
آژیر هشدار به »پاستور« در »بهارستان« به صدا در آمد

تیم اقتصادی دولت زیر تیغ انتقادات مجلس

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

   عملکرد اقتصادی دولت، برزمین ماندن وعده ها، افزایش قیمت ها و... زنگ 
خطر برای دولت سیزدهم به صدا درآورده و بزرگ ترین حامی دولت یعنی نمایندگان 
را نیــز عصبانــی کــرده اســت.  وعده هــای انتخاباتی رئیســی و خط قرمزهای دولتش 

چنان بود که با روی کارآمدن دولت سیزدهم،  مردم نسبت به بهبود شرایط و اینکه 
دولــت بتوانــد مشــکالت کشــور را رفــع کنــد،  امیدوار شــدند، اما عمــر این امیدواری 

 | صفحه 2 اندک بود...

وعده جدید وزیر راه:

  خانه دار شدن در تهران 
با ۱۵۰ میلیون تومان!

صفحه 3 

1400 دی   14 سه شـــــــــنبه     2010 پیاپــی:    1 جمادی الثانــی 1443     4 ژانویــه 2022      8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره 

رئیس سازمان برنامه و بودجه :

 ارز ۲ نرخی 
 از سال آینده در بازار 
وجود نخواهد داشت

     رئیــس ســـــــــازمان برنامــه و بودجــه 
گــر بخواهیــم یارانــه ای بــه کاالیــی  گفــت: ا
ریالــی  صــورت  بــه  دهیــم  تخصیــص 
 خواهــد بــود و بــه ذینفــع نهایــی و مــردم 

پرداخت می شود...

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

 تالش وزیر نفت  
گره گشایی از مشکالت  برای 

 کارکنان صنعت نفت 
ستودنی است

     عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی تالش وزیر نفت برای گره گشایی 
نفــت  صنعــت  کارکنــان  مشــکالت  از 
به ویــژه بخش هــای عملیانــی را ســتودنی 

دانست...  | صفحه 4  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 تقویت نقش ایران 
در مناسبات انرژی خزر

4

کارمند مالیات می دهد 
اما شاخ های مجازی نه

7

 دستور مهم رئیسی 
به بانک مرکزی

2

 افزایش قیمت 
انواع پراید و پژو

3

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

66917312      66915268 

گهی فراخوان مناقصه عمومی  آ
 تک مرحله ای 

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر 

 نوبت اول

گناوه را به روش فراخوان مناقصه عمومی  گمرک  گزار( در نر دارد مناقصه تکمیل ساختمان منازل سازمانی  گمرکات استان بوشهر )مناقصه  ستاد نظارت 
تک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. 

حداقل شرایط مجاز برآورد اولیه )ریال( موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف 
برای دریافت اسناد 

شماره ثبت فراخوان 
در سامانه ستاد 

تکمیل ساختمان منازل 11400-0۲
گناوه  گمرک  صالحیت پیمانکاری 36/315/58۲/784 سازمانی 

۲000004۲1۲0000۲رتبه 5 سختمان و ابنیه 

بــه آدرس تــدارکات الکترونیکــی )ســتاد(   کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت وتحویــل اســناد و ســایر مراحــل مناصــه از طریــق درگانــه ســامانه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی کلیــه مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور را جهــت دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی اقــدام کــرده 
و در مناقصــه اعــام شــده شــرکت کننــد. 

- محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
- مهلت زمانی درافت اســناد مناقصه از ســامانه ســتاد: از ســاعت 12:00 ظهر روز چهارشــنبه مورخ 1400/10/15 لغایت 12:00 ظهر روز شــنبه مورخ 1400/10/18 

مــورخ 1400/10/18 بــه صورت الکترونیکی در ســامانه ســتاد 
کات و مدارک مناقصه: تا ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد  - آخرین مهلت زمانی بارگذاری پا

کات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 گشایی پا - زمان باز
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/816/000/000 )یک میلیارد و هشتصد و شانزده میلیون ریال( می باشد. 

تذکــر: اصــل تضمیــن شــرکت در مناقصــه حداکثــر تــا ســاعت 12:00 ظهــر روز ســه شــنبه مــورخ 1400/10/28 بــه صــورت الک و مهــر شــده بــه دبیرخانــه حراســت 
ســتاد نظــارت گمــرکات اســتان بوشــهر تحویــل گــردد. 

- ضمنــا مناقصــه گــران جهــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه بــه ســتاد نظــارت گمــرکات اســتان بوشــهر بــه آدرس بوشــهر بلــوار دهقــان تلفــن 
33328022-077 مراجعــه نماینــد. 

ــده  ــده برن ــر عه ــی ب ــتاد و درج آگه ــامانه س ــزد س ــه کارم ــن هزین ــد. در ضم ــه نماین ــای http://iets.mporg.ir مراجع ــه تارنم ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس - ب
مناقصــه خواهــد بــود.

- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 می باشد.
نوبت اول: سه شنبه 1400/10/14
نوبت دوم: چهارشنبه 1400/10/15

گهی : 1254806 شناسه آ

گمرکات استان بوشهر ستاد نظارت 

کرات وین   مسکو در مذا
به دنبال چیست؟

   پرستو بهرامی راد، روزنامه نگار
تحرکات مسکو در مذاکرات وین، 
سروصدای تهران را در آورده است. 
عکس مذاکره مستقیم میخائیل 
اولیانــوف، نماینده روســیه در 
مذاکــرات وین با رابــرت مالی، 
نماینــده ویــژه دولت آمریکا در امور ایران بر ســر یک میز 
در خصــوص احیای برجام انتقادات زیادی در داخل ایران 
ایجاد کرده است. این دو دیپلمات طبق توئیت اولیانوف ۲۹ 
دسامبر )هشتم دی(، در آخرین روز از مرحله اول دور هشتم 

مذاکرات وین گفت وگو کرده اند.
همزمان با انتشــار این عکس، فیلم کوتاهی از علی باقری 
کنی در سفرش به مسکو پیش از آغاز دور جدید مذاکرات 
پخش شده است که در آن به سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
خارجه روسیه می گوید ایران به طور جدی روی رایزنی ها 
با او درباره مذاکرات حســاب می کند. بســیاری از رسانه ها 
دســت به نقد این رویکرد ایران در مقابل روســیه زده اند و 
در فضای مجازی بحث های بســیاری شــکل گرفته است. 
برخی معتقد هستند که خودداری ایران از مذاکره مستقیم 
با آمریکا عنان مذاکره را به دســت روســیه داده و این برای 

کشور خطرناک است.  
انتقادات از میانجی گری روسیه در مذاکرات وین با خبرهای 
اولیانوف از مذاکرات شــدت نیز پیدا کرده است. مخصوصاً 
اینکه اولیانوف به نقش اول خبررسانی این دور از مذاکرات 
تبدیل شده است. او در توئیتر خود از نتیجه مذاکرات خبر می 
دهد و حتی از مواردی پرده برمی دارد که برخالف گفته های 
مقامات ایرانی است و از جنبه های پشت پرده مذاکرات نیز 
خبررسانی می کند. تا جایی که میخائیل اولیانوف گفته است 
روسیه و چین ایران را وادار کرده اند که برخی خواسته های 
حداکثری خود را کنار بگذارد و گفت وگوهای وین بر اساس 
پیش نویسی که در شش دور مذاکره با دولت روحانی به دست 
آمده بود، شروع شود. همین رویکرد روسیه باعث نگرانی و 
اعتراض بسیاری در داخل ایران شده است. بی شک ایران 
با این روش مذاکراتی، اهدافی را دنبال می کند و همچنین 
روسیه نیز سعی دارد از بازی این نقش سودی بدست آورد. 

ایران به دنبال چیست؟
دولت رئیســی معتقد اســت که روسیه از زمانی که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا از برجام خارج شده، 
همراه ایران بوده است و بر همین اساس می تواند شریک 
خوبی برای ایران محســوب شــود. بدون شک یکی از علل 
انتخاب روســیه به عنوان میانجی نیز از همین رویکرد آب 

می خورد. 
از ســوی دیگر به جز روســیه دیگر اعضای برجام به دالیل 
مختلف مناســب نقش میانجی میان تهران و واشــنگتن 
نیستند. چین هیچ گاه در بحث پرونده برجام سعی بر حضور 
پررنگ نداشته و نخواهد داشت و اروپایی ها نیز برای دولت 
ایران قابل اعتماد نیستند. بر همین اساس ایران جز انتخاب 
روسیه برای میدان داری مذاکرات با آمریکا چاره ای ندارد. 
هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین نیز برای رسیدن 
به توافق روی روســیه و چین حســاب ویژه ای باز کرده اند. 
به نظر می رسد با تغییر تیم مذاکراتی در دولت جدید ایران 
از شــرایط مطلوب و تیم قوی برخوردار نیســت و به همین 
دلیل روســیه می تواند راه را برای ایران تا حدودی هموار 
کند. به همین دلیل دولت ابراهیم رئیسی سعی دارد روند 

مذاکراتی روسیه در وین را کاماًل امر طبیعی نشان دهد.

روسیه به دنبال چیست؟
مسکو در وین سعی دارد خود را منجی ایران نشان دهد و از 
شلوغ کاری اولیانوف در توئیتر به خوبی این جریان را می توان 
رصد کرد. با این حال اولیانوف در اوایل ورود دولت ابراهیم 
رئیسی به پاستور سعی داشت با تیکه پرانی ها، ایران را به 
راهی که مد نظر داشت حرکت دهد. در واقع مسکو سعی 
دارد خود را کشوری که می تواند مذاکرات بین المللی را به 

سرانجامی برساند، نشان دهد. 
از ســوی دیگر همانطور که در اخبار می توان دنبال کرد، 
روسیه و آمریکا تنش ها و اختالفات جدی با یکدیگر دارند. 
در روزهای اخیر نیز حضور نظامی روســیه در اوکراین نیز 
اختالفات دو کشور را به جاهای باریکی کشانده است. بی 
شک روسیه این موضوعات را پس ذهن خود در مذاکرات 
وین دارد. به نظر می رســد اولیانوف با شــوآف های خود در 
توئیتر سعی دارد با برگ ایران در اختالفات روسیه با آمریکا 
بازی کند. حال اینکه چقدر می تواند این شــرایط را پیش 

ببرد در آینده معلوم خواهد شد. 
مسکو با میانجی شدن مذاکرات وین نیز موضوع دیگری را 
دنبال می کند و آن احیای برجام است. زیرا روسیه نیز مانند 
دیگر اعضای برجام از ایران دارای بمب اتم نیز نگران است 
و نمی خواهد منطقه دچار تنش جدیدی شود. همچنین 
با شــکل گیری توافق، روسیه جزء اولین کشورهایی است 
که دولت جدید و بازار ایران به سراغ آن می رود. بر همین 
اساس همانطور که شاهد هستیم روسیه تمام سعی خود 

را برای شکل گیری توافق به کار می گیرد.
با تمام شــدن تعطیالت ســال نوی میالدی باید دید طبق 
پیش بینی نماینده روسیه در وین مذاکرات به زودی و در 

اوایل فوریه به نتیجه می رسد یا خیر؟ 
منبع : دیپلماسی ایرانی

یادداشت

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

غرب در مذاکرات وین 
عقب نشینی کرده است

ســخنگوی وزارت امــور خارجه با بیان اینکه شــاهد 
عقب نشینی و واقع نگری طرف های غربی در گفتگوهای 
وین هســتیم، گفت: آنها نمی توانند درخواستی فراتر از 

برجام در موضوع هسته ای داشته باشند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح روز 
گذشته )دوشنبه( در نشست خبری با اشاره به دومین 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: وزارت 
امور خارجه تا زمانی که مسببین و مباشرین ترور حاج 
قاسم سلیمانی را به پیشگاه عدالت نکشاند، اقدامات خود 
را متوقف نخواهد کرد. خطیب زاده در پاســخ به سوالی 
درخصوص جزئیات سفر رئیس جمهور به روسیه گفت: 
سفر حجت االسالم رئیسی به مسکو در پاسخ به دعوت 
آقای پوتین انجام می شــود. این ســفر، یک سفر کاری 
خواهــد بود و تالش می شــود کــه موضوعات مختلف 
سیاســی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و تجاری میان دو 

رئیس جمهور مورد بررسی و تبادل نظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه برخی از مفاد تفاهم نامه ایران و روسیه 
در دست بررسی و پیگیری است، گفت: همچنین سند 
روابط راهبردی دو کشــور همچنان معتبر اســت و به 
صورت خودکار تمدید می شــود. سخنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین در رابطه با مصاحبه ســفیر کشورمان 
در افغانستان در خصوص لزوم تشکیل دولت فراگیر در 
این کشــور گفت: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران بــه دقت اعالم کرده و باز هم اعالم می کند که در 
افغانســتان، آنچه که بیش از همــه مورد تاکید ایران و 
کشورهای همسایه است، تشکیل دولت فراگیری است 
که بازتاب دهنده تنوع قومی و جمعیتی افغانستان باشد.
وی مسیر آینده افغانستان را مسیر تحقق اراده مردم به 
شمول همه دانست و تاکید کرد: ما انتظار داریم که این 

هدف محقق شود.
خطیــب زاده تصریح کرد: به رغم تمامی اختالفاتی که 
وجود دارد، تالش کردیم که مردم افغانســتان کمترین 

آسیب را ببینند؛ چه کسانی که به مرزهای ما پناه آوردند 
و چه افرادی که در کشورهای دیگر بی جا شده اند.

وی ادامــه داد: تقریبــاً در همه گفتگوهای بین المللی، 
یکی از بندهای ثابت، کمک و تسریع در دسترسی های 

بشردوستانه به داخل کشور افغانستان بوده است.
وی با اشــاره به اینکه با همه ی گروه های افغانســتان از 
جمله طالبان در ارتباط هســتیم، افزود: در سفر حسن 
کاظمی قمی به افغانستان همان نکات با دقت به طالبان 
گفته شــد. ما در حال حاضر در نقطه شناســایی قرار 
نداریم و امیدواریم هیئت حاکمه سرپرستی در مسیری 
حرکت کند که شناسایی بین المللی را از طریق تحقق 
خواســته های مردم بدست آورد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: مردم ســاالری دینی بهترین الگویی 
است که هیئت سرپرستی حاکم افغانستان می تواند از 
آن استفاده کند. خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر در رابطه با برخی اخبار منتشــر شــده در خصوص 
عقب نشــینی از برخی مطالبات ایران در مذاکرات وین 
گفت: ما گفتگوها را در بستر فضای عمومی و رسانه ای جلو 
نمی بریم؛ ولی من الزم می دانم با توجه به طرح، یک بار 
دیگر تأکید کنم اگر امروز ما متن مشترکی داریم به خاطر 
این است که طرف غربی پی برد که باید از درخواست های 

حداکثری خود عقب نشینی کند.
وی ادامه داد: امروز شــاهد عقب نشــینی یا بهتر بگویم 
واقع نگری طرف های غربی در گفتگوهای وین هستیم. 
آنها نمی توانند درخواســتی فراتــر از برجام در موضوع 
هسته ای داشته باشند و فروتر از برجام بخواهند تعهدات 

رفع تحریمی را انجام دهند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: در نقطه ای 
قرار داریم که از امروز وارد گفتگوهای محتوایی می شویم. 
همچنین از بعد از ظهر امروز گفتگوها به صورت دوجانبه 
و چندجانبه آغاز می شود و هیئت ها و کارگروه ها دستور 

کار مشخصی دارند.
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سیاست 2
اخبار كوتاه

با هدف همبستگی و همراهی 
با زنان افغان در مسیر مبارزه 

و یادآوری و عدم فراموشی 
آنان نمایشگاهی در خیابان 

شانزه لیزه پاریس برپا شده 
است.

قرار دادن خاكستر پیکر 
اسقف »دزموند توتو« از 
رهبران مبارزه با رژیم 
آپارتاید آفریقای جنوبی 
در محراب كلیسای جامع 
»سنت جورج« در شهر 
»كیپ تاون« آفریقای 
جنوبی/ آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

آژیر هشدار به »پاستور« در »بهارستان« به صدا در آمد

تیم اقتصادی دولت زیر تیغ انتقادات مجلس
عملکــرد اقتصــادی دولــت، برزمین ماندن 
وعده هــا، افزایش قیمت ها و... زنگ خطر برای 
دولت ســیزدهم به صدا درآورده و بزرگ ترین 
حامــی دولت یعنی نمایندگان را نیز عصبانی 

کرده است.
 وعده های انتخاباتی رئیســی و خط قرمزهای 
دولتــش چنان بود که با روی کارآمدن دولت 
سیزدهم،  مردم نسبت به بهبود شرایط و اینکه 
دولت بتواند مشکالت کشور را رفع کند،  امیدوار 

شدند، اما عمر این امیدواری اندک بود.
با گذشت ماه ها از شروع فعالیت دولت سیزدهم، 
هنوز هیچ خبری از تحقق وعده ها نیســت و 
افزایش گرانی ها و ناهماهنگی در تیم اقتصادی 
دولت ، امید به تحقق شعارها را در ماه های آتی 

نیز کم رنگ کرده است.
اکنون دولت با فشار افکار عمومی روبروست و 
انتقادات نمایندگان مردم از دولت و کشــاندن 
وزاری اقتصادی به مجلس نشــان می دهد که 
اعضای خانه دولت از سوی وکالی خود تحت 

فشار قرار دارند.
بــا این حال، دولت تاکنــون برنامه اقتصادی 
روشنی را اعالم نکرده است و حرف های بدون 
عمل رئیس جمهور باعث شده، انتقاد و گالیه از 
رئیسی در فضای مجازی خودنمایی کند. مردم 
می گویند، معلوم نیست وقتی رئیس جمهور از 
خط قرمزهای خود سخن می گوید و به گرانی ها 
و شرایط اقتصادی اعتراض می کند، دقیقاً چه 
کســی را مخاطب قرار می دهد. گویا رئیســی 
هنوز باور ندارد که رئیس جمهور اســت و این 
دولت اوست که باید اوضاع را سرؤسامان دهد.

کیدات و انتقادات تأ
تأکیــدات رئیس جمهور مبنی بر این که الزم 
است روند نظارت بر قیمت کاالها به ویژه اقالم 
ضروری و معیشــتی مردم تشدید شود، نشان 
می دهد که دولت به خوبی از شرایط فعلی مردم 
خبر دارد. رئیسی بارها جلوگیری از افزایش تورم 
و حفظ عزت و کرامت مردم را خط قرمز خود 
اعالم کرده و یادآور شــده است که تصمیمات 

اقتصادی دولت مردم را غافلگیر نمی کند.

با این وجود مردم همچنان شاهد سورپرایزهای 
اقتصادی هستند. نیازی به بررسی آماری نیست، 
افزایــش قیمت ها، نرخ بیکاری و فقر به خوبی 
محسوس و این امر سبب انتقادات شدید علیه 
دولت شده است. اکنون یکی از انتقاداتی که به 
دولت وارد می شود، این است که چرا تا کنون 
عملکرد مشخصی نداشته و برنامه ای برای سر 
و ســاماندهی به شرایط اقتصادی کشور ارائه 
نکرده است. نگاهی به عملکرد رؤسای جمهور 
پیش از رئیسی، نشان می دهد که آن ها در همان 
ابتدای کار حداقل برنامه ای مشــخص داشته 
و در راســتای آن اقداماتی می کردند اما گویا 
رئیس دولت ســیزدهم از این بابت تشابهی با 

اسالف خود ندارد.
از ســوی دیگــر ناهماهنگی در تیم اقتصادی 
دولــت و نــگاه دولت به نتایج گفتگوهای وین 

نیز مزید بر علت شده است.

نارضایتی از دولت در مجلس
افزایش قیمت ها و شــرایط اقتصادی صدای 
نماینــدگان مجلس همســو بــا دولت را هم 
درآورده اســت. نطق هــای نمایندگان، بحث 
استیضاح وزرا و حضور برخی از وزرا در مجلس 

و... نشــان می دهد که بهارســتان نشینان در 
حوزه های انتخابیه خود با فشــار افکارعمومی 
و مردم روبرو هســتند. بــه عنوان مثال اصغر 
سلیمی نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون 
صنایع در مجلس در سخنانی با اشاره به افزایش 
قیمت ها در این باره گفت: شاید یادمان رفته به 
جای ترمز پایمان را بر روی گاز فشار می دهیم.

وی با اشاره به میلیاردی شدن قیمت مسکن، 
افزود: خرید مســکن برای خیلی ها رویا و غیر 
ممکن شــده و خودرؤســازان هم هر طور که 

می خواهند می تازند.
سارا فالحی، نماینده مردم ایالم نیز خطاب 
به رئیســی گفت: اجازه ندهید داستان ما و 
شــما و وعده هایی که بــه مردم داده ایم به 
داستان آن پادشاه و سرباز بخت برگشته ای 
بدل شــود که در انتظــار وعده لباس گرم 

پادشاه یخ زد و ُمرد.
علی خضریان نماینده مردم تهران نیز با اشاره 
بــه افزایش ۶ برابری قیمت بعضی قرص های 
مسکن و ضددرد، اظهارداشت: هنوز ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی حذف نشده که این آسیب ها در 

حوزه بهداشت و درمان دیده می شود.
نماینــدگان مردم همچنیــن از ضعف و نبود 

سیســتم نظارتی دولت انتقاد داشــته و بر این 
باورنــد که دولت بازار را به حال خود رها کرده 
اســت. محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شــوراها در مجلس می 
گوید: تفاوت قیمت یک کاال در چندین مغازه 
ربطی به تحریم ها ندارد؛ بلکه ضعف سیســتم 
نظارتی اســت. در این شرایط اگر دستگاه های 
نظارتی، نیروهایشان به مرخصی نیز بروند هیچ 
اتفاقی نمی افتد. این اظهارات نشــان می دهد 
که مجلســی که نمایندگانش با دولت همسو 
هســتند هم، کاسه صبرشــان لبریز شده و با 
توجه به مشــکالت موجود نمی توانند ازانتقاد 

خودداری کنند.

مشکالت و نگاه اصالح طلبان
چندی پیش بود که رئیســی در جمع اعضای 
هیأت دولت، خطاب به معاونان و وزیرانش تأکید 
کرده که »وعده ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل 
کنیم.«،اما حاال دولت سیزدهم با چالش هایی 
اقتصادی و سیاسی مانند تورم، مذاکرات مربوط 
به پرونده هسته ای، افزایش قیمت ارز، سقوط 
بورس و حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی روبرو است، 
در عرصه فرهنگ هم درگیر انتقاداتی شده که 

با گذشت زمان بیشتر می شود. در این شرایط 
اصالح طلبان هم شرایط را برای انتقاد از دولت 
رئیسی مهیا می بینند و تأکید دارند که دولت 
رئیسی برنامه مشخصی ندارد و فقط با اتکا به 
نقاط ضعف دولت قبل وعده هایی را داده که تا 
کنون قدمی برای تحقق آن ها برنداشته است. 
از جمله علی محمد نمازی فعال سیاسی اصالح 
طلب در این باره گفت: »اشــکال مهم دولت 
رئیسی این است که مغلوب شعار جوان گرایی 
شــد. این شــعار را هم در مقابل دولت روحانی 
که می گفتند کابینه ای مسن دارد، مطرح کرده 
بود. شعارهایی را داده اند و حاال با مشکل مواجه 

شده اند.«
وی افزود: »رئیســی در چهار، پنج ماه گذشته 
اقدام قابل توجه یا قابل مشاهده ای نداشته است. 
مثالً از ســاخت یک میلیون مســکن در سال 
حــرف زده و االن بایــد حداقل چهار دوازدهم 
این کار انجام شده باشد اما نشده است! یا گفته 
سالی یک میلیون اشتغال ایجاد می کنیم و هنوز 

خبری نیست. «

از حرف تا عمل
کارشناســان اقتصــادی بر ایــن باورند که با 
تصمیم گیری هــای اقتصادی بــر روی کاغذ 
نمی توان از اجرای آن ها در عمل مطمئن بود.

