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کمیسیون اقتصادی مجلس : رئیس 

میزان فرارهای مالیاتی برابر با درآمدهای مالیاتی است
   رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: معادل میزانی که مالیات در کشــور وصول 
می شــود، فــرار مالیاتــی وجــود دارد.محمدرضــا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس شــورای اســامی در خصــوص  "پایــه هــای جدیــد مالیاتــی و فرارهــای مالیاتــی" 

توضیحاتی داد پورابراهیمی گفت: پیش نویس مالیات بر مجموع درآمد )PIT( را از مدت ها 
قبــل در کمیســیون اقتصــادی آمــاده کردیــم کــه ایــن پایه مالیاتی می توانــد از بخش عمده 

 | صفحه 3 فرار های مالیاتی در کشور جلوگیری کند...

صفحه 3 

افزایش قیمت ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصد

گسترده خودروسازان البی 
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خطیب زاده خبر داد؛

سند همکاری ۲۰ ساله
با روسیه آماده شد

     سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت: روســای جمهور برخی از کشــور های 
همســایه مثل ترکیه به زودی به کشــورمان 

سفر خواهند کرد...

وزیر آموزش و پرورش:

 »رتبه بندی معلمان«
بیشتر همسان سازی حقوق  

است تا رتبه بندی
     وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه 
پرسشــی مبنــی بــر گایــه معلمــان از رونــد 
ح رتبه بندی گفت: طبق  تصویب و اجرای طر
آنجه اطاع پیدا کردم، رتبه بندی این هفته 

 | صفحه 7  | صفحه 2 در دستورکار مجلس است...

راهبرد ارتباط با همسایگان یک 
حرکت ا ستراتژیک برای ایران است

2

بحران مدیریت آب در کشور 
داریم نه بحران آب

4

 مستندهایی ازسوختبری
 تا کودکان کارکوره آجرپزی

در سینماحقیقت
8

بانک مرکزی فهرست اخالل گران 
بازار ارز را اعالم کرد

3

رنگ باختن ارتباطات 
خانوادگی با فابینگ

7

 ضرورت نظارت انتظامی 
بر سودجویان بازار ارز

  یاور دشتبانی 
اقتصاددان 

و مدرس دانشگاه 
اخیــراً بــه مــوازات 
پسابرجامی،  مذاکرات 
بانک مرکزی اعالم کرد که عرضه ارز کافی در 
سامانه نیما صورت گرفته و بازگشت ارز حاصل 
از صــادرات بالغ بر ۲۲,۴ میلیارد دالر محقق 
شده است و با همین استدالل نیز صحبت از 
فزونی عرضه ارز بر تقاضای ارز مطرح شــد و 
صف های ســنگین تشکیل یافته برای خرید 
ارز تقاضای غیرواقعی و موقت خوانده شــد. 
اما در این میان چند نکته حائز اهمیت و قابل 

توجه است.
اول؛ قائل شــدن به وجه تقاضای سوداگرانه 
و ســفته بازی تقاضای ارز کــه اتفاقاً یکی از 
دالیل مهم ایجاد صف جلوی صرافی ها و کف 
بازار اســت. در حقیقت الزم است در تحلیل 
و کنــکاش دالیــل افزایش نرخ ارز در مقطع 
کنونی )بخصــوص متأثر از فضای مذاکرات 
و فضاســازی های افراد سودجو(، هم بخش 
غیرقابل انکار تقاضای سوداگرانه و هم بخش 
غیرقابل کتمان تقاضای غیرواقعی مدنظر قرار 
بگیرد. تقاضای غیرواقعی اشاره به وجود حباب 
در تقاضا دارد که منشأ آن »عامل رفتار هیجانی 
مردم« است و پس از مدت کوتاهی این رفتار 
اصالح خواهد شد. لذا دلیل صف های تشکیل 
شده و افزایش نرخ ارز، نه صرفاً از جنس هیجان 
و اشــتباه رفتاری، بلکه اتفاقاً ناشــی از همان 
اصالح رفتاری با رویکرد گذشــته نگر از روند 
بلندمدت نرخ ارز با نگاه سوداگرانه و کسب سود 
اســت. هرچند پیشتر اشاره شد که عملیات 
روانی افراد سودجو و تحریک هیجانات مردم 
در ایجاد تقاضاهای غیرواقعی بی تأثیر نیست 
و وضعیت حاضر به این موضوع نیز برمی گردد. 
در نهایت باید توجه داشت که همواره در این 
مقطع از سال تقاضای ارز افزایش می یابد که 

چیز جدیدی نیست.
دوم؛ مبتنی بر عملکرد مکانیزم های عرضه 
و تقاضا، افزایش در عرضه، زمانی منجر به 
کاهش قیمت خواهد شد که عرضه صورت 
گرفته به دســت مردم برســد و تبدیل به 
تقاضا شــود. در واقع مردم عادی به سامانه 
نیما و... دسترســی ندارند و لذا نمی توانیم 
افزایــش عرضه ارز صورت گرفته در چنین 
بســتری را مصداق فزونی عرضه بر تقاضا 
بدانیم. به بیان ساده تر، منطقی نیست که 
از طرفــی عمــده حجم تقاضای ارز در کف 
بازار و از طرف دیگر صرفاً بخشی از عرضه 
ارز در بازار در مقام رفع نیاز مردم برآید، در 
حالی که در تحلیل بازار اقدام به قرار دادن 
مقادیر هردو سمت در یک مختصات کنیم. 
ایــن موضوع را نیــز اضافه کنیم که بخش 
عمده ارز حاصل از بازگشــت صادرات در 
چهارچوب تنظیم گری پیمان سپاری های 
ارزی به واردات کاالهای اساسی و واردات 
متقابل اختصاص می یابد و نیازی از تقاضای 

سوداگرانه را رفع نمی کند.

یادداشت

رئیس قوه قضاییه:

کردن فرایندها در بورس دغدغه مردم   با شفاف 
هرچه زودتر رفع شود

رئیس قوه قضاییه گفت: با استقبال مردم 
از بورس فرصت خوبی برای دولت و مردم 
پیش آمد و نباید این فرصت با عملکرد 
ناصواب از بین برود و الزم است با شفاف 
نمودن فرایندها در بورس دغدغه مردم 

هرچه زودتر رفع شود.  
در پی دســتور اخیر رئیس قوه قضاییه 
حجت االسالم والمســلمین محسنی 
اژه ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی 
بر به روز کردن گزارشات پیشین در مورد 
مسائل بورس و تخلفات احتمالی، هیأت 
مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
رئیــس قوه قضاییه دیدار کردند. رئیس 
قوه قضاییه با بیان اینکه بدیهی است بازار 
سرمایه نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر 
دادوستد دارای سود و زیان است، افزود: 
طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشــنایی 
با بازار باید وارد آن شــوند لکن رشــد 
فوق العاده شــاخص بورس در سال های 
۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود 
و به همین جهت خیلی از دلســوزان و 
سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی 
کل کشور به مسئولین ذی ربط به صورت 
کتبی و شــفاهی هشدار دادند و موارد 
خالف را متذکر شدند.  محسنی اژه ای با 
اشاره به دغدغه های موجود در خصوص 
ریزش بورس در کشور گفت: باید تالش 
و ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شود 
تا فرصت بازار سرمایه به ضد آن تبدیل 
نشــود.  رئیس قــوه قضاییه در همین 
راســتا به »نمایش صف خرید و فروش 
در بورس«، »دخالت های ناظرین بورس 
در فرایند خرید و فروش سهامداران« و 
»خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی 

از ســوی صندوق های حقوقی« اشاره 
کرد و افزود: این موارد ابهاماتی اســت 
که اعضای هیئت مدیره سازمان بورس 
باید در رابطه با آن شفاف ســازی و رفع 
ابهام کنند. رئیس قوه قضاییه همچنین 
در خصوص نمایش صف خرید و فروش 
در بــورس اظهار کرد: با وصف اینکه در 
بورس هــای متعــارف دنیا صف خرید 
و فروش به نمایش گذاشــته نمی شود 
چرا در بورس ایران صف خرید و فروش 
نمایش گذاشــته می شــود؟  محسنی 
اژه ای افــزود: از طــرف ناظرین بورس 
دخالت های غیرمتعارف در امر خرید و 
فروش ســهام صورت می گیرد و اموری 
بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل 
می شود و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته 
می شود بدون اینکه توضیحی داده شود. 
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دسترسی 
کارگزاری ها و ســازمان بورس به کلیه 
ردیف هــا و سفارشــات عرضه و تقاضا 
گفت: این در حالی است که سهامداران 
عادی به صورت آنالین حداکثر ۵ ردیف 
از سفارشات را می توانند مشاهده کنند. 
محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین دیده 
شده که صندوق ها به جای کد بورسی 
خــود صندوق، بــا کدهای حقیقی که 
در صندوق ســرمایه گذاری کرده اند در 
بورس شــرکت می کننــد و یا کدهای 
حقیقی صنــدوق را در اختیار دیگران 
قرار می دهند و آن ها در بورس شــرکت 
می کنند.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه 
همــه این مــوارد می تواند ایجاد رانت و 
فساد کند، گفت: باید در خصوص همه 

این موارد شفاف سازی شود.

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

66917312      66915268 

گهی تجدید مناقصه عمومی  آ

حسین لطفی طلب - دهیار همدانک

 نوبت دوم

دهیاری همدانک در نظر دارد به اســتناد بودجه مصوب ســال ۱۴۰۰ و مجوز شــورای 
اســامی همدانــک از محــل اعتبــارات دهیــاری، اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه 
عمومــی واگــذار نمایــد. لــذا بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دارای رتبه 
بنــدی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهت شــرکت در مناقصه و دریافت اســناد بــه واحد 
مالــی دهیــاری همدانــک مراجعــه نمایند. ضمنا مهلت ارســال پیشــنهادات حداکثر تا 
۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده 
برنــده مناقصــه خواهــد بــود. در ضمــن بــرای ایــن پیمــان تعدیــل ، تعلــق نمیگیــرد 
 و دهیــاری بــه پیشــنهادات و قیمــت هــای غیرواقعــی و بــدون مســتند ترتیــب اثــر 

نخواهد داد.
موضوع مناقصه : همسطح سازی و جدول گذاری معابر همدانک

 ردیف بودجه: ۳۳۰۱۰ 
مبلغ اعتبار )ریال( : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰ 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ) ریال( : ۳/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰
" شرکت های دارای رتبه بندی با گرید ۴ مجاز به شرکت در مناقصه هستند"

چاپ نوبت اول : ۱۴۰۰/۹/۱۴       چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۲۱
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سیاست 2
خطیب زاده خبر داد؛

  سند همکاری ۲۰ساله 
با روسیه آماده شد 

ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشــورمان گفت: روسای جمهور 
برخی از کشــور های همسایه مثل 
ترکیــه بــه زودی به کشــورمان 
ســفر خواهند کرد.سعید خطیب 
زاده، ســخنگوی وزارت خارجه در 
گفتگویی تصریح کرد: ما در راستای 
لغو تحریم ها به دنبال خنثی سازی 
تحریم ها هم هســتیم.وی افزود: 
ســفر رئیس جمهور کشورمان به 
کشور های همســایه برنامه ریزی 
شده و به زودی نیز روسای جمهور 
برخی از کشــور های همسایه مثل 
ترکیه به کشــورمان سفر خواهند 
کرد.سخنگوی دستگاه دیپلکاسی 
در عیــن حــال اعالم کرد: ســند 
همکاری ۲۰ ســاله با روسیه آماده 
شــده اســت.خطیب زاده گفت: 
روز های آینده خبر های خوشــی 
برای خنثی سازی تحریم ها خواهد 

رسید.

رئیس جمهور:

راهبرد ارتباط با همسایگان 
 یک حرکت استراتژیک 

برای ایران است
آیت اهلل رئیســی گفــت: راهبرد 
ارتبــاط با همســایگان در جهت 
مقابلــه با تحریم هــا یک حرکت 
اســتراتژیک برای ایران است. آیت 
اهلل ســید ابراهیم رئیســی امروز 
شــنبه در گردهمایــی روســای 
نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در کشورهای همسایه اظهار 
داشت: راهبرد ارتباط با همسایگان 
در جهــت مقابلــه با تحریم ها یک 
حرکت استراتژیک برای ایران است.
رئیس جمهــور با اشــاره مذاکرات 
هسته ای در وین گفت: با ارائه شدن 
متن پیشنهادی ایران در مذاکرات 
به طرف های مذاکره نشان داده شد 
ما در مذاکرات جدی هستیم و اگر 
طرف مقابل مصمم باشد یک توافق 

خوب حاصل می شود.

فراخوان اسرائیل از آمریکا 
 برای ادامه تحریم ها 

علیه ایران
وزیر امور خارجه اسرائیل از آمریکا 
خواست حتی اگر مذاکرات با ایران 
از سرگرفته شود، تحریم ها علیه این 

کشور ادامه دهد.
یائیر الپید، وزیر امور خارجه اسرائیل 
طی تماس تلفنی با آنتونی بلینکن، 
همتــای آمریکایی خــود تصریح 
کرد: »حتــی اگر مذاکرات با ایران 
از ســرگرفته شود، نباید تحریم ها 
علیه تهران برداخته شود«.براساس 
بیانیه منتشر شــده توسط وزارت 
امــور خارجه اســرائیل، الپید در 
ایــن مکالمه به بلینکن همچنین 
گفت: »پول هایی که ایران دریافت 
خواهد کرد، به ما به عنوان تروریسم 

و موشک بر خواهد گشت«.

گزارش

معاون اول رییس جمهور: 

 تحقق دولت الکترونیک 
از بسیاری امضاهای 

 طالیی و زمینه های فســاد 
جلوگیری می کند

معــاون اول رییس جمهور با 
تاکید بر اینکــه اجرای کامل 
دولت الکترونیک جزء سیاست 
های قطعی دولت ســیزدهم 
اســت، تصریح کرد: با تحقق 
دولت الکترونیک از بســیاری 
امضاهای طالیی و زمینه های 

فساد جلوگیری می شود.
محمد مخبر در جلسه بررسی 
آخرین وضعیــت پروژه های 
اولویــت دار دولت الکترونیک 
و سامانه جامع تجارت، افزود: 
اجــرای دولت الکترونیک و به 
ویژه ســامانه جامع تجارت از 
امور بســیار دشــوار و سختی 
بــود که خوشــبختانه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت با 
کمک دســتگاه های مربوطه 
توانســت با تالش و جدیت در 
همین مدت صد روز گذشــته 

پیگیری و اجرایی کند.
معــاون اول رییس جمهور در 
این جلسه که وزرای ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات و صنعت و 
معدن و همچنین نمایندگان 
دســتگاه های ذیربط حضور 
داشــتند، از تــالش تمامــی 
دستگاه های ذیربط برای به ثمر 
رسیدن و اجرای تکالیف محول 
شــده در سامانه جامع تجارت 
قدردانــی کرد و گفــت: باید 
دســتگاه هایی که از سررسید 
تعهد و تکالیف خود در سامانه 
جامــع تجارت عقب مانده اند 
هرچه زودتر و با جدیت وظایف 
خود را انجام دهند.معاون اول 
رییــس جمهــور همچنین با 
اشــاره به گزارش رییس مرکز 
توســعه تجــارت الکترونیک 
در خصوص پیشــرفت ماهانه 
تکالیف دســتگاه های ذیربط 
در سامانه جامع تجارت تصریح 
کرد: با تحقق دولت الکترونیک 
از بســیاری امضاهای طالیی و 
زمینه های فســاد جلوگیری 

می شود.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
در این جلسه با ارائه گزارشی از 
عملکرد سامانه جامع تجارت، 
اصالح فرآیندها و یکی شــدن 
داده هــا را از مهمترین اهداف 
سامانه جامع تجارت برشمرد 
و اظهار داشت: پروژه شفافیت 
کاال و خدمــات،  تســهیالت 
بانکی، ثبــت فاکتور کاالها و 
پوشــش صــادرات و واردات 
کشور در سامانه جامع تجارت 
از مهمترین محورهای عملکرد 
و اقدامــات وزارت صمــت در 

سامانه جامع تجارت است.

