعت به عنوان 
دو بخــش پویا و محوری جامعه، نیازمند 
همکاری متقابل و موثر هســتند، تصریح 
کرد:  امروزه برقراری ارتباط منســجم و 
ســازمان یافته میان صنایع و دانشگاه ها 
یکی از نیازهای اساســی کشور به شمار 

می آید.ایــن مقــام مســئول ادامه داد: 
پاالیشــگاه گاز شــهید هاشمی نژاد نیز 
در تالش اســت تا با گســترش و ارتقای 
همکاری هــای دوجانبه با دانشــگاه ها و 
مراکز علمی، فعالیت های حوزه فناوری 
خود را در قالب این تفاهم نامه ها گسترش 
دهد.ضرابی با بیان اینکه شرکت پاالیش 
گاز شــهید هاشــمی نژاد به عنوان یکی 

از بزرگتریــن تولیــد کنندگان محصول 
گوگرد کشور به شمار میرود تاکید کرد: 
یکی از فعالیت های جدی صنعت گاز در 
استفاده بهینه از این محصول، جلوگیری 
از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده باالتر 
است که در این راستا با ایجاد پژوهشکده 
گوگــرد در منطقــه عملیاتی خانگیران 
تــالش می کنیــم تا با همکاری های فی 
مابین با شرکت های دانش بنیان و انجام 
طرح های پژوهشی، این مهم را پیگیری 
و گســترش دهیم.وی با اشاره به رویکرد 
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
در طول ســالیان گذشــته در حوزه های 
پژوهشــی یادآور شــد: کارشناســان و 
متخصصان شــاغل در این شرکت افزون 
 بــر انجام پروژه هــای عملیاتی، در حوزه 
پژوهش  و فناوری نیز کارنامه درخشانی 

از خود بر جای گذاشته اند.
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کوتاه از جامعه

عالیق نوجوانان را 
»مسخره« نکنید

  مریم فوالدی ، مشاور 
الزم اســت والدین با نوجوان 
خــود همدلــی و همدردی 
داشــته باشــند و بــه عالیق 
نوجــوان احتــرام بگذارند تا 
به اجتماعی شــدن کودک و 
نوجــوان کمــک کنند.نقش 
والدیــن در رشــد و اجتماعی 
شــدن کودک و نوجوان بسیار 
مهم است، والدین بی اعتماد، 
دوری گزین، پرخاشــگر، بی 
ثبات، وابســته و... نباید انتظار 
داشــته باشند که فرزندانشان 
ایــن رفتارها را بــروز ندهند.
بنابراین در این مســیر والدین 
بایــد مراقب رفتــار خود بوده 
و از تمســخر عالیــق نوجوان 
و یــا نصیحت کردن نســبت 
به رفتارهــای او بپرهیزند.هر 
انسانی با صفات و شخصیت و 
خلق و خوی منحصر به فردی 
بــه دنیا می آیــد و با توجه به 
صفــات و خلــق و خوی خود 
نیز تحت تاثیر شــیوه تربیتی 
خاصــی رشــد می کند، همه 
ایــن عوامل در شــکل گیری 
ارزش های کودک نقش دارند 
و زمانــی که کودک به مرحله 
نوجوانی می رسد این ارزش ها 
درونی شــده  و در شکل گیری 
هویــت فــردی او موثراند. از 
۱۲ تــا ۱۸ ســالگی مرحلــه 
هویت یابی نوجوان محســوب 
شــده و در این مرحله نوجوان 
دائما در جست و جوی پاسخی 
برای سوال »کیستی« است و 
از این رو نحوه برخورد والدین 
بــا نوجوان و همدلــی آنها با 
او بســیار مهم است.در مورد 
بــروز رفتارهــای متفاوت در 
ارتباطات بین فردی نوجوانان 
و بعضــا فاصله گیــری آنها از 
خانواده و روی آوردن به سمت 
دوســتان، هم باید گفت که در 
این مرحله رشــدی، نوجوان 
تا حــدودی در ارتباطات بین 
فــردی رفتارهــای متفاوتی 
از خود نشــان می دهد، برای 
مثال ممکن اســت ارتباطش 
بــا اعضای خانواده کم شــود. 
در چنیــن شــرایطی بعضــا 
خانواده هــا نســبت به دوری 
گزینــی نوجــوان از اعضای 
خانواده دچار وحشــت زدگی 
می شــوند و تصور می کنند که 
شــاید مســاله جدی تری رخ 
دهد اما این در حالی است که 
نمی توان تنها بر اساس چنین 
عاملی نســبت بــه رفتارهای 
نوجوان اظهار نگرانی کرد چرا 
که بسیاری از عوامل باید مورد 
بررسی قرار گیرند.از طرفی بی 
حوصلــه بودن مداوم نوجوان، 
افت شــدید تحصیلی، قربانی 
زورگویی و قلدری شــدن به 
صورت مداوم، ناخن جویدن، 
کندن مو، ســوء مصرف مواد، 
الــکل و رفتارهای پر خطر و... 
می تواند از جمله عالئم هشدار 
دهنــده ای برای والدین تلقی 
شــود که در صورت مشاهده 
آنهــا در نوجــوان بایــد برای 
بررســی علــت اصلــی بــه 
متخصصــان روانشناســی و 