اجــرای عدالت اقتصادی جز از طریق کاهش 
فقر، افزایش سرانه ی درآمد کل کشور و اقدام 
دولت برای توســعه ی روابــط بین المللی که 
بتوانــد زمینه ی بهبود اقتصادی را در کشــور 

فراهم سازد، امکان پذیر نیست.
به عقیده کارشناســان، مردان اقتصادی دولت 
سیزدهم، از تجربه های تلخ اقدامات نسنجیده 
اقتصادی در سال های گذشته و عوارض منفی 
آن و همینطور زیان های مستمر اقشار ضعیف 
جامعه از کاهش ارزش پول ملی غفلت کرده اند. 
این درشرایطی است که خط قرمزهای دولت 
همچنــان باقی اســت و باید دیــد که دولت 
ســیزدهم چگونه از خــط قرمز خود صیانت 

می کند؟      
منبع: خبرآنالین

خبر ویژه

رییس جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این 
موضوع تاکید کرد.

در جلســه یکشــنبه شــب ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاســت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 
گزارش های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم و نقدینگی، بازار ارز ارائه شد. گزارش بانک مرکزی در 
مورد تورم نشان می دهد برنامه ها و سیاست های دولت برای مهار رشد تورم موفقیت آمیز بوده به گونه ای که نرخ رشد 

تورم در ابتدای دولت سیزدهم که به رقم بی سابقه ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته است.
رئیس جمهور نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تالش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با 

افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک های دولتی و خصوصی از خلق  نقدینگی توسط بانک ها جلوگیری شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند ، ناترازی بانک ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست 
و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود. رئیسی موضوع کفایت سرمایه بانک ها را نیز از چالش های مهم در نظام 
بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن 

را پیگیری کند.
رئیس جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این 
موضوع تاکید کرد. در این جلسه همچنین گزارش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
تامین مالی زنجیره تولید ارائه شد. به موجب این گزارش اجرای برنامه تامین مالی زنجیره تولید آثار مناسبی در جهت 

کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد نقدینگی خواهد داشت.

دستور مهم رئیسی به بانک مرکزی

تهدید قاطع بایدن به روسیه 

  حمله به اوکراین
بی جواب نمی ماند

جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده، روز یکشنبه با 
رهبر اوکراین درباره افزایش نیروهای روسیه در نزدیکی 
مرز با اوکراین گفت وگو کرد و اطمینان داد که آمریکا 
و متحدانش به حمله احتمالی روسیه پاسخی »قاطع« 

خواهند داد.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده، روز یکشنبه با 
رهبر اوکراین درباره افزایش نیروهای روسیه در نزدیکی 
مرز با اوکراین گفت وگو کرد و اطمینان داد که آمریکا 
و متحدانش به حمله احتمالی روسیه پاسخی »قاطع« 

خواهند داد.
تماس تلفنی بایدن و ولودیمیر زلنسکی در حالی انجام 
شــد که ایاالت متحده و متحدانش آماده نشست هایی 
دیپلماتیک با هدف کاهش بحران هستند و روسیه نیز 
هشدار داده که این بحران می تواند به قطع روابط مسکو 

و واشینگتن منجر شود.
جن ســاکی، سخنگوی کاخ سفید پیرامون این تماس 
تلفنی گفت: »رئیس جمهور بایدن تصریح کرده که اگر 
روســیه قصد حمله به اوکراین را داشــته باشد، ایاالت 

متحده و متحدان آن پاسخی قاطع خواهند داد.«
جو بایدن پیش از این هشدار داده بود که اگر نیروهای 
روســیه وارد خاک اوکراین شــوند، این کشور را تحت 
تحریم هــای خردکننده اقتصــادی قرار خواهد داد. اما 
در عیــن حال عنوان کــرد که گزینه نظامی این میان 

مطرح نیست.
کرملین خواســته اســت که توسعه ناتو شامل اوکراین 
و دیگر جمهوری های شــوروی ســابق نشود. روس ها 
همچنین خواستار آن شده اند که ناتو تسلیحات تهاجمی 

خود را از کشورهای منطقه خارج کند.
کاخ ســفید خواســته های روسیه درباره ناتو را رد کرده 
اســت. یکی از اصول کلیدی ناتو آن اســت که امکان 
عضویت در آن برای هر کشــور واجد شــرایطی وجود 
دارد و هیچ کشور خارجی حق وتوی عضویت کشورها 
را ندارد. در حالی که فعال چشــم اندازی برای پیوســت 
اوکراین به ناتو وجود ندارد، اما آمریکا و متحدانش احتمال 

این امر را رد نکرده اند.
زلنســکی پس از مکالمه خود با آقای بایدن در توییتر 
نوشــت کــه »تداوم صلح در اروپــا، ممانعت از افزایش 
تنش هــا، اصالحــات، و مقابلــه بــا انحصارطلبی« از 
موضوعات این مکالمه بوده است. وی افزود که اوکراین 

از حمایت بی دریغ ایاالت متحده تشکر می کند.
ایــاالت متحــده تاکنون توفیق چندانی در وادار کردن 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، به کاهش 
تنش ها نداشــته اســت. مقامات ارشد ایاالت متحده و 
روســیه روزهای نهم و دهم ژانویه در ژنو نشســتی با 

یکدیگر پیرامون این شرایط خواهند داشت.

حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی 
»ویکتوری«در فرودگاه »بغداد«

منابع رســانه ای از حمله ۲ پهپاد به پایگاه آمریکایی 
»ویکتوری« در فرودگاه بغداد خبر دادند.

به گزارش بغداد الیوم، منابع رسانه ای از حمله ۲ پهپاد 
به پایگاه آمریکایی »ویکتوری« در فرودگاه بغداد خبر 
دادند. بر اســاس این گزارش، خبرگزاری اســپوتنیک 
نیز اعالم کرده اســت که ســامانه های موشکی آمریکا 

توانستند ۲ پهپاد مهاجم را ساقط کنند.
این خبرگزاری اعالم کرد که حادثه مذکور هیچ تلفاتی 

به دنبال نداشته است. 

گری یک رسانه آمریکایی   افشا
کار پیمانکاران   از رونق کسب و 

در جنگ افغانستان
یک رســانه آمریکایی در گزارشــی آورده اســت که 
جنگ آمریکا در افغانستان با تخصیص میلیاردها دالر 
بــه پیمانــکاران نظامی به یک کســب و کار )تجاری و 

اقتصادی( در این کشور تبدیل شد.
به نقل از پایگاه خبری آسیا نیوز اینترنشنال ANI ،  پول 
دولت آمریکا برای جنگ افغانستان ارائه میلیاردها دالر 
برای پیمانکاران نظامی را تضمین کرد و این مســاله با 
تبدیل مناقشه به یک کسب و کار )بیزنس( نیروی الزم 

برای شکست آمریکا در افغانستان را فراهم ساخت.
بنا به گزارش وال استریت جورنال، مونوپولی شرکت های 
کوچکتر نیز از طریق تالشهایی شامل آموزش ماموران 
پلیس افغانستان، راه سازی ، تاسیس مدارس و تامین 
امنیــت برای دیپلماتهای غربی، میلیاردها دالر درآمد 

کسب کرده اند.
این روزنامه آمریکایی گزارش داد، برون ســپاری امور 
نظامــی به این معنا اســت کــه وزارت دفاع آمریکا ۱۴ 
تریلیون دالر برای جنگهای افغانســتان و عراق بعد از 

۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هزینه کرده است.
ایــن گــزارش می افزاید؛ در همیــن حال مبالغ باالی 
پول هزینه شــده برای اقدامات جنگی و برای بازسازی 
افغانستان بعد از سالها مناقشه موجب کاهش توانایی 
دولت آمریکا برای نظارت و بررسی پیمانکاران و تضمین 
هزینه شــدن درســت بودجه های تخصیصی مطابق 

برنامه های مورد نظر شد.
گزارش وال استریت جورنال همچنین به نقل از برخی 
مقام های نظامی آمریکا تاکید کرده است که برون سپاری 
اقدامات به پیمانکارها برای عملیات، ضروری بوده است.

ایــن روزنامه به نقل از »کریســتوفر میلر« کفیل وزیر 
دفــاع در دولت ترامپ نوشــت: زمانی که با یک ارتش 
تمــام داوطلــب کوچکتر از مناقشــه های گذشــته 
می جنگیــد الزم اســت کــه بخش زیــادی از کار را 
 بــه پیمانکارهــا واگذار کنید تا عملیات  شــما را اجرا 

کنند.

 تکذیب تعیین ضرب االجل 
کرات وین برای مذا

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران اخبار منتشر 
شــده در برخی از رســانه های غربی در خصوص تعیین 
شدن ضرب االجل در مذاکرات پیِش رو را تکذیب کرد.

هیچ ضرب االجلی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات تعیین 
نشــده و موضوع اصلی برای هیئت مذاکره کننده ایرانی 
احقاق حقوق ملت ایران در چارچوب توافقات قبلی است.
یــک منبع نزدیک به تیــم مذاکره کننده ایران در وین 
در واکنش به برخی خبرسازی های رسانه های غربی در 
خصوص تعیین شدن ضرب االجل در مذاکرات پیِش رو 
گفت: هیچ ضرب االجلی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات 
تعیین نشده و موضوع اصلی برای هیئت مذاکره کننده 
ایرانــی احقاق حقوق ملــت ایران در چارچوب توافقات 

قبلی است.
او افزود: خبرســازی هایی از این دست که مبنای واقعی 
ندارد و صرفا با هدف تحمیل تشنج به فضای مذاکرات 
انجام می شــود تغییری در راهبرد هیئت مذاکره کننده 

ایرانی برای رسیدن به »توافق خوب« نخواهد داشت.

 پیش بینی مهم قالیباف
کرات برجام درباره مذا

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در مصاحبه با تلویزیون 
المنار گفت: تعهدات موقت نداریم و اگر تعهدی داده می 
شود دائمی است و در شورای امنیت قطعنامه شده و به 

تصویب رسیده است.
تعهدات موقت نداریم و اگر تعهدی داده می شود دائمی 
است و در شورای امنیت قطعنامه شده و به تصویب رسیده 
است که البته در جزئیات زمانی که آمریکا می خواهد وارد 
گروه مذاکره شود باید گام اول را بردارند که پذیرفته اند. 
باید تحریم ها را بردارند و این به این معنا اســت که به 
صورت روان بتوانیم با تمام دنیا اقدامات اقتصادی خود 
را انجام دهیم؛ چرا باید بی دلیل زیر فشار ظالمانه باشیم؟
آنهــا در دوران کرونــا و بــه خصوص جنگ از ورود غذا و 
دارو جلوگیری می کردند که خود جنایت جنگی است 
و امــروز نیــز همین کار را می کنند. اگر آمریکایی ها این 
چارچوب ها را بپذیرند که البته باید بپذیرند، می توانیم 

به یک توافق خوبی برسیم.

امیرعبداللهیان:

توصیه سردار سلیمانی به تیم 
کرات برجام،اعتماد نکردن   مذا

به دشمن بود
وزیر امور خارجه گفت: شــهید ســلیمانی با استفاده از 
تجارب خود در رفتار شناســی آمریکایی ها، همواره به 
تیم مذاکره کننده توصیه می کرد به دشمن اعتماد نکنید.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
خصوص نقش توصیه های سردار سلیمانی در پیشبرد 
اهداف مذاکرات هســته ای اظهار کرد: ســردار شــهید 
ســلیمانی بیش از هر چیز به تیم مذاکره کننده ایران 
توصیه می کرد مراقب باشــید که با چه طرف هایی در 

حال مذاکره هستید.
امیرعبداللهیان گفت: او با اســتفاده از تجارب خود در 
رفتار شناســی آمریکایی ها در سال های تجاوز و اشغال 
افغانستان و عراق به تیم مذاکره کننده یادآوری می کرد 
که به دشمن اعتماد نکنید، در میز مذاکره قوی و منسجم 

باشید و دستاوردهای مذاکره را به نفع ملت نقد کنید.
وزیر امور خارجه به امنیت آفرینی سردار سلیمانی 
در منطقه اشاره کرد و گفت: ماحصل آنچه سردار 
ســلیمانی در منطقه انجــام داد عالوه بر امنیت و 
صلــح برای کشــورهای منطقــه از جمله عراق و 
ســوریه، عقبه ای برای جمهوری اسالمی ایران در 
میز مذاکرات ایجاد کرد و نشــان داد کشــورمان 
عالوه بر دفاع از حقوق هسته ای خود در مذاکرات 
بین المللی در دفاع از حقوق ملت های منطقه نیز 

دست برتر دارد.

 نامه ایران به شورای امنیت 
 در سالروز ترور

 شهید سپهبد سلیمانی
مجیــد تخت روانچی ســفیر و نماینده دائــم ایران در 
سازمان ملل متحد در نامه ای به رئیس دوره ای شورای 
امنیت سازمان ملل متحد ترور سردار قاسم سلیمانی از 
فرماندهان نظامی کشورمان توسط آمریکا را محکوم کرد.

بخشی از متن نامه ایران به شرح زیر است:
رئیس سابق اطالعات نظامی رژیم اسرائیل در مصاحبه 
اخیــر خــود به دخالت این رژیم در ترور از پیش طراحی 
شده شهید سلیمانی اعتراف کرده و گفته که اطالعات 
اســرائیل در این ترور نقش داشــته و این یکی از دو ترور 

قابل توجه و مهم در دوره ریاست وی بوده است. 
همانطــور کــه من مکرراً، از جملــه در نامه های مورخ 
سوم، هفتم و ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ خود به دبیرکل سازمان 
ملل و رئیس شــورای امنیت، تأکید کرده ام، این عمل 
جنایتکارانه بین المللی نقض شدید تعهدات آمریکا تحت 
حقوق بین الملل بود و بنابراین موجب مســئولیت بین 

المللی آن است.
این اقدام جنایتکارانه همچنین موجب مسئولیت کیفری 
همه کسانی است که به هر وسیله ای، بطور مستقیم یا 
غیر مستقیم، به برنامه ریزی یا انجام این عمل تروریستی 
کمــک یــا از آن حمایت کرده اند، که نمونه روشــن آن 
نقش حمایتی و دخالت رژیم اسرائیل در این ترور است.

حسین پور، دالیل پیگیری استیضاح را بحران دارو و چالش های جدی کادر درمان اعالم کرد

وزیر بهداشت در حوزه های غیرکرونایی هیچ برنامه ای ندارد
چندین ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گذشته است و یکی از 
دستاوردهای بزرگی که طرفداران و حتی منتقدان دولت درباره آن صحبت 
می کنند، واکسیناسیون عمومی کرونا است که هرچند، در رفع موانع داخلی 
واردات و تخصیص ارز الزم، ریشه دارد اما وزارت بهداشت دولت سیزدهم 
آن را نقطه قوت خود می داند و به آن مفتخر است. اما هم زمان، بهداشت 
و درمان کشور دچار چالشی جدی شده  و بیمارانی که در جست و جوی 
داروهای تجویزی سرگردان داروخانه ها هستند و نهایتا، اغلب ، دست خالی 
برمی گردند، صدای اعتراض شان بلند شده و گاهی، به ویژه در حوزه بیماری 
های خاص، کار حتی به تجمع های پرســرو صدا هم کشــیده شــده است. 
بسیاری از داروهای وارداتی کمیاب شده و تعداد زیادی از داروهای داخلی  
حیاتی نیز به راحتی یافت نمی شــوند و با بهای گزافی به دســت بیماران و 
خانواده های شان می رسند. هم زمان، تعیین تکلیف استخدام کادر درمانی 

و پرستاران در هاله ای از ابهام قرار دارد و  مقامات وزرات بهداشت درحالی 
از کمبود کادر درمان ســخن می گویند که حاضر نیســتند قراردادها را با 
پرستاران فعال، منعقد کنند و وضعیت استخدامی آنان را سر و سامان دهند. 
در چنین فضایی، کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران،  طرح استیضاح 
وزیر بهداشت را کلید زده و تا امروز ۱۴ نماینده، شامل سیدحمزه امینی، 
روح اله ایزدخواه، فتح اله توســلی، حسین حاتمی، اسماعیل حسین زهی، 
مجتبی رضاخواه، علیرضا زندیان، محمد جواد عســکری، محسن علیزاده  
سپیدان، رسول فرخی، جمال محمودزاده، حسن نوروزی، رحمت اله نوروزی 
و محســن فتحی امضای خود را پای طرح اســتیضاح گذارده اند. هرچند، 
هنوز مدت زمان زیادی از وزارت عین اللهی نگذشــته و این مجال اندک، 
برداشت زودهنگام بودن استیضاح را ایجاد می کند اما بانی استیضاح تاکید 
دارد :»به وزیر بهداشــت تذکر داده شــد، از او ســوال کردیم و با او نشســت 

برگزار کردیم اما متاسفانه  نتیجه ای نداشت... انتظار نداریم تمامی مسائل 
در چند ماه حل شوند اما باید برنامه و اقداماتی حداقلی را از وزیر بهداشت 
 می دیدیم که ندیدیم. وزیر بهداشت در این چند ماهه واقعا، چه برنامه ای

 داشته است؟
حسین پور کمبود دارو، کمبود تجهیزات پزشکی، وضعیت بحرانی درمان 
و  مشکالت جدی کادر درمان را علت این استیضاح می داند. او بر این باور 
است واکسیناسیون عمومی کرونا تنها یکی از وظایف وزیر بهداشت بوده 
که خوب انجام شده اما این موفقیت نمی تواند و نباید دلیل یا توجیه ضعف 
عملکرد وزارت بهداشت در سایر حوزه ها شود، حوزه هایی که با سالمت و 
حتی جان مردم، سر و کار دارند. او وزیر بهداشت را در انجام ماموریت های 
قانونی در حوزه های غیرکرونایی، فاقد هرگونه برنامه ای می داند و می گوید، 

گزینه ای جز استیضاح نمانده است.        منبع: خبرآنالین

بین الملل
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3اقتصاد
رئیس سازمان برنامه و بودجه :

ارز ۲ نرخی از سال آینده در 
بازار وجود نخواهد داشت

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه ضمن 
تاکیــد براینکــه دیگــر ارز ۲ نرخــی از 
ســال آینــده در بــازار وجــود نخواهد 
داشــت، گفت: اگر بخواهیم یارانه ای به 
کاالیــی تخصیص دهیم به صورت ریالی 
 خواهــد بــود و به ذینفــع نهایی و مردم 

پرداخت می شود.
 مســعود میرکاظمــی رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه در حاشــیه نشست امروز 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ کل کشــور در خصــوص مطالب 
مطروحــه در این جلســه گفت: بیشــتر 
مباحث پیرامون جهت گیری های بودجه 
سال آینده بود و تحلیلی از آسیب های بی 
تدبیری در بودجه طی ســنوات گذشته و 
اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم  

ارائه شد.
وی با بیان اینکه از این آســیب شناســی 
به مسیری رسیدیم که جهت گیری های 
دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال 
آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
محورها کنترل تورم است که ریشه های 
تورم شناسایی و دقیقا هدف گیری شده 
اســت و مشخص شده که کنترل منابع و 
مصارف کشــور نباید منجر به استقراض 
از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای 
ایجاد انضباط بانکی شورای پول و اعتبار 
مکلــف شــده و دولت بــرای آن ها دیگر 

تکلیفی مشخص نمی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما 
به این موضوع نیز توجه داشتیم که خالص 
دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا 
نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شــود، 
بنابراین از ابعاد مختلف در بودجه ســال 
آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد 
کشــور برسیم تا مردم احساس اطمینان 
کنند و این اقتصاد برای آن ها قابل پیش 
بینی باشد و بتوانند سرمایه گذاری کنند.

میرکاظمــی اظهار کــرد: بخش دیگری 
از جهــت گیــری هــای مــا در بودجه 
ســال ۱۴۰۱ بحث جلوگیری از توســعه 
نامتوازن در کشور است، متاسفانه اکنون 
این موضــوع وجود دارد و تدابیری برای 
ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه سال 
آینده در نظر گرفته شــده اســت. در این 
راه صندوق پیشــرفت و عدالت در استان 
ها جانمایی شده تا بتواند در استان های 
محروم مانند دیگر استان های برخوردار 

توسعه ایجاد شود.
وی در ادامه گفت: بحث حمایت از رشــد 
اقتصادی در کشــور یکی دیگر از اولویت 
های ما در بودجه سال آینده است، ما در 
گذشــته آنچنان به حاشیه می پرداختیم 
کــه از متن اصلی کــه در حقیقت همان 
رشــد اقتصادی، افزایــش درآمد خانوار، 
بزرگ شــدن سفره مردم و ... است، غافل 
می شدیم.این مسائل در متن بودجه قرار 
گرفته و تبصره های مختلفی برای ایجاد 
این رشــد اقتصادی در نظر گرفته شــده 
است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث 

کسب وکار را مدیریت کنیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود: در 
ســال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه 
ها، شــورای اداری اســتان ها نیز مکلف 
می شوند تا ماه به ماه پاسخگوی عددهایی 
که از رشــد اقتصادی برای آن ها تعیین 
شــده، باشــند. عدد و سهم هر زیر بخش 
مانند کشــاورزی، صنعــت و خدمات تا 
ســطح شهرســتان ها کامــال در بودجه 
مشــخص شده که مسئولیت آن برعهده 
استان ها و دستگاه های اجرایی قرار داده 

شده است.
میرکاظمی در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه وضعیت یارانه ها در ســال آینده به 
چه صورتی خواهد بود، گفت: این مسائل 
تا پایان ســال جاری باید تعیین تکلیف 
شــود، طبق قانون دیگــر نمی توانیم ارز 
۴۲۰۰ را داشته باشیم و می توانیم از این 
پــس با ریال حمایــت های خود را انجام 
دهیــم یعنی دیگــر ارز ۲ نرخی در بازار 
وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه 
ای بــه کاالیی تخصیص دهیم به صورت 
ریالــی خواهــد بود و بــه ذینفع نهایی و 
مردم پرداخت می شود زیرا تمامی مسائل 
حاکی از آن اســت، یارانه ای که از طریق 
دو نرخی کردن ارز پرداخت می شــد، در 

سفره مردم قرار نگرفته است.

اخبار اقتصادی

 پیش بینی جذاب
 از آینده بازار مسکن

نایب رئیس اتحادیه مشــاورین امالک اهواز گفت: 
قیمت مســکن با توجه بــه گرانی مصالح، جوابگو 
نیست از طرفی نیز این بازار کشش افزایش قیمت 

را ندارد.
 مرتضی بدرانی کوه اظهار کرد: متاسفانه با توجه به 
وضعیت رکودی که در بازار مسکن به وجودآمده، 
پیش بینی کردن این بازار کار دشواری است. بازار 
مســکن، وضعیت خوبی ندارد و بعید اســت که تا 
انتهای سال جاری هم شاهد افزایش قیمت باشیم.

وی افزود: دولت سیزدهم، توجه بسیاری به بحث 
مســکن دارد و به دنبال ایجاد تعادل در این بازار 
است و به همین دلیل، احتمال جهش قیمت مسکن 
بســیار کم اســت.نایب رییس اتحادیه مشاورین 
امالک اهواز با اشــاره به اینکه بازار مسکن، کشش 
افزایش قیمت را ندارد، گفت: اگر چه قیمت مصالح 
ســاختمانی به شدت باال است و هر کیسه سیمان 
را بــه ســختی می تــوان با قیمت ۵۰ تــا ۶۰ هزار 
تومــان پیدا کرد اما این موضوع ممکن اســت در 
ســال آینده، بر روی قیمت مســکن تاثیر بگذارد.

بدرانی کوه بیان کرد: زمانی که قیمت مسکن ثابت 
اســت، خریداران مسکن اقدام به خرید نمی کنند 
و بــه محض اینکه تکان قیمتــی در بازار به وجود 
بیایــد، هجوم خریداران به این بازار میزان افزایش 
قیمت مسکن را به اندازه قابل توجهی تحت تاثیر 
خود قرار می دهد. به عنوان مثال اگر قیمت مسکن 
۳۰ درصــد افزایــش پیدا کند، هجوم مردم در این 
بازار باعث می شــود که این افزایش قیمت حتی تا 
۱۰۰ درصد نیز برسد.وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بازار مســکن آرام اســت، بیان کرد: اگر در 
وضعیت کنونی، فردی به دنبال خرید خانه اســت 
بهترین کار این است که خرید خود را انجام دهد و 
معموال در شرایط فعلی فروشندگان نیز برای فروش 
مسکن، در مقایسه با زمانی که بازار متالطم است، از 
نظر قیمتی با خریداران کنار می آیند.نایب رییس 
اتحادیه مشاورین امالک اهواز گفت: با توجه به اینکه 
تعداد فروشــندگان در بازار مسکن بیشتر از تعداد 
خریداران شده است، خرید خانه بسیار راحت تر از 

زمانی است که بازار متالطم است.
بدرانی کوه افزود: قیمت مســکن با توجه به گرانی 
مصالح، جوابگو نیســت امــا از طرفی نیز این بازار 

کشش افزایش قیمت را ندارد.
به گفته قاســمی، متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن در تهران می توانند ۴۵۰ میلیون تومان 
وام بگیرند و با ۱۵۰ میلیون تومان آورده نقدی 

خانه دار شوند.
وعده جدید وزیر راه:

  خانه دار شدن در تهران 
با 150 میلیون تومان!