کرات وین و شرایط موجود مذا
  سیدرضا صدرالحسینی
تحلیلگر سیاست خارجی

بــه دنبــال بررســی متــون 
پیشــنهادی ایــران، فضایی 
واقع بینانه تــر بــر گفت وگوها 
حاکــم و زمینه بــرای ورود به 
گفت وگوهای جزئی تر بیش از 
دور پیش فراهم شده و می توان 
گفت این بــار، تروئیکای اروپا 
مجبــور به بــازی در چارچوب 
ابتکار عمل جمهوری اسالمی 

ایران شده است.
روز چهارشنبه مجدداً مردانی 
با اراده با هدف رفع تحریم های 
وضع شده علیه مردم ایران، عازم 
شهر وین شدند و روز پنجشنبه 
اولین دور از مذاکرات از دور دوم 
را بــا ۴+۱ در هتل کوبورگ این 

شهر آغاز کردند.
این دیــدار در شــرایط انجام 
شــد که بخش قابل توجهی از 
گمانه زنی های رسانه های غربی 
در ده ها نوشتار و گزارش صوتی 
و تصویری، از عدم برگزاری این 
جلسه خبر داده بودند! اما اِتقان 
ســندهای ارائه شده به اعضای 
هیأت های مقابل، ســران آنان 
را قانــع کرد که به رغم ارســال 
پیام های متناقض رســانه ها و 
دولتمــردان آمریکایی، در این 
دور از مذاکرات شــرکت کنند 
و حتــی پاســخگوی چرایی 
اِعمال تحریم های اخیر آمریکا 
و همچنــان امیــدوار به آینده 
مذاکــرات باشــند؛ آنان حتی 
از پیام هایــی در قالــب توئیت 
نماینده روسیه و سکوت موقت 
نماینده چین نیز در ایام فاصله دو 
گفت  وگو استفاده کردند تا شاید 
بتوانند نمایندگان هســته ای 
ایران را تا حدودی از مواضع شان 
دور کننــد؛ امــا همچنان که 
انتظار می رفت، مسئوالن ارشد 
تیــم مذاکره کننده جمهوری 
اســالمی ایران ایران بر اساس 
تعهد داده شــده، به موقع وارد 
مذاکرات شــده و یک بار دیگر 
بر مواضع عزتمدارانه، مستدل 
و متین خویش بر اساس متون 

از قبل ارائه شده تأکید کردند.

بــه نظــر می رســد، پــس از 
بازگشــت هیأت های اروپایی 
از پایتخت های شــان و در پی 
بررســی متون پیشــنهادی 
ایران، فضایــی واقع بینانه تر بر 
گفت وگوها حاکم و زمینه برای 
ورود به گفت وگوهای جزئی تر 
بیش از دور پیش فراهم شــده 
و درواقــع می توان گفت که این 
بار، تروئیکای اروپایی، مجبور به 
بــازی در چارچوب ابتکار عمل 
جمهوری اســالمی ایران شده 
اســت.البته، بازی مقصرنمایی 
و فضاســازی رســانه ای علیه 
مواضــع جمهوری اســالمی، 
طی یک هفته گذشته با شدت 
ادامه داشت اما با این حال، باید 
تأکید کرد که این فضاسازی ها 
نه تنها موجب عقب نشینی ایران 
نخواهد شد، بلکه همین رویکرد 
اشــتباه موجب شده است که 
طرف های مقابل بر خالف هفته 
گذشته، اکنون از لزوم شروع کار 
بر روی متن نهایی صحبت کنند.

جمهوری اسالمی ایران بخوبی 
می داند اختالف نظر در ذات هر 
گونه مذاکره نهفته اســت؛ در 
هفته گذشته، برخی از رسانه ها 
تالش کردند با برجسته کردن 
اختالف نظرها میان طرف های 
مذاکره کننده، فضا را چنین به 
تصویر کشند که گفت وگوها در 
آستانه شکست قطعی قرار دارد؛ 
این در حالی اســت که اختالف 
نظــر، ذات مذاکره اســت و اگر 
اختالفی میــان طرفین نبود، 
اساســاً نیازی به مذاکره وجود 

نداشت. آنچه ضروری است، آن 
است که همه طرف ها با جدیت 
و حســن نیت برای کاهش این 
اختالف دیدگاه و نهایتاً رسیدن 
به توافقی که برای هر دو سو قابل 

پذیرش باشد، تالش کنند.
در میان جنگ اراده ها و روایت ها 
و بــا وجود حمــالت بی وقفه 
رســانه ای غرب و تحلیل های 
کم مایــه تحلیل گــران غربی 
کــه از میــان توییت ها و اخبار 
متناقــض رســانه ها و مقامات 
غربــی و عبری که دائماً از پلن 
B و احتمــال درگیری نظامی 
سخن به میان می آورند، حتی 
بعضی از مقامــات عربی برای 
اولیــن مرتبه اجازه یافته اند در 
میان مذاکرات اظهار نظر کرده 
و اتفاقاً به حل شــدن اختالفات 

رضایت داده اند.
مقام های متعدد دولت ســابق 
آمریکا هم تأکید داشــته اند که 
هــدف از اعمال تحریم ها، نابود 
کردن برجام بوده اســت. از این 
رو، بر اســاس مواضع رسمی و 
علنــی دولت آمریــکا، تمامی 
تحریم هــا در ارتبــاط با برجام 
بوده انــد و آمریــکا نمی تواند با 
تغییر برچســب، ادعا کند که 
تحریم های ذیل فشار حداکثری 
با برجام مرتبط نیستند؛ بر این 
اساس تمام تالش های ماه های 
اخیر در دولت سیزدهم در تهیه 
اسناد یادشــده و اظهار تمایل 
برای تــداوم مذاکرات لغو یا بر 
داشته شدن این تحریم هاست؛ 
البته این راهبرد راه گشای مقام 

معظم رهبری که به این مضمون 
فرمودنــد: »رفــع تحریم ها با 
دشمنان و خنثی کردن آنها در 
دست ملت و دولت ایران است« 
مطمح نظر دولت سیزدهم و به 
تبع آن، تیم مذاکره کننده است.
تأکید نماینــدگان جمهوری 
اســالمی ایران در این نشست، 
بر اینکه پیشــرفت مذاکرات، 
مستلزم توقف اقدامات مخرب 
آمریکا بوده است امری بدیهی 
و غیر قابل انکار اســت چرا که 
دولــت آمریــکا در یک هفته 
گذشته با اعمال تحریم و انتشار 
اخبار تهدیدآمیز، تالش کرده 
بــا تاکتیک »ارعــاب همزمان 
بــا مذاکــره«، ایــران را برای 
امتیازدهــی تحت فشــار قرار 
دهد، اما همان طور که در جلسه 
کمیسیون مشترک نیز از سوی 
ایــران و برخــی دیگر طرف ها 
عنــوان شــد، این فشــارها بر 
فضای مذاکرات تأثیر معکوس 
و مخرب خواهد گذاشت. در این 
نشست تأکید شده که پیشرفت 
مذاکرات، مستلزم آن است که 
آمریکا از اقدامات خالف حسن 

نیت دست بردارد.
جمهــوری اســالمی ایران که 
بــا جدیت تمام در گفت وگوها 
حاضر شــده، برای دستیابی به 
توافــق و تأمین منافع خود در 
کوتاه ترین زمان آماده اســت و 
هیأت ایرانی، هیأتی تصمیم گیر 
در محل، دارای ظرفیت، مجوز 
و اختیار است، درست بر خالف 
طرف های مقابــل غربی، باید 

توجه داشــت که هفته گذشته 
نیــز این طرف مقابــل بود که 
خواســتار آن شــد کــه برای 
بازگشت به پایتخت ها وقفه ای 

در گفت وگوها ایجاد شود.
از ایــن رو، بایــد تأکید کرد که 
توافق در دســترس اســت و به 
محض آنکه آمریکا حقوق ملت 
ایران را به رســمیت شناخته و 
از کارزار شکســت خورده فشار 
حداکثری دســت بــردارد، راه 
برای حرکت به سمت توافق باز 

خواهد شد.
موضــوع تضمین و همچنین 
رفــع مؤثر تحریم ها، اطمینان 
از پابرجــا مانــدن توافــق را 
افزایــش می دهــد، از ایــن 
روســت که جمهوری اسالمی 
ایــران ترجیح می دهد اکنون 
در مذاکره ای دقیق تر و شــاید 
سخت تر، این اطمینان را ایجاد 
کند که اجرای توافق ســهل تر 
می شــود. باید تأکید کرد که 
پیشنهادهای ارائه شده از سوی 
جمهوری اسالمی ایران، برآمده 
از تجربه تلخ به دســت آمده از 
نحــوه اجرا و موانع پیش روی 
انتفــاع کامل ایــران از مزایای 
توافق هسته ای بوده و به دنبال 
آن است که با اطمینان از اجرای 
کامل این توافق، دوام و پایداری 

آن را افزایش دهد.
خوشبختانه به رغم هجمه های 
رسانه ای، پیشنهادها و نظرات 
ارائه شــده از سوی هیأت ایرانی 
در گفت وگوهــای هفته پیش، 
همچنــان روی میــز قرار دارد 
و مذاکره کننــدگان ایرانی در 
طــول مباحــث در خصوص 
متن، بر اســاس این دیدگاه ها 
پیــش خواهنــد رفــت؛ البته 
چنان کــه پیش از این هم گفته 
شــده، جمهوری اسالمی ایران 
هیأت هــای شــرکت کننده از 
کشورهای دیگر را دعوت کرده 
کــه نظرات خــود را به صورت 
مســتدل ارائه کننــد تا بتوان 
وارد بحــث دقیق در خصوص 
متــون نهایی به منظور حصول 

نتیجه شد.

گرانی ۱۸ درصدی خودرو، کار دست وزیر صمت داد
نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس، از 
احضار وزیر صنعت و مدیران ایران خودرو و ســایپا به 
این کمیســیون، در پی گرانی ۱۸ درصدی خودروی 

کارخانه خبر داد.
 حجت االســالم ســیدجواد حســینی کیا با اشاره به 
افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در روز های پایانی 
هفته گذشــته و با بیان اینکه مخالف افزایش قیمت 
خودرو هستیم، اظهار داشت: برای فردا )یکشنبه ۲۱ 
آذر( ساعت ۱۳ وزیر صنعت و مدیران خودروسازی ها 
به کمیســیون صنایع و معادن فراخوانده شــده اند تا 

درباره علت این تصمیم توضیح دهند.
وی با بیان اینکه بعد از اســتماع گزارش و توضیحات 

مســئوالن وزارت صنعــت و خودروســازان در این 
بــاره تصمیم می گیریم، گفت: ممکن اســت مدیران 
خودروسازی ها بگویند، چون هزینه هایمان باالست، 
قیمــت کارخانــه را باال برده ایــم تا قیمت بازار به نرخ 
کارخانه نزدیک شده و نقدینگی به این سمت هدایت 
شــود، در حالی که کارشــان برعکس است؛ باید روی 
قیمــت بازار نظارت و کنتــرل کنند، نه اینکه قیمت 

کارخانه را باال ببرند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح 
کرد: فضای کمیسیون به هیچ عنوان موافق این تصمیم 
وزارت صنعت و خودروســازان نیست و بعید است که 

از توضیحات آقایان قانع شود.

حســینی کیا اظهار داشــت: راه تنظیم بازار خودرو 
ایــن اســت که بــا تعییــن تکلیف مصوبــه مجلس 
برای ســاماندهی صنعت خــودرو و همکاری مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، واردات آزاد شــود و دولت 
نیز با تعرفه گذاری مناسب برای واردات، بازار خودرو 

را تنظیم کند.
گفتنی است، شرکت های ایران خودرو و سایپا اخیرا در 
نامه ای به بورس، قیمت جدید محصوالت خود را اعالم 
کردنــد کــه طی آن خودرو ها با افزایش ۱۸ درصدی، 
حدود ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان گران تر شــده اند؛ این 
اعداد قیمت خالص بهای کارخانه بوده و بدون درنظر 

گرفتن مبالغ مالیات، عوارض و بیمه است.

گزارش
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3اقتصاد
کوتاه از اقتصاد

 قیمت مصوب آجیل 
 شب یلدا امروز 

مشخص می شود
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
تهران گفت: قیمت نهایی آجیل 
شب یلدا امروز مشخص می شود.

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه 
آجیل و خشــکبار تهران گفت: 
قیمت آجیل و خشکبار در کشور 
به خاطر خشکســالی و اُفت  ۶۰ 
درصدی تولید به شدت افزایش 
یافته است .رئیس اتحادیه آجیل 
و خشــکبار تهــران ادامه داد: با 
توجــه بــه اینکه چنــد بار در 
خصــوص ورود تجــار خارجی 
بــرای خرید آجیل به کشــور 
هشــدار داده ایــم، امــا توجه 
خاصی در این خصوص نشد. بر 
اســاس این خبر رئیس اتحادیه 
آجیل و خشــکبار تهران گفت: 
هرســال در ایام شب یلدا و شب 
عیــد مصرف آجیــل رواج پیدا 
می کنــد و توجه ها به این اقالم 
جلب می شــود، اما ما زمانی که 
در فصل برداشت این محصوالت 
بودیم درباره مشکالت و شرایط 
صنــف صحبت کــرده بودیم و 
همواره هشدار های الزم را داده 
بودیم.رئیــس اتحادیه آجیل و 
خشــکبار تهران ادامه داد: عصر 
امروزجلســه ای در خصــوص 
قیمت مناسب برای آجیل شب 
یلــدا برگزار می شــود تا قیمت 
نهایــی آجیل برای شــب یلدا 
مصوب و اعالم شــود.وی  گفت: 
ما در ســال گذشــته ۱۵۰ هزار 
تن صادرات پســته داشتیم که 
امســال صــادرات آن به صفر 

رسیده است.

مدیرعامل ســایپا  خبر داد؛ 

 فروش خودرو 
 در هر سه شنبه 

تا پایان سال 
مدیرعامــل ســایپا اعالم کرد 
که در راســتای تحقــق برنامه 
هــای وزیر صنعت برای کنترل 
قیمت ها در بــازار خودرو، این 
خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۰ 
هــر هفته سه شــنبه یک طرح 
عرضه محصوالت خواهد داشت.

