
 بورس همچنان بهترین بازار 
برای سرمایه گذاری؟

   حسین نصیری 
 کارشناس بازار سرمایه

قبل از پایان فصل پاییز با توجه به اینکه 
ســال مالی برخی از شرکت ها به پایان 
رسیده بود و کارگزاری هایی که انتهای 
ســال فصلی آنها به ســر آمده بود، این 
شــرکت ها اصرار داشتند که مجموعه ها نسبت به تسویه بدهی 
خود اقدام کنند تا بدهی مشتریان حقیقی و حقوقی این شرکت ها 
تسویه شوند. این موضوع منجر به کاهش سرمایه و افت محسوسی 

در بازار سرمایه شد.
بعد از پایان گرفتن آخرین روز آذر ماه و رسیدن به اولین روز دی 
ماه، این اعتبارات به شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی برگردانده 
شد، لذا این موضوع یک بار دیگر منجر به رشد بازار سرمایه گردید. 
از سوی دیگر نکته مهم این است که بسیاری از قیمت های بازار 
سهام همچنان در رنج قیمت های سالهای ۹۷ و ۹۸ باقی مانده 
اند، لذا بازار پتانسیل زیادی برای جذب سرمایه و رشد خود دارد.
خوشبختانه وجود این پتانسیل در بازار سرمایه منجر به آن شده 
که روز به روز رشــد بازار افزایش بیاید و در ماه های آتی شــاهد 

رشد بازار سرمایه باشیم.
احتمال رشد بازار سرمایه حتی به احتمال زیاد می تواند بیشتر از 
رشدی باشد که دراین مدت اتفاق افتاده است چرا که این پتانسیل 
به صورت واقعی تری نســبت به ســال ۹۹ در بازار دیده می شود. 
انباشت تورم و افزایش دارایی ها در یک سال و نیم گذشته از جمله 
مولفه های دیگری است که سود آوری بورس را افزایش داده است. 
هر چند موضوع ثبات در اقتصاد کالن و افزایش اعتماد عمومی 
نســبت به کلیت اقتصاد ایران روی بازار ســرمایه و ســایر بازارها 
تاثیرات مثبتی می گذارد و احتمال رشــد قیمت های ســهام را 
تضمین می کند. الزمه رشد بازار سهام افزایش اعتماد عمومی به 
وضعیت اقتصادی کشور است. هر چند بازار سرمایه نشان داده رو 
به رشد است اما بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد نیز تابعی 

از وضعیت کالن اقتصاد ایران است.  
منبع: راهبرد معاصر

رییس جمهور در سفر استانی به قم:یادداشت

گرانیوتورمبهزودیمتوقفمیشود
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه گرانی و تورم به زودی متوقف می شود گفت: 
گرانی های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است و آثار تصمیمات ما در ماه های 
آینده روشن می شود. رئیس جمهور در دومین روز از سفر استانی خود به شهر مقدس 

قــم، از صبــح دیــروز دیــدار و گفتگــو بــا مراجــع معظــم تقلید و علما را انجــام داد. آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در دومین روز از ســفر اســتانی خود به شــهر مقدس 

 | صفحه 2 قم روز جمعه با برخی از مراجع معظم تقلید و علما دیدار کرد...

سخنگوی صنعت برق خبر داد ؛

افزایشتعرفهبرقپرمصرفها
اولبهمنماه از

صفحه 4 

1400 دی   11 شـــــــــنبه     2007 پیاپــی:    27 جمادی االول 1443     1 ژانویه 2022      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

وزیر نفت:

ح ساماندهی کارکنان  طر
قرارداد موقت صنعت 

نفت عملیاتی شد
      جواد اوجی وزیر نفت در توئیتی نوشــت: 
گذشــت ۸ ســال از وعده هــای داده  پــس از 
شده به همکاران قرارداد موقت صنعت نفت، 
بــه لطــف خــدا ایــن وعده هــا در دولت مردمی 
ح ســاماندهی  رنگ تحقق به خود گرفت و طر

این همکاران عملیاتی شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی:

 افزایش یارانه ها
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را 

جبران نمی کند
     نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
یارانه هــا،  رقــم  افزایــش  گفــت:  اســامی 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی را جبــران نمی کند 
و دولت باید به مردم کاال با قیمت مناسب 

دهد...  | صفحه 3  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

محرومیت۵۲درصدمردم
یارانهبنزین از

4

درآمدگردشگریترکیه
ازیکاستان۲برابر
درآمدنفتیایران!

3

اتوبوس ها سرپناهی گرم در شب های سرد 
زمستانی پایتخت هستند؛

خوابعمیق
اتوبوسفقر در

7

کرات مذا نفوذروسیهبر
است؟ وینچقدر

2

گهــــــیمناقصهعمومی آ

یاسراحمدی-شهرداربهشهر

شهرداری بهشهر در نظر دارد موارد زیر را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق سامانه ستاد www.setadiran.ir  به نمایندگی و شرکت های بیمه واگذار نماید:
مدت اجرا)ماه(صالحیتپروژه

بیمه تکمیلی کارکنان )رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی( و سایر بیمه های شهرداری و 
ح جدول ذیل سازمان های تابعه به شر

دارا بودن سطح 1 بر اساس آخرین بخشنامه 
یک سالبیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

شماره: 1۴۰۰/۲/9865 نوبت دوم
تاریخ:1۴۰۰/1۰/۰۲

بیمه نامه درمان تکمیلی کارکنان1

بیمه نامه عمرو حوادث گروهی کارکنان۲

بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان3

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان۴

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان آتش نشانی5

6)CNG( بیمه نامه های مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه های آتش سوزی7

بیمه نامه شخص ثالث خودروهای شهرداری بهشهر8

بیمه نامه بدنه خودروهای شهرداری بهشهر9

عنوان بیمه نامهردیفعنوان بیمه نامهردیف

تبصــره: باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع، نمایندگــی و شــعبات همــراه بــا معرفــی نامــه قــادر 
بــه شــرکت در ایــن مناقصــه مــی باشــند.

ــی  ــا معرف ــراه ب ــی 1400/10/11 هم ــخ 1400/10/5 ال ــد از تاری ــی توانن ــرم م ــان محت متقاضی
نامــه از طریــق ســامانه ســتاد www.setadiran.ir  اســناد را دریافــت و پــس از بررســی، 
پیشــنهاد خــود را بــه همــراه برگــه پیشــنهاد قیمــت و اســنادهای دریافتــی تــا ســاعت 14 

روز پنــج شــنبه مــورخ 1400/10/23 در ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد.
از طریــق ســامانه ســتاد   بازگشــایی روز شــنبه  مــورخ 1400/10/25 راس ســاعت 13 

می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

گهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای آ

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهان

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد خدمــات مدیریــت انــرژی ســال 1401 امــور بــرق مناطــق شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن 
نامــه معامــات از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه صــورت مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط کــه در ســامانه الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام نمــوده انــد خریــداری نمایــد. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

شماره مناقصه موضوع ردیف 
)مرجع(

شماره مناقصه )سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت( 

تاریخ توزیع 
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت بارگذاری و 
کات  تحویل پا

گشایی اسناد  باز
مبلغ تضمین ارزیابی کیفی 

مدیریت انرژی سال 1۴۰1 امور 1
۴۰۰1۴۰88۲۰۰۰۰۰1۲11۰۰۰۰53برق مناطق 1، ۴، 5 و 6
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مدیریت انرژی سال 1۴۰1 امور ۲
۴۰۰1۴۰89۲۰۰۰۰۰1۲11۰۰۰۰5۴65۰/۰۰۰/۰۰۰برق مناطق ۲، 3 و 7

مدیریت انرژی سال 1۴۰1 امور 3
۴۰۰1۴۰9۰۲۰۰۰۰۰1۲11۰۰۰۰5565۰/۰۰۰/۰۰۰برق مناطق نواحی 

ســایت طریــق  از  را  فــوق  هـــــــــــای  مناقصــه  اســـــــــــــــــناد  می تواننــد  دهنــدگان   پیشــنهاد 
https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافــت و حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه 
مــورخ 1400/10/28 در ســامانه فــوق بارگــذار ینمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )ضمانــت نامــه و 
فــرم امضــاء محضــری( خــود را بــه نشــانی اصفهــان چهــار بــاغ عباســی – خیابــان عبــاس آبــاد ســاختمان 
ســتاد شــماره یــک شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف دبیرهانــه تحویــل نماینــد. 
اثــر داده  اقــدام نمــوده باشــند ترتیــب  از مهلــت مذکــور  بــه پیشــنهاد مناقصــه گرانــی کــه بعــد 

نخواهــد شــد. 
httP://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامات توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

شــماره تلفــن واحــد مناقصــات 34121482-031 آقــای عظیمــی – شــماره تلفــن کارشــناس مدیریــت 
مصــرف: 34121245-031 آقــای مهنــدس اســکندری جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز 

تمــاس 41934-021 دفتــر ثبــت نــام: 88969737-021 و 85193768-021 تمــاس حاصــل فرمائیــد. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت 72 ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه بــا 
ــن  ــده از آخری ــه و مزای ــد مناقص ــا واح ــاس ب ــا تم ــت و ی ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ــه ب مراجع
اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد در غیــر ایــن صــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده 

مناقصــه گــران مــی باشــد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشند. 
ر  * بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامــه هــای فاقــد امضــاء، مخــدوش، مشــروط یــا بعــد از انقضــا مهلــت مقــر

واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
* شرکن توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

* سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

گهیفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای آ
دونوبتروزهایشنبه،یکشنبه1400/10/11و1400/10/1۲ در

شرکتعمرانشهرجدیدعلوی

آبروهای مسیر دسترسی شهر جدید علوی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  یك  مرحله ای  به مناقصه گران  شرکت عمران شهر جدید علوی در مناقصه عملیات عملیات اجرای 
گذار نماید :  واجد شرایط وا

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(شهرنام پروژهردیف
مناقصه )ریال (

نوع تضمین شرکت در 
مدت اجرای پروژهمناقصه

عملیات اجرای آبروهای مسیر 1
3 ماهمطابق با توضیحات بند 5۰،936،3۲5،836۲،5۴6،816،۲9۲9علویدسترسی شهر جدید علوی 

1- نوع فراخوان: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
۲- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : شهر جدید علوی

3- موضوع مناقصه : مناقصه عملیات اجرای آبروهای مسیر دسترسی شهر جدید علوی
۴- زمان و محل توزیع/فروش  

5- زمان شروع توزیع اسناد مناقصه :روز یک شنبه  مورخ   1400/10/12 ساعت 8:00 صبح
6- زمان پایان توزیع اسناد مناقصه : روز چهار شنبه  مورخ 10/15/ 1400ساعت 19:00

7- محــل دریافــت اســناد مناقصــه : کلیــه مراحــل فــروش و تحویــل و بازگشــایی اســناد از طریــق 
ســایت ســتاد ایــران انجــام مــی گــردد.

8- مهلت تحویل اسناد از سوی مناقصه گران : 
- مهلت و زمان تسلیم اسناد مناقصه : روز سه شنبه  مورخ  1400/10/28ساعت 14  

9- تضمیــن شــرکت:تضمین شــرکت در مناقصــه کــه بــر اســاس آئیــن نامــه تضمیــن معامــات 
دولتـــی )تضمیــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجاع کار،بصــورت یک یا ترکیبی از تضمیــن های موضوع 
بندهــای الــف-ب -پ- ج-چ و ح مــاده 4تصویــب نامــه شــماره 123402/ت 50659 ه مــورخ 
( در پاکت  1394/09/22وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی - ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور

الــف بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تســلیم شــود.

کــت هــا : تاریــخ بازگشــایی روز چهــار شــنبه مــورخ 1400/10/29ســاعت   گشــایی پا 1۰- تاریــخ باز
8:30 صبــح

کلیــه مراحــل از طریــق ســایت ســتاد ایــران انجــام مــی گیــرد و تنهــا  ارائــه فیزیکــی پاکــت  الــف  الزامــی 
مــی باشــد.

گــران : کلیــه شــرکت هــای تشــخیص صاحیت شــده حداقــل دارای حداقــل دارای  شــرایط مناقصــه 
5 راه و ترابــری و 5 ابنیــه  از ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی کــه ارائــه یــك نســخه از گواهــی رتبــه 
بنــدی و آخریــن تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمی، ارائــه درخواســت کتبــی اعــام آمادگــی جهــت 

شــرکت در مناقصــه ،زمــان تحویــل درپــاکات ودر ســایت ســتاد ایــران الزامــی مــی باشــد. 
1۰- سایر توضیحات الزم در خصوص مناقصه در اسناد آن درج گردیده است.

11-تامین اعتبار پروژه های مذکور:نقدی-تهاتر
1۲-  20 % از مطالبــات پیمانــکاران بصــورت نقــدی و    80 %از مطالبــات در صــورت نبــود اعتبــار  

ــا زمیــن در شــهر جدیــد علــوی پرداخــت خواهــد شــد . ــر ب صرفــا" از محــل تهات
جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید به سایت Setadiran.ir مراجعه نمایید :  

شماره تماس:07633248004الی5 
آدرس:منطقه کشار -شهر جدید علوی-کدپستی 7934469035

1250205 شناسه آگهی :  

از دســت دادن عزیــزان همیشــه جانــکاه و  غــم 
فرساســت.  طاقــت 

گرامیتــان  را بــه  مصیبــت از دســت دادن خواهــر 
جنابعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده 
و صبــری بــه وســعت ایــن درد از خداونــد متعــال 
مرحومــه  آن  بــرای  و  دارم  مســئلت  شــما  بــرای 
رحمــان  خداونــد  درگاه  از  الهــی  واســعه  غفــران 

طلــب مــی نمایــم. 

برادرگرامی
جناب آقای ناظم رام

وحید ملک
مدیرمسئول

یــک  عمومــی  مناقصــه  آگهــی  اصاحیــه 
بــا  اهــواز  شــهرداری  اول  نوبــت  مرحلــه ای 
اصلــه   6۰/۰۰۰ نگهــداری  مناقصــه  موضــوع 
ســر  کمربنــد  جــاده  طــرف  دو  در  نهــال 
 A.B.C.D شــمال غــرب اهــواز بــا قطعــات 

تاریخ 8 دی 1۴۰۰ صحیح می باشد.

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

66917312      66915268 
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سیاست 2

رییس سازمان انرژی اتمی ایران:

برخی افراد با نادانی به صنعت فضایی کشور ضربه زدند
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر به فناوری های سطح باال و فضایی 
کشــور بی مهری  نمی شــد و برخی افراد با نادانی به این حوزه ها ضربه 
نمی زدند، امروز در علوم و فناوری فضایی خیلی جلوتر بودیم و پیشرفت 
بیشتری کرده بودیم. به گزارش دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان 
انرژی اتمی، »محمد اســالمی« با نکوداشــت یاد و خاطره شهدا به ویژه 
شهید سردار سلیمانی، درباره فعالیت سازمان انرژی اتمی، گفت: آنچه 
امروز به عنوان سازمان انرژی اتمی مشغول فعالیت است، بخشی از آن 
حاصل نگاه، مکتب و گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی است و 
حفظ این دستاوردها وظیفه همه مردم ایران است. رییس سازمان انرژی 
اتمی افزود: مکتب شهید سلیمانی نماد عزت و اقتدار ملت ایران و باوری 
قلبی و عمیق برای ساختن همه مولفه هایی است که به اقتدار و عزت ملت 
ایران می انجامد. بعضی مواقع خیلی از گروه های مختلف جامعه تصور 

یک رزمنده و نظامی را از شهید سلیمانی دارند. در حالیکه او یک انسان 
جامع نگر بود که قلبش با ایمانی راسخ برای عزت و سربلندی ملت ایران 
در تپش بود و مولفه های قدرت که هر ملتی برای رشد و تعالی نیاز دارد، 
را اهمیت می داد و از هیچ چیزی غفلت نمی کرد. معاون رییس جمهور 
درباره فعالیت های فضایی کشور گفت: در بحث فضایی من سرباز کوچکی 
بودم. وقتی کار را شروع کردیم و برنامه را پیش بردیم، طبیعی بود که 
هیچ کشوری با ما همکاری نکند و همکاری نمی کردند. زمانی که ما در 
سال ۱۳۸۸ موفق شدیم ماهواره امید را در فضا قرار دهیم، به صورتی 
باور نکردنی ادبیات دنیا با ما تغییر کرد. برای ورود به باشگاه فضایی به 
ما خوش آمد گفتند و حیرت زده بودند. زمانی که این اتفاق افتاد، من 
معاون وزیر دفاع بودم و در ســفری که به یکی از کشــورهای شرق آسیا 
داشتم، یکی از مقامات عالیرتبه این کشور گفت که ما واقعاً متحیریم. 

شما در تحریم و این همه مزاحمتی که برایتان وجود دارد، االن در فضا 
هستید و ماهواره تان را به فضا فرستادید. اما ما با چند صد میلیون دالر 
و پشتوانه آمریکا هنوز نتوانستیم به این مرحله برسیم.  اسالمی تصریح 
کرد: متاسفانه اگر بر خالف منویات رهبر معظم انقالب اسالمی، نوسانات 
و بی مهری هایی نسبت به فناوری های سطح باال و فضایی در کشور انجام 
نمی شد و برخی افراد با نادانی به این حوزه ها ضربه نمی زدند، امروز در علوم 
و فناوری فضایی خیلی جلوتر بودیم و پیشرفت بیشتری کرده بودیم. ما 
با همین تفکر، اراده، باور، اعتقاد و الطاف الهی که بر این جریان مستولی 
بود، پیش رفتیم. در بحث هسته ای هم همینطور است. اگر قانون پادمان 
و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی را مطالعه کنید، در ماده ۲ و 
۳ آمده است که آژانس مکلف است تشویق، حمایت و پشتیبانی کند تا 

فناوری صلح آمیز هسته ای در اختیار همه ملت ها قرار گیرد.

اخبار كوتاه

ماموریت پرتاب سه محموله 
تحقیقاتی توسط ماهواره بر 

سیمرغ روز پنجشنبه 
۹ دی ۱۴۰۰ در پایگاه 

فضایی حضرت امام خمینی 
)ره( انجام شد. / باشگاه 

خبرنگاران جوان

خبرنگاران در مقابل دفتر 
وب سایت »استند نیوز« در 
هنگ كنگ برای مصاحبه 
با خبرنگاران این رسانه 
دموكراسی خواه تجمع كرده 
اند. این رسانه دیروز با 
هجوم 2۰۰ نیروی انتظامی 
و دستگیری 6 خبرنگار آن، 
EPA /.توقیف شد

گزارش تصویری

غرب و خطرناک ترین تهدیدهای ۲۰۲۲
چند صباحی می شــود که روابط جمهوری 
اســالمی ایران با چین و روســیه، نسبت به 

گذشته وارد فاز متفاوت تری شده است.
نمونه بارز این تفاوت دعوت والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه از حجت االسالم رئیسی 
برای ســفر به مســکو در اوایل سال میالدی 
جدیــد اســت؛ آن هم بــرای امضای تمدید 

قرارداد ۲۰ ساله.
این توافق نخســتین بار در سال ۷۹ در سفر 
رئیس جمهور اسبق ایران به مسکو امضا شد. 
کاظم جاللی سفیر ایران در مسکو درباره شیوه 
تمدید توافق با روسیه می گوید: این توافق ۲۰ 
ساله بوده و بر اساس سازوکارِ تعیین شده، در 
صورتی که یکی از کشور های ایران یا روسیه 
یک سال قبل از پایان توافق نامه نقطه نظری 
نداشته، خود به خود برای دوره های پنج ساله 

تمدید می شود.«
به گفته روح اهلل مدبر کارشناس مسائل روسیه 
وقتی والدیمیر پوتین شخصا از آقای رئیسی 
برای ســفر به مســکو دعوت کرده  این نوع 
از ادبیات در کنار اســتفاده روس ها از واژگان 
دوستان و شرکا برای ایران یعنی ارتباط ما با 
طرف ایرانی فراتر از مناســبات عادی و یک 
رابطه راهبردی اســت. درنتیجه خسارت به 
شــرکای روسیه خسارت به روسیه محسوب 
خواهد شــد که حامل پیــام مهمی به طرف 

آمریکایی است.
در جریان ســفر ســال گذشته محمد جواد 
ظریف وزیر  ســابق امورخارجه به مســکو، 
موضــوع تغییر در توافقنامه ایران و روســیه 
مطرح شــد. الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
دربــاره دالیل ایــن تغییرات می گوید: »ما با 
طرف ایرانی به نتیجه رســیدیم که ۲۰ سال 
از زمــان عقد ایــن قرارداد می گذرد و در این 
مدت ما شاهد تحوالت گسترده ای در عرصه 
جهانی و همچنین تهدید ها و چالش های در 
برابر بشــر از جمله تروریسم، تغییرات آب و 
هوا و انتشــار ویروس ها بودیم، بنابراین قرار 
شد به فکر تدوین و ارائه سند جدیدی باشیم 

که موضوعات جدیدی را در آن قید بکنیم«
بنابــر گفته ظریف، اســتفاده صلح جویانه از 
انرژی هســته ای، احداث نیروگاه های اتمی، 
صنایع، علوم، فنون، کشــاورزی و بهداشت 
عمومی موضوعاتی هستند که در قرارداد ۲۰ 

ساله با روسیه دنبال می شوند.
مدبر؛ معتقد است روابط میان ایران و روسیه 
پس از ســفر رئیس جمهور به مسکو، شکل 
گسترده تری خواهد گرفت و از این پس باید 
منتظر موج وسیع تری از حمالت رسانه های 

غربی پیرامون روابط ایران و روسیه باشیم.
دلیل این حمالت نیز حمایت های روسیه از 
مواضع ایران در طول ســال های گذشــته به 
ویژه پس از خروج آمریکا در اردیبهشت ۹۷ 
از برجام اســت. اولیانوف نماینده روسیه در 
مذاکرات ویــن صراحتا اعالم می کند آمریکا 
باید در مســئله برجام جبران خسارت کند 
و بــه ایران تضمین دهد در صورت توافق بار 
دیگر از آن خارج نخواهد شد؛ حتی قاطع ترین 
بیانیه در برابر اقدام ترامپ در واکنش یه اجرای 

سازوکار ماشه را روسیه صادر کرد.