 متقاضیــان طرح جهش مســکن می توانند با 
آورده اولیه ۱۵۰ میلیون تومان در تهران صاحب 
خانه شوند. این جدیدترین خبری است که وزیر 

راه و شهرسازی آن را عنوان کرده است.
 از ابتدا قرار بود که زمین خانه های طرح نهضت 
ملی مسکن رایگان باشد و مردم هزینه ای برای 
زمین پرداخت نکنند. حاال رستم قاسمی اعالم 
کرده که »فردی که در تهران زندگی می کند با 
۱۵۰ میلیــون تومان آورده حتماً صاحب خانه 
خواهد شد، چون زمین رایگان است.«به گفته 
قاسمی، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در 
تهران می توانند ۴۵۰ میلیون تومان وام بگیرند 
و بــا ۱۵۰ میلیــون تومان آورده نقدی خانه دار 
شوند.این گفته قاسمی در حالی است که پیش 
از این گفته شده بود که ۵۰ درصد هزینه خرید 
خانه در طرح نهضت ملی مســکن از طریق وام 
تامین می شود و ۵۰ درصد دیگر از طریق آورده 
متقاضیان. بر اساس وعده پیشین، آورده اولیه 
متقاضیان باید ۴۵۰ میلیون تومان باشــد و نه 
۱۵۰ میلیون تومان.آورده اولیه برای متقاضیان 
مســکن نهضت ملی یکی از موارد انتقادبرانگیز 
این این طرح بود. چراکه بسیاری معتقد بودند 
هدف اولیه این طرح خانه دار کردن دهک های 
اول تا ســوم اســت و این افراد چنین آورده ای 

ندارند که بتوانند خانه بخرند.
البته کمی بعد، محمود محمودزاده معاون وزیر 
راه اعــالم کرد که واریز آورده متقاضیان طرح 
مسکن باید طی چهار تا پنج مرحله انجام شود. 
او گفته بود مبلغ اولیه آورده متقاضیان، دهک 
اول، دوم و ســوم ۲۰ میلیون تومان است و این 
مبلغ برای دهک های بعدی ۴۰ میلیون تومان 
اســت.البته معاون وزیر هم اعالم نکرده بود که 
آیا واریزی در هر مرحله یکسان است یا متفاوت. 
امــا با توجه به گفته وزیر راه می توان گفت این 
آورده در هر مرحله متفاوت است.اما نکته مهم 
این است که آیا مجموع آورده متقاضیان برای 
خرید مســکن ۱۵۰ میلیون تومان اســت و یا 
بیشتر از این است.انتقاد دیگری که به این طرح 
وارد می شــود، ماجرای اقساط آن است. اگرچه 
برای متقاضیان این طرح، اقساط ۴ تا ۵ میلیون 
تومانی هم باالست، امروز وزیر راه گفته »قسط 
۱۰ میلیون تومانی مسکن مبلغ ناچیزی است.« 
او گفته با توجه به تورم باالی ۴۰ درصد، ســود 

۱۸ درصد خودش یک مزیت است.

سیر صعودی قیمت  خودرو در آگهی های فروش مجازی

  افزایش قیمت انواع پراید و پژو
 بــا وجود افزایــش ۱۸درصدی قیمت مصوب 
خودروهــای پرتیراژ داخلــی از ابتدای آذرماه 
امســال و ثبات نســبی نرخ ارز، محقق نشدن 
وعده های مسئوالن برای افزایش عرضه خودرو 
از طریق تکمیل و تجاری ســازی  خودروهای 
ناقص موجود درخطوط تولید خودروســازان و 
رشــد تیراژ تولید و تداوم عرضه قطره چکانی 
خودرو به شــیوه قرعه کشــی درحالی موجب 
افزایش قیمت  این خودروها و بیشــتر شــدن 
شــکاف نرخ مصوب و حاشــیه بازار آنها شده 
است که به گفته فعاالن صنفی هنوز هم رکود 
حرف نخست بازار خودرو است. به دلیل کمبود 
و افزایش بی رویه قیمت خودروها در حاشــیه 
بازار کمتر خریدار یا فروشــنده ای برای خودرو 

وجود دارد.
عرضه محــدود خودرو در شــرایطی موجب 
سیر صعودی قیمت ها شده است که با مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار بــرای افزایش  ۱۸درصدی 
قیمت مصوب خودروهای داخلی، شرکت های 
خودروســازی وعده تکمیل و تجاری ســازی  
۱۰۰ تا ۱۳۰هزار خودروی ناقص دپو شــده در 
خطوط تولید خود را به بازار دادند. خودروهایی 
که درصورت عرضه می توانست زمینه شکست 

قیمت ها در حاشیه بازار خودرو را فراهم کند.
این اقدام خودروســازان موجب ورود سازمان 
بازرسی کل کشور شده و در تازه ترین اقدامات، 
سازمان مذکور اتهام احتکار به دلیل روند کند 
کاهــش خودروهای ناقــص در پارکینگ های 
ایران خودرو و ســایپا را متوجه این شــرکت ها 
کرده اســت. سازمان بازرسی کل کشور کندی 
روند تکمیل این خودروها را از مصادیق احتکار 
منجر به اخالل در رقابت تلقی و این اتهام را به 

مدیران این دو خودروساز تفهیم کرده است.
کوک قیمت های مجازی خودرو ساز نا

 گــزارش میدانی همشــهری از قیمت برخی 
انــواع خودروهای داخلی در آگهی های فروش 
خودرو در فضای مجازی حاکی از تندتر شدن 
تب افزایش قیمت ها طی حدود یک ماه سپری 
شــده از افزایــش ۱۸درصدی نرخ مصوب این 
خودروهاســت به نحوی که مصرف کنندگان 
شــاهد افزایش ۶میلیون تومانی قیمت برخی 

انواع پراید طی یک هفته گذشته بوده اند.
بــا ایــن روند دیروز قیمت پراید SE ۱۳۱ صفر 
 SE ۱۵۱ کیلومتــر بــه ۱۶۸میلیون، پرایــد
 SE ۱۱۱ مــدل۱۴۰۰ به ۱۷۲میلیــون، پراید
صفر کیلومتــر مدل۹۹ به ۱۸۵میلیون، پراید 
صفــر SE ۱۱۱ مدل۹۹ به ۱۸۷میلیون، پراید 
وانــت صفر مدل۱۴۰۰ به ۱۸۳میلیون و پراید 
صفــر SE ۱۳۲ مــدل۹۸ نیز به ۱۵۴میلیون، 

ســاینا EX مدل۱۴۰۰ بــه ۱۹۱میلیون، تیبا 
هاچ بک پالس مــدل۱۴۰۰ به ۱۹۸میلیون  و 
کوئیک دنده ای مــدل۱۴۰۰ به ۱۹۷میلیون 

تومان رسید.
امــا این افزایــش قیمت خودروهای داخلی در 
فضای مجــازی محدود به محصوالت خانواده 
پراید و تیبا نبود. در محصوالت گروه پژو نیز این 
خودروها افزایش ۳ تا بیش از ۸میلیون تومانی 
قیمت را شــاهد بوده اند؛ به نحوی که در آگهی 
مجازی دیروز فــروش خودرو قیمت پژو۲۰۶ 
تیپ۲ معمولی مــدل۱۴۰۰ به ۲۷۵میلیون، 
پــژو۲۰۵ تیــپ۵ مدل۹۹ بــه ۳۱۷میلیون، 
پــژو۲۰۶اس دی مدل۹۹ بــه ۳۳۲میلیون، 
پــژو۲۰۷ دنده ای مدل۱۴۰۰ به ۳۷۷میلیون، 
پژو۲۰۷ اتوماتیک سقف پانورامای مدل۱۴۰۰ 
پژو۴۰۵اس ال ایکــس  ۵۵۵میلیــون،  بــه 
بــه ۳۱۳میلیــون، پــژو پــارس ال ایکس به  
۳۴۵میلیون، پارس اتوماتیک به ۴۲۰میلیون، 
دنــا معمولــی مدل۱۴۰۰ بــه ۳۶۰میلیون و 
دناپالس اتوماتیک مدل۱۴۰۰ به ۵۱۵میلیون 

تومان رسید.
سایه عرضه محدود بر قیمت و بازار خودرو

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو در گفت وگو با همشــهری با بیان اینکه 
بازار خودرو طی ۳هفته گذشته نسبتا آرام بوده 
و نوســان حداکثر ۵۰۰ تا یک میلیون تومانی 
قیمت در برخی خودروها که عرضه کمتری به 
بازار داشته است را شاهد بوده ایم، گفت: در بازار 
خودرو ماه هاست که تقاضای کاذب وجود ندارد، 
اما عرضه خودرو بسیار کم شده است. در چنین 
شــرایطی با وجود تثبیت نرخ ارز طی ۲۰روز 

گذشته شاهد نوسان قیمت خودروها در بازار و 
به خصوص آگهی های فروش خودرو در فضای 
مجازی هستیم. سعید موتمنی، افزود: افزایش 
مدام قیمت انواع پراید به دلیل توقف تولید این 
خودروها بوده است. گرچه قیمت های درج شده 
در آگهی های فروش مجازی مبنای قیمت بازار 
نیست و باید خریداری برای این خودروها وجود 

داشته باشد.
او افــزود: این موضــوع در مورد برخی دیگر از 
خودروهــا ماننــد پژو۴۰۵جی ال ایکس و پژو 
اتوماتیک که تولید نمی شــود نیز مصداق دارد 
و دارنــدگان این خودروها آن را با قیمت باال در 

فضای مجازی آگهی می کنند.
موتمنی با اشــاره به اینکه زمانی قیمت خودرو 
در بــازار کاهش می یابد که عرضه آن بیشــتر 
شود، گفت: اکنون برای تهیه یک خودرو صفر 
کیلومتر برای مشتری باید ۱۰ تا ۲۰ تلفن بزنیم. 
متأسفانه عرضه خودرو کم شده است و ثبت نام ها 
و فروش خودرو به شیوه قرعه کشی نیز جوابگوی 
تامین نیاز بازار خودرو نیست؛ چراکه همه افراد 
نمی توانند با ثبت نام خودرو بخرند. خودروسازان 
نیز فروش فوری ندارند، اما باید این نیاز مشتریان 

به نحوی تامین شود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو افزود: اکنون نیاز بازار از طریق دالل هایی 
که در ثبت نام ها شرکت کرده اند، تامین می شود 
و اگر مصرف کننده خواستار خرید یک خودرو 
)مثال پراید( باشــد، مشخص نیست که به جز 
آگهی هــای فضای مجازی باید این خودرو را از 
کجا تامین کند. موتمنی، افزود: در بازار خودرو 
نیز کســانی نســبت به عرضه محصول اقدام 

می کنند که قبال این خودروها را خریداری و دپو 
کرده اند و در چنین شرایطی باید خودروسازان از 
طریق نمایندگی های خود برخی خودروها را به 
قیمت کمتر از بازار آزاد عرضه کنند تا بازار خودرو 
مدیریت شود. او افزود: در سال۹۷ فاصله قیمت 
کارخانه و بازار همه محصوالت یک تا ۵ میلیون 
بود، اما اکنون این اختالف به ۵۰ تا ۱۳۰میلیون 
تومان افزایش یافته و برای کاهش این اختالف 
یــا باید تولید و عرضه افزایش یابد یا اینکه این 
نیاز از طریق واردات تامین شود، اما اکنون تهیه 
یک خودروی صفر کیلومتر از بازار به مشــکلی 
برای فروشندگان و مشتریان تبدیل شده است.

قیمت سازی  خودرو در فضای مجازی
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خــودرو با اشــاره به اینکه اکنــون دالل ها با 
بررســی تعداد آگهی های فروش یک خودرو 
مثــال پژو۲۰۶ می توانند ســبک و ســنگین 
کــرده و درصــورت کم بودن ایــن آگهی ها، 
قیمت هــای باالتــری را اعــالم کنند، گفت: 
متأســفانه اکنون محدود خودروهایی که در 
چارچوب قرعه کشــی عرضه می شود نیز دپو 
شــده و راهی بازار نمی شود. موتمنی افزود: با 
این شرایط، متقاضیانی که شانس برنده شدن 
در قرعه کشی فروش خودرو را نداشته اند باید 
خودروی داخلی موردنظر خود را با ۱۰۰درصد 
قیمت بیشتر نسبت به نرخ مصوب این خودروها 
خریداری کنند. او افزود: وظیفه ستاد تنظیم 
بازار آن اســت که کاالها را متناســب با نیاز 
بــازار تامین کند و خــودرو نیز اکنون به نیاز 
اساسی شهروندان تبدیل شده است. در چنین 
شــرایطی اگر خودروسازان داخلی می توانند 

ایــن نیــاز را تامین کنند باید عرضه خودرو با 
قیمت مصوب افزایش یابد تا مصرف کنندگان 
هزینه بیشتری برای خرید خودرو نپردازند و 
تعــادل عرضه و تقاضا موجب فروکش کردن 
التهابات قیمت ها در بازار شــود. او افزود: قرار 
بــود تا با افزایــش ۱۸درصدی قیمت مصوب 
خودروهای داخلی حدود ۱۳۰هزار خودروی 
ناقــص تکمیل و به بازار عرضه شــود، اما این 
اتفاق نیفتاده اســت؛ این در حالی اســت که 
تا قبل از ســال۹۰ حدود یک میلیون دستگاه 
خــودرو از طریق تولید داخل یا واردات تامین 
می شــد و به دلیل تعادل نسبی عرضه و تقاضا 
تا شــهریور۹۷ فاصله قیمتی کارخانه و بازار 
خودرو بین یک تا ۵میلیون بود، اما با کاهش 
تیراژ تولید خودرو به ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار دستگاه 
اکنون این نیاز تامین نشــده و شــکاف قیمت 
مصوب کارخانه و بازار خودرو را به دنبال داشته 

است.
اعالم برندگان قرعه کشی پیش فروش 

محصوالت ایران خودرو
موتمنی، گفت: اکنون همه خودروهای مونتاژ 
و تولید داخلی به چند برابر قیمت های جهانی 
عرضه می شود. عرضه برخی محصوالت مانند 
گروه پژو۲۰۶ و انواع پراید نیز بســیار کم شده 
که دســت فعاالن فضای مجازی برای افزایش 
قیمــت خــودرو را بازتر کرده اســت. رئیس 
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
افزود: خودرو پژو۲۰۶ تیپ۲ معمولی در حالی 
با افزایش قیمت ۲۰میلیون تومانی به نرخ بیش 
از ۱۴۰میلیون تومان توسط ایران خودرو فاکتور 
می شود که قیمت این خودرو در حاشیه بازا به 
۲۷۳میلیون تومان رسیده و شکاف ۱۳۰میلیون 
تومانی قیمت مصوب و بازار خودرو را شــاهد 

هستیم.
او افزود: کاهش شــدید عرضه، عامل افزایش 
قیمت هاست؛ چراکه وقتی برای ۱۰هزار خودرو 
عرضه شده چند میلیون نفر ثبت نام می کنند، 
این شــکاف قیمت نیز تداوم خواهد یافت. باید 
خودروسازان و ستاد تنظیم بازار به نحوی بازار 
را مدیریت کنند که شــکاف قیمت مصوب و 
بــازار خــودرو کمتر شــده و حداکثر به حدود 
۳۰درصد برســد. موتمنی گفت: متأســفانه 
اکنون قیمت گذار در بازار خودرو کســی است 
که در بخت آزمایی فروش خودرو برنده شده و تا 
زمانی که انحصار در عرضه خودرو به بازار خودرو 
را شاهد هستیم، شکاف قیمت مصوب و کارخانه 
نیز بیشــتر می شــود. گرچه در بازار انحصاری 
خودرو نیز می توان به گونه ای مدیریت کرد که 
شکاف قیمت مصوب و بازار خودرو کمتر شود.

یک کارشناس حوزه کار:

افزایش سن بازنشستگی به زیان نیروی جوان آماده کار
یک کارشناس حوزه کار معتقد است: کسانی که از امید 
به زندگی ســخن می گویند امید به زندگی خودشان باال 
رفته اســت. وی از نمایندگان مجلس خواســت تا ضمن 
پایدارســازی منابع صندوق های بیمه ای و بازنشستگی، 
کمک کنند ســاختار صندوق تامین اجتماعی از حالت 
هیات امنایی به شورایی تغییر یابد تا جلوی برداشت های 
متعدد از آن گرفته شــود.ناصر چمنی با اشاره به افزایش 
سن بازنشستگی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ و پیشنهاد حذف 
آن از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به ایسنا، گفت: 
درست است که کمیسیون اجتماعی مجلس آن را حذف 
کرده ولی می تواند در کمیســیون تلفیق مصوب شــود و 
برای رأی گیری به صحن علنی بیاید لذا رأی کلی مدنظر 
است اما معتقدم به چنین موضوعی باید از تمام زوایا نگاه 
کرد. کسانی که پیشنهاد کرده اند باید سن بازنشستگی را 
باال ببریم دیدگاهشان این است که با این کار به صندوق 
ها کمک می شود اما نه تنها کمکی نمی کند بلکه به ضرر 
صندوق ها به خصوص صندوق تامین اجتماعی اســت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر در بحث منابع صندوق ها 

با دو معضل بزرگ روبه رو هســتیم؛ یکی دســت اندازی و 
برداشت مکرر دولت ها از منابع صندوق ها و دوم تحمیل 
تعهدات و هزینه های متعدد که هر دو به زیان صندوق ها 
تمام شده است.به گفته این کارشناس حوزه کار، صندوق 
تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی و 
بزرگترین صندوق کشور است که بیش از ۴۸ میلیون نفر 
عضو دارد.چمنی از مجلس خواست تا راهکارهایی برای 
حفظ و پایدارسازی منابع صندوق ها پیش بینی کند و ادامه 
داد: یکی از راهکارها برگرداندن صندوق تامین اجتماعی به 
حالت شورایی است متاسفانه تامین اجتماعی از دولتهای 
قبل هیات امنایی شد و بعدها دیدند که در حالت هیات 
امنایی دســت دولت بازتر اســت و می توان به راحتی از 
صندوق برداشــت کرد لذا علیرغم آنکه پیشــنهاد دادیم 
و درخواست کردیم که از حالت هیات امنایی خارج و به 
شورایی برگردد همچنان مقاومت می شود.این کارشناس 
حوزه کار یادآور شــد: وزارت کار نمی تواند در این زمینه 
کاری انجام بدهد، چون اساسا از اختیارات رئیس جمهوری 
است ولی مجلس می تواند به دولت فشار بیاورد تا شورای 

عالــی تامین اجتماعی مجددا احیا شــود. اگر این اتفاق 
بیفتد گام بزرگی برای جلوگیری از دست اندازی به منابع 
صندوق تامین اجتماعی برداشته شده است.به گفته وی 
طی سالهای اخیر هر دولتی که روی کار آمده تعهدی بر 
دوش ســازمان تامین اجتماعی گذاشته و بدهی هایش 
را به تامین اجتماعی نپرداخته اســت به نحوی که امروز 
بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان دولتها به تامین اجتماعی 

بدهکارند و آن را برنگردانده اند.
چمنی ادامه داد: در حال حاضر یک نفر در بهترین شرایط 
با ۲۵ تا ۳۰ ســال ســن اگر وارد بازار کار شــود در سن ۵۵ 
سالگی باید بازنشسته شود اگر دو سال به سن بازنشستگی 
افراد اضافه کنیم کارایی و انگیزه او را از بین برده ایم و بهره 

وری الزم را نخواهد داشت.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: در شرایط کنونی 
معضل بزرگی به نام بیکاری جوانان تحصیلکرده داریم و 
با افزایش دادن ســن بازنشســتگی، عمال جلوی اشتغال 
نیروهــای جوان آماده بــه کار را که از نظر فکری، علمی 
و جسمی می توانند به بازار کار کمک کنند، می گیریم.

وی گفت: وقتی دوسال به سن بازنشستگی افزوده شود، 
افراد اصال دو سال آخر را کار نمی کنند و این یک ضربه 
بزرگ به اقتصاد و صنعت کشور است؛ با این طرح هم نیروی 
پیر و خســته ای که ۳۰ ســال تمام کار کرده و انگیزه ای 
برای کار ندارد نگه داشــته ایم، هم جلوی ورود نیروهای 

جوان آماده به کار را گرفته ایم.
این کارشناس حوزه کار درباره استدالل موافقان طرح که 
افزایش امید به زندگی را دلیل ارائه این پیشنهاد می دانند، 
گفت: البد کسانی که از امید به زندگی حرف می زنند،   امید 
به زندگی خودشان باال رفته است ولی در نیروی کارگری و 
کارمندی به دلیل فشار کار و استرس های روحی و روانی و 
محیطی چنین چیزی وجود ندارد. اگر امید به زندگی باال 
رفته چرا سکته های قلبی به زیر ۴۰ سال رسیده و آمار آن 
افزایش یافته است؟چمنی در پایان از نمایندگان مجلس 
خواست تا با نگاه واقع بینانه، این موضوع را از الیحه بودجه 
حذف کنند و ضمن حفظ و پایدارسازی منابع صندوق های 
بیمه ای و بازنشستگی،  از تعهداتی که بر دوش صندوق ها 

گذاشته می شود، جلوگیری کنند.

گفت و گو

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ســه ســال پیش مطرح کردیم که با 
یک میلیون تومان هم می شــود شــغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت 
چند ســال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می توان با یک میلیون تومان شــغلی 
را ایجاد کرد. حجت اله عبدالملکی در بازدید از نمایشــگاه مشــاغل مهارت 
محور کم سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه ای البرز برگزار 
شد، گفت: در دولت سیزدهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای اتفاقات بسیار 
عالی را برای افزایش مهارت آموزی رقم زده از جمله اینکه دوره صدور مجوز 
آموزشــگاه های مهارتی آزاد از هشــت ماه به سه روز کاهش پیدا کرده است 

و اگر همکاران نتوانند رســیدگی کنند، ســامانه به صورت خودکار سه ماهه 
مجوز را صادر می کند.وی با اشاره به اینکه می توان با سرمایه کم هم شغل 
ایجاد کرد، گفت:  سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم 
می شــود شــغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد 
اولیه هنوز هم می توان با یک میلیون تومان شــغلی را ایجاد کرد اگر چه با 

سرمایه بیشتر می توان کارهای بهتری انجام داد.
وی افزود: در این نمایشگاه ۱۲۰ شغل از ۴۳۰ شغل که با سرمایه یک تا ۱۰ 
میلیون تومان قابل اجرا بوده و کم سرمایه بر و مهارت محور هستند معرفی 

شده است. اگر آموزش مهارت را توسعه بدهیم و بتوانیم مهارت محوری را 
ترویج کنیم می توانیم مشــاغل زیادی را بدون احتیاج به ســرمایه باال ایجاد 
کنیم.وی با بیان اینکه مشاغل نوین نیز رو به رشد و پیشرفت هستند، تصریح 
کرد: با این وجود می توان گفت آینده خوبی در زمینه اشتغال مهارت محور 
و مشــاغل خانگی قابل تصور اســت. در بخش صنعت هم در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فعالیت های خوبی برای توســعه ســرمایه گذاری در بخش 
صنعتی و راه اندازی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و نیمه ساز در حال 
انجام است که همه این موارد به معنی توسعه کسب و کار در کشور است.

