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 رونق تولید و تجارت
 با حذف ارز ۴200 تومانی

   محمدعلی احمدزاداصل
کارشناس بازار سرمایه

حذف ارز ترجیحی در الیحه 
بودجــه 1400 بــه مجلس 
شورای اسالمی پیشنهاد شده 
است. بخش اعظم آنچه هدف 
دولت از حذف ارز ترجیحی عنوان شــده جلوگیری 
از توزیع رانت و فســاد و عدم تحقق این ارز به هدف 

مورد نظر است.
 بی شــک با حذف ارز 4200 تومانی که منبع خوبی 
برای توزیع رانت و ثروتمند شــدن یک شــبه برخی 
از وابســتگان به قدر ت بود، بند ناف فســاد و رانت در 
اقتصاد ایران یک بار برای همیشــه بریده می شود. از 
این جهت سیاست گذاری دولت سیزدهم در راستای 
حذف ارز ترجیحی و عدم تخصیص آن در بودجه سال 
آینده بسیار مورد تایید قرار می گیرد، چرا که دولت 
دســت به اقدام شایسته و پسندیده ای در اقتصاد به 

منظور شفاف سازی کلیت اقتصاد کشور زده است.
حذف ارز 4200 تومانی ضمن اینکه توزیع رانت را در 
کلیت اقتصاد از بین می برد اگر با شفافیتی که مورد 
نیاز بازار سرمایه است همراه شود، ضمن اینکه دولت 
از قیمت گذاری دستوری در بازار برای همیشه دست 
بکشــد و شرکت ها مشمول قیمت گذاری دستوری 
نشوند قطعا راه برای تولید بیشتر و استقالل بیشتر 

در زمینه تولید بسیاری از کاالها باز می شود.
حذف ارز ترجیجی و عدم قیمت گذاری دســتوری 
در اقتصاد ایران به معنای بسترســازی بیشــتر برای 
رقابتی شدن فضای اقتصاد و تولید کشور است. قطعا 
ایــن موضوع  تاثیــر مثبت خود را در فضای تولید و 
بازرگانی خواهد گذاشت، همانگونه که تخصیص ارز 
ترجیحی تاثیر منفی بر فضای تولید وبازرگانی کشور 
گذاشته است. از بین رفتن رانت و عدم توزیع منابع 
ملی بین عده ای معدود یک دســتاورد بزرگ برای 
دولت سیزدهم به شمار می رود. از سوی دیگر با تک 
نرخی شدن ارز و مشخص شدن فضای قیمت ها در 
بازار زمینه برای آزادی کسب وکارها باز می شود. در 
چنین شرایطی شرکت ها و بنگاه های تولیدی سهل تر 
می تواننــد بــرای واردات مواد اولیه و کاالهای مورد 
نیــاز خود برنامه ریزی کنند و فعالیت های اقتصادی 

و تولیدی خود را توسعه دهند.
 قطعا حذف ارز ترجیحی در بحث واردات کشور تاثیر 
گذار اســت اما توام بــا نظارت دولت بدون کمترین 
مداخله ای. یعنی باز کردن فضا از طریق دیپلماسی 
اقتصــادی برای واردات مواد اولیه به کشــور. حذف 
ارز ترجیحی در واقعا باعث تقویت فضای رقابتی در 
کسب وکارهای مختلف می شود. به نحوی که فضایی 
ایجاد می کند تا شرکت های بازار به فضای کسب  وکار 
رقابتی کشــیده شوند، موضوعی که تقویت تولید را 

در پی خواهد داشت.
 دولت با حمایت های خود و باز کردن مســیر برای 
تولیــد کننده می توانــد از واردات تکنولوژی و مواد 
اولیه به داخل کشــور حمایت کند. وقتی تکنولوژی 
وارد کشور شود و مواد اولیه و کاالها با قیمت آزاد و 
فارغ از هر گونه شبهه و رانتی وارد کشور شود، تولید 
کننده با برنامه ریزی بلند مدت می تواند تولید خود 

را توسعه دهد.
حذف ارز 4200 تومانی زمانی جواب می دهد و اثرات 
مثبتی از خود به جا می گذارد که یک بار برای همیشه 
به خاک سپرده شود. اگر دولت در برخی مواقع برای 
برخــی موارد مد نظر خود از این ارز اســتفاده کند، 
تالش دولت وهزینه هایی که برای ایجاد شفافیت و 
عدم توزیع رانت داده شده از بین می رود. لذا حذف 
ارز ترجیحی یک بار برای همیشه باید صورت بگیرد و 
دولت ها دیگر به سراغ تخصیص چنین ارزهایی برای 
واردات کاال و مواد اولیه نروند تا بنگاه های تولیدی در 
فضای شفاف اقتصادی فعالیت رقابتی داشته باشند.
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

 مجمع فوتبال
 دست به دامن قالیباف شد

گردهمایی روسای هیات های فوتبال سراسر کشور به میزبانی 
اصفهان در حالی به پایان رسید که روسای هیاتهای فوتبال 
نامه ای را خطاب به رییس مجلس شورای اسالمی نوشته و 
در این نامه خواستار حمایت ویژه مجلس در جهت تصویب 

اساسنامه فدراسیون فوتبال شدند.
اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در نامه ای خواستار حمایت 

مجلس از تصویب اساسنامه این فدراسیون شدند.
بخشی از نامه به شرح زیر است:

در طول چند ســال گذشــته اما، این ورزش پرطرفدار که بی 
تردید ورزش اول کشــور به لحاظ محبوبیت و فراگیری به 
شمار می آید، با مشکالت بسیاری مواجه شده است. فراموش 
نمی کنیم که نگاه سیاسی به فوتبال سبب شد تا فدراسیون 

کشورمان در دهه ۸0 خورشیدی با تعلیق رو به رو شود.
جدا از ضررهای فنی و مدیریتی که فوتبال در سرتاسر ایران 
با آن مواجه شد، در عرصه بین المللی نیز آن اتفاق سبب شد 
تا چهره کشور مخدوش شود و سال ها طول کشید تا بتوانیم 
آن آسیب را کمی ترمیم کنیم. حاال در مقطعی دیگر گویی 
تاریــخ دوبــاره در حال تکرار اســت و کام پیروزی های اخیر 
تیم های ملی مردان، زنان، فوتســال و فوتبال ساحلی دوباره 

می رود که تلخ شود.
تیم ملی در آستانه ثبت سریع ترین و ارزان ترین صعود به جام 
جهانی است و دختران فوتبال مان نخستین بار در تاریخ این 

کشور عازم جام  ملت های آسیا هستند.
بیش از یک سال از روزی که اعضای مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال، به عنوان عصاره نخبگان فوتبال کشور اساسنامه به 
عنوان رکن رکین و قانون اساســی فدراســیون را به تصویب 

رسانده اند، گذشته است.
در این مدت فیفا عالی ترین سازمان تصمیم ساز و تصمیم گیر 
فوتبال جهان نیز به همراه دولت جمهوری اسالمی ایران این 
اساســنامه را تصویب کرده اند و حاال نوبت به عصاره  ملت و 

نمایندگان خانه  ملت رسیده است.
تجربه  این ســال ها موید آن اســت که مجلس شــورای 
اســالمی دغدغه ای جز ســرافرازی ایران ندارد. حال در 
این مقطع که ســختی های اقتصادی در اثر تحریم های 
ظالمانه، مردم ایران را دچار مشــکالتی کرده اســت. از 
نمایندگان مجلس انقالبی می خواهیم که به یاری فوتبال 
ملی بیایند تا جشــن صعود و تصویب اساســنامه، سبب 
شــادکامی مردم ایران مان باشــد. این خواسته خادمان 
فوتبال ایران در هیات های فوتبال استانی سراسر کشور 
اســت که با توجه به نزدیک شــدن به پایان مهلت یک 
ســاله فدراســیون جهانی فوتبال، امیدواریم به اجابت 
نماینــدگان مردم در خانه ملت برســد تا دوباره فوتبال 
کشــور مثل گذشــته در این شرایط حساس وارد چالش 
حقوقــی نگران کننده با نهادهــای بین المللی حاکم بر 

فوتبال جهان نشود.
لذا خواهش ما از حضرت عالی و همکاران شــما آن اســت که 
روند اعالم وصول و تصویب اساس نامه فدراسیون فوتبال را تا 

پیش از پایان موعد مقرر در دستور کار قرار دهید.

خبر روز
سفر به استان های مختلف کشور یکی از اهداف 
بلندمدت رئیس جمهور است که هر هفته انجام 

می شود.
 از آغــاز به کار دولت ســیزدهم تاکنون، رئیس 
جمهور همراه تیم خود دوازده ســفر اســتانی 
داشــته و بــه میان مردم رفتــه. رئیس جمهور 
ضمن گوش فرا دادن به خواســته های مردم و 
بازدید از کارخانجات و مراکز تعطیل، مصوباتی 

هم در این سفرها انجام داده است.
به عقیده برخی کارشناســان، سفر های استانی 
رئیس جمهور باید حســاب شــده و دقیق انجام 

شود.
ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است 
که ســفر های اســتانی دولت از دو جهت بسیار 
اقدام خوب و مفید اســت، هم از جهت آشــنایی 
دولتمردان با مشکالت مردم به صورت میدانی و 
عمیق داخل جامعه و هم از جهت اعتماد بخشی 
به مردم برای اینکه دولت در کنار آنهاســت و با 

آن ها فاصله ای ندارد.
این تحلیلگر سیاسی با تاکید بر اینکه دولت باید 
دقت کند که مالحظاتی را هم رعایت کند، بیان 
کرد که وعده هایی که ممکن است در سفر ها داده 
شــود یا تعدد زیاد از حد ســفر ها و همچنین باال 
بردن ســطح توقع عمومی در این ســفر ها شاید 
کار را به نتیجه مطلوب نرســاند، این ها را دولت 

باید مالحظه داشته باشد.
بر همین اســاس، چهارشنبه 24 آذرماه بود که 
هیئت دولت به استناد اصل )12۷( قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران و به منظور بررســی و 
پیگیــری موضوعات و توافقات مهم اســتان ها 
در ســفر های استانی رئیس جمهور، با تشکیل 

کارگروه ویژه ســفر های استانی رئیس جمهور 
موافقت کرد.

اما ســوال اینجاســت که این کارگــروه تا چه 
انــدازه می تواند برای محقق شــدن وعده های 
رئیس جمهور و مســئوالن در سفر های استانی 
مثمرثمر باشــد؟ حمیدرضا ترقی عضو شورای 
مرکــزی حزی موتلفه اســالمی در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان تشکیل کارگروه ویژه 
ســفر های اســتانی رئیس جمهور چه در قبل از 

سفره برای بررسی طرح ها و شناسایی مشکالت 
استان و چه بعد از سفر برای پیگیری تصمیمات 
و قول هایی که دولت در این ســفر ها داده، یک 
امر ضروری برای باال رفتن کیفیت و اثربخشــی 
این ســفر ها دانست. عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اســالمی بیان کرد که اکنون یک هفته 
قبل از سفر اعضای دولت به هر استان، مسئوالن 
مختلف اســتانی با ریاســت رئیس جمهور برای 
بررســی مشکالت استان جلسه متعددی برگزار 

می کنند و در سفری که رئیس جمهور دارد این 
مسائل مورد بررسی قرار می گیرد؛ این اطالعات 
قبلــی به دولت کمک می کند تا در ســفر خود 

اثربخشی بیشتری داشته باشد.
وی بیان کرد که تشــکیل کارگروه پس از ســفر 
اســتانی دولت بحث تامین منابع مالی، اعتباری 
و ... را برعهده دارد تا قول های رئیس جمهور در 
موقع مقرر خود به مرحله اجرا برســد. همانطور 
که رهبر انقالب قبال به دولت تاکید کردند، دولت 
به قول هایی که در ســفر ها می دهد عمل کند؛ 
عملیاتــی کردن قول هــای دولتمردان افزایش 
اعتمــاد مردم بــه دولت و همچنیــن افزایش 
ســرمایه اجتماعــی دولت را بــه همراه خواهد 
داشــت و می تواند مشــارکت مــردم در عرصه 
سیاسی افزایش دهد و فاصله بین دولت و ملت 

را به حداقل برساند.
این تحلیلگر مســائل سیاســی بر این باور است 
که تشــکیل کارگروه ویژه ســفر های اســتانی 
رئیس جمهور الزم اســت و اصوالً سفر هایی که 
هیچ کارگروهی برای آن تشــکیل نشود و بدون 
برنامه ریزی قبلی و پیگیری بعدی باشــد، این 
اثری نخواهد داشــت. محمدرضا صباغیان عضو 
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس 
شــورای اســالمی هم معتقد است که تشکیل 
کارگروه ویژه ســفر های استانی رئیس جمهور 
اقدام خوبی بوده اســت. در ســفر های اســتانی 
رئیس جمهور، مســائل اســتان ها به طور جامع 
مورد بررســی قرار می گیرد به همین دلیل باید 
کارگروهی وجودداته باشد تا برنامه ها و نتایج این 
سفر ها را بررسی کند و سپس تصمیم گیری ها 

انجام شود.

جمعیــت هــال احمــر اســتان ایــام از بیــن افــراد واجــد 
شــرایط از طریــق آزمــون کتبــی عملــی و انجــام مصاحبــه بــا 
در نظــر گرفتــن اولویت هــای مربوطــه و تاییــد صاحیــت 
بــدون  کار  قانــون  قــرارداد موقــت  بــه صــورت  عمومــی 
بــه  دعــوت  داروخانــه  در  کار  جهــت  اســتخدامی  تعهــد 

همــکاری مــی نمایــد. 
برای اطاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. 

http://ilam.rcs.ir
شناسه آگهی 1246740
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کارگروه ویژه سفر های استانی؛ با تشکیل 

وعده ها عملی می شوند؟
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سیاست 2
بین الملل

والدیمیر پوتین رییس 
فدراسیون روسیه در حال 

صحبت با ژنرال  والری 
گراسیموف  رییس ستاد کل 

نیروهای مسلح روسیه در 
جریان نشستی در وزارت 

دفاع روسیه در مسکو/ 
اسپوتنیک

نیروهای طالبان 
در یک زمین 
بازی کریکت 
در شهر کابل/ 
رویترز

گزارش تصویری

رونمایی از سیاست خارجی جدیِد ترکیه؛ 

اردوغانبهدنبالچیست؟
»اگــر ترکیه می خواهد به نتایجی مثبت 
در سیاست خارجی خود برسد، بایستی 
برخــی رویه های خــود در این عرصه را 
مــورد بازنگــری قرار دهــد. تحقق این 
مســاله، مسوولیتی سخت برای رهبران 
ترکیه اســت. رهبرانی که در ســال های 
اخیــر، نقش قابل توجهــی را در ایجاد 
خسارت های سیاســی برای این کشور 

بازی کرده اند«.
پایــگاه خبری »مدرن دیپلماســی« در 
گزارشــی، ضمنا پرداختن به رویه های 
منطقه ای دولــت ترکیه، به طور خاص 
این کشــور را در شرایط فعلی، بازیگری 
دانســته که دست به هر کاری می زند تا 
بتواند متحدانــی جدید برای خود پیدا 
کند و از این طریق، از انزوای سیاســی 
خود در خاورمیانه و تنش ها با کشور های 
مختلــف منطقه، خارج شــود. امری که 

البته به آسانی امکان تحقق ندارد.
مدرن دیپلماسی در این رابطه می نویسد: 
»کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه 
و متعاقبــا احتماِل افزایش قدرت و نفوذ 
ایــران در خاورمیانــه )با توجــه به لغو 
احتمالــی تحریم های هســته ای علیه 
این کشــور از سوی آمریکا(، همه و همه 
قدرت هــای منطقه ای )در خاورمیانه( را 
وادار کرده تا روابط خود با همسایگانشان 
را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.در این 
راســتا، ترکیه نیز عمال گام در مســیر 
تنش زدایی و در پیش گرفتن رویه های 
آشــتی جویانه با دیگران گذاشته است. 
البتــه که این کشــور جهت تعقیِب این 
دســتورکار، محرک ها و دالیل مختلفی 
دارد. بیش فعالــِی ترکیه در چهارچوب 
گفتمان سیاســت خارجی »نوعثمانی«  
آن، عمال از سوی اغلب کشور های عربی 
به مثابه تهدیــدی جدی علیه وضعیت 
موجــوِد منطقه ای در نظر گرفته شــده 
است. در این میان، همکاری های نزدیک 
ترکیــه با برخی نهاد ها و ســازمان های 
اســالمی نظیر »اخوان المسلمین« که 
در بســیاری از کشور های عربی و حتی 
روســیه، فعالیت های آن ممنوع و قدغن 
است نیز بر شدت بی اعتمادی و سوظِن 
رژیم های عربی نســبت به ترکیه افزوده 

است.
از این رو، چندان شــگفت انگیز نیســت 
کــه به عنوان مثال در ماجرای تشــدید 
تنش هــا میان قطر و دیگر کشــور های 
عربی حاشــیه خلیج فارس شاهد بودیم 
کــه یکی از شــروط اصلی کشــور های 
عربــی جهت لغو محاصره و تحریم های 
خــود علیه دوحه ایــن بود که قطر باید 
اقــدام به خاتمــه دادن به نفوذ ترکیه و 
حضــور نظامــی آن در خاک خود کند. 
سال 201۸، وزیر مشاور در امور خارجی 
امارات »انور قرقاش« از کشور های عربی 
درخواســت کرد تا بــا هژمونی در حال 
رشــِد ترکیه و همچنین ایران در منطقه 

خاورمیانــه مقابله کنند. تقریبا در همان 
زمــان، مصر نیز از اعضای اتحادیه عرب 
درخواست کرد تا در مورد حضور و کارزار 
نظامی ترکیه در خاک ســوریه، موضعی 

قاطع را اتخاذ کنند.
در این شــرایط، ترکیه که عمال خود را 
در انزوای منطقه ای مشــاهده می کرد و 
در عیــن حــال، روابط آن با آمریکا و ناتو 
نیز دستخوش تنش های جدی شده بود، 
عمال مجبور به عقب نشــینی شــد و در 
برابِر برخی دولت های منطقه، رویه های 
آشــتی جویانه را در پیش گرفت. در این 
راســتا، بــه طور خــاص ترکیه در مورد 
روابط خود با امارات متحده عربی، مصر 
و عربســتان سعودی، دست به بازنگری 
و انعطــاف زد و ســعی کــرد این روابط 
را از شــرایطی که عمــال می توان آن را 
نوعی »جنگ ســرد« خطاب کرد خارج 
ســاخته و تعامل ســازنده را با آن ها در 
پیش گیرد. کشور های عربِی پیش گفته، 
جدای از اختالفات شخصی خود با ترکیه، 
همگــی از حمایت جدی ترکیه از اخوان 
المســلمین در مصر و لیبی آزرده خطر 
بوده اند و در عین حال، رویه های ترکیه 
در شــمال عراق و ســوریه را نیز تا حدی 
تهدیــد آمیز ارزیابی کــرده اند. در این 
چهارچوب شــاهد بودیم که امارات بار 
دیگر سفارت خود را در سوریه بازگشایی 
کرد و مصر نیز رایزنی های گســترده ای 
را جهت بازگشــت ســوریه به اتحادیه 
عرب انجام داده اســت. امری که البته با 
مخالفتی از ســوی عربستان سعودی نیز 

همراه نشده است.
گفتگو های عربســتان و ترکیه، از اواخر 
سال گذشته میالدی بار دیگر از سرگرفته 
شــد. در این راستا، زیر خارجه ترکیه در 
مــاه ِمی، از عربســتان دیدار کرد. با این 
حــال، کل این فرآینــد علی رغِم اینکه 
عربســتان ممنوعیت واردات کاال های 
ترکیــه ای به خاک خــود را رفع کرده، 

متوقف شده است.
در اواخــر ســال 2020، رئیس جمهور 
ترکیه از تمایل خود جهت احیای روابط 
تاریخی با مصر خبر داد. در این راســتا، 
ترکیه جداِی از تالش جهت خاتمه دادن 
به انزوای سیاسی خود، عمال سعی داشت 
تا در فرآیند انتقال گاز مصر از طریق خط 
لوله خود، نقشــی محوری را بازی کند و 
یک امتیاز ویژه اقتصادی را نیز در منطقه 
داشته باشد. مصر نیز اگرچه به یکچنین 
پروژه ای عالقه مند بود، عمال با یک گزینه 
جایگزین جذاب برای خود رو به رو بوده 
که آن، ترانزیت زمینی و دریایی از طریق 
اسرائیل )که روابط مصر با آن سالهاست 
که عادی شــده( و یــا از طریِق قبرس و 
یونان )که مصر روابط نزدیکی را با آن ها 
مخصوصــا در حوزه انــرژی دارد( بوده 
اســت. این مســاله به کشور های عربی 
اجازه می دهد تا رویکردی حســاب شده 
را جهت تجارت با ترکیه در پیش گیرند.

در این راستا، وزیر خارجه مصر می گوید: 
»اگر ما ببینیم که ترکیه گام هایی جدی 
را جهت ایجاد ثبات درمنطقه، همســو 
با اقدامات مصر، بر می دارد، این مســاله 
شــاید بتواند بنیانی برای عادی ســازی 
روابط با آنکار باشــد«. البته که در مورد 
ایــن موضــع گیرِی وزیــر خارجه مصر 
یک لطیفــه دیپلماتیک نیز وجود دارد 
کــه می گوید: وقتی یک دپلمات از لفظ 
»شاید« و »احتماال« استقفاده می کند، 

این یعنی نَه.
در ایــن میــان، ترکیه بــه روابط خود با 
امارات با خوش بینِی بیشتری می نگرد. 
در ماه نوامبر، رجب طیب اردوغان میزبان 
محمد بن زاید ولیعهد و حاکم غیررسمی 
امارات بود. در جریان گفتگوها، دو طرف 
در مورد ســرمایه گــذاری چند میلیارد 
دالری امــارات در اقتصــاد ترکیه توافق 
کردند. آن ها همچنین در مورد وضعیت 
سیاسی در منطقه خاورمیانه نیز توافقاتی 

را انجــام دادند. پس از گفتگوها، رئیس 
جمهور ترکیه حتی از آغاز شــدن فصلی 
جدید در روابط ترکیه با امارات خبر داد.

