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   معموال اینگونه است که آدم ها می نشینند تا خستگی از تن در کنند اما خب همه صندلی ها 
که برای نشستن طراحی نشده اند، مثال بعضی صندلی ها هستند که تازه وقتی بر آنها تکیه 
می زنی مســئولیتی دو برابر برایت ایجاد می کنند. یکی از این صندلی ها همین کرســی های 

ســبز مجلس هســتند که تازه وقتی بر آن تکیه می زنی مئســولیت های بســیاری بر دوشــت 
می افتد. حاال اما مدتی است که قرار بر این شده تعداد این صندلی ها و افراد نشسته بر آن 

 | صفحه 2 بیشتر شود تا بلکه بتوانند گره ای از مشکالت مردم باز کنند...

تهدید سالمت و تضعیف داروسازی با قاچاق چمدانی دارو

اقتصاددارو
»بیمار«است!
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قالیباف:

شرایط مدیریت مناطق 
سیل زده خوب نیست

گفــت: بــا توجــه بــه       رئیــس مجلــس 
ســیل اخیر در اســتان های جنوبی کشــور 
الزم اســت دســتگاه هــای اجرایــی در این 
خصــوص ورود پیــدا کــرده چــون شــرایط 

خوب نیست...

وزیر  نفت در نشست ویژه وزیران اوپک:

اطمینان دارم شرایط 
کشورهای تحت تحریم 

لحاظ می شود
     وزیر نفت در نشست ویژه اعضای اوپک گفت: 
اطمینــان دارم کشــورهای عضــو در تصمیم هــا و 
اقدام هــای خــود، مالحظــات اعضایــی را کــه در 
شرایط ناعادالنه تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
از تولیــد و صــادرات نفــت خود بازمانده اند مدنظر 

قرار می دهند...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

شوک به مسافران

آبرفت! سهمیهارز
3

چالشهای
نسخهنویسیالکترونیک

7

کشفسویهجدیدی
کرونا از

8

بازتابسخنان
نفت معاونوزیر

رسانههایجهان در
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گرسنگی، آری یا نه؟!
   شادمان شکروی ، نویسنده و پژوهشگر

دوران دشــواری را می گذرانیم. بحران 
های اقتصادی، سقوط ارزش پول ملّی، 
و تحریم های عذاب آوری که مثل یک 
چنــگال فوالدیــن راه تنفس اقتصاد 

کشور را بسته است.
به جز اقلیتی که خوب بلد هستند از آب گل آلود ماهی بگیرند، 
توده مردم با نهایت دشــواری زندگی را می گذرانند. دشــواری 
برای همه دشواری است اما افراد حساس و از جمله قشر هنرمند 
شکننده تر از دیگران هستند و الجرم تنگناهای زندگی بیشتر 
ایشــان را آزار می دهد. افســردگی و ناامیدی بزرگترین آفات 
روحی یک هنرمند است و هنرمندی که در تنگنا باشد، احتمال 
زیاد دارد به هردو دچار شود. البته مسائل آزار دهنده دیگری 
هم هســت. از جمله بی اعتنایی و بی تفاوتی که به بازار هنر 
فاخر آسیب جدی می زند و این آسیب بر افسردگی و نومیدی 

هنرمندان واقعی می افزاید.
 زمانی که جامعه درگیر جنگ بقا گردد، باقی مانده توان خود 
را مصروف نیازهای پایه برای زندگی خواهد کرد. هنر چیزی 
ورای نیازهای پایه است و به حوزه تعالی روح برمی گردد. شکم 
گرسنه و ذهن نگران از معاش امروز و فردا، نمی تواند به تعالی 
روح و نظیر این بیندیشد. بدین ترتیب بازار هنر در هم شکسته 
می شود و هنرمندان اصیل دچار ورشکستگی می شوند.  نمود 
درونی این ورشکستگی همان ناامیدی و بی هویتی است که به 
آن اشاره کردم. نمود بیرونی دست کشیدن از کار هنری و ورود 
به حرفه های به اصطالح درآمدزا یا در صورت ماندن بر فعالیت 
هنری، ســطحی گرایی و خلق هنر بازاری اســت. این هردو به 
منزله پایان کار هنرمند واقعی است. حداقل برداشتی به نسبت 

منطقی است که به ذهن من می رسد.
اما سیر در عالم هنر، برداشت دیگری را ولو به شکل مصادیق 
معدود، نشــان می دهد. چخوف زمانی از نویســنده بازاری به 
یک هنرمند واقعی بدل شــد که آن نامه مشــهور را دریافت 
کرد. گرســنگی بکش و خوب بنویس. کاری که من می کنم. 
تقریبا تمامی آثار شایسته چخوف به بعد از این نامه که سبب 
تحول عمیق فکری او شد مربوط است. گرسنگی بکش و خوب 
بنویس. در بیوگرافی ویلیام سارویان هم همین را می خواندم. با 
همین مضمون گرسنگی بکش و خوب بنویس. آثار نویسندگان 
مغضوب دوره موسوم به استالینستی در اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق، به طور عمده با این رویکرد خلق شــده اند. این آثار در 
منتهای فقر، خانه به دوشی و پریشانی خلق شده اند. در نهایت 
گابریل گارســیا مارکز هم هست که باالترین درجه گرسنگی 
بکش و خوب بنویس را به معاینه به جهان ادبیات و هنر نشان 
داده است. رویکرد مجنون وار به زندگی، نبرد مدام با ناامیدی 
و افسردگی، تحمل فقر به سیاه ترین شکل ممکن، و آفریدن 
به فاخرترین شکل. شاید مواردی از این دست، برداشت نخست 
مــرا مخــدوش کند یا حداقل فراگیری آن را مورد ســوال قرار 
دهد. با این همه این روزها می بینم که گروه کثیری از جوانان 
با استعداد هنر را رها می کنند. همینطور که علم و دانش را رها 
می کنند و جذب فعالیت های تجاری می شوند. بعید می دانم 
در اقتصاد موفق شوند. برای موفقیت در اقتصاد می بایست از 
توانمنــدی های ذاتی برخــودار بود. مدتی این در و آن در می 
زنند. شاید وقت زیادی تلف کنند و دست آخر از این جا مانده 
و از آن جا رانده بشوند. نمی توان آن ها را سرزنش کرد. این افت 
و خیزها پاسخ به تالطم های جامعه است. اما در عین حال نمی 
توان متاسف و متاثر نبود. برخی از این جوانان به معنی واقعی 
مستعد هستند و در صورت احساس امنیت و گرم بودن بازار 
هنر، می توانند به حافظ ها و سعدی های زمان خود بدل گردند.

آخر می گویند ما سرزمین حافظ و سعدی و خیام هستیم. چرا 
می بایســت فردی که توان تبدیل شــدن به حافظ و سعدی و 
خیام زمان خود را دارد، تحت تاثیر دغدغه معاش به ساختمان 
ســازی یا خرید و فروش ماشــین و یا داللی روی بیاورد. این ها 
شغل های بدی نیست. بی تردید درآمد زا هم هست اما با روحیه 
هنری نمی خواند. کمااینکه در اشعار حافظ ابیاتی است که از 
فقر و تنگدستی حکایت می کند.  تردید کماکان به جای خود 
باقی است. امیدوارم که گرسنگی همانطور که همینگوی می 
گوید عاملی باشد که بتوان با اتکای به آن بهتر ظرایف تابلوهای 
نقاشی موزه لوور را دریافت. اما تردیدی نیست که نیازها خود 
را بر روح و روان انسان ها تحمیل می کنند و بعید است بتوان 

با خاطر حزین از نیاز شعر تری آفرید.
  منبع: خبرآنالین

یادداشت

سخنگوی قوه قضاییه:

 دپوی خودروها 
موجب التهاب در بازار می شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این همه خودرویی که 
در توقف گاه ها هست موجب التهاب در بازار می شود 

و حبس سرمایه را در این زمینه داریم.
ذبیح اهلل خداییان در نشســت خبری دیروز)ســه 
شــنبه( ۱۴ دی ماه ضمن تســلیت ایام شــهادت 
حضــرت فاطمــه زهرا)س( و گرامی داشــت یاد و 
خاطــره شــهدا به خصوص سیدالشــهدای جبهه 
مقاومت، ســردار دلها شهید سلیمانی گفت: شهید 
سلیمانی از شخصیت های کم نظیر انقالب اسالمی 
بودند. شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و صلح را برای 
همگان می خواســتند و بدون توجه به ملیت و نژاد 
و مذهب صلح را برای جهانیان می خواستند. همان 
صلح را که برای شیعیان می خواستند برای مردم اهل 
سنت و مسیحیان هم  می خواستند و شهید سلیمانی 

نماد مبارزه با استکبار جهانی  بودند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تفهیم 
اتهام به مدیران خودروساز بدلیل خودروهای ناقص 
از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم  در فضای 
مجازی دیدند که ما توقفگاه هایی را داریم که هزاران 
خودرو در آنجا پارک شدند و مردم سوال دارند که علت 
آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از 
توقفگاه ها داشــتند و از دو شرکت خودروساز بازدید 
کردند  و با مسئولین توافق و مذاکره کردند که تا پایان 
آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می شود 
دارای نقــص اند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل 

نکردند و به تعداد آن افزوده شد.
وی افزود: اگر این خودروها به دلیل  نقص قطعه در 
پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می 

یابد تعداد خودرو کاهش می یابد. ما مدعی هستیم 
این همه خودرویی که در توقف گاه ها هست موجب 
التهاب در بازار می شــود و حبس ســرمایه را در این 
زمینه داریم لذا همکاران از مسئولین دو خودروساز 
توضیحات خواســتند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر 
پاســخ قاطع کننده نباشــد مراتب به مراجع قضایی 
ارسال می شود و منتظریم که آیا به تعهداتشان عمل 
می کنند  یا در غیر این صورت  پرونده به دســتگاه 
قضایی ارجاع می شــود.  البته وزیر صنعت و معدن 
زمان بندی تعیین کرده اند و خواهشمندم که جدی 

تر وارد عمل شوند.
خدائیان در پاســخ به ســوالی مبنی براینکه تا کنون 
شاهد بودیم که پرونده ترور شهید سلیمانی به محاکم 
و مراجع بین المللی راه پیدا نکرده اســت، علت این 
موضوع چیست؟ گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و 
قوه قضائیه در این مدت صورت گرفته است. در داخل 
کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. 
در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح 

شکایتی مطرح کردند.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش 
بلیط های هواپیما قانونی است و سازمان بازرسی ورود 
داشته است؟ گفت: سازمان هواپیمایی به لحاظ ابالغ 
مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برهه ای آمار مسافرین 
را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشــت و طبیعتا 
افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی بود اما اخیرا 
اگر قیمت ها افزایش یافته است در این زمینه سازمان 
بازرسی وارد نشده و هم سازمان تعزیرات اختیار دارد 

پیگیری کند و هم ما پیگیری می کنیم

گهیمزایدهعمومی آ

دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستانچهارمحالوبختیاری
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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
استان چهارمحال و بختیاری

گهیفراخوانمناقصهعمومی آ
تکمرحلهای

ستادنظارتگمرکاتاستانبوشهر

 نوبت دوم

گناوه را به روش فراخوان مناقصه عمومی  گمرک  ( در نر دارد مناقصه تکمیل ساختمان منازل سازمانی  گزار گمرکات استان بوشهر )مناقصه  ستاد نظارت 
تک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی 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 114۰۰-۰۲
صالحیت پیمانکاری ۳6/۳1۵/۵8۲/784 سازمانی گمرک گناوه 

۲۰۰۰۰۰4۲1۲۰۰۰۰۲رتبه ۵ سختمان و ابنیه 

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

الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی كلیــه مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور را جهــت دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی اقــدام كــرده 
و در مناقصــه اعــام شــده شــركت كننــد. 

- 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 

مورخ 1400/10/18 به 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. 

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

- ضمنــا مناقصــه گــران جهــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه بــه ســتاد نظــارت گمــركات 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 كارم ــن هزین ــد. در ضم ــه نماین ــای http://iets.mporg.ir مراجع ــه تارنم ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای كس - ب
ــود. ــد ب ــه خواه مناقص

- 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

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر

اطالعیه

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاراک

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اراک در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای پــروژه احــداث 
ســاختمان معاونــت بهداشــتی واقــع در كــوی گلســتان اراک از طریــق واگــذاری بــه بخــش غیردولتــی بــه 
اســتناد دســتورالعمل مــاده )27( قانــون الحــاق )2( اقــدام نمایــد؛ متقاضیــان مــی تواننــد پــس از مطالعــه 
مشــخصات پــروژه هــا در ســایت ایــن دانشــگاه بــه آدرس http://www.arakmu.ac.ir پیشــنهادات خــود 

را بــه صــورت حضــوری و مکتــوب ارائــه نماینــد.
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سیاست 2

اعتراض عراقی ها در 
مقابل سفارت آمریکا در 

بغداد در سالگرد شهادت 
سردار سلیمانی و ابومهدی 

المهندس/ رویترز

حضور نخست وزیر انگلیس 
در مراکز واکسیناسیون در این 
کشور برای نظارت بر روند 
واکسیناسیون شهروندان در 
راستای تسریع تزریق دوز 
یادآور )دوز سوم( واکسن 
کرونا به شهروندان انگلیسی/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

۲۹۰ یا ۳۳۰ یا ۳۵۰؛ آیا مجلس پذیرای مهمانان تازه خواهد بود؟

بهارستانویکمعادلهسهمجهولی
معموال اینگونه اســت که آدم ها می نشینند 
تــا خســتگی از تن در کننــد اما خب همه 
صندلی ها که برای نشســتن طراحی نشده 
اند، مثال بعضی صندلی ها هســتند که تازه 
وقتی بر آنها تکیه می زنی مسئولیتی دو برابر 

برایت ایجاد می کنند.
یکی از این صندلی ها همین کرســی های 
سبز مجلس هستند که تازه وقتی بر آن تکیه 
می زنی مئســولیت های بسیاری بر دوشت 
می افتد. حاال اما مدتی اســت که قرار بر این 
شده تعداد این صندلی ها و افراد نشسته بر آن 
بیشتر شود تا بلکه بتوانند گره ای از مشکالت 

مردم باز کنند.

کرسی های داغ مسئولیت
ابتــدای آذرماه بود کــه محمدصالح جوکار 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها 
در مجلس شــورای اسالمی در توضیح طرح 
افزایش تعداد کرسی های نمایندگی مجلس 
شــورای اســالمی، گفت: بر اساس اصل ۶۴ 
قانون اساســی به ازای هر ۱۰ ســال باید ۲۰ 
نماینده بــه تعداد نمایندگان فعلی مجلس 
اضافه شــود، اما با گذشــت دو دهه، این اصل 
قانون اساسی تحقق پیدا نکرده است. این طرح 
در مجالس هشتم، نهم و دهم نیز مطرح شده 
، اما نتوانســت در صحن مجلس رأی الزم را 

کسب کند.
طرحی که اســامی امضا کنندگان آن به این 
شرح است: محمدصالح جوکار - نصراله پژمان 
فر - جعفر راستی - موسی احمدی - حسین 
امامــی راد - جعفر قــادری - محمد مهدی 
مفتح - علیرضا عباســی - ســید محمدرضا 
میــر تاج الدینی - ســید علی یزدی خواه - 
جواد کریمی قدوســی - محمدرضا دشتی 
اردکانی - عبد الناصر درخشــان - حســین 
حق وردی - معین الدین سعیدی - روح اله 
نجابت - بهزاد رحیمی - علی جدی - اصغر 
ســلیمی - جواد نیک بین - یعقوب رضازاده 

- غالمعلی کوهساری.
طبق اصل شصت وچهارم قانون اساسی عده  
نمایندگان  مجلس  شورای  اسالمی  دویست  
و هفتاد نفر است  و از تاریخ  همه  پرسی  سال  

یک هزار و ســیصد و شصت  و هشت  هجری  
شمسی  پس  از هر ده  سال ، با در نظر گرفتن  
عوامل  انســانی ، سیاسی ، جغرافیایی  و نظایر 
آنها حداکثر بیســت  نفــر نماینده  می  تواند 
اضافه  شــود. زرتشتیان  و کلیمیان  هر کدام  
یک  نماینده  و مســیحیان  آشوری  و کلدانی  
مجموعــآ یک  نماینده  و مســیحیان  ارمنی  
جنوب  و شمال  هر کدام  یک  نماینده  انتخاب  
می  کنند. محدوده  حوزه  های  انتخابیه  و تعداد 
نمایندگان  را قانون  معین  می  کند. علی بابایی 
کارنامه نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلــس درباره ضــرورت انجام این طرح به 
ما گفته اســت که  باید در تعداد کرسی های 
نمایندگان مجلس تجدید نظر صورت بگیرد، 
زیرا برای مثال در شهری یک نماینده با ۱۲ 
هزار رای وارد مجلس می شــود و تهران و یا 
ساری باید یک نماینده ۱۵۰ هزار رای بیاورد 
تــا بتوانــد وارد مجلس شــود، ولی اهمیت 
شهرستان ها در مسائل اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی و پیوست های اقلیمی بیشتر است، 
پس حتما ما باید تجدید نظر کنیم و به تعداد 
 اعضای پارلمان در کشــور تعدادی را اضافه
 کنیــم.   نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلــس معتقد اســت در حــال حاضر در 

بســیاری از شهرســتان ها بی عدالتی حاکم 
است؛ برای مثال شهرستان این نماینده تنها 
مرکز استان در کشور است که با دو نماینده 
روزگار می گذراند. باید قانون انتخابات مجلس 
را عــوض کنیم و اگــر این قانون کلی که در 
مجلس است کم شود به مرور اتفاقات بهتری 
رخ خواهد داد، زیرا امروز مردم از نماینده هم 
توقع دارند که مشکالت وامشان را مثال حل 
کنند و هم اقدامات ملی انجام دهد . اگر قرار 
باشد که نماینده در کنار دستگاه های اجرایی 
قرار بگیرد، اما ساختار حزب محوری در کشور 
وجود نداشــته باشد و با سواالت متفاوتی رو 
به روش شــود همه اینها اقدامات نماینده را 
 با مشــکل مواجه می کند این جمله را بابایی

 می گوید.

 دست رد مجالس قبل 
ح افزایش نمایندگان  به طر

سید حســین نقوی حسینی نماینده سابق 
مجلس دست رد مجالس قبل به طرح افزایش 
نمایندگان  را تایید کرده و گفته اســت که 
شهری مانند کرج روزگاری صرفا ۵۰۰ هزار 
نفر جمعیت داشــت و یا ورامین ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت داشت و با توجه به این جمعیت 

شــاید دو نماینده برایشــان کافی بود، اما در 
حال حاضر برای مثال شــهر کرج حدود دو 
میلیــون نفر جمعیت و شــهریار حدود یک 
میلیون نفر جمعیت دارد، بنابراین باید تعداد 
نماینده هایشان هم به نسبت جمعیت افزایش 
یابد. او گفته که در مجلس نهم و دهم این طرح 
دو بــار به صحن علنی رفته بود، ولی مجلس 
این طرح را تصویب نکرد. االن مجلس یازدهم 
که حدود بیســت ســال از تاریخش گذشته 
است طرح را با ۴۰ نماینده پیشنهاد کرده، اما 
نمایندگان علت این که در مجلس نهم تصویب 
نشد این بود که مجلس اصال ظرفیت افزایش 
نماینده ندارد و افزایش نماینده هم مشکلی 
را حــل نمــی کند و باید فعال با همین تعداد 
ادامــه یابد . در مجلس یازدهم هم این طرح 
مجددا به صحن آمده است، اما به نظر می رسد 
 که نمایندگان این طرح را تصویب نخواهند 

کرد.
 علت تصویب نشدن این طرح در دوره های 
پیشین را هم غالمحسین رضوانی نایب رئیس 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
توضیح داده و گفته است که این امر برای دولت 
بــار مالــی دارد، دولت نیز باید با آن همراهی 

می کرد به همین دلیل انجام نشد.

 دو دوتا چهارتای مجلس 
ح  برای تصویب یک طر

رضوانی گفته که اکنون مجلس در حال تعیین 
معیارها برای انجام این اقدام است.

ایــن نماینده مجلــس در تعریف معیارها 
هم می گویــد تعیین معیارها یعنی اینکه 
مالک هــا برای افزایــش تعداد نمایندگان 
چه باشــد، یعنی افزایش معیشت، افزایش 
قلمرو، تعداد شهرستان ها و این گونه موارد 
یعنی گستردگی حوزه و جمعیت و عواملی 
از این قبیل مد نظر قرار خواهد گرفت تا در 
زمانی که قرار است مصادیق را تعیین کنند 

با توجه به این موارد باشد.
غالمرضا منتظری نایب  رئیس کمیسیون 
فرهنگــی مجلس هم درباره طرح افزایش 
تعــداد نمایندگان خانــه ملت می گوید 
افزایــش تعداد کرســی های مجلس باید 
توجیه منطقی داشته باشد و تمام جوانب 
آن بررســی شــود. این طرح در شرایطی 
معقول به نظر می رسد که نماینده مجلس 
به دلیل وســعت حــوزه انتخابیه نتواند با 
مــردم ارتباط بگیــرد و انتظارات موجود 

را رفع کند.
گاهی با تقســیم کار میان نمایندگان یک 
اســتان می توان مشکالت را حل کرد و در 
این شرایط نیاز به افزایش تعداد کرسی های 
مجلس نیســت. ایــن جمله را نایب رئیس 

کمیسیون فرهنگی مجلس  می گوید.
همه این حرف ها درباره این طرح گفته شد، 
اما با این حال هنوز لزوم تصویب این طرح 
در مجلس جای ســوال بســیاری است به 
نحوی که بسیاری معتقد هستند که مجلس 
طرح های بســیار واجب تری نسبت به این 
موضوع در دست دارد و اگر قرار است گره ای 
از مشــکالت مردم باز شود با همین تعداد 

نمایندگان هم می شود باز کرد.
عده ای معتقدند به نمایندگان مجلس باید 
۴۰ نفر دیگر و عده ای دیگر می گویند ۶۰ نفر 
دیگه باید اضافه شوند؛ باید دید نمایندگان 
پارلمان این معادله سه مجهولی مجلس را 
 حــل می کنند یا این قصه نیز ســر درازی

 پیدا می کند.