وزیر کار:

هنوز هم می توان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

معاون وزیر نفت خبر داد؛

رشد 64 درصدی ظرفیت پتروشیمی ایران تا پایان برنامه هفتم توسعه
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
اکنون ظرفیت تولید پتروشیمی کشور ۹۰ میلیون تن در سال است 
که این میزان با رشــد ۶۴ درصدی تا پایان برنامه هفتم توســعه به 
ســالیانه ۱۴۱ میلیون تن می رسد.مرتضی شاه میرزایی در نخستین 
نشســت »چالش های صنعت پتروشیمی و راهکارهای برون رفت از 
آن« با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۲ میلیون تن خوراک صنعت 
پتروشــیمی اســت، افزود: این میزان روزانه معــادل یک میلیون و 
۱۰۰ هزار بشکه نفت خوراک است. وی ادامه داد: اکنون ۶۷ شرکت 
پتروشــیمی با ظرفیت اســمی ۹۰ میلیون تن داریم اما تولید ۶۵ 
میلیون تن است. معاون وزیر نفت گفت: در مجموع ۴۰ میلیون تن 
محصول نهایی پتروشــیمی در کشــور تولید می شود که ۳۰ میلیون 
تن سهم صادرات و ۱۰ میلیون تن در بازار داخلی به فروش می رسد 
و ۲۵ میلیون تن نیز خوراک بین مجتمعی اســت.وی، ارزش فروش 

داخلی و صادرات پتروشیمی را ۲۱ میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: 
ارزش هر تن محصول پتروشــیمی به طور میانگین ۴۷۰ دالر اســت.
معاون وزیر نفت اضافه کرد: ظرفیت پتروشیمی در چشم انداز ۱۴۰۶ 
و پایان برنامه هفتم به ۱۴۱ میلیون تن در سال می رسد.به گفته شاه 
میرزایی، ظرفیت تولید مواد پایه و شــیمیایی که اکنون ۴۰ میلیون 
تن در ســال اســت تا پایان ســال ۱۴۰۶ به ۷۴ میلیون تن می رسد. 
ظرفیت تولید متانول نیز که اکنون ۱۲ میلیون تن است به ۳۰ میلیون 
تن افزایش پیدا می کند.  وی بیان داشــت: ظرفیت تولید محصوالت 
پلیمری از هشت میلیون تن در سال جاری به ۱۹ میلیون تن در پایان 
برنامه هفتم افزایش پیدا خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی اضافه کرد: ظرفیت تولید اروماتیک ها از چهار میلیون تن 
به پنج میلیون تن افزایش پیدا می کند.وی با اشاره به اینکه ظرفیت 
تولید کود اوره و فسفات نیز از  ۹ میلیون تن  به ۱۱ میلیون تن افزایش 

پیدا می کند، گفت: سوخت و خوراک پتروشیمی ها نیز از ۲۹ میلیون 
تن فعلی به ۳۲ میلیون تن می رسد. معاون وزیر نفت ادامه داد: اکنون 
حدود ۷۵ درصد از ظرفیت اســمی تولید انجام می شــود. وی افزود: 
در بخش شرقی کشور با توجه به عدم توسعه صنعت پتروشیمی در 
این بخش کشــور و با توجه به مســائل زیســت محیطی، باید صنایع 
پایین دســتی و کوچک را توســعه دهیم. شــاه میرزایی با بیان اینکه 
ظرفیت تولید پتروشــیمی در ســال ۹۹ حدود  ۶۵ میلیون تن بوده، 
گفت: این رقم در سال جاری به ۹۱ میلیون تن و در سال ۱۴۰۶ به 
۱۴۱ میلیون تن افزایش خواهد داشــت . ظرفیت تولید پتروشــیمی 
در سال ۱۴۱۱ و پایان برنامه هشتم به ۲۰۰ میلیون تن افزایش پیدا 
می کند. وی تاکید کرد: مصرف خوراک صنعت پتروشیمی از منابع 
باالدســتی که ســال گذشته معادل یک میلیون بشکه نفت خام بود 

امسال به ۱.۱ میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد.

گاز محقق می شود  با اجرای قرارداد سوآپ 

تقویت نقش ایران در مناسبات انرژی خزر 

كوتاه از انرژی

بین الملل

مسووالن چه می گویند 

 میزان بهینه بنزین سهمیه ای
به هر فرد چند لیتراست ؟

سهمیه ای که دولت برای طرح اختصاص بنزین 
به افراد به جای خودروها اعالم کرده باید با توجه 
به میزان کل بنزین ســهمیه ای کشور و در نظر 
گرفتن تعداد خودروهای عمومی محاسبه شود. 
در روزهای گذشــته اعالم سهمیه ۱۵ لیتری از 
سوی وزیر نفت با واکنش های مختلفی روبه رو 
شد. اختالف این مقدار با سهمیه اعالمی از سوی 
سخنگوی دولت بحث های زیادی را میان مردم 
و کارشناسان حوزه اقتصاد به وجود آورد.به گفته 
مســئولین در این طرح قرار اســت میزان کل 
بنزینی که دولت به صورت ســهمیه ای به افراد 
می دهد بین همه مردم پخش شــود. بر اساس 
آمارهای واصله کل بنزین سهمیه ای توزیع شده 
در کشــور روزانه ۵۵ میلیون لیتر بوده است. از 
این میزان ۸ الی ۱۰ میلیون لیتر آن مربوط به 
خودروهای عمومی از جمله تاکســی ها است.

برای صحت سنجی این رقم کافی است سهمیه 
روزانه خودروهای شــخصی، موتورسیکلت ها و 
خودروهای عمومی محاســبه و جمع زده شود. 
هرچند آمار به روز خودروهای جدید اعالم نشده 
ولی طبق آخرین آمار سال گذشته ۱۷ میلیون 

خودروی شــخصی وجود داشته که با احتساب 
میانگین ۱ الی ۱.۵ میلیون تقاضای مازاد سالیانه 
و ســهمیه ۶۰ لیتــری ایــن خودروها می توان 
گفت ســهمیه بنزین خودروهای شخصی ۳۶ 
میلیون لیتر است.همچنین حدوداً ۶.۵ میلیون 
موتورسیکلت در کشور وجود دارد که با احتساب 
ســهمیه ۲۵ لیتری، سهمیه آن نیز به روزانه ۶ 
میلیون لیتر می رســد.طبق گفته ویس کرمی، 
مدیرعامل شرکت ملی پخش بنزین اختصاصی 
بــه خودروهای عمومی نیز ۸ میلیون لیتر بوده 
است که با محاسبه افزایش سالیانه این مقدار و 
در نظر گرفتن مقدار احتیاطی همان میزان ۵۵ 
میلیون لیتر به دســت می آید.با توجه به اینکه 
طبق گفته ساالری، معاون وزیر نفت گفته میزان 
سهمیه خودروهای عمومی در این طرح تغییری 
نمی کنــد، میــزان ۸ الی ۱۰ میلیون لیتری که 
مربــوط به خودروهای عمومی اســت را باید از 
این مقدار کم کرد که مقدار ۴۵ میلیون لیتر به 
دست می آید.حاصل تقسیم ۴۵ میلیون لیتر بر 
جمعیت کل کشور میزان نیم لیتر در روز است 
که معادل همان ۱۵ لیتر بنزین ماهیانه می شود. 

یک پایگاه تخصصی نفت و گاز خبر داد؛

 پیش بینی از 
گازی ایران توسعه میادین 

یــک پایــگاه تخصصــی نفت و گاز نوشــت، 
رکورد شکنی قیمت گاز در جهان، ایران را به 
افزایش تولید ترغیب کرده است و این کشور 
برنامه  های زیادی برای توسعه میادین گازی 
عظیم خود دارد.به گزارش اویل پرایس، همان 
اندازه که ذخایر نفت ایران بزرگ است، ذخایر 
گازی آن حتی بیشــتر هم اســت؛ ذخایر گاز 
طبیعی رســمی این کشــور ۳۳.۷۸ تریلیون 
متر مکعب  )Tcm(تخمین زده اســت که ۱۷ 
درصــد کل ذخایر گازی جهان و بیش از یک 
ســوم از ذخایر گازی اوپک تخمین را به خود 
اختصاص می دهد و پس از روســیه در رتبه 
دوم جهان قرار دارد.اگر ذخایر جدید کشــف 
شــده در میدان گازی چالوس به این ذخایر 
اضافه شــود، مجموع ذخایر گاز طبیعی ایران 
بــه ۴۰.۹ تریلیون مترمکعب خواهد رســید.
ایــران در کنار هــم پیمانان ابرقدرت کلیدی 
خود - روســیه و چین - که با آنها توافق نامه 
های همکاری جامع طوالنی مدت دارد، قرار 
اســت، تولید گاز طبیعی خود را در بازارهای 
جهانی را که همچنان شــاهد قیمت های بی 

سابقه گاز است، افزایش دهد.بر اساس بیانیه 
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، نخستین محور این اقدام مهم، بر 
ســرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دالری به منظور 
افزایــش ظرفیت تولید گاز بــه میزان ۲۴۰ 
میلیــون متر مکعب در روز در ســال ۲۰۲۲، 
متمرکــز خواهد بود. تمرکز اصلی این هدف 
بــزرگ بر میدان گازی عظیم ایران در پارس 
جنوبی و به ویژه فاز ۱۱ آن خواهد بود.پارس 
جنوبی بــا ذخایر گازی درجا ۱۴.۲ تریلیون 
متر مکعبی بعالوه ذخایر ۱۸ میلیارد بشــکه 
ای میعانــات گازی، حدود ۴۰ درصد مجموع 
ذخایــر گازی و همچنیــن حدود ۸۰ درصد 
تولیــد کل گاز ایران را به خود اختصاص داده 
اســت. ذخایر گازی ایران بیشــتر در مناطق 
جنوبی فارس، بوشــهر و هرمزگان واقع است.
به نوشــته این گزارش، ۳۷۰۰ کیلومتر مربع 
بخش پارس جنوبی از حوضه ۹۷۰۰ کیلومتر 
مربعی مشــترک با قطر برای استراتژی کلی 
ایــران به منظور حفــظ تولید گاز طبیعی در 

سراسر این کشور حیاتی است .

قیمت نفت سال نو را 
کرد افزایشی آغاز 

قیمــت نفــت در معامــالت دیروز  در 
آســتانه دیــدار  امــروز  وزیران اوپک 
پالس با وجود نگرانیها نســبت به تاثیر 
افزایــش موارد ابتال بــه کووید ۱۹ بر 
تقاضــا برای ســوخت، افزایش یافت.

بهــای معامالت نفت برنت ۵۹ ســنت 
معــادل ۰.۷۶ درصــد افزایش یافت و 
به ۷۸ دالر و ۳۷ ســنت در هر بشــکه 
رســید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۶۳ ســنت معادل 
۰.۸۴ درصد، به ۷۵ دالر و ۸۴ ســنت 
در هر بشــکه رسید.آبشیک چائوهان، 
مدیر کاالها در شــرکت اسواســتیکا 
اینوســتمنت گفت: محدودیت عرضه 
از ســوی لیبی در آستانه دیدار وزیران 
اوپک و متحدانشــان، فضــای بازار را 
مثبت کرده است.شرکت نفتی دولتی 
لیبی روز شــنبه اعالم کرد تولید نفت 
این کشــور به مدت یک هفته به دلیل 
تعمیــرات در یک خط لوله اصلی بین 
دو میــدان نفتــی، به میزان ۲۰۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش خواهد یافت.در 
این بین، چهار منبع آگاه اظهار کردند: 
اوپــک پالس احتماال افزایش تولید به 
میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز را برای 
فوریه تصویــب خواهد کرد.قیمتهای 
نفت سال گذشــته تحت تاثیر احیای 
اقتصاد جهانی از رکود ناشی از پاندمی 
و محدودیــت عرضه و با وجود افزایش 
آمــار ابتــال به کوویــد ۱۹، حدود ۵۰ 
درصد رشد کردند.کارشناسان سالمت 
آمریکا به شهروندان آمریکایی هشدار 
دادند برای تشــدید گسترش بیماری 
در هفته های آینده آماده شــوند و نرخ 
ابتال احتماال پس از تعطیالت ســال نو 
و بازگشــایی مدارس پس از تعطیالت 
زمستانی افزایش پیدا خواهد کرد.نتایج 
نظرسنجی رویترز که روز جمعه منتشر 
شــد، نشان داد تحلیلگران پیش بینی 
خــود از قیمت نفت در ســال میالدی 
جــاری را پایین بردنــد و انتظار دارند 
میانگیــن قیمت هر بشــکه نفت برنت 
در ســال میالدی جاری ۷۳ دالر و ۵۷ 
سنت باشد که حدود دو درصد کمتر از 
پیش بینی ۷۵ دالر و ۳۳ سنت در نوامبر 
بود. این نخســتین کاهش پیش بینی 
قیمت ســال ۲۰۲۲ از نظرسنجی اوت 
رویترز بود، میانگین قیمت هر بشــکه 
نفــت آمریکا ۷۱ دالر و ۳۸ ســنت در 
سال ۲۰۲۲ پیش بینی شد که پایینتر 
از پیش بینی ۷۳ دالر و ۳۱ ســنت در 
مــاه پیش بود.طبق گزارش شــرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز، شــرکتهای 
انــرژی آمریکایی تحــت تاثیر بهبود 
قیمتهــا، بــرای هفدهمین ماه متوالی 
به شــمار دکلهای حفــاری نفت و گاز 

طبیعی اضافه کردند. 

کارشناسان  پیش بینی 
اوپک پالس از تاثیر 
میکرون بر بازار نفت اُ

گــزارش کمیته فنی مشــترک اوپک 
پالس نشــان می دهد این گروه انتظار 
دارد تاثیر شیوع اُمیکرون بر بازار مالیم 
و موقتی باشــد.در گزارش کمیته فنی 
مشترک اوپک پالس آمده است: انتظار 
مــی رود تاثیــر واریانت جدید ویروس 
کرونا مالیم و موقتی باشــد زیرا جهان 
برای مدیریت کووید ۱۹ و چالشــهای 
مربوط به آن، بهتر تجهیز شــده است. 
همچنیــن دورنمــای اقتصــادی در 
اقتصادهای توســعه یافتــه و نوظهور 
ثبات نشــان می دهد. این گزارش راه را 
برای افزایش بیشــتر تولید نفت اوپک 
پالس هموار می کند.وزیران اوپک برای 
بحــث درباره انتصــاب دبیر کل جدید 
برای جانشینی محمد بارکیندو دیدار 
کردنــد . پس از آن دیدار وزیران اوپک 
پالس روز ســه شــنبه برگزار می شود 
تــا درباره ســطح تولیــد و افزایش آن 
بــه میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در 
ماه فوریه تصمیم گیری شــود. نشست 
کمیته فنی مشــترک اوپک پالس هم 
روز دوشــنبه برای بحث درباره عوامل 
بنیادین بازار نفت برگزار می شــود.در 
ســناریوی مقدماتی این گزارش آمده 
اســت: ذخایر تجاری نفت در سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی در ۹ ماهه 
سال ۲۰۲۲ پایین میانگین دوره ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۹ خواهد بود و ســپس در ســه 
ماهه چهارم به میزان ۲۴ میلیون بشکه 

از این میانگین باالتر خواهد رفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه1401  خبر داد:

کلیات بودجه با حضور  بررسی 
میرکاظمی، خاندوزی و اوجی

ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ از حضــور رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه و وزارت اقتصاد و نفت برای بررســی 
کلیات بودجه در جلســه صبــح امروز این 
کمیســیون خبر داد و گفت که رأی گیری 
درباره کلیات بودجه در روز ۱۵ دی انجام می 
شود.رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون 
تلفیق در جلسه صبح امروز نشستی با حضور 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش و 
وزرای اقتصــاد و نفت درباره کلیات و منابع 
بودجه تشکیل داد.وی توضیح داد: ۲۸ درصد 
از منابع بودجه از محل درآمدهای نفتی، ۳۸ 
درصد از مالیات و ۳۴ درصد از ســایر منابع 
تأمین می شود. در این نشست راهکارهایی 
بــرای کاهش میزان پایــه پولی و نرخ تورم 
ارائه شــد و اینکه اقداماتی انجام شود که به 
معیشت مردم کمک کند.زارع درباره موضوع 
فروش نفت هم گفت: وزیر نفت درباره نحوه 
فروش نفت و سرمایه گذاری برای سال های 
آتــی توضیحاتی ارائه کرد. وزیر اقتصاد نیز 
پیرامون انتشار اوراق توضیحاتی را ارائه کرد. 
در ســال جاری ۱۸۲ هــزار میلیارد تومان 
فروش اوراق داشــتیم. در سال آینده پیش 
بینی شده که این میزان به ۸۸ هزار میلیارد 
تومان برسد. در سال آینده ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان نیز بدهی اوراق اســت که سررســید 
شده  و باید با سود پرداخت شود. در نهایت 
برای چهار سال آینده برنامه اوراق ۵۳۴ هزار 
میلیارد تومان است که باید اصل و سود آن 
پرداخت شود.ســخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که در جلسه عصر 
این کمیسیون درباره شاخص های کالن به 
ویژه ارز ترجیحی برای هدفمندی یارانه ها 
بحث و بررسی صورت می گیرد. در نهایت در 
جلسه روز چهارشنبه )۱۵ دی( درباره کلیات 
بودجه رأی گیری صورت گرفته، یکشــنبه 
آینده )۱۹ دی( مجلس درباره کلیات بودجه 

تصمیم گیری می کند.

معاون وزیر نیرو خبر داد ؛

 آخرین وضعیت صادرات 
و واردات برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی آخرین 
وضعیــت صادرات و واردات برق را تشــریح 
کرد.همایــون حائری  با بیان اینکه در حال 
حاضــر صادرات برق انجام می شــود، اظهار 
کــرد: میــزان صادرات برق متغیر اســت و 
مانند شــرایط معمول صادرات برق صورت 
می گیرد؛ بر اساس برآوردهای انجام شده در 
شرایط فعلی حدود ۱۰۰۰ مگاوات صادرات 
برق انجام می شــود.وی با اشــاره به مقاصد 
صادراتی برق ایران، گفت که به کشــورهای 
افغانستان، پاکستان و عراق صادرات داریم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره 
واردات بــرق نیز، گفت: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
مگاوات واردات برق در شرایط کنونی صورت 
می گیرد و عمدتا این واردات از کشــورهای 
ترکمنســتان و ارمنســتان اســت. همواره 
اولویت اصلی صنعت برق تامین نیاز داخلی 
و مصــرف برق هموطنان در داخل کشــور 
اســت و تنها در مازاد اقدام به صادرات برق 

می کنیم.

یک نماینده مجلس: 

جامعه دیگر کشش افزایش 
قیمت هیچ فرآورده ای را ندارد
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی بــا تاکید بر اینکــه جامعه دیگر 
کشــش افزایش قیمت هیچ فرآورده ای را 
نــدارد، گفــت: در الیحه بودجه  ۱۴۰۱ که 
دولت تقدیم مجلس کرده  است، برنامه ای 
برای گران کردن بنزین وجود ندارد.احمد 
مــرادی با بیان اینکــه »در الیحه بودجه  
۱۴۰۱ کــه دولــت تقدیــم مجلس کرده  
اســت، برنامه ای بــرای گران کردن بنزین 
وجود ندارد«، اظهار کرد: امروز جامعه دیگر 
کشــش افزایش قیمت هیچ فرآورده ای را 
نــدارد و دولت باید با ارائه مشــوق هایی، 
مصرف ســوخت را بهینــه و کنترل کنند.
وی همچنیــن درباره اجرای آزمایشــی 
سهمیه بنزین به صورت تخصیص سهمیه 
به کارت ملی افراد به جای شــماره پالک 
خودروها در برخی مناطق کشــور، گفت: 
این شیوه سهمیه بندی بنزین از طرح هایی 
است که مطرح شده و دولت نیز نسبت به 
اجرای آن بی میل نیست، اما بعید می دانم 
در این شــرایط بخواهد اجرایی شود؛ این 
طرح بصورت پایلوت در قشــم و کیش در 
حال اجراســت که مشکالت خودش را نیز 
به همراه داشــته است.این عضو کمیسیون 
انرژی مجلس افزود: تا کنون با مجلس در 
این موضوع هماهنگی ای انجام نشده است.

کارشناس انرژی با اشاره به اجرایی شدن قرارداد سوآپ 
گاز ترکمنستان از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان، 
گفــت: با افزایــش توان داخلی، اجــرای این قرارداد 
می تواند باعث تقویت نقش ایران در مناسبات انرژی 
منطقه خزر شود. نرسی قربان با بیان اینکه از حدود ۲۵ 
سال گذشته رایزنی ها برای تبدیل ایران به مرکز ثقل 
و قطب گازی منطقه آغاز شد، گفت: نخستین گام در 
این زمینه با اجرای سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان از مســیر ایران برداشــته شد.وی ادامه داد: 
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می تواند گاز 
را از کشــورهای تولیدکننده دریافت کرده و در سوی 
دیگر مرز به کشــورهایی که کمبود گاز دارند تحویل 
دهد و با این کار ایران لوله بزرگ انتقال گاز در منطقه 
خواهد بود.کارشــناس انرژی با تاکید بر اینکه اکنون 
صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق در جریان اســت، 
گفــت: با این حال فرصت های دیگری مانند صادرات 
به پاکستان و هند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

قربان با اشاره به اینکه برای سوآپ گاز ترکمنستان از 
مسیر خط لوله ای که تا پیش از این برای واردات گاز 
به کشور از آن استفاده می شد، بهره خواهیم برد، گفت: 
اگر بخواهیم حجم قرارداد افزایش یابد باید خطوط لوله 
بیشتری در کشور احداث کنیم.این کارشناس انرژی 

تاکید کرد: اکنون روســیه اولین دارنده ذخایر گازی 
جهان و ایران دومین دارنده گاز است. روسیه خطوط 
لوله بسیاری برای صادرات گاز دارد و اگر ایران بخواهد 
به جایگاه باالیی در تعامالت جهانی گاز دســت پیدا 
کند باید از لحاظ تولید و انتقال گاز زیرســاخت های 
خود را تقویت کرده و بهینه سازی مصرف را در دستور 
کار خود قرار دهد.عملیات ســوآپ ســه جانبه بین 
ترکمنســتان، ایران و جمهوری آذربایجان که هفتم 

آذرماه در حاشــیه پانزدهمین نشست سران سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( امضا شده بود، آغاز شد. ایران 
بر اساس این قرارداد سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب 
گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل می دهد.جواد 
اوجی وزیر نفت در روز امضای این قرارداد بیان کرده 
بود: با امضای این قرارداد گامی رو به جلو در مناسبات 
انرژی دو کشــور برداشــته شد و این قرارداد به تأمین 
پایدار ســوخت زمستانی استان های خراسان رضوی، 

شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می کند.فعال 
کردن دیپلماسی انرژی و توسعه همکاری های ایران 
با کشورهای همسایه به عنوان یکی از برنامه های وزیر 
نفت دولت سیزدهم از نخستین روزهای کاری وی در 
اوایل شهریورماه در دستور کار قرار گرفت که حاصل آن 
امضای قرارداد سوآپ گاز است که اگرچه مقدار آن زیاد 
نیست، اما از نگاه کارشناسان گامی مهم است.بسیاری 
از کارشناسان بر این موضوع صحه می گذارند که حتی 
با وجود گازرســانی ۱۰۰ درصدی داخلی، واردات گاز 
از ترکمنستان نباید قطع شود، زیرا گاز دریافتی از این 
کشــور ارزان اســت و برای ما توجیه اقتصادی دارد که 
می توان این گاز را در شمال کشور مصرف و گاز معادل 
خودمان را با قیمت باالتر به کشورهای همسایه صادر 
کنیم. بنابراین به عقیده آنان، هر یک از همســایگان 
ایران ویژگی و مزیت هایی دارند که باید در سبد روابط 
بین الملل لحاظ کنیم، به ویژه ترکمنستان که همسایه 
راهبردی ماست. از این رو تداوم همکاری گازی با این 
کشــور، مزیت های بی شماری برایمان خواهد داشت.

امروز دولتمردان توانســتند در تالشــی ستودنی و با 
دســتیابی به سرمایه خودباوری، بار دیگر زمینه های 
اعتالی صنعت نفت و گاز کشــور را رقم بزنند و پنج 
سال ناکامی در توافق گازی با ترکمن ها را به فرصتی 

بهینه تبدیل کنند.

خبر ویژه

عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی تالش وزیر نفت برای گره گشایی 
از مشــکالت کارکنان صنعت نفت به ویژه بخش های عملیانی را ســتودنی دانست.