در ایــن میان، هیچکــس از آغاز فصلی 
جدید در روابط ترکیه با اســرائیل سخن 
نمی گوید. در این راســتا اخیرا رهبران 
ترکیــه و اســرائیل همدیگــر را خطاب 
قــرار داده انــد و اردوغان به طور خاص 
گفتــه که »اگــر درکی متقابل در روابط 
دوجانبه و مســائل کلی خارومیانه نشان 
داده شــود، می توان از شدت اختالفات 
در روابط کاســت«. در این راســتا حتی 
اخیرا دســتگاه های امنیتی ترکیه اقدام 
به بازداشــت شــماری از جاسوســان 
اســرائیلی در خاک ترکیه نیز کرده اند. 
البته که آن ها اندکی بعد آزاد شــدند و 
رئیس جمهور اسرائیل نیز از اردوغان به 
دلیل آنچه تصمیم انســان دوستانه وی 
عنوان شده، تشکر کرد. با این همه، منابع 
رسانه ای اعالم کرده اند که دو طرف، در 
حال آماده شــدن جهت تبادل سفیر نیز 
هستند. ترکیه پیشتر در دوره ترامپ، به 
دلیل اقدامات نیرو های امنیتی اسرائیل 
در ســرکوب فلســطینی ها و همچنین 
تغییر پایتخت رژیم اسرئیل، سفیر خود 

را از اسرئیل فراخوانده بود.
با این همه، توسعه قابل توجه روابط ایران 
و ترکیه نمونه ای عینی از این مساله است 
کــه چگونه می توان تنش های روزافزون 
را با کمک دیپلماســی رفع کرد. روابط 
ایــران وترکیه همــواره جلوه ای عجیب 
از تنش و همکاری بوده اســت. دوطرف 
جهت کســب نفوذ در خاورمیانه رقابت 
تنگاتنگی را با یکدیگر داشــته اند و این 
مســاله خود تا حدی به تضعیف اعتماد 

میان آن ها کمک کرده است.
جــدای از ایــن ها، ترکیه یکی از اعضای 
ناتو و از جمله متحدان آمریکا، دشــمِن 
اصلــی ایران اســت. از طرفی، ترکیه در 
تالش اســت تا روابط خود با اســرائیل و 

عربستان را نیز عادی سازی کند. توسعه 
نفوذ ترکیه در آســیای مرکزی و قفقاز 
نیز در نــوع خود حامل برخی چالش ها 
علیه ایران بوده است. مساله ای که اخیرا 
موجب شــد تا نیرو های نظامی ایران و 
ترکیه در مورد مساله  قره باغ، به حالت 

آماده باش در آیند.
بــا این حال، در تحولی شــگفت انیگز، 
وزیر خارجه ایران پس از دیدار با همتای 
ترکیه ای خود در تاریخ 1۵ نوامبر، اعالم 
کــرد کــه دو طرف در مورد یک نقشــه 
راِه بلند مدت برای توسه همکاری ها در 
جریــان بازدید آتی اردوغان از ایران در 
ماه دســامبر سال جاری میالدی، توافق 
کــرده اند. با این همــه، بر خالف تصور 
رهبران ترکیه، شرایط چندان هم بر وفق 
مراد آن ها پیش نمی رود. رهبران ترکیه 
اکنون فکــر می کنند که تنش زدایی از 
روابط آن ها با اســرائیل، اعراِب منطقه و 
ایران، عمال منافع آن ها را به نحو بهتری 
به پیش می برد و بر توســعه نفوذشــان 
خواهد افزود. این در حالی است که، اوال، 
کارشناسان معتقدند روند آشتی جویانه 
ترکیــه در قبال اعــراب، لزوما به متحد 
شدن آن ها با هم ختم نخواهد شد و صرفا 
باید آن را یک »متارکه جنِگ تاکتیکی« 
تلقــی کرد. اردوغان دیگر از آن جذابیت 
سابق در میان کشور های عربی برخوردار 
نیســت و حتی مساله فلسطین که از آن 
برای کسب پرستیژ استفاده می کرد هم 
تــا حد زیادی جذابیــت خود را با توجه 
به عادی ســازی روابط برخی کشور های 

عربی با اسرئیل از دست داده است.
دوم اینکه اسرائیل هم در شرایط فعلی، 
چیزی بیشــتر از تنــش زدایِی معمولی 
در روابــط بــا ترکیــه را نمی خواهد و بر 
آن نیســت تا در مســائل گوناگون نظیر 
همــکاری در حوزه انــرژی، امتیازی به 

ترکیه بدهد.
در ایــن میــان، ترکیه و ایــران منافع 
اقتصادی مشــترک زیــادی دارند. در 
این راســتا، بــازار ترکیه به منابع انرژی 
ایــران نیــاز دارد و ایران نیز به کاال های 
تولید ترکیه نیازمند اســت. از طرفی دو 
طرف نســبت به تحرکات جنبش های 
ُکــردی نیز حســاس هســتند. آن ها 
همچنین در مورد مســائلی نظیر سوریه 
 و افغانســتان هــم دغدغه هایی جدی

 دارد.
بــا ایــن همه، اگر ترکیــه می خواهد به 
نتایجــی مثبــت در سیاســت خارجی 
خود برســد، بایســتی برخی رویه های 
خــود در عرصه سیاســت خارجی اش 
را بازنگــری کنــد. تحقق این مســاله، 
مسوولیتی ســخت برای رهبران ترکیه 
اســت. رهبرانی کــه نقِش قابل توجهی 
را در ایجاد خســارت های سیاسی برای 
 ایــن کشــور در ســال های اخیر بازی

 کرده اند«.

خبر ویژه

فرمانده کل ســپاه فاصله بین عملیات واقعی و رزمایش موشــکی ســپاه را تنها در تغییر زوایای پرتاب موشک 
دانست و گفت بنابراین دشمنان باید مراقب حرف ها و صحبت هایشان باشند.

ســردار سرلشــکر پاســدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز گذشته )جمعه( در 
حاشــیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشــترک پیامبر اعظم ص 1۷ ســپاه ، برگزاری این رزمایش بویژه در 
بخش موشکی را دارای پیام های بسیار واضح و آشکار توصیف و تصریح کرد: پیام این رزمایش هشدار جدی 
، واقعی و میدانی به تهدید های مقام های رژیم صهیونیســتی اســت که مراقب اشــتباهات و خطاهای خود 

باشند و اگر دست از پا خطا کنند ، دستانشان را قطع خواهیم کرد.
فرمانده کل ســپاه فاصله بین عملیات واقعی و رزمایش موشــکی ســپاه را تنها در تغییر زوایای پرتاب موشک 

دانست و اظهار کرد : بنابراین دشمنان باید مراقب حرف ها و صحبت هایشان باشند.
وی در ادامه آزمایش ســامانه های موشــکی دقیق و به روز تر شــده نیروی هوا فضای ســپاه و پرتاب های هم 
زمان از نقاط متعدد به ســوی یک هدف واقعی شــبیه ســازی شــده را ازاهداف این رزمایش برشمرد و گفت: 
این رزمایش ترکیبی از حرکت پهپاد های تهاجمی و موشک های بالستیک نقطه زنی بود که امروز توانست 

اهداف نزدیک به واقعیت ما را به شکل 100 درصد محقق کند .
فرمانده کل ســپاه در پایان انطباق عملیات تمرینی و واقعی را از محاســن رزمایش موشــکی برشــمرد گفت : 
همگان مشــاهده کردند، اهداف توســط تمام موشــک های پرتاب شده در آن واحد مورد هدف قرار گرفتند و 

منهدم شدند، این شرایط دقیقا شرایط واقعی است .

کل سپاه به صهیونیست ها هشدار جدی فرمانده 

امیرعبداللهیان:

کرات   در دور بعدی مذا
ایران و عربستان شرکت می کنیم

وزیــر امــور خارجه در صفحه اینســتاگرام خود 
گزارشــی از مالقات و رایزنی های اخیرش با فواد 
حســین - وزیر خارجه عراق - که به ایران ســفر 

کرده است، منتشر کرد.
حســین امیرعبداللهیان نوشت: »روز پنجشنبه 
پس از دیدار و گفتگو با جناب آقای »فؤاد حسین« 
همتای عراقی ام در نشســت خبری مشــترک با 
ایشان حضور یافتم و به تشریح رایزنی های انجام 

شده پرداختم.
طی هفته آینده وزیر راه و شهرسازی ایران به بغداد 
سفر می کند و مصمم هستیم راه آهن شلمچه به 
بصره در اسرع وقت عملیاتی شود. این موضوع به 
رفت و آمد بیشتر اتباع دو کشور و ترانزیت و تبادل 

کاال بین ایران و عراق کمک می کند.
در خصوص لغو روادید عام گفتگو داشــتیم. در 
ایــران آمادگی داریم در تکمیل بحث لغو روادید 
هوایی، لغو روادید عام بین دو کشور اجرایی شود. 
از سوی ایران همه مقدمات برای لغو روادید عام 
بــا عراق وجود دارد. وزیر خارجه عراق و مقامات 
ذیربــط در هیأت همراه، قرار شــد موضوع را به 

دقت پیگیری کنند.
همچنین درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردیم. 
درباره آخرین وضعیت مبارزه با تروریسم و داعش 
در عــراق و در ســوریه به اضافه آخرین وضعیت 
مذاکرات هســته ای ایران با 1+4 در وین گفتگو 
کردیــم. درباره مذاکرات هســته ای با آقای وزیر 
و مقامــات عالیرتبه عراق در مشــورت و تماس 

هستیم.
به کوشــش آقای فؤاد حســین و آقای مصطفی 
الکاظمی )نخســت وزیر عــراق( ما در دور آینده 
مذاکــرات ایران و عربســتان در بغداد شــرکت 
خواهیم کرد. از مساعی جمیله دولت عراق برای 
کمک به رفع سوءتفاهمات و بازگشت روابط ایران 

و عربستان به حالت طبیعی تشکر می کنم.

فعال اصولگرا:

 سفر خارجی خانواده مسئوالن 
کنترل نامحسوس می شود

در برخی کشــورها مثل کانادا که ســفیر نداریم، 
امکان نظارت بر ســفر خانواده های مســئوالن 

وجود ندارد.
یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی به صورت دورادور و نامحسوس 
بر سفر خارجی خانواده های مسئوالن نظارت می 
کنند تا آنها در دام دستگاه های جاسوسی آمریکا 

و صهیونیست ها گرفتار نشوند.
حمیدرضــا ترقی دربــاره عملکرد قوا در زمینه 
مقابلــه با فســاد اقتصادی اظهــار کرد: پرونده 
بــورس، ارز 4200 تومانی و ترک فعل هایی در 
برخی استان ها در موضوع آب یا بالیای طبیعی 
از مهمترین مواردی اســت کــه قوه قضاییه به 
آنها رسیدگی کرده است. همکاری دولت و قوه 
قضاییه در بستن گلوگاه های فساد بسیار مفید 
و تاثیرگذار بوده اســت. عزم دولت بر این اســت 
کــه زمینه های فســاد از بین بــرود تا نیازی به 

برخورد قضایی نباشد.
وی دربــاره عملکرد مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشان کرد: مجلس در بعد نظارتی عملکرد 
قابل قبولی داشــته اســت. گــزارش نظارتی بر 
عملکرد قوه مجریه چه در دولت قبل و چه دولت 
فعلی به موقع ارائه شد که گزارش مفصلی هم بود. 
گزارش تفریغ بودجه 99 نشان داد کجا در اجرای 
بودجه انحراف ایجاد شده است. از سویی نظارت 
مستقیم بر روند اجرای پروژه ها نیز از سوی رئیس 
و نمایندگان مجلس در استان ها انجام می شود 
تا بودجه اختصاص داده شده حیف و میل نشده 

و فسادی در این زمنیه رخ ندهد.
این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه سامانه 
اعالم اموال مســئوالن نقــش بازدارندگی دارد، 
تصریح کرد: این قانون محدود به مسئوالن خاصی 
است که کمتر از این بابت مشکلی داشته ایم، بلکه 
مشکل فساد بیشتر درباره آن مسئوالنی است که 
در گلوگاه های فسادخیز حضور دارند. به هر حال 
اکنون فساد تغییر چهره داده و از حالت مستقیم به 

غیر مستقیم و شیوه رانت درآمده است.
ترقی در ادامه درباره ســفر مســئوالن و خانواده 
های آنها به خارج از کشــور، اظهار کرد: در این 
زمینه پروتکلی وجود دارد و کمیسیونی ضرورت 
انجام سفر را بررسی می کند. در واقع این سفرها 
براســاس تصویب این کمیسیون انجام می شود، 
اما درباره ســفر فرزندان و خانواده های مسئوالن 
قانونــی نداریم، بلکه دســتگاه های اطالعاتی و 
امنیتی به صورت دورادور و نامحســوس بر اسن 
سفرها با هدف صیانت از خانواده مسئوالن نظارت 
می کنند تا آنها در دام های دستگاه های جاسوسی 
آمریکا و صهیونیست ها گرفتار نشوند. البته یک 
قانون درباره عدم تابعیت خارجی گرفتن فرزندان 

از قبل وجود دارد.
وی در پایان گفت: در برخی کشورها مثل کانادا 
که سفیر نداریم، امکان نظارت بر سفر خانواده های 
مســئوالن وجود ندارد. من معتقدم نیاز اســت تا 
شیوه مراقبت و صیانت از خانواده های مسئوالن 
تغییر داده شــود، زیرا دشــمن دنبال نفوذ و سوء 
استفاده از خانواده های مسئوالن است و باید حتی 
از فرزندان مســئوالنی که برای تحصیل به خارج 

کشور می روند، مراقبت کرد.

پیام رئیسی به پاپ
رئیس جمهور در پیامی با تبریک میالد حضرت عیسی 
)ع( به رهبر کاتولیک های جهان، تاکید کرد: گرامی داشت 
والدت حضرت عیسی )ع( فرصتی جهت یادآوری اسوه  
نوع دوستی و بشارت دهنده  رستگاری مستضعفان است.

ســیدابراهیم رئیســی رئیس جمهور در پیامی با 
تبریک فرا رســیدن میالد عیســی بن مریم )ع( 
بــه پاپ فرانســیس رهبــر کاتولیک های جهان و 
همه ی مسیحیان جهان، گرامی داشت این والدت 
پربرکــت را فرصتی جهــت تکریم حضرت مریم 
)سالم اهلل علیها( و یادآوری خصایص اخالقی اسوه  
نوع دوستی و بشارت دهنده  رستگاری مستضعفان، 
حضرت مسیح)ع( در ایستادگی در برابر ظلم و جور 
سلطه گران و امیدبخشی به آینده ای درخشان برای 

بشریت دانست.

 گفت وگوی معاون وزیر خارجه کره 
با سفیر ایران در سئول

وزارت امور خارجه کره اعالم کرد: معاون وزیر امور خارجه 
این کشور با سفیر ایران در سئول دیدار و گفت  وگو کرده 

است.
بــه گزارش خبرگزاری یونهاپ کره، وزارت امور خارجه 
کره جنوبی اعالم کرد، چوی جونگ کان معاون وزیر امور 
خارجه این کشور روز جمعه با سعید بادامچی شبستری 
سفیر ایران در سئول درباره مسائل دوجانبه »بالتکلیف« 

صحبت کرده اند.
وزارت خارجه کره ادامه داد، چوی با بادامچی شبستری 
دیدار و تاکید کرد سئول با در نظر داشتن اهمیت روابط 
سئول-تهران،  به تالش های دیپلماتیک برای پیش برد 

مذاکرات پیرامون برنامه هسته ای ایران ادامه می دهد.
آن هــا همچنین توافق کردند همــکاری نزدیک برای 
حل وفصل مسائل دوجانبه »بالتکلیف« را حفظ کنند. 
وزارت امور خارجه کره در این باره توضیح بیشتری نداده 
است اما به نظر می رسد این مسائل دربرگیرنده مشکل 

پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی بوده باشند.
حدود ۷ میلیارد دالر پول ایران در دو بانک کره ای و تحت 

تحریم های آمریکا بلوکه شده است.

اولیانوف: 

کرات وین جبهه متحدی  در مذا
علیــه ایران وجود ندارد

نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در وین به 
اظهارات یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی واکنش نشان داد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین 
المللی در وین در واکنش به پیامی از ابوالفضل عمویی، 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اسالمی ایران که درباره مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در وین گفته بود،  »ضرب االجل چند هفته ای 
برای غرب است، نه ایران. اگر در دست یافتن به توافقی 
خوب جدیت دارید، از لجاجت دست بردارید و پیشنهاد 
ایران برای رفع تحریم ها را بپذیرید. زمان به نفع شما پیش 
نمی رود«، در صفحه توییترش نوشت: از لحاظ مفهومی، 
ما طرفدار رویکردی متفاوت هستیم. ما با این درک پیش 
مــی رویــم که همه ی ما  »در یک قایقیم«. در مذاکرات 

وین، هیچ جبهه ی متحدی علیه ایران وجود ندارد. 
اولیانوف ادامه داد: ایران شریک ارزشمند و محترم ماست. 
ما باید به اتفاق هم راهکارهایی را پیدا کنیم که برای همه 

قابل قبول باشند. 
اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می شود که دور هفتم 
مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین چند روز پیش 
پایان یافت و دور هشــتم قرار است دوشنبه هفته پیش 

رو)۶ دی( برگزار شود.

احتمال نامزدی کلینتون در انتخابات 2024 
آمریکا به جای بایدن

 جدال تکراری با ترامپ 
برای خانم بازنده؟

رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی پیش 
بینی کرد هیالری کلینتون بار دیگر در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 2024 از حزب دموکرات برای ریاست 

جمهوری این کشور نامزد می شود.
بــه گزارش پایگاه جی.دبلیو.ان، نیوت گینگریچ، رئیس 
جمهوریخــواه اســبق مجلس نماینــدگان آمریکا در 
 The Ingraham Angle اظهاراتــی در برنامــه
جــو بایــدن رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داد 
و بــه مدیریــت او در قبال اقتصــاد، کووید-19 و بحران 
مــرزی آمریکا به عنوان دالیــل افول محبوبیت بایدن 
در نظرســنجی ها اشــاره کرد. گینگریچ در صحبتش 
در مورد نامزدهای احتمالی ریاســت جمهوری 2024 
آمریکا گفت: انتظار دارم بایدن بار دیگر نامزد نشود. اگر 
بایدن که اکنون ۷9 ساله است برای دور مجدد ریاست 
جمهوری نامزد شود، حزب دموکرات "در وضعیت شوک 
آوری" قرار خواهد گرفت. گینگریچ معتقد است از آنجایی 
که کاماال هریس، معاون رئیس جمهور فعلی "ضعیف تر" 
از بایدن است و مشابه با او در نظرسنجی ها نتایج سطح 
پایینی کسب می کند، هیالری کلینتون، نامزد دموکرات 
ها در انتخابات ریاست جمهوری 201۶، می تواند دوباره از 
جانب این حزب برای ریاست جمهوری نامزد شود و به 
طور بالقوه این انتخابات شاهد یک رقابت مجدد بین او و 
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا باشد؛ کسی که 
طبق پیش بینی بسیاری از کارشناسان احتماال دوباره 

برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد شود.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد

  طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی برای 
معرفی خانه هــای خالی تا پایان آذرماه 
ســال جاری فرصت داشت در حالی که 
ایــن وزارتخانه ادعای ارســال اطالعات 
2.۳ میلیــون خانه خالی را به ســازمان 
امور مالیاتی داشــت، اما سازمان مالیاتی 
اعالم می کند که این اطالعات را دریافت 
نکرده است. از سوی دیگر، سامانه امالک 
و اسکان نیز به دلیل مشکالتی فعال امکان 
ثبت اطالعات ســکونتی برای شناسایی 
خانه های خالی و صاحبان آن ها را ندارد.

 بر اســاس قانون مالیات خانه های خالی 
مصوب آذرماه ســال گذشته، اگر واحد 
مســکونی در شهر های باالی 100 هزار 
نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، 
مشــمول مالیات می شــود و به ازای هر 
ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به 
شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر 
مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر 
مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 

1۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
در این بین، وظیفه شناســایی خانه های 
خالی را بر عهده وزارت راه و شهرســازی 
از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته 
شده است، اما در حال حاضر امکان درج 
اطالعات ســکونتی در ســامانه امالک و 
اسکان وجود ندارد و رستم قاسمیـ  وزیر 

راه و شهرسازیـ  گفته است که به زودی 
این سامانه مجددا راه اندازی خواهد شد.

از ســوی دیگر، ماه هاست که بین وزارت 
راه و شهرســازی و سازمان امور مالیاتی 
اختالف بر ســر معرفی خانه های خالی 
ایجاد شده است زیرا، وزارت راه می گوید 
که اطالعات 2.۳ میلیون خانه خالی را به 
سازمان امور مالیاتی داده، اما این سازمان 
اعالم می کند که این اطالعات را دریافت 

نکرده است.
در این زمینه، رئیس سازمان امور مالیاتی 
گفتــه بود که تا زمانی که مهلت قانونی 

در نظر گرفته شــده بــرای وزارت راه و 
شهرســازی به منظور تکمیل اطالعات 
مربــوط به خانه های خالی تمام نشــده 
اســت، اطالعاتی کــه در این زمینه در 
اختیــار وزارت اقتصاد و ســازمان امور 
مالیاتی قرار می گیرد، نمی توان به عنوان 

اطالعات نهایی تلقی کرد.
اختــالف دیگری کــه در زمینه معرفی 
خانه هــای خالــی مطرح می شــود، به 
چگونگی معرفی این واحد ها بر می گردد 
که گفته می شــود، اطالعات به صورت 
دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان 

امور مالیاتی شده، اما سازمان امور مالیاتی 
ترجیــح می دهــد که این اطالعات را در 

قالب سامانه دولتی دریافت کند.
این در حالی است که مسئوالن سازمان 
مالیاتی بار ها ســامانه امالک و اسکان را 
مرجع اطالعات واحد های خالی از سکنه 

اعالم کرده اند.
سرانجام، کمیسیون اصل 90 مجلس به 
این اختالف اینگونه خاتمه داد که به دلیل 
پایین بودن ضریب امنیت سامانه امالک 
و اســکان در پی حمله سایبری تابستان 
امســال که به توقف دو ماهه این سامانه 

منجر شــد، ســامانه ای امن با محوریت 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد 
شود که تاکنون چنین سامانه ای طراحی 
و به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشده 

است.
الزم بــه ذکر اســت که مجوز ایجاد یک 
ســامانه جدید قرار است توسط مجلس 
ارائه شود و قبال این مجوز از سوی ستاد 

ملی کرونا ارائه شده بود.
از آنجا که طبق بند یک تبصره ۸ ماده 1۶9 
مکرر قانون مالیات های مســتقیم باید تا 
پایان آذرماه، اطالعات خانه های خالی به 
دست سازمان مالیاتی می رسید که این 
سازمان تا پایان دی ماه به صاحبان این 
خانه ها اطالع دهد تا با فرصت یک ماهه 
مالیات را وصول کند؛ اما در حال حاضر، 
۳ روز از مهلت قانونی ارســال اطالعات 
واحد های خالی از سکنه گذشته و خبری 
از این اطالعات نیست و اخذ این مالیات 

را درگیر اختالفات کرده است.
بنابراین، در حالی به ماه های پایانی سال 
نزدیک می شویم که صاحبان خانه های 
خالــی باید تا پایان بهمن ماه نســبت به 
پرداخت مالیات مربوطه طبق قانون اقدام 
کنند، اما فعال نه تعداد و نه صاحبان این 
خانه ها مشــخص نشده است که اجرای 
این قانون در ســالجاری را دور از تصور 

می کند.

مالیاتی در پیچ وتاب اجرا

مهلتتمامشدوخانههایخالیمعرفینشدند

بر اساس اعالم اتاق اصناف ایران؛

کاال، الزامی شد درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم 
اتــاق اصناف ایران دســتورالعمل عرضــه 14 اقالم کاال را به اتحادیه ها و 

اتاق های اصناف سراسر کشور اعالم کرد.
در راســتای شفاف ســازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر 14 قلم 
کاال، دســتورالعمل عرضــه این اقالم را بــه اتحادیه ها و اتاق های اصناف 

سراسر کشور اعالم کرد.
موارد این دســتور العمل بر اســاس نامه های شماره ۳۷0/400/404۸۵ 
مورخ 02/09/1400 و 41۸92/400/۳۷0 مورخ 2۸/09/1400 سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این اتاق، بدین شرح است:
– قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کاال باید عیناً منطبق 
با قیمت فروش بر اســاس صورتحســاب های صادره ) فاکتورهای فروش 
( باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و یا معاف از مالیات بر ارزش 
افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود.
– هــر گونــه تخفیف بیش از ۳% باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده 
درج شــده بر روی کاال صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳ درصد خارج 
از قیمــت درج شــده بــر روی کاال از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت 
گذاری اعالمی از سوی سـازمان حمایت بوده و باید از این گونه اقدامات 

خودداری شود.
– در مواردی از قبیل )مناسبت های ویژه، پایان سال، اعیاد و … ( و لزوم 
اعطای تخفیف های مقطعی بیش از میزان تعیین شده ، واحدهای مربوطه 
باید نسبت به اخذ مجوز الزم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
محــل تولیــد، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف 

کنندگان اقدام کنند.
– حداکثر مبلغی که توســط مجموع حلقه های توزیعی از تأمین کننده 
تا مصـرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه شود، 
شــامل مجموع ضریب ســود پخش سراسری )10 درصد( و سود خرده 
فروشی )برای کاالهای اعالم شده 10-۷ درصد منطبق با ضرایب خرده 

فروشی مصوب( باشد.
– در مواردی که توزیع کاال به صورت پخش سراسری نباشد، مبلغ فوق 

به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می یابد.
– خرده فروشــان باید نســبت به نصب برچســب قیمت مصرف کننده با 
لحاظ سود و هزینه های مجاز در چارچوب مصوبات اقدام کرده و همچنین 

درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج کنند.

