
: رئیسجمهور

 دولت در برخورد با حقوق های نجومی قاطع و مصمم است
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   رئیس جمهور از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 
خواست به صورت مستمر، نظارت بر زنجیره تامین و قیمت گذاری و عرضه کاال های مورد نیاز 
مردم را در دستور کار خود قرار دهند.  بنا به اعالم پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل 

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به مباحث مربوط 
به کمبود برخی دارو ها گفت: وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی 
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فشار مالیاتی بر گرده  مزد بگیران
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رییس سازمان برنامه و بودجه کشور: 

موانعجذب
سرمایهگذاریخارجی

برطرفمیشود
     رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
بــا بیــان اینکه برای تحقق رشــد اقتصادی 
هشت درصدی به سرمایه گذاری داخلی 
و خارجــی نیــاز داریم، گفت: موانع جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی برطــرف خواهــد 

شد...

امیر عبداللهیان: 

بهتوافقخوبیباآژانس
دستپیداکردیم

     وزیــر امــور خارجــه ایــران گفــت: بــه 
توافق خوبی با آژانس دســت پیدا کردیم 
کــه می توانــد برخــی نگرانی هــای ادعایــی 
درخصــوص برنامــه هســته ای صلح آمیــز 
ایــران را برطــرف کنــد و تداوم بیش از پیش 
همکاری های متقابل با آژانس را به دنبال 

داشته باشد...  | صفحه 2  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 یلدا در راه است 
و شیادان در کمین

7

جزییات جریمه رانندگان 
بدحساب در آزادراه های 

کشور اعالم شد
3

 »  دعوای »ساز
و »نان«

8

 بالتکلیفی 
 تعرفه های انرژی 

در قانون بودجه ۱۴۰۱
4

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

مرتضی یوسف زاده - دهیار اورین 66915268      66917312

دهیــاری اوریــن در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال ۱۴۰۰ از محــل اعتبــارات دهیــاری اجــرای 
پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد، بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط 
ــاری  ــی دهی ــد مال ــه واح ــناد ب ــت اس ــه و دریاف ــرکت در مناقص ــت ش ــردد جه ــوت میگ ــدی دع دارای رتبه بن
ــا ده  ــر ت ــًا مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکث اوریــن پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم مراجعــه نمایــد. ضمن
روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده مناقصــه 

خواهــد بــود.
 S۹۹۴۶۳۳۸۱ موضــوعمناقصــه: احــداث شــبکه روشــنایی نقــاط مختلــف روســتای اوریــن بــه شــماره طــرح

شــرکت توزیــع بــرق اســتان تهــران
ردیفبودجه ۳۳۰۳۰ ،  مبلغبرآورد۷/۶۶۸/۸۷۳/۴۶۰ ریال

مناقصهضمانتنامهبانکی۳۸۳/۴۴۳/۶۷۳ ریال  مبلغسپردهشرکتدر
تاریخچاپنوبتاول:۱۴۰۰/۹/۱۸تاریخچاپنوبتدوم:۱۴۰۰/۹/۲۵

گهی مناقصه عمومی  نوبت دوم آ

فراخوان نوبت اول
شماره ۱۴۰۰-۱6 / ت

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان  در اجــرای آییــن نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده ۱2 قانــون برگــزاری مناقصــات  در نظــر 
ــزات بــه شــرح ذیــل را  بــا روش  مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای  از تولیدکننــدگان و شــرکت هــای واجــد شــرایط  دارد  تجهی
خریــداری  نمایــد. لــذا از متقاضیــان دعــوت میشــود از تاریــخ چــاپ فراخــوان نوبــت اول بــه مــدت  ۳  روز بــه ســامانه ســتاد 

ایــران مراجعــه نماینــد.

۴۵استندآموزشیآیفونتصویریکدینگ

DC3۰منبعتغذیه

HMI۵۵استندآموزشیچمدانی

۵مجموعهآموزشی۱۲۰۰plcs7)چمدانی(

۱۰مجموعهآموزشیخانههوشمند)چمدانی(

بسته ۲۰مجموعهآموزشیدوربینمدار

۲۰مجموعهآموزشیاعالمحریق

۲۰مجموعهآموزشیاعالمسرقت

3اسیلسکوپ

کسژنراتور 3فا

avr3مجموعهآموزشی

B۲۴۵آموزشیبرقصنعتیدوکاربره ۱۰میز

گپرتابلایرانخودروسایپا ۲۰دیا

نوبتاول ۱۴۰۰/۹/۲۴تاریخانتشار

نوبتدوم ۱۴۰۰/۹/۲۵تاریخانتشار

ساعت۸:۰۰مورخ۱۴۰۰/۹/۲۸مهلتدریافتاسنادمناقصه

مهلتارسالاسنادمناقصهتکمیلشده
تاساعت۸:۰۰مورخ۱۴۰۰/۱۰/۸وارائهپیشنهادها

کتها گشاییپا ساعت۸:۱۰مورخ۱۴۰۰/۱۰/۸زمانباز

پیشنهادها تا۱۴۰۰/۱۱/۸ســاعت۱۹:۰۰مدتاعتبار

تاساعت۱۲:۰۰مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۲مهلتانعقادقرارداد

تعداد-دستگاهکاالتعداد-دستگاهکاال

طرح۱۸۰۱۰۲7۰۰۲بهصورتنقدی ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰از مبلغاعتبار

شناسه آگهی : ۱2۴2۳۴2

 نوبت دوم

روندپرشتاب
»عملگرایینتیجهمحور«

 حمید خوش آیند
کارشناس ارشد مسائل سیاسی

در ماه های اخیر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از یک 
روند پویا و فعالی برخوردار شده است. شرکت رئیس جمهور 
در اجالس های منطقه ای از جمله شانگ های و اکو، رایزنی و 
گفتگوی تلفنی با مقامات عالی خارجی از جمله رؤسای جمهور 
چین، روسیه، فرانسه و ... و همچنین افزایش سفر های مقامات 
عالی خارجی در قالب هیئت های سیاسی، امنیتی، اقتصادی 
و تجاری به تهران حتی از کشــور های رقیب و پایتخت هایی 
که تا پیش از این سیاســت غیرمعقولی در قبال کشــورمان 
داشتند، مصادیق بارزی از تقویت »عملگرایی نتیجه محور« 
در سیاســت خارجی دولت آقای رئیســی است.اگر تا پیش از 
این و در هشت سال گذشته، تمرکز بر حوزه کشور های غربی، 
مرکز ثقل سیاســت خارجی کشــور را تشکیل می داد، اما این 
روند با آغاز به کار دولت آیت اهلل رئیســی تغییر یافته و ضمن 
برخورد قاطع و سخت گیرانه در حوزه منافع ملی با آمریکا و 
بازیگران اروپایی، توجه ویژه به کشور های منطقه به طور خاص 
و آسیاگرایی به طور عام، به صورت جدی در دستور کار سیاست 
خارجی دولت قرار گرفته است. امروز احیای برجام دیگر ستون 
اصلی سیاست خارجی کشور را تشکیل نمی دهد، بلکه آنچه 
مورد اهتمام قرار گرفته است، بازگشت به اولویت هایی است که 
پیش از این و در دوره های قبلی به هر دلیلی از آن غفلت و روی 
برگردانی شده بود؛ یعنی سیاست نگاه به همسایگان که تهران 
را به مرکز توجه و »کانون دیپلماســی« منطقه تبدیل کرده 
است. در خصوص برجام تنها کافیست اشاره شود که اولین و 
مهم ترین اصل سیاست خارجی دولت، ایجاد و حفظ اهرم هایی 
است که آمریکا را از زیر پا گذاشتن هرگونه توافق بازدارد.اسناد 
باالدستی و تصمیم گیری در سطوح عالی نظام نیز اولویت اصلی 
روابط خارجی را به همسایگان زمینی و دریایی داده است. بر 
این اساس، کشور های همسایه، اولویت اصلی گسترش روابط 
خارجی جمهوری اسالمی ایران به شمار می روند. کشور های 
مســلمان، کشور های درحال توسعه و کشور هایی که یکی از 
نیاز های مهم اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی کشور را تأمین 
می کنند، به ترتیب در اولویت بعدی روابط خارجی جمهوری 
اسالمی ایران قرار دارند.اینکه چرا گسترش مناسبات دوجانبه و 
چندجانبه با کشور های همسایه در عرصه های مختلف وجودی 
اولویت اول روابط خارجی کشــور را تشــکیل می دهد، عمدتاً 
به ظرفیت ها و فرصت هایی برمی گردد که به شــکل آســان و 
کم هزینه در همســایگی وجود دارد. .رویکردی که جمهوری 
اسالمی هم اینک در قبال کشور های همسایه دنبال می کند 
ارتقاء همکاری های منطقه ای از طریق »تعامل حداکثری با 
همســایگی« و »تجارت پیرامونی« اســت. سفر اخیر مشاور 
امنیت ملی امارات به تهران و ابالغ پیام دعوت رئیس امارات 
از رئیس جمهوری اســالمی ایران برای ســفر به امارات، مثال 
صریحی است از اینکه دولت آقای رئیسی در جهت پیشبرد 
»سیاست همسایگی« که جمهوری اسالمی ایران را به مرکز 
تعامالت سیاسی، اقتصادی و ... تبدیل می کند، حتی پذیرای 
کشور هایی است که در سال های اخیر مناسبات خارجی شان 
با جمهوری اســالمی تا ســطح تنش ارتقاء یافته بود. اینکه 
رئیس جمهوری اســالمی ایران به مشاور امنیت ملی امارات 
وقت مالقات می دهد و با او پیرامون راهکار های تقویت روابط 
دوجانبه گفتگو می کند، برخالف تحلیل های هدفمندی که 
می خواهند آن را نشانه ضعف تلقی کنند، اتفاقاً نشان دهنده 
قدرت، حسن نیت و آغوش باز جمهوری اسالمی برای استقبال 
از کشور های همسایه عربی است؛ آنهم در شرایطی که محافل 
سیاســی، امنیتی و رســانه ای وابسته به رژیم صهیونیستی و 
آمریکا با طراحی برنامه ها و سیاســت های مختلف همچنان 
تخریب روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران با همسایگانش 

را به جد دنبال می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

باتصویبطرحرتبهبندی؛
کمترینحقوقدریافتیمعلمانبه۸میلیونتومانرسید

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی از بودجه ۱۲ هــزار میلیارد 
تومانــی برای رتبه بنــدی معلمان در نیمه دوم 
ســال جاری خبر داد و گفــت: با تصویب طرح 
رتبه بندی معلمــان، کمترین حقوق دریافتی 
این گروه به هشت میلیون تومان رسید اما این 
طرح شامل افرادی که قبل از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ 

بازنشسته شدند، نمی شود.
 حجت االسالم احمدحسین فالحی، اظهار کرد: 
فرهنگیــان و مجلس، یــک دهه بود که منتظر 
الیحه رتبه بندی فرهنگیان از سوی دولت بودند 
که دولت قبلی این طرح را در اســفندماه ســال 

گذشته به مجلس ارائه داد.
فالحی تصریح کرد: طرح رتبه بندی فرهنگیان 
امروز تصویب شد و علت تاخیر در این امر، کمبود 

بودجه سال گذشته بود.
وی ادامــه داد: کارهای مربوطه در کمیســیون 
انحام شــد و اصالحات الزم در مجلس، صورت 
گرفت و با بودجه ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
این طرح از ۳۱ شــهریورماه ۱۴۰۰ انجام شد تا 

افرادی که پس از این تاریخ، بازنشســته شــدند 
را در بر بگیرد.

نماینــده مــردم همــدان و فامنین در مجلس، 
توضیح داد: در چهار دســته؛ مربی، اســتادیار، 
دانشیار و استاد معلم، رتبه بندی انجام می شود 
و حقوق فرهنگیان از هشت میلیون تومان، آغاز 

خواهد شد.
فالحی خاطرنشان کرد: افرادی که قبل از تاریخ 
۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، بازنشسته شدند، شامل 

این طرح، نخواهند شد.
وی با اشاره به اعتراضات و تجمعات معلمان در 
چند روز اخیر، بیان کرد: خواسته ی فرهنگیان، 
رتبه بندی بود که باید زودتر انجام می شد اما ما 
فرهنگیــان را متین تر از آن می دانیم که تجمع 

کنند و شعار دهند.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی در پایان، خاطرنشــان کرد: 
بــا اجــرای طرح رتبه بندی، قســمت زیادی از 
مشــکل فرهنگیان حل می شــود اما این اقدام، 

کافی نیست.

یادداشت
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سیاست 2

 اگر نگران طوالنی شدن مذاکرات هستید
 همین حاال تحریم ها را لغو کنید

آمریکا و سه کشور اروپایی درحالی که در دو دور مذاکرات 
در وین هیچ نسخه قابل قبولی برای چگونگی بازگشت به 
برجام و رفع تحریم ها به ایران ارایه نکرده اند، از تعیین 
ضرب االجل برای دستیابی به توافق سخن می گویند.

 هیات مذاکره کننده ایران با ازســرگیری مذاکرات در 
وین از 8 آذر با اختیارات کافی و کامل و همراه داشتن 
تیمی کامل از کارشناسان در حوزه های مختلف وارد 
گفت وگوها شد تا توافقی مطلوب و موثر را شکل دهد 
اما آمریکا و به ویژه ســه کشــور اروپایی از همان ابتدا با 
سازی ناکوک وارد مذاکره شدند و اکنون بعد از حدود 
سه هفته بدون هیچ پیشنهاد و ابتکار عملی، ایران را به 

بی عملی در مذاکرات متهم می کنند.
کشورهای اروپایی به جای اینکه تعادل بخش فضای 
مذاکرات و گفت وگوها میان ایران و آمریکا باشــند در 
کنــار آمریکا قــرار گرفته و حتی در برخی موضوعات 
از جمله بحث لغو تحریم ها ســخت گیرانه تر از آمریکا 
برخورد کرده اند. از ســویی آمریکا با دیر وارد شــدن به 
روند مذاکرات دور هشتم در عمل مساله رفع تحریم ها 

را معطل گذاشته و اکنون این کشورها به جای بحث بر 
سر چگونگی رفع تحریم ها و تامین نظر ایران در این 

موضوع به موضوعات هسته ای چنگ زده اند.
تالش این کشــورها در ســازمان ملل و نیز در جلسات 
مذاکراتی در وین برای تعیین ضرب االجل در مذاکرات 
وین از دیگر فشــارهایی اســت که کشورهای اروپایی 
عضــو برجام و آمریــکا در پیش گرفته اند. به نظر این 
کشــورها تالش دارند تا با اعمال فشــار به ایران از طرق 
مختلف، تیم مذاکره کننده ایران را نسبت به پیگیری 
خواسته هایشــان و درج این خواسته ها در متن پیش 

نویس مذاکرات وین 6، منصرف کنند.
روشن است طرف غربی و آمریکا تالش دارد تا تغییرات 
سیاسی در ایران و نیز اصالحات و پیشنهادات را نپذیرد 
از این رو هم در اتاق مذاکرات و هم در سازمان ملل و نیز 
در روند مذاکرات ایران و آژانس سعی دارد ایران را تحت 
فشار بگذارد. این در حالی است که مقامات کشورمان 
از ابتدای مذاکرات تاکید کرده اند به کمتر از لغو کامل 

تحریم ها رضایت نخواهند داد.

 اقدام داوطلبانه ایران 
برای رفع سوء تفاهم در روابط با آژانس

ایــران در اقدامی داوطلبانــه ، اجازه جایگزینی 
دوربین های جدید به جای دوربین های آســیب 

دیده را به آژانس داده است.
 به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی های قضایی-

امنیتــی بــر روی دوربین های آســیب دیده و 
همچنیــن نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن 
خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی 
دوربین ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، 
ایــران در اقدامی داوطلبانــه ، اجازه جایگزینی 
دوربین های جدید به جای دوربین های اســیب 

دیده را به آژانس داده است.
یکی از موضوعات فی مابین ایران و آژانس که در 
دو ســفر شــهریورماه و آذرماه  گروسی به تهران 
مطرح شــده بود با ابتکار عمل ایران از بروز ســوء 

تفاهم در روابط ایران و آژانس جلوگیری کرد.
بر اساس گزارش نورنیوز، ایران در قبال درخواست 
آژانس در خصوص تعویض دوربینهای آســیب 
دیــده در اقدام خرابکارانه بر علیه مجتمع تســا 

در کرج از ابتدا به صراحت اعالم کرده بود که تا 
زمانی که نهادهای مســئول، بررسی های فنی و 
امنیتی خود را برروی دوربین های مذکور انجام 
ندهند، اجازه سرویس یا تعویض دوربین ها  داده 

نخواهد شد.
از سویی؛ ایران با یادآوری وظیفه صیانتی آژانس 
در قبــال اعضاء خود بر لــزوم واکنش مدیرکل 
آژانس بــه اقدامات تروریســتی و خراب کارانه 
بــر علیه برنامه هســته ای کشــورمان به عنوان 

حداقلی ترین کار ممکن تاکید داشت.
بــر این اســاس و بــه دلیل اتمــام بخش اصلی 
بررسی های قضایی -امنیتی  بر روی دوربین های 
آســیب دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در 
محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش 
بررسی فنی دوربین ها از سوی کارشناسان ایران 
قبــل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه ، اجازه 
جایگزینــی دوربین های جدید به جای دوربین 

های آسیب دیده را به آژانس داده است.

گزارش

تعیین ضرب االجل؛ 

کتیک جدید غرب برای افزایش فشار بر ایران  تا
رویکــرد زمان دار کــردن مذاکرات که 
به صورت هماهنگ از ســوی سه کشور 
اروپایــی و همچنیــن در گفتگوهــای 
آژانس با ســازمان انرژی اتمی پیگیری 
می شــود، توسط راب مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران نیز در برخی محافل 
غیررســمی با شرکای واشنگتن مطرح 

شده است.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، اخبار 
واصلــه حاکی اســت که طــرف غربی 
مذاکرات وینـ  که به گفته مذاکره کننده 
ارشــد کشــورمان "هنوز حاضر به آغاز 
فرایند جدی مذاکرات برای برداشــتن 
تحریم ها نشــده اســت"ـ  بهره گیری از 
اهرم زمان برای افزایش فشــار بر ایران 

را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارش های دریافت شده، ضلع 
غربــی مذاکرات وین با توجه به نزدیک 
بــودن پایان ســال میــالدی به صورت 
تلویحی فرجه انتهای دسامبر را به عنوان 
فرصــت باقی مانده برای دســتیابی به 

توافق مطرح کرده است.
این رویکــرد که به صــورت هماهنگ 
از ســوی سه کشــور اروپایی حاضر در 
مذاکــرات و همچنیــن در گفتگوهای 
آژانس با سازمان انرژی اتمی کشورمان 
پیگیــری می شــود توســط راب مالی 

نماینــده ویــژه آمریکا در امور ایران نیز 
در برخی محافل غیررســمی با شرکای 

واشنگتن مطرح شده است.
به طور طبیعی آمریکا که به دنبال خروج 
غیرقانونــی از برجــام اکنون عضوی از 
این موافقتنامه محســوب نمی شود و در 
مذاکــرات نیز حضور ندارد اجازه تعیین 
چارچوب برای مذاکرات ندارد ، عالوه بر 
این اتخاذ این رویکرد بدون اخذ موافقت 

سایر طرفهای مذاکره یعنی ایران، چین 
و روسیه واجد ارزش حقوقی از نقطه نظر 
تأثیرگــذاری بر اصول و مبانی مذاکرات 
نیســت.با توجه به موارد ذکرشــده و با 
فــرض آشــنایی طرف غربــی با اصول 
حاکم بر مذاکــرات، طرح ضرب االجل 
پایان دســامبر  بــرای حصول توافق در 
مذاکــرات را باید بیشــتر به عنوان یک 
تاکتیک مذاکراتی برای تشدید فشار بر 

مذاکره کننــدگان ایران مورد توجه قرار 
داد و آن را حربــه ای برای متوجه کردن 
اتهام وقت کشی به تهران به منظور مقصر 
قلمداد کردن کشورمان در شرایط عدم 

توافق احتمالی دانست.
دستاویز قرار دادن موضوع »زمان« برای 
تشدید فشــار بر ایران در حالی صورت 
می گیرد که توجه به ســازوکار تدارک 
دیده شــده توسط هیئت مذاکره کننده 

ایرانی از ابتدای فرآیند جدید مذاکرات، 
چه از نقطه نظر ترکیب کارشناسی کامل 
تیم و چه از نظر ارائه پیشنهادات سازنده 
بر اساس برجام به روشنی نشان می دهد 
کــه اتفاقاً تمام تــالش ایران بر حصول 
توافق خوب در سریع ترین زمان ممکن 

معطوف است.
نکتــه ای که اما در این میان نباید از آن 
غافل بود این که؛ گرچه طوالنی شــدن 
مذاکرات برای ایران مطلوب نیست، اما 
تن دادن به عجله برای رســیدن به هر 
توافقی آن هم زیر فشار تهدید و تحریم 

قطعاً نامطلوب تر و زیان بارتر است.
به بیان صریح تر؛ مســئله و اولویت اصلی 
برای تهران »حل مسائل« است و اگر قرار 
باشــد مسائل فی مابین با در نظر گرفتن 
منافع ملت ایران رفع نشــود، قید زمان 
و تعییــن ضرب االجل هیچ موضوعیتی 
نخواهد داشــت . بر این اســاس؛ همان 
گونــه که در اعالم موضــع علی باقری 
مذاکره کننده ارشــد کشــورمان مورد 
تأکید قرار گرفت؛ "اگر طرف  مقابل اراده 
جدی و آمادگی عملی برای اجرای همه 
تعهداتش طبق برجام را داشــته باشد، 
ظرف مــدت کوتاهی قادر خواهیم بود 
کــه به یک توافــق مورد قبول دو طرف 

برسیم."

گزارش

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر نماینده اراک در مورد احتمال دریافتی 
8۰ میلیونی مجلسی ها گفت: کسی در مجلس حقوق 8۰ میلیونی نمی گیرد. محمدحسن 
آصفری در تذکری شفاهی در مورد حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
متأســفانه معلوم نیســت که این ارز به چه کســی داده می شود؟ با این حال درخواست ما این 
است که دولت با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خود کیسه ندوزد و به فکر معیشت مردم 
باشد.این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: امروز فیش های حقوق نجومی 
از مجلس صادر شده است، جلوی این ریخت و پاش ها و حقوق های نجومی را بگیرید. فیش 
حقوقی 8۰ میلیون تومانی متعلق به کیست؟ اگر صحت دارد، مجلس موضع رسمی بگیرد و 
هیئت رئیسه برخورد کند.نماینده مردم اراک در مجلس وضعیت اجتماعی – اقتصادی ایران را 
»ناعادالنه و تبعیض آمیز« توصیف کرد و گفت: کارگران ما ۴ میلیون حقوق می گیرند و بعضی 
افراد حقوق چند ده میلیونی می گیرند. گزارش هایی از پاداش هیئت مدیره های بانک ها به 

گوش می رسد که در سال ۱۳۹8 برای خودشان ۱۲۰ تا ۱8۰ میلیون تومان پاداش رد کردند. 
بانک مسکن به صراحت اعالم کند که هیئت مدیره آنها علی رغم دریافت حقوق، چقدر پاداش 
گرفتند؟آصفری تأکید کرد: مردم از این موارد ناراضی هستند. مردم می توانند تحریم ها را تحمل 
کنند اما ناعدالتی، فاصله طبقاتی، تبعیض و ناکارآمدی و زندگی اشرافی یک مدیر را نمی پذیرند.
علی نیکزاد که اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر شفاهی گفت: نمایندگان 
نباید مطالبی را که در شبکه های مجازی مطرح می شود را در تریبون مجلس بگویند. کسی 
در مجلس حقوق 8۰ میلیونی نمی گیرد. چنین مبلغی در هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد. 
در برنامه سالم تهران حضور داشتم و مطلبی در همین مورد گفته شد که خالف واقعیت است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه حقوق نمایندگان مجلس زیر ۲۰ میلیون تومان 
است، گفت: جایگاه ساختاری نمایندگان در کشور، به اندازه یک بخشداری نیست. مطالبی که 

در شبکه های اجتماعی گفته می شود را از تریبون مقدس مجلس مطرح نکنید.