ســیدجواد سلیمانی در تشریح 
"طرح سه شنبه های سایپایی"، 
گفت: با راهبــری وزیر محترم 
صنعــت، معدن و تجارت برنامه 
هــای مختلفی بــرای کنترل 
و تنظیــم بازار خــودرو تدوین 
شــده کــه یکی از آنهــا عرضه 
مدوام و مســتمر خودرو توسط 
خودروسازان کشور است، از این 
رو، گروه سایپا از هفته پیش رو 
تا پایان ســال هر سه شنبه یک 
طرح عرضه خودرو اجرا خواهد 
کرد.ســلیمانی ادامــه داد: این 
طرح های عرضه خودرو شــامل 
فروش فوق العاده، پیش فروش 
و مشارکت در تولید خواهد بود.

وی  تشــریح کرد: تقریبا تمامی 
محصوالت گروه خودروســازی 
ســایپا در این طرح های فروش 
عرضه خواهند شد و هموطنان 
مــی توانند بنابر نیاز خود برای 
خریــد این خودروهــا ثبت نام 

کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس :

میزان فرارهای مالیاتی 
 برابر با درآمدهای 

مالیاتی است
رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس گفت: معــادل میزانی 
کــه مالیــات در کشــور وصول 
می شود، فرار مالیاتی وجود دارد.
محمدرضــا پورابراهیمی رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی در خصوص  
"پایــه هــای جدیــد مالیاتی و 
فرارهای مالیاتی" توضیحاتی داد 
پورابراهیمی گفت: پیش نویس 
 )PIT( مالیات بر مجموع درآمد
را از مدت ها قبل در کمیســیون 
اقتصادی آمــاده کردیم که این 
پایه مالیاتــی می تواند از بخش 
عمده فرار های مالیاتی در کشور 
جلوگیری کند. این پایه مالیاتی 
ســال ها در ســایر کشور ها اجرا 
شــده است، اما به دالیل مختلف 
در کشــور ما اجرایی نشده است. 
در حــال حاضــر، قبل از مالیات 
بــر مجموع درآمد به دنبال اجرا 
کردن مالیات بر عایدی سرمایه 
)CGT( هســتیم که مالحظات 
آن تقریبا در کمیته در حال پایان 
است و گزارش آن ظرف یکی دو 
هفته آینده در کمیسیون جمع 
بندی شــده و به صحن ارســال 

می کنیم.

 معاون درآمد های مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی:

بانک مرکزی فهرست 
اخالل گران بازار ارز را 

کرد اعالم 
محمد مسیحی معاون درآمد های 
مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی 
دربــاره مالیات خریــد و فروش 
ارز گفت: بعد از اطالعیه سازمان 
امور مالیاتی که با همکاری بانک 
مرکزی ابالغ شد، نگرانی هایی به 
وجود آمده است. موضوع مالیات 
علی الحساب ۱۰ درصدی، شامل 
حال اشــخاصی که با شیوه های 
قانونی بــه معامالت ارز مبادرت 
نمی شود.مســیحی  می ورزند، 
ادامــه داد: معامــالت ارزی که از 
طریق صرافی ها و ســامانه های 
مجاز انجام می شــود، مشــمول 
ایــن قانون نیســت و این مالیات 
شــامل حال اشخاص حقیقی و 
حقوقی می شــود که در بازار های 
غیررســمی با هدف سفته بازی 
و با شــیوه ســوداگرانه نسبت به 
معامــالت ارزی اقدام می کنند.

او گفت: فهرســت این اشخاص 
را بانــک مرکزی بــه عنوان نهاد 
نظارتی در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی قرار می دهد. فهرســت 
اولیــه را از بانک مرکزی دریافت 
کرده ایــم، اما نحــوه جمع آوری 
این فهرســت، به دلیل مســائل 
محرمانــه قابل بیان نیســت. با 
افزایــش حجم خریــد و فروش، 
درصــد مالیات تغییر نمی کند و 
این درصد، بر اســاس مفاد ماده 
۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم 

تعیین شده است .

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و چین با بیان اینکه 
وضعیت فعلی بازار ارز متأثر از انتظارات ذهنی بخشی از جامعه است، افزود: 
به طور کلی در انتهای ســال میالدی با یک افزایش نســبی در نرخ ارز مواجه 
هستیم. می توان این مسئله را با بررسی نرخ ارز در ماه های انتهایی سال میالدی 
مشاهده کرد. البته پس از طی این دوره، معموالً نرخ ارز به حد متوسط قیمت 
خود در همان ســال برمی گردد.حریری ادامه داد: به نظر می رســد که دالر 
در پایان ســال ۱۴۰۰ در کانال قیمتی ۲۵ الی ۲۶ هزار تومانی قرار خواهد 
گرفت و نوســانات اخیر در قیمت دالر همانطور که پیش از این اشــاره کردم 
به دلیل افزایش تقاضا در انتهای ســال میالدی اســت.وی با تأکید بر نقش 

برخــی رســانه های خارجی بر تالطم بازار ارز، گفــت: همانطور که می دانید 
قیمت دالر در کشــور ما تحت تأثیر مســائل سیاســی و روابط بین المللی قرار 
دارد.رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و چین افزود: اگر در روابط خارجی 
کشور گشایش ایجاد شود به طور معمول شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. 
همچنین این مســئله می تواند تأثیر مســتقیم بر کاهش تقاضای ارز داشــته 
باشــد چرا که افراد از نظر ذهنی انتظار جهش نرخ ارز را نداشــته و عرضه ارز 
به صورت عادی می تواند بازار را متعادل کند.رئیس اتاق بازرگانی مشــترک 
ایران و چین  در ادامه اظهار کرد : در سطح عرضه ارز طی ماه های اخیر تغییر 

محسوسی رخ نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:

دالر تا پایان سال ۲۵ هزار تومان می شود

خبر ویژه

افزایش قیمت ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصد

البی گسترده خودروسازان
بــه دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، 
شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی 
مبهم که با البی گری خودروســازان 
بدون دخالت شــورا انجام شده است، 
دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم 
بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، 
افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم 
ســال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، 
نه ۱۸ درصدی که اعالم شــده است. 
بعــد از آنکه حدود یــک ماه پیش با 
دستور رئیس جمهور، افزایش قیمت 
خودرو لغو و مقرر شــد که در ســتاد 
تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار 
بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ 
درصدی قیمت خودرو در دو شــرکت 

ایران خودرو و سایپا اعالم شد.
در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند 
سال گذشــته شورای رقابت مسئول 
قیمت گذاری خودرو بوده است و شورا 
بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعالم 
کرد که هیچ ابالغیه ای درباره حذف از 
قیمــت گذاری خودرو دریافت نکرده 
اســت. پیگیری جریان اخیر افزایش 
قیمت، از شورای رقابت و گفت وگویی 
با محســن بهرامی ارض اقدس - عضو 
شــورای رقابت در دور سوم - با اعالم 

توضیحاتی در این رابطه همراه بود.
بهرامی با اشــاره بــه این که به اذعان 
تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و 
عرضه خودرو در کشــور سال هاست 
کــه در انحصار کامل قرار دارد، گفت: 
طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن 
کاال و خدمات با شورای رقابت است؛ 
بنابرایــن با توجه به مصوبه شــو ای 
رقابــت تردیــدی در انحصاری بودن 
خــودرو وجود ندارد از ســوی دیگر 
بــه موجــب صراحت قانــون اجرای 

سیاســت کلــی اصــل ۴۴، قیمت 
گــذاری کاال و خدمــات انحصاری و 
تصویب شــرایط دسترســی عادالنه 
مصرف کننده با قیمت مصوب به این 
 گونه کاالها ، الزاما از وظایف شــورای 

رقابت است.
وی ادامه داد: بر این اســاس تا زمانی 
که قانون اصالح نشده یا مصوبه سران 
سه قوا که ادعا می شود در مورد تغییر 
مســیر قیمت گذاری از شورا به ستاد 
تنظیم بازار بوده اســت به تایید مقام 
معظم رهبری نرسد که البته تاکنون 
هم ابالغی به شورا نشده است، هرگونه 
تصمیم گیــری در رابطــه بــا قیمت 
خودرو خارج از شــورای رقابت فاقد 
وجاهت قانونی خواهد بود .وی گفت: 
متاســفانه ادعای های مطرح شــده 
مبنــی بر اینکــه قیمت گذاری اخیر 
براساس دستورالعمل شورای رقابت 
صورت گرفته خالف واقع اســت، این 
سوال مطرح می شود که اگر قرار است 

قیمت گذاری طبق فرمول شورا باشد 
چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار 

نمی کنند؟ 
عضو شــورای رقابت در ادامه با انتقاد 
از اینکــه دور دوم شــورای رقابت از 
مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب 
اعضای جدید مشخص نیست، گفت: 
متاسفانه با این که دولت سرعت عمل 
خوبــی در اعمال تغییرات در ســایر 
دســتگاه ها داشــته اما هنوز در مورد 
شــورای رقابت نمایندگان خود برای 
تشــکیل دور سوم شورا معرفی نکرده 
اســت و در حال حاضر  شورای رقابت 
تشکیل نشده و  مرکز ملی رقابت که 
رئیس آن همان رئیس شورای رقابت 

است ، فاقد رئیس است . 
بــه نظر می رســد در ایــن بین البی 
گسترده خودروسازان مانع از تشکیل 
سریع تر دور سوم شورای رقابت شده تا 
در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات 
مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال 

شود.
وی افــزود: به شــورای رقابت تهمت 
می زنند که موجب زیان خودروسازان 
شده است، در حالی که شورای رقابت 
از مجموعه کارشناســی تشکیل شده 
که با لحاظ شــرایط اقتصادی و منافع 
تولیدکننده و مصرف کننده براساس 
اظالعاتی  که خودروســازان به شورا 
می دهند با نظر کارشناسی ،قیمت ها 
به نحوی تعیین می شود که ضمن در 
نظر گرفتن بهای تمام شــده و ســود 
هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا 
هفت درصد پوشش هزینه های مالی 
را هم ضوابط در نظر می گیرد آن هم 
برای خودروســازانی که بخش زیادی 
از خودروهای خود را با دریافت پیش 
پرداخت به خریــداران پیش فروش 
مــی کنند ، بنابرایــن قیمت گذاری 
دســتوالعمل شــورای رقابت عامل 
زیان ده شــدن خودروســازی های 

کشور نبست. 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبر داد؛ 

اتمام حجت مجلس با عامالن افزایش قیمت مسکن
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: اگر امروز بخشــی از امالک تهران از سوی 
کارشناسان قیمت گذاری شود، نرخ تعیین شده یک 
دهم نرخی است که در بازار عرضه می شود.اسماعیل 
حســین زهی با اشــاره به قیمت گذاری های نجومی 
در بازار مســکن بیان کرد: متاســفانه بر اساس آمار و 
ارقام گران ترین پایتخت جهان در بحث مسکن، شهر 
تهران می باشــد. عده ای که در بازار بورس بخشــی از 

ســرمایه خود را از دست داده اند امروز مابقی سرمایه 
خود را با نگاه ســرمایه ای به بازار مســکن آورده اند. 
بنــگاه های امالک نیز نقش موثری در قیمت گذاری 
های نجومی امالک به ویژه در شــهر تهران دارند.وی 
در ادامه اظهار کرد: اگر امروز بخشی از امالک تهران 
از ســوی کارشناسان قیمت گذاری شود، نرخ تعیین 
شــده یک دهم نرخی اســت که امروز در بازار عرضه 
می شــود. تعداد خاصی از بنگاه ها که بعضا خودشان 

بــا صاحبان امالک در ارتباط هســتند به این قیمت 
گذاری های نجومی روی آورده و نرخ در سراسر بازار 
برهم می ریزند.وی تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهد 
هستیم خانه ای که ساخته می شود به ویژه در تهران 
چندین برابر گران تر از نرخ تمام شده در بازار عرضه 
می شود. قیمت زمین نیز سربه فلک کشیده و با ادامه 
ایــن رونــد نرخ گذاری قطعا یک کارمند یا یک کارگر 
در شهر تهران هیچ وقت نمی تواند صاحب خانه شود.

بازار
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کوتاه از انرژی

بین الملل

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

کرسنت  کمه عاملین  محا
فراتر از موضوع تغییر 
حکم بین المللی است

اخیراً ســخنگوی قوه قضائیه در 
نشست خبری خود از محکومیت 
۶ نفــر بــه جزای نقــدی و ۲ نفر 
بــه حبس در پرونده کرســنت 
خبــر داد. هرچند هنوز اطالعات 
دقیقــی از کــم و کیــف ایــن 
محاکمه در دسترس نیست ولی 
کارشناســان حقوقی معتقدند 
محاکمــه عامــالن کرســنت 
می توانــد تأثیر مثبتی در جریان 
بین المللی پرونده داشــته باشد، 
مانند آنچه که در اواخر دولت دهم 
رخ داد و با مسئولیت گرفتن تیم 
عامل کرسنت ورق به ضرر ایران 
برگشــت.در همین راستا مالک 
شــریعتی اظهار داشت: محاکمه 
عاملین پرونده کرســنت فراتر از 
تأثیــر در رأی داوری بین المللی 
اســت و ما به دلیل اینکه برخورد 
با فساد تماماً منفعت است حتماً 
بایــد برخــورد و محاکمه کنیم.
وی افــزود: دســتاویز فعلــی ما 
درخواست ابطال حکم در داوری 
بین المللی است و این کار در حال 

انجام است. 

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
گرس جنوبی: نفت و گاز زا

گازی در  ۳ طرح 
پارسیان اجرا می شود

بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
نفــت و گاز زاگــرس جنوبی از 
اجرای ســه طرح بزرگ گازی به 
ارزش ۲۸۰ میلیــون یور در این 
منطقه عملیاتی خبر داد.ســید 
ابوالحســن محمدی در جریان 
سفر دو روزه اعضای کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی به 
منطقه عملیاتی پارسیان گفت: 
هم اکنون ســه طرح ســاخت 
ایســتگاه تقویت فشار گاز هما، 
وراوی و مرکــز تفکیــک گاز 
تابناک بــا ارزش ۲۸۰ میلیون 
یــورو در این منطقه عملیاتی در 
حال اجراســت.وی با یادآوری 
اینکــه تولید از منطقه عملیاتی 
پارســیان از ســال ۱۳۸۲ از 
میدان گازی تابناک آغاز شــد، 
افزود: این منطقه با برخورداری 
از هفــت مرکــز جمــع آوری، 
یــک مرکز تفکیــک گاز و ۸۰۰ 
کیلومتــر خط لوله، در گســتره 
راه هــای  مواصالتی به وســعت 
۳۲۰ کیلومتــر اکنون ۹ درصد 
از گاز تولیدی کشــور و خوراک 
پاالیشــگاه گازی پارســیان را 
می کند.مدیرعامــل  تأمیــن 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی در ادامه با اشاره 
به مســائل نیروهای انسانی در 
این منطقــه عملیاتــی، ادامه 
داد: خوشــبختانه در زمینــه 
فنــی هیچ مشــکلی در زمینه 
تولید وجــود ندارد، اما حمایت 
از برنامه هــای انگیزشــی منابع 
انســانی در کمیســیون انرژی 
بســیار مهم است زیرا شرایط را 
فراهم می کند تا بتوانیم هسمو با 
اهداف جمهوری اسالمی، جبهه 
تولید را بدون حضور خارجی ها 

در کشور پیش ببریم.