لذا با عنایت به بند 2۳سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت 
»شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه 
هــای نظــارت بر بازار« و همچنین ایجــاد رقابت، تعدیل و واقعی کردن 
قیمت ها، اصالح نظام توزیع کاال و جلوگیری از ســوء اســتفاده احتمالی 
ضروری است، کلیه واحدهای صنفی توزیع کننده از تاریخ 2۷/09/1400 
از خرید کاالهای آب معدنی، آب میوه، ماءالشــعیر، نوشــابه های گازدار، 
غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو و از تاریخ 04/10/1400 
پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون 
و ماشــین لباسشــویی بدون درج قیمت تولیدکننده بر روی بسته بندی 
خودداری و نسبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ سود و هزینه 

های مصوب به منظور شفاف سازی اقدام کنند.
گفتنی اســت، این طرح مطابق »دســتورالعمل مدیریت بازار کاالهای 
واســطه ای و نهایــی« ابالغی طــی نامه شــماره 211۷۳۸/۶0 مورخ 
۶/9/1400 وزیر  صنعت و معدن و تجارت ) تصاویر پیوست( در مرحله 
اول به صورت آزمایشی طی مدت شش ماه اجراء خواهد شد و دیگر اقالم 

کاالیی نیز به مرور افزایش خواهند یافت.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: میزان سفر ایرانی ها 
به ترکیه افزایش پیدا کرده اســت، به طوری که بســیاری از هتل های وان با 

ایرانی ها پر شده است.
مهدی موسایی در مورد تاثیر کاهش ارزش پول ملی ترکیه بر تجارت ایران 
با این کشور اظهار کرد: با کاهش ارزش لیر ترکیه، صادرات ما کاهش یافته 
و طبیعتا بازار رقابتی را برای ما سخت تر می کند. از جهاتی در بقیه بازارها در 
رقابت با ترکیه صادرات برای ایران سخت تر می شود و از طرف دیگر تاکنون 
قیمت های ما نسبت به لیر برای تجار ترک جذاب تر بود اما طبیعتا االن این 

جذابیت کمتر می شود.
وی افزود: به علت کاهش ارزش لیر بسیاری از بازگانان ترکیه ای میل و رغبتی 
به خرید ندارند ولی به احتمال زیاد این وضعیت موقتی است. شرکت های ترک 
درحال حاضر از انعقاد قراردادهای بلندمدت کنار کشیده اند و قراردادهایی 

هم که در شرف انعقاد بود دچار وقفه شده است.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در مورد آخرین وضعیت تجاری 
ایران با این کشور تصریح کرد: در حالت کلی صادرات ما نسبت به سال های 
قبل بهتر و تراز تجاری ما نیز مثبت شــده اســت. یعنی میزان صادرات ما به 
ترکیه از میزان واردات پیشــی گرفته اســت. از ژانویه تا اکتبر 2021 نسبت 
بــه ژانویــه تا اکتبر 2020 میزان صادرات ایران به ترکیه ۵۳ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
وی با اشــاره به علل افزایش صادرات به ترکیه گفت: علت افزایش صادرات 
این اســت که قیمت انرژی و کارگر در ایران چندین برابر نســبت به ترکیه 
ارزان تر است و از نظر لجستیکی هم از آنجا که مرز بازرگان را با ترکیه داریم، 
هزینه کمتری دارد. به همین علت قیمت تمام شــده کاال در ایران بســیار 
کمتر از دیگر کشورهای جهان از جمله ترکیه است. افزایش صادرات بیشتر 

در مورد پتروشیمی و خشکبار بوده و افزایش صادرات پوشاک به این کشور 
هم فوق العاده بوده است.

موسایی در پاسخ به سوالی در مورد سیر صعودی سفر ایرانی ها به شهرهای 
ترکیــه بعــد از کاهــش ارزش لیر بیان کرد: میزان ســفر ایرانی ها به ترکیه 
افزایش پیدا کرده است، به طوری که بسیاری از هتل های وان با ایرانی ها پر 
شده است. علی رغم اینکه در فصل سرما ترکیه از نظر توریستی استقبالی 
نمی شود اما از نظر ایرانی ها سفر به ترکیه به علت کاهش قیمتی که اتفاق 

افتاده بسیار جذاب شده است.
وی در ادامه با تاکید بر زیان ده بودن سرمایه گذاری در حوزه امالک ترکیه برای 
ایرانیان خاطرنشان ساخت: کسانی که در حوزه ملک ترکیه سرمایه گذاری 
می کنند دچار زیان می شوند. ترکیه 4۸1 میلیارد دالر بدهی خارجی دارد 
و سرمایه گذاری روی ملک در این کشور برای ایرانی ها سودآور نخواهد بود.

سقوط ارزش لیر، ایرانی ها را راهی ترکیه کرد

گفت و گو
 اظهارات جنجالی وزیر کار درباره یارانه

 و افزایش سن بازنشستگی

موافق یارانه نقدی هستیم

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در 
دولــت موافق پرداخــت یارانه نقدی به مردم 
هســتیم و بخش غیر نقدی به ســازمان های 

خدمات رسان می رسد.
حجــت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در خصوص اقدامات دولت سیزدهم 
برای اشــتغال گفت: فعالیت زیســت بوم ملی 
اشتغال، ایجاد 21۵ هزار فرصت شغلی جدید 
طی ۳ ماهه گذشته در سامانه رصد، توافق با 2۶ 
دستگاه ها برای ایجاد یک میلیون و ۸۵0 هزار 
شــغل طی 1۸ ماه از اقدامات دولت سیزدهم 

برای اشتغال است.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: 
بر اســاس آمار خالص بیمه شــدگان تامین 
اجتماعــی 1۳0 هزار نفــر افزایش پیدا کرده 
است. با این حال ۷ الی ۸ میلیون مشاغل غیر 
رسمی داریم که بیمه ندارند و تا زمان تکمیل 
زیست بوم اشتغال اتکای ما برای نرخ بیکاری 

بر داده های مرکز آمار است.
عبدالملکــی ادامــه داد: 1۷1 عنــوان برنامه 
اشــتغال تدوین شــده کــه اولویــت آن بر 
فعالیت های تعطیل شده و نیمه تعطیل است 
طراحی و تدوین اطلس الگوهای اشــتفالزایی 

کشور با کمک ۷1 دستگاه انجام شده است.
وی افزود: توسعه آموزش های مهارتی، تامین 
مالــی، تقویت فناوری کارهایی اســت که در 
کف میدان بازار کار باید انجام شود. از باال هم 
تســهیل صدور مجوزهای کسب وکار را داریم. 
تبدیل مجوز محور بودن به ثبت مشاغل خانگی 
مثل موسســات  فنی وحرفــه ای از مصوبات 
دیگر جلســه ی دوم شورای عالی اشتغال بود 
و مصوبات جلســه ی گذشــته به طور متوسط 
۳0 درصد پیشــرفت داشــته و پیش بینی ما 
این اســت که تا پایان ســال وضعیت اشتغال 

بهتر خواهد شد.
وجود بی عدالتی در اشتغال

عبدالملکی تصریح کرد: 2.۵ میلیون نفر بیکار 
مطلق در کشــور داریم که حتی یک ســاعت 
در هفته کار نمی کنند و در اولویت هســتند 
امــا برای آن هایی که اشــتغال ناپایدار و غیر 
رســمی دارند هم باید برنامه ریزی شــود. دو 
میلیون و 100 هزار نفر ناامید از کار داریم که 
اگر چرخ اشتغال به گردش در بیاید متقاضی 

کار می شوند.
وی گفت: تامین مالی، اهدای تســهیالت در 
رسته های شغلی مختلف به شرط ارائه لیست 
بیمه شدگان و ایجاد اشتغال از کارهایی است 

که در تولید انقالب ایجاد می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: 
سامانه جامع کاریابی ها که از امروز کار خود 
را آغاز کرده است، سه نوع مخاطب مختلف 
دارنــد. اول کاریابی هــا و بعد کارفرمایان و 
کارجویان البته این ســامانه مثل بازار است 
و ممکن اســت به دالیــل مختلف کارفرما 
یا کارجو نتیجه مورد نیاز خود را به دســت 

نیاورند.
موافق یارانه نقدی هستیم

عبدالملکــی درباره باز توزیع منابع حاصل 
از حــذف ارز 4200 ادامــه داد: ارز 4200 
حداقــل ۳0 درصد انحراف دارد و منافع آن 
به مردم نمی رســد و باید اصالح شــود و بر 
اساس الیحه بودجه ارز 4200 تومانی حذف 
خواهد شــد اما عواید حاصل از آن در قالب 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها به شکل های 
مختلف توزیع می شود در نتیجه یارانه نقدی 
بخشی از مردم افزایش خواهد یافت. بخشی 
از ایــن یارانه به ســازمان های بیمه گر بابت 
دارو پرداخت خواهد شد مقداری هم صرف 

تولید می شود.
وی افــزود: در موضوع یارانه ها این که به چند 
دهک  چه یارانه هایی پرداخت شــود منوط به 
آیین نامه های بعدی اســت و این که یارانه به 
صورت کاالیی باشد تصریح نشده و ما در دولت 
ایــن نظر را نداریم ما موافــق پرداخت یارانه 
نقدی به مردم هســتیم و بخش غیر نقدی به 

سازمان های خدمات رسان برسد.
وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی درباره افزایش 
سن بازنشستگی در بودجه اظهار کرد: کاهش 
ورودی صندوق هــای بازنشســتگی و به تبع 
کاهش هزینه های آنها نتیجه ی افزایش ســن 
بازنشســتگی اســت با توجه به این که امید به 
زندگــی افزایــش پیدا کــرده و صندوق های 
بازنشســتگی تحت فشــار هســتند باید این 

اتفاق به تدریج انجام شود.

گفت و گو

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

ارز ۴200  تومانی برای گندم و دارو 
حذف نمی شود

حجت االســالم محمدرضا میرتاج الدینی، نایب 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیشنهاد دولت 
بــرای حــذف ارز ترجیحی برای برخی کاالها در 
ســال آینده، گفت: در حال حاضر برای چند نوع 
کاالی اساســی از جمله گندم ، دارو و نهادهای 
دامی این ارز اختصاص داده می شــود.وی با بیان 
اینکه پیشــنهاد دولت حذف ارز ترجیحی برای 
نهادهای دامی در سال آینده است، افزود: قطعا ارز 
4200 تومانی برای تهیه دارو و گندم در سال آینده 
حذف نخواهد شــد و این اقالم با ارز ترجیحی به 
دست مردم خواهد رسید.نماینده تبریز در مجلس 
با بیان اینکه متاســفانه طی این ســال ها با وجود 
تخصیص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساســی 
اما این کاالهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به 
دست مصرف کننده ها نرسید و تنها عده ای خاص 
از رانت ارز یارانه ای استفاده کردند، افزود: البته اگر 
دولــت بخواهد ارز ترجیحی برای نهادهای دامی 
را حذف کند باید مدیریتی در این زمینه داشته 
باشد که قیمت ها بی رویه افزایش پیدا نکند تا به 
قشر آسیب پذیر جامعه فشار مضاعفی وارد نشود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید راهکاری برای 
جبران کاهش قدرت خرید مردم پس از حذف ارز 
ترجیحی ارائه کند، اظهار داشت: البته پیشنهاداتی 
در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود که 
یک پیشنهاد این است با توجه به آثار تورمی حذف 
ارز 4200 از نهاده دامی در برخی کاالهای مورد 
نیاز مردم و به منظور حفظ قدرت خرید اقشــار 
ضعیف و متوســط جامعه، رقمی در قالب کارت 
اعتباری به دهک های مختلف ارائه شــود و یک 
پیشــنهاد دیگری نیز مطرح شده که یارانه مورد 
نظر برای تامین کاالی اساســی در همان کارت 

یارانه ای افراد شارژ شود.

برجام به نتیجه نرسد، شرکت های سوئیسی ایران 
را ترک می کنند

 تهاتر چای در برابر نفت
 جای تاسف دارد

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس اظهار 
داشت: موضوع مورد اهمیت انتقال تکنولوژی است 
که ما نمی توانیم با روش تهاتر آن را وارد کشور کنیم. 
کشور های صاحب تکنولوژی قبول نخواهند کرد 

که در مقابل نفت به ایران تکنولوژی دهند.
 شریف نظام مافی در مورد سیاست تهاتری در کشور 
اظهار کرد: این روش کار کوتاه مدت بوده و چاره ای 
از بخــش صنعتی و به خصوص تولید را نمی تواند 
برطرف کند. تهاتر در تاریخ بشریت، روشی مربوط به 
قبل از به وجود آمدن واحد پولی است و یقینا دلیلی 
وجود داشته که دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
اگر برنامه برای پیشرفت صنعت، اشتغال و صادرات 
داریم نمی توانیم نیاز های خود را با تهاتر حل کنیم.

وی بــا اشــاره به تهاتر چای ســریالنکا با نفت 
گفت: جای تاســف است که ما ذخایر ملی خود 
را صــرف مــواد مصرفی آن هم محصولی مانند 
چای می کنیم که نیاز مبرم یا مرگ و زندگی ما 
نیست. چه بسا می شد این تهاتر را در زمینه دارو 
برای بیماران سرطانی یا اقالمی استفاده کرد که 
باعث پیشرفت اقتصاد شود. چای یا دیگر اقالم 
برای اساس عادت مصرف می شود و نیاز مبرمی 
به آن نداریم بنابراین می توان گفت که ما ذخایر 
ملی خــود را صرف یک عادت می کنیم.رییس 
اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوئیس بیان 
کرد: بعید اســت که کشورهای پیشرفته حاضر 
باشند در زمینه تجارت روش هایی مانند تهاتر را 
استفاده کنند. بنابراین برای رفع نیازهای تولیدی 
و صادراتی ما کشــورهایی که از نظر اقتصادی 
پیشرفته هستند، حاضر به چنین کاری نمی شوند 
چراکه ارزش افزوده کاالی تولیدی این کشورها 
در معامله ای که تکنولوژی در مقابل نفت بدهند 
از بین می رود. اگر بخواهند این کار را انجام دهند 
ترجیح می دهند که مکانیزم با پول یا اعتبار باشد.

وی ادامه داد: نهایتا بتوان با کشورهای جهان سوم 
تهاتر را پیش برد؛ برای مثال می توان به سریالنکا 
اشــاره کــرد که به تازگــی از یک جنگ داخلی 
وحشتناک خارج شده و اقتصاد این کشور بسیار 
ضعیف بوده و تنها بر اساس کشاورزی است.وی 
در ادامه اضافه کرد: بنابراین موضوع مورد اهمیت 
دیگر انتقال تکنولوژی است که ما نمی توانیم با 
روش تهاتر آن را وارد کشــور کنیم. کشــورهای 
صاحب تکنولوژی قبول نخواهند کرد که در مقابل 
نفت به ایران تکنولوژی دهند چراکه آنها مواد خام 
را با مشقت زیاد تبدیل به محصولی کرده اند که 
این فرآیند تبدیل یک ارزش افزوده ایجاد کرده 
است. بنابراین حاضر نمی شوند تکنولوژی را در 
مقابل مواد خام بفروشند.نظام مافی گفت: بعد 
از خروج امریکا از برجام، بسیاری از شرکت های 
سوئیســی از ایران خارج نشــدند. اما بیشــتر 
شرکت هایی که همچنان در ایران کار می کنند 
با سرمایه انباشته ای مواجه هستند که نمی توانند 
سود آن را خارج کنند یا پول سهامداران را بپردازند 
یا حتی نمی توانند برای واردات مواد اولیه و قطعات 
پرداخت داشته باشند. مشکالت بسیار بسیار زیاد 
است و من تعجب نخواهم کرد اگر در صورتی که 
در ســال آینده مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، 

تعداد این شرکت ها در ایران کمتر شود.

انحصارگران لوازم خانگی: دولت اجازه ورود لوازم خانگی را ندهد
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشــاره به اینکه دخالت های دولت در 
قیمت گذاری بیشتر شده است، گفت: این مطلب را به کمیسیون مجلس و وزارت 

صمت اعالم کرده ایم که سیاست های سرکوب قیمتی باید کنار گذاشته شود.
 عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پاسخ به این سوال که 
وضعیت تامین و تولید مواد اولیه لوازم خانگی در ماه های اخیر چگونه است، گفت: 
صادقانه بگویم، اگر دولت دخالت نکند، فضا برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
آرام می شود، دولت اگر فضا را برای بخش خصوصی خالی کند و اجازه دهد که 
فعاالن بخش خصوصی کار خودشان را انجام دهند، همه چیز در مسیر آرامش 

قرار می گیرد و درست می شود.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیان داشت: یکی از دخالت های دولت 
دریافت کدملی از خریداران لوازم خانگی است، این در حالی است که خریداران 
لوازم خانگی بعضا از دادن کد ملی خود به فروشنده امتناع می کنند و لذا این کارها 
بجز اینکه مصرف کننده را به سمت خرید کاالی قاچاق سوق دهد، نتیجه ای ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که ارائه کد ملی برای خرید لوازم خانگی اختیاری است 
و فعال الزامی به ارائه آن از سوی خریدار نیست، پس این موضوع چگونه می تواند 
بر بازار تاثیرگذار باشد، گفت: از جزئیات این طرح اطالع ندارم، اما هدف از اجرای 
این طرح جلوگیری از احتکار عنوان شده  است. این در حالی است که  مصرف 

کننده کاالی مورد نیاز خود را به صورت تک خریداری می کند و تولید کنندگان نیز 
برای فروش کاالهای خود به بنکداران بسته های تشویقی مانند سفرهای سیاحتی، 
زیارتی و حتی سفرهای خارج از کشور می دهند، پس این شرایط نشان می دهد 
که اتفاقا تولیدکنندگان به فکر عرضه کاالهای خود از روش های مختلف هستند 

و مشکل و کمبودی وجود ندارد که منجر به احتکار کاالی لوازم خانگی شود.
دخالت های دولت در بخش های قیمت گذاری بیشتر شده است

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دخالت دولت 
در بخش های تولیدی کاهش یافته است، گفت: خیر، اتفاقا برعکس دخالت های 
دولت  بیشتر شده است، به خصوص در بخش قیمت گذاری، واقعیت این است که 
ما این مطلب را بدون تعارف به کمیسیون مجلس  و مرکز پژوهش های مجلس و 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده ایم که سیاست های سرکوب 

قیمتی را کنار بگذارید.
افزایش ۸0 درصدی قیمت مواد اولیه

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهار داشت: قیمت مواد اولیه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۸0 درصد تورم داشته، بنابراین در این شرایط 
اصرار بر اینکه به صورت دســتوری قیمت ها را پایین نگه داشــتن به ضرر 

مصرف کننده است.

وی افزود: قیمت گذاری کاال  براساس فرمول اقتصادی انجام می شود و لذا امکان 
ندارد، وقتی قیمت تمام شده یک کاال برای تولید کننده A ریال تمام می شود، 
انتظار داشت که تولید کننده آن کاال را به قیمت A منهای 10 ریال عرضه کند.

هاشمی گفت: بنابراین هر زمان که با توجه به تورم، یا افزایش قیمت ارز و سایر 
مولفه ها، تولیدکنندگان لوازم خانگی مجبور به افزایش قیمت می شوند و درخواست 
افزایش قیمت را مطرح می کنند، وزارت صمت یا ســازمان حمایت این اجازه را 
نمی دهند. این در حالی است که  اقتصاد دستورپذیر نیست. بخش خصوصی که 
کارمند دولت نیست.وی با تاکید بر اینکه  تولید کنندگان به این شیوه نمی توانند 
مسیر را ادامه دهند، بیان داشت: ضمن اینکه سخت گیری در رابطه با قیمت گذاری 
این عالمت دهی را به تولید کننده می دهد که سرمایه گذاری نکنید.هاشمی در 
پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت لوازم خانگی توسط تولید کننده 
تعیین می شود، پس چگونه دولت در قیمت گذاری این بخش دخالت می کند، 
اظهار داشت:  بله ، تولید کننده لوازم خانگی قیمت فروش را تعیین می کند، اما 
این قیمت با استفاده از پارامترها و مولفه ها تعیین شده است و تا زمانی که این 
قیمت توسط سازمان حمایت تایید نشود و سامانه 124 سازمان حمایت آن را 
تایید نکند، قیمت ها جدید اعمال نمی شود و هر گونه افزایش قیمتی در غیر این 

چارچوب تخلف محسوب می شود.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

یک کارشناس انرژی :

اختصاص بنزین به افراد به شرط عدم تغییر قیمت سیاست درستی است
در روزهای گذشــته از طرح جدید دولت برای مدیریت ســوخت 
رونمایی شــد. در رابطه با این طرح علی بهادری ســخنگوی دولت 
اظهار کرد: در این طرح مقررشده به صورت آزمایشی در دو جزیره 
قشــم و کیش، ســهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص 
پیدا کند و قیمت عرضه هیچ تفاوتی با نرخ فعلی نخواهد داشــت. 
محمدرضا لواســانی، سرپرســت سازمان منطقه آزاد کیش در این 
باره گفت: از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای 
خودرو یا فاقد خودرو تعلق می گیرد، میزان یارانه تخصیصی به ازای 
هر نفر، معادل 20 لیتر بنزین به نرخ 1,۵00 تومان اســت.به گفته 
لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و 

افراد در صورت نداشتن خودرو می توانند این یارانه را با اپلیکیشنی 
که به همین منظور طراحی شــده اســت به فروش برسانند. طبق 
ایــن طــرح، افرادی که به هر دلیل، امکان فروش ســهمیه خود یا 
انتقال به دیگری را نداشــته باشــند، بعد از مدت مشخصی، مبلغ 
آن را به صورت فروش خودکار، در حســاب خود دریافت خواهند 
کرد. جواد نوفرستی، کارشناس انرژی افزود: به اعتقاد بنده از سال 
9۷ که جهش های ارزی و کاهش ســرمایه اجتماعی داشــته ایم تا 
حداقل تا دوسال آینده فرصت برای جراحی های بزرگ اقتصادی 
و هر تصمیم تورم زایی فراهم نیست.در مورد این طرح اگر مبنا بر 
این باید که مجموع بنزین سهمیه ای که معادل ۵۵ تا ۶0 میلیون 

لیتر است را به جای اختصاص به خودروها به افراد تخصیص دهیم، 
این امر کاماًل عادالنه اما نیازمند مالحظاتی اســت.وی با اشــاره به 
تجربه مشــابه این اتفاق در ســهام عدالت گفت: اگر مردم بخواهند 
با این قیمت در ســامانه ای بفروشــند بیشترین سود را پرمصرف ها 
می برنــد و عایــدی به افراد مســتضعفی که دولت قصد حمایت از 
آن ها را داشــته نمی رسد.این کارشــناس انرژی خاطرنشان کرد: 
الزمه جوابگو بودن این طرح این است که خود دولت واسطه بین 
خریدار و فروشــنده باشــد و قیمت آزاد بنزین هم هیچ تغییری 
نکند. مردم باید در پایان دوره بتوانند سهمیه مازاد بنزین خود را 

تبدیل به پول نقد کنند.