خبر ویژه

رئیس جمهور وزیر نیرو را به عنوان نماینده ویژه مامور کرد تا ضمن بازدید از مناطق ســیل زده اســتان های 
 سیســتان وبلوچســتان و هرمزگان، گزارشــی را از آخرین اقدامات صورت گرفته برای کمک به مردم ارائه 

دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، علی اکبر 
محرابیــان وزیــر نیــرو را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور مأمور کرد تا ضمن بازدید از مناطق ســیل زده 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان، گزارشــی را از آخرین اقدامات صورت گرفته برای کمک و 

امدادرسانی به مردم در این استان ها ارائه کند.

همچنین غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور به نمایندگی از حجت االسالم رئیسی در تماس های 
تلفنی جداگانه با استانداران استان های فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان، آخرین اقدامات و 
تدابیر صورت گرفته برای رسیدگی به وضع سیل زدگان را جویا شد و بر امدادرسانی سریع به سیل زدگان و 
انجام اقدامات جهادی با همکاری گروه های مختلف برای رفع آبگرفتگی و الیروبی معابر و منازل مســکونی 

و تأمین اقالم مورد نیاز سیل زدگان تاکید کرد.
در این تماس ها مقرر شد استانداران خسارات وارده به مناطق مسکونی و باغات را برآورد کنند تا در جلسه 

آینده هیأت دولت در خصوص نحوه جبران خسارت تصمیم گیری شود.

در پی سیل در هرمزگان و سیستان و بلوچستان؛

کرد کشور  رئیسی، وزیر نیرو را مامور بازدید از مناطق سیل زده جنوب 

مسئله یمن، مهم ترین چالش 
کرات تهران ریاض مذا

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: اگر مذاکرات 
ایران و عربستان که چالش مهم آن مسئله یمن 
است به خروجی برسد روابط تهران ریاض از سر 

گرفته خواهد شد.
حســن هانی زاده کارشناس مسائل غرب آسیا، 
می گوید اگر روند مذاکرات ایران و عربستان که 
مهم ترین چالش آن جنگ عربســتان علیه یمن 
اســت به یک خروجی قابل قبولی برســد، قطعا 
روابط تهران ریاض در یک فرایند زمانی کوتاه از 

سر گرفته خواهد شد.
کارشــناس مسائل غرب آسیا معتقد است اظهار 
خوش بینی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
ایران نســبت به دورنمای روابط تهران و ریاض 
نشــان می دهد که به رغم وجود برخی چالش ها 
در مســیر بهبــود رابطه بین ایران و عربســتان 
امیدواری هایی برای ایجاد همگرایی بین این دو 
کشــور تاثیرگذار منطقه وجــود دارد. روابط دو 
کشور در ۴ دهه گذشته تحت تاثیر فضاسازی های 
منطقه ای و بین المللی قرار داشــته، تا جایی که 
عربستان به دلیل همراهی با سیاست های آمریکا 

روابط خود با ایران را قطع کرد.
بــه بیــان هانــی زاده سیاســت های تخریبی 
عربســتان در طــول دوران حاکمیــت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا و به دلیل 
حمایت هــای آمریکا از سیاســت های تهاجمی 
محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان علیه ایران 
و محــور مقاومت تشــدید شــد. نقش تخریبی 
عربســتان در ســوریه، عراق و لبنان و تحمیل 
یــک جنــگ ظالمانه بر ملــت فقیر یمن آن هم 
تنها به دلیل گرایش اکثریت مردم این کشــور 
به یک مذهب مشــخص، شرایط ادامه همگرایی 

منطقه ای را تحت تاثیر قرار داد.
 کارشناس سیاست خارجی یادآور شد عربستان 
در طول ۱۰ سال گذشته در بحران سوریه مبلغ 
۸۰ میلیــارد دالر و در جنــگ ظالمانه ۷ ســاله 
خود علیه مردم بی دفاع یمن مبلغ ۳۵۰ میلیارد 
دالر هزینه کرد، اما نتوانست ترتیبات سیاسی و 
میدانی این دو کشور را تغییر دهد؛ در عراق نیز 
عربســتان سعودی سیاست خصمانه ای را علیه 
جریان های مردمی مانند حشدالشعبی، عصائب 
اهل الحــق و النجباء اتخــاذ و تالش کرد تا بین 

طیف های سیاسی عراق شکاف ایجاد کند.
عربستان در یک چرخش جدید از اردیبهشت ماه 
سال جاری یک سلسله گفت وگو هایی در بغداد 
با اشــراف دولت عراق بــا نمایندگان جمهوری 
اســالمی آغاز کرد که این مذاکرات به رغم وجود 
چالش های جدی پیشرفت هایی نیز داشته است. 
دیدار اخیر امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با 
فیصل بن فرحان همتای سعودی خود در حاشیه 
نشســت وزرای خارجه کشور های عضو سازمان 
همکاری های اسالمی در پاکستان از وجود اراده 
جدی نزد دولتمردان سعودی برای بهبود روابط 

با ایران حکایت دارد.
پیش بینی می شــود اگر رونــد مذاکرات ایران و 
عربستان که مهم ترین چالش آن دست برداشتن 
سعودی از  حمله به یمن است به یک نتیجه قابل 
انتظاری قابل برســد قطعا روابط تهران و ریاض 
دربرهه کوتاهی مجدد به حالت قبلی بزا خواهد 
گشــت. این جمله را امیرعبداللهیان می گوید و 
ادامــه می دهد به ویژه اینکه فواد حســین وزیر 
خارجه عراق در جریان سفر اخیر خود به تهران و 
دیدار با همتای ایرانی خود بر ضرورت از سرگیری 

مذاکرات تهران - ریاض در بغداد تاکید کرد.

عضو کنست: 

 هرگونه اقدام علیه ایران 
برای منطقه فاجعه بار است

یک عضو پارلمان رژیم صهیونیستی در مصاحبه 
ای تاکیــد کــرد که هر گونه اقدام این رژیم علیه 

ایران برای خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود.
 احمد الطیبی یک عضو کنســت در گفت وگو با 
خبرگــزاری آناتولی درباره برخی تهدیدها برای 
اقدام علیه ایران از ســوی رژیم صهیونیســتی 
هشــدار داد و گفت که در اســرائیل اتفاق نظر 

برای چنین حمله ای وجود ندارد.
وی اظهار داشت: درخصوص ایده حمله به ایران 
در اسرائیل اتفاق نظر وجود ندارد. افرادی هستند 
که با هر گونه اقدام علیه ایران مخالفند و ترجیح 
می دهند که این کشور به توافق هسته ای ۲۰۱۵ 

پایبند باشد.
الطیبــی در ادامــه تاکید کرد کــه اقدام نظامی 
علیــه ایران پیامدهایــی فاجعه بار برای منطقه 

خاورمیانه به همراه خواهد داشت.
وی همچنیــن گفت که خــروج آمریکا از توافق 
هســته ای با ایران یک اشــتباه بزرگ بود و بعید 
می داند که واشنگتن به » ماجراجویان اسرائیلی« 
اجازه دهد که منطقه را درگیر یک جنگ ویران 

کننده، کنند.
این عضو عرب کنســت در بخش دیگری از این 
مصاحبه درباره عملکرد نخســت وزیر پیشین و 
کنونی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: تنها افراد 
تغییر کردند و تغییری در سیاســت ها رخ نداده 
اســت. بنت و دولت او نیز همچنان به اشغالگری 
ادامه می دهند، شــهرک سازی های غیرقانونی 
را توســعه می دهند و حمله به مســجداالقصی 
افزایش یافته اســت. در حقیقت هیچ چیز تغییر 

نکرده است.

قالیباف:

شرایط مدیریت مناطق سیل زده 
خوب نیست

رئیس مجلس گفت: با توجه به ســیل اخیر در اســتان 
های جنوبی کشــور الزم اســت دستگاه های اجرایی در 
این خصوص ورود پیدا کرده چون شرایط خوب نیست.
محمدباقر قالیباف در جلســه علنی دیروز ســه شنبه 
مجلس گفت: از دســتگاه های اجرایی و دو کمیســیون 
عمران و کشاورزی مجلس درخواست دارم که در زمینه 
حل مشــکالت پیش آمده برای مردم در ســیل اخیر 
ورود کنند. در دو ســه روز گذشــته به خصوص دیروز در 
استان های جنوبی کشور، بوشهر، هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و جنوب کرمان بارش های شدیدی رخ داده، 
از دیشب تا دیروقت پیگیر بودیم. شرایط خوب نیست و 
نیازمند توجهات جدی است تا مشکلی در زندگی مردم 

به وجود نیاید.
رئیس مجلس گفت: ســتاد بحران، کمیته امداد، هالل 
احمــر و وزارت نیــرو اقدامــات الزم را انجام دهند. ما از 
بارش باران خوشحالیم، اما باید به وضعیت مردم آسیب 

دیده هم توجه جدی شود.

هشدار نماینده مجلس درباره 
سرایت گرانی ناشی از حذف ارز 

 4۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی 
به سایر کاالها 

نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت: از رئیس 
قوه قضائیه می خواهم که با پایمال کنندگان حقوق ملت 

ایران در پرونده کرسنت برخورد شود.
روح اهلل نجابت در جلسه علنی روز گذشته )سه شنبه ۱۴ 
دی ماه( مجلس شــورای اسالمی طی تذکری شفاهی 
اظهار داشــت: تذکر بنده به برخی از وزرا اســت مبنی بر 
اینکه باید هر چه سریعتر مدیران ناکارآمد دولت قبلی 
را تغییر دهند چرا که این افراد انگیزه کافی برای انجام 
امور را ندارند. وی در تذکری به رئیس قوه قضائیه گفت: 
الزم است با پایمال کنندگان حقوق ملت ایران در پرونده 

کرسنت برخورد قاطع شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به الیحه بودجه ســال آینده گفت: جهت گیری دولت 
در حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و رانت زدایی اقدام خوبی 
اســت اما شــیوه جبران آن هم مسئله ای مهم است. اگر 
قرار اســت پول در اختیار مردم باشــد، آنان آثار گرانی 
کاالها را خواهند دید و آن پول به چشمشان نمی آید. از 
سوی دیگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط منجر به گرانی 
کاالهای اساسی نمی شود و به قیمت کاالهای دیگر هم 

تسری پیدا می کند.
نجابت تصریح کرد: باید اســتراتژی دولت در حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی مشــخص شــود. در بودجه سال گذشته 
مصوبات خوبی درباره اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم 

که در بودجه سال آینده نیامده و باید اصالح شود.
عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: همچنین 
دولــت در الیحــه بودجه پیش بینی کرده که اگر میزان 
فروش نفت و ســهام کافی نباشــد، برای جبران کسری 
بودجه به ســمت فروش اوراق می رود که حتماً ما این 
موضوع را در کمیسیون تلفیق اصالح می کنیم چرا که 
نباید دولت از االن مجوز فروش اوراق را در بودجه بگیرد.

ارکانی: 

وضعیت بورس از مصادیق تعارض 
منافع است

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی گفت که یکــی از مهمترین مصادیق تعارض 
منافــع مربــوط به مباحث مرتبط به بورس و بازار اوراق 
بهادار است که اثرات و تبعات فراوانی روی نظام اقتصادی 
و پولی کشــور دارد. تاکنون نمونه های مختلفی از این 
موضوع کشف شده و مورد پیگرد نهادهای مسئول قرار 
گرفته اســت.  احســان ارکانی اظهار کرد: تصویب طرح 
مدیریت تعارض منافع در مجلس، نشــان می دهد که 
وجود مقررات الزم برای مبارزه با فســاد یکی از دغدغه 
های مهم این دوره محسوب می شود تا امکان فساد در 

نظام سیاسی و اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
 وی ادامه داد: یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع 
مربوط به مباحث مرتبط به بورس و بازار اوراق بهادار است 
که اثرات و تبعات فراوانی روی نظام اقتصادی و پولی کشور 
دارد. تاکنون نمونه های مختلفی از این موضوع کشــف 

شده و مورد پیگرد نهادهای مسئول قرار گرفته است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مدارک و اسنادی در 
خصوص خرید سهام یک شرکت سبدگردانی توسط عضو 
هیات مدیره یک بانک خصوصی منتشر شده که مورد 
تایید فرد خریدار نیز قرار گرفته است. باید این موضوع به 
عنوان یک مصداق تعارض منافع مورد بررسی نهادهای 
مسئول قرار گیرد. طبیعی است در حالتی که این شرکت 
ســبدگردان از بانک مذکور وام دهها میلیاردی دریافت 
کرده، واگذاری میلیون ها سهم آن به عضو هیات مدیره 

همان بانک، دارای ابهامات و سواالت مختلفی است.
ارکانــی تاکیــد کرد: با توجه به برنامه دولت جدید برای 
نظارت دقیق تر و جامع تر روی بورس، چنین مصادیقی 
محک مناسبی برای نهادها و مدیران مربوطه است تا نشان 
دهند چقدر در بررسی و پیگیری این مصادیق جدی و 
مصر هستند. باید بانک خصوصی مذکور که مدیر عامل 
و عضو هیات مدیره اش، قبال از مدیران ارشد بورس بوده 
اند نیز در خصوص این نقل و انتقال پرابهام به مجلس، 

بانک مرکزی و سازمان بورس پاسخگو باشند.

افشاگری وال استریت ژورنال از زد و بند اردوغان و بن سلمان
بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی، خواستار آن شده که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه قول دهد دیگر هرگز مجددا اشــاره ای به قتل جمال خاشــقجی، 

روزنامه نگار مخالف ریاض، نکند.
 به نوشته روزنامه بیزینس اینسایدر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه اظهار کرد، برای ســفری در ماه آینده میالدی به عربســتان در پی 
گزارشها درخصوص دعوت محمد بن سلمان از او، برنامه ریزی کرده است. 
این اقدام تالشی برای غلبه بر تنشهای بین دو کشور که بعد از قتل خاشقجی 
در کنسولگری عربستان در شهر استانبول در سال ۲۰۱۸ هر چه بیشتر 

تشدید شدند، به حساب می آید.
خاشقجی در دوم اکتبر ۲۰۱۸ وارد این کنسولگری عربستان شد تا اسناد 
و مــدارک مــورد نیاز برای ازدواج با خدیجه چنگیز، نامزد ترکیه ای خود را 

بگیرد، اما هرگز از آنجا بیرون نیامد.
مقامات ترکیه ادعا کرده اند که خاشقجی در داخل این کنسولگری کشته 
شده و جسد او را با اره استخوان تکه تکه کرده اند. مقامات آمریکا و سازمان 
ملل نیز این ادعاها را تایید کرده اند. بقایای جسد او هنوز پیدا نشده است.

همچنین یک گزارش اطالعاتی سازمان سیا که از حالت طبقه بندی شده 
خارج شد مستقیما پای ولیعهد عربستان را به قتل خاشقجی باز کرد.

دادگاهی در ترکیه مشــغول محاکمه ۲۶ تبعه عربســتانی مرتبط با این 
پرونده قتل به صورت غیابی اســت و تاریخ بعدی محاکمه برای هشــتم 

ژوئیه تعیین شده است.
از سوی دیگر، عربستان سعودی ۱۱ نفر را به دلیل آنچه شرکت در »عملیات 
عوامل خودسر« برای قتل خاشقجی می خواند محاکمه کرد. در دسامبر 
۲۰۱۹، دادگاه کیفری ریاض پنج نفر از آنها را به اعدام محکوم کرد. ســه 

نفر دیگر از آنها هم به حبس محکوم شدند.
گاردیــن چنــد روز پیش گزارش داد، گمان می رود چندین نفر از اعضای 
جوخه تروری که خاشقجی را کشتند، در ویالهای مجلل در یک مجتمع 

امنیتی تحت اداره دولت عربستان زندگی می کنند.
این نشریه گزارش داد که عربستان سعودی دیدار بین ولیعهد این کشور 
و اردوغان را تایید نکرده است، اما منابع آگاه به این تالش ها به این رسانه 
گفته اند که رهبران دو کشــور هفته ها برای انجام شــدن این دیدار تالش 

کرده اند.
به گزارش  وال استریت ژورنال، در حالی که هدف بن سلمان ممکن است 
کاستن از مسائل دیپلماتیک و تخفیف دادن روایت از قتل خاشقجی باشد، 
اردوغان ممکن است به انگیزه کمک به رفع بحران ارزی ترکیه به دنبال 

برگزاری این دیدار باشد.

بین الملل

خانه ملت
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3اقتصاد
کوتاهی یک وزارتخانه در اجرای قانون

مالیات بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی 
قطعی شد 

در حالیکه ســازمان امور مالیاتی نمی تواند از 
اطالعات ارسالی وزارت راه و شهرسازی درباره 
خانه های خالی به این دلیل که بخشی از این 
اطالعــات پیش از اتمــام مهلت قانونی برای 
خوداظهاری صاحبان این خانه ها اعالم شــده 
اســت، استفاده کند؛ براساس تازه ترین اعالم 
مسئوالن این ســازمان از ۳۷۷۹ خانه خالی 
شناســایی شده، فقط از ۲۴۵۲ واحد مالیات 

اخذ می شود. 
 در راســتای اخذ مالیات از خانه های خالی، 
وزارت راه و شهرســازی تا پایان آذرماه ســال 
جاری فرصت داشــت تــا اطالعات خانه های 
خالی شناسایی شده را که طبق قانون براساس 
خوداظهاری صاحبان این خانه ها اعالم شــده 
اســت، در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار 

دهد. 
در این زمینه، وزارت راه و شهرســازی اعالم 
کــرد کــه اطالعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را 
به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است اما 

سازمان مالیاتی این رقم را نپذیرفت. 
پــس از پایان آذرماه، ســازمان امور مالیاتی 
اعالم کرد که اطالعات ارائه شــده از ســوی 
وزارت راه کــه از طریــق CD در ۱۷ آذر ماه در 
اختیار ســازمان قرار گرفت، به این دلیل که 
۱۵ روز زودتر از مهلت تعیین شده برای مردم 
ارســال شده است، نمی توان به این اطالعات 

اکتفا کرد.
در شــرایطی کــه تاکنون اجــرای مالیات بر 
خانه های خالی به دلیل اختالفات بر سر نحوه 
معرفی این خانه ها به نتیجه نرســیده اســت، 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس وزارت راه 
و شهرسازی را در این زمینه مقصر می داند و 
طبق گفته وی، کمیســیون اقتصادی در سه 
مورد به کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اسالمی احضار شد و در موارد مختلف صحبت 
و صورت جلسه شد و جمع بندی در نهایت به 
اینجا رســید که وزارت راه شهرسازی در این 

موضوع مسئول است.
وی گفــت: اطالعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
خانه خالی که از آن صحبت می شود، مربوط 
به قانون قبلی )مالیات برخانه های خالی( است 
و بــا توجــه به قانون جدید آن اطالعات دیگر 
قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت 
راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.