مشاوره مراجعه کنند.

 عضو شورای شهر تهران 
خبر داد؛

لودگی   فاجعه آ
 هوای شهر 

تا 2 سال آینده
عضو شورای شهر تهران گفت: 
در دو ســال آینــده فاجعه  در 
آلودگــی هوای تهــران اتفاق 
مــی افتد و متاســفانه تاکنون 
هیــچ تســهیالت و تصمیمی 
برای نوســازی نــاوگان  حمل 
و نقــل در نظــر گرفته نشــده 
اســت.مهدی پیرهادی افزود: 
مســیر بررسی و اتخاذ تصمیم 
در خصــوص آلودگی هوا باید 
قدری متفاوت باشــد هنگاهی 
که به ســهم منابع آالینده که 
توســط مجموعه های مختلف 
و وسایل نقلیه منتشر می شود 
نگاه می کنیم ۶۰ تا ۷۰ درصد 
ایــن آالیندگی مربوط به منابع 
متحــرک و ۳۰ درصــد دیگر 
مربوط به ســایر منابع اســت 
کــه از این میــزان ۱۸ درصد 
صنایع، ۱۲ درصد نیروگاه ها و 
۴ درصد مربوط به پاالیشگاه ها 
اســت که باید برای این موارد 
چه تهمیداتــی در نظر گرفته 
شــود.وی به سهم وسایل نقلیه 
در ایجاد آلودگی هوای شــهر 
اشــاره کرد و افــزود: در حوزه 
منابع منتشرکننده آالیندگی 
توســط وسایل نقلیه تاکسی ها 
ســهم ۲ درصــدی دارنــد و 
موتورســیکلت ها سهمی بیش 
از ۱۰ درصد، وانت ها ۲ درصد، 
اتوبوس های سرویس مدارس 
و ارگان هــای دولتی ۷ درصد، 
کامیــون و کامیونت هــا ۱۶ 
درصــد را به خــود اختصاص 
دادنــد.وی با بیــان اینکه هزار 
و ۵۰۰ دســتگاه واگن مترو در 
شهر کم داریم، گفت: در حوزه 
حمل و نقل عمومی مشــکالت 
زیــادی وجود دارد؛ دولت باید 
در قالب تهاتر و ســایر روش ها 
نسبت به تهیه واگن و در اختیار 
گذاشــتن واگن ها برای شهرها 

اقدام کنند .