تا مهرماه سال ۱۴0۱ تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز می شود

خبریخوشبرایفاز۱۱پارسجنوبی

کوتاه از انرژی

بین الملل

با وجود تحریم ها محقق شد ؛ 

افزایش سهم نفت در رشد اقتصادی 
ســهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشــور 
در ۶ ماهه اول امســال در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل رشد 1۵.2 درصدی را نشان 
می دهد که حکایت از رشد صادرات نفت ایران 
با وجود تداوم تحریم ها دارد.با فروکش کردن 
همه گیــری کرونــا در جهــان، اقتصادهای 
کوچــک و بزرگ دنیا بعد از دو ســال رشــد 
پایین اقتصادی، حاال خود را برای رونق تولید 
آمــاده می کنند.در این میان ایران نیز اگرچه 
همچنان با تحریم های شدید آمریکا رو به رو 
است اما توانسته رشد اقتصادی خود را از 1.۸ 
درصد در ۶ ماهه اول ســال 99 به ۳.۳ درصد 
در ۶ ماهه اول امسال برساند.این اعداد نشان 
می دهد اقتصاد ایران در ۶ ماهه امســال در 
مقایســه با مدت مشاب سال قبل 1.۵ درصد 
بزرگتر شده اســت.نگاهی به رشد اقتصادی 
کشور بدون احتساب نفت اما نشان می دهد که 
اقتصاد بدون نفت در ایران در ۶ ماه اول امسال 
تنها 0.۵ درصد افزایش داشته و از 1.9 درصد 
در بهار و تابستان سال 99 به 2.4 درصد در ۶ 

ماهه اول سال 1400 رسیده است.رشد تولید 
ناخالص داخلی در گروه نفت نیز تایید می کند 
که سهم نفت در رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری بیشــتر شــده به گونه ای که اگرچه در 
۶ ماه اول ســال 99، گروه نفت رشدی منفی 
0.1 درصدی را به ثبت رسانده بود.این اعداد 
نشان می دهد صادرات نفت ایران در این مدت 
با وجود تحریم ها افزایش داشته است.پیش از 
ایــن نیز رئیس جمهوری گفته بود که تحریم 
مــا را در پیشــرفت مصمم تر می کند و امروز 
آثار این باور را در قالب بعضی از گشــایش ها 
در صادرات نفت و وصول درآمد آن مشــاهده 
می کنیــم. همزمان بــا روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، روش های جدید برای فروش نفت 
در دســتور کار قرار گرفت. جواد اوجی یکی 
از مهمتریــن برنامه های خود برای مدیریت 
وزارت نفــت را افزایــش صادرات نفت و تهاتر 
آن عنــوان کرده بود.موضوعی که حاال بعد از 
گذشــته حدود 4 ماه از عمر دولت ســیزدهم 

قابل مشاهده است. 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعالم کرد؛

گاز در بخش خانگی افزایش مصرف 
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان 
اینکه افزایش مصرف گاز در بخش خانگی سبب 
کاهش گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع می شود، 
اعالم کرد که مقدار مصرف این سوخت پاک در 
بخش خانگی و تجاری نســبت به دوره مشــابه 
پارسال با این وضع دما 1۵ درصد افزایش یافته.

محمدرضــا جوالیی گفت: با توجه به آغاز موج 
ســرما در کشــور ، مقدار مصرف گاز در بخش 
خانگی به ۵۶0 تا ۵۷0 میلیون مترمکعب رسید 
که حدود ۷0 درصد تولید گاز کشور را به خود 
اختصاص داده است.وی ادامه داد: اکنون تولید 
گاز طبیعی در حداکثر مقدار خود است و دو روز 
پیش این مقدار از ابتدای امسال تاکنون رکورد 
زد و به بیش از ۸00 میلیون مترمکعب رسید، 
تأسیسات و خطوط انتقال گاز در آمادگی کامل 
هستند و گاز طبیعی را به نقاط مختلف کشور 
ارسال می کنند.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران تصریح کرد: با توجه به پیش بینی های 
انجام شــده و آماری که از هواشناســی کشور 
دریافــت کردیم، از ابتدای هفته جاری دو موج 

سرما از مناطق غربی و شمالی وارد کشور می شود 
و اثــری کــه این دو موج بر دمای هوا می گذارد 
بسیار محسوس است که به تبع آن مصرف گاز 
هم افزایــش می یابد.جوالیی افزود: با توجه به 
اینکه این دوره ســرما طوالنی تر اســت سبب 
می شــود فشار زیادی به شبکه گاز کشور بیاید 
و ممکن است به مصرف حتی ۸0 درصدی گاز 
در بخش خانگی برســیم که این فشار به بخش 
صنعــت و نیروگاه ها می آید. البته مقدار ذخایر 
گاز در نیروگاه ها بســیار مطلوب است اما ادامه 
کاهش دما و افزایش مصرف برای طوالنی مدت 
بســیار ســنگین خواهد بود و الزم است مردم 
در مصــرف گاز و برق صرفه جویی کنند.وی در 
پاســخ به پرسش خبرنگار شــانا اعالم کرد که 
مقدار مصرف گاز طبیعی در کشــور نســبت به 
دوره مشــابه پارسال با این وضع دما 1۵ درصد 
افزایش یافته است.جوالیی گفت: اکنون روزانه 
حدود 110 میلیون مترمکعب به بخش صنعت 
و روزانــه 100 میلیون مترمکعب به نیروگاه ها 

اختصاص یافته است .

 آتش سوزی 
در یکی از بزرگترین 
پاالیشگاه های آمریکا

مقامــات پلیس در منطقه هیوســتون 
آمریــکا اعالم کردند کــه یک "حادثه 
صنعتی بــزرگ" در یکی از بزرگترین 
پاالیشــگاه های نفت این کشور باعث 
زخمــی شــدن حداقل 4 نفر شــد.اد 
گونزالــس، رئیس پلیــس هریس در 
توییتــی اعالم کرد کــه گزارش های 
اولیــه حاکی از آن اســت که انفجاری 
در پاالیشــگاه نفت اکســون موبیل در 
بِیتاون در ایالت تگزاس رخ داده است و 
ساکنان این منطقه از یک انفجار مهیب 
خبر دادند.اکســون موبیل بدون تأیید 
فوری انفجار و یا بیان دلیل آتش سوزی، 
طی بیانیه ای اعالم کرد آتش سوزی در 
این پاالیشــگاه حوالی ساعت 2 بامداد 
به وقت محلی رخ داده اســت.به گفته 
پلیس محلی چهار نفر مجروح شــدند 
که ســه نفر از آنهــا با بالگرد و یک نفر 
با آمبوالنس برای مداوا منتقل شــدند.

روهان ِدیویس، مدیر پاالیشگاه اکسون 
موبیــل بامداد پنجشــنبه در گفتگو با 
خبرنگاران اعالم کرد که آتش ســوزی 
در یــک واحــد تولید بنزیــن رخ داده 
است. به گفته اکسون موبیل، کارکنان 
بخش موارد اورژانســی این شــرکت 
آتــش را صبح خاموش کردند.ِدیویس 
با بیــان این که وضعیت چهار مجروح 
این حادثه پایدار اســت، گفت که نمی 
تواند در مورد میزان جراحات آنها اظهار 
نظر کند.مدیر پاالیشگاه اکسون موبیل 
همچنین گفت که علت آتش ســوزی 
بالفاصله مشــخص نشــده است و در 
دست بررسی است.وی همچنین اعالم 
کرد که این شرکت در حال هماهنگی 
با مقامات محلی اســت و کیفیت هوا را 
با سازمان های نظارتی، رصد می کند.

 صعود قیمت نفت 
میکرون کاهش ترس از اُ با 

 بــازار نفــت در روزهــای اخیر درباره 
ایــن که تا چه انــدازه باید تهدید افت 
دوبــاره تقاضا برای ســوخت را جدی 
بگیــرد، مردد بــود. واریانت اُمیکرون 
قدرت شــیوع بیشــتری نســبت به 
جهشــهای قبلی ویروس کرونا دارد اما 
اطالعات اولیه نشــان می دهد شدت 
بیماری زایی آن مالیمتر اســت.بهای 
معامــالت نفت برنت یــک دالر و ۵۶ 
سنت معادل 2.1 درصد افزایش یافت 
و در ۷۶ دالر و ۸۵ ســنت در هر بشکه 
بسته شــد. نفت برنت روز چهارشنبه 
گذشــته  1.۸ درصد صعود کرده بود. 
این شــاخص بازار جهانی 4.۵ درصد 
رشد هفتگی ثبت کرد.بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت یک دالر و 
سه ســنت معادل 1.4 درصد افزایش 
یافت و در ۷۳ دالر و ۷9 ســنت در هر 
بشــکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا 
4.1 درصد رشــد هفتگی داشت. طبق 
آمــار رفینیتیو آیکان، حجم معامالت 
سبک بود و تنها 214 هزار قرارداد ماه 
آتی مبادله شــد در حالی که میانگین 
روزانه در بیش از 200 روز گذشته ۳۸1 
هزار قرارداد بوده اســت.فیلیپ فالین، 
تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز در 
شــیکاگو اظهار کرد: نابودی تقاضا که 
همه تصور می کردند قرار اســت اتفاق 
بیافتــد، اتفاق نخواهد افتاد.با این حال 
بعضــی از دولتها محدودیتهای ســفر 
ســخت گیرانه ای را به منظور مقابله با 
شیوع واریانت اُمیکرون به اجرا گذاشته 
اند که حتی اگر این واریانت باعث سطح 
پایینتر بســتری شدن در بیمارستان 
شــود، می تواند به تقاضا آسیب بزند. 
شــهر شــیان چین روز چهارشنبه به 
1۳ میلیون ســکنه خود دســتور داد 
در خانــه بمانند. اســکاتلند هم برای 
تجمعات از 2۶ دســامبر به مدت ســه 
هفته محدودیت اعالم کرده و دو ایالت 
اســترالیا استفاده از ماسک را به دنبال 
افزایــش موارد ابتــال، اجباری کرده 
اند.آمریــکا به قرصهــای ضد ویروس 
کووید 19 که توســط شرکتهای فایزر 
و ِمرک تولید شــده است، مجوز داد و 
مقامات ســازمان غذا و داروی آمریکا 
اعــالم کردنــد این قرصهــا هر دو در 
برابر واریانت اُمیکرون موثر هســتند.
استرازنکا با اشاره به مطالعات البراتوار 
دانشــگاه آکسفورد، اعالم کرد سه دوز 
واکسن کووید 19 این شرکت در برابر 

واریانت اُمیکرون موثر است.

در گفتگوی تلفنی وزیر نیرو با معاون نخست 
وزیر ترکمنستان انجام شد؛

 بررسی همکاری های 
 دو جانبه ایران و ترکمنستان 

در حوزه برق
 در مذاکــره تلفنی »علی اکبر محرابیان« وزیر 
نیرو با »چاریمراد پورچکوف« معاون نخســت 
وزیــر در امــور عمرانــی، انــرژی و آب و برق 
ترکمنســتان، طرفین با تاکید بر حسن روابط 
مفید دو کشــور در حوزه برق، راه های توســعه 
بیش از پیش همکاری های برقی در زمینه تبادل 
انرژی الکتریکی، صدور خدمات فنی و مهندسی 
کاالهای برقی ایرانی به ترکمنستان و همچنین 
توســعه اتصاالت شــبکه های برق دو کشور به 
یکدیگر را بررســی و مورد تاکید قرار دادند.در 
ایــن مذاکره تلفنی، طرفیــن ضمن با اهمیت 
دانســتن راه های جدید همکاری ناشی از اراده 
و اقدامات دولت جدید مستقر در ایران و تاکید 
بــر لزوم اجرایی کردن توافقات مهم روســای 
جمهــور دو کشــور در جریان اجالس ســران 
ســازمان همکاری های اقتصادی شانگهای در 
تاجیکستان و همچنین اجالس سران سازمان 
همکاری های اقتصادی در ترکمنســتان اظهار 
امیــدواری کردنــد که در جریــان دیدارهای 
حضــوری قریب الوقــوع با یکدیگر، تصمیمات 
مزبــور را نهایــی و مقدمات اجرای آن را فراهم 

کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:

احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه 
راه برون رفت از مشکالت 

خام فروشی است
عضو هیئت رئیســه کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی گفت: راه برون رفت از مشکالت 
مرتبــط با خام فروشــی و نیمه خام فروشــی، 
احداث پاالیشــگاه ها با سرمایه گذاری مردمی 
است.حســین حسین زاده ، با بیان اینکه امروز 
دنیا به ســمت ســاخت پتروپاالیشگاه می رود، 
بــه ایــن معنا که صنایع پتروشــیمی و صنایع 
پاالیشــگاهی را ترکیب و پتروپاالیشــگاه ها را 
خلق کرده اند، گفت: راه برون رفت از مشــکالت 
مرتبط با خام فروشی و نیمه خام فروشی احداث 
پاالیشگاه ها با سرمایه گذاری مردمی است.وی 
افزود: یکی از راه های دســتیابی به توســعه در 
نفت، تأســیس پتروپاالیشگاه هاست، زیرا اگر 
پتروپاالیشــگاهی همچون ستاره خلیج فارس 
نبــود اکنون واردکننده بنزین بودیم، از این رو 
ایجاد پتروپاالیشــگاه باید به عنوان سیاســتی 
راهبــردی از ســوی همــه دولت هــا اجرایی 
شــود.  عضو هیئت رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: ساخت و 
راه اندازی پاالیشگاه ها در مقیاس کوچک، افزون 
بر مزیت هایی نظیر تولید فرآورده، تســریع در 
انتقــال و توزیــع فرآورده های مختلف نفتی به 
نقاط دورافتاده و سخت گذر، سبب تسهیل ورود 

بخش خصوصی به صنعت پاالیش می شود. 

رشد ۴ میلیمتری مجموع 
کشور در یک روز بارش های 

مجموع بارش های کشــور از ابتدای ســال آبی 
جاری )ابتدای مهر1400( تا روز دوشنبه بیست 
و نهم آذرماه درحالی به 40 میلیمتر رسید که 
ایــن رقم تــا روز 2۸ آذرماه ۳۶.1 میلیمتر بود 
و تنها در یک روز رشــدی حدود 4 میلیمتری 
را ثبت کرد.فعالیت سامانه بارشی از روز جمعه 
)2۶ آذرماه( در کشــورمان آغاز شــده و طبق 
پیش بینی موسســه تحقیقات آب، بیشــترین 
میــزان بارش برای حوضه هــای آبریز غربی و 
جنوب غرب پیش بینی شده است.این بارش ها 
گرچه سبب افزایش حدود 4 میلیمتری مجموع 
بارش در کل کشــور شده اما در مقایسه با دوره 
بلندمدت که ۶0.۸ میلیمتر بوده است، کاهش 
۳4.2 درصدی را نشــان می دهد.مجموع بارش 
رخ داده از ابتــدای آذرمــاه تا روز 29 این ماه بر 
اســاس گزارش تازه مرکز ملی پایش و هشــدار 
خشکســالی 1۷.۵ میلیمتر بوده که در مقایسه 
بــا دوره بلندمدت با بــارش ۳1.2میلیمتری، 
4۳.۸ درصد کاهش یافته اســت.در هفت روز 
منتهــی بــه 29 آذر نیــز 11.۵ میلیمتر بارش 
در کشــور اتفاق افتاده که در مقام مقایســه با 
دوره بلندمدت که ۷.9 بارش ثبت شــده دارد، 
رشــد 44.۵ درصدی را نشان می دهد.بر اساس 
اعالم موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، با وجود 
کاهش بارش ها، حوضه آبریز کارون بزرگ برای 
آخرین روز پاییز 1400 حداکثر بارش نقطه ای 
را به میزان ۸۶ میلیمتر دریافت کرده است.بعد از 
کارون بزرگ، حداکثر بارش نقطه ای در حوضه 
آبریــز زهره - جراحی به میــزان ۷۸ میلیمتر 
رخ داد.میــزان حداکثر بــارش در حوضه های 
آبریــز کرخــه و مرزی غرب به ترتیب ۳4 و 21 
میلیمتــر بود.حوضه آبریــز دریاچه ارومیه هم 
هشت میلیمتر بارندگی داشت.کشورمان دارای 
۶ حوضه آبریز اصلی شامل دریای خزر، دریاچه 
ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شــرق، قره قوم و 
خلیج فارس و دریای عمان است. همچنین ۳0 
حوضــه آبریز درجــه 2 و 9 محدوده مدیریت 

حوضه آبریز وجود دارد.

توســعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز این 
میدان مشترک در سال های اخیر در پیچ و خم های 
بســیاری قرار گرفت و علی رغم اینکه گام هایی برای 
توســعه این فاز برداشــته شد اما تاکنون به خانه آخر 
نرسیده است، البته به تازگی مدیرعامل شرکت نفت 
خبرهای خوشــی را برای توســعه این فاز اعالم کرد و 
گفــت: تا مهرماه ســال 1401 تولیــد از فاز 11 آغاز 
می شود.توســعه پارس جنوبی در ایران از اواخر دهه 
۷0 شمسی آغاز شد، در آن زمان ایران در تالش بود 
تا تولید گاز از این میدان مشترک را آغاز کند و توسعه 
دهد. در اوایل دهه ۸0 قرار بود تا توتال توسعه این فاز 
را بر عهده بگیرد و فشارافزایی را نیز در دستور کار قرار 
دهــد. امــا کار روی ریل قرار نگرفت و در نهایت، توتال 
ســال 1۳۸۸ از ایران رفت. در همان زمان مذاکرات با 
چین آغاز شــد این باز هم به دالیلی در ســال 1۳91 
چیــن نیــز از این طرح خــارج و در آن زمان مذاکره 
با  شــرکت های داخلی مانند پترو ایران، تاسیســات 
دریایی و پترو پارس انجام شــد. در نهایت در شهریور 
ماه 1۳91 عملیات توسعه فاز 11 به شرکت پتروپارس 
واگذار شــد اما با توجه به اولویت بندی صورت گرفته 
در زمینه توســعه فازهای پارس جنوبی و با توجه به 
محدودیت مالی موجود، پترو پارس از این پروژه خارج 
شد.توسعه این فاز البته به جز برداشت گاز مانند سایر 
فازها، هدف مهمتری را پیگیری می کرد. از همین رو با 
تدوین قراردادهای جدید نفتی و اجرایی شدن برجام، 

 دوباره ایران با توتال و سی ان پی سی چین وارد مذاکره 
شد و این بار تاکید کرد که برای ادامه کار، پتروپارس 
به عنوان شریک ایرانی در کنار آنها خواهد بود. خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های یک جانبه این کشور اما 
باعث شد تا دوباره توتال از توسعه فاز 11 عقب نشینی 
کند و کار به چینی ها سپرده شود. چینی ها نیز بعد از 
تعلل فراوان،   از این قرارداد خارج شدند تا کار توسعه 
از ابتدای سال 1۳9۸  به پتروپارس ایرانی واگذار شود.

در آذر ماه سال گذشته قرار شد تا ۷0 میلیون دالری 
برای توسعه فاز 11 تخصیص یابد و این پروژه با اولویت 

۷0 درصد بخش داخلی پیش برود اما در نهایت آنطور 
که مســووالن وقت اعالم کردند  تولید گاز از فاز 11 
پارس جنوبی که یکی از وعده های ســال 1400 وزیر 
نفت دولت قبل بود و قرار بود در نیمه نخســت ســال 
1400 محقق شــود، به نیمه دوم ســال 1400 یعنی 
زمان فعالیت دولت سزدهم موکول شد. این در حالی 
بود که  بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق مهرماه سال 1۳9۸ 
گفت توسعه فاز 11 پارس جنوبی تعیین تکلیف شده 
به طوری که شــرکت چینی به طور کامل کنار رفته و 
شرکت پتروپارس تمامی سهم این قرارداد را برای اجرا 

در فاز نخست به عهده گرفته است.وزیر نفت همچنین 
شهریورماه همان سال در مراسم  امضای قرارداد توسعه 
میدان گازی بالل، در خصوص این فاز باقی مانده پارس 
جنوبی گفت: تالش می شود تا مرحله اول فاز 11 نیز تا 
نیمه سال 1400 به بهره برداری برسد. دولت فعلی از 
ابتدای ورود برنامه هایی را برای توسعه فاز 11 تعریف 
کرد به تازگی نیز محســن خجسته مهر - مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران - در این باره گفت: تولید از 
فاز 11 پارس جنوبی از اولویت های شرکت ملی نفت 
ایران اســت، با جابه جایی یکی از ســکوهای فاز 12 و 
برای سرعت بخشیدن به تولید از فاز 11 پارس جنوبی، 
تا مهرماه سال 1401 تولید از فاز 11 آغاز می شود.وی 
در نشستی دیگر با بیان اینکه برای افت تولید از پارس 
جنوبی، سناریوی جبرانی داریم که اگر انجام ندهیم 
ســال 1404 وارد کننده گاز خواهیم شد، اظهار کرد: 
طــرح ضربتی افزایش تولید 10 میدان گازی مناطق 
نفت مرکزی ایران، طرح توسعه میدان گازی کیش و 
خط لوله انتقال گاز، طرح توسعه میدان گازی پارس 
شمالی، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، طرح های 
توسعه میادین گازی فرزاد الف و ب، در این موارد در 
مجمــوع ۳۶۶ میلیون متر مکعب در روز به تولید گاز 
کشور افزوده می شود که در مجموع ۵4 میلیارد دالر 
سرمایه نیاز دارد.خجسته مهر گفت: تا به امروز حدود 
۸0 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در بخش باالدســت 

پارس جنوبی انجام شده است.

خبر ویژه

مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصی تولیــد نیروی برق حرارتــی ایران گفت: 
برنامه ریزی برای جایگزین کردن استفاده از پساب به جای آب در نیروگاه های 
بخاری که کنار دریا نیستند، در دستور کار قرار دارد.محسن طرز طلب مدیرعامل 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: نیروگاه های بخاری 
از آب زیادی برای سیســتم خنک کننده اســتفاده می کنند؛ بر همین اســاس و 
با توجه به شــرایط خشکســالی، برنامه ریزی شــده تا از پساب در این نیروگاه ها 
که در نزدیکی دریا هم قرار ندارند اســتفاده شــود.وی ادامه داد: نیروگاه طرشت 
تهــران یکــی از نیروگاه هایی بوده کــه آب خیلی زیادی مصرف می کرد و براین 

اســاس و بــا هــدف کم کردن مصرف آب در این نیــروگاه، اکنون اقدام به جمع 
آوری نیــروگاه و جایگزینــی آن با واحدهــای جدیدی که هیچ مصرف آبی نیاز 
نــدارد، کرده ایم.مدیرعامــل برق حرارتی گفت: برج های »تَر« نیروگاه شــهید 
مفتح همدان نیز که آب زیادی مصرف می کرد تبدیل به برج های خشک شده 
تا مصرف آب کمتر شــود. با این اقدام میزان مصرف آب هر برج ۸۵ درصد کم 
شده است. همچنین در این نیروگاه از پساب نیز استفاده می شود.وی درباره در 
معرض تهدید فرونشســت قرار گرفتن نیروگاه ها نیز گفت: در حال حاضر هیچ 

نیروگاهی در معرض این تهدید قرار ندارد.