سیدموسی موسوی ، با بیان اینکه کارکنان صنعت نفت برای توسعه و آبادانی کشور 
بسیار تالش می کنند، گفت: طرح سامان دهی کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت 
نفت را به فال نیک می گیریم، باید اذعان کرد که کارکنان صنعت نفت، به ویژه در 
مناطق عملیاتی با سختی های بسیاری روبه رو هستند از این رو رسیدگی به وضع 
معیشتی آنها بسیار مهم است.وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون انرژی در چند ماه 
گذشته بازدیدهایی از مناطق عملیاتی صنعت نفت داشته و به طور عمیق در جریان 

مسائل و مشکالت صنعت نفت و کارکنان آن قرار گرفتند، افزود: همین مسئله سبب 
می شود در همکاری با وزارت نفت تالش شود بخشی از کمبود اعتبارهای شرکت 
ملی نفت برای نگهداشت و توسعه در بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه تامین 
شود، همچنین نگاه ویژه ای به کارکنان عملیاتی خواهیم داشت تا بتوان از مشکالت 
آنها گره گشایی کنیم.وی  در ادامه بر ضرورت احیای دیپلماسی انرژی کشور تاکید 
کرد و گفت: احیای دیپلماسی انرژی در شرایط اقتصادی کنونی کشور امری ضروری 
است، اگر دیپلماسی انرژی کشور فعال شود راهکارهای بسیاری برای فروش نفت 

و فرآورده های نفتی پیدا می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

کارکنان صنعت نفت ستودنی است گره گشایی از مشکالت  تالش وزیر نفت  برای 
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

مدیرعامــل بانــک تجارت درســفر به اصفهان بــا مدیران عامل 
شــرکت های پاالیــش نفــت، فوالدمبارکه، ذوب آهــن، لورچ و 
پتروشــیمی اصفهــان دیدار و برحمایــت از فعاالن بخش تولید و 

مجموعه های صنعتی و پتروشیمی کشور تاکید کرد.
دکتراخالقی فیض آثار مدیرعامل این بانک درجلســات جداگانه 
بامدیران پاالیش نفت،فوالد مبارکه،ذوب آهن،لورچ و پتروشیمی 
اصفهان که شریفیان، امین زارع معاونین مدیرعامل او را همراهی 
کردند،ضمن تبریک روز پتروشیمی برگسترش و ارتقای همکاری 
های مشــترک با این مجموعه های بزرگ صنعتی و پتروشــیمی 

کشورتاکید کرد.
دکتر اخالقی دراین دیدارها با اشاره به تجربه ارزشمند بانک تجارت 
درهمکاری با صنایع و پتروشیمی کشورگفت:این بانک از گذشته 
تاکنون همواره همکاری های عمیقی با معادن و صنایع مختلف در 
کشور ازجمله شرکت های پاالیش نفت،فوالد مبارکه، ذوب آهن و 
پتروشیمی اصفهان دارد و بانک اول این مجموعه ها محسوب می 

شــود. مدیرعامل با تاکید برروابط نزدیک بانک تجارت با مجموعه 
های تولیدی و پتروشیمی افزود: این بانک با توجه به تجارب ارزنده 

در این حوزه، مصمم به تحکیم روابط و استمرار همکاری در ابعاد 
مختلف اســت و در این راه با تدوین بســته های خدماتی متناسب 
با درخواســت های این مجموعه ها آماده ارائه بهترین و شــاخص 

ترین خدمات بانکداری الکترونیک است.
شــریفیان معاون مدیر عامل درامور راهبری و توســعه کســب و 
کار نیــز با اشــاره بــه اینکه بانک تجارت در کنــار ارائه خدمات 
ویژه به مجموعه های صنعتی،تولیدی و پتروشــیمی، طرح های 
خاصــی نیز برای مشــتریان و خریداران محصوالت شــرکت ها 
دارد که می تواند روند همکاری ها راتســهیل کند، به تشــریح 
 بســته تســهیالتی همیار بــورس برای خریــداران محصوالت 

این شرکت ها پرداخت.
امین زارع معاون مدیر عامل درامور اعتباری نیز با بیان رتبه نخست 
بانک تجارت در زمینه تعهدات، به تشریح برنامه های بانک در تامین 
مالی شــرکت ها، صدور LC برای خریــداران محصوالت و موارد 

مرتبط با نقدینگی مورد نیاز این مجموعه ها پرداخت.

کشور است بانک تجارت، بانک اول صنایع و پتروشیمی 

خبر ویژه

5
یک نماینده بیمه رازی: 

 بیمه رازی در مسیر رسیدن 
به اوج است

یک نماینده بیمه رازی با اشــاره به اینکه حرکت 
شرکت به سوی روزهای اوج آغاز شده است، گفت: 
با حضور آقای جباری به عنوان مدیرعاملی از جنس 
صنعت بیمه، نمایندگان و شبکه فروش گام به گام 

همراه هستند .
دوازدهمین رویداد یکشنبه ها با نماینده ها و شبکه 
فروش به میزبانی نمایندگی عطایی از نمایندگان 
شعبه آپادانا و با حضور فرشته جوادی- رئیس شعبه 
آپادانا و ناصرالدین اسالمی فرد- مدیر روابط عمومی 

و امور بین الملل بیمه رازی برگزار شد.
در ایــن رویــداد ویدا عطایی گفت: با انتخاب دکتر 
جبــاری به عنوان مدیرعامــل بیمه رازی، امید به 
نماینده ها و شبکه فروش بازگشت و حرکت شرکت 
به سمت روزهای اوج خود آغاز شده است. او با تاکید 
بر اینکه، بیمه رازی در شرایط فعلی بعد از شش سال 
به ثبات رسیده است، خاطرنشان کرد: نمایندگان و 
شبکه فروش پای برند رازی ایستاده اند و با حضور 
آقای جباری که ثبات مدیریتی به همراه داشــته، 
نمایندگان و شــبکه فروش پای کار خواهند بود. 
عطایی یادآور شد: با حضور دکتر جباری که فردی از 
جنس صنعت بیمه است، شبکه فروش و نمایندگان 
در مناقصات و مذاکرات با قدرت وارد عمل می شوند. 
او گفت: در شــرایط فعلی ارتباط مدیران مجموعه 
بیمه رازی، با شــبکه فروش و نماینده ها افزایش 
قابل توجهی یافته و چنین رفتارهایی در جذب و 
نگهداشت نمایندگان و بیمه گذاران تاثیرگذار است.
ایــن نماینــده بیمــه رازی در انتهــا بیــان کرد: 
استراتژی های ابالغی تنها یک بیانیه یا دستور کار 
نیست بلکه استراتژی های ابالغی در تمام سطوح 

درک شده و در حال اجرا است.
همچنین در این دیدار ناصرالدین اســالمی فرد- 
مدیــر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، 
گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته، شرکت 
به دنبال آن اســت تا با تاکید بر استراتژی نماینده 
و شعبه محوری در بازارهای منطقه بازار مناسبی 

را از آن خود کند.
او یادآور شد: در کنار تاکید بر فعالیت در بازارهای 
بین المللی، روابط عمومی مجموعه تاکید ویژه ای 
بر اجرای هرچه بهتر استراتژی های ابالغی دارد و در 
این مسیر اطالع رسانی و آگاهی بخشی در اولویت 
امور قرار دارد. گفتنی است »یکشنبه ها با نماینده ها 
و شبکه فروش« برنامه جدید روابط عمومی بیمه 
رازی اســت که هر یکشــنبه مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت بیمه رازی در دفاتر نماینده ها 
و شبکه فروش حاضر و از مشکالت و اقدامات آنها 

مطلع می شود.

 تسلیت مدیرعامل بانک سینا 
 به مناسبت دومین سالگرد 

شهادت سردار دلها

بِسِم َرِب الُشَهدا َو الِصدیقین
َواَل تَْحسَبَنّ الَِّذین ُقِتُلوا فِی َسِبیِل اهلَلّ أَْمَواتا بَْل أَْحَیاٌء 

ِعنَد رَ بِِّهْم یُرْ َزُقون
چه نیک گفته اند که شهادت هنر مردان خداست. 
سردار رشید و پر افتخار اسالم، حاج قاسم سلیمانی، 
که خود نماد ساده زیستی، پارسایی و والیتمداری 
بود به دور از هیاهوها و خودنمایی های سیاسی و 
پس از یک عمر شــجاعت و مجاهدت در راه دفاع 
از میهــن، در میــدان های مبارزه با نماد مجســم 
شــیاطین سرانجام به مقام واالی شهادت رسید و 
به ارواح طیبه شــهدا پیوســت. سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی، اسطوره غیرت و شجاعت بود و این 
صفت بارزه و شاخصه، ایشان را به شخصیتی مقتدر 
در بین تمام آزادی خواهان جهان و حافظ صلح و 
امنیت خاورمیانه بدل ساخته بود. او سرباز وطن و 
والیی بود و بدون شــک پرچمی که او و همرزمان 
شهیدش در حمایت از مظلومان برافراشتند، در راه 
مبارزه با استکبار جهانی در اهتزاز باقی خواهد ماند. 
استکبار جهانی بداند که همبستگی ملت ایران پس 
از شهادت ایشان دو چندان شده و مکتب سردار دل 
ها در دل دوستدارانش همیشگی و ماندگار است.

اینجانــب بــه نمایندگی از خانــواده بزرگ بانک 
سینا شهادت افتخارآمیز سردار سرافراز و فرمانده 
همیشــه پیروز سپاه اسالم، سپهبد پاسدار »حاج 
قاسم سلیمانی و همرزمانش را به محضر حضرت 
ولی عصر)عج(، رهبر معظم انقالب، خانواده بزرگوار 
آن شــهیدان، ملت شــریف و بزرگ ایران و همه 
دوســتدارانش تبریک و تسلیت عرض نموده برای 
روح بلند این سردار بزرگ اسالم علو درجات الهی 
و محشور شدن با شهدای کربال را از درگاه حضرت 

حق طلب می کنم«.

اخبار

بهره برداری از 180 طرح 
 عام المنفعه بانک سپه 

در مناطق محروم

بانــک ســپه به منظور نقش آفرینــی در حوزه 
مســئولیت اجتماعی و بر اساس اولویت های 
دولــت در بخــش محرومیت زدایی، طی یک 
دهــه اخیر بیش از ۱۸۰ طــرح عام المنفعه را 
در مناطق کم برخوردار کشــور به بهره برداری 

رسانده است.
دکتــر آیت الــه ابراهیمی ضمن اعالم این خبر 
اظهار داشت: از مجموع ۱۸۳ طرح عام المنفعه 
اجرایی بانک ســپه طی ۱۰ ســال اخیر بیش از 
۱۵۳ پــروژه در حوزه احداث مراکز آموزشــی 
و بهداشتی و ۳۰ پروژه در حوزه آبرسانی عمدتاً 

در مناطق مرزی و محروم کشور بوده است.

  تحصیل ساالنه 5000 دانش آموز 
در مدارس احداثی بانک سپه

وی ضمن تأکید بر ضرورت حمایت نظام بانکی 
کشــور از توســعه مراکز آموزشی و تحقیقاتی 
تصریح کرد: بانک ســپه طی یک دهه اخیر با 
احداث بیش از ۱۰۰ مدرســه، امکان تحصیل 
ســاالنه ۵.۰۰۰ دانش آموز کــم برخوردار در 

مناطق محروم کشور را فراهم کرده است.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: این بانک 
در ساخت و تجهیز مدارس تعامل مستمری با 
اداره نوسازی مدارس در سراسر کشور داشته و با 
کمک این اداره مدارس در مناطق کم برخوردار 
و نیازمند شــدید به فضاهای آموزشی احداث 
کرده است.وی با بیان این مطلب که بیشترین 
مدارس احداثی بانک ســپه در استان سیستان 
و بلوچستان بوده است، گفت: هم زمان با احداث 
مدارس در اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، 
لرستان، ایالم و کرمانشاه پس از وقوع سیل در 
استان گلستان بیش از ۲۰ مدرسه آسیب دیده 

با کمک بانک سپه نوسازی و تجهیز شد.

  احداث 53 بیمارستان تخصصی 
و خانه بهداشت

وی با اشــاره به اقدامات گسترده بانک سپه در 
حوزه بهداشــت درمان افزود: در این مدت ۵۳ 
خانه بهداشــت و سه بیمارستان تخصصی در 
نقاط مختلف کشــور با تأمین مالی بانک ســپه 

راه اندازی شده است.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: هم زمان با 
فرآیند اجرایی احداث مراکز بهداشتی و درمانی 
با حمایت و کمک این بانک تعداد قابل توجهی 
از مراکز مزبور به تجهیزات پیشرفته و ضروری 
به ویژه در شــرایط بیماری کرونا مجهز شــده 
اســت.ابراهیمی به اجرای موفقیت آمیز پروژه 
انتقال و شیرین سازی آب خلیج فارس به فالت 
مرکزی ایران با محوریت بانک سپه اشاره کرد 
و گفت: اجرای این پروژه عالوه بر آب موردنیاز 
واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ، آب شــرب 
صدها هزار هموطن ساکن شهرها و روستاهای 
اســتان های هرمــزگان، کرمان و یزد را تأمین 

کرده است.

بیمه تجارت نو از مدال آور 
المپیاد علوم و ریاضی آسیایی 

تقدیر به عمل آورد

شــرکت بیمه تجارت نو از آمیتیس محمدیان 
که به تازگی در المپیاد علوم و ریاضی آسیایی، 
به مدال برنز دســت یافته تقدیر به عمل آورد. 
آمیتیس محمدیان، فرزند محســن محمدیان 
کارشناس واحد بازاریابی شرکت بیمه تجارت نو 

است.
مراســم تقدیر از آمیتیس محمدیان با حضور 
ابراهیم غالمی جانشین مدیرعامل و مدیر روابط 
عمومی و ارتباطات شرکت بیمه تجارت نو برگزار 
شد. غالمی در حاشیه این مراسم، گفت: بدون 
شــک وجود چنین افرادی باعث افتخار کشور، 
خانواده و شرکت بیمه تجارت نو است و همواره 
بایــد به چنین افراد نخبه ای که ســرمایه های 

ارزشمند کشورمحسوب می شوند، ارج نهاد.
آمیتیــس محمدیــان متولــد ۱۳۹۲ بوده که 
درهشــت ســالگی موفق به کســب مدال برنز 
المپیــاد ریاضــی SAMSO و المپیــاد علوم 

VANDA شده است.

مدیرعامل بانک سپه: 

یاد سردار سلیمانی نویدبخش استقالل و امنیت است  
مدیرعامل بانک ســپه طی پیامی ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره سپهبد شهید 
حاج قاســم سلیمانی، سردار را قهرمان 

ملی ایران و جهان اسالم خواند.
در پیام دکتر آیت اله ابراهیمی آمده است: 
»فرارســیدن دومین ســالگرد شهادت 
مظلومانه ســردار دل ها سیدالشــهدای 
جبهــه مقاومت اســالمی، »ســپهبد 
پاسدار حاج قاسم سلیمانی«، ابو مهدی 
المهندس قهرمان ملی عراق و همراهان 
عزیزشــان در جنایت تروریســتی ۱۳ 
دی مــاه ۱۳۹۸ فرودگاه بغداد را گرامی 

می دارم.
بی شــک شهادت ســردار سلیمانی، آن 
مجاهد نســتوه، سرباز مخلص و صادق 
والیت که نقش آفرینی سرنوشت ســاز 
او در جای جــای دفاع مقدس از اســالم 
عزیــز و آرمان هــا و ارزش هــای بلند 
انقــالب اســالمی از جنــگ تحمیلی 
۸ ســاله تــا جغرافیــای تروریســم 
آمریکایی صهیونیســتی در غرب آسیا 
می درخشــد، نقطه عطــف معناداری 
در تاریــخ استکبارســتیزی، حق طلبی 
و عدالت خواهــی ملت ایران و بلکه امت 

اســالمی رقم زد که تا طلوع خورشــید 
تمدن نوین اسالمی امتداد دارد.

در این پیام تصریح شــده اســت: به رغم 
نقشــه های شــیطان بــزرگ و جبهه 
اســتکبار، حاج قاسم سلیمانی همچنان 
»مرد میدان« است؛ زیرا شهادتش، تولد 

دوباره او را به مراتب گسترده تر، عمیق تر 
و مقتدرتــر از دوران حیات دنیایی اش 
در ســنگرهای مجاهدان فی ســبیل اهلل 
پدیدار ساخت؛ به گونه ای که پیام مکتب 
ســلیمانی هم اکنون راهگشای آنان در 
اخراج آمریکای تروریست و جنایتکار از 

منطقه و پایان بخشیدن به حیات ننگین 
رژیم جعلی صهیونیســتی و هم پیمانان 

مرتجع و خیانتکار عربی است.
دشمن بداند خورشید مقاومت به برکت 
زنــده بــودن راه، روش، منش و مکتب 
ســلیمانی خاموش نخواهد شــد و این 

حقیقت که »شهید سلیمانی خطرناک تر 
از ســردار ســلیمانی اســت!«کابوس 
وحشتناک و گریزناپذیری است که باید 
مانند سایه باالی سر خود داشته باشند.

حاج قاسم عزیز به برکت اخالص، تواضع 
خدامحوری و والیت پذیری محض، یک 
حقیقت همیشه جاری و جوشانی است 
که در طول تاریخ قادر اســت گرمابخش 
میدان های مبارزه مجاهدان فی سبیل اهلل 
در جبهه های حق علیه باطل باشد و نام، 
یاد و آرمانش بــرای ملت ها نویدبخش 

استقالل، امنیت و آرامش قرار گیرد.
ما کارکنان و مدیران بانک بزرگ سپه به 
روح بلند و ملکوتی آن ســردار عالی قدر 
عاشــورایی درود می فرستیم و از خدای 
بــزرگ طلــب می کنیم مــا را قدردان 
مجاهدت ها و فداکاری های حماســی 
و کم نظیــر حاج قاســم که به ویژه برای 
ملــت ایران امنیت، آســایش و آرامش 
امــروز را بــه ارمغــان آورد، قــرار دهد 
و همرزمــان و میراث داران ارجمند آن 
شهید واالمقام در خط مقاومت ثابت قدم 
بماننــد و به جهاد بی امــان خود ادامه 

دهند.«

مشارکت بانک تجارت در تامین مالی زنجیره ای واحدهای تولیدی
تفاهم نامــه طرح تأمین مالی زنجیره ای بنگاه های 
تولیــدی و اقتصــادی بیــن وزارت صمت، بانک 

مرکزی و هفت بانک کشور به امضا رسید.
بانک مرکزی صبح شنبه یازدهم دی ماه با انعقاد 
تفاهم نامــه همکاری میــان وزارت صمت، بانک 
مرکــزی و هفت بانک عامل از جمله بانک تجارت 
طــرح تأمین مالی زنجیره ای تولید را کلید زد و بر 
مبنای آن عالوه بر اینکه زنجیره فلزات، ساختمان، 
خودرو، لوازم خانگی، ماشین آالت، صنایع غذایی، 
شــیمیایی و پتروشیمی تأمین خواهند شد، قرار 
اســت اجرای آن، مطالبــات غیرجاری بانک ها را 

نیز کمتر کند.
در روش تأمین مالی زنجیره ای، به جای شیوه سنتی 
دریافت تسهیالت مســتقیم، فرآیند تأمین مالی 
بنگاه ها به صورت پیوســته و در طول زنجیره های 
تأمیــن و مبتنی بر جریــان واقعی کاال و خدمات 
صورت می گیرد. در این روش به جای تســهیالت 
نقــدی می توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و 
برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که عالوه بر 
کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه ها منابع بانکی نیز به 
سمت فعالیت های مولد و تولیدی هدایت می شود. 
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در این مراســم گفت: با تأمیــن مالی زنجیره ای، 
پرداخت بانک ها بر اساس صورتحساب الکترونیک 
انجام می شود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه 
جامع تجارت امکان آن فراهم شــده اســت. با این 
کار دریافت تســهیالت شــفاف می شود و بنگاه ها 
نمی تواننــد برای یک موضوع چنــد وام دریافت 
کنند. این طرح برای زنجیره فلزات، ســاختمان، 
خودرو، لوازم خانگی، ماشین آالت، صنایع غذایی، 
شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانک های ملی، 
ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و 

صادرات انجام می شود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه برآورد می شود 

با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد 
بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید 
کننــدگان کاالی نهایی و مواد اولیه برای دریافت 
تســهیالت به بانک مراجعه می کنند و این باعث 
می شــود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به 
بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ 

امکان تامین مالی وجود دارد.
منتفع شدن همزمان بانک ها و واحدهای 

تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیــر صنعــت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه هم 
بانک هــا و هم واحدهای تولیدی از این تفاهم نامه 
منتفع می شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیالت 
به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری 
منابــع برای بانک ها آســانتر و فاکتورهای صوری 
حذف خواهد شــد و همچنیــن بازرگانان و تولید 
کنندگان با ســهولت به منابع مالی دسترسی می 

یابند.
بر اساس تفاهمنامه مذکور تامین مالی زنجیره ای 
و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین 
تصمیمــات جدیــد در حــوزه رفع تعهــد ارزی 

صادرکنندگانی که برای بازگشــت ارز با مشــکل 
مواجه بودند انجام خواهد شــد. در صورتحســاب 
الکترونیــک بانک هــا موقــع ارائه تســهیالت، 
درخواســت ارائه فاکتور می کنند که ممکن است 
ایــن فاکتــور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد 
باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف 
منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی تواند برای 
یــک کار دو وام بگیــرد یــا وامی که دریافت کرده 

برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.
تامیــن مالی زنجیــره ای در همه صنایع از جمله 
صنعت خودرو به کاهش هزینه و تســهیل تولید 

کمک خواهد کرد.
صالــح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراســم 
امضــای ایــن تفاهم نامه گفت: اجــرای این طرح 
مطالبــات غیرجــاری بانک هــا را کمتر می کند 
و هدایــت نقدینگــی و نظــارت بر مصرف صحیح 

منابع بانکی راحت تر انجام می شود.
مراســم امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای 
میــان وزارت صمــت و ۷ بانک عامل با حضور علی 
آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی 

دفتــر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، 
رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اخالقی مدیرعامل 
بانک تجارت و مدیران عامل شــش بانک دیگر به 

میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانــک تجارت پیــش از این در چارچوب همکاری 
بــا معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
مجموعا ۸۰۰۰ میلیارد ریال تســهیالت شامل ۳ 
هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه 
و ۵ هــزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک 
برای اعطای تســهیالت تلفیقی در قالب ســرمایه 
ثابت و ســرمایه درگردش به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی معرفی شــده از سوی این معاونت در نظر 
گرفته اســت. همچنین در این راستا بانک تجارت 
تاکنون بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال تســهیالت و 
۳۴ هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکت های 
دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی 

صادر کرده است.
بانک تجارت در بازه زمانی ابتدای۱۳۹۶ تا انتهای 
۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع 
ارزی بانک با هدف حمایت از اشــتغالزایی و تولید 
کاالی ســاخت ایران جمعا بیش از۱،۳۱۸ میلیون 
دالر تسهیالت ارزی اعطا کرده است. بانک تجارت 
در چهار ســال اخیر در راستای اعطای تسهیالت 
ریفاینانــس جهت تامین مواد اولیه شــرکتهای و 
صنایــع تولیدی اقدامات گســترده ای را به انجام 
رسانده است و در این حوزه ۲۰۰ میلیون یورویی 

تسهیالت تامین مواد اولیه پرداخت کرده است.
مانده تعهدات اعتبارات اســنادی بانک تجارت در 
پایان ســال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۱ هزار میلیارد ریال 
است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۴۷ 
درصد رشــد داشته است. همچنین مانده تعهدات 
ضمانتنامه ها در پایان سال ۱۳۹۹ با ۲۷۶ درصد 
رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۷۹۸ هزار 

میلیارد ریال بالغ شده است.