پاسخ نیکزاد به شائبه حقوق 80 میلیونی در مجلس

 حقوق نمایندگان مجلس زیر ۲۰ میلیون تومان است

سرانجام خوش برای کار ناتمام 10 ساله

3۱شهریورماه رتبهبندیاز
امسالاعمالمیشود

نایب رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس با اشاره به تصویب الیحه رتبه 
بندی معلمان و اجابت درخواســت معلمان از 
ســوی مجلس یازدهم، تصریح کرد: بر اساس 
ایــن الیحــه رتبه بندی معلمــان باید از ۳۱ 
شهریورماه ۱۴۰۰ برای معلمان اعمال شود.

ســیدمحمد مولوی  با اشاره به تصویب نهایی 
الیحــه رتبه بنــدی معلمان، اظهــار کرد: با 
تصویب این الیحه، نظام شایستگی در آموزش 
و پــرورش پــس از ســالیان دراز در آموزش و 
پرورش حاکم خواهد شــد و به شأن و جایگاه 

معلمی توجه ویژه می شود.
نماینــده مــردم آبادان در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکــه حداقل حقوق تعیین 
شــده در نظام رتبه بندی معلمان 8 میلیون 
و 8۰ هزار تومان تعیین شــده اســت، افزود: 
بر اســاس نظام رتبه بندی، این قانون از ۳۱ 

شهریورماه ۱۴۰۰ اجرایی می شود.
وی بــا یــادآوری اینکه رقم مــورد نیاز برای 
اجــرای نظــام رتبه بنــدی در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ نیز دیده شــده اســت، ادامه داد: البته 
انتظار داشــتیم با توجه به ورودی  های جدید 
و افزایش حقوق های سال آینده رقم بیشتری 
در بودجه ۱۴۰۱ دیده می  شد که این ارقام را 
در مجلس روی بودجه ۱۴۰۱ اعمال خواهیم 

کرد.
مولوی با یادآوری اینکه ســنوات تعیین شده 
برای توقف در هر رتبه ۵ ساله است، اضافه کرد: 
البته برای خدمت در مناطق محروم، عشایری 
و مرزی و همچنین خدمت نخبگان امتیازاتی 
قائل شده  ایم که در متن قانون مشخص است.
وی تصریــح کــرد: همچنین بــا رأی امروز 
نماینــدگان مجلــس ماده 7 ایــن الیحه که 
معلمان نسبت به آن انتقاداتی داشتند، حذف 
شــد. بر این اساس سقف تخصیص رتبه های 
پنج گانه برداشته شد. در ماده 7 آمده بود؛ در 
تخصیص رتبه های پنجگانه به نحوی خواهد 
بــود که با اجرای نظــام رتبه بندی معلمان و 
احراز شــرایط براســاس ماده )۴( این قانون، 
همــواره در هر اســتان حداقــل ۳۰ درصد از 
معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل ۳۰ 
درصد در رتبه مربی معلم، حداکثر ۲۰ درصد 
در رتبه اســتادیارمعلم، حداکثر ۱۰ درصد در 
رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ۱۰ درصد در رتبه 

استادمعلم قرار گیرند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فنــاوری مجلس با بیــان اینکه حداقل 
حقــوق نیز 8۰ درصد مجموع حقوق فوق 
العاده هــای هیأت علمــی مربی پایه یک 
دانشگاه تهران یعنی 8 میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان تعیین شــده است، گفت: افزایش 
حقوق ها نیز برای معلمان با رتبه آموزشیار 
معلــم ۱۰ درصد، مربی معلم ۲۵ درصد، 
اســتادیار معلم ۳7 درصد، دانشــجویار 
معلم ۴7 درصد و اســتاد معلم ۵۲ درصد 
به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده های 
مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی 

معلمان محاسبه می شود.

معاون اول رییس جمهور

کسی نبایداجازهدهیمکههر
اساسخواست قیمتکاالهارابر

خودافزایشدهد
محمــد مخبر، معــاون اول رییس جمهور بر 
ضرورت تشــدید نظارت از ســوی ســازمان 
تعزیرات و سایر دســتگاه های نظارتی تاکید 

کرد.
معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به برنامه 
ریزی ها و تصمیمات دولت برای کنترل قیمت 
اقالم و کاالهای ضروری مورد نیاز خانوار گفت: 
نظارت بر قیمت همه اقالم ضروری اســت تا 
شــاهد نابسامانی و افزایش بی رویه قیمت ها 

در بازار نباشیم.
محمد مخبر ر جلســه ســتاد تنظیم بازار،  بر 
ضرورت تشــدید نظارت از ســوی ســازمان 
تعزیرات و ســایر دستگاه های نظارتی تاکید 
کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که هر کســی 
قیمت کاالها را بر اساس خواست خود افزایش 

دهد.
در این جلسه گزارشی از وضعیت مایحتاج شب 
یلدا ارائه و مقرر شد تا سطح ارایه اقالم اساسی 
شــب یلدا در میادین میوه و تره بار با قیمت 
مناســب و مصوب افزایش یافته و برخی اقالم 
نیز بصورت هوشــمند از طریق ســامانه های 

اینترنتی به فروش برسد.
همچنیــن در این جلســه کــه وزرای جهاد 
کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، سخنگوی 
دولت و جمعی از مدیران سازمان های مربوطه 
حضور داشــتند، گزارشــی از وضعیت شبکه 
توزیــع اقالم ارائه شــد و بــا توجه به تاثیرات 
مطلوب توزیع هوشــمند کاالهای اساســی 
بــر افزایــش عدالت در دسترســی و کاهش 
قیمت ها مقرر شــد تا از ظرفیت اتحادیه ها و 
فروشــگاههای زنجیره ای نیز برای گسترش 

این طرح استفاده شود.

امیر عبداللهیان: 

بهتوافقخوبیباآژانس
دستپیداکردیم

وزیــر امور خارجه ایــران گفت: به توافق خوبی 
با آژانس دســت پیدا کردیم که می تواند برخی 
نگرانی های ادعایی درخصوص برنامه هسته ای 
صلح آمیــز ایــران را برطرف کند و تداوم بیش از 
پیش همکاری های متقابل با آژانس را به دنبال 

داشته باشد.
در آخرین روز از همایش »گردهمایی رؤســای 
نمایندگی هــای جمهوری اســالمی ایران در 
کشــورهای همســایه« که با حضور وزیر امور 
خارجــه و معاونان این وزارتخانه برگزار شــد، 
امیرعبداللهیــان به ارائه جمع بندی خود از این 

همایش و بازخوردهای آن پرداخت.
وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت نشست های 
برگزارشــده در این همایش اظهار داشــت، با 
توجــه به حضور قریــب یک دوم اعضای کابینه 
در طول هفته، از همین حاال برگزاری جلســات 
در بخش هــای ذی ربــط دولت برای بررســی 
مشکالت و راهکارهای ارائه شده از سوی رؤسای 
نمایندگی های ایران آغاز شــده و کارگروه هایی 

نیز در این خصوص تشکیل شده است.
رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــور واردات 
واکســن را در شــرایط همه گیری کرونا، اولین 
آزمون نمایندگی های ایران در خارج از کشــور 
در آغــاز بــه کار دولت ســیزدهم عنوان کرد و 
اظهار داشــت: خوشبختانه امروز با پیگیری ها 
و تالش های جهادی صورت گرفته، بیش از 8۰ 
درصد مردم کشــور واکسینه شده اند. عالوه بر 
کشــورهایی مانند چین، که بیشــترین سهم از 
واکســن های وارداتی را به خود اختصاص داد، 
و کوبــا کــه در زمینه انتقــال تکنولوژی برای 
تولید مشــترک با کشــور ما همکاری داشت، از 
کشــورهای فراوان دیگری نیز واردات واکسن 
صــورت گرفت، به گونــه ای که اکنون انبارهای 
وزارت بهداشت و جمعیت هالل احمر ظرفیت 

پذیرش واکسن های وارداتی جدید را ندارد.
امیرعبداللهیــان حرکت در راســتای کمک به 
تأمین جنبه های معیشتی و نیازهای جامعه را، 
به گونــه ای که اثر آن در زندگی و ســفره مردم 
مشخص باشد دومین مأموریت محوله دولت به 
وزارت امور خارجه دانســت و اضافه کرد که در 
این حوزه نیز حرکت جهادی در مجموعه وزارت 
امور خارجه، در داخل کشور و در نمایندگی های 

خارج آغاز شده است.
وزیر امور خارجه در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه 
دولت سیزدهم توسعه راهبردی در داخل کشور، 
فارغ از نتیجه مذاکرات با دولت های دیگر است 
که سفارتخانه ها و کنسولگری های ما همه توان و 
ظرفیت خود را در این راستا به کار خواهند گرفت.

امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود 
بــه گفتگوهای جــاری در وین میان جمهوری 
اســالمی ایران و کشــورهای چهار به عالوه یک 
پرداخــت و تصریح کرد: گفتگوهای عزتمندانه 
از ابتدای عمر دولت در دســتور کار بوده اســت 
و کمــاکان نیــز همیــن رویکرد بــا جدیت و 

سختکوشی تیم مذاکره کننده دنبال می شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به نحوه تعامل 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و این که این 
سازمان بین المللی در مقاطعی از ابزار فنی برای 
تأثیرگذاری سیاسی بر گفتگوهای وین استفاده 
کرده است ابراز کرد: شب گذشته به توافق خوبی 
با آژانس دســت پیدا کردیم که می تواند برخی 
نگرانی های ادعایی درخصوص برنامه هسته ای 
صلح آمیــز ایــران را برطرف کند و تداوم بیش از 
پیش همکاری های متقابل با آژانس را به دنبال 

داشته باشد.
امیرعبداللهیان برخی ادعاهای مطرح شــده در 
خصــوص وجود خواســته های فرابرجامی در 
متون پیشنهادشــده از سوی تیم مذاکره کننده 
کشــورمان را کذب محض خواند و تأکید کرد: 
این متون کاماًل مبتنی بر برجام اســت و هیچ 
چیــز فرابرجامــی در آنها نیســت. این متن ها 
نتیجه ده ها ساعت بحث و گفتگو در مرکز است 
و رویکــرد ما رفع کامل تحریم های برجامی در 
مقابــل رفع نگرانی های مورد ادعای طرف های 
مقابــل درخصوص برنامه هســته ای صلح آمیز 

ایران است.
وزیــر امور خارجه اضافه کرد: هم اکنون در وین 
به روی دو ســری از متون گفتگو می شود؛ متن 
اول حاصــل 6 دور اول گفتگوهاســت، در عین 
حــال طرف های مقابــل پذیرفته اند متن های 
پیشنهادی تازه ایران هم روی میز باشد تا از بحث 
و تلفیق همه این ها یک متن جمع بندی شــده 
واحــد به دســت آید، در نهایــت نیز این فرایند 
باید به بازگشت طرف های مقابل به تعهداتشان 

منتهی شود.
وزیــر امور خارجــه در پایان ابراز امیدواری کرد 
طرف های مقابل با حســن نیت و با نگاه به حل 
مســئله به تالش های خود ادامه دهند و تأکید 
کرد: ما خوشبین هستیم در شرایطی که طرف 
مقابل واقع بینانه عمل کند، بتوانیم به پیشرفت 

در این دور از مذاکرات نائل آییم.

رئیس جمهور:

 دولت در برخورد با حقوق های نجومی قاطع و مصمم است
رئیس جمهور از ســتاد تنظیم بازار و وزارتخانه های جهادکشــاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت خواســت به صورت مســتمر، نظارت بر زنجیره 
تامیــن و قیمــت گذاری و عرضه کاال های مورد نیاز مردم را در دســتور 

کار خود قرار دهند.
 بنا به اعالم پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، آیت اهلل دکتر ســید 
ابراهیم رئیســی صبح روز چهارشــنبه در جلســه هیئت دولت با اشاره به 
مباحث مربوط به کمبود برخی دارو ها گفت: وزارت بهداشــت با فوریت 
هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه 

ندهد هیچ گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.
دکتر رئیسی در ادامه سخنانش به قرار گرفتن ردیف اعتبارات مصوبات 
ســفر های استانی در زیر مجموعه سفر های نهاد ریاست جمهوری اشاره 
کرد و افزود: این تغییر باعث ایجاد سوتفاهم شد و این تصور را دامن زد که 
پول ها خرج سفر های رئیس جمهور می شود، در حالی که سفر های دولت 

جزء کم هزینه ترین سفر ها است و اعتبارات مذکور برای انجام برای انجام 
پروژه های مصوب در سفر های استانی می باشد و سازمان برنامه و بودجه 
در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه، ترتیبی اتخاذ نمایند که این بخش 
از اعتبارات خارج از اعتبارات نهاد و در ردیف مناسب پیش بینی گردد.

رئیس جمهور همچنین اظهار داشــت: حوزه فعالیت معاونت امور زنان 
و خانواده از محوری ترین و اساســی ترین موضوعات مورد توجه دولت و 
نظام جمهوری اسالمی است و بودجه و اعتبار مورد نیاز این معاونت باید 

در ردیف های مربوطه تامین شود.
آیت اهلل رئیســی با تاکید دوباره بر ضرورت تنظیم پیوســت عدالت برای 
تمام تصمیمات و مصوبات دســتگاه های دولتی و به ویژه بودجه، تصریح 

کرد: هیچ تصمیم و اقدام ما نباید خالف عدالت باشد.
رئیس جمهور همچنین از همه مسئولین و دستگاه های دولتی خواست 
برای تشــریح و توضیح عملکرد دولت به ویژه تبیین باید ها و نباید های 

الیحــه بودجــه تالش کنند و خاطرنشــان کــرد: کاری که تاکنون برای 
تبیین عملکرد دولت و از جمله الیحه بودجه ۱۴۰۱ انجام شــده به هیچ 
وجه کافی نیســت و همه اجزای دولت باید نســبت به این مهم احســاس 

مسئولیت کنند.
دکتر رئیســی به موضوع آلودگی هوای تهران و شــهر های بزرگ اشــاره 
کرد و اظهار داشت: حداقل ۱8 دستگاه در زمینه مقابله با آلودگی هوای 
شهر ها مسئولیت دارند و هر ساله به خصوص در ایام سرد سال که وضعیت 
آلودگی هوا شــدت می گیرد، مباحثی در این رابطه مطرح می شــود، اما 

باید اقدامات عملی و اثرگذار انجام شود.
آیت اهلل رئیســی به موضوع انتشــار اخبار پرداخت حقوق های نجومی در 
برخی دستگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در برخورد با حقوق های 
نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به 

اثبات برسد در جهت اصالح آن با فوریت اقدام می شود.

اخبار سیاسی
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۵میلیونتومانحقوقنمیگیرد،بایدمالیاتبدهد؟ کهبیشاز یابازنشستهای کارگر چرا

فشار مالیاتی بر گرده  مزد بگیران 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، با هدف کاهش 
تمرکــز بر فــروش نفــت، افزایش نرخ 
صــادرات غیرنفتــی و همچنین بهبود 
درآمدهــای مالیاتــی طراحی شــده 
اســت؛ ظاهراً دولت کوشــیده بخشی از 
معافیت هــای مالیاتــی مانند معافیت 
مالیاتی پزشــکان، خودروهای لوکس و 
خانه های الکچری و ویالیی را بردارد و از 
این طریق، درآمدزایی کند؛ از سوی دیگر، 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱، برخی ردیف های 
مالیاتــی که ســال های متوالی بر زمین 
مانده بود، احیا شده است.بر اساس ماده 
واحده الیحه بودجه پیشــنهادی دولت، 
بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور از حیث 
منابــع و مصــارف افزون بر ۳6 میلیون و 
۳۱۰ هزار و 7۰۴ میلیارد و 6۲8 میلیون 
)۳6.۳۱۰.7۰۴.6۲8.۰۰۰.۰۰۰( ریــال 
اســت. منابع بودجــه عمومی دولت در 
الیحه بودجه ســال آینده در مقایســه با 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ رشدی هفت 
درصــدی را نشــان می دهد. درآمدهای 
مالیاتی سال آینده حدود 6۲ درصد بیشتر 
از قانون بودجه امسال برآورد شده است. 
اعداد و ارقام الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشــان 
می دهد که میــزان درآمدهای مالیاتی 
حــدود ۵۲7 هزار میلیارد تومان برآورد 
شــده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل 
توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. 
درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ 
حــدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده اســت. بنابراین، میزان درآمدهای 
مالیاتی دولت ســیزدهم در سال آینده 
نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد 
تومان افزایش خواهد داشــت که بیانگر 
رشد نزدیک به 6۲ درصدی است.افزایش 
6۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، بیشتر 
معلول احیای پایه های مالیاتی منســوخ 

شده یا ایجاد پایه های مالیاتی جدید است، 
مثاًل مالیات بر خودروهای سواری یا مالیات 
بر حق الزحمه ی پزشکان که در تمام مراکز 
درمانی کشور ده درصد در نظر گرفته شده 
است؛ در عین حال، معافیت های مالیاتِی 
غیرالزم مثل معافیت مالیاتی موسسات 
کنکور، به درســتی حذف شــده است؛ 
موسســات غول پیکر کنکور که فعاالن 
صنفــی آموزش از آن ها به عنوان مافیای 
کنکور یاد می کنند، علیرغم به جیب زدن 
ســودهای انبوه در بیش از بیســت سال 
گذشته که بازار کنکور و سواالت کنکور 
به شــدت داغ بوده، تا پایان سال جاری، 
هرگز ریالی مالیات به دولت نپرداخته اند؛ 
حاال قرار اســت این موسســات در سال 
بعد به خیل مالیات پردازان کشور افزوده 
شوند.در ارتباط با تقریباً همه گروه هایی 
که مشمول پرداخت مالیات هستند، یک 
مســاله نگران کننده وجود دارد: امکان 

فرارهای مالیاتی؛ مشخص نیست چطور 
مثاًل قرار است دفترهای حساِب موسسات 
کنکور یا پزشکان یا نهادهای مالی سودآور 
به دقت حسابرسی شود و چگونه قرار است 
مکلف به پرداخت مالیات شــوند؛ این در 
حالیست که همچنان بسیاری از نهادهای 
شــبه دولتی و خصولتی، در زمره ی خط 
قرمزهــای بودجــه و مالیات قرار دارند و 
معافیت مالیاتی آن ها حتی در این شرایط 
تحریمی، پابرجاست.بنابراین تعریف پایه 
مالیاتی، یک بحث است و مالیات ستانی 
واقعی و جلوگیری از فرار از پرداخت بحثی 
دیگــر؛ تنها گروهی که هیچ زمان امکان 
فرار از پرداخت ندارند و تا همین امســال 
بیــش از 6۰ درصــد درآمدهای مالیاتی 
دولت را فراهــم کرده اند، »مزدبگیران« 
هســتند؛ مزدبگیران شاغل و بازنشسته 
که با درآمد محدود خود، بار اصلی تامین 

منابع مالیاتی دولت ها را برعهده دارند.

سقفمعافیتماهی۵میلیونتومان!
در الیحه بودجه ۱۴۰۱، بازهم فشار مالیاتی 
ســنگینی بر گرده  مزدبگیران به خصوص 
مزدبگیــران کم درآمــد، از جمله کارگران 
شاغل و بازنشسته وارد آمده است. براساس 
متن الیحه بودجه، تمام مزدبگیراِن شــاغل 
و بازنشســته که ســالی بیش از 6۰ میلیون 
تومــان درآمــد دارند، باید به طور پلکانی به 
دولــت مالیات بپردازند؛ تفاوت متن بودجه 
امســال با ســال های قبل این است که اوالً 
درآمد ســاالنه ی فرد، مالک مالیات پردازی 
قرار گرفته و ثانیاً تمام دریافتی )دســتمزد، 
پاداش، اضافه کار، حق الســعی، پاداش و ...( 
به جز عیدی پایان ســال، مشمول دریافت 
مالیات شــده اســت.در بخش ۵ تبصره ۱۲ 
الیحــه بودجه در ارتباط با ســقف معافیت 
مالیات بر درآمد آمده است:   سقف معافیت 
مالیاتی ماده )8۴( قانون مالیات های مستقیم 
در ســال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون ریال 

تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق 
کارکنــان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق 
و مزایای مســتمر و غیرمســتمر و ســایر 
پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان 
سال به شرح زیر می باشد:    نسبت به مازاد 
ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد و دویست 
میلیون ریال، ده درصد/    نسبت به مازاد یک 
میلیارد و دویست میلیون ریال تا دو میلیارد و 
چهارصد میلیون ریال، پانزده درصد/    نسبت 
به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، 
بیست درصد.به این ترتیب، تمام درآمدهای 
مزدی مزدبگیران به اســتثنای عیدی پایان 

سال، مشمول پرداخت مالیات است.

معافیتمالیاتیرابهاندازهخطفقر
افزایشدهید

ســقف پایین معافیت مالیاتی سال آینده، 
موجــب انتقاد گروه های مختلف مزدبگیر 
شده است؛ یک بازنشسته کارگری با بیان 
اینکه بعد ســال ها کار ســخت، حقوق من 
حدود 6 میلیون تومان است؛ در این رابطه 
به ایلنا می گوید: چرا مِن بازنشســته باید 
ماهــی چند صد هزار تومان مالیات بدهم؛ 
آن هم در شرایطی که با شش میلیون تومان 
حقوق، حتی پرداخت اجاره خانه در تهران 
برایم ســنگین اســت و وقتی اجاره خانه را 
می دهم، فقط ۳ میلیون تومان برایم می ماند؛ 
بخشی از آن را نیز باید پای مالیات بدهم!نادر 
مرادی )فعال کارگری( در انتقاد از ســقف 
پایین معافیت مالیاتی به ایلنا می گوید: یکی 
از مطالبات اصلی کارگران، رساندن سقف 
معافیت مالیاتی به خط فقر یا همان سبد 
معیشــت اســت؛ عادالنه نیست گروه ها و 
نهادهای پردرآمد، از مالیات معاف باشــند 
یــا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر 
و بازنشســته ای که نصف خط فقر حقوق 

می گیرد، به دولت مالیات بدهد.    