 سازمان مالیاتی: ۳7۹۹ خانه خالی 
به ما معرفی شد

عالوه بر این، علی رستم پور - مدیر کل دفتر 
تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی 
می گویــد که طبق آخرین آمار ســامانه ملی 
امالک و اسکان کشور، ۳۷۷۹ واحد مسکونی 
خالی شناســایی شده است که ۲۴۵۴ از این 
واحدهــا کاربری مســکونی دارند و ما طبق 
قانــون فقط از این تعــداد می توانیم مالیات 

بگیریم.
وی بــا بیــان اینکــه ۳۷۰۰ واحد خالی به ما 
اعالم و مقرر شــده وزارت راه و شهرســازی 
آمار خود را راســتی آزمایی کند، افزود: تعدد 
قوانین درباره مالیات بر خانه های خالی یکی 
از مشکالتی است که مانع اجرای این قوانین 
شده است. قوانین گذشته مالیاتی بر خانه های 
خالــی بازدارنده نبود و همین دلیلی شــد تا 

قانون جدید مصوب شود.
این مقام مســئول ادامه داد:  مشخصات مالک 
و ملــک برای دریافت مالیات باید مشــخص 
باشــد و هر گاه این دو قســمت مشخص شود 

ما برگه های مالیاتی را صادر خواهیم کرد.
چرا نمی توان از اطالعات خانه های 

خالی استفاده کرد؟
از ســوی دیگــر، پروانه اصالنــی - مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن درباره اجرا نشدن قانون 
اخــذ مالیات بــر خانه های خالی نیز گفت: بر 
اســاس قانونی کــه دولت مصوب کرده زمان 
خود اظهاری پایان آذر ماه اعالم شــده است. 
در قوانین گذشــته اســاس خــود اظهاری 
مالکیــن نبــوده، اما بر اســاس قانون جدید 
مبنــا خود اظهاری اســت. بر اســاس قانون 
قبلی پیامک هایی به مالکین خانه های خالی 
فرستاده شد و سازمان امور مالیاتی به دالیلی 
از اطالعاتی که سامانه امالک و اسکان احصاء 
کــرده نمی تواند اســتفاده و خانه های خالی 

واقعی را شناسایی کند.
وی افــزود: داده های یک میلیون و ۱۷۰ هزار 
خانه خالی را به ســازمان مالیاتی فرســتادیم 
و مشــکلی کــه در این زمینــه به وجود آمده 
این اســت که داده های ارسالی بر اساس خود 

اظهاری مالکین نیست.
بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب 
آذرماه ســال گذشــته، اگر واحد مسکونی در 
شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز 
خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود 
و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه 
مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد 
اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر 
مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ 

برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  

گفت و گو

کسری بودجه را با خالی کردن 
سفره مردم جبران نکنید

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس بیان 
کرد: راهکار کســری بودجه ایجاد کســری در 
سفره و جیب مردم نیست که نتیجه اش تعمیق 
شکاف های اجتماعی و بزرگ کردن کیک اغنا 
از محل نان و پنیر فقرا و تنبیه مستضعفان بدون 
ایجاد خدشــه به ساختار داللی ها و سوداگری 

ها است.
 روح اهلل ایزدخــواه در جلســه علنــی مجلس 
شــورای اسالمی صبح امروز )یکشنبه ۱۲ دی 
ماه( در نطق میان دســتور خود گفت: سالم بر 
حاج قاســم ســلیمانی بر مجاهدی که در قرن 
بیســت و یکم ثابت کرد که ایمان به خدا و اتکا 
به مردم می تواند حتی در سخت ترین نبردها 

حق را بر باطل پیروز کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیــس در مجلــس ادامه داد: الیحه بودجه 
۱۴۰۱ اولیــن آزمون دولت جدید و شــخص 
رئیــس جمهــور در نحوه اداره اقتصاد اســت، 
انتخابات تمام شــده و شعارها باید عملی شود، 
اینجا هم همچنان مجلس در راس امور اســت 
و رفاقــت هــا و حمایت های قبلی نمی تواند و 
نبایــد زبــان و رای مــا را در احقاق حق مردم و 
انقــالب خاموش کند. قائله حذف ارز ترجیحی 
که با وجود مخالفت اخیر مجلس با فوریت آن 
زیرکانه از اساس در الیحه بودجه حذف شده و 
امکان اظهارنظر اولیه را برای نمایندگان سلب 

کرده مسئله قابل اغماضی نیست.
وی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کاالهای 
اساســی آن هم در اوج تورم انتظاری که معنی 
فارســی آن گــران کردن غــذای اصلی مردم 
اســت نشان از استیصال در پیش برد تغییرات 
اساســی و ساختاری است علت تورم تخصیص 
ارز ترجیحی نیست بلکه خلق نقدینگی توسط 
بانک ها به خصوص بانک های خصوصی است، 
رئیــس جمهور در انتخابات فرمود من بانک ها 

را به خط خواهم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس بیان 
کرد: راهکار کســری بودجه ایجاد کســری در 
سفره و جیب مردم نیست که نتیجه اش تعمیق 
شکاف های اجتماعی و بزرگ کردن کیک اغنا از 
محل نان و پنیر فقرا و تنبیه مستضعفان بدون 
ایجاد خدشه به ساختار داللی ها و سوداگری ها 
است. ظاهرا فرمودند نظر منتقدین را شنیدیم 
امــا راه کار جایگزینی نداریــم، راهکار نداریم 
بــر وارده نهاده ها که ۶۰ درصدش در دســت 
شــرکت های دولتی و خصولتی اســت نظارت 
کنید، راه کار ندارید شــیوه های میدان میوه و 
تره را که بی قاعده ترین بازار دنیا است و هنوز 
به صورت دستی نظارت می شود درست کنید، 
راه کار ندارید محصوالت اساسی کشاورزی را به 
قیمت جهانی از کشاورز داخلی بخرید تا تولید 
کاالهای اساسی رونق بگیرد و مردم مرغ یخی 

خارجی نخورند.
ایــن نماینده مجلس مطرح کرد: راه کار ندارد 
انحصار دالل مشهور نهاده ها را در بازار بشکیند 
و دســت ۳ هزار تعاونی کشــاورزی و روستایی 
را در تولیــد نهــاده ها باز کنیــد راه کار ندارید 
مافیای واردات دارو را مهار کنید، راه کار ندارید 
همچون شکار ریگی در آسمان ۶۵ میلیاد دالر 
ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید که اگر ۲۰ 
درصد این رانت به بیت المال برگردد مشــکل 
کمبود ارز را جبران می کند بودجه ارزی و ریالی 
را از هم تفکیک کنید تا بودجه دالریزه نشود.

ایزدخواه گفت: البته زمانی که همان تئوریسن 
های بودجه حســن روحانی ایدئولوگ بودجه 
شده است این راه کارها را تجویز کنند مرحوم 
هاشمی خودش که تکنوکرات نبود اما وقتی به 
مســند رسید برخی درس خوانده های اقتصاد 
در انگلیــس و آمریــکا چنان دورش را گرفتند 
کار را به جایی رسانند که حضرت اهلل  با سابقه 
خبطه هــای طوالنی در باب عدالت اجتماعی 
در دهه ۶۰ بیاید در سال ۶۹ در تریبون بگوید 
مانــور تجمل دهید همان زمانی که هنوز پیگر 
یاران حاج قاسم در شلمچه مهمان بیابان ها بود.
وی اظهار داشــت: امروز همچنان آموزه های 
نظریه منســوخ بــازار آزاد و مکتب پولی دیده 
می شــود یعنی ادامه همــان راهی که اقتصاد 
کشور را از اصالحات ساختاری و نهادی به نفع 
سیاست صنعتی، تولیدگرایی و خود کفایی و نو 
آوری به سمت تغییر صرف سیاست های پولی 
و مکالــی نــا فرجام و دور باطل قیمت درمانی و 
در رأس آزاد ســازی قیمت ها و پرداخت یارانه 

نقدی منحرف می کند.
عضو کمیســیون صنایــع و معادن در مجلس 
گفــت: به شــعارهای اصلی خــود در ابتدای 
انتخابات توجه کنید و به نیروهای اندیشــمند 
اقتصاد اسالمی در دانشگاه و حوزه دل ببندید 
همــان ها که گاهی با نماز و روزه اســتیجاری 
هزینــه تحقیقــات بنیــادی در بــاب اقتصاد 
اســالمی و مردمی سازی اقتصادی تامین می 
کنند نگذارید شما را مستعصل کنند و سوخت 
تداوم جریان تکنوکرات اقتصادی و مدیریتی را 

از سیاست های شما تامین کنند.

تهدید سالمت و تضعیف داروسازی با قاچاق چمدانی دارو

اقتصاددارو»بیمار«است!
صنایع داروســازی ایران در ســال های 
گذشــته با فراز و نشیب های گوناگونی 
روبرو بوده اند که موجب ایجاد مشکالت 
فراوان برای شهروندان ایرانی شده است. 
نباید از ذکر این نکته مهم غافل شــویم 
که صنعت داروسازی از صنایع پیشرو و 
با اهمیت برای رشد و توسعه یک کشور 
محسوب می شود و رشد آن نشان از این 
واقعیت دارد که مردم یک جامعه تا چه 
میــزان می توانند در یک کشــور توام با 
آســایش، رفاه و سن امید به زندگی باال 

به زیست خود ادامه دهند.
بروز معضالت فراوان در صنایع داروسازی 
ایران طی سالهای اخیر سبب شده تا این 
صنعــت مادر نگاهی بــه واردات دارو با 
ارز ترجیحی به خصوص در زمان شیوع 
ویروس کرونا به کشــور داشته باشد. اگر 
موضــوع برداشــتن ارز ترجیحی برای 
واردات دارو به کشــور در الیحه بودجه 
سال آینده به تصویب مجلس برسد، باید 
به این جمله معروف استناد کرد که واقعا 

گرانی به سراغ دارو آمده است.
به منظور بررســی مشــکالت پیش رو و 
ارائــه راهکارهای مختلف برای حل آنها 
در صنعت دارو به سراغ ۲ تن از مسئوالن 
و فعــاالن این حوزه رفته ایم تا از نزدیک 
نظر آنها را درباره مشکالت ساخت دارو در 
کشور و ارائه راهکارهای متعدد به منظور 
کاهش واردات و ارتقای تکنولوژی برای 
ساخت داروهای جدید در ایران را مطلع 
شــویم تا در آینده نزدیک، صنعت دارو 
فارغ از نرخ ارز بتواند نیازهای مردم را با 

قیمت پایین برطرف کند.
به دفعات مکرر دیده شــده که داروهای 
سوبسیددار در ایران به صورت چمدانی 
وارد بازارهای کشورهای همسایه شده اند 
که تداوم وقوع این اتفاق می تواند صنعت 
داروسازی در ایران را به دست دالالن و 

واسطه گران واگذار کند
 قاچاق داروهای سوبسیددار 

از ایران
ســخنگوی انجمــن علمــی مدیریت و 

اقتصاد داروی ایران، با اشاره به اینکه در 
تهیه مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان 
دارو در ایــران با معضالت فراوانی روبرو 
هستند، گفت: مشکالت مربوط به کافی 
نبودن منابع ارزی اهمیت ویژه ای دارد و 
با توجه به اینکه هم اکنون، احتمال دارد 
ارز ترجیحی هم از دارو حذف شود باید در 
رابطه با افزایش قیمت سرسام آور دارو در 

کشور، چاره ای اساسی اندیشیده شود.
محمد مهدی مجاهدیان گفت: افزایش 
قیمــت تمام شــده دارو بــرای اینکه به 
دســت مصرف کننده برسد یکی دیگر از 
مشــکالتی است که تولیدکنندگان را با 
معضالت فراوان روبرو کرده و شرکت های 
تولیدکننده بخش خصوصی، مشکالت 
متعددی در رابطه با این موضوع دارند که 
باید از سوی دولت به آنها توجه ویژه شود.

وی تصریح کرد: شکل گیری مافیای دارو 
در کشــور به دلیل عدم نظارت درســت 

بــر فرآیند زنجیره تامین در این صنعت 
اســت. از زمانی که ارز ترجیحی به یک 
شرکت واردکننده دارو در کشور داده می  
شــود باید در یک نظارت دقیق از سوی 
دولت و مسئوالن نظارتی روند تخصیص 
ارز دولتی رصد شــود اما، متاســفانه در 
رابطه با این موضوع، اقدامات موثری در 

کشور انجام نگرفته است.
مجاهدیان از فروش داروهای وارد شده به 
ایران طی یک فرآیند قاچاق معکوس در 
مرزهای کشور خبر داد و افزود: به دفعات 
مکرر دیده شده که داروهای سوبسیددار 
در ایران به صورت چمدانی وارد بازارهای 
کشورهای همســایه شده اند که، تداوم 
وقــوع ایــن اتفــاق می توانــد صنعت 
داروسازی در ایران را به دست دالالن و 

واسطه گران واگذار کند.
وی ادامه داد: بســته شدن لیست داروها 
توسط دولت به دلیل اعمال تحریم های 

ظالمانه به این معنی اســت که داروهای 
جدید ساخته شده در جهان وارد کشور 
نشــوند و وقوع این اتفاق موجب خواهد 
شد تا صنعت داروسازی در ایران رشد و 

توسعه متوازنی نداشته باشد.
چرخه برگشت پول ساخت و فروش دارو 
به داروســاز در سالهای گذشته بین ۲ تا 
۴ مــاه بود اما هم اکنون این چرخه بیش 
از ۲۰ ماه رســیده است که موجب ایجاد 
مشکالت فراوان در تامین نقدینگی برای 

داروسازان شده است
داروساز زمان انجام امور بوروکراسی 

اداری را ندارد
امیر فرشــچی، عضو سندیکای صاحبان 
صنایــع داروهای انســانی ایران با بیان 
اینکه در تعیین ارزش دارو در کشور نگاه 
انقباضی وجود دارد، گفت: قیمت گذاری 
دســتوری دارو در کشــور عواقب منفی 
بســیاری برای داروسازان دارد. درست 

است که بیماران در فشار اقتصادی باالیی 
قــرار دارنــد اما، نبایــد از ذکر این نکته 
مهم غافل شــویم که اقتصاد در صنعت 
داروســازی یک مولفه مهم اســت و اگر 
فقط دیدگاهی یکجانبه نســبت به بیمار 
داشــته باشیم، در آن زمان شاهد از بین 
رفتن ســاختارها در صنعت داروسازی 

کشور خواهیم بود.
وی به بحران شدید نقدینگی در صنعت 
داروی کشــور اشاره کرد و افزود: تاخیر 
در پرداخت بدهی شــرکت های پخش 
به داروســازان موجب شــده تا فعاالن 
ایــن حــوزه دیگــر رمقی بــرای تولید 
دارو در کشــور نداشــته باشند. بیش ۴ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی 
داروسازن همواره قفل شده است. چرخه 
برگشــت پول ســاخت و فروش دارو به 
داروســاز در ســالهای گذشته بین ۲ تا 
۴ مــاه بود اما هم اکنون این چرخه بیش 
از ۲۰ ماه رســیده است که موجب ایجاد 
مشکالت فراوان در تامین نقدینگی برای 

داروسازان شده است.
عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انســانی ایران اضافه کرد: شــرایط مالی 
شرکت های داروســازی کشور چندان 
مســاعد نیست و اگر مســئولی صدای 
داروســازان را به مقامات باالتر نرسانند، 
نمی توان به افزایش میزان تولید دارو در 

کشور امیدوار بود.
فرشــچی بــا اشــاره به اینکــه وظیفه 
تولیدکننــده و صادرکننده پرداختن به 
موضوعات اقتصادی است، گفت: داروساز 
زمــان و وقــت ندارد که بــه موضوعات 
سیاســی و خــارج از تولید بپردازد زیرا، 
مشکالت حوزه تولید برای یک داروساز 
آنقدر زیاد است که نمی تواند ذهن خود را 
به مسائل غیرمرتبط اداری معطوف کند.

وی با اشاره به اینکه دولت به جای وضع 
قوانین آزاردهنده برای داروسازان، مسیر 
تولید دارو در کشور را تسهیل کند، گفت: 
تمام فکر و ذکر یک داروســاز باید نحوه 

تولید دارو و تنوع در این حوزه باشد.

خریداران ملک در ترکیه چقدر ضرر کردند؟

خریداران ملک در ترکیه بازندگان اصلی سقوط لیر  
با توجه به سقوط تاریخی قیمت لیر، سرمایه گذاران ایرانی 
که در این کشــور در ســال های اخیر خانه خریده اند، از 

بازندگان اصلی سقوط لیر به شمار می روند.
با تشــدید بحــران ارزی ترکیه در ســال۲۰۲۱، بازار 
امــالک ترکیه به کابوس ســرمایه  گــذاران خارجی 
تبدیل شده اســت. بررســی ها نشان می دهد در حالی 
ســرمایه گذاری در امالک استانبول در ۵سال گذشته 
زیــان به همراه داشــته  کــه در این مدت بورس و بازار 

ملک ایران سودده بوده اند.
اقتصــاد ترکیه این روزها حــال خوبی ندارد و ارزش لیر 
برابر دالر با سیاست های اشتباه اردوغان به شدت کاهش 
یافته است. این در حالی است که همین چند سال پیش، 

اقتصاد ترکیه نماد رشــد و ثبات اقتصادی بود. بر اســاس 
آمارهای موجود از ابتدای ســال ۲۰۱۷ میالدی تا پایان 
سال ۲۰۲۱، ارزش لیر برابر دالر بیش از ۷۰ درصد کاهش 
پیدا کرده اســت. نمودار زیر نرخ برابری لیر مقابل دالر را 

نشان می دهد.
فارغ از اینکه چرا اقتصاد ترکیه به این روز افتاد، مســئله 
مهم این است که با بحران ارزی این کشور، شرایط برای 
ســرمایه گذاران خارجی هم مناســب نیســت؛ به بیان 
دیگر ســرمایه گذاران خارجی با کاهش ارزش لیر زیان 
کرده انــد. برای آنکــه بدانیم کاهش ارزش لیر چگونه به 
زیان سرمایه گذاران خارجی منجر شده  به بررسی بازدهی 
ســرمایه گذاری در بازار امالک ترکیه که در چند ســال 

گذشــته نیز در کشور طرفداران زیادی هم داشته است؛ 
می پردازیم.

سرمایه گذران ایرانی در امالک ترکیه چقدر ضرر کردند؟
برای اینکه بتوانیم به این پرســش پاســخ دهیم، باید به 
بررسی شاخص دالری قیمت مسکن استانبول بپردازیم.

بر پایه این استدالل شاخص دالری قیمت مسکن در شهر 
استانبول از ابتدای سال ۲۰۱۷ میالدی حدود ۱۷ درصد 
کاهش یافته اســت؛ به بیان دیگر اگر فردی ۱۰۰ دالر در 
ابتدای ســال ۲۰۱۷ در امالک استانبول سرمایه گذاری 
می کــرد در پایــان اکتبــر ۲۰۲۱، ارزش دارایی او حدود 

۸۳ دالر بود.
بنابراین خریداران ملک در ترکیه طی این سال ها را می توان 

بازنده  دانست. حال پرسش مهم این است که اگر در همان 
بازه زمانی در بازارهای داخلی سرمایه گذاری می کردیم، 

چه بازدهی بدست می آوردیم؟
به عنوان نمونه دو بازار ملک و بورس را در نظر می گیریم. 
شاخص دالری مسکن در شهر تهران در این مدت ۱.۳۴ 
درصد و شاخص دالری بورس )شاخص هموزن( بیش از 

۲۶۷ درصد افزایش یافته است. 
بررسی آمارها و ارقام نشان می دهد که فارغ از تبلیغات پر 
زرق و برق خرید ملک در ترکیه، بحران ارزی این کشور 
منجر به زیان ســرمایه گذاران خارجی شده است. این در 
حالی اســت که در همین بازه زمانی ســرمایه گذاری در 

بازارهای داخلی سودده بوده است.

ضد و نقیض ها درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما

ایرالین ها: مقصر نیستیم!
 بر اساس قانون مصوب مجلس عوارض پنج درصدی شهرداری برای بلیت 
هواپیما حذف اما به جای آن مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی تصویب و 
اعمال شــد که بر این اســاس قیمت بلیت هواپیما با افزایش چهار درصدی 
مواجه شد.این مسئله باعث شد تا مردم انتقادات بسیاری در این باره مطرح 
کنند اما مقصود اسعدی سامانی –دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی – در 
گفت وگو با ایســنا اعالم کرد که مقصر ایرالین ها مقصر این افزایش قیمت 
نیســتند و برخی نمایندگانی که همواره نســبت به افزایش قیمت بلیت 
هواپیمــا اعتــراض می کنند با وضع و تصویب این قانون باعث این افزایش 
نرخ شده اند.وی افزود: از روز گذشته نرخنامه جدید را بر اساس این قانون 
روی ســایت انجمن قرار داده ایم و اگر بلیتی خارج از این نرخ ها فروخته 

شود، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهیم کرد. البته شرکت های 
هواپیمایــی با توجه به شــناور بودن نرخ هــا می توانند بلیت هواپیما را در 
مسیرهای داخلی عرضه کنند اما باید در نظر داشته باشند که ۹ درصد از این 
مبلغ بابت مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد.دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی ادامه داد: حدود ۱۲ درصد قیمت بلیت هواپیما در مســیرهای 
داخلی ارتباطی به ایرالین ها ندارد و مربوط به هزینه هایی مانند عوارض و 
مالیات اســت که به حساب شرکت های هواپیمایی واریز نمی شود.سامانی 
بــا بیــان اینکه موافق اجــرای مالیات بر ارزش افزوده در حمل ونقل هوایی 
نیستیم، گفت: ایرالین ها بر اساس قانون مذکور موظف هستند که مالیات 
بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی یعنی مســافر دریافت کرده و به 

حساب سازمان هواپیمایی کشوری برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
واریز کنند و این مسئله سبب می شود تا قیمت ها در این صنعت باالتر رفته 
و بیش از پیش به ایرالین ها فشار وارد شود.این اظهارات در حالی صورت 
گرفته که پیگیری های خبرنگار ایسنا گویای این مسئله است که همچنان 
بر ســر افزایش قیمت چهار درصــدی قیمت بلیت هواپیما چانه زنی هایی 
در حال انجام اســت تا با توجه به اینکه ایرالین ها قیمت بلیت هواپیما را 
در ســال جاری یکبار افزایش داده اند این هزینه را در قالب آن محاســبه 
و بهای اضافه ای را از مســافر بابت اعمال مالیات بر ارزش افزوده دریافت 
نکنند. اما آنچه که مشخص است اینکه ایرالین ها پیش دستی کرده و این 

نرخ ها را اعمال کرده اند.

خبر ویژه

طبق اعالم رئیس سابق کانون صرافان، بانک مرکزی سهمیه ارز 
مســافرتی را تغییر داده و طبق آن، میزان فروش ارز مســافرتی 
توســط صرافی ها برای کشــورهای با ویزا، ۲۰۰۰ یورو و برای 

کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰ یورو شده است.
کامران ســلطانی زاده از کاهش ســهمیه ارز مسافرتی همزمان 
بــا کاهــش نرخ ارز خبر داد و گفت: براســاس بخشــنامه بانک 
مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توســط شــرکت های صرافی 
بابت مســافرین باالی ۱۸ ســال و یکبار در ســال تا سقف مقرر 

برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای 
کشــورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مســافرتی 
بــه صــورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به 

سایر ارزهاست.
وی ضمن انتقاد از تغییرات متناوب در ســرفصل های مصارف 
ارزی خدماتی جهت تامین و فروش اسکناس افزود: قرار بر این 
بوده اســت تا بازار ارز متناســب با عرضه و تقاضا حرکت کند اما 

متاسفانه در عرضه و تقاضا دخالت می شود.

طبــق ایــن گــزارش، بانک مرکزی در اوایــل آذرماه میزان ارز 
مســافرتی و ارز موردنیاز برای شــرکت در دوره های آموزشــی 
و پژوهشــی را از ۲۰۰۰ یــورو بــه ۲۲۰۰ یــورو افزایش داد و بر 
تداوم روند تخصیص ارز بصورت اســکناس با مصارف خدماتی 
۲۵ گانه تاکید کرد و از شــبکه صرافی های کشــور خواســت تا 
درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، بجز 
 مصارف تعریف شــده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی 

اعالم کنند.

شوک به مسافران  

سهمیه ارز آب رفت!