یک مقام مسئول خبر داد؛

برنامه ریزی برای استفاده از پساب در نیروگاه های بخار سوز
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانک دی به جامعه ایثارگری فعال 
در حوزه گردشــگری و صنایع دســتی به منظور کارآفرینی و ایجاد 

اشتغال، به زودی آغاز می شود.
برات کریمی، مدیرعامل بانک دی با بیان این مطلب گفت: بر اساس 
تفاهم نامه ای که بین این بانک و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به امضا رســید، تسهیالت ارزان قیمت برای ایجاد 
کسب وکارها و بنگاه های گردشگری و صنایع دستی تخصیص پیدا 
می کند. وی اظهار داشت: بانک دی از سوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به عنوان یکی از بانک های عامل در 
اعطای تسهیالت حوزه گردشگری و صنایع دستی از محل اعتبارات 
بند )الف( تبصره 1۸ قانون بودجه ســال 1400 تعیین شــده است 
و بر اســاس توافقات انجام شــده، اولویت پرداخت تسهیالت در این 

بانک به طرح های معرفی شده مربوط به جامعه ایثارگری خواهد بود.
کریمــی تصریــح کــرد: وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی طرح های منجر به ایجاد و توســعه، تولید، اشتغال و 
کارآفرینی را بر مبنای پروژه های مصادیق گردشــگری برای اخذ 
تســهیالت بــه بانک دی معرفی کــرده و بانک در کوتاه ترین زمان 

ممکن، تسهیالت مورد نیاز را پرداخت خواهد کرد.
مدیرعامــل بانــک دی ادامه داد: بانک دی در دو ســال گذشــته 
تالش کرده اســت از طرح های تولیدی و ایجاد اشــتغال مرتبط 
با خانواده های شــاهد و ایثارگر در صنایع مختلف حمایت کند و 
با افزوده شــدن موضوع گردشــگری و صنایع دستی، سبد کاملی از 
خدمــات و پرداخت تســهیالت بانکــی در اختیار این جامعه معزز 

قرار گرفته است

مدیرعامل بانک دی خبر داد؛ 

کارآفرینی و اشتغال جامعه ایثارگری پرداخت تسهیالت ارزان قیمت برای 

خبر ویژه

5
آمادگی بیمه رازی جهت 

جبران خسارت حادثه مترو

دکتــر علی جباری در رابطه با پوشــش 
بیمه ای شرکت بهره برداری قطار شهری 
تهران و حادثه مترو که در روز جاری رخ 
داده اســت، گفت: تمامی اموال و دارایی 
شــرکت بهره برداری قطار شهری تهران 
تحت پوشــش شرکت بیمه رازی است و 
خســارت وارده به مترو در حادثه امروز 
توســط بیمه رازی رســیدگی و جبران 

می شود.
مدیرعامل بیمه رازی ضمن آرزوی بهبود 
و سالمت مصدومین حادثه مترو تصریح 
کــرد : بیمه رازی عالوه بر جبران هزینه 
هــای درمان مصدومیــن حادثه، نهایت 
همــکاری را با مدیران شــرکت مترو در 
ســریعترین زمان ممکن برای ارزیابی و 

پرداخت خسارت به عمل خواهد آورد.
او با اشاره به اینکه خداوند را شاکریم که 
در این حادثه هیچ یک از هموطنان فوت 
نکرده اند، خاطرنشان کرد: مدیران ارشد 
و کارشناسان بیمه رازی ضمن همکاری 
کامل با مدیران شــرکت مترو از لحظات 
اول این حادثه در محل وقوع حادثه حاضر 
بــوده و بالفاصله اقدامات فوری در جهت 
درمان مصدومین را با مراکز درمانی طرف 
قرارداد بیمه رازی جهت بستری و درمان 

به عمل آوردند.
دکتر جباری گفت: الزم اســت ذکر شود 
کــه تمام هزینه های درمانی و بســتری 
هموطنان که در این حادثه صدمه جانی 
دیده اند، از ســوی بیمــه رازی پرداخت 

خواهد شد.

 توجه بانک 
 قرض الحسنه مهر ایران 
کمتر برخوردار به اقشار 

بانک قرض الحســنه مهــر ایران با هدف 
نهادهای  توانمندســازی مددجویــان 
حمایتی، بخش قابل توجهی از تسهیالت 
خود را به این قشر تخصیص داده است.

رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار همواره 
یکی از دغدغه های مسئوالن کشور بوده 
و برای این موضوع نیز اقدامات مختلفی 
انجام شده است. دولت سیزدهم نیز نگاه 
ویژه ای به این موضوع دارد؛ به طوری که 
به تازگی دکتر ســید احسان خاندوزی، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده: 
»اولویت دولت سیزدهم، رفع محرومیت 

از مناطق کمتر برخوردار است«.
بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز به عنوان 
نخستین و بزرگترین بانک قرض الحسنه 
کشــور همواره توجــه ویژه ای به مناطق 
محروم جامعه داشته است. این بانک در 
چارچوب تفاهم نامه با نهادهای حمایتی، 
تســهیالت گسترده ای را به اقشار تحت 
پوشــش این نهادهــا پرداخت کرده که 
عمــده آن مربــوط به ســاکنان مناطق 

کمتر برخوردار کشور بوده است.
پرداخت4۵0هزار فقره تسهیالت معادل 
4۳هــزار میلیارد ریال بــه مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( 1۳0هزار 
فقره تسهیالت به ارزش تقریبی 22هزار 
میلیــارد ریال به معرفی شــدگان بنیاد 
برکت بخشــی از ایــن فعالیت های بانک 

در این حوزه است.
همچنیــن پرداخــت 12هــزار فقــره 
تســهیالت به ارزش ۳000 میلیارد ریال 
به مددجویان بهزیســتی و 1۳هزار فقره 
تســهیالت به ارزش 1۳۳0 میلیارد ریال 
به معرفی شــدگان بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی، بخش دیگری از فعالیت های 

بانک مهر ایران در این حوزه است.
عمده این تســهیالت مربــوط به حوزه 
خوداشــتغالی اســت. در واقــع بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران ســعی کرده به 
جای پرداخت وام  در حوزه معیشــتی، با 
پرداخت وام در حوزه اشتغال، این افراد را 
به سمت ایجاد درآمد پایدار برای خود و 
خانواده هایشان سوق دهد. به این صورت 
فرد عالوه بر اینکه برای بازپرداخت اقساط 
خود به مشــکل برنمی خورد، نیازش به 
دریافت کمک از سوی نهادهای حمایتی 

نیز کاهش می یابد.

اخبار

اخبار

مدیرعامل بانک سینا در همایش مدیران 
صف و ستاد در شیراز: 

کاهش  اقدام بانک سینا در 
کمتر از ۳ درصد  مطالبات به 

 اتفاقی بی نظیر 
در شبکه بانکی است

مدیرعامل بانک ســینا ارتقاء شاخص های 
عملکــردی، کاهــش مطالبات به کمتر از ۳ 
درصد و دســتیابی به ســودآوری باال را از 
اقدامــات هدفمند و مطابــق با برنامه های 
راهبــردی بانک دانســت کــه باعث ارزش 
آفرینــی و اعتماد ســهامداران و ذینفعان 

شده است.
دکتر ایمانی در همایش یک روزه مدیران در 
شیراز با ابراز خرسندی از ارتقاء شاخص های 
عملکردی بانک گفت: با تالش و مســاعدت 
همــکاران در کنار برنامه ریزی های مدون 
و هدفمند، شــاخص های مالی این بانک با 
رشــد خوبی روبرو شده و ضمن برخورداری 
از ســاختار و چارچوب مستحکم مالی، هم 
اکنون یکی از شفاف ترین بانک ها در کشور 

است.
وی با اشــاره به وضعیت عملکردی بســیار 
مطلوب بانک سینا در حوزه وصول مطالبات 
گفت: در حال حاضر نســبت آمار مطالبات 
غیرجاری بانک به کمتر از ۳ درصد رســیده 
کــه اتفاقی بی نظیر در حــوزه فعالیت های 

بانکی است.
دکتر ایمانی، جذب سپرده های ارزان قیمت 
را در راستای کاهش بهای تمام شده پول به 
عنوان یک استراتژی مهم بانک تعریف کرد و 
اظهار داشت: کاهش قیمت تمام شده پول در 
تغییر نگرش و هدف گذاری های گســترده 
در خدمات بانکی محقق شد و این موفقیت 
بیانگــر مدیریت صحیــح منابع و مصارف و 
هزینه های بانک و حاصل ســرمایه گذاری 

بر منابع صحیح و قابل بازگشت است.
مدیرعامل بانک ســینا بــا تاکید بر اهمیت 
جلب رضایت مشتریان و ذینفعان اعالم کرد: 
رضایــت ذینفعان در همه حوزه ها نمایانگر 
آن است که بانک سینا همواره سعی نموده 
با رعایت اســتانداردها و دستورالعمل های 
ســازمان های نظارتی بر مدار موفقیت گام 
بردارد و این نشــان دهنده سالمت مدیران 
و عزم بانک برای حرکت به ســمت ترقی و 

پیشرفت است.
وی اظهــار داشــت: تجهیز بهینــه منابع و 
مولدسازی دارایی ها از جمله برنامه ها برای 
تحقق سودآوری پایدار و باکیفیت بانک است 
و در این راستا با تدوین سیاستهای نظارتی، 
ترکیب منابع بانک سینا بهینه و دارایی های 

آن نیز به دارایی مولد تبدیل شده است.
مدیرعامل بانک ســینا با اشــاره به عملکرد 
مطلوب بانک در ارائه تســهیالت به مناطق 
کمتر برخوردار خاطرنشان ساخت: این بانک 
عــالوه بر اعطای تســهیالت به بخش های 
مولــد و بنگاه های اقتصادی کالن، پرداخت 
وام قرض الحسنه به مناطق کمتر برخوردار 
و روســتایی را به نحو چشــمگیری افزایش 
داده کــه در بهبود قدرت خرید مردم کمک 

شایانی نموده است.
گفتنــی اســت ایــن همایش از سلســله 
همایش های منطقه ای بانک ســینا است که 
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، 
هیئت عامل و مدیران ســتادی و مناطق در 
شــهر تبریز، مشهد و شــیراز برای بررسی 
عملکرد ها و تبیین سیاست های آتی بانک 

برگزار شد.

کرد  نماینده شیروان از مدیریت بانک مسکن در روند تسهیالت دهی تقدیر 

محرومیتزداییازکشورباخدماتاعتباریبانکمسکن
علی جدی ضمن اشــاره به کارنامه این بانک در 
پرداخت تســهیالت حمایتی در بخش مســکن 
و ســاختمان و همچنین پروژههای زیرساختی 
کشــور گفت: متاســفانه در گذشته و در برخی 
حــوزه هــا، هــدف دولت از اجــرای یک طرح 
عمرانــی یا حمایت مالــی و اعتباری از طرح ها 
و پــروژه ها، موضوعی غیــراز محرومیت زدایی 
بــوده و عمدتــاً نگاه اقتصــادی در برنامه ریزی 
ها حاکم بود. اما بانک مســکن با ورود به حوزه 
تامین مالی از طرح های ساخت و تولید مسکن 
ارزان برای اقشــار محروم جامعه، هدف خود را 
محرومیت زدایی از کشــور و کمک به خانه دار 
 شــدن دهک های ضعیف و کــم درآمد جامعه 

قرار داده است.
نماینده مردم شــیروان در مجلس افزود: در این 
دوره، مدیریــت بانک مســکن همت خود را بر 
پرداخت تسهیالت ساخت و تولید مسکن برای 
پیشبرد طرح جهش تولید مسکن متمرکز کرده 

است که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی تاکیــد کرد، بانک هــا در بحث تامین مالی 
پروژه ها باید یک نکته کلیدی را در نظر بگیرند 
که آن اختصاص تسهیالت و اعتبارات در مسیر 
کاهش فقر و محرومیت در مناطق محروم کشور 
است. در گذشته، عمدتاً منافع اقتصادی و کلی 

هدف تامین اعتبارات بود تا رســیدگی به مردم 
یــک منطقــه ای که طرح عمرانی در آن منطقه 
اجرا می شــود. این یک اشــکال است و باید همه 
جوانــب مناطق محروم در طرح ها و پروژه های 

عمرانی دیده شود.
جدی تصریح کرد، اگر در تامین منابع و پرداخت 
تســهیالت در شــبکه بانکی، هدف محرومیت 

زدایی باشــد، حتما آن هدف بعدی که توســعه 
اقتصادی است نیز محقق می شود اما اگر هدف 
را بــر دومی تعریف کنیــم، نیاز اولی که مهمتر 

است، برآورده نخواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مسکن افزود: شاهد عینی ناکامی در 
محرومیت زدایی، وضعیت بازار مسکن و تمرکز 

جمعیت در تهران است.
در حال حاضر همه امکانات و خدمات شــهری 
و ســکونتی در تهران به عنوان پایتخت کشــور 
متمرکز اســت و در خیلی از شــهرها، ضعف و 
نارســایی خدمات ســکونتی وجــود دارد. این 
وضعیــت موجب شــده مهاجــرت جمعیتی از 
مناطــق محــروم به تهران اتفاق بیفتد اما اگر به 
وضعیت ســایر شهرهای کشور رسیدگی شود، 

مهاجرت معکوس رقم خواهد خورد.
علــی جــدی نماینده مــردم شــیروان گفت: 
خوشــبختانه بانک مســکن در این ســال ها در 
بحث توجه به مناطق محروم کشور خوب عمل 
کرده اســت و این روند باید تقویت شــود. یکی 
از خدماتی که بانک مســکن در این مســیر ارایه 
کرده، تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی 
و زیرساختی کشور است که نشان دهنده توجه 
مدیریت بانک مسکن به موضوعات مهمی عالوه 
بر تولید مســکن اســت. قطعاً این روند حمایت 
مالی بانک مسکن باعث خواهد شد در شهرهایی 
که مســکن ســاخته می شود، خدمات شهری و 

زیرساختی نیز تامین شود.
جــدی اظهــار امیدواری کرد بانک مســکن در 
تامین پروژه راه آهن مشــهد-گرگان،  همچنان 

پرچمدار باشد.

تداوم روند صعودی بانک تجارت در شاخص های مهم مالی و عملیاتی
گــزارش تحلیل وضعیت مالی »وتجارت« در آســتانه چهل و دومین 
سالگرد تاسیس بانک تجارت، نشان از تداوم روند رو به پیشرفت این 

بانک تا مقطع پایان آبان ماه دارد.
به مناسبت چهل و دومین سالروز تاسیس این بانک بر اساس گزارش 
تحلیلی وضعیت مالی روند رو به پیشــرفت موفقیت های »وتجارت« 
تا مقطع پایان آبان ماه همچنان با قدرت بیش از گذشته ادامه دارد.

بر اســاس این گزارش کل ســپرده های ریالی بانک تجارت با رشد ۳4 
درصدی از مبلغ دو هزار و ۸04 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 
1۳99 به مبلغ ســه هزار و ۷۶۸ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه 
1400 بالغ شده که با بررسی روند چهار سال اخیر این شاخص شاهد 
رشــد 200 درصدی از پایان اســفندماه ســال 1۳9۷ تا پایان آبان ماه 

1400 هستیم.
مانــده ســپرده های جاری ریالی بانک تجــارت نیز در مقاطع مذکور 
رونــدی صعــودی داشــته به نحوی که از ۶44 هــزار میلیارد ریال در 
اســفندماه ســال 1۳99 با ۵۷ درصد رشد به 1010 هزار میلیارد ریال 
در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است. بانک تجارت در این شاخص 
همزمان توانســته ســهم خود بین پنج بانک بزرگ تجاری را در مقطع 
زمانی مذکور با ۷,2 واحد درصد رشــد به ۵,22 درصد افزایش دهد و 
روند صعودی این شــاخص در چهار ســال اخیر نیز از اسفند 1۳9۷ تا 

آبان 1400 نزدیک به ۵00 درصد رشد داشته است.
با نگاهی به روند نقدینگی بانک تجارت شــاهد رشــد چشمگیر یازده 
هزار و ۵02 درصدی این شاخص از پایان اسفند 1۳9۷ تا آبان 1400 

هســتیم و این آمار نســبت به اســفند 1۳99 نیز با رشد ۵0 درصدی 
همراه بوده است.

»وتجارت« همچنین توانسته روند صعودی سهم سپرده های کم هزینه 
خود را تداوم بخشد و همزمان نرخ جذب کل سپرده ها را با احتساب 
ســپرده قانونی از پایان اســفندماه 1۳9۷ تا پایان آبان ماه 1400 از 

2,14 درصد به 10 درصد کاهش دهد.
بانک تجارت همچون گذشــته به عنوان اصلی ترین بانک کشــور در 
گشایش اعتبارات اسنادی توانسته با افزایش 9۶ درصدی از مبلغ 2۳۳ 
هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1۳99 به 4۵۷ هزار میلیارد ریال 
در پایان آبان 1400 دست یابد و همزمان در همین مقطع سهم خود 
در بین پنج بانک بزرگ تجاری کشور را با ۳,۶ واحد درصد افزایش به 

۶,۵۵ درصد برســاند. در زمینه صدور ضمانتنامه بانک تجارت موفق 
به تداوم رشــد صعودی ســهم خود شــده به نحوی که از پایان اسفند 
1۳9۷ تا آبان 1400 نزدیک به 400 درصد رشــد را به ثبت رســاند و 
همزمان سهم خود را در بین پنج بانک بزرگ کشور در این بازه زمانی 

با 1۵ واحد درصد افزایش به 49 درصد رساند.
اما نتیجه پیشــرفت های آماری بانک تجارت در شــاخص های فوق در 
روند درآمدزایی و سودآوری این بانک نمود چشمگیری داشته است؛ 
به این صورت که خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری بانک تجارت 
از آبان 1۳99 تا آبان 1400 رشد ۷4 درصدی داشته و از رقم 44 هزار 
و 2۵9 میلیارد ریال به ۷۶ هزار و ۸20 میلیارد ریال بالغ شده است.

همچنیــن خالص درآمدهای کارمــزدی بانک تجارت در مقطع آبان 
1400 نســبت به مقطع مشــابه ســال قبل 10۸ درصد رشد را نشان 
داده و همزمان خالص سود سرمایه گذاری های این بانک با رشد ۵۳۷ 
درصــدی از مبلــغ دو هزار و ۵1۶ میلیارد ریال در آبان 1۳99 به مبلغ 

1۶ هزار و ۳2 میلیارد ریال در آبان 1400 افزایش داشته است.
همچنین می توان نگاهی به جمع درآمدهای عملیاتی این بانک داشت؛ 
که توانسته در آبان 1400 نسبت به آبان 1۳9۷ رشد بسیار چشمگیر 
24۷9 درصدی را به ثبت رساند. »وتجارت« در این شاخص توانسته در 
آبان 1400 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته با رشد 44 درصدی از 
مبلغ ۸۵ هزار و ۷22 میلیارد ریال به مبلغ 12۳ هزار و ۸4۶ میلیارد 
ریــال دســت یابد و در مجمــوع کل درآمدهای بانک تجارت در چهار 

سال اخیر رشدی بالغ بر 24۶ درصد را ثبت کرده است.

گهی مزایده اتومبیل  آ
کالسه ۹۹0۳۷0۵ گهی مزایده خودرو موضوع  آ

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه ۹۹0۳70۵ )متعهــد: علیرضــا محمــدی متیــن – متعهدلــه: بهــاره اکبــری( مهریــه زوجــه تعــداد 114 قطعــه ســکه طــای تمــام بهــار آزادی طــرح قدیــم اســت. 
در تــداوم عملیــات اجرایــی خــودرو متعلــق بــه مدیــون آقــای علیرضــا محمــدی متیــن بــه شــماره انتظامــی 6۵ م ۳41 ایــران 1۹ توقیــف و بســتانکار خانــم بهــاره اکبــری تقاضــای برگــزاری مزایــده 
خــودرو فــوق را نمــوده. و طبــق نظریــه کارشــناس رســمی مــورخ 1400/۸/2۳ وارده بــه شــماره 4۵02۳۸61 -1400/۸/2۳ از یــک دســتگاه ســواری پــژو پــارس متعلــق بــه آقــای علیرضــا 
محمــدی میتیــن متوقــف در توقفــگاه زمــزم بازدیــد بعمــل آمــد و  نتیجــه کارشناســی بدیــن شــرح اعــام مــی گــردد: الــف: مشــخصات وســیله نقلیــه: نــوع: ســواری، سیســتم: پــژو، تیــپ: پــارس، 
مــدل: 1۳۸۸، رنــگ: ســفید روغنــی، ظرفیــت: پنــج نفــر، تعــداد ســیلندر: چهــار، نــوع ســوخت: بنزیــن، تعــداد محــور: دو، تعــداد چــرخ: چهــار، شــماره موتــور: 124۸۸1۳4۵۸4، شــماره شاســی: 
NAAN01CA2۹K 7۵۸۸۸۸، شــماره پــاک 6۵ م ۳41 ایــران 1۹. وضعیــت ظاهــری و فنــی وســیله نقلیــه: حــک موتــور: فابریــک، حــک شاســی: فابریــک، پــرچ پاکــت: فابریــک، وضعیــت موتــور: 
نیازمنــد ســرویس کامــل، رینــگ هــا: ســالم، الســتیک ها: مســتعمل 60 درصــد عــاج. چراغهــای جلــو: ســالم مســتعمل. ســپر جلــو: ســالم مســتعمل. ســپر عقــب: ســالم مســتعمل. گلگیرهــای جلــو: 
ســالم. گلگیرهــای عقــب و درب جعبــه عقــب: ســالم. رادیــو پخــش: دارد مســتعمل. داشــبورت: ســالم. آئینــه هــای دوطــرف: ســالم. آئینــه وســط: ســالم. جلــو پنجــره: ســالم. شیشــه هــا: جلــو 
شکســته ســایر ســالم. باطــری: فرســوده. چراغهــای عقــب: ســالم. تــودوزی: مســتعمل. گیربکــس: نیازمنــد ســرویس. کابــوت: ســالم. درب جعبــه عقــب: ســالم. داشــبورت: ســالم. ســواری 
ثــار بازســازی و نقاشــی بــود. قیمــت پایــه ســواری پــژو پــارس 6۵ م ۳41 ایــران 1۹ جهــت شــرکت در مزایــده مبلــغ ششــصد و هشــتاد میلیــون ریــال  فــوق در بعضــی قســمت های اطــاق دارای آ
)6۸0/000/000 ریــال( معــادل شــصت و هشــت میلیــون تومــان تعییــن می گــردد. مزایــده از ســاعت ۹ الــی 12 روز شــنبه مــورخ 1400/10/1۸ در کرمانشــاه_ فرهنگیــان فــاز 1_ خیابــان شــهید 
مطاعــی_ اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمانشــاه_ اداره اجــرای اســناد رســمی کرمانشــاه از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســد. مزایــده از مبلــغ ششــصد و هشــتاد میلیــون ریــال 
)6۸0/000/000 ریــال( معــادل شــصت و هشــت میلیــون تومــان شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه میشــود و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و 
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا  وصــول خواهــد شــد شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او 
در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه تفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت ۵ روز از طریــق مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت 
مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و 

مزایــده تجدیــد میگــردد. الزم بــه ذکــر اســت بنــا بــه اعــام بســتانکار برابــر وارده شــماره 4۵02۸402مــورخ 1400/۹/۳0خــودرو مــورد مزایــده فاقــد بیمــه میباشــد.
تاریخ انتشار 1400/10/4

 پرداخت غیرحضوری تسهیالت 
در بانک قرض الحسنه رسالت

قریب به 100 درصد تسهیالت بانک قرض الحسنه رسالت 
به صورت غیرحضوری پرداخت می شود.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه رسالت با بیان اینکه ارائه 
خدمات آسان و ارزان به مشتریان یکی از مهمترین اهداف 
ایــن بانک اســت، گفت: با غیرحضوری شــدن پرداخت 
تســهیالت، فرآیند درخواست و دریافت وام مشتریان به 
مراتب تسهیل شده است. محمد حسین حسین زاده میزان تسهیالت پرداختی از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیش از ۶20 هزار فقره با رقمی بالغ بر 20۳ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: قریب به 

100 درصد از این تسهیالت به صورت غیرحضوری پرداخت شده است. 
وی با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت پیشتاز بانکداری بدون شعبه در کشور است، اظهارداشت: 
مشتریان این بانک می توانند بیش از 90 درصد خدمات خود را بدون حضور در شعب بانکی همچنین 
بدون محدودیت زمان و مکان و در بستر سامانه های دیجیتال این بانک از جمله؛ اینترنت بانک،همراه 

بانک و پیشخوان مجازی رسالت دریافت کنند.
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طی مراسمی؛

سرپرست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد منصوب شد
البرز / گروه اســتان ها: طی مراســمی با حضور 
میرمحمــد غراوی عضــو هیئت مدیره ومجتبی 
پورخیز مدیر کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی 
و ارزیابی عملکرد شــرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید و اعضای هیئت مدیره و مدیران 
و مســوولین شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
مسعود حق لطفی تودیع و محسن زارعی بعنوان 
سرپرســت شرکت عمران شــهرجدید هشتگرد 
معارفــه شــد. عضو هیئت مدیره شــرکت مادر 
تخصصی عمران شــهرهای جدید در این مراسم 

از سرپرســت جدید شــرکت عمران شهرجدید 
هشــتگرد خواســت: مطالبــات پیمانــکاران و 
هزینه های آماده سازی و زیرساخت مساکن مهر را 
در اولویت کاری خود قرار داده تا تعهدات مجموعه 
به خوبی به ســرانجام برســد.میرمحمد غراوی با 
اشاره به تاکید معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی 
بر حضور در شهر جدید هشتگرد و بررسی مسائل و 
مشکالت پروژه های مساکن مهر گفت: در راستای 
نشستهای مختلفی که در هفته های گذشته انجام 
شــد امیدواریم سرپرســت جدید شرکت عمران 

شهرجدید هشتگرد براساس مفاد و تصمیم گیری 
های گذشــته اجرایی نموده تا واحدهای مسکن 
مهر هر چه ســریعتر تکمیل و تحویل متقاضیان 
گردد.وی همچنین از سرپرســت شرکت عمران 
شهرجدید هشــتگرد خواست: با تالش مضاعف 
عــالوه بر تحقق بودجه ســال جــاری، تا پایان 
ســال نسبت به پیشنهاد بودجه سال آینده اقدام 
نمــوده و اولویــت را نیز بر مبنای تکمیل پروژه ها 
با پیشــرفت فیزیکی باالی ۷0 درصد قرار دهند.

