
وزیر امور خارجه:

کرات وین در مسیر خوبی قرار دارد مذا
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کرات در مسیر خوبی  کرات وین گفت که مذا    وزیر امور خارجه درباره دور هشتم مذا
قــرار دارد. حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایران دیروز 
کرات وین گفت که این  کید بر پیشــرفت در مذا سه شــنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأ

کــرات در مســیر خوبــی قــرار دارد. وی بــا اعــام ایــن خبــر که ســفیر جدیــد جمهوری  مذا
اســامی در یمــن بــه زودی معرفــی می شــود، گفــت: برخــی در ذهن خودشــان به دنبال 

 | صفحه 2 تجزیه یمن هستند ما مخالف تجزیه کشور های اسامی هستیم...

تکذیب حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

مسئولیت ستاد تنظیم بازار موقتی است

صفحه 3 
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

واردات آب به ایران 
جدی شد

     مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
کــرات مــا در  گفــت: مذا خراســان رضــوی 
قالب قراردادهای واردات آب از کشورهای 
شمال شرق کشور، در بازه ۱۰۰ میلیون متر 
مکعب تا یک میلیارد متر مکعب برای ورود 

به کشور است...

رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد؛

گروه  اعزام نخستین 
 زائران ایرانی به سوریه

از هفته آینده
     رییس سازمان حج و زیارت اظهار 
کرد: بر اســاس هماهنگی ها، نخســتین 
گــروه از زائــران ایرانــی پــس از یــک وقفه 
چند ساله، هفته آینده به سوریه اعزام 

خواهد شد...  | صفحه 7  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

چالش های بی سوادان و ترک تحصیل کرده ها 
بزرگ می شود؛

»ب« مثل بی سوادی
7

توقف اخذ نرخ سود 
بانکی خارج از مصوبه 

شورای پول و اعتبار
3

موسیقی اقوام را
با نی لبک بشنوید

8

 هر کدملی 
چقدر بنزین می گیرد؟ 

4

گهی مناقصه عمومی  آ
یک مرحله ای

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

 نوبت اول

گذار نماید . کلیه شرکت های واجد شرایط وا شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به مدت 12 ماه به 

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ اولیه )ریال(شرح مناقصه

A ,B,C,D کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعات 41/301/210/6842/066/000/000نگهداری 60/000 اصله نهال در دو طرف جاده 
شــرکت هایــی کــه دارای حداقــل رتبــه ســه کشــاورزی از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور باشــند دعــوت بــه عمــل آیــد. جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1400/10/09 لغایــت 

1400/10/15 ســاعت )19( بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد( setadiran.ir مراجعــه نمائیــد . 
- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود . 

- آخریــن مهلــت قبــول پیشــنهادات مناقصــه گــران بــه مــدت 10 روز کاری اســت حداکثــر مهلــت بارگــذاری اســناد در ســامانه ســتاد روز چهارشــنبه مــورخ 1400/10/29 ســاعت 12 مــی باشــد. 
ضمنــا آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی تــا پایــان وقــت اداری چهارشــنبه 1400/10/29 بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت ســاختمان شــماره 3 شــهرداری مــی باشــد .

-الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مــی بایســت از درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(به آدرس فــوق صــورت 
پذیــرد و مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام را در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی )توکــن( را جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند . 

- پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
- پیشنهاد قیمت ها در صورتی بازگشایی و بررسی می گردد که اسناد فیزیکی در سامانه ستاد بارگزاری و مورد تایید باشند.

- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

-الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز.
-ب- به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت 3 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها

ج- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-کلیه شرکت ها باید دارای تعیین صالحیت معتبر از اداره کل رفاه، کار و امور اجتماعی)مجاز در کد فعالیت شماره 5( باشند.
- شرکت ها باید دارای گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گواهی دو ماهه یا گواهی ثبت نام ممهور به تایید اداره کار باشند.

- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/11/2 در محل ساختمان شماره 3 شهرداری می باشد.
- نتیجــه کمیســیون برابــر مــواد 15 و 18 قانــون آییــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران تســری یافتــه بــه شــهرداری هــای  مراکــز اســتان هــا، کالنشــهر هــا، و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر 

جمعیــت بــه برنــده اعــالم خواهــد شــد.
-بــه اســتناد بنــد 5 مــاده 11 قانــون آییــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران تســری یافتــه بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــا، کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت، 

میــزان تضمیــن حســن انجــام تعهــدات قــرارداد، معــادل 10%درصــد مبلــغ قــرارداد مــی باشــد.
- بــر اســاس مــاده 10 قانــون آییــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران تســری یافتــه بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــا، کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت شــرکت در 

مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری مــی باشــد.
- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

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

66917312      66915268 

خبرویژه

یک هشدار اقتصادی، سیاسی و امنیتی مهم

 مجلس و بودجه 1401: 
 پیمانه ُپِر ُپر است، 
کمر مردم را نشکنید!

   جعفر محمدی 
کارشناس حقوق

بودجــه 1401 در حالــی 
مراحــل پارلمانی اش را می 
گذرانــد که بیــرون از اعداد 
و ارقــام منــدرج در آن و در 
فضــای واقعی جامعه، فشــار اقتصادی امان مردم 

را بریده است.
هر چند که اســتناد به آمار و اعداد مرتبط با بحران 
معیشــت، می تواند بر غنــای تحلیل بیفزاید ولی 
فقــر فزاینــده ای که گریبان مــردم ایران را گرفته 
 اســت، آنقدر عیان اســت که حاجت به بیان آمار

 نیست.  بنابراین، بدون مقدمه بیشتر، هشداری که را 
به باورم مجلس شورای اسالمی باید بدان توجه ویژه 
ای داشته باشد مطرح می کنم و امیدوارم نمایندگان 
در بررســی بودجه ســال آتی، این تذکار را جدی 
 بگیرند و جلوی فاجعه در ســال 1401 خورشیدی

 را بگیرند.

قایان و خانم های نماینده! آ
کاســه صبر اقتصادی مردم لبریز شده است؛ امروز 
مردم ایران در حال تحمل فشار حداکثری در زمینه 
معیشت هستند، باری که طی سال ها بر آنها تحمیل 
شده، آرام آرام به حدی سنگین و طاقت فرسا شده 
که افزودن پر کاهی بر آن، به شســکتن کمر مردم 

خواهد انجامید؛ مخلص کالم: پیمانه پُِر پُر است.
از این رو، نه جایی برای افزایش مالیات وجود دارد، 
نه تابی برای تحمل عوارض بیشــتر، نه توانی برای 
تصمیمات اقتصادی سنگین مانند حذف ارز 4200 
تومانی، دســتکاری در قیمت حامل های انرژی و 

نظایر این ها.
حتــی اگر معتقدید اقتصاد ایــران به جراحی نیاز 
دارد، بدانید که این بیمار به حدی ضعیف و نحیف 
اســت کــه حتماً زیر عمل خواهد مــرد و هرگز به 
هــوش نخواهــد آمــد؛ عجالتاً هر گونــه عملی را 
بــه تاخیــر بیندازید و فعاًل به تیمــار و تقویت آن 
 بپردازید تا شاید در آینده بتواند تیغ جراحی را تاب

 آورد.
تصمیــم عاقالنــه اقتصادی، سیاســی و به تاکید 
عرض می کنم امنیتی این اســت که هر جا دیدید 
قرار اســت حتی در حد یک ریال - فقط یک ریال 
- هزینــه اضافــی بر مردم تحمیل شــود، جلویش 
را قاطعانــه بگیریــد و هر لحظه یادتان باشــد که 
مــردم، دیگــر تحمل اش را ندارنــد و از کارمند و 
 کارگر ســاده تا بــازاری و کارخانه دار، همه و همه

 گرفتارند.
فریب نسخه های به اصطالح اقتصاددان های توجیه 
گــر را هــم نخورید؛ این کــه فالن چیز را گران می 
کنیــم یــا ارز 4200 را بــر می داریــم و به جایش 
یارانه را افزایش می دهیم یا قرار اســت جلوی فرار 
مالیاتی را بگیریم هم از آن ترفندهای نخ نماســت 
کــه تهش را همــه می دانیم؛ اگر واقعا می خواهند 
جلــوی فــرار مالیاتی را بگیرنــد، بگیرند؛ به الیحه 
 بودجــه که نیازی نیســت و وظیفه قانونی شــان 

است.
تحــت تاثیر اعداد و ارقــام و نمودارها و پاورپوینت 
هــا و لفاظی هــای به ظاهر علمی ولی در واقع ضد 
مردمی قرار نگیرید و قاطعانه و شرافتمندانه جلوی 
هر گونه افزایش قیمت و تحمیل فشــار اقتصادی 
جدید به مردم را بگیرید و اال ســال آینده بر تعداد 
مردمانــی کــه چیزی برای از دســت دادن ندارند 
افزوده می شــود و تبعات فاجعه بار امنیتی چنان 
 وضعیتــی را پیــش می آورد که خــود بهتر از همه 

می دانید.
 این گوی و این میدان: بسم اهلل... .

منبع: عصر ایران

یادداشت

 ماجرای دیدار های حسن روحانی 
با الریجانی و رهبری چه بود؟

حسن روحانی چند هفته پیش طبق خبری که اخیرا 
منتشر شد به دیدار رهبری رفت و همه منتظر جزئیات 
آن هستند، اما حاال خبر رسیده که او بعد از انتخابات با 
علی الریجانی کاندیدای رد صالحیت شده انتخابات 

سیزدهم نیز دیدار کرده است.
حســن روحانی حدود ۵ ماه پیش کلید ســاختمان 
پاستور را به سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم 
داد. از آن روز تا به االن، او نه با رسانه ای مصاحبه کرده 
و به جز ۳ توئیت که اولی درباره، میالد پیامبر، سالروز 
تاســیس شــورای عالی امنیت ملی و دیگری درباره 
محکوم کردن کشــتار بی رحمانه در قندوز توســط 
طالبان بود دیگر هیچ حرکت سیاســی انجام نداد و 
به نوعی بعد از دوران ریاست جمهوری روزه سکوت 

در پیش گرفته است.
 اما در این بین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا 
خبر از مالقات حســن روحانی با رهبری داد. وی در 
صفحه توییتری خود نوشــت: »حتی اگر از محتوای 
دیدار اخیر یک ســاعته حسن روحانی با رهبر معظم 
انقالب هیچ خبری منتشر نشود، اصل خبر پیام مهمی 
دارد برای اهالی سیاســت؛ چه راســت، چه چپ، چه 
دلواپس، چه...« خبری که در همان روز توســط یک 
فعال سیاســی اصالح طلب نزدیک به رئیس جمهور 
دوران اصالحات در گفتگو با خبرنگار ایلنا تایید شد. 
جــواد امــام اعالم کرد که این دیدار چند هفته پیش 
انجام شــده و روحانی در گزارشــی که به دوستانش 
داده از محتوای رد و بدل شده در این گفتگو احساس 

رضایت داشته است.
پیش از این نیز در خبر غیررسمی که حاال رسمی شده، 
آمده بود که حسن روحانی رییس جمهور سابق برای 
دیدار با رهبر انقالب درخواست مالقات فرستاده که در 
نهایت این دیدار به طور خصوصی انجام شده است. در 
جزئیات غیررسمی این دیدار آمده که حسن روحانی 
درباره عملکرد دولت به ویژه در ماه های پایانی منتهی 
به تحویل دولت جدید به رهبری گزارش داده است.

هر چند که برخی خبر ها حاکی از آن بود که روحانی 
پس از پایان ۸ سال حضور در پاستور برای استراحت به 

کیش رفته بود حاال پس از انتشار خبر دیدار روحانی با 
رهبری، شایعه شده است که رئیس دولت تدبیر و امید 
در کنار دیدار با رهبری با چهره های شاخص سیاسی 
کشور همچون علی الریجانی رئیس مجلس پیشین 
و کاندیدای رد صالحیت شــده در انتخابات ریاست 
جمهوری ســیزدهم و علی اکبر ناطق نوری سومین 

رئیس مجلس شورای دیدار داشته است.
البته الزم به ذکر اســت که عزت اهلل یوســفیان مالء 
نماینده پیشین مجلس و از نزدیکان علی الریجانی 
در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعالم کرد که دیداری میان 
علی الریجانی و حسن روحانی با موضوع برنامه ریزی 

برای حل مسائل کشور اتفاق نیفتاده است.
اما طبق شنیده های ایلنا در کنار شایعه دیدار روحانی 
با الریجانی، جزئیات غیررســمی از دیدار روحانی با 
رهبری منتشر شده است. در یکی از این روایت های 
غیررســمی آمده اســت که روحانی به رهبری از سه 
کار مهــم دولــت از جمله حجــم دالر نقد در خزانه، 
خرید 100 میلیون واکسن کرونا، رساندن برجام به 
مرحله آخر و امضا آن برای تحویل به دولت سیزدهم 

گزارش داده است.
در روایــت دیگری آمده که جلســه دیدار روحانی با 
رهبــری آنچنان خوب پیش نرفته و رهبری از خالی 
بودن خزانه و شرایط تحویل آن به دولت جدید انتقاد 
کرده اند. اما نکته دیگری که در فضای رسانه ای به آن 
اشــاره شــده این بود که براساس آنچه که در گذشته 
اتفــاق می افتاد معموال روســای جمهور بعد از پایان 
دوره شــان به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام منصوب می شــدند، اما گویــا، رهبری حتی 

پیشنهادی هم در این موضوع به روحانی نداده اند.
در روایت غیر رســمی دیگری که در رســانه ها به آن 
اشــاره شــده و صحت آن بعید به نظر می رسد، آمده 
اســت که در مالقات حســن روحانی با رهبری، وی 
خودش را برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت به 
رهبری پیشــنهاد داده، اما رهبری به دلیل آنکه وی 
در جلسات مجمع حاضر نبوده این پیشنهاد را رد و از 

او درباره این موضوع نیز انتقاداتی کرده اند.
یکی دیگر از روایت ها هم این بود که روحانی درباره 
پرونــده ســیف و احمد عراقچی معــاون ارزی بانک 
مرکزی که به هشــت و ده ســال محکوم شده بودند، 
گــزارش داده و نســبت به برخــورد صورت گرفته با 
آن هــا ابراز گالیه کرده تــا جایی که رهبری در نامه 
خــود به قوه قضائیه دســتور دادنــد تا حکم جائرانه 
 داده نشــود کــه این حکم نیز توســط دیوان عالی

 نقض شد.
محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا، بعد از انتشار 
خبــر مالقات روحانی بــا رهبری گفت: اطالعاتی از 

جزئیات این مالقات ندارم.

سخنگوی دولت:

 شایعه استعفای وزیر اقتصاد 
یک شوخی تلخ است

بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت درباره شــایعه 
اســتعفای وزیر اقتصاد گفت: این شایعات بیشتر به 
یک شــوخی تلخ شــبیه است و ارزشی برای پاسخ 

ندارد.
 وزیر محترم اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه ترین 
و پرکارترین وزرای دولت هســتند که در جلســات 

هیات دولت حضور فعال و موثر دارند.
در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و 
موثر در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی 

دولت است.
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سیاست 2
اخبار كوتاه

مردم سوگوار آفریقای 
جنوبی با قرار دادن 

دسته های گل در مقابل منزل 
دزموند توتو یاد اسقف اعظم 

تصویری از موشک های را گرامی داشتند.
بالستیک آماده شلیک در 
رزمایش اخیر پیامبر اعظم 17 
در ایران / وانا

گزارش تصویری

کرات؛ ورود به دور پنجم مذا

یخ روابط »تهران ریاض« کی باز می شود؟
مذاکــرات تهران ریاض در حالی به دور پنجم 
نزدیــک می شــود که بغداد برای دســتیابی 
بــه نتیجه مطلوب به عنوان ضلع ســوم وارد 

مذاکرات می شود.
مذاکــرات تهران و ریاض تا کنون چهار دور را 
پشــت سر گذاشته است. در آستانه پنجمین 
دور این مذاکرات فواد حسین  وزیر امور خارجه 
عراق  در سفری که به تهران داشت گفت برای 
ما مهم است که مسئله روابط ایران با کشور های 
همســایه عراق را مورد بحث قرار دهیم. عراق 
نقــش مهمی در حمایت از گفت وگو های بین 
عربستان و ایران داشته و امیدواریم دور پنجم 

مذاکرات بین ایران و عربستان برگزار شود.
نخســتین دور گفت وگوها میــان ایران عراق 
حــدود ۹ مــاه پیش در بغداد برگزار شــد و از 
آن زمان به بعد، این شــهر صحنه چندین دور 
گفت وگــوی دیگر میان تهــران و ریاض بوده 

است.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی هم پیش تر 
در گفت وگو با رســانه ها از تمایل به گسترش 
روابط با تهران سخن گفته بود،اما در عمل  شاهد 
موضعی متفاوت از آنچه بن ســلمان خواسته 
بود هستیم. صدور بیانیه علیه ایران و همکاری 
نکردن در انتقال ســفیر کشورمان در یمن به 
تهران معادالت را کمی پیچیده تر کرده است.
ماجرای تنش بین ایران و عربســتان سعودی 
به ۶ ســال قبل باز می گردد. درســت هنگامی 
که عربســتان شیخ باقرالنمر روحانی شیعه و 

تعدادی از جوانان شیعه را اعدام کرد.
عربســتانی ها با دســت پس می زنند و با پا 
پیش می کشند، اما این روزها برای تسریع در 
دستیابی به توافق، بغداد هم برای پا در میانی 
بین دو طرف دعوا وارد گود مذاکرات شده است. 
مذاکراتی که گاهی اتفاقی رقم می خورد که آن 
را بی نتیجه جلوه می دهد مثل اخبار تایید نشده 
از تعلل عربستان برای انتقال سفیر کشورمان 
در یمن به تهران و گاهی هم اتفاقاتی رقم می 

خــورد که نتیجه بخش بودن مذاکرات ایران و 
ســعودی را تصدیق می کند مثل دادن ویزا به 
دیپلمات های ایرانی برای شــرکت در اجالس 

کشورهای اسالمی در جده.

منتظر پاسخ قانع   کننده    مقامات 
سعودی هستیم

حسین امیرعبداللهیان  وزیر خارجه کشورمان 
در نشســت خبری اخیر خود با فواد حســین 
همتــای عراقــی در تهران دربــاره موضوع 
شــهادت ســفیرمان در یمن گفته اســت در 
مورد روابط ایران و عربســتان و مسائل مرتبط 
با آن مجموعه   ای از نکات مثبت و منفی وجود 
دارد. ما همچنان منتظر این هستیم که پاسخ 
قانع   کننده   ای از طرف مقامات سعودی بشنویم 
که چرا دستگاه های اجرایی این کشور در انتقال 

به موقع سفیر ایران در یمن کوتاهی کردند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران صبح روز سه         شــنبه ۳0 آذر از 

شهادت سفیر جمهوری اسالمی ایران نزد دولت 
نجات ملی یمن در اثر ابتال به کرونا خبر داد.

از ســویی دیگر فردای شــهادت حسن ایرلو 
ســخنگوی رســمی ائتالف عربی به رهبری 
عربســتان با انتشــار بیانیه   ای مدعی شده که 
فرماندهی نیروهای مشترک، بازگشت حسن 
ایرلو را به ایران تسهیل کرده و ترتیبی داده که 
یک هواپیمای پزشکی عراقی او را در کم تر از 

4۸ ساعت منتقل کند.
اخیــرا روزنامه االخبار چاپ بیروت هم درباره  
مذاکــرات تهران ریاض نوشــته که  مذاکرات 
ســری عربســتان و ایران تحت حمایت بغداد 
بــرای اولین بار و پــس از قطع طوالنی مدت 
ارتباط برگزار شد و تهران و ریاض گفت وگوی 
استراتژیک محرمانه را درباره تمام پرونده های 
مــورد اختالف، آغــاز کردند، گفت وگویی که 
انتظــار می رود نتایج مهم آن، نقطه عطفی در 
منطقه باشد و بر کشور های مختلف منطقه، به 

ویژه لبنان و یمن سایه افکند.

کرات ایران وعربستان زمانبر   مذا
اما همراه نتیجه مطلوب 

حسن دانایی فر سفیر سابق کشورمان در عراق 
در تشریح تناقض رفتار ریاض با تهران می گوید 
به نظر می رسد سعودی هنوز در تصمیم خود 
مبنی بر بهبود روابط با ایران جدی نیســت، یا 
هنوز به اختالفات خود در داخل کشورشــان 
بــر این موضوع فائق نیامدند و همین موضوع 
باعث می شود که علی رغم چند دور از مذاکره 
هنوز رفتار های متناقضی را از خود بروز دهند.
سفیر سابق کشورمان در عراق معتقد است در 
شهادت حسین ایرلو سفیر جمهوری اسالمی 
ایــران در یمــن آن ها تالش کرده اند و در این 
موضوع هیچ دخالتی نداشتند. البته باید منتظر 
ماند و بررسی های بیشتر در این زمینه صورت 
گیــرد و بتوان در مورد آن قضاوت نهایی کرد. 
ســعودی هنوز بر فضای الزم و موثر بر ســطح 

مطلوب روابط قرار نگرفته است.
دیپلمات پیشــین کشــورمان معتقد است 

البته ایران هم از بهبود روابط اســتقبال کرده 
و  مذاکرات را پیگیری می کند. مسئله اصلی 
این است که آن ها خود صاحب تصمیم نیستند، 
بلکه وابســته به غرب بوده و اســتقالل نظری 
ندارنــد. ایران خود بــرای روابط خود تصمیم 
می گیرد. اما آن ها عوامل و مولفه های دیگری 
هم در تصمیم گیری هایشان به طور مستقیم 
وغیر مستقیم اثر داشته و باعث شده مذاکرات 

تا به اینجا انتظارات را برآورده نکند.
خبرگزاری فرانسه نوشته رسانه های سعودی 
چند ماهی می شــود لحن خودشان را نسبت 
بــه تهران تعدیل کرده اند. شــبکه تلویزیونی 
االخباریــه که یک رســانه دولتی اســت هم 
ماه گذشــته گفت وگوهای میان دو کشــور را 
مذاکراتی »مستقیم و صادقانه« توصیف کرد 
که »به ایجاد ثبات در منطقه منجر خواهد شد.«
داوود احمد زاده کارشناس مسائل غرب آسیا 
بااشــاره به رفتار های متناقض عربســتان در 
مواجهــه با کشــورمان می گوید اگر برگردیم 
به ســابقه روابط دو کشــور ایران و عربستان، 
دو کشــور همیشه در حوزه های استراتژیکی، 
ژئو پلیتیکی و ژئو کالچر با یکدیگر دچار تضاد 

منافع بودند.
بحــث رقابــت منطقه ای ای میــان ایران و 
عربســتان بــا وقوع جنگ تحمیلی شــدت 
بیشــتری به خود گرفت، چرا که عربســتان 
تالش کرد که از طریق حمایت از عراق و رژیم 
بعث از نفوذ معنوی و مادی ایران در منطقه به 
ویژه در مسئله هالل شیعی ممانعت کند. این 
جمله را احمدزاده می گوید و ادامه می دهد به 
رغم سیاست های متعادل و مصالحه جویانه 
ایران در منطقه، ولی عربســتان با اســتفاده 
از ابــزار نظامــی و نفوذ هایــی که در منطقه 
حاشیه نشین خلیج فارس دارد تالش کرده 
با منافع ایران ســتیز داشــته باشد و از روابط 
حســنه کشورمان با برخی کشور های عربی 

به عنوان پدرخوانده ممانعت کند.