گزارش
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نفت و انرژی 4

در جلسه علنی  مجلس صورت گرفت ؛ 

کشور موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملكرد شرکت آب و فاضالب 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلســه علنی مجلس گزارش 
کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 
شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور را بررسی کرده و در نهایت با 
۱۴۳ رای موافــق بــا آن موافقت کردند.محورهای این تحقیق و تفحص 
به شــرح زیر اســت:۱- علت تکرار حوادث خســارت بار اخیر بخاطر آب 
گرفتگی وسیع در برخی مناطق شهری کشور و دالیل مسئولیت گریزی 
و پاســخگو نبودن شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در قبال این 
گونه رخدادها که مشــکالت و آســیب های فراوانی برای مردم به همراه 
داشته، چیست؟۲- علت وجود ضعف در نظارت و ارزیابی عملکرد و عدم 

تأثیرگذاری مناسب بر وضعیت کارکردی شرکت های آب و فاضالب در 
خصوص نحوه هزینه کرد مبالغ برداشــت شــده از محل صندوق ذخیره 
ارزی و تأخیــر در اجــراء و اتمــام پروژه هــای نیمه تمام نظیر آنچه که 
در خوزســتان بر اســاس ارزیابی های اخیر دیوان محاســبات کشور در 
گزارش صادره در این مورد قابل مشاهده می باشد و منجر به ارجاع آن 
به دادســرای دیوان جهت شــروع رسیدگی به تخلّفات مالی و قراردادی 
گردیده، چیست؟۳- دالیل بروز ضعف در مطالعه، برنامه ریزی و نظارت 
و هماهنگــی در اجــرای طــرح های آب و فاضالب برای تضمین رعایت 
ضوابط مربوطه و عدم مســئولیت پذیری و فقدان ایفاء نقش و تأثیر در 

مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تأسیســات آب و فاضالب 
کدام اســت؟۴- علّت انفعال در افزایش بازدهی و بهره وری ســرمایه و 
امکانات که زمینه ســاز برای اســتفاده نامطلوب از اعتبارات دولتی و نیز 
حقوق عمومی شده و نیز ناکارآمدی در مدیریت صحیح سهام و سرمایه 
های صنعت آب و فاضالب چیست؟۵- نحوه عملکرد ناکارآمد در نظام 
انتصابــات در رده هــای مختلف مدیریتی از بخش های عملیاتی و صف 
گرفته تا ستادی و غیر اجرائی که ضعف و نارسائی و عقب ماندگی را در 
کارنامه عملکردی برخی از شرکت های آب و فاضالب استانی به شکل 

غیر قابل انکاری نمایان نموده است، چگونه است؟

تعرفه برق مشترکان تا سطح مصرفی الگو، یارانه ای محاسبه می شود 

الگوهایمصرفبرق عدمتغییر

کوتاه از انرژی

بین الملل

وزیر نیرو:

 در تدوین تعرفه های جدید برق
کم مصرف ها هستیم به دنبال تشویق 

وزیر نیرو گفت: هدف از تدوین آئین نامه جدید 
نحوه محاســبه تعرفه برق مصرفی مشترکان، 
مدیریت مصرف بهینه برق، تشویق مشترکان 
کم مصــرف و حذف یارانه پرمصرف هاســت. 
علی اکبــر محرابیــان در جمــع خبرنگاران با 
اشــاره بــه تصویب آئین نامه نحوه محاســبه 
تعرفــه برق مصرفی مشــترکان در راســتای 
اجــرای بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ اظهــار کرد: بخش عظیمی از جامعه ما 
خوشــبختانه زیرالگوی مصرف هستند و ما به 
دنبال این هستیم کسانی که زیرالگوی تعریف 
شــده برق مصرف می کنند، با کاهش مصرف، 
مورد تشویق قرار گیرند.محرابیان تصریح کرد: 
البته این تشــویق به صــورت کاماًل مؤثر بوده 
به طوری که در فصول گرم، پیش بینی شــده 
این عزیزان با صرفه جویی خود در واقع معادل 
هزینــه خرید برق تضمینــی، پاداش دریافت 
کننــد.وی افــزود: در این آئین نامه ما به دنبال 
این هستیم عده اندکی هم که مصارفشان باالتر 
از الگوی مصرف است، مصارف خودشان را در 
حــد الگو تنظیــم کنند و در صورتی که به هر 
دلیل عالقه مند نیستند مصارف خود را کاهش 

دهنــد برق مصرفی آنها به صورت غیریارانه ای 
محاســبه شــود که این اقدام کاهش مصرف 
برق از ســوی بخش پرمصرف جامعه را در پی 
داشــته و امکان تأمین انرژی و اســتفاده برق 
در تمام فصول برای همه اقشــار فراهم خواهد 
شد.وزیر نیرو ساخت و افتتاح پست برق ۲۳۰ 
کیلوولــت عباس آباد را یکی از نیازهای منطقه 
اعالم کرد و اظهار داشت: احداث این پست برق 
در واقع جزو نیازهای شهرک بوده که ما برای 
توســعه صنعتی در این منطقه با تأمین آب و 
زیرساخت های مربوطه می توانیم در سال های 
آتی بدون هیچگونه محدودیت شــاهد توسعه 
صنعت باشــیم.وی در ادامه با اشاره به اجرای 
خــط دوم انتقال پســاب به دشــت ورامین و 
پاکدشــت خاطرنشــان کرد: خط دوم انتقال 
پساب و آب مورد نیاز برای کشاورزی تاکنون 
حــدود ۶۰ درصــد پیشــرفت دارد که در این 
بازدید تصمیمات الزم برای ســرعت بخشیدن 
به اجرای طرح گرفته می شود و تالش می کنیم 
تا کمتر از یک سال آینده به بهره برداری برسد 
که با تکمیل این خط، انتقال آب موجود ســه 

برابر خواهد شد.

گرس جنوبی : مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زا

گاز از  تولید روزانه 1۹ میلیون مترمكعب 
میدان نار تضمین شد

مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی با اشاره به اجرای پروژه کاهش 
فشــار ورودی کمپرســورهای ایستگاه تقویت 
فشار نار و افزایش ضریب بازیافت میدان گازی 
نار گفــت: روزانه ۵ میلیون مترمکعب افزایش 
و تولیــد ۱۹ میلیون مترمکعــب گاز تضمین 
شد.سید ابوالحسن محمدی گفت: برای انتخاب 
بهینه ترین ســطح فشار ورودی کمپرسورهای 
میــدان گازی نــار و به منظــور افزایش ضریب 
بازیافــت مخزن گازی نــار و جلوگیری از افت 
فشــار مخزن با طراحی و ترســیم نمودارهای 
جدید و اعمال تغییرات متناظر و متناســب با 
شــرایط موجود فشار ورودی کمپرسورها برای 
برداشــت صیانتی و حداکثری گاز از میدان نار 
اقدام شــد.وی افزود: توربین های میدان گازی 
نار در فشار پایین تر از ۵۲ بار خاموش و از مدار 
خارج و این موضوع ســبب کاهش تولید روزانه 
۱۵ میلیون مترمکعب می شد که با توجه به قفل 
بودن اطالعات کنترلی این تجهیز پیشــرفته و 
عدم پشتیبانی شرکت خارجی سازنده تجهیزات 
یادشــده، اقدام فوری در این خصوص را بسیار 
ضروری می کرد.مدیرعامل شرکت بهره برداری 

نفــت و گاز زاگرس جنوبی تصریح کرد: در یک 
اقدام فنی جهادی و با تکیه  بر دانش فنی و توان 
متخصصان صنعت نفت و شرکت های توانمند 
داخلی و پذیرش ریســک های ناشی از این کار، 
توانســتیم با کاهش فشار ورودی کمپرسورها 
از ۵۲ به ۴۵ بار ســبب افزایش ســطح بهره وری 
تولید گاز هم زمان با افزایش مصرف گاز در فصل 
ســرما شویم.محمدی در تشریح تجهیزات این 
ایستگاه گفت: میدان گازی نار دارای نخستین 
ایســتگاه تقویت فشــار گاز باالدستی است که 
توربین ها و کمپرســورهای مورداستفاده در آن 
از شــرکت های خارجی تأمین  شده است .وی 
در رابطــه با صرفه جویی اقتصادی و زمان انجام 
این فعالیت گفت: این عملیات، افزون بر تثبیت 
تولیــد، صرفه جویی اقتصادی و زمانی بســیار 
باالیی در برداشته است و از آن مهم تر، شکست 
انحصار این شــرکت، عبــور از محدودیت های 
تحریمــی، نیاز نداشــتن به حضور متخصصان 
خارجــی برای تعمیر یا راه اندازی دســتگاه ها، 
تقویت روحیــه خودباوری و اعتمادبه نفس در 
متخصصان داخلی از دیگر دســتاوردهای این 

اقدام مهم بوده است.

بازتاب سخنان معاون وزیر 
نفت در رسانه های جهان

گفت وگوی احمد اسدزاده، معاون امور 
بین الملل و بازرگانی وزیر نفت پیرامون 
همکاری با کشــورهای محور مقاومت با 
بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف 
جهــان به ویژه عرب زبان روبه رو شــد. 
احمد اســدزاده به تازگی در گفت وگوی 
تفصیلی با شــبکه اطالع رســانی نفت و 
انرژی که در سه بخش با عنوان »حیاط 
خلــوت در حــوزه بین الملل؛ ممنوع«، 
»دیپلماسی نوآوری در دستورکار وزارت 
نفت« و »از همکاری با کشورهای خلیج 
فارس استقبال می کنیم« ضمن تشریح 
مهم ترین برنامه های این معاونت، آخرین 
وضع همکاری با کشــورهای همسایه را 
پیرامون صــادرات گاز و همکاری های 
چندجانبه بررســی کــرد که با واکنش 
رســانه های عرب زبان همراه شده است. 
در ادامه این واکنش ها را مرور می کنیم.

از جملــه رســانه هایی که این گفتگو را 
مورد توجه قرار دادند می توان به شبکه 
العالم، راشــاتودی، تلویزیون ســوریه، 
سوریه نیوز، عرب تایمز نیوز، کویت نیوز، 
تودی نیوزویک، الناشر الیمنی، العراقی 
)دیده بــان عراق(، گزارش القدس، یمن 
نیوز، عصرپرس، الراصد العراقی اشــاره 
کــرد.از جملــه مســائل مــورد توجه 
رســانه ها اعزام هیئت ایرانی به سوریه 
بــرای گفت وگو درباه همکاری در حوزه 
نفــت، مذاکرات تازه ایران با عراق برای 
صادرات گاز و استقبال ایران از همکاری 
در زمینه انرژی با کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس اســت.این رسانه ها به نقل 
از احمد اسدزاده، معاون امور بین الملل 
و بازرگانی وزیر نفت نوشــتند: هیئتی با 
هدف بحث و بررســی چشم اندازهای نو 
همکاری های مشــترک و تهیه گزارشی 
در این زمینه به سوریه اعزام شده است 
و این وزارتخانه برای همکاری مشترک با 
سوریه و کشورهای محور مقاومت برنامه 
دارد.عرب تایمز نیوز هم نوشــته است: 
ســوریه در نتیجــه تحریم های آمریکا، 
افــزون بر محاصره ســنگین اقتصادی 
غرب، از بحران سوخت مداوم رنج می برد 
که نیازمند ابداع همه راه حل های ممکن 
بــرای حل بحران انرژی در ســایه نبود 
برق و قانون جیره بندی ســخت بیش از 
۲۰ ساعت در ۲۴ ساعت است. آیا ایران 
می تواند این مشــکل را با تأمین انرژی 
برای ســوریه حل کند تا حداقل، امکان 
کاهش سهمیه بندی فراهم شود؟الراصد 
العراقی نیز نوشته است: احمد اسدزاده، 
معاون امــور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت فاش کرد که مذاکراتی تازه با عراق 
برای صــادرات گاز ایران در حال انجام 

است.

 صادرات نفت ونزوئال 
دو برابر شد

صادرات نفت ونزوئال در دســامبر که این 
کشــور با وجود تحریم های آمریکا موفق 
شد تولید هیدروکربن ها را افزایش دهد، 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشته دو 
برابر شــد.میانگین صادرات نفت ونزوئال 
در دســامبر به ۶۱۹ هزار بشــکه در روز 
رســید. این کشــور که یکــی از اعضای 
موســس اوپک است، با واردات میعانات 
ایران که به بهبود تولید کمک کرده است، 
صادراتــش را برای ســومین ماه متوالی 
 PDVSA افزایش داد.شرکت نفتی دولتی
ونزوئال اعالم کرد تولید نفت در دسامبر از 
مرز یک میلیون بشکه در روز عبور کرد و 
میانگین تولید روزانه در این ماه ۶۲۵ هزار 
بشکه در روز بود.صادرات نفت ونزوئال به 
دنبال رشد ســاالنه ۵۰ درصدی قیمت 
نفــت برنت که بزرگترین رشــد قیمت 
ســاالنه از ســال ۲۰۱۶ بود، رشد کرده 
اســت. این افزایش در شرایطی روی می 
دهد که اوپک و متحدانش احتماال عرضه 
نفت را در ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ 
که مازاد عرضه کمتر از حد انتظار خواهد 
بــود، افزایش می دهند.با این حال هنوز 
معلوم نیســت آیا ایــن افزایش صادرات 
پایــدار خواهد بــود یا خیر زیرا چین که 
بزرگتریــن خریدار نفت ونزوئالســت، 
همچنان به کنترل بخش انرژی ادامه می 
دهد. پاالیشــگاههای نفت خصوصی در 
چین در مرکز ادعاهای مربوط به تخلفات 
مالیاتی و عدم پایبندی به مقررات محیط 
زیســتی قرار دارند. ابرنفتکشهای حامل 
نفت ونزوئال که به مقصد آســیا رفته اند، 
ماه هاســت در سواحل سنگاپور و مالزی 

منتظر خریداران چینی هستند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: 

 همه پرسنل وزارت نفت 
حقوق گرفتند

معاون وزیر نفت گفت: عمده اطالعات مورد 
نیــاز بــرای تغذیه در ســامانه ثبت حقوق و 
مزایــای کارکنــان دولت )پاکنا(، از ســوی 
وزارت نفــت ثبت شــده اســت.مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران گفت: واریز حقوق و 
مزایای کارکنان وزارت نفت، طبق مقررات و 
ضوابط صورت گرفته است و کسی در کشور 
نیست که حقوق خود را دریافت نکرده باشد.

به گفته خجسته مهر معاون وزیر نفت، عمده 
اطالعات مورد نیاز برای تغذیه در سامانه ثبت 
حقــوق و مزایــای کارکنان دولت )پاکنا(، از 

سوی وزارت نفت ثبت شده است.

کمیسیون انرژی:

تدبیر مجلس برای شفاف سازی 
LPG سهم دولت از صادرات

دبیــر کمیســیون انرژی مجلــس گفت: در 
موضوع اضافه شــدن LPG به سبد سوختی 
خودروها و همچنین مشــخص شدن سهم 
دولت از صادرات آن تدابیری اندیشیده شده 
و باید در کمیسیون تلفیق جمع بندی شود.

عبدالعلی رحیمی مظفری دبیر کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو 
بــا خبرنگار مهــر دربــاره آخرین وضعیت 
مفــاد انــرژی الیحه بودجــه ۱۴۰۱ گفت: 
دربــاره موضوع اصالح فرمــول تعرفه های 
خــوراک پتروشــیمی ها بحث هایی مطرح 
اســت ولی هنوز جمع بندی نشــده اســت. 
موضوع اصلی این اســت که قیمت ســوخت 
و خوراک پتروشــیمی ها یکی شــود که این 
اقــدام نیازمنــد مالحظاتی اســت. از جمله 
اینکه سوختی که به پتروشیمی ها می دهیم 
بر اساس تولید انرژی )BTU( محاسبه شود.

وی افزود: موضوع اصالح تعرفه ســوخت هم 
بــرای صنایع بزرگ هســت. البته ما باید به 
تدریج و با درنظر گرفتن مزیت ها و مشکالتی 
که صنایع پتروشیمی های ما دارند و با هدف 
ایجاد شرایط رقابتی اقدام به آزاد سازی تعرفه 
حامل هــای انرژی کنیم.رحیمی مظفری در 
رابطــه با بند اصالح یارانه برق صنایع بزرگ 
گفت: این موضوع و تمام موضوعات مربوط به 
انرژی که سال گذشته در قانون بودجه بوده 
و امسال حذف شده توسط کمیسیون انرژی 
مجلس به کمیسیون تلفیق ارائه شده و باید 
در آنجا بررسی شود که به قانون بودجه اضافه 
شــود یا خیر.دبیر کمیسیون انرژی مجلس 
در رابطــه با وضعیــت LPG در قانون بودجه 
گفت: در این خصوص بیشتر از سال گذشته 
برای اضافه شــدن به سبد سوختی خودروها 
تدابیری اندیشــیده شده است. البته اختالف 
نظرهای بســیاری در این رابطه و اینکه باید 
به صورت کامل یا محدود در ســبد سوختی 
قرار گیــرد، وجود دارد.وی تأکید کرد: برای 
شفاف سازی درآمد دولت از صادرات گاز مایع 
و ســهم آن نیز تدابیری اندیشــیده شده و در 
این زمینه هم جمع بندی باید در کمیسیون 
تلفیق انجام شود.این گزارش می افزاید یکی 
از خالءهای قانونی در بحث LPG که تاکنون 
وجود داشــت، ســهم صددرصدی دولت از 
صادرات آن، بدون هیچ مبنای قانونی اســت 
و بــه گفته کارشناســان این موضوع یکی از 
دالیــل عــدم رغبت وزارت نفت به توســعه 
پتروشیمی های با این خوراک و اضافه کردن 
این سوخت به سبد سوختی خودروها است.

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء:

عملیات حفاری تونل انتقال 
آب کانی سیب پایان یافت

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
از پایــان موفقیت آمیز عملیات حفاری تونل 
انتقال آب کانی ســیب به طــول بیش از ۳۵ 
کیلومتر توســط تالشگران قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( خبر داد.ســید حســین 
هوش الســادات فرمانده قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء )ص( با اعــالم این خبر اظهار 
داشــت: تونل انتقال آب کانی ســیب با هدف 
احیای دریاچه ارومیه و یکپارچه سازی منابع 
آب حوضه گالس و بهبود شــرایط سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی منطقه، در دســتور کار 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء )ص( قرار 
گرفت و عملیات حفاری آن به همت تالشگران 
هلدینــگ تخصصی نیروی قــرارگاه به پایان 
رسید.وی در خصوص سختی ها و مشکالت این 
پروژه افزود: برای اجرای این پروژه از دو دستگاه 
حفار مکانیزه تمام مقطع تونل ) TBM( استفاده 
شد اما به دلیل برخورد با زون پرفشار آبرفتی 
بــه طول ۲ کیلومتر در قطعه یک و همچنین 
برخورد با زون سنگی سخت با مقاومت فشاری 
باال در قطعه ۲، کار اجرای پروژه بسیار مشکل و 
طاقت فرسا شده بود.فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء )ص( ضمن تبریک این موفقیت 
به جامعه مهندســی کشور از همکاری وزارت 
نیــرو به عنوان کارفرمای این پروژه تشــکر و 

قدردانی کرد.

براســاس مصوبه جدید هیــات وزیران که از اول 
بهمن ماه اجرایی خواهد شد، تعرفه برق مشترکان 
تا ســطح مصرفی الگو، یارانه ای محاسبه می شو، 
همچنین مشترکان پُرمصرف برق همچنان یارانه 
می گیرنــد، اما کمتر.هیات دولت روز یکشــنبه 
)پنجم دی ماه( به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم 
رییســی، به استناد قانون هدفمند کردن یارانه ها 
و در اجــرای حکــم مندرج در بند )ی( تبصره )۸( 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور، چگونگی 
محاســبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین 
کــرد. براســاس این مصوبه کــه از اول بهمن ماه 
اجرایی خواهد شد، هزینه مصرف برق مشترکان 
تحت حمایت کمیته امداد و بهزیســتی به شرط 
رعایــت مصرف تــا ۵۰ درصد الگو رایگان خواهد 
بود. مصوبه هیات وزیران تاکید دارد:  مشترکانی 
که در ســطح الگو مصرف داشــته باشند مشمول 
تغییری در مبلغ قبوض برق خود نخواهند شــد.  
براســاس این مصوبه الگوهــا در مناطق مختلف 
کشــور تغییر نکرده و همانند ســابق خواهد بود. 
تعرفــه برق مشــترکان خانگی با مصرف باالتر از 
الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس 
جــدول فعلــی، مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر، تا ۲ برابر و 
مصارف بیش از ۲ برابر به ترتیب با ضریب )۱.۵(، 
)۲.۵( و )۳.۵( برابر هزینه تامین برق )متوسط نرخ 
قراردادهــای خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
حرارتی دو ســال گذشــته به عالوه هزینه نقل و 
انتقال برق )ترانزیت( و هزینه ســوخت با تعرفه 
نیروگاهی( محاسبه و دریافت می شود.همچنین 
مشــترکانی که ۲ برابر الگو مصرف داشته باشند، 
باید تا ۲.۵ برابر و مشــترکانی که بیش از ۲ برابر 
مصرف داشــته باشــند باید تا ۳.۵ برابر میانگین 
نــرخ هزینه نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق 

از نیروگاه های حرارتی ۲ ســال گذشــته به عالوه 
هزینه نقل و انتقال برق )ترانزیت( و هزینه سوخت 
با تعرفه نیروگاهی را بپردازند. پیشــتر سخنگوی 
صنعت برق گفت: تعرفه های جدید برق بیشــتر 
تشــویق محور بــوده و پاداش هــای خوبی برای 
مشترکانی که میزان مصرف خود را مدیریت کنند 
در نظر گرفته شده است. مصطفی رجبی مشهدی 
افزود: تعرفه های جدید، برق رایگان قبلی را حذف 
نکرده بلکه شــکل تشــویق ها تغییر کرده است و 
هدف از این موضوع هم ترغیب بیشتر مشترکان 
به رعایت الگوهای مصرف و حتی کاهش بیشــتر 
از الگو بوده است.  بر اساس مصوبه هیات وزیران، 

بهای برق مشترکان کم مصرف )در سقف مصرف 
۵۰ درصد الگوی مصرف( تحت پوشــش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی برابر 
صفر محاســبه می شــود. تعرفه های برق مصارف 
خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس 
تصویب نامه ســال ۱۳۹۷ هیــات وزیران تعیین 
می شود. همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با 
مصرف باالتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر 
از الگو بر اســاس جدول فعلی، مازاد بر آن تا ۱.۵ 
برابر، تا ۲ برابر و مصارف بیش از ۲ برابر به ترتیب 
با ضریب )۱.۵(، )۲.۵( و )۳.۵( برابر هزینه تامین 
برق )متوســط نــرخ قراردادهای خرید تضمینی 

برق از نیروگاه های حرارتی دو ســال گذشــته به 
عالوه هزینه نقل و انتقال برق )ترانزیت( و هزینه 
ســوخت با تعرفه نیروگاهی( محاســبه و دریافت 
می شود. در محاسبه صورت حساب برق ماه های 
گرم برای مشــترکان مشــمول این مصوبه جز در 
مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب 
ضریب )نیم( و )هشــت دهم( اعمال می شــود. با 
هدف تشــویق مشــترکانی که الگوی مصرف را 
رعایت می کنند و مصرف خود را در ماه های گرم 
نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می دهند، 
به میزان کاهش مصرف نســبت به الگوی مصرف 
یا مصرف دوره مشــابه ســال قبل )هر کدام کمتر 
باشــد(، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تامین 
برق پرداخت می شود. اعمال ضریب ۲ برای پاداش 
صرفه جویــی در ســاعت های اوج بحرانی بالمانع 
اســت و برای فرهنگ ســازی و تشویق به کاهش 
مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق 

)پرداخت پاداش( بیشتر یا اهدای جوایز است. 
بــرای خانوارهــای دارای بیــش از یــک واحد 
مســکونی، مجموع مصــارف واحدهای مزبور )بر 
اســاس دســتورالعمل ابالغی وزارت نیرو(، برای 
تشــخیص پله مصرف و محاســبه صورت حساب 
مبنای عمل قرار می گیرد. با هدف اطالع مشترکان 
از میــزان مصــرف و ایجــاد زمینه اصالح مصرف 
بــرق، ســاز و کار الزم به گونــه ای طراحی و اجرا 
شود که مشترکان امکان پیش بینی و انتخاب پله 
مصرفی خود را داشــته باشند. تعرفه برق مصارف 
پمپاژ آب بر اســاس تعرفه های جاری محاســبه و 
دریافت می شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، 
شــرکت های برق نسبت به محدود کردن مصرف 
اقــدام و مصارف مازاد معــادل هزینه تأمین برق 

محاسبه و دریافت می شود.