برنامه افزایش 
تدریجی تولید نفت 

 اوپک پالس 
ادامه دارد

معاون نخســت وزیر روســیه 
اعــالم کرد کــه اوپک پالس 
برای بــرآورده  کــردن روند 
صعــودی تقاضــا، بــه برنامه 
افزایــش تدریجــی تولیــد 
می دهد.الکســاندر  ادامــه 
نواک اعالم کرد که ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپــک( و متحدانش )ائتالف 
اوپک پــالس( بــرای برآورده 
کردن روند افزایشی تقاضا، به 
برنامه خود برای تسهیل کاهش 
تولید این ائتالف ادامه خواهند 
داد.نــواک در مصاحبــه ای با 
تلویزیون دولتی روسیه گفت: 
نوســان های کنونی بازار نفت 
زیاد نیست.اوپک و متحدانش 
در نوزدهمین نشست خود در 
مــاه ژوئیه توافق کردند هر ماه 
تولیدشان را در مجموع ۴۰۰ 
هــزار بشــکه در روز افزایش 
دهنــد تا به محدودیت عرضه 
۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه 
در روز پایــان بخشــند. این 
تصمیــم از مــاه اوت اجرایی 
شــده اســت.اوپک پالس در 
واکنــش به فروپاشــی تقاضا 
در اوج بحران شــیوع ویروس 
کووید-۱۹، تولید خود را از ماه 
مه ســال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و 
۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل 
حــدود ۱۰ درصد از تقاضای 

جهانی محدود کرد.

رکوردزنی طالی سیاه 
کرونا با فروکش ترس از 

قیمت نفــت در معامالت روز 
جمعه اندکی افزایش یافت و با 
مالیم شدن نگرانیها نسبت به 
تبعات شیوع واریانت اُمیکرون 
بر رشد اقتصاد جهانی و تقاضا 
بــرای نفت، بزرگترین رشــد 
هفتگــی خــود از اواخر اوت 
به این طــرف را رقم زد.بهای 
معامــالت نفــت برنــت پس 
از ریــزش ۱.۹ درصــدی ، با 
۷۳ ســنت معادل یک درصد 
افزایــش، در ۷۵ دالر و ۱۵ 
ســنت در هر بشکه بسته شد. 
بهای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۷۳ سنت 
معادل یک درصد افزایش، در 
۷۱ دالر و ۶۷ سنت در هر بشکه 
بسته شد. شاخص نفت آمریکا 
روز پنج شنبه دو درصد ریزش 
کرده بود.نفت برنت و وســت 
تگــزاس اینترمدیــت هفته 
گذشــته حدود هشت درصد 
رشــد کردند که نخســتین 
رشــد هفتگی آنها در ۷ هفته 
گذشــته بود.آمار رسمی که 
روز جمعه منتشــر شد، نشان 
داد قیمت های مصرفی آمریکا 
در نوامبر رشــد بیشتری پیدا 
کــرده و بزرگتریــن افزایش 
 ســال به سال را از سال ۱۹۸۲ 

داشته است. 

نفت و انرژی 4

ک وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد :  مشاور معاون آب و خا

کشور داریم   بحران مدیریت آب در 
نه بحران آب  

مشاور معاون آب و خاک وزیر جهاد 
کشــاورزی با بیان این که می توانیم 
مانند نیاکانمان در محیط خشــک 
ایران زندگی کنیم، گفت: مصوبات 
شــورای عالــی آب در بیــن مردم 
جانباز  ندارد.حمیدرضا  وجاهــت 
اظهار کرد: منابع آب در تمام جهان 
محدود است، اما آنچنان که نیاکان 
در گذشته با تدبیر و عقل در محیط 
خشــک و نیمه خشــک ایران سال 
های سال زندگی کردند، ما نیز می 
توانیــم زندگی کنیم. بارش جهانی 
ثابت است و ۵۳۶میلیارد مترمکعب 
بارش در کل جهان داریم. میانگین 
بــارش بلند مــدت در ایران ثابت و 
حــدود ۴۰۰میلیــارد متر مکعب 
است.مشــاور معــاون آب و خاک 
وزیر جهاد کشــاورزی در خصوص 
فرونشســت ها گفت: جمعیت شهر 
تهران و حومه نزدیک به ۲۰میلیون 

نفر اســت و به دلیل ازدیاد جمعیت 
برای تامین آب شــرب مجبور شده 
ایم که از استان های همجوار مانند 
ســد البــرز در کرج، ســد طالقان، 
سد الر، ســد لتیان آب وارد کنیم.

جانباز با اشــاره به اینکه بحران آب 
جعلی است، گفت: بحران مدیریت 
آب جدی اســت. طبق پیش بینی 
قانونگذار، برای مدیریت در مصرف 
آب بایــد برنامه ریزیی هایی صورت 
بگیرد که متاسفانه در اجرای قانون 
کوتاهی صورت گرفته است.عیسی 
بزرگزاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
کالن منابــع آب شــرکت مدیریت 
منابــع آب ایــران نیز گفت: الگوی 
توســعه که در سالیان گذشته برای 
کشــور در نظر گرفته شــد، توسعه 
ای پــرآب بــری بود. به گونه ای که 
کشــاورزی نقش بسیار مهمی را در 

بر دارد .

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا  خبر داد؛ 

لزوم ایجاد نقشه راه توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا 
با اشاره اهمیت ایجاد نقشه راه توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر گفت: تاکنون 
نگاه خوبی بــه حوزه تجدیدپذیرها 
وجود داشــت اما اکنون نیازمند یک 
الــزام جدی برای حرکت به ســمت 
هســتیم.محمود  تجدیدپذیرهــا 
کمانی در نشســت تخصصی نقشه 
راه توســعه انرژی های تجدیدپذیر، 
با بیان اینکه امیدواریم با مشــکالتی 
کــه در حوزه تأمیــن گاز وجود دارد 
به این ســمت حرکت کنیم، گفت: 
در بودجه امسال مواردی دیده شده 
که به نفع تجدیدپذیرهاســت. یک 
بحــث ماده ۱۲ رفــع موانع بوده که 
جدول مجزایی برای تجدیدپذیرها 
در آن لحاظ شــده است. همچنین 
یــک بحــث تهاتر با نفــت نیز دیده 
شــده، البته پیشنهادات دیگری نیز 
داریم کــه امیدواریــم بتوانیم گام 

هــای خوبی در حوزه تجدیدپذیرها 
برداریم.وی با اشــاره به توسعه انرژی 
های تجدیدپذیر در طول سال های 
قبــل گفت: بحث احداث انرژی های 
تجدیدپذیر در ایران یک دهه اســت 
که انجام می شــود. اکنون ظرفیت 
تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات رسیده 
که این میزان یک درصد ظرفیت کل 
کشور است و طبق قانون باید به پنج 
درصد می رســیدیم.کمانی با بیان 
اینکه در حوزه تجدیدپذیرها نسبت 
به دنیا عقب هستیم، اظهار کرد: اول 
بخش میزان ظرفیت و دوم در معلوم 
نبودن نقشــه راه این عقب ماندگی 
به طور محســوس نمایان اســت که 
مورد دوم نسبت به اولی برتری دارد. 
موضوعی که در گذشــته مجموعه 
ســاتبا به عنــوان متولی انرژی های 
تجدیدپذیر دنبــال می کرد، بحث 

خرید تضمینی برق بود .

معاون وزیر صنعت مطرح کرد:

پیشنهاد استفاده از »آب کارستی« برای رفع تنش آبی 
معــاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت گفــت: با توجه به 
وجود پتانسیل آب کارستی 
در بیش از ۳۰ درصد وسعت 
کشور، می تواند منبع بسیار 
خوبــی برای رفع مشــکل 
تنش آبی به ویژه در شــهرها 
زاگرس نشــین  و مناطــق 
باشد.علیرضا شهیدی افزود: 
»کارســت« پدیــده ای در 
پوســته زمین است که آثار 
آن بــه صورت حفــره و غار 
در ســطح زمین و هم در زیر 
ســطح زمین دیده می شود و 
به علت شکســتگی و انحالل 
ســنگ ها به ویژه سنگ های 

کربناته شکل می گیرد.
رییس سازمان زمین شناسی 
معدنــی  اکتشــافات  و 
خاطرنشــان کرد: در همــه 
جــای جهــان پتانســیل 
آب کارســتی وجــود دارد، 
به طوری کــه نزدیک به ۲۵ 
درصــد جمعیــت جهان و 
بیش از نیمی از کشــورهای 
اروپایــی تامین آب خود را از 
آب کارستی انجام می دهند.
وی بیان داشــت: شهر شیراز 
از دیربــاز از پتانســیل آب 
کارستی اســتفاده می کرده 
و در طبــس، اصفهــان و 
برخی دیگر از نقاط کشــور 
نیز ســابقه اســتفاده از این 
نوع آب وجود دارد.شهیدی 
تصریح کرد: اکنون ســازمان 
زمین شناســی و اکتشافات 
معدنی نقشــه ســنگ های 
کربناته کشــور که می تواند 

پتانســیلی بــرای وجود آب 
کارســتی باشد را تهیه کرده 
کــه وجود آب کارســتی در 
۳۰ تا ۳۵ درصد از مســاحت 
کشــور را نشان می دهد.وی 
بیان داشــت: بین ۱۰ تا ۱۵ 
میلیارد مترمکعب پتانسیل 
آب کارستی در کشور وجود 
دارد کــه تاکنون اســتفاده 
مناسبی از آنها نشده است، به 
همین دلیل روانه رودخانه ها 
و دریاها شــده یا در دشت ها 

تبخیر می شوند.
معاون وزیــر صنعت تاکید 
کرد:  آب کارســتی کیفیت 
باالیی دارد و برای آشامیدن 
اســت. مناســب  بســیار 

وی یادآور شــد: ســازمان 
زمین شناســی در دهه ۸۰ 
بر شناســایی آب کارســتی 
در منطقــه »کپــه داغ« در 
نزدیکی مرز ترکمنســتان و 
ایــران به منظــور تامین آب 
شرب مشــهد اقدام کرد، اما 

با وجــود کار خــوب انجام 
شــده، این پروژه نهایی نشد.

شهیدی گفت: با وجودی که 
قرار بود از منابع آب کارستی 
استفاده شود، اما سازمان آب 
اجــازه حفر چاه در منطقه را 
نداد، این در حالی اســت که 
شــاهد خروج ایــن آب ها از 
ایــران هســتیم و ترکمن ها 
بــا اســتفاده از همین آب ها 
در عشــق آباد )پایتخت این 
آبی  تفرجگاه های  کشــور( 

متعدد بنا کرده اند.
وی بیان داشــت: از شــهر 
ســراوان واقــع در اســتان 
 سیســتان و بلوچستان نیز 
چاه هــای متعــدد موجود 
در کشــور پاکســتان که در 
حــال اســتفاده از آب های 
کارستی هستند قابل رویت 
است، زیرا شیب سنگ های 
کربناته ایران به ســمت این 
کشــور است.رییس سازمان 
زمین شناســی و اکتشافات 

معدنی همچنیــن از وجود 
چشــمه های آب شیرین در 
خلیج فارس خبر داد و گفت: 
علت این موضوع زه کش شدن 
آب های کارســتی توســط 
گســل ها اســت و به راحتی 
وارد آب هــای خلیج فارس 
می شــود.وی تاکیــد کرد:  
بــا توجــه به شــرایط فعلی 
آبی کشــور کــه برخی از آن 
به عنوان »ورشکستگی آبی« 
یاد می کنند، ســازمان های 
مسوول باید به تصمیم گیری 
پرداختــه و سیاســت های 
دقیقــی درخصــوص منابع 
میــزان  و  کارســتی  آب 
آنهــا  در  موجــود   آب 

داشته باشند.
خاطرنشان کرد:  شــهیدی 
در همــه شــهرهای منطقه 
زاگــرس به ویژه در اســتان 
خوزســتان که با چالش  آبی 
مواجه هســتند، پتانســیل 
اســتفاده از آب کارســتی 

وجود دارد.وی یادآور شــد:  
ســالیانه بیــن ۱۰۰ تا ۱۱۰ 
میلیــارد مترمکعب آب در 
کشــور مصرف می شود که 
بیــش از ۹۰ درصــد آن در 
بخــش کشــاورزی، چهار تا 
پنــج درصــد آن در بخش 
صنعــت و بــه همین میزان 
در بخش شــرب اســتفاده 
می شــود و پتانسیل بیش از 
۱۰ میلیــارد مترمکعبی آب 
کارستی می تواند کل مصرف 
آب شرب کشــور به ویژه در 
مناطــق دارای تنش آبی را 

پوشش دهد.
معــاون وزیــر صنعــت با 
اشــاره به برخی مزایای آب 
کارســتی، گفت: وقتی چاه 
در آبرفــت حفر می شــود، 
به تدریج کاهش سطح آب و 
در نهایت فرونشســت خاک 
را به دنبال خواهد داشــت، 
اما در آب کارســتی این طور 
نیست.وی توضیح داد: در آب 
کارســتی، باران وارد خلل و 
فرج سنگ ها می شود و همه 
ساله با بروز بارندگی، مخازن 
آب کارســتی شارژ می شود 
و مانند آبرفت نیســت که با 
برداشــت آب شاهد کاهش 

سطح آب باشیم.
شــهیدی افــزود: در مصوبه 
شــورای عالی آب کشــور، 
کارســتی  آب  مطالعــات 
به ســازمان زمین شناســی 
ســپرده شــده، اما مسوول 
بهره بــرداری از ایــن آب ها 

وزارت نیرو است.
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5بانک و بیمه
اخبار

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد؛ 

 تسهیالت ویژه 
 بانک صادرات ایران 

برای ۷۰۰ پرستار
 حجت الــه صیدی، 
بانک  مدیرعامــل 
صــادرات ایران در 
آســتانه میالد حضرت زینب کبری 
)س( و روز پرســتار بــا حضــور در 
بیمارستان شهدای گمنام و درمانگاه 
تخصصــی خیریــه آودیســیان از 
زحمات و خدمات شبانه روزی کادر 
درمــان و پرســتاری ایــن دو مرکز 
درمانــی و تالش های شــبانه روزی 
آن هــا برای ارتقای نظام ســالمت 
بیمــاران  درمــان  و   کشــور 

قدردانی کرد.
وی همچنیــن بــه صــورت چهره 
بــه چهــره با تعــدادی از بیماران و 
همراهان آن ها و تعدادی از مراجعان 
ایــن دو مرکــز گفت وگــو کرد و در 
جریان مشــکالت آن ها قرار گرفت.
مدیرعامــل بانک صــادرات ایران 
در جریــان این دیدارهــا از اعطای 
تســهیالت به ۷۰۰ نفر از پرستاران 
شاغل در مراکز درمانی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی به قید قرعه با 
نرخ ترجیحی، بازپرداخت بلندمدت 

و بدون ضامن خبر داد.
صیــدی در دیــدار از بیمارســتان 
شــهدای گمنام که با حضور علیرضا 
زالی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی همراه بود، با تبریک 
سالروز والدت حضرت زینب کبری 
)س( و روز پرســتار و گرامیداشــت 
یاد شــهدای ســالمت، تالش های 
مجاهدانه پرســتاران و کادر درمان 
در خدمت رسانی به مردم به ویژه در 
ایام شــیوع کرونا را ســتود و گفت: 
»کادر درمان در دو ســال اخیر برای 
حمایــت از مــردم در مقابل کرونا از 
هیچ مجاهدتــی فروگذار نکرده اند 
و جــا دارد کــه از زحمــات یکایک 
آنــان تجلیــل شــود«.مدیرعامل 
بانــک صادرات ایــران خدمات ارائه 
شــده توسط پرســتاران و مجموعه 
کادر درمان کشــورمان را بســیار با 
کیفیــت و پرافتخــار توصیف کرد و 
افــزود: »مدافعان ســالمت کارنامه 

پرافتخاری را رقم زده اند«.
علیرضا زالی نیز در جریان این دیدار 
با قدردانی از زحمات بانک صادرات 
ایــران در حمایــت از کادر درمــان 
کشــور گفت: »مدیــران و کارکنان 
بانــک صــادرات ایــران از آغازین 
روزهای شــیوع کرونا به شیوه های 
گوناگون در کنار تیم سالمت و کادر 
درمان کشــور بوده اند؛ به طوری که 
حمایت هــای مســئوالنه مدیران و 
کارکنــان پرتالش ایــن بانک را از 
نزدیک مشــاهده کرده ایم و حرکت 
ارزشمند مدیریت این بانک در تجلیل 
از پرســتاران و کادر درمان را نشان 
دهنــده روحیه مســئولیت پذیری 

اجتماعی می دانیم«.
وی افزود: »خوشبختانه قشر خدوم 
مدافعان سالمت و به ویژه پرستاران 
عزیز امروزه از سرمایه عظیم و سرشار 
اجتماعــی نزد مــردم برخوردارند و 
پیشــتازان عرصه خدمت رسانی به 
مردم به شــمار می آیند؛ به گونه ای 
که تکریم جامعه خدوم پرســتاری و 
پزشکی کشور، ضرورتی اجتماعی و 
فراتر از مناســبات اداری و سازمانی 

است«.