خبر ویژه

وزیر امور خارجه درباره دور هشتم مذاکرات وین گفت که مذاکرات در مسیر خوبی قرار دارد. حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر پیشرفت در مذاکرات وین 
گفت که این مذاکرات در مسیر خوبی قرار دارد. وی با اعالم این خبر که سفیر جدید جمهوری اسالمی در یمن به زودی 
معرفی می شود، گفت: برخی در ذهن خودشان به دنبال تجزیه یمن هستند ما مخالف تجزیه کشور های اسالمی هستیم. 
برای پیگیری مناســبات ایران با یمن ســفیر جدید ایران بزودی تعیین می شــود و در این کشور مستقر خواهد شد. در 
حال حاضر کاردار ایران در یمن با نشاط و با فعالیت الزم سفارت را بازنگهداشته و ما به پیگیری های خود برای توسعه 
همکاری ها و بازگشت صلح به یمن و برای لغو محاصره انسانی و پایان تجاوز به این کشور ادامه می دهیم و معتقدیم 
یمن صرفاً راهکار سیاسی دارد. وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز مخالفت با تالش برخی برای تجزیه یمن تأکید کرد 
سرنوشت یمن بایستی با مشارکت همه طرف های یمنی تشکیل شود. ما مخالف هرگونه تجزیه کشور های منطقه و 

کشور های اسالمی هستیم. امیرعبداللهیان همچنین به مذاکرات فعلی وین برای رفع تحریم های یکجانبه و غیرقانونی 
ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: مذاکرات ما در مسیر خوبی قرار دارد. مهم این است که 
ما یک متن مشترک و واحدی را االن در اختیار داریم که تیم مذاکره کننده ما بر روی آن متن تمرکز کرده و طرف های 
مقابل هم نسبت به موضوعاتی که ما درون پرانتز قرار دادیم، یعنی موضوعات اختالفی، تمرکز دارند. این جمع بندی 
الزم در دو دور قبلی مذاکرات قبلی دولت جدید انجام شده، ما سرگرم توافق بر روی نقاط اختالفی که در داخل پرانتز 
در آن متن ذکر شده هستیم و تیم ها به شدت مشغول هستند. این جمله را امیرعبداللهیان می گوید و ادامه می دهد 
با 1+4 گفت وگو می شود و اتحادیه اروپا و انریکه مورا فعاالنه تالش می کنند که به نقش هماهنگ کننده خودش ادامه 
دهد. ما فکر می کنیم اگر طرف های مقابل با حسن نیت این مذاکراتی که در این مرحله شروع شده را ادامه دهند، دست 

یافتن به یک توافق خوب برای همه طرف ها شدنی است و می توانیم این هدف را محقق کنیم.

وزیر امور خارجه:

کرات وین در مسیر خوبی قرار دارد مذا

با رای نمایندگان؛

 مجلس با تحقیق و تفحص 
 از عملکرد وزارت نفت 

کرد در دوران زنگنه موافقت 
نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت 
نفت در دوره مدیریتی زنگنه در دولت روحانی موافقت 
کردند. در ادامه جلسه علنی روز )سه شنبه ۷ دی ماه( 
مجلس شــورای اسالمی، بررســی تقاضای تحقیق و 
تفحص از عملکرد وزارت نفت در دوره مدیریتی زنگنه 
در دولت روحانی در دســتور کار صحن علنی مجلس 

قرار گرفت.
نماینــدگان بــا 1۶2 رأی موافــق، 1۵ رأی مخالف و ۶ 
رأی ممتنع از مجموع 2۳0 نماینده حاضر در صحن  با 

تقاضای این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

 خضریان: هدف زنگنه از ادامه وابستگی 
کشور  کردن  گزیر   به خام فروشی، نا

به توافق با آمریکا و غرب بود
علــی خضریــان به عنوان نماینــده تحقیق و تفحص 
کنندگان از عملکرد وزارت نفت با بیان اینکه چیزی که 
کشور را حفظ کرده سرمایه مردمی است که در چهل 
و اندی سال گذشته صورت گرفته و بار مسئولیت ما را 
افزایش می دهد، گفت: در کمیسیون انرژی بررسی ها 
بــا حضور معاونین وقــت وزارت نفت صورت گرفت و 
موضوع اصلی اهمیت هیدروکربنی در پهنه منطقه ای 

و سیاست های غلط طی ۸ سال گذشته بود.
نماینده مردم تهران، شــمیرانات، ری، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس شــورای اســالمی در ادامه با بیان 
اینکه در شرایطی قرار داریم که سیاست گذاری دقیق 
و صحیحی وزارت نفت به عنوان نهاد پشتیبان اقتصادی، 
الزمه اداره کشور است، اظهار داشت: واگذاری بالوجه 
بسته های نفتی EPD و EPC و عدم رعایت اولویت 
توســعه میادین مشــترک نفتی و گازی طبق تکالیف 
قانونی مجلس برای دولت باید انجام می شد که صورت 

نگرفت.
وی ادامه داد: این در حالی بود که ما نیازمند این بودیم 
که استخراج از میادین مشترک با کشورهای اطراف در 
اولویت قرار گیرد اما سیاست گذاری های غلط زنگنه در 

وزارت نفت دولت قبل مانع این اقدام شد.
خضریان در ادامه به موضوع ســهمیه بندی سوخت به 
عنوان یکی از دستاوردهای کشور در دولت نهم و دهم 
اشــاره کرد و یادآور شــد: در این موضوع مقدار مصرفی 
برای مردم تعیین شد که مانع برخی اتفاقات مانند قاچاق 
سوخت می شد اما در دولت قبل که رویای بستن با غرب 
را داشتند بدون توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
کارت سوخت را از چرخه خارج کردند که نتیجه آن باعث 
شد زمانی راهی به جز بازگرداندن همان سهمیه ها بدون 
توضیح به افکار عمومی نداشته باشند که رئیس جمهور 

نیز مسئولیت آن را نپذیرفت.
ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در این 
شرایط رهبر معظم انقالب بین بد و بدتر، بد را انتخاب 
کردند تا فتنه خاموش شــود و نیروهای انقالبی نیز با 

اقدام خود مانع آشوب شدند.
وی در ادامه با انتقاد از پافشاری بر شیوه نامه دستوری 
O&M و عدم التزام شــرایط آن و فلج شــدن تولید که 
مبنایی نداشــت از دیگر اقداماتی بود که در دولت قبل 

صورت گرفت.
خضریــان اضافــه کــرد: موضوع دیگــر بکارگیری و 
استخدام ها بی مبنا در وزارت وقت بود که بر این اساس 
اتفاقاتی افتاد که تغییر آن در دولت های بعد نیز ناممکن 
است، همچنین حذف غیرکارشناسانه چند هزار سمت 
در این وزارتخانه و نبود نیروهای کارشناس در حوزه گاز 

از دیگر اتفاقات نامطلوب در این وزارتخانه بود.
وی ادامــه داد: در دولــت قبل هیچ اقدامی در حوزه 
کاهش خام فروشی دیده نشد و به این موضوع وابسته 
ماندیم تا تحریم ها اثر کند و راهی جز بستن با غرب و 
آمریکا وجود نداشــته باشد لذا در دوره زنگنه شاهد 
ایجاد پتروشــیمی ها و پتروپاالیشــگاه ها نبودیم و 
برای یک اقدام کوچک نیز ســال ها معطلی صورت 

می گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس با انتقاد از 
انعقاد قراردادهای نفتی سریع در وزارت نفت دولت 
ســابق عنوان کرد: مشخص نیست این قراردادها 
با چه کســانی و در چه شــرایطی بســته شده که 
می خواهیم در این تحقیق و تفحص به آن پاســخ 
دهیم. همچنین فرسودگی تجهیزات نفتی و گازی 
علت توقف بسیاری از پروژه های مربوط به مناطق 
نفت خیز جنوب و فالت قاره بوده اســت که باید 
علت آن را جویا شــد که از نمایندگان مجلس در 
ایــن مناطق می خواهیم کمک کنند به خصوص 
در اســتان خوزســتان بسیاری از پروژه ها تعطیل 

شده است.
در ادامه مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی در 
خصوص این تقاضا گفت: گزارش کمیسیون در خصوص 
تحقیــق و تفحص از عملکرد وزارت نفت که به امضای 
۳۹ نفر از نمایندگان رسیده و در کمیسیون به تصویب 

رسیده است.
وی برخی محورهای تحقیق و تفحص را بدین شــرح 

قرائت کرد:
1-علت اهمال، قصور و ترک فعل در عدم توسعه برخی 
میادین مشترک با عدم النفع و خسارت فراوان چند ده 
میلیارد دالری ) چند صد هزار میلیارد تومانی( چیست؟

2-دالیل عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عدم پیگیری 
و عقد قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین الملل و 
منطقه با توجه به خســارات فراوان مالی و پولی برای 

کشور چه بوده است؟
۳-علت شتابزدگی در واگذاری بال وجه بسته های نفتی 
EPD و EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین 
مشــترک نفتی و گازی و لحاظ صالح و صرفه کشــور با 

توجه به تکلیف قوانین باال دستی چیست؟

بیانیه تند نمایندگان درباره 
درگیری میان نیروهای طالبان با 

کشاورزان ایرانی
1۶0 نماینــده مجلس در بیانیه ای از مرزبانی جمهوری 
اســالمی ایران به خاطر مقابله با طالبان در هنگ مرزی 

زابل تشکر کردند.
ســید محسن دهنوی در جلسه علنی دیروز)سه شنبه( 
مجلس شورای اسالمی، بیانیه 1۶0 نفر از نمایندگان را 
به مناسبت دفاع نیروی مرزبانی جمهوری اسالمی ایران 
در مقابل طالبان از مرزنشینان و کشاورزان را قرائت کرد. 

متن بیانیه بدین شرح است:
»بسمه تعالی

محضر ملت شریف و بزرگ ایران
احتراما از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تا ساعت 1۹ 
همــان روز نیروهای شــجاع و دالور مرزبان جمهوری 
اســالمی ایران، فرماندهی مرزبانی اســتان سیستان و 
بلوچســتان، هنگ مرزی زابل، گروهان زهک در میله 
مرزی ۵4 تا ۵۸ به طول 14 کیلومتر و پاســگاه شــهید 
اســالمی، جانبازان و تعداد ۶ برجک در دفاع از مرزهای 
میهن اسالمی و مرزنشینان عزیز در مقابله با درگیری و 
تیراندازی با عناصر طالبان به کشاورزان عزیز منطقه و 
خاک جمهوری اســالمی ایران به صورت دالورمردانه و 
جانفشانی به مقابله پرداخته و با عملیات مقابله به مثل 
با سالح های نیمه سنگین و سنگین به مقابله پرداخته و 
با جواب دندان شکن و پاسخ قاطع موجب تلفات جانی 

و مالی و عقب نشینی آن ها شد.
این امر موجب خوشحالی و تشکر مردم عزیز و مرزنشینان 
شــده اســت. ما نمایندگان ملت از این عملکرد دالورانه 
مرزبانــی جمهوری اســالمی ایران تشــکر و قدردانی 

می نماییم.«

 وزرای بهداشت و صمت
 به مجلس احضار شدند

هیأت رئیســه مجلس شورای اســالمی سوال ملی دو 
نماینده از وزرای بهداشت و صنعت را اعالم وصول کرد.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی چند 
طرح و دو ســوال نماینــدگان برای طی مراحل قانونی 

اعالم وصول شد.
بر این اساس سوال ملی مسعود پزشکیان نماینده مردم 
تبریز و تعداد دیگری از نمایندگان از بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره عدم پایبندی به 
قانون برنامه ششم توسعه و تعهدات ارائه شده در زمان 

رأی اعتماد اعالم وصول شد.
دو وزیر نامبرده در جلسات علنی آینده مجلس با حضور 

در صحن پاسخگوی این دو نماینده خواهند بود.

کید وزیر اطالعات بر ساماندهی  تأ
بازار رمزارزها

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی از 
دیدار خود با وزیر اطالعات و تأکید خطیب بر ساماندهی 

رمزارزها خبر داد.
مجتبــی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس 
شــورای اســالمی در توییتی نوشــت: امشب میهمان 
وزیراطالعــات بودم. در پاســخ گفتنــد: »دغدغه های 
کمیســیون اقتصادی مجلس در مورد رمزارزها همان 
دغدغه های دولت و آقای رئیس جمهور است. پیش نویس 
قانون رمزارزها در حال بررسی است که بایستی با مشورت 
شــما دقیق تر شــود. باید وضعیت آشــفته رمزارزها 

ساماندهی شود.« 
حجت االسالم والمسلمین خطیب در پاسخ به طرح های 
فضای  مجازی هم گفتند: »راهکارهای مدیریت فضای  
مجازی بیش از آنکه فنی باشد؛ اجتماعی و فرهنگی ست. 

باید سواد رسانه ای ارتقاء یابد.«

بایدن،بودجه دفاعی ۷۷0 
میلیارد دالری را برای مقابله با 

کرد چین و روسیه امضاء 
کاخ سفید اعالم کرد، رئیس جمهوری آمریکا با امضای 
»قانون اختیارات دفاع ملی« برای سال مالی 2022 که 
هزینه کرد دفاعی ۷۷0 میلیارد دالری را مجاز می کند، 

آن را رسمی کرد.
 به نقل از خبرگزاری رویترز،  اوایل همین ماه دموکرات ها 
و جمهوری خواهان در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به 
اتفاق آراء به این الیحه دفاعی ساالنه که سیاستگذاری 

وزارت دفاع این کشور را مشخص می کند، رای دادند.
جــو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا پس از امضای این 
الیحه و تبدیل آن به قانون در بیانیه ای گفت: با این قانون، 
مزایای حیاتی فراهم شده و دسترسی باال به عدالت برای 
پرســنل نظامی و خانواده هایشان افزایش می یابد و این 
شامل اختیارات مهم برای حمایت از دفاع ملی کشورمان 
است. قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی 2022، حدود 
پنج درصد هزینه کرد نظامی را به نســبت ســال ما قبل 
آن بیشــتر کرد و بعد از بحث های جدی دموکرات ها و 
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که 
بابت مناقشــه بر سر سیاست چین و روسیه به بن بست 

رسیده بود، به تصویب رسید.
این قانون یک افزایش حقوق 2.۷ درصدی برای نظامیان 
در نظر گرفته و عالوه بر آن خرید هواپیماها و کشتی های 
بیشتر و همچنین تدوین استراتژی هایی برای تعامل با 
»تهدیدات ژئوپولیتیکی« به ویژه روسیه و چین مدنظر 

قرار گرفت.  

هاشمی طبا:  

کسی از رئیسی حرف  شنوی ندارد
هاشمی طبا گفت: ترکیب پیچیده تیم اقتصادی دولت باعث شده کسی از 
رئیس جمهور »حرف شنوی« نداشته باشد. سید مصطفی هاشمی درباره 
اختالفاتی که این روز ها در تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح است و هر 
یک از اعضای دولت نظرات خودشان را به طور شخصی بیان می کنند، 
گفت: در هر هیأت دولتی اختالف نظر بین وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس 
سازمان و برنامه همیشه وجود داشته است، اما دست آخر رئیس جمهور 
هنگامی که تمامی نظرات را بررسی می کند و اعضای هیأت دولت رأی 
می دهند، حکم نهایی را می دهد.  این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: 
در زمان آقایان هاشمی رفسنجانی؛ مهندس موسوی و آقای خاتمی که 
شخصا از نزدیک شاهدش بودم، اینچنین اختالف نظراتی وجود داشت. 
به طور مثال مشاهده می شد بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
اقتصاد و دارایی که اتفاقاً مقام رسمی هم بودند، اختالف نظر وجود دارد، 
اما نهایتا این رئیس جمهور بود که باید تصمیم می گرفت. وی با اشــاره 

بــه ترکیــب تیم اقتصادی دولت ســیزدهم بیان کرد: در حال حاضر در 
دولت آقای رئیسی یک ترکیب جدیدی شکل گرفته است؛ یعنی عالوه 
بر وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی آقای رضایی به عنوان معاونت 
اقتصادی انتخاب شده اند و از سوی دیگر هم آقای مخبر به عنوان نفر اول 
خط اقتصادی و تصمیم گیر انتخاب شده؛ این ترکیب یک کمی پیچیده 
شــده و ممکن اســت آن حرف شــنوی الزم که باید باشد، وجود نداشته 
نباشد و برخی افراد هم هر حرفی که می خواهند می زنند. هاشمی طبا 
ادامه داد: آقای رئیســی درباره تیم اقتصادی برخورد جدی داشــتند و 
گفتند مسائل اقتصادی باید از زبان مخبر بیان شود، اما اینکه چرا وزیر 
اقتصاد و رئیس سازمان برنامه یا معاون اقتصادی نباید حرف بزنند هم 
خودش حرفی است و به نظر می رسد هماهنگی الزم برای این ترکیب 
پیچیده سخت باشد و مدیریت آن قابل کنترل نباشد. وی با بیان اینکه 
معتقدم حرف آخر را رئیس جمهور باید بزند، عنوان کرد: رئیس جمهور 

باید مسائل اقتصادی را در دولت مدیریت کند، اعضای دولت باید حرف 
خودشــان را بزننــد و بقیه هم نباید حــرف دیگری بزنند. به اعتقاد من 
حرف متفرقه نشــانه این اســت از رئیس جمهور تمکین نمی شود و این 
امر شکل خوبی ندارد. این فعال سیاسی اصالح طلب درخصوص اینکه 
گفته می شود محسن رضایی در تیم اقتصادی خودش را باالتر از سایر 
اعضای آن می داند و تصمیماتی را مانند پرداخت یارانه ۸00 هزار تومانی 
در دی ماه مطرح می کند که وزیر اقتصاد زمان را نامعلوم اعالم می کند، 
گفت: استنباط های مختلفی می شود و این امر هم به نظر قوی می آید.

وی تاکیــد کــرد: درباره یارانه ها رئیس ســازمان برنامــه و بودجه باید 
صحبت کند؛ چراکه تخصیص اعتبارات از ســوی رئیس این ســازمان 
صورت می گیرد، اگر چیزی هم در دولت مصوب نشده باشد کسی نباید 
درباره اش حرف بزند و این هم به اعتقاد من یکی از اشــتباهاتی اســت 

که اتفاق افتاده است.

خانه ملت
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3اقتصاد

عضــو شــورای رقابت اظهار داشــت: 
شــورای رقابت از قیمت گذاری خودرو 
حذف نشده است. قیمت گذاری باید در 
شورای رقابت انجام می شد ولی شورا به 
هر دلیلی هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه 
نمایندگان خود را معرفی نکرده است. از 
طرفی هم خودروسازان باید خودروهای 
خــود را می فروختند بنابراین موقتا این 
مسئولیت به ســتاد تنظیم بازار سپرده 

شد.
محســن بهرامی ارض اقدس در واکنش 
بــه خبر حذف شــورای رقابت از قیمت 
گذاری خودرو اظهار کرد: شورای رقابت 
از قیمت گذاری خودرو حذف نشده است. 
قیمت گــذاری باید در شــورای رقابت 
انجام می شــد ولی شورا متاسفانه به هر 
دلیلی هنوز شــکل نگرفته و قوه مجریه 

نمایندگان خود را معرفی نکرده است.
وی ادامه داد: از طرفی هم خودروسازان 
بایــد خودروهای خــود را می فروختند. 
بنابراین موقتا این مســئولیت به ســتاد 
تنظیم بازار به ریاست معاون اول گذاشته 
شد که این دوره هم قیمت گذاری کردند. 
انتظار داریم که شورای رقابت با معرفی 
نمایندگان وزارتخانه های مختلف شکل 
بگیرد تا شورا بتواند به وظیفه قانونی خود 
در جهت قیمت گذاری خودرو عمل کند.

وی افزود: اینکــه قیمت گذاری خودرو 

طبق تصمیم شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی رسما از شورای نگهبان گرفته 
شــده تحلیل عده ای اســت. آنچه که ما 
دریافــت کردیم این بود که طبق قانون 
مصوب مجلس و تایید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، این کار بر عهده شــورای 
رقابت است؛ شورای رقابت هم می گوید 
خودرو انحصاری اســت و با تشــخیص 
انحصــاری بــودن خودرو و بــا توجه به 
اینکه مســئولیت قیمت گــذاری کاال و 
خدمــات انحصــاری و تنظیم شــرایط 
دسترسی عادالنه مصرف کننده به کاالی 

قیمت گذاری شده با شورای رقابت است.
این عضــو اتاق بازرگانی تصریح کرد: از 
آنجا که االن شورای رقابت وجود ندارد و 
با اتمام دوره دوم هنوز دوره سوم تشکیل 
نشده، برای تعیین تکلیف قیمت خودرو، 
به عنوان یک مشکل اقتصادی در سران 
سه قوه مطرح و فعال به ستاد تنظیم بازار 

سپرده شده است.
عضو شــورای رقابت تصریح کرد: برای 
عبــور از بالتکلیفی فعلــی باید تکلیف 
خودروسازها مشخص می شد. نمایندگان 
قوه مقننه و قضاییه مشخص هستند اما 

متاســفانه نمایندگان قوه مجریه هنوز 
معرفی نشــده اند، از آنجا که شورا شکل 
نگرفته، بنابراین نمی تواند تصمیم بگیرد. 
دولــت تدبیر کرده و بــا اذن رهبری در 
ســران ســه قوه تصمیم گرفتند که این 
مرحله ســتاد تنظیم بازار قیمت گذاری 

را انجام دهد.
وی خاطرنشــان داشــت: یا همین روند 
ادامه پیدا می کند و یا با تشــکیل شورا، 
مثــل قبــل که از ســتاد تنظیــم بازار 
تصمیم گیری به شورای رقابت برگشت، 
دوباره مســئولیت قیمــت گذاری را به 

شــورای برمی گردانند. شــورای رقابت 
آنقدر مســئولیت های متعدد و سنگینی 
دارد که اگر این بار را خود دولت بردارد 

باید از آن تشکر کرد.
ایــن اظهارات نماینده اتــاق بازرگانی 
در شــورای رقابت درحالی اســت که 
ایــن شــورا در اطالعیــه ای تصریــح 
کرده بود: »براســاس مصوبه شــصت و 
ســومین جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی کــه به تأیید مقــام معظم 
رهبری )مدظله العالی( رســیده است، 
مســئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله 
تدوین و ابالغ دستورالعمل های تنظیم 
قیمــت این بازار فعال بــر عهده وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت و با هماهنگی 
ســتاد تنظیم بازار اســت. براین اساس 
از این پس شــورای رقابت در خصوص 
قیمت گذاری خودرو تکلیف و اختیاری 
ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان 
در خصــوص قیمت گــذاری نیز در این 
شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته 
اســت که شهروندان محترم در صورتی 
کــه در این خصوص شــکایتی دارند، 
شــکایت خــود را از طریــق مراجــع 
ذیصالحــی چون وزارت صمت، دادگاه 
های عمومی، ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان، ســازمان 
تعزیرات حکومتی و ... پیگیری نمایند.«

تکذیب حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

مسئولیت ستاد تنظیم بازار موقتی است

ح کرد: یک کارشناس اقتصادی مطر

کم ترین اثرات تورمی شرط حذف ارز 4200 با 
به اعتقاد یک کارشــناس اقتصادی، اگر مذاکرات وین و برجام نتایج 
مثبتی داشــته باشــد، ممکن اســت تا طی چند ماه آینده تحوالت 
مثبتــی رخ دهــد کــه در پی آن، درآمدهای ارزی افزایش و نرخ تورم 
کاهش یابد و از این طریق با کاهش فشارها از دولت، بتوان به سمت 
حذف ارز 4200 تومانی رفت که به مراتب اثرات تورمی و منفی این 

اقدام کم تر شود. 
حســن ولی بیگــی اظهار کرد: هدف دولــت از تخصیص ارز 4200 
تومانی این بود تا کاالهایی که مشــمول این ارز می شــوند، با قیمت 
مناسبی به دست مصرف کننده برسد و افزایش قیمت نداشته باشند 
اما غافل از اینکه عوامل متعددی بر قیمت تمام شده این کاالها تاثیر 
می گذارد که این عوامل با رشــد تورم تاثیرگذاری بیشــتر بر قیمت 

آن کاالها گذاشتند. 
وی افزود: زمانی که ارز 4200 تومانی وارد اقتصاد ایران شــد، باید 
بر چگونگی تخصیص و روند آن دقت و برنامه ریزی بیشتری صورت 
می گرفــت کــه هدر رفــت ارزی کمتری صورت می گرفت و به هدف 
این سیاســت نیز دســت پیدا می کردیم. در زمینه قیمت تمام شــده 
کاالها به عنوان مثال صرفا ســهم نهاده های دامی تغییر نکرده اســت 
بلکه هزینه های مربوط به جوجه ریزی، اجاره و تولید و ... نیز غیرقابل 

کنتــرل بوده اند و موجب شــد تا قیمت کاالهــا افزایش پیدا کند. از 
ســوی دیگر، تشدید تحریم ها و همچنین خشکسالی نیز در افزایش 
هزینه ها تاثیرگذار بوده اند تا کاالهای مشمول ارز ترجیحی با افزایش 

قیمت مواجه شوند. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مهم ترین عامل در ارزیابی سیاست 
ارز 4200 تومانی، نرخ تورم کاالهای مشمول این ارز و اختالف قیمت 
آن کاالها با تورم کل اســت. بررســی های حدودی نشان می دهد که 
میزان تغییرات تورم کل و قیمت های عمومی از ابتدای سال 1۳۹۷ 
تــا ایــن اواخر تقریبا ۳00 تا ۳10 درصد افزایش داشــته اما افزایش 
قیمت کاالهای مشــمول ارز ترجیحی تقریبا ۵0 تا ۶0 درصد بیشــتر 

از تورم کل بوده است.
ولی بیگی با اشــاره به وجود تنگناهای ارزی، گفت: در این شــرایط، 
سیاستگذار به سمت کاهش این فشار ارزی می رود که در سال آینده 
قرار اســت تا ارز ترجیحی را از اقتصاد حذف کند که گفته می شــود، 
ارز دارو و گندم فعال حذف نمی شود. این کاالها به اندازه سهمی که 
در تورم کل دارند، با حذف ارز 4200 تومانی آن ها می توانند موجب 
گرانی شوند؛ به عنوان مثال اگر ارز ترجیحی نهاده های دامی حذف 
شــود، فقط نهاده های دامی با افزایش قیمت مواجه نمی شــوند بلکه 

با افزایش هزینه ها در پی این امر، قیمت مرغ  در خرده فروشــی ها و 
رستوران ها نیز زیاد می شود. 