همانطور که اشاره شد این همگرایی روسیه و 
ایران با شیطنت رسانه های غربی همراه بوده 
است. دروغ بزرگی که این رسانه ها می گویند 
این است که روسیه از تحریم های ایران نفع 
می برد در صورتی که روســیه اولین کشوری 
اســت که با ما مناسبات تجاری و بانکی دارد 
و اگر تحریم ها نباشــد این شــرکت ها بهتر 
می تواننــد با طرف ایرانی مراودات داشــته 
باشــند.« عقد قرارداد راهبردی و بلند مدت، 
اما به معاهده ایران و روسیه محدود نمی شود. 
وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز از حسین 
امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود به منظور 
ســفر به پکن دعوت کرده که همزمانی خبر 
آن با سفر رئیس جمهور به مسکو باعث داغ 
شدن موضوع قرارداد های بلند مدت ایران با 

چین و روسیه شد.
در سفر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ رئیس جمهور 
چین به ایران آمد و در دیدار وی با رهبر انقالب، 
دو کشــور مناسباتشان را به سطح مشارکت 
جامع راهبردی ارتقا دادند که منجر به تنظیم 

توافقی مشهور به قرارداد ۲۵ ساله شد.

حامد وفایی کارشناس مسائل چین می گوید 
این توافق و متنی که از آن در رسانه ها منتشر 
شد یک نقشه راه راهبردی برای همکاری های 
بلنــد مدت میان ایران و چین اســت. عالقه 
چینی ها به داشتن تعامالت اقتصادی با ایران 
حتی با وجود فشــار های حداکثری در زمان 
ترامپ نیز دارای ابعاد گوناگونی است که نفوذ 
ایران در آسیای غربی، تامین انرژی و موقعیت 
برتر زئوپولتیک ایران از جمله آن موارد است.

در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ نشریه پترولیوم 
اکونومیست با انتشار جزئیاتی از متن توافق 
مدعی سرازیر شدن سرمایه ای معادل حدود 
۴۰۰ میلیــارد دالر )البتــه در قالــب »یواِن 
چیــن« و نه دالر( بــه بخش های اقتصادی 
ایران توســط چینی ها شد. رقمی که تقسیم 
آن بر ۲۵ سال، معادل سرمایه گذاری ماهانه 
۱.۳ میلیارد دالری در اقتصاد ایران است. این 
میزان ســرمایه گذاری خارجی آن قدر بزرگ 
است که می تواند اقتصاد ایران را متحول کند.
وفایی می گوید چینی ها با سایر کشور ها نیز 
قرارداد هــای راهبردی و بلند مدت دارند؛ اما 

جنجال های رســانه ای در ارتباط با افزایش 
همکاری های ایران و چین ایجاد می شــود 
که به ضرر منافع ملی اســت. هم اکنون نیز 
کشور ها برای ارتباط با چین در صف هستند، 
چرا که چین کارخانه جهان اســت و زمانی 
که شــما از کارخانه روی می گردانید به ضرر 

خودتان تمام می شود.
نحوه درست مدیریت سران دو کشور ضامن 
اجرای این توافقنامه اســت، چرا که حتی با 
وجود اعالم دو جانبه بودن این توافق و عدم 
تهدید برای هیچ کشــوری، طرف های غربی 
به خصوص آمریکا همواره سعی می کنند مانع 
توسعه همکاری ها بین ایران و چین شوند.«

عقد قرارداد های راهبردی ســایر کشور ها با 
چین و روسیه که یکی پس از دیگری با هدف 
کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی به غرب 
صــورت می گیرد، اعتراضات آمریکا را در پی 
داشــته اســت. واگذاری ۲۵ ساله بندر حیفا 
توسط رژیم اشغالگر قدس شریک استراتژیک 
آمریکا به چین در شهریور ماه گذشته و تمدید 
قرارداد ۲۰ ساله میان هند و روسیه که برای 
ایجاد موازنه قوا در شــبه قاره هند در ســال 
۱۹۷۱ بســته شــد از نمونه های مشهود این 

دست از توافقنامه ها هستند.
به بــاور وفایی عصبانیت آمریکا از انجام این 
توافقات امری منطقی اســت، زیرا دنیا درک 
کرده است که قدرت آمریکا رو به افوال است 
و ما در سال های نه چندان دور شاهد انتقال 
قــدرت از غرب به شــرق و کنــار زدن نظم 
آمریکایــی خواهیم بود. نکته ای که روزنامه 
شــرق االوســط چاپ لندن با یادآوری آن، 
اتحاد ایران، چین و روسیه را خطرناک ترین 
تهدید در سال آینده میالدی می داند. موضوع 
عقد قرارداد های بلندمدت می تواند به صورت 
غیرمستقیم در روند مذاکرات وین نیز تاثیر 
بگذارد به این صورت که وقتی طرف گفت وگو 
هم ببیند که ایران با کشور های قدرتمند دارای 
رابطه است و یک دیپلماسی فعال دارد روی 

ما حساب ویژه ای باز می کند.

خبر ویژه

رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه گرانی و تورم به زودی متوقف می شود گفت: گرانی های اخیر نتیجه تصمیمات 
نادرست گذشته است و آثار تصمیمات ما در ماه های آینده روشن می شود.

رئیس جمهور در دومین روز از سفر استانی خود به شهر مقدس قم، از صبح دیروز دیدار و گفتگو با مراجع معظم تقلید 
و علما را انجام داد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دومین روز از سفر استانی خود به شهر مقدس قم روز جمعه با برخی از 
مراجع معظم تقلید و علما دیدار کرد. رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه گرانی و تورم به زودی متوقف می شود 
گفت: گرانی های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است و آثار تصمیمات ما در ماه های آینده روشن می شود. 
دولت سیزدهم برای کنترل تورم اقداماتی انجام داده و همچنین برخی فعالیت های تورم زا را متوقف کرده و بر اساس 

همین تصمیم ها شاهد روند کاهشی تورم هستیم.
وی در ادامه از عزم دولت برای کنترل و مهار کرونا خبر داد و گفت: دولت سیزدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که 

روزانه ۷۰۰ نفر فوتی داشتیم، اما با اقدامات صورت گرفته این روند به خوبی مهار شده است. با سرعت گرفتن واکسیناسیون 
در کشور وضعیت مطلوبی نسبت به دیگر کشور ها داریم و آمار فوتی ها به مراتب کم شده است.

وی همچنین به وجود برخی از مشکالت در استان قم اشاره کرد و گفت: طرح های نیمه تمام، بیکاری و مشکل مسکن 
از عمده ترین مشکالت مردم است که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

آیت اهلل نوری همدانی در دیدار رئیس جمهوری با بیان این مطلب گفت: گرانی ها و محرومیت هایی برای مردم وجود 
دارد که اولین کار دولت باید ساماندهی این وضعیت باشد.

وی با تاکید به توجه بیشتر دولتمردان به مردم گفت: همه مردم به دولت سیزدهم امیدوارند و منتظر گام های مثبت 
این دولت هستند.

آیت اهلل نوری همدانی همچنین به نظارت بیشتر بر بانک ها و فعالیت های آنان تاکید کرد و گفت: دیر کرد یک نوع ربا 
و حرام است، اما در بانک ها اعمال می شود و از مردم اخذ می شود.

رییس جمهور در سفر استانی به قم:

گرانی و تورم به زودی متوقف می شود

کرات   نفوذ روسیه بر مذا
وین چقدر است؟

مذاکرات دور هشتم وین درمیانه راه تا دوشنبه متوقف 
شده و بنا به برخی گزارش ها رئیس تیم مذاکره کننده 
ایران هم به تهران برگشــته. روز آخر مذاکرات تصویر 
قابل تاملی از میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین 
در مقابل راب مالی نماینده ویژه بایدن در امور ایران، در 

حال گفتگو درباره ایران منتشر شده است.
تصویری از میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در وین 
و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران منتشر شده 
که بیانگر نقش روسیه در توافقی است که قرار است به 
طور غیرحضوری بین ایران و آمریکا منعقد شود. افکار 
عمومی واکنش های تندی به انتشــار این تصویر نشان 
داد ند. به گفته آن ها این تصویر نه تنها بیانگر دیپلماسی 
عزت جمهوری اسالمی نیست بلکه سند نفوذ روسیه بر 

سیاست های کشور است.
کاربران توییتر تصویر حضور دونفره ظریف و جان کری 
وزرای خارجه سابق ایران و آمریکا در جریان مذاکرات 
وین را با تصویر اولیانوف و مالی در حالی که درباره ایران 
صحبت می کنند مقایســه کرده اند. از نظر آن ها آنچه 
مایه عزت بوده مذاکره مستقیم یک مقام ایرانی بر سر 
منافع ایران با رقبای خارجی اش اســت نه مذاکره غیر 
مستقیم از طریق بازیگری است که نماینده حافظ منافع 
کشور خودش است؛ یعنی روسیه به عنوان کشوری که 
در بســیاری موارد دچار تضاد منافع با ایران در منطقه 
است. البته روسیه درباره این موارد و شائبه ها پاسخ داده 
و گفته عیچ نقشــی در مطالبات ایران ندارد. میخائیل 
اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در واکنش به اخبار 
منتشر شده مبنی بر اینکه روسیه و چین ایران را متقاعد 
کردند که برخی مطالباتش را در مذاکرات کنار بگذارد 
گفت: من این ادبیات را دوســت ندارم. ما با هم تعامل 
داریــم به یکدیگر گوش می کنیــم و مواضع خود را بر 
اســاس استدالل هایی که می شنویم اصالح می کنیم.
دیپلماسی عزت یا حضیض ذلت/ ماجرای نفوذ روسیه 

بر مذاکرات وین چیست؟
رویداد۲۴ در این گزارش برخی شــواهد دال بر نقش 
روسیه در توافق احتمالی وین را کنار هم قرار داده است. 
اولین شاهد اظهارنظر اولیانوف درباره عقب نشینی ایران 
در مذاکرات است. نماینده روسیه در مصاحبه ای با نشریه 
فارین پالیسی گفته روسیه و چین توانسته اند مقامات 
ایران را متقاعد کنند که از اصرار بر برخی خواسته های 

حداکثری دست بردارد.
اولیانوف همچنین گفته »مقامات جمهوری اســالمی 
قبول کردند مذاکره براساس توافقات صورت گرفته در 
خرداد ماه )ژوئن( پیش برود.« این در حالی اســت که 
حسین امیرعبداللهان وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
از تدوین دو پیش نویس جدید در وین خبر داده و گفته 
بود مذاکرات بر ســر تضمین دادن و راستی آزمایی لغو 

تحریم ها توسط آمریکا در جریان است.
شــاهد بعدی سفر قریب الوقوع ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور ایران به روسیه است. میخائیل اولیانوف نماینده 
روســیه در مذاکرات وین گفته روســیه نقش فعالی در 
مذاکرات وین دارد و در دیدار پوتین با رئیســی برنامه 

هسته ای ایران عمیقا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ظاهرا قرار اســت در ســفر رئیســی به مســکو سند 
همکاری های ۲۰ ســاله ایران و روســیه هم امضا شود. 
این ســفر در خالل مذاکرات وین به منزله نقش موثر 

روسیه در پیشبرد مذاکرات است.
یکی دیگر از نشانه های رابطه استراتژیک ایران و روسیه 
که سایه مسکو بر مذاکرات وین را هم سنگین تر کرده خبر 
فروش سوخو ۳۵ های روسی به ایران است. یک روزنامه 
روسی از احتمال فروش جنگنده های پیشرفته سوخو 
۳۵ روسیه به ایران خبر داده و گفته این جنگنده های 
چند منظوره قبال به سفارش مصر ساخته شده بودند.

به نوشــته روزنامه اوراســیا دیلی روسیه، مصر به دلیل 
تهدیــد آمریکا به اعمال تحریم های یکجانبه علیه این 
کشــور، از خرید جنگنده های ســوخو ۳۵ از روسیه در 

چارچوب قرارداد ۲ میلیارد دالری منصرف شده.
در صورتی که این خبر درست باشد، به منزله تغییر رویه 
روسیه در مقابل ایران است. ایران دست کم از سال ۱۳۹۵ 
به طور علنی به دنبال خرید جنگنده از روسیه بوده است. 
خرید سوخو های روسی در ۵ سال اخیر بار ها قطعی و 

در دقیقه نود منتفی شده است.
سال ۲۰۱۵ و بعد از برجام ایران مذاکره با روسیه برای 
خرید جنگنده های ســوخو-۳۰ روسیه را آغاز کرد. در 
آن زمان آمریکا اعالم کرد فروش این جنگنده ها به ایران 
قطعنامه های تحریمی ســازمان ملل را نقض می کند. 
روســیه در آن زمان اعالم کرد مســکو برای فروش این 
جنگ افزار ها به مجوز شورای امنیت ندارد و درخواست 

چنین مجوزی هم نخواهد کرد.
علی اکبر والیتی در آن زمان ســفری به روســیه کرد و 
در بازگشــت با خوشحالی اعالم کرد برخی کشور های 
اروپایی حتی حاضر نیستند یک گلوله توپ یا یک تفنگ 
به ما بدهند، اما روسیه حاضر است جنگنده سوخو ۳۰ 
را بــه مــا بدهد. بعد از دو ســال کش و قوس در نهایت 
تفاهمنامه خرید ۲۰ فروند ســوخو با وجود امضای دو 
طرف لغو شد و خزانه داری آمریکا جلوی این معامله را 
گرفت. در این شرایط، رسانه ای شدن فروش سوخو به 
ایران می تواند بر سرنوشت مذاکرات وین تاثیر بگذارد. 
محمدجواد ظریف در واپســین روز های دولت حســن 
روحانی به تالش روســیه برای برهم خوردن مذاکرات 

برجام اشاره کرده بود.
ظریف وزیر خارجه سابق ایران در مصاحبه ای که فایل 
صوتی آن بدون هماهنگی افشا شده بود نقش روسیه در 
تدوین سیاست های داخلی ایران را به خوبی شرح داده 
اســت. الزم به یادآوری نیست که افشای این اطالعات 
توسط ظریف، فاتحه کاندیداتوری او در انتخابات ریاست 
جمهور را خواند و بیش از پیش به تئوری نفوذ روسیه در 

سیاست ایران دامن زد.

نقل قول از دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره احتمال 

بررســی لوایح FATF صحت ندارد
روابــط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تصریــح کرد: نقل قول از محمد باقر ذوالقدر درباره 
احتمال بررسی لوایح FATF پس از توافق هسته ای 

و رفع تحریم ها صحت ندارد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به انتشــار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر 
احتمال بررسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون های 
مربــوط بــه کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( که به 
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت 

نظام نسبت داده شده بود، واکنش نشان داد.
روابــط عمومــی مجمع، روابــط عمومی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ضمــن تاکید بر اینکه 
ذوالقــدر در توئیتــر فعالیــت نــدارد و با تکذیب 
خبرســازی اخیر، از رسانه های گروهی خواست تا 
اخبار رسمی را بر اساس مصاحبه های دبیر محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و اطالعیه های این 
نهاد تنظیم کنند و از گمانه زنی بر اســاس اخبار 

غیرموثق پرهیز کنند.
بنا بر این گزارش، برخی کانال های تلگرامی از قول 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، از احتمال 
بررســی موضوع FATF پس از توافق هســته ای و 

راستی آزمایی رفع تحریم ها خبر داده بودند.

اولیانوف: 

در وین شاهد پیشرفت بوده ایم
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در 
وین گفت که در دور هفتم و هشــتم مذاکرات وین 
پیشرفت هایی در برخی از حوزه ها حاصل شده است.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 

بین المللی واقع در وین روز جمعه در توییتی
 نوشــت: »ما در دو حیطه شاهد برخی پیشرفت ها 
بــوده ایــم؛ یکی در مذاکرات و دیگر در ارزیابی های 
عمومی شــرایط پیرامون مذاکرات وین. هم اکنون 
ایــن ارزیابی هــا برای اولین بار از ماه ژوئن شــامل 
عناصــر مثبت هســتند. این بدان معناســت که 

مذاکره کنندگان واقعا پیشروی داشته اند.«
هشتمین دور گفت وگوهای رفع تحریم در وین عصر 
دوشنبه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک به 
ریاســت علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری 
اسالمی ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس 

اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

 استمرار رایزنی ها 
 به طور غیررسمی میان ایران 
و هیات های مستقر در وین

با وجود اعالم وقفه در گفت وگوهای وین، رایزنی های 
غیررســمی و تبادل متون در جلسات غیررسمی با 

هیات های مستقر در وین ادامه دارد.
دور هشتم مذاکرات وین همزمان با تعطیالت سال 
نو میالدی و با توجه به تعطیلی سالن های میزبان 
هتل کوبورگ، محل مذاکرات به مدت سه روز از روز 

جمعه تا دوشنبه متوقف شد.
بر اســاس اعالم قبلی، تمامی طرف های مذاکراتی 
روز دوشــنبه مجدد برای از ســر گیری مذاکرات به 
وین بازمی گردند و گفتگوها از عصر دوشنبه آینده 

آغاز می شود.
هیات مذاکره کننده ایران در فرصت تنفس مذاکرات 
در ویــن اســت و رایزنی ها و تبــادل متون به طور 

غیررسمی ادامه دارد.

وزارت خارجه: 

 آمران و عامالن جنایت ترور 
کمه خواهند شد شهید سلیمانی محا

وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اســالمی 
ایران، آمران و عامالن جنایت ترور شهید سلیمانی 
را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.  صفحه عربی 
وزارت امور خارجه در توییتر به مناســبت دومین 
سالگرد ترور سردار سلیمانی نوشت: ترور حاج قاسم 
ســلیمانی با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا 
مصداق بارز تروریســم دولتی اســت و جمهوری 
اســالمی ایــران، آمران و عامــالن آن را به پای میز 

محاکمه خواهد کشاند.

الوروف: 

می خواهنــد اوکراین را به پادگانی 
علیه روسیه تبدیل کنند

ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه اعالم 
کرد که آمریکا و کشــورهای عضو پیمان آتالنتیک 
شــمالی » ناتو » می خواهند اوکراین را به پادگان 
بزرگ علیه روسیه تبدیل کنند. الوروف در گفت و 
گو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: کشورهای عضو 
ناتو بطور هدفمند اوکراین را به پادگان علیه روسیه 
تبدیــل و با ایجاد پایگاه های نظامی رزمایش های 
نظامــی برگــزار می کنند.  وی افزود: اگر در ســال 
۲۰۲۱ میالدی هفت رزمایش در اوکراین برگزار شد 
مطابق قانون جدید تصویب شده در این کشور، در 
سال آینده ۱۰ رزمایش برگزار خواهد شد که یکی 

از آنها یک سال بطول خواهد انجامید.

تحلیل
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3اقتصاد
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

 قاچاق در ایران 
چگونه انجام می شود؟

معاونت پژوهش هــای اقتصادی مرکز پژوهش 
های مجلس شــورای اســالمی طی گزارشی به 
بررسی پدیده قاچاق کاال و ارز و شیوه های وقوع 

قاچاق و آثار آن پرداخت.
 در این گزارش بیان شده: در سال های گذشته با 
وجود تأکید اسناد باالدستی و بیانات مقام معظم 
رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق 
کاال و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش های 
متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده 
کافی و مؤثر در متولیان امر، با کاستی هایی روبه 

رو بوده است.
در ادامه این گزارش ذکر شــده: از ســال ۱۳۹۲ 
بــه بعد، آمارهای مربوط به گزارش های ســتاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال نشــان می دهد در 
کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی 
)شامل قاچاق معکوس( بیش از ۱۲ میلیارد دالر 
بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم 
قابل توجهی اســت و طیف وســیعی از کاالها از 
جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم 

آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.
در ایــن گزارش آمده: هرچند عوامل متعددی از 
جمله نظام تعرفه گذاری نامناســب و موانع غیر 
ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده 
قاچاق تاثیرگذار می باشــند اما هدف اصلی این 
گــزارش، احصا و طبقه بندی شــیوه های وقوع 
قاچاق کاال و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار 
و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به 
پرونده های تشکیل شده در دستگاه های متولی 
بررســی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از 
روش ها و شیوه های وقوع قاچاق کمک می کند تا 
متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار 

متناسب آن اتخاذ گردد.
بر اساس این گزارش روش ها و شیوه های وقوع 
قاچاق به تفکیک اشــاره شده و اولین بستر رویه 
های وارداتی بیان شــده و آمده:  اظهار نادرســت 
کاالیی با حقوق ورودی کمتر بجای کاالی با حقوق 
ورودی باال، جعل اســناد مربــوط به اظهارنامه، 
تجمیــع کاالی تعاونی مرزنشــین، ورود کاالی 
قاچاق در پوشــش مرجوعــی کاالی صادراتی، 
خــروج کاال از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق 
ورودی مــواد اولیــه آن،  واردات با بیش اظهاری 
وزن لفاف اســترداد غیرقانونی حقوق ورودی با 
جعل اســناد، اظهار خالف واقع مشخصات کاال و 
عدم اخذ مجوز و واردات کاال با مجوز جعلی ثبت 

سفارش از جمله این موارد هستند.
رویه های صادراتی از دیگر بســترهای قاچاق در 
این گزارش دانســته شده و آمده: قاچاق سوخت 
در پوشش کاالی دیگر، خروج گازوئیل در پوشش 
ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق 
حمل ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن 
جاســاز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با 
سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق 
گازوئیل با اســتفاده مکرر از فاکتورهای منشــأ،  
خــروج کاالی یارانــه ای تحت پوشــش کاالی 
صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهالک 
مجوز/ با مجوز تکراری از جمله این موارد است.

در مورد رویه های ترانزیتی هم آمده: اعالم وصول 
صوری محموله در مقصد، تخلیه کاالی اظهارشده 
در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کاالی اظهارنشده در 
بین مسیر ترانزیت، حمل کاالی قاچاق )از مبادی 
غیررسمی( تحت عنوان کاالی ترانزیت از جمله 

این موارد است.
قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی از دیگر بسترهای 
قاچاق اســت که در این گزارش مورد اشــاره قرار 
گرفته و آمده: ورود کاال از مرزهای زمینی و صعب 
العبور کوهســتانی که مرزبانی و گمرک کنترل 
نمی کند، ورود کاال از طریق خورها و اسکله های 
غیرمجاز و متروکه،  ورود کاالی غیرمجاز از طریق 
مسیرها و معابر مرزی غیررسمی از مواردی است 

که در این گزارش مرود اشاره قرار گرفته است.
همچنیــن در ایــن مطالعه مهمترین پیامدهای 
اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررســی شــده 
اســت که از جمله آثار اقتصادی قاچاق تشــریح 
شده و آمده: می توان به ایجاد اختالل در فعالیت 
واحدهای تولیدی، ناکارایی سیاست های تجاری، 
انحراف در ســرمایه گذاری و فرار سرمایه، ایجاد 
اشکال در تحلیل های اقتصادی مبتنی بر آمارهای 
نادرســت، کاهش درآمدها و افزایش هزینه های 
دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف 

کننده اشاره نمود.
در ادامه این گزارش آمده: همچنین قاچاق کاال و 
ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می 
توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید 
سالمت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در 
دستگاه های دولتی، قضایی و..،  تشدید مهاجرت 
بــه مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش 

ناهنجاری های اجتماعی اشاره کرد.
در ایــن گزارش تاکید شــده: بــا توجه به آثار 
وقــوع قاچــاق کاال و ارز در حوزه های مختلف 
و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، الزم است 
عالوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، 
کنترل مبادی رســمی از طریق قانون گذاری 
و نظارت سیســتمی و برخط بر اجرای قوانین 
و مقــررات و همچنیــن فرآیندها و رویه های 
گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت 

به قاچاق افزایش یابد.