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور: 

موانعجذبسرمایهگذاری
خارجیبرطرفمیشود

رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور با بیان 
اینکه برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی 
به سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز داریم، 
گفــت: موانع جذب ســرمایه گذاری خارجی 
برطرف خواهد شد.سیدمســعود میرکاظمی 
در گردهمایی ســفرای ایران در کشــورهای 
همسایه اضافه کرد: با تغییر ریل بودجه، وظایف 
ســفرای ایران در کشــورهای دیگر سنگین تر 
شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
در بودجه ۱۴۰۱ به توســعه بخش گردشگری 
نگاه ویژه ای شــده است. معاون رییس جمهور 
اظهار داشت: در بودجه سال آینده با تغییر ریل 
بر شاخص های کالن تمرکز شده و آنچه موجب 
کســری بودجه و به تبع آن افزایش نرخ تورم 
می شــد را پیش بینی و جلوی آن را گرفته ایم. 
میرکاظمی تاکید کرد: برای تحقق رشد هشت 
درصدی نیاز به منابع داخلی و خارجی داریم.
رشد اقتصادی هشت درصدی از اهداف برنامه 
ششــم توسعه اســت و در کانون توجه دولت 
ســیزدهم قرار دارد. دســت یابی به این میزان 
رشــد بارها توسط اعضای تیم اقتصادی دولت 

مورد توجه قرار گرفته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دولتشــرکتهایدولتیزیانده
راساماندهیکند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر 
ضرورت ساماندهی شرکت های دولتی با اولویت 
شــرکت های زیان ده، گفت: دولت پیشنهادات 
خود برای اصالح ســاختار شــرکت های دولتی 
را به مجلس ارائه کند تا این شــرکت ها تعیین 
تکلیف شــوند.علی اکبر کریمــی با بیان اینکه 
ســاماندهی و تعیین تکلیف شرکت های دولتی 
بایــد در دســتورکار دولت قــرار گیرد، گفت: 
شــرکت های دولتی زیان ده به دو دسته تقسیم 
می شــوند؛ بخش نخست شرکت هایی هستند 
کــه وظایف خدماتی در دولت را به عهده دارند 
مانند شــرکت  آب و فاضالب و شــرکت  ملی گاز 
کــه هریک از آن ها ۳۱ شــرکت در اســتان ها 
دارند.نماینــده مردم اراک، کمیجان و خنداب 
در مجلس شــورای اســالمی در تشریح راهکار 
ساماندهی شــرکت های دولتی خدمات رسان، 
توضیح داد: این مجموعه ها باید به جای شرکت 
دولتی، واحد خدماتی ذیل وزارتخانه ها باشــند.

وی ادامه داد: می توان وظایف شــرکت هایی که 
ماهیت خدمات رسانی دارند، را به سایر نهادهای 
حاکمیتی مانند شهرداری ها و دهیاری ها واگذار 
کرد، این اقدام منجر به کوچک شــدن دولت و 
تمرکز مدیریت در شــهرها و روستاها می شود.

وی شــرکت های دولتــی زیــان ده که ماهیت 
اقتصادی دارند را دومین گروه دانست و تصریح 
کرد: بســیاری از شــرکت های دولتی زیان ده، 
مجموعه های صنعتی و تولیدی هستند. از آنجا 
که بودجه مهم ترین سند مالی یک ساله دولت 
است، نمی توان در جریان بررسی آن تصمیمات 
مهم و اساســی که به ساختارهای کشور مربوط 
اســت را اخــذ کــرد اما دولت بایــد به صورت 
جداگانه پیشــنهادات خود برای اصالح ساختار 

شرکت های دولتی را به مجلس ارائه کند .

معاون وزیر جهاد:

محصوالتکشاورزیایراناز
سالمتکاملبرخوردارند

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
ایران در دنیا جزو کشورهایی است که کمترین 
مصرف کود شیمیایی در واحد سطح را داراست.
محمدمهــدی برومندی افزود: کمترین مصرف 
کود شــیمیایی در واحد سطح را در دنیا سوریه 
و مراکش دارند و پس از این کشــورها ایران در 
رتبه ســوم قــرار دارد و مصرف کود در ایران از 
کشــورهای اروپایی و بسیاری کشورهای دیگر 
کمتر اســت.وی گفت: اطمینــان می دهم که 
محصول کشــاورزی و غذای ایران در ســالمت 
کامل است و برخی صحبت های مطرح شده در 
خصوص غیر استاندارد بودن محصوالت و میزان 
نیترات در محصوالت کشاورزی کاماًل بی اساس 
اســت.برومندی ادامه داد: در یک سال اخیر به 
دلیل برداشته شدن یارانه ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
و افزایــش قیمــت کودهای وارداتی حتی با کم 
مصرفی کود مواجه ایم و به هیچ وجه محصول 
ایرانی به دلیل وجود غیر اســتاندارد نیترات در 
آن از کشــورهای دیگر برگشــت نخورده است.
وی گفــت: در محیط هــای گلخانه ای تولیدات 
گلخانه ای هم دارای مســئول فنی هســتند و 
نظــارت کلی بر ایــن تولیدات صورت می گیرد.
معــاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی 
افزود: کشــورمان ساالنه 8 میلیون تن محصول 
کشــاورزی صادر می کند کــه اگر کوچکترین 
مشــکلی در کشاورزی وجود داشت این میزان 

صادرات هرگز صورت نمی پذیرفت.

درجقیمتتولیدکننده
روی۸کاال

در جلســه اخیــر ســتاد تنظیم بازار 
بــه وضعیت تنظیم بازار شــب یلدا و 
پایان ســال اشاره و مقرر شده قیمت 
تولیــد کننده از ۲7 آذر ماه امســال 
بــه صورت آزمایشــی روی چهار قلم 
کاالی مصرفــی و چهــار قلم کاالی 
سرمایه ای درج شود.چهار قلم کاالی 
مصرفی شــامل آب معدنی، نوشــابه 
گازدار، آبمیــوه و ماءالشــعیر و چهار 
قلم کاالی ســرمایه ای نیز شامل غذا 
ســاز، نوشــیدنی ساز، چرخ گوشت و 
ماکرویو اســت.گفتنی است که درج 
قیمت بر اساس بند ۲۳ سیاست های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنی بر 
ضرورت شفاف ســازی و روان سازی 
نظام قیمت گذاری و روزآمد ســازی 
شــیوه های نظارت بر بازار و همچنین 
لزوم اطالع رسانی دقیق در مورد قیمت 
کاال به مصرف کنندگان انجام می شود 
و در همین راســتا دستورالعمل درج 
قیمــت تامین کننده )تولید کننده و 
وارد کننــده( در ۲۰ آذر ماه امســال 
ابالغ شــد.همچنین در جلســه اخیر 
ســتاد تنظیم بازار با اشاره به ضرورت 
برنامه ریزی مناسب برای تامین کافی 
کاالهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی 
ســال و همچنین نزدیکی شب یلدا، 
وزارت جهاد کشــاورزی مکلف شده 
نسبت به افزایش عرضه کاالهای مورد 
نیاز شب یلدا و ارائه طرح ویژه تنظیم 

بازار ایام پایانی سال اقدام کند.

مقابلهبا آغاز
قاچاقلوازمیدکی

معاون نظارت و بازرســی ســازمان 
صمــت )صنعت، معــدن و تجارت( 
اســتان تهران فاز اول طرح رهگیری 
قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه 
برای جلوگیری از قاچاق کاال و عرضه 
کاالهای بی کیفیت در سطح بازار خبر 
داد.ســعید محمدی پور با بیان اینکه 
در اجــرای فــاز اول طرح رهگیری و 
شناســه دار کردن قطعــات یدکی، 
کمــک فنر و  باطری خودرو به عنوان 
کاالهــای منتخب جهــت اجرا ابالغ 
شــده، اظهار کرد: بر اساس این طرح 
کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان 
این کاالها، موظف هستند برای ورود 
کاال به زنجیره تجاری کشور، متناسب 
با مجوز فعالیت خود در سامانه جامع 
تجارت، شناســه رهگیــری را اخذ و 
نصب کنند.به گفته وی نصب برچسب 
یــا درج شناســه رهگیری برای کلیه 
کاالهای وارداتی و تولیدی به صورت 
قابل رویت و با رعایت قواعد دســتور 
العمل، روی بدنه کاال یا بســته بندی 
و ضمانــت نامــه کاال از تاریــخ ابالغ 
الزامی اســت.محمدی پور همچنین 
از فرصــت دو ماهه تولیدکنندگان و 
واردکننــدگان برای اخذ و نصب کد 

رهگیری خبر داد .

بازرسیویژهاز
بازار اقالمشــبیلدادر

معــاون اتاق اصناف ایــران گفت: با 
توجــه به افزایش تقاضــای عمومی 
جهــت خرید شــیرینی، میوه، گل، 
طال، آجیل و ... به مناسبت شب یلدا، 
از ۲۰ آذر ماه طرح تشــدید نظارت و 
بازرسی بر بازار در حال اجراست.بهانم 
نیک منش در مورد وضعیت بازرسی ها 
به مناســبت شب یلدا، اظهار کرد: هر 
ســاله در آســتانه شــب یلدا و در پی 
افزایش تقاضای عمومی جهت خرید 
شــیرینی، میوه، آجیل و خشــکبار، 
گل، طــال، جواهــر و بدلیجات طرح 
تشــدید بازرسی و نظارت در سراسر 
کشــور اجرا می شود.معاون بازرسی و 
نظــارت اتاق اصناف ایران افزود: طرح 
تشــدید نظارت و بازرســی از ۲۰ آذر 
مــاه آغاز شــده و تا پایــان ماه جاری 
ادامــه خواهد داشــت. در این طرح 
عالوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت 
بازرسان اتحادیه های مربوط در قالب 
گشــت های مشترک با بازرسان سایر 
دستگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی، 
وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی 
و بســیج اصنــاف همکاری های الزم 
صورت گرفته است.نیک منش گفت: 
هر ساله طرح تشدید نظارت و بازرسی 
در ایــام پایانی فصــل پاییز، با هدف 
کنترل بر بازار و جلوگیری از هرگونه 
گران فروشی یا کمبود کاال در این ایام 
و البته صیانت از حقوق مصرف کننده 

اجرا می شود.

خبر ویژه

علی شــهیدی کارشــناس اقتصادی در خصوص برنامه دولت برای 
طرح هــای جایگزیــن افزایش حقوق کارمندان به خبرنگار مهر اظهار 
داشت: یکی از بحث هایی که در بسته جهش تولید غیر تورمی وزارت 
اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت است. 
نکته ای که وجود دارد این است که خیلی جاها این برداشت شده که 
ممکن است رانتی به کارکنان دولت داده شود تا زمین هایی در اختیار 
آنها قرار داده شــود. این صحبت غلطی اســت و اصاًل چنین برنامه ای 
در وزارت اقتصاد وجود ندارد. بلکه اصل کار موجب می شــود که ســه 
مشــکل اصلی حل شــود. علی شهیدی کارشناس اقتصادی ادامه داد: 

دولت یکسری زمین های ارزشمند در داخل شهرها دارد که اینها جز 
قسمت هایی است که قرار است واگذار شود و پول آن در بودجه استفاده 
شود. اما این زمین ها به خاطر اینکه وسعت باال و قیمت خوبی دارد معموالً 
قیمت باالیی دارند و در مناقصه ها به فروش نمی رود. یکی از راهکارها 
این است که دولت در یک مکانیزمی این زمین ها را با یک سرمایه گذار 
مسکن به اشتراک بگذارد. یک نسبتی میان آنها برقرار و برای مثال قید 
شود زمین را دولت تأمین کند و سرمایه گذار مسکن، خانه بسازد. علی 
شهیدی کارشناس اقتصادی افزود: خانه های سهم دولت به کارمندان 
دولت داده شود تا آنها صاحب خانه شوند. این خانه ها به قیمت روز به 

آنها فروخته شده و از حقوق آنها کم می شود. یعنی به کارمندان دولت 
اعالم می شــود که ســاالنه بر اساس قیمتی که برای هر متر از آن ملک 
برقرار اســت، باید قســط بدهند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این 
اتفاق موجب می شود یک بخشی از افزایش حقوقی که قرار است برای 
کارمندان اتفاق بیفتد، فشار ریالی برای دولت نداشته باشد. از طرفی 
یک قسمتی از خود حقوق نیز کسر می شود. برای نمونه اگر کارمندی 
حقوق ۱۰ میلیونی داشته و برای امسال باید ۱۰ درصد دیگر نیز افزایش 
حقوق داشته باشد، حقوق آن شخص با توجه به ارزش آپارتمان خود 

کاهش پیدا می کند و صرف خرید خانه می شود.

کارمندان دولت صاحبخانه خواهند شد؟

طرحجایگزینافزایشحقوقها

افزایش تصاعدی قیمت ها ؛

اعالمشد کشور آزادراههای  جزییاتجریمهرانندگانبدحسابدر
جریمــه راننــدگان بد حســابی کــه عوارض 
الکترونیکی آزادراه ها را به موقع پرداخت نکنند، 
از سال آینده به صورت تصاعدی افزایش خواهد 
یافت چرا که یکبار مشمول جریمه ۲۰ درصدی 
شــده و پــس از آن بــه ازای هر مــاه تاخیر نیز 
دو درصــد به مجموع اصــل عوارض و جریمه 
مذکور اضافه خواهد شد.بر اساس آنچه در بند 
»ک« تبصره 6 ماده واحده الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ آمده اســت، عوارض مصوب در شــبکه 
آزادراهــی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر، 

مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۲۰ 
درصد عوارض مصوب در آزادراه مربوطه اســت 
و در صــورت اخیــر بیش از یک ماه در پرداخت 
عالوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول 
جریمه ای معادل ۲ درصد مجموع نرخ عوارض 
مصــوب و جریمــه ۲۰ درصدی به ازای هر ماه 
تاخیــر خواهد بود. منابــع حاصله از این محل 
صرف اســتهالک اصل و ســود سرمایه گذاری 
صورت گرفته در شبکه آزادراهی خواهد شد.این 
بدان معنی اســت که اگر یک راننده بد حساب 

یــک بــار از آزادراه تهران-شــمال عبور کند و 
عوارض خودش را پرداخت نکند. به ازای یکبار 
تردد از این محور )بر اســاس آخرین نرخ نامه 
مصوب در سال ۱۳۹۹( باید مبلغی معادل ۵۰ 
هــزار تومان )بــرای عبور از فاز یک و چهار( در 
روزهای تعطیل پرداخت کند اما پس از یکسال 
بدحسابی، اصل و جریمه ای که باید بپردازد به 
7۴ هزار و ۴۰۰ تومان  می رسد و هر قدر تعداد 
این ترددها بیشــتر شــود مسلما جریمه او نیز 
به صورت تصاعدی باال رفته و بیشــتر می شود. 

بــه گــزارش این خبر ؛ بر اســاس آنچه در بند 
»ک« تبصره 6 ماده واحده الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ آمده اســت، عوارض مصوب در شــبکه 
آزادراهــی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر، 
مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۲۰ 
درصد عوارض مصوب در آزادراه مربوطه اســت 
و در صــورت اخیــر بیش از یک ماه در پرداخت 
عالوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول 
جریمه ای معادل ۲ درصد مجموع نرخ عوارض 

مصوب خواهد بود.

دبیر کانون سراسری انجمن های بتن آماده و قطعات بتنی:

پروژههایمسکنیدولت بتنغیراستاندارددر استفادهاز
دبیــر کانون سراســری انجمن های بتــن آماده و قطعات بتنی با بیان 
اینکه بورس به دالالن سیمان وجهه قانونی داد، گفت: در پروژه های 
مســکنی دولت پیمانکار بتن غیراســتاندارد استفاده می کند.محرم 
کریمی در نشست خبری اظهار کرد: ظرف سه سال گذشته هر سال 
۵۵ میلیون تن ســیمان تولید شــده که ۲۰ میلیون تن کیســه ای و 
۲۹ میلیون تن فله بوده اســت. همچنین طبق ادعای انجمن ســیمان 
6 میلیــون تن صادرات انجام شــده که البتــه معتقدیم کلینکر صادر 
شــده اســت.دبیر کانون سراســری انجمن های بتن آماده و قطعات 
بتنی افزود: از ۲۹ میلیون تن ســیمان تولید شــده، چهار میلیون تن 

برای پروژه های عمرانی صرف شده و ۲۵ میلیون تن نیز به واحدهای 
تولیدکننده بتن آماده فروخته شده که تبدیل به 7۵ میلیون تن بتن 
آماده شــده اســت.کریمی با بیان اینکه مصرف کننده ۲۵ میلیون تن 
ســیمان فله واحدهای تولیدکننده بتن آماده هســتند، گفت: یکی از 
هدف های عرضه ســیمان در بورس قطع دســت دالالن از این حوزه 
بود اما االن داللی نســبت به قبل بیشــتر شــده و دالالن همان دالالن 
قدیمی هستند و بتنی ها مجبورند سیمان را از دالل بخرند. از طرف 
دیگر وضعیت فروش ســیمان به قدری نابســامان اســت که در حال 
حاضر در اســتان های آذربایجان، تهران و بوشــهر مشکل دسترسی به 

ســیمان داریم.دبیر کانون سراســری انجمن های بتن آماده و قطعات 
بتنی افزود: واحدهای تولید بتن آماده کد بورسی دارند اما نمی توانند 
از بورس ســیمان بخرند و به نظر می رســد کارگزاران بورس نیز تحت 
اختیار دالالن درآمده اند. ســیمان فله باید در ســیلو خالی شود اما در 
حال حاضر توسط دالل دپو می شود. ثانیه اول کل سیمان در بورس 
فروخته می شود و واحد تولیدکننده بتن نمی تواند سیمانی از بورس 
بخرد، این در حالی است که وزارت صنعت باید از طریق سامانه جامع 
تجارت عرضه ســیمان را رهگیری کند به این معنا که ســیمان توسط 

هر کسی خریده شد باید مشخص شود در کجا استفاده شده است.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

 رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد : 

پتانسیلافزایشصادراتتجهیزاتبرقیتا3۰میلیارددالر
 رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران گفت: 
در حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعت برق ایران با کمی 
حمایــت و برنامــه ریزی می تواند بــه راحتی به عدد ۳۰ میلیارد دالر 
برســد.علیرضا کالهی با اشــاره به توانمندی های صنعت برق در حوزه 
تولید تجهیزات و  صدور خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: تنها بازار 
عراق پتاســیل صادرات ۱۰ میلیارد دالر را دارد. اما در حال حاضر از 
این ظرفیتها آن طور که باید اســتفاده نمی شــود.وی تاکید کرد: تنها 
در حوزه کابل می توانیم یک میلیارد دالر صادرات داشــته باشــیم اما 
متاســفانه علیرغم وجود ظرفیتهای باال در این حوزه آن طور که باید 

به این صنعت نگاه نشــده اســت.رییس کمیته سازندگان سیم و کابل 
سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به چالشها و مشکالت موجود در 
این بخش گفت: مسئله تحریم موضوع جدیدی نیست قبل از تحریمها 
نیز در  صادرات حوزه تجهیزات و کاالی صنعتی نتوانستیم رتبه خوبی 
را به دست آوریم. به طور کلی علت اصلی این مسئله نبود اقتصاد رقابت 
پذیر در کشور است.کالهی ادامه داد: بازار کسب و کار ایران هزینه زیادی 
را به تولید کنندگان بویژه تولیدکنندگان محصوالت مهندسی و فنی 
تحمیــل مــی کند.وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از آن چیزی که 
اسم آن را صادرات غیر نفتی گذاشته ایم به صادرات منابع محور ختم 

می شود گفت: به طور مثال در پتروشیمی، گاز و صنایع پاالیشگاهی 
نفت را تبدیل می کنیم. باید گفت عددهای صادرات صنعتی ما قابل 
قیاس یک کشور مانند ترکیه نیست و باید در این موضوع تغییر نگرش 
به وجود آید.رییس کمیته ســازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت 
برق ایران اظهار کرد: اکنون خوشــحالم صحبتهای که بیش از هفت 
سال است در اتاق بازرگانی و کمیسیون های مختلف در حوزه تمرکز و 
توسعه صادرات با ارزش افزوده باال انجام شده است، اکنون مورد توجه 
قرار گرفته است و به عنوان بحث روز مقامات شده است که امیدواریم 

این صحبتها نتیجه بدهد و مشکالت حاضر برطرف شود.

قانونبودجهاهمیتباالییدارد کهدر موضوعی

بالتکلیفی تعرفه های انرژی در قانون بودجه ۱۴۰۱

کوتاه از انرژی

بین الملل

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز:

حلقهتوسعهفناوریونوآوری
بومیمیشود گاز صنعت در

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران 
گفت: حلقه توســعه فنــاوری و نوآوری  را در 
صنعت گاز یک حلقه کاماًل بومی می کنیم و رفع 
نیازها از صنعت خارجی را در سال های آینده 
جشــن می گیریم. محسن مظلوم فارسی باف 
در رویــداد عرضه و تقاضای نیازهای فناورانه 
و نوآورانه صنعت گاز که در حاشــیه ســومین 
نمایشگاه ساخت و تولید ایرانی )تستا( برگزار 
شــد، گفت: شرکت های دانش بنیان صاحبان 
اصلی این رویداد هستند، ما همیشه از حضور 
آنها مطمئن بودیم و همکاری با این شرکت ها 
ســبب افتخار اســت. وی ادامه داد: در بحث 
حــوزه مدیریت پژوهش و فناوری یکســری 
موارد را از سال ۹8 آغاز کردیم، نظیر احصای 
نیازهــای فناورانه و راهبــردی در قالب اقالم 
راهبــردی صنعت گاز که به ۲۹ قلم راهبردی 
رســیدیم و برای این ۲۹ قلم شــاخص تعیین 
کردیم مانند بحث تحریم، دسترســی محدود 
بــه منابع خارجی، ارزبــری و تکرار آن. مدیر 
پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تصریح 
کرد: اقدام ما در حد شــعار باقی نمانده و آنها 

را در قالــب قرارداد پیاده ســازی کردیم و در 
خدمت دوســتان هســتیم. فارسی باف با بیان 
اینکه از امســال حداقل ۳۰ درصد تعهدهایی 
که به صنعت گاز دادیم وارد چرخه و عملیاتی 
می شــود و ســال بعد ۴۰ درصــد و در پایان 
نیمه نخســت ۱۴۰۲ باقی ۳۰ درصد تعهدها 
کــه از آن ۲۹ قلــم داریــم در اختیار مجموعه 
صنعــت گاز قــرار خواهد گرفت، افزود: در این 
رویــداد همچنیــن بحث هوش مصنوعی، آب 
و محیــط زیســت و تأکیدهایی که مقام عالی 
وزارت و مدیرعامــل شــرکت ملی گاز دارند، 
بحث بهینه ســازی انرژی را معیار و مالک کار 
قــرار می دهیم.وی تأکید کــرد: البته از اقالم 
غافل نمی شــویم و بحث هم رسانی باقی اقالم 
را هم انجام می دهیم. نکته مهم این اســت که 
ما زیرســاخت فیزیکــی را در پارک نوآوری و 
فناوری نفت ایجاد کردیم و یک شبکه مجازی 
به شبکه حقیقی ما افزوده خواهد شد که کمک 
کار دوســتان در حوزه دانش بنیان باشد. حلقه 
توسعه فناوری و نوآوری  را در صنعت گاز یک 

حلقه کاماًل بومی می کنیم .