اخبار
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زیارت سردار دل ها در قطعه ای از بهشت

کتیبه های تصاویر سردار شهید سلیمانی در حرم مطهر رضوی نصب شد
مشــهد / گروه اســتان هــا: همزمان با 
فرارســیدن دومین ســالگرد شهادت 
حاج قاســم ســلیمانی و تقارن آن با ایام 
عزاداری فاطمیه، صحن های حرم مطهر 
رضوی و فضاهای شــهری سازمان های 
زیرمجموعه آســتان قــدس رضوی، با 
کتیبه ها و طرح های مناســبتی این ایام 
فضاآرایی شــد.به مناسبت فرارسیدن 
۱۳ دی ماه، ســالروز شهادت سردار حاج 
قاسم ســلیمانی و روز جهانی مقاومت، 
۶۸ مترمربــع از فضــای صحــن قدس 
بــارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( با نصب 
۲۳ کتیبه دیواری توســط خادمان اداره 
روشــنایی حرم مطهر رضوی فضاآرایی 
شــد. همچنین ۸ کتیبه دیواری در باب 
الرضــا)ع( و باب الجواد)ع( صحن پیامبر 
اعظــم)ص( و ۱۶ کتیبــه دیواری در دو 
صحــن غدیــر و کوثر حرم رضوی نصب 
شــده است.تصاویری از شهید سلیمانی 
و شهید ابومهدی المهندس؛ فرماندهان 
پرافتخــار جبهه مقاومت که بامداد ۱۳ 
دی ۱۳۹۸ در فــرودگاه بغداد توســط 
پهپادهای آمریکایی به شهادت رسیدند، 

بر روی این ۴۷ کتیبه  به چشم می خورد.با 
توجه به همزمانی سالگرد شهادت شهید 
ســلیمانی و ایام عــزاداری فاطمیه، این 
کتیبه ها به عبارت های »الســالم علیک 
یا فاطمــه الزهرا)س(«، »ذکر یا فاطمه 

ســربند سلیمانی هاســت« و »ما ملت 
شــهادتیم« مزین شده است.همچنین 
به همت مرکز ارتباطات و رســانه آستان 
قدس رضوی، ساختمان سازمان مرکزی 
این آســتان و فضاهای شهری در اختیار 

این مجموعه نیز با طرح های مناســبتی 
این ایام فضاآرایی شــده اســت که از آن 
جمله می توان به دیوارنگاره سردار شهید 
قاسم سلیمانی در مسیر منتهی به حرم 
مطهــر رضوی اشــاره کرد.امیر خالقی، 

مدیر ارتباطات و اطالع رســانی آستان 
قدس رضوی در این باره گفت: دیوارنگاره 
شهید سلیمانی با هدف گرامیداشت یاد 
و خاطره ســردار شهید قاسم سلیمانی و 
تقارن آن با شــهادت حضرت زهرا)س( 
طراحی و بر روی دیوار ســازمان مرکزی 
آســتان قدس رضــوی واقع در چهارراه 
شــهدا نصب شده اســت.وی افزود: این 
دیوارنــگاره در ابعاد ۹۰ متری با ترکیب 
دو محتوای ســالم به حضرت زهرا)س( 
و تمثــال شــهید و همچنین پرچم های 
جبهه مقاومت، به همت مرکز ارتباطات 
و رســانه آستان قدس رضوی طراحی و 
اجرا شــده است.خالقی به دیگر اقدامات 
انجام شده در این خصوص نیز اشاره کرد 
و گفــت: عالوه بر فضاآرایی محوطه های 
داخلی و بیرونی سازمان مرکزی آستان 
قدس رضوی در چهارراه شهدا و فضاهای 
مربوط به ســازمان های زیرمجموعه، دو 
تلویزیون شــهری واقع در چهارراه شهدا 
و چهارراه خیام مشــهد نیز برای پخش 
کلیپ تولید شده این ایام مورد استفاده 

قرار گرفته است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان قم عنوان کرد؛

 تشریح جزییات مراسم تشییع 
 و تدفین پیکرهای مطهر 

4 شهید  در استان قم
قم / گروه اســتان ها: حجت االسالم »علی 
لقمــان پــور« مدیرکل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هــای دفاع مقدس اســتان قم و دبیر 
شــورای هماهنگی تشــییع و خاکسپاری 
شــهدای گمنام به بیان جزییات تشــییع و 
تدفیــن پیکــر های مطهر ۴ شــهید در قم 
پرداخت.وی اظهار داشــت: پنج شنبه ۱۶ 
دی ماه ۱۴۰۰ مصادف با شــهادت حضرت 
زهرا سالم ا... علیها دو شهید گمنام، یکی از 
شهدای گمنام ۲۳ ساله و در عملیات کربال ۵ 
و در شلمچه به شهادت رسیده است و شهید 
گمنام دیگر ۲۰ ســاله و در عملیات رمضان 
و شــرق بصره به درجه رفیع شــهادت نائل 
شــده است، در حوزه علمیه فاطمی تشییع 
خواهد شــد.وی ادامه داد: ۲ شــهید دیگر 
تازه احراز هویت شــده شهید دفاع مقدس، 
شهید محمدحسن خجسته در گلزار شهدا 
و شهید دیگر شهید سید محمد حسینی از 
فرماندهان مدافع حرم فاطمیون در بهشت 
معصومه دفن خواهد شــد.حجت االسالم 
لقمانپور در تبیین جزییات مراســم تشییع 
پیکرهای ۴ شهید، اظهار داشت: پنجشنبه 
۱۶ دی ۱۴۰۰ مصادف با شــهادت حضرت 
زهرا سالم ا... علیها، بعد از نماز ظهر و عصر 
در حرم حضرت معصومه ســالم ا... علیها، 
نماز بر پیکرهای مطهر خوانده خواهد شــد 
و ســپس ابدان شــهدا از حرم مطهر تا گلزار 
شهدا تشییع می گردد.مدیر کل حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان قم، 
خاطر نشــان کرد: پس از تشــییع شهدا تا 
گلزار شــهدا، دو شــهید گمنــام در حوزه 
علمیــه فاطمی واقع در کوچه شــماره ۲۰ 
بلوار شــهید دل آذر )کوچه ۱۲ بلوار شهید 
کلهری( دفن خواهند شد که ان شاء اهلل به 
برکت این شــهدا یک یادمان فرهنگی مهم 
در ایــن منطقه خواهد گردیدوی ادامه داد: 
همچنین بعد از تشییع، شهید محمدحسن 
خجسته که از شهدای دفاع مقدس است و 
مفقوداالثر بود که به تازگی احراز هویت شده 
در گلزار شــهدا دفن میشود و شهید مدافع 
حرم از فرماندهان لشــکر فاطمیون شهید 
سید محمد حســینی، در بهشت معصومه 
دفن می گردند.حجت االســالم لقمانپور در 
پایان خاطر نشــان کرد: پیکر مطهر این ۴ 
شــهید از شــنبه مهمان ما در قم هستند و 
تا روز تشــییع و تدفین یعنی پنج شنبه، در 
مراســم ها و هیئات مختلف قم در این ایام، 

مهمان خواهند بود.

شهردار سرعین:

تعیین تکلیف پروژه ساری سو 
از مطالبات عمومی شهروندان 

سرعین است
اردبیل / گروه استان ها: شهردار سرعین در 
نشســت با دکتر همتــی مدیر عامل و دکتر 
پناهی رئیس هیئت مدیره شــرکت توسعه 
گردشــگری ایران که بهمراه مهندس محمد 
صبوری عضو شــورای اسالمی شهر در محل 
شــرکت مذبور برگزار شــد خواستار تعیین 
تکلیف فوری پروژه مجتمع ســاری سو شد. 
.در این نشســت شهردار سرعین با اشاره به 
اینکه پروژه نیمه تمام و رها شــده ســاری 
ســو در مرکز شهر ســرعین عالوه بر ایجاد 
چهره زشــت منطقه موجب متضرر شــدن 
کسبه محل گردیده افزود: باتوجه به سوابق 
موفق شــرکت توسعه گردشگری ایران طی 
ســالهای گذشته در ســرعین انتظار میرود 
این شــرکت همچنان در امر سرمایه گذاری 
زیرساخت های گردشگری این شهر پیشگام 
باشد.در ادامه جلسه دکتر همتی مدیرعامل 
شرکت توسعه گردشگری ایران با اعالم اینکه 
حکم خلع ید پیمانکار مجتمع ســاری ســو 
در مراحل اجرایی اســت خاطرنشــان کرد. 
شرکت توســعه گردشگری ایران باتوجه به 
پتانســیلهای مهم گردشگری شهر سرعین 
آماده سرمایه گذاری های بیشتر در این شهر 
بوده و افزود: امیداســت با همکاری شورای 
اســالمی شهر و شــهرداری سرعین شاهد 
ســرمایه گذاری جدید این شرکت در آینده 
نزدیک دراین شهر باشیم .مهندس صبوری 
عضو شورای اسالمی شهر سرعین نیز در این 
نشســت با اشاره به اینکه وضعیت نامطلوب 
پروژه رها شده ساره سو در شأن اهالی سرعین 
نیســت افزود : سرمایه گذاران بومی سرعین 
در امر ســرمایه گذاری در بخش گردشگری 
قدم های موثری را برداشــته و قطعا اگر این 
پروژه نیز با مشــارکت سرمایه گذاران بومی 

بود تا بحال به نتیجه مطلوبی رسیده بود .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:

تشکیل شرکت های آبفا تحول 
 عظیمی در خدمت رسانی 

کرد به مردم ایجاد 
مرکزی / گروه اســتان ها: مهندس یوسف عرفانی 
نســب مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
مرکزی به مناســبت ۱۱ دیماه ســالروز تصویب 
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب ،  به تغییر 
و تحوالت آب و فاضالب طی سالهای گذشته اشاره 
نمود و تشکیل شرکت های آب و فاضالب را تحول 
عظیمی در خدمت رسانی به مردم دانست .مهندس 
یوسف عرفانی نسب مدیرعامل این شرکت ، در این 
راستا اظهار داشت : قبل از تشکیل شرکت های آب 
و فاضالب ، کار آبرسانی شهرها بر عهده شهرداری 
ها و در حیطه وزارت کشور بود ولی با توجه به کثرت 
وظایف مجموعه شــهرداری ها ، ضرورتی احساس 
شد که کار آبرسانی به مردم که یکی از حیاتی ترین 
نیازهای شهروندان به شمار می رود ، بر عهده یک 
مجموعه مجزا در حیطه وزارت نیرو و توســط یک 
معاونت تخصصی پیگیری گردد و در این راســتا با 
تشکیل شرکت های آب و فاضالب تحول عظیمی 
در خدمت رســانی به مردم شــریف ایران اسالمی 
به وقوع پیوســت.مهندس عرفانی نسب ادامه داد : 
شــرکت های آب و فاضالب روســتایی هم در سال 
۷۷ از جهاد ســازندگی جدا شد و به عنوان شرکت 
آب و فاضالب روســتایی توانســت اقدامات بسیار 
ارزشــمندی در بحث آبرسانی به مناطق روستایی 
در کشــور انجام دهد.وی تصریح نمود : پازل رشــد 
و تکامل شــرکت های آب و فاضالب در ســال ۹۸ با 
یکپارچه سازی دو شرکت آب و فاضالب شهری و 
روستایی ، تکمیل گردید و هم اکنون شاهدیم که 
به صورت یکپارچه خدمات آب و فاضالب به شهرها 
و روســتاها ارائه می گردد.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی به اقدامات مهم این شرکت 
طی سالهای گذشته اشاره نمود و بیان داشت : در 
استان مرکزی بعد از تشکیل شرکت آب و فاضالب 
در اوایل سال ۷۰ ،  تنها ۱۵ شهر از  خدمات شرکت 
آب و فاضالب بهره مند بودند ولی اکنون ۳۴ شهر 
و ۸۵۵ روستا در استان تحت پوشش خدمات آب و 
فاضالب می باشند که در مجموع  ۶۵۶ هزار و ۲۵۲ 
مشترک به صورت آحادی از خدمات شرکت آب و 
فاضالب بهره مند هستند.وی افزود: در حال حاضر 
۹۹.۹۹ درصد جمعیت شهرها و ۹۰ درصد جمعیت 
روســتاها از آب شــرب پایدار بهره مند می باشند.

مهندس عرفانی نسب در ادامه به وضعیت تاسیسات 
آب و فاضالب اشاره نمود و گفت : عالوه بر سدها و 
منابع آب سطحی مانند چشمه ها و قنوات ،مجموعا 
۷۲۰ حلقه چاه آب در مدار بهره برداری می باشند 
که از طریق ۱۰ هزار ۲۹۱ کیلومتر خطوط انتقال 
و شــبکه توزیع ، آب در دســترس مردم استان قرار 
میگیرد.مهندس عرفانی نسب ادامه داد : در سطح 
اســتان ۸۳۲ باب مخزن ذخیره آب به حجم ۳۸۷ 
هزار و ۷۲۵ متر مکعب ، کار ذخیره آب را بر عهده 
دارند.وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح 
اقدامات انجام شــده در خصوص فعالیت های این 
مجموعه در حوزه انتقال و تصفیه فاضالب پرداخت 
و گفت :در این بخش قبل از تشــکیل شرکت های 
آب و فاضالب فقط در قسمت شهر صنعتی اراک ، 
شبکه جمع اوری فاضالب وجود داشت که در حدود 
۵ درصد جمعیت استان را شامل می شد.مهندس 
عرفانی با اشــاره به اینکه در حال حاضر حدود ۷۰ 
درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات 
فاضالب قرار دارند ، اظهار داشــت : هم اکنون یک 
هزارو ۷۷۱ کیلومتر خطوط فرعی و اصلی فاضالب 
و ۱۱ تصفیه خانه فاضالب در اســتان وجود دارد.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی 
ادامه داد : در بخش روستایی دو روستای ابراهیم آباد 
شهرســتان اراک و راونج شهرستان دلیجان دارای 
سیســتم جمع آوری و تصفیه فاضالب می باشند.

وی افزود :  ۲۲ آزمایشگاه آب و ۸ آزمایشگاه فاضالب 
نیز در شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی عهده 
دار بخش کنترل کیفیت اب و فرایند دفع بهداشتی 

فاضالب می باشند.

استانها 6
خبر ويژه

گلستان / گروه استان ها: مدیرمخابرات منطقه گلستان با حضور در 
کاروان خدمت روســتای کرد از نزدیک به تقاضای مردم این روســتا 
رسیدگی کرد.دکتر غالمعلی شهمرادی که به همراه نماینده مردم 
گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن شهرستانی در 
کاروان خدمت روستای کرد از توابع شهرستان آق قال حضورداشت 
با اشــاره به اینکه خدمت رســانی به مناطق روستایی در راس برنامه 
های کاری مخابرات اســت گفت : درصد زیادی از ســرمایه گذاری 
۱۲۰ میلیارد تومانی درجهت توسعه مخابرات در شهرستان آق قال 
به مناطق روستایی تعلق گرفته است . وی با تاکید بر اینکه به دلیل 

ساخت و سازهای جدید در روستاها متقاضیان در حال افزایش هستند 
افزود: برحسب ثبت تقاضای متقاضیان ، خدمات و سرویس های مورد 
نیاز تامین خواهد شد. مدیرمخابرات منطقه گلستان ،گفتگو و تعامل 
با مردم را از مزایای جلسات میز خدمت دانست و افزود: رسیدگی و 
تامین نیاز مخابراتی مردم با شناسایی آنها در اسرع وقت قابل انجام 
خواهد بود  .الزم به ذکر است در کاروان خدمت روستای کرد ، مسائل 
مخابراتی در روستاهای شفتالوباغ سفلی، شفتالوباغ علیا و غفور آباد  
نیز مورد بررسی قرار گرفت و رسیدگی و تامین آنها بر اساس برنامه 

ریزی های انجام شده صورت خواهد گرفت.

کرد حضور یافت کاروان خدمت روستای  گلستان در  مدیر مخابرات منطقه 

خبر ویژه

با انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان؛
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشتقات نفتی و پتروشیمی استان اصفهان تاسیس شد

اصفهان / گروه استان ها: در نشست مجمع عمومی موسسین انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشــتقات نفتی، شــیمیایی 
و پتروشــیمی اســتان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
گردید،انجمــن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشــتقات 
نفتی، شــیمیایی و پتروشــیمی اســتان اصفهان با انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرســین تأســیس شــد.تصویب 
اساســنامه و تأسیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل 
و مشــتقات نفتی، شــیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان و انتخاب 
اعضــای اصلــی و علی البدل هیئت مدیره و بازرســین، دســتور کار 
این مجمع بود.ســیدماهان میرشفیعی، ناظر اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در این نشست اظهار داشت مجوز تأسیس و 
ثبت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشتقات نفتی، 
شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان در ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰ از سوی 
اتاق بازرگانی ایران صادر شد.وی ضمن تشریح کلیات این اساسنامه 
افزود: طبق ماده اول اساســنامه، تولید، صادرات، واردات، فرآوری و 

اســتحصال، بازرگانی فرآورده های مجاز و حمایت از اعضای انجمن، 
کمیته هــای تخصصی و غیره که مرتبط با فعالیت انجمن هســتند، 
جزو اهداف انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل، مشتقات 
نفتی، شــیمیایی و پتروشیمی اســتان اصفهان است.میرشفیعی با 

اشــاره به ماده هشــت اساســنامه گفت: تالش برای ساماندهی امور 
مرتبط با موضوع فعالیت انجمن، مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری هــا، تهیــه و تنظیم پیشــنهادهای مرتبط با موضوع 
فعالیــت انجمــن و ایجاد ارتباط با بانک ها و ســازمان های اعتباری 
کشور و سازمان های پولی و مالی بین المللی در قالب قوانین جمهوری 
اســالمی ایران با هدف تســهیل و گسترش خدمات و تسهیالت مالی 
بــه اعضــا از جملــه وظایف و اختیارات این انجمن اســت.ناظر اتاق 
بازرگانی ایران ضمن تشریح شرایط عضویت در انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان حالل، مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان 
اصفهــان و همچنیــن وظایف و اختیارات اعضــای هیئت مدیره آن 
خاطرنشــان کرد: تشــکل هایی که ذیل اتاق بازرگانی ایران تشکیل 
می شوند طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند.در پایان فرآیند 
رأی گیری، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین انجمن 
انتخاب شدند. همچنین مبلغ حق ورودی و حق عضویت سالیانه نیز 

مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع  مقدس استان سمنان:

سردار سلیمانی  نمونه بارز مجاهدت هوشمندانه و نوآورانه در دنیا بود
ســمنان / گروه اســتان ها:  سالمی گفت: سردار سلیمانی  نمونه 
بارز مجاهدت هوشــمندانه و نوآورانه در دنیا بود، ســردار دل ها، 
دفاع مقدس را پس از ۳۰ســال با یک مدال  به روز شــده نمایان  
کرد.ســرهنگ پاســدار »محمد حسن سالمی« مدیر کل حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس ســمنان در محفل خاطره 
گویی رزمندگان مدافع حرم به  مناسبت  روز جهانی مقاومت با 
حضور حجت االسالم و المسلمین »مرتضی مطیعی« نماینده، 
ولی فقیه و امام جمعه سمنان و جمعی از رزمندگان مدافع حرم، 
دانشجویان و دانش آموزان  پیش از ظهر امروز )شنبه(  در حسینه  
شــهدای مدافع حرم  محالت  ســمنان  برگزار شد، اظهار داشت: 
روز جهانی مقاومت روزی اســت که ترامپ فاســد و جنایتکار، 
دســت به جنایتی بزرگ زد و فرمانده جبهه مقاومت اســالمی را 
به شهادت رساند.وی گفت: سردار سلیمانی نمونه بارز مجاهدت 
هوشــمندانه و نوآورانه در دنیا بود، ســردار دل ها، دفاع مقدس را 
پس از ۳۰سال با یک مدال به روز شده نمایان کرد.سالمی افزود: 
حاج قاســم ســلیمانی جبهه متحد اسالمی و جبهه مستضعفان 
عالم را تشــکیل داد و همه ادیان و مذاهب را در مقابل اســتکبار 
جهانی و صهیونیســم ساماندهی کرد.وی گفت: حاج قاسم یک 
مدل را در مواجهه با استکبار ترسیم کرد و با تمام پیچیدگی هایی 
که در منطقه داشت به دنیا ارائه داد.این مسئول ادامه داد: حاج 
قاســم فقط یک انقالبی نبود، یک سیاســت مدار و دیپلمات بود، 

معادالت را خوب می شناخت و بهترین راه حل را ارائه می داد، او 
مرد میدان های ســخت بود و در خط مقدم، تصمیمات واقعی را 
می گرفت.وی افزود: آنچه که سردار سلیمانی را در چشم جهانیان 
و ملــت بزرگ ما عزیزکــرد تجربه گرانمایه دفاع مقدس، ایمان، 
اخالص و توکل به خدا، آرمان گرایی و واقع بینی، پیروی محض 
از رهبر معظم انقالب اسالمی و بکارگیری دقیق تدابیر رهبری و 
ایستادگی و مقاومت بی نظیر ایشان بود. وی افزود: مکتب حاج 
قاســم مکتب اســالم ناب محمدی )ص(، مکتب حسین بن علی 
)ع(، مکتب انقالب اســالمی، مکتب امــام خمینی )ره(، امامت 
و هدایت و والیت امام خامنه ای است.ســالمی ادامه داد: امروز 
مکتب حاج قاســم فقط متعلق به ایران نیســت، امروزدر اروپا، 
آسیا، آمریکا شمالی و جنوبی، قفقاز و کشور های منطقه صحبت 
از این مرد بزرگ و مجاهدت های اوست و اکنون از الگو حاج قاسم 
و مجاهدت های بی نظیر او در اقصی نقاط دنیا اســتفاده می شود 
و مــردم عزیــز نباید هیچ گاه این مجاهدت بزرگ فی ســبیل اهلل 
و یــاران فــداکارش را فراموش کنند.مدیرکل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس پیرامون تشــییع پیکر های مطهر شهدا 
افزود: امســال در ایام دهه بصیرت روز جهانی مقاومت و ســالروز 
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( افتخار داریم میزبان پیکر های 
مطهر و پاک پنج شهید گمنام و و یک شهید شناسایی شده به 
نام شــهید »حسن یونســیان« هستیم.وی افزود: پیکر های این 

عزیزان تا ساعتی دیگر وارد استان سمنان خواهند شد و ساعت 
۳۰: ۱۵ امروز شــنبه در ورودی شــهر سمنان در یادمان کوشک 
امام رضا )ع( مورد اســتقبال مردم، مسئوالن استان، رزمندگان، 
ایثارگران و خانواده های معظم شهدا قرار خواهند گرفت.وی در 
خصوص برنامه وداع با شهدا افزود: بیش از ۵۰ مراسم وداع مردمی 
از امروز تا چهارشنبه هفته جاری پیش بینی شده است که اغلب 
وداع ها مردمی، حضور شهدادر یادواره شهدا و مجالس عزاداری 
ایام فاطمیه می باشد و برنامه ها به گونه ای برنامه ریزی شده است 
تا در همه شهرستان ها مردم عزیزمان بتوانند با این شهدای عزیز 
وداع داشــته باشــد.مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان ســمنان در خصوص مشخصات شهدای گمنام 
اســتان ســمنان بیان کرد: شهید بیارجمند ۱۶ ساله از شهدای 
عملیات خیبر و محل شــهادت جزیره مجنون، شــهید لشکر ۵۸ 
ذوالفقار ۱۷ ســاله از شــهدای عملیات بدر، محل شهادت شرق 
دجله، شــهید دانشــگاه فنی و حرفه اســتان سمنان ۱۹ ساله از 
شهدای عملیات کربالی ۵، محل شهادت شلمچه، شهید گروه 
پدافند هوایی ۱۰ محرم شــاهرود ۲۱ ســاله، از شهدای عملیات 
والفجر ۸، محل شــهادت جزیره بوارین و شــهید صدا و سیمای 
مرکز ســمنان ۳۵ ســاله از شــهدا تک دشمن در جزیره مجنون 
است.سردار سلیمانی نمونه بارز مجاهدت هوشمندانه و نوآورانه 
در دنیا بودوی ادامه داد: یکی از شــهدایی که امروز وارد اســتان 