خبر ویژه

وزیر نفت در نشســت ویژه اعضای اوپک گفت: اطمینان دارم کشــورهای عضو در 
تصمیم ها و اقدام های خود، مالحظات اعضایی را که در شرایط ناعادالنه تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی از تولید و صادرات نفت خود بازمانده اند مدنظر قرار می دهند.

جواد اوجی در نشســت ویژه اعضای ســازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
برای انتخاب دبیرکل به صورت ویدیوکنفرانس، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو 
میالدی به اعضای این سازمان، از خدمات ارزنده و شایان محمد سانوسی بارکیندو 
)دبیــرکل کنونــی اوپک( قدردانی کرد.وی ضمــن تبریک به هیثم الغیص برای 
انتخــاب به عنــوان دبیرکل تازه اوپک گفت: از طرف دولت و ملت ایران به دولت و 

ملت کویت و محمد عبدالطیف فارس، وزیر نفت این کشور تبریک عرض می کنم.
اوجی  در ادامه  ضمن آرزوی موفیقت برای الغیص در مسئولیت جدید در دوران 
چالش برانگیز برای سوخت های فسیلی، تصریح کرد: اطمینان دارم موفقیت های 
اوپک در ســال های اخیر با هدایت آقای بارکیندو و مدیریت خوب آقای الغیص 
ادامه داشته باشد.وی در پایان گفت: اطمینان دارم کشورهای عضو اوپک در همه 
تصمیم ها و اقدام های خود مالحظات آن دسته از کشورهای عضو را که در شرایط 
ناعادالنــه تحریم هــای ظالمانه و غیرقانونی قرار گرفتند و از تولید و صادرات نفت 

خود در سال های گذشته محروم بودند مدنظر قرار می دهند.

وزیر  نفت در نشست ویژه وزیران اوپک:

اطمینان دارم شرایط کشورهای تحت تحریم لحاظ می شود
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55بانک و بیمه
بیمه تعاون، میزبان مسابقات 

فوتسال صنعت بیمه

بیمه تعاون در روزهای دهه مبارک فجر، میزبان 
مسابقات فوتسال صنعت بیمه خواهد بود.

نخســتین نشســت نماینــدگان تربیت بدنی 
صنعــت بیمه با حضور هادی عبداللهی معاون 
توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی ج.ا. ایران 
برای هم اندیشی در سه محور ضرورت توسعه 
ورزش و شــادابی در صنعت، تشــکیل شورای 
توسعه ورزش صنعت بیمه و هماهنگی در زمینه 
نحوه برگزاری مســابقات ورزشی صنعت بیمه 

برگزار شد.
در این جلســه نمایندگان تربیت بدنی شرکتها 
در زمینه برگزاری ماهانه نشســت های شورای 
توسعه ورزش صنعت بیمه به توافق رسیدند و 
مقرر شــد مسابقات فوتسال صنعت بیمه ویژه 
ایــام فجر در بخش آقایان به میزبانی شــرکت 

بیمه تعاون برگزار شود.
شــایان ذکر است که شــرکت بیمه تعاون در 
نخستین دوره برگزاری این مسابقات که با نام 
شهید سلیمانی برگزار شده بود، در بین ۲۲ تیم 
شرکت کننده، قهرمانی را از آن خود کرده بود.

همچنین توجه این شــرکت به ارائه خدمات به 
ورزشــکاران سبب شده بود تا ادهم کرد زابلی، 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان سیســتان و 
بلوچســتان و صمد محمدپرست، رئیس هیأت 
بدنســازی و پرورش اندام اســتان سیستان و 
بلوچستان از این شرکت تقدیر کرده و خواستار 
گسترش خدمت رسانی های بیمه تعاون شوند.

مدیرامور استانها و بازاریابی پست بانک ایران 
خبرداد: 

اعطای کارت اعتباری مروارید 
پالس تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال 

به متقاضیان

مدیرامور اســتانها و بازاریابی پست بانک ایران  
از اعطای کارت اعتباری مروارید پالس تا سقف 
۲۰۰۰ میلیون ریال به متقاضیان خبر داد . وی 
با اعالم این خبر افزود: درراستای کمک به رونق 
تولید و اشتغال و افزایش قدرت خرید خانوارها، 
این بانک به مشــتریان خود و دیگر متقاضیان، 
تســهیالت خرید اعتباری در قالب عقد مرابحه 

تا سقف ۲ میلیارد ریال واگذار می کند.
واحدپــور تصریح کرد: کارت اعتباری مروارید 
پــالس صرفا برای اعطای تســهیالت در قالب 
عقد مرابحه قابل اســتفاده و با رنخ ســود ۱۵ 
درصــد بوده و تراکنــش های مالی دیگر نظیر 
برداشــت وجه، انتقال وجه و برداشت از کارت 

مزبور مجاز نمی باشد.
وی در ادامــه عنوا ن کــرد: تمامــی کارت 
هــای اعتبــاری مروارید پــالس ، فقط بر روی 
دستگاه های POS نصب شده در فروشگاه های 
طرف قرارداد با پســت بانــک ایران قابل بهره 
برداری می باشــد. مدیرامور استانها و بازاریابی 
بانــک درپایان اعالم کرد: متقاضیان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر به شعب و باجه های 
این بانک در سراســر کشــور مراجعه نموده و 

درصورت نیاز از آن بهره مند شوند.

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
موسسه اعتباری ملل

موسســه اعتباری ملل به منظور ترویج ســنت 
پیامبر گرامی اسالم)ص( وایجاد زمینه ازدواج 
جوانــان عزیز کشــورمان نســبت به پرداخت 
۲۶۹۸ فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
بــه مبلــغ ۲.۲۳۹.۶۳۰ میلیون ریال از ابتدای 

سال تا پایان آذرماه اقدام نمود.
این تسهیالت در آذرماه سال جاری به ۳۹۹نفر 
بــه مبلــغ ۳۳۳.۹۰۰ میلیون ریــال پرداخت 
گردید. گفتنی است در حال حاضر تعداد ۸۳۹ 
نفــر از جوانــان عزیز در نوبــت پرداخت قرض 

الحسنه ازدواج میباشند.
متقاضیــان محتــرم برای بهــره مندی از این 
تسهیالت می توانند در سامانه تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران ثبت نام و یکی از شعب موسسه اعتباری 

ملل را برای دریافت تسهیالت انتخاب کنند.

اخبار

بیمه آسیا اپلیکیشن جدید خود را  رونمایی کرد: 

 »آسیا برتر« 
نرم افزار جدید صدور بیمه نامه

نرم افزار” آسیا برتر” سامانه ای است که در راستای 
ارائه خدمات متنوع و با کیفیت بیمه ای به مردم و 
همچنین دسترسی آسان و سریع به پوشش های 
مورد نیاز بیمه ای طراحی شده است. نرم افزار “آسیا 
برتر” و در مرحله نخست، امکان استعالم قیمت و 
صدور بیمه نامه شخص ثالث به صورت برخط ایجاد 
شده و به تدریج امکان صدور بیمه نامه سایر رشته 
های بیمه ای، میز الکترونیکی خسارت و خدمات 
بیمه ای درمان تکمیلی در این بســتر الکترونیکی 
فراهم می شود. بنابر این گزارش، با توجه به نقش و 
جایگاه مهم پیام رسان ها در زندگی مردم به ویژه بعد 
از شیوع ویروس کرونا ، قابلیت پیام رسانی به صورت 
متنی، صوتی و تصویری برای تبادل مدارک مربوط 
به صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت در این نرم 
افزار وجود دارد. کیف پول بیمه ای، برگزاری کالس 
های آموزشی، جلسات برخط و اشتراک گذاری فیلم 
های آموزشی و تبلیغاتی، ایجاد گروه، کانال فروش، 
آمــوزش و آزمون، مدیریت پروژه، کارگروه، مخزن 
جلسه و نظر سنجی از دیگر امکانات این اپلیکیشن 
است. این گزارش تصریح می کند ، هدف از ایجاد 
این نرم افزار، جمع آوری مجموعه ای از ظرفیت ها 
و ایجاد باشگاه مشتریان برای ارائه خدمات بیمه ای 
مورد نیاز مشتریان و بیمه گذاران بیمه آسیا است.

مدیرعامل بانک مسکن: 

تامین مالی زنجیره ای باعث 
شفافیت تخصیص منابع می شود

مدیرعامــل بانک مســکن با اشــاره بــه آمادگی 
زیرساخت های این بانک برای اجرای طرح تامین 
مالــی زنجیــره ای، گفت: اجــرای این طرح باعث 
شــفافیت و افزایــش نظارت بــر تخصیص منابع 
می شــود. محمود شــایان درباره مشارکت بانک 
مســکن در طــرح تامین مالــی زنجیره ای گفت: 
تفاهم نامــه ای بیــن وزارت صمت و ۷ بانک منعقد 
شد که از این پس به جای فاکتور کاغذی، صورت 
حساب الکترونیکی از طریق سامانه جامع تجارت 
الکترونیک صادر می شود. شایان تصریح کرد: این 
طرح باعث می شود که هم شفافیت فعالیت ها باال 
رود و هــم برای تامین منابع، تســهیالت کمتری 
بــه یــک کاال اختصاص پیدا بکنــد و توزیع منابع 
عادالنه تر شود زیرا در طرح زنجیره تامین به جای 
اینکه چند بار به یک مرکز صنعتی توسط چندین 
بخــش مهم صنعتی اعتبار تخصیص داده شــود 
یــک بار این تخصیص صورت می گیرد. وی افزود: 
اجرای این طرح باعث می شود که هم قیمت کاالها 
شفاف تر شود و هم نظارت بیشتری صورت گیرد که 
تسهیالت مضاعفی به یک کاال پرداخت نشود و نظام 
عادالنه تری شکل بگیرد. مدیرعامل بانک مسکن با 
اشاره به اقدامات این بانک برای اجرای طرح زنجیره 
تامین مالی گفت: زیرســاخت های الزم برای این 
طرح از سوی بانک مسکن ایجاد شده و الکترونیکی 
شــدن صورت حساب و معامالت و مجوزهایی که 
توســط بانک مرکزی ارائه می شــود اتفاق خوبی 
اســت که امیدواریم باعث رشد و شکوفایی اقتصاد 

کشورمان بشود.

تحولدرصنعتبانکداریبا»نئوبانک«
حرکت به ســمت بانکداری دیجیتالی به اولویت نخســت بانک ایران 
زمین مبدل شده به گونه ای که هر روز شاهد طراحی ابزارهای نوینی 
از ســوی این بانک هســتیم که در راستای افزایش خدمات در بستر 
دیجیتال صورت می گیرد موضوعی که هم اکنون با راه اندازی اولین 
»نئوبانک« در این موسسه تحول بزرگی را در صنعت بانکداری رقم 

خواهد زد. 
در ایــن رابطــه عبدالمجید پورســعید مدیرعامل این بانک با عنوان 
اینکه شرایط رقابتی ایجاد شده بین بنگاه های اقتصادی عاملی برای 
تقویت و کارهای موثر در ایجاد ارتباط قوی بین همه همکاران است، 
گفت: روابط سیســتماتیک نیاز هر ســازمانی است که باعث می شود 
اگر مســاله و مشــکلی پیش می آید مطرح کنیم و بتوانیم حل کنیم. 
مهمتر این است که وقتی آگاهی نسبت به امور و تالش های صورت 
گرفته کامل شــود، نتیجه اش رســیدن به جایگاهی است که بانک در 

حال حاضر به دست آورده است.
راه اندازی اولین نئوبانک واقعی در کشور، تحول بزرگ بانک ایران

مدیرعامــل بانک ایران زمین خاطرنشــان کــرد: قدم اول بانک ارائه 
خدمات بانکداری در حوزه دیجیتال با اپلیکیشنی به نام »فراز« است 

که مشتریان بتوانند از طریق تکنولوژی بدون حضور در شعب خدمات 
مورد نیاز خود را دریافت کند. قدم بعدی هوشمندسازی سیستم است. 
به صورتی که مشــتریان زمانی که از خدمات بانک استفاده می کنند، 
براســاس نوع رفتار آنها )ارزش مشــتری( خدمات خاصی برای آنها 
طراحی و ارائه شود. پورسعید در خصوص نئوبانک ایران زمین بیان 

داشت: راه اندازی اولین نئوبانک واقعی در کشور، تحول بزرگ بانک 
ایران زمین در صنعت بانکداری خواهد بود. این قرارداد با شــرکت 
بزرگ های وب منعقد شــده و قطعاً در آینده نزیک تعداد قراردادها 
و کســب وکارهایی که می توانند در این بســتر فعالیت کنند بیشــتر 

خواهد شد.
تسهیالت »انتخاب«

البته رویکرد بانک ایران زمین تنها به خدمات بانکداری الکترونیک 
محدود نشــده و در حوزه تهســیالت دهی نیز موفق به ایجاد نوآوری 
شده است به طوری که با راه اندازی طرح تسهیالتی »انتخاب« اعطای 
تســهیالت به مشــتریان را براســاس نیاز واقعی و مطابق با شــرایط 
مشتریان تخصیص می دهد. بر این اساس هدف اصلی بانک از اجرای 
این طرح، انتخاب نوع و شکل دریافت تسهیالت توسط خود مشتریان، 
با توجه به نیازشان است. در این طرح تسهیالتی مشتریان می توانند 
تا ســقف یک میلیارد ریال با امکان واریز و برداشــت، دریافت و نرخ 
سود سالیانه را از ۱۰ تا ۱۸ درصد به دلخواه انتخاب کنند. البته برای 
دریافت این تسهیالت افتتاح حساب با حداقل مبلغ ۵ میلیون تومان 

الزامی است و این طرح از دیماه به مدت یکسال اجرا خواهد شد.

افزایش ارتباطات میان بانک شهر باشهرداری ها دردوره جدیدمدیریت شهری
مدیرعامــل بانک شــهر گفت: به عنوان عضــوی تاثیرگذار در 
خانواده مدیریت شــهری، افزایش ارتباطات با شــهرداری ها را 
 با هدف رفع مشــکالت و معضالت زیســت شــهری در دستور 

کار داریم.
به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، دکتر ســید محمد مهدی 
احمدی با اشــاره به دیدار های اخیر خود با برخی شــهرداران و 
معاونان مالی - اقتصادی کالنشهرهایتهران، قم، اصفهان، کرج، 
قزوین، شــیراز، مشــهد و تبریز، گفت: خوشبختانه بانک شهر 
همواره نقش مثبت و ســازنده ای در پیشــبرد اهداف شهرداری 
ها در تامین مالی پروژه های شــهری داشــته و در دوره جدید 
مدیریت شهرها نیز آماده تامین مالی نوین از پروژه های اولویت 

دار مدیریت شهری برای ارتقاء خدمات به شهروندان است.
وی با بیان اینکه امروز شــهرداری ها به نقش بانک شــهر در 
ارائه بهتر خدمات خود واقف هســتند، افزود: افزایش تعامل با 
مدیریت شــهری با هدف افزایش خدمات رســانی شهرداری ها 

به شهروندان و استفاده از ابزارهای نوین خدمات بانکی را جهت 
ایجاد بانکداری نهادی در دســتور کار قرارداده ایم، تا موجبات 

خلق محصوالت جدید را فراهم آوریم.

دکتــر احمــدی گفــت: در دوره جدید، شــهرداری ها ویترین 
نظــام در زمینــه ارائــه خدمات بــه مردم می باشــند و ما در 
تعامــالت دوطرفــه با شــهرداران محترم آمادگــی داریم در 
 تامیــن مالــی این پروژه ها مشــارکت موثر داشــته باشــیم.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: سیاست های بانک در هیات 
مدیــره به گونه ای تدوین شــده کــه تمامی کارکنان و مدیران 
، خود را در برابر ســرمایه های مردم مســئول دانســته و تالش 
می کنند ارزش افزوده قابل قبولی را برای سهامداران و سپرده 
گذاران ، با بهره گیری از کسب سهم بازارهای جدید ایجاد کند.
دکتــر احمدی در پایان با اشــاره بــه اینکه این بانک طی بیش 
از یک دهه فعالیت توانســته در جلب اعتماد عمومی به خوبی 
عمل کند،گفت: این مهم باعث شــده بانک شــهر در سال جاری 
به عنوان دومین بانک محبوب شهروندان در شبکه بانکی کشور 
معرفی شــود که باعث افتخار این بانک و یک ســرمایه اجتماعی 

قابل اتکا می باشد.

ساختمان جدید شعبه »صابر یزدی« بانک قرض الحسنه مهر ایران در یزد افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در مراســم 
افتتاح ســاختمان جدید این شــعبه )کد ۷۶۲۰( عالوه بر مدیرعامل 
بانک، سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
یزد، عماد شــجاعان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان و 
ســید مجتبی حسینی پور مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 

این استان حضور داشتند.
عظیمی: بانک قرض الحسنه مهر ایران موجب افزایش اعتماد 

عمومی به نظام بانکی شده است
عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری یزد در مراســم 
افتتاح این شعبه گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با عملکرد مطلوب 
خــود در حــوزه بانکــداری بدون ربا و پرداختن به حوزه مســئولیت 

اجتماعی، موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی شده است.
در ادامه این مراســم مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران طی 
سخنانی گفت: هنگامی که بانک قرض الحسنه مهر ایران در ۱۴ سال 
پیش فعالیت خود را آغاز کرد، در ذهن سیاست گذاران این گونه تصور 

نمی شد که به این نتایج مثبت و درخشان برسد.
شمسی نژاد ادامه داد: تصور می شد بانک های قرض الحسنه نیز همچون 
برخی صندوق های قرض الحســنه دچار بحران و مســائلی همچون 
اضافه برداشــت و کســری منابع شــوند. اما اکنون که شاخص های ۲ 
بانک قرض الحســنه مهر ایران و رســالت را بررســی می کنیم، هر دو 
در نســبت هایی همچون تســهیالت پرداختی، کفایت سرمایه، میزان 
معوقات و... عالی عمل کرده اند.شمســی نژاد: شاخص های عملکردی 

بانک های قرض الحسنه کشور بسیار مطلوب است
وی اظهار کرد: اکنون کمترین میزان معوقات را در ۲ بانک قرض الحسنه 
شــاهدیم، همچنین بیشــترین اثرگذاری وام ها را این ۲ بانک انجام 
می دهند. با اینکه کار بانکداری خرد انجام می دهند، شاخص های آن ها 
در حوزه عملکردی بسیار مطلوب است و روز به روز نیز بهتر می شود.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: اکنون بانک مرکزی و 
اشخاص فعال در صنعت بانکداری خواهان بخشیدن امکانات بیشتری 
به این بانک ها هســتند و معتقدند این بانک ها می توانند وظایف خود 

را به خوبی انجام دهند.
شمسی نژاد در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه به اشخاص حقوقی گفت: این نوید را به مشتریان بانک 
می دهیم که عالوه بر وام های خرد و قرض الحسنه به بحث تأمین مالی 
نیز ورود کنیم. حلقه مفقوده ای وجود دارد که شــرکت های کوچک، 
دانش بنیان و بسیار فعال در حوزه خرد که می توانند در حوزه اشتغال، 
مؤثر باشــند، این امکان برایشــان فراهم نیســت که به عنوان شخص 
حقوقی تســهیالت خرد دریافت کنند. این در حالی اســت که چنین 

وام های خردی می تواند بخشی از مشکالت آن ها را حل کند.
وی در همین رابطه افزود: در سیاســت ها و برنامه ها این مورد وجود 
دارد که بانک های قرض الحسنه، عالوه بر وام های خردی که پرداخت 
می کنند، ســقف تسهیالتشــان نیز افزایش یابد. عملکرد بانک های 
قرض الحسنه نشان داده که می توانند کنترل های الزم را انجام دهند.