اخبار اقتصادی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 ارز گنــدم و دارو تدریجی 
حذف می شوند

 ارز ترجیحــی یــا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم 
دولت دوازدهم در سال ۹۷ اجرایی شد تا به موجب 
آن، بســیاری از کاال های اساســی ارزان تر به دست 
مردم برســد، اما رانت ها و سوء استفاده های فراوانی 
که به تبع آن و در سایه عدم نظارت ها صورت گرفت 
باعث شکست قابل مالحظه این طرح در سه، چهار 

سال اخیر شد.
از این رو، دولت سیزدهم در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
حذف این ارز یارانه ای را لحاظ کرده و بناست دارو و 
گندم هم با مکانیزم خاصی و با کمی تاخیر نســبت 

به کاال های دیگر، ارز ترجیحی شان حذف شود.
چند هفته ای اســت که نگرانی هــا در بین مردم از 
گرانی هــای احتمالی به واســطه این تصمیم دولت 
ســیزدهم قــوت پیدا کرده و عــده ای خبر از گران 
شــدن مخصوصاً در حوزه دارو می دهند. حال باید 
به انتظار نشست و دید، بیماران منبعد در کنار درِد 
بیمــاری بایــد درِد گرانی و تورم در خرید دارو را هم 

بکشند یا نه؟
ســیدمرتضی خاتمی، عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: قرار بر این است 
کــه ارز ترجیحــی که به کاال های اساســی به ویژه 
دارو و گندم تعلق می گرفت، حذف شــود؛ اما دولت 
بــرای دارو و گنــدم مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی را 
بــه میــزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و 
ســهم دارو را در وجه بیمه ها واریز خواهد کرد که 

جبران حذف ارز بشود.
وی افــزود: امــا برآورد اولیه حاکی از آن اســت که 
این میزان، جوابگو نیســت، زیــرا اوالً همواره عدد 
عملکردی بیش از مصوب کارشناســی است و ثانیاً 
نرخ گذاری دارو ها برابر قیمت تمام شــده محاسبه 
نشــده است و پیش بینی ها فراتر از رقم منظور شده 

در الیحه است.
نماینده ماه نشان تصریح کرد: همانطور که می دانید 
هــر قدر بتوانیم ایــن ارز را حذف و هدفمند کنیم، 
منافــع عدیده دارد، اما این حذف نباید به شــکلی 
باشــد که مردم دچار مشــکالت در تهیه دارو شوند. 
رییس جمهور نیز در جلســه اخیر ســتاد ملی کرونا 
اعالم کردند به هیچ عنوان افزایش قیمت دارو قابل 

قبول نیست.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس در 
ادامه ضمن اظهار امیدواری از جبران شــدن ســهم 
مابه التفاوتــی که بــرای حذف ارز ترجیحی دارو در 
نظر گرفته شــده، اظهار کرد: اینکه شنیده می شود 
از هم اکنون برخی اقالم دارو گران شــده، به دلیل 
آثار روانی همین بحث است، اما اگر در عمل در ازای 
حــذف ارز ترجیحی، مابه التفاوت آن، واقع بینانه در 
نظر گرفته شود، ان شااهلل این مشکل مرتفع می شود.
وی بــا بیــان اینکه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در 
الیحه بودجه لحاظ شــده، رای می آورد، گفت:، اما 
این نکته را باید مدنظر داشــت که اگر مابه التفاوت 
آن در انتهای زنجیره به درستی در نظر گرفته و اجرا 
نشود، بروز مشکل و چالش برای جامعه حتمی است.

خاتمی در خصوص همکاری بیمه ها در این خصوص 
اظهــار کــرد: بیمه ها باید همــکاری الزم را در این 
مورد داشته باشند. وقتی مبلغی برای بیمه ها لحاظ 
می شــود که ســهم مابه التفاوت دارو را تقبل کنند، 

طبق مقررات باید به آن عمل کنند.

رونق بازار مسکن به خاطر 
فروش های زیر قیمت است

یک کارشــناس بازار مســکن گفت: بعد از تصویب 
قانون مالیات بر خانه های خالی، بانکها و افرادی که 
به صورت گسترده اقدام به احتکار مسکن می کردند 
واحدهــا را بــه بازار عرضه کرده و بعضا زیر قیمت به 
فروش می رســانند که یکی از دالیل رشد معامالت 

در ماههای اخیر است.
ایرج رهبر اظهار کرد: افزایش نسبی معامالت مسکن 
شهر تهران در ماههای آبان و آذر می تواند دو علت 
داشته باشد؛ یکی اینکه بعد از تصویب قانون مالیات 
بر خانه های خالی و فشاری که به بانکها برای خروج از 
بنگاهداری آورده شده بسیاری از دستگاهها، ارگانها 
و بانکها اقدام به عرضه واحدهای خود در بازار کردند. 
بانکها در بخش امالک و مستغالت به صورت گسترده 
سرمایه گذاری کرده بودند که مقداری به تکاپو افتاده 
اند تا هرطور شده واحدهای خود را حتی زیر قیمت 

به فروش برسانند.
وی افــزود: دلیــل دیگر اینکه نزدیک عید اســت و 
کســانی که دست نگه داشــته بودند تا برنامه های 
دولت را ببینند وارد بازار شدند. دولت طرح نهضت 
ملی مسکن را در دستورکار دارد اما به دالیلی مثل 
تامین اراضی مورد نیاز، زمان بر خواهد بود. بنابراین 
کسانی که قصد خرید مسکن دارند در این ماههای 

پایانی سال اقدام به خرید می کنند.
این کارشــناس بازار مســکن تصریح کرد: در حال 
حاضر به نظر می رســد بیشــتر خریداران مسکن، 
مصرف کننده هــا هســتند. ممکن اســت برخی به 
خاطــر ســرمایه گذاری بخرند ولی به صورت کالن 
ورود نمی کنند چون اگر بیش از سه ماه واحد خود 
را خالــی نگــه دارند به آن مالیــات تعلق می گیرد. 
ممکن اســت عده ای از ســفته بازان در حال حاضر 

آپارتمان بخرند و قبل از عید بفروشند.

از کشور همسایه بیاموزیم

درآمدنفتیایران! درآمدگردشگریترکیهازیکاستان۲برابر
مطابــق اعالم مرکز مطالعات خلیج فارس 
در ســال ۲۰۱۹ بیشــترین گردشگران 
خارجــی ترکیه بــه آنتالیا جذب و در آن 
ســال ۱۶ میلیون گردشگر وارد این شهر 
شده است؛ این رقم در سال ۲۰۲۱ میالدی 
و با توجه به شیوع کرونا ۹ میلیون و ۲۰۰ 
هــزار نفر بوده و باعث ایجاد درآمدی بالغ 
بر ۷ میلیارد دالر برای این کشــور شــده 
اســت در حالی که هم اکنون و به واســطه 
تحریم هــا، کل درآمد ارزی ایران از محل 
فروش نفت چیزی در حدود ۳ تا ۴ میلیارد 
دالر به صورت ســاالنه اســت و این بدان 
معناســت که فقط یک اســتان ترکیه، دو 
برابر درآمد نفتی ایران از محل گردشــگی 

کسب درآمد کرده است!
بــا توجــه به آمار باال، کامال واضح اســت 
کــه فاصلــه ایران و ترکیــه از نظر میزان 
بهره بــرداری از صنعــت گردشــگری در 
اقتصاد کالن ملی و رشــد و توســعه این 
صنعت بســیار زیاد است؛ بر همین اساس 
قصــد داریــم بــه چرایی این مســئله و 
مکانیســم هایی که باعث موفقیت صنعت 
گردشگری ترکیه در مقایسه با ایران شده، 

بپردازیم.
بــه همیــن خاطــر و در قــدم اول، فرخ 
میرشــاهزاده به بیان جزئیات بیشتری از 
علل موفقیت ترکیه در جذب گردشگران 
خارجی به طورت تطبیقی با ایران پرداخته 

است.
وی یکــی از علل موفقیت ترکیه در جذب 
گردشــگران خارجی را ناشــی از تمرکز 
دقیــق و کامل این کشــور بــر روی بازار 
گردشــگری خود دانســت و گفت: ترکیه 
توانســته است در وهله اول ضمن طراحی 
سناریو مناسب و الزم بر اساس یک آمایش 
ســرزمینی درســت و صحیح، هر قسمت 
خاص جغرافیای کشــور خود را بر مبنای 
ســلیقه و نیاز بازار های هدف گردشگری 
ســامان دهی کند و ســپس با استفاده از 
تبلیغــات و بازاریابی فعال اقدام به جذب 

گردشگران خارجی می کند.
 تخصیص بسته های حمایتی 

 موجب کاهش هزینه های سربار 
کز گردشگری ترکیه مرا

این کارشناس توسعه گردشگری با اشاره 
بــه این موضوع که ترکیه برای توســعه و 
حمایت از صنعت توسعه گردشگری خود 
در چنــد حوزه مختلف اقدامات ملموس و 
شاخصی را انجام داده است، تصریح کرد: 
یکی از اقدامات خوب ترکیه در این راستا، 
اختصــاص یارانه های حمایتی مختلف و 

در حقیقــت سوبســید بــه مراکز اقامتی 
و گردشــگری ایــن کشــور در قالب های 
گوناگونی نظیر انواع معافیت های مالیاتی، 
تخفیــف در پرداخــت هزینه حامل های 
انــرِژی، کاهش عواض ســالیانه قانونی و 
... اســت کــه در نهایــت منجر به کاهش 

هزینه های سربار این مراکز می شود.
میرشــاهزاده کاهش هزینه های ســربار 
اقتصادی مراکز و بنگاه های گردشگری را 
باعث ایجاد امکان خدمات ارزان تر تفریحی 
و اقامتی دانســت کــه یکی از جاذبه های 
اصلی گردشــگران خارجی به یک کشور 
اســت؛ این در حالی اســت که در کشــور 
ما موضوع اختصاص بســته های یارانه ای 
و حمایتــی بــه مراکز فعال گردشــگری 
همــواره صرفــاً در حد یک وعده و شــعار 
بــوده و هیچ گاه تحقــق عینی و ملموس 

نداشته است.
به اعتقاد مشاور کیفیت خدمات تأسیسات 
گردشــگری، عدم توجــه و اهتمام کافی 
نســبت به موضوع لزوم حمایت اقتصادی 
از مراکز گردشــگری به این صورت نمود 
خواهد کرد که قیمت تمام شده اقامت در 
یک هتل چهار ستاره در ترکیه ۲۰۰ هزار 
تومان می شــود، اما برای یک شب اقامت 
در هتلی مشــابه در ایــران باید هزینه ای 
چنــد برابری و در حدود ۸۰۰ هزار تومان 
پرداخــت! در چنین شــرایطی، مســلماً 
گردشــگر با انجام یک ارزیابی و بررســی 
اجمالی با توجه به پایین بودن هزینه های 
تمام شــده خدمات قابــل ارائه و امکانت 
رفاهــی باالتر، ترکیــه را به عنوان مقصد 

گردشگری خود انتخاب خواهد کرد.

بازپرداخــت مالیات بر ارزش افزوده به 
گردشگران خارجی در ترکیه

وی یکــی دیگــر از اقدامــات ســازنده و 
مثبــت ترکیه با هدف حمایت از توســعه 
بــازار گردشــگری در این کشــور انجام 
شــده و تأثیر مهمی در جذب حداکثری 
گردشگران داشته را ارائه خدمات " تکس 
فری " دانســت که خدمت مورد اشــاره به 
این صورت اســت که هر گاه مســافر اقدام 
به خرید کاال از فروشــگاه های ترکیه کند، 
متعاقباً خواهد توانســت بــا ارائه فاکتور 
خریــد خــود در فرودگاه یا بعضاً در همان 
فروشــگاه، مبلغ پرداختــی مازاد از بابت 

مالیات را مسترد و دریافت کند!
ایــن فعال حوزه گردشــگری این را در 
حالی دانســت که در کشــور ما یکی از 
عواملی که عالوه بر تورم ســالیانه منجر 
بــه افزایــش قیمت تمام شــده کاال ها 
می شــود، افزایش نرخ مالیات بر ارزش 
افــزوده و عوارض اســت و این موضوع 
نقش مهمی در دفع جذب گردشــگران 
دارد، در حالیکه کشــوری مثل ترکیه با 
مدیریت مناســب و صرف نظر از مالیات 
ارزش افزوده برای گردشگران خارجی، 
به طریقی دیگر موجب ارزش آفرینی دو 
چندان در بعد اقتصاد گردشگری کشور 

خود شده است.
مشــاور کیفیــت خدمــات تأسیســات 
گردشــگری معتقد اســت که در ایران به 
جز چند رســتوران در چند شهر محدود، 
غالباً رســتوران ها صرفاً دارای یک منوی 
تکــراری به صورت ترکیبــی از چند نوع 
غــذای منحصــراً ایرانی هســتند که این 

موضــوع همانگونه که اشــاره شــد قطعا 
اثر روانی نامناســبی برای جذب گردشگر 

خواهد داشت.
اســتفاده مطلوب ترکیه از رویداد های 
مختلف نظیر نمایشگاه برای جذب 

گردشگران خارجی
این کارشــناس توسعه گردشگری، نقطه 
ضعــف دیگر ایران در قیــاس با ترکیه را 
در موضوع توســعه صنعت گردشــگری، 
مدیریت نامناســب در اســتفاده بهینه و 
مطلوب از فرصت برگزاری نمایشــگاه ها و 
رویداد های خاص مشــابه دانست و عنوان 
کــرد: بــه عنوان نمونــه در ایران معموال 
بازه هــای زمانی خاص بــدون هیچ گونه 
انعطــاف و تغییــری نظیر بهمن ماه برای 
برگــزاری نمایشــگاه ها در نظــر گرفته 
می شــود و عالوه بر این به شــیوه مرسوم 
معمــوالً برگزاری نمایشــگاه ها به صورت 
غیر برنامه ریزی و هدف گذاری شــده در 
نقــاط غیرمتراکم و غیر موزون به صورت 
پراکنده انجام می شــود؛ در نتیجه این امر 
معمــوالً در ایــران نمی توانیــم از فرصت 
برگــزاری نمایشــگاه ها و بــرای جذب 
گردشگران استفاده بهینه را به عمل آوریم.

میرشــاهزاده یادآور شــد: این موضوع در 
ترکیه کاماًل برعکس اســت یعنی در این 
کشور متولیان مربوطه ضمن برنامه ریزی 
و هدف گذاری مشــخص معموالً در فصول 
کاهش تقاضای سفر که صنعت گردشگری 
با کمبود درخواست برای سفر مواجه است، 
اقدام به برگزاری نمایشگاه و یا رویداد های 
جذاب دیگر نظیر کنســرت، حراج فصل و 
... در مکان هایی مشــخص به صورت یک 

پارچــه می کنــد و از این طریق، موجبات 
جــذب مســافر را در ایام غیر پیک فراهم 

می سازند.
گردشگری یکی از اولویت های اصلی و 

اساسی اقتصاد ترکیه
بنــا بــه صحبت هــای وی، یکــی دیگر 
از عوامــل موفقیــت ترکیــه در جــذب 
گردشــگران خارجی را بایــد در جدایی 
عملی فعالیت های اقتصادی و مناســبات 
گردشگری این کشور از مناقشات و مسائل 
ظاهری سیاســی جستجو کرد؛ به عنوان 
مثال کشور روسیه هر چند در ظاهر دارای 
روابط مناســب سیاســی با ترکیه نیست، 
اما در عمل و به نوعی پشــت پرده این دو 
کشور روابط بسیار خوبی به ویژه در مسائل 

و مناسبات گردشگری دارند!
این فعال حوزه گردشــگری تصریح کرد: 
با توجه به اقلیم ســرد و خشــک روسیه و 
محدودیت های موجود در بازار غذای این 
کشــور، از یک سو و از سوی دیگر مسافت 
نسبتاً کم بین دو کشور و امکان دسترسی 
بــه آب هــای آزاد جهانی از طریق ترکیه، 
شــهر های آالنیــا و جزایر اطــراف ترکیه 
معموالً یکی از مقاصد اصلی گردشــگران 
روسی محسوب شده و بخش چشم گیری 
از گردشگران ورود به ترکیه را نیز روس ها 

تشکیل می دهند.
این کارشــناس توسعه گردشگری افزود: 
ترکیه با بهره گیری از انواع غذا های دریایی 
خود که روسیه به دلیل شرایط جغرافیایی 
خود از آن محروم بوده است و به اتکا به بازار 
پوشاک باکیفیت و ارزان خود، جاذبه های 
الزم بــرای جذب گردشــگران روس را به 
خوبی فراهم کرده است؛ درحالی که کشور 
ما عالوه بر بهره مندی از روابط سیاســی 
مناســب با روســیه از ظرفیت های بالقوه 
مشابه بیشتری نسبت به ترکیه برای جذب 
گردشــگران این کشور برخوردار است، اما 
متأســفانه در این زمینه بــه هیچ عنوان 
توفیقی نداشته و موفق عمل نکرده است.

میرشــاهزاده یکی دیگر از عوامل موفقیت 
ترکیه نســبت به ایران در موضوع توسعه 
صنعت گردشگری را تفاوت رویکرد و نگاه 
اساســی دو کشور به مقوله گردشگری در 
ســطح کالن اقتصادی دانســت و یادآور 
شد: متأسفانه ساختار اصلی اقتصاد ایران 
در طول ادوار گذشــته، همواره با تکیه بر 
درآمد هــای نفتــی و فروش نفت طراحی 
شده است و دیگر مقوله ها باالخص صنعت 
گردشــگری مورد بی توجهی قرار گرفته 

است.

یک فعال جامعه کارگری:

مشکالت اصلی جامعه کارگری در اثر نادیده گرفتن قانون کار است
رئیس پیشین کانون عالی انجمن صنفی کارگران 
ایــران، گفت: جامعه کارگری انتظار دارند که وزیر 
محتــرم تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، مشــکالت 
اصلــی جامعــه کارگری که به اذعان ایشــان نیز 
در اثر نادیده گرفتن قانون کار برای تعیین ســبد 
معیشــت کارگران و تعیین خط فقر به وجود آمده 

است را حل کنند.
ناصر چمنی، در خصوص مشکالت تعیین دستمزد 
کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با توجه به برگزاری 
چند جلسه کمیته دستمزد، گفت: تشکیل جلسات 
کمیته دستمزد به دلیل سنگین و سخت بودن این 
جلسات وبر اساس تجربیات پیشین ما در این زمینه 

صد درصد به این زودی خروجی نخواهد داشت.
به گفته وی باوجود شــرایط تورمی در کشــور و 
تغییرات لحظه ای نرخ تورم نباید انتظار داشت که 

در جلسات اولیه کمیته دستمزد بتوانند به نتیجه 
مطلوب برای تعیین سبد معیشتی کارگران برسند.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن صنفی کارگران 
ایران بابیان اینکه نمایندگان کارگری در جلســات 
اول هــم می توانند با توجه به روز بودن هزینه های 
زندگی ســبد معیشــتی کارگران را تعیین کنند، 
افــزود: اما به دلیل اینکــه در مقابل ما نمایندگان 
کارفرمایــی و دولــت قرار دارنــد و این موضوع در 
تصمیم گیری شــورای عالی کار تأثیرگذار اســت 
بستن و تعیین دستمزد کارگران برای نمایندگان 

جامعه کارگری سخت می شود.
چمنی در خصوص ریشــه اصلی مشکالت جامعه 
کارگــری، گفت: آقای عبدالملکــی زمانی که در 
مجلس شــورای اسالمی برای گرفتن رأی اعتماد 
برنامه های خود را اعالم می کردند مشکالت جامعه 

کارگــری را حاصل عدم اجرای قانون کار توســط 
مســئوالن قبلی دانســتند و متعهد شدند که این 
قانون را اجرا کنند. این فعال جامعه کارگری افزود: 
بــه همین دلیل جامعه کارگــری انتظار دارند که 
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشــکالت 
اصلی جامعه کارگری که به اذعان ایشان نیز در اثر 
نادیده گرفتن قانون کار برای تعیین سبد معیشت 
کارگران و تعیین خط فقر به وجود آمده اســت را 
حل کنند.وی در خصوص دلیل عدم مطالبه گری 
نماینــدگان جامعه کارگری برای رفع مشــکالت 
کارگران، با اشــاره به اینکه جامعه کارگری قدرت 
الزم بــرای مطالبــه حقوق کارگران را ندارد افزود: 
تابه حــال هیچ موقعیت خاصی برای شــکافتن و 
مطرح کردن مشــکالت جامعه کارگری در اختیار 
نماینــدگان جامعه کارگری قرار نگرفته اســت و 

نماینــدگان جامعه کارگــری ابزاری برای مطالبه 
حقوق کارگران ندارند.رئیس پیشــین کانون عالی 
انجمــن صنفی کارگران ایران بابیان اینکه ســال 
گذشــته ما در  کانون عالی انجمن صنفی کارگران 
ایران با ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شــورای اسالمی متذکر شدیم که جامعه 
کارگری مشــکالت فراوانی دارد و این مشکالت از 
معیشــت و امنیت شــغلی هم گذشته و خواستار 
برگزاری جلســه ای توســط کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان دولت و 
نمایندگان جامعه کارگری برای بررسی و رسیدگی 
به مشکالت جامعه کارگری شدیم، اما کمیسیون 
اجتماعی حتی به نامه ما جواب هم نداند.چمنی در 
پایان تأکید کرد: متأســفانه جامعه کارگری حامی 

ندارد و کسی پاسخگوی مشکالت آن ها نیست.