خواهد شد شهید »حسن یونسیان« از شهدای گران قدر و واالمقام 
ارتش جمهوری اسالمی می باشد که متعلق به شهرستان شاهرود 
است که پیکر پاک و مطهر ایشان ساعت ۹ صبح روز دوشنبه روز 
جهانی مقاومت از کانون بسیج جوانان شاهرود تشییع و در گلزار 
شهدای شهرک امام خمینی )ره( تدفین خواهد شد.سالمی افزود:  
۵ شــهید گمنام دیگر روز پنجشــنبه ۱۶ دی در شهرستان های 
سمنان شاهرود بیارجمند تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.در 
ادامه حجت االسالم و المسلمین »مرتضی مطیعی« نماینده، ولی 
فقیه در استان و امام جمعه سمنان ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی 
هنرش این بود که فضایی به عنوان مدافعان حرم و دفاع از حرم 
و اهل بیت در کشور ایجادکرد.وی ادامه داد: عده ای مثل شهید 
طحان ها، شهید دانشگر ها، شهید حمزه ها و شهدای فاطمیون 
و ... که با فاصله از دفاع مقدس بال می زدند فرصتی پیدا شد در 
این مســیر گام بردارند.مطیعی گفت:  حاج قاســم دایره مدافعان 
حرم را گسترده کرد و با بیان این که جمهوری اسالمی حرم است 
و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند همه مدافع حرم شدند 
و این هنر بزرگ مکتب سلیمانی بود.وی بیان داشت: حاج قاسم 
یک فرد نیست، بلکه یک مکتب و یک مدرسه درس آموز است، 
حاج قاسم والیت مدار، شجاع و مخلص در عرصه جهانی بود وی 
مرد میدان بهنگام بود.در پایان چند تن از رزمندگان مدافع حرم 

به بیان خاطراتی پرداختند.
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كوتاه از جامعه

گرام در مالیات دهی نقشی ندارند؛ وقتی سلبریتی های اینستا

کارمند مالیات می دهد اما شاخ های مجازی نه 
چند ســالی می شــود شــبکه اجتماعی 
اینستاگرام در میان ایرانیان جایگاه ویژه ای 
پیدا کرده و کمتر کســی را می شناســیم 
که در اینستاگرام صفحه ای نداشته باشد. 
حتی در این ســال ها اعتیاد به اینستاگرام 
هم معضلی اســت که باب شده و برخی از 
افــراد فعال در این فضــا همواره از عادت  
زیاد خود به این شبکه اجتماعی می گویند. 
دسترسی ها و امکاناتی که این اپلیکیشن 
به کاربران خود داده است باعث شده این 
برنامه نســبت به سایر برنامه ها محبوبیت 
پیدا کند. در کنار گســترش اینســتاگرام 
کسب و کارهای اینترنتی تعریف جدیدی 
پیدا کرد و عده ای با اســتفاده از این بستر 
فراهم شده اقدام به فروش محصوالت خود 
کردند، از فروش لباس، کیف و کفش گرفته 
تا وســایل زینتــی و ... اما این تمام ماجرا 
نیســت اینستاگرام توانست در این مدت 
زمینه شــغلی را ایجاد کند که پیش از آن 
نبود یا حداقل در ایران به چشم نمی خورد 
و آن هم شغل »بالگری« است. عده ای در 
این فضا با نمایش گذاشتن سبک زندگی 
و انتشار تصاویر خاص و الکچری از شرایط 
زندگی شان مخاطب جذب کردند. در این 
گزارش قصد نداریم درباره اقداماتی که در 
اینستاگرام انجام می دهند صحبت کنیم 
این بــار حرفمان از درآمدهای میلیاردی 
اســت که این افراد درمی آورند و به هیچ 
دســتگاه و نهادی هم پاســخگو نیستند.
فعاالن فضای مجازی در این اینســتاگرام 
رســما هر کاری که دلشــان می خواهند 
انجام می دهند و هیچ دستگاه نظارتی هم 
بــر عملکرد این افراد نظارتی نمی کند.در 
حالی که تمام اصناف و مشــاغل در کشور 
مــا تحت نظر اتحادیه ها فعالیت می کنند 
و همــواره بر تخلفات صنف ها، اتحادیه ها 
نظارت دارند هیچ دســتگاه نظارتی وجود 
ندارد که به شیوه عملکرد این افراد نظارت 
داشــته باشد. رفتارهای خارج از شئونات 
اســالمی، کالهبرداری از مخاطبانشان با 

شیوه ها و شــگردهای مختلف و دریافت 
مبالغ هنگفت از آنالین شــاپ ها و ... برای 
ارائه تبلیغات از جمله مواردی اســت که 
بالگری هــای اینســتاگرامی مرتکب آن 
شده اند. جالب است در کشور ما کارگران 
در شــرایط فعلی اقتصــادی که کمترین 
میــزان درآمد را دارند ماهانه مالیات خود 
را پرداخت می کنند در حالی که این افراد 
بــا وجود اینکه به صورت میانگین ماهانه 
۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان 
درآمــد دارنــد هیچ مالیاتــی را پرداخت 
نمی کننــد. در بنــد )ز( تبصــره ۶ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است که کاربران 
رسانه)اینفلوئنســرها( کــه بیش از ۵۰۰ 
هزار دنبال کننــده )Follower( دارند، از 
محل درآمد تبلیغاتی خود مشمول مالیات 
می شــوند. در ابتدا که قانون بودجه ابالغ 
شد حواشی و واکنش های زیادی را دنبال 
داشت که گرفتن مالیات از این افراد یعنی 
ورود به حریم خصوصی افراد! درحالی که 
باید این را بپذیریم وقتی بالگری را به عنوان 
یک شــغل در فضای مجازی شناخته ایم 

پس باید ســاز و کارهای نظارت و دریافت 
مالیات از آن نیز درنظر گرفته و اجرا شود.

ممکن است دستگاه های مجری برای 
اجرای برخی از قوانین زمان بخواهند

غالمرضــا مرحبــا، عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ دریافت 
مالیات از اینفلوئنسرها آمده بود مجلس 
بر اجرای قانون بودجه و دریافت مالیات 
این افراد نظارت دارد؟ اظهار کرد: وظیفه 
ذاتی مجلس این است که قوانین بر زمین 
مانده پیگیری شود اما گاهی ممکن است 
دستگاه های مجری برای اجرای برخی از 
قوانین زمان بخواهند که در چنین زمانی، 
قانونگذار به دســتگاه ها فرصت می دهد.
وی افزود: کمیســیون اقتصادی درباره 
عدم دریافت مالیات از اینفلوئنسرها تا این 
لحظه ورود پیدا نکرده است و موردی در 
صحن کمیسیون مطرح نشده است. اما 
کارگروه قوانین معطل مانده، قوانین اجرا 
نشده را بررسی می کند و در کمیسیون 

اعالم می کند. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره 
به اینکه در بودجه ۱۴۰۱، بحث افزایش 
مالیــات را داریــم اما به مصادیق مالیات 
اشــاره نشده است، اضافه کرد: مصادیق 
مالیات ســتانی نیز افزایش پیدا خواهد 
کرد ولی دریافت مالیات از اینفلوئنسرها 
در الیحه بودجه سال آینده اشاره نشده 
اســت.در فضای مجازی به شــیوه های 
مختلف مخاطب جذب کردند و نام های 
مختلفی را بر خودشان گذاشته اند یکی 
ادعا می کند که بالگر الیف استایل است 
و دیگری می گوید که فود بالگر اســت، 
برخی هم که بالگرهای طنز هســتند و 
به انواع مختلف و شیوه های جدید برای 
خودشــان شــغل ایجاد کردند و محتوا 
تولیــد می کنند. مخاطبــان اصلی این 
افــراد عموما زنان خانــه دار، نوجوانان و 
جوانان هســتند که بــا الیک و فالو این 
افراد باعث شــدند درآمدهای هنگفت و 
بادآورده ای نصیب آنها شــود.تعرفه های 
تبلیغات بالگرها براســاس نوع فعالیت، 

تعــداد فالوور، میــزان بازدید و الیک ها 
متفاوت است از ۴.۵ میلیون تومان شروع 
می شــود و به ۳۰ میلیون و ۴۰ میلیون 
تومان هم می رســد. میانگین روزانه بین 
۳ تا ۴ تبلیغ را انجام می دهند و حسابی 
وقتشــان پر اســت. جالب است مشاغل 
مختلف در کشــور ما در برخی از روزها 
و ماه های سال شلوغ و پرکار و در برخی 
دیگر سرشان خلوت است اما بالگرهای 
اینستاگرام در تمام اوقات پر کار هستند 
و وقــت خالی هم ندارنــد. برخی روزی 
۴.۵ استوری تبلیغاتی می گذارند و برخی 
دیگر بیشتر، آن هایی هم که کم استوری 
تبلیغاتی می گذارنــد ادعا می کنند که 
نمی خواهند حوصله مخاطبشــان سر 
بــرود جالبــه که در چنیــن مواردی به 
فکر مخاطبانشــان هم هستند... .نگاهی 
بــه تعرفه های این افــراد می اندازیم که 
بابــت هر تبلیغ چه رقم های میلیونی را 
پیشــنهاد داده و دریافــت می کنند. اگر 
نگاهی به زندگی هایشــان قبل و بعد از 
معروف شدنشــان در همان صفحاتشان 
بی اندازیم کامال محرز است که پول های 
میلیونی و گاها میلیاردی که به دســت 
آورده اند زندگیشان را از این رو به آن رو 
کرده اســت و در شرایط فعلی اقتصادی 
که اکثر مشــاغل از درآمد کم و ... حرف 
می زنند بالگری یکی از شغل های پردرآمد 
محسوب شده که بدون هیچ تجربه، دانش 
و رزومه خاصی و فقط با در دست داشتن 
یک تلفن همراه می توانی مشغول شوی 
و از بسیاری از شغل های دیگر هم بیشتر 
پــول درآوری. حاال که فعالیت این افراد 
در جامعه گسترش یافته است بهتر است 
نظارت هایی بر عملکردشان صورت گیرد 
و درآمدهایشان مانند سایر اقشار جامعه 
شــفاف شــود، دریافت مالیات و نظارت 
بر نحوه کســب درآمدهایشــان از جمله 
مواردی اســت که بایــد در دولت جدید 
مورد توجه دولتمردان مربوطه واقع شود.

7جامعه
 توضیح رئیس سازمان غذا 

گرانی دارو و دارو چرایی 
رییس سازمان غذا و دارو درباره چرایی 
افزایش قیمت دارو، گفت: افزایش های 
قیمت ها را همیشه با هماهنگی بیمه ها 
انجــام می دهیــم که افزایش ســاالنه 
اســت. معموال سازمان غذا و دارو تغییر 
قیمت هایــش را در شــش ماهــه دوم 
ســال انجام می دهد تا مردم در شــش 
ماهه اول ســال با افزایش قیمت ها در 
حوزه دارو مواجه نباشــند.دکتر بهرام 
دارایی افزود: بر این اســاس قیمت دارو 
در شــش ماهه دوم درصد بسیار کمی 
افزایش پیدا کرده و پوشش بیمه ای هم 
در آن ها لحاظ شــده است. تعدادی هم 
که هنوز تحت پوشــش قرار نگرفتند، 
درحال هماهنگی با بیمه ها و ســازمان 
برنامه و بودجه هســتیم تا این پوشش 
انجام شــود و پرداختی از جیب مردم 
بیشتر نشــود.دارایی گفت: این کار در 
حال برنامه ریزی است و تعداد این اقالم 
هم نســبت به سال گذشته زیاد و قابل 

توجه نیست.

معــاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

 مناطق محروم شهری 
با فرهنگ نوآوری اجتماعی 

احیا می شود
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
گفت: یکی از پایه های اصلی کارآفرینی 
محرومیت زدایــی به کمک نوآوری های 
اجتماعی است.ســورنا ستاری با اشاره 
بــه اینکه مناطق محروم داخل شــهر 
بــا فرهنــگ نوآوری اجتماعــی زنده و 
احیا می شــوند، اظهــار کرد: اگر فضاها 
و پهنه هــای قدیمی و کهنه شــهر را به 
کارخانه نوآوری تبدیل کنیم، زیســت 
بوم کارآفرینی در کشور توسعه می یابد.

ســتاری افــزود: در خانه هــای خالق و 
نوآوری جوانان کارآفرین، خالق و نوآور 
مستقر می شوند تا برای تبدیل ایده های 
خود به محصول و تجاری ســازی آنها از 
حمایت برخوردار شوند و سپس به شکل 
یک شرکت مستقل و کسب و کار فناورانه 
به فعالیت خود ادامه می دهند.ســتاری 
افــزود: ایجــاد کارخانه های نوآوری در 
مناطــق محــروم به توســعه فرهنگ 
کارآفرینی در کشور منتج می شود. این 
کارخانه ها در جنوب شهر پاسخ مناسبی 
می دهــد و نتایج آن قابل قبول اســت.
وی بــا بیان اینکه کارخانه های نوآوری 
و خانه هــای خــالق بــه تغییر فرهنگ 
محــالت قدیمی کمک می کنند، گفت: 
این زیست بوم ها به محالت قدیمی روح 
تــازه ای می دهند و امنیت این مناطق را 

بیشتر می کنند.

احتمال تزریق سینوفارم یا 
پاستوکوک به 5 تا 11 ساله ها

عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا 
گفت: برای شناسایی ویروس اومیکرون 
نیازمند تســت های تکمیلی هستیم اما 
همچنان برای تشــخیص بیماری کرونا 
با اســتفاده از کیت های تشخیصی خطا 
وجود دارد و این امر نســبتی به کیفیت 
تســت، کیفیت آزمایش و... است. پیام 
طبرســی افــزود: هنوز هم مشــاهده 
می شــود افراد بدحال تست های منفی 
دارنــد و یا افرادی که هیچگونه عالئمی 
ندارند، مبتال به کرونا هستند.طبرســی 
بــا اشــاره به واکسیناســیون افراد ۵ تا 
۱۱ ســال، افزود: دو واکســن سینوفارم 
و پاســتوکوک مجوز تزریق برای گروه 
ســنی ۵ سال  به باال را دارند که واکسن 
ســینوفارم در چین و کشورهای عربی و 
واکســن پاستور در کشور کوبا استفاده 
شــده ولی باید سازمان غذا و دارو اعالم 
کند در ایران کدام یک از این واکسن ها 
برای این گروه ســنی استفاده می شود.

وی افزود: برای شــروع واکسیناسیون 
کــودکان باید تصمیم گیری بیشــتری 
اتخاذ شــود.وی با بیان اینکه اولویت ما 
تزریق دز سوم برای افراد باالی ۱۸ سال 
است، گفت: چیزی که باعث شد درگیر 
شــدت اومیکرون نشویم، این است که 
ما واکسیناســیون را تــازه انجام دادیم.
طبرســی گفت: واکسیناسیون اجماعی 
ما از تیر ماه شروع شده و اکنون کمتر از 
۶ ماه از واکسیناســیون گذشته و ایمنی 
نســبی در کشــور وجود دارد و اگر دز 
بوستر را تزریق نکنیم تا دو ماه آینده به 
وضعیت وحشتناک اروپا و آمریکا تبدیل 

خواهیم شد.

کودک می تواند بدون حضور 
والدین در خانه اقوام بماند؟

  گوهر یسنا انزانی ، روانشناس
اگر خانواده ها نســبت به فضای احساسی 
و در کنار هم بودن اعضای خانواده بیشتر 
بهاء دهند مطمئنا کمتر پیش می آید که 
کودک تقاضا داشته باشد شب را در خانه 
اقوام بماند و یا اصرار کند که اقوام شــب 
در منــزل آنهــا بمانند. با این حال تا پیش 
از ۱۴ سالگی به دلیل اینکه کودکان امکان 
مراقبت از خود را ندارند به صالح نیست که 
شب را به تنهایی و بدون حضور والدین خانه 
اقوام بمانند.در مورد گریه برخی کودکان 
بــرای ماندن در خانه اقــوام و با تاکید بر 
اینکه در چنین شرایطی الزم است والدین 
مهارت هــای فرزندپروری را به کار گیرند، 
بایــد گفت که الزم اســت والدین مهارت 
فرزندپروی را به خوبی بلد باشند و از سبک 
فرزندپروری مقتدرانه اســتفاده کنند. به 
این معنا که پدر و مادر قواعد و قوانینی را 
برای خانواده خود تعیین کرده و در چنین 
شرایطی هم سو با یکدیگر به کودک پاسخ 
یکســانی بدهند.به هنگام رد درخواست 
کودک، باید والدین آرامش کامل داشــته 
و خشم خود را مدیریت کنند، والدین باید 
به یاد داشــته باشند که از جمالت جزئی 
استفاده کنند چراکه بچه ها درک کلی از 
کلمــات ندارند و از همه مهم تر باید پیش 
از رفتــن به مهمانــی قواعد و قوانینی که 
پــدر و مــادر در آنها اتفاق نظر دارند و آنها 
را تعییــن کرده انــد را به کودک یادآوری 
کنند. برای مثال می توانند به او بگویند که 
مدت زمان این مهمانی چقدر است و پس 
از صرف شــام به منزل باز خواهند گشت. 
اینگونه از پیش کودک را برای این شرایط 
آماده کرده اند. از سوی دیگر والدین نباید 
فراموش کنند که به هنگام رد درخواست 
کودک از جمالت مثبت اســتفاده کرده و 
از به کاربردن جمالتی مثل »تو همیشــه 
ایــن کار را می کنــی« و »چرا این رفتار را 
داری؟« و ... خــودداری کنند. همچنین 
پس از بازگشــت به خانه نیز می توانند به 
کودک بگویند چقدر خوشــحال هستند 
کــه کــودک همــراه والدین بــه منزل 
بازگشــته است.والدین می توانند از جلب 
توجه کودک به ســمت احساسات مثبت 
نیز کمک گیرند، به طوری که با تشــویق 
کالمــی و یا دادن جایزه ای کوچک به او، 
بازگشــت به خانه پس از مهمانی را برای 
کودک جذاب و هیجان انگیز کنند.معموال 
پــس از رفتن مهمان ها از منزل و یا اتمام 
مهمانــی والدین خســته اند و نمی توانند 
اوقات خوشــی را با کودک ســپری کنند 
و از همین رو اســت که کودک دوســت 
دارد مهمانی تمام نشده و یا در خانه اقوام 
بماند تا بتواند اوقات خوش بیشتری داشته 
باشد، از طرفی امروزه والدین خیلی خسته 
هســتند چرا که مشغله های زیادی دارند 
و همین امر در کنار نداشــتن مهارت های 
فرزنــد پروری منجر به این می شــود که 
نتوانند با کودکان صمیمیت الزم را داشته 
باشــند. والدین باید محیط خانه را برای 
کــودک جذاب کنند. بــرای مثال پس از 
رفتــن مهمان ها کودک را در امور نظافت 
منزل دخیل کنند. اینگونه حواس کودک 
به این مســائل پرت شــده و از سوی دیگر 
حس خوبی در او ایجاد می شود. همچنین 
والدین این را هم نباید فراموش کنند که 
اغلب علــت تمایل بچه ها برای ماندن در 
خانــه اقوام و یــا نرفتن مهمان ها از منزل 
این است که در حضور اقوام سخت گیری 
والدین کمتر شده و در نتیجه کودکان به 
راحتی می توانند اوقات خوشــی را سپری 
کنند و از ســوی دیگر محبت اقوام را در 
آن لحظات بیشتر از محبت والدین حس 
می کننــد، از این رو در ابتدای امر والدین 
بایــد علت اصرار بیش از حد کودک برای 
مانــدن در خانه اقوام و یا نرفتن مهمان ها 
را پیدا کرده و ســعی کنند محیط خانه  را 
هیجــان  انگیزتــر کنند. در کل به والدین 
توصیــه می شــود که اگر کــودک با یک 
بار جیغ زدن و یا گریه به خواســته خود 
برســد می آموزد که از این پس می تواند 
ایــن رفتــار را ادامه دهد، از این رو والدین 
باید در اجرای تصمیم خود قاطع باشــند 
چرا که تداوم این رفتار می تواند مشکالت 
روانشــناختی زیادی نظیر خشم، اعتیاد، 
 افسردگی و اضطراب را در آینده برای آنها 

ایجاد کند.

خبر ویژه

وزیــر آمــوزش و پرورش درباره آخرین وضعیــت عقد قرارداد بیمه 
تکمیلی فرهنگیان که ابتدای اســفند به پایان می رســد، اظهار کرد: 
طی چند روز اخیر جلســاتی با شــرکت های بیمه گر برگزار شــد و 
مذاکرات در حال انجام اســت. یوســف نوری اضافه کرد: به ســمت 
بیمه بهتری پیش خواهیم رفت. مذاکرات ما با شــرکت های بیمه ای 
آغاز شده و در نهایت بهترین بیمه را انتخاب می کنیم یا بیمه قبلی 
را تداوم می دهیم که همکاران ما رضایت بیشــتری از وضعیت فعلی 
داشــته باشــند.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دو گروه را برای 

بیمه و درمان تعیین کردیم، بیان کرد: به نظر می رسد ظرفیت برای 
بازگشت به بیمه طالیی و در زمانی که بنده خودم مدیر بودجه بودم 
وجود داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش در ادامه خاطر نشان کرد: 
امید اســت بحث بیمه را بتوانیم تا آخر ماه به نتیجه برســانیم. الزم 
به ذکر است که قرارداد فعلی بیمه تکمیلی فرهنگیان از اول اسفند 
ســال ۱۳۹۹ با شــرکت آتیه سازان حافظ منعقد شده بود و تا اسفند 
۱۴۰۰ ادامه دارد. حق بیمه تکمیلی این قرارداد به ازای هر نفر ۴۹ 

هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.

خبر خوش وزیر آموزش و پرورش درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ توضیح داد؛

نقش تابلو های تبلیغاتی در تصادفات
رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران 
بزرگ گفت: یکی از  پارامترهای تاثیرگذار بر عدم 
توجه کافی به جلو توسط رانندگان در تصادفات، 
وجود تابلوهای تبلیغاتی ســطح شــهر اســت،  
تابلوها به عنوان منبع قوه حواس پرتی شــناخته 
می شوند اما در مقایسه با سایر انواع مزاحمت ها 
مانند ارســال پیامک و یا صحبت کردن با موبایل 
در حین رانندگی، توجه کمتری به آن شده است.

به گفته ســرهنگ مصطفی زینی وند،  تابلوهای 

تبلیغاتــی در کنار جــاده را می توان نوعی به هم 
ریختگــی محیطی در نظر گرفــت که الگوهای 
حرکتی چشم رانندگان را طبیعتا تحت تاثیر قرار 
می دهد و مختل می کند و در تصمیم گیری های 
راننده هم مشــکالتی را پدید می آورد.وی گفت: 
اکثــر مطالعات در این زمینه بی نتیجه مانده ولی 
یــک روند ظهور در ادبیات وجود دارد که نشــان 
مــی دهد تبلیغات و بنرها می تواند خطر تصادف 
را افزایش دهد. همچنین حتما باید تمام مراحل 

نصیــب تابلوهای تبلیغاتی تابع ضوابط و مقررات 
شورای عالی ترافیک باشد.طبق گفته رئیس اداره 
مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ،  یکی 
از ضوابط مهم، محل نصب این تابلوها اســت که 
نصب بنر در میانه راه ها و تقاطعات غیرهمسطح، 
ورودی و خروجی ها ممنوع اســت و نور پردازی 
تابلوها نباید به صورت چشمک زن باشد و باید به 
صورت ثابت باشد، نورپزدازی در پشت این تابلوها 
ممنوع است زیرا ممکن است موجب جلب توجه 

شود. سرهنگ زینی وند در ادامه بیان کرد: تابوهای 
تبلیغاتی که چراغ های قرمز، سبز و زرد دارند در 
مجاورت تقاطع ها باید به صورتی باشــد که مانع 
عملکرد چراغ های راهنمایی و رانندگی و دوربین 
ها نشود که همه اینها در مقررات دیده شده است.

با توجه به اینکه یکی از علل شایع تصادفات عدم 
توجه به جلو است، در بحث تابلوهای تبلیغاتی باید 
توجه و دقت بیشتری انجام شود تا موجب انحراف 

ذهنی راننده نشود.