می توان از سرریز منابع شرکت ها به اقشار کم درآمد تسهیالت پرداخت 
کرد

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار کرد: هر استان و شهری 
را که بررســی می کنیم، بســیاری از صنایع و شــرکت های تولیدی در 
آن فعال هســتند. این شــرکت ها می توانند عالوه بر وام هایی که به 
کارمندان خود پرداخت می کنند، در حوزه مســئولیت اجتماعی نیز 
نقش ایفا کنند. بخشی از منابع این شرکت ها می تواند به اقشاری وام 
داده شود که منابع خاصی در اختیار ندارند. بخشی از جامعه ما اصاًل 
پولی ندارند که بخواهند پس انداز کنند تا از محل معدل حساب ایجاد 
شــده، وام دریافت کنند. می توان از ســرریز منابع شرکت های مختلف 

به این قشر تسهیالت پرداخت کرد.
وی در همین رابطه توضیح داد: برای نمونه، منابع گل گهر در سیرجان 
اســت که از قِبل آن به کارکنان این شــرکت تسهیالت پرداخت شده 
و در عین حال از ســرریز آن به شــهر ســیرجان و روســتاهای اطراف 

کمک می کنند.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران افزود: خوشبختانه شهر یزد 
شــاخص های غرورآفرینی دارد و به خوبی نیز از بحث قرض الحســنه 
حمایــت می کند و آمارهای مناســبی در این حــوزه دارد. امیدواریم 
پوشــش ۳۰ درصدی که در این اســتان داریم تا سال آتی به ۶۰ تا ۷۰ 
درصد برســد و این میزان از افراد در بانک قرض الحســنه مهر ایران 

حساب داشته باشند.
شمسی نژاد همچنین بیان کرد: تقریباً ۳ درصد از نقدینگی استان یزد 
در بانک قرض الحســنه مهر ایران اســت و هدف ما تا یک ســال آینده، 
رساندن این عدد به ۱۰ درصد است. کارکنان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در این استان افراد سخت کوشی هستند و مطمئنم با حضور این 
افراد و با همت و تالش آن ها و همکاری مسئوالن محترم استان، این 
هدف دســت یافتنی است. برکت قرض الحسنه زیاد است. امیدوارم به 
اهداف تعیین شــده برای اســتان یزد دست یابیم و باقیات و صالحات 
مناسبی برای خود داشته باشیم.شعبه صابر یزدی نیازمندی های مردم 

به تسهیالت خرد را پوشش می دهد
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به افتتاح شعبه صابر 
یزدی، گفت: این شعبه در جایی ایجاد شده که می تواند نیازمندی مردم 
به دریافت تسهیالت خرد را به راحتی پوشش دهد. قرض الحسنه باید در 
متن جامعه باشد. نقاط لوکس برای این کار مناسب نیست و باید اقشار 
متوسط به پایین هدف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه باشد. مردم نیز 
از قرض الحســنه استقبال می کنند و شاهدیم نکول دریافت کنندگان 
تسهیالت قرض الحسنه کمتر است. امیدوارم با همکاری کارکنان بانک 

بتوانیم گام های مؤثر بیشتری را در این حوزه برداریم.
وی در ادامــه ضمــن بازدید از بایگانی شــعبه صابر یزدی، با تأکید بر 
ضرورت حذف بایگانی فیزیکی اســناد، خاطرنشــان ساخت: به زودی 
اســتان یزد به عنوان نخســتین استان به صورت آزمایشی این طرح را 

اجرا خواهد کرد.

خبر ویژه

حق بیمه  تولیدی شــرکت بیمه کوثر در ۹ ماه ســال ۱۴۰۰، با ۵۰درصد رشــد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مبلغ ۴هزارو۱۶۵ میلیارد تومان رسید.

طی این مدت، از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت بیمه کوثر، سهم 
رشــته های غیرزندگی به ترتیب ۸۵ و ۸۶ درصد، و ســهم بیمه های زندگی به 
ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد بوده اســت. در این مدت، رشــته های مهندســی، انرژی، 
درمان و باربری شــرکت بیشــترین رشــد فروش را نسبت  به مدت مشابه سال 

گذشته، در میان سایر رشته ها داشته اند.
مسعود طاهری وسیه سری گفت: نسبت خسارت بیمه کوثر در ۹ماه سال جاری 
۴۹٫۴درصد بوده است. وی خاطرنشان  کرد: خوشبختانه در سه ماهه سوم سال 
۱۴۰۰ به نتایج مهمی از جمله صدور مجوز فعالیت بیمه کوثر در منطقه عسلویه، 
دریافت گواهینامه ایزو ۳۱۰۰۰ نسخه ۲۰۱۸ و کسب جایزه طرح فروش بیمه نامه 

بدنه سفری در یازدهمین جشنواره ملی بهره وری دست یافتیم.

گذشت کوثر از 4هزارمیلیارد تومان  فروش ۹ماهه بیمه 

اخبار

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون  آ
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
مــورخ   139760316001003654 شــماره  رای  برابــر 
97/7/29 هیــات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــی حــوزه ثبــت ملــک كرمانشــاه ناحی مســتقر در واحــد ثبت
یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای خســرو 
شــرفی ســه چشــمه فرزند سلمان بشــماره شناســنامه 240 
كدملــی 3251906240 صــادره از كرمانشــاه در ششــدانگ 
در  مترمربــع   57.56 مســاحت  بــه  ســاختمان  بــاب  یــک 
در  واقــع  اصلــی  از 139  فرعــی  پــاک 7  اراضــی  محــدوده 
بخــش یــک حومــه كرمانشــاه بــه آدرس شــهرک تعــاون 
از  ایســتگاه اول كــوی ســوم پشــت بوتــان گاز خریــداری 
مالــک رســمی آقــای فریــدون برومنــد محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/15
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مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:

گذاری مدیریت النگدره در فضای مجازی به ما رسید گرگان برای وا نامه شهرداری 
گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلســتان گفت: نامه شــهرداری 
گــرگان مبنی بر واگذاری مدیریت النگدره در 
فضــای مجازی نه در اتوماســیون اداری و روز 

جمعه تنظیم و برای ما ارسال شده است.
به عبدالرحیم لطفی  اظهارکرد: برای رفاه حال 
شهروندان پارک جنگلی النگدره و ناهارخوران 
در ابتدا به صورت قراردادهای یک ســاله تا دو 
ساله به شهرداری گرگان واگذار شد که نهایتاً 
در قالب طرح با توجه به بیالن این واگذاری ۱۵ 
ساله شد.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلســتان با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی 
نهایت همکاری را در قالب قرارداد با شهرداری 
داشته است، افزود: اساس استفاده این پارک ها 
حفاظت از آنها است و همچنین برای مدیریت 

بهینه، طرحی تدوین شــده که دخالت در این 
پــارک ها را از حالت طبیعی خارج نکند.لطفی 
در خصوص قطع درختان خطرســاز در پارک 
گفت: با وجود سابقه تلخ در گذشته که متاسفانه 
چند تن از شهروندان از جمله یک کودک سه 
ساله جان خود را در برخورد با این درختان از 

دست داد برای جلوگیری از تکرار این حوادث 
بر حســب قانون باید این درختان خطر ســاز 
ســامان دهی شــوند و اداره کل منابع طبیعی 
هــم با توجه به مفاد قــرارداد برای جلوگیری 
از تکــرار هرگونــه حادثه مشــابه برای اجرای 
آن ضرب االجــل تعییــن کرد که متاســفانه 
 شــهرداری آن را فشــار بر این ارگان خطاب 

کرده است.
وی ادامه داد: در پاســخ بند ۹ این قرارداد هم 
تضمین خواســته شده که شهردار گرگان این 
موضــوع را هم عدم همــکاری با این مجموعه 
برشــمرده اســت.لطفی تصریح کرد: در قالب 
قوانیــن مربوط به امور قراردادها برای تضمین 
اجرای مفاد هر گونه قرارداد اشــخاص حقیقی 
و حقوقی و همچنین دولتی این موارد دیده می 

شود که در قرارداد با شهرداری هم این موضوع 
مستثنی نیست.وی گفت: برای بررسی هر چه 
بهتر نیاز به نشســت و بررسی موضوعات است 
که متاسفانه با توجه به پیگیری ها این موضوع 
محقق نشده که به یکباره با نامه شهرداری در 
فضای مجازی نه در اتوماســیون اداری روبرو 
می شویم نامه ای که در روز جمعه ۱۰ دی ماه 
تنظیم شــده است.لطفی عنوان کرد: با ارسال 
یک نامه اینکه شهرداری خود را از هرگونه اتفاق 
مبرا کند، امکان پذیر نیســت و برای تحویل و 
تحول نهایی نیاز اســت ســیر قانونی طی شود 
که در صورت عدم توان شهرداری در مدیریت 
این پارک ها برای حال شهروندان این اداره کل 
برنامه هایی برای واگذاری به اشخاص حقیق و 

یا حقوقی برنامه ریزی خواهد کرد.

شهردار مشهد:

هویتاصلیمشهدبهوجودمضجعامامهشتماست
مشــهد / گــروه اســتان ها: شــهردار 
مشــهد الرضا علیه السالم گفت: هویت 
اصلی این شــهر بــه وجود مضجع امام 
هشــتم اســت و هرآنکس که در این 
شــهر زیســت دارد یاخادم یا زائر و یا 
مجاور است و سبک زندگی خادم، زائر 
و مجــاور الگوی مدیریت ششــم برای 
ترویج فرهنگ رضوی در شــهر است.
ســید عبدا... ارجائی در آیین تکریم و 
معارفه معاون شهردار و رییس سازمان 
اجتماعی وفرهنگی شــهرداری مشهد 
اظهار کرد: هزاران نفر در سراســر دنیا 
امروز دل در گرو  کســی دارند که یک 
بــار او را از نزدیــک  ندیده اند؛ آنها برای 
کسی به عرصه آمدند که فرسنگ ها از 
نظر ظاهری با او فاصله داشتند. امروز ما 
خادم این چنین مردمی شدیم که جای 
شکر و مباهات دارد.وی افزود: انچه من 
فکر میکنم این اســت که در روی این 
کره خاکی و در بین خیل عظیم ارادت 
مندان به ســاحت مقدس اسالم نقش 
خادمین مردم مشهد الرضا علیه السالم 
ویژه اســت. بزرگترین مدال افتخار ما 
نوکــری زائران امام رضا علیه الســالم 
اســت و این فلسفه وجودی شهربوده و 

همــه فعالیت ها و برنامه ها باید مطابق 
با آن برنامه ریزی شود.شــهردار مشهد 
الرضا علیه السالم با اشاره به اینکه چه 
اتفاقی رخ داد که باغ خصوصی در کمتر 
از ۱۳۰۰ ســال به جهان شــهر تبدیل 
شــده است، بیان کرد: این شهر از نظر 
کالبدی به ســمت غرب حرکت کرده 

و دیوار بتنی در شــرق کشــیده شده و 
یک منطقه ممنوعه ایجاد کرده اســت. 
از تولیت آستان قدس بابت توجه ویژه 
به این موضوع و دستورات خوب در این 
زمینه تشــکر می کنم.ارجائی تصریح 
کــرد: هویت اصلی این شــهر به وجود 
مضجع امام هشتم است و هرآنکس که 

در این شهر زیست دارد یا خادم یا زائر 
و یا مجاور است و سبک زندگی خادم، 
زائر و مجاور الگو مدیریت ششــم برای 
ترویج فرهنگ رضوی در شــهر است.

وی با اشــاره به فوت پاکبان منطقه سه 
در حین خدمت اضافه کرد: باید الیحه 
ای در شــورا ایجاد شــود تا به خانواده 

پاکبان ها کمک کنیم.شــهردار مشهد 
الرضا علیه الســالم عنوان کرد: مشهد 
حرم شهر است و تسری صفات امام به 
شــهر راهبرد ما است. شهر باید مهربان 
باشد.ارجائی ضمن اشاره به دفن شهدا 
در میدان شــهدا گفــت: امیدوارم این 
اقدام مبارک باعث تغییر فضا در اصلی 
ترین و هویتی ترین میدان مشهد شود.
وی با اشــاره به انتصاب معاون شهردار 
و رییس ســازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد ادامه داد: هر لشکری 
افسرانی دارد. مانباید متولی حوزه های 
تخصصی شویم بلکه باید از آنان حمایت 
کرده و در کنارشــان باشــیم. ما متولی 
اخالق اجتماعی هستیم.شهردار مشهد 
الرضا علیه الســالم اظهار کرد: اولویت 
ما مســایل اجتماعی است و باید مورد 
توجــه قرار بگیرد همچنین باید کمیته 
های خالقیت اجتماعی در عرصه های 
مختلف راه اندازی شــود و حلقه های 
میانی و تشکل های مردمی فعال شود.
ارجائی با اشاره به حوزه ورزش و بانوان 
تصریح کرد: اســالم زن را به اوج عزت 
رســانده و مــا نیز باید بــه این موضوع 

اهمیت دهیم.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

در شهر جدید هشتگرد انجام شد؛

 برگزاری مراسم بزرگداشت 
 دومین سالگرد شهادت 

سردار حاج قاسم سلیمانی 
البــرز / گروه اســتان ها: مراســمی بمناســبت 
بزرگداشــت دومین ســالگرد شهادت سردار دلها 
حاج قاسم سلیمانی با حضور امام جمعه، سرپرست 
و اعضای هیئت مدیره و مدیران شــرکت عمران، 
شــهردار و شورای اسالمی شهر جدید هشتگرد و 
جمعی از خانواده شهدا و مردم والیتمدار در مسجد 
حضرت ولیعصر )عج( شهرجدید هشتگرد برگزار 
شد. مسئول قرارگاه خاتم االوصیا)ص( استان البرز 
در این مراســم به ذکر رشادت ها و جانفشانی های 
این شهید بزرگوار در مقابله با گروه های تروریستی 
خاصه، گروه تروریســتی داعش پرداخت.حسین 
امیدیان گفت: اقدامات شهید سلیمانی متعلق به 
کل جامعه بشریت بود و تاثیر اقدامات ایشان فرای 
مرزهای جغرافیایی می باشــد و امنیت کشورمان 
نتیجــه اقدامات او بوده اســت.وی گفت: راه حاج 
قاسم عزیز را رفتن با اشک و آه ممکن نیست چرا 
که مســیر حاج قاســم، مسیر والیتمداری است و 
اینگونه می توان از ایشــان الگو گرفت و راهش را 
ادامه داد.حجت االسالم والمسلمین مجید صفدری 
امام جمعه شــهر جدید هشتگرد نیز ضمن عرض 
تسلیت ایام فاطمیه و دومین سالروز شهادت سردار 
ملت شــهید قاسم سلیمانی و برشمردن امتیازات 
برجســته سردار شهید ســپهبد سلیمانی، گفت: 
شــهادت جزئی از قله های کمال اســت و بهترین 
هدیه ای که خداوند به بنده اش می دهد شــهادت 
اســت که این هدیه الهی نصیب حاج قاســم عزیز 
شــده و شهادت او نیز مانند حیاتش، موجب عزت 
اســالم و انقالب شــد.در این مراســم، قاری قرآن 
کریــم به تالوت آیاتــی از کالم اهلل مجید پرداخت 
و ذاکر اهل بیت علیهم الســالم در مصائب حضرت 
فاطمه زهــرا ســالم اهلل علیها نوحه ســرایی کرد و 
اشــعاری در فضلیت جهاد و مجاهدان راه خدا از 

جمله شهید سلیمانی قرائت شد.
  

معاون تولید نیروگاه برق شهید مفتح همدان: 

 واحد شماره یک نیروگاه برق 
 شهید مفتح همدان 

به شبكه سراسری متصل شد
همدان / گروه اســتان ها: معاون تولید نیروگاه برق 
شهید مفتح همدان گفت که واحد شماره یک این 
نیروگاه پس از انجام تعمیرات اساسی، به مدار شبکه 
سراســری تولید برق کشور بازگشت.پژمان اختری 
افزود: واحد شماره یک نیروگاه برق شهید مفتح با 
ظرفیــت تولید نامی ۲۵۰ مگاوات از ۱۷ مهرماه به 
منظور تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.وی 
اظهار داشــت: بر اســاس مجوز صادره از شــرکت 
مدیریت شبکه برق کشور، این واحد به مدت ۹۰ روز 
بنا بر دستورالعمل شرکت سازنده از شبکه برق خارج 
و فرصت تعمیرات داشــت.اختری افزود: دمونتاژ و 
مونتاژ توربو ژنراتور، بازدید یاتاقان ها و ولوهای اصلی 
توربین، ســند بالســت و الینینگ خطوط ۱۸۰۰ 
انتقال آب، خنک کاری برج تر، پمپ ها و تجهیزات 
برج خشک از مهم ترین اقداماتی است که بر روی این 
واحد انجام شد.وی ادامه داد: بازسازی داکت های دود 
و ایر هیتر و اورهال پمپ ها، موتورها و فن های اصلی 
واحد از دیگر اقدامات مرتبط با تعمیرات اساسی واحد 
شــماره یک نیروگاه برق شهید مفتح است.معاون 
تولید نیروگاه برق شهید مفتح همدان تصریح کرد: 
این هفدهمین دوره تعمیرات اساسی در واحدهای 
نیــروگاه بود که با همت و تالش کارکنان نیروگاه و 
مشارکت پیمانکاران داخلی در زمان مقرر اجرا و به 
شبکه سراسری متصل شد.وی انجام موفقیت آمیز 
تعمیرات اساسی را در اوج همه گیری ویروس کرونا 
و محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه علیه 
کشــور اقدامی جهادی برشمرد که نشان از تعهد و 
تخصص مهندسان نیروگاه دارد.اختری زمان اجرای 
فصل دوم تعمیرات سال جاری واحدها را از اواسط 
بهمن تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ اعالم کرد و افزود: 
تعمیرات دوره ای ســایر واحدهای این مجموعه با 
هدف رفع نواقص موجود انجام خواهد گرفت تا هر 
چهار واحد نیروگاه با حداکثر توان وارد پیک مصرف 
تابستان شود.اختری افزود: نیروگاه برق شهید مفتح 
همدان چهار واحد با ظرفیت هر کدام ۲۵۰ مگاوات 
برق دارد و در مجموع با توان تولید یک هزار مگاوات 
برق از مهمترین نیروگاه های کشــور محسوب می 
شود.وی اظهار داشت: عملیات تعمیرات دوره ای و 
اساسی واحدهای تولید برق این نیروگاه از چند ماه 
پیش آغاز شده و به صورت دوره ای هر چهار واحد این 
نیروگاه تعمیر اساسی می شود.معاون تولید نیروگاه 
برق شهید مفتح همدان با اشاره به اینکه امسال به 
خاطر کمبود بارش ها، مشــکالتی در تامین برق به 
وجود آمد، گفت: همچنان انتظار داریم مشــترکان 
اســتان، با مصرف بهینه ما را در ارایه خدمات یاری 
کنند.نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان از چهار 
واحد بخار ۲۵۰ مگاواتی تشــکیل شــده که با عمر 
بیش از ۲۸ ســال نزدیک به ۲ درصد از برق کشــور 
را تأمین می کند، این نیروگاه با ظرفیت تولید هزار 
مگاوات در دشــت کبودراهنگ)کیلومتر ۴۵ جاده 

همدان - تهران(، قرار دارد. 

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر 
ح کرد؛ اهواز مطر

استفاده از ظرفیت نخبگان برای 
ایجاد تحول پایدار در شهر اهواز

خوزستان / شهاز شاعری کریمی
رئیــس کمیســیون محیط زیســت شــورای 
اســالمی شــهر اهواز گفت: برای ایجاد تغییر و 
تحول پایدار در شهر نیازمند حضور شهروندان، 
نخبگان و سازمان های مردم نهاد هستیم.محمد 
مهدی مطیعی در نشســت تخصصی نخبگان و 
کارشناســان شــهری در حوزه محیط زیست و 
فضای سبز، اظهار کرد: اینکه ما فکر کنیم شورای 
شــهر، کمیسیون یا شــهرداری آن هم با وجود 
مشــکالت موجود می تواند گره گشا باشد و کار 
و چالش های شــهر را کاهش دهد قطعاً تصوری 
خارج از منطق و واقعیت های موجود اســت.وی 
افزود: اگر قرار باشد تغییر و تحولی در این شهر 
اتفاق بیفتد، باید پایدار و نهادینه شود و تک تک 
شهروندان، نخبگان فرهیختگان و سازمان های 
مردم نهاد پای کار آمده و نقش خود را به خوبی 
و در مســیر مناسب ایفا کنند.رئیس کمیسیون 
محیط زیست شورای اسالمی شهر اهواز گفت: 
این نشســت ها را برگــزار و مجموعه نخبگان و 
فرهیختگان این حوزه را ساماندهی می کنیم تا 
گروه های مختلف و متناســب با مشکالت اقدام 
کنند و بتوانیم به ســرعت، ارائه راه های چکش 
کاری شــده و مطابق با وضعیت موجود تصمیم 
درســتی بگیریم.وی تصریح کرد: این قول را به 
شهروندان می دهیم که این فرایند، روند و نگاه 
مثبــت که در جامعه فرهیخته و نخبه اســتان 
خوزســتان به خصوص دانشگاه های شهر اهواز 
وجود دارد، نوید روزهای روشــن پیش رو را به 

ما می دهد.