زمان آزمون دستیاری 
پزشکی به سال آینده 

موکول شد
مشــاور اجرایی دبیر شــورای 
آموزش پزشــکی و تخصصی 
گفــت: آزمــون دســتیاری 
پزشــکی، اوایل ســال آینده 
برگزار می شود. محسن عباسی 
در توضیح بیشتر اظهار کرد: بنا 
به نظر دبیرخانه شورای آموزش 
پزشــکی و تخصصی و معاون 
آموزشی وزارت بهداشت، قرار 
بر این شد که آزمون دستیاری 
احتماال در اردیبهشت و تاریخ 
مناســبی که در ســایت اعالم 
خواهد شد، برگزار شود. گفتنی 
اســت که پیش از این، تاریخ ۵ 
اسفندماه ۱۴۰۰ برای برگزاری 
آزمون دســتیاری دوره چهل و 

نهم درنظر گرفته شده بود.

7جامعه

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در پاسخ 
به این پرســش که آیا در قالب اجرای طرح مدیریت 
هوشــمند، از ورود دانش آموزان واکسن نزده به سر 
کالس جلوگیری می شود یا خیر، اظهار کرد: نگران 
بازگشــایی مدارس هســتیم زمانی که تجمع ایجاد 
می شود شیوع بیماری کرونا بیشتر می گردد به همین 
علت دانش آموزانی که واکســن نزدند می توانند به 
صورت غیر حضوری از کالس ها استفاده کنند. بهرام 

عین اللهی اضافه کرد: اگر دانش آموزی واکســن نزده باشــد، احتمال دارد به 
بیماری کرونا آلوده شود و می تواند این بیماری را به بقیه دانش آموزان منتقل 

کند. عین اللهی در ادامه توضیح داد: راه حل دیگر این 
است که دانش آموزانی که واکسن نزدند تست پی سی 
آر منفی ارائه کنند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در ادامه بیان کرد: در این زمینه از نظرات 
وزارت آموزش و پرورش هم اســتفاده می کنیم و در 
کل وزارت بهداشــت در زمینه واکسیناسیون دانش 
آمــوزان نظرات تخصصــی خود را اعالم می کند، اما 
در نهایت، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم می گیرد 
و ما تابع نظر ســتاد ملی مقابله با کرونا هســتیم. عین اللهی اضافه کرد: وزارت 

بهداشت، نه فقط مدارس بلکه نگران هر نوع تجمعی است.

وزیر بهداشت:

کرونا در مدارس هستیم نگران افزایش 

خبر ویژه

سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد؛

کسن بارکددار پذیرفته نمی شوند کارت وا مشموالن اعزام به خدمت بدون 
سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد 
کــه مشــموالنی کــه از اول دی ماه به بعد، به خدمت 
اعزام می شوند، باید برای تزریق دو نوبت واکسن کرونا 
اقدام کنند، در غیر این صورت در یگان های آموزشی 
پذیرش نمی شــوند. بر اساس این گزارش، مشموالنی 

که دو نوبت واکســن کرونا را تزریق کرده اند، باید به 
سامانه سالمت مراجعه و گزینه دریافت کارت واکسن 
را انتخاب کنند و کارت واکســن بارکد دار را پرینت 
بگیرند. همچنین در ادامه این اطالعیه آمده است که 
مشــموالن و خانواده های آنان برای کســب اطالعات 

بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان 
به نشــانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن 
گویا به شــماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال خبرســربازی در 
 @khabaresarbazi  پیام رســان سروش به نشانی