سرپرست دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش:

کالس دارای دانش آموز PCR مثبت باید مجازی شود
سرپرســت دفتر ســالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در 
پاسخ به این سوال که از ابتدای سال تحصیلی آمارهای متعددی از 
ابتال دانش آموزان به کرونا در استان های مختلف به گوش رسیده، 
این آمار چقدر صحت سنجی شده است؟ اگر یک دانش آموزی در 
مدرســه کرونا بگیرد آیا کل دانش آموزان آن مدرسه غیرحضوری 
خواهند شــد؟ اظهار کرد: مهر ماه ســال گذشــته از سوی وزارت 
بهداشــت نامه ای در خصوص شــاخص تعطیلی مدارس به ما ابالغ 
شــد که نشــان داد بر مبنای آن چطور کالس و مدرســه را تعطیل 
کنند. اعظم گودرزی در ادامه بیان کرد:  وزارت بهداشت اعالم کرده 

است که اگر در کالس یک نفر دارای PCR مثبت و مشکوک بود، 
قطعا آن کالس به شکل مجازی برگزار می شود. برای مدارس قرار 
شــد که با دفاتر مختلف معاونت بهداشــتی آن ها جلسه ای گذشته 
شود و بر مبنای آن تعیین کنند که در هر مدرسه اگر چند کالس 
با حضور دانش آموز مبتال داشتند، می توانند کل مدرسه را مجازی 
کنند. این موضوع قرار شده است به ما اعالم شود اما فعال به ادارات 
آموزش و پرورش مناطق کشور گفته شده که طبق نامه سال گذشته 
عمل کنند تا نامه جدید برایشان ارسال شود. وی درباره آمار ابتال 
دانش آموزان به کرونا گفت: سامانه رصد نظام مراقبت کووید ۱۹ 

در حال فعال شــدن اســت و اگر فعال شود با همکاری ستاد مقابله 
با کرونا و وزارت بهداشــت به کل آزمایشــگاه های وزارت بهداشت 
)خصوصی و دولتی( متصل می شــود. سرپرســت دفتر ســالمت و 
تندرســتی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: اگر دانش آموز و 
اعضای خانواده اش PCR مثبت شوند از طریق آن لینک مشخص 
می شود که چه کسانی مبتال هستند. وی در توضیح بیشتر گفت: 
یعنی وقتی که مدیر مدرسه صبح اول وقت سیدا را باز کند متوجه 
می شــود که کدام دانش آموز و خانواده اش مبتال یا مشــکوک به 

کرونا هستند.

مفقودی 
مــدل   PARS XU7 تیــپ  پــژو  ســبز  بــرگ 
شــماره  بــه  ســفید-روغنی  رنــگ  بــه   1399
شــهربانی ایــران59-713 ص 39  بــه شــماره 
شاســی    شــماره  و   124K1515930 موتــور 
NAAN01CE5LK053068بــه نــام فاطمــه 
شــکوری مهــر بــه شــماره ملــی 2121430016 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود 

میباشــد.
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 زندان سلیمان
گردشگری   ک    مکان ترسنا
در تــکاب آذربایجان غربی

زندان ســلیمان یکی از مخوف ترین زندان های 
دنیا اســت که در اســتان آذربایجان غربی، در 

نزدیکی شهر تکاب قرار دارد.
زندان سلیمان یا زندان دیو، تپه ای در میان دشتی 
زیبا، متعلق به دوره سوم زمین شناسی است. این 
کوه که یکی از جاهای دیدنی آذربایجان غربی 
به شــمار می آید، هر ســال، گردشگران زیادی 
را بــه ایــن منطقه از ایران می کشــاند. این کوه 
میان تهی و مخروطی شکل در نگاه اول، بسیار 
وهم انگیز به نظر می رسد و به دلیل برخورداری 
از حفره ای عمیق و وجود یک چاه، از گذشــته 
اهمیت ویژه ای داشــته است. اگر از این کوه باال 
بروید، در دهانه آن با حفره ای بســیار عمیق و 
ترسناک روبه رو خواهید شد که با نگاه کردن به 

انتهای آن، سرگیجه خواهید گرفت.
حفره درون کوه در طول هزاران سال از رسوبات 
کانی ها در آب به وجود آمده اســت. کوه زندان 
ســلیمان، بیــن ۸۷ تا ۱۰۸ متــر ارتفاع دارد؛ 
بااین حــال،، حفره عمیق داخل آن با حدود ۸۰ 
متر ارتفاع و با دهانه تقریبی ۶۵ متر، گسترش 

پیدا کرده است.
به نظر برخی از محققان، زندان ســلیمان نبی 
در هــزاره اول قبــل از میالد مســیح و در دوره 
مانایی ها )۸۳۰ تا ۶۶۰ پس از میالد مســیح(، 
نیایشــگاهی مقدس بوده اســت. برخی منابع 
تاریخــی اورارتوئی هــا و آســوری ها نیز به این 
موضوع اشــاره دارند. زندان سلیمان به احتمال 
زیاد در قرن هفتم قبل از میالد مســیح توســعه 
یافت و به شکل یک دژ مستحکم در آمد. به نظر 
می رســد که این فرایند ساخت وساز به سرعت 
انجام گرفته است؛ زیرا صفه صندوقی شکل در 
قسمت شمالی، کوتاه و سطحی به نظر می رسد و 
بدون دقت کافی ساخته شده است. تاریخ دانان، 
دلیل این عجله را خطر فوری از سمت آسوری ها 

و اورارتوئی ها می دانند.
در زمان مانایی ها در قســمت جنوبی این کوه 
یــا پناهــگاه، یک دهکده محقر بنا شــده بود؛ 
دهکــده ای که بــه نظر در دو مرحله ســاخته 
شــده و کمتر از یک قرن عمر کرده اســت. تمام 
ساختمان های زندان سلیمان بر اثر آتش سوزی 
و به احتمال زیاد جنگ از بین رفته اســت؛ زیرا 
در نقــاط مختلــف، می توان اثر نوک های نیزه و 
اســکلت انسان ها را مشاهده کرد. از قرار پس از 
این آتش سوزی، انسان ها زندان سلیمان را ترک 
کردند و به احتمال زیاد، پس از گذر زمانی کوتاه، 

آب دریاچه پایین رفت.
در میان کوه زندان سلیمان، سیاهچاله ای عمیق 
وجــود دارد کــه هیچ راهی به بیرون ندارد و اگر 
پای در آن بگذارید، قطعا جان خود را از دســت 
خواهیــد داد؛ امــا این منطقه تاریخی و طبیعی 
چه ربطی به داستان های حضرت سلیمان دارد 

و داستان زندان سلیمان چیست؟
مردم بومی این منطقه بر این باور هســتند که 
حضرت سلیمان از این سیاهچاله برای محبوس 
کردن دیوهایی استفاده می کرده است که از او 
نافرمانــی می کردند؛ زندانی با دیواره های بلند 
که دیوان را کامل در خود حبس می کرد. آن ها 
می گوینــد که بنای ســنگی روی تپه نیز برای 
محافظت از این زندان ساخته شده است. آن ها 
همچنین اعتقاد دارند که اگر کســی وارد این 
کوه شود، توسط دیو خورده می شود و هیچ وقت 

بیرون نمی آید.
 زندان دیوهای حضرت سلیمان 

چگونه به وجود آمده است؟
طبق مشاهدات دانشمندان در این کوه و مناطق 
اطراف آن، به نظر می رسد که حدود دو هزار سال 
قبل، مخروطی که امروز خالی از آب اســت و در 
دهانه تپه واقع شــده اســت، پر از آب بوده است. 
بقایای آب انبارهای اطراف مخروط نیز نشــان از 
غیرقابل اســتفاده بودن آب این دهانه و دریاچه 
درون آن دارنــد و در واقــع می توان گفت که یک 
چشمه کوچک، باعث تشکیل این کوه با این ارتفاع 
بلند شــده اســت و هیچ دریا یا عامل دیگری در 
شــکل گیری زندان سلیمان، نقش نداشته است. 
این چشمه کوچک، حاصل میلیون ها سال فعالیت 
چشــمه  جوشــان آرتزینی اســت و منشا آن نیز 
آب های زیرزمینی بوده است. این چشمه در ابتدا 
منجر به تشکیل یک دریاچه مانند دریاچه تخت 
ســلیمان شــد؛ دریاچه ای که پر از امالح معدنی، 
آهک و گوگرد بود. جالب است بدانید که این کوه 

با دریاچه تخت سلیمان ارتباط زیرزمینی دارد.

گردشگری

نتایج دو مطالعه بر اهمیت واکسیناســیون کودکان در برابر ویروس کرونا 
برای جلوگیری از بیماری های جدی و بستری شدن در بیمارستان تأکید 

دارد.
 در یک مطالعه، محققان دریافتند که مشــکالت جدی در میان کودکانی 

که واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده بودند، نادر است.
در مطالعــه دیگــری، محققــان صدها مورد بســتری شــدن کودکان در 
بیمارستان را از تابستان بررسی کردند و دریافتند که تقریباً همه کودکانی 
که مبتال به کووید ۱۹ شدید شده اند، به طور کامل واکسینه نشده بودند.

به گفته محققان، »این مطالعه نشان می دهد که کودکان واکسینه نشده 

بستری شده در بیمارستان به خاطر کووید ۱۹ ممکن است بیماری شدیدی 
را تجربه کنند و اهمیت واکسیناسیون همه کودکان واجد شرایط را برای 
ایجاد حفاظت فردی و محافظت از کسانی که هنوز واجد شرایط واکسینه 

شدن نیستند، تقویت می کند.«
به گفته محققان، تاکنون نزدیک به ۹ میلیون دوز واکســن کووید ۱۹ به 
افراد ۵ تا ۱۱ ساله در ایاالت متحده تزریق شده و گزارش های بسیار کمی 

از مشکالت جدی در این زمینه دریافت شده است.
محققان گزارش های دریافت شــده از پزشکان و مردم، از جمله پاسخ های 
نظرسنجی از والدین حدود ۴۳ هزار کودک ۵ تا ۱۱ ساله را ارزیابی کردند. 

بسیاری از کودکان وقایع غیر مهم مانند درد در محل تزریق، خستگی یا 
سردرد را به خصوص پس از دوز دوم گزارش کردند.

از میان بیش از ۴۱۰۰ گزارش عوارض جانبی دریافت شــده، ۱۰۰ مورد 
مربوط به رویدادهای جدی بود که شایع ترین آنها تب یا استفراغ بود.

تنها ۱۱ گزارش تأیید شــده از میوکاردیت یا التهاب عضله قلب به عنوان 
یک عارضه جانبی نادر واکسن در بین پسران و مردان بین ۱۲ تا ۲۹ سال 

ذکر شده است.
همچنین دو مورد مرگ هم در دو دختر ۵ و ۶ ســاله گزارش شــده که از 

قبل، دارای بیماری های زمینه ای مزمن بودند.

اهمیت واکسیناسیون کودکان در مقابل ویروس کرونا

دریچه علم

ببینید تاج 
چطور خودش 
را مهدوی كیا 

جا زد!
علی كریمی افشا 

كرد كه مهدی تاج 
خودش را به جای 

مهدی مهدوی كیا برای 
عضویت در كمیته 

مسابقات فیفا معرفی 
كرده است. موضوعی 

كه سوژه كارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

كارتون 

تئاتر شهر سوگوار می شود 
سه اثر نمایشی به صحنه رفته در تاالرهای نمایشی 
مجموعه تئاتر شــهر به مناســبت ایام ســوگواری 

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( اجرا نمی شوند.
 نمایــش »احتماالت« در تاالر چهارســو، نمایش 
»پنگوئن های افســرده« در تاالر قشقایی و نمایش 
»لیلیت« در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر روزهای 
چهارشنبه پانزدهم و پنجشنبه شانزدهم دی ماه به 
احترام فرا رســیدن ایام سوگواری شهادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( اجرایی ندارند. این در حالی است 
که بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده، این سه 
اثر نمایشی از روز جمعه هفدهم دی اجراهای خود 
را از سر خواهند گرفت. نمایش های »تا اشکستان« 
به کارگردانی حمید حراء در تاالر اصلی و »تملیخا« 
به کارگردانی بابک پرهام در کارگاه نمایش روزهای 
پانزدهم و شــانزدهم دی میزبــان مخاطبان تئاتر 
خواهند بود.تئاتر »تا اشکستان« که به مناسبت ایام 
فاطمیه )س( در تاالر اصلی تئاتر شــهر پیش روی 
مخاطبان قرار گرفته، روزهای چهارشنبه پانزدهم و 
پنجشنبه شانزدهم دی طی دو نوبت و در ساعت های 

۱۶ و ۱۹ روی صحنه می رود.
هم اکنون نمایش های »تا اشکستان« به کارگردانی 
حمید حراء در تاالر اصلی، »احتماالت« به کارگردانی 
علی شمس در تاالر چهارسو، »پنگوئن های افسرده« 
به کارگردانی محمد میرعلی اکبری در تاالر قشقایی، 
»لیلیت« به کارگردانی محمدرضا شاه مردی در تاالر 
سایه و »تملیخا« به کارگردانی بابک پرهام در کارگاه 

نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.

تعطیلی سینماها در سالروز شهادت 
حضرت زهرا)س(

 سینماهای کشور به مناسبت ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( تعطیل خواهد بود.محمدرضا صابری دبیر 
و ســخنگوی انجمن ســینماداران، درباره تعطیلی 
ســینماها در ایام شهادت حضرت زهرا )س( گفت: 
»به مناســبت ایام شهادت حضرت زهرا )س(، تمام 
سینماهای کشور در روز چهارشنبه بعد از اذان مغرب 
و عشــاء تعطیل می شــوند.«به گفته او این تعطیلی 
در روز پنجشــنبه۱۶ دی هم ادامه دارد و ســینماها 

فعالیت خود را از روز جمعه مجدداً آغاز می کنند.

 زمین به طرز باورنکردنی
 گرد است!

 نمایشــگاه نقاشــی مهتاب رخصتی با نام »کارما« و 
شــعار »زمین به طرز باورنکردنی گرد است« از روز 
جمعــه )۱۷ دی مــاه( لغایت جمعه) ۲۱ دی ماه(  به 
مدت پنج روز برگزار می شود، بخش کوچکی از آثار 
در این نمایشگاه آبان ماه سال گذشته به شکل مجازی 
به نمایــش درآمده بود.مجموعه »کارما« از دریچه 
رنگ و خیال و فلسفه نگاهی دارد به دنیای پیرامون 
با قلم و تفکر »مهتاب رخصتی« دانش آموخته رشته 
گرافیک و تصویرگری که بعد از حدودا بیست سال 
تجربه و اجرا در زمینه نقاشی با تکنیک ها و سبک های 
مختلــف تصویرگری کتاب هایی بــرای کودکان، 
فعالیت در زمینه تبلیغات شهری و ... امروز به صورت 
مستقل نمایشــگاه خود را برگزار می کند.رخصتی 
دانش آموخته رشــته گرافیک و تصویرگری است و 
عالوه  بر نقاشی در تصویرگری کودک و ترانه سرایی 
نیز حضوری فعال دارد.نمایشــگاه نقاشــی مهتاب 
رخصتــی بــا نام »کارما« از روز جمعه ۱۷ دی ماه به 
مدت ۵ روز  از ســاعت ۹ الی ۱۸ در نگارخانه رســول 
مهر به آدرس: بلوار ســعادت آباد، خیابان خوردین، 
بلوار دریا، خیابان مطهری شــمالی، خیابان ارغوان 

شرقی برگزار می شود.

 ارکستر سمفونیک تهران
 به روی صحنه می رود

ارکســتر ســمفونیک تهران، ۷ و ۸ بهمن به رهبری 
نصیر حیدریان در تاالر وحدت روی صحنه می رود.
 ارکســتر ســمفونیک تهران پس از دو سال وقفه از 
آغــاز همه گیری بیماری کرونا، قرار اســت میزبان 
مخاطبان خود در تاالر وحدت باشــد و ســمفونی 
شــماره ۶ چایکوفســکی و کنســرتو ویولن پرویز 
محمود را اجرا کند.در کنســرت بهمن ماه ارکســتر 
سمفونیک تهران پدرام فریوسفی به عنوان سولیست 
ویولن، ارکستر را همراهی می کند.بلیت فروشی این 
کنســرت آغاز شده است و عالقه مندان می توانند با 
www. مراجعه به ســایت ایران کنســرت به نشانی
iranconcert.com  نســبت به خرید بلیت آن اقدام 
کنند.کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری 
نصیر حیدریان ۷ و ۸ بهمن از ساعت ۲۱:۳۰ در تاالر 

وحدت برگزار می شود.

انتشار قطعه موسیقی برای سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی

تــک آهنــگ »میدان دارها« به مناســبت دومین 
ســالگرد ســردار قاسم ســلیمانی منتشر شد. تک 
آهنگ »میدان دارها« با آهنگسازی و تنظیم حسین 
پارســافر، خوانندگی علی اسدی و شعری از مهدی 
جهاندار در استودیو آفتاب ضبط و تولید شده است.
طراحی پوستر این اثر به عهده امیر شفیعی بوده است.
این قطعه توسط مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران با مشارکت موسسه فرهنگی 

هنری شهرستان ادب تولید شده است.

چرا فصل جدید »خنداننده شو« موفق نیست؟!
این روزها مسابقه »خنداننده شو« یک بار 
دیگر برند »خندوانه« را سر زبان ها انداخته. 
مســابقه ای با محوریت استندآپ کمدی 
با حضور بیســت شــرکت کننده اغلب 
تازه وارد که این روزها فضای رســانه ای و 
مجازی فارسی را تسخیر کرده و موضوع 
روز بسیاری از بحث ها و گردهمایی های 
خانوادگی نیز هست.به رغم این فراگیری 
و محبوبیــت اما اســتندآپ کمدی های 
»خنداننده شــو« در روزهای اخیر محل 
بحث و انتقادات بسیاری بوده. انتقاداتی 
کــه البتــه داوران برنامــه و خود رامبد 
جــوان نیز در برخــی از آنها با منتقدین 
هم عقیده انــد کــه اســتندآپ های این 
برنامه به یک ســری موضوعات معدود و 
خنثــی و کم خطر می پردازند و به عبارت 
بهتر جرأت و جســارت کافی برای فراتر 
رفتن از دایره تنگ مضامین و موضوعاتی 
چون رابطه کمدین با پدر و مادر و دیگر 
اعضای خانــواده اش یا خاطراتی درباره 
خواســتگاری و سربازی را ندارند. آسیب 
بزرگــی که مهم تریــن مانع در جذابیت 
شــوخی های کمدین هــای »خنداننده 
شــو« به شــمار می آید، اما با این حال در 
فضای رســانه ای این ســرزمین طبیعی 
اســت. به خصوص اگــر بدانیم که حیطه 
مضمونــی اغلب اســتندآپ کمدی های 
موفــق دنیــا پیرامــون موضوعــات و 
شوخی های سیاسی، جنسی، فرهنگی، 
مذهبــی و البتــه اجتماعی دور می زند، 
امــا آیــا کمدین های ما می توانند در این 
حیطه ها به خصوص در تلویزیون فعالیت 
کنند؟! پاســخ این ســوال راز دایره تنگ 
مضمونی کمدی های تلویزیونی ما را افشا 

خواهد کرد!
فضای مجازی علیه خنداننده ها!

دایــره تنــگ مضامین وشــوخی های 
اســتندآپ کمدی های »خنداننده شو« 

صدای بســیاری از مخاطبان این برنامه 
و البته کاربران فضای مجازی را درآورده 
و بسیاری به این مسأله انتقاد و اعتراض 
کرده اند. با این حال برخی از کاربران نیز 
هســتند که اعتقاد دارند دلیل اصلی این 
کمبود جز سانســور و خودسانســوری 
نیســت. به عبارت بهتــر از دید این عده؛ 
کمدین هــای این برنامــه- و هر برنامه 
دیگــری- به دلیل خطوط قرمز فراوان و 
پررنگــی که در رســانه ملی وجود دارد، 
ناچار از اتخاذ این رویکرد هســتند و در 
واقع کمدین های تازه وارد این برنامه برای 
جلوگیری از نزول بالی سانسور و ممیزی 
که در دوره های گذشــته ســر چند تن از 
شــرکت کنندگان آمد و باعث حذف آنها 
در رأی گیری مردمی شــد، چاره ای جز 

شوخی با خود و خانواده شان ندارند.
کاربــری در این زمینــه در توییتر اصل 
موضــوع را در چنــد جملــه به خوبــی 
بیــان کرده اســت: »حســن معجونی، 

رامبدجــوان و امیرمهــدی ژوله داوران 
»خنداننده شــو« مــدام غر می زنند که 
کمدین ها در استندآپ کمدی هاشــان 
چرا تنها با خود و خانواده شــان شــوخی 
می کنند! واقعا این بزرگواران نمی فهمند 
یا خودشــان را به نفهمیدن می زنند که 
استندآپ کمدی در همه جای دنیا بیشتر 
بر دو نوع شوخی استوار است: شوخی های 
سیاسی- اجتماعی و شوخی های جنسی. 
حــاال داوران دغدغه مند بزرگوار بگویند 
بدبخت کمدین هــای تازه وارد خندوانه 
چگونه در این دو مســیر حرکت کنند؟! 
اصــال کــدام را پی بگیرند: سیاســی یا 

جنسی؟«
کمدین های ایرانی دست بسته 

امیــر کربالیــی زاده، اولین کســی که 
استندآپ کمدی را به صورت مستقل در 
ایــران اجرا کرده نظرات صائبی در مورد 
اســتندآپ کمدی می تواند داشته باشد. 
ایــن هنرمنــد »محدودیت های عرفی و 

فرهنگــی« را یکــی از مهم ترین دالیل 
مضامیــن یکنواخت و تکراری اجراهای 
تلویزیونی می داند: »در کشورهای دیگر 
موضوعات و مضامین اســتندآپ کمدی 
شــامل نقــد، ایجاد چالش یا برجســته 
کــردن رفتارهای نادرســت سیاســی، 
جنســی، دینی و اجتماعی است. وقتی 
مطــرح کــردن این ســه تــای اول در 
کشــور ما با چالش روبه روســت و دست 
اســتندآپ کمدین ایرانی برای گفتن از 
سیاســت، جنسیت و مذهب بسته است، 
چه انتظاری از او- جز اجرای استندآپ های 
اجتماعی- می توان داشــت. همین هم 
باعث می شــود استندآپ کمدین ایرانی 
کار دشــواری برای طرح مســائل ناب، 
جدید و هیجان انگیز داشــته باشد.«این 
همان موضوعی اســت کــه امیرمهدی 
ژوله، یکی از داوران »خنداننده شــو ۳« 
نیــز آن را بــه زبانی دیگر مطرح می کند. 
ژوله با اشاره به اینکه »بسیاری از اجراها 

اســتندآپ نیست و خاطره گویی است« 
می گوید که »دلیل اصلی ضعف اجراهای 
کمدین های این برنامه این است که زمان 

و مکان ندارند.«
به گفته امیرمهدی ژوله؛ »استندآپ های 
امســال تاکنون نشــانی از ایراِن ۱۴۰۰ 
نداشــتند و می توانستند ۲۰ سال پیش 
یا ۲۰ ســال بعد هم پخش شوند! این در 
حالی است که استندآپ کمدی باید زمان 
و مکان و جغرافیا داشــته باشــد. این هم 
از کمدینی برمی آید که صاحب اندیشــه 

باشد.«
کمدین ایرانی دشواری های یک 

حامــد آهنگی بــه گواهــی برنامه ها و 
اجراهایش یکی از مهم ترین کمدین های 
ایــران در این حوزه اســت. نکته جالب 
اینکه او هم رد پای ایرادات مشــابهی را 
در اجراهای روزهای اخیر خندوانه دیده 
اســت.از نگاه حامــد آهنگی بزرگ ترین 
ضعف استندآپ کمدی های »خنداننده 
شو« در متن آنهاست: »مهم ترین چیزی 
که به یک کمدین کمک می کند، شناخت 
اجتمــاع و دغدغه های مردمش اســت. 
دیگری روشــن بــودن تکلیف کمدین با 
خودش اســت که چه می خواهد بگوید، 
اما وقتی این مسایل وجود نداشته باشد، 
کمدینــی که نه می داند چه چیزی را به 
زبــان طنز بگوید و نه اینکه آن را چگونه 
روایــت کند؛ ناچار می شــود به بازی رو 
بیاورد که درســت نیست!«حامد آهنگی 
با اشاره به اینکه »کمدین شدن در ایران 
خیلی سخت است« دلیل این دشواری را 
چنین توضیح می دهد: »اگر در دنیا ۱۰۰ 
فاکتور برای خندیدن وجود داشته باشد، 
اینجــا ۵۰ تایش ممنوع اســت. در واقع 
اینجا با خیلی مســائل نمی شود شوخی 
کرد و همین هم کار کمدین ها را بســیار 

سخت  می کند.«

پرده نقره ای  

فرهنگ و هنر