مدیر عامل بیمه دانا در جمع 
 نمایندگان و شبکه فروش 
استان آذربایجان شرقي؛

جان دانا، یاری رسان 
دولت در ارائه  خدمات 

اجتماعی است

دکتــر ابراهیــم کاردگــر در آئین 
رونمایی از جان دانا  محصول جدید 
بیمه دانا که در تاالر معلم شهر تبریز 
برگزار شــد، این طــرح را یک بیمه 
نامه عمر زندگی- زمانی در شــکلی 
جدید دانســت که برای اولین بار در 
کشــور اجرا می شود.وی با قدردانی 
از اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد 
شــرکت بیمه دانا، سرپرست منطقه 
ســه، همکاران و روســای شــعب و 
شــبکه فروش منطقه اظهار داشت: 
در سنوات گذشته یکی از رشته های 
مهم بازار، رشته بیمه درمان تکمیلی 
بود که پیش بینی می شــد پاشــنه 
آشــیل صنعت بیمه در آینده شــود 
.امــروزه آمارهایی که از صنعت بیمه 
منتشــر می شود، تایید می کند که 
پیــش بینی بیمه دانا درســت بود و 
طبق آمار منتشر شده، خسارت این 
رشته بیش از ۱۰۰ درصد است.مدیر 
عامل بیمه دانا در ادامه افزود: از سال 
۹۷ نیاز به طرح جدیدی داشتیم تا از 
مشــکالت موجود در آن زمان عبور 
کنیم، لذا طرح  مهر دانا  کلید خورد 
تا شــبکه فروش از منافع این طرح 
بهره مند شــوند.این طرح نقدینگی 
شــرکت را افزایش داده و خسارت ها 
پرداخت شــد. پس از این طرح مقرر 
شد با تغییر ساختار پرتفوی، تمرکز 
فعالیــت های خــود را از بیمه های 
درمان تکمیلی به ســمت بیمه های 
زندگی سوق دهیم، اما نکته اساسی 
ایــن بــود که از ســال ۹۹  برای این 
اســتراتژی نیاز به طــرح جایگزین 
داشتیم و تنها مسیر برای جایگزینی 
آن، بیمه های زندگی بود. عالوه بر آن 
در صنعت بیمه نیز روی این موضوع 
که محصول مناســبی ارائه شود، کار 
نشده  بود.دکتر کاردگر با اشاره به این 
که  جان دانا  برداشــت از نمونه های 
جهانــی و بومی ســازی آن طرح  در 
کشورمان است، اظهار داشت: برای 
ایــن کار بررســی های متعددی در 
صنعــت بیمه انجام شــد تا عالوه بر 
شناسایی محصوالت جدید دنیا، هم 
زمان بومی سازی نیز انجام شود. بعد 
از مطالعه و پیاده سازی، مجوز طرح 
نیز از بیمه مرکزی دریافت شــد.وی 
در خصوص مشــخصات اصلی این 
محصول گفــت: نکته مهمی که در  
جــان دانا  مطرح اســت، بحث تمام 
دیجیتال بودن این محصول اســت. 
بر همین اساس، همکاران مرکز فاوا 
تــالش کردند تا بســترهای الزم را 
ایجاد کنند تا شــبکه فروش بتواند 
روی تلفن های همراه هوشمند خود 
محصــول بیمه دانا را بفروشــد.در 
حقیقــت صفر تا صد کار روی تلفن 
همراه انجام شده و محصول از طریق 
گوشــی های همراه تحویل مشتری 

می شود.

باشگاه مشتریان سپه به مناسبت آغاز نود و هفتمین سال 
فعالیت نخســتین بانک ایرانی به ۹۷ برگزیده جشنواره 
عکاسی خود با موضوع »با ماسک لبخند بزن« هدایایی 
به رســم یادبود اهدا کرد.باشگاه مشتریان بانک سپه در 
راســتای لزوم حفظ پویایی فعالیت ها و ارتقای ســطح 
تعامل با مشــتریان، سومین جشنواره عکاسی قاب سپه 
را با عنوان »با ماســک لبخند بزن« به مناســبت آغاز نود 

و هفتمین سال فعالیت بانک سپه نخستین بانک ایرانی، پیرامون برداشت های 
آزاد اعضــا از موضــوع همه گیری ویروس کرونا و لبخند زدن با المان های بانک 
ســپه، خردادماه ســال جاری برگزار کرد.براســاس این گزارش: از میان آثار 
دریافت شــده، ۹۷ عکس توســط هیات داوری برگزیده و اعالم شد.شــایان 
ذکر اســت مشــتریان و همکاران بانک ســپه می توانند با عضویت در باشــگاه 
مشــتریان، ضمن شرکت در جشنواره های متنوع، از خدمات تخفیفی شرکای 

تجاری باشــگاه مشتریان بهره مند شوند و نیز با افزایش 
تراکنش ها، میانگین حســاب ها و استفاده از برنامه های 
باشــگاه نظیر گردونه شانس و مسابقه، امتیازات الزم را 
برای حضور در جشــنواره ها افزایش دهند.این گزارش 
می افزاید: باشــگاه مشــتریان از ابتــدای فعالیت خود 
تاکنون با هدف حفظ وفاداری مشتریان، افتخار برگزاری 
جشنواره های همچون؛ جشنواره همگامان سپه در سال 
۱۳۹۴، جشــنواره عکس در ســال ۱۳۹۵، دومین جشنواره باشگاه پذیرندگان 
ســپه در ســال ۱۳۹۶، جشنواره همگامان ســپه ۲ در دو مرحله سال ۱۳۹۷، 
جشنواره رویاتو چک کن در سال ۱۳۹۷، جشنواره قاب سپه ۱ در سال ۱۳۹۷،  
جشنواره قاب سپه ۲ سال ۱۳۹۸ و جشنواره های باشگاه مشتریان در سال های 
۱۳۹۹-۱۳۹۸  را داشته است.عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

به سامانه باشگاه مشتریان به نشانی club.banksepah.ir مراجعه کنند.

به مناسبت 97 سالگی بانک سپه صورت گرفت؛ 

اهدای جوایز ۹۷ برگزیده جشنواره » با ماسک لبخند بزن«

خبر ویژه

کشور و بیمه آرمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک بین سازمان آموزش فنی حرفه ای 
قــرارداد همکاری مشــترک ســازمان آموزش فنی 
حرفه ای کشــور و بیمه آرمان، با حضور دکتر مجید 
قلی پور مدیر عامل بیمه آرمان، دکتر میمنت آبادی 
معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی 
حرفه ای کشــور و آقای ناصری امید مدیر کل منابع 
انسانی و پشتیانی در حوزه بیمه های درمان تکمیلی، 
عمر، مسئولیت، آتش سوزی و سایر رشته های بیمه 
ای آن ســازمان، به امضای دو طرف رســید.به همین 
منظور، جهت انسجام بیشتر در پیشبرد این قرارداد، 
در جلسه ای که با حضور مدیران استان های سازمان 
ســازمان فنی و حرفه ای کشــور و روسای شعب بیمه 
آرمــان به صــورت ویدئو کنفرانســی برگزارگردید، 
هماهنگــی  های الزم در خصوص ایــن قراداد انجام 
شــد.دکتر قلــی پــور در ارتباط ویدئــو کنفرانس با 

مدیران استانی این سازمان، توضیحاتی را در خصوص 
پوشــش های بیمه آرمــان ارائه کرد.مدیر عامل بیمه 
آرمان، در این جلســه، در خصوص روند خدمات ارائه 
 شده از شروع قرارداد و روند آن ، توضیحاتی ارائه داد 

و با حضور حاضران به مباحث مرتبط با بیمه تکمیلی 
درمان پرداخته شــد.دکتر قلی پور گفت: همکاری با 
ســازمان  فنی و حرفه ای و خدمت رسانی به کارکنان 
این سازمان، مایه افتخار ماست و بیمه آرمان به عنوان 
یک بیمه پیشرو، خدمات مناسبی را به مشتریان خود 
ارائه می کند که امیدواریم رضایت کارکنان سازمان را 
جلب کنیم.دکتر میمنت آبادی معاون توسعه مدیریت 
و منابع ســازمان آموزش فنی حرفه ای نیز با اشــاره به 
تجمیع بیمه های سازمان فنی حرفه ای در بیمه آرمان 
گفــت: مــا در این یک ماه، انگیزه و نیروی ویژه ای در 
مجموعه آرمان دیده ایم که نوید یک همکاری خوب 
را می دهــد و همیــن روال رضایــت همکاران ما را در 
ســازمان جلب خواهد کرد و انتظار داریم بیمه آرمان 

بهترین خدمات را به همکاران ما ارائه دهد.

اخبار

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون: 

استان خوزستان باید پایلوت و کارگاه توسعه کشور باشد
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
با اشــاره به این موضــوع، از پرداخت 
۴۲۲۰ میلیــارد ریال تســهیالت از 
ابتدای ســال تاکنون خبر داد.ایرانی 
ادامه داد: با توجه به سهم ناچیز اقتصاد 
تعاونــی از اقتصاد ملی،باید تالش کرد 
تا با تهیه نقشــه راه و ارتقا حاکمیتی 
جایگاه بخش تعاون در جهت رسیدن 
بــه اهداف متعالی ایــن حوزه تالش 
کرد.ایرانــی گفت: همانگونه که قوی 
تریــن معاونــت وزارت تعــاون،کار 
و رفــاه اجتماعــی را جنــاب آقــای 
دکترعبدالملکی با انتخاب شایســته 
وبجای جناب آقای مسکنی از نیروهای 
خالق،جهادی،اندیشــه ورز و موثر در 
دولت ســیزدهم برای معاونت تعاون 
برگزیدند،بارقــه هــای امید به بخش 
تعاون دمیده شــد.ایرانی گفت:تامین 
وتجهیز منابع،افزایش ســرمایه،ارتقا 
جایگاه اداری تعاون،ورود به بازارهای 
جدیدکســب وکار،بهره گیری از توان 
بالقوه سرمایه های انسانی بخش تعاون 
وتقویت فین تکها و تعاونی های دانش 
بنیــان می تواند از اولویتها وضروریات 
بخــش تعــاون باشــد.محمد جعفر 
ایرانی عضو هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون طی ســفر به استان خوزستان 
اظهار داشــت: از ابتدای ســال جاری 
تــا کنون ۳۴۲۳ فقره تســهیالت به 
ارزش ۴۲۲۰ میلیارد ریال در اســتان 
پرداخت گردیده است.وی افزود: شعب 

استان خوزستان در مدت اجرای طرح 
اشــتغال پایدار روستایی و عشایری؛ 
۱۰۵۰ میلیــارد ریال تســهیالت به 
کارآفرینان استان پرداخت نموده اند.

اقدامات توسعه ای بانک توسعه 
تعاون هماهنگ با دستگاه های 

اقتصادی استان
ایرانی در نشست با دکتر فتوحی معاون 
اقتصادی استاندار خوزستان و جمعی از 
فعالین اقتصادی استان گفت: استان به 
لحاظ مزیت های اقتصادی و از دیدگاه 
آمایش ســرزمین بسیار ممتاز است و 
بانک توســعه تعاون نیز از فرصت طرح 
هــای ملــی در جهت ارتقــای تولید و 
ایجاد اشتغال بهره جسته است و تداوم 
این رویکرد نیز حائز اهمیت اســت.وی 
گفت: انعقاد تفاهم همکاری میان بانک 
توســعه تعاون و اســتانداری و دستگاه 
های اقتصادی اســتان می تواند منجر 

به هدایت منابع بانکی به ســمت تولید 
شــود، کما این که این همکاری ها در 
طرح های مهم ملی و اشتغال زایی وجود 
داشته است.معاون استاندار خوزستان 
گفت: بیســت درصــد تولیدات بخش 
کشــاورزی، سی درصد آب های کشور 
و ۷۵ درصد منابع ارزشــمند نفت و گاز 
کشــور در استان خوزستان وجود دارد 
و چنانچه فعالیــت اقتصادی مطابق با 
مزیت ها گسترش یابد، بهره مناسبی از 
شکوفایی اقتصادی نصیب مردم استان 

خواهد گردید.

کسین از برندهای مطرح  فوالد ا
کشور صنعت 

عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
در بازدیــد از فوالد اکســین گفت: این 
شــرکت از واحدهــای ممتــاز صنعت 
فوالد کشــور محســوب می شــود و 
ایــن صنعت نیز از بخــش های مهم و 

پیشران اقتصاد ملی است.ایرانی گفت: 
از آنجایــی که محصوالت شــرکت ۴۷ 
درصــد در حوزه نفت و گاز ، ۴۳ درصد 
در حوزه خودروســازی و همچنین در 
حوزه ساختمانی ارائه می گرد، خدمات 
بانک توســعه تعاون به این شــرکت و 
مشتریان به صورت زنجیره ارزش قابل 

عرضه است.