 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این موارد اثرات مستقیم تورمی 
حذف ارز ترجیحی است، ادامه داد: یک بخشی از اثرات تورمی حذف 
ارز 4200 تومانی روانی و غیر مستقیم است. گفته می شود با حذف 
ارز ترجیحی حدود ۶ تا ۸ درصد تورم ایجاد می شــود اما گذشــته از 
همــه ایــن موارد، چرا در اقتصاد ایران همه جراحی های اقتصادی در 
دقیقه ۹0 صورت می گیرد و زمانی که درآمدهای نفتی رونق دارد و 
اقتصاد وضعیت باثباتی دارد، اینگونه جراحی ها صورت نمی گیرد؟ 

وی افزود: زمانی که اقتصاد وضعیت باثباتی ندارد و درآمدهای نفتی و 
ارزی در مضیقه است، اجرای این قبیل اصالحات اثرات تورمی و منفی 
خواهد داشت که اقدامات حمایتی در قبال آن ها نیز چون تخصیص 
یارانه ها، تجربه های قبلی نشان داده که عامل اثرگذاری برای تامین 
رفاه کاهش یافته نیست. اگر مذاکرات وین و برجام نتایج مثبتی داشته 
باشــد، ممکن اســت تا در چند ماه آینده تحوالت مثبتی رخ دهد که 
در پی آن، درآمدهای ارزی افزایش و نرخ تورم کاهش یابد تا از این 
طریق با کاهش فشــارها از دولت، بتوان به ســمت حذف ارز 4200 
تومانی رفت که به مراتب اثرات تورمی و منفی این اقدام کم تر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توقف اخذ هر نوع نرخ سود بانکی در تسهیالت، 
خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از امروز )سه شنبه، هفتم دی ماه( خبر داد.

طبــق گفته های وزیر اقتصاد در پایان جلســه بــا مدیران عامل بانک های 
دولتی دریافت نرخ ســود بانکی در تســهیالت، خارج از مصوبه شورای پول 
و اعتبار خبر داد.احسان خاندوزی بیان کرد: این تصمیم به منظور عدالت 
و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانک های 
دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شــورای پول و اعتبار را 
چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.

وی گفت: فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک ها می توانند 
برای اصالح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط 

بانک ها را مطالبه کنند.وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه 
توسط بانک ها، اظهار داشت: عالوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک 
مرکزی که به صورت ســنتی برای اجرای مصوبات شــورای پول و اعتبار 
نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه ای با فعال سازی 
سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل 
کشور در این خصوص هستند، بر این اساس مردم می توانند با مراجعه به 
بخش بازرســی ســایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعالم گزارش اقدام کنند.
وی ادامه داد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
خواســته ام تا به شــکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشــد و خود من نیز به 
شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک ها 

بــه خصــوص بانک های دولتی، در خــط مقدم قانون گرایی و حفظ حقوق 
فعاالن اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.خاندوزی با اشاره 
به برنامه های دولت ســیزدهم در حوزه اصالحات نظام بانکی، گفت: وزیر 
اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک های دولتی، اجرای این اصالحات 
را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.وی بیان داشــت: با توجه به 
مصوبــه اخیــر هیات وزیران درباره آیین نامه تبصره 14 و 1۸ قانون بودجه 
1400 در خصوص تسهیالت اشتغال زایی، به علت موانع موجود پرداخت 
این تسهیالت انجام نشد، بر این اساس از مدیران عامل بانک ها خواسته شد 
این عقب ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد 

خوبی در تسهیالت اشتغال زایی انجام شود.

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره سود بانکی

 توقف اخذ نرخ سود بانکی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار 

خبر
 کالهبرداری در بازار مسکن

 با روش های عجیب 

 چگونه در دام 
کالهبرداران نیفیتم؟

 فروش صوری مســکن با روش های عجیب 
یکی از کالهبرداری های بازار مسکن است. 
در همین زمینه رییس اتحادیه مشــاوران 
امالک کشور درباره برخی کالهبرداری رایج 
هنگام خرید و فروش مســکن هشــدار داد.
کالهبــرداران با شــگردهای تازه وارد بازار 
مســکن شــده اند. مبایعه  نامه  و سندهای 
جعلی یکی از این روش هاست. مصطفی قلی 
خســروی، رییس اتحادیه مشاوران امالک 
در ایــن زمینه می گوید که مواردی در بازار 
مسکن بوده است که افراد با فریب مستاجر 
ملک، مشتریان را برای بازدید خانه ای برده 

و خانه را با بنچاق جعلی فروخته است.
او ادامــه می دهد: موارد دیگری وجود دارد 
که مشــتریانی که برای بازدید از خانه های 
عرضه شــده، می روند، کالهبردار یا سارق 
بــوده و در فرصــت بعدی اقدام به ســرقت 
از آن خانــه و حتــی جنایــت کرده انــد یا 
مــواردی وجود دارد که افراد خارج از دفاتر 
مشــاوران امــالک دارای پروانــه، اقدام به 
نوشــتن قولنامه ها و قراردادهایی کرده اند 
کــه دردســرهای پیچیــده حقوقی برای 
خریــدار یا فروشــنده ایجاد کرده اســت.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک همچنین 
در ادامه می گوید: برخی از مشاوران امالک 
هم با عنوان »دپارتمان مسکن« دفاتری در 
آپارتمان ها و مجتمع های تجاری گرفته اند و 
حق کمیسیون بیشتری از مشتریان مطالبه 

می کنند.
به جــز این موارد، گزارش هایی وجود دارد 
که افرادی آگهی های جعلی فروش مسکن 
منتشــر کرده اند و با تماس مشتریان از آنها 
درخواســت می کنند که مبلغی را به عنوان 
بیعانه به حســاب صاحــب آگهی بریزند تا 
آگهــی را حــذف کند و پــس از واریز پول 
پاســخگوی تماس مشــتریان نیســتند.
علیزاده، کارشناس حوزه مسکن هم درباره 
سایر روش های کالهبرداری در بازار مسکن 
توضیــح داده اســت: برخی افراد با طراحی 
نقشــه قبلی و سندسازی وارد بازار مسکن 
می شــوند و با بکارگیــری مبایعه نامه های 
جعلــی معامله انجام داده و اقدام به فروش 
ملــک اعم از زمین یا ســاختمان می کنند 
و نوع دیگری کالهبرداری از افرادی اســت 
که بدون تجربه و ســرمایه کافی وارد بازار 
می شــوند و در دام ظاهــر فریبنــده بازار 
مسکن می افتند.در واقع کالهبرداران بازار 
مسکن با ارائه محاسبات واهی، تئوری های 
گذشــته و با بررســی اینکه چه زمانی و در 
چه تاریخی بازار دچار تورم می شــود، افراد 
را دعــوت به ورود می کنند ســرمایه ای که 
برای ساخت یک زمین 2۵0 متری در نظر 
گرفته شــده، وارد مشارکت در ساخت یک 
زمیــن ۵00 متــری می کنند این اقدام که 
به امید قرار گرفتن بازار مســکن در دوران 
تــورم، پیش فــروش آپارتمان و به دســت 
آوردن ســود خوب انجام می دهد در نهایت 
موجب بروز مشــکالت جدی برای شخص 

و شرکا می شود.
چگونه در دام کالهبرداران نیفیتم؟

امــا چــکار کنیم تــا در دام کالهبرداران 
نیفتیــم؟ مصطفی قلی خســروی، رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک در پاسخ به این 
پرســش توصیــه می کند کــه متقاضیان 
معامله امالک برای بازدید ملک مســکونی 
حتما از مشاوران امالک دارای مجوز کمک 
بگیرند و خودسرانه وارد هر ملکی نشوند یا 
مشــتریان را بدون حضور مشاوران امالک 
صاحب مجــوز، در منازل خود نپذیرند.او 
ادامه می دهد: افراد باید تایید اصالت اسناد 
را از وکال و مشاوران حقوقی دریافت کنند و 
درباره بند به بند قولنامه یا قراردادها اطالع 
کافی داشته باشند. ضمن اینکه حتی برای 
بازدیــد از ملک از صحــت هویت مالک با 
تحقیقات محلی آگاه شوند.خسروی تاکید 
می کند: بســیاری از افراد برای جلوگیری 
از پرداخــت حــق کمیســیون معامله از 
بســتن قرارداد در بنگاه های مشاور امالک 
خودداری می کنند و گرفتار ســودجویان 
می شوند. این در حالی است که انجام معامله 
در دفاتر ثبت شده مشاوران امالک، نه تنها 
ریسک کالهبرداری را کاهش می دهد که 
شکایات مشتریان از فرآیند معامله را قابل 

ردیابی می کند.

گزارش

گرانی پیش از موعد  تلخی 
 در بازار شکر

 دوسه روزی می شود که بعضی کارخانه ها یا شکر 
نمی فروشــند یا قیمت هرکیلــو از این محصول را 
به طــور میانگیــن ۵00 تومان افزایــش داده اند. 
چرا؟ چون قرار اســت از 1۳ دی ماه قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شــود که براســاس 
آن، قند و شــکر از فهرســت معافیت های مالیاتی 
خارج می شــوند.همین موضوع باعث شــده است 
قبــل از اجرای قانون، اثــر روانی آن بر بازار حاکم 
شــود و برخی تولید کنندگان به پیشــواز گرانی 
بروند و موجب ناآرامی بازار شوند. شکر که افزایش 
قیمت داشته باشد، کام بسیاری از شیرینی ها هم 
با گرانی تلخ می شود.آن طور که کسبه بازار مصلی 
می گویند، اگر کارخانه ها شکر بفروشند، قیمت روز 
)۶ دی( هرکیلوگــرم از ایــن کاال تا 1۳ هزارو ۳00 
تومان می رسد، درحالی که تا سه روز قبل، قیمت 
آن 12 هزارو ۸00 تومان بوده اســت و این یعنی 
حدود 4 درصد افزایش قیمت در سه روز.البته در 
سطح خورده فروشی ها قیمت شکر بیشتر از ارقام 
فوق اســت. باالوپایین شــدن نمودار قیمتی شکر 
به عنوان یک کاالی اساسی که به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم بر سفره مردم اثرگذار است، ماجرای 
امروز و دیروز نیست.درست یک سال قبل در چنین 
روز هایی شاهد کمبود شکر در بازار، جوالن دالل ها 
و افزایش قیمت این کاال تا هرکیلوگرم ۸ هزارو ۶00 
تومان بودیم. حاال اگر آن روز ها را با روز های فعلی 
مقایسه کنید، شاهد افزایش ۵۵ درصدی قیمت این 
پرکاربرد در بازار طی یک سال گذشته خواهید بود.

ارزش افزوده؛ بهانه جدید گرانی شکر
فاز یک مصلی خلوت اســت؛ خلوت تر از ســال و 
مــاه گذشــته. این موضوع را، هــم از روی تعداد و 
نوع ماشین های پارک شده می توان فهمید و هم از 
پالت های خالی بار در مغازه ها. نه اینکه فکر کنید 
کاال و جنس نیست، هست، اما وقتی مشتری نباشد، 
مغازه دار هم دلیلی برای پر کردن قفســه ها و انبار 
خود نمی بیند.چشــممان به شماره غرفه هاست تا 
همان اول به سراغ یکی از کلی فروشان قدیمی قند 
و شــکر در این بازار برویم، اما جای شــکر با برنج و 
روغن و انواع شــوینده ها پر شــده است.به حافظه 
خود شــک می کنیم و با آقای شــکرفروش که ما را 
از بردن نامش منع کرده اســت، تماس می گیریم. 
می گوید غرفه را به فاز 2 مصلی منتقل کرده است 
تا هم اجاره کمتری بدهد و هم فعال با این وضعیت 
بازار، نیازی به غرفه و انباری به بزرگی قبلی ندارد. 
ســری به او می زنیم تا درباره وضعیت بازار شــکر 
بپرســیم. »ناآرام«، توصیف او در پاســخ به سوال 
ماســت.او اضافه می کنــد: مدتی بازار بهتر از قبل 
بود و ثبات داشــت، اما برای ناآرام شــدن آن یک 
تلنگر کافی است که این بار خبر حذف قند و شکر 
از فهرست معافیت از مالیات بر ارزش افزوده باعث 

ایجاد این بی ثباتی در قیمت ها شده است.
قیمت مصوب چند؟

طبق اطالع رسانی سامانه 124 قیمت هرکیلوگرم 
شکر به صورت فله حداقل 12 هزار و ۳00 تومان و 
حداکثر 14 هزارو ۷00 تومان و شکر بسته بندی 14 
هزارو 200 تومان درج شده است. بررسی میدانی ما 
در بازار شکر نشان می  دهد که قیمت این محصول 
با برند های مختلف در بازار خرده فروشــان مناطق 

مختلف شهر از این نرخ ها بیشتر است.
مثــال قیمــت یک بســته شــکر یک کیلویی در 
ســوپرمارکتی در خیابان قرنی، 1۵ هزار تومان و 
بســته ۶00 گرمی آن در مغازه ای دیگر 1۳ هزار 
تومان اســت.قیمت این محصول در هایپرمارکتی 
در خیابــان خیام جنوبی 1۸ هزار تومان اســت و 
همین محصول با برند مشابه در خیابان احمدآباد، 
21 هزار تومان فروش می رود. شکر فله در خیابان 
هاشمی نژاد نیز با قیمتی بین 1۶ هزار تا 1۹ هزار 
تومــان فروخته می شــود.میانگین قیمت شــکر 
بسته بندی شــده در قاسم آباد نیز بیش از 1۶ هزار 
تومان اســت. فروشــنده ها دلیل این امر را تفاوت 
قیمت در کاالیی می دانند که به دستشــان رسیده 
است و با تاکید می گویند که براساس فاکتور خرید، 
کاال را به دســت مردم می رســانند و اگر گران تر از 
نرخ مصوب است، دلیلش این است که کاال گران به 
دستشــان رسیده است.مســئوالن هم همیشه از 
نظارت بر بازار و برخورد با گران فروشی می گویند، 
با این حال اگر شکر را بیشتر از نرخ مصوب خریدید 
)که احتمالش زیاد اســت(، می توانید در ســامانه 

124 شکایتتان را ثبت کنید.
نظارت بر بازار شکر؛ زیر چتر جهادکشاورزی

مســئول نظارت و بازرسی محصوالت کشاورزی 
سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در این باره 
به شــهرآرا می گوید: یــک گزارش افزایش قیمت 
شــکر در کارخانه با مبلغی حدود ۵00 تومان در 
هرکیلوگرم داشــتیم که مربوط به مشهد نبود، اما 
در دست بررسی است.ناصر شعربافیان با اشاره به 
اجــرای قانون واگذاری وظایف و اختیارات بخش 
کشــاورزی به جهادکشاورزی می افزاید: در همین 
راستا، بررسی بازار شکر نیز برعهده جهادکشاورزی 
است و ما در این مسیر، بازار شکر را بررسی و با هر 
اقدام غیرقانونی برخورد خواهیم کرد.مدتی اســت 
تولیدکننده های شــکر درخواست افزایش قیمت 
دارنــد، اما تا زمانی که این نرخ ها به طور رســمی 
و قانونــی تغییر پیدا نکند، هیچ کس حق افزایش 
خودسرانه قیمت را ندارد.  نمی خواهیم یکه به قاضی 
برویم. شاید قیمت تمام شده شکر برای تولیدکننده 
بیشتر از نرخ مصوب است، اما پیش از تغییر رسمی 
قیمت ها و حتی پیش از اینکه قانونی درباره آن ها 
اجرا شود، افزایش قیمت خودسرانه موجب ناآرامی 

در بازار می شود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد: 

افزایش 4 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی
از 1۳ دی ماه ســال جاری براســاس قانون مالیات برارزش افزوده بلیت 
هواپیما مشــمول مالیات برارزش افزوده خواهد شــد و شــرکت های 
هواپیمائی براســاس قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی مکلفند ۹ 
درصد مالیات برارزش افزوده دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت 

کنند.
مقصود اســعدی ســامانی  اظهارداشت: باتوجه به اینکه در قانون مذکور 
عوارض شهرداری برروی بلیت هواپیما پیش بینی نشده و بخشی از ۹ 
درصد مالیات برارزش افزوده به عنوان سهم شهرداری منظور می شود لذا 
با حذف شدن عوارض شهرداری از 1۳ دی ماه 4 درصد به قیمت بلیط 
پروازهای داخلی و ۹ درصد به قیمت بلیط پروازهای خارجی به عنوان 

مالیات برارزش افزوده اضافه خواهد شد.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایــی گفت: تاکید می کنم که مالیات 
برارزش افزوده دریافتی از مســافر به جیب ایرالین نمی رود و مســتقیماً 

باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و شرکت ها در راستای تدبیر 
دولــت محتــرم برای کاهش هزینه ســفرهای هوائی با مذاکراتی که با 
ســازمان هواپیمایی کشوری برای ارائه تسهیالت و تخفیفات داشته اند 
از اول آذر ماه حدود 1۵% نرخ های خود را کاهش دادند و ســقف نرخ 
جدید مسیرهای مختلف پروازی تعیین و همه شرکت ها از اول آذر سقف 

های نرخی جدید را رعایت می کنند.
اسعدی سامانی گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه اجحاف و گرانفروشی 
احتمالی در شبکه توزیع سقف نرخی مسیرهای پروازی توسط سازمان 
هواپیمایی کشوری و انجمن تحت نظارت و کنترل قرار دارد و شرکت 
های هواپیمایی خود را متعهد به رعایت سقف نرخ تعیین شده می دانند.

وی ادامه داد: نرخ بلیط هواپیما شناور و تابع شرایط عرضه و تقاضا متغیر و 
با رعایت سقف نرخ اعالم شده است و با توجه به قیمت تمام شده هر ساعت 

شرکت ها نرخ های خود را با توجه به شرایط بازار مدیریت می کنند.

اسعدی سامانی با بیان اینکه اگر شرکتی نرخ بسیار پایینی را عرضه 
کند احتماالً یک جای کار ایراد دارد، تصریح کرد: همه شرکت های 
هواپیمائی در کشــور تحت فشــارهای ناشی از تحریم و افزایش نرخ 
ارز و تورم و تبعات ناشــی از بیماری کرونا به شــدت آســیب دیده اند 
و ارزان فروشــی که ناشــی از نادیده گرفتن الزامات ایمنی و رعایت 
اســتانداردهای پرواز باشــد به هیچ عنوان پذیرفته نیست و کسانیکه 
تاکید بر ضرورت ارزان فروشی شرکت ها دارند بایستی توجه کنند 
که برخی از تصمیمات آنان منجر به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه 

سفرهای هوایی شده.
وی افزود: تصویب قوانین برای وضع عوارض های مختلف برروی بلیط 
و یا مالیات برارزش افزوده عماًل موجب افزایش قیمت بلیط می شود و 
ایرالین های کشــور بدون اینکه نفعی ببرند مأمور وصول عوارض های 

مختلف برای برخی از دستگاه های کشور شده اند.

گزارش
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نفت و انرژی 4

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی :

کاهش خام فروشی نفت در دولت قبل دیده نشد هیچ اقدامی برای 
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در 
دولت قبل هیچ اقدامی در حوزه کاهش خام فروشــی نفت انجام نمی 
شد و ما به خام فروشی وابسته ماندیم تا تحریم ها اثر کند و راهی جز 
بســتن با غرب و آمریکا وجود نداشــته باشــد.علی خضریان در جلسه 
علنی مجلس و در جریان بررســی گزارش کمیســیون انرژی مبنی بر 
تصویــب تقاضای تحقیق و تفحــص از عملکرد وزارت نفت، به عنوان 
نماینده متقاضیان بیان کرد: در ابتدا ضمن گرامی داشت فرا رسیدن 
نهــم دی مــاه و ســالروز بصیرت مردم ایران باید بــه این نکته توجه 
داشــت که آنچه که این کشــور را در طول این چهل ســال حفظ کرده 
اســت، ســرمایه مردمی است که با چنگ و دندان و خون جوانان خود 
پای کشــور و انقالبشــان ایســتادند و این امر بار مسئولیت تک تک ما 

را افزایش می دهد.وی در ادامه اظهار کرد: اما در بحث این تحقیق و 
تفحص، در کمیسیون انرژی بررسی ها با حضور معاونین وقت وزارت 
نفت صورت گرفت. بحث اصلی اهمیت هیدروکربنی در پهنه منطقه ای 
و سیاست های غلط طی ۸ سال گذشته است. در شرایطی قرار داریم 
که سیاست گذاری دقیق و صحیح وزارت نفت به عنوان نهاد پشتیبان 
اقتصادی، الزمه اداره کشــور اســت.نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: واگذاری بالوجه بسته های نفتی EPD و 
EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی طبق 
تکالیف قانونی مجلس برای دولت باید انجام می شد که صورت نگرفت. 
این در حالی اســت که ما نیازمند این بودیم که اســتخراج از میادین 
مشترک با کشورهای اطراف در اولویت قرار گیرد اما سیاست  گذاری  

های غلط در دوران اقای زنگنه در وزارت نفت مانع این اقدام شد.وی 
در ادامه تاکید کرد: بحث سهمیه بندی سوخت یکی از دستاوردهای 
کشــور در دولت نهم و دهم بود. مقدار مصرفی برای مردم تعیین شــد 
که مانع برخی اتفاقات مانند قاچاق ســوخت می شــد اما در دولت قبل 
بدون توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، کارت سوخت را از چرخه 
خارج کردند که نتیجه آن شــد زمانی راهی به جز بازگرداندن همان 
ســهمیه ها بدون توضیح به افکار عمومی نداشــته باشــیم که رئیس 
جمهور نیز مســئولیت آن را نپذیرفت.ســخنگوی کمیسیون اصل ۹0 
مجلس افزود: بحث دیگر بکارگیری و استخدام های بی مبنا در وزارت 
وقت بود که بر این اســاس اتفاقاتی افتاد که تغییر آن در دولت های 

بعد نیز ناممکن است.