در این نشســت سرپرست جدید شرکت عمران 

شــهرجدید هشــتگرد  نیز ضمن تشکر از حسن 
اعتماد معاون وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: 
تکمیــل پروژه های مســکن مهر، به ســرانجام 
رســاندن اقدام ملــی، توجه به طرح نهضت ملی 
مســکن و تکمیل مترو از جمله اقداماتی اســت 
که درکنار خدمات دهی شایســته به شهروندان، 
با برنامه ریزی و اســتفاده از تجربیات همکاران، 
اجرایی خواهد شد.محسن زارعی ابراز امیدواری 
کرد با تالش نســبت به تحقق اهداف و انتظارات 

شرکت مادر تخصصی اقدام خواهد شد.

کرد؛  کید  استاندار خراسان رضوی تا

لزومایجادشهرکهایصنعتیویژهاشتغالمددجویانکمیتهامداد
مشهد / محمدرضا رحمتی

استاندار خراسان رضوی ایجاد شهرکهای 
غیردولتی برای تامین شــغل محرومین 
و مددجویــان کمیتــه امداد امام خمینی 
)ره( ضروری دانســت و گفت: باید شرکت 
شــهرکهای صنعتی اســتان با مشارکت 
کمیتــه امداد راه اندازی این شــهرکها و 
پرداخت تســهیالت بــه متقاضیان برای 
ایجاد واحد تولیدی را در دســتور کار قرار 
دهد.یعقوبعلــی نظری بــا حضور در این 
شــرکت و نشست با مدیرعامل و مدیران 
ســتادی و شهرکهای استان افزود: توسعه 
شهرکهای کارگاهی و غیردولتی – صنفی 
در اســتان ضرورتی اســت که باید مورد 
توجه ویــژه قرار گیرد، ایجاد کارگاه های 
کوچک در شهرکها زودبازده بوده و شغل 
بیشتری ایجاد می کند.وی اظهار داشت: 
برای واحدهای صنعتی در اســتان چهار 
دســتور کار شــامل حفــظ وضع موجود 
فعالیــت واحدها، ارتقای ظرفیت تولید در 
واحدهــای فعال، احیای واحدهای راکد و 
ایجاد ظرفیتهــای جدید در بخش تولید 
در اولویت قرار گرفته اســت.نظری افزود: 
هــر کــدام از واحدهای صنعتی فعال باید 
برنامــه عملیاتی مبتنی بر تولید داشــته 
باشــند که تقویت، رســیدگی و مراقبت 
و ارتقای آنها بســیار مهــم بوده و باید در 
اولویــت قرار گیــرد.وی با تاکید بر تدوین 

یک برنامه مراقبتی برای واحدهای صنعتی 
فعال اظهار داشــت: مدیــران واحدهای 
تولیــدی را نباید به حــال خود رها کرد، 
بلکه مســئولیت حفظ و نگهداشت تولید 
و پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی 
برعهده شــرکت شهرکهای صنعتی است 
که مدیران را نســبت بــه انجام اقدامات 
پیشــگیرانه، تقویــت و ارتقای ســطح 
تولید حســاس کند و آموزشــهای الزم را 
به وی بدهد چرا که بهترین شــیوه برای 

حفــظ واحد تولیدی، ارتقای آن اســت.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
خراســان رضوی نیز در این نشست گفت: 
مجموعــه واحدهای صنعتی دارای پروانه 
بهره برداری مســتقر در شهرکها و نواحی 
صنعتی استان 2 هزار و ۷۷1 واحد است که 
از این تعداد 2 هزار و 44۳ واحد فعال و ۳2۸ 
واحد راکد اســت.علی بهرامی زاده میزان 
واحدهای بهره برداری رسیده در شهرکها 
و نواحی صنعتی اســتان از کل طرحهای 

صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور 
را ۵۸ درصد، متوســط اشتغال ایجاد شده 
از کل اشــتغال ایجاد شــده در شهرکها و 
نواحی صنعتی کشور را 29 نفر و متوسط 
ســرمایه گذاری در هر واحد از شهرکها و 
نواحی صنعتی اســتان را 1۵ هزار میلیارد 
ریــال ذکر کرد.وی گفت: از 2 هزار و 10۵ 
طرح صنعتی در حال اجرا در شــهرکها و 
نواحــی صنعتی نیز ۳2۵ واحد در مرحله 
نصب ماشین آالت قرار دارند، 244 واحد 

در مرحله دیوارکشــی، ۵۷ واحد در حال 
تکمیل سوله و باقی طرحها نیز در مرحله 
فونداسیون و ســاختمان سازی هستند.

بهرامی زاده به مهمترین پروژه های در حال 
اجرای شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی در ســال جاری اشــاره و بیان کرد: 
اجرای فاز صنعتی شهرک صنعتی شماره 
پنج مشــهد در گستره 20 هکتار، توسعه 
شــهرک صنعتی کالت به مساحت 100 
هکتار، توســعه ناحیه صنعتی جغتای به 
مساحت 1۳0 هکتار و ناحیه صنعتی زاوه 
به مساحت 2۸ هکتار از جمله این طرحها 
اســت که عملیات اجرایــی آنها در حال 
انجام است.مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی خراسان رضوی با اشاره به برنامه 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 
مبنــی بر واگذاری ۳00 کارگاه تولیدی تا 
پایان ســال گفت: تاکنــون 100 کارگاه 
تولیدی در شــهرکهای صنعتی مشــهد، 
توس، خیام و شهرک فناوری صنایع غذایی 
به متقاضیان واگذار شده است.مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 
گفت: در راستای افزایش اختیارات مدیران 
شــهرکهای صنعتی چهار فرآیند صدور 
مجوزهای واحدهــای صنعتی، واگذاری 
زمیــن، اصالح پروانه های ســاختمانی و 
تغییر نام واحد به مدیران شهرکها و نواحی 

صنعتی استان تفویض شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 کارنامه 100 روزه مدیریت شهری 
تشریح شد؛

 از برنامه ریزی  درآمدی 
تا مالقات های مردمی

کرج / فاطمه کیا حیرتی 
رئیس شورای شهر کرج گفت: حدود 100 
روز از آغاز فعالیت مدیریت شهری جدید 
می گــذرد و در ایــن 100 روز برنامه های 
تحولی زیادی به وجود آمده اســت.جواد 
چپردار اظهار کرد: پیش ازاین شــهرداری 
در پرداخــت به موقع حقــوق پاکبانان، 
سبزپوشــان و نیروهای شرکتی با تأخیر 
عمل می کرد و با مشــکل مواجه بود.وی 
در ادامه اضافه کرد: خوشــبختانه در بازه 
زمانی 100 روز گذشته و با حضور شهردار 
جدید مســئله حقوق کارکنان چه رسمی 
و چــه تأمین نیرو به صورت هم زمان یکم 
تا ســوم هرماه پرداخت می شــود.رئیس 
شــورای شــهر کرج تأکید کرد: این مهم 
بــا پیگیری مجدانه شــهردار و تیم مالی 

محقق شده است.

کنارگذر مهرشهر   تاثیر 
کاهش ترافیک در 

بــه  دیگــری  بخــش  در  چپــردار 
برنامه ریزی هــای انجام شــده در حوزه 
عمرانی اشاره کرد و گفت: اتمام کنارگذر 
مهرشهر ازجمله اقدامات مهمی است که 
در این حوزه انجام شــده و تأثیر زیادی در 
کاهش ترافیک داشــته است.وی با اشاره 
به تشــکیل کارگروه های تخصصی برای 
بررســی وضعیت درآمدی مناطق، گفت: 
نتیجــه آن افزایــش ۳0 درصد درآمدی 
شــهرداری نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته است.رئیس شورای شهر کرج در 
بخــش دیگری با تأکید بر اینکه اقدامات 
مطلوبی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
انجام شده است، گفت: ازجمله این اقدامات 
می تــوان تدویــن و اجــرای برنامه های 
مختلــف در چارچوب »طرح اســتقبال 
از مهــر« با رویکرد آموزش شــهروندی و 
جلب مشــارکت آنان اشاره کرد.چپردار با 
تأکید بر اینکه حوزه فرهنگی و اجتماعی 
برای شهرداری از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده و اقدامات مهم دیگری نیز در دست 
اقدام اســت، گفت: سند توسعه محالت با 
رویکرد توســعه همه جانبه و عدالت محور 
به خصوص از طریق توزیع مناسب و مبتنی 
بر نیاز واقعی امکانات، فرصت ها و خدمات 
با اولویت محالت کم برخوردار تدوین شده 
اســت.وی در ادامه گفــت: یکی دیگر از 
دغدغه هــای مجموعه مدیریت شــهری 
دیدار چهره به چهره و مالقات های مردمی 
با عنوان »چهارشنبه های مردمی« است 
که هر هفته چهارشنبه ها در مصلی بزرگ 
امام خمینی )ره( برگزار می شــود.رئیس 
شــورای شــهر کرج تأکید کرد: شهردار 
کــرج در 100 روز گذشــته هرماه تقریباً 
بــا 2۸0 نفر مالقات حضوری داشــته که 
نتایــج خوبی از آن حاصل شــده اســت 
و امیدواریــم اقدامات بهتــری در آینده 
صــورت گیرد.چپردار تأکید کرد: با همه 
خدمات ارزشمندی که در طول 100 روز 
گذشته مدیریت شهرداری انجام شده باید 
گفت؛ بی تردید نقدپذیری، اصالح رویه و 
دقت نظر بیشتر به شایستگی و بایستگی 
در متن مدیریت های جهادی نهفته است 
که البته نقدهای ســبک در حاشیه های 
بی اهمیــت و غیرمتعارف، ما و دوســتان 
را در شــورا و مدیریت شــهری از انجام 
تکالیــف ســنگین، اولویت ها و مطالبات 

مردم بازنخواهد داشت.  

به مردم و رهبری معظم قول 
»توانستن« داده ایم

وی ضمــن قدردانی از خدمات قابل دفاع 
مدیریت شهری سابق، گفت: بدیهی است 
برخی از پروژه های نیمه تمام، پرونده های 
باز، بدهی ســنگین بــه پیمانکاران، عدم 
پرداخت اصل وام های دریافتی، تعهدات 
مازاد، سوء مدیریت های مشهود در برخی 
مناطق و سازمان ها، دیرکرد و جریمه های 
ســنگین بانکی در کنار ســاختار فربه در 
جذب نیروهای انسانی با حدود 4۵ درصد 
هزینه هــای جاری و پرســنلی در بودجه 
شــهرداری از آثار مدیریت قبلی اســت.  
رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه 
امر خدمات رسانی در این وضعیت اهتمام 
مضاعفــی را می طلبــد، گفت: به مردم و 
رهبری معظم قول »توانســتن« داده ایم، 
حتمــاً این تعهــد را به فضل الهی محقق 

خواهیم ساخت.

استاندار البرز:

کور مشکالت بیمارستان   گره 
کرج باز شد امام خمینی )ره( 

 البرز / گروه استانها : استاندار البرز با بیان اینکه 
بیمارستان امام خمینی )ره( به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران واگذار شــد، گفت: گره کور مشکالت 
این بیمارســتان باز شد. مجتبی عبداللهی عصر 
پنجشنبه در جلسه تعیین تکلیف و انعقاد قرارداد 
واگذاری بیمارســتان امام خمینی )ره( به بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران که بــا حضور نماینده 
ولــی فقیه در بنیاد شــهید و امور ایثارگران در 
سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، افزود: 
برای این موضوع جلسه بسیار خوب و صمیمی 
ای برگزار شــد و هدف مشــترک طرفین احیا 
و حل مشــکالت بیمارســتان بود.وی ادامه داد: 
مشکالت دوران گذشته بیمارستان امام خمینی 
)ره( طــی جلســه و توافقاتی که صورت گرفت 
به صورت تخصصی مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت.عبداللهی گفت: با این نشســت و جلسه 
که دستگاه قضائی استان نیز محور رسیدگی به 
یک سری از مسائل بودند و با محبت و همراهی 
حجت االسالم شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به توافق نهایی رسیدیم.
وی افزود: مشــکل دیرینه بیمارستان در جلسه 
امشب حل شد و همه مصمم هستیم بیمارستان 
فــوق تخصصی امام خمینــی )ره( با تمام توان 
و نگاه جدید به مردم شــهید پرور و والیتمدار 
البرز خدمات ارائه دهد.استاندار البرز اضافه کرد: 
امید است با اقدامات و برنامه هایی که در دستور 
کار داریم بتوانیم بستری فراهم کنیم که مردم 
البرز خدماتی را که شایسته آن هستند، دریافت 
کنند.نماینده ولی فقیه در بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران گفت: بیمارســتان امام خمینی )ره( 
برای خدمات رسانی به مردم شریف البرز بویژه 
خانواده های شــهدا و ایثارگران به جایگاه اصلی 
خود باز می گردد.حجت االسالم شکری، افزود: 
همت استاندار محترم البرز، رئیس دادگستری 
اســتان و دادســتان کرج، مدیر کل اطالعات و 
تمامی مســئوالن مربوطه دســت به دست هم 
دادیم تا مشــکالت بیمارســتان را حل کنیم.
وی ادامه داد: توافق های نهایی صورت گرفت و 
مشکالت را گام به گام حل خواهیم کرد.حجت 
االســالم شکری گفت: بیمارستان امام خمینی 
)ره( برای خدمات رســانی به مردم شریف البرز 
بویژه خانواده های شــهدا و ایثارگران به جایگاه 
اصلی خود باز می گردد.وی افزود: تمام توان خود 
را گذاشتیم که مسائل این بیمارستان حل شود.

رئیس کل دادگســتری استان البرز گفت: با تالش 
مجموعه استان، توافقاتی صورت گرفت و بیمارستان 
به طور کل به بنیاد شــهید و امور ایثارگران واگذار 
شد تا مشکالت حل شود و مردم از خدمات درمانی 
این بیمارستان برخوردار شوند.فاضلی در ادامه این 
نشســت افزود: مدت دو سال است که دادگستری 
استان در موضوع حل مشکالت دیرینه بیمارستان 
امام ورود کرده است.وی ادامه داد: مسائل حقوقی 
در این زمینه وجود داشت و با جدیت رسیدگی شد و 
پیگیری های متعددی از سوی استاندار محترم و قوه 
قضائیــه برای حل موضوعات صورت گرفت.رئیس 
کل دادگســتری استان البرز گفت: در دوران پیک 
شــیوع کرونا این بیمارستان خدمات ارائه نمی داد 
از ایــن رو مورد بازدیــد رئیس محترم قوه قضائیه 
قرار گرفت و ایشــان پیگیری و حل مشــکالت را 
مورد تاکید قرار دادند.وی افزود: با تالش مجموعه 
استان، توافقاتی صورت گرفت و بیمارستان به طور 
کل به بنیاد شــهید و امور ایثارگران واگذار شــد تا 
مشــکالت حل شود و مردم از خدمات درمانی این 
بیمارســتان برخوردار شوند.فاضلی گفت: دستگاه 
قضا در هر کجا که نیاز باشــد برای حل مشــکالت 

مردم حاضر و پیگیر است.

توسط شهردار اراك انجام شد؛

قدردانی از همکاری شرکت آبفای 
 استان مرکزي در اجراي پروژه 

گذر میدان مقاومت زیر 
مرکزي / گروه استان ها: مهندس یوسف عرفاني 
نســب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي با دکتر علیرضا کریمي شــهردار اراک 
دیــدار و در خصوص همــکاري هاي في مابین 
، بحــث و تبادل نظر نمــود.در این دیدار که در 
روزهــاي پایاني آذرماه در دفتر شــهردار اراک 
انجام شــد ، مهندس عرفاني نســب مدیرعامل 
این شرکت ضمن تبریک انتصاب دکتر کریمي 
به عنوان شهردار کالنشهر اراک از تمایل شرکت 
آبفا براي افزایش سطح تعامالت بین دو دستگاه 
بــه منظــور ارائه خدمات بهتر به مردم خبر داد.
در ایــن دیــدار دکتر کریمي ضمــن قدرداني 
از مســاعدت ها و همکاري خوب شــرکت آب 
و فاضــالب در اجــراي پروژه زیــر گذر میدان 
مقاومت اراک ، بیان نمود که شــهرداري در این 
دوره در نظر دارد ســطح خوبي از تعامالت را با 
دســتگاه هاي مختلف اجرایي از جمله شرکت 

آب و فاضالب شروع نماید.

استانها 6
خبر ويژه

گلستان / گروه استان ها: شهردار گرگان از لزوم ترویج مکتب شهید حاج قاسم 
سلیمانی در محالت سطح شهر سخن گفت.مهندس محمدرضا سبطی در همایش 
»قرارگاه محالت اســالمی« که در حســینیه عاشقان ثارا... )ع( سپاه شهرستان 
گرگان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
اظهار داشــت: مکتب حاج قاســم ضرورت امروز کشــور است و از آن می توان به 
عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی بهره برد.سبطی به ابعاد دیگر 
شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: او نمونه یک انسان مومن عاشق است، سرداری 
که خالصانه عاشق شهادت و والیت بود، خود را سرباز والیت می دانست و تمام 

زندگــی اش را وقــف خــدا و خدمت به مردم کرده بود.وی تصریــح کرد: اگر بخواهیم خالصه بگوییم 
ســردار ســلیمانی چه ویژگی هایی داشــت که برای ما صاحب مکتب و درس شــد، »جامعیت بر آمده 
از عقالنیت« مهم ترین ویژگی ایشــان بود و این همان پایه های »مکتب حاج قاســم« است.شــهردار 
گرگان خاطرنشان کرد: چهار رکن اصلی والیت مداری، اخالص، مقاومت در مقابل دشمنان و فروتنی 

و مهربانی نســبت به ضعفا نیز ارکان »مکتب حاج قاســم« را تشــکیل می دهند.
سبطی گفت: ما بنا داریم یاد و خاطره این شهید بزرگوار را همواره در سطح شهر 
زنده نگاه داریم و توســعه محالت را با رویکرد مکتب شــهید سلیمانی ترویج می 
دهیم. وی در خصوص برنامه های شهرداری گرگان به مناسبت دومین سالگرد 
شــهادت ســردار سلیمانی گفت: همکاران من در شهرداری تاکنون 21 برنامه را 
پیــش بینــی کــرده اند که این تعداد قابل افزایش بوده و برنامه ها با مشــارکت 
نهادهای فرهنگی و مســاجد، شــوراهای محالت، سازمان های تابعه شهرداری و 
خانه های فرهنگ برگزار می شود.ســبطی با اشــاره به اینکه 2 ســال است که به 
دلیل کرونا، در برگزاری مراسم  ملی و مذهبی دچار مشکل بوده ایم، افزود: امسال برنامه ریزی هایی را 
برای برگزاری مراسم انجام داده ایم. تقارن مراسم بزرگداشت حاج قاسم با ایام فاطمیه فرصت مغتنمی 
است و باید از این پس به  صورت تلفیقی با نهادهای سپاه شهرستان، سازمان تبلیغات اسالمی، دستگاه 

های فرهنگی و شورای اسالمی شهر اجرا شود.

شهردار گرگان: 

گرگان ترویج می شود مکتب حاج قاسم سلیمانی در محالت شهر 

خبر ویژه

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد؛

کیفی حرکت شرکت فوالد مبارکه به سمت توسعه 
اصفهان / گروه استان ها: شهرام عباسی مدیر تحقیق و توسعه شرکت 
 IRACORTEN فوالد مبارکه با اشــاره به انتخاب محصول فوالدی
A-HOT شــرکت فــوالد مبارکه به عنوان محصــول برتر تحقیق و 
توسعه در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت اظهار 
کرد: همه ساله معاونت آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، عملکرد پژوهشی در شرکت های زیرمجموعه این 
وزارت را ارزیابــی می کند.وی افزود: از شــهریورماه 1400 فرایند 
ارزیابی عملکرد پژوهشــی شرکت ها توسط وزارت صمت اجرا شد 
و محصول فوالدی IRACORTEN A-HOT شــرکت فوالد مبارکه 
با هدف تأمین نیاز مشــتریان و با کاربرد اولیه تولید کانتینرهای 
حمل ونقل دریایی به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه در دهمین 
جشــنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در ابتدا، 
 IRACORTEN فعالیت انجام شــده برای معرفی محصول فوالدی
A-HOT شــرکت فوالد مبارکه در قالب اظهارنامه ای به ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ارائه شد و پس از ارزیابی های 
به عمل آمده این محصول به وزارت صمت معرفی گردید و در نهایت 
پــس از ارزیابی های به عمل آمده در کمیته داوری، محصول جدید 

شــرکت فوالد مبارکه به عنوان محصول برتر تحقیق و توســعه در 
این جشــنواره برگزیده شــد.وی با تأکید بر ضرورت تحقق توسعه 
کیفی در شــرکت فوالد مبارکه اذعان داشــت: با توجه به تأکیدات 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بر توسعه کیفی و همچنین تعیین 
این مهم به عنوان چشم انداز و مأموریت شرکت، واحدهای تولیدی، 
پشتیبانی و ستادی در این راستا درصدد توسعه کیفی محصوالت 

فوالد مبارکه هستند.