گفت و گو

نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی گفت: افزایش رقم 
یارانه هــا، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران نمی کند و دولت باید به 
مردم کاال با قیمت مناسب دهد.محمدحسین فرهنگی  درباره سازوکار 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جایگزین 
مناســبی داشته باشــد، ایرادی ندارد.وی بیان کرد: بنده معتقدم که 
دولــت بــه جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بایــد به مردم کاال با قیمت 
مناســب دهد.نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: دولت باید سازوکاری را فراهم کند که کاالهای اساسی با قیمت 

مناســب در اختیار مردم قرار گیرد. پول دادن به مردم و افزایش رقم 
یارانه هــا، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران نمی کند چرا که رشــد 
تورم بیشتر از این پول و ارقامی است که در قالب یارانه به مردم داده 
می شــود.فرهنگی تاکید کرد: در صورتی که دولت کاالی ســهمیه ای 
در نظــر گیــرد و به مردم دهد، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام خوبی 
اســت اما اگر دولت چنین برنامه ای را در دســتور کار نداشــته باشد، 
نباید ارز ترجیحی حذف شــود.وی در تشــریح نحوه تخصیص کاالی 
سهمیه ای به مردم، اظهار داشت: در حال حاضر کارت های الکترونیک 

وجود دارد و می توان از این طریق کاالهای ســهمیه ای را تعیین و در 
این کارت ها تعریف کرد تا مردم بتوانند به کاالهای اساسی دسترسی 
داشته باشند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
درباره معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: یکی از معایب اصلی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی آن بود که این ارز به جیب دالالن می رفت اما یکی از محاسن 
ارز ترجیحی آن است که قیمت کاالها به ویژه کاالهای اساسی را در 
حد قابل قبولی نگه می دارد و باعث می شود مردم به کاالهای اساسی 

با قیمت مناسبی دسترسی داشته باشند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی:

افزایش یارانه ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران نمی کند

گزارش
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نفت و انرژی ۴

سخنگوی صنعت برق خبر داد ؛

افزایش تعرفه برق پرمصرف ها از اول بهمن ماه
سخنگوی صنعت برق گفت که طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان 
پر مصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد و این دسته 
از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت خواهند کرد.

مصطفی رجبی مشــهدی با بیان اینکه  قطعا قبوضی که بعد از بهمن 
ماه صادر می شــوند با تعرفه های جدید خواهد بود، اظهار کرد: پیش 
بینی شــده در این طرح برای مشــترکانی که میزان مصرف آن ها زیر 
الگوی کم مصرفی اســت مشــوق هایی لحاظ شود. سخنگوی صنعت 
برق افزود: الگو کم مصرفی افزایش پیدا کرده یعنی کســانی که زیر 
۵۰ درصــد الگــو منطقه باشــند در ماه های غیــر گرم ۱۰۰ کیلووات 

ســاعت بــرای مناطق عادی و برای ماه هــای غیر گرم ۱۵۰ کیلووات 
ســاعت لحاظ می شود اگر مشــترکی ماهیانه میزان مصرفی زیر این 
اعداد داشته باشد و عالوه بر آن تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان 
بهزیســتی باشــد برابر بند یک تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
از تعرفه رایگان برخوردار می شود.ســخنگوی صنعت برق در پاســخ 
به این سوال که قبض برق برای کنتورهای تجمیعی چگونه محاسبه 
می شــود نیز گفت: تعداد این کنتورها  بســیار اندک اســت در برخی 
روستاها چنین کنتورهایی وجود دارد که اعالم شده برای جداسازی  
اقالمات الزم انجام شــود، در شــهرها نیز اگر دو خانوار از یک کنتور 

اســتفاده می کنند می توانند برای تفکیک کنتور درخواســت خود را 
ثبت کنند و در ســریع ترین زمان این کار انجام خواهد شــد و مشکلی 
در این خصوص وجود ندارد و مشــترکان می توانن انشــعاب جداگانه 
ای را دریافت کند.رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق  در ادامه با 
بیان اینکه ۷۵ درصد مشــترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و 
تنها ۲۵ درصد که حدود هفت میلیون مشترک را شامل می شود جز 
مشترکان پر مصرف هستند، گفت: البته در مناطق مختلف پراکندگی 
ها متفاوت اســت، در مجموع این دســته از مشــترکان که بیش از  حد 

مصرف منطقه مصرف دارند شامل حال این طرح خواهند شد. 

کشور پرداخت می شود سالیانه حدود 365 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در 
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كوتاه از انرژی

بین الملل

کارشناس مدیریت منابع آبی:

برنامه استفاده از آب های ژرف را 
کنید متوقف 

آب های ژرف شــامل آب هــای زیرزمینی 
اســت کــه در عمق بیــش از ۱۵۰۰ متری 
زمیــن قرار دارد. البته برخی کارشناســان 
آب هــای پایین تر از عمق ۳۰۰ متری زمین 
را آب ژرف می دانند، چراکه به سادگی قابل 
دستیابی نیست. هرچند بخشی از این آب ها، 
بــه عنــوان آب های فســیلی چندین هزار 
ســاله و تجدیدناپذیر شــناخته می شود، اما 
تحقیقات علمی نشان می دهد حجم عظیمی 
از آب های ژرف، قابل اســتفاده است.اخیرا 
علی اکبر محرابیان- وزیر نیرو - اســتفاده از 
آب ژرف را راهکاری برای حل مشــکل آبی 
کشور اعالم کرده به گفته او  باید منابع تأمین 
آب را متنــوع و عــالوه بر تأمین آب از دریا از 
منابع آب ژرف نیز استفاده کنیم که در شرق 
ایران می توان در عمق دو تا ســه هزار متری 
زمین از آن اســتفاده کــرد. تاکنون دو چاه 
ژرف در کشــور به آب رسیده است، ای سی 
)EC( آب حدود ۱۲ هزار بوده که با دشواری 
با تصفیه ساده می توان از آب استفاده کرد و 
نرخ تمام شــده آب نسبت به خطوط انتقال 

در برخی موارد، بسیار کمتر است.وزیر نیرو 
بــه تازگــی نیز در این رابطه گفت: مطالعات 
و اکتشــافات خوبی انجام شــده و قرار است 
با رعایت مالحظات زیســت محیطی به اجرا 
برســد و این طرح اکنون در مرحله مطالعه 
قرار دارد.صحبت های وزیر نیرو انتقادهایی 
را دربرداشــته، داریوش مختاری کارشناس 
مدیریــت منابع آبی در این باره گفت: برای 
آب های ژرف جایگاه حقوقی درستی تعریف 
نشده است، قوانین موجود در حوزه آب نیاز به 
بازنگری دارند و باید مورد توجه قرار بگیرند و 
اگر مباحثی از نظر حقوقی مشخص و شفاف 
نیســتند الزم است معیارهای دقیقی برای 
آن بیابیــم.وی با بیان اینکه اگر بحث حقوق 
منابــع را در نظــر بگیریم بهره برداری از آب 
های ژرف از نظر حقوق بین نسلی نیز مورد 
تایید نیست، گفت: با توجه به اینکه مدیریت 
خوبی در منابع آبی صورت نگرفته و ما یک 
بازنده بزرگ در حفظ منابع آبی هستیم بهتر 
است که دیگر به منابع آیندگان دست درازی 

نکنیم.

کارشناس انرژی:

کنونی تعرفه گذاری در ایران   شیوه 
باید اصالح شود

یک کارشناس انرژی گفت: به سه دلیل ایجاد 
عدالت، جلوگیری از هدررفت گســترده منابع 
انرژی و جلوگیری از مشکالت زیست محیطی 
سال ها پیش کارشناسان تعرفه گذاری پلکانی 
را به دولت پیشنهاد داده بودند.جواد نوفرستی، 
کارشــناس انرژی در رابطه با مصرف انرژی در 
ایران گفت: موضوع اولی که باید دقیق مشخص 
شــود این اســت که آیا ما انرژی را زیاد مصرف 
می کنیم یا بد مصرف می کنیم. مثاًل گاهی گفته 
می شــود که مصرف ســوخت ما نسبت به یک 
کشــور باالتر اســت در صورتی که این مقایسه 
غلط اســت زیرا باید دید شرایط مصرف انرژی 
و انرژی هــای جایگزین در آن کشــور چگونه 
است.وی افزود: اما شاخص مهمتری که نشان 
می دهد مصرف انرژی در ایران بسیار غیر بهینه 
و غیر مولد است، شاخص »شدت انرژی« است. 
این شــاخص میزان کل انرژی مصرف شــده 
را بر تولید ناخالص داخلی تقســیم می کند و 
 GDP میزان انرژی صرف شــده برای هر واحد
را محاســبه می کند. با مقایســه این شاخص 
می توانیم بفهمیم که ما به راحتی انرژی را در 

کشور می سوزانیم و نه تولیدی متناسب با آن 
بدســت میاوریم و نه با توجه به حجم آلودگی 
شهرها رفاهی بدست میاوریم.نوفرستی افزود: 
بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا بیشتر از ما 
انرژی مصرف می کنند ولی نوع اســتفاده مهم 
است. برای رفع این مشکل راهکارهای مختلفی 
پیشنهاد شده که باید توجه داشت راهکار خوب 
با توجه به شــرایط زمانی و اجتماعی سنجیده 
می شــود.این کارشناس انرژی تصریح کرد: در 
کشور ما چون تعرفه ها وزن و اهمیتی ندارند، 
نــه مصرف کننده میل به کاهش مصرف خود 
دارد و نه تولید کننده میل به تولید وســایل با 
راندمان باال و این ســیکل مدام در حال تکرار 
اســت. بنابراین موضــوع اول اصالح تعرفه ها 
اســت.گاهی اوقات ارقــام نجومی برای یارانه 
پنهان انرژی بیان می شــود که ناشی از اشتباه 
در محاســبه است. در واقع اگر ما می توانستیم 
هــر آنچــه را در داخل مصرف نمی کنیم صادر 
کنیــم و از درآمــد آن بهــره ببریم این منطق 
درستی بود ولی وقتی امکان پذیر نیست نباید 

اینگونه محاسبه شود.

خبر ویژه

مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شــرب تهران گفت: تمامی 
خروجی ســد های تهران به پیشــرفته ترین دســتگاه های کنترل 
کیفیت مجهز شــده اســت و بر اســاس اطالعات موجود در حال 
حاضر هیچ مشکل کیفی در هیچ یک از سد های تهران وجود ندارد. 
محســن اسالمی زاده گفت: شــرکت آب منطقه ای تهران، متولی 
تامین آب با کیفیت برای تمامی مصارف اســت که در این راســتا 
اقدامــات متعــددی به منظور حفــظ کمیت و کیفیت آب به عمل 
می آیــد. یکی از موارد بســیار پــر اهمیت، حفظ کیفیت منابع آب 

شرب بوده که از طریق پنج سد تامین می شود.
او گفت: بخش عمده ای از منابع آالینده از طریق ساخت و ساز های 

غیرمجــاز و تخلیه فاضالب های مرتبط با این پدیده اتفاق می افتد 
کــه در ایــن ارتباط نیز بیشــترین میزان قلع و قمع مســتحدثات 
آالینده در کل کشــور در اســتان تهران صورت گرفته و بر اســاس 
صورت جلسات بیش از ۱۵۰۰ واحد و مستحدثه در پنج سال اخیر 

تخریب شده است.
مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران ادامه داد: در کنار 
موارد فوق همکاری ســازنده ای بین شرکت آب منطقه ای تهران و 
دستگاه های خدمت رسان شکل گرفته به نحوی که ۱۰۰۰ مخزن 
تخلیه مکانیزه زباله در استان های تهران و البرز توسط این شرکت 

نصب شده است.

ح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران :  مجری طر

کیفی در سد های تهران وجود ندارد  هیچ مشکل 

خبر ویژه

نفت در آستانه ثبت 
 بزرگترین رشد ساالنه 

در 1۲ سال گذشته
قیمــت نفت در معامــالت روز جمعه 
بــازار جهانی کاهش یافــت اما تحت 
تاثیــر احیای اقتصاد جهانی از پاندمی 
کوویــد ۱۹، در مســیر ثبت بزرگترین 
رشد قیمت ساالنه در ۱۲ سال گذشته 
قرار دارد. بهای معامالت نفت برنت ۳۱ 
ســنت معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت 
و به ۷۹ دالر و ۲۲ ســنت در هر بشــکه 
رســید. بهای معامالت وست تگزاس 
آمریکا با ۳۷ ســنت معادل ۰.۵ درصد 
کاهش، به ۷۶ دالر و ۶۲ ســنت در هر 
بشــکه رســید.نفت برنت با ۵۳ درصد 
افزایش، سال ۲۰۲۱ را به پایان می برد 
در حالی که وســت تگزاس اینترمدیت 
به سمت ۵۷ درصد رشد پیش می رود 
که قوی ترین عملکرد هر دو شــاخص 
از ســال ۲۰۰۹ است که قیمت ها بیش 
از ۷۰ درصــد افزایــش یافتند. هر دو 
شــاخص در اکتبر بــه باالترین قیمت 
ســال ۲۰۲۱ صعود کردند و نفت برنت 
به ۸۶ دالر و ۷۰ ســنت در هر بشــکه 
صعود کرد که باالترین رکورد از ســال 
۲۰۱۸ بود و وست تگزاس اینترمدیت 
به ۸۵ دالر و ۴۱ ســنت در هر بشــکه 
رســید که باالترین حد از سال ۲۰۱۴ 
بود.انتظــار می رود قیمت های جهانی 
نفت سال آینده که تقاضا برای سوخت 
جهت بهبود بیشتری پیدا می کند، به 
سطح باالتری صعود کنند.کارشناسان 
سالمت آمریکا به شهروندان آمریکایی 
هشــدار دادند برای تشــدید گسترش 
بیمــاری در هفته هــای آینــده آماده 
شــوند و نــرخ ابتــال احتمــاال پس از 
تعطیالت ســال نو و بازگشایی مدارس 
پس از تعطیالت زمستانی، افزایش پیدا 
خواهــد کرد.چهار منبع آگاه در اوپک 
پالس به رویترز گفتند: در شرایطی که 
نفت نزدیک ۸۰ دالر مانده است، اوپک 
و متحدانش شــامل روســیه احتماال 
سیاســت افزایش تدریجــی عرضه را 

ادامه می دهند .

 دستور چین 
 به شرکت های دولتی برای 

کاهش مصرف انرژی
مقامات چین در راستای برنامه کاهش 
انتشــار آالیندگی پیــش از پایان دهه 
جاری، از شرکت های دولتی خواستند 
مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن 
را تا ســال ۲۰۲۵ در مقایســه با سطح 
ســال ۲۰۲۰ کاهش دهند. کمیسیون 
دولتــی و نظارت بر دارایی های دولتی 
در بیانیــه ای اعالم کرد شــرکت های 
تحــت کنتــرل دولت در چیــن باید 
مصــرف انرژی خــود را به ازای هر ۱۰ 
هــزار یوان )۱۵۷۰ دالر( ارزش تولید، 
تــا ســال ۲۰۲۵ بــه ۱۵ درصد پایین 
ســطح مشاهده شــده در سال ۲۰۲۰ 
کاهش دهند.شــرکت های دولتی هم 
باید انتشار دی اکسید کربن را به ازای 
هــر ۱۰ هزار یوان )۱۵۷۰ دالر( ارزش 
تولید تا سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۸ درصد 
در مقایسه با سال ۲۰۲۰ کاهش دهند.

چین که رسیدن به سطح کربن خنثی 
تا سال ۲۰۶۰ را هدف گرفته است، یک 
هدف میان مدت برای کاهش انتشــار 
دی اکســید کربن پیش از سال ۲۰۳۰ 
دارد.مقامــات چینی اوایل امســال به 
صنایــع انرژی بر ماننــد پاالیش نفت، 
فوالدســازی، تولید آلومینیوم و تولید 
سیمان دستور داده بودند باید بیش از 
۳۰ درصد از ظرفیت تولیدشان مطابق 
با استانداردهای بهره وری انرژی باشد.

با وجود تعهدات برای کاهش آالیندگی 
و سرمایه گذاری های بزرگ در ظرفیت 
انــرژی تجدیدپذیر، چین همچنان به 
زغال ســنگ وابسته است زیرا اقتصاد 
این کشور از افت ناشی از شیوع کووید 
۱۹ بســیار سریع تر از حد انتظار بهبود 
پیدا کرده اســت. چین در سال ۲۰۲۰ 
بــا وجود اعتراض کنشــگران اقلیمی، 
همچنــان بــه ظرفیت تولیــد زغال 
ســنگ افزود.آژانس بین المللی انرژی 
در گزارش ســاالنه زغال سنگ ۲۰۲۱ 
اعــالم کرد بهبود اقتصادی از پاندمی، 
تولیــد نیروی زغال ســوز را به رکورد 
باالی جدیدی در ســال ۲۰۲۱ رساند 
و تقاضــای جهانی برای زغال ســنگ 
احتماال ســال آینده بــه رکورد باالی 

جدیدی می رسد .

وزیر نفت:

ح ســاماندهی کارکنان قرارداد  طر
موقت صنعت نفت عملیاتی شــد

 جواد اوجی وزیر نفت در توئیتی نوشت: پس 
از گذشــت ۸ ســال از وعده های داده شده به 
همــکاران قرارداد موقت صنعت نفت، به لطف 
خدا این وعده ها در دولت مردمی رنگ تحقق 
به خود گرفت و طرح ساماندهی این همکاران 

عملیاتی شد.

رییس هیات مدیره شتابدهنده دانش بنیان 
تخصصــی صنعت انرژی  خبر داد؛

دستیابی محققان به فناوری 
احیای چاه های مرده نفتی

شــتابدهنده دانش بنیــان تخصصی صنعت 
انــرژی با حمایــت از تیم های فنــاور موفق 
شــده است عالوه بر ارائه فناوری برای احیای 
چاه های مرده نفتی، دســتگاهی را برای انجام 
ارزان قیمت تســت کاتالیست ها بسازد.سید 
جالل الدین ســجادی، رییــس هیات مدیره 
شــتابدهنده دانش بنیــان تخصصی صنعت 
انرژی با بیان اینکه شتابدهنده هایی که تاکنون 
در کشــور تاسیس شده اند، به صورت عمومی 
فعال هستند، گفت: این شتابدهنده ها تیم های 
فناور از هر حوزه ای را پذیرش و از آنها در جهت 
تجاری ســازی ایده ها حمایت می کنند.وی با 
بیان اینکه این شــتابدهنده تخصصی یکی از 
زیرشاخه های اصلی هلدینگ پتروبرهان )یکی 
از هلدینگ های منتخب وزارت نفت( است که 
با انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری به صورت تخصصی تاسیس 
شــد، اظهــار کــرد: مهمترین مزیــت این 
شــتابدهنده داشتن بزرگترین فضای استقرار 
در میان شتابدهنده های مستقر در پارک علم و 
فناوری دانشگاه شهید بهشتی است، همچنین 
شبکه  وسیع ارتباطی این شتاب دهنده امکان 
ســرمایه گذاری و حمایت های مالی فراوانی را 
برای ایده های استارت آپ های نوپا ایجاد کرده 
است.سجادی اضافه کرد: این شتابدهنده با در 
دســت داشتن شبکه  ارتباطات زیرساخت ها، 
منتورهــا و لیدرهای مجرب در صنعت نفت و 
گاز و پتروشــیمی از استارت آپ ها تا رسیدن 
به فنــاوری حمایت خواهد کرد.رییس هیات 
مدیره این شــتابدهنده، نفت، انرژی، محیط 
زیست و آب شیرین کن ها را از جمله زمینه های 
فعالیت این شــتابدهنده عنوان کرد و یادآور 
شــد: اغلب کارفرماهــای حوزه های مرتبط با 
انرژی مجبور هســتند ساالنه میلیون ها دالر 
نیازهای خــود را از خارج خریداری می کنند 
و از ســوی دیگر افــراد صاحبان ایده ای را در 
این حوزه ها در کشــور داریم که قادر به رفع 
نیازمندی هــای این بخش ها هســتند.وی با 
اشــاره به وجود یکسری ســرمایه های ثابت 
در شــهرک های صنعتــی در قالب تجهیزات 
صنعتــی، ادامه داد: ما به عنوان شــتابدهنده 
تخصصی در میان این ۳ ضلع قرار داریم که از 
یک طرف نیازهای صنعتی را دریافت و با انتشار 
فراخوانی، تیم هــای فناور را جذب می کنیم. 
ایــن تیم هــا در دوره های پیش شــتابدهی  و 
شــتابدهی مورد حمایت قــرار می گیرند و با 
برگزاری دوره های آموزشــی آنها را تا رسیدن 
به ســاخت نمونه اولیه از محصول خود یاری 
می کنیم.ســجادی با بیــان اینکه نمونه اولیه 
محصوالت ایــن تیم ها با حمایت کارگاه های 
شــهرک های صنعتی ساخته می شوند، گفت: 
عالوه بر آن دانشگاه ها و آزمایشگاه های مرجع 
محصــوالت این تیم هــا را از نظر کیفی مورد 
ارزیابی قرار می دهند.مدیر این شــتابدهنده 
تخصصــی حوزه انرژی با تاکیــد بر اینکه در 
انتهــای این فرآیند زنجیره ای از تامین کننده 
خدمات صنعتی در حوزه انرژی تشکیل خواهد 
شد، افزود: از این طریق تاکنون ۱۲ تیم جذب 
این شتابدهنده شدند که ۶ تیم در دوره پیش 
رشــد و ۶ تیم موفق به راه اندازی شرکت های 
فناور در حوزه انرژی شده اند.سجادی به برخی 
از موفقیت های تیم های جذب شــده در این 
شتابدهنده اشاره کرد و گفت: یک تیم پذیرش 
شده در حوزه ازدیاد برداشت و احیای چاه های 
مرده فعال شده است. ما برای احداث چاه های 
جدیــد نفتی نیازمند صرف هزینه های زیادی 
هســتیم، ولی این تیم به فناوری ای دســت 
یافتنــد که قادر اســت چاه های مرده نفتی را 
احیا کند.رییس هیات عامل این شــتابدهنده 
دانش بنیــان ارائــه پلتفرم آنالیــن کاالهای 
پروژه هــای نفت و انرژی را از دیگر محصوالت 
تولید شــده در این شتابدهنده دانست و ادامه 
داد: ایــن پلتفــرم به صورت آنالین به کارفرما 
اعالم می کند که اقالم مورد نیاز خود را چگونه 
تامین کند.وی از راه اندازی پایلوت کاتالیست 
در این شتابدهنده خبر داد و در این باره توضیح 
داد: این تیم دســتگاهی را ســاخته است که 
می تواند با هزینه های پایین، کاتالیســت های 
تولید شــده را مورد تســت و آزمون قرار دهد.
ســجادی با بیان اینکه صاحبان این طرح ها از 
تیم به شــرکت تبدیل شده اند، یادآور شد: ما 
بازوهای کارفرمایان هســتیم و از آنها دعوت 
می کنیم تا در این شــتابدهنده نیازهای خود 

را ارائه دهند .