مدیر کل راهداری استان کرمانشاه:

 میزان ترانزیت و حمل کاال 
 در پایانه مرزی پرویز خان 
از یک میلیون تن گذشت

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: میزان 
ترانزیــت و حمل کاال در پایانه مرزی پرویز خان 
شهرستان قصرشیرین از یک میلیون تن گذشت.
کرمی اظهار داشت: بر اساس آمار میزان ترانزیت 
و حمل کاال از ابتدای سال جاری تاکنون از پایانه 
مرزی پرویزخان در شهرســتان قصرشیرین یک 
میلیون و ۴۶۰ هزار و ۴۵۹ تن بوده است.وی افزود: 
میزان بارگیری از مرز به داخل کشور ۵۴۹ هزار و 
۶۶۱ تن کاال بوده و ترانزیت خروجی حامل کاال 
۸۲ هزار و ۶۹۰ تن است.مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل اســتان کرمانشــاه با اشاره به افزایش تردد 
در مــرز پرویز خان، تصریح کرد: ترانزیت ورودی 
حامــل کاال ۵۵۶ هــزار و ۳۳ تن و آمار خروجی 
حامل کاال ۸۲ هزار و ۶۹۰ تن و ورودی حامل کاال 
۲۷۰ هزار و ۴۸۲ تن بوده است.کرمی بیان کرد: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷ هزار و ۷۸۳ کامیون 
ایرانــی و ۳۸ هــزار و ۸۳۷ کامیون خارجی از مرز 
پرویزخان تردد داشته اند.وی عنوان کرد: میزان 
میزان صادرات از پایانه مرزی ســومار ۹۱۳ هزار 
تن بوده است که نسبت به سال گذشته افزایشی 
۶۰۶ درصدی داشــته است.کرمی درباره میزان 
صادرات کاال از پایانه مرزی شیخ صله و شوشمی 
گفت: در پایانه مرزی شیخ صله ۵۲۲ هزار تن کاال 
و پایانه مرزی شوشمی ۲۰۲ هزار تن کاال شامل 
کاشی و سرامیک، میلگرد، محصوالت پالستیکی 
و میوه و تره بار صادر شده است.وی در پایان افزود: 
میزان صادرات از پایانه مرزی خسروی ۹۷۲ هزار 
تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۲۵۰ درصد رشد داشته است.

همزمان با ایام فاطمیه و دومین سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شد؛

له  برگزاری آیین استقبال از ال
شهید گمنام در شرکت توزیع 

نیروی برق استان سمنان
سمنان / گروه استان ها: همزمان با ایام فاطمیه 
و دومین ســالگرد شهادت سیدالشهدا مقاومت، 
حاج قاسم سلیمانی، آئین استقبال از الله شهید 
گمنام دفاع مقدس در شرکت توزیع برق استان 
سمنان برگزار شد.مشاور امور ایثارگران شرکت 
توزیع برق استان با عنوان این مطلب بیان کرد: با 
حضور جمعی از مســوالن و سرپرست شرکت و 
شماری از همکاران، برنامه استقبال و میهمانی 
الله گمنام خوشــنام در این شــرکت به انجام 
رسیده و شرکت کنندگان در این آئین، با قرائت 
فاتحه و نثار شاخه های گل، نسبت به مقام شامخ 
شهیدان به ویژه این شهید واالمقام ادای احترام 
کرده و یا و خاطره شــهدا را گرامی داشــتند.
ابوالفضل همتی اظهار کرد: در این مراسم، پس 
از مداحی، نماینده ولی فقیه در سپاه استان، طی 
سخنانی بر ضرورت انتقال پیام ایثارگران و شهدا 
به آحاد جامعه به خصوص نسل جوان تاکید کرد.
وی یادآور شد: گرامیداشت روز جهانی مقاومت 
و دومین ســال یاد شــهادت ســردار دلها، حاج 
قاسم سلیمانی، میهمانی و استقبال الله گمنام 
و تجلیل از خانواده معّظم شــهید مدافع حرم، 
شهید محمد طحان، از برنامه های این آئین به 

شمار می رود.

استانها 6

به دلیل تامین آب شرب پایدار شهروندان اصفهان صورت گرفت؛

آبفای استان اصفهان  تقدیر شورای شهر از 
اصفهان / گروه اســتان ها: در بیســت و چهارمین جلسه علنی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان از اقدامات شرکت آب و فاضالب در تامین آب 
شــرب پایدار شــهروندان به رغم کاهش منابع آبی و خشک شدن چاه 
ها قدردانی شــد. در این نشســت رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
به موضوع آبرســانی ســیار در تابستان امسال به شهروندان اصفهانی 
اشاره کرد و گفت: توزیع ۶۲ میلیون لیتر آب شرب به وسیله تانکرهای 
آبرسان نشان داد که مسئوالن آبفای استان اصفهان از هر امکانی برای 
خدمت رســانی به شــهروندان اســتفاده می کنند. محمد نورصالحی 
همچنین به اقدامات صورت گرفته در زمینه اصالح، بازسازی و توسعه 
شبکه های آبرسانی و جمع آوری و انتقال فاضالب اشاره کرد و گفت: 
خوشــبختانه آبفای اســتان اصفهان در ۱۲ ســال گذشته همکاری و 
هماهنگی تنگاتنگی با شــهرداری در زمینه اجرای طرح های عمران 
شهری به ویژه در مناطق محروم داشته است. تعدادی از اعضای شورای 
اســالمی شــهر اصفهان نیز در ســخنان جداگانه ای ضمن قدردانی از 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در زمینه تامین آب و گسترش 

شبکه های فاضالب بر تخصیص سهم بیشتری از پساب برای آبیاری 
فضای ســبز شــهری و حفاظت از اکوسیستم تاکید کردند. مدیرعامل 
آبفای اســتان اصفهان نیز با بیان این که از دوره های گذشــته تعامل 
نزدیکی میان شرکت آب و فاضالب، شورای شهر و شهرداری اصفهان 

وجود داشته است گفت: حاصل این همکاری، حل بسیاری از مشکالت 
شهر در زمینه ارائه خدمات استراتژیک آب و فاضالب و سرعت بخشیدن 
به طرح های عمران شــهری بوده است.هاشــم امینی عدالت در توزیع 
آب را از مهم ترین سیاست های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
عنوان کرد و گفت: در سال های اخیر سعی کرده ایم با مدیریت فشار، 
زون بندی شــبکه، اســتقرار سامانه تله متری، هوشمند سازی شبکه 
توزیع و در نهایت آبرســانی ســیار، آب مورد نیاز شهروندان اصفهانی 
را از مرکز تا محالت حاشــیه ای و محروم شــهر به عدالت توزیع کنیم. 
وی توســعه شــبکه های جمع آوری، انتقال و دفع فاضالب را از دیگر 
سیاســت های آبفای اســتان اصفهان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 
۹۵ درصد کالن شهر اصفهان تحت پوشش خدمات فاضالب قرار دارد. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت 
های دانش بنیان جهت ســاخت پکیج های کوچک تصفیه فاضالب 
برای مجتمع های مســکونی و اســتفاده از آب خاکســتری در آبیاری 

فضای سبز آن ها تاکید کرد.

خبر ویژه

سمنان / گروه استان ها: مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان گفت: ۱۵ دی ماه، 
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۰ است.مدیر 
کل امور مالیاتی اســتان ســمنان گفت: ۱۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۰ است.جواد انوری گفت: براساس قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، مودیان مالیاتی حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل 
مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند؛ براین اساس، آخرین مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوه دوره سه ماهه سوم ) پاییز ( ۱۴۰۰ ، روز چهارشنبه 

۱۵ دی ماه می باشد.مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان کرد: مودیان 
می توانند از طریق درگاه ملی مالیات به آدرسWWW.INTAMEDIA.IR ، قسمت 
مالیات بر ارزش افزوده میز خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی، اطالعات تکمیلی 
در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام 
کنند.وی یادآور شــد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل 
پاییز ۱۴۰۰ را تا پایان مهلت مقرر ارائه نکنند، عالوه بر محرومیت از تســهیالت 

و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهد شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان:

1۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز است
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ویژه از جامعه

کوتاه از جامعه

ایــن روزها، ورود تکنولــوژی به تمامی 
زمینه های زندگی بشری اجتناب ناپذیر 
شــده اســت. یکی از این زمینه ها، حوزه 
سالمت و بهداشت و درمان است که خود 
بر پایه پیشرفت علم بنا شده است. نمود 
تکنولوژی در حوزه بهداشت و درمان تنها 
به اختراع ابزار و تجهیزات پزشکی خالصه 
نمی شود بلکه امروزه شاهد تاثیرات مثبت 
و مفیــد فناوری اطالعــات در این حوزه 
هستیم. نسخه نویسی الکترونیکی یکی 
از فواید به کارگیری تخصص های فناوری 
اطالعات در حوزه پزشکی و درمان است. 
اجــرای طرح نســخه الکترونیکی که از 
ســال ۹۵ در کشــور آغاز شده است، طی 
ســال های گذشته رواج بیشتری یافت و 
مرور به مصوبه ای الزم االجرا تبدیل شــد 
و در نهایت اجرای طرح نســخه نویســی 
الکترونیک و عدم پذیرش نسخ کاغذی از 
ابتدای دی ماه سال جاری توسط سازمان 

های بیمه گر، آغاز شد.

برخی پزشكان زیر بار نسخه نویسی 
الكترونیک نمی روند

نایــب رییس انجمن داروســازان ایران 
بــا بیــان اینکه در ابتدای ســال ۱۳۹۹ 
مشــارکت در نســخه الکترونیــک پنج 
درصــد بود، گفت: این درحالیســت که 
اکنون در بیمه ســالمت به ۱۰۰ درصد 
رســیده و در تامین اجتماعی هم بیش از 
۶۰ تا ۷۰ درصد نسخ الکترونیک شده اند 
کــه امیدواریم تا پایان ســال به صورت 
پلکانی افزایش یابد و تا اردیبهشــت ماه 
نســخه کاغذی به طور کامل جمع شود. 
خوشبختانه با مجوزی که مبنی بر ادامه 
کار با نســخه کاغذی تا سقفی مشخص 
از ســوی ســازمان تامین اجتماعی داده 
شــد، به مردم شــوک وارد نشــد و دچار 
سرگردانی نشــدند. زیرا برخی پزشکان 
زیر بار نسخه الکترونیک نمی روند و باید 
بــه تدریج این موضــوع را رفع کرد. باید 
در فرصت باقی مانده فکری شود که همه 
پزشــکان وارد نسخه نویسی الکترونیک 
شــوند.دکتر ســید علی فاطمی گفت: 
متاسفانه سایر بیمه ها مانند بیمه وزارت 
نفت، بیمه کمیته امداد، نیروهای مسلح 

و ... هیچکدام هنوز به نسخه الکترونیک 
متصل نشــده اند. البتــه باید توجه کرد 
که  مشــکالتی که سیستم نسخه نویسی 
الکترونیک در کشــور مبتالبه  آن است، 
همچنان پابرجاست. مهمترین مشکلی 
کــه دارد، مشــکل در زیرســاخت های 
ارتباطی و پشتیبانی است که درست کار 
نمی کنند که در داروخانه بیشتر خودش 

را نشان می دهد.

از منشی های نسخه نویس تا امكان 
اشتباه در دارونویسی

فاطمــی گفت: بحث امضای الکترونیک 
همچنــان وجود دارد که باید با همکاری 
نظــام پزشــکی بحث امنیــت امضای 
الکترونیک درســت شود. در حال حاضر 
پزشکان با نام کاربری و رمز عبور نسخه 
الکترونیک می نویسند و گاهی دیده شده 
برخی پزشکان این نام کاربری و رمز عبور 
را به منشــی خود می دهند که نسخه را 
بنویســد. حال در مواردی شاهد بودیم 

که منشــی مطب دارویی را اشتباه وارد 
سیســتم کرده اســت. باید تعریف شود 
که پزشــکان بر اساس تخصص شان چه 
داروهایــی را می تواننــد تجویز کنند. 
مثــال در موردی پیــش آمده که بجای 
۵۰ قرصی که باید تجویز می شــده، ۵۰ 
آمپول نوشته شده و اگر دارو به بیمار داده 
می شد، ممکن بود منجر به از بین رفتن 
بیمار شود. برخی پزشکان به داروخانه ها 
اعــالم می کنند که من نام کاربری و رمز 
را می دهم و نســخه پیچ نســخه را وارد 
کند، اما کار بســیار پر مســئولیتی است 
واگر دارویی اشــتباه شــود، چه کسی 
می خواهد مسئولیت آن را بپذیرد؟. اگر 
امضای الکترونیک راه اندازی شــود، این 
مشــکالت رفع می شود که نظام پزشکی 
بایــد مقدمات این کار را فراهم کند.وی 
گفــت: در حال حاضر در ســامانه های 
نسخه الکترونیک پزشکان آزادند که هر 
دارویی را انتخاب کنند، اما بیمه متناسب 
با تخصص پزشک داروها را تحت پوشش 

قرار می دهــد. باید در انتخاب داروها از 
ســوی پزشک هم این مالحظات وجود 
داشــته باشد.در عین حال بحث امنیت 
سامانه های نسخه الکترونیک هم مطرح 
اســت که هنوز گواهی امنیتی نســخه 
الکترونیک صادر نشده است. باید گواهی 
امنیتی برای حفظ این سیستم به صورت 
جدی پیگیری شــود تا مورد دستبرد و 

هک قرار نگیرد.

لزوم کدینگ یكسان داروها در 
سامانه های نسخه الكترونیک

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان 
اینکه چالش دیگر در نسخه الکترونیک، 
بحــث کدینگ یکســان داروهاســت، 
گفــت: در حال حاضر کدینگ داروها در 
سیســتم های نسخه الکترونیک یکسان 
نیست و این وظیفه وزارت بهداشت است 
که ایــن اقدام را انجام دهد. داروخانه ها 
مجبورنــد همزمــان به چند ســامانه 
مراجعه کنند که بســیار وقت گیر است. 

یعنــی بیمه تامین اجتماعی را جداگانه 
و بیمه ســالمت را جداگانه ببینند. اگر 
کدینگ استاندارد برای داروها اجرا شود 
و هر دارو در همه ســامانه های بیمه ای 
و داروخانه ای و ســامانه تی تک یک کد 
مشخص داشته باشد و یک سیستم باشد 
که به پرونده الکترونیک ســالمت بیمار 
متصل باشــد و کدینگ یکســان داشته 
باشــد، مشــکالت ما بسیار کم می شود. 
فاطمی درباره امــکان ارتباط داروخانه 
با پزشــک نســخه نویس در صورت بروز 
اشــتباهی در نســخه، گفت: این امکان 
در ســامانه پیش بینی شــده و داروساز 
می تواند با هماهنگی پزشــک دارویی را 
که اشــتباه شده، تصحیح کند. در عین 
حــال پیش بینی های خوب دیگری هم 
در ســامانه شده اســت. به عنوان مثال 
اینکه نســخه های تیپیک یک پزشک در 
سامانه تعریف شده است. زیرا بسیاری از 
پزشکان نسخ مشابه می نویسند تا بتوانند 
برای بیماران مختلف با یک تشــخیص، 
یک نسخه را تکرار کنند و مجبور نباشند 
برای هر بیمار در سیســتم دارو را ســرچ 
کننــد. وی گفت: البتــه هنوز داروهای 
ترکیبی وارد سیســتم نشــده اند. البته 
بسیاری از آنها مشمول بیمه هم نیستند. 
اگر قرار باشد دارویی تحت پوشش بیمه 
قرار گیرد، باید مواد اولیه و شــرایط آن 
در ســامانه ها ثبت شــود. نایب رییس 
انجمن داروســازان ایــران تاکید کرد: 
زیرساخت های ارتباطی و پشتیبانی هم 
بســیار مهم است که تقویت آن بر عهده 
خود سازمان های بیمه گر است. باید این 
ارگان ها باهم بنشینند و این مشکالت را 
رفع کنند تا از ابتدای اردیبهشت سیستم 
نســخه الکترونیک بدون ایراد کارش را 
انجام دهد. در عین حال امیدواریم سایر 
بیمه ها هم به این سیستم متصل شوند. 
همچنین بیمه هــای مکمل درمان هم 
باید در این سیستم دیده شوند. در حال 
حاضــر بحث بیمه هــای مکمل باری به  
دوش داروخانه هاست که برای پرداخت 
هزینه از داروخانه پرینت می خواهند. اگر 
این بیمه ها هم به سیستم متصل شوند، 

مشکل بیماران بسیار کمتر می شود.

7جامعه
»قانون حمایت از خانواده 

 و جوانی جمعیت« 
در آموزش و پرورش

سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و 
توســعه منابع وزارت آموزش  و پرورش 
در بخشــنامه ای »قانــون حمایــت از 
خانــواده و جوانــی جمعیــت« را بــه 
ادارات کل آموزش  و پرورش استان ها، 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی 
و کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان ابالغ کرد. در بخشنامه ارسالی 
از ســوی سعید عسکری آمده است که 
پیــرو ابالغ قانــون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت از سوی رئیس مجلس 
شــورای اسالمی به دولت و معاون امور 
مجلــس دولت به تمــام وزارتخانه ها، 
سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای 
انقالبی و استانداری های سراسر کشور، 
این بخشــنامه جهــت رعایت قوانین و  
مقررات موضوعه ابالغ می شــود. قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به 
صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی ارائه و بر اساس اصل 
هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب و 
پس از موافقت مجلس شورای اسالمی 
بــا اجرای آزمایشــی آن به مدت هفت 
ســال در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به تایید 
شورای نگهبان رسیده است. این قانون 
۷۳ ماده ای سعی در حمایت از جوانان 
در آســتانه ازدواج یــا زوجیــن جوان، 
زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، 
حمایت از مادران برای دوران بارداری، 
زایمــان و شــیردهی، بهبــود کیفیت 
زایمان طبیعی و ارائه تســهیالت برای 
آن، حمایت از خانواده های دارای ســه 
فرزند و بیشتر، حمایت های مالی برای 
تولد چند قلوها، حمایت از مادران شاغل 
و طلبه و دانشجو و حتی غیر شاغل دارد. 

معاون مرکز ســامت محیط و کار 
وزارت بهداشت؛

 رعایت پروتکل ها به زیر 
۵۰ درصد نزول کرده است

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، از نزول رعایت پروتکل 
های بهداشتی در کشور ابراز نگرانی کرد 
و گفت: امیدواریم مجبور نشویم دوباره، 
محدودیت ها را اعمال کنیم.محســن 
فرهادی افزود: ســرعت انتقال ســویه 
اومیکرون خیلی بیشــتر از دلتا است و 
متأسفانه در هفته های اخیر شاهد نزول 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 
هســتیم.وی ادامه داد: بررسی های ما 
نشان می دهد که به طور میانگین میزان 
رعایت پروتکل ها به زیر ۵۰ درصد نزول 
کرده است.فرهادی افزود: تجربه نشان 
داده هــر جا که شــاهد نــزول رعایت 
پروتکل ها بوده ایم، بیماری ســریع تر 
گســترش پیدا کرده اســت.وی افزود: 
عــادی انگاری و رهاســازی پروتکل ها 
وابســته به حجم زیاد واکسیناســیون 
است، اما در خصوص اومیکرون شرایط 
فــرق می کند.فرهادی گفت: اگر ۳ دوز 
واکسن زده باشیم و پروتکل ها را رعایت 
کنیم، می توانیم از ابتالء مصون بمانیم.
وی با عنوان این مطلب که بیشــترین 
موارد نزول پروتکل ها در باشــگاه های 
ورزشی، استخرها، تاالرها و رستوران ها 
بوده اســت، افزود: متأســفانه در این 
اماکن ماســک را بــر می دارند و تهویه 

هم نامناسب است .

تداوم بارندگی در کشور
رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطــرات وضع هــوا گفت:  
امــروز چهارشــنبه)۱۵دی ماه( برای 
اســتان های ساحلی دریای خزر بارش 
بــاران و کاهش نســبی دما پیش بینی 
می شــود.صادق ضیائیــان افــزود: با 
عبــور امواج تراز میانی جو برای مرکز، 
ارتفاعــات و دامنه های البرز و زاگرس 
مرکزی، شمال شرق، شرق بارش باران و 
برف و وزش باد شدید موقت و در شمال 
غــرب بارش پراکنــده انتظار می رود.

ضیاییان افزود: پنجشنبه )۱۶دی ماه( 
بارش در اســتان های کرمان، سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی و با شدت 
کمتر در خراســان رضوی، یزد و شرق 
هرمزگان ادامه خواهد داشــت و اواخر 
وقت این روز ســامانه بارشی از جنوب 
شرق کشور خارج خواهد شد.وی افزود: 
جمعه)۱۷دی ماه( در غالب نقاط کشور 

جوی پایدار پیش بینی می شود. 