خدمات همکاران بانک موجب 
گردد تکریم مشتریان می 

عضــو هیــات مدیره بانک توســعه 
تعاون در جلســه با روســای شــعب 
اســتان گفت: خدمــات بهینه بانکی 
بــه واحدهای تولیــدی و حمایت از 
تعاونگــران و کارآفرینــان و تکریــم 
مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت.وی افزود: تعاونگران و فعالین 
اقتصادی که نقش مهمی در توســعه 
استان و بخش های مختلف اقتصادی 
خوزســتان ایفا می کنند شایســته 
اســت مورد حمایت بیشتر دستگاه ها 
و بانک واقع گردند.گفتنی اســت در 
این ســفر محمدی مدیر امور شــعب 
و اســتانها، ارجمند مدیر امور سرمایه 
انســانی، اسدی ماهفروزی مدیر امور 
حقوقی، کرمی مدیر شــعب اســتان 
خوزســتان و بخشــا رییس اداره کل 
روابط عمومی نیز حضور داشــته و از 
نزدیک در جریان فعالیت ها و وضعیت 

شعب قرار گرفتند.
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رئیس هیات مدیریه بنیاد خیریه آالء:

 بهترین دارایی 
 زوج های جوان 

توکل به خداوند است
رییس هیــات مدیریه بنیاد خیریه 
آالء گفــت: بهتریــن دارایــی زوج 
هــای جوان توکل و توجه به خداوند 
متعال اســت و الزم اســت این مهم 
مــورد توجه قــرار گیرد.محمد رضا 
دیانــی در آیین اهدای ۶۰۰ ســری 
جهیزیه به افراد تحت حمایت کمیته 
امداد خمینی )ره( با بیان اینکه امروز 
متاسفانه بخشی از مردم با مشکالت 
معیشــتی روبرو هستند گفت: همه 
وظیفــه داریم گام های بلندتری در 
جهــت رفع محرومیــت ها برداریم.
وی افــزود: الزم اســت زمینــه ی 
اشــتغال پایدار هرچه بیشــتر افراد 
را در جهــت رفــع محرومیت ها در 
ســطح جامعه فراهــم نماییم و این 
مهــم نیازمند برنامه ریزی هدفمند 
اســت.رییس هیــات مدیریه بنیاد 
خیریــه آالء ادامــه داد: امروز کمک 
به اقشــار آســیب پذیر باعث افتخار 
و ســربلندی اســت و کمیته امداد 
حضــرت امام خمینی )ره( و خیریه 
ها زمینه و بســتر مناســبی در این 
جهت فراهم نموده اند.وی ادامه داد: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته در 
جهت ارائه ی جهیزیه به مددجویان 
کمیته امــداد حضرت امام خمینی 
)ره( و دیگــر مجموعه های حمایتی 
لــوازم خانگــی ارزان، باکیفیــت و 
همــگام با تکنولــوژی های نوین در 
کمتریــن زمان ممکــن طراحی و 
تولید شــد.محمد رضا دیانی تصریح 
کرد: امیدواریم با همیاری و همراهی 
هر بیشــتر در جهت رفع محرومیت 

زدایی حرکت نماییم

 عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس:

کمیسیون بهداشت مجلس 
پیگیر فوق العاده خاص و 
استخدام پرستاران است

دکتــر فاطمــه محمدبیگی ضمن 
پاسداشــت روز پرســتار افزود: در 
همایــش و ویدئــو کنفرانســی که 
صبــح امروز با حضور رییس جمهور 
برگزار شــد، مطالبات کادر بهداشت 
و درمــان در خصوص فــوق العاده 
خــاص و اســتخدام آن ها تشــریح 
گردیــد و رییس جمهــور نیز برای 
اجــرای هرچه ســریع تر به ســید 
صولــت مرتضوی معــاون اجرایی 
خویــش دســتوراتی را ارجاع داد.
وی تصریح کرد: بحث پرداخت فوق 
العاده خاص کادر بهداشت و درمان، 
اجــرای نظام تعرفه گــذاری برای 
پرســتاران، کارانه، تبدیل وضعیت 
آن هــا از شــرکتی به اســتخدامی 
و همچنیــن جــذب پرســتاران از 
مهم ترین مطالبات این قشــر است 
کــه تمــام قد بــرای پیگیری آن ها 
پای کار ایستاده ایم.عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اســالمی گفت: کمیسیون بهداشت 
پیگیــر مطالبات کادر بهداشــت و 
درمــان به ویژه پرســتاران در حوزه 
فوق العاده خاص و استخدام این قشر 

زحمتکش است.

با حضور مدیرعامل شرکت آبفای 
گیالن و مدیرکل آموزش و پرورش 

استان صورت گرفت؛ 

مبادله تفاهم نامه همکاری 
گیالن   شرکت آبفای 
و آموزش و پرورش 

گیالن / گروه اســتان ها:  با حضور 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان گیالن و مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان گیالن و جمعی 
از معاونین هر دو حوزه در ســالن 
اجتماعات شــرکت آبفای گیالن 
تفاهم نامه همکاری در راســتای 
آمــوزش مدیریــت مصرف آب در 
ســطح مدارس اســتان منعقد و 
مبادله شد.مدیرعامل این شرکت 
در بازدیــد مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش اســتان از تصفیه خانه 
بــزرگ آب گیالن گفت: بنا به نظر 
محققان مهمترین نهاد در ساخت 
جامعه آموزش و پرورش اســت که 
در انتقال فرهنگ بسیار اثر گذارند.

سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیــره و مدیرعامل آبفای گیالن 
با اشــاره به اینکه علیرغم پرباران 
بودن اســتان گیــالن، تأمین آب 
شــرب مورد نیاز اســتان دشــوار 
اســت افزود: مناطــق جلگه ای از 
سفره های آب زیرزمینی با کیفیت 
مناسب برخوردار نیستند و امکان 
حفــر چاه بــا توجه به کیفیت آب، 
میســر نیست.وی با بیان اینکه در 
آمــوزه های دینــی نیز بر پرهیز از 
اســراف تأکید شده اظهار داشت: 
باید در مصرف آب نیز صرفه جویی 
نمــود و با بهینه مصرف کردن این 
نعمــت الهی ، آن را قدر دانســت 
.مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر 
اینکه آموزش و پرورش مهمترین 
نهاد در ســاخت جامعــه و انتقال 
فرهنگ می باشــد افــزود: انتظار 
داریم همانند ســنوات گذشــته با 
همــکاری و تعامل، از این ظرفیت 
برای آموزش مدیریت مصرف آب 
در ســطح مدارس استان استفاده 
نمائیــم تا دانش آموزان ســفیران 
آب در خانــواده هــا باشــند.وی 
اســتفاده از بســتر آموزشی شاد 
برای انتقال پیامهای آموزشــی را 
بســیار تأثیرگذار دانست رحمتی 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
گیــالن ضمن تقدیــر از خدمات 
شرکت آبفای گیالن اظهار داشت: 
آب مایــه حیات اســت و هرجا که 
باشــد باعث آبادانی است و ارزش 
آن بر کســی پوشیده نیست.وی با 
تأکید بر اینکه بازدید از تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن می تواند بســیار 
تأثیرگذار باشد و نگاه افراد را تغییر 
دهد افزود: مشاهده فرایند تصفیه 
آب و ســختی کار این حوزه، نتایج 
بســیار مثبتی در رفتار ســازمانی 
و فردی خواهد داشــت. مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان گیالن 
تصریح کــرد: آموزش و پرورش با 
اســتفاده از ظرفیــت هایی که در 
فضای آموزشی دارد، آماده هرگونه 
همکاری جهت فرهنگســازی این 
مهم می باشد و می توان با استفاده 
از بســتر آموزشی شــاد نسبت به 
اشــاعه تولیدات محتوایی در این 
زمینــه و برگزاری جشــنواره ها 

اقدام نمود .

استانها 6

درجلســه مدیریت شــهری گلســار با مدیر بهداشت شهرستان ساوجبالغ انجام شد؛

گلسار  بررسی موضوع شبانه روزی شدن داروخانه و مرکز خدمات جامع سالمت 
البرز / گروه استان ها: روز پنج شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۰ 
در آســتانه میالد حضرت زینب )س( و روز پرســتار 
کیاروســتا شهردار گلســار  به همراه مهندس مهرانی 
نایب رئیس شــورای اســالمی شهر با دکتر رنجبر پور 
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان ساوجبالغ 
دیدار نمودند.در این دیدار که معاونین بهداشت ، غذا و 
دارو و سرپرست واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان نیز حضور داشــتند دکتر رنجبر پور ضمن 
قدردانی و خوش آمد گویی در ســخنانی بیان داشــت 
: مجموعه مدیریت شــهری گلســار در جلسه گذشته 
خواســتار شبانه روزی شدن داروخانه و مرکز خدمات 
جامع ســالمت گلســار گردیدند که این مهم از سوی 
شــبکه بهداشت و درمان شهرستان پیگیری گردید و 
در راستای خدمات رسانی به شهروندان این موضوع در 
حال بررسی است و امیدواریم با توجه به مسائل قانونی 

این خواســته محقق گردد .حمید کیاروســتا شهردار 
گلســار نیز ضمن تبریک پیشــاپیش میالد حضرت 
زینب )س( و روز پرســتار و تقدیر از زحمات مجموعه 
مدافعان سالمت در سخنانی اظهار داشت : برنامه تقدیر 
از مدافعان سالمت شهر گلسار جز برنامه های مدیریت 
شهری است و این اقدام تا پایان سال جاری در راستای 

قدردانی از زحمات تالشــگران عرصه مقابله با ویروس 
کرونا در دستور کار قرار می گیرد و مجموعه شهرداری و 
شورای اسالمی شهر گلسار در راستای مقابله با ویروس 
کرونا به عنوان یار و یاور در کنار مجموعه کادر درمان 
می باشــند .شــهردار گلسار افزود : دغدغه مدیر شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان در راستای خدمات رسانی 
به شــهروندان بســیار ستودنی است و در جلسه ای که 
با حضور ایشــان در شــهرداری گلسار برگزار گردید ، با 
توجه به موقعیت جغرافیایی ، مهاجر پذیری و جمعیت 
شهر گلســار در راستای خدمات رسانی به شهروندان 
موضوعات حوزه بهداشت و درمان در شهر گلسار بررسی 
گردید و مجموعه مدیریت شــهری خواستار نگاه ویژه 
به این شهر  و استقرار درمانگاه و داروخانه شبانه روزی 
در شــهر می باشــند  که مدیر شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان در این راستا قول مساعد دادند.

گلستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای گلستان گفت: حدود ۲۰۰ نقطه در گلستان قابلیت 
استقرار نیروگاه های برقابی کوچک مقیاس و میکرو را 
داشــته که تاکنون ۱۰۰ نقطه آن توسط مشاور طرح 

شناسایی شده است.
ســید محســن حســینی  در گفتگو با خبرنگاران در 
خصوص گزارش جلســه میانکار مطالعات پتانســیل 

یابی نیروگاه های برقابی کوچک مقیاس استان، اظهار کرد: تا حدود ۱۰۰ 
ســال پیش با اســتفاده از نیروی رودخانه ها ده ها آســیاب آبی و آبدنگ در 
گلستان فعالیت می کردند که امروزه منسوخ شده و به جای آنها با مدیریت 
مناسب رودخانه ها، سدها و سایر تاسیسات آبی می توان از نیروی برق آبی 
برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز استان استفاده کرد.مدیرعامل شرکت 

آب منطقه ای گلستان با بیان این که تخمین زده می 
شود که حدود ۷۵ درصد از ظرفیت بالقوه برقابی در 
ســطح جهان بهره برداری نشده است، افزود: در اکثر 
کشــورها، پروژه هایی با هدف اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر، در حال گســترش اســت.وی ادامه داد: 
برآورد ما این اســت که حدود ۲۰۰ نقطه در اســتان 
قابلیت اســتقرار نیروگاه های برقابی کوچک مقیاس 
و میکرو را دارند که تاکنون ۱۰۰ نقطه آن توســط مشــاور طرح شناســایی 
شده است.حسینی گفت: در این مطالعات، مباحث هواشناسی، هیدرولوژی، 
برنامه ریزی منابع آب، هیدروانرژی، زمین شناسی، زمین لرزه، سازه های 
هیدرولیکی و الکترومکانیکال، اثرات زیســت محیطی ، مسائل اقتصادی و 

اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

گلستان قابلیت استقرار نیروگاه های برقابی میکرو را دارد ۲۰۰ نقطه در استان 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی منوط به گذراندن مراحل قانونی است
مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: 
صدور پروانه بهره برداری برای متقاضیان 
ایجاد شــهرک صنعتــی غیردولتی در 
استان مستلزم اجرای شیوه نامه مربوطه و 
گذراندن مراحل قانونی است که پیگیری 
و سعه صدر متقاضیان را می طلبد.علی 
بهرامی زاده افزود: سیاست دولت توسعه 
شــهرکهای صنعتی غیردولتی اســت و 
گذراندن مراحــل قانونی برای دریافت 
پروانــه بهره برداری آن مشــابه صدور 
پروانــه بهره برداری برای شــهرکهای 
صنعتــی دولتی اســت و هیــچ تفاوتی 
بین آنها وجود ندارد.مدیرعامل شــرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: 
صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری 
برای شهرکهای صنعتی غیردولتی بنا بر 
شــیوه نامه های ابالغی سازمان صنایع 
کوچــک و مصوبات هیات وزیران منوط 
به گذراندن مراحلی اســت که باید پس 
از تاییــد مراجع تصمیــم گیرنده در هر 
مرحله آماده دریافت پروانه بهره برداری 
شــود.وی در تشــریح این مراحل گفت: 
در وهله نخســت ارایه ســند مالکیت به 
نــام متقاضی اعم از شــخص حقیقی یا 
شــخص حقوقی مورد تایید امور حقوقی 
و قراردادهای ســازمان صنایع کوچک و 
شهرکهای صنعتی ایران، ضروری است.

بهرامــی زاده افزود: پس از احراز ســند 

مالکیت و تایید آن توســط امور حقوقی 
و قراردادهای ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرکهای صنعتی ایران، استعالم های 
چندگانه بــرای آن از اداره کل حفاظت 
محیط زیست، امور اراضی سازمان جهاد 
کشــاورزی، اداره کل راه و شهرســازی 
برای بخشهای مختلف زیست محیطی، 
کشاورزی و مقررات شهرسازی گرفته می 
شود.وی بیان کرد: آخرین استعالم برای 
متقاضی ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی 
مربوط به تامین زیرســاختهای برق، آب 
و گاز اســت کــه منوط بــه امکان پذیر 
بــودن تامین آنهــا در پهنه مورد نظر از 
سوی دســتگاه های اجرایی مربوطه در 
خراســان رضوی پاســخ داده می شود.

مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی گفت: پس از اینکه پاسخ 
مجموعه اســتعالم ها بر مبنای مکاتبات 

انجام گرفته این شــرکت با دستگاه های 
ذیربط برای متقاضی دریافت می شود، به 
منظور بررسی و تصویب به کارگروه امور 
زیربنایی استان ارسال خواهد شد.بهرامی 
زاده اظهار داشت: پس از تصویب تقاضای 
مربوط به شــهرک صنعتی غیردولتی در 
کارگروه امور زیربنایی خراســان رضوی 
، ایــن موضوع در شــورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان مطرح شده که پس از 
تصویــب آن برای دریافــت پروانه بهره 
بــرداری به ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرکهای صنعتی ایران ارسال می شود.