از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.ش

امکان تکرار حادثه پالسکو پیش روی ۱2۹ ساختمان ناایمن تهران است

شبه پالسکوهای نگون بخت
ساعت ۱۱:۳۰ روز پنجشنبه ۳۰ دی 
ماه ســال ۱۳۹۵ ساختمان پالسکو 
در چهار راه اســتانبول واقع در مرکز 
تهران بر اثر آتش سوزی به طور کامل 
فــرو ریخت.اورژانس تهــران تعداد 
مصدومان را ۲۳۵ نفر اعالم کرد. ۲۶ 
نفر از شهروندان و ۱۶ نفر از نیرو های 
آتش نشانی هم جان خود را از دست 
دادند. خسارت مالی هم کم نبود، در 
ایــن حادثه بیش از یک هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان خسارت مالی به بار آمد 
و حدود سه هزار کارگر هم کار خود 
را از دست دادند.سرنوشت نخستین 
ساختمان آسمان خراش و ساختمان 
مدرن خاورمیانه به گفته کارشناسان 
یک دلیل مشــخص داشــت، آن هم 
عــدم ایمنی کافی و رفع ایرادات در 
ســاختمان بود.مهر تایید این نظرات 
نامــه ای با موضوع اخطاریه ایمنی در 
ساختمان پالسکو است که سه سال 
قبل از حادثه یعنی در ســال ۹۲ به 
مدیران و مالکان فرســتاده شــد.اما 
ایــن اخطاریه مــورد توجه مالکان و 
مدیران قرار نگرفت و ســه سال بعد 
ایــن حادثه رقم خورد. آنچه مســلم 
اســت اینکه پالسکو اولین و آخرین 
ســاختمان نا ایمن تهران نیست، از 
میدان بهارستان به سمت غرب تهران 
که حرکت کنی چپ و راست خیابان 
جمهوری اسالمی از این ساختمان ها 
زیاد هستند ممکن است پاساژی دو 
طبقــه و تــو در تو یا ســاختمانی با 
چندین طبقه باشــد، همین طور که 
به ســمت میدان جمهوری اسالمی 
بیاییم به ســاختمان جدید پالسکو 
می رســیم، مثل اینکه ایمنی کامل 
هم در آن ســعی شده رعایت شود و 
تا چند روز دیگر افتتاحییه آن برگزار 
می شود.اما اطراف پالسکو ساختمان 

نــا ایمن کم نیســت، از پاســاژ های 
خیابان الله زار تا مراکز فروش و تعمیر 
قطعــات دیجیتال و لوازم خانگی که 
در نزدیکی پل حافظ هســتند. بازار 
تهــران که یکی از نقطه های قدیمی 
شهر تهران است اوج این نا ایمنی ها 
اســت و در برخی مناطق آن امکان 
امداد رسانی یا ممکن نیست و یا اگر 
هم این امکان وجود داشــته باشد به 

سختی است.

تذکر شورای شهر به نا ایمن بودن 
بازار تهران

زهرا شــمس احســان، عضو شورای 
شــهر تهران هم در تذکری در مورد 
مساله نا ایمنی بازار تهران در یکی از 
جلســات شورای اسالمی شهر، بازار 
بزرگ تهــران را به عنوان مهم ترین 
مرکز تجاری و اقتصادی دارای ســه 
شــاخصه فرســودگی مفرط، تراکم 
شــدید جمعیت مراجعــه کننده و 
فعال و همچنین بورس فعالیت های 
حاوی پتانسیل برای حریق دانست.

اما فقط بازار تهران و محدوده خیابان 
جمهوری اسالمی این ساختمان های 
نــا ایمــن را در خود جای نداده اند و 
نقاط دیگری هم هستند.حمید رضا 
صارمی، معاون شهرسازی و معماری 

شــهرداری تهران در این باره گفت: 
در تهــران حــدود چهار هزار و ۴۷۰ 
هکتــار بافت ناایمــن داریم که این 
بافت حدود ۷ درصد مســاحت شهر 
تهــران را تشــکیل داده و حدود ۲۰ 
درصــد جمعیــت پایتخــت در این 
بافت ساکن هســتند.جالل ملکی، 
ســخنگوی ســازمان آتش نشانی 
شــهرداری تهران هــم در این باره 
گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۳ 
هزار ساختمان با طبقات، کاربری ها، 
قدمت های مختلف را پیرو دســتور 
شــورای شــهر بازدید کرده ایم که 
بیش از ســه هزار از این ساختمان ها 
نیاز به بازنگــری قوری دارند، یعنی 
مســئوالن آنها باید در ســریع ترین 
زمان از این ســاختمان ها رفع خطر 
کنند.از این تعداد ســاختمان بازدید 
شــده ۱۲۹ ســاختمان در دســته 
بســیار پرخطر قــرار گرفتند و فقط 
هم ســاختمان های اداری و تجاری 
نیستند و انواع ساختمان در آنها دیده 
می شود و قدیمی هستند.تعدادی از 
۳۳ هزار در دو ســال گذشته تشکیل 
پرونده دادند، دســتورالعمل گرفتند 
و اقدامات ایمنی انجام دادند و حتی 
برخی از آن ها تاییده دریافت کردند. 
اما تعداد ســاختمان هایی که ایمن 