سالیانه حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در 
کشور پرداخت می شود، یارانه ای که فقط ۴۸ درصد از 
جمعیت کشور به واسطه دارا بودن خودرو از آن بهره مند 
هستند و ۵۲ درصد دیگر سهمی در آن ندارند. از همین 
رو دولت به دنبال آن است تا توزیع یارانه بنزین در کشور 
عادالنه شود.ایران در سال ۲۰۲۰ میالدی، در مجموع 
۲۹.۶ میلیارد دالر یارانه در بخش انرژی پرداخت کرده 
کــه نشــان می دهد بیــش از ۱۶ درصد از یارانه انرژی 
پرداخت شــده در جهان ســهم ایران است.با توجه به 
جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران در آن سال، سهم هر 
ایرانی از یارانه انرژی با دالر ۲۶ هزار تومانی، ۹.۵ میلیون 
تومان بوده است.اگرچه بیشترین یارانه پرداخت شده در 
بخش انرژی ایران مربوط به گاز است اما سوخت های 
مایــع نیز حجم بزرگــی از یارانه ها را به صورت پنهان 
می بلعند.در برخی موارد مانند گازوئیل یارانه پرداخت 
شده تقریبا به صورت مساوی بین مردم توزیع می شود 
اما در زمینه یارانه بنزین ماجرا بســیار متفاوت اســت.
بررســی ها از داده های هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار 
نشــان می دهد اکنون ۱۸.۵ میلیون خودروی سواری 
شخصی و عمومی در کشور وجود دارد.این بدان معنا 
است که از هر هزار ایرانی، ۲۱۸ نفر مالک خودرو هستند.

اما مالکیت خودرو چندان عادالنه نیست. جمعیت ایران 
در حــال حاضــر کمی بیش از ۸۴ میلیون نفر اســت. 
از ایــن تعداد حــدود ۶۳ میلین نفر معادل ۷۵ درصد 
جمعیت در شهرها و ۲۱ میلیون نفر چیزی حدود ۲۵ 
درصد نیز در روستاها ساکن هستند.با توجه به اینکه 

۲۴ میلیون خانوار در کشور زندگی می کنند و جمعیت 
هر خانوار نیز به طور متوســط ۳.۳ نفر )این نســبت در 
شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد( است، بنابراین حدود 
۱۹ میلیون خانوار شهرنشین و ۶.۴ خانوار روستانشین 
در کشور حضور دارند.اطالعات مرکز آمار نشان از آن 
دارد که ۳۴ درصد از خانوارهای روستایی و ۵۳ درصد 
از خانوارهای شهری حداقل یک خودرو دارند.بررسی ها 
در خصوص وضعیت جمعیتی خانوارهای شــهری و 
روســتایی و درصد مالکیت خودروی خانوارها نشــان 
می دهد ۱۰ میلیون خانوار شــهری و تنها ۲ میلیون 
خانوار روســتایی در کشور مالک خودرو هستند و اگر 

درصد مالکیت کل جمعیت کشــور را با توجه به این 
اعداد محاسبه کنیم، تنها ۴۸ درصد از خانوارها حداقل 
مالک یک خودرو هستند.ناعادالنه بودن توزیع خودرو 
در همین جای کار خودنمایی می کند. با توجه به وجود 
۱۸.۵ میلیون خودرو در کشور و سکونت ۲۵.۵ میلیون 
خانوار، اگر هر خانوار تنها یک خودرو داشــت، ۷۲.۵ 
درصد از خانوارهای کشور باید صاحب خودرو می بودند 
که در عمل اینگونه نیست.بنابراین تا همین جای کار 
نیز یارانه بنزین توزیع شده در کشور با توجه به تعداد 
خودروها به جای آنکه به ۷۲ درصد از خانوارها برســد 
تنها شامل حال ۴۸ درصد می شود.مشکل بزرگتر اما 

جای دیگری است.نگاهی به قیمت بنزین با عدد اکتان 
۹۲ در معامالت خلیج فارس نشان می دهد هر بشکه 
بنزین که معادل حدود ۱۵۹ لیتر است و یک محاسبه 
ساده نشان می دهد هر لیتر بنزین در خلیج فارس در 
سال جاری حدود ۵۰ سنت بوده که با میانگین قیمت 
۲۶ هزار تومان برای هر دالر، هر لیتر بنزین در خلیج 
فارس ۱۳ هزار تومان قیمت می خورد.با توجه به قیمت 
هزار و ۵۰۰ تومانی برای بنزین ســهمیه ای و ۳ هزار 
تومانی بنزین آزاد، هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز ۱۰ هزار تومان 
یارانه دریافت می کند تا به قیمت های امروز به دست 
مصرف کننده ایرانی برســد. از سوی دیگر ایرانی ها به 
طور میانگین در سال جاری روزانه ۸۵.۵ میلیون لیتر 
بنزین مصرف کرده اند که از این میزان ۶۰ میلیون لیتر 
بنزین سهمیه ای و ۳۵.۵ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد بوده 
اســت.با توجه به پرداخت یارانه بنزین در هر دو مورد، 
روزانه ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین سهمیه ای و 
۳۵۵ میلیارد تومان یارانه به بنزین آزاد تعلق می گیرد 
که نشــان می دهد دولت هر روز بیش از هزار میلیارد 
تومان یارانه به بنزین می دهد.با یک حسابی سرانگشتی 
یارانه پرداخت شــده به بنزین در ماه ۳۰ هزار میلیارد 
تومان و در ســال ۳۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

یارانه ای که ۵۲ درصد از خانوارهای کشور از آن محروم 
هستند و این یارانه به مالکان خودرو تعلق می گیرد که 
در اغلب موارد جزو افراد ثروتمند هستند که هر خانواده 

چندین خودرو دارند.
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55بانک و بیمه
 مدیرعامل بانك صنعت و معدن 

در سفر به استان خوزستان: 

افزایش کارایی سیاست های 
اعتباری با استفاده از تامین 

مالی زنجیره تامین

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: 
اســتفاده از تأمین مالی زنجیره تأمین سبب 
افزایش کارایی سیاست های اعتباری و تعادل 
بخشــی به ترازنامه بانک ها و بهبود شــاخص 

های سالمت شبکه بانکی می گردد.
حســین مهری با همراهی جمعی از مدیران 
ارشــد این بانک به خوزســتان سفر کرد و در 
بدو ورود به این استان مورد استقبال مقامات 

استانی قرار گرفت.
حســین مهری در گفتگو با خبرنگاران هدف 
از سفر به استان خوزستان را پیگیری اجرای 
طرح های مصوب این بانک و تسریع در تکمیل 
پروژه هایی است که با حمایت تسهیالتی بانک 

صنعت و معدن در دست اقدام می باشند.
وی خاطرنشــان کــرد: بانک صنعت و معدن 
در مجموع ۱۴۸ پروژه متوســط و بزرگ را در 
اســتان خوزســتان تأمین اعتبار نموده است 
کــه تا کنون ۴۴ پروژه مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به بهره 
برداری از پروژه پتروشــیمی مسجد سلیمان 
که اخیرا مورد بهره برداری قرار گرفته است، 
گفت: تأمین اعتبار این پروژه بزرگ به میزان 
۴۵۰ میلیون یورو بوده است که بانک صنعت و 
معدن از طریق فاینانس با کشور چین موفق به 
ضمانت و ارائه این تسهیالت شد و بهره برداری 
از این پروژه عظیم تحوالت گسترده ای را در 

این منطقه به دنبال داشته است.
مهــری به بهــره برداری از پروژه پارس کیمیا 
کلر اشــاره کرد و اذعان داشــت: بانک صنعت 
و معدن برای تکمیل این پروژه که در ســفر 
ریاســت محترم جمهور به استان خوزستان 
مورد تأکید قرار گرفت نیز به میزان ۱۵ میلیون 
یورو به صورت تسهیالت ارزی و ۲۱۰ میلیارد 
ریال به شــکل تســهیالت سرمایه در گردش 

تامین اعتبار کرده است.
وی مجمــوع تعهدات ســرمایه گذاری بانک 
صنعت و معدن در اســتان خوزســتان را ۱ 
میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: بخش مهمی 
از تعهدات بانک در استان خوزستان عملیاتی 
شده و مابقی تعهدات در دست اقدام می باشد؛ 
بانــک صنعت و معدن تا کنون به میزان ۴۵۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به صورت سرمایه 
در گردش و ایجادی در اســتان خوزســتان 

تأمین اعتبار نموده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن از بهره بردای 
دو نیــروگاه مورد حمایت ایــن بانک در این 
اســتان اشــاره کرد و گفت: در صنایع نفت و 
پتروشــیمی جهت گیری های کارشناســی 
گســترده ای صــورت گرفتــه کــه به زودی 
خبرهای خوبی برای مردم شــریف خوزستان 

به همراه خواهد داشت.
حســین مهری تصریح کــرد: بانک صنعت و 
معدن به تمامی فعاالن اقتصادی، معدنکاران، 
صنعت گران و کارآفرینان این استان تعهد می 
دهد که در راســتای رشد و شکوفایی صنعتی 
و معدنی خوزســتان، کلیه طرح های توجیه 
دار و متناسب با آمایش سرزمینی این استان 

را مورد حمایت الزم قرار دهد.
وی اولویــت حمایتی بانــک صنعت و معدن 
را پــروژه های صــادرات محور و دانش بنیان 
عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغه های جدی 
این روزهای وزارت صمت موضوع تأمین مالی 
زنجیره اســت که در این راستا بانک صنعت و 
معدن به صورت پایلوت کار خود را در مســیر 
شــفافیت و عدم انحراف منابع و همین طور 
هدایت صرف به ســمت تولید عملیاتی نموده 

است.
شیوه های نوین تأمین مالی در دستور کار 

بانــک صنعت و معدن
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ادامه برنامه 
های فشرده خود در سفر به استان خوزستان، 
در جمــع کارآفرینــان و تولیدکنندگان این 
استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثار و 
جانفشانی های مردم خوزستان در هشت سال 
دفاع مقدس و تالش های آنان در آبادسازی و 
عمران این اســتان پهناور پس از پایان جنگ 
تحمیلی، عنوان داشــت: ایــن منطقه هنوز 
قابلیت های بســیاری برای صنعتی شــدن و 
توسعه دارد که اگر مورد توجه قرار بگیرد، می 
تواند به یکی از نقاط جذاب و ســودآور برای 
سرمایه گذاران حوزه تولید کشور بدل شود.

دکتر مهری بیان داشــت: باید با حمایت همه 
جانبــه از بخش صنعت و معدن این اســتان 
از طریق شــیوه های نویــن تامین مالی وارد 
عمل شویم و از همه فرصت های موجود بهره 

برداری کنیم.

اخبار

در ٩ ماهه اول ١٤٠٠ صورت گرفت 
رشد ١۴٣ درصدی حمایت بانک صادرات 

ایران از کسب و کارهای روستایی

 تســهیالت حمایتی ۴۱۸ میلیــارد ریالی بانک 
صــادرات ایران برای توســعه کســب و کارها و 
انشــعابات روســتایی در ۹ ماهه اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۳ درصد رشد 
ثبــت کرد. این بانک عالوه بر حمایت از احداث و 
بهینه ســازی مسکن و حمام روستایی در کشور، 
طی ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ برای توسعه کسب و کار و 
توسعه خطوط آب و فاضالب و همچنین افزایش 
گازرسانی به روستاهای کشور، بیش از ۲۹۰۰ فقره 
وام به ارزش بیش از ۴۱۸ میلیارد ریال پرداخت 
کرده که نســبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۳ 
درصد رشد ثبت کرده است. این بانک همچنین 
در این مدت بالغ بر ۱۷ هزار وام حمایتی به ارزش 
هفــت هزار و ۳۹۰ میلیــارد ریال برای احداث و 
بهینه ســازی مسکن روستایی پرداخت کرده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش 
داشت. بانک صادرات ایران طی ۹ ماهه اول سال 
جاری بالغ بر ۱۵۸ هزار فقره تسهیالت حمایتی 
قرض الحســنه بالــغ بر ۴۱ هــزار میلیار ریال در 
بخش های مختلف معیشتی، اشتغالزایی و ازدواج، 
ودیعه مسکن، زندانیان نیازمند، اقشار ویژه و غیره 
پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۵۷ درصد افزایش ثبت کرده است.

 در جهت اجرای مصوبه سفر رییس جمهور 
به استان خوزستان به انجام رسید؛ 

مشارکت و حمایت بانک صنعت و 
معدن در جابجایی شرکت کربن اهواز

دکتر حســین مهری در تداوم برنامه های سفر 
به استان خوزستان در حاشیه بازدید از شرکت 
کربن اهواز در جمع خبرنگاران گفت: شــرکت 
کربــن اهــواز یکی از ۲۵ شــرکت برتر دارای 
جهش تولید در رتبه بندی شرکت های صنایع 
پتروشــیمی است و به تنهایی ۳۵ درصد دوده 
صنایع الستیک سازی کشور را تأمین می کند.
وی با اشاره به مشکالت متعدد اجتماعی ناشی از 
آالیندگی این واحد تولیدی در شهر اهواز گفت: در 
راستای اجرای مصوبه سفر ریاست محترم جمهور 
به استان خوزستان، بانک صنعت و معدن در جهت 
عمل به رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود، 
برای تأمین تســهیالت مورد نیاز جابجایی این 
شرکت از داخل شهر به بیرون آن اعالم آمادگی 
کــرد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشــاره 
به تأمین ۵۰ درصدی تسهیالت مورد نیاز پروژه 
جابجایی شــرکت کربن اهواز گفت: قرار اســت 
پروژه جابجایی شرکت کربن اهواز طی سه سال 
آینده مورد بهره برداری قرار گرفته و ضمن رعایت 
تمامی الزامات زیست محیطی، ارتقا تکنولوژی و 
فناوری خطوط تولید این واحد و همچنین افزایش 
صــادرات محصوالت تولیدی، همزمان با اجرای 
پروژه جابجایی و در قالب طرح توسعه این شرکت، 

مورد توجه و تمرکز جدی قرار بگیرد.

قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از بانک رفاه کارگران

دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از اقدامات 
حمایتی بانک رفاه کارگران در 
پی وقوع زمین لرزه در استان هرمزگان تشکر کرد. 
در پی وقوع زمین لرزه اخیر در استان هرمزگان دکتر 
اسماعیل للـه گانی مدیر عامل بانک رفاه، در نامه 
ای به دکتــر عبدالملکــی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مهم ترین اقدامات حمایتی این بانک 
در راســتای کمک رسانی به هموطنان زلزله زده 
را گــزارش کرد و وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
نیز از این اقدامات قدردانی کرد.  الزم به ذکر است، 
به دنبال وقوع زلزله اخیر در استان هرمزگان، بانک 
رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه 
مســئولیت اجتماعی نسبت به کمک رسانی به 
هموطنــان زلزله زده اقدامات مختلفی را اجرایی 
کــرد کــه از ان جمله می توان به تخصیص اقالم 
مورد نیاز به زلزله زدگان، مشــارکت در ســاخت 
و ساز منازل تخریب شده، ساخت یک باب مدرسه 
به نام شــهدای بانک رفاه کارگران و مشارکت در 
طرح ها و پروژه های اســتان در راســتای ایجاد 
اشتغال و رونق اقتصادی برای هموطنان زلزله زده 

و... اشاره کرد.

درحوزهسالمت بانکرفاهبهعنوانسازمانپاسخگوومسئولیتپذیر
بانک رفاه کارگران در چهارمین جشــنواره 
ملی صنعت سالمت محور به عنوان یکی از 
سازمان های پاسخگو و مسئولیت پذیر در 
حوزه ســالمت کشور معرفی و مورد تقدیر 

قرار گرفت.
در چهارمیــن جشــنواره ملــی صنعت 
ســالمت محور کــه بــا رویکــرد  ارتقای 
ســالمت صنایع تولیــدی و خدماتی  و با 
هدف  ارتقای ســطح بهداشــت و سالمت 
در تولیدات و خدمات صنایع سالمت محور 
کشــور ،  توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری 
ســازمانی در امر ســالمت  و  پاسخگویی 
فرآینــدی تولیدکننــدگان در خصوص 
محصــوالت و خدمــات ســالمت محور  
برگزار شــد، بانک رفاه کارگران به واسطه 
حمایت های گســترده و ارائــه خدمات 
فــراوان در حوزه ســالمت، به عنوان یکی 
از ســازمان های پاسخگو و مسئولیت پذیر 

در حوزه ســالمت کشور معرفی و با اهدای 
لوح، مورد قدردانی قرار گرفت. رئیس اداره 
بانکداری اختصاصــی بانک رفاه کارگران 
طی ســخنانی در این جشنواره، بانک رفاه 
را به عنوان بانکی ســالمت محور توصیف 
کرد و گفت: در سال های اخیر و در شرایط 
ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا، بانک رفاه 
حمایت های گســترده ای از حوزه سالمت 
کشور داشته است و با افتخار به فعاالن این 

حوزه خدمت رسانی کرده و می کند. 
وی از تکریم مشتری و ارباب رجوع به عنوان 
یکی از نقاط قوت بانک رفاه کارگران نام برد 
و گفت: توجه به درخواســت ها و نیازهای 
مشــتریان جزو رویکردهــای اصلی بانک 
رفاه اســت و همواره مــورد تاکید و توجه 
مدیران عالی بانک قرار دارد، به گونه ای که 
در هشــت سال متوالی رتبه اول کشور در 
حوزه مشتری مداری را کسب کرده است.  

پیام مدیرعامل بانک تجارت؛ 

  پتروشیمی  صنعت پیشران اقتصاد ملی 
مدیر عامل بانک تجارت همزمان با هشتم دیماه، 
در پیامی روز ملی صنعت پتروشیمی را به فعاالن 
تالشگر این صنعت ارزش آفرین تبریک و تهنیت 

گفت.
متن پیام دکتر هادی اخالقی فیض آثار به شرح 

زیر است:
به نام خالق هستی بخش

فــرآورده هــای نفتی امروزه نقش ارزنده ای را در 
اقتصاد کشــور ایفا می کنند که بخش مهمی از 
ایــن فرآورده ها مرتبط بــا صنعت ارزش آفرین 
پتروشیمی است. تنوع محصوالت پتروشیمی می 
تواند حلقه های مفقوده صنایع پایین دســتی را 

تکمیل کرده و بدون شک توسعه صنایع وابسته به 
این صنعت نیز در تامین مواد اولیه و رفع نیازهای 
صنایع داخلی کشور نقش بسزایی خواهد داشت. 
ســرمایه گــذاری و ورود بخش خصوصی به این 
صنعت در ســالهای اخیر از جذابیت ها و ارزش 
افزوده نهفته در صنعت پتروشیمی حکایت دارد.

بانــک تجارت به عنــوان بانک تخصصی صنعت 
پتروشــیمی ســالهای متمادی است که تعامل و 
همــکاری نزدیک با این صنعت اســتراتژیک را 
در کارنامه افتخارات خود داشــته و اکنون بخش 
اعظمــی از مراودات مالــی داخلی و بین المللی 
این صنعت در شبکه گسترده بانک تجارت انجام 

می شــود. باور داریم که همچنان ظرفیت های 
ارزشمندی در این صنعت وجود دارد و کارکنان 
حرفه ای بانک تجارت برای شناسایی و بارور شدن 

این ظرفیت ها در کنار فعاالن حوزه پتروشیمی به 
عنوان شرکای تجاری خود خواهند بود.

هشــتم دیماه را بهانه ای ارزشــمند می دانم تا 
ضمن تبریک روز ملی صنعت پتروشیمی، یکبار 
دیگر همت بلند مدیران، کارکنان، مهندســان و 
متخصصــان فرهیختــه و کاردان این صنعت را 
ستایش کرده و از درگاه خداوند بزرگ برای این 
عزیزان در مســیر بالندگی بیش از پیش اقتصاد 
ایران ســرافرازی و توفیق را آرزو کنم. با امید به 

فردای بهتر.
هادی اخالقی
مدیرعامل بانک تجارت

اقشار آسیب پذیر زیر چتر بانک صادرات ایران
 تعداد وام ودیعه مسکن پرداخت شده توسط بانک 
صادرات ایران تا پایان آذرماه ســال جاری از ۲۷ 

هزار فقره گذشت.
این بانک به منظور حمایت از مستاجران در دوران 
شیوع کرونا و از آغاز طرح ویژه پرداخت وام ودیعه 
مســکن از ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ تاکنون ۲۷ 
هزار و ۴۴۴ فقره وام ودیعه مســکن معادل شش 
هــزار و ۵۸۸ میلیــارد ریال به واجدین شــرایط 

پرداخت کرده است.
بانک صادرات ایران طی ۹ ماه اول ســال جاری، 
۱۲ هزار و ۳۵۱ فقره وام ودیعه مســکن به ارزش 
بالغ بر ۳ هزار و ۷۴۴ میلیارد ریال پرداخت کرد. 
همچنین تعداد وام های ودیعه مســکن پرداخت 
شــده توســط این بانک در ســال ۹۹ بیش از ۱۵ 

هــزار و ۹۳ نفــر به ارزش دو هزار و ۸۴۴ میلیارد 
ریــال بوده که جمعــا از آغاز طرح ویژه پرداخت 
ایــن وام تاکنــون ۲۷ هزار و ۴۴۴ فقره وام ودیعه 
مسکن معادل شش هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال به 

واجدین شرایط پرداخت شده است.

کمک به اقشــار آســیب پذیر در دوران شــیوع 
بیماری کرونا و کسب وکارها از جمله برنامه های 
حمایتــی بانــک صادرات ایــران در جهت انجام 
مســئولیت اجتماعی در دو ســال اخیر بوده که 
پرداخت وام ودیعه مســکن برای مســتأجران، از 
ابتدای شــهریورماه سال ۱۳۹۹، به اجرا درآمده 

است.
کمک به طرح های اشتغالزایی سازمان بهزیستی 
که طی ســالیان گذشته توســط بانک صادرات 
ایران همواره در قالب توانمندسازی خانواده های 
نیازمند انجام شــده اســت، همچنان مورد توجه 
است به نحوی که در ۹ ماهه اول سال جاری هزار 
و ۹۳۰ فقــره وام بــه ارزش بالــغ بر ۸۹۶ میلیارد 
ریال به واجدین شرایط در این سازمان پرداخت 

شده است.
بانک صادرات ایران طی همین مدت به پشتیبانی 
زندانیان نیازمند نیز توجه داشــته و به ۱۹۵ نفر 
از ایــن زندانیان بیــش از ۱۹۰ میلیارد ریال وام 
پرداخت کرده که در مقایســه با ۹ ماهه ۱۴۰۰ 

بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است.
بانک صادرات ایران طی ۹ ماه اول ســال ۱۴۰۰ 
با پرداخت بیش از ۱۵۸ هزار فقره تســهیالت با 
نرخ های ترجیحی و قرض الحســنه به ارزش بالغ 
بر ۱۱۴ هزار میلیارد ریال درقالب مسئولیت های 
اجتماعــی بــه واجدین شــرایط در بخش های 
مختلف اقتصادی و معیشــتی پرداخت کرده که 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشته بیش از ۵۷ 

درصد رشد ثبت کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد 

ح نهضت ملی تامین مالی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طر
مدیرعامل بانک مسکن از تامین مالی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 
طرح نهضت ملی مسکن متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه ها خبر داد. 
محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن در خصوص آخرین وضعیت 
تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: با آغاز فرایند ثبت 
نام توســط وزارت راه و شهرســازی در حدود ۲ میلیون نفر تاکنون در 

این طرح ثبت نام کرده اند.
مدیرعامل بانک مســکن ادامه داد: طبق قانون جهش تولید و تامین 
مســکن مصوب مجلس شــورای اسالمی، بانک مرکزی شبکه بانکی را 

برای تامین مالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف کرده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات این طرح از سوی بانک مرکزی به ۲۷ بانک 
و موسسه مالی و اعتباری عامل تخصیص داده شده است، افزود: سهم 

بانک مسکن تامین مالی به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال برای ۲۱۰ 
هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین در خصوص تامین مالی پروژه های 
باقی مانده از طرح اقدام ملی مسکن به عنوان تکالیف این بانک گفت: 
برای تامین مالی این طرح هم بیش از ۲۴۵ هزار نفر نزد بانک مسکن 
افتتــاح حســاب کردنــد و بیش از ۱۰۷ هزار میلیــارد ریال از جانب 
متقاضیان نزد بانک ســپرده گذاری شــده که از این میزان بیش از ۵۴ 

هزار میلیارد ریال به پروژه ها اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا وزارت راه و شهرسازی متقاضیان واجد 
شرایط را به شبکه بانکی معرفی کند تا بانک ها نیز در زمان باقی مانده 

سال با توجه به تکلیف قانونی نسبت به تخصیص منابع اقدام کنند.