ح کرد؛ رئیس انجمن ملی پلیمر ایران مطر

۵۰درصدظرفیت
صنایعپلیمریخالیاست

نشســت خبــری انجمن ملی پلیمــر ایران با 
موضوع مدیریت بازار محصوالت پتروشــیمی 
برگزار شد.سعید ترکمان رئیس هیئت مدیره 
انجمن ملی پلیمر در این نشســت گفت: طرح 
جدیــدی کــه وزارت صنعت ارائــه کرده قرار 
بــود بــا ۲۵ ابزار به مدیریــت بازار محصوالت 
پتروشیمی کمک کند اما هیچ جزئیاتی از آن 
بــه تولیدکننــدگان و ذی نفعان در این زمینه 
ارائه نشده است.او افزود: وزیر صنعت اعالم کرد 
هدف این طرح فاصله گرفتن از قیمت گذاری 
دســتوری است اما تاکنون هیچ پاسخ رسمی 
نداریم و عقیده ما این است که باید از ذی نفعان 
نظرخواهی شود. پس از پیگیری هایی که انجام 
دادیم نشســت هایی برگزار شد، اما هنوز هیچ 
طرح پیش نویســی دریافت نکرده ایم.ترکمان 
ادامه داد: بیش از ۵ نامه به وزیر صنعت ارسال 
کردیم اما به نتیجه نرسید و در شرایط فعلی که 
کشور متالطم است، پیگیری کردن دغدغه ها 
از رســانه ها اهمیت پیدا می کند.او بیان کرد: 
دز پیگیری هایی که انجام داده ایم، مســئوالن 
وزارت صنعت گفته اند تا تمام ذی نفعان راضی 

نباشــند این طرح اجرا نمی شــود، اما در عمل 
مــی بینیم که بخش هایی از این طرح در حال 
اجراســت.رئیس انجمن پلیمــر ایران گفت: 
مزیت این طرح این اســت که بیشتر به صنایع 
پایین دستی می رسد، دلیل آن هم این است که 
اکنون پتروشیمی ها به دلیل شرایط تحریمی 
مجبور هســتند، محصــوالت خود را بین ۲۰ 
تــا ۲۵ درصد زیــر قیمت های جهانی در بازار 
بین المللی عرضه کنند. بنابراین شــاید طرح 
خوبی باشد اما اطالع رسانی درستی به صنایع 
پایین دستی انجام نشده.او افزود: به دلیل این 
که جزئیات این طرح شــفاف نشــده، حتی در 
برخی گریدها که طی دو سال گذشته رقابتی 
نداشــتیم نیز رقابت هــای تا ۳۰ درصد ایجاد 
شد.رئیس انجمن ملی پلیمر گفت: قسمتی از 
طرح در برخی گریدها اجرایی شده و شرکت ها 
با حذف سقف عرضه، خرید می کنند یعنی کف 
عرضه تغییر نکرده و سقف آن آزاد شده است. 
به طور کلی، پتروشــیمی ها مهندســی عرضه 
گریــد را انجام می دهند و این کار باعث رقابت 

های باال در این گریدها شده،است.

توسعه
همکاریهایایران

وجمهوریآذربایجان
زمینهآبوبرق در

 در دیــدار آنالین علی اکبر محرابیان 
- وزیــر نیــروی جمهوری اســالمی 
ایران و پرویز شــهبازاف - وزیر انرژی 
جمهوری آذربایجان، وزرای دو کشور 
بر توســعه بیــش از پیش همکاری ها 
در بخــش آب و بــرق و اســتفاده از 
ظرفیت هــای خــدادادی موجود در 
مرز مشترک ایران-آذربایجان تاکید 
کردند.محرابیان، موضوع اتصال برق 
ایران به روســیه از طریق آذربایجان 
را برای تقویت روابط ســه جانبه حائز 
اهمیت دانســت و افزود: در راســتای 
اجرای ایــن طرح و ارتباط الکتریکی 
که در گذشته نیز برای زمان کوتاهی 
برقرار شــده بــود، مدیریت پیک برق 
در هر سه کشور اعمال شده و کمبود 
برق نیز جبران می شــود.وی با اعالم 
آمادگی برای برگزاری نشســت ســه 
جانبه  بین وزرای ســه کشــور ایران، 
آذربایجــان و روســیه، افزود: ایران از 
توسعه و تبادل زمان خرید برق از فصل 
گرما به دیگر ماه های ســال استقبال 
می کند.وزیر نیرو با اشــاره به اهمیت 
نصب توربین  در کنار دو سد مشترک 
ایــران و آذربایجان، گفت: با عملیاتی 
شــدن این طرح، حجم قابل توجهی 
از برق قابل اســتحصال شده و کسب 
درآمد برای دو کشور را به دنبال خواهد 
داشــت.وی در ادامه گفت: ایران یکی 
از کشورهای دارای تکنولوژی ساخت 
نیروگاه بوده و توربین های نیروگاهی 
این کشور با راندمان باالی 6۰ درصد 
به کشورهای دیگر از جمله روسیه هم 
صادر می شــود.محرابیان ضمن اعالم 
آمادگی ساخت نیروگاه مشترک ایران 
و آذربایجــان و بــا تاکید بر پیگیری و 
توسعه همکاری های مربوط به تکمیل 
دو سد از طریق کمیسیون فنی مشترک 
ایران و آذربایجان، افزود: نگاه ایران به 
توسعه روابط بین تهران و باکو است تا 
از این طریق پروژه های مشترک جدید 
را به مرحله اجرا برسانیم.در این گفت و 
گو همچنین دو طرف بر اهمیت توسعه 
همکاری ها در اجرای پروژه های ســد 
خداآفرین و قیزقلعه سی میان ایران و 
آذربایجــان تاکید کردند که در همین 
راســتا محمد جوانبخت- معاون آب و 
آبفای وزیر نیرو به عنوان رئیس ایرانی 
کمیســیون فنی مشترک موافقتنامه 
ســدهای خداآفرین و قیز قلعه ســی 

معرفی شد.

تقاضا عرضهنفتاز
سبقتمیگیرد

آژانــس بین المللی انرژی در گزارش 
نفــت ماهانه خود اعــالم کرد تدابیر 
جدیدی که برای مهار شــیوع کووید 
۱۹ بکار بســته شــده است، احتماال 
تاثیر مالیم تری بر اقتصاد در مقایســه 
با موجهای قبلی شــیوع این بیماری 
خواهند داشــت.آمریکا برای دومین 
ماه متوالی بزرگترین افزایش تولید را 
داشــت که در نتیجه رشد حفاری در 
این کشور اتفاق افتاد. اگر گروه اوپک 
پالس بــا خاتمه کامل محدودیتهای 
عرضــه موافقت کند، تولید ســاالنه 
عربســتان سعودی و روسیه هم سال 
میــالدی آینده ممکن اســت رکورد 
بزنــد. در ایــن صورت رشــد عرضه 
جهانی نفت در ســال میالدی آینده 
ممکن اســت به 6.۴ میلیون بشکه در 
روز در مقایســه با ۱.۵ میلیون بشکه 
در روز در ســال ۲۰۲۱ برسد.آژانس 
بین المللــی انرژی پیــش بینی خود 
از تقاضا برای نفت در ســال جاری و 
آینــده را هــر یک به میزان ۱۰۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش داد که به دلیل 
انتظار برای افت مصرف ســوخت جت 
به دلیل محدودیتهای جدید سفر بود. 
با این حال تقاضا برای سوختهای مورد 
اســتفاده در حمــل و نقل جاده ای و 
خوراک پتروشــیمی همچنان رشــد 
چشــمگیری خواهد داشت.گزارش 
آژانس بین المللی انرژی یک روز پس 
از گزارش ماهانه اوپک منتشــر شــد 
که دورنمای خود برای ســال ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲ را بــدون تغییر حفظ و اعالم 
کــرد تاثیر واریانت اُمیکرون بر تقاضا 

مالیم و موقتی خواهد بود.

یک مقام مسئول عنوان کرد؛

رشد۶درصدیتولید
فرآوردههاینفتی

پاالیشگاههایکشور در
مدیر نظارت بر عملیات شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی از رشد 6 درصدی 
پاالیش خوراک در پاالیشگاه های کشور خبر 
داد و گفت: با وجود افزایش تولید، مصرف بنزین 
نیز ۱۵ درصد افزایش یافته است.سعید مداح 
مــروج ، مدیــر هماهنگی و نظارت بر عملیات 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران در خصوص روند افزایش میزان پاالیش 
میعانات و نفت خام در پاالیشگاه های کشور در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد 
پاالیــش خوراک نفت خــام و میعانات گازی 
در ســال ۹۹، برابــر بــا دو میلیون و ۴۵ هزار 
بشکه در روز بوده است. درحالی که این رقم در 
سال جاری علی رغم اجرای عملیات گسترده 
تعمیرات اساســی واحدهای تقطیر پاالیشی و 
دیگر واحدهای پایین دســتی، با انجام برخی 
اصالحات در واحدهای تقطیر و غلظت شکنی 
پاالیشــگاه ها به دو میلیون و ۱7۰ هزار بشکه 
در روز رسیده است.وی تصریح کرد: این آمار 
حکایت از رشد 6 درصدی پاالیش خوراک نفت 
خام و میعانات گازی در سطح پاالیشگاه های 
کشــور دارد و به همــان میزان افزایش تولید 

فرآورده های نفتی را دربرداشته است. 

 مدیر نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
خبر داد؛

پیشثبتنامبیشاز
پانزدهمین ۶۰۰شرکتدر

نمایشگاهایرانپالست
مدیــر پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی 
ایران پالســت از پیش ثبت نــام بیش از 6۰۰ 
مشــارکت کننده داخلــی بــرای حضور در 
نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: نحوه ثبت نام 
قطعــی و جانمایــی به زودی اطالع رســانی 

می شود.
به گزارش شــانا به نقل از شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، ایــوب بنوی پــس از برگزاری 
نشست سیاست گذاری پانزدهمین نمایشگاه 
ایران پالست که با حضور نمایندگان انجمن ها 
و تشــکل ها برگزار شــد با تأکید بر محوریت و 
مدیریت شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
برگزاری نمایشــگاه ایران پالست اظهار کرد: 
تاکنون اســتقبال خوبــی از این رویداد مهم 
نمایشگاهی در مرحله پیش ثبت نام شده است 
و هفتــه آینده نحوه ثبت نام قطعی و جانمایی 
غرفه اعالم می شود.مدیر پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالســت با بیان اینکه معرفی 
دستاوردها، توانمندی ها و ارتقای ارتباط میان 
تولیدکننــدگان و صنعتگران پایین دســتی 
پتروشــیمی با بخش باالدست فرصتی است 
که در این نمایشگاه تخصصی ایجاد می شود، 
گفت: تکمیل زنجیره ارزش با استفاده از توان 
داخلی، انتقال فناوری های پیشــرفته در کنار 
تالش برای ارزش افزوده بیشتر از اهداف اصلی 
برگزاری نمایشــگاه های تخصصی به شــمار 
مــی رود و ایران پالســت نیز می تواند فرصتی 
برای ارائه توانمندی های صنایع باالدســتی و 
پایین دستی پلیمری باشد.بنوی افزود: دعوت 
از شــرکت ها، تاجران و هیئت های خارجی در 
حال انجام اســت و انتظار می رود با توجه به 
کاهش شیوع کرونا در کشور و واکسیناسیون 
سراســری امســال تقاضاها بــرای حضور یا 
بازدید از سوی نمایندگان کشورهای مختلف 
افزایش یابد.پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالســت از ۱8 تا ۲۱ بهمن ماه امسال در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
در چهار گروه مواد اولیه، کاالهای ســاخته و 
نیمه ساخته شــده، ماشــین آالت و تجهیزات 
و خدمــات برگزار خواهد شــد.عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به صفحه رسمی نمایشگاه 
ایران پالست )www.iranplast.ir( از اطالعات 

یا فرآیند ثبت نام آگاه شوند.

چیست؟ کندهگاز علتقطعپرا
ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت: با افزایش 
درخواست اشتراک پذیری و توسعه گازرسانی 
در سطح شهرها و افزایش مصرف گاز در کشور 
ممکن است میزان حادثه و دالیلی که به قطع 
گاز منجر شود، افزایش یابد اما تاکنون قطعی 
گاز ناشی از کمبود نداشته ایم.محمد عسگری 
، با اشــاره به پراکندگی شــبکه گاز در اقصی 
نقاط کشور، اظهار کرد: در حال حاضر میزان 
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به عدد  
۵۱8 میلیون متر مکعب در روز رسیده که عدد 
باالیی اســت و الزم است مشترکان مدیریت 
مصرف را در دســتور کار خود قرار دهند.وی 
بــا تاکید بر اینکــه تاکنون هیچ قطعی گازی 
در بخش خانگی به دلیل کمبود و مشــکل در 
تامین نداشته ایم و اگر بخش خانگی دچار قطع 
گاز شــده باشد، به دالیل فنی مانند تعمیرات 
شــبکه و انجام عملیات توسعه گازرسانی رخ 
داده است، تصریح کرد: نگرانی از بابت تامین 

گاز بخش خانگی وجود ندارد.

در روزهای گذشته الیحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه 
شد و یکی از نکاتی که در آن به طور شفاف مشخص 
نشده بود، تعرفه های برق، گاز و آب در آن بود. هرچند 
هر پیش بینی در الیحه بودجه نیازمند تدوین آئین نامه 
و ســاز و کار اجرایی آن اســت، ولی در نظر گرفتن این 
موضوع در قانون بودجه اهمیت باالیی دارد.در الیحه 
بودجه ســال گذشــته ۱۴۰۰ در بندی که به تشریح 
تعرفه گــذاری پلکانی می پرداخت گفته شــده بود:» 
وزارتخانه هــای نفت و نیرو موظفند در ســال ۱۴۰۰ 
تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را 
به گونه ای اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی 
کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیســتی برابر صفر، مشــترکین تا الگوی مصرف به 
صورت یارانه ای، مشــترکین پرمصرف باالتر از الگوی 
مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش 
پلکانی )آی. بی. تی( تعیین شود.«در این قانون تأکید 
شده بود: »میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف 
باالتــر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین 
شــود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشــترکین کم 
مصــرف را جبــران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید 
نداشته باشد. در این شیوه، مشترکین پرمصرف بایستی 
مبلــغ واقعــی و بدون یارانه برق خود را که معادل برق 
تولیدی تجدیدپذیرها یا برق صادراتی است بپردازند و 
در عوض مشترکین کم مصرف تخفیف صد در صدی 
داشته باشند و برق رایگان دریافت کنند.هرچند این 

بنــد به طور کلــی لزوم تعرفه گذاری پلکانی را مطرح 
می کــرد ولی مبنای اصالح تعرفه گــذاری وزارت در 
وزارت نیرو و نفت در تابســتان و زمســتان امسال شد. 
الزم به ذکر است تعرفه گذاری پلکانی )IBT( به معنای 
بهره مندی متناسب هر کسی از یارانه های انرژی دولت 
است. یعنی پرمصرف ها که عموماً از دهک های باالیی 
جامعه هم هستند، هزینه واقعی انرژی را پرداخت کنند 
تــا هــم کاهش مصرف اتفاق بیافتد و هم یارانه انرژی 
به شــکل عادالنه ای میان دهک های جامعه تقســیم 
شــود.در صنعت برق پس از تدوین آئین نامه اجرایی 
در تابستان امسال مقرر شد مشترکینی که زیر ۱۰۰ 

کیلووات ساعت مصرف دارند مشمول تخفیف صد در 
صدی شدند، و برای مشترکینی که بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ 
کیلووات ساعت، یعنی الگوی متعارف شهرهای تهران 
و مشــابه مصرف داشتند، هفت درصد افزایش قیمت 
ســالیانه مصوبه هیأت وزیران اعمال شد و همچنین 
مشــترکینی که بین ۳۰۰ تا 6۰۰ کیلووات ســاعت 
مصرف داشــتند نیــز ۱6 درصد افزایش قیمت مازاد 
داشــتند. بر همین اســاس مشترکینی که بیش از دو 
برابر الگوی متعارف مصرف داشــتند برق آن ها بدون 
یارانه دولتی و با نرخ تجدیدپذیرها، یعنی 8۰۰ تومان 
برای هر کیلووات ساعت حساب شده است.با اعمال این 

شیوه بر اساس آمار شرکت توانیر بیش از ۱۰ میلیون و 
6۰۰ هزار مشترک از آبان سال گذشته تاکنون مشمول 
تخفیف صد در صدی شده اند و از طرفی تنها حدود ۳ 
درصد مشترکین مصارف بسیار باال داشته اند که همین 
موجب شد تعرفه شان با نرخ تجدیدپذیر و بدون یارانه 
حساب شــود.همچنین از ابتدای آذرماه وزارت نفت 
هــم تصمیم گرفت به علت افزایش مصرف و ناترازی 
گاز شیوه محاسبه قبوض گاز را تغییر دهد. در شیوه 
جدیــد تعرفــه گاز مصرفی برای ۳ پله نخســت در ۵ 
اقلیم که بنا بر آمار 7۵ درصد مشــترکین را شــامل 
می شود تغییری نکرد. از پله۴ به بعد، هر پله با ۴۰ درصد 
افزایش قیمت مواجه شد و هزینه قبض گاز مشترکان 
بدمصــرف کــه تعرفه مصرف گاز آنها در پله یازدهم و 
دوازدهم قرار می گیرد، نســبت به قبل، ۳ تا ۴ برابر و 
درصورت مصرف بیشتر در پله آخر، بسیار سنگین تر 
خواهد شد. مشترکان بدمصرف که تعرفه مصرف گاز 
آنها در پله یازدهم و دوازدهم قرار می گیرد، هزینه قبض 
گاز آنها نسبت به قبل، ۳ تا ۴ برابر خواهد شد.هرچند در 
قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت نیرو موظف به تعرفه گذاری 
پلکانی آب نیز شده بود ولی این مورد اجرایی نشد و به 
همین خاطر در بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال آینده 
گفته شده که وزارت نیرو موظف است ۱۵ درصد تعرفه آب 
پرمصرف ها را افزایش دهد.با توجه به بحران آبی در کشور و 
کاهش بارندگی نسبت به متوسط پنجاه ساله، باید کاهش 
مصرف آب از مهمترین اولویت های دولت باشد و در همین 
راستا ابزارهای قیمتی غیرتورمی در دستور کار قرار گیرد. 

خبر ویژه

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: تعمیر و به روزسانی تجهیزات 
نفتی به معنای هزینه کرد نیست بلکه به معنای سرمایه گذاری جهت دستیابی به 
ثروت بیشتر است.عبدالعلی رحیمی مظفری بر ضرورت به روزرسانی تاسیسات 
نفتی تاکید کرد و گفت: یکی از بزرگترین دغدغه های کمیسیون انرژی در حوزه 
انرژی، آینده صنعت نفت است چراکه حدود ۱۰۰ سال از عمر این صنعت می گذرد 
و عمر برخی از تاسیســات آن به۵۰ تا ۱۰۰ ســال می رسد.بازسازی ها به صورت 
بسیار محدود بوده است ولذا این تشکیالت فرسوده نمی تواند بازده  خوبی داشته 
باشند این در حالی که صنعت نفت همچون گاو شیردهی دیده می شود که باید 

مدام آن را دوشــید به همین دلیل ســهم ۱۴ و نیم درصدی وزراتخانه نفت به 
درستی داده نمی شود.وی  با بیان اینکه تعمیر و به روزسانی تجهیزات نفتی به 
معنای هزینه کرد نیست بلکه به معنای سرمایه گذاری جهت دستیابی به ثروت 
بیشتر است، افزود: اگر این سرمایه گذاری ها انجام نشود ضرر چند ده برابری در 
آینده برای کشــور خواهد داشــت.وی معتقد است اگر سهم وزارت نفت از قانون 
بودجه به طور کامل رداخت نشود و این وزارتخانه را از حاشیه های سیاسی دور 
نکنیم، همچنین جلوی رفتارهای ســلیقه ای گرفته نشــود، خسران و زیانی که 

در آینده از این بی توجهی خواهیم دید بسیار باال خواهد بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس: 

دارد لوکوموتیوفرسودهصنعتنفتبهبازسازیوبهروزرسانینیاز
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55بانک و بیمه
در مراسم روز ملی صادرات مشخص شد؛

۱۰۰درصدصادرکنندگانممتازسال
۱۴۰۰،مشتریبانکتوسعهصادرات

ایرانهستند

تمامی هفت صادرکننده ممتاز کشــوری منتخب 
در مراســم روز ملی صادرات، از مشــتریان بانک 
توســعه صادرات ایران هستند. در مراسم روز ملی 
صــادرات، عالوه بــر معرفی صادرکنندگان ممتاز 
کشور، ۳8 صادرکننده نمونه نیز معرفی شدند که 
۵۰ درصد این شــرکت ها از خدمات و تســهیالت 
بانک توســعه صادرات ایران بهره مند شــده اند.بر 
اساس اعالم کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه 
کشور، معیارهای عمومی انتخاب صادرکنندگان 
نمونه ســال ۱۴۰۰ در بخش کاال، درآمد ارزی از 
صادرات، حفظ و توســعه بازارهای هدف و فعالیت 
های بازاریابی، مهارت فنی و تخصصی شرکت در 
امر صادرات و عضویت در تشــکل های صادراتی، 
بوده است.شــرکت ایران یاسا تایر و رابر، بازرگانی 
شــیر ایران، برفاب، تراکتورســازی ایران، کشت و 
صنعت روژین تاک، مپنا و شرکت مهندسی مشاور 
مهاب قدس، هفت شــرکت معرفی شده به عنوان 

صادرکننده ممتاز امسال هستند.

مدیر عامل پست بانک ایران تشریح کرد؛ 

۱۰اقداممهمپستبانکایران
همزمانبا۱۰۰روزاول

دولتسیزدهم

دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در 
گفتگویی به تشریح اقدامات مهم این بانک همزمان 
با ۱۰۰ روز اول دولت ســیزدهم پرداخت و اظهار 
داشــت: گسترش شمول مالی با افتتاح ۳۴۵.۳۹8 
فقره حســاب بانکی جدید در مناطق روســتایی، 
رونمایــی از ۵ خدمت جدیــد در باجه های بانکی 
روســتایی کشــور و افزایش تعداد خدمات به ۳6 
خدمت، افزایش تامین مالی فعالین حوزه فناوری 
اطالعات به ۲6 هزار میلیارد ریال و افزایش تامین 
مالی خرد به 6۲.۰۰۰ نفر با مبلغ ۴8.۰۰۰ میلیارد 
ریال از جمله اقدامات مهم این بانک در مدت مذکور 
بوده اســت.وی در ادامه؛ توســعه خدمات بانکی با 
افتتاح و بهره برداری از 88 باجه بانکی روستایی در 
راســتای توسعه عدالت اقتصادی، افزایش کاربران 
اینترنت بانک و همراه بانک به تعداد ۳۰۴.8۱8 نفر 
در راستای تسهیل خدمات غیرحضوری، افزایش 
تعداد ۴۴ دســتگاه خودپرداز، ۱۵.۵۰۲ دســتگاه 
پایانه فروشــگاهی و 88 پایانه شــعب در مناطق 
روســتایی را جزو دیگر اقدامات پســت بانک ایران 
برشمرد.دکتر شیری در پایان به بیان دیگر اقدامات 
پست بانک ایران در مدت مذکور پرداخت و تصریح 
کرد: آغاز پیاده سازی 66 پروژه عملیاتی در راستای 
استقرار بانکداری دیجیتال، اجرای طرح شناسایی و 
تقدیر از استعدادهای درخشان و برترین های کنکور 
سراسری سال ۱۴۰۰ در حمایت از نخبگان مناطق 
روستایی برای اولین بار و ایفای مسئولیت اجتماعی 
با حمایــت از کاروان اعزامی پاراالمپیک ۲۰۲۰ از 

جمله این اقدامات می باشد.