سازی ها را انجام بسیار کم هستند و 
با این همکاری های کوچک نمی توان 
انتظار داشت که شهر را ایمن کنیم.
مالکان و مسئوالن باید پای کار بیایند 
و مهم تر از همه باید خالء های قانونی 
رفع شــود و الزام آور شوند.بر اساس 
این گزارش، طبق قانون شــهرداری 
ها مصوب سال ۱۳۴۵، اتخاذ  تدابیر 
مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و 
حریــق و همچنین رفع خطر از بناها 
و دیوارهــای شکســته و خطرناک 
واقــع در معابرعمومــی و کوچه ها و 
اماکــن عمومی و داالن های عمومی 
و خصوصــی و پر کردن و پوشــاندن 
چاه هــا و چاله هــای واقع در معابر و 
جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در 
بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور 
به معابر عمومی که افتادن آنها موجب 
خطر برای عابرین است و جلوگیری از 
ناودان ها و دودکش های  ساختمان ها 
که باعث زحمت و خســارت ساکنان 
شــهرها باشــد الزم و ضروری است.
در ســال ۴۵ به ایــن بند، اصالحیه 
ای اضافه می شــود که شــهرداری 
خــودش باید اقدام به ایمن ســازی 
محــل کند و هزینــه را به عالوه ۱۵ 
درصد بیشــتر از مالک دریافت کند.
اما مســلما قانونی که متعلق به ۵۴ 
سال قبل است، تغییر در آن ضروری 
اســت.حتی در این قانون  اشــاره ای 
بــه ضمانــت اجرایی نشــده که اگر 
ســاختمانی ایمنــی را اجــرا نکرد 
پلمب خواهد شــد یا نه.مردم زیادی 
روزانه ممکن اســت که گذرشان به 
این ســاختمان ها بیوفتد و یا حتی 
زندگی آنها در گرو این اماکن باشــد 
که ایمن نکردن ساختمان ها توسط 
مالــکان جان خیلی ها را در معرض 

خطر قرار خواهد داد.
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ماجرای مجسمه هایی که قهرمان 
نیستند

  ۵ قرن تاریخ استعمار 
 در اروپا روی آنتن 

شبکه مستند می رود
مســتند ۲ قسمتی »پیکره هایی از 
جنس خاک« به کارگردانی سجاد 
گــودرزی و تهیه کنندگی ســعید 
صیادی تولید جدید شبکه مستند 
سیما است که پنج شنبه ها روی آنتن 

می رود.
گودرزی با اشــاره به سوژه این فیلم 
مســتند گفت: در همان ایامی که 
جــرج فلوید را در آمریکا کشــتند، 
جنبشی به نام »جان سیاه پوستان 
اهمیــت دارد« در اروپا و آمریکا راه 
افتاد و عده ای از مردم که احســاس 
می کردند مورد ظلم واقع شــده اند، 
شــروع بــه تخریــب تعــدادی از 
مجســمه های دولتمردان، تاجران 
و سیاســتمداران غربی کردند. این 
مجسمه ها عمدتا افرادی بودند که 
در تاریخ آن ملت به عنوان قهرمان 
معرفی می شــدند، اما مردمی که از 
ظلم آنان خبر داشتند، با اسپری روی 
این مجسمه ها می نوشتند: »این فرد 
قهرمان نیست و میلیون ها انسان را 
کشته است.« همین اتفاق سوژه ای 
برای ما شد تا مستندی را براساس 