خبر ویژه

مدیرعامل بانک پارسیان برای هفتمین دوره متوالی به عنوان رییس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی انتخاب شد.
در جلسه شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که با حضور مدیران عامل بانک ها و نمایندگان آنها و به منظور انتخاب رییس و اعضای هیات 
مدیره کانون برگزار شــد، اعضای کانون ضمن قدردانی از تالش های دکتر کورش پرویزیان در دوره پیشــین، به اتفاق آرا مجددا وی را به عنوان ریاســت شــورای 

عالی کانون انتخاب کردند.
کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی با ۱۹ عضوفعال از بانک ها و موسســات اعتباری، فعالیت خود را در ســال ۱۳۸۳ و با حضور ۴ بانک و یک موسســه 

اعتباری آغاز کرد و در این سال ها اقدامات اثرگذاری در راستای کمک به رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید داشته است.

 انتخاب مجدد دکتر پرویزیان 
کانون بانک های خصوصی به عنوان رییس 

اخبار
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به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی صورت گرفت؛

کتابخانه دیجیتال دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( اصفهان بهره برداری از نرم افزار 
اصفهان / گروه اســتان ها: به منظور گســترش 
فرهنــگ کتابخوانــی و اهمیت آن در ســطح 
جامعه، نرم افزار کتابخانه دیجیتال دانشــگاه 
معــارف قــرآن و عترت )ع( اصفهان مورد بهره 
برداری قرار گرفت.دکتر محسن حاج کاظمیان 
اظهار داشــت: فرهنــگ کتابخوانی از مواردی 
اســت که در ســطح جامعه بسیار حائز اهمیت 
اســت، به همین منظور دانشجویان و استادان 
بایــد زمان بیشــتری را بــه مطالعه و پژوهش 
اختصــاص دهند و این مهــم برای مخاطبان 
نیازمند بســتری راحت و سریع میباشد که در 

دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( با ایجاد نرم 
افزار کتابخانه دیجیتال دسترسی راحتی برای 

مخاطبان فراهم آمده است.

تاریخچه کتابخانه دانشگاه معارف قرآن و 
عترت )ع( اصفهان

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( ادامه 
داد: کتابخانــه دانشــگاه معارف قرآن و عترت 
)ع( در ســال ۱۳۸۶ در ساختمان جدید مورد 
بهــره برداری قرار گرفــت و هم اکنون دارای 
حدود بیســت هزار منبع در بیش از سی و پنج 

هزار جلد شامل کتاب، مجله، پایان نامه، پروژه 
تحقیقاتی و مقاله می باشد.

گی های نرم افزار دیجیتال دانشگاه  ویژ
معارف قرآن و عترت )ع( اصفهان

دکتر محســن حاج کاظمیان افزود: نرم افزار 
جدید کتابخانه دیجیتال تحت وب می باشــد 
و مخاطبان می توانند از طریق سایت دانشگاه 
به آن وارد شــوند. وی ادامه داد: از مزایای این 
نرم افزار می توان به امکان جســتجوی ســریع 
و آســان و پیشــرفته اشاره کرد که دانشجویان 

می توانند برای یافتن شناســنامه کامل منبع 
تحقیقی خود مورد استفاده قرار دهند همچنین 
این نرم افزار مزایای دیگری همچون امکان رزرو 
کتــاب، اطالع از تازه هــای کتاب و همچنین 
دسترســی به بخش معرفی کتاب و آشــنایی 
مختصر با محتوای کتاب را دارا می باشد.رئیس 
دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( اظهار داشت: 
امید است که فرهنگ کتابخوانی در جامعه رشد 
بیشــتری داشته باشد و دانشجویان و استادان 
در جهت افزایش علم و آگاهی خود به مطالعه 

بیشتر کتاب بپردازند.

با حضور جمعی از مسئوالن انجام شد؛

،ایرانقویازمشهدمقدس پویشایرانسرسبز آغاز
مشــهد / گروه استان ها: مراسم پویش 
مردمــی ایران سرســبز، ایران قوی با 
حضور مســولین استانی وکشوری در 
ارتفاعات ســبز کمربند جنوبی مشهد 
با شــعار هر ایرانی یک درخت، به یاد 

هر شهید هزار نهال برگزار شد. 
رییس ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور  در این مراســم با 
اشاره به اینکه  ساالنه ۱۶ تن در هکتار 
خاک کشور براثر فرسایش بادی از بین 
رفته و نابود میشود گفت این پویش با 
مشــارکت مردم می تواند گام موثری 
در احیای پوشــش گیاهی و جلوگیری 
از فرسایش بادی باشد. مسعود منصور 
افزود: حفظ منابع طبیعی و عناصر مهم 
از جمله آب ، خاک ، پوشــش گیاهی، 
هوا در کشور اهمیت بسزایی در تحقق 
استقالل وامنیت کشور دارد.وی با بیان 
اینکه ایران کشــوری خشــک و نیمه 
خشک است که یک ، سوم بارندگی دنیا 
را دارد در حالی که تبخیردر ایران سه 
برابر دنیاست، ادامه داد: بخش زیادی از 
عرصه کشور ایران در معرض فرسایش 
آبی اســت و ساالنه قریب به ۱۶ تن در 
هکتار خاک ایران بر اثر فرسایش بادی 
از دست می رود.این مقام مسوول اظهار 

داشت:شهرها و روستاهای فراوانی در 
معرض سیالب و بخشی از عرصه کشور 
نیز تحت تاثیر فرسایش بادی است که 
با وجود همه این مشــکالت معتقدیم 
بــا تالش، همگرایــی و هماهنگی این 
مشکالت قابل رفع است و آثار خسارتی 
ناشــی از آنها کامال قابل مهار میباشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل دبیرخانه 

شورای عالی امنیت ملی سندی تحت 
عنوان شجره طیبه در کمیته فرهنگی 
خــود تنظیم و تصویب کرده که برای 
آن تا کنون بیش از ۳۰ پیوســت تهیه 
و تصویب شــده است.منصور افزود:به 
موجب این ســند مقرر اســت تا سال 
۱۴۱۴ بیش از۵۰۰ میلیون نهال و بذر 
در عرصه های طبیعی کشور غرس شود 

که از آن به نام پویش  ایران سرســبز،  
ایران قوی  یاد میشود و به یاد هر شهید 
در کشــور هزار درخت کاشته میشود.

وی تاکید کرد: سازمان جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری کشور رسالت خود میداند 
کــه پیگیری، هماهنگی و نقش آفرین 
محــوری بــرای تحقق این پویش را بر 
عهده داشــته باشــد اما دســت یاری 

بــه ســوی عموم مردم و دســتگاهها 
دراز میکنیــم تــا در راســتای اهداف 
بلند ایــن کار مارا یاری دهند.منصور 
اظهارکرد:حفظ منابع طبیعی به عنوان 
فرهنگ عمومی رسالت همگانی است 
و چنین پویشــهایی نشان ازهمراهی 
همــه ما بــرای حفظ منابــع طبیعی 
دارد.خدایــی معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری خراسان رضوی 
در این مراســم با گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدا بویژه شهید حاج قاسم 
ســلیمانی گفت :ما در توســعه کشور 
نیازمنــد یــک مفاهمه دقیق در بحث 
توسعه هستیم واگردر این مسیر به یک 
مفهوم مشــترک نرسیم ممکن است 
ســرمایه هایی بلند مدت را از دســت 
بدهیم و با این گونه اقدامات مشخص 
می شود که ما در موضوع منابع طبیعی 
یــک مفاهمه مشــترک داریم و منابع 
طبیعی را بعنوان ســرمایه بلند مدت 
به رســمیت می شناســیم و معتقدیم 
توســعه زمانی می تواند معنا پیدا کند 
که در تعارض با این منابع نباشــد. در 
پایان این مراسم همسر شهید محمود 
کاوه نیز به یاد آن شهید بزرگوار نهالی 

کاشت.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 رئیس جمهور به استان قم 
سفر کرد

قم / گروه استان ها:  سفر رییس دولت سیزدهم 
به قم با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه 
ســالم ا... علیهــا و خوش آمدگویی توســط   
امیرعلی جیالن  فرزند شهید مدافع حرم آغاز 
شد.ســفر آیت ا... سید ابراهیم رییسی رییس 
جمهور به قم با حضور در حرم مطهر حضرت 
معصومه ســالم ا... علیها و خیرمقدم توســط 
نوجــوان دانــش آموز  امیرعلی جیالن  فرزند 
شــهید  علیرضا جیالن  از فرماندهان شــهید 
مدافع حرم آغاز شد.مراسم رسمی استقبال از 
آیت ا... رییسی در بدو ورود وی به شهر مقدس 
قم، با حضور آیت ا... ســید محمد ســعیدی، 
تولیت حرم حضرت معصومه)س(، اســتاندار 
قم و شــماری دیگر از مســئوالن ارشد استان 
در حرم بانوی کرامت برگزار شد.ســفر هیات 
دولت در روز پنجشنبه اختصاص به مسائل قم 
دارد و موضوع هایی چون اشتغال، آب، مسکن 
و مسائل اجتماعی و شهری مورد بررسی قرار 
خواهــد گرفت.وزرای مختلف از جمله وزرای 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، میراث فرهنگی 
و گردشــگری، وزیر کشــور، وزیر بهداشت و 
همچنین انسیه خزعلی معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده، رییس جمهوری را در 

این سفر همراهی می کنند.

 دیدار رئیس جمهور 
 با اساتید، طالب 

و فرهیختگان حوزوی استان قم

رییس جمهور با اساتید، طالب و فرهیختگان 
حــوزوی دیــدار کردند.در ایــن دیدار که در 
ســالن همایش های دارالوالیه نزدیک مسجد 
جمکران برگزار شــد، رییس جمهور با تاکید 
بر اهمیت ارتباط حوزه با دولت، اظهار داشت: 
ارتباط حوزه با دولت می تواند در بســیاری از 
موارد راهگشا باشد و به حل مسائل مهم کمک 
کند.رییــس جمهور تاکید کرد: در مســائل 
مختلف مخصوصا در بحث حل آســیب های 
اجتماعی حوزه میتواند کمک کار دولت باشد 
و از نظرها و پیشنهادات فرهیختگان حوزوی 
استفاده می کنیم.حجت االسالم والمسلمین 
رییســی با اشــاره به نوشتن سند چشم انداز 
توســعه هفتم توســط دولت از فرهیختگان 
حوزوی درخواســت نمود در این زمینه نقطه 
نظرات خود را به دولت ارائه دهند.پیش از این 
صحبت های رییس جمهور، حجت االســالم 
والمسلمین ابوالقاسمی عضو خبرگان رهبری، 
سید رضوی از طالب هندی جامعه المصطفی 
و ســرکار خانم جاللی از معاون تبلیغ حوزه 
خواهران به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

انتخابات انجمن صنفی 
 مخابرات منطقه مرکزی 

برگزار شد 
مرکزی / گروه اســتان هــا: انتخابات  هیئت 
مدیره و بازرس انجمن صنفی مخابرات منطقه 
مرکزی با حضور نماینده اداره کل تعاون،کار 
ورفــاه اجتماعی اســتان برگزار شــد.در این 
انتخابات، علی زاهدی نســب ، میثم عسگری 
، میثــم کمانــی ، علیرضا مفتح و غالمعباس 
ابراهیمی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
و رضا علی کرمی و ابراهیم ساعدی به عنوان 
اعضــای علی البــدل هیئت مدیره به مدت ۳ 
سال  انتخاب شدند.هچنین در این انتخابات 
عبــاس رضا انصاری به عنوان بازرس اصلی و 
مرتضی کلهر به عنوان بازرس علی البدل این 

تشکل کارگری انتخابات شدند.

در جلسه  شورای اداری؛

 از 3 اداره مخابرات برتر 
منطقه گلستان تجلیل شد 

گلســتان / گروه استان ها: در جلسه  شورای 
اداری از ســه اداره مخابــرات برتــر منطقه 
گلستان تجلیل شد. دکتر غالمعلی شهمرادی 
که در جلســه شورای اداری سخن می گفت 
با اشاره به ارزیابی انجام شده در ۸ ماهه اول 
ســال جاری گفت : عملکرد ادارات مخابرات 
شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت و براساس 
آن مخابرات مینودشــت ، گرگان و کالله به 
ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان بر رقابت بین 
ادارات مخابرات درتوســعه ارتباطات تاکید 
کرد و گفت : ارزیابی های انجام شــده نشان 
از همــت و تــالش کارکنان به جهت خدمت 
رسانی و کسب رضایت حداکثری مشترکان 

است. 
الزم به ذکر اســت ارزیابــی ادارات مخابرات 
شهرســتانها بر اساس ســی شاخص تعریف 
شــده از ســوی اداره برنامه ریزی انجام شده 
و این ســه شهرســتان توانســتند بیشترین 
 امتیاز را در شاخص ها کسب و رشد مناسبی 

داشته باشند.

 مدیــر کل آموزش و پرورش 
ح کرد؛ اســتان خراسان رضوی مطر

درخشش حوزه سوادآموزی 
 آموزش و پرورش اســتان 

 خراسان رضوی 
در سطح کشور 

مشهد / گروه استان ها: مدیرکل آموزش 
و پــرورش خراســان رضوی در مراســم 
اختتامیــه دوره هــای توانمند ســازی 
ســوادآموزان قطب شــهید هاشمی نژاد 
گفت: حوزه سوادآموزی آموزش و پرورش 
خراســان رضوی در ســطح کشور خوش 
درخشــیده است، ایثار، از خودگذشتگی 
و همت باالیی آموزش دهندگان ســبب 
شــده است تا در اســتان پهناور خراسان 
رضوی، میانگین نرخ باســوادی به درصد 

قابل قبول ۷/۹۷ برسد.
قاســمعلی خدابنده در این مراسم با بیان 
اینکــه اول تا هفتم دی ماه یادآور فرمان 
تاریخــی حضرت امام خمینی )ره( مبنی 
بر تشــکیل نهضت سواد آموزی در کشور 
اســت اظهار داشت: فعالیت های سازمان 
نهضت ســوادآموزی همواره منشا خیر و 
اثرات فراوانی در کشــور بوده اســت.وی 
با بیان اینکه درصد باســوادی نســبت به 
اوایل انقالب رشــد چشــمگیری داشته 
اســت تصریح کرد: قبل از انقالب حدود 
۳۸ درصــد بانــوان و ۵۲ درصــد آقایان 
باســواد بودند و این در حالی اســت که 
امروزه میانگین درصد باســوادی کشــور 
۶/۹۶ درصد و در اســتان خراسان رضوی  

۷/۹۷ درصد است.
خدابنده با بیان اینکه حوزه ســوادآموزی 
آموزش و پرورش خراسان رضوی در سطح 
کشور خوش درخشیده است خاطرنشان 
کرد: ایثار، از خودگذشتگی و همت باالیی 
آموزش دهندگان ســبب شده است تا در 
اســتان پهناور خراسان رضوی، میانگین 
نرخ باســوادی به درصد قابل قبول ۷/۹۷ 

برسد.
وی با اشاره به اینکه برنامه های متعددی 
در حوزه سوادآموزی اتباع خارجی توسط 
دســتگاه تعلیم و تربیت اســتان خراسان 
رضوی اجرایی شــده است اظهار داشت: 
ســواد آموزان اســتان خراســان رضوی 
در کنــار دوره های ســواد آموزی، دوره 
هــای مهــارت آمــوزی را در بیش از صد 
مرکز یاددهی یادگیری اســتان پشت سر 
مــی گذراننــد، در ایــن دوره ها عالوه بر 
مهــارت های اجتماعی، عاطفی و تربیتی 
مهارت هــای حرفه ای، فنی و شــغلی نیز 
آموزش داده می شــود.مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان با بیان اینکه ســواد رکن 
توسعه است، لذا برای دستیابی به توسعه 
پایدار باید توجه ویژه ای به حوزه آموزش 
و ســواد داشت تصریح کرد: امروزه عالوه 
بر سواد خواندن و نوشتن باید به سواد در 
حوزه هــای اقتصادی، عاطفی، ارتباطی، 
رسانه ای و دیجیتال نیز توجه ویژه ای نمود 
لذا باید به ســمتی برویم که حوزه ســواد 
آموزی را برای ســوادآموزان گســترده تر 

کنیم.

برگزاری سومین جلسه کمیته 
تحقیقات شرکت توزیع نیروی 

برق استان سمنان
ســومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان به منظور 
بررسی پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی 

برگزار شد.
معاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت 
توزیع برق استان گفت: در این نشست در 
ارتباط با دو قرارداد جاری پژوهشــی ارائه 
شــده از سوی دانشگاه های آزاد دامغان و 
سمنان تبادل نظر صورت پذیرفته و مهلت 

ارائه آنها تمدید شد.
رضا علی اصغری افزود: دو پروژه پیشنهادی 
با موضوع داده کاوی در جلســه مطرح و 
پیرامون آنها بحث و بررسی به عمل آمده 
و براساس مصوبه این کمیته مقرر گردید 
در جلسه ای تخصصی، پژوهشگر از پروژه 

مورد اشاره دفاع نماید.
وی تصریــح کرد: موضــوع ثبت مالکیت 
معنوی اختراع »محمدعلی حســنی« با 
موضــوع »کنترل و هشــدار دمای قابل 
برنامه ریزی پســت هــای ۲۰ کیلوولت 
زمینی« و همچنیــن ثبت کتاب تالیفی 
»علیرضــا قیومی« تحت عنوان »طراحی 
و برنامــه ریزی بهینه شــبکه های توزیع 
برق«، از موضوعات بررســی شده در این 

جلسه محسوب می شود.
وی تصریــح کــرد: اصــالح و بازنگــری 
دستورالعمل تشویق فعالیت های علمی و 
پژوهشی، موضوع دیگر مطرح شده در این 
نشست به شمار می رود که پس از بررسی 
همــه جانبه دســتورالعمل ها و مصوبات 
توسط معاونت های ذی ربط، گزارش آن 
برای تصویب هیات مدیره ارائه تا تصمیم 

گیری نهایی صورت پذیرد.

استانها 6

با محوریت بررسی مشکالت و رفع موانع فراروی صنعتگران و تولید کنندگان؛

بیش از ۲۴۰ مورد مالقات مردمی در تهران و استان ها انجام  شد
تهران / گروه اســتان ها: علی رســولیان با ارائه گزارشــی از نشست 
ســه شــنبه های هــر هفته خود با ســرمایه گــذاران و طرف های 
قرارداد مســتقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی سراســر کشــور 
گفــت:  بیــش از ۴۰ مــورد مالقات مردمــی در تهران، ۲۰۰ مورد 
در ســایر استان ها و چندین نشست صمیمی با نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با محوریت بررسی مشکالت و چالش های فراروی 
 تولیــد کننــدگان برگــزار و تصمیمات الزم برای رفع و تســهیل 

موانع اتخاذ شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی یک ماه اخیر در کنار 
نشســت های متعدد با دســتگاه های اجرایی و بازدید های استانی، 
میزبان بیش از ۲۴۰ سرمایه گذار، صنعتگر و تولید کننده در محل 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های 

استانی تابعه بودیم.
علی رســولیان با ارائه گزارشــی از نشست سه شنبه های هر هفته 
خود با ســرمایه گذاران و طرف های قرارداد مســتقر در شهرک ها و 

نواحی صنعتی سراســر کشــور افزود: در طی ماه آذر گذشته بیش 
از ۴۰ مورد مالقات مردمی در تهران، ۲۰۰ مورد در سایر استان ها 

و چندین نشست صمیمی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
محوریت بررســی مشــکالت و چالش های فراروی تولید کنندگان 
برگزار و تصمیمات الزم برای رفع و تســهیل موانع اتخاذ شــد.وی 
همچنین با اشــاره به بررســی بیش از ۱۰ محور کلیدی در حوزه 
زیرساخت های صنعتی و فضای کسب و کار صنایع کوچک در این 
دیدارهای مردمی؛ واگذاری اراضی صنعتی برای  توسعه واحدهای 
تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را از جمله موضوعات 
مورد تأکید صنعتگران در این نشست ها عنوان و اضافه کرد: تقاضا 
برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی روند رو به رشدی داشته 
و این موضوع بیانگر افزایش رغبت مردم به حضور در عرصه صنعتی 
اســت.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران از کیفی سازی زیرساخت های صنعتی، 
تسریع در اختصاص آب و برق و هماهنگی برای اعطای استمهال 
تســهیالت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی فاقد 

زیرساخت خبر داد.