كوتاه از انرژی

بین الملل

وزیر نفت اعالم کرد:

تزریق ۹ میلیارد دالر ارز صادراتی 
پتروشیمی ها به سامانه نیما

وزیر نفت با اشــاره به تزریق ۹ میلیارد دالر ارز 
صادراتی توســط پتروشیمی ها به سامانه نیما از 
ابتدای امســال تا پایــان آذرماه، گفت: این رقم 
تا پایان ســال به 12 میلیارد دالر می رسد.جواد 
اوجی در مراســم روز صنعت پتروشیمی افزود: 
ایــن رقم به معنای تزریــق ماهانه یک میلیارد 
دالر و هفتــه ای 2۵0 میلیــون دال ر در ســامانه 
نیما اســت که در این شــرایط کمک کننده بوده 
است.به گفته وزیر نفت، تا پایان سال تزریق ارز 
پتروشیمی ها به سامانه نیما به 12 میلیارد دالر 
می  رســد که به درآمدهای صادراتی نفت خام و 
میعانات گازی تنه می زند.وی در ادامه با تاکید بر 
اینکه هیچ جایی بهتر از صنعت پتروشیمی برای 
سرمایه گذاری مناسب نیست، افزود: جلوگیری از 
خام فروشی راهی جز توسعه صنعت پتروشیمی 
ندارد.این عضو کابینه دولت ســیزدهم ادامه داد: 
زمانی که در ستاد فرمان امام)ره( مشغول خدمت 
بودم، طرح اساخت واحد پلی پروپیلن از نخستین 
طرح هایــی بود که مــورد توجه قرار گرفت زیرا 
این محصول، »خاویار محصوالت پتروشــیمی« 
است.اوجی تاکید کرد: با مطالعاتی که برای بحث 

ســرمایه گذاری انجام دادیم مشخص شد برای 
ســرمایه گذاری، هیچ کجا بهتر از پتروشیمی ها 
نیســت و ارزش افــزوده باالیــی ایجاد می کند.
وی بــا اشــاره به اینکه در صنعت پتروشــیمی 
طرح ها به طور حتم باید با زنجیره ارزش تکمیل 
شــود، گفت: عالوه بر صادرات پتروشیمی، باید 
محصوالت میانی پتروشیمی به کاالهای تکمیلی 
تبدیل شود.وزیر نفت ادامه داد: نزدیک به 1۵ هزار 
واحد صنعتی از خوراک پتروشــیمی ها استفاده 
می کنند.وی بیان داشت: کشوری مثل ایران ۳4 
هزار متر مکعب ذخایر گازی قابل برداشت دارد، 
بیش از ۵0 درصد پتروشیمی ها خوراک گاز است 
و امــروز ۷0 تا ۸0 میلیــون متر مکعب مصرف 
گاز پتروشــیمی ها اســت که بخش بزرگی از آن 
به مصرف خوراک می رسد.اوجی، تبدیل گاز به 
محصوالت پتروشیمی را مصداق اجرای اقتصاد 
مقاومتی دانست و گفت: محصوالت پتروشیمی 
کمترین آسیب را از تحریم ها دیده است.وی در  
ادامه گفت: در فصل سرما نزدیک به ۶00 میلیون 
متــر مکعــب گاز به بخش خانگی و تجاری برای 

گرمایش اختصاص پیدا می کند .

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی:

گیری درخصوص انتقال آب  تصمیم 
کارشناسی باشد باید با نگاه 

نماینده مردم شــهرکرد در مجلس شــورای 
اســالمی، تاکید کرد: هرگونه تصمیم گیری 
در خصــوص انتقــال آب باید مبتنی بر نگاه 
کارشناســی و کار علمی بــوده چراکه نگاه 
منطقه ای همواره سم مهلکی تلقی می شود. 
احمد راستینه در تذکری شفاهی  بیان کرد: 
تصمیم خوبی  از ســوی مجلس درخصوص 
ضرورت کمک به استان های کمتر برخوردار 
از جمله سیســتان و بلوچســتان در راستای 
انتقال آب از دریای عمان به این استان اتخاذ 
شد، اما برخی از نمایندگان در صحبت های 
خــود مواردی را مطرح کردند که  باید مورد 
توجــه قرار گیرد.وی در ادامــه اظهار کرد: 
رهبر انقالب اســالمی بارها فرمودند ناامید 
کــردن مردم به صــورت آگاهانه و ناآگاهانه 
نقشه دشــمن بوده و بسیار خطرناک است؛ 
نظــام مقدس جمهوری اســالمی خدمات 
ارزشــمندی بعد از انقالب اسالمی خصوصاً 
در بُعد سالمت و تامین آب شرب جامعه انجام 
داده کــه هر کدام اقــدام بزرگی بوده و قابل 
تقدیر است. امروزه روستاهای دورافتاده نیز 

از شبکه تامین آب شرب برخوردارند، به جز 
تعدادی از مناطق کمتربرخوردار که ضرورت 
دارد در الیحــه بودجه به آنها دقت و مجلس 
نیز به آنها توجه داشــته باشد.نماینده مردم 
شــهرکرد در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: طرح نکاتی که به صالح نظام و انقالب 
نیســت و پیام دادن به مردم به هر بهانه ای 
کــه مســئوالن کاری انجام نمــی دهند و از 
شــما غفلت می کنند، ثواب نبوده و برخالف 
امنیت ملی است. همه می دانند تا سال 20۵0 
بزرگتریــن تنش آبی شــکل خواهد گرفت و 
مسائل آبی در جهان به دغدغه مهمی تبدیل 
خواهد شد؛ تنها ۳ درصد آب بر روی کره زمین 
قابل شرب است، لذا انتقال آب صرفاً دردی را 
درمان نکرده و سبب حل مسائل نمی شود.وی 
در ادامه تاکید کرد: در ســال های گذشته بنا 
به ضرورت براساس پدافند غیرعامل و امنیت 
کشــور، صنایع و به خصوص صنایع آب بر در 
فالت مرکزی رشــد داده شــد و جمعیت نیز 
در فالت مرکزی مســتقر شد، اما متاسفانه از 

ظرفیت بزرگ سواحل غفلت شد. 

 تولید نفت ونزوئال 
چگونه دو برابر شد؟

معکوس شدن غافلگیرکننده کاهش 
تولیــد نفت شــرکت نفتــی دولتی 
PDVSA ونزوئــال با انعقــاد قرارداد با 
شــرکتهای حفاری کوچک و دریافت 
مســتمر میعانات از ایران آغاز شــد. 
ایــن دو عامل کمک کردند تولید نفت 
ونزوئال به ۸24 هزار بشــکه در روز در 
نوامبــر افزایش پیدا کند که باالتر از ۹ 
ماه نخســت سال 2021 و ۹0 درصد 
بیشــتر از میانگین تولیــد ماهانه در 
ســال گذشــته بود.این که آیا ونزوئال 
مــی تواند به افزایش تولید نفت ادامه 
دهد، نامعلوم است. سال ها بدهی های 
پرداخت نشده، سوءمدیریت و این اواخر 
تحریمهای آمریکا، دسترســی ونزوئال 
به تجهیزات حفاری و ســرمایه گذاری 
خارجــی را قطــع کرده اســت. این 
تحریمها همچنین مشــتریان ونزوئال 
را به شــرکتهایی محدود کرده اســت 
که هیچ ســابقه ای در تجارت ندارند.
 PDVSA رشد اخیر تولید نفت شرکت
از جمله رســیدن به تولید روزانه یک 
میلیون بشــکه برای نخســتین بار در 
ســه ســال اخیر، همچنان پایین تر از 
هدف ســال 2021 این کشــور برای 
تولیــد 1.2۸ میلیــون بشــکه در روز 
باقــی مانده اســت. هر چند که طارق 
العســیمی، وزیر نفت ونزوئال رسیدن 
تولید روزانه به یک میلیون بشــکه را 
در پیام کریسمس، یک پیروزی بزرگ 
عنوان کرد.کارکنان مناطق تولید نفت 
مــی گویند بازگشــایی میادین نفتی 
بیشــتری ادامه دارد و انتظار می رود 
فعالیت تاسیسات بیشتری ازسرگرفته 
شــود. با این حال کارشناســان نفتی 
اظهار می کنند شــرکت PDVSA هر 
کاری که در توانش بوده اســت انجام 
داده و رشــد بیشتر تولید ممکن است 
به دلیل عدم افزودن شــدن دکلهای 

حفاری بیشتر محدود شود.
فرانسیسکو منالدی، مدیر برنامه انرژی 
آمریکای التین موسســه بیکر دانشگاه 
رایس در هیوســتون اظهار کرد: تولید 
پایــه در ســال 2021 پایین ظرفیت 
تولید شــرکت PDVSA بود. ما اکنون 
به این ظرفیت رسیده ایم. برای افزایش 
تولید در ســال 2022، سرمایه گذاری 
در چاه های جدید و ارتقای زیرســاخت 
ضــروری اســت.نقطه عطفی اصلی از 
توافق ســواپ بین شــرکت PDVSA و 
شــرکت ملی نفت ایران حاصل شد که 
از ســپتامبر آغاز شــد و ثابت شد برای 
تولیــد گریدهای نفتی قابل صادرات از 
نفت فوق سنگین تولید شده در منطقه 
اورینوکو تا چه اندازه حیاتی بوده است.

درآمد ارزی حاصل از فروش ســوخت 
داخلی و صادرات نفتی باالتر به آســیا 
هم به شرکت PDVSA اجازه داد بخشی 
از بدهی خود به شــرکتهای خدماتی را 
کاهش داده و بدهی های معوقه را با قول 
کار آتی و مجوز به بعضی از شــرکتهای 
داخلی برای اداره دکلها تســویه کند.به 
گفته منابع آگاه، چند شرکت خدماتی 
هم پرداخت بدهی در قالب محصوالت 
جانبــی نفــت و مازوت پســمانده را 
پذیرفتنــد که بعدا در بازارهای داخلی 
 ،PDVSA و خارجی فروختند.طبق آمار
تا اواســط دســامبر مجموعا 4۷ دکل 
فعــال در منطقــه اورینوکو و 2۹ دکل 
در مناطق دیگر وجود داشــته اســت و 
1۹ دکل غیرفعال بوده اند. هیچ حفاری 
که برای افزودن ظرفیت تولید ضروری 

است، وجود نداشته است. 

 کاهش نگرانی از تقاضای سوخت
قیمت نفت را افزایش داد

قیمت شــاخص نفت خــام برنت با ۷ 
ســنت افزایش به ۷۸ دالر و ۶۷ سنت 
و قیمت شــاخص دبلیوتی آی آمریکا 
با 1۷ ســنت افزایش به ۷۵ دالر و ۷4 
ســنت برای هر بشــکه رسید. قیمت 
نهایی شــاخص نفت خــام برنت روز 
دوشــنبه )ششــم دی ماه(، ۷۸ دالر و 
۶0 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا ۷۵ دالر و ۵۷ سنت بود.آبیشک 
جهــان، مدیر بخش کاالی مؤسســه 
ســرمایه گذاری سواستیکا در این باره 
گفت: نگرانی ها درباره سویه اومیکرون 
در سراسر جهان در حال کاهش است 
و در نتیجه کمی خوش بینی نســبت 
به تقاضا ایجاد شــده اســت از این رو 
انتظار مــی رود قیمت  ها با رویکردی 

مثبت تعیین شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

6۷درصد ناوگان حفاری 
فرسوده هستند

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از افزایش 
۵0 درصدی نرخنامه حفاری در بخش ریالی 
نســبت به سال گذشــته خبر داد.حمیدرضا 
گلپایگانی، با حضور در نمایشگاه توانمندی ها 
و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با بیان این که 
حدود 1۵ ســال است که با جهاد دانشگاهی 
در زمینــه هــای مختلف همــکاری داریم، 
گفت: امروز شــاهد پیشرفت بسیار عظیمی 
در حوزه شــرکت های دانش بنیان مرتبط با 
صنعت نفت از جمله جهاد دانشگاهی هستیم. 
جهاد دانشگاهی ارتباط خوبی با دانشگاه های 
برتر ایران دارد که  از توان آنها در پروژه های 
مختلف بهره مند شــده ایم.وی بــا بیان این 
که در این نمایشــگاه تفاهــم نامه  مختلفی 
را با جهاد دانشــگاهی  منعقد کردیم، گفت: 
یکی از این تفاهم نامه ها نوســازی و بازسازی 
دکل های حفاری اســت.مدیرعامل شرکت 
ملــی حفاری ایران تصریــح کرد: حدود 1۵ 
ســال است که تجهیزات و دکل های حفاری 
را بازســازی نکرده ایم. به طور متوسط درصد 
خرابی این تجهیزات حدود ۶۷ درصد اســت 
و این باعث شــده که راندمان بســیار کاهش 
یابد و مشــتریان ما راضی نباشــد. همچنین 
الزامات مربوط به کارفرمایان در بحث ایمنی 
نیز به خوبی رعایت نمی شــود و کیفیت کار 
پایین است. از طرفی زمان پروژه ها نیز طوالنی 
شده است.وی افزود: با انعقاد این قراردادها و 
قراردادهای مشابه قطعا شاهد توسعه ناوگان 
حفاری خواهیم بود و  می توانیم ضمن افزایش 
رضایتمندی و افزایش الزامات ایمنی رضایت 
مشتریان را داشته باشیم و راندمان و درآمد نیز 
افزایش یابد.گلپایگانی در ادامه گفت: بر این 
اساس تفاهم نامه ای که درخصوص نوسازی و 
بازسازی ۳0 دکل را به مدت پنج سال به مبلغ 
100 میلیون یورو با جهاد دانشــگاهی منعقد 
کردیم تا جهاد دانشگاهی نیز با استفاده از  توان 
شرکت های دانش بنیان از جمله شرکت های 
دانش بنیان خوزستانی در این راستا اقدامات 
الزم را انجام دهد. البته با ســایر شرکت های 
دانــش بنیــان بزرگ که در این زمینه ارتباط 

خواهیم داشت..

 مدیرعامل 
شرکت مادرتخصصی برق حرارتی:

ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
ایران به ۷0 هزار مگاوات رسید

مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی بــرق 
حرارتــی گفت: ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
کشــور با سنکرون دومین واحد بخار نیروگاه 
ســیکل ترکیبی ارومیه بــه ۷0 هزار مگاوات 
رسید.محســن طرزطلب با اشــاره به اینکه 
از شــهریورماه امســال تاکنون حدود 1000 
مــگاوات نیــروگاه حرارتی جدید به شــبکه 
سراسری برق کشور متصل شده اند، افزود: این 
واحدها شامل بخش گاز نیروگاه های هنگام و 
ایران LNG و بخش بخار نیروگاه های جهرم، 
هریــس و ارومیه بوده اســت.وی با تاکید بر 
اینکــه تاکنون ۵۸۷ واحد تولید برق حرارتی 
در 12۹ نیروگاه حرارتی کشــور احداث شده 
است، ادامه داد: با افتتاح پروژه نیروگاه ارومیه 
تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش 
خصوصــی و صنایــع به ۳۸۳ واحد و ظرفیت 
در اختیــار ایــن بخش به بیــش از 4۷ هزار 
مگاوات رسیده است.طبق اعالم وزارت نیرو، 
طرزطلب با اشاره به اینکه ۶۷ درصد از مجموع 
ظرفیــت نیروگاه هــای حرارتــی در اختیار 
بخش خصوصی اســت، تاکید کرد: براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امســال از 
طریق احداث واحدهای جدید و ارتقای توان 
تولید واحدهای موجود حدود یک هزار و ۵00 
مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور 

افزوده خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظام های فنی، بهره برداری و 
دیسپاچینگ برق آبی خبر داد؛

گشت ۵0۵۵ مگاوات واحد  باز
نیروگاهی برق آبی به مدار

مدیــرکل دفتر نظام هــای فنی، بهره برداری 
و دیســپاچینگ برق آبی شــرکت مدیریت 
منابــع آب ایــران، آخرین وضعیت تعمیرات 
سالیانه این نیروگاه ها را تشریح و از بازگشت 
۵0۵۵ مــگاوات واحــد نیروگاهی برق آبی به 
مــدار خبر داد.جــواد حاجیانی با بیان اینکه 
نیروگاه های برق آبی کشور با ظرفیت 12 هزار 
و 1۸۷ مگاوات، حدود 1۶ درصد ظرفیت کل 
نیروگاه های کشور را تشکیل می دهند، اظهار 
کرد: تعمیرات سالیانه 1۳2 واحد نیروگاه های 
برق آبی با ظرفیت 12 هزار و 1۶1 مگاوات از 
دوازدهم شهریورماه سال جاری با هماهنگی 
دیسپاچینگ ملی شروع شده است.وی افزود: 
تاکنون تعمیرات اساسی ۷۷ واحد با ظرفیت 
۵0۵۵ مگاوات به اتمام رسیده است، تعمیرات 
24 واحد با ظرفیت ۳۸0۵ مگاوات در دست 
انجــام بوده و تعمیــرات ۳1 واحد با ظرفیت 

۳۳01 مگاوات هنوز شروع نشده است.

خبر ویژه

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی گفت: مذاکرات ما در قالب 
قراردادهای واردات آب از کشورهای شمال شرق کشور، در بازه 100 میلیون 
متر مکعب تا یک میلیارد متر مکعب برای ورود به کشور است.محمد اعالیی 
با اشــاره به مســاله واردات آب از کشــورهای همســایه افزود: مذاکرات بسیار 
خوبی در مساله واردات آب با اولویت کشورهای شمال شرق کشور در جریان 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تشریح این مساله 
که در حال حاضر مذاکرات با کشــور تاجیکســتان در جریان اســت، بیان کرد: 
طرح هایی در مقیاس واردات آب از کشــور همســایه تا زمانی که تایید کلی 

مقامات در باالترین ســطح را نداشــته باشــد، قابل اجرا نیست.  وی ادامه داد: 
مطالعاتی در زمینه واردات آب از کشــورهای شــمال شــرق کشور انجام شده 
و فاصله ما تا نزدیک ترین نقطه بهینه هم تعیین شــده اســت اما پیگیری این 
موضوع به هماهنگی کامل بین ۵ کشــور در باالترین ســطح نیاز دارد.اعالیی 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی با اشاره به اینکه منبع آبی 
که قرار اســت به ایران انتقال پیدا کند میان ۵ کشــور مشــترک اســت، گفت: 
منابع آبی مطالعه مرتبط با حوضه آبریز آمودریا اســت و باید در گام اول یک 

موافقت کلی میان کشورها برقرار شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

واردات آب به ایران جدی شد 

طبق گفته مسووالن، در طرح آزمایشی جدید این 
موضوع در حال بررسی است که اگر خانواده ای قبال 
ســهمیه بنزین ۶0 لیتر داشــته و االن کمتر شده، 
با تمهیداتی این میزان ســهمیه برای آن خانواده 

حفظ شود.
دولــت مصمم اســت بــه آن دســته از افرادی که 
صاحــب خودرو نیســتند و تاکنون از یارانه بنزین 
بی بهــره مانده اند، یارانه بدهــد. درحقیقت دولت 
قصــد دارد که بنزین را به صورت عادالنه بین همه 
مــردم توزیع کند و همــه هموطنان از این نعمت 
بهره مند شــوند.طبق اظهارات وزیر نفت که تاکید 
کرده دولت سیزدهم قصد افزایش قیمت بنزین را 
ندارد، اقدامات کارشناسی این طرح در دست انجام 
بوده و قرار است در ابتدا این طرح در جزایر کیش 
و قشــم به صورت پایلوت  و آزمایشــی اجرا و پس 
از آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.بر این اساس، 
هیچ افزایش قیمتی در کار نیست و تمام مردم چه 
کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که 
خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه 
یک ســال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای 
ایــن طرح، ماهانه 1۵ لیتر بنزین 1۵00 تومانی به 
آنها تعلــق می گیرد و دریافت کنندگان می توانند 
آن را استفاده کرده و یا به صورت اعتباری از بخش 
ریالی آن اســتفاده کنند.جواد اوجی همچنین در 
پاســخ به این ســوال که آیا این طرح برای دولت بار 
مالی ندارد، گفته است که قرار است در این طرح همه 
مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرح هایی 
است که برای دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه 
مردم بهره مند خواهند شــد. از ســوی دیگر جلیل 
ساالری هم درباره طرح تخصیص بنزین به هر فرد 
به جای هر خودرو اظهار کرده است: بر اساس مصوبه 

ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت این طرح ابتدا به 
صورت آزمایشــی در ســه جایگاه در کیش انجام 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده هــای نفتــی، با بیان اینکه قبل از ارائه طرح 
جدید عرض می کنم که ذخیره بنزین ســهمیه ای 
که در کارت ســوخت خودروها و موتورسیکلت ها 
وجود دارد، حفظ خواهد شــد و مردم از این بابت 
نگرانی  نداشته باشند، گفت: طبق این طرح سهمیه 
بنزیــن خودروهای عمومــی تغییر نخواهد کرد و 

به جای واریز به کارت ســوخت، به حســاب بانکی 
صاحب آن خودرو واریز می شود. برای خودروهای 
شخصی سهمیه ای معادل 1۵ لیتر به ازای هر فرد 
به حســاب سرپرست خانواده واریز می شود.بر این 
اســاس در این طرح امکان خرید و فروش ســهمیه 
کارت وجود خواهد داشــت. همچنین این موضوع 
به گفته ســاالری در حال بررســی است که بتوانیم 
در طرح آزمایشی اگر خانواده ای قبال سهمیه بنزین 
۶0 لیتر داشته و االن کمتر شده، با تمهیداتی این 

ســهمیه ۶0 لیتر را برای آن خانواده حفظ کنیم.
همچنیــن در این طرح یک ســامانه مبادله بنزین 
پیش بینی شده است که افرادی که خودرو ندارند، 
می توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند و در 
واقع سهمیه خود را نقد کنند.در این میان نماینگان 
مجلــس نیز تاکید کرده اند که قرار نیســت قیمت 
بنزیــن افزایش پیدا کنــد؛ هادی بیگی نژاد - یک 
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
همین رابطه چندی پیش گفت:  مجلس و دولت به 
دنبال افزایش قیمت بنزین نبوده و در طرح دولت 
صرفا هدف توزیع عادالنه یارانه بنزین است. مجلس 
و دولــت تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین 
اتخــاذ نکرده اند.در خصوص افزایش قیمت بنزین 
هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی و نه در سایر کمیسیون های مجلس مطرح 
نشده است. مجلس و دولت تصمیمی برای افزایش 
قیمــت بنزین ندارند. اما دولت برای عادالنه کردن 
توزیع یارانه سوخت تصمیمی را اتخاذ کرده که به 
گفته بیگی نژاد، عده ای مغرضانه آن را بسیار بد به 
مــردم منتقــل کردند.به گفته وی امروز عده ای در 
جامعــه اصال خودرویی ندارند و به دنبال آن یارانه 
بنزیــن نیز دریافت نمی کنند که این امر ناعادالنه 
اســت. دولت تصمیم گرفــت مقدار معینی بنزین 
یارانه ای را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی 
که خودرو ندارند نیز یارانه بنزین داده شود. دولت 
تصمیــم گرفــت در منطقه ای کوچک این طرح را 
اجرا کند تا ببیند از پس اجرای آن برمی آید یا نه. 
تصمیــم فقــط این بود به جای آنکه یارانه بنزین به 
خودروها داده شود به سرپرست خانوارها داده شود. 
اینگونه افرادی که خودرو دارند و افرادی که خودرو 

ندارند، هر دو از یارانه بنزین بهره مند می شوند.

جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

هر کد ملی چقدر بنزین می گیرد؟ 
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55بانک و بیمه
راه اندازی پیشخوان مجازی 

خدمات، یکی از خدمات 
 بانکداری هوشمند 

بانک قرض الحسنه مهر ایران

دکتر ســعید شمســی نژاد مدیرعامل بانک 
قــرض الحســنه مهــر ایــران از راه اندازی 
پیشــخوان مجازی خدمات به عنوان یکی از 
خدمات بانکداری هوشمند این بانک خبر داد 
و گفت: قصد داریم با تقویت زیر ساخت ها و 
بهبود سامانه ها، خدمات شایسته و مطلوب 

تری را به هموطنان ارائه دهیم.
دکتر ســعید شمسی نژاد با اشاره به اهمیت 
توســعه بانکــداری الکترونیــک در زندگی 
روزمره مردم بیان داشــت: بسیاری از مردم، 
به ویژه ساکنین شهرهای بزرگ که با مشکل 
ترافیک و آلودگی هوا مواجه هستند، ترجیح 
می دهند تا به جای مراجعه به شعب بانک ها، 
از خدمــات بانکداری الکترونیک اســتفاده 

 کنند.
وی افــزود: اقدامــات و تــالش ها در زمینه 
توســعه زیر ســاخت هــا و ارائه محصوالت 
جدیــد بانکداری الکترونیک در بانک قرض 
الحســنه مهر ایران ادامه دارد و این بانک با 
فراهم کردن زیرساخت های الزم، پیشخوان 
مجازی را برای دسترســی بهتر مشتریان به 
خدمات بانکی تعریف و عملیاتی خواهد کرد.

مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
اظهارداشــت: پیشخوان مجازی در واقع به 
نوعی مدیریت درخواســت های مشتریان به 
شــمار می آید و مشــتری می تواند در بستر 
اینترنت و در ۷ روز هفته و هرساعت از شبانه 

روز درخواست های خود را ثبت کند.
وی ادامه داد: در فاز نخســت، فعال و یا عدم 
فعال سازی همراه بانک، اینترنت بانک و تلفن 
بانــک، خدمات کارت، خدمات چک، انتقال 
وجه، درخواست تسهیالت، خدمات سپرده و 
سایردرخواست های بانکی از جمله خدماتی 
اســت که در پیش خوان مجازی بانک قرض 
الحســنه مهر ایران به صورت یکپارچه ارائه 

شده است.
دکتر شمسی نژاد اضافه کرد: انجام تراکنش 
های بانکی، امکان درخواســت فعالسازی و 
غیرفعالسازی پیامک، امکان ثبت درخواست 
پوز فروشــگاهی، امکان انسداد و رفع انسداد 
حســاب، تهیه پنل شــعبه بــرای دریافت 
درخواســت های مشــتریان و اقدام روی آن 

و… در فاز دوم عملیاتی خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر اقدامات صورت گرفته در 
حوزه بانکداری نوین در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، افزود: این بانک در سال های اخیر 
با اقدامات موثر خود دســتاوردهای شایسته 
ای را در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک 

رقم زده است.
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
ادامــه داد: در ایــن بانک، یکپارچه ســازی 
ســامانه ها با راه اندازی ســامانه »میعاد«، 
حــذف کاغــذ از عملیــات بانکــی، اجرای 
بایگانــی الکترونیــک و همچنین توســعه 
خدمــات بانکــداری الکترونیــک از جمله: 
افتتاح حســاب و درخواســت تسهیالت به 
صــورت آنالین همگی در راســتای تحقق 
بانکداری دیجیتال و دســتیابی به بانکداری 

هوشمند صورت گرفته است.
دکتر سعید شمسی نژاد درباره نقش خدمات 
الکترونیکــی بانک ها در زندگی مردم گفت: 
بانکداری الکترونیک می تواند با سبک سازی 
عملیــات بانکــی، بانک هــا را در تغییرات و 
رسیدن به اهدافشان یاری رساند، همچنین 
تعداد زیادی از مردم بعد از ساعات اداری نیاز 
به خدمات بانکی دارند و توســعه بانکداری 
الکترونیک می تواند با ارائه خدمات مطلوب، 

مشتری بانک ها را حفظ کند.
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
اذعان داشت: بسیار مهم است که مشتریان 
بانک  قرض الحســنه مهر ایران که مشتریان 
بانکداری خرد هســتند، به راحتی بتوانند از 
بانکداری الکترونیکی اســتفاده کنند و نباید 
در دریافت خدمات خود با مشــکل استفاده 
و ناکارآمدی مواجه شــوند. از این رو بهبود 
فرآیندها، توســعه زیرساخت ها، تسهیل در 
دســتیابی غیر حضوری به عملیات بانکی و 
ارتقای امنیت خدمات مجازی امری ضروری 

تلقی می شود.
وی تاکید کرد: در بانک قرض الحســنه مهر 
ایران قصد داریم با تقویت زیر ســاخت ها و 
بهبود سامانه ها، خدمات شایسته و مطلوب 
تــری را به هموطنان ارائــه دهیم به نحوی 
که بتوانند با مراجعه به پیشــخوان مجازی 
ایــن بانک صفر تا صــد عملیات بانکی را به 
صــورت غیر حضوری و از محل کار یا منزل 

دریافت نمایند.

اخبار

اخبار

 استقبال از بانکداری دیجیتال 
با سامانه آ.بانک

درگاه یکپارچــه ارائــه خدمــات بانکــداری 
الکترونیک در قالب ســامانه موبایلی »آ.بانک«  

در بانک آینده رونمایی شد.
بانک آینده از سامانه موبایلی »آ.بانک«  با حضور 
اعضــای هیئت مدیره، هیئت عامل، جمعی از 
معاونان، مدیران، روســای شعب، مشــتریان 
بانک آینده، اصحاب رســانه و مدیران شــرکت 

الکترونیکی ارتباط فردا، رونمایی کرد.
این ســامانه یکی از جدیدترین دستاوردهای  
بانــک آینــده، به عنــوان درگاه یکپارچه ارائه 
خدمــات بانکــداری الکترونیک به حســاب 
می آید که در واقع  بانک دیجیتالی اســت که 
امکان اســتفاده از تمامی خدمات بانک آینده 
را به صــورت یکپارچــه بر بســتر تلفن همراه 
امکان پذیر می سازد. »آ.بانک« مبتنی بر تامین 
امنیت کاربری، ســادگی و به دور از پیچیدگی، 
خدمات دیجیتال بانک آینده را به مشــتریان 

ارائه می کند.
 سامانه موبایلی فوق استفاده از تمامی خدمات 
بانک آینده مانند خدمات سپرده و کارت بانکی، 
تســهیالت بانکی، چک، باشــگاه مشــتریان، 
ایران کارت و ســایر موارد را از یک اپلکیشــن 
موبایل فراهم خواهد ســاخت که برخی از این 
خدمات در حال حاضر فراهم شده و برخی دیگر 
در آینده نزدیک به این سامانه اضافه می شود. در 
صورت استفاده از این سامانه مشتریان محترم 
در یــک محیــط امن، ســاده، راحت و به دور از 
پیچیدگی می توانند صفحه کاربری خودشــان 
را، بسته به میزان استفاده از هر یک از خدمات، 

شخصی سازی کنند.

همکاری راهبردی بانک مسکن 
برای نوسازی بافت فرسوده

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران و 
معاون وزیر راه و شهرســازی در حوزه نوسازی 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری از شروع 
دوره همکاری راهبردی بانک مســکن با دولت 
برای پیشبرد طرح های تامین مسکن خبر داد.
محمــد آیینی، مدیرعامل شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران ومعاون وزیر راه و شهرسازی در 
نوســازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، 
بــا اعالم آغاز دوره جدیــدی از همکاری بانک 
مســکن برای تامین مالی جریــان بازآفرینی 
محالت شــهری گفت: دوره همکاری راهبردی 
بانک مســکن برای نوسازی بافت های فرسوده 
و بازآفرینی شهری آغاز شده است و پیش بینی 
می کنیم همکاری های خوبی در دوره مدیریت 
فعلی بانک مسکن در پیشبرد اهداف مرتبط با 
تامین مالی نوســازی بافت های فرسوده تحقق 

یابد.
وی با اشــاره به دیدگاه مثبت، ســازنده و رو به 
جلوی محمود شــایان، مدیرعامل بانک مسکن 
در پیشــبرد طرح هــای تامین مالی ســاخت 
مســکن، گفــت: ایشــان به ویژه نــگاه مثبت 
و دیدگاهــی همــراه در ارتبــاط با تامین مالی 
بهینه و حداکثری در حوزه بافت های فرســوده 
دارند. در این راســتا مقرر اســت تا در روزهای 
آتی با برگزاری جلســاتی میان بانک مسکن با 
حضور مدیرعامل این بانک و همچنین شرکت 
بازآفرینی شهری ایران در این زمینه تصمیمات 

موثری اتخاذ شود.
آیینــی گفت: به نظر می رســد دوره ای جدید 
از همکاری راهبردی بانک مســکن در اجرای 
طرح های بازآفرینی شــهری به نفع نوســازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و ساکنان 
این بافت ها به زودی آغاز شــود و در این زمینه 

شاهد توفیقات زیادی خواهیم بود.
وی ادامه داد: انتظار می رود همان گونه که پیش 
از این همکاری مثبت وموثری بین بانک مسکن 
و مجموعــه وزارت راه وشهرســازی از جملــه 
شــرکت بازآفرینی شهری وجود داشته است، 
این همکاری ها ادامه داشته باشد و به نحو بهتری 
رقــم بخورد. به خصوص اینکه مدیرعامل بانک 
مسکن در این زمینه برای همکاری حداکثری 
در جهــت تامیــن منافع حداکثــری مردم در 
بافت های فرســوده و تحقــق اهداف دولت در 

این باره، اعالم آمادگی کرده است.
آیینــی افــزود: به عنوان عضــوی از وزارت راه 
وشهرســازی همــواره به دلیل تعامل بســیار 
خوب و نزدیک بانک مسکن در پیشبرد اهداف 
تامین مالی در نوسازی بافت های فرسوده وسایر 
طرح های تامین مســکن، بانک مسکن را خانه 
خود دانسته و همکاری بیش از پیش این بانک 
در پیشــبرد اهداف تامین مالی در حوزه تامین 

مسکن را منجر به سازندگی کشور می دانیم.
وی گفت: به زودی و در جریان جلسه ای که با 
حضور مدیرعامل بانک مســکن برگزار خواهیم 
کــرد تفاهم نامه جدیدی در ارتباط با همکاری 
ایــن بانــک با شــرکت بازآفرینی شــهری به 
منظور تامین مالی نوســازی بافت های فرسوده 
وبازآفرینی محالت شــهری منعقد خواهد شد 
و جزییات مربوط به آن اطالع رسانی می شود.

کرد؛  کشاورزی مطرح  مدیرعامل بانک 

کمک بانک کشاورزی به رفع چالش نقدینگی دامداران
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: صدور دامدار کارت 
با هدف کمک به جامعه روستایی و عشایری کشور 
یکی از این اولویت ها است که از طریق آن به به رفع 

چالش نقدینگی دامداران کمک می کنیم.
خدارحمــی در جمــع مدیران شــعب این بانک در 
استان ها که صبح روز شنبه چهارم دی ماه با حضور 
دکتر ســید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 
برگزار شد با بیان این مطلب ضمن قدردانی از تالش 
های کارکنان سراســر کشور در تحقق برنامه های 
این حوزه،خاطرنشان کرد:در شرایط کنونی به مرز 
حساسی از لحاظ پایداری منابع رسیده ایم که باید 

آن را حفظ کنیم.
مدیرعامل بانک کشــاورزی گفت:برای دومین سال 
پیاپی اهداف تجهیز منابع این بانک محقق شــده و 
در وضعیت مناسبی قراردارد اما شرایط برای فعالیت 
بیشــتر در این زمینه وجــود دارد و باید در فرصت 
باقیمانده تا پایان سال برای دسترسی به منابع ارزان 

قیمت تالش مضاعفی داشته باشیم.
وی با اشــاره به ضرورت تحقق برنامه های وصول 
مطالبات،بر مدارا با مشتریان در این حوزه نیز تأکید 
و خاطرنشان کرد:با برخی مشتریان که بنا به دالیل 
مختلــف به ویژه افزایــش قیمت ها در بازپرداخت 
بدهی خود با مشکل مواجه هستند، با رعایت صرفه 

و صالح بانک باید مساعدت کنیم.
خدارحمی با بیان اینکه در حال حاضر به درجه ای 
از توازن در منابع و مصارف رســیده ایم متذکر شد: 

ضمن حفظ این شرایط،برای ارتقای وضعیت موجود 
، تقویت ارتباط با مشــتریان و فروش خدمات باید 

بیشتر تالش کنیم.
مدیرعامل بانک کشــاورزی با بیان اینکه پرداخت 
تســهیالت وظیفه ذاتی ماســت اما مطابق برنامه 
حرکت کردن یک اصل اســت،بر مدیریت اعتبارات 
و دقت بیشتر در پرداخت تسهیالت با در نظر گرفتن 
حجم منابع تأکید و خاطرنشان کرد:جریان پرداخت 
تسهیالت باید با جریان جذب منابع همسو باشد زیرا 
کنترل و دقت نظر در این زمینه به پیشبرد اهداف 

بانک کمک می کند.

خدارحمی افــزود: میزان منابع اختصاص یافته به 
مکانیزاسیون بخش کشاورزی ۳هزارمیلیارد تومان 
بود  اما تا کنون 4هزار میلیارد تومان برای توســعه 

مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شده است.
مدیرعامــل بانک کشــاورزی میزان تســهیالت 
پرداختی قرض الحســنه ازدواج توسط این بانک را 
2۹00میلیــارد تومان اعالم کرد و افزود:این میزان 
تســهیالت به بیــش از 2۸هزار نفــر از متقاضیان 

پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تعامل بانک کشــاورزی با وزارت 
جهاد کشاورزی به سطح قابل قبولی رسیده و جایگاه 

ویژه ای دارد اظهارداشــت:بانک کشاورزی در حال 
حاضر به دلیل اینکه جریان سرمایه گذاری و حمایت 
از تولید بخش کشاورزی را پیش می برد، نقطه قوت 
این بخش است و این نقش و جایگاه باید ارتقا یابد.

خدارحمــی بر پیگیری طرح هــای اولویت دار در 
اســتان ها اشــاره کرد و افزود: صدور دامدار کارت با 
هدف کمک به جامعه روســتایی و عشــایری کشور 
یکــی از ایــن اولویت ها اســت که از طریق آن به به 
رفــع چالش نقدینگی دامداران کمک می کنیم لذا 
ضروری است همکاران بانک در سراسر کشور صدور 

دامدار کارت تسریع کنند.
وی با اشــاره به جایگاه مشــتری در بانک،بر نقش 
تعامل ســازنده با مشــتریان تأکید و تصریح کرد: 
رسیدگی به مشکالت مشتریان و رعایت حال آنان 
نقش به سزایی در توسعه و تعمیق روابط و مناسبات 
بین بانک و مشــتری دارد و  انتظارمی رود مدیران 
شعب بانک در استان ها ضمن رعایت صرفه و صالح 
بانک،  نسبت به تقویت خوشنامی بانک کشاورزی 
و گسترش تعامل با مشتریان همچنین تکریم آنان 

توجه ویژه ای داشته باشند.
مدیرعامل بانک کشاورزی تعامل سازنده با همکاران 
را نیــز  یکــی دیگر از ضرورت هــا و عوامل تعیین 
کننــده در پیشــبرد برنامــه های بانک دانســت و 
یادآور شد: تقویت روحیه کارکنان و رعایت اخالق 
 مهــم تریــن مولفه در گســترش ارتباط ســازنده 

با کارکنان است.

با حضور مدیرعامل بانک مسکن و معاون وزیر میراث فرهنگی؛ 

اعطای تسهیالت خریدو ساخت مسکن به هنرمندان حوزه صنایع دستی
تفاهم نامه اعطای تسهیالت خرید و ساخت مسکن 
بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی با هدف تامین تسهیالت مسکن به 
هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه تا پایان سال 1400 دو هزار 
فقره به هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی 

پرداخت می شود.
در قالــب این تفاهم نامه بر اســاس تمهیدات بانک 
مسکن، عالوه بر تسهیالت ۶0 میلیون تومانی بدون 
سپرده در تهران، امکان استفاده از تسهیالت اوراق را 
فراهم کرده تا به هنرمندان حوزه صنایع دستی بتوانند 
به صورت تلفیقی از 200میلیون تومان تســهیالت 

خرید مسکن بهره مند شوند.
ســقف تسهیالت بدون سپرده در تهران ۶0میلیون 
تومــان، در شــهرهای بزرگ و بــاالی 200هزار نفر 
جمعیت ۵0میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز 
40میلیون تومان است. متقاضیان در شهرهای بزرگ 
می توانند همزمان از تســهیالت اوراق گواهی حق 

تقدم تســهیالت مسکن )اوراق 
ممتــاز( 1۶0 میلیــون تومان و 
در شــهرهای کوچک نیز 120 
میلیون تومان اســتفاده کنند. 
تســهیالت از محل اوراق برای 
زوجین هنرمند نیز متناســب با 
شهر محل زندگی تا دو برابر این 

میزان قابل افزایش است.
مــدت بازپرداخت تســهیالت 

بدون ســپرده 10 ســاله و تســهیالت از محل اوراق 
ممتاز نیز 12 ساله است.

دکتر محمود شایان در ابتدای این نشست گفت: پس 
از درخواســت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در خصوص تامین تسهیالت هرمندان 
حوزه صنایع دستی، با کمال میل پذیرفتیم و مقدمات 
امضای تفاهم نامه با این وزارتخانه را ســریعا ترتیب 

دادیم.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدواریم امضای این 

تفاهم نامه ســرآغاز همکاری 
خوب بین بانک مسکن و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی باشد.
دکتر شــایان تاکید کرد: بانک 
مســکن تالش خود را می کند 
تا اقداماتی را در جهت افزایش 
رفاه کارکنان و هنرمندان انجام 

دهد.
همچنین در این مراسم، سعید اوحدی معاون توسعه 
مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با تشکر از مدیرعامل بانک مسکن برای 
ترتیب دادن این جلســه گفت: از دکتر شایان تشکر 
صمیمانه دارم که در هر مسئولیتی که حضور داشت 

انصافا منشأ خیر و برکت بودند.
اوحدی با تاکید بر اینکه بیش از 2۳ سال با دکتر شایان 
آشنایی دارم، گفت: من هفته گذشته در خصوص این 
موضوع با دکتر شایان صحبت کردم که ایشان در کمتر 

از یک هفته این جلسه را ترتیب دادند که این نشان از 
توجه دکتر شایان به مقوله مسکن دارد.

اوحدی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس آمار ثبت 
شده در سامانه ما، در حال حاضر ۵20 هزار هنرمند 
در حوزه صنایع دستی فعالیت می کنند، اظهار داشت: 
۷۵ درصد از این هنرمندان را بانوان به خود اختصاص 
می دهند و از این میزان ســهم نیز، ۸0 درصد بانوان 
خودسرپرست هستند. وی ادامه داد: بنابراین برکات 
تفاهم نامه ای که بین بانک مســکن و وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی امضا شده، در 

زندگی این گروه از جامعه مشهود است.
پویــا محمودیــان معــاون صنایع دســتی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی نیز در 
این مراســم با تاکید بر اینکه این تســهیالت تا پایان 
سال 1400 برای پرداخت تسهیالت به 2 هزار هنرمند 
و صنعتگر در حوزه صنایع دستی اعتبار دارد، اظهار 
امیدواری کرد که ابتدای سال آینده نیز با تمهیدات 

مدیران بانک مسکن این تفاهم نامه تمدید شود.

کنش حضور خواهد یافت بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه ترا
بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران طی روزهای 
21 و 22 دی ماه حضور خواهد یافت. بانک توســعه تعاون در رویداد 
فناورانه هفتمین نمایشــگاه تراکنش ایران با برپایی غرفه حضور دارد 
و مدیران ارشــد بانک، مدیران و کارشناســان حوزه های تخصصی و 
فناوری بانک ، ضمن اشتراک تجربیات همکاری و تعامل گسترده ای 

با خبرگان حوزه فناوری و تراکنش خواهند داشت.
الزم به ذکر اســت درجشــنواره چهره های ماندگار نمایشگاه تراکنش 
که در میان هیات داوران، تعدادی از مدیران عامل بانکها، برخی روسا 
و اعضای هیات مدیره نظام بانکی و مدیران ارشد مرکز فابا نیز حضور 
دارند حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون به عنوان یکی 

از اعضای هیات داوران حضور دارد.
هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران طی روزهای 21 و 22 دی ماه سال 

جاری با حضور بیش از 120 نفر از مقامات و مدیران ارشــد اقتصادی 
و بانکی کشــور و با ســخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس 
کل بانک مرکزی و با حضور گسترده اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، 
پرداخت و فناوری کشور در هتل الله و مرکز آفرینش های کانون در 

خیابان فاطمی و خیابان حجاب تهران برگزار می شود.
عالوه بر بخش نمایشگاهی بیش از صد نفر از مدیران و اعضای هیات 
مدیــره و اعضــای هیات عامل بانکها در قالب دوره تخصصی بانکداری 
نوین حضور دارند، ۵0 محصول جدید در این نمایشگاه معرفی می گردد 
و بیش از 100 تیم استارتاپی به معرفی خود می پردازند و حدود صد 
نفر از مدیران و متخصصان پیامون موضوعاتی از قبیل هوش مصنوعی، 
استانداردهای بانکی، چالش های امنیتی صنایع مالی، رمز ارزها، تحول 
دیجیتال، بانکداری باز و سایر مباحث تخصصی سخنرانی می کنند.

خبر ویژه

جزئیات پرداخت تســهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه از ســوی بانک 
رفاه کارگران در آذر ماه سال جاری، اعالم شد.

 باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای 
ایفای نقش موثر در حوزه مســئولیت اجتماعی، بانک رفاه در آذر 
ماه سال جاری ۷۷۳ فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 

۶۵1 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
براســاس این گزارش و بر مبنای اطالعات استخراج شده از سامانه 

ازدواج بانــک مرکــزی، تعداد 10 هزار و ۹۹۷ متقاضی نیز تا پایان 
آذر ماه سال جاری در صف دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.
الزم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذر ماه، تعداد ۵0 هزار و ۵۶۳ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و تهیــه جهیزیــه بــه مبلغ بیش از 4۳ هــزار و 21۳ میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.

در آذرماه سال جاری صورت گرفت؛ 

کارگران پرداخت 6۵1 میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک رفاه 
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درشرکت توزیع برق استان گیالن انجام شد؛

کلیدها  راه اندازی سامانه جامع مانیتورینگ و اتوماسیون 
گیالن / گروه استان ها: هنرمند مدیر عامل توزیع 
بــرق گیــالن  گفت : بیش از ۸0% خاموشــی ها  
ناشــی از بروز خطا در شــبکه های توزیع است. از 
ایــن  رو افزایش فعالیت های تحقیقاتی درزمینه 
اتوماســیون توزیع و توسعه روزافزون کاربرد آن 
در شــبکه های توزیع با هدف کاهش مشــکالت 

و رفع چالش های موجود در این شــرکت شــکل 
گرفت.وی افزود : یکي از مسائلي که در شرکتهاي 
توزیع حائز اهمیت است مساله کلیدزني است،این 
مساله هم به صورت عادي و هم غیرعادي محتمل 
اســت. به این شــکل که تجهیزات شبکه ناگزیر 
باید ســرویس و تعمیر شــوند و همچنین مساله 

نوســازي و گسترش شــبکه نیز متصور است که 
براي انجام چنین فرآیندی طبیعتاً کلیدزني ) باز 
و بســته کردن کلید ها( اتفاق خواهد افتاد و به 
این نکته باید کلید زنیهاي مواقع اضطراري را نیز 
افزود که در هنگام بروز خطا و اتفاقات در شبکه 
نیاز به اعزام گروه و انجام کلید زني و کار میدانی 

است.هنرمند در این راستا اظهار داشت :  پس از 
اجراي اتوماسیون جهت انجام فرآیندکلیدزني، به 
ســبب اینکه امکان ارســال فرمان قطع و وصل از 
مرکز دیســپاچینگ میسر است، نیازي به اعزام 
گروههــاي عملیاتــي در صحنه نخواهد بود و در 
تمامی هزینه هاي مرتبط صرفه جویي خواهد شد.