داستان این مجسمه ها بسازیم.
وی ادامه داد: یکی از این مجسمه ها 
لئوپولد دوم در بلژیک بود که ما تاریخ 
زندگی او را مورد مطالعه قرار دادیم. 
هم چنین داستان بسیاری دیگر از 
این مجســمه ها از جمله کریستف 
کولمب را مورد بررسی قرار دادیم و 
در نهایت به تاریخ ۵۰۰ ساله استعمار 
اروپاییان رسیدیم. بسیاری از مردم 
ایران با جنایت های آمریکا آشنایی 
دارند، اما دربــاره جنایت هایی که 
اروپایی هــا در طــول تاریخ انجام 

دادند اطالع کمتری دارند.
کارگردان مســتند »پیکره هایی 
از جنــس خــاک« درباره شــیوه 
روایت این فیلم توضیح داد: روایت 
فیلم براســاس داســتان قهرمان 
و ضدقهرمــان پیش مــی رود. در 
حقیقــت در تاریخچــه هر کدام 
از ایــن مجســمه ها بخش هایی 
دراماتیــک و جذاب را پیدا کردیم 
که قابلیت روایی داشــت و آن ها را 
در قالب مستند آرشیوی به تصویر 
کشیدیم. این فیلم داستان افرادی 
را نشــان می دهد که امروز مدعی 
حقوق بشــر و آزادی هســتند، اما 
خودشــان در سال هایی نه چندان 
دور دســت به جنایت های بزرگی 

زدند و پاسخگوی آنهم نیستند.
وی دربــاره رونــد تولید فیلم خود 
گفــت: این مســتند ۱۰۰ درصد 
آرشیوی است و تولید آن نزدیک به 
۶ ماه زمان برده اســت. این مستند 
در ۲ قسمت ۴۰ دقیقه ای تولید شده 
است که پنج شنبه ها ساعت ۲۲ روی 
آنتن می رود.اولین قسمت از مستند 
»پیکره هایی از جنس خاک« امروز 
پنج شــنبه ۱۸ آذرماه ســاعت ۲۲ 
 از شــبکه مســتند ســیما پخش

 می شود

فرهنگ و هنر

کرمان  گه  دره را
 قطعه ای از بهشت

 یا دره مرگ؟ 

 به دره راگه، دره مرگ هم می گفتند!
ایــن بهشــت زمینی کــه در اثر 
فرآیند فرسایشی شبیه به شکافی 
در دل خاک کرمان به وجود آمده 
است، عالوه بر آن که مکانی کامال 
تاریخی محسوب می شود، امروزه 
مکانی توریســتی و بکر است که 
طبیعت گردهــای بســیاری را 
بــه دل خود می کشــد و آن ها را 
 افســون زیبایی خــود می کند.
البتــه اگــر در گذشــته دور 
می خواســتید بــه دل دره راگه 
بزنیــد، حتما به شــما می گفتند 
نروید یا خیلی مراقب باشید! چون 
ممکن بود به خاطر رعایت نکردن 
نکته های امنیتی، سنگ ها روی 
سرتان آوار شوند یا دچار سیالب 
شوید. به همین دلیل تا مدت ها به 
 این دره، دره مرگ هم می گفتند.

البته بی جا از کلمه بهشت استفاده 
نکردم، چرا که یکی از ویژگی های 
بسیار زیبا و شگفت انگیز دره راگه 
این است که وسط کویر و در عین 
هیبت سنگی اش، رودخانه ای به 
اسم »گیودری« در کف آن جریان 
دارد و منظره ای فوق العاده ایجاد 
می کند. در بعضی قســمت های 
دره راگــه، بایــد از رودخانــه 
بگذریــد امــا از آن جایی که این 
رودخانــه زیــاد طــول و دراز 
نیســت بعضــی بخش های آن 
 نیز خشک و ســهل العبور است.