 طراحی و تولید فوالدهای مقاوم 
به خوردگی اتمسفری در فوالد مبارکه

علیرضا مولوی زاده، مدیر واحد متالورژی و روش های تولید شــرکت 
فــوالد مبارکه در خصوص طراحــی و تولید معرفی محصول فوالدی 
IRACORTEN A-HOT شــرکت فــوالد مبارکــه بیان کرد: این اقدام 
به منظور رفع نیاز کشــور از واردات، جلوگیری از خروج ارز از کشــور، 
توســعه و تنوع هر چه بیشــتر ســبد محصوالت فوالد مبارکه و تولید 
فوالدهای خاص با ارزش افزوده باال صورت گرفته اســت.وی در ادامه 
افزود: فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری حاوی مقادیری از عناصر 
کروم، نیکل، مس و فسفر در ترکیب شیمیایی خود هستند که موجب 
بهبــود مقاومــت به خوردگی در محیط های مرطوب و اســیدی تا 4 
برابر در مقایســه با فوالدهای ســازه ای معمول می گردد.مدیر واحد 
متالورژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
از مصــارف عمــده این نوع فوالدها می توان به ســاخت کانتینرهای 
حمل ونقــل دریایی، واگن های حمل ریلی و مدول های پیش گرم هوا 
در نیروگاه های تولید برق با ســوخت فســیلی اشاره کرد؛ تاکنون نیاز 
کشور به این نوع فوالدها از طریق واردات از کشورهایی همچون ژاپن، 

سوئد و چین تأمین می شده است.
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کوتاه از جامعه

گشت محدودیت ها و حفظ جاِن مردم ضرورت دارد باز

میکرونودلتا
ُ
خطرترکیبا

بهداشــت روز یکشــنبه، 2۸  وزارت 
آذر، ورود ســویه اومیکــرون به ایران را 
تاییــد کرد.دکتر کمال حیدری، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت درباره جزییات 
شناســایی این ســویه جدیــد کرونا، 
توضیح داد: فرد شناسایی شده مبتال به 
اومیکرون میانســالی است که از امارات 
وارد ایران شــده و ســاکن تهران است. 
پس از شناســایی او اقدامات الزم برای 
قرنطینه فرد و اطرافیانش انجام شــد.او 
گفت: »از سه هفته قبل وضعیت مراقبت 
مرزی ما به شدت تقویت شد و هر کسی 
که از خارج از کشــور وارد شــد، الزم بود 
کارت واکســن و جــواب آزمایش منفی 
داشته باشــد، افرادی که حال نامساعد 
داشتند نیز مجددا در داخل کشور تست 
می شدند.«این مسئول وزارت بهداشت 
در شــرایطی از پیــدا شــدن تنها یک 
بیمــار مبتال به اومیکــرون خبر داد که 
در همین روز محمدمهدی گویا، رییس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: »در کنار این بیمار، یک یا 
دو فرد هم مشــکوک به اومیکرون داریم 
«.در هــر صورت نزدیک به یک هفته از 
زمان اعالم رسمی ورود سویه اومیکرون 
به ایران می گذرد و کارشناسان به رعایت 
هرچه بیشــتر پروتکل های بهداشتی و 
باز گرداندن هرچه ســریع تر محدودیت 
ها برای مقابله با این ســویه و جلوگیری 
از بــه وجود آمدن مــوج جدید بیماری 
کرونا در کشــور هشدار می دهند. دکتر 
علیرضا ناجی، ویروس شــناس و رییس 
مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشتی با اشاره به 
خطــر افزایش تصاعدی و انفجاری کرونا 
با ســویه اُمیکــرون، گفت: از نظر میزان 
انتقال و سرعت شیوع اُمیکرون، حتی اگر 
بخواهیم آن را با دلتا که انتقال پذیرترین 
 واریانتی بود که شناســایی شد، مقایسه 
کنیم، می بینیم که میزان انتقال و سرعت 
شیوع اُمیکرون از دلتا هم بیشتر است.

سرعت ۵.2 برابری »ُامیکرون« نسبت 
به »دلتا« در ایجاد یک پیک

وی افزود: در برخی مناطق در انگلستان 

دیده شده که تعداد افرادی که به اُمیکرون 
مبتال می شوند، در هر کمتر از دو روز دو 
برابر می شود که به این معناست که این 
واریانت ســرعت بسیار باالیی دارد. این 
دو برابر شــدن در مناطقی که اکثر افراد 
واکســن هم تزریق کرده اند، دیده شده 
اســت. در عین حال اگر اجازه دهیم که 
اُمیکــرون آزادانه بچرخد ۵.2 برابر دلتا 
می تواند ســریع تر یک پیک را به وجود 
آورد؛ یعنی بســیار بسیار سرعت باالیی 
دارد. در عین حال با توجه به خصوصیات 
گریز از سیستم ایمنی که دارد و شاهدیم 
که هم در افرادی که واکسن تزریق کردند 
و هم کسانیکه قبال به کرونا مبتال شدند، 
نســبت به ابتال به این واریانت حســاس 
هستند و باید این واریانت را جدی گرفت.

خطر ترکیب ُامیکرون و دلتا
ناجــی ادامه داد: مطالعات نشــان داده 
اســت که این واریانت واکسن را ضعیف 
کرده اســت. به طــوری که حتی درباره 

فایزر، دیده شــده که اُمیکرون اثرات آن 
را  نزدیــک بــه 41 برابر کاهش می دهد. 
در حالــی که این واکســن در برابر دلتا 
20 برابــر ضعیف شــده بــود. بنابراین 
باید این ســویه را جدی گرفت؛ چرا که 
ایــن خطر هم وجــود دارد که هرچقدر 
اُمیکرون بچرخد، با توجه به سرعت رشد 
و واکسن گریزی که دارد، حتی می تواند 
به ظهور واریانت های خطرناک تر منجر 
شــود. در عین حال امــکان تغییر خود 
ویروس هــم بر اثر چرخش وجود دارد. 
همانطور که درباره دلتا هم شاهد بودیم 
که از زمانی که در هندوستان ایجاد شد 
تاکنون 2۵ زیرشاخه پیدا کرده که یکی 
از آنها دلتاپالس با میزان انتقال بیش از 
دلتا است.وی افزود: درباره اُمیکرون هم 
بااینکه هنوز چیزی از ظهورش نگذشته، 
سه زیرشاخه از آن می شنویم. حال باید 
مطالعات درباره آن وسیع تر شود. در عین 
حــال باتوجه به اینکــه اُمیکرون و دلتا 
بــه طور همزمان گردش می کنند، خطر 

نوترکیبــی آن بــا دلتا هم وجود دارد که 
شاید منجر به واریانتی بسیار خطرناک تر 

شود.

 تزریق دز »بوستر« از نان شب 
واجب تر است

وی با بیان اینکه باتوجه به این شرایط باید 
احساس خطر کرده و تمام اقدامات مان را 
جهت پیشگیری از گردش ویروس انجام 
دهیــم، گفت: طبق توصیه ها مردم باید 
ماســک استفاده کرده، فاصله اجتماعی 
را رعایت کرده، در تجمعات وارد نشویم 
و اگر وارد شــدیم، محیط تهویه مناسب 
داشته باشــد، اگر تهویه مناسبی وجود 
نداشت، فاصله ها را حتما رعایت کنیم. در 
عین حال دولت هم باید محدودیت هایی 
را ایجــاد کند که بتواند گردش ویروس 
را کاهش دهد.ناجی افزود: در کنار همه 
این موارد واکسیناسیون هم نکته مهمی 
است. باید واکسیناسیون را تکمیل کنیم 
و تزریق دز بوستر را هم فراموش نکنیم. 

در شرایط فعلی تزریق دز بوستر واکسن 
از نان شب هم واجب تر است. 

کارکنان  آموزش مجازی و دورکاری 
گردد باز

ناجی با بیان اینکه دولت برای پیشــگیری 
از شــیوع اُمیکرون بایــد محدودیت هایی 
ماننــد آموزش مجازی، دورکاری کارکنان 
و... را بازگرداند، گفت: عقالنه است که این 
اقدامات انجام شود. در عین حال نباید به این 
نــگاه کنیم که در حال حاضر وضعیت مان 
آبی اســت. ما یک ســناریو و خاطره بسیار 
بــدی را برای آلفــا و دلتا در پیک چهارم و 
پنجم داریم. آن زمان هم می دانســتیم که 
واریانت هــای آلفا و دلتا وارد شــده اند، اما 
جلوگیــری نکردیم و ویروس مانند دومینو 
تمام شهر و استان های کشور را گرفت. در 
عین حال هشدار می دهم که ایمنی مطلوبی 
که در حال حاضر از کووید تصور می کنیم، 
فقط به دلیل واکسیناســیون هم نیســت، 
بلکه به دلیل گردش بســیار باالی ویروس 
به قیمت از دســت رفتن جان های بســیار 
و آلوده کردن بســیاری از افراد ایجاد شده 
اســت. بنابراین تعداد باالی واکسیناسیون 
و گردش بســیار باالی دلتا در کشور منجر 
به این وضعیت شده و باید هوشیار باشیم. 
جان مردم باید برایمان ارزش داشته باشد، 
بایــد محدودیت ها بازگردد و اجازه ندهیم 

که اُمیکرون بچرخد.

خطر شیوع انفجاری ُامیکرون
رییس مرکز ویروس شناســی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه 
بنابراین خطر افزایش شــیوع تصاعدی و 
انفجاری بیماری در کشور با سویه اُمیکرون 
وجــود دارد، گفت: باید توجه کرد، باتوجه 
به اینکه به تازگی واکسیناســیون را انجام 
دادیم و در عین حال پیک چهارم و پنجم 
را شــکم به شــکم از اسفند سال گذشته 
تاکنون داشتیم و گردش باالیی از ویروس 
را در کشور داشتیم، ممکن است نسبت به 
سایر کشورها پیک بلندی را نبینیم، اما باز 
هم کامال قابل پیش بینی نیســت و دلیل 
نمی شود که کامال شرایط را آزاد بگذاریم. 

باید جلوی گردش اُمیکرون را بگیریم.

7جامعه
ح کرد؛ یک کارشناس هواشناسی مطر

 بارش برف و یخبندان 
کشور  در سراسر 

یک کارشــناس سازمان هواشناسی از 
تداوم کاهش دما در این هفته خبر داد 
و گفت: یکشــنبه و دوشنبه به ویژه در 
نیمه شــمالی کشــور، شاهد یخبندان 
خواهیــم بــود؛ این یخبنــدان ممکن 
اســت به محصوالت کشاورزی آسیب 
برســاند در نتیجه به کشاورزان جنوب 
کشــور توصیه می شود برای جلوگیری 
از صدمــات احتمالــی بــه محصوالت 
خــود، تدابیر الزم بیندیشــند.محمد 
اصغــری همچنین بارش برف را امروز 
بــرای پایتخت پیش بینی کرد.اصغری 
افزود: این سامانه جدید بارشی با سامانه 
پیشین متفاوت است و به علت سردی 
هوا بــرف روی زمین می نشــیند.وی 
همچنین گفت: ســامانه بارشــی که از 
شمال غرب کشور وارد شده، استان های 
آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، زنجان 
و قزوین را سفیدپوش خواهد کرد.وی با 
اشاره به اینکه پدیده مشترک ورزش باد 
را در اکثر نقاط کشــور خواهیم داشت، 
گفت: در کهگیلویه و بویر احمد و استان 
فــارس نیز بایــد منتظر وقوع بارندگی 
باشــیم.اصغری گفت: در بســیاری از 
مناطــق کاهــش دما تــا 10 درجه را 
خواهیم داشــت.وی افزود: سرد ترین 
بامــداد ما در نیمه غربی از جمله تهران 
در روز یکشــنبه و در نیمه شــرقی روز 

دوشنبه صبح خواهد بود.

رئیس شورای شهر تهران:

 با بودجه متروی تهران 
 فقط می توان ۴۸ متر 

مترو ساخت
رئیس شــورای شهر تهران گفت: هنوز 
تفکر گذشــته که به نهاد شوراها کمک 
نمی کرد در بودجه نویسی کنونی وجود 
دارد که این تفکر ما نیست و باید اصالح 
شود.مهدی چمران افزود: الیحه بودجه 
1401 را در خصوص شــوراها، مطالعه 
کردیــم و مــوارد و نقدهای متعددی را 
به ریاســت مجلس و کمیســیون های 
مختلف فرســتاده ایم، بسیاری از موارد 
بــار مالی هم  ندارد و باید حذف شــود.

بــه عنــوان مثال یک ســوم مالیات بر 
ارزش افزوده را در اختیار وزارت کشور 
گذاشــته انــد که مثال ماشــین آالت 
بخرند و به  شــهرداری ها بدهند، مگر 
خود شــهرداری ها نمــی توانند اینها 
را بخرنــد ؟ وی در ادامــه گفــت: برای 
بودجــه متروی تهران فقط ۵0 میلیارد 
تومان کنار گذاشــته شــده است که با 
این بودجه فقط  می توان 4۸ متر مترو 
ســاخت حال آن که اکنون طول شبکه 
متروی تهران 2۵0 کیلومتر است و در 
10 ســال گذشــته فقط 200 کیلومتر 
مترو در این شــهر ساخته شد.چمران 
افزود: بودجه همه متروهای شــهرهای 
بــزرگ در بودجه 1401، ۵00 میلیارد 
تومان است و اصال معلوم نیست چه می 
تــوان کرد و چه مقدار واگن خرید.وی 
گفــت: در حادثــه چند روز پیش قطار 
کــرج به دلیل نخریدن واگن مترو  و بی 
توجهی طی چهار سال قبل به این نوع 

خریدها بود. 

پلیس فتا:

 رمــز کارت بانکی را 
کسی نگویید به 

رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری 
از جرایم ســایبری پلیــس فتا ناجا به 
موضوع برداشــت از حســاب بانکی از 
طریــق تمــاس تلفنی اشــاره و اظهار 
داشــت: کالهبرداران ســایبری برای 
برداشــت غیرمجــاز از حســاب افراد 
همواره از روش های مختلفی اســتفاده 
می کنند که یکی از این روش ها برقراری 
تمــاس تلفنی با کاربران اســت.در این 
روش کالهبردار در پوشش برنامه های 
صدا و ســیما و امثالهم با کاربر تماس 
تلفنــی گرفتــه و با بیانی مســلط، به 
روشــی که کاربر متوجه نشود اطالعات 
بانکــی و رمز هــای او را دریافت کرده و 
در فرصت مناســب اقدام به برداشت از 
حســاب قربانی خود می کند.سرهنگ 
علــی محمد رجبی افــزود: اطالعات 
حساب بانکی خود را در اختیار افرادی 
کــه از طــرق مختلف بــه ویژه تماس 
 تلفنی با شــما ارتباط برقرار می کنند 

قرار ندهید.

چطور آدم قابل اعتمادی 
برای دیگران باشیم؟

  تینا چهارسوقی امین، زبانشناس 
ما همیشــه می گوییم کــه با یکدیگر 
صحبت کنیم و ارتباط داشــته باشیم، 
اما چیزی که الزم اســت به آن توجه 
کنیم این اســت کــه الزمه های اولیه 
گفت و گو با انسان های امن را بدانیم، 
یعنی در مســیری قــرار نگیریم که از 
این گفتگو ســرخورده شویم.هرچقدر 
که ما افراد را به گفتگو و حل مشکالت 
از طریق حرف زدن تشــویق می کنیم 
بایــد بــه این قضیه هم توجه کنیم که 
آیــا محیط و شــرایط گفتگو و حرف 
زدن ما به اندازه کافی امن اســت و ما 
احساس امنیت در آن گفتگو و شرایط 
را داریــم کــه بخواهیم این مســیر را 
پایدار ادامــه دهیم.یکی از الزمه های 
اولیه برای اینکه ما انســان های امنی 
باشــیم این اســت که در قدم اول فکر 
کنیم، از بقیه انتظار نداشــته باشیم و 
از خودمان شروع کنیم؛ یعنی ساختن 
و بودن یک انســان امن فقط انتظار ما 
از بقیه نیست بلکه خومان هم باید آن 
شرایط را داشته باشیم و در هر نقشی 
که هســتیم؛ همســر، مادر و یا فرزند 
باید مانند آن رفیقی باشــیم که موقع 
صحبت کردن با آن احســاس امنیت 
کنیم.در طول روز از صبح تا شــب بر 
اســاس محیط های مختلفی که در آن 
قرار داریم و فعالیت می کنیم نقش های 
مختلفی داریم؛ از نقش داخل منزل تا 
نقش هایی که در خارج از منزل داریم 
که در همه این ها وجه اشــتراک همان 
رفیــق بودن در ارتباطات اســت.ما با 
دوســتمان می توانیم به راحتی حرف 
بزنیم و یا گله کنیم همچنین می توانیم 
مســائل شخصی مان را به راحتی بیان 
کنیم و همه این ها با یک رفیق می تواند 
انجام شــود کــه آن رفیق می تواند هر 
کدام از آن نقش ها باشــد ما می توانیم 
در آن لحظه فرزند باشیم، اما رفیق هم 
باشــیم.در ارتباطات ما در عین فرزند 
بودن می توان همســر هم باشــیم، اما 
همســری باشــیم که رفیق هم هست 
در وهله اول همکار باشیم؛ به شیوه ای 
که ما احســاس امنیت را ایجاد کنیم.

در گفتگو برخی مولفه های درونی هم 
وجود دارد؛ در قدم اول، الزم نیســت 
مــا در هر گفتگو ثابــت کنیم که من 
از شــما بهتر یا بد تر هســتم. اینکه ما 
ثابت می کنیم اگر کسی گله و شکایت 
می کنــد لزوما به این معنا نیســت که 
وضعیت من از شما بدتر است.ما همواره 
به خاطر بعضی کلیشه هایی که همیشه 
در گیرش هستیم با برتری می خواهیم 
ثابت کنیم که من بیشتر از تو می فهمم 
و تجربیاتم از تو بیشــتر است؛ هرکدام 
از این ها باعث می شــود که افراد یک 
قــدم در گفتگو از مــا عقب تر بیایند و 
احســاس امنیت نکننــد و آن چیزی 
کــه می خواهند بگویند را راحت بیان 
نکنند.فرد امن فردی است که حواسش 
به همه هست و این حواس جمع بودن 
نسبت به بقیه این را می سازد که شما نه 
تنها خودت تکیه گاه و پناه هستی بلکه 
از نظر کالمی هم این امنیت را در گفتگو 
ایجاد می کنید.اگرموقعی که وقتمان 
باز است و کار خاصی نداریم حواسمان 
به اطرافیانمان باشد، کار سختی انجام 
نمی دهیم. وقتی در طول روز و تمامی 
مشــکالتمان به افراد نشان می دهیم 
که من حواســم به شــما هست که با 
گفتن یــک جمله یا عبارت می توانیم 
این مفهوم را برســانیم نشان می دهد 
کــه فرد امنی هستیم.شــما در لحظه 
ممکن است با یک نفر احساس راحتی 
کنیــد و صحبت و درد دل کنید، ولی 
نباید نگران این باشــید که نکند بعدا 
حرف هایم جــای دیگر علیه خود من 
استفاده شود یا اینکه نکند حرف هایم 
را جــای دیگــری بازگو کند.افراد امن 
با کالمشــان شــما را آزار نمی دهند 
یعنی یکســری تیغ هــای کالمی را به 
روح و روان ما نمی زنند. ممکن اســت 
فرد احســاس کند که من دارم شوخی 
می کنم و بگوید به دل نگیر، شــوخی 
بود و کمی جنبه داشــته باش، ولی به 
این فکر نمی کند که من با این شوخی 
چــه تیغ کالمی بــه روح روان طرف 
مقابــل کشــیده ام.ما باید بفهمیم که 
تفاوت های فرهنگی و حساسیت های 
جنســی به چه صورت اســت و اینکه 
افــراد از چــه اقلیت هایی هســتند یا 
چه ویژگی هــای فکری خاصی دارند.

شــناخت ما هرچقــدر از طرف مقابل 
یــا محیطی کــه در آن قرار گرفته ایم 
بیشــتر باشد باعث می شود مالحظات 
بیشــتری نســبت به خودمان داشته 

باشیم.

خبر ویژه

قائم مقام ســتاد راهبری اجرای نقشــه جامع علمی 
کشور درباره اظهار نظرات مجلس شورای اسالمی در 
زمینه ناقص بودن مصوبه دو مرحله ای شدن کنکور، 
گفت: دو مرحله ای شــدن برگزاری کنکور از ســال 
1402 به صورت قطعی اجرایی خواهد شــد.منصور 
کبگانیــان افزود: هرگونــه آئین نامه و کمبودی در 
مصوبه دو مرحله ای شدن کنکور از سال 1402 وجود 

دارد باید از ســوی شــورای سنجش و پذیرش اعالم 
شــود تا شــورای عالی انقالب فرهنگی آن را بررسی 
کنند چرا که نقش ما نوشــتن ریز آئین نامه نیست.

کبگانیان تصریح کرد: شورای سنجش و پذیرش این 
اختیار را دارد که اگر مشکلی در زمینه دو مرحله ای 
شدن کنکور وجود داشته باشد برخی از آن را مصوب 
کند و اگر هم ما در این زمینه وظیفه ای داشته باشیم 

بالفاصله برای اصالح در دستور کار قرار خواهیم داد.
قائم مقام ســتاد راهبری اجرای نقشــه جامع علمی 
کشور ادامه داد: مصوبه دو مرحله ای شدن کنکور از 
ســال 1402 قطعی است و باید اجرایی شود و افراد 
نباید کاری کنند که دستگاه های اجرایی به سازمان 
بازرسی کل کشور ورود پیدا کنند؛ چرا که مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی الزم االجراست.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور:

کنکور از سال ۱۴02 قطعی است دو مرحله ای شدن 

ح کرد؛ معاون اسبق وزارت رفاه مطر

»افزایش سن بازنشستگی«، راهی برای تعادل منابع و مصارف صندوق های بیمه ای
معاون اسبق وزارت رفاه با اشاره به افزایش دوساله 
سن و سنوات بازنشستگی در الیحه  بودجه 1401، 
گفت: اصالح نظام درآمد - هزینه و تعادل منابع 
و مصارف صندوق های بازنشستگی تنها با صرف 
اصالحات پارامتریک، امری دست نیافتنی خواهد 
بود و الزم اســت اقدامات ســاختاری نیز صورت 
بگیرد.محمدرضا واعظ  مهدوی افزود: اصالحات 
پارامتریک نظام تامین اجتماعی در ســال های 
اخیر در همه جای دنیا مدنظر قرار گرفته و اعمال 
شــده اســت.وی افزود: نظام تامین اجتماعی در 

دهه های اخیر با پدیده های جدیدی در دموگرافی 
جمعیتی مواجه شــده است. افزایش سن امید به 
زندگی، پیدایش تکنولوژی های جدید پزشــکی 
که هزینه های درمان دوران سالمندی را افزایش 
می دهد، پاندمی کرونا و نظایر آن، هزینه های بیمه 
را افزایش می دهد.همه اینها باعث می شــود عدم 
تعادل بر نظام بازنشستگی میان منابع و مصارف 
ایجاد شــود، یکی از راه حل هایی که برای مقابله 
بــا این عدم تعادل وجــود دارد همین اصالحات 
پارامتریک است یعنی باالبردن سن بازنشستگی 

مترادف با سن امید به زندگی به نحوی که شاغلین 
دوره طوالنی تری در حوزه دســتمزدبگیری طی 
کنند.حتما باید دوران اشــتغال بیمه شــدگان 
از دوران مســتمری بگیری طوالنی تر باشــد.وی 
افزود: تعادل منابع و مصارف بازنشســتگی فقط 
در شرایطی قابل تحقق است که دوران مستمری 
بگیری یک ســوم دوران اشــتغال باشد. به عنوان 
مثــال اگــر امید به زندگی را حدود ۷4 ســال در 
ایران در نظر بگیرید و فردی در ســن 20 سالگی 
وارد شــغل شــود، دو ســوم این ۵4 سال باید در 

حوزه اشتغال و یک سوم در دوره مستمری بگیری 
بگذرد. یعنی حدود ۳۵ ســال دوره اشــتغال فرد 
طی شود و حدود 20 سال مستمری بگیری داشته 
باشــد. در چنین حالتی تعادل ایجاد می شود.این 
موضوع باید به ویژه برای مشــاغلی چون مشاغل 
اداری و کارکنان دولت برقرار باشد، نه کارگری که 
در معدن ذغال سنگ کار می کند و بدنش بیش از 
20 سال کشش کار ندارد، اما برای کارگر، کارمند، 
مشــاغل عــادی و اداری و... بایــد این اصالحات 

انجام شود.