خبر ویژه

البرز / گروه اســتان ها: مهندس یعقوبی شــهردار 
هشــتگرد در مالقات مردمی هفته اول دی ماه با 
شــهروندان ، خواستار مطالبه خواسته های به حق 
آنها از مدیریت شــهری شــد .وی گفت : شهرداری 
ســازمانی پاسخگوست و مطابق قوانین و مقررات 
عمل خواهد نمود لذا شــهروندان محترم به عنوان 
صاحبان شهر می توانند خواسته های خود را از این 
ســازمان مطالبه نمایند .یعقوبی افزود : با توجه به 
اینکه شهرداری سازمانی نیمه دولتی بوده و طبق 
قوانین وظیفه خدمات رسانی در زمینه های مختلف 

عمرانی و فرهنگی و خدماتی به شــهروندان را بر 
عهده دارد لذا کلیه پرســنل شــهرداری موظف به 
پاسخگویی به شهروندان و رفع مشکالت در حیطه 
اختیارات و وظایف خواهند بود.شــهردار هشتگرد 
بیان کرد : در مالقات های مردمی بخشی از موارد 
مطروحه از ســوی شــهروندان در حیطه وظایف 
شــهرداری یا اختیارات شــهردار نبوده ولیکن رفع 
این مشکالت با ساز و کار موجود امکان پذیر نیست 
.وی گفت : از جمله مواردی که در حیطه اختیارات 
شــهرداری و شــورا نمی باشد مشکل صدور مجوز 

ساخت برای اراضی قولنامه ای است و شهرداری به 
عنوان متولی شهر در پی راهکارهای قانونی جهت 
تســهیل در اخذ ســند رسمی برای امالک قولنامه 
ای شهر خواهد بود. شهردار هشتگرد گفت : برنامه 
منظم مالقاتهای چهره به چهره با شــهروندان در 
روزهای سه شنبه هر هفته برقرار بوده و شهروندان 
محترم می توانند مشــکالت و مســائل موجود را 
مطرح نمایند و شــهرداری نیز در حوزه وظایف و 
طبق قوانین پاسخگو و پیگیر درخواست های بحق 

آنها خواهد بود .

شهردار هشتگرد:

کنند شهروندان خواسته های  به حق خود را از شهرداری مطالبه 
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ویژه از جامعه

كوتاه از جامعه

گرم در شب های سرد زمستانی پایتخت هستند؛ اتوبوس ها سرپناهی 

اتوبوسفقر خوابعمیقدر
۱۲ هــزار تا ۲۵ هزار تومان هزینه یک 
شــب بی آرتی خوابی در تهران اســت. 
بســیاری بــه جای اجــاره خانه اینجا 
می خوابند. البته بی آرتی خوابی چندان 
هم راحت نیســت، حداقل تا صبح باید 
پنج بار اتوبوس  عوض کنند و چند دقیقه 
بین هر بار پیاده و ســوار شــدن سرما را 
تحمل کنند.هــر ۴۵ دقیقه باید پیاده 
شــوند. به اتوبوس بعدی برسند. هزینه 
بلیت بدهند. سوار اتوبوس جدید شوند 
و بخوابند. ســوز ســرمای شب آنها را 
هل می دهد که خودشــان را زودتر به 
اتوبوس برســانند.بی آرتی خوابی تنها 
راهی اســت که برایشــان مانده. یک 
صندلــی در اتوبوس برای آنها خانه ای 
است ارزان در پایتخت! اما همین خانه 
ارزان برایشان در ماه ۳۶۰ هزار تا ۷۵۰ 
هزار تومان خرج دارد. اتوبوس خواب ها 
شــغل و درآمد دارنــد، اما نه آنقدر که 
بتوانند رهن و اجاره یک خانه در تهران 
را بدهند.بر اســاس گزارش ها ۶۰ تا ۷۰ 
درصد از درآمد خانوارهای شهری صرف 
هزینه مسکن می شود. گرانی مسکن در 
یک سال اخیر بسیاری را به حاشیه شهر 
راند اما برخی حتی هزینه حاشیه نشینی 
را هم ندارند، چراکه به گفته اســماعیل 
حســین زهی، نایب رئیس کمیسیون 
عمران مجلس »تهران بر اســاس آمار 
و ارقــام گران ترین پایتخت جهان« در 

بحث مسکن است.

همه اتوبوس خواب ها معتاد نیستند
ســاعت ۲۳:۴۵ دقیقــه و دمــای هوا 
ســه درجه ســانتی گراد اســت. یکی 
یکــی به ایســتگاه اتوبــوس می آیند، 
پیــر، جــوان و حتی کودک!. ســامانه 
اتوبوس تندروی تهران هر شب میزبان 
آنهاســت.طوالنی ترین مسیر، انتخابی 
هوشمندانه برای بی آرتی خوابی است. 
دو خط اتوبوســرانی خانه آنهاســت؛ 
یکی خط آزادی-تهرانپارس و دیگری 
خــط تجریش-راه آهن.خط آزادی - 
تهرانپــارس طوالنی تر اســت. راننده 
می گوید: »روزها هر کدام جایی مشغول 
هستند و شب اینجا پناه می گیرند. فکر 
نکنید همه معتاد هستند. هر کدام کاری 
دارند«. اما انگار زورشــان به اجاره خانه 

نمی رســد و حــاال بی آرتــی خوابی را 
انتخاب کرده اند.اگرچه برخی را گشت 
خدمــات اجتماعی می برد اما آنطور که 
راننده می گوید تعدادشــان زیاد است و 
برخی همچنان شب ها ساکن بی آرتی 
هستند.آمار دقیق و رسمی هم از تعداد 
بی خانمان های شــهر تهران در دست 
نیست. براســاس آمارهای غیررسمی 
در ســال ۹۸ تعداد بی خانمان ها شهر 
تهــران بین ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر بود.این 
در حالیست که محمدامین توکلی زاده، 
معاون اجتماعی فرهنگی شــهرداری 
تهران آبان ماه ســال جاری گفته بود: 
»ظرفیت گرمخانه های تهران  دو هزار 
نفر اســت«. یعنی حــدود ۱۳ هزار نفر 
دیگــر باید دنبال جــای دیگری برای 

خواب باشند. 

زمان طالیی برای بی آرتی خوابی
بــه انتهــای خط که می رســند راننده 
صدایــش را بلند می کنــد و می گوید: 
»بیدار شــوید، رســیدیم«.اما گرمای 
اتوبوس خوابشــان را عمیق کرده است، 

بیدار نمی شوند جز با سقلمه زدن راننده 
به پهلویشــان.راننده باید هر طور شده 
آنها را انتهای مسیر پیاده کند. مسافران 
نمی توانند در اتوبوس بمانند تا راننده دور 
بزند و آنها بیدار نشوند. راننده می گوید: 
»دوست ندارم آنها را پیاده کنم اما رئیسم 
گفتــه اگر انتهای خط یک نفر از آنها در 
اتوبوس باشد اخراج می شوی«.اما اوضاع 
هم همیشه خوب پیش نمی رود و همین 
پیاده و سوار شدن آنقدر اتوبوس خواب ها 
را آشــفته می کند که بــه گفته یکی از 
رانندگان کار به چاقوکشــی هم رسیده 

که راننده آنها را پیاده نکند.
 

اتوبوسی به نام فقر
مستوره برادران نصیری، روزنامه نگار در 
این باره نوشت: » )به شدتی که در گزارش 
عنوان شده، نیست و از گذشته نیز شاهد 
خوابیدن معتادان روی صندلی شــان در 
اتوبوس  بوده ایم( ، )در شــورای شهر این 
موضــوع را پیگیری خواهــم کرد( و )ما 
بــرای انتقال افراد به گرمخانه ها التماس 
می کنیم(.این هــا همــه واکنش هــای 

رســمی به ترتیب مدیرعامل شــرکت 
واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، یکی 
از اعضای شورای شهر تهران و در نهایت 
شــهردار تهران در قبال موضوع اتوبوس 
خوابی شهروندان بی ســرپناه بود.برای 
اینکه شــبهه ای پیــش نیاید که ممکن 
اســت اقدامات احتمالی مســئوالن در 
این باره بیشــتر از اظهارنظرهای اشــاره 
شــده باشد، باید رجوع کنیم به گزارش 
گورخوابی و زندگی در قبرهای خالی که 
ســال ۱۳۹۵ در روزنامه شهروند منتشر 
شد و اتفاقا بازتاب های بسیاری داشت و 
حتی رئیس جمهور وقت هم نســبت به 
آن واکنش نشــان داد، نتیجه اینکه برای 
قبرستان نگهبان گذاشتند و معتادانی که 
در قبرهای خالی آرامگاه نصیرآباد شهریار، 
روزگار می گذراندند، بیابان خواب و یا روانه 
زندان شدند.فارغ از اینکه اعتیاد کسی را 
الیق نداشتن سرپناه نمی کند اما موضوع 
اتوبــوس خوابی و یــا گزارش های از این 
دست که اخیرا در رسانه ها منتشر شده، 
نشان می دهد فقر و نداری سطح زندگی 
افراد بی بهره و ضعیف جامعه را)که معتاد 

نیستند( تا حد بی خانمانی رسانده است.
فقر از نگاه جامعه شناســان دالیل و ابعاد 
مختلفــی دارد، برخی از نظریه ها بر پایه 
فردی بودن علل فقر استوار است، به این 
معنی که فرد را مسئول وضعیت فقر خود 
می دانــد. برخی نظریه ها هم بر فرهنگ 
فقــر داللت دارد، یعنی فقر شــیوه ای از 
زندگی اســت که از نســلی به نسل دیگر 
منتقل می شود.اما نظریه های اجتماعی 
مترقی دالیل فقر را نه در افراد که در نظام 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی جستجو 
می کند.در واقع نبود فرصت های یکسان 
برای داشــتن کار و درآمد صرفا با دالیل 
فردی سنجیده نمی شود، بلکه این جامعه 
و حاکمیت است که در توزیع این امکانات 
مسئولیت دارد.بر این اساس اگر به جامعه 
امروزمان برگردیم، اگر وضعیت اقتصادی 
مردم طی چند سال اخیر را بررسی کنیم،  
اگر به رقم های اعالمی خط فقر طی یک 
دهه اخیر نگاه کنیم، به ســادگی متوجه 
می شویم که زندگی یک کارگر با دستمزد 
مصوب و رســمی چه میزان تحت شعاع 
فقر قرار گرفته است.آبان گذشته فرشاد 
مومنی، رئیس موسســه مطالعات دین و 
اقتصاد اعالم کرد: نتایج پژوهش ها نشان 
می دهد که در دوره ســه ساله ۹۶ تا ۹۹، 
جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده 
اســت. این آمار به خوبی نشــان می دهد 
هر شهروندی بدون اینکه انتخابی داشته 
باشد، طی سال های اخیر به فقر نزدیک تر 
شده است.برویم سراغ اتوبوس ابتدای این 
یادداشــت، احتماال اگر مسئوالن شهری 
همتی به کار بگیرند، طی شب های اخیر 
مســافران خواب آلودی که بی آرتی های 
مسیرهای طوالنی آزادی-تهرانپارس و 
یا تجریش-راه آهن را نشــان کرده بودند 
تا زندگی شبانه خود را بگذرانند، با تذکر 
رانندگان مواجه شــده و همین امکان را 
از دست می دهند و برای مدتی مشکل 
اتوبوس خوابی هم مثل گورخوابی حل 
می شــود.اما آنچه که به شــکل دیگر، 
بــا خبــر و گزارشــی هولناک تر عیان 
می شــود، همین چهــره واقعی فقر و 
نداری مردم اســت. این اتوبوس که فقر 
نام دارد،  در ابتدای شــیب تندی ترمز 
بریــده، کاش خواب آنها که باید بیدار 

باشند، سبک  باشد«.

7جامعه
خبر ویژه

مهلــت ثبت نام و ویرایش ثبت نام ســومین دوره آزمون صالحیت 
حرفه ای پرســتاران تمدید شد.سومین آزمون صالحیت حرفه ای 
گروه پرســتاری برای ســومین دوره در دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران، شهید بهشتی، ایران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، 
ایالم، بندرعباس، خراسان شمالی،خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، 
گیالن، زاهدان، ســمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، 
کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، 
مازندران و یزد در تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۰۷ برگزار خواهد شد.داوطلبان   
می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس 
www.sanjeshp.ir از تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۱ تا ۱۴۰۰.۱۰.۱۴ نسبت 

بــه ثبت نام و ویرایش اطالعات خــود اقدام کنند.تمام داوطلبانی 
که دارای دانشــنامه دوره کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری 
پرســتاری و یا دانشــنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق 
عمل و هوشــبری هســتند یا گواهی فراغت از تحصیل در رشــته 
های فوق از دانشــگاه محل تحصیل خود دارند، می توانند در این 
آزمون شــرکت کنند. مدارک تحصیلی داوطلبان خارج از کشــور 
باید به تایید وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی یا وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.گفتنی است، منابع آزمون 
فوق در ســایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و معاونت پرستاری 

متعاقبا بارگذاری خواهد شد.

ثبت نام سومین آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران تمدید شد

خبر ویژه
 خطر اومیکرون 
گشایی ها را   و باز

جدی بگیرید
عضــو کمیتــه علمی ســتاد مقابله با 
کرونــا در خصــوص لزوم جلوگیری از 
بازگشایی ها با توجه به ورود اومیکرون 
به کشور، گفت: از آنجایی که بسیاری ار 
افرادی که به اومیکرون دچار می شوند، 
کم عالمت و یا بی عالمت هســتند، آن 
دســته از افرادی که به مراکز درمانی 
مراجعــه می کننــد و بعــد از مثبت 
شــدن تستشان برای بررسی بیشتر به 
آزمایشــگاه مرجع فرستاده می شوند 
و ابتالیشــان به این ســویه مورد تایید 
قرار می گیرد، تعدادشــان کم است و 
آنهــا جمعیت بســیار کمی از افرادی 
هســتند که می تواننــد این بیماری را 
منتقل کنند.حمیدرضا ابطحی ضمن 
اشــاره به اینکــه اومیکرون در جامعه 
وجود دارد و از این رو باید در خصوص 
بازگشــایی ها باید با احتیاط عمل شود 
و حداقل اینکه در مواردی که ضرورتی 
ندارد، فعالیت حضوری نباشــد، گفت: 
برای مثال نیازی نیست تمام امتحانات 
مدارس و دانشگاه ها به صورت حضوری 
برگزار شوند آن هم در حالی که وزارت 
بهداشــت طی بازدیدی که از مدارس 
داشــته فضای تعدادی از آنها را از نظر 
نحوه تهویــه و فاصله گذاری فیریکی 
بــا توجه به تعــداد دانش آموزان مورد 
ندانســته اســت.وی با بیان اینکه اگر 
همه بازگشــایی ها با هم صورت گیرند 
ممکن اســت با  موج باالیی از ابتال به 
کووید و حتی آنفلوانزا که درجاتی از آن 
هم شایع شده است، مواجه می شویم، 
افزود: در این صورت با حجم باالیی از 

بیماران رو به رو می شویم .

رئیس اورژانس کشور خبر داد؛

جایگزینی یا بازسازی 
 ناوگان اورژانس روستاها

به شرط تخصیص بودجه
رئیس ســازمان اورژانس کشور اظهار 
کرد: خدماتی که پرســنل ســازمان 
اورژانس کشــور در بخش های مختلف 
ارائــه می دهند شــامل همه مردم در 
سراسر کشور حتی در روستاها و نقاط 
دور افتاده هم می شــود.جعفر میعادفر 
در ادامــه تصریح کرد: در برخی موارد 
اگر فاصله تماس گیرنده و فردی که به 
خدمات درمانی اورژانس نیاز دارد با ما 
زیاد باشد، برای افزایش سرعت عمل، 
از اورژانــس هوایی اســتفاده خواهیم 
کرد و بر این اســاس است که می گویم 
خدمات اورژانس شــامل همه افراد در 
سراســر کشور اســت.رئیس سازمان 
اورژانس کشــور همچنین اضافه کرد: 
نوســازی نــاوگان مورد اســتفاده در 
ســازمان اورژانس شامل همه مواردی 
می شــود که نیاز به تجهیز و نوســازی 
داشته باشد و بسته به سنوات هر منطقه 
ای آمبوالنــس جایگزین یا بازســازی 
خواهد شــد.میعادفر خاطر نشان کرد: 
در صــورت تخصیــص بودجه و اعتبار 
مــورد نیاز برای تجهیز یا جایگزینی و 
بازسازی آمبوالنس ها، ناوگان موجود 
در اورژانس که در روســتاهای مختلف 
کشــور مورد استفاده قرار می گیرد هم 

شامل این موضوع می شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست 
ح کرد؛ مطر

لزوم گسترش آموزش های 
زیست محیطی به مردم

معاون آموزش و مشارکت های مردمی 
سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید 
بر ضرورت آموزش زیست محیطی در 
جامعه و نقش تأثیرگذار صدا و سیما در 
این باره، گفت: کار برای محیط زیست 
در واقع یک نوع جهاد است چرا که هر 
فعالیت و همکاری برای ترویج فرهنگ 
زیســت محیطی منجــر به نجات یک 
گونه جانوری و گیاهی می شــود که با 
از بیــن رفتن هرکدام از این ها چرخه 
طبیعت دچار آسیب خواهد شد. نورا... 
مرادی افزود: وجود ظرفیت های عالی، 
ایده های خوب، فعاالن محیط زیست 
و موضــوع های بســیار متنوع در باره 
گونه های جانوری و گیاهی که بعضی 
از آنها حتی برای مردم شــناخته شده 
نیســت، همگی از مواردی هستند که  
قابلیت تولید و مطرح شــدن در صدا و 

سیما را دارند .  

باید ها و نباید های زندگی 
کودکان بعد از جدایی 

والدین
  فاطمه کوهپایه زاده ، روانشناس 

طــالق به کودکان آســیب نمی زند، 
رفتاری که والدین هنگام طالق یا بعد 
از آن انجام می دهند به فرزندانشــان 
آسیب می زند.بسیاری از کودکان که 
بچه طالق  نیســتند قربانی دعواها و 
خشونت های فیزیکی و روانی والدین 
شان می شوند و بسیاری از کودکانی 
که والدین آگاهانه از هم جدا شده اند 
و در محیــط آرام و بــه دور از جنجال 
رشــد می کنند به ســالمت از دوران 
کودکی گذشته اند. اگر پدر و مادر به 
هر دلیلی ازهم جدا شــدند الزم است 
یک ســری »باید و نبایدهایی«را در 
مورد فرزندشان رعایت کنند.والدین 
بــا همــکاری هم ، در یک محیط آرام 
،طــی چند گفتگوی کوتاه و تدریجی 
)نه یکباره و مفصل( بدون احســاس 
گناه و گریه تصمیمتان را در خصوص 
جدایی بــه فرزندتان بگویید ، تاکید 
بــر »بدون احســاس گنــاه و گریه « 
بــه این خاطر اســت که وقتی شــما 
نقــش گناه کار و حالت اندوهگین به 
خودتان بگیریــد ، طبعا به فرزندتان 
حس قربانی شدن را القا می کنید.در 
این گفت و گوها به فرزندتان اطمینان 
دهید که این جدایی به معنای ندیدن 
و  یا از دست دادن پدر یا مادر نیست، به 
لحاظ روانی باید احساس ارامش را در 
فرزندتان ایجاد کنید و به سوال های او 
در این زمینه متناسب با سنش پاسخ 
دهید تا خیالش راحت شود هر دو والد 
را دارد و می تواند پدر و مادر را ببیند.

بچه ها رویای تجدید میثاق شــما را 
در این شرایط به سرعت در ذهنشان 
پــرورش می دهنــد و تصور می کنند 
این جدایی موقت اســت. به فرزندتان 
بگویید که این جدایی قطعی اســت و 
قرار نیســت با هم زندگی کنیم ، چرا 
که این انتظار در ذهن کودک اســیب 
زاست و او باید با کالم شما به قطعیت 
برسد.الزم است بچه ها مطمئن شوند 
والدی که سرپرســتی را بر عهده نمی 
گیرد دقیقا به اندازه والد سرپرســت، 
عاشــق بچه است )به هیچ وجه نباید 
به خاطر خشمی که از همسر اسبقتان 
دارید از وی بد حرفی در حضور کودک 
کنید(اما بچه تا زمانی که بزرگ نشده 
است با یک والد زندگی می کند و والد 
دیگر را طبق برنامه منظم مالقات می 
کنــد و می تواند هر روز تماس تلفنی 
داشته باشد خیلی مهم است که حتما 
به این برنامه پایبند باشید و تحت هیچ 
شــرایطی قرار های مالقات را کنسل 
نکنید.الزم اســت به کودک اطمینان 
دهید که با جدایی شما، فامیل پدری و 
مادری را از دست نمی دهد و می تواند 
در مهمانی ها و جمع های خانوادگی 
چــه پدر و چه مادر شــرکت کند.اگر 
قرار اســت کودک گاهی خانه شما و 
گاهی خانه والد دیگر باشــد، خودش 
تصمیــم بگیرد که کــدام متعلقات و 
اســباب بازی هایش کجا باشــند، هر 
چند توصیه ما این اســت خانه فرزند 
یــک جا باشــد و تا حــد امکان مکان 
زندگــی کودک بعد از جدایی والدین 
تغییــر نکند، مهم اســت که کودک 
احســاس بــی خانمان شــدن، عدم 
امنیت و اضطراب ناشــی از جابجایی 
را تجربه نکند.تا جای امکان شــبکه 
حمایتی کودک در اجتماع مانند مهد 
کودک، مدرســه و ... که در زمان قبل 
از جدایی والدین می رفته است تغییر 
نکند زیرا هم زمان سازش پیدا کردن 
با این همه تغییرات جدید برای کودک 
ســخت اســت و می تواند مشکالت 
رفتاری و یا زمینه ســاز افســردگی و 
اضطراب در کودک شــود.در هنگام 
پروســه جدایی و ســختی های حین 
جدایــی و پــس از جدایی و رنجش ها 
و ســنگینی مســئولیت بزرگ کردن 
فرزند به تنهایی و خســتگی هایی که 
در این راه است نباید از همسر اسبقتان 
یــک چهره بد در ذهن فرزندتان ثبت 
کنید، البته اگر سالمت روان فرزندتان 
برایتان مهم است.از طرفی فرزند شما 
قرار نیست سنگ صبور شما باشد و با 
او درددل کنید و نیاز های عاطفی و بار 
تخلیه هیجانات منفی شــما بر دوش 
کودک باشد، کودک فقط باید کودکی 
کند، یادتان باشــد شغل کودک بازی 
است و بس.همچنین به خاطر جدایی 
احساس بدی نداشته باشید که باعث 
شــود دلســوزی بیش از حد داشته 
باشــید و به همه خواسته های کودک 
بله بگویید و فرزندی وابسته و ضعیف 

و شکننده را پرورش دهید.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد؛

گرد کودکان زباله  ح جامع  لزوم تهیه طر
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید 
بر لزوم تدوین برنامه جامع در حوزه کودکان زباله 
گرد، اظهار کرد: اعداد و رقم عجیب و غریب درباره 
ارزش زباله تولید شده در تهران بیان می شود.زهرا 
شــمس احســان در مورد وضعیت کودکان زباله 
گرد و ســرانجام دستور شهردار پیشین مبنی بر 
ممنوعیت استفاده از کودکان توسط پیمانکاران 
حوزه پســماند، گفت: ممنوعیت بهره کشــی از 
کودکان موضوعی اســت که در قوانین کشــور به 

صراحت به آن اشــاره شــده است، به گونه ای که 
مــاد ه   ۷۹ قانون کار، به صراحت اشــتغال به کار 
کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است و برای 
متخلفین هم جرائمی در نظر گرفته است. وی با 
بیان اینکه طبق ماده ۸۴ قانون کار برای مشاغل 
و کارهایی که به علت ماهیت آن برای  ســالمتی 
یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیان آور اســت، 
حداقل سن کار ۱۸ سال تمام عنوان شده، گفت: 
تشــخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی 

است. با این تعاریف استفاده از کودکان در حوزه 
پســماند ســنخیتی با قوانین ندارد و بخصوص با 
توجه به آســیب هایی که در حوزه های مختلف 
درپی دارد، باید به شکل جدی تری به آن پرداخت.