 در راستای حمایت و همراهی 
با جامعه پرستاران کشور؛

طرحبیمهنامهآتشسوزیمنازل
مسکونیکادردرمانکلیدخورد

در راســتای حمایت و همراهی با جامعه پرستاران 
کشــور و بنابر اعالم پریسا ملکی مدیر توسعه بازار 
بیمه معلم ، طرح بیمه نامه آتش سوزی با شرایط 
خاص، جهت همراهی با جامعه فداکار پرســتاران 
و قدردانــی از زحمــات ایشــان از آذرماه ۱۴۰۰ 
اجرائی گردید.بر این اســاس، این طرح همزمان با 
تولد حضرت زینب )س( و روز پرســتاربه صورت 
نمادین در بیمارســتان محب اجرا شد و بیمه نامه 
آتش سوزی به پرستاران برتر این بیمارستان اهداء 
گردید.این مراسم با حضور کادر درمان بیمارستان 
و مدیــران بیمه معلم برگــزار گردید و تقدیر نامه 
با امضا مدیرعامل شــرکت بیمه معلم به ریاســت 
بیمارستان تقدیم شد.الزم بذکر است هدف بیمه 
معلــم از اجــرای این طرح ، قدردانی از کادر درمان 
کشور در طی سالهای شیوع کرونا می باشد.ضمن 
اینکــه جهت ارائه ســایر خدمــات بیمه ای اعالم 
آمادگی گردید.گفتنی اســت، دیدگاه بیمه معلم 
صرفا نگاه پرتفو محوری و ســودآوری نیست بلکه 
ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و کسب رضایت 
آنهاست، که قطعا این سیاست خدمت رسانی، در 
نهایت منجر به ســودآوری خواهد بود. هموطنان 
جهــت اطالع از فــروش آن الین طرح ویژه بیمه 
 آتش سوزی شرکت بیمه معلم می توانند به آدرس
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 توسط معاون شعب بانک ملی ایران 
انجام شد؛

شرکتهاینفتوگاز بازدیداز
وپتروشیمیعسلویه

حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب 
بانــک ملــی ایران از شــرکت های نفت و گاز و 
پتروشــیمی های مســتقر در منطقه عسلویه 
بازدید کرد. حسن مونسان عضو هیات عامل و 
معاون شعب بانک ملی ایران ، بیژن مقدم بیرانوند 
مدیر امور شعب منطقه ۲ کشور، داریوش زراعت 
گر رئیس اداره امور شعب استان بوشهر و دیگر 
مســئوالن با مدیران شرکت های مجتمع نفت 
و گاز پارس ، ســازمان منطقه ویژه ،پاالیشــگاه 
فجر جم، پتروشیمی مبین ،پتروشیمی پارس، 
پتروشیمی آریا ساسول، دیدار و راه های تقویت 
همکاری های فی ما بین را مورد بررســی قرار 
دادند.در این دیدار عضو هیات عامل ، شــرکت 
های نفت و گاز و پتروشــیمی های مســتقر در 
منطقه عســلویه را از مشتریان مهم و ارزشمند 
بانک ملی ایران دانســت و از حضور در منطقه 
پــارس جنوبی و دیدار با مدیران بزرگ ترین و 
پیشروترین شــرکت های پتروشیمی کشور ، 
اظهار خرســندی کرد و گفت: مایه خرسندی 
اســت که خدمات ارائه شــده توسط بانک ملی 
ایران مورد رضایت این شــرکت ها بوده است ، 
بانک ملی ایران همواره در تالش است تا با ارائه 
خدمات بهینه بیش از پیش رضایت مشتریان را 
کسب کند و به درخواست های مشتریان خود 
در اســرع وقت و با بهترین کیفیت رســیدگی 
نماید.وی با بیان این نکته که بانک ملی ایران در 
کنار مسئولیت های اجتماعی ، کارهای بزرگی 
در جهت حمایت از بنگاه ها ، رونق تولید و ایجاد 
اشتغال در کشور انجام داده است افزود: باالترین 
ارزش بازار ســرمایه در بین بانک های کشــور 
متعلق به بانک ملی ایران اســت که اخیرا این 
بانک تامین مالی چند پروژه های پتروشــیمی 
در کشــور را بر عهده گرفته است.مونســان در 
پایان ســخنان خود آمادگی بانک ملی ایران را 
برای تامین ســرمایه در گردش و سرمایه ثابت 
شرکت ها برای توسعه و انجام پروژه های جدید 
اعالم و اظهار امیدواری کرد که سطح تعامالت 

طرفین بیش از پیش افزایش یابد .

مدیرعامل بانک رفاه تشریح کرد؛ 

جزئیاتاجرایمدل
»تامینمالیاسالمی«
توسطبانکرفاهکارگران

مدیرعامــل بانک رفاه کارگــران گفت: با هدف 
اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی، مدل "تامین 
مالی اســالمی" برای اولین بار در کشــور از سوی 
بانک رفاه اجرایی خواهد شد.اسماعیل للـه گانی با 
بیان این مطلب در حاشیه بازدید از شعبه مرکزی 
اســالم شهر، افزود: این مدل به صورت آزمایشی 
در 7 اســتان دارای نرخ باالی بیکاری اجرایی و 
پس از رفع ایرادات احتمالی، نســبت به اجرای 
کشوری آن اقدام خواهد شد.وی افزود: به زودی 
با دعوت از اســتانداران 7 استان مذکور و تشریح 
ســاز و کار و فرایند مدل تامین مالی اســالمی از 
سوی بانک رفاه کارگران، عملیات اجرایی در قالب 
مشارکت عمومی رسما آغاز خواهد شد.للـه گانی 
بــا بیان اینکه مدل "تامین مالی اســالمی" برای 
اولین بار اســت که در کشــور اجرایی می شــود، 
خاطرنشان ساخت: کارگروه مشخصی به منظور 
اجرای مناسب و استاندارد این مدل در بانک رفاه 
کارگران شکل گرفته است تا ضمن بررسی جوانب 
مختلف کار اقدامات و راهکارهای الزم به منظور 
ارتقای پویایی و شفافیت مدل اجرایی ارائه شود.

وی با بیان اینکه مشارکت کنندگان در مدل تامین 
مالی اســالمی بانک رفاه کارگران در سود و زیان 
اجرای پروژه ها شــراکت دارند، افزود: به منظور 
اجرای مناسب این مدل با تعدادی از علمای بزرگ 
کشــور نیز مکاتبه کرده ایم و در حال جمع آوری 
نظــرات این عزیزان هســتیم تا اجرای این مدل 
هیچ گونه شــبهه ربوی نداشته باشد.مدیرعامل 
بانک رفاه کارگران تصریح کرد: با تامین سرمایه 
 در گــردش واحدهای تولیدی، تکمیل واحدهای 
نیمه تمام و احداث واحدهای جدید در قالب مدل 
تامین مالی اسالمی بانک رفاه، رونق اقتصادی در 
کشــور شــکل خواهد گرفت و به دنبال آن شاهد 

توسعه اشتغال پایدار خواهیم بود.

کرد؛ کید کمیسیونبرنامهوبودجهمجلستا عضو

لزوم افزایش سرمایه بانک مسکن
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلــس بر لــزوم افزایش 
ســرمایه بانک مسکن تاکید کرد.رحیم 
زارع با اشــاره به اینکه بانک مســکن به 
عنوان یک بانک تخصصی و محوری در 
حوزه مســکن نیازمند توجه ویژه است، 
اظهار داشــت: هر چند بانک مسکن در 
مجمــوع باید مــورد توجه قرار گیرد اما 
در این ســالها تمرکز بــر این بانک باید 
بیــش از هر زمان دیگری باشــد.عضو 
هیأت رییســه کمیسیون ویژه جهش و 
رونــق تولید مجلــس تاکید کرد: قانون 
جهش تولید و تامین مســکن تکالیفی 
را بر عهده دستگاه های مختلف گذاشته 
که یکی از آنها، بانک مسکن است. بانکی 
که انتظارات و نگاه مردم به آن متفاوت از 
بانک های تجاری است.وی با بیان اینکه 
خوشبختانه مدیرعامل بانک مسکن برای 
تحقق وظایف این بانک در حوزه اجرای 
قانون جهش تولید و تامین مسکن پیگیر 
اســت گفت: همراهی بانک مسکن می 
تواند نقطه عطفی در توفیق تامین مالی 
طرح باشد.این نماینده مردم در مجلس 
شــورای اســالمی افزود: بنابراین بانک 
مسکن باید برای تحقق انتظارات و اجرای 
وظایف پشتوانه مالی داشته باشد که یکی 

از این موارد را می توان در بودجه سالیانه 
لحاظ کرد.زارع بر لزوم افزایش ســرمایه 
بانک مسکن در بودجه سال آینده تاکید 
کرد و ادامه داد: در همین راستا دولت در 
بنــد د تبصره ۲ الیحه بودجه اجازه دارد 
نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانک 
های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله را 
با بدون مالیات صرف افزایش سرمایه در 

بانک های دولتی کند.عضو کمیســیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: 
عالوه بر این در بند ب تبصره ۱8 الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ دولت می تواند تا ســقف 
۳۰۰هزار میلیارد ریال از ســهام و سهم 
الشــرکه خود در شــرکت دولتی، اموال 
منقــول و غیرمنقول، نســب به افزایش 
سرمایه بانک های دولتی اقدام کند.وی 

گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی 
موضوع مهمی اســت که خوشــبختانه 
دلــت در الیحــه بودجه دیده و ما نیز در 
مجلس و کمیســیون تلفیق تالش می 
کنیــم تا حمایت از بانک های دولتی به 
ویژه بانک مســکن با توجه به حساسیت 
و اهمیــت ویــژه آن در بیــن مردم را در 
دستور کار قرار دهیم.این نماینده مردم 

در مجلس شــورای اســالمی در بخش 
دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در 
طول سال های گذشته، انباشت تقاضای 
جامعــه برای خرید خانه، افزایش قیمت 
بی سابقه ای را به متقاضیان واقعی مسکن 
تحمیل کرد، گفت: دولت سیزدهم باید 
با به کارگیــری ظرفیت های موجود در 
صــدد جبران عقب ماندگی چند ســاله 
حوزه مســکن باشــد؛ هر چند جبران 
تمــام این عقب ماندگی انتظار بی جایی 
اســت اما در این مســیر دولت می تواند 
ســرمایه ها را با تسهیالت و مشوق هایی 
که برای سازندگان و انبوه سازان در نظر 
می گیرد، در مســیر احیا و ساخت واحد 
مســکونی هدایت کند.وی همچنین به 
لزوم به کارگیری سیاست های مکمل در 
کنار ســاخت مسکن برای مدیریت بازار 
اشاره کرد و افزود: عالوه بر اجرای قانون 
جهش تولید و تامین مســکن، تصویب 
قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات 
بر عایدی سرمایه ابزارهای قدرتمند برای 
قطع دست، سوداگران و سفته بازان بازار 
مسکن است چرا که بر اساس آمار بیش از 
یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه 
وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها 

با هدف سفته بازی احتکار شده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد؛

کاهش۵۰درصدیهزینهخریداوراقبانکمسکن
محمد حســن علمداری، عضو هیات مدیره بانک مســکن با اعالم 
خبر کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن، گفت: به 
منظور افزایش رفاه حال مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیالت 
مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، در آستانه هشتاد و سومین 
سالگرد تاسیس بانک مسکن، متقاضیان دریافت تسهیالت از محل 
اوراق، برای دریافت این تســهیالت می توانند تنها برای دریافت 
۵۰ درصد از میزان تســهیالت درخواســتی اقدام به خریداری 
اوراق کننــد و ۵۰ درصــد تســهیالت دیگر بدون خرید اوراق و از 
محل منابع تســهیالت بدون ســپرده به آن ها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در واقع متقاضیان دریافت تسهیالت ۴۰۰ میلیون 
تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از این برای دریافت 
ایــن تســهیالت باید 8۰۰ فقره اوراق خریــداری و به بانک ارائه 
مــی کردنــد هم اکنون تنها با خریــد و ارائه ۴۰۰ فقره اوراق می 
توانند تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند.علمداری 
خاطرنشــان کرد: این امتیاز درنظر گرفته شــده برای متقاضیان 

تســهیالت مسکن، شــامل تسهیالت جعاله مسکن نیز می شود. 
تســهیالت جعاله مســکن هم اکنون در سراسر کشور 8۰ میلیون 
تومان است. متقاضیان تا پیش از این برای دریافت این تسهیالت 
باید ۱6۰ فقره اوراق خریداری می کردند اما هم اکنون با خرید و 
ارائه ۵۰ درصد از این تعداد یعنی 8۰ فقره اوراق می توانند اقدام 

به دریافت تسهیالت جعاله کنند.وی تاکید کرد: این امتیاز درنظر 
گرفته شده برای متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن مختص تمام 
شــهرها و استان های کشــور است و متقاضیان در سراسر کشور 
می توانند از این تســهیالت اســتفاده کنند.علمداری گفت: با این 
تمهید اعمال شــده هزینه دریافت تســهیالت برای متقاضیان به 
یــک دوم کاهــش مــی یابد و به این ترتیب قدرت خرید آن ها در 
بازار مسکن افزایش می یابد. این فرصت در واقع فرصتی مناسب 
بــرای تمام متقاضیانی اســت که قصــد دارند از محل اوراق اقدام 
به دریافت تســهیالت و خرید یا ســاخت مســکن کنند.براساس 
بخشــنامه ابالغی بانک مســکن به شــعب در این زمینه نرخ سود 
تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده و جعاله تعمیر بدون سپرده 
۱8 درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن 
بدون سپرده مذکور ۹6 ماه معادل 8 سال است. همچنین حداکثر 
مدت بازپرداخت تسهیالت جعاله مسکن بدون سپرده مذکور نیز 

6۰ ماه معادل ۵ سال خواهد بود.

با هدف قرار دادن شفافیت به عنوان الزامی اساسی در بانکداری؛

ایراناست شفافیتاصلراهبردیبانکقرضالحسنهمهر
بانک قرض الحســنه مهر ایران ســعی کرده شــفافیت را نه به عنوان یک شعار، بلکه 
به عنوان الزامی اساسی مد نظر قرار دهد و در این راستا اقدامات مختلفی را انجام 
داده اســت.اکنون که به تازگی چهاردهمین ســالروز تأســیس این بانک را پشت 
ســر گذاشــته ایم، اقدامات این بانک در راستای شفاف سازی عملکرد خود را مرور 
می کنیم.نخستین و مهم ترین مورد انتشار مداوم و به موقع صورت های مالی است. 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به طور مســتمر صورت های مالی حسابرسی نشده 
خود را هر سه ماه یک بار روی وب سایت خود قرار می دهد. همچنین صورت های 
مالی حسابرسی شده بانک نیز به محض تصویب شدن از سوی مجمع عمومی روی 

وب ســایت بانک قرار می گیرد؛ به طوری که اکنون صورت های مالی حسابرســی شده سال های گذشته و 
صورت های مالی حسابرســی نشــده ســه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال جاری از طریق وب سایت این 
بانک )www.qmb.ir( در دســترس عموم قرار دارد.گفتنی اســت این بانک در طول ســال های گذشته، از 
نخســتین برگزارکنندگان مجامع شــبکه بانکی بدون هیچ بند حسابرســی بوده است.با این همه، ممکن 
اســت مشــتریان، پژوهشــگران، روزنامه نگاران و... اطالعاتی را نیاز داشته باشند که در صورت های مالی 
ذکر نمی شــود. بانک قرض الحســنه مهر ایران ســه شاخص مهم تعداد مشتریان، تعداد و مبلغ تسهیالت 
پرداختــی را نیــز به صورت ماهانه روی وب ســایت خود به روز رســانی می کنــد. این اطالعات در صفحه 

»روش کســب وکار بانک« قابل مشــاهده است.همچنین اطالعاتی همچون تعداد 
شــعب فعال، تعداد خودپردازها و پایانه های فروشــگاهی، نســبت مطالبات به کل 
تسهیالت و نسبت کفایت سرمایه نیز در صفحه »پیشینه بانک« در دسترس شما 
قرار دارد.عالوه بر این، بانک قرض الحســنه مهر ایران یکی از فعال ترین بانک های 
کشــور در حوزه اطالع رســانی عمومی است و بســیاری از آمار و اطالعات مربوط 
به حوزه های خاص عملکردی مانند تعداد و مبلغ تســهیالت پرداخت شــده در 
بخش هایی همچون ازدواج، توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی و... را نیز 
به صورت مســتمر منتشــر می کند.مجموعه اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران 
برای شفاف سازی فعالیت خود موجب شده اعتماد عمومی به این بانک بیش از پیش افزایش یابد و این 
مهم را در دو شاخص تعداد مشتریان و منابع بانک می توان مشاهده کرد. در حال حاضر تعداد مشتریان 
بانک به حدود ۱۱.۵ میلیون نفر رسیده و منابع بانک نیز از مرز 7۳۰هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
این بانک شفاف سازی را در هر دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی انجام داده است. سامانه غدیر به 
کارکنان بانک این امکان را می دهد که شاخص های مختلف از جمله منابع و مصارف کل بانک، شعب و 
استان های مختلف را در هر لحظه رصد کنند و ضمن اطالع از وضعیت کلی بانک و شعبه فعالیت خود، 

برای بهبود فعالیت ها و دست یابی به اهدافشان برنامه ریزی کنند.

خبر ویژه

مراسم تودیع و معارفه معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک ایران زمین، 
با حضور ریاســت هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین این بانک 

برگزار و اویس رحیمی به عنوان معاون حقوقی معرفی شد. 
»عبدالمجید پورســعید« مدیرعامل بانک ایران زمین در این مراســم طی 
ســخنانی به نقش مهم معاونت حقوقی و وصول مطالبات و اهمیت آن در 
بازگشت منابع بانک اشاره کرد و گفت: مطمئنا این بخش از حوزه های مهم 

بانک اســت که تاثیر زیادی در کاهش مطالبات و بازگشــت حقوق صاحبان 
سرمایه خواهد داشت.

در ادامه رحیمی ضمن تشــریح عملکرد حوزه حقوقی، بر تالش در جهت 
حفظ منافع سپرده گذاران، سهامدارن و ذینفعان بانک تاکید کرد.طی این 
مراسم عبدالمجید پورسعید از زحمات گل زاده معاون سابق حقوقی تقدیر 

و تشکر و برای اویس رحیمی آرزوی موفقیت کرد.

طی مراسمی؛

معاونحقوقیبانکایرانزمینمنصوبشد
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با هدف نگهداشت و تمدید گواهینامه استانداردهاي مدیریتي؛

استانسمنانانجامشد گاز شرکت ممیزینهاییسیستممدیریتیکپارچهدر
ســمنان / گروه اســتان ها: ممیزی نهایی نظام 
مدیریت یکپارچه با هدف تمدید و نگهداشــت 
اســتاندارد هاي سیســتم مدیریت یکپارچه در 
شــرکت گاز اســتان ســمنان، از سوي شرکت 
AGS صورت پذیرفت.علیرضا اعوانی مدیرعامل 
شرکت گاز استان سمنان با اعالم خبر فوق، گفت: 
شرکت گاز استان سمنان در بیست و دوم و بیست 
و ســوم آذر ماه طی دو روز میزبان تیم ممیزي 
معرفي شــده از طرف شــرکت ارزیابان کیفیت 
خاورمیانــه )بعنوان نماینده ي AGS(، درزمینه 
ممیزی اســتانداردهای مدیریتــی بود.اعوانی 
در جلســه ممیزی با اشــاره به ضریب نفوذ گاز 
۱۰۰درصدی شهرها و ۹۱ درصدی روستاها، به 
اقدامات شاخص در حوزه های مختلف پرداخت 
و گفت : استراتژي هاي کالن  سازمان از حرکت 

در مسیر توسعه گازرسانی به بهبود نگهداشت و 
بهره برداری ســوق می یابد؛ وی اهمیت ممیزي 
هاي داخلي وخارجي را خاطر نشان نمود و تاکید 
کرد که شــرکت گاز اســتان ســمنان به صورت 
مســتمر شاخص های اســتراتژیک و همچنین 
شاخص هاي عملکردي سطوح پایین تر را مورد 
پایش قرار داده است .در این ارزیابی ممیزان در 
۴ گروه طي دو روز در ادارات گاز شهرســتان ها 
و حوزه هاي ستادي، سیستم مدیریت یکپارچه 
را در شرکت گاز استان سمنان رصد نمودند؛ تیم 
ممیزي در این بازدید با مثبت ارزیابی کردن نحوه 
پاسخگویی کارکنان و اشاره به اقداماتی شاخص 
همانند؛ رعایت دقیق اســتانداردها، شناسایی و 
کاهش گازهای گمشده، اقدامات مؤثر آموزشی، 
ســنجش اثر بخشــی پیگیری شکایت و رضایت 

مشــتریان، کنترل حوادث مرتبط، مســئولیت 
های اجتماعی، مباحث زیست محیطی، مدیریت 
انــرژی بــا اســتفاده از انرژی های پــاک و ... ، از 
نظــام مند بــودن فعالیت ها تقدیر کرد و تعهد ، 
عالقه مندی و مســئولیت پذیری را از قابلیتهای 
ارزنده کارکنان ســازمان دانســت.اعوانی ضمن 
تشــکر از تیم ممیزی گفت: شــرکت گاز استان 
ســمنان در زمینه های کیفی روند رو به رشدی 
داشــته و امید اســت با تقویت نقاط قابل بهبود، 
بــا حرکــت در این مســیر روز بــه روز در جهت 
رسیدن به اهداف کالن شرکت و جلب حداکثری 
رضایتمندی مشــترکین گرامی گام های بلندی 
برداریم.مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در 
پایان افزود: کســب گواهینامه های مورد تأیید 
مراجع بین المللی، متضمن یک رویکرد با ثبات 

در رســیدگی به شکایات و پایش و اندازهگیري 
رضایت مشتري، مدیریت کیفیت،محیط زیست، 
ایمنی و بهداشت حرفه ای، حوزه انرژی، مدیریت 
ریســک و مدیریــت دارائي هــاي فیزیکي آنان 
خواهد بود.الزم به توضیح اســت طی این بازدید 
با تالش و کوشــش کارکنان، ممیزان شــرکت 
مذکور صالحیت اخذ این گواهینامه ها را جهت 
ارائه به شــرکت گاز تائیــد کردند؛ که در فرایند 
این ممیزی شــرکت گاز اســتان سمنان به مدد 
کارکنــان توانمند و فعالیت های ســاختار یافته 
موفق به تمدید و نگهداشــت  صالحیت استفاده 

از گواهینامه های
 HSE-MS, ISO 50001, ISO 10015,  
 ISO10013, ISO 31000, ISO 10002, ISO
 10004, ISO 29001, ISO14001, ISO45001,

ISO 55001, ISO9001 شد.