یک مقام مسئول:

قانون سواد اجباری باید در مجلس تصویب شود
معاون ســواد آموزی شــهر تهران با اشاره به نیاز به الزامی کردن با 
ســوادی، اظهار کرد: قانون الزامی کردن با ســوادی باید در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شود و دو سال به صورت بسته های تشویقی 
اعالم کنند افراد بی ســواد اگر با ســواد شوند؛ به عنوان مثال یارانه 
آنها افزایش یا دوران ســربازی و... کاهش می یابد و اگر افراد برای 
با ســوادی مراجعه نکردنــد از خدمات اجتماعی و تربیتی محروم 
شــوند. میر رضا شــفیع  پور درباره عوامل ســهیم در ترک تحصیل 
دوره ابتدایی هم بیان کرد: فقر مالی ۳0 درصد، ترس از مدرســه 
1۸ درصد، فقر فرهنگی 1۵ درصد، بیماری جســمی و ذهنی 14 

درصد، مشکالت خانوادگی از جمله طالق و آسیب های اجتماعی 
11 درصد، در دســترس نبودن مدرســه در مناطق محروم و عدم 
عالقه به تحصیل ۳ درصد، نارضایتی از جنس معلم 2 درصد و سایر 
موارد 1۳ درصد در ترک تحصیل موثرند. معاون سواد آموزی شهر 
تهران در ادامه خاطر نشــان ســاخت: سازمان ثبت احوال و وزارت 
کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای معرفی کودکان کار 
بی سواد در تالش هستند، برای مثال سال گذشته  هزار و ۷00 نفر 
کودک کار را شناســایی کردیم که البته آمار دقیق نبود و بســیاری 
از آنها در خارج از تهران بودند. معاون سواد آموزی شهر تهران در 

ادمه تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش قانونی را مصوب 
کرد و ۵ وظیفه به ارکان مدرسه در رابطه با اولیای بی سواد مدرسه 
و بی سوادان محله محول شد، در نتیجه با این کار سریع تر می توانیم 
اولیای بی ســواد را شناســایی و در جهت با ســواد کردن آنها تالش 
کرده و گام برداریم و اینگونه به کیفیت آموزش و یادگیری فرزندان 
آنها کمک کرده ایم. وی همچنین گفت: پوشش تحصیلی در دوره 
ابتدایی به 100 درصد نرســیده اســت، در طول 4 سال اخیر 200 
هــزار نفــر در پایه اول ابتدایی ثبت نــام نکرده اند و به دالیلی ترک 

تحصیل از دوره ابتدایی وجود دارد.
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شهر یئری؛
 آدمهای این شهر دهان ندارند!

اَرَدبیل با نام باستانی آرتاویل، یکی از شهرهای بزرگ 
ایران و مرکز استانی به همین نام است، استان اردبیل 
شهرســتان ها و مناطقی در مجاورت خود دارد که از 
نظر تاریخی مورد توجه اســت یکی از این شهرســتان 
ها مشکین شهر است که یک محوطه باستانی جالب 
توجــه را در خــود دارد به نــام یئری.  یئری از توابع و 
بخش های روستای ارجق است. این منطقه که از نظر 
باســتان شناســی مورد توجه است کنار رود قره سو، 
در۳1 کیلومتری شرق مشگین شهر و ۶۵ کیلومتری 
اردبیل واقع شده است. این منطقه باستانی سه بخش 
متفاوت دارد که شــامل دژ نظامی،  قوشــا تپه و یک 
قسمت دیگر که در مجموع در زمینی به وسعت 400 

هکتار قرار دارد.
محققان باســتان شــناس قدمت قوشــا تپه را ۷ هزار 
سال پ. م، و قدمت قلعه و آن بخش دیگر این محوطه 
باســتانی را دســتکم تا14۵0 سال پ. م برآورد کرده 
اند. با الی گشــت همراه باشــید تا با عجایب شــگفت 
انگیز این منطقه باســتانی و آدم های بی دهان یئری 

بیشتر آشنا شوید.
مردان بی دهان

شــهریئری دارای سنگ های  برافراشته و سنگ نگاره 
های زیادی اســت که با گذشــت زمان فرسوده شده و 
ســبب شده آسیب زیادی به این بازماندهای باستانی 
وارد شــود به طوری که در گردباد ســال1۳90 باعث 
تخریب و ویرانی بخش زیادی از محوطه مورد نظر شد. 
وجود 2۸0 قطعه سنگ  افراشت باستانی که قدمت آن 
به بیش از ۸ هزار سال پ. م. می رسد توجه محققان 

را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
منطقــه ای کــه قدمت آن به دوره نوســنگی و مس 
ســنگی، مفرغ و نیز اوایل عصرآهن می رســد. ارتفاع 
این ســنگ های برافراشــته با تفاوت در اندازه آن بین 
۷0 تا ۳۶0 سانتی  متر است و نکته مهم و جالب تر آن 
اینکه این سنگ های برافراشته به شکل انسان است و 
چهره انسان بر روی آن ها نقش شده است. این نقش 
ها و حکاکی های ســنگی شــکل انسان های دست به 

سینه را نشان می دهد که بیشترشان دهان ندارند!
زن تنها در میان مردان

 زنی تنها در میان آدم های بی دهان یئری
این تمام ماجرا نیست هر چه جلوتر برویم این منطقه 
عجایب و شــگفتی های بیشــتری پیش روی ما قرار 
می دهد. شــگفتی هایی که ذهن را بیشــتر و بیشــتر 
درگیر خود می کند و باعث می شــود به دنبال علت 
باشــیم. مثال اینکه در کنار آن همه مجسمه آدم های 
بی دهان مرد شکل، فقط و فقط یک زن ایستاده! بله 
مجسمه یک زن اما نه بدون دهان بلکه بر عکس سایر 
مجســمه ها، این زن تنها که مجســمه اش در بین آن 
همه مجســمه مرد قرار دارد دارای دهان است! خیلی 
عجیب و سوال برانگیز است!!! گفته شده که تا حاال از 
این گونه سنگ  های برافراشته یک قطعه در قپوزستان 
آذربایجــان و هفت قطعه هم در حکاری کردســتان 

ترکیه دیده شده است.
اما راز آدم های بی دهان یئری؟

کاوش ها و تحقیقات انجام شده بر روی قبرهای عصر 
آهن و ســفال های به دســت آمده از این منطقه که به 
دوره کالکولتیک مربوط می شود قدمت آن را به عصر 
آهن می رســاند. ســفال های یافته شده از این نقطه 
شبیه سفال های منطقه باستانی دالما و حاجی فیروز 
هستند که این مساله قدمت و پیشینه سکونت انسان 
در استان اردبیل را به دوره مس و سنگ می رساند و 
همین آثار به دســت آمده این نکته را تایید می کند. 
بعضی از این ســفال ها منقوش و بعضی طرح ســبدی 
شکل دارند. البته چند قطعه سفال دو الیه هم از این 
منطقه در کشــفیات باســتان شناسان به دست آمده 
که محققان معتقدند الیه دوم ســفال جنبه ترمیمی 
برای قسمت های شکسته ظروف سفالی داشته است.

مردان دست برسینه
همچنین در محوطه باستانی منطقه یری مقدار زیادی 
ابســیدین یا ســنگ شیشــه برنده به دست آمده که 
گویای این نکته است که شهر یئری با  منطقه قفقاز و 
آناتولی ارتباط داشته است چون از این نوع سنگ در 
این مناطق هم استخراج شده است. باستان شناسان 
پس از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیدند که ساکنان 
شــهر یئری در دوره اورارتویی بر روی عبادتگاه های 
خود قلعه ساخته بودند و از باورهای خود روی گردان 

شده بودند.
این موضوع علتش معلوم نیست و هنوز برای محققان 
اثبات نشده که این پذیرش این مسئله از روی اجباری 
و تحمیل بوده یا به میل خود مردم ســاکن یئری و از 
روی رغبت و اختیار به این مورد روی آورده بودند. در 
یک حفاری دیگر در این منطقه یک الیه دیگر در زیر 
محوطه داخلی این قلعه کشف و دیده شد که متعلق 

به شهر متروک و قدیمی تری بود.

گردشگری

 سری دوم »دورهمی« 
از ۱0 دی وارد تولید می شــود

صفحه برنامه »دورهمی« در اینستاگرام از تولید 
فصل دوم این مســابقه شــبکه نســیم با اجرای 

مهران مدیری خبر داد.
در مطلب دســت انــدرکاران »دورهمی« اعالم 
شــده اســت: »از دهم دی ماه تولید سری دوم از 
مســابقه دورهمی با تغییرات قابل توجه و البته 
جذاب آغاز خواهد شــد و راه های ارتباطی برای 
حضور در برنامه از طریق صفحه رسمی دورهمی 

در فضای مجازی اعالم می شود.
تیــم تولید برنامه دورهمی همچنان تمام تالش 
و انرژی خود در جهت تولید برنامه ای جذاب را 
بــه کار خواهند گرفت تا باز هم به جلب رضایت 

حداکثری مخاطبین گرامی مفتخر شوند.«

 درخشش »کولبرف« 
در ترکیه

فیلــم  ســینمایی »کولبــرف« بــه کارگردانی 
میــالد منصوری و تهیه کنندگی ســید روح اهلل 
حســینی لرگانی برنــده  ی جایــزه ی بهترین 
کارگردانی و بهترین فیلم از جشــنواره نرتوقان 

ترکیه شد.
 Nartugan ( جشنواره ی بین المللی فیلم نرتوقان
Film festival- IINFF ( از 19 تــا 21 دســامبر 
در شــهر استانبول کشور ترکیه برگزار شد. فیلم 
»کولبــرف« که از بین ۳000 فیلم رســیده در 
بخش های مختلف جشــنواره انتخاب شد ه بود 
در این بازه با حضور میالد منصوری )نویســنده 
و کارگردان( و حســین سلیمانی و دنیز متوسلی 
)بازیگران( اکران شــد و توانست در اختتامیه دو 
جایــزه اصلی را از آن خــود کند. جایزه بهترین 
کارگردانی به میالد منصوری و ســومین جایزه 
بهترین فیلم سینمایی به میالد منصوری و سید 

روح اهلل حسینی لرگانی رسید.
کمپانــی EMIL GROUP به مدیریت ســامان 
قره چاهــی میزبان عوامل فیلم کولبرف در زمان 

برگزاری این جشنواره در ترکیه بود.
»کولبرف« اولین فیلم بلند میالد منصوری است 
که پیش از این در اولین حضور بین المللی خود 
در شش بخش نامزد دریافت جایزه از جشنواره ی 

فیلم بلغارستان شد. 

 ۱0 شب با شهید سلیمانی
 در شبکه یک سیما

مجموعه مستند 10 قسمتی »خاطرات آن مرد« 
خاطرات اهالی روستای قنات ملک از شهید حاج 

قاسم سلیمانی را به قاب تلویزیون می آورد.
 این مســتند که به کارگردانی ساســان فالح فر 
تولید شده است، از جمعه سوم دی ماه آغاز شد و 
هر شب ساعت 20:10 در شبکه یک سیما پخش 
می شــود. شــبکه مستند شنبه ساعت 19:۳0 و 
شــبکه خبر هم از یکشــنبه ساعت 1۷:۳0 این 
مستند را روی آنتن می برند.روستای قنات ملک، 
روستای پرخاطره و زیبایی در کرمان محل تولد 

و زندگی حاج قاسم است. 

کاغذ  گریه کن« بدون  کتاب »تنها 
دولتی به چاپ هفتاد و دوم رسید

کتــاب »تنهــا گریه کن« روایــت زندگی مادر 
شــهیدی از شــهدای دفاع مقــدس که پس از 
انتشــار تقریظ رهبــری، اوج گرفته و پرفروش 

شده به چاپ هفتاد و دوم رسید.
کتاب »تنها گریه کن« روایت زندگی اشــرف 
سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان 
اســت. این اثر که توســط انتشارات حماسه 
یاران به چاپ رســیده است به دلیل جذابیت 
محتوا و قلم روان و گویای نویسنده اش )اکرم 
اسالمی( در همان ماه های ابتدایی انتشار خود 
مورد تمجید و تحسین جمعی از اصحاب قلم 
قــرار گرفت. توجه به این اثر در نهایت منجر 
بــه برگزاری مســابقه کتابخوانی با محوریت 
کتاب شــد و تبلیغ آن در رســانه ملی نیز به 
معرفی بیشــتر آن کمک کرد؛ مسابقه ای که 
با همکاری انتشــارات حماســه یاران و مرکز 
رســانه ای شیرازه از مردادماه 1400 آغاز شد 

و تا دی ماه سال جاری ادامه دارد. 
کتاب »تنها گریه کن« اســفند ســال گذشــته 
مفتخــر به دریافت تقریــظ رهبر معظم انقالب 
شــد؛ تقریظی که در نوع خود بی ســابقه است. 
بــه کار بردن متعــدد واژه »عالی« در خصوص 
ایــن کتاب، همچنین عبارت »همه چیز در این 
کتاب عالی است« آن هم از زبان حضرت  آیت اهلل 
خامنــه ای )مدظله( که خود کتابخوان حرفه ای 
هســتند، نشان از ارزش واالی این اثر و محتوای 
گرانبهــای آن دارد.»تنهــا گریه کن« تا پیش از 
تقریظ رهبری، 1۸ بار و در هر تیراژ 1000 نسخه 
به چاپ رســیده بود. این کتاب پس از رونمایی 
از تقریــظ رهبر حکیم انقالب در تاریخ ۳0 آبان 
1400 و در مدت زمان کمتر از یک ماه به چاپ 
هفتاد و دوم رســید.این اثر با وجود گرانی کاغذ 
و البته استفاده از تمام ظرفیت ناشر برای پاسخ 
دادن بــه تقاضای بازار، بدون بهره مندی از کاغذ 
دولتی و با قیمت مناســب به دســت متقاضیان 

رسیده است.

که در دنیای بازیگری زود دم می کشند و ته دیگ می شوند! بچه هایی 

کودکانونوجوانانبازیگربرلبهتیغ!
آیــا تــا بــه حال به این نکته فکر کرده ایــد بازیگران کودک و نوجوان در 
ســن بلوغ و بزرگســالی آیا در این عرصه می مانند یا از محیط ســینما و 
تلویزیون و دنیای بازیگری فاصله می گیرند؟بررسی فرجام عالقه کودکان 
و نوجوانان موضوع گزارشی است که از نظر می گذرانید. کارگردان »بچه 
مهندس« از دنیای بازیگری کودکان می گوید/ چرا کودکان و نوجوانان 

بازیگر در این عرصه نمی مانند؟!
علــی غفاری که با ســاخت آثــاری چون »بچه مهندس« و »مدرســه 
پیرمردها« کار با کودکان را تجربه کرده و با ایده زندگی کودکان جلوی 
دوربیــن از آن هــا بازی می گیرد در خصوص ماندگاری یا خروج کودکان 
و نوجوانــان از دنیــای بازیگــری بعد از چند تجربه گفت : جدا از شــکل 
اصولی انتخاب بازیگر کودک باید بگویم مشــکل اصلی و اساســی تولید 
فیلم و ســریال برای کودکان و نوجوانان اســت درحقیقت دغدغه اصلی 
این اســت که مخاطب کودک قرار اســت چه اثری را از دیده بگذراند و 

متاسفانه سینمای کودک تقریبا رو به اضمحالل است.
کارگــردان بچــه مهندس ادامه داد: در مجمــوع به دلیل نبود فیلمنامه 
مختص کودک و نوجوان و ســاخته نشــدن فیلم و ســریال برای آن ها 
طبیعتا بازیگر کودک نیز با اقبال مواجه نمی شــود. درحقیقت پروســه 
فراخوان اجتناب ناپذیر است چراکه فیلمنامه هایی که برای کودک نوشته 
می شــود مختص به ســن هایی با تجربیات کمتر است و عالوه بر آن این 
فراخوان ها دارای مراحل و تست نیز هستند.وی تصریح کرد: به نظر من 
بکر بودن یک کودک خیلی مهم و تاثیرگذار است و کودکان در صحنه 
و هنگام فیلمبرداری کامال خود واقعی شــان هســتند درواقع بازی نمی 
کنند و درســت عین آن چیزی که هســتند را نشــان مخاطب می دهند 
درحقیقت این موضوع کمک می کند تا اثر کامال قابل باور باشد.غفاری 
در پاسخ به این سوال که الزمه ماندگاری و ادامه دادن بازیگران کودک 
در سینما و تلویزیون چیست و چرا برخی بازیگران کودک درحال حاضر 
به بازیگران مطرح تبدیل شــده اند و برخی دیگر از دنیای بازیگری فید 
شــدند؟ بیان کرد: این بازیگران در یک پروســه زمانی خود را با یک اثر 
نشــان می دهند ولی کم کم به مرور زمان و رســیدن به مرحله بلوغ آن 
شــیرینی و دلچســبی خود را از دســت می دهند درواقع با بزرگ شدن 
تغییرات چهره در پیش رو دارند و مانند قبل قابل تشــخیص نیســتند. 
البته در برخی مواقع فیلمنامه و شــانس خود بازیگر اســت که شرایطی 

را برای او ایجاد می کند تا مجدد بتواند این مسیر را ادامه دهد و اساسا 
چون ذات ســینما به گونه ای اســت که بعد از مدتی بازیگران فراموش 
می شوند بدیهی است که بازیگران کودک از این چرخه دور می مانند.

صلح میرزایی: عاقبت کودکان و نوجوانان بازیگر به کجا می رسد؟/ دولت 
به تولیدات کودک و نوجوان بهای بیشتری بدهد!

قدرت اهلل صلح میرزایی، کارگردان تئاتر، ســینما و تلویزیون که به دلیل 
ســوابق فرهنگی اش در آموزش و پرورش با گروه های ســنی مختلف در 
این عرصه کار کرده و با ســاخت آثاری چون »حکایت های کمال« کار 
با این گروه سنی را تجربه کرده است به نکات متفاوتی در این خصوص 
اشاره می کند که در ذیل از نظر می گذرانید.قدرت اهلل صلح میرزایی در 
پاســخ به این ســوال که شکل اصولی انتخاب بازیگر کودک چگونه است 
و خود بازیگران کودک را به چه شــکلی انتخاب می کند گفت: کودکان 
دارای روحیه خاصی هستند و در خلق و خوی آنان نیز این حساسیت به 
وفور دیده می شود. با توجه به اینکه من شخصا در مدارس نیز به عنوان 
مربی و دبیر حضور داشتم و عالوه بر آن چندین فیلم کودک و نوجوان 
ســاخته ام و با این گروه ســنی در ارتباط بودم این حساســیت ها را بهتر 
درک می کنم. به نظر من انتخاب بازیگر به خصوص از قشر کودکان بسیار 
دشــوار اســت چراکه اول باید کودکی با تیپ فیزیکی مد نظر کارگردان 
و نویســنده جســت و جو کرد و در وهله بعد اســتعداد، عالقه و خالقیت 

فرزند اهم و مهم است. 
وی افــزود: البتــه اصوال از کــودکان و نوجوانان داوطلب و عالقه مند به 
حرفه بازیگری تســت های مختلفی گرفته می شــود و بعد از تست، ما از 
بازیگران کودک در اثر استفاده می کنیم به نظر من قبل از هر موضوعی 
کارگردان، تهیه کننده یا حتی نویســنده باید بتواند با این گروه ســنی 
حســاس راه بیاید و درواقع بتواند با او کنار بیاید چراکه برای کودک و 
نوجوان بســیار ســخت است که مدت زمان طوالنی به طور مثال 10 الی 
12 ســاعت مدام کار کند علی الخصوص اینکه نقش فعال داشــته باشد 
و پــی در پــی بــا فیزیک خود در صحنه فعالیت کند پس بهتر اســت که 
عوامــل بــا او همراهی و همکاری کننــد که اگر این اتفاق نیافتد و باعث 
آزار و اذیــت او شــوند بــه طور قطع نمی توانند بــازی مد نظر خود را از 

کودک و نوجوان بگیرند.
این کارگردان در ادامه و در این خصوص که آیا می توان بانک اطالعاتی 
بــه وجــود آورد که کارگردانان بــرای انتخاب بازیگر به آنجا رجوع کنند 
اظهار کرد: بله، قطعا نیاز است که بانک اطالعاتی در دست داشته باشیم 
و چنین بانک هایی در سرتاســر دنیا موجود اســت که آموزشــگاه های 

بازیگری جزو همین بانک ها محسوب می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که الزمه ماندگاری و ادامه دادن بازیگران 
کودک در سینماو تلویزیون چیست و چرا برخی بازیگران کودک درحال 
حاضر به بازیگران مطرح تبدیل شده اند و برخی دیگر از دنیای بازیگری 
فید شــدند بیان کرد: مشــکل اصلی این اســت که متاسفانه تولید فیلم 
ها و ســریال های کودک بســیار کم اســت و اگر تعداد محدودی هم به 
ســاخت می رســد هیچ سینمایی برای اکران آن ها وجود ندارد و به نظر 
مــن دولــت باید از آن ها حمایت کند و در تهران باید برای گروه ســنی 
کودک و نوجوان یک گروه ســینمایی شــکل بگیرد تا آن ها به راحتی به 
آنجا رجوع کنند و به نظر من وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی باید به 
افرادی که برای کودکان فیلمســازی می کنند سوبســید در نظر بگیرد و 
از آن ها حمایت کامل کند و البته به طور قطع نقش خانواده نیز در این 
امر بسیار مهم است درواقع والدین باید با فرزندان خود به سینما بروند 
و باعث شــوند تا آثار نمایشــی کودک و نوجوان هر روز بیش تر از دیروز 
شــود البته در کنار آن باید کودکان را هم به ســینما رفتن تشویق کنیم 

تا برای آن ها به یک عادت تبدیل شود.

نخستین بررسی دولت انگلیس نشان می دهد خطر بستری شدن 
در بیمارســتان بــه علت کرونای اُمیکرون تــا ۷0 درصد کمتر از 
کرونای دلتا اســت. این بررسی بوسیله »سازمان امنیت بهداشتی 
بریتانیا« نشــان داد افراد مبتال به ســویه ی اُمیکرون کرونا نسبت 
به افراد مبتال به ســویه ی دلتا با احتمال ۳1 تا 4۵ درصد کمتر به 
بخش اورژانس مراجعه و با احتمال ۵0 تا ۷0 درصد کمتر نیاز به 
بســتری شدن در بیمارستان پیدا می کنند.این یافته های ابتدایی 
که »امیدبخش« توصیف شده است، با آنالیز منتشر شده بوسیله 
پژوهشگران ایمپریال کالج لندن و دانشگاه ادینبورو مطابقت دارد 

که آنها به هم نتیجه مشابهی رسیده بودند.
با این حال، مقامات بهداشتی انگلیس همچنین هشدار دادند که 

موارد کرونا در این کشــور با »میزانی فوق العاده« در حال افزایش 
اســت و افزایش مطلق شــمار افراد مبتال به عفونت هنوز می تواند 
به بیماری جدی در شمار قابل توجهی از افراد بینجامد و  باعث پر 

شدن ظرفیت بیمارستان ها شود
.البته »گروه مشــاور علمی اضطرارها« )Sage( به هیات وزیران 
انگلیس گفت برای اینکه شــمار موارد بســتری کرونا به میزان اوج 
قبلی اش در این کشور نرسد، اُمیکرون باید حدود 90 درصد نسبت 
به دلتا شــدت کمتری از لحاظ بســتری کردن افراد داشــته باشد.

دانشمندان و مقامات بهداشتی در انگلیس نگران هستند که نفع 
ناشی از خفیف تر بودن بیماری ناشی از سویه ی اُمیکرون با شمار 
بیشتر افراد دچار عفونت به علت واگیری بیشتری آن از بین برود.از 

طرف دیگر داده های مقدماتی UKHSA نشان  می دهد که حفاظت 
در برابر کووید 10 هفته پس از تزریق دوز ســوم یادآور شــروع به 
کاهش می کند و بنابراین این موضوع مطرح می شــود که ممکن 
اســت برای برخی از افراد در ســال 2022 یک دوز چهارم واکسن 
الزم باشــد. این داده ها نشــان می دهد حفاظت اضافی ناشی دوز 
یادآور با ســرعت بیشــتری در برابر اُمیکرون نسبت به دلتا کاهش 
می یابد و پس از 10 هفته از دوز ســوم واکســن 1۵ تا 2۵ درصد 

پایین تر می آید. 
داده های UKHSA نشــان می دهد که اُمیکرون در حال حاضر ۷۶ 
درصد موارد کرونا در انگلســتان را تشــکیل می دهد و به سویه ی 

غالب تبدیل شده است.

یافته های ابتدایی امیدوارکننده در انگلیس:

خطر بستری شدن به علت کرونای اُمیکرون ۷۰ درصد کمتر از دلتا است

خبر ویژه

 حقوق مردم 
 از قیمت اینترنت 

جا ماند!
در حالیکه سرعت و کیفیت 

اینترنت به صورت پلکانی 
افت کرده و غیر قابل 

تحمل شده، وزیر ارتباطات 
از افزایش پلکانی قیمت 

اینترنت خبر داد و تاکید کرد 
این افزایش قطعی است! 

موضوعی که سوژه انتشار 
کارتونی در خبرگزاری 

تسنیم شد.

کارتون 

پرده نقره ای  

فرهنگ و هنر