وی اظهار داشت: هم اینک تعداد زیادی 
پرونــده متقاضی برای ایجاد شــهرک 
صنعتی غیردولتی در خراســان رضوی 
وجــود دارد کــه به دلیل عدم پیگیری و 
ارایه پاسخ استعالمها و گذراندن مراحل 
مزبور، صدور پروانه بهره برداری برای آنها 

بدون اقدام مانده است.مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تعداد 
شهرکهای صنعتی غیردولتی دارای جواز 
تاســیس در استان را هفت مورد و تعداد 
شهرکهای صنعتی غیردولتی دارای پروانه 
بهره برداری را سه مورد ذکر کرد.بهرامی 
زاده گفت: پنج مورد از تقاضاهای مربوط 
به ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی در 
استان، پیگیر اخذ استعالمات و موافقت 
دســتگاه های اجرایی ذیربط و دریافت 
مصوبه کارگروه امور زیربنایی هســتند و 
۶ مورد از تقاضاهای مربوط به ایجاد این 
شهرکها نیز مکاتبه و درخواست اولیه را 
داشته اند و شرایط به آنها اعالم شده اما 
پیگیر نشده یا منصرف شده اند.وی خاطر 
نشــان کرد: هر متقاضی ایجاد شــهرک 
صنعتــی غیردولتی که شــرایط مندرج 
در شــیوه نامه مربوطه را داشــته باشد، 
نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای 
شهرک مورد تقاضای وی اقدام می شود.

بهرامی زاده اظهار داشت: کارگروه ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون 
هــای حمایت های قضایی، بحث صدور 
پروانه برای شهرکهای صنعتی غیردولتی 
را بر مبنای شکایت یا مراجعه متقاضیان 
به شــرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضــوی ارجــاع داده اند که شــیوه نامه 
مربوط به آنها اعالم شــده و مورد تایید 

قرار گرفته است.
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کوتاه از جامعه

 خداحافظی
  با جریمه های 

یک میلیونی
جریمه های کرونایی در جاده ها 
طرحی بود برای کاهش سفر در 
ایام کرونایی، بر اساس این طرح 
خــروج پالک های بومی و ورود 
پالک های غیربومی از شــهرها 
با وضعیت قرمــز کرونایی یک 
میلیون و از شــهرها با وضعیت 
نارنجی ۵۰۰ هزار تومان جریمه 
بــه دنبال داشــت.بر اســاس 
آخریــن رنگ بنــدی کرونایی 
کشــور بــا عبور از مــوج پنجم 
کرونا، هیچ شــهری در وضعیت 
قرمــز کرونایی قرار ندارد و این 
یعنی دیگر جریمه یک میلیون 
تومانی برای ترددهای غیرمجاز 
جاده ای نداریم؛ بر اســاس این 
رنــگ بنــدی، ۸ شهرســتان 
در وضعیــت نارنجــی، ۱۱۹ 
شهرســتان در وضعیــت زرد و 
۳۲۱ شهرستان در وضعیت آبی 
قرار دارند.بر اساس این گزارش، 
هم اکنون شهرستان های اشنویه 
)آذربایجــان غربــی(، طبس، 
نهبنــدان )خراســان جنوبی(، 
بافت، زرند، سیرجان )کرمان(، 
بافــق، بهاباد )یزد( در وضعیت 
نارنجــی کرونا قرار دارند. خارج 
شدن تمامی شهرها از وضعیت 
قرمز و واکسینه شدن اکثر افراد 
به معنی مجاز شدن سفر نیست 
چراکه کرونا همچنان در کشور 
وجــود دارد و جان هموطنان را 
می گیرد.سردار تیمور حسینی، 
جانشــین رئیس پلیس راهور با 
تأییــد این خبر گفت: همانگونه 
که اعالم شــد تنها ۸ شــهر در 
وضعیــت نارنجی قــرار دارند و 
خوشــبختانه هیچ شــهری در 
وضعیت قرمز کرونایی نیســت 
و ایــن یعنــی دیگر جریمه یک 
میلیــون تومانی نداریم و فقط 
تومانــی   ۵۰۰ جریمه هــای 
شــهرهای نارنجی پا برجا است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا قرنطینه هوشــمند به 
پلیس اعالم شــده، گفت: هنوز 
از جزئیــات این طــرح چیزی 
به پلیس اعالم نشــده و مبنای 
محدودیت های جاده ای همان 
طرح قبلی اســت که بر اساس 
رنــگ بنــدی هــا، جریمه ها 
اعمال می شــد.گفتنی اســت؛ 
احمد وحیدی، وزیر کشــور در 
حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ 
از اجــرای قرنطینه هوشــمند 
در مرحله هــای مختلــف خبر 
داد و گفــت: از ۲۱ آذرمــاه 
۱۴۰۰ در قالــب پنــج مرحله 
بــه صورت یــک هفته در میان 
ابتدا در ســازمان های اجرایی 
اتفــاق می افتد.البته همان روز 
اطالعیــه ای از ســوی کمیته 
اجتماعی ســتاد ملــی مقابله 
با کرونا منتشــر شــد که در آن 
آمــده بود :»این طرح به صورت 
فازبندی اجرا می شــود و شامل 
دســتگاه های اجرایی، حمل و 
نقــل درون شــهری، واحدها و 
فعالیت های صنفی، حمل و نقل 
برون شهری و تردد خودروهای 

شهری می شود«.

 ۹ هزار پرستار 
 دچار عوارض طوالنی 
کرونا هستند و فرسایشی 

فرمانده ستاد عملیات مدیریت 
کرونــا در کالن شــهر تهــران 
گفــت: ۹هــزار پرســتار دچار 
عــوارض طوالنی و فرسایشــی 
کرونــا هســتند و بایــد بــه 
مشــکالت آنان رسیدگی کرد.
وی افزود: پرســتاری ذاتاً شغل 
سختی اســت و با وجود برخی 
نامهربانی هــا کــه با این قشــر 
صورت گرفته و مشکالت صنفی 
زیــادی دارند، آنان همچنان در 
صحنه هســتند و مردم را تنها 
نگذاشته اند، امیدوارم مجموعه 
دولت و مجلس دســت به دست 
هــم دهند و به مطالبات به حق 

پرستاران رسیدگی کنند.

به آمبوالنس راه ندهید 
یا به دنبال اورژانس راه 
بیفتید جریمه می شوید 
صالــح طبــری، سرپرســت 
اورژانــس تهــران  با اشــاره به 
برنامــه ای کــه قصد دارد  آن را 
بــرای آمبوالنس های اورژانس 
اجرایی کند، گفت: برنامه دارم 
کــه جلو و عقب آمبوالنس های 
اورژانس دوربین نصب شــود و 
طبق برنامه تا ســال ۱۴۰۱ این 

برنامه محقق شود. 
صالح طبــری افزود: همچنین 
می خواهیــم با پلیــس راهور 
هماهنگ باشیم تا با خودروهایی 
که از عقب به دنبال اورژانس راه 
می افتنــد و با خودروهایی که 
می تواننــد اما از جلو به اورژانس 
راه نمی دهند برخورد شــود. در 
ایــن جا ما با جان مردم ســر و 

کار داریم. 

وزیر آموزش و پرورش

»رتبه بندی معلمان« 
بیشتر همسان سازی 

 حقوق  است 
تا رتبه بندی

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر گالیه معلمان 
از رونــد تصویب و اجرای طرح 
رتبه بنــدی گفــت: طبق آنجه 
اطالع پیدا کــردم، رتبه بندی 
این هفته در دستورکار مجلس 
است. قطعا برای همسان سازی 
حقوق معلمان باید تالش هایی 

انجام شود. 
یوســف نوری افــزود: ما هم از 
ابتــدا پیگیــر آن بودیم. روی 
جزئیــات، ابهاماتی هســت که 
باید برطرف شــود. این طرح را 
بیشــتر همسان سازی می دانم 
تــا رتبه بنــدی؛ چــون برای 
رتبه بندی باید ســندی بیاید و 
بعد روی آن ســند کار شود که 
اثــرش را روی کیفیت آموزش 
بگذارد و به حق معلم هم توجه 
شود. هرچند اکنون تحت عنوان 
رتبه بندی در مجلس است و کار 

در این قالب جلو می رود.

7جامعه

مدیــر کل دفتر برنامه ریــزی آموزش عالی وزارت علوم 
درباره حذف رشته های کم طرفدار در دانشگاه ها، گفت: 
رشته هایی که قرار است حذف شوند اول شناسایی شده 
و سپس در برنامه درسی این رشته ها نیز اصطالح منسوخ 

شده درج می شود.
محمدرضا آهنچیان افزود: همچنین در بحث گسترشی 
نیز وقتی درسی منسوخ شده باشد نمی توان گسترش آن 

را به دانشگاه ها واگذار کرد. حذف رشته ها به طور حتم شامل ۱۱ رشته اصلی 
مهندســی و یا رشــته های علوم اجتماعی مانند روانشناســی و جامعه شناسی 
نیســت.آهنچیان تأکید کرد: اینها یک ســری رشته های خاصی هستند که در 

یک دوره زمانی ایجاد شده اما کسی متقاضی آنها نبوده 
و تعداد صندلی مربوط به این رشته ها روز به روز خالی تر 
شــده و محکوم به حذف هســتند.وی افزود: برنامه های 
درســی هم که رشــته های آنها در دوره کارشناســی 
دانشــگاه های کشور برای سه سال متوالی زیر حدنصاب 
۱۰ دانشــجو ثبت نامی داشــته باشند، منسوخ خواهند 
شــد.وی افزود: این قاعده بر مبنای این منطق گذاشــته 
شده است که تقاضامحوری، دلیل اصلی تأسیس و فعال بودن یک برنامه است 
که اگر برای آن، متقاضی وجود نداشته باشد، لزومی به پرداخت هزینه دولت 

برای حفظ آن رشته نیز مشاهده نمی شود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم:

کم طرفدار اعالم شد شرایط حذف رشته و برنامه های درسی 

خبر ویژه

 وزیر بهداشت خبر داد؛

پیگیری اجرای ضریب فوق العاده خاص و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با اشاره به 
ســخنان رییس جمهور در جمع پرســتاران اســتان 
لرســتان، گفت: یکی از دســتورات آیت ا... رییســی، 
اجرای ضریب فوق العاده خاص برای پرســتاران بود 
که فرمول آن برای پرستاراِن کارشناس ۳ و پرستاران 
با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا، ۳.۵ و برای مدارک 
پایین تر از کارشناسی، ۲ و ۲.۵ است.دکتر بهرام عین 
اللهی در ادامه اظهار کرد: رییس جمهور دســتور داد 
که قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری عملیاتی و 
اجرایی شــود. همچنین وی دســتور بررسی جذب و 

تبدیــل وضعیت کارکنان غیر از پیمانی و اســتخدام 
رسمی شامل طرحی، تمدید طرح، شرکتی، ۸۹ روزه و 
قراردادی را صادر کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در ادامه توضیح داد: این دســتورات از سوی 
رییــس جمهور بــرای پیگیری به معاون اجرایی وی، 
ارجاع شد و از ابتدای این هفته نیز پیگیری ها توسط 
وزارت بهداشت برای عملیاتی شدن دستورات ریاست 
جمهوری انجام می شود. تکلیف این مصوبات بر عهده 
معاون اجرایی رییس جمهور اســت و در صورت نیاز 

پیگیر اجرایی شدن این دستورات هستیم.

کننده است رواج شدید فابینگ یا وابستگی به تلفن همراه بین خانواده ها نگران 

رنگ باختن ارتباطات خانوادگی با فابینگ
پاندمــی کوویــد ۱۹ باعــث شــد روابط 
اجتماعی افراد به شــدت کاهش یابد و در 
مقابــل ابزارهای دیجیتال بخشــی از این 
خالء ارتباطی را پر کنند. این روزها پدیده 
»فابینگ« در خانواده ها شــایع است و در 
این میان کرونا در کنار بســیاری دیگر از 
عوامل منجر شــد »فابینگ« در جامعه به 
شدت گسترش پیدا کند و به نظر می رسد 
تا مدت ها پس از دوران پسا کرونا نیز با این 
پدیده رو به رو باشیم.علیرضا شریفی یزدی، 
روانشــناس اجتماعی اظهار کرد: پاندمی 
کووید ۱۹ باعث شد روابط اجتماعی افراد 
به شــدت کاهش یابد و در مقابل ابزارهای 
دیجیتال بخشــی از این خالء ارتباطی را 
پر کنند. ایــن روزها پدیده »فابینگ« در 
خانواده ها شایع است و در این میان کرونا 
در کنار بســیاری دیگر از عوامل منجر شد 
»فابینگ« در جامعه به شــدت گسترش 
پیــدا کنــد و به نظر می رســد تا مدت ها 
پس از دوران پســا کرونا نیز با این پدیده 
روبه رو باشــیم. وی با بیان اینکه گسترش 
تکنولوژی منجر به وسعت ارتباطات با عمق 
کم شد که خود پیامد های مثبت بسیاری 
نظیر افزایش شناخت و آگاهی عمومی به 
همراه داشت، اظهار کرد: در کنار تمام این 
پیامد های مثبت، وسعت ارتباطات با عمق 
کم پیامد های منفی نیز به همراه داشت که 
از جمله مهم ترین آن »فابینگ« یا همان 
وابســتگی شــدید به تلفن همراه و سایر 
ابزار هــای ارتباطی هنگام حضور در جمع 

دوستان و خانواده، است.

»فابینگ« چیست؟
این روانشاس ادامه داد: »فابینگ« اصطالح 
نوینــی در عرصه روانشناســی و جامعه 
شناســی ارتباطات محسوب می شود و به 

این معناســت که افراد در جمعی حضور 
فیزیکی دارند، اما به دلیل وابســتگی زیاد 
به دســتگاه تکنولوژی ارتباطی خود نظیر 
تلفن همراه، لپ تاپ، تب لت و... بیشــتر 
ســعی می کند با دیگرانی در بیرون از آن 
فضــا و جمع فیزیکی ارتباط بگیرند و این 
امر باعث می شــود توان ارتباط مستقیم، 
عمیق، ســالم و هدفدار با اطرافیان حاضر 

در جمع فیزیکی از دست برود.

 شیوع و رواج پدیده »فابینگ« 
در بین خانواده ها

به گفته وی، این روز ها پدیده »فابینگ« 
به شدت در خانواده ها شایع و رایج است، 
به طوری که در جمع های خانوادگی یا در 
مهمانی ها شاهد هستیم افراد زمانی را به 
تلفن همراه خود اختصاص می دهند؛ به 
این معنا که این افراد به صورت فیزیکی 
در یــک مکان نشســته اند، اما کاری به 
کار یکدیگر ندارند و دائما توجهشــان به 
گوشــی و تب لت و... اســت به شکلی که 
اگر فرصتی هم برای مکالمه با افراد حاضر 
در جمع پیش آید خیلی سریع گفتگو را 
کوتاه کرده و دوباره به گوشی تلفن همراه 

خود توجه می کنند.

»فابینگ« امکانی برای فرار از موقعیت
شریفی یزدی با بیان اینکه برخی افراد زمان 
بسیار زیادی و برخی دیگر زمان کمتری را 
به »فابینگ« اختصاص می دهند، درباره 
علل روانشناختی این پدیده، افزود: بخشی 
از این امر به خدشه دار شدن روابط عادی 
بین افراد باز می گردد. به طوری که افراد از 
ابزار های ارتباطی خود به عنوان وسیله ای 
بــرای فرار از موقعیت فیزیکی و برقراری 
ارتباط با فضا های دیگر استفاده می کنند. 
از سوی دیگر بحث تفاوت میان نسلی که 
گاهی به شکل شکاف بین نسلی و گاهی به 
شکل گسست میان نسلی بروز می کند نیز 
می تواند زمینه ساز این پدیده باشد چراکه 
بعضــا نوجوان ها و جوان تر ها با افرادی که 
در دوره سالمندی به سر می برند، ادبیات 
مشــترکی نداشــته و بــه فابینگ روی 
می آورنــد. در واقع »فابینگ« برای آن ها 
مقوله ای برای فرار از موقعیت محســوب 
می شود.وی همچنین تصریح کرد: بعضا 
افرادی که در گفت و گو با دیگران خیلی 
سریع به ســمت درگیری و نزاع کشیده 
می شــوند برای دوری از تنش و دعوا، سر 
در »چمبره« تلفن همراه را انتخاب کرده 
و اینگونه با توجه بیش از اندازه به گوشی 

تلفــن همراه خود به ســمت »فابینگ« 
کشیده می شوند.