عمق دره راگه در بعضی قسمت ها 
به ۸۰ متر می رســد و اگر از باال 
بــه آن نگاه کنیــد فکر می کنید 
دارید به ســمت بهشــت سقوط 
می کنید! اما بهتر اســت مراقب 
باشــید و یادتان باشد که بی دلیل 
بــه آن دره مــرگ نمی گفتنــد. 
رعایت نکات ایمنی، قطعا تجربه 
ســفر به دره راگــه را از هولناک 
 به شــگفت انگیز تبدیل می کند!
 دره راگــه چندســاله اســت؟

دره راگه که در نزدیکی رفسنجان 
کرمــان قــرار گرفته، شــما را تا 
اعماق هزاران ســال پیش می برد 
و انــگار همان جا زمان از حرکت 
می ایســتد. وقتی به اطراف خود 
و ســتون های سنگی بزرگ نگاه 
می کنیم، یادمان باشــد که دره 
راگه از دوره چهارم زمین شناسی 
)دوره کواترنــری( شــروع بــه 
شــکل گرفتن کرد؛ یعنی حدود 
۲۰ هزار ســال پیــش، زمانی که 
عصر یخ بندان به پایانش نزدیک 

می شد.

گردشگری

مطالعات جدید محققان دانشــگاه تســوکوبا در ژاپن نشان می دهد تنها ۱۰ دقیقه 
دویدن با شدت متوسط، جریان خون موضعی را در قشر پیش پیشانی جانبی مغز 
افزایش می دهد. این بخش از مغز نقش مهمی در کنترل خلق و خو و عملکردهای 
پردازشی مغز دارد. مطالعات قبلی نشان می دهد دویدن یک فعالیت موثر در جهت 
بهبود ســالمت روانی اســت. مطالعات جدید نشــان می دهد دویدن عالوه بر فواید 

پزشکی که تا به امروز ثابت شده، در سالمت مغز نیز نقش دارد.
براین اســاس تنها ۱۰ دقیقه دویدن با شــدت متوســط، جریان خون موضعی را در 
قشر پیش پیشانی جانبی )bilateral prefrontal cortex( افزایش می دهد. این بخش 

از مغز نقش مهمی در کنترل خلق و خو و عملکردهای اجرایی دارد.

این مطالعه با بررسی داوطلبان و آزمون های به عمل آمده نشان می دهد ۱۰ دقیقه 
دویدن با شدت متوسط به میزان زیادی زمان اثر استروپ )Stroop effect( را کاهش 
می دهد.این اثر نمایشی از زمان واکشن یک فعالیت است و معروف ترین مثال آن 
زمانی است که کلمه قرمز با جوهری به رنگ آبی نوشته شود؛ در این حالت مسلما 
زمان نام بردن کلمه در مقایســه با حالتی که قرمز با جوهر قرمز نوشــته شــده باشد 
متفاوت است. این خطای زمانی نشانگر اثر استروپ است.مطالعات نشان می دهد 
دویدن به مدت ۱۰ دقیقه، می تواند زمان این اثر را کاهش دهد که نشان از قدرت 
پرداش مغز است.همچنین در ادامه این پژوهش آمده است که دویدن باعث بهبود 

خلق و خو می شود که تنظیم و کنترل آن به عهده قشر پیش پیشانی است.

تقویت مغز فقط با 10 دقیقه دویدن

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

 خط ویژه 
برای واکسن 

نزده ها!
آغاز اجرای 

محدودیت های 
هوشمند کرونایی 

و ممانعت از حضور 
واکسن نزده ها در 

اماکن تجمعی، در کنار 
اصرار برخی از مردم 

به عدم تزریق واکسن، 
سوژه انتشار کارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

۱۷ آذر سالروز تولد داریوش مهرجویی یکی از پیشگامان 
موج نو در سینمای ایران است و بی اغراق نیست اگر او 
را تنها فیلمساز سینمای ایران با کلکسیونی از افتخار 
و عنوان بدانیم؛ کســی که آثارش در جایزه گرفتن و 
توقیف شــدن رکورد دارند. مهرجویی در طول بیش 
از نیم قرن فیلمســازی، عالوه بر خلق شخصیت های 
ماندگار در سینما، بازیگرانی را با فیلم هایش به سینمای 
ایران معرفی کرده که هر کدام یا ستاره شدند یا مسیری 
تازه پیش رویشان باز شد؛ مثل عزت اهلل انتظامی، خسرو 
شکیبایی، بیتا فرهی، علی مصفا و لیال حاتمی.آثار او در 
سال های دور وقتی که شرکت در جشنواره های جهانی 
این چنین مرسوم نشده بود، در جشنواره های معتبری 
مثل ونیز، برلین، کن، شیکاگو و توکیو شرکت داشت و 
جایزه هایی هم گرفت؛ اما به همان میزان فیلم هایش در 
ایران با مشکالتی مواجه می شدند و کم پیش آمده که 
از زیر تیغ سانسور و توقیف به راحتی گذر کرده باشند.