گرفت؛ مشهدصورت در

ݢبرگزاری بیست و یکمین آیین بزرگداشت روز ملی صنعت چاپ  ݢ
مشهد / گروه استان ها: بیست ویکمین 
آیین بزرگداشــت روزملی صنعت چاپ 
وتجلیــل از فعــاالن این حوزه باحضور 
معــاون امور فرهنگــی وزارت فرهنگ 
وارشــاد اســالمی درمشهد برگزار شد.  
درحاشــیه این مراسم معاون فرهنگی 
ورسانه اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی 
بــه خبرنــگار ما گفــت ؛درحال حاضر 
اســتان خراســان رضوی بــا دارابودن 
۳8۵ واحــد چاپــی باظرفیت بیش از 
۴۵۰۰ ورق و اشــتغال مستقیم ۵۰۰۰ 
نفردر رســته های پیش ازچاپ،چاپ و 
پس از چاپ جزو یکی از ســه اســتان 
پیشــرو و برتر کشــور در حوزه صنایع 
چاپ و بســته بندی میباشد.افشــبن 
تحفــه گر افــزود:از مجموع واحدهای 
چاپی اســتان تعــداد ۲۱7 چاپخانه در 
زمینه افســت،۲۵ واحد در حوزه لفاف 
)فلکسو(و تعداد۵ واحدچاپی در زمینه 
لیبــل و تعــداد۱۳8 واحد چاپی نیز در 
عرصه لیتوگرافی، چاپ ســیلک، چاپ 
دیجیتــال   و عملیــات تکمیلی پس از 
چاپ فعالیــت مینمایند.وی ادامه داد: 
باتوجه به فراوانی حضور زائر و مســافر، 
تعددمراکــز حــوزوی و دانشــگاهی و 
جمعیت بــاالی دانشــجویی و دانش 
آمــوزی ، همچنین مزیت های  نســبی 
اســتان در حوزه تولیدات کشــاورزی ، 
باغــی و دامی و تعــدد صنایع تبدیلی 

و تکمیلی ونیزهمســایگی باکشورهای 
فارســی زبان و مسلمانان آسیای میانه 
بســتر بســیار خوبی را برای رشد همه  
رســته های چاپی بویژه چاپ افســت ، 
چــاپ فلز، تتراپکها و چاپهای چند الیه 
فراهم نموده اســت کــه این قابلیتهای 
بالفعل و بالقوه توســعه وتجهیزناوگان 
صنایع چاپ و بســته بندی اســتان به 
دســتگاه هــا و ماشــین آالت مــدرن  
وپیشــرفته را ضــروری نموده اســت. 
تحفــه گــر اظهار داشــت :برگزاری ۹ 

دوره نمایشــگاه های بین المللی چاپ 
و بســته بندی اســتان خراسان رضوی 
ازجمله برپایی وبرگزاری فاخر ومطلوب 
۲دوره نمایشــگاه بیــن المللــی چاپ 
وبســته بندی کشورهای عضوسازمان 
همکاریهای فرهنگــی و اقتصادی اکو 
درســالهای ۹۰ و ۹۲)۲۰۱۰ و ۲۰۱۲(  
باحضور کشورهای ۱۰گانه عضوشامل 
ایران، ترکیه، افغانســتان، پاکســتان، 
تاجیکستان،  ازبکســتان،  آذربایجان، 
وقرقیزستان  ترکمنستان،قزاقســتان 

نشــان از قابلیتها و توانمندیهای استان 
خراســان رضوی در عرصه صنعت بین 
بخشی و فرابخشی چاپ دارد. اداره کل 
فرهنگ وارشاداسالمی استان خراسان 
رضــوی در ســالهای ۹8 و ۹۹ باصدور 
مجــوز تولید، چــاپ و صادرات بیش از 
۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محصوالت 
و فــرآورده های چاپــی گام موثری در 
راستای رونق و جهش تولید و نیز تحقق 
اقتصاد مقاومتی برداشته است. در شش 
ماهه اول ســال ۱۴۰۰ نیز مجوز تولید، 

چــاپ و صادرات بیــش از 6۰۰ میلیارد 
تومان محصوالت چاپی صادر شده است 
کــه این فرآورده هــای چاپی عمدتاً به 
کشــورهای آسیای میانه ، عراق و برخی 
کشــورهای اروپایی صادر شــده است.
وی تاکیــد کرد:باتوجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبــری در خوداتکایی به تولید 
درداخل ورفع موانع تولید و توجه دولت  
به صنعت چاپ و بســته بندی به عنوان 
صنعتی راهبردی ،  پایه ، مادر و اهتمام 
به این صنعت در راســتای نوســازی و 
بهســازی ناوگان صنایع چاپ و بســته 
بندی از طریق اعطای تســهیالت ارزی 
و ریالی مناســب و ارزان قیمت بااقساط 
طویــل المــدت ، پذیرش دســتگاهها 
و ماشــین آالت چــاپ بعنــوان وثیقه 
وجایگزینی آنها با ســایر وثایق از جمله 
وثیقه های ملکی ،همچنین انجام برنامه 
ریزی های الزم بمنظور جذب سفارشات 
چاپی کشــورهای، شناســایی وتوسعه 
بازارهای جدید همسایه  گام موثری در 
راستای رشد ، توسعه و پیشرفت صنعت 
استراتژیک چاپ استان خراسان رضوی 
خواهد بود.معاون فرهنگی ورسانه اداره 
کل فرهنگ وارشاداشالمی در خاتمه یاد 
آور شد:استان خراسان رضوی باتوجه به 
ظرفیت های موجود و  توســعه ناوگان 
صنعت چاپ می تواند به بارانداز صنعت 

چاپ کشور بدل شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان 
محقق شد؛

رشدکیفیبرقرسانی
کبیر بهشهرکصنعتیامیر

شهرستاناصفهان
اصفهــان / گروه اســتان هــا: مهندس 
داریــوش باروتــی مدیربــرق منطقه ۲ 
شــرکت توزیــع برق اصفهــان گفت :از 
ســال گذشته با اصالح ساختار شبکه در 
خیابان عطا الملک مرحله اول این بهینه 
ســازی در حجم یک کیلومتر اجرا شد و 
در ســال ۱۴۰۰ در خیابان مشیر اصالح 
ساختار شبکه فشار ضعیف و متوسط در 
8 فاز اجرایی تامین اعتبار شده است که 
در آن بیش از ۵ کیلومتر شــبکه فشــار 
ضعیــف ســیمی تبدیل بــه کابل خود 
نگهدار ونزدیک به یک کیلومتر شــبکه 
فشــار متوســط هوایی اصــالح و بهینه 
ســازی شد .وی به اصالح و بهینه سازی 
خیابــان امیر کبیر اشــاره و عنوان کرد 
:در این پروژه ۱8۰۰ متر شــبکه فشــار 
متوسط اصالح و بهینه سازی شده است 
و ۴ دســتگاه ترانس هوایی فرسوده و در 
حریم جابجایی و بهینه ســازی شــده و 
یک دســتگاه ترانس ۴۰۰ کیلوولت آمپر 
به منظور تقسیم بار و بهبود کیفیت توان 
و برق رسانی نصب شده استوی تاکید کرد 
:6 کیلومتر اصالح و بهینه ســازی شبکه 
فشــار ضعیف و ســاماندهی به انشعابات 
مشترکین از دیگر شاخص های این شبکه 
در شــهرک صنعتی امیر کبیر بوده است 
.باروتی از جمله اهداف این پروژه را اصالح 
و ســامان دهی به انشــعابات نامطلوب و 
غیر اســتاندارد ،کاهــش تلفات ،کاهش 
خاموشــی هــا ،رفع حریم شــبکه های 
فرســوده ،بهبود مبلمان شهری ،کاهش 
شــاخه بــری و تحویل بــرق با کیفیت و 

پایدار عنوان کرد.

ج: شهردار کر

توجهبهرودخانهکرجتوسعه
گردشگریرابهدنبالدارد

کرج – اکبرحیدری
شــهردار کرج با اشاره به اهمیت اجرای 
پاکســازی رودخانه کــرج، گفت: توجه 
بــه این رودخانه توســعه گردشــگری 
کالن شــهر کــرج را به دنبــال خواهد 
داشــت.مصطفی سعیدی ســیرائی در 
جلســه ای به منظور ساماندهی رودخانه 
کــرج در منطقه ۱۰ برگزار شــد، اظهار 
کرد: مناطق با تمام امکانات پاکســازی 
و آراســتگی این رودخانه را در دســتور 
کار داشــته باشــند.وی با اشــاره اینکه 
آراســتگی و پاکسازی رودخانه کرج آغاز 
احیای این محدوده اســت، گفت: جمع 
آوری نخاله های ســاختمانی و توســعه 
فضای ســبز و کاشــت درخت از برنامه 
هایی است که در روز جمعه در رودخانه 
کرج اجرایی می شود.  شهردار کرج اضافه 
کرد: ســاماندهی حاشیه رودخانه کرج، 
بــه عنوان یکــی از اولویت های مدیریت 
شهری با جدیت دنبال می شود و این مهم 
می تواند اثرات نامساعد زیست محیطی 
را به حداقل برساند.وی با اشاره به اینکه 
دستگاه های مربوطه وظایف قانونی خود 
را انجام دهند، عنوان کرد: شهرداری کرج  
در خصــوص ســاماندهی  رودخانه کرج 
هزینه ها را متقبل خواهد شد.ســعیدی 
ســیرائی با بیان اینکه با حمایت شورای 
شــهر و نگاه ویژه مدیریت شــهری کرج 
برای احیای رودخانه کرج اقدام خواهیم 
کرد، گفت: پروژه گذر ســبز و حاشــیه 
رودخانــه کرج در ادامه مســیر جهادی 
شــهرداری کرج قرار دارد.وی با اشاره به 
اینکه حاشیه رودخانه کرج پیش از این به 
دلیل عدم روشنایی و فضاسازی مناسب 
بــه محل ناامنی برای تردد شــهروندان 
تبدیل شــده بود، گفت: مناسب سازی و 
تجهیز این محل به سیســتم روشنایی و 
احداث فضای سبز مناسب و ایجاد پیست 
دوچرخه سورای از طرح های اولیه برای 
احیــای ایــن رودخانه است.ســعیدی 
ســیرایی به تشــکیل کارگروه به منظور 
پیشبرد این پروژه متشکل از شرکت آب 
منطقه ای، آب و فاضالب و محیط زیست 
تاکیــد کرد و گفت: بــا وجود نقطه نظر 
مشترک با دستگاه ذکر شده می توان در 
خصــوص موضوع احیای رودخانه کرج با 
مدیریت صحیح به نتیجه مطلوب رسید 
و مشــکالت زیست محیطی و شهروندان 
را در ایــن محــدوده مرتفع کرد.گفتنی 
اســت؛ طرح جهادی علمداران خدمت 
جمعــه هفته جــاری در منطقه ۱۰ اجرا 

خواهد شد.

ساختپالسمایسردتوسط
ک محققاندانشگاهصنعتیارا

مرکزی / گروه اســتان ها: محققان دانشگاه 
صنعتــی اراک بــا همــکاری عضــو مرکز 
تحقیقات جهاد کشــاورزی موفق به ساخت 
دستگاه پالسما ســرد شدند.سینا امیری، 
دانشــجوی دانشگاه صنعتی اراک با هدایت 
و مشــاوره دکتر محمد گهری هیات علمی 
این دانشگاه و همکاری دکتر منا طهماسبی 
عضو مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی موفق 
به ساخت دستگاه پالسما سرد شد.فناوری 
نوین پالسمای سرد کاربردهای گسترده ای 
در پزشــکی، صنایع بســته بندی و صنایع 
غذایی دارد. با توســعه این مکانیزم می توان 
از محصوالت کشــاورزی بدون اســتفاده از 
ترکیبــات شــیمیایی در مقابله با قارچ ها و 
کپک ها محافظت کرد و عمر ماندگاری مواد 
غذایی را افزایش داد.از دیگر کاربردهای این 
فناوری کاهش آســیب های وارده بواسطه 
مــرگ ســلول های پوســتی در بیمــاران 
دیابتی اســت. فناوری های پالســما سرد 
بــرای ضدعفونــی زخم های مزمن و کمک 
بــه احیای بافت هــای مرده بســیار مؤثر 
بــوده و از فناوری هــای نوین در این حوزه 
اســت. همچنین این نمونه مولد پالســما 
بــا گاز آرگون کار می کند و بلندی شــعله 
پالســمای آن به 6 ســانتی متری می رسد.

مراحل نمونه ســازی صنعتی این دســتگاه 
جهت مصارف پزشــکی در دستور کار قرار 
گرفته و مراحل تحقیقات بازار این محصول 
در حــال انجام اســت.یکی دیگر از اهداف 
بعدی امکان پذیری متال اسپری با این روش 
است که کاربرد گسترده ای در صنعت دارد.

مدیر آبفای منطقه اندیمشک: 

کنتورهایفرسودهشهرک
دوکوههتعویضمیشــود

خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر آب و 
فاضالب منطقه اندیمشک گفت: کنتورهای 
فرســوده یا خراب اشتراک های آب شهرک 
مســکونی دوکوهه شهرســتان اندیمشک 
تعویض می شــود.فرامرز مــرادی با اعالم 
این خبراذعان داشــت: کنتورهای فرسوده 
یا خراب اشتراک های آب شهرک مسکونی 
دوکوهه شهرســتان اندیمشک تعویض می 
شــود.وی ادامــه داد: ایــن طــرح با هدف 
واقعی ســازی مصــرف آب و جلوگیری از 
هدر رفت این ســرمایه مهم ملی و انســانی 
در شــهرک دوکوهه شهرستان اندیمشک 
آغاز شــده است.مدیر آب و فاضالب منطقه 
اندیمشــک خاطر نشان کرد: با اجراي این 
طرح کارکنان آبفا دوکوهه ضمن شناسایی 
کنتورهای خراب یا فرســوده به شهروندان 
خدمات مورد نیاز را ارائه می کنند.وی بیان 
کرد: از شــهروندان شهرک دوکوهه دعوت 
می شــود بــرای تعویض کنتور خراب خود 
در کم ترین زمان ممکن به دفاتر پیشخوان 
دولــت یا آبفا دوکوهه مراجعه و کنتورهای 

خراب خود را تعویض کنند.

خدماتتوسعه جلسهدفتر
وتســهیلگریمحلهامام

شد قدسبرگزار ســجاد)ع(شهر
تهران / گروه اســتان ها: به منظور بررســی 
رونــد اجرایی پــروژه بازآفرینی محله امام 
ســجاد)ع(، جلســه دفتر خدمات توسعه و 
تســهیل گری این محله  با حضور مهندس 
چیبایــی سرپرســت شــهرداری قــدس 
برگزار شد.نشســت دفتر خدمات توسعه و 
تســهیل گری محله  امام سجاد)ع( با حضور 
مهندس چیبایی، سرپرســت شــهرداری 
قــدس و مهندس شــهلی، مدیر منطقه  ۲ 
شــهرداری در این دفتر برگزار شــد.در این 
نشســت که دکتر کوزه گر رئیس ســازمان 
عمــران و بازآفرینــی شــهرداری، دکتــر 
مولــودی، مدیر پــروژه  بازآفرینی خیابان 
امام سجاد)ع(، عبادی مدیر اداره ارتباطات 
شهرداری، مدیر دفتر و کارشناسان این دفتر 
تسهیلگری حضور داشتند، در ابتدا طرح ها 
و پروژه های محرک توســعه پیشــنهادی 
این دفتر توســط مدیر پروژه ارائه و توضیح 
داده شــد. در این جلسه، مهندس چیبایی، 
سرپرست شهرداری قدس با بیان این نکته 
که ارائه  خدمات در راستای بازسازی محالت 
فرســوده بایستی در دستور کار قرار گیرد، 
برای پیشبرد برنامه های دفاتر تسهیلگری، 
اعــالم آمادگــی کــرد.وی در ادامه نقش 
روشنگری برای مردم را حائز اهمیت برشمرد 
و افزود: جهت ارتقای سطح خدمات رسانی 
به شــهروندان گرامی و برای تشویق مردم 
به امر تجمیع، بایستی ارتباط سه جانبه ای با 
سازندگان، مشاورین امالک و مردم صورت 
بپذیرد.شایان ذکر است، پس از این نشست، 
به منظور بررسی مسائل و مشکالت موجود 
در رونــد احیای بافت فرســوده محله امام 
ســجاد)ع( با حضور مهندس چیبایی از این 

محله بازدید به عمل آمد.

استانها 6

شهردار اصفهان:

بینبرود شهرداریبایداز الندر دال زمینهحضور
اصفهان / گروه اســتان ها: شــهردار اصفهان با تاکید بر ضرورت جلب 
اعتماد به شهروندان گفت: برای جلب اعتماد مردم باید خدمات صادقانه 
و شــفاف به مردمی که به شــهرداری مراجعه می کنند، ارائه شود، زیرا 
رعایت حقوق مردم و حقوق شهروندی در اولویت شهرداری است، البته 
در این مســیر باید برخی از فرآیندها و فرمت قراردادها اصالح شــود و 
مردم بدانند برای چه خدماتی به شهرداری هزینه پرداخت می کنند.

قاسم زاده اضافه کرد: وجود دالالن نیز منجر به بی اعتمادی بین مردم 
می شود به طوری که فرض می شود شهرداری به دنبال سرعت بخشی 
به انجام فرآیندها نیســت.وی خاطرنشــان کرد: یکی از افرادی که در 
شهرداری دستگیر شد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در طی شش سال 

رشوه دریافت کرده است، در این راستا زمینه حضور دالالن باید حذف 
شــود و مردم با اعتماد به کارمندان شــهرداری مراجعه کنند. ایده آل 
شــهرداری این اســت که مردم برای انجام فعالیت های شخصی خود 
از جمله معامالت مسکن با شهرداری مشورت کنند.شهردار اصفهان 
تصریح کرد: شهرداری ها ابتدا بنگاه اقتصادی، سپس خدماتی هستند 
اما هر گاه به نهاد فرهنگی اجتماعی تبدیل شــوند به نقطه اوج خود 
رسیده اند.قاســم زاده با بیان اینکه شــهرداری نباید معامله گر باشد، 
گفت: اگر درآمدهای شــهرداری کاهش یابــد، نمی تواند هزینه های 
خــود را پرداخــت کند، بنابراین درآمدهای پایدار باید جایگزین منابع 

فعلی درآمدی شهرداری شود.

خبر ویژه

گلســتان / گروه استان ها: مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان گلســتان از تحویل یک  هزار و ۲۴۴ هکتار 
از اراضــی ملــی واقع در محــدوده و حریم برخی از 
شهرهای استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در اســتان گلســتان خبر داد. حســین محبوبی در 
جمع خبرنگاران درباره طرح نهضت ملی مســکن 
اظهار داشت: با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 

اســتانداری و  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان ۱۲۴۴ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده 
و حریم شــهرهای کردکوی، گمیشــان، علی آباد، 
خان ببین، دلند، رامیان، آزادشــهر و مراوه تپه برای 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن  به اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان گلستان تحویل  شد که ۱۱8۹ 
هکتــار از ایــن میزان در شــهر مراوه تپه قرار دارد.

وی اظهــار کــرد: در حال حاضر امکان ثبت نام طرح 
نهضت ملی  مســکن در ۱6 شــهر اســتان شــامل  
آق قال، بندرترکمن، گرگان، گمیش تپه، مراوه تپه، 
مینودشت، خان ببین، فاضل آباد، کردکوی ، نوکنده، 
علی آبادکتول، بندر گز، جلین، آزادشــهر، تاتار علیا 
و فراغــی در محــدوده تحت پوشــش این اداره کل 

وجود دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان عنوان کرد؛

گلستان اراضیملیبهطرحنهضتملیمسکناستان از اختصاص۱۲۴۴هکتار
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کوتاه از جامعه
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یلدا در راه است و شیادان در کمین
با گســترش و توسعه فضای مجازی تمام 
کســب و کارها به ســمت فضای مجازی 
پیش رفته و در ســال های اخیر به دلیل 
شــیوع کرونا این مسیر حرکت شتابان به 
خــود گرفتــه و در کنار تمــام مزیت ها، 
معایب خود را نیز نمایان کرده است که از 
بزرگترین معایب این نوع از کسب و کارها 
می توان به وجود شیادان و کالهبرداری 
در ایــن فضا و فیشــینگ )کالهبرداری 
اینترنتــی( اشــاره کرد.با توجه به پایبند 
نبودن برخی از فروشــگاه های اینترنتی 
بــه تعهــدات خود در قبــال خریداران، 
الزم اســت شــهروندان در خرید آنالین 
حتما از فروشــگاه های دارای نماد اعتماد 
الکترونیکــی خرید کنند. در برخی موارد 
شهروندان از کیفیت محصول خریداری 
شــده از طریق فروشــگاه های اینترنتی 
ناراضــی هســتند چرا که بیــن کاالی 
تبلیغ شــده برای فروش با کاالی ارسال 
شــده تفاوت زیادی وجود دارد.این عدم 
پایبندی به تعهدات عموما از سوی بعضی 
فروشــگاه های اینترنتــی نامعتبر اتفاق 
می افتد و گاها کاالهای ارائه شده از سوی 
آنها تقلبی و حتی غیر قابل استفاده است 
حال آنکه فروشــگاه های اینترنتی دارای 
نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل داشــتن 
مجــوز از مبــادی مربوط و نظارتی که بر 
این فروشــگاه ها وجود دارد قابل اعتماد 
هســتند و کمتر تخلــف می کنند.برخی 
از ســایت های کالهبرداری با جعل نماد 
اعتمــاد الکترونیکی و قرار دادن آن روی 
سایت خود قصد فریب کاربران را دارند در 
این شرایط  برای اینکه خریداران اینترنتی 
مطمئن شوند فروشگاه مورد نظر آنها نماد 
اعتماد الکترونیک دارد و جعلی نیســت 
می تواننــد بــا مراجعه به ســایت وزارت 
صنعــت  و معدن از معتبر بودن نماد این 
ســایت ها و فروشگاه ها اطمینان حاصل 
کنند.از دیگر خطرات خرید از سایت های 
غیر معتبر این است که پا را از ارائه کاالهای 

جعلی نیز فراتر گذاشته و هنگام پرداخت 
آنالین هزینه خریــد، با هدایت کاربران 
به درگاه های جعلی و فیشــینگ شــده 
بانکی، اطالعات حساب بانکی کاربران را 
به دست آورده و در نهایت اقدام به خالی 
کردن حساب آنها می کنند.رفتن به سمت 
تجارت الکترونیک غیر قابل اجتناب است 
امــا باید با آگاهی بخشــیدن به کاربران، 
تهدیدات اســتفاده کاربران برای تجارت 
الکترونیک را به حداقل رســاند. از این رو 
پلیس فتا از ابتدای تأســیس تاکنون به 
دنبال افزایش ســطح آگاهی شهروندان 
برای اســتفاده از فضای ســایبر است که 
در ســایت خود هشــدارهای زیادی را با 
محتوای آموزشــی منتشر کرده است.از 
طرفی هر چه به شــب یلدا نزدیک تر می 
شــویم تبلیغ خرید اجناس شب یلدا در 

فضای مجازی افزایش می یاید.