شمس احسان افزود: ابالغ شهردار پیشین تهران 
دارای نــکات مثبتی بود، اما در همان دوره نیز به 
دالیلی که برای ما روشن نیست مفاد آن پیگیری 
نشــد. یکی از دالیل این موضوع شــاید اکثریت 
غیرایرانی کودکان زباله گرد است .رئیس کمیته 

اجتماعی شــورای شــهر تهران در ادامه در پاسخ 
به این ســوال که آیا مفاد این ابالغیه اصالح می 
شــود یا به دنبال طرح جدیدی هســتید؟  افزود: 
دراین باره صراحت قانونی وجود دارد و آنچه باید 
تقویت شــود قانونگرایی و اجرای قوانین در این 
حوزه است. تشدید مجازات افرادی که از کودکان 
در حوزه زباله گردی و تکدی گری اســتفاده می 
کنند تا حدی می تواند عاملی در جهت پیشگیری 

از تداوم و گسترش این جرم باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش هشدار داد؛

آموزان ابتدایی ضعف مهارت های نوشتاری دانش 
 معاون وزیر آموزش و پرورش در مورد ادامه فعالیت حضوری مدارس 
بــا توجه به ســویه های جدید بیمــاری کرونا، گفت: ما منتظر تصمیم 
گیری ســتاد ملی مقابله کرونا هســتیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته 
خواهد شد، اما متناسب با شرایطی که اعالم شود ما تمام تالش خود 
را برای تداوم و کیفیت بخشی به آموزش انجام خواهیم داد.ما همچنان 
برنامه های آموزش تلوزیونی را داریم و همکاران ما همچنان در بستر 
برنامه شــاد فعال هســتند.همچنین کانال های توانمند سازی ما برای 
معلمــان و خانواده هــا  و دانش آموزان در حال فعالیت اســت.رضوان 
حکیم زاده افزود: تمام محتوا های درســی را امســال تالش کردیم با 

کلیت چند رســانه ای در اختیار خانواده ها و دانش آموزان قرار دهیم.
وی افزود: قطعا اگر شرایط تغییر نماید برنامه های ما نیز در این راستا 
تغییر خواهد کرد، اما آنچه که هســت اینکه تمام تالش ما برای ارائه 
آموزش با کیفیت اســت.وی در مورد ســویه  جدید بیماری کرونا و 
ادامه فعالیت های آموزشــی، گفت: اگرچه همه چیز بنا به اعالم نظر 
از ســوی ســتاد مقابله با کرونا اســت، اما امیدواریم شرایط به گونه ای 
پیش رود که مجبور به تعطیلی مدارس نباشــیم.وی در مورد پایش 
ســطح کیفیت آموزش از ابتدای آموزش حضوری، گفت: ما اســتان به 
اســتان هم بازدید میدانی و هم پایش داشــته ایم و گزارشــات الزم را 

دریافت کرده ایم، گزارشاتی که به ما رسیده است بر این اساس بوده 
است که دانش آموزان اول و خصوصا پایه های دوم و سوم که دوسال  
گذشته مجبور بوده اند از طریق فضای مجازی حروف الفبا بادبگیرند 
در آموزش های مهارت های ســواد پایه ای، چون خواندن، نوشــتن و 
بــه طــور کلی آموزش حروف الفبــا  در خیلی از زمینه ها  خصوصا در 
مهارت های نوشتاری ضعیف هستند.وی در مورد برنامه ای ویژه جبران 
این ضعف ها، افزود: یک برنامه جبران تثبیت یادگیری را در تابستان 
اجرا کرده ایم و کلیه دانش آموزان را که نیازمند یادگیری بیشتر بوده 

اند را مشمول این برنامه قرار دادیم.
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کلیسای کانتور قزوین؛ 
خ قاجاری کلیسای سر

کلیســای کانتــور یکی از کلیســا های تاریخی و 
منحصر به فرد ایران اســت که به دست روس های 
ارتودکس ساخته شده و از زمان قاجار در دل شهر 
قزوین خانه کرده اســت. البته امروزه این کلیســا 
دیگر مکانی مذهبی و مورد اســتفاده مســیحیان 
ارتودکس نیست، اما از آن جایی که سبک معماری 
خــاص دارد و از زمان هــای قدیم برای ما به یادگار 
مانده، جزو آثار باســتانی ایران محســوب و از آن 

نگهداری می شود.
کلیسای کانتور از کجا آمده؟

کلیسای کانتور در گوشه ای از شهر قزوین قرار گرفته 
و هم به دلیل معماری بی نظیرش در ایران و تاریخچه 
خاصش توانسته یکی از معروف ترین کلیساهای ایران 
باشــد. این کلیســای تاریخی قزوین، یکی از معدود 
کلیســاهای ارتودکس در ایران اســت که یادگاری از 
زمان جنگ جهانی اول اســت که از قضا ویژگی های 
خاص و منحصر به فردی میان کلیساهای ایران دارد 
و یکی از جاهای دیدنی قزوین هم شــده اســت.مثال 
کلیسای کانتور تنها کلیسای ایران است که به رنگ 
سرخ است، آجرها و نمای بیرونی آن سرخ رنگ اند و 
همین باعث شده ظاهر آن از تصورات ما راجع به نمای 
یک کلیســای سبک غربی متفاوت باشد. همچنین 
کلیســای کانتور کوچک ترین کلیسای ایران است، 
به حــدی که اگــر آن و مدل معماری اش را از نزدیک 
ببینید شــما را یاد خانه های ســینمایی و فانتزی در 
قصه ها می اندازد.کلیســای کانتــور در زمان جنگ 
جهانی اول محل عبادت روس ها بوده ولی از آن زمان 
به بعد، به نوعی تعطیل شده و مورد استفاده مذهبی 
قرار نگرفته اســت. کلیســای کانتور را به برج ناقوس 
یا کلیســای روسی نیز می شناسند، چرا که زمانی به 
دست روس ها ساخته شده و محل عبادت آن ها بوده 
اســت.اما حتی با توجه بــه ارزش تاریخی، مذهبی و 
معماری آن بســیار بیشتر از آن چه حقش بوده است 
مورد بی توجهی در حوزه گردشــگری قرار گرفته و 
مدت هاست که زنگی از ناقوسش بر نخاسته و در حال 
حاضر تبدیل به بازارچه ای کوچک برای نمایش صنایع 

دستی شده است!

گردشگری

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی بر ترزیق دوز سوم واکسن 
کووید ۱۹ تاکید کرد و گفت: ضرورت استفاده از دوز چهارم واکسن کرونا 
همچنان غیرقابل پیش بینی است.تزریق عمومی واکسن کرونا مهمترین 
راهکار مقابله به همه گیری کروناست. با وجود این که سویه امیکرون در 
مقابل واکســن کرونا مقاومت باالیی دارد، اما بازهم مســئوالن بهداشــتی 
کشور تاکید کرده اند که تزریق ُدز سوم واکسن کرونا می تواند تا ۷۵ درصد 
از ابتال به این ســویه جدید جلوگیری کند. در این شــرایط با توجه به این 
که احتماال به زودی سویه امیکرون به سویه غالب ویروس کرونا در ایران 
تبدیل خواهد شــد، مردم عالوه بر تزریق دو ُدز واکســن کرونا، حتما باید 

ُدز ســوم واکســن کرونا را نیز دریافت کنند.علیرضا زالی، با اشاره به اینکه 
در نوبت ســوم واکســن کرونا فارغ از اینکه واکسن همگن باشد یا ناهمگن 
سرعت واکسیناسیون اهمیت دارد اظهار کرد: باید در فاصله سه ماهه بعد 
از دریافت نوبت دوم، واکسن سوم از هر برندی که در دسترس بود استفاده 
شــود.وی افزود: در نوبت ســوم سرعت و زمان واکسیناسیون علیه کرونا از 
اهمیت ویژه تری در مقایســه با نوع واکســن برخوردار است.زالی ادامه داد: 
تمامی افرادی که نوبت دوم واکســن کرونا را دریافت کرده اند و ســه ماه 
از تلقیح آن گذشــته ســریعاً و در اولین فرصت صرف نظر از اینکه از چه 
برندی در نوبت های قبلی استفاده شده، نسبت به واکسن زدن اقدام کنند.

وی از سبد متنوع واکسن های ایرانی در برابر کرونا خبر داد و گفت: در حال 
حاضر پلت فرم های ویروس ضعیف شــده، پروتئینی و وکتوری در اختیار 
است.به گفته زالی، ضرورت استفاده از دوز چهارم واکسن کرونا همچنان 
غیرقابل پیش بینی است ولی به نظر می رسد اگر واکسیناسیون دوز سوم 
به کفایت الزم برســد، حجم قابل توجهی از انتشــار و جهش های کرونایی 
قابل کنترل خواهد بود.وی، عدالت جهانی در انجام واکسیناســیون را راه 
حل اساسی مقابله با کرونا دانست و تاکید کرد: متأسفانه هنوز بسیاری از 
کشــورهای دنیا از پوشــش قابل قبول واکسیناسیون علیه کرونا برخوردار 

نیستند، این کشورها کانون های پرخطر انتشار ویروس هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاسخ داد:

دوز چهارم واکسن هم باید تزریق کنیم؟

دریچه علم

كارتون 

 »مالدیو ایران« 
ورود ممنوع شد

ورود به تاالب بین المللی شــیدَور در کنار جزیره 
مارو )شــیدور( برای همه گردشگران ممنوع شد. 
تبلیغ غیراصولی جزیره شــیدور با عنوان »مالدیو 
ایران« حیات این پناهگاه حیات وحش را به خطر 

انداخته است.
 جزیره مارو یا شــیدَور که خالی از ســکنه است از 
مهم ترین پناهگاه های حیات وحش خلیج فارس 
شــناخته می شــود که محل زیست گونه های در 
معــرض انقراض، از جمله الک پشــت پوزه عقابی 
اســت و ورود به آن با مجوز اداره محیط زیســت و 

دریابانی استان هرمزگان امکان پذیر است.
با این وجود در ســال های اخیر با تشــبیه جزیره 
مرجانی با ماســه های ســفید مارو یا شــیدَور به 
»مالدیــو ایــران« و تبلیغ غیراصولی آن به عنوان 
جزیره بکر و دســت نخورده، زیســت این جزیره 
با ســفرهای انبوه، رها شــدن زباله و تخریب های 
محیطــی، به مخاطره افتاده اســت. بســیاری از 
گردشــگران و تورهــا با وجود ممنوعیت ســفر 
بــه این جزیره از بنادر محلــی با کرایه قایق های 
ماهیگیــری، خود را به این جزیره می رســانند و 
درحالی که شــیدَور فاقــد هرگونه امکانات اولیه 
اســت، اما شــب مانی های طوالنی مدت دارند. به 
دنبال اعتراض اداره محیط زیست استان هرمزگان 
با گسترش حجم این سفرها به محل زیست گونۀ 
در انقراض الک پشت پوزه عقابی که حیات و روند 
تخم گــذاری آن را به خطــر انداخته و همچنین 
تقارن افزایش این سفرها با فصل مهاجرت پرندگان 
به تاالب شــیدَور، اداره نظارت و ارزیابی خدمات 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به تمــام تورگردانان، راهنمایان 
تــور و مجریــان ســفر اطــالع داد ورود به تاالب 
بین المللی شــیدَور در کنار جزیره مارو )شیدَور( 
ممنوع اســت.   از تورگردان ها، فعاالن گردشگری 
و به ویژه راهنمایان درخواســت شــده است برای 
جلوگیری از اجرای برنامه های سفر به این مقصد 
و بروز هرگونه تبعات و مشکالت احتمالی بعدی، 

از اجرای تور به این منطقه خودداری کنند.

فرهنگ و هنر

 ارزانترین 
 جای خواب 

در تهران!
در خبرها آمده ۱2 تا 25هزار 
تومان هزینه یک شب بی آرتی 
خوابی در تهران است. بسیاری 

به جای اجاره خانه اینجا 
می خوابند. پروانه ایزدخواست 

با انتشار كارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به این موضوع 

پرداخت.

ع به کار خود توضیح دهید.  درباره دوران جوانی و شرو
در۱۴تا۱۶ســالگی شــاگردی تعمیرگاه جرثقیل بودم اما بعدها دفتر خدمات 
کامپیوتری افتتاح کردم که ســه ماه بعد به دلیل بدهی پلمپ شــد. اما این 
باعث سرخوردگی ام نشد و از کار دست نکشیدم . به بندر گناوه رفتم وبه قول 
بندری ها ته لنجی از گناوه میخریدم و می فروختم تا اینکه در۱۷ ســالگی با 
سیســتم شــرکت ها در واردات و صادرات آشــنا شــدم و به زودی یک شرکت 

برای واردات به ثبت رساندم.

 بعد از ثبت شرکت ، کارها چگونه پیش رفت؟ موفق بودید؟
باسابقه کار و تجربه ای که به قول معروف در کف بازار به دست آورده بودم وارد 
سیســتم ســاختاری و تولیدی شدم ، درکنارکارواردات شروع به تولید دستگاه 
های بدنسازی نیز کردم. چون به سن قانونی نرسیده بودم کارهایم را به نام فرد 
دیگری به ثبت می رســاندم. اگر چه به ســرعت و به دلیل زحمات شــبانه روزی 
ام موفقیت های چشمگیری در این زمینه به دست آوردم اما متاسفانه شخصی 
که به علت صغر ســن کارهایم را بنامش به ثبت می رســاندم ، پس از موفقیت 
شــرکت، آن را از چنگم در آورد و من مجبور شــدم دوباره از صفر کارم را شــروع 
کنم. اما باز هم نا امید نشدم و با پشتکار به فعالیتم ادامه دادم. درسن ۱۸سالگی 
مجددا مغازه ابزارآالت صنعتی راه انداختم ویک ســال بعد دو شــعبه دیگربه آن 
اضافه کردم. اما بازهم مشــکلی دیگر پیش آمد و به دلیل اعتماد بیش از حد به 
دیگران ، مغازه ام را ازدســت دادم . در آن زمان بیســت ســالم بود و جز تجارب 
ارزنده ای که با کار و زحمت به دست آورده بودم چیزی نداشتم. حدود ۶ سال 
دیگر به کارهای مختلفی مشغول شدم تا اینکه درسن۲۶ سالگی از ایران خارج 
شدم و برای پیدا کردن کار به خارج از کشور رفتم. درخارج کشوراز جوشکاری 
شروع کردم اما خوش شانس بودم و سه ماه بعد توانستم یک پروژه پیمانکاری 

را برنده شوم وبا این شغل پیمانکاری برای حدود نود نفر اشتغال زایی نمودم.

 بــرای اینکــه در زمینــه مــورد عالقــه تــان دانــش بیشــتری کســب کنید چه 
کارهایی انجام دادید؟ 

ابتــدا بــه کالس های تخصصی آموزش جوشــکاری می رفتم اما پس از چند 

سال با استفاده از مهارت و تجربه ام در این زمینه برای آموزش تخصص خود، 
آموزشگاه تخصصی جوشکاری تاسیس کردم . در این آموزشگاه تحت نظارت 
شرکتهای بزرگ انگلیسی وآمریکایی آموزش جوش کاری زیرآب را به عالقه 

مندان ارائه می دادم که تکنولوژی بسیار پیچیده ای است.
عالوه برآن در حوزه کســب وکار آموزش نیز وارد شــدم و با تمرکز بر رشــته 
های مختلف آموزش ، ســه مرکز آموزش زبان راه اندازی کردم تا جوشــکاران 
آموزش دیده در مرکز آموزش جوشــکاری تخصصی برای موفقیت های بهتر 
به زبان های مختلف نیز مسلط شوند واین موفقیت بزرگی در زندگی من بود.

 چگونه دولت مالزی تصمیم گرفت به کار شما در توسعه آموزش بودجه 
ای تخصیص دهد؟

باموفقیت های زیادی که کسب کردم توجه دولت مالزی را به خود جلب نمودم 
تــا آنجایــی که دولت مالزی برای تربیت وآموزش جوانان ماالیی ، بودجه قابل 
توجهی به کار من تخصیص داد تا کالسهای آموزش جوشکاری و جوشکاری 
زیر آب را توسعه وگسترش دهم. درهمین ارتباط ازنمایندگان دولت وشخص 

نخست وزیرمالزی چندین نوبت به من الواح تقدیری بابت کارآفرینی وخدماتم 
در خصــوص آمــوزش هزاران جوان ماالیی اعطاشــد. دولــوح آن ویژه و برای 
تقدیرازبابت راه اندازی کالسهای ترک اعتیاد بود. از این موضوع بسیار خرسندم 
که توانستم عالوه بر موفقیت های شغلی و کارآفرینی، خدمات انسان دوستانه 

ای را نیز درکارنامه ام ثبت کنم

 بعد از آن برای گسترش کسب و کار خود چه اقدماتی انجام دادید؟
من هم مانند بســیاری از کارآفرینان بزرگ افکار بلندپروازانه درسرداشــتم، 
بنابراین برای توسعه وگسترس کسب وکارهای خود به دبی مرکزتجارت جهانی 
خاورمیانه مسافرت کردم وازحدود چهارسال قبل مشغول به کسب وکارهای 

بزرگ تری درکشورامارات هستم.

 آیا به دلیل رشد مالی و اقتصادی با مشکالتی هم مواجه شده اید؟
مانند بسیاری از کارآفرینان بزرگ دنیا ، موفقیته ایم باعث حسادت برخی شده و 
شوربختانه مشکالتی درجریان کارها برایم پیش آمده است ، اما همه این مسائل 

عزم من را برای شروع حرکت های بزرگتر جزم ترومصمم ترکرده است وهیچگاه 
ازخدمت به جوانان وتوسعه فعالیت های کارآفرینی دلسرد نخواهم شد.

کنون به چه فعالیت هایی مشغول هستید؟  ا
اکنون درکشور امارات ، چند شرکت بزرگی و فعال در حوزه فناوری و توسعه 
و بــه عبــارت دیگر دولوپــر)developer( درزمینه بالکچین متاورس ،NFT و 
web۳ دارم وتوانسته ام باسرمایه گذاری برروی تکنولوژی های پیشرفته و رو به 
رشد؛ برروی میلیاردها دالرارزش افزوده هدف گذاری کنم . به لطف پروردگار، 
باموفقیت تمام پلتفرم ارزدیجیتالی مخصوص خودم را دراکسچنج های بزرگ 
و کوین مارکت کپ لیست کرده ام و قیمت آنها بروی تراست والت ثبت شده 
است. شرکت های من با پذیرش ریسک های بزرگ دراین تکنولوژی نو ظهور، 
موفقیت های زیادی را بدست آورده اند . تیم فنی تکنولوژی ما درکشورهای 
ژاپن ، روسیه ، انگلستان تحت نظارت تیم حقوقی ایاالت متحده عربی اکنون 
پلتفرم متاورسی خاص را طراحی کرده است وبه زودی ازآن رونمایی می کند 
. متاورس مورد نظربنده شــهردبی اســت که عینا درآن مدل های سه بعدی را 
خلق کرده والمانهای شهر دبی را جانمایی نموده ام . در صدد هستیم که تا بیش 
ازصدپلتفرم را درمتاورس مزبور توسعه دهیم . پلتفرم متاورس ما با قابلیت بسیار 
جالبی توسعه داده شده ، تیم فنی با طراحی مدیریتی منحصربفرد توانستند 
سیستم اثبات منحصر بفردی را دردنیا برای نخستین بار ایجاد کنند که شامل 

Hyper Hybrid و POL/POC/POW/POS MN است.

؟  و سخن آخر
من معتقدم که قدرت آرزوی بزرگ بشریت است ؛ هنگامی که به عنوان ابزاری 
برای پیشرفت استفاده شود، آرمان های بزرگ محقق خواهند شد و دستاورد 
بشر توسعه می یابند. ما متاورس را برای پیشروی به سمت وب ۳، عصر اینترنت 
باز، باید در خط مقدم این انقالب قراردهیم. برای تحقق این رویا و تسریع در 
پذیرش انبوه ، در حال ساخت متاورس خاص خود هستیم که در آن کاربران 
بــه قلمرو دیجیتالی شــگفت انگیز کارایی و خالقیت بــا امکانات بی پایان راه 
خواهند یافت. کریپتو کارنسی متاورس من یک توکن ابزار اثبات سهام است 
که ســرزمین متاورســی اش را هدایت می کند، یک اکوسیستم مجازی که در 
آن قراردادهای هوشمند می توانند برای تسهیل راه حل های امالک، ساخت 
و ســاز، بیمه و ســایر اشــکال مدیریت دارایی با استفاده از قدرت فناوری بالک 
چین خدمات ارائه بدهند. کاربران می توانند متاورس چند منظوره را با گزینه 
هــای مالــی متنوعی که در اختیار دارند طــی کنند. امالک را کاوش کنند، با 
سایر کاربران، شبکه ایجادکنند، تراکنش های چند سطحی را انجام دهند، یا 
نقدینگی بانکی را فراهم کنند ، بازدهی کســب کنند و مشــارکت حاکمیتی را 
افزایش دهند. آیتم های دنیای واقعی و مجازی به طور یکســان می توانند در 
این متاورس تعامل داشــته باشــند. شخصیت خود را طوری طراحی کنند که 
در سرزمین متاورسی پرسه بزنند و از طریق راه های منحصر به فرد بر محیط 

مجازی تأثیر بگذارند. معامله، ساخت، توسعه و کسب درآمد!

! )Metaverse( ی جرثقیل تا متاورس وس دهقان، ازتعمیرکار سیر

ماجرای اعجاب برانگیز یک کارآفرین سخت کوش و خالق

ســیروس دهقان تاجروکارآفرین ایرانی اســت که درســال 1361 شمســی درشــهر شیراز متولد 
کادمیک فاصله گرفت اما بعدا موفق  شــد ، وی مانند بســیاری از کارآفرینان ازتحصیالت آ
کنون به دلیل کســب وکارهای  به اخذ مدرک معادل دکترا از رشــته های کاربردی شــد و ا
بزرگش فردی موفق محســوب می شــود. با ســیروس دهقان مصاحبه ای داشــته ایم که در 

ادامه آن را خواهید خواند.