مشاور امور بانوان مدیر عامل شهرک های صنعتی ایران:

سازمان صنایع کوچک توانمندسازی زنان کارآفرین را دنبال می کند
مشــهد / گروه اســتان ها: مشــاور امور 
بانوان مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتــی ایــران گفت: این 
ســازمان به دنبال شبکه سازی، آموزش و 
توانمندسازی زنان کارآفرین و بازارسازی 
برای محصوالت آنان در کشــور اســت که 
در این زمینه برنامه ریزی منسجمی دارد.

پروانه رامین در نشســت منطقه ای که با 
حضــور فیزیکی و برخــط برخی از بانوان 
کارآفریــن، مدیــران کل دفتر امور بانوان 
استانداری و مشاورین امور بانوان سازمان 
صمت استانهای خراسان رضوی، خراسان 
شــمالی، ســمنان و گلستان در محل این 
شرکت برگزار شد، افزود: یکی از نشانه های 
توسعه یافتگی در جوامع، میزان بهره وری و 
استفاده از ظرفیت زنان آن جامعه در حوزه 
های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی بیان کرد: هر چقدر کشــورها توســعه 
یافته تر باشند، شکاف بین توسعه یافتگی 
مــردان و زنان کاهــش می یابد لذا بهبود 
وضعیت بانــوان جزو الزامات اصلی بهبود 
شاخص های توسعه در هر جامعه است، در 
این راستا دفتر امور زنان و خانواده سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 
سه هدف را در حوزه اقتصاد بانوان کارآفرین 
و صنعتگر کشور دنبال می کند.رامین اظهار 
داشت: نخستین هدف، شبکه سازی زنان 
کارآفرین در راستای ایجاد بستری مناسب 
جهت تعامل اقتصادی بانوان اســت که در 

این راستا دفتر امور زنان و خانواده سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 
اقــدام به برگزاری نشســتهای منطقه ای 
بــا رویکردهای آموزش و توانمندســازی 
بانــوان به منظور جلب مشــارکت پررنگ 
زنان در توسعه پایدار کرده است.مدیر کل 
دفتر امور زنان و خانواده ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران گفت: 
دومین هدف این دفتر، ارایه آموزشــهای 
الزم به زنان کارآفرین برای مهارت آموزی 
و توانمندســازی آنــان در قالب برگزاری 

دوره های آموزشــی اســت.رامین ادامه 
داد: ســومین هدف نیز بازارســازی برای 
محصــوالت واحدهــای تولیــدی بانوان 
کارآفرین در قالب برپایی نمایشــگاه های 
فصلی و دائمی و حضور آنان در نمایشــگاه 
های بین المللی اســت که در این راســتا 
گامهایی نیز برداشــته شود.مشــاور امور 
بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شــهرکهای صنعتی ایران گفت: هم اینک 
یکهزار و 1۷ شــهرک صنعتی مصوب در 
کشــور وجود دارد کــه از این تعداد ۸۳2 

شهرک به بهره برداری رسیده است.وی با 
اشاره به وجود 44 هزار و ۶۹ هکتار زمین 
صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور 
افزود: تاکنون ۹۵ هزار و 41۵ مورد قرارداد 
منعقد شده با کارآفرینان و صنعتگران در 
شــهرکهای صنعتی ایران ثبت شــده که 
۹۶1 هــزار و ۷۳1 مــورد اشــتغالزایی به 
همــراه داشــته اســت.رامین اضافه کرد: 
از مجمــوع قراردادهای منعقده ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتی 
ایــران با صنعتگــران برای واگذاری زمین 

به آنان، چهار هزار و 440 قرارداد با بانوان 
کارآفرین بوده و هم اینک یکهزار و 2۵ زن 
کارآفرین فعال در شهرکها وجود دارد.وی 
بیان کرد: ۸۹ مجتمع کارگاهی، ۶ شهرک 
فناور و ۳۸ مرکز خدمات کســب و کار نیز 
تحت مدیریت ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرکهای صنعتی ایران فعالیت دارند و 
تاکنــون 41 هزار و ۵0۳ دوره آموزشــی 
بــرای صنعتگران برگزار شــده که منجر 
بــه آموزش یک میلیــون و 100 هزار نفر 
شده است.فاطمه حق پرست، مشاور مدیر 
عامل در امور بانوان شــرکت شــهرکهای 
صنعتی خراســان رضوی گفــت : در این 
نشســت برخی از زنان کارآفرین استانهای 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان 
و سمنان به بیان توانمندیها و مشکالت خود 
پرداختنــد و در نهایت از بانوان کارآفرین  
خراسان رضوی با اهدا لوح سپاس ، تقدیر 
گردیــد و از واحدهای تولیدی بامحوریت 
زنــان صنعتگــر در شــهرکهای صنعتی 
اســتان از توانمند ســازی این مجموعه ها 
در راســتای ایجاد اشتغال پایدار قدردانی 
شــد.حق پرســت اعالم نمود : مشاور امور 
بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرکهای صنعتی ایران طی سفر سه روزه 
خود به خراســان رضوی از 10 واحدهای 
صنعتــی بانوان  در شــهرکهای صنعتی 
بینالــود، توس و تربت حیدریه شــماره 2 

دیدن کرد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

 ارائه خدمات مناسب مخابراتی 
کیفیت  با تامین تجهیزات با 

محقق می شود

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیــر مخابرات 
منطقه گلستان ، در بازدید سرزده از مخابرات 
شهرستان آق قال ، از نزدیک روند اجرای پروژه 
ها را مورد بررســی قــرار داد. دکتر غالمعلی 
شــهمرادی ضمن حضوردر بخشهای مختلف 
اداره مخابرات شهرســتان آق قال و گفتگو با 
همکاران ، پروژه بازسازی و تعویض شبکه کابل 
را نیز از نزدیک بازدید و از روند پیشــرفت آن 
مطلع شد. مدیر مخابرات منطقه گلستان ، ارائه 
خدمات مناســب به مشتریان را درگرو تامین 
تجهیزات با کیفیت و بروز دانســت و افزود: با 
تالش همکاران در مخابرات شهرستان آق قال 
، توســعه ارتباطات مخابراتی ادامه دارد و رفع 
نیاز مشــترکان مخابرات در  این شهرســتان 

مورد تاکید می باشد.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی از 
کرد مدیریت دیتا بازدید 

مرکــزی / گروه اســتان هــا: مهندس لطفی، 
مدیــر مخابرات منطقه مرکــزی از مدیریت 
دیتــا بازدید کرد. بــر پایه این گزارش در این 
بازدید،مهندس لطفی عالوه بر دیدار وگفتگو 
با همکاران مدیریت دیتا از نزدیک در جریان 
مسائل ومشکالت این بخش ها قرار گرفت وبه 
سئواالت ودر خواست های همکاران پاسخ  داد. 
گفتنی است ، در اجرای برنامه ارتباطات درون 
سازمانی، بازدید مهندس لطفی، از  مراکز تابعه 
، طبــق برنامه زمانبندی اداره روابط عمومی ، 

بصورت مرتب انجام می شود.

 رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری 
ح کرد؛ استان اردبیل مطر

فعالیت بیش از ۷ هزار ناوگان 
باربری در استان اردبیل  

اردبیل / گروه اســتان ها: رئیس اداره حمل و 
نقــل کاالی اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان اردبیــل از فعالیت ۷ هزار و 
۷2۷ نــاوگان باری بــا 11 هزار و ۵00 راننده 
در سطح استان خبر داد.وحید میرمحمدی در 
بازدید از شــرکت های حمل و نقل شهرستان 
مشــکین شــهر از فعالیت ۹0 شرکت حمل و 
نقل کاال اعم از کاالهای عمومی و ســیمان در 
استان اردبیل خبر داد و گفت: در ۸ ماهه اول 
سالجاری 2 میلیون و ۸00 هزار تن حمل بار 
از اســتان انجام شده است.وی عمده کاالهای 
حمل شــده به اســتان ها و شهرســتان ها را 
سیمان، سیب زمینی و گازوئیل عنوان کرد و 
گفت: حمل و نقل کاالهای یاد شده توسط ۷ 
هــزار و ۷2۷ نــاوگان باری با فعالیت 11 هزار  
و ۵00 راننده انجام شــده اســت. رئیس اداره 
حمل و نقل کاالی اداره کل راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای اســتان اردبیل در خصوص 
نحوه رســیدگی به تخلفات این حوزه نیز بیان 
کرد: کمیسیون های ماده 11، 12 و 14 جهت 
رســیدگی به تخلفات حمل و نقلی رانندگان، 
شــرکت ها و نــاوگان حمل و نقل تشــکیل 
شــده که از آغاز ســال تاکنون ۳۹ مورد رای 
در راســتای رسیدگی به تخلفات رانندگان و 
20 مورد نیز در حوزه تخلفات شــرکت ها در 
قالب کمیســیون  ماده 12  و ۸  مورد رای نیز 
در حوزه رســیدگی به تخلفات ناوگان صادر 
شده است.میرمحمدی ادامه داد: عمده ترین 
تخلفات در این حوزه شــامل حمل بار بدون 
بارنامه می باشد که این امر باید توسط پلیس 
راه در جاده های مواصالتی اســتان کنترل و 
جهت اعمال قانون به اداره کل راهداری معرفی 
شوند.رئیس اداره حمل و نقل کاالی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل 
از فعالیت ۵ مرکز طبکار در اســتان خبر داد و 
گفــت: ۳ مرکز در اردبیل، یک مرکز در پارس 
آباد و یک مرکز در مشــگین شــهر در راستای 
صدور کارت ســالمت برای رانندگان فعالیت 
دارند که در ۸ ماهه اول ســالجاری به ۹ هزار 
پرونده پزشکی رانندگان رسیدگی شده است.
این مســئول حمل کاال بدون بارنامه را تخلف 
قلمداد کرد و گفت: حمل بار توسط اعالم بار در 
شهرستان اردبیل انجام می شود که رانندگان 
موظف هستند با وسایل نقلیه به شهرک حمل 
بار مراجعه کنند و پس از دریافت قبض نوبت 
بــه صورت قانونی اقدام به حمل بار نمایند که 
در این صورت توزیع عادالنه بار نیز در استان 

انجام می شود.

ج:  شهردار کر

 امکان تهاتر مطالبات 
 و بدهی دستگاه های دولتی 

در بودجه 1401 لحاظ شود
 کرج / اکبر حیدری

 شــهردار کــرج بر لزوم ابقــای نحوه تهاتر 
بدهــی و مطالبات دســتگاه های دولتی با 
یکدیگر در بودجه 1401 و پیش بینی تهاتر 
بدهی ناشــی از جرائم آرا کمیســیون ماده 
100 در آن تأکید کرد.مصطفی ســعیدی 
ســیرائی در یک صد و دوازدهمین نشست 
مجمع شــهرداران کالن شهرهای ایران که 
بــا حضور معــاون اول رئیس جمهور برگزار 
شد، با عنایت به اینکه امکان تهاتر مطالبات 
و بدهی دستگاه های دولتی در تباصر بودجه 
شــهری 1401 حذف شده است، خواستار 
ابقــای ظرفیت فــوق در بودجه 1401 کل 
کشــور شــد. وی ضمن درخواست موضوع 
فــوق افزود: متأســفانه اکثــر ارگان های 
دولتــی برای ساخت وســاز خــود پروانه 
اخذ نمی کنند و بر همین مبنا شــهرداری 
می بایســت بر مبنای قوانین خود نسبت به 
ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 اقدام 
کنــد که علیرغم اینکه موضوع تهاتر بدهی 
و مطالبات دســتگاه های دولتی در بودجه 
ســال 1400 پیش بینی شــده بود )سامانه 
ســماد( اما متأســفانه تهاتر بدهی ناشی از 
جرائم ماده صد از آن حذف و متأســفانه در 
بودجه سال 1401 کلیه ظرفیت انجام تهاتر 
مطالبات و بدهی های دســتگاه های دولتی 
پیش بینی نشده که می طلبد دولت و مجلس 
نســبت به ابقا موضوع و اضافه کردن تهاتر 
ناشی از جرائم کمیسیون ماده صد در بودجه 
1401 اقــدام کند. ضمــن اینکه به ادارات 
دولتی اســتان نیز تأکید شــود تا همکاری 
جــدی در ایــن خصوص در طــول مراحل 
پیگیــری علی الخصــوص تنظیم فرم های 
مربوطــه در خصوص اعــالم بدهی صورت 
پذیرد. شــهردار کرج اضافــه کرد: آنچه از 
روح قانون نوسازی نمایان می گردد پرداخت 
عوارض بر مبنای پرداخت قیمت روِز امالک 
است که متأسفانه هرساله درصدی از ارزش 
معامالتی مبنای پرداخت بهای عوارض قرار 
می گیــرد که این درصــد بر مبنای آخرین 
ابالغیه 2۷ درصد است.ســعیدی سیرائی 
گفت: با توجه به رشد روزافزون ارزش امالک 
و از طرفی افزایش هزینه های عمرانی و حفظ 
و نگهداری شهر و ارائه خدمات به شهروندان 
می طلبد تا هیئت دولت نسبت به بازنگری و 

به روزرسانی جدی ضریب فوق اقدام کند.

شهردار رشت:

گذاری   رفع موانع سرمایه 
 در پروژه های عمرانی 

از اهداف شهرداری است
گیــالن / گروه اســتان ها: علوی شــهردار 
رشــت رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری 
در پروژه هــای عمرانــی شــهر را از اهداف 
شــهرداری اعالم کرد و گفت: شــهرداری 
قصد دارد برای جلب هر چه بیشتر مشارکت 
بخش خصوصی برای پروژه های عمرانی شهر 
مدل  اقتصادی تعریف کند. سید امیر حسین 
علوی شهردار رشت در جلسه با مدیرعامل 
شرکت عمران و مسکن سازان ایران، موضوع 
مشــارکت شــهرداری و این شرکت برای 
ســاخت مجتمع تجاری گلسار در گذشته 
را مــورد اشــاره قــرار داد و اظهار داشــت: 
شــهرداری در راســتای همین مشارکتها 
دو نوبت به شــرکت عمران و مسکن سازان 
ایران کمک کرد.شهردار رشت با بیان اینکه 
مواجهه با مســائل و مشکالتی که شهرها با 
آن درگیرند، تنها با برنامه های مشارکتی و 
سرمایه گذاریهای خصوصی قابل دستیابی 
است، افزود: شهرداریها در اجرای پروژه های 
شــهری با محدودیت بودجه مواجه اند.سید 
امیر حســین علوی رفــع موانع پیش روی 
ســرمایه گذاری در پروژه های عمرانی شهر 
را از اهداف شــهرداری دانست و اضافه کرد: 
همکاریهای دو طرفه و مشــارکت بخشهای 
دولتی و خصوصی گســتره ای جهانی دارد، 
بــه نحوی که روز به روز بر اهمیت و جایگاه 
چنین مشارکتی به ویژه در حوزه  شهرداریها 
افزوده می شود.شــهردار رشت با بیان اینکه 
شورای اسالمی شهر رشت وقت برای فروش 
ملــک تجاری گلســار نهایت همکاری را به 
خــرج داد، عنوان کــرد: اعتقاد دارم وقتی 
مجموعه ای مانند شــرکت عمران و مسکن 
ســازان ایران در پروژه سرمایه گذاری کالن 
شــهر ورود می کند، شــهرداری باید نقش 
کمک کننده داشــته باشــد و برای اعتماد 
سازی و استمرار چنین رویکردی هم اصرار 
دارد..شــهردار رشت یادآور شد: با توجه به 
مشکالت اعتباری و مالی که شهرداری رشت 
مانند بســیاری از شهرداریهای کشور با آن 
دســت و پنجه نرم می کنــد، قصد داریم با 
رویکردی کامال جدید و با طرح  ریزی مدلهای 
اقتصادی امکان مشارکت شرکتهای سرمایه  

گذاری و بخش خصوصی را فراهم سازیم.

استانها 6
خبر ويژه

البرز / گروه اســتان ها: جلســه پیگیری و  بررســی بهترین  راهکار 
جهت  دسترســی مردم بخش های ،  مرکزی ، چندار ، شــهرهای 
کوهسار و گلسار و همچنین  دیگر صنایع اطراف  به ایستگاه قطار 
برقی گلشــهر ، شــهر جدید هشــتگرد  با حضور معاون دفتر فنی 
استانداری البرز ، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ،  نماینده شرکت آب منطقه ای استان ، نماینده فرمانداری 
شهرســتان ساوجبالغ ، مسئولین راهداری و منابع آب شهرستان   
، آقای مهندس حق محمد لوشهردار و آقای جالل فالح پور رئیس 
شورای اسالمی شهر کوهسار  ، شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر 
گلسار  ،  نمایندگان بخش مرکزی و  چندار  و نماینده شرکت عمران 
شــهر جدید هشــتگرد  معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
در سالن جلسات شهرداری گلسار برگزار گردید . در این جلسه با 
توجه به اینکه بواســطه احداث قطار شــهری گلشهر به شهر جدید 

راه های دسترسی و ارتباطی ورودی و خروجی کوهسار به قزوین 
و کرج  و همچنین با توجه به طرح پیشــنهادی گلســار که مورد 
اعتراض و مخالفت شــدی شــهردار و رئیس شورای اسالمی شهر 
کوهسار قرار گرفت که با توجه به مشکالت به وجود آمده و اختالف 
نظرهای موجود ، مهندس حق محمد لو  شهردار کوهسار پیشنهاد 
کرد جلســه ای با حضور  معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری البرز و اعضاء حاضر تشــکیل و همچنین به کار گیری 
مشاوران فنی و تخصصی در خصوص تهیه طرح پیشنهادی جهت 
بررســی و اتفاق نظر  اســتفاده گردد. در ادامه حاضرین از ایستگاه 
مترو و زیرگذر موقت بازدید و در خصوص طرح های پیشــنهادی 
به تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید این موضوع در جلسه شورای 
ترافیک استان با محوریت مسئولین استانی و شهرستانی بررسی و با 
حضور شهردار ورئیس شورای شهر کوهساردر دستور کار قرار گیرد.

ح شد؛ طی نشستی مطر

کوهسار جهت ایجاد بهترین راه دسترسی به مترو  تالش مدیریت شهری 

خبر ویژه

شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد؛

افزایش 10 درصدی مصرف برق در زمستان 1400
اصفهان / گروه اســتان ها: مرســل صالحی با تأکید بر ضرورت مدیریت 
مصرف برق در زمستان و کاهش مصرف این انرژی، اظهار کرد: استفاده 
حداقلی از بخاری و پکیج های برقی، اســتفاده از لباس گرم در منزل و 
تنظیم دمای 1۸ درجه سانتیگراد تجهیزات گرمایشی و... می تواند در 
مدیریت مصرف بهینه برق در زمستان کمک بسزایی کند. با کاهش یک 
درجه دمای محیط کار یا سکونت، ۶ درجه مصرف انرژی کاهش می یابد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه زیباسازی شهر سبب افزایش میزان مصرف برق می شود، توضیح 
داد: شــهرداری برای زیباسازی معابر از نورپردازی های متعدد استفاده 
کرده است که در بلوارها، آب نماها، نورپردازی دیوارها و درختان مشاهده 
می شود، همچنین اگر استفاده از آب نماهای برقی و استفاده از نمایشگرها 
و تلویزیون های موجود در شــهر نیز مدیریت نشــود، در مصرف بی رویه 
برق بی تأثیر نخواهد بود.وی با اشاره به الگوی مصرف برق در فصل سرد، 
اظهار کرد: الگوی مصرف در ماه های گرم ۳00 کیلووات ســاعت و ایام 
غیرگرم 200 کیلو وات ساعت در ماه است و در صورتی که میزان برق 
مصرفی ماهیانه مشترکین در ایام غیرگرم، کمتر از ۸0 کیلو وات ساعت 
و در ایام گرم زیر 100کیلو وات ساعت باشد، شامل تخفیف صد درصدی 
قبوض می شوند.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با 
بیان اینکه سالیانه ۷ درصد به مبلغ انرژی اضافه می شود، اما مشترکین 
پرمصرف عالوه بر این 1۶ درصد به میزان مبلغ قبض آنها افزوده خواهد 
شــد، افزود: در ســال جاری ۷۵00 تفاهم نامه با صنایع و ادارات مختلف 
اعم از شهرداری، برای کاهش مصرف برق و همچنین مدیریت مصرف 

بسته شده است که به همین منظور پاداش همکاری به صورت بستانکار 
در قبوض این مشــترکین اعمال شــد.وی اضافه کرد: از دیگر نکاتی که 
می تــوان در خصوص مصرف بهینــه انرژی در واحدهای صنعتی مورد 
بحــث قــرار داد، انتقال تعطیالت و تعمیرات اســت که می توانند آن را 
به زمستان و تابستان در ایام پیک مصرف برق انتقال دهند.مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: اگر در بخش های 
دولتی، اداری، شــهرک های صنعتی و ... کاهش مصرف و بهینه ســازی 
انجام نشــود حفظ پایداری شــبکه دچار چالش می شود. وی در ادامه با 
بیان اینکه طی صحبت ها و تصمیمات پیشین که در استانداری اصفهان 
گرفته شــد شــرکت توزیع برق با حکم استانداری به صورت محسوس 
و نامحســوس ادارات را بازرســی می کند و درصورت مشــاهده افزایش 

مصرف بیش از اندازه، با آنها برخورد می شود، گفت: در گروه های مجزا 
در فصل زمستان برای کنترل و بازرسی مصرف انرژی ارگان ها، یک نفر 
از شرکت گاز، یک نفر از شرکت برق و یک نفر از دفتر بازرسی استانداری 
به بازرسی از ارگان ها و سازمان ها مشغول می شوند و این روند در تابستان 
با جایگزین  شدن یک بازرس از شرکت آب و فاضالب ادامه می یابد.وی با 
بیان اینکه هر سال به اداره ها و ارگان ها برچسب انرژی داده می شود، گفت: 
مطابق استانداردهای موجود سازمان ها توسط بازرسین بررسی و طبق 
استانداردها برچسب گذاری می شوند.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان با بیان اینکه از 4۶۹ ارگان و ســازمان تنها 1۵ اداره 
گرید A برچسب استاندارد را گرفته و1۶۳ مورد اصاًل برچسب نگرفته اند، 
تأکید کرد: مشکل اصلی ادارات برای انجام ندادن استانداردسازی مصرف، 
نداشــتن بودجه اســت.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
اصفهان یادآور شد: به کارگیری سلول های خورشیدی برای تأمین 20 
درصد انرژی، خاموش کردن تجهیزات برقی هنگام خروج از محل کار، 
هوشمندسازی موتورخانه ها و همچنین خاموش کردن روشنایی های 
اضافه در هنگام شــب می تواند راهکاری برای بهینه ســازی مصرف در 
ادارات محســوب شــود.وی افزود: مشترکین می توانند با نصب نرم افزار 
کاربردی »برق من«، از میزان مصرف خود و خاموشی ها مطلع شوند و 
درخواست های خود را دراین نرم افزار مطرح کنند.صالحی خاطر نشان 
کرد: پس از ارسال پیامک بهای مصرف برق برای مشترکین، رده بندی 
مصرف نیز برای هر مشــترک ارســال می شــود تا از این طریق از نحوه 

مصرف برق خود مطلع شوند.
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كوتاه از جامعه