کالهبرداریباعنوانحراجشبیلدا
گرام فروشگاههایجعلیاینستا در

ســرهنگ علی عباســی کســانی، رئیس 

پلیس فتا اســتان کرمانشــاه نســبت به 
کالهبرداری تحت عنوان حراج شب یلدا در 
فروشگاه های جعلی اینستاگرام به کاربران 
فضای مجازی هشدار داد و گفت: همه ساله 
در ایام نزدیک به شب یلدا شاهد فروش ویژه 
البسه زمستانی، کتاب حافظ و یا تزیینات 
ویژه شب یلدا توسط فروشگاه ها در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی هســتیم.
وی افزود: شــیادان ســایبری با تقلید از 
فروشگاه های آنالین معتبر و با تخفیف های 
چشمگیر و روش ها و شیوه های اغواکننده 
مانند طرح های زمستانی و ساخت تبلیغات 
جذاب توجه کاربران را جلب  کرده و آن ها 
را به ســمت دام های خود هدایت می کند.

کســانی ادامه داد: باید توجه داشــت در 
بسیاری از مواقع کالهبردار بعد از دریافت 
وجه کاال دیگر پاسخگوی فرد نیست و یا در 
صورت ارســال آن کاالی تحویل داده شده 
به مشــتری، از نظــر کیفیت، جنس کاال، 
رنگ و حتی ســایز بسیار متفاوت از کاالی 
تبلیغ شده است.وی به شهروندانی که قصد 
خرید اینترنتــی دارند، گفت: به هیچ وجه 

بــه تبلیغــات اغواکننده فــروش کاال در 
فضای مجــازی به خصوص شــبکه های 
اجتماعــی توجــه نکنند و برای یک خرید 
اینترنتی امن حتماً از فروشگاه های دارای 
ایــن نماد اقدام کننــد. این مقام انتظامی 
ادامه داد: از فروشــگاه هایی که دارای نماد 
اعتماد الکترونیک هســتند خرید کنند و 
توجه داشــته باشید که آدرس سایت های 
فروشگاهی معتبر با عبارت اچ تی تی پی اس 
) HTTPS (شروع شده و تمامی درگاه های 
 SHAPARAK.IR پرداخت بانکی با عبارت
ختم می شوند. وی بیان کرد: در خریدهای 
زیر ۱۰۰ هزار تومان هم از رمز پویا استفاده 
کنیــد و در صــورت امکان، پرداخت درب 
منــزل را انتخــاب و از پرداخت بیعانه جدا 

خودداری کنید.

کالهبرداریباترفندفروشویژه
شبیلدا

ســرهنگ علــی محمدپــور رئیس 
پلیس فتا خراســان جنوبی با توجه به 
نزدیکی شــب یلدا در خصوص شیوه 

جدید کالهبرداران در فضای مجازی 
با عنوان جشــنواره های فروش ویژه و 
تخفیفی شب یلدا هشدار داد و گفت: با 
نزدیک شدن به شب یلدا، کالهبرداران 
فضای مجازی با تبلیغات گســترده و 
حــراج کاالهــای ارزان و طرح هــای 
وسوســه انگیز مانند فروش البســه، 
کیــف و کفش مخصوص شــب یلدا، 
در شبکه های اینترنتی مختلف اقدام 
بــه کالهبرداری و فریب شــهروندان 
می کننــد. وی افــزود: در ایــن روش 
از کالهبرداری مجرمان ســایبری به 
منظور ایجــاد انگیزه در خریداران، با 
قیمت های پایین تر از عرف بازار اعتماد 
خریدار را جلب کرده و از شــهروندان 
می خواهنــد نیمــی از پــول کاالی 
سفارشــی خــود را واریز کرده و پس 
از دریافــت کاال مابقــی وجوه را واریز 
کنند. ســرهنگ محمدپور ادامه داد: 
متاسفانه هموطنان بعد از انتقال وجوه 
به حساب کالهبردار هیچگونه کاالیی 
دریافت نکرده و یا ممکن است کاالی 
تحویلی، اصالت و کیفیت کاالی تبلیغ 
شده را نداشته باشد. در مواردی دیده 
شــد که کالهبرداران و افراد سودجو 
در پی تبلیغات فروش ویژه شــب یلدا 
با ارسال درگاه های جعلی و فیشینگ 
در کانال هــا و شــبکه های اجتماعی 
اطالعات بانکی شهروندان را سرقت و 
حساب بانکی آن ها را خالی می کنند. 
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه 
کرد: ضروری است که شهروندان آگاه و 
هوشیار باشند و فریب تبلیغات، پیام ها 
و آگهی های منتشر شده درکانال ها و 
گروه هــای فضای مجازی با وعده های 
حراج آنالین و تخفیف ویژه شــب یلدا 
و قیمت هــای باورنکردنی را نخورند و 
اگــر قصد خرید آنالین را دارند حتما 
از فروشــگاه های اینترنتی دارای نماد 

اعتماد الکترونیک خرید کنند.

7جامعه
با تصویب مجلس؛

در شاخصهایموثر
رتبهبندیمعلمانتعیینشد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
جلســه علنی روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه 
سال ۱۴۰۰، گزارش شور دوم کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس در خصوص 
الیحه نظام رتبه بندی معلمان را بررسی 
کــرده و ماده ۴ ایــن الیحه را به تصویب 
رســاندند. بر اســاس ماده ۴ این الیحه، 
فرآینــد رتبه بندی برای کلیه معلمان بر 
مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن 
خدمت، ســنوات تحصیلی در دانشــگاه 
فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، 
شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه 
ای، عملکــرد رقابتــی، دانش تخصصی- 
تربیتــی، پژوهشــی، خالقیت و نوآوری، 
ســنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی 
در آمــوزش و پــرورش، آخرین مدرک 
تحصیلی و کســب امتیازات الزم در نظام 
رتبــه بندی معلمان در یکی از رتبه های 
مــاده )۳( ایــن قانون و مطابق آیین نامه 
اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان ســال 
۱۴۰۰ انجام می شود. بر اساس تبصره این 
ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در 
بند )۱( ماده )۲( این قانون، در پست های 
اداری وزارت آموزش و پرورش اشــتغال 

دارند، کماکان معلم هستند.

»امیکرون«
وسفرهایمرزی نزدیکتر

میشود سختتر
با وجود گســترش واکسیناسیون کرونا 
در جهان، شــیوع ویــروس جهش یافته 
کرونا که ســازمان جهانی بهداشــت آن 
را »امیکــرون« نامگــذاری کــرده و در 
طبقه بنــدی خطرناک قرار داده اســت، 
محدودیت های کرونایی در بســیاری از 
کشــورها را بازگرداند.در این راســتا یک 
هفته پیش وزارت بهداشت، در مصوبه ای 
68 کشــور را در ردیف کشورهای ویژه و 
پرخطر قرار داد که مشــمول محدودیت 
و ممنوعیت سفر به ایران خواهند شد.بر 
اســاس این پروتکل ها پذیرش مسافر از 
کشــورهای ویژه )بوتســوانا، اسوانینی، 
لســوتو، مــاالوی، موزامبیــک، نامیبیا، 
آفریقــای جنوبی و زیمبــاوه( به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم تا اطالع ثانوی 
ممنوع بوده و ورود دیپلمات ها، مامورین 
دولتــی و نماینــدگان ســازمان های 
بین المللــی منوط بــه تایید وزارت امور 
خارجه با رعایت پروتکل های ابالغی وزارت 
متبوع اســت.همچنین آلبانی، اتریش، 
ارمنســتان، بالروس، بارابادوس، بلژیک، 
بلیز، بوســنی و هرزگوین، بلغارســتان، 
برونــدی، کامــرون، کنگو، کروواســی، 
جمهوری چک، دومنیکن، مصر، استونی، 
اتیوپــی، گرجســتان، یونــان، هائیتی، 
مجارســتان، ایرلند، اردن، کره شمالی، 
لتونی، لیبی، لیختن اشــتاین، لیتوانی، 
مالزی، مکزیک، مولداوی، مغولســتان، 
مونته نگرو، هلند، مقدونیه شــمالی، پاپوا 
و گینــه نو، فیلیپین، لهســتان، رومانی، 
روســیه، صربستان، سیشیل، اسلوواکی، 
اســلوونی، ســودان، ســوئیس، سوریه، 
تاجیکســتان، تانزانیــا، ترینیاد و توباگو، 
ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، انگلستان، 
ایرلند شــمالی، ونزوئال، ویتنام و یمن نیز 
در ردیــف کشــورهای پرخطر قرار دارند 
که محدودیت های ســختگیرانه ای برای 
ورود مســافران از این مقاصد به ایران در 
نظر گرفته شده است.حاال به نظر می رسد 
کــه امیکرون از هر زمان دیگری به ایران 
نزدیک تر شده و برخی ورود آن به کشور 
را دور از انتظار نمی دانند. چرا که پس از 
شناسایی این سویه جدید کرونا در امارات 
و ترکیه، انگلســتان در روزهای گذشــته 
اعــالم کرد که نخســتین بیمار مبتال به 
امیکرون در این کشور جان خود را از دست 
داد و چنــد روز پیــش هم این ویروس در 
عمان مشاهده شد.در همین راستا و با باال 
گرفتن نگرانی ها از ورود امیکرون به ایران، 
احمد وحیدی، وزیر کشــور در بیســت و 
نهمین نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا که با حضور نمایندگان دســتگاه ها 
در محل وزارت کشــور برگزار شد با بیان 
اینکه مهم ترین نگرانی در شرایط کنونی 
جلوگیری از ورود ســویه جدید امیکرون 
کرونا به کشــور اســت، گفت: باید با تمام 
ظرفیت ها به خصوص در قسمت مبادی 
مرزهای کشور نظارت های الزم را داشته 
باشیم.وی افزود: بر اساس برخی گزارش 
ها سویه امیکرون در کشورهای همسایه 

مشاهده است.

بازیرا باختکودکاندر
»کتمان«نکنید

  گوهر یسنا انزانی ، روانشناس
بعضــا والدین به دلیل ناراحتی کودکان 
پس از باخت ترجیح می دهند به منظور 
حفظ اعتماد به نفس کودک به دروغ به 
او بگویند در بازی با هم ســاالنش برده 
اســت. از سوی دیگر بعضا خود والدین 
ترس هــای عجیب و غریبی نظیر ترس 
از اشتباه کردن، شکست خوردن، مورد 
انتقاد و سرزنش قرار گرفتن و طرد شدن 
دارند و از این رو ســعی کنند همیشــه 
فرزندانشــان برنده باشند تا هیچ وقت 
بچه هــا در موضــع ضعف قرار نگرفته و 
شکســت را تجربه نکنند. این در حالی 
اســت کــه والدین به هیــچ وجه نباید 
شکســت فرزنــد خود در بــازی با هم 
ســاالنش را کتمان کنند.کتمان باخت 
و شکست کودکان در بازی های کودکانه 
باعث می شود این کودکان در بزرگسالی 
با افزایش استرس، اضطراب و افسردگی 
و کاهش اعتماد به نفس مواجه شــوند.

افزایش خشم و شکل گیری ترس هایی 
نظیر طرد شدن، ترس از اشتباه کردن، 
ترس از مســئولیت، ترس از دوســت 
داشــتنی نبودن و افزایش کمالگرایی 
از جمله نتایج کتمان باخت و شکســت 
کودکان در بازی است، والدین باید اجازه 
دهند تا بچه ها بازنده بودن را با توجه به 
مراحل رشدی خود تجربه کنند، پس از 
شکســت در بازی، والدین باید راجع به 
موضــوع باخت با کودک صحبت کرده، 
به او اجازه  دهند هیجانات و احساسات 
منفی خود را تخلیه کند، به کودک اجازه 
دهند گریه کند، درباره احساسات خود 
نقاشــی بکشــد یا خمیر بازی کند و در 
نهایت پس از اینکه توانســت هیجانات 
خــود را مدیریت و احساســات خود را 
کاهش دهد، باید از طریق حل مســاله 
بــه او بیاموزیم چطور از اشــتباهاتش 
درس گرفتــه و نقاط ضعف و قوت خود 
را شناســایی کند.والدین باید نسبت به 
جمالتی که هنگام باخت بچه ها به کار 
می برند نیز دقت داشــته باشــند و از به 
کار بردن جمالتی مثل »باز هم باختی« 
یــا »تو که همیشــه بازنده هســتی« 
خــودداری کنند.از طرفــی والدین به 
هیــچ عنوان اجازه ندارنــد به دروغ به 
بچــه ها بگویند که در بازی برده اند و یا 
در بازی ها به بچه ها تقلب برســانند تا 
آنها تحت هر شرایطی بازی با هم ساالن 
خود را ببرنــد، با این اقدامات کودکان 
نیــز دروغ گویی و تلقب را می آموزند و 
در آینده اگر با شکستی مواجه شوند به 
دروغ آن را کتمــان مــی کنند. والدین 
باید تمام تالش خود را بکنند تا کودکان 
متوجه شــوند والدیــن آنها را بی قید و 
شرط دوست دارند، ترس های فرزندان 
را می فهمنــد و آنهــا را درک می کنند. 
در عین حال نیز والدینی می توانند این 
حمایت هــا را از فرزند خود انجام دهند 
که ترس های خود را شــناخته و برای 
آنها با حل مســاله چاره ای اندیشــیده 
باشند.والدین همچنین باید به اهمیت 
بازی فرزندان خود توجه داشته باشند، 
پرورش بســیاری از توانمندی ها نظیر 
قدرت تخیل و خالقیت کودکان توسط 
بازی شــکل می گیرد، بازی بر کارکرد 
ذهنی، جســمی و رشــد شــخصیت، 
مهارت حل مســاله و مهارت های زبانی 
و ... کــودک اثــر می گــذارد. بچه ها در 
بازی تجربه کســب کرده و می آموزند 
کــه چطور با دیگــران روابط اجتماعی 
برقــرار کرده و چطور مشــکالت روابط 
خــود را حل کنند. در واقع شــخصیت 
کــودک ذیــل بازی شــکل می گیرد و 
دگرگونــی قابل توجهی در روحیات او 
ایجاد می شود و در عین حال می آموزد 
چگونه از طریق بازی و تعامل با دیگران 
به مراحل دیگر رشدی برسد و با تقلید 
الگوهای رفتاری دیگران شــخصیت و 
رفتــار خود را شــکل می دهد.کودکان 
در بازی ابتدا فقط تماشــاگرند، سپس 
به صــورت انفرادی بازی کرده، پس از 
آن به شــکل »موازی« یعنی در نزدیک 
دیگر کودکان اما بدون تعامل با آنها بازی 
می کنند و سپس وارد بازی های جمعی 
و گروهی بدون قوانین خاص می شــوند 
و در نهایــت نیز برای یادگیری تعامل با 
دیگران بــه بازی های تعاملی و جمعی 
دارای قوانیــن خاص روی می آورند. در 
واقع اینگونه کودکان با بازی کردن یاد 
می گیرنــد چطور وارد تعامل با دیگران 
شده و مشــکالت تعامالت و ارتباطات 
را حــل کنند و متناســب بــا مراحل 
مختلف ســنی شان بازی های متفاوتی 
انجام می دهند.بنابراین والدین باید به 
بچه ها اجازه دهند منطبق با ســن خود 
از اشــتباهات و باخــت در بازی درس 

بگیرند. 

خبر ویژه

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
برنامه هــای ما در وزارت آمــوزش و پرورش، پیاده 
سازی سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است، 
گفــت: در ایــن میان معلم، مهمترین نقش محوری 
را در حــوزه تعلیــم و تربیت ایفا می کند که توجه به 
تربیت معلم به ویژه با تأکید بر دانشگاه فرهنگیان و 
شهید رجایی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش 

است.یوسف نوری ادامه داد: »عدالت آموزشی« یکی 
از محورهــای اصلــی ما در وزارت آموزش و پرورش 
بــوده کــه با محوریــت توجه به مناطــق محروم، 
مرزی و حاشــیه نشــین با رویکرد اعزام نیرو به این 
مناطق در دســتور کار آموزش و پرورش قرار دارد.

وزیــر آموزش و پــرورش تصریح کرد: یکی دیگر از 
موضوعات محوری در آموزش و پرورش »توســعه 

زیرساخت های آموزشی و پرورشی« و افزایش فضای 
آموزشــی است که در این حوزه برنامه های ویژه ای 
برای ارتقای سرانه آموزشی داریم.نوری در خصوص 
الیحه رتبه بندی معلمان نیز گفت: به محض تصویب 
و ابالغ این الیحه برای اجرا، هیات های ممیزی برای 
رتبه بندی معلمان تشــکیل و آیین نامه اجرایی آن 

تدوین خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش:

آموزشوپرورشفراهماست اجرای»قانونرتبهبندیمعلمان«در بستر

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

کسنبرایورودبهاداراتالزامیاست کارتوا داشتن
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامات طرح 
کنترل هوشــمند را که از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ کلید 
خورده است، تشریح کرد. محسن فرهادی در این 
باره اظهار داشت: فعاًل بحث کارت واکسن مطرح 
است، اما واقعیت این است که باید ایمنی ایجاد 
شــده باشــد. وی با عنوان اینکه همه جای دنیا 
با افزایش پوشــش واکسیناسیون، بازگشایی ها 
را انجــام داده اند، افــزود: در طول پاندمی کرونا 
بخش هایی از مشــاغل امکان فعالیت نداشتند؛ 

مثــل ســینماها، مهدهای کــودک، تاالرهای 
پذیرایی، ســالن های نمایش و…، که با افزایش 
پوشــش واکسیناســیون، ایــن امــکان برای 
بازگشایی ها فراهم شده است. فرهادی با تاکید 
بر اینکه پوشــش واکسیناسیون را باید با رعایت 
پروتکل ها گره بزنیم، گفت: طرح هوشــمند دو 
محور اصلی دارد که واکسیناسیون و پروتکل ها 
و کنترل ســامانه ای اســت. این مقام مسئول در 
ادامه اظهار کرد: خدمت دهنده در هر بخشــی 
اعــم از دولتی و خصوصی، باید کارت واکســن 

داشــته باشد. البته فعاًل کارت واکسن است، اما 
واقعیت این اســت که باید دو دوز واکسن را زده 
باشند.فرهادی، هدف از اجرای طرح هوشمند را 
تاکید بر اقناع کسانی دانست که واکسن نزده اند. 
از همین رو، از ۲۱ آذر کســانی که در محل کار 
خودشــان حاضر می شــوند، باید کارت واکسن 
داشته باشند.وی افزود: فاز اول خیلی به سامانه 
نیــاز نــدارد و به راحتی با کــد ملی امکان رصد 
وجود دارد.فرهادی گفت: به تدریج ارباب رجوع 
ادارات هم باید کارت واکســن داشــته باشند و 

از همه مهم تر نباید در قرنطینه بیماری باشــد.
وی افــزود: در واقع، کســانی می توانند خدمت 
بگیرند که واکســن زده اند و بیمار هم نباشــند. 
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با بیان اینکه واکسن شدت بیماری را در 
مقابل هر سویه جدیدی کاهش می دهد، گفت: 
باالخره اومیکرون به کشــور ما هم می رسد و ما 
باید با افزایش پوشــش واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل ها، آمادگی مقابله با این ســویه جدید را 

داشته باشیم.