مجموع ســال هایی که بعضی فیلم های مهرجویی در 
توقیف به سربردند به حدود ۲۵ سال می رسد ولی از 
بین همه آن ها، داغ توقیف »سنتوری« بیش از بقیه بر 
دلش باقی  مانده و هنوز می توان حسرت و رنج آن را در 
کالمش پیدا کرد.مهرجویی از زمان شروع پاندمی در 
قرنطینه به سر می برد و حتی تلفن همراهش نیز معموال 
خاموش است تا به قول خودش از دست پیام های زیاد 

تبلیغی در امان باشــد، با این حال به بهانه تولدش در 
گپ و گفتی از حال و احوال این روزهایش و نیز فیلم 
»المینور« صحبت کرد که بخشــی از آن را در ادامه 
می خوانید.کارگردان فیلم های »گاو« و »هامون« ابتدا 
درباره وضعیت اکران فیلم »المینور« که حتی قرار بود 
جزء اکران نوروزی ســال قبل باشــد، گفت: فیلم را به 
جشنواره فجر ندادیم و منتظریم وضع کرونا بهتر شود 
تا مردم به سینماها بیایند و شرایط برای اکران مناسب 
باشد. فکر می کنم »المینور«، باالخره عید )نوروز سال 
آینده( روی پرده بیاید.او درباره اینکه آیا قصد ساخت 
فیلم جدیدی را ندارد، بیان کرد: دوســت دارم، ولی 
من هر چه می سازم سانسور و توقیف می شود. کال هم 
شرایط طوری است که با این گرانی و تورم، فیلمسازی 

صرف نمی کند، چون ســاخت یک فیلم دست کم ۱۰ 
میلیارد تومان هزینه دارد و باید موقع اکران ۳۰ میلیارد 
بفروشد تا به پول اولیه اش برسد.مهرجویی در ادامه ی  
اشــاره ای که به توقیف و سانســور فیلم هایش داشت، 
گفت: من این روزها در حال نوشتن خاطراتم هستم، 
آنجا خیلی از مســائل را درباره آنچه بر ســر فیلم هایم 
آمد می گویم، اما امیدوارم وضع بهتر شــود، سانســور 
کم شــود و جلوی فیلمسازها را هم نگیرند. متاسفانه 
آنهــا اجــازه می دهند یک فیلم آنقــدر جلو بیاید، در 
فستیوال شرکت کند، جایزه بگیرد، با آن پُز هم بدهند 
ولی بعد، شب اکران توقیفش می کنند. بهتر است اگر 
می خواهند جلوی کاری را بگیرند همان اول که سناریو 
را می خوانند بگویند، نه وقتی که این همه جلو رفتی 

و کلی خرج کردی.
کارگردان »اجاره نشین ها« با وجود گله هایی که دارد 
تاکید می کند: با همه این اتفاق ها می دانم که سینما 
پابرجا می ماند چون جوان ها هر روز مشتاق فیلمسازی 
می شوند و جلو می آیند. سینما تفریح مردم است و برای 
همین، این همه سینما در سال های اخیر ساخته شده 
است؛ هر چند جای افسوس دارد که وقتی ما می گفتیم 
سینما کم است، چیزی نمی ساختند اما حاال که وضع 
فیلم ها به اینجا رسیده و جلوی خیلی از فیلم ها گرفته 

می شود این همه سالن سینما ساخته شده است.

مهرجویی: همه مجوزها را می دهند و شب اکران توقیف می کنند!