از ۸۷ ســال پیش کلیــد مبارزه با بی 
ســوادی در ایران زده شــد و تا پیش 
از پیــروزی انقالب اســالمی مبارزه با 
بی سوادی را ســازمان های تعلیمات 
اکابر، ســازمان آموزش ســالمندان، 
ســازمان آموزش بزرگساالن و کمیته 
ملی پیکار با بی ســوادی، سازمان ملی 
جهاد ســوادآموزی به عهده داشــتند 
و بــرای همین پراکندگــی بود که تا 
زمــان پیروزی انقالب اســالمی طبق 
سرشــماری ســال ۵۵، از جمعیــت 
حدود 2۷ میلیون نفری که ۶ ســال به 
باال ســن داشتند، بیش از 14 میلیون 
نفــر یعنی حــدود ۵2 درصد جامعه را 
بی ســوادان تشکیل می دادند. در کنار 
این مساله عدم دسترسی کودکان الزم 
التعلیم به امکان تحصیل نیز بسیار در 
پهنه ایران گســترده بود. شاید همین 
مســاله بــود که باعث شــد در ۷ دی 
1۳۵۸ سازمان نهضت سوادآموزی به 
فرمان امام خمینی )ره( تشــکیل شود 
تا آموزش خواندن، نوشــتن، ریاضی، 
آموزش دینی به بزرگساالن به صورت 
گســترده و جدی پیگیری شود.حاال 
بعد از گذشــت 42 ســال باید بار دیگر 
به اهداف این سازمان نگاهی انداخت. 
شــاید تا پیش از شیوع کرونا در کشور 
ایــن بازنگری با این دید می توانســت 
پیش برود که هدف از تشکیل این نهاد 
که ریشه کنی بی سوادی در کشور بود 
به مقصود رسیده است و باید این دید 
پیگیری می شــد که: بر اساس آخرین 
تعریف یونسکو در توصیه نامه آموزش 
بزرگساالن سواد شامل مهارت خواندن 
و نوشتن، شناخت، درک، تفسیر، خلق، 
تعامل و حســاب کردن با اســتفاده از 
متــون چاپــی و منابع نوشــتاری و 
همچنیــن توانایی حل مشــکالت در 
یک محیط رو به رشــد فناورانه و غنی 
از اطالعات است.شــاپور محمد زاده، 
رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی 
درباره تعریف سواد در آخرین نشست 
خبری خود گفته اســت: یونســکو 4 
تعریف برای ســواد تعریــف کرده اما 
اکنون تعریف چهارم مدنظر است سواد 
یعنــی اینکه فرد بتواند با آموخته های 

خــود تغییراتی در زندگــی و جامعه 
خــود به وجود بیاورد. در این راســتا 
حــدود ۵00 مرکز یادگیری محلی ما 
براین اســاس فعالیت دارند.اما کرونا و 
آمار ترک تحصیل کرده ها و کســانی 
کــه وارد چرخه آموزش نمی شــوند، 
گوشــزد کرد هر چنــد همچنان باید 
مطالبه گر اصلی در این حوزه در بدنه 
اصلی آموزش و پرورش باشــد تا تمام 
کــودکان الزم التعلیم حتی در همین 
دوران کرونا تحت پوشش قرار بگیرند 
و برای کسانی که در این دو سال ترک 
تحصیل کرده اند و برخی از آنها دیگر 
به چرخه آموزش باز نخواهند گشــت، 
نیز باید مطالبه گری را از معاونت های 
مختلــف آموزش و پرورش پی گرفت، 
اما شــاید نیاز باشد برای ۵ سال آینده 
یک مسئولیت مضاعفی برای سازمان 
نهضت سوادآموزی تعریف کرد.امروز 
پوشــش گسترده مدارس را در سراسر 
کشــور شــاهد هســتیم و ساختمان 
مدارس به دور دســت ترین روستاها 

نیز رسیده است و در دوران کرونا یکی از 
بحث های مهم از همان روزهای نخست 
که آموزش مجازی ســیطره پیدا کرد 
عدم دسترســی کودکان در پهنه ایران 
به زیر ساخت های آموزش مجازی بود 
که کودکان واجب التعلیم را تحت تأثیر 
قرار داد. اتفاقی که باعث شد خیلی ها 
دیگــر قید ادامه تحصیل را بزنند.آمار 
رسمی در سال ۹۸ می گفتند که بیش 
از ۸ میلیون نفر بی ســواد در کشــور 
داشــتیم و قدر مطلق بی سوادی )10 
تا 4۹ ســاله ها( عدد 2 میلیون و ۶۷0 
هــزار را با خوداظهاری نشــان می داد 
کــه از ایــن تعــداد ۳۶0 هــزار اتباع 
خارجی بودند. این تا پیش از شــیوع 
کرونا در کشــور بود.شاپور محمدزاده، 
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در 
آخرین نشست خبری خود اعالم کرد 
که اکنون برآوردهای انجام شــده در 
خصوص میانگین کشــوری باسوادی 
در پایان سال ۹۹ و ابتدای سال 1400 
نشــان می دهد این نرخ برای زنان به 

۹۶ درصــد و برای مردان به ۹۸ درصد 
رسیده اســت. همچنین برآورد ما این 
اســت که نرخ باسوادی در مدت زمان 
مذکــور برای روســتاییان ۹2 درصد و 
برای شهرنشــینان ۹۸ درصد اســت.

رئیس ســازمان نهضت سوادآموزی با 
تاکید بر شناسایی و جذب بی سوادان، 
بیان کرد: تا پایان ســال ۹۹ براســاس 
برآوردها درصد باسوادی شهرنشینان 
۹۸ و درصد باســوادی روستانشــینان 
۹۶ درصــد پیــش بینــی می شــود.

وی همچنیــن اعالم کــرد ۵0 درصد 
فعالیت های ســازمان برای بی سوادان 
و ۵0 درصــد دیگر فعالیت ها برای کم 
سوادان خواهد بود.وی استقرار آموزش 
بزرگساالن در دوره متوسطه و ابتدایی 
را مطرح کرد و از ۳۶ هزار اتباع خارجی 
که در کالس های ســوادآموزی شرکت 
کــرده اند گفت.در حال حاضر در گروه 
10 ســاله ها 10 هزار نفر تحت پوشش 
هستند که در کالس های سوادآموزی 

مشغول به تحصیل هستند. 

گشت افراد   لزوم توجه بیشتر به باز
به چرخه بی سوادی

اما همچنان دو نکته باید مورد توجه قرار 
بگیرد: یکی بحث بازگشت به بازتعریف 
ســواد و بیرون آمدن از چرخه صرف یاد 
دادن خواندن و نوشــتن به افراد تحت 
پوشــش ســازمان نهضت سوادآموزی 
و دیگــری بــه عهده گرفتن بخشــی از 
مســئولیت کســانی که در این دو سال 
از چرخه آموزش باز ماندند توســط این 
ســازمان. چرا که این ســازمان به شکل 
میدانــی تــری به تک تک افراد در پهنه 
ایران می تواند دسترســی داشته باشد.
یکی دیگر از مسائلی که امروزه در حوزه 
سوادآموزی مطرح است، بحث بازگشت 
افراد به چرخه بی سوادی است که شاید 
کرونا آن را تشــدید کرده اســت به این 
معنا که افراد ممکن است سواد خواندن 
و نوشــتن را یاد بگیرند اما به دلیل نبود 
مشــوق های الزم محیطی، عدم نیاز به 
ســواد در زندگی روزمره در بســیاری از 
مناطق محروم و روستایی و نبود ابزاری 
برای ارتقا ســواد در بزرگساالن، به مرور 
ایــن افراد دوباره به چرخه بی ســوادان 
جامعه باز می گردند. قباًل اگر بزرگساالن 
در ایــن دایره بودند حاال باید کودکان و 
نوجوانانــی را نیــز در این چرخه در نظر 
گرفت.در سال ۹۸ رئیس سازمان نهضت 
سوادآموزی اعالم کرد که تصمیم داریم 
سازمان نهضت سواد آموزی را به سازمان 
نهضت و آموزش بزرگساالن تبدیل کنیم. 
این در حالی است که مدارس بزرگسال 
)شبانه( را در سه دسته مدارس دولتی و 
داوطلب آزاد، مراکز آموزش از راه دور و 
هنرستان ها در حال فعالیت داریم که زیر 
نظر سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
فعالیــت می کنند و حداقل ســن 1۶ و 
حداکثر 24 ســال را پوشش می دهند و 
همان زمان هم مشخص نشد که آیا نظر 
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادغام 
و گسترش همین بخش در نهضت است 
و یا تعریف دیگری از آموزش بزرگساالن 
در نظر اســت که به نظر می رســد در 
صــورت مطرح بــودن موضوع دوم یک 
مــوازی کاری در آمــوزش و پرورش رخ 

خواهد داد.

7جامعه
سرپرست دفتر سالمت و تندرستی 

وزارت آموزش و پرورش:

مجوز تزریق دز سوم زیر 
18ساله ها صادر نشده است

سرپرســت دفتر ســالمت و تندرستی 
وزارت آموزش و پرورش به ارائه آخرین 
آمــار واکسیناســیون دانش آمــوزی 
پرداخت و اظهار کرد: از سنین 12 تا 1۸ 
سال که سن مجاز برای واکسیناسیون 
است؛ ۹2.۵ درصد دانش آموزان دز اول 
و ۷2.۹ درصد دز دوم را دریافت کرده اند. 
مدیــران مدارس در حال اقناع ســازی 
دانش آموزانی هستند که هنوز واکسن 
نزده اند.اعظــم گــودرزی افزود: لینک 
سامانه هوشمند رصد واکسن کووید 1۹ 
فعال شــده و مدیران مدارس می توانند 
وارد سامانه سیدا شده و کالس به کالس 
دانش آموزان را رصد کنند تا ببینید آیا 
دانش آموزان واکسینه شده اند یا خیر؟.

گودرزی درباره امکان دریافت دز سوم 
واکســن بــرای دانش آمــوزان گفت: 
وزارت بهداشــت در زمینــه دز ســوم 
فقــط به باالی 1۸ ســال مجوز داده و 
هنوز از دریافت دز ســوم برای زیر 1۸ 
ســاله ها خبری اعالم نشــده است. هم 
اکنــون دانش آموزان ما در حال تکمیل 
دز دوم هستند. ما از مدیران خواسته ایم 
طبق همین سامانه که به آن اشاره شد 
افرادی را که واکسینه نشده اند از سایر 
دانــش آموزان جدا کــرده و با والدین 
آنها صحبت کنند و به آنها اطالع دهند 
که بهتر است دانش آموزان برای حفظ 
جان خود واکســینه شــوند. وی افزود: 
برای واکسیناسیون زیر 12ساله ها نیز 
هنوز دســتورالعملی از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا به ما اعالم نشــده است.  
ضمن اینکه برای ســن 12 تا 1۸ ســال 
دو نوع واکسن سینوفارم و پاستوکووک 
موجود اســت و دانش آموزان می توانند 
 بر مبنای اختیار خودشــان یک مورد را 

انتخاب کنند. 

طی اطالعیه ای اعالم شد؛

لزوم ثبت نام مشــموالن 
در ســامانه »سخا« سازمان 

وظیفه عمومی
ســازمان وظیفــه عمومــی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایــران در اطالعیه 
ای اعالم کرد: با توجه به اینکه ســامانه 
اینترنتــی ســازمان وظیفه عمومی به 
ســامانه خدمات الکترونیک انتظامی 
)ســخا( متصل شــده اســت، لذا کلیه 
مشــموالن برای بهره مندی از خدمات 
اینترنتــی ســازمان وظیفــه عمومی 
از جملــه ثبــت درخواســت معافیت 
تحصیلی، خروج از کشور و ... باید ابتدا 
در سامانه خدمات الکترونیک انتظامی 
)سخا( ثبت نام کنند.بر اساس اطالعیه 
پایــگاه خبری پلیس، متقاضیان باید با 
کدملی و شــماره تلفن همراهی که به 
نام خود فرد است در سامانه ثبت نام و 
کلمــه عبور دریافت کنند.در ادامه این 
اطالعیه تصریح شــده است: مشموالن 
و خانــواده هــای آنــان برای کســب 
اطالعات بیشــتر مــی توانند از طریق 
پایگاه اطالع رســانی سازمان به نشانی 
www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن 
گویــا به شــماره 0۹۶4۸0 و یا کانال 
ســازمان در پیام رســان ســروش به 
نشــانی khabaresarbazi@ از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد؛

 اعزام نخستین 
 گروه زائران ایرانی به سوریه 

از هفته آینده
رییس سازمان حج و زیارت اظهار کرد: 
بر اساس هماهنگی ها، نخستین گروه از 
زائران ایرانی پس از یک وقفه چند ساله، 
هفته آینده به سوریه اعزام خواهد شد. 
علیرضا رشــیدیان در این باره توضیح 
داد: چرخه جدیــد اعزام زایران ایرانی 
به ســوریه پس از اعالم موافقت طرف 
سوری به نمایندگی سیاسی کشورمان 
در دمشــق از هفته آینده فعال خواهد 
شــد. وی در خصــوص حــج 1401 و 
دیدارهای وزیر حج و عمره عربســتان 
با مســئوالن برخی کشورهای اسالمی 
هم اظهار داشــت: با توجه به شــرایط 
کرونایی، آمادگی در قالب سناریوهای 
احتمالی را در دستور کار خود قرار داده 
و در حــوزه اجرا در حال برنامه ریزی و 

پیگیری هستیم.

والدین در پرخاشگری 
کودکان چه نقشی دارند؟

  نازنین گمار ، روانشناس کودک
پرخاشگری در دوران کودکی موضوعی 
قابل تامل اســت زیرا پیش بینی کننده 
رفتار پرخطر بعدی است. نتایج مطالعات 
و تحقیقات نشــان می دهد که کودکان 
پرخاشــگر بــه دلیل نداشــتن روابط 
اجتماعی ســالم و عدم توانایی در شیوه 
های حل تعارض فردی و گروهی دست 
به اعمال تند و خشــن می زنند.بر این 
اساس خشونت و پرخاشگری در کودکان 
از جمله نشــانگان و عالئمی است که به 
ســبب پیامدهای آتی و خطرات آن باید 
مــورد توجه قرار گرفته و برای رفع آنان 
تالش شود.خانواده، مدرسه، دوستان و 
جامعه ارکان مهمی هستند که بر شکل 
گیری رفتار خشن و تقویت و تشدید آن 
اثرگذارند؛ در نظر داشــتن این نهادهای 
اجتماعی از سویی و توجه به عوامل روانی 
و درونی از جمله مولفه هایی هستند که 
می توان در ریشه یابی و مهار پرخاشگری 
در کــودکان مورد توجه قرار داد.در کل 
در ارتباط با بحث پرخاشــگری کودکان 
موضوعات و علل متفاوت اســت؛ به این 
ترتیــب که کــودکان در ابتدا باید مورد 
بررسی قرار گیرند تا ببینیم پرخاشگری 
آنــان علل بیرونی دارد یا درونی؟ یعنی 
آیا این پرخاشــگری برون ریزی شــده 
یــا در دورن کودک قــرار دارد؟ بر این 
اساس پرخاشگری درونی، ویژگی هایی 
همچون گوشــه نشــینی، گریه کردن، 
خجالت کشــیدن، نماندن با پدر و مادر 
و ... را در برمی گیرد.این پرخاشــگری 
درونی منجر به پیامدهایی چون سردرد، 
دل درد می شــود و توانایی کودک را در 
مواردی کاهش می دهد؛ مثال کودکی که 
دارای پرخاشگری درونی است به دلیل 
اینکه توانایی و رغبت برقراری ارتباط با 
همســاالن خود را ندارد، می خواهد به 
بهانــه بیمــاری در خانه بماند و از رفتن 
به مدرســه اجتناب مــی کند.از طرفی 
کودکان نمودهای بیرونی پرخاشــگری 
خود را در اشــکال کتــک کاری کردن 
)حتی دســت بلند کردن روی والدین(، 
بددهنی و ... نشان می دهند.پرخاشگری 
مــی تواند دالیلی مختلف را در برگیرد: 
از جمله اینکه کودک پرخاشــگر شاهد 
پرخاشــگری والدین باشد. یعنی اینجا 
کــودکان یک الگوی پرخاشــگری را از 
والدین خود دارند. یا این پرخاشگری را 
می توانند در دوستان خود مشاهده کرده 
و تکرار کنند؛ اگر کودک پسر باشد این 
تقلید و تکرار بسیار بیشتر است.موضوع 
دیگری که در بررسی علت پرخاشگری 
کودک باید مورد توجه قرار گیرد، کمیت 
و کیفیت خواب کودک است؛ یعنی باید 
ببینیم ساعت خواب کودک درست است 
و آیا زمان طالیی )golden time( خواب 
را از دست داده اند یا نه؟ در کنار این موارد 
کودکان پرخاشگر می توانند الگوهایی را 
از جامعــه )در معنای کتاب، تلویزیون، 
همســن و ســاالن و هرچیــزی که در 
اطراف کودک اســت و می تواند نمودی 
از یادگیری رفتار پرخاشــگرانه باشــد( 
دریافــت کند.قبل از هــر چیزی برای 
همــه این موارد باید به دنبال علت بود.
اگر ریشه پرخاشگری پیدا نشود به طبع 
این مشکل افزایش پیدا کرده و معضالت 
دیگــری چون اضطراب و بیماری هایی 
را هم به همراه دارد.در نتیجه برای حل 
مشــکل پرخاشــگری اول باید علت آن 
را ریشــه یابی کرده و ســپس به دنبال 
راه حــل آن برویــم و حتی اگر بتوانیم با 
افزایش مهارت های زندگی به دنبال رفع 
آن باشیم.یونیســف 10 مهارت را برمی 
شــمرد که اگر بچه ها آنان را یاد نگیرند 
هم از لحاظ جســمی آسیب می بینند و 
هــم از لحاظ روحی. یکی از این مهارت 
های 10 گانه مهارت کنترل خشم است.
اگر میزان خشــم کم باشد بسیار راحت 
می توان در مورد کودکان کوچکتر با یاد 
دادن مهارت هایی چون چراغ راهنمایی 
و رانندگــی و در کــودکان کمی بزرگتر 
بــا آمــوزش مهارت صندلــی خالی یا 
شکســت الگوهایی که یاد گرفته است 
تالش کرد تا کودکان به زندگی ســالم 
بازگردند.ریشه همه مسائل و مشکالت 
کودکان در خانواده اســت. اگر کودکان 
در خانــواده هایی رشــد کنند که خود 
را اصــالح نکننــد و انتظارات باالیی از 
آنان داشــته باشــند، متاسفانه آسیب 
کودکان بیشــتر خواهد شد.در نتیجه 
خانــواده اول از همه باید خود را اصالح 
کنــد. کودکان آیینــه تمام قد خانواده 
ها هســتند یعنی حتی خانواده ها باید 
ایــن را در نظر بگیرند که )اگر بســیار 
خوشبینانه نگاه کنیم( فرزندانشان اگر 
 بدتر نشوند دقیقا مانند پدر و مادر خود

 رفتار می کنند.

خبر ویژه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در حوزه 
آموزش و پرورش راه اندازی خانه های خالق یکی از 
موفقیت های کشــور اســت اما در این بخش ضعیف 
هستیم.ســورنا ستاری افزود: مشکل کشور در حال 
حاضر مشــکل فرهنگی اســت.آموزش فرهنگ در 
این حوزه کار درســتی نیست و استخدام بزرگترین 
خیانتی اســت که در حــق فرزندان خود انجام می 
دهیم، اســتخدام از بین بردن اعتماد به نفس است، 

فرزندان خود را با فرهنگ کارآفرینی آشــنا کنیم.
ســتاری گفــت: بایــد دانش آمــوزان را با فرهنگ 
اجتماعی جهت تاثیرگذاری بیشــتر در جامعه آشنا 
کنیــم و در حال حاضــر در این حوزه ضعیف عمل 
می کنیم. استعداد کودکان باید از طریق خانواده ها 
شکوفا شود؛ چرا که آنها بعدها در جامعه کارآفرین 
می شــوند و جامعه باید بــه این افراد اهمیت دهد.

او افزود: توســعه خانه های نوآوری و خالق یکی از 

پایه هــای تقویت فرهنگ اجتماعی اســت چنانچه 
همچنان در کشــور دانش آموزانی داریم که اگر از 
هوش و اســتعداد آنها حمایت شــود، می توانند در 
ســاخت شــرکت های دانش بنیان با موفقیت عمل 
کنند.وی گفت: ســاختار آموزشــی کشور ما دانش 
آموزان را به صورت کارمند اســتخدامی وارد جامعه 
می کند و این عمل می تواند استعداد و نوآوری آینده 

دانش آموزان را دچار آسیب کند.

ح کرد؛ یک مقام مسئول مطر

کشور در حوزه راه اندازی خانه های خالق ضعف 

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد:

نیاز مترو به 300 هزار میلیارد تومان اعتبار
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران در واکنش به اینکه دالیل بسیار متعددی در 
حادثه مترو تهران کرج مطرح شد، اظهار کرد: هم 
اکنون بحث فرسودگی و تامین قطعات را داریم که 
باید برای آنها هزینه ها را تامین کنیم و این هزینه 
چه در داخل و چه از خارج کشور باید تامین شود. 
او افــزود: حــدود ۳00 کیلومتر مترو داریم که اگر 
اعتبار هر کیلومتر را هزار میلیارد حســاب کنیم، 
۳00 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم. طبیعی 

اســت که سرمایه ای به این میزان نیازمند تعمیر، 
نگه داشت، نوسازی و رفع معایب است.موضوع دوم 
بحث نیروی انسانی است. آموزش، تداوم آموزش، 
نظارت، کنترل و غیره از موضوعاتی اســت که اگر 
یک ســامانه بسیار عالی را دست کسی بدهید که 
نتوانــد به خوبی از آن نگهداری کند حادثه آفرین 
خواهد بود.بالعکس فردی که دلسوزانه و با تخصص 
الزم بر سر کاری است ممکن است حتی سیستم 
فرســوده را نیز به خوبی اداره کند. برای مثال در 

برخی از کشــورهای اروپایی، سیستم مترو بسیار 
قدیمی است اما به خوبی از آن استفاده می کنند، 
چرا که قرار نیست یکبار مصرف باشد.وی با تاکید 
بر اینکه باید به مساله نیروی انسانی توجه ویژه شود، 
افزود: هم نیروی انسانی و هم تامین تجهیزات باید 
مورد توجه ویژه قرار گیرند. اینکه قطعات وارداتی 
باشد اگر منابع برای آن تامین شود هیچ مشکلی 
بــرای این موضوع نخواهــد بود.وی در واکنش به 
اینکــه بودجــه حوزه حمــل و نقل  که با کمترین 

میزان ارائه شــد، اظهار کرد: آقای زاکانی، شهردار 
این اطمینان و قول را دادند که بتوانند هم بودجه 
مناسب برای شهرداری تهران بگیرند و هم مطالبات 
شهرداری را پیگیری کنند.او افزود: به موازات این 
موضوع اعضای شورا با کمیسیون های مجلس نیز 
وارد گفت و گو می شوند و از ظرفیت مجلس برای 
اصالح بودجه اســتفاده خواهیم کرد. ضمن اینکه 
در شورای شهر نیز این موضوع را با جدیت دنبال 

می کنیم. 

وضعیت مبهم برگزاری امتحانات دانشگاه ها زیر سایه اومیکرون
دانشــگاه ها چندی اســت که با مهیا شــدن شرایط و کاهش آمار 
مبتالیان به کرونا، آغوش خود را به روی دانشــجویان گشــودند 
اما خبر شــیوع ویروس جهش یافته اومیکرون در ایران، به یکباره 
حضور دانشجویان در دانشگاه ها و پررنگ شدن آموزش حضوری 
را به نوعی متزلزل کرده است. دانشگاه ها در حال حاضر در انتظار 
تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص نحوه برگزاری 
امتحانــات و تــرم جدید تحصیلی هســتند. در همین رابطه علی 
خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم درباره آخرین وضعیت 
امتحانات پایان ترم دانشگاه ها با توجه به شناسایی ویروس جهش 
یافته اومیکرون در کشــور، می گوید: تصمیم گیری در ارتباط با 

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در نیمسال اول 1401-1400 
به عهده دانشگاه ها گذاشته شده است. برخی دانشگاه ها به لحاظ 
امکانات امکان برگزاری امتحانات پایان ترم و اســکان دانشجویان 
را دارند و برخی دیگر خیر. وی با تاکید بر اینکه دانشــگاه ها باید 
برای برگزاری آزمون حضوری با ستاد کرونای استان خود هماهنگ 
کنند، افزود: اگر پیک جدیدی در کشور رخ دهد، قطعاً دانشگاه ها 
به لحاظ رعایت پروتکل ها و حفظ سالمتی دانشجویان این موضوع 
را مــد نظر قــرار خواهند داد. خاکی صدیق همچنین در خصوص 
تصمیم گیری برای حضوری بودن 100 درصدی آموزش در ترم 
جدیــد تحصیلــی گفت که هنوز اظهار نظر درباره این موضوع زود 

است و باید منتظر بمانیم که با توجه به سویه جدید کرونا در کشور 
چــه اتفاقی خواهد افتاد. از طرفی در دانشــگاه های زیر مجموعه 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی کالس های آموزشی از 
ابتدای ترم به صورت حضوری برگزار شــد و اعالم شــده است که 
امتحانات نیز به صورت حضوری برگزار خواهد شد. در همین حال 
مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی مقابله با کرونا انتقاد کرده است 
که تعامل پررنگی بین ستاد ملی و کمیته علمی کرونا نیست و در 
حال حاضر نه تنها امتحانات مدارس برقرار اســت، بلکه معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت هم اعالم کرده که امتحانات دانشجویان 

باید به شکل حضوری باشد.