افسردگی و اضطراب؛ نخستین اثرات 
روانشناختی »فابینگ«

این روانشــناس اجتماعی »افســردگی« 
را نخســتین اثر روانشناختی »فابینگ« 
دانســت و دربــاره اثرات روانشــناختی 
»فابینگ«، توضیح داد: مطالعات بیانگر این 
موضوع است که افراد درگیر با »فابینگ« یا 
به افسردگی دچار می شوند و یا اگر از پیش 
مبتال به افسردگی بوده اند، افسردگی آن ها 
شدت یافته و عمیق می شود. از سوی دیگر 
معموال افراد مبتال به »فابینگ« اضطراب 

باالیی را نیز تجربه می کنند.

»فابینگ« و شباهت آن به »اعتیاد«
شریفی یزدی با بیان اینکه کم کم افراد مبتال 
به »فابینگ« به اختالل اضطراب اجباری 
یا وســواس فکری نیز دچار می شوند، ابتال 
به وسواس را در بین افراد مبتال به فابینگ 
بیشتر از افراد عادی دانست و گفت: به لحاظ 
خانوادگی نیز روابط میان فردی برای افراد 
مبتال به »فابینگ« خدشــه دار می شوند، 
چــرا کــه افرادی که در تعامل با فرد مبتال 
بــه »فابینگ« قرار می گیرند احســاس 
می کنند به آن ها توجه نمی شــود، جدی 
گرفته نمی شوند و حرفشان ارزش چندانی 
بــرای طرف مقابل ندارد. در حالی که فرد 
مبتال به »فابینگ« قصد این کار ها را ندارد. 
در واقــع بــه نوعی می توان گفت این افراد 
اعتیاد دارند و کارشان به اعتیاد شبیه است 
چراکه مطالعات انجام شده بر روی مغز افراد 
مبتال به »فابینگ« و مغز افراد درگیر با مواد 
نشان داده است که محل مشترکی از مغز 

این افراد دچار خدشه می شود.
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مستندهایی از سوخت بری 
کوره  آجرپزی  کار  کودکان  تا 

در »سینماحقیقت«
نیمه بلنــد  مســتند  پوســتر   
»بریکوالژ؛ زندگی نادر مشایخی« 
به کارگردانی محمود توســلیان و 
تهیه کنندگــی رحمان حاصلی، 
»من زنده برگشتم« به کارگردانی 
و تهیه کنندگــی مجتبی حیدری 
محصــول جدید مرکز مســتند 
ســوره، »روزهــای ناتمــام« به 
کارگردانی مهدی قربانپور و »بچه 
های زمین خاکی« به کارگردانی 
میکائیل دیانی که در پانزدهمین 
جشنواره فیلم »سینماحقیقت« 

حضور دارند، منتشر شد.
مســتند »بریکوالژ؛ زندگی نادر 
مشــایخی« با محور قــرار دادن 
بخش هایــی از زندگــی نــادر 
مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر 
به نگاه و اندیشــه فکری او درباره 

جامعه و هنر می پردازد.
»من زنده برگشتم« ماجرای یک 
مهندس عمران اهل شهرســتان 
ســرباز سیســتان و بلوچســتان 
اســت که تجربه هر کاری را دارد، 
اما درآمــد او کفاف زندگی اش را 
نمی دهــد و همیشــه در معرض 
یک شغل وسوســه برانگیز به نام 
ســوخت بری اســت کــه با جان 

انسان ها طرف است.
در خالصــه داســتان مســتند 
»روزهــای ناتمام« آمده اســت: 
»نمی دونم چند تا شغل تو دنیاست 
که شرط اصلیش رازداریه، اما من 
به این نگفتن هــا عادت دارم، راز 
هیچکــس رو به کــس دیگه ای 
نمی گــم. فرقــی نمی کنه این راز 
تــوی جنگ باشــه یا توی زندگی 

من …«
»بچه هــای زمیــن خاکی« نیز 
داســتان کودکان کار کوره های 
آجرپــزی اســت که بــا تالش و 
کوشــش خود و جمعی از فعاالن 
اجتماعــی تیم فوتبالی تشــکیل 
می دهنــد و حاال به موفقیت های 
بســیاری دست پیدا کرده اند. این 
فیلم داســتان امید و آینده روشن 
اســت. باتوجــه به درخواســت 
فیلمســازان و اعضــای صنــوف 
ســینمای مســتند ایران، مبنی 
بــر امــکان دسترســی و فرصت 
بیشــتر برای تماشای فیلم ها در 
خانه آنالین جشــنواره، دبیرخانه 
پانزدهمین جشــنواره بین المللی 
ســینماحقیقت دسترسی به همه 
آثــار بخش هــای مختلف ملی و 
بین الملــل حاضر در این رویداد را 
از امروز شنبه ۲۰ آبان ماه، ساعت 
۱۸ تا پایان جشــنواره به صورت 
کامــل در خانه جشــنواره آنالین 
بــه آدرس irandocfest.ir فراهم 

کرده است.
این دسترســی فقط متعلق به آن 
دســته از اعضای صنــوف، اهالی 
رســانه و صاحبان آثار )دوره های 
چهاردهم و پانزدهم( است که در 
پرتال جشنواره ثبت نام کرده اند.

فرهنگ و هنر

کندوان   روستای 
شاهکار مهندسی طبیعت

روســتای کندوان، در آذربایجان 
شرقی واقع شده  است. این روستا 
یکی از توابع شهرســتان اســکو 
به حســاب می آید. اگر بخواهیم 
به کندوان سفر کنیم می توانیم با 
کمتر از دوساعت رانندگی از تبریز 
به آن برسیم. کافیست خودتان را 
از تبریز به اسکو برسانید. از آنجا به 
سمت جنوب رانندگی کنید. بعد از 
گذر از شهر اسفنجان، به دوراهی 
خواهید رســید. خیابان ســمت 
چپ دوراهی به کندوان می رسد. 
بهترین فصل سفر به کندوان اواخر 

بهار تا اواخر تابستان است.
وقتــی به کنــدوان رســیدید، 
احتماال با یکــی از عجیب ترین 
صحنه هــای زندگی تان روبه رو 
خواهید شد. روستای در دل کوه 
و شــکل های طبیعی مخروطی 
شــکل که زندگی در آن جریان 
دارد. علت ایجاد چنین پدیده ای، 
فعالیت آتشفشان سهند و پرتاب 
گدازه هــای آتشفشــانی به این 
منطقه اســت. این گدازه ها طی 
چندین ســال روی هــم تلنبار 
شــده اند و در نهایــت شــکل 
مخروطی به خــود گرفته اند. به 
گفته کارشناسان قدمت زندگی 
در این روســتای زیبای ایران، به 

حدود ۶۰۰۰ سال می رسد!

کندوان، جاذبه ای 
منحصربه فرد در دنیا

جالب اســت بدانید که کندوان، 
دو خواهر دوقلو در دو نقطه دیگر 
جهان دارد. روستای کاپادوکیا در 
ترکیه و روســتایی صخره ای در 
داکوتای آمریکا. اما تفاوت مهم دو 
روســتای دیگر با کندوان، جریان 
زندگی در کندوان است. کندوان 
از بین این سه روستای صخره ای، 
تنها روســتایی است که خالی از 
سکنه نیست. کندوان حدودا ۱۱۷ 
خانوار ساکن دارد که در خانه های 
قدیمی و متفاوت این روستا زندگی 
می کنند. ســبک زندگی منحصر 
به فرد اهالی روســتای کندوان و 
خانه های آنها، توجه گردشگران 
زیــادی را به خود جلب می کند. 
گفته می شــود که ساالنه حدود 
۳۰۰ هزار گردشــگر از روستای 

کندوان دیدن می کنند.
موقعیت ممتاز روستای کندوان 
و عالقه گردشگران به این روستا، 
باعث شده است تا امکانات رفاهی 
خوبی در این روستا فراهم شود. 

گردشگری

شــرکت زیســت فناوری آمریکایی مدرنا اعالم کرد که کارآزمایی مرحله اولیه یک 
واکسن آنفلوانزا که با فناوری مشابه واکسن موفق کرونای این شرکت ساخته شده 

است- امیدوارکننده بوده است.
 بررسی ها بی خطر بودن این واکسن و موفقیت آن در ایجاد میزان باالی آنتی بادی  

را در ۱۸۰ نفر چه جوانتر و چه سالمندتر با دوزهای متفاوت نشان داده است.
استفان بانسل، مدیرعامل شرکت مدرنا گفت: »حتی پیش از پاندمی کووید-۱۹، 
تقریبا سه میلیون نفر در سال به علت عفونت ها تنفسی می مردند و بسیاری از آنها در 
نتیجه دچار شدن به ویروس هایی مانند ویروس آنفلوانزا بستری یا بیمار می شند.«

عوارض جانبی این واکســن خفیف و در افراد جوانتر بیشــتر از افراد سالمندتر بروز 

کرده بود. شــایع  ترین عوارض شــامل درد و حساســیت محل تزریق و نیز سردرد، 
درد عضالت و مفاصل و خستگی بود.

مرحله بعد این کارآزمایی بالینی که شامل ۵۰۰ نفر می شود، ماه پیش آغاز شد و 
هدف از آن تعیی دوز مناســب و مقایســه واکسن آنفلوانزای مدرنا با واکسن های از 
قبل  تاییدشــده ای اســت که از روش های سنتی تر استفاده کرده اند. نتایج مقدماتی 

این مرحله از تحقیق در اوائل سال ۲۰۲۲ منتشر می شود.
مراحل بعدی این کارآزمایی اثربخشی این واکسن را ارزیابی خواهد کرد.

اکثریت واکسن های فعلی آنفلوانزا بر اساس ویروس های غیرفعال شده کشت شده 
در تخم مرغ هستند.

مدرنا فناوری موفقش برای واکسن کرونا را برای واکسن آنفلوانزا به کار می برد

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

پراید ۱۸۰ میلیونی 
 را به کجای دنیا 
صادر می کنید؟!

درپی رسیدن قیمت پراید به 
۱۸۰ میلیون تومان، اظهارات 

یک نماینده مجلس که با کنایه 
به وزیر صنعت گفته "ارزان 

شدن خودرو و صادرات یک 
میلیون خودرو با تالش وزارت 

صمت درحال تحقق است" 
سوژه انتشار کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

شــهرام میراب اقدم که با فیلم »خوره« در پانزدهمین 
دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت شرکت دارد، 
درباره اینکه چطور ســراغ موضوعــی درباره بیماران 
جذامی  رفته اســت بیان کرد: اصل موضوع به خبری 
در یکی از خبرگزاری ها مربوط می شد که در آن گفته 
شده بود ساکنان آسایشگاه محراب خان از آنجا بیرون 
می شــوند چون بیمارستان کنار آن خیلی وسیع شده 
بود. این خبر جرقه ای شــد تا ســفری به مشهد داشته 
باشــیم و از نزدیک آسایشگاه و موقعیت آن را ببینیم. 
در نهایت هم آشــنایی با دوســتانی که در آنجا زندگی 
می کردند در کنار تحقیقات بیشــتر، ســوژه اصلی کار 

ما را شکل داد.
او افزود: پاییز سال ۱۳۹۸ ساخت مستند کلید خورد و 
تقریباً انتهای سال ۹۹ هم کار تمام شد. در واقع در دوران 
کرونا فیلم ساخته شد و متاسفانه همین موضوع شرایط 
کار را ســخت کرد.وی درباره اینکه آیا خبر جدیدی از 
سرانجام ساکنان این آسایشگاه دارد یا خیر؟ گفت: تا 
جایی که می دانم هنوز همانجا ساکن هستند ولی در 
زمانی که مستند را می ساختیم خبرهای منتشر شده 
سبب می شد برخی مسئوالن به آنجا بروند و درد دل 
این افراد را بشنوند. با این حال تا جایی که می دانم قرار 
بود آپارتمان هایی برای آن ها ســاخته شــود ولی نکته 
مهم شرایط روحی و جسمی آن هاست، چر اکه برخی 

از آن ها حتی قادر به پختن غذا نیستند.
میراب اقدم درباره اینکه آیا برای خود و گروهش سخت 
نبــود کــه با توجه به پیش داوری هــا و تصوراتی که از 
بیماری جذام وجود دارد، وارد چنین جمعی شــوند و 
اینکه چرا خلوت این بیماران را خیلی به تصویر نکشیده 
اســت؟  توضیح داد:  من و برخی دوســتانم وقتی آنجا 
رفتیم نسبت به شرایط اخت شدیم، البته بیماری آن ها 
دیگر واگیردار نیست چون خشک شده ولی همچنان 
مثل خوره )جسم( آن ها را از بین می برد. از مشکالت 
بزرگ این افراد دارو است که دچار درد و عوارض ناشی 

از مصرف نکردن آن هستند.
وی ادامه داد: درباره اینکه چرا خلوتشان را نشان ندادیم، 
یک دلیل عمده بخاطر سوژه بود و می خواستم موقعیت 
االن آن ها را نشان دهیم. اما بخش مهم دیگر هم این 
بود که وارد شــدن به خلوت آن ها خیلی ســخت بود. 

برای همین حدی که تصویر کردیم با مشکالت عدیده 
همراه بودیم. برخی از آن ها دوست نداشتند دیده شوند. 
خیلی ها نیز به دلیل ابتال به جذام دچار مشکل روحی 
و اعصاب هســتند و همه این ها روی زندگی شان تاثیر 
گذاشته در نتیجه کار در این شرایط دوچندان سخت 
می شــد.او اضافه کرد:  بعد از پایان جشــنواره حقیقت 
حتمــا پیگیــری خواهیم کرد که فیلــم را برای مراکز 
مربــوط به این موضــوع نمایش دهیم تا برای برطرف 
شــدن مشــکالت این عزیزان کاری انجام دهند، البته 
متولی اصلی این اثر مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی به عنوان تهیه کننده است.میراب اقدم در پایان 
درباره اینکه چرا در این جشنواره مستندی جنجالی و 
تکان دهنده همان طور که از ماهیت مســتند برمی آید 
خبری نیســت؟ گفت: واقعیت این است که فضا برای 
ســاخت مستند بســته تر شده و این را فقط مربوط به 
جشــنواره نمی دانم. به طور کلی عرصه مستندسازی 
دچار این مســائل اســت و اگر بخواهیم به موضوعی 
جنجالی اشاره داشته باشیم باید فضای بازتر و آزادتری 
هم باشد. سینمای مستند به نوعی آینه جامعه است که 
واقعیت را انعکاس می دهد. این انعکاس باعث می شود 
بســیاری از مشــکالت مطرح و برای رفع و درمانش 
چاره ای اندیشیده شود، اما فضای محدود مانع از ایجاد 

فضایی مناسب برای کار شده است.

کارگردان »خوره«: محدودیت؛ مانعی برای ساخت مستندهای جنجالی است