نمیشود کودک«فعالصادر مجوزجدیدیبرایتأسیس»مهد
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اظهار کرد: به منظور رسیدگی 
به مســائل مربوط به انتقال مهدهای کودک، کمیته انتقال مهدهای 
کودک از ســازمان بهزیســتی به وزارت آموزش و پرورش در ســتاد 
کشوری و کارگروه های انتقال استانی تشکیل شده است.این کمیته 
و کارگروه ها تا ابالغ آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی در سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کودک و اداره کل آموزش و پرورش اســتان ها به 
فعالیــت خــود ادامه خواهند داد.علیرضــا حاجیان زاده افزود: پس از 
بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در سی و چهارمین اجالس 
سراســری رؤســا و مدیران آموزش و پرورش در شهریور ۱۳۹۹؛ مبنی 

بــر اینکــه »مهد کودک ها ذیل آموزش و پرورش اســت، و باید برای 
مهد کودک ها  برنامه داشــته باشــید و به طریق اولی پیش دبســتانی 
ها«؛ فصلی نوین در توجه به آموزش و پرورش رسمی دوران پیش از 
دبســتان )۰ تا 6 ســال ( در نظام تعلیم و تربیت کشور گشوده شد.وی 
گفــت: بــا توجه به بیانات معظم له؛ با همت قوای ســه گانه کشــور، 
شورای انقالب فرهنگی و پذیرش مسئولیت از سوی وزارت آموزش و 
پرورش، مصوبات 8۳۴ و 8۳6 شــورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر 
»ایجاد و آغاز به کار ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک«، به منظور 
اجرا، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ شد.وی گفت: در 

همین راســتا به منظور رســیدگی به امور و انتقال مهدهای کودک از 
ســازمان بهزیســتی؛ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اقدام به فعال 
کردن کمیته انتقال مهدهای کودک در ستاد کشوری و کارگروه های 
انتقال استانی کرده و با فعال شدن کمیته انتقال، این ظرفیت به وجود 
آمد که مؤسســان مهدهای کودک دارای مجوز از ســازمان بهزیستی، 
جهــت انجــام امور اداری مربوطه به این مرجع مراجعه کنند. شــایان 
ذکر است؛ طبق اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تا ابالغ 
آیین نامه های جدید این ســازمان، مجوز جدیدی برای تأســیس مهد 

کودک صادر نخواهد شد.
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روستایدرک؛
بهشت قطعهایاز

اگر عاشق درخشش ستارگان در آسمان هستید، 
اگر عاشــق آبی زنگاری دریا هســتید، اگر عاشق 
درخشــش طالیی رنگ شن های کویری هستید، 
حتمــاً بــه َدَرک بروید. َدَرک این هر ســه را با هم 
دارد.درک، ایــن روســتای زیبا و تماشــایی که 
همســایه است با روســتای دل نواز دیگری به نام 
زرآباد آینۀ تمام نمای عشق، دوستی و همدلی به 
شــمار می رود. شــاید جالب باشد بدانید که مردم 
اصیل، مهربان و خونگرم این دو روســتای دلبرانه 
هیچ گونه رقابت و سخت دلی نسبت به هم ندارند 
و در عوض دست در دست هم تمام تالش خود را 
به کار گرفته اند تا روزبه روز بتوانند بیشــتر و بهتر 
مایۀ رونق محل زندگی خود باشند. به عبارتی دیگر 
باید گفت که در این روستای جذاب و خاطره ساز 
عالوه بر زیبایی های ناب طبیعت جلوه های باشکوه 
عشــق به هم نوع را نیز خواهید دید.در روستاهای 
درک و زرآبــاد درهای خانه های ســاکنان آن به 
روی مهمانان روســتا باز است. سفره های پربرکت 
و خــوش رنگ و لعاب ایــن خانه ها برای مهمانان 
پهن اســت. شــاید به همین دلیل باشــد که در 
روســتای درک و زرآباد می توانید بهترین روزها 
و شــیرین ترین لحظه ها را سپری کنید.ایران زیبا 
سراســر تمثال عشــق و محبــت و مهمان نوازی 
اســت. اما مردم مهربان روســتای درک و زرآباد 
گوی ســبقت را ربوده اند و با مهربانی و دوســتی 
توانســته اند هزاران هزار برابر، بر زیبایی طبیعت 
خاص و منحصر به فرد این منطقه بیفزایند. به این 
ترتیب به وضوح ثابت خواهد شــد که هنوز حتی 
در آخرین ماه ها از قرن چهاردهم هجری شمسی 
باز هم جایگاه عشــق و مهربانی و محبت باالتر و 
رفیع تر خواهد بود.ســاحل درک از دیگر سواحلی 
که می شناســیم متفاوت است. چرا؟ اولین دلیل 
اینکه شما در َدَرک ساحل شنی، ساحل صخره ای، 
ســاحل ماسه ای و ساحل مرجانی را در فاصله ای 
نزدیک به هم می بینید که شاید دست کم در ایران 
دیگر چنین شگفتی نابی نصیب نگاه تان نشود. دوم 
اینکه سکوت، آرامش و بکری را فقط می توانید در 
َدَرک تجربه کنید. چون َدَرک هنوز برای بسیاری از 
دوست داران گردشگری ناشناخته است. پس شما 
پیشتاز خواهید بود.و اما سومین دلیل آسمان پاک 
و صاف و پرســتارۀ َدَرک اســت. شب کنار ساحل 
بنشــینید و در آرامش به آسمان نگاه کنید. حتی 
یک لحظه اش را از دست ندهید. چون همان طور که 
می دانید در آسمان شهر ستاره ای دیده نمی شود. 
برعکس شهر و آسمانش در َدَرک نه تنها در باالی 
ســر و در آســمان که زیر پا و در دریا هم می توانید 
ســتاره ببینید.البته شــاید در تمام سال تماشای 
چنین شــگفتی غریبی ممکن نباشد اما مطمئن 
باشــید که اگر اواخر اســفند یا اوایل فروردین در 
َدَرک باشید حتماً پالنکتون های دریایی را خواهید 
دید. این پالنکتون ها شــب هنگام روی سطح آب 

می درخشند، درست مثل ستارگاِن آسمان.
اما زیبایی های درک به همین جا ختم نمی شود. 
به آنچه ذکر شــد کوه های مینیاتوری یا مریخی، 
باغات موز و میوه های گرمســیری، انواع درختان 
گرمسیری و از همه جالب تر چاه های آب شیرین 
و زالل را نیــز اضافــه کنید. درواقع وجود همین 
چاه های آب زالل است که باعث شده این درختان 
برویند و پوشش گیاهی خاص این منطقه شکل 
بگیرد.یکــی دیگر از عجایــب طبیعت در َدَرک 
خاصیت درمانی شــن های کنار ســاحل َدَرک و 
تپه های ماســه ای و رمل های سفید است. شاید 
باورتان نشــود اما برای درمان دردهای عضالنی 
و اســتخوانی می توانید روی این شن های طالیی 
درخشان حساب کنید. به طور حتم تا به حال در 
مورد شباهت کرۀ زمین با مریخ بسیار شنیده اید. 
ما آدم ها قرار اســت بعد از اینکه زمین را به طور 
کامل درنوردیدیم به مریخ سفر کنیم و همان جا 
ســاکن شــویم تا باز سیارۀ تازه ای را کشف کنیم 
و احســاس کنیم که می توانیم بر فراز آن نیز به 
حیــات ادامــه دهیم. کوه های مریخی در منطقۀ 
چابهار و در روســتای درک حاصل رفاقت باد با 
خــاک و زمین هســتند. خاک بــدون هیچ گونه 
مقاومتی خودش را به دســت باد ســپرده است 
و حتی گاهی خشــونتش را پذیرفته اســت. باد با 
هنرمندی تمام با سرانگشــتان باظرافت خود بر 
ســطح خاک به معرق کاری پرداخته اســت. اگر 
فرصتی پیش آمد و توانستید از تنگناهای زندگی 
حتی برای چند روز رها شــوید و راهی دیار بکر 
درک شــوید بدون تعلل و تأمل یک روز کامل از 
ســفر پرهیجان و طالیی رنگ خود را به کوه های 

مریخی اختصاص دهید.

گردشگری

کارشناس بیماری های منتقله از »آئدس« اداره بیماری های قابل انتقال از ناقلین 
وزارت بهداشت، ضمن تشریح اقدامات کنترلی وزارت بهداشت برای مقابله با تکثیر 
پشه آئدس در استان هرمزگان، بر لزوم بهسازی محیط و مدیریت پسماند در این 
منطقه تاکید کرد. دکتر عبدالرضا میراولیایی با اشاره به وجود دو گونه متفاوت از 
پشه آئدس، گفت: گونه اول که ناقل اصلی بیماری است، پشه »آئدس اجپتی« 
اســت که در آب و هوای گرم و مرطوب و بیشــتر در جوار زندگی انســانی و داخل 
خانه ها می تواند با انسان ها زندگی کند. گونه دوم پشه آئدس نوع البوپیکتوس 
آن است که وحشی تر است و در جوار انسان زندگی نمی کند و در کنار درختان 
و طبیعت حضور دارد. فعال در کشــور ما گونه اول این پشــه یعنی آئدس اجپتی 

صید شده است.

او ادامه داد: این پشه می تواند ناقل برخی بیماری های ویروسی باشد. درحال حاضر 
بیماری هایی که برای ما مهم است و دنیا هم نگران آنها است بیماری زیکا، تب 
دانگی و چیکن گونیا است؛ البته تب دانگ به علت مرگ و میری که دارد مهم تر 
از دو بیماری دیگر است و در واقع می تواند در درصد بسیار کمی در حدود ۲ تا ۳ 
درصد سبب مرگ شود.وی افزود: بیماری چیکون گونیا نیز می تواند سبب دردهای 
شدید مفصلی شود که شدیدا ناتوان کننده بوده و بیمار را از زندگی طبیعی خود 
دور می کند. بیماری زیکا نیز ثابت شده است که حتی از طریق جنسی هم منتقل 
شود و یک خطری که این بیماری دارد این است که در خانم های باردار می تواند 

سبب تولد نوزادانی با مغز کوچک شود که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند.
وی افزود: هرکدام از این سه بیماری یک ویروس مخصوص به خود دارند و بسته 

به اینکه پشه ناقل کدام یک از این ویروس ها باشد، می تواند سبب بروز یکی از 
سه بیماری زیکا، تب دانگی و چیکون گونیا شود.

میراولیایی ادامه داد: از زمان گزش پشــه تا بروز عالئم بیماری به طور متوســط 
بین یک تا دو هفته زمان می برد. متاسفانه بیماری هایی که از طریق پشه آئدس 
منتقل می شوند، هیچ نوع واکسن موثر یا درمان اختصاصی ندارند. حدود 7۵ تا 
8۰ درصد مواردی که توسط گزش پشه به ویروس آلوده می شوند عالئم بسیار 
خفیفی مانند عالئم سرماخوردگی دارند و درصد خیلی کمی از افراد عالئم شدید 
پیدا می کنند. طول دوره درمان معموال بستگی به قوای جسمانی فرد دارد و مثال 
در بیماری دانگ ممکن است بیش از ۳ هفته عالمتی وجود نداشته باشد، ولی 

در بیماری چیکن گونیا ممکن است فرد بیمار برای ماه ها دارای عالئم باشد.

ورود یک »پشه« دردسرساز به کشور و خطر انتقال سه بیماری ویروسی

دریچه علم

کاهش تیراژ کتاب ها در کنار کاهش تعداد صفحات و 
کوچکتر شدن کلمات از حال و روز حوزه نشر خبر می 
دهد؛ بر اســاس اطالعات موجود در سال ۱۴۰۰ تعداد 
صفحات منتشــر شده یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۱۱۱ 
بوده اســت که در مقایســه با سال گذشته این تاثیر در 
تعداد صفحات هم به خوبی نمایان است این در حالی 
است که میانگین صفحات منتشر شده در سال ۱۳۹۹ 
حــدود ۲۰7 بوده و در ســال جاری ۱8۲ صفحه ثبت 

شده است.
کمبودنقدینگی

برخی از فعاالن نشــر کمبود نقدینگی و زمان بر بودن 

خواب ســرمایه را عاملی مهم در بی رقبتی ناشــران در 
حوزه نشر می دانند در این راستا کمبود سرانه مطالعه 
و جایگزین شــدن فضای مجازی به عنوان برترین سر 
گرمی ســبب شــده میزان خرید کتاب تا حدود زیاد 
کاهش یابد همه این موارد ادامه حیات را برای تعدادی 
از انتشاراتی ها که ضعیف تر بوده سخت و دشوارتر کرده 
تــا جایی کــه علی رغم میل باطنی از این حوزه فاصله 
گرفته اند البته چالش ادامه فعالیت برای ناشران فعال 
و توانمند نیز وجود دارد و آنان را نیز به دشــواری های 
فراوانی انداخته اســت، در این میان بخش خصوصی 

بیشترین صدمه را متحمل شده است.

وعدههایبیپایان
احسان احمدی خاوه نویسنده کتاب ا اشاره به نقش 
تسهیالت در برون رفت از فضای رکود ناشران گفت: 
انتشــارات وارنا به عنوان یک ناشر نوپای شهرستانی 
حدود سه سال است که در ورامین فعالیت دارد و در 
این سه سال ۱۵ عنوان کتاب بیشتر نتوانستیم منتشر 
کنیــم. تا این لحظه هم علی رغم درخواســت های ما 
و قول وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، هنوز ریالی 
تســهیالت دریافت نکردیم. اما به هر حال تسهیالت 
همانطور که از نامش بر می آید همیشه می تواند موجب 
تســهیل امور بشــود؛ به شــرطی که اوال نرخ سود آن 

کــم باشــد و ثانیا در بازپرداخــت آن تنفس کافی به 
ناشر داده شود.این نویسنده کتاب در ادامه بیان کرد: 
اگر به اعداد و ارقام تســهیالت اعالم شــده دقت کنیم 
متوجه خواهیم شد که این طرح ها حتی در حد یک 
آســپرین بچه هم برای وضعیت رو به رکود نشــر افاقه 
نمی کند. به عنوان مثال تسهیالتی که مجمع ناشران 
انقالب اســالمی برای ناشران در نظر گرفته است ۴۰ 
میلیارد تومان اســت. اگر قیمت کاغذ و چاپ و ... را 
کنار هم بگذارید روشــن اســت که این رقم به هیچ جا 
نمی رسد. تازه اگر به همه متقاضیان سقف وام یعنی 

۱۰۰ میلیون تومان داده شود.

گشتسرمایهعاملاصلیتوقفتولیدکتاب کمبودنقدینگیوعدمباز

باالخره 
امیکرون 

هم به ایران 
رسید!

رئیس اداره مراقبت 
از بیماری های واگیر 

وزارت بهداشت گفته 
که ورود امیکرون به 
کشور قطعی است و 

این جهش دیر یا زود 
به کشور ما خواهد 

رسید... موضوعی که 
سوژه انتشار کارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

کارتون 

دعوای»ساز«و»نان« »موسیقی« نقل محافل این روزهاست؛ مقوله ای که هنوز 
صراحتا تکلیف ما با آن مشخص نشده است. هنری که در 
برخی مراسم گل سر سبد است اما گاهی هم بشدت مورد 

مذمت و غضب برخی قرار می گیرد.
همه چیز از آنجا شروع شد که چند روز پیش رئیس گمرک 
ایران اعالم کرد ترخیص ۱۱ کانتینر آالت موسیقی متوقف 
شده و این کاال جزء کاالهای گروه چهار است که ورود آن 

به کشور ممنوع است.
این خبر با واکنش های متعدد و صریحی در فضای مجازی 
همراه شد و انتقادات زیادی هم به دنبال داشت اما قضیه 
به همین جا ختم نشد. سخنان سیدکاظم موسوی، نایب 
رئیس اول کمیســیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره 
ممنوعیت ورود آالت موسیقی اوضاع را عجیب تر کرد. او 
در مصاحبه ای گفت: »ورود آالت موسیقی به کشور به صالح 
نیست چون کشور ما جمهوری اسالمی است. چرا باید با 
وجود این همه شــهدا و علمایی که داریم آالت موســیقی 
به کشــور وارد شــود؟ موضوع آالت موسیقی و لوازمی از 
این قبیل آنقدر مهم نیســتند که ما حتی برای آن وقت 
و ارزی خرج کنیم. اگر افرادی به دنبال آالت موســیقی یا 
امیال شخصی خودشان هستند، کشورهای دیگر هستند 

می توانند از ایران بروند.«
فارغ از این موضوع که او با کدام مجوز، دستور خروج انسان ها 
را ار خاکشان صادر می کند، این پرسش ها مطرح می شود که 
اگر عالقمندان موسیقی باید جمع کنند و از ایران بروند، پس 
تکلیف خودش که با اجرای موسیقی در ستاد انتخاباتی اش 

تالش می کرد برای ورود به مجلس رای جمع کند، چیست؟ 
از آن گذشــته، تکلیف اجرای قطعاتی مثل »خمینی ای 
امام«، »الله در خون خفته«، »دیو چو بیرون رود فرشته 
در آید« و صدها ســرود انقالبی دیگر چیســت؟ همه اینها 
به کنار، با مراســم عزاداری حضرت اباعبداهلل )ع( چه باید 
کرد که تمام ادوات موســیقی اش از جمله طبل، ســنج و 
دمام از چین وارد می شوند؟ اصال مگر غیر از این است که 

ســرود ملی کشورمان در مراسم رسمی همیشه با اجرای 
ارکستر سمفونیک تهران با نوازندگی جوانان تحصیل کرده 
مملکت در رشته موسیقی با سازهای کامال غربی در حضور 
مقامات اجرا می شود؟البته آقای موسوی پس از شنیدن 
حجم انتقاداتی که در این باره به سمت او روانه شده، بالفاصله 
خبرنگاری که مصاحبه را انجام داده، متهم کرده اســت و 
گفته است: »من نسبت به هنرمندان عزیز کشور احترام 

خاصی قائلم و ملت بزرگ ایران و هر کسی که در این زمینه 
مصاحبه من را به صورت تحریف شده مطالعه کرده  است 
بداند که بین تامین نان شب و واردات آالت موسیقی حتی 
اگر از خود هنرمندان هم سؤال شود، حتما در این زمینه 
حق را به بنده خواهند داد.«ســوال اینجاست که چرا یک 
مقام مسئول در جمهوری اسالمی ایران هنوز فرهنگ را 
کم اهمیت تر از نان شب می داند؟ مگر یکی از دستاوردهای 
انقالب اسالمی اعتالی فرهنگ و هنر نبوده است؟ مرحوم 
آیت اهلل مصباح یزدی در سلسله درس های »انقالب اسالمی 
و ریشه های آن«، ذیل عنوان »ویژگی های انقالب اسالمی« 
به صراحت می گوید: »انقالب اســالمی، بیش و پیش از 
هر چیز، یک انقالب فرهنگی است.«حاال بد نیست آقای 
موسوی حتی اگر سخنان آیت اهلل مصباح یزدی را نخوانده 
یا قبول ندارد، الاقل ماجرای اتریش ویران شده پس از جنگ 
جهانی اول را مرور کند. بعد از جنگ جهانی اول، اتریش 
ویران شده بود و فقر و گرسنگی در آن بیداد می کرد. دولت 
آمریکا مقداری پول به اتریش داد تا شهرها و کارخانه هایش 
را دوباره بسازد و اقتصادش را ترمیم کند. اما اتریش به جای 
ساخت کارخانه، سالن اپرا ساخت، سالن های تئاتر ساخت و 
کتابخانه احداث کرد. آمریکا علت این کار را از اتریش پرسید 
و اتریش پاسخ داد تا فرهنگ و تمدن کشوری ساخته نشود 
و پیشرفت نکند کارخانه ویران می ماند. حاال وین پایتخت 
اتریش مناسب ترین جا برای زندگی در جهان شناخته شده، 
تفریح مردم کتابخوانی است و تعهد، شرط اول استخدام 

در این کشور است.

فرهنگ 

فرهنگ و هنر

رئیس انجمن ترویج علم ایران:

سرانهمطالعهایرانیها
حدود۱۶دقیقهو۲3ثانیهاست

رئیــس انجمــن ترویج علم ایران گفت: ســرانه 
مطالعــه ایرانی ها حــدود ۱6 دقیقه و ۲۳ ثانیه 
است که با توجه به وضعیت کتابخانه های عمومی 
و نهادی در مقایســه با تعداد شــهرهای کشــور 

مطلوب نیست.
 اکرم قدیمی در دومین پیش نشست همایش بین 
المللی طراحی و توســعه خدمات کتابخانه های 
عمومــی با موضوع رویکرد سیاســت گذاران به 
توسعه خدمات کتابخانه های عمومی در شیراز 
اشــاره به اهمیت و نقش کتابخانه های عمومی 
تصریح کرد: در اســناد باالدســتی از جمله سند 
چشــم انداز ۱۴۰۴ کشــور و یا اسناد توسعه پنج 
ســاله برای کتابخانه های عمومی نقش روشن و 

شفافی در نظر گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: کتابخانه های عمومی می توانند 
از سه راهبرد اصلی برای ایجاد سرمایه اجتماعی 
بهره ببرند. نخســت اینکه کتابخانه ها می توانند 
از طریق تشــویق به کار داوطلبانه وعام المنفعه 
ســبب افزایش مشارکت در فعالیت های جامعه 
محلی شــوند دوم آنکــه کتابخانه ها می توانند 
ظرفیت خود را به عنوان یک مکان غیررســمی 
برای مالقات مردم با یکدیگر توسعه دهند و سوم 
اینکه کتابخانه ها می توانند با توجه به نقش خود 
یعنــی فراهــم آوری خدمات جهانی برای عموم 

اقدام به تولید سرمایه اجتماعی کنند.
قدیمــی ادامه داد: کتابخانــه ها همواره بازتابی 
از اوضــاع اجتماعــی زمان خود بوده اند و رشــد 
فرهنگی یک جامعه موجب غنای کتابخانه های 
آن و در مقابل رکود کتابخانه به ضعف فرهنگی 

جوامع مربوط است.
وی تعداد کتابخانه های عمومی خوب و خدمات 
دهی به افراد بیشــتر را نشــانه جامعه ســالم تر 
دانســت و با اشــاره به سرانه مطالعه ایرانی ها که 
بین شانزده دقیقه و ۲۳ ثانیه است، گفت: طبق 
اعالم نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حال 
حاضر ۳ هزار و 6۳۱ باب کتابخانه عمومی شامل 
۲ هــزار و 68۵ بــاب کتابخانه نهادی، 8۵۹ باب 
کتابخانه مشــارکتی و ۲۴ باب کتابخانه مستقل 
و 6۳ باب ســالن مطالعه در ســطح کشور به ارائه 
خدمــات کتابخانــه ای می پردازد این آمار برای 
کشــور ایران با یک هزار و ۳۰۰ شــهر و ۳7 هزار 
روســتا نشــان می دهد که تا نرخ مطلوب فاصله 
زیادی داریم. وی در ادامه درباره تحول نسل های 
کتابخانه های عمومی و تأثیر انقالب های صنعتی 
بر این تحوالت توضیح داد و سپس به رویکردهای 

مختلف در چرخه سیاستگذاری پرداخت.
دکتر قدیمی تشخیص مسئله، تعیین راهکارها، 
تصمیــم، اجرا و ارزیابی و نظارت را اجزای اصلی 
چرخه سیاســتگذاری عنوان کرد و ابراز داشت: 
سیاستگذاری قرار است در حل مشکل مشارکت 
کند یا حداقل در کاهش مشــکالت نقش داشته 
باشــد. در مرحله ارزیابی چرخه سیاست گذاری 
نتایج در نظر گرفته شــده سیاســت ها در مرکز 

توجه قرار می گیرد.

فصلجدید»گنجینه«
بهشبکهمستندمیآید

حنیف شــهپرراد تهیه کننده و کارگردان مستند 
»گنجینه« از تولید فصل جدید این مجموعه خبر 
داد.مجموعه مســتند »گنجینه« به کارگردانی 
حنیف شهپرراد نگاهی به سینمای مستند ایران 
در دهه های گذشــته دارد و بهترین آثار ســاخته 
شده را مورد بررسی قرار می دهد. فصل جدید این 
مجموعه از امشب چهارشنبه ۲۴ آذرماه روی آنتن 
می رود.شهپرراد با اشاره به این مجموعه مستند 
گفت: »گنجینه« مجموعه ای آرشــیوی است و 
با نگاهی پژوهشــی به تاریخ ســینمای مستند 
کشورمان نگاه کرده است. در فصل جدید از این 
مجموعه سراغ مستندهای دهه ۱۳7۰ رفته ایم، 
البته چند فیلم مستند از دهه ۱۳6۰ را هم پخش 
می کنیم.وی ضمن معرفی تعدادی از مستندهای 
شــاخص که در این فصل به نمایش درمی آیند، 
بیان کرد: از مستندهای شاخص که در این فصل 
به نمایــش درمی آیند، می توان به »همســران 
حاج عباس«، »مرد نمکی«، »نیشــدارو«، »دی 
ماه ۵۹«، »اســتاد عبادی« و ... اشــاره کرد.این 
مستندســاز با اشــاره به اینکه بســیاری از این 
مستندها ساخته پیشکســوتان امروز سینمای 
مستند هستند، یادآور شد: در این مجموعه سعی 
کردیم بهترین  آثار هر کدام از مستندســازان را 
پخش کنیم. برخی از آنان ارزش سندی و برخی 
دیگر ارزش هنری باالیی دارند. برای مثال فیلمی 
از اکبر خواجوی داریم که درباره زاینده رود است. 
این فیلم توســط البراتور ســازمان ترمیم شده و 
ســندی مهم درباره زاینده رود به شمار می رود. 
این مســتند در ســال های ابتدایی پس از انقالب 
ساخته شده و از نظر مردم شناسی هم فیلم قابل 
توجهی است.شــهپرراد در پایان درباره آرشیوی 
بودن این مجموعه ۵۰ قسمتی عنوان کرد: مستند 
آرشیوی ساختن سختی های خاص خود را دارد. 
با این حال سعی کردیم فیلم ها را از مراکز مختلف 
دریافت کنیم. هر قسمت از این مجموعه بین ۵۰ 

تا 6۰ دقیقه است.
این مجموعه چهارشــنبه ها ساعت ۲۰ از شبکه 

مستند پخش می شود.