کرده ها بزرگ می شود؛ چالش های بی سوادان و ترک تحصیل 

»ب«مثل بی سوادی
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ایوان سنگی نیاق؛ جاذبه ای 
لود در استان قزوین  رازآ

قزوین یکی از اســتان های تاریخی ایران است 
کــه آثار تاریخی زیــادی را در خود جای داده 
است بارها سفری به این شهر داشتیم و جاذبه 
های آن را به شما معرفی کردیم اما در اطراف 
این شــهر هم جاذبه های زیادی هســت که 
گردشــگران زیادی را به خود جذب می کنند 
یکی از این جاذبه ها ایوان ســنگی نیاق اســت. 
نیاق روستایی در 1۷ کیلومتری شمال قزوین 
است، روســتایی کوهستانی که برای رسیدن 
بــه آن باید وارد مســیر اتوبان قزوین- زنجان 
شوید. در سمت غربی این روستا کوهی سنگی 
به چشم می خورد که بر روی آن دیواره سنگی 
نســبتا بلندی شــکل گرفته که به سمت شرق 
امتداد پیدا کرده و نیم طاق طبیعی زیبایی را 
به وجود آورده است. این دیواره به بلندای 10 
متر جذابیت خاصی را به این منطقه داده است.
اما چرا این صخره یک همچین ظاهری دارد و 
چرا حفره هایی بر روی آن شکل گرفته است؟ 
علت پیدایش این ایوان یک پدیده طبیعی در 
دوره دوم زمین شناســی اســت که باعث شده 
اینجا به شــکل یک قلعه طبیعی شــود و مورد 
توجــه حاکمیت ها و راهزن های مختلفی قرار 
بگیرد. این موضوع را آثار کشــف شــده بر روی 
صخره هم تایید می کنند در اینجا آثاری مثل 
ســفال های شکســته پیدا شده که نشان می 
دهــد روزگاری افــرادی در این محل زندگی 

می کردند.
در زیر دیواره نسبتا بلند باالی کوه که به سمت 
شــرق امتداد دارد سطح سنگی وسیعی هست 
که بر روی آن چشم اندازهای زیبایی از روستای 
نیاق و اطراف را به تماشا می نشینید. در داخل 
حفره های طبیعی حوض مســتطیلی 4 در 2 
متر ایجاد شده که به خاطر اینکه در داخل آن 
شــن و ماسه ریخته شده عمق آن را نمی توان 
تشخیص داد. این حوض ها ندر زمان بارندگی 
مملوء از آب باران می شود و زیبایی خارق العاده 
ای به این منطقه می دهد. بر روی ســطح کوه 
هم حفره های کوچک و بزرگی هســت که به 
نظر می آید برای ذخیره ی علوفه و گندم مورد 
اســتفاده قرار می گرفتند. بر فراز ایوان سنگی 
آثار زندگی گذشتگان مثل سفال های شکسته 

به وضوح دیده می شود.
ایوان ســنگی یکی از آن جاذبه هایی ســت که 
داســتان های زیادی درباره آن گفته می شود 
و شــاید همین افســانه ها و داستان هاست که 
اینجا را به جاذبه ای معروف تبدیل کرده است. 
به عقیده ی عده ای از ساکنان روزگاری قصری 
باشکوه بر روی این کوه وجود داشت که امروز 
فقط تکه های سفالی از آن به جای مانده است 
عده ای هم آثار کشــف شــده را مربوط به دوره 
هخامنشــی می دانند. هنگامی که از روبرو به 
این کوه نگاه می کنید حفره های زیادی را روی 
آن مــی بینید که به نظر می آید صورتک های 
اجنه و ارواح هســتند شاید برای همین هست 
که اینجا به دیوان دیو هم معروف شــده است. 
حتی بعضی از افســانه ها پا را فراتر گذاشــته و 
می گویند اجنه و دیوها در هنگام شب و تاریکی 
هوا به داخل حفره ها برمی گردند. در زمانی که 
هوا بادی می شــود عبور باد از حفره های روی 
صخره صداهایی خوفناک را به وجود می آورد 
که شــاید یکی از دالیل نسبت دادن این نقطه 

به اجنه و ارواح هم همین نکته باشد.
اگر قصد دارید که از بخش دامنه جنوبی به باالی 
ایوان بروید خوب است  بدانید که پیمودن این 
مسیر کمی سخت است. برای صعود به بخش 
های باالیی و رفتن به داخل ایوان بهتر است از 
بخش دامنه شمالی استفاده کنید چون اینجا 
شیب کمتری دارد. بهترین زمان بازدید از این 
جاذبه فصل بهار است چون آب و هوای خوب 
و چشــم اندازهای طبیعی عالی باعث می شود 
که ســفری لذتبخش و به یادماندنی را تجربه 
کنید. در بازدید از این جاذبه می توانید شــب 
را در این روســتای بگذرانید و با فرهنگی افراد 
بومی این منطقه هم آشــنا شــوید همه جور 
امکانات در حد روستایی در این منطقه وجود 
دارد که اقامت راحتی را برایتان به ارمغان می 
آورد. از آنجایی که آب و هوای این روســتای 
کوهســتانی کمی سرد است حتما لباس گرم 
به همراه داشته باشید.  پیشنهاد می کنیم در 
ســفر به روســتای نیاق حتما سری به قزوین 
بزنیــد و از جاذبــه های این اســتان تاریخی و 

زیبا هم دیدن کنید.

گردشگری

نتایــج مقدماتــی فصــل دوم کاوش در »اِْشــَکفت قد 
بَرْمشور« شیراز، بیانگر استفاده کوتاه مدت، ولی متناوب 
غار توســط انســان در اواخر دوران پارینه سنگی میانی و 

اوایل پارینه سنگی جدید است.
 بنا بر اعالم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فصل 
دوم کاوش به منظور الیه نگاری در اشــکفت قد برمشــور 
شــیراز به سرپرســتی مشترک محسن زیدی از دانشگاه 

توبینگن آلمان و سیروس برفی انجام شد.
سیروس برفیـ  سرپرست هیأت باستان شناسی مستقر در 
این محوطه باستانیـ  هدف از انجام گمانه زنی در اشکفت 

قد برمشــور را مشــخص کردن وضعیت توالی فرهنگی 
محوطه و تعیین عرصه و حریم به منظور پیشــگیری از 

تخریب های بیشتر در محوطه و اطراف آن اعالم کرد.
او افــزود: با توجه به اهمیت یافته های به دســت آمده در 
فصل اول که پاییز و زمســتان ســال 1۳۹۹ انجام شــد و 
همچنیــن ناتمام ماندن الیه نگاری داخل غار، فصل دوم 
کاوش بــا هــدف ادامه الیه نــگاری در داخل غار با مجوز 

پژوهشگاه انجام شد.
به گفته این باستان شــناس، اســتان فارس و به خصوص 
دشــت میانکوهی شــیراز در جنــوب کوه های زاگرس 

جــزو اولیــن مناطق ایران اســت که طی بررســی های 
باستان شناختِی حدود ۸0 سال پیش، استقرار انسان در 

دوران پارینه سنگی در آن گزارش شده است.
سرپرســت هیأت باستان شناسی، اشکفت قد برمشور را 
یکــی از مهمترین ایــن محوطه ها معرفی کرد که غاری 
بزرگ در 10 کیلومتری جنوب شــرقی شــهر شیراز و در 

حاشیه شمال غربی دریاچه مهارلو است.
برفی ادامه داد: بر اســاس نتایج اولیه جالب و بســیار مهم 
به دست آمده از فصل دوم کاوش در اشکفت قد برمشور و با 
توجه به بقایای گیاهی و جانوری و دست ابزارهای سنگی، 

کاوش در محوطه در آینده ادامه می یابد.
سرپرست هیأت باستان شناسی اشکفت قد برمشور افزود: 
هرچند نتایج مقدماتی مطالعه دســت ابزارهای ســنگی 
حاصل از کاوش حاکی از این است که اشکفت قد برمشور 
در دوران انتقالی از پارینه ســنگی میانی به جدید توسط 
انسان مورد سکونت قرار گرفته، ولی به تاریخ گذاری های 
دقیق نیاز است تا درک بهتری از الیه نگاری و گاه نگاری 
محوطه به دســت آید. با این وجود، تصویر کلی ما بیانگر 
اســتفاده کوتاه مدت، ولی متناوب غــار در اواخر دوران 

پارینه سنگی میانی و  اوایل پارینه سنگی جدید است.

یافته های تازه از حضور انسان پارینه سنگی  در دشت شیراز

 موسیقی اقوام را
 با نی لبک بشــنوید

برنامــه جدیــد »نی لبک« در رادیــو صبا به معرفی 
موســیقی اقوام می پردازد. وحید کمالی زاده گوینده 
و تهیه کننــده برنامه جدیــد »نی لبک« درباره این 
برنامــه در رادیــو صبا که به تازگی راه افتاده اســت، 
اظهار کرد: »نی لبک« برنامه موسیقی محوری است 
که همزمان با شروع فصل زمستان راهی آنتن رادیو 
صبا شــده اســت و با محوریت موسیقی های محلی 
در فضایی شاد و پرانرژی فعالیت دارد.وی ادامه داد: 
این برنامه هر روز صبح ساعت ۶:1۵ پخش می شود 
تا با فضایی شاد و فرح بخش در اولین ساعات روز به 
مخاطبان شــور و نشاط ببخشد.گوینده »نی لبک« 
درباره اهمیت موســیقی های محلــی عنوان کرد: 
امروزه بخش وسیعی از ردیف و موسیقی دستگاهی 
ما، شــامل گوشــه ها و نغمه هایی است که از طریق 
موسیقی محلی ما به این جایگاه راه یافته اند. بسیاری 
از آوازهای ناشناخته و زیبا در دل این نوع از موسیقی 
قرار دارند و با یک نگاه اجمالی می توان گســتردگی 
و زیبایــی موســیقی محلــی را درک کرد.کمالــی 
زاده دربــاره هدف و محتــوای این برنامه بیان کرد: 
»نی لبک« با هدف اشــاعه موسیقی سنتی به پخش 
آواها، نواها و موســیقی سنتی می پردازد این برنامه 
را می توان وحدت اقوام مختلف ایرانی دانســت، که 
در آن دستگاه های موسیقی و سازهای ایرانی معرفی 
می شــود.وی افزود: در میان اقــوام مختلف ایرانی، 
موسیقی ریشه و اصالت دارد. موسیقی در رگ و خون 
ایرانی ها تنیده شده است و اغلب اقوام ایرانی بر اساس 
رســم و آیین پدران خود، عالقه مندی به موســیقی 
محلی را حفظ کرده اند.گوینده »نی لبک« گفت: در 
این برنامه با پخش صداهای خواننده قدیمی محلی به 
صورت مستند به معرفی موسیقی اقوام و نوازنده های 

موسیقی نواحی مختلف ایران می پردازد.
»نی لبک« را می توانید هر روز ساعت ۶:1۵ از رادیو 
صبا روی موج اف ام ردیف 10۵.۵ مگاهرتز بشنوید. 

حافظ خوانی در دنیای مجازی
سلسله جلسات حافظ خوانی به صورت مجازی برگزار 
می شود. قدرت اهلل طاهری در این جلسات سخنرانی 
خواهد کرد.بنا بر اعالم، این جلسات حافظ خوانی در 
روزهای سه شنبه از ساعت 1۶ تا 1۸ برگزار می شود. 
همچنیــن برای اطــالع از نحوه ورود به جلســات 
  @jalasat_hafezkhani می توانید به آدرس تلگرامی

مراجعه کنید.

روایت مردم از شــهید قاسم سلیمانی 
در »ملک سلیمانی«

مســتند »ملــک ســلیمانی« راوی مجاهدت هــا، 
دســتاورد ها و تأثیــرات معنــوی ایــن شــهید در 
جامعه از زبان مردم اســت. مکتب شــهید سلیمانی 
ســرمایه اجتماعی کم نظیر و تکرار نشــدنی انقالب 
اســالمی است و شناساندن این مکتب، مجاهدت ها 
و دســتاورد های این شــهید بزرگوار به نسل جوان 
کشــور از مهمترین دغدغه های این روز های رسانه 
است.»ملک سلیمانی«، مستند ویژه شبکه رادیویی 
جوان اســت که با ســفر به شهر های ایران و مصاحبه 
با اقشــار مختلف مردم، قرار اســت راوی مجاهدتها، 
دســتاورد ها و تأثیرات معنوی این شهید در جامعه، 
از زبان خود مردم باشــد.»ملک ســلیمانی« برنامه 
ای اســت که در آن مردم شــهر های مختلف از حاج 
قاســم صحبت می کنند. این برنامه ســفر خود را از 
شــهر ســمنان آغاز می کند و در مسیر به شهر های 
شــاهرود، مشهد، تربت حیدریه، شهرآباد و بیرجند 
سفر خواهد کرد. نقطه پایانی سفر »ملک سلیمانی« 
روز 1۳ ام دی ماه مصادف با شهادت سردار سلمانی 
در شــهر کرمان خواهد بود.ســیروس رجبی تهیه 
کننــده »ملک ســلیمانی« با بیان این که محوریت 
اصلی این مســتند گفتگوی میدانی با مردم شــهر 
و روســتا با زبان خودمانی در مورد شــهید سلیمانی 
است، توضیح داد: در طول این سفر ضمن مصاحبه 
با مردم هر شهری، گفتگو با خانواده شهدای مدافع 
حــرم و مدافعین ســالمت درخصوص تاثیر مکتب 
حاج قاســم بر روی زندگی آن ها انجام می شــود. در 
مستند ملک سلیمانی به نوعی همه فعالیت ها و راه 
و روش ســردار سلیمانی، از زبان مردم بازگو خواهد 
شد.این مستند با همکاری ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران و به تهیه کنندگی ســیروس رجبی و روایت 
سینا جاللیان و علی زمانی، از ۷ دی ماه  آغاز شد و 
تا روز شــهادت سردار قاسم سلیمانی از رادیو جوان 

روی آنتن خواهد رفت.

»دریازدگی« در خانه هنرمندان ایران
نمایش »دریازدگی« در  تماشــاخانه استاد انتظامی 
به روی صحنه می رود. این اثر نمایشی به نویسندگی 
عباس جمالی و به کارگردانی امیرســپهر تقی لو از 
تاریــخ نوزدهــم دی ماه به صحنــه خواهد رفت.در 
آســتانه پیش فروش بلیت نمایش از پوســتر آن نیز 
رونمایی شده اســت.آرش صفایی، کیمیا آهنگران 
، نــگار اکبــری و مهران مــرادی گــروه بازیگران 
»دریازدگی« را تشــکیل می دهند.همچنین ســید 
عمــاد عامری، مجری طرح و محســن نجفی نیا به 

عنوان مدیرتولید این پروژه را همراهی می کنند.
این نمایش از نوزدهم دی تا هشــتم بهمن ســاعت 
1۸:۳0 در تاالر انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه 
می رود و  بلیت آن از طریق ســایت تیوال به فروش 

می رسد.

کران  فیلم »صحنه زنی« مطرح شد: همزمان با ا

حکایت پدیده ای ناشناخته برای مردم!
یک روانشناس اجتماعی می گوید: فیلم »صحنه زنی« 
بــه صــورت واقع بینانه و واقع گرایانــه مخاطب را با 
پدیــده ای بــه نام صحنه زنی آشــنا می کند که تا به 

حال با آن آشنا نبوده است. 
علیرضا شریفی یزدی با اشاره به اینکه فیلم هایی که 
به انواع آسیب های اجتماعی می پردازند به چند دلیل 
از اهمیت زیادی برخوردار هستند، اظهار کرد: دلیل 
اول آن است که این فیلم ها زبان گویای مردم هستند، 
از این منظر که بخش زیادی از جامعه در بخش های 
مختلف زندگی با انواع آســیب های اجتماعی روبه رو 
می شــوند و وقتی آن را در قالب فیلم می بینند یک 
نوع همذات پنداری با فیلم می کنند و می توانند درک 

بهتری از انواع آسیب ها داشته باشند.
وی ادامــه داد: دومین دلیل برای توجه به فیلم هایی 
که به آسیب های اجتماعی می پردازند این است که 
گاهی برخی از آسیب ها به دلیل آنکه گسترش پیدا 
نکرده اند، ممکن است از چشم طبقات متوسط جامعه 
یا مســئوالن دور بمانند و مورد توجه قرار نگیرند و 
پس از رشد و همه گیری آن تازه به یاد می آورند که 

این آسیب در جامعه وجود دارد.
این روانشــناس تاکید کرد: اما آثاری که پیشــاپیش 
به استقبال برخی از آسیب های اجتماعی می روند و 
تالش می کنند آن را از طریق هنر علنی و نمایان کنند، 
باعث می شــوند ذهن سیاستگذاران، برنامه ریزان و 
کســانی که در این حوزه کار می کنند فعال شــود تا 
قبل از آنکه یک آسیب جنبه همگانی پیدا کند، برای 

آن فکر و کاری کنند. 
شــریفی یزدی دربــاره دلیل ســوم لــزوم توجه به 
فیلم هایــی با موضوع آســیب های اجتماعی توضیح 
داد: برخی مواقع یکســری کلیشــه ها مانند اعتیاد و 
طالق درباره آسیب های اجتماعی به ذهن فیلمسازان 
می آیــد و تنهــا روی آن  مانــور می دهند در حالیکه 
آسیب های دیگری که اهمیت زیادی دارند، می تواند 

در اطراف ما وجود داشــته باشــد که حتی بخشی از 
مردم وقتی درباره آن می شنوند، باور نکنند که چنین 

آسیبی در جامعه یافت می شود. 
وی درباره ویژگی های فیلم »صحنه زنی« که به یک 
آســیب اجتماعی پرداخته اســت، تصریح کرد: این 
فیلم سینمایی به آسیب  اجتماعی می پردازد که برای 
بخــش بزرگــی از جامعه ناشــناخته و مغفول مانده 

اســت و می تواند ذهنیت مسئوالن، سیاست گذاران، 
برنامه ریزان و آسیب شناسان را نسبت به یک پدیده 

بسیار مهم اما پنهان آگاه، روشن و تیز کند.
این مشــاور افــزود: از نظر مــن توانمندی و قدرت 
ریســک پذیری فیلمســاز یعنــی علیرضا صمدی 
بــرای انتخاب موضوع صحنه زنی، ســرمایه گذاری 
 و گذاشــتن وقــت و انــرژی بــرای آن فوق العــاده 

ارزشمند است. 
وی بــا بیــان اینکه »صحنه زنی« در کنار بحث اصلی 
یعنی صحنه زنی که یک شــغل محســوب می شود و 
قصه شــخصیت »اسد« با مشکالتی در زندگی خود 
دارد، حوزه های دیگری را نیز وارد قصه اما نیمه کاره 
رها کرده اســت، گفت: از نظر من این مســاله یکی از 
نقاط ضعف فیلم است اما باید بگویم »صحنه زنی« در 
انتقال پیام خود به مخاطب بدون افتادن در کلیشــه 

آسیب های متداول موفق عمل کرده است.
این روانشــناس ادامــه داد: البته برخی از مخاطبان 
معتقدند این فیلم سیاه نمایی می کند اما اعتقاد من 
این اســت آســیبی که در فیلم به آن اشاره می شود، 
بســیار عمیق تر از آن چیزی اســت که در فیلم پیش 
چشم مخاطب است و در حقیقت »صحنه زنی« تالش 
کرده اســت یک مقداری این آســیب را تعدیل کند 
همچنین برخی معتقدند صحنه های خشــن در این 
فیلم زیاد اســت اما صحنه های خشــنی که در عالم 
بیرون وجود دارد، سنگین تر و دهشتناک تر از چیزی 

است که ما روی پرده سینما شاهد آن هستیم. 

عضــو کمیتــه علمی کشــوری مقابله با کرونا دربــاره وضعیت کرونای 
اُمیکرون در کشور و همچنین مباحثی مبنی بر سویه دلمیکرون کرونا 
توضیح داد. دکتر طلعت مختاری آزاد - اســتاد گروه ویروس شناســی 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره وضعیت امیکرون 
در کشور، گفت: فعال هنوز سویه غالب دلتاست، اما کال درباره عفونت های 
تنفســی محدود کردن انتقال از یک کشــور به کشــور دیگر، غیرممکن 
اســت.وی افزود: اکنون تعداد زیادی از کشــورها امیکرون را گزارش 
کردند و اولین موردی هم که در ایران تایید شــد، مســافری بود که از 

دبی آمده بود که سیســتم کنترل قوی هم دارند. بنابراین ممکن اســت 
مســافری که وارد می شــود، در آن لحظه ظاهرا پاســخ تســتش منفی 
باشــد، اما چند روز بعد که ویروس در بدنش تکثیر می شــود، تســتش 
مثبت شود. ما هم جدا از دنیا نیستیم. این ویروس در ایران وجود دارد 
ولی امیدواریم باتوجه به پیکی که اخیرا گذراندیم و بسیاری از افراد به 
بیماری مبتال شــدند و افزایش واکسیناســیون، مانند برخی کشورهای 
اروپایی نشویم.وی گفت: ویروس دارد تغییر می کند. این ماهیت ویروس 
اســت. مانند ویروس آنفلوآنزا. ما در دانشــگاه علوم پزشکی تهران وقتی 

برخی ویروس های کرونا را کامال ســکانس ژنی انجام می دهیم، گاهی 
مواردی می بینیم که نمی توانیم تصمیم بگیریم که دلتاست یا امیکرون 
اســت. بنابراین این را به ســازمان جهانی بهداشــت ارسال می کنیم تا با 
ویروس های دیگر مقایسه کنند.مختاری آزاد گفت: در بحث دلمیکرون 
نیز فعال چنین چیزی تایید نشــده، اما یکســری موتاسیون هایی مربوط 
به دلتا و موتاســیون هایی مربوط به امیکرون دیده می شــود و چون در 
برخی ویروس ها هر دوی اینها دیده می شــود، این موضوع پیش آمد تا 

شاید چنین چیزی ایجاد شود.

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

سویه »دلمیکرون« هنوز تایید نشده است

دریچه علم

پرده نقره ای 

  جنگل های شمال 
زباله دانی شد!

2۰ هکتار جنگل در رشت 
تبدیل به سایت دپوی زباله 
شد و هم اكنون 3۰ سایت 

دپو و دفن زباله در جنگل های 
هیركانی وجود دارد. منطقه 

جنگلی اندرگلی شیرگاه، منطقه 
جنگلی كالكولی رامسر، ساحل 

محمودآباد، حاشیه رودخانه 
تالر، جنگل های عباس آباد، 

چالوس و نوشهر و سایت 
جنگلی نور با دپوی 5۰۰ هزار 
تن زباله، دیگر مناطق بحرانی 

دپو و دفن زباله در كشور 
هستند كه جنگل های هیركانی 

را به سرعت رو به زوال می برند. 
مهدی عزیزی با انتشار كارتونی 

در خبرآنالین به این موضوع 
پرداخت.

كارتون 

فرهنگ و هنر