ح کرد؛ یک روان شناس  مطر

معایب و محاسن کالس های 
مجازی برای دانش آموزان 

یــک روان شــناس در خصــوص معایب 
و محاســن کالس هــای مجــازی بــرای 
دانش آمــوزان، گفــت: آمــوزش مجازی 
از بعضــی جهــات بســیار خوب اســت و 
موجب می شــود که برخــی مهارت ها در 
دانش آموزان تقویت شود؛ برای مثال یکی 
از این مهارت ها این است که دانش آموزان 
این آگاهی را کســب می کنند که بیش از 
قبل به دنبال یادگیری باشــند چرا که در 
کالس های حضــوری معلم دانش آموزان 
را می بینــد و هنگامی که مطلب درســی 
را متوجه نشــوند، چندیــن بار آن را برای 
آن ها توضیح می دهد و این در حالی است 
کــه در کالس های مجازی به این دلیل که 
معلــم از نزدیک بــا دانش آموزان برخورد 
ندارد، گاهی متوجه این موضوع نمی شــود 
که فردی در کالس مطلب درســی را یاد 
نگرفته است.فرشــته کریمــی زاده ادامه 
داد: در کالس هــای مجازی دانش آموزان 
به نسبت کالس های حضوری بیشتر روی 
پای خودشــان می ایستند و سختی درس 
خواندن را بیشــتر احســاس می کنند و از 
این رو برای سال های بعد آمادگی بیشتری 
دارند و هم مانند دانشــجویان خودشان به 
دنبــال فراگیری هســتند و دیگر اینگونه 
نیســت که منفعالنه و توسط فرد دیگری 
مطالب درســی را بیاموزند و خودشــان را 
هم نســبت به یادگیری مفاهیم درســی 
مســئول می دانند، همچنین کالس های 
مجازی ســبب می شــود که مهارت برنامه 
زیری درسی و تنظیم ساعات درس خواندن 
به نســبت گذشته در دانش آموزان تقویت 
شــود.وی با بیان اینکه کالس های مجازی 
قــدرت فراگیــری مطالب درســی تنها از 
طریق شنیدن را تقویت می کند و قدرت را 
تجزیه، تحلیل و تخیل را باال می رود، افزود: 
کالس های مجازی همچنین اعتماد به نفس 
کودکان و نوجوانان را افزایش می دهد البته 
ممکن اســت دانش آموزان در ابتدای آغاز 
این شــیوه آموزشی خسته و ناامید شوند، 
اما به تدریج توانایی حل مسلئه را از طریق 
مراجعه به منابع مختلف پیدا می کنند و این 
مهارت را به دســت می آورند که خودشان 
به دنبال فراگیری دروس بپردازند و از این 
رو اعتماد به نفس آن ها تقویت می شــود.
وی با اشاره به اینکه از طرفی دیگر استفاد 
از فضای مجازی برای آموزش این موضوع 
را به دانش آمــوزان یاد می دهد که فضای 
مجازی تنها برای ســرگرمی مورد استفاده 
قرار نمی گیرد و کاربرد آموزشی هم دارد و 
از این رو می تواند دانش آموزان را به سمت 
استفاده بهتر از این فضا هدایت کند، اظهار 
کرد: حتی نحوه ارتباطی که دانش آموزان 
در فضای مجازی با یکدیگر دارند، می تواند 
به رشد کودکان و نوجونان در نحوه استفاده 
از فضای مجازی کمک کننده باشــد البته 
خانواده ها در آموزش مجازی نقش بسزایی 
دارند و این شــیوه آموزشــی کار را برای 
خانواده هــا ســخت کرده اســت و توصیه 
می شــود که والدین تا حد امکان بگذارند 
دانش آموزان روی پای خودشــان بایستند 
تا مسئولیت پذیدتر شوند و اعتماد به نفش 
بیشتری داشــته باشند.وی افزود: اما این 
شــیوه آموزشــی مضراتی هم دارد و برای 
مثال در کالس های حضوری دانش آموزان 
از نزدیک با یکدیگر و معلمشان در ارتباط 
هســتند و از ایــن رو مهارت های ارتباطی 
آن ها به خوبی رشــد می کند که متاسفانه 
ایــن امــکان در کالس های مجازی وجود 
نــدارد و بــه طور کلی به نظر می رســد که 
اســتفاده از آموزش مجــازی و حضوری 
در کنار هم نســبت بــه بهره گیری از یک 
نوع شــیوه آموزشــی بهتر بتواند رشــد 
دانش آموزان را از جهات مختلف به همراه 

داشته باشد.
 

رئیس پلیس پایتخت اعام کرد؛

کشف 7۰۲ شیء عتیقه  مربوط 
به دوره ساسانی در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت گفت: ۷۰۲ قلم عتیقه 
مربوط به دوره ساسانی در پایتخت کشف 
شد.ســردار حسین رحیمی افزود: افرادی 
ســعی داشتند تا این ســکه ها و ظروف را 
از کشــور خارج کنند.این سکه ها نخستین 
سکه هایی هستند که در ایران ضرب شده 
انــد.وی از دســتگیری تمام اعضا این باند 
خبر داد و گفت: برخی از این اقالم آنچنان 
با ارزش و قیمتی هســتند که کارشناسان 
نتوانسته اند قیمتی برای آنان تعیین کنند.

به گفته وی، خریدار این عتیقه ها فردی از 
کشــورهای حاشیه حوزه خلیج فارس بود 
که این اشــیا را از شــهرهای جنوب کشور 
توســط رابط های خود خریداری کرده و 
در ادامــه بــا تحویل آن به متهم مذکور در 
صدد قاچاق این آثار باســتانی به خارج از 

کشور بوده است.

خبر ویژه

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید 
براینکه مهمترین بخش در مبارزه با مواد مخدر پیشــگیری اســت و رسانه ها 
هم در این زمینه نقش بسیار موثری دارند، گفت: هرچه آگاهی خانواده را باال 
ببریم و خانواده مســتحکم ایجاد کنیم و کنترل روی بچه ها به صورت علمی 
بیشــتر شــده و آگاهی در مدارس و محیط های آموزشــی و کار باال برود و این 
آموزش را بدهیم که این مواد درمان هیچ دردی نیستند و دردهای زیادی را 
به دردها اضافه می کنند و از شایعاتی مانند اینکه مصرف این مواد مشکالت 
جســمی و جنســی و مشکالت زناشویی را برطرف می کنند با آموزش درست 

جلوگیری کنیم.رضا تویســرکانمنش با بیان اینکه در کل کشــور در میان 
مردان همچنان الگوی مصرف سنتی افیونی یعنی تریاک غالب است، گفت: 
بــه طــور قطع و یقین مواد مخدر درمان هیچ دردی نیســتند و اگر کاربردی 
هم داشــته باشــند در پزشــکی به صورت کنترل شده و در مدت کوتاه است. 
شواهد متاسفانه نشان دهنده این است که مصرف شیشه و حشیش در کشور 
باالرفته اســت همانطور که میزان کشــفیات نیز زیاد شــده است و این نشان 
می دهد که میزان تولید و ترانزیزت نیز باالرفته اســت این الگوی مصرف در 

زنان و نوجوانان نیز غالب تر است.

الگوی رایج مصرف مواد در بین نوجوانان و زنان چیست؟

رئیس جمعیت هال احمر خبر داد؛

گرفتار در حوادث جوی اخیر امداد رسانی هالل احمر به هموطنان 
رئیــس جمعیت هالل احمر با اشــاره به اینکه 
طی روزهای گذشــته، ۲۹ استان کشور، متاثر 
از برف و کوالک و سیل و آبگرفتگی بودند، افزود: 
۸۷ شهرســتان در ۱۷ استان آذربایجان غربی، 
اردبیل، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، کرمان، 
کهگیلویــه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
زنجان، سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان، 
خراســان جنوبی، لرستان، مازندران، هرمزگان 
و یــزد به خدمات امــدادی نیازمند بودند و در 
ایــن اســتان ها در مجموع بــه ۲۰ هزار و ۵۲۶ 

نفر امدادرســانی شده است.پیرحسین کولیوند 
گفت: امدادگران و نجاتگران هالل احمر در این 
مدت به متاثران از حوادث جوی در ۲۵۹ منطقه 
شامل ۴۹ شهر، ۱۶۸ روستا، ۱۱ منطقه عشایری 
و ۳۳ محور کوهســتانی خدمت رســانی کرده و 
عالوه بر اســکان اضطراری ۳۲۳۲ نفر )برپایی 
ســه اردوگاه در چابهار با ظرفیت ۵۰۰ نفر و در 
کنارک با ظرفیت ۱۰۶ نفر(، به چهار نفر خدمات 
درمان ســرپایی ارائه کرده، ۷۳ نفر را به مناطق 
امــن و پنــج نفر را نیز بــه مراکز درمانی منتقل 

کردنــد. همچنین ۶ نفر در ســیل وآبگرفتگی 
شهرســتان های داراب، المرد، بیرم، سیرجان و 
مهرستان جان خود را از دست دادند.وی افزود: 
در عملیات امدادرســانی به متاثران از حوادث 
جــوی در ایــن مدت، از ۲۳۳ واحد مســکونی 
تخلیــه آب انجــام و ۱۷۵ خــودرو نیز از برف و 
ســیل رهاسازی شــد.کولیوند با اشاره به اینکه 
امدادرســانی در ۶۱ شهرســتان متاثر از سیل و 
آبگرفتگی در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، کرمان، فارس، بوشــهر، خوزستان و 

خراسان جنوبی ادامه دارد، از توزیع ۳۰۲ دستگاه 
چادر، ۱۶۰۱ تخته موکت، ۳۰۴۵ تخته پتو، ۱۶ 
هزار و ۳۰۳ کیلوگرم نایلون، ۹۹۳ بسته غذایی، 
۲۸۱۲ کیلوگرم برنج، ۴۴ کیلوگرم خرما، ۱۵۹۰ 
قوطی کنســروجات، ۳۰۷ شعله والور و ۲۴۶۵ 
بطری آب معدنی میان حادثه دیدگان توزیع شد. 
یادآور می شود عملیات امدادرسانی به متاثران 
از ســیل و آبگرفتگی و برف و کوالک روزهای 
گذشته در کشور با تالش ۴۷۹ تیم شامل ۱۹۲۶ 

نیروی عملیاتی هالل احمر انجام شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

ساختار بودجه سالمت اصالح می شود
رئیس کمیته ســالمت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
اظهار کرد: در نشســت کمیته ســالمت الکترونیک کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شــورای اســالمی پیشــنهادات بودجه ای کمیته برای 
پیش بینی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ جمع بندی و نهایی شد. نشست های 
کمیته با حضور مســئوالن و کارشناســانی از دستگاه های اجرایی و ناظر، 
دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس با انسجام و وحدت رویه انجام 
و چکش کاری خوبی بر روی پیشــنهادات نهایی کمیســیون بهداشت در 
حوزه پرونده سالمت الکترونیک انجام شده است. فاطمه محمدبیگی افزود: 
تالش کردیم با اطمینان خاطری پیشنهادات را ارائه و خالءهای قانونی را پر 

کنیم و در مسیر کاهش هزینه کرد مردم از جیب، شفافیت نظام سالمت، 
دسترسی بیشتر مردم و سامانه ای و دیجیتال کردن سالمت گام برداریم 
البتــه دیجیتــال کردن یکی از ابزارهای تحقق دولت الکترونیک و عدالت 
است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در 
ادامه تاکید کرد: در الیحه بودجه ۱۴۰۱ بحث سالمت الکترونیک کلی 
دیده شــده و نظام ارجاع، پزشــک خانواده و نسخ الکترونیک تنها در یک 
بند گنجانده و برای عملیاتی کردن آنها تنها ۱,۳۹۸ میلیارد تومان پیش 
بینی شده در حالی که اگر بخواهیم فقط نظام جامع سالمت الکترونیک 
را بر مبنای دیتاسنترهایی که باید نصب و هوشمندسازی نظام سالمت 

انجام شــود را مورد توجه قرار دهیم تنها برای اجرای پروژه زیرســاختی و 
تکمیل آن به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع الزم داریم.وی افزود: در 
مجموع برای تکمیل حوزه سالمت الکترونیک که در برنامه های توسعه 
و قوانین سنواتی بودجه پیش بینی شده ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه 
الزم داریم در حالی که بودجه در نظر گرفته شده حدود ۷ دهم درصد از 
بودجه کل سالمت برای سه موضوع مهم است و به نظر می رسد که اهمیت 
موضوعی و زیرساختی سالمت الکترونیک مورد غفلت قرار گرفته است 
و در حال تالش هستیم که در کمیسیون های بهداشتی و تلفیق اصالح 

ساختار بودجه حوزه سالمت را مورد توجه قرار دهیم.

کرد؛ کار  آغاز به  گرهایش  نسخه نویسی الكترونیک با همه اما و ا

چالشهاینسخهنویسیالکترونیک
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مدرسه دارالفنون؛
یادگار امیر کبیر در ناصر خسرو

نخســتین مدرســه به ســبک و سیاق 
اروپایــی به نام »دارالفنون« ۱۶۱ ســال 
قبــل در تهران، خیابان ناصری، محدوده 
ارگ ســلطنتی تاسیس شــد. این بنای 
فرهنگی که باعــث دگرگونی و تحوالت 
فکری ایرانیان شد، مدیون میرزا تقی خان 
امیر کبیر اســت. در دوران صدارت ســه 
سال و ۴۵ روزه امیرکبیر، نخستین مرکز 
آموزشــی که از آن به اســم دانشگاه نوین 
ایران یاد می کنند بنا نهاده شد. امیر تحت 
تاثیر مســافرت هایی که به اروپا داشت به 
شدت عالقه مند به تاسیس مدرسه ای شد 
که در ســطوحی باال تر از مدارس ابتدایی 
و متوسطه باشد. از این رو تصمیم گرفت 
ســاختمانی برای تدریس علوم جدید در 
تهران تاســیس کند. وی نام دارالفنون را 
برای این مدرسه جدید در نظر گرفت که 
معادل اصطالح فرنگی »پلی تکنیک« بود. 
این مرد وطن پرســت در نخســتین سال 
صدارت خود موافقت ناصرالدین شــاه را 
برای تاســیس دارالفنون جلب و شخصا 
محل ســاختمان آن را تعیین کرد و برای 
بنای مدرســه میرزا رضای مهندس باشی 
را - کــه از نخســتین محصالنــی بود که 
توسط عباس میرزا به لندن فرستاده شده 
و مهندســی را با موفقیت به اتمام رسانده 
بود- در نظر گرفت. مهندس باشــی ابتدا 
نقشه ساختمان را کشید و انجام کار را به 
محمدتقی خان معمارباشی دولت واگذار 
کرد. ســاختمان دارالفنــون در محوطه 
وســیعی در شمال ســاختمان سفارت 
روس بین خیابان ناصری )ناصرخســرو( 
و الماســیه )باب همایون( ســاخته شد. 
درب ورودی این مدرســه ابتدا در خیابان 
الماســیه بــود که بعد ها بــا افزودن تاالر 
نمایشــی به مدرســه، به خیابان ناصری 

انتقال یافت.
ساخت بنای دارالفنون قریب به یک سال 
به طول انجامید و در اواخر ســال۱۲۶۷ 
هجری قمری، به پایان رســید و در سال 
۱۲۳۰  خورشــیدی )۱۲۶۸ ه. ق( افتتاح 
شــد. این ســاختمان ۵۰ اتاق داشت که 
قســمتی از دیوارهــای آن بــه گچبری، 
نقش هــا و تذهیبات بدیع آراســته بود. 
همه اتاق ها یک شــکل و به یک اندازه و 
به صــورت مربع با چهار متر عرض و طول 
بود و جلوی هر اتاقی یک ایوان قرار داشت.

معماری مدرسه دارالفنون
بنــای دارالفنون در حال حاضر دارای دو 
ورودی اســت که در خیابان ناصرخسرو 
قرار دارد. ســاختمان حیاط مرکزی دارد 
کــه اتاق ها در چهــار طرف حیاط، در دو 
طبقه قرار گرفته اند. در ســمت شــمال 
مدرســه یک حیاط نیز واقع شــده است 
کــه به عنوان حیاط بازی از آن اســتفاده 
می شــود. در جبهه جنوبی، ســالن آمفی 
تاتر و نمازخانه و ســکوی نمایش تاتر به 
ابعــاد ۵/۶*۷ متر قــرار دارد. انبار نیز در 
جبهه شرقی است که مستقیما به خیابان 

ناصر خسرو راه دارد.
نمای مدرسه توسط آجر پنج سانت تزیین 
شــده اســت و در بخش جنوبی مدرسه، 
ســالن اصلی قــرار دارد. در بقیه جهات، 
اتاق ها در دو طبقه ســاخته شده اند و راه 
ارتباطی به طبقه  باال از چهار راه پله صورت 
می گیرد که در گوشــه  های شمال شرقی 
و جنوب شــرقی و جنوب غربی هســتند. 
دیوارهــای آجری بــا اندود گچ و خاک و 
بعد کاهگل است و روی آن را با مالت گچ 
پوشانیده اند. هر اتاق دارای یک ورودی و 
یک پســتو است. در بعضی اتاق ها، پستو 
تبدیل به ورودی شــده اســت و اتاق ها 
فاقد پســتو و دارای دو ورودی هســتند. 
بزرگ ترین اتاق فعلی مســجد در بخش 

غربی حیاط مرکزی واقع شده است.

بازدید از مدرسه دارالفنون
برای بازدید از مدرسه دارالفنون می توانید 
در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ 

تا ۱۶ به آن مراجعه کنید.
بازدید از این مجموعه رایگان است.

گردشگری

پس از ظهور ســویه جهش یافته اُمیکرون اخیرا در فرانســه دنیای پزشکی 
 .B یا IHU دوباره در حالت آماده باش قرار گرفته اســت.، ســویه جدید که
۱.۶۴۰.۲ نامیده می شــود، برای اولین بار در ماه گذشــته در این کشــور 
شناســایی شــد اما اکنون به دلیل توجه کارشناســان جهانی در تیتر اخبار 
بین المللــی قرار گرفته اســت.در حال حاضــر حداقل ۱۲ مورد ابتال به این 
ســویه در نزدیکی منطقه مارســی فرانســه تایید شده و مشخص است که 
بســیاری از بیماران به دلیل ابتال به آن در بیمارســتان بســتری شــده اند.
اعتقاد بر این اســت که ســویه IHU توسط مسافرانی که به کشور آفریقایی 
کامرون ســفر کرده اند، به فرانســه منتقل شــده است.این سویه دارای ۴۶ 

جهش است که کارشناسان نگرانند این جهش ها به معنای مقاومت آن در 
برابر واکسن های موجود باشد اما نکته مثبت این است که به نظر نمی رسد 
ســویه جدید به ســرعت در حال گسترش باشد.این سویه توسط محققان 
موسســه بیمارســتان عفونی مدیترانه)IHU( کشــف شده اما هنوز توسط 
سازمان بهداشت جهانی)WHO( مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین 
هیچ مدرک مشــخصی وجود ندارد که این ویروس جدید از مرز فرانســه 
عبور کرده باشــد؛ اگرچه ادعاهای تایید نشــده  نشان می دهد این سویه بر 

اساس احتماالت قبال وارد بریتانیا شده است.
پروفســور فیلیپ کولســون، رئیس بخش کشف این سویه جدید، جزئیات 

آن را در مقاله ای که ماه گذشته به صورت آنالین منتشر شد، ارائه کرد اما 
این مطالب هنوز در یک مجله پزشکی منتشر نشده است.

وی نوشت: ما چندین مورد از این سویه جدید در منطقه جغرافیایی مارسی 
داریم. نام آن را سویه IHU گذاشتیم که ۲ ژنوم جدید آن به تازگی ارائه شده 
است.ادعا شده مورد شاخص مبتال به این ویروس مردی کامال واکسینه شده 
بود که از سفر به کامرون در ماه نوامبر بازگشته و یک روز قبل از مراجعت 
عالئم تنفسی خفیفی داشت و نتیجه آزمایش وی مثبت بود.تعدادی دیگر 
از بیمــاران مبتــال به کووید مثبت کــه در همان منطقه زندگی می کردند، 

از جمله چندین کودک نیز ترکیب یکسانی از جهش ها را نشان دادند.

کشف سویه جدیدی از کرونا

دریچه علم

گول این 
درهای ضد 

سرقت را 
نخورید!

معاون مبارزه با سرقت 
پلیس اگاهی گفته درهای 
ضدسرقت باعث می شود 
که صاحب خانه بخشی از 
دارایی خود را با اطمینان 
در خانه بگذارد اما طبق 

مشاهده های ما دزدها 
به راحتی این درها را باز 

می کنند. موضوعی که 
سوژه کارتونی از مهدی 
عزیزی در خبر آنالین 

شد.

کارتون 

کران رایگان دو مستند  ا
 سینمایی در سینما

سیارهای کشور
دو مستند سینمایی در گرامی داشت شهید حاج 
قاسم سلیمانی در سینماسیارهای سراسر کشور 

به صورت رایگان اکران می شوند.
هم زمان با ســالگرد شــهادت ســردار اسالم، 
شــهیدحاج قاسم سلیمانی در طرحی با عنوان 
»یادواره مرد میدان«، دو مســتند ســینمایی 
بــه همت انجمن ســینمای جوانان در تمامی 
سینماهای سیار سراسر کشور به صورت رایگان 

اکران می شوند.
بر پایه این گزارش مستند »قاسم« به کارگردانی 
مهدی فارسی و تهیه  کنندگی مرتضی شعبانی 
و مســتند »۷۲ ساعت« به کارگردانی مصطفی 
شوقی و تهیه کنندگی مهدی مطهر، فیلم های 
ایــن طرح هســتند که اکران رایــگان آن ها از 
سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی، ۱۳ دی ، 
آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

غ«  تمدید نمایش »شتر       مر
 در پردیس تئاتر شهرزاد

 نمایــش »شــتر مرغ« بــه کارگردانی محمد 
لهراســبی و تهیه کنندگی امیدرضا سپهری و 
مهدی کریمپور که در پردیس تئاتر شــهرزاد 

روی صحنه می رود، تمدید شد.
مهران امام بخش، مهلقا باقری، افشین حسنلو 
و بهنام شرفی در این نمایش به ایفای نقش می 
پردازند.در خالصه داســتان این نمایش آمده 
است: »چند نفر بدون اینکه بدانند در دنیایی 
عجیب گیر افتاده اند. در این میان یکی از آنها 
مدام ســعی می کند دیگران را مجاب کند که 

چیزی این وسط اشتباه است اما … «
گــروه تئاتــر مربــع ۱۱پیش از ایــن نمایش 
موزیــکال »عروس مردگان« بــه کارگردانی 
امیدرضا ســپهری را در بهار ۱۳۹۸ در ســالن 
رویال هال هتل اسپیناس پاالس روی صحنه 
برده است و در جدیدترین تجربه خود نمایش 

»شتر مرغ« را تهیه کرده است.
عالقه مندان می توانند بلیت این نمایش را که تا 
۱۰ روز دیگر تمدید شده است از سامانه تیوال 

یا گیشه تئاتر شهرزاد تهیه کنند.

به همت موسسه شهید آوینی؛

 آغاز تولید 
 اولین سریال تلویزیونی 

با محوریت سردار سلیمانی
»تــرور« به عنوان اولین ســریال در خصوص 
اهمیت حاج قاسم در تأمین امنیت منطقه، به 
تهیــه کنندگی حامد عنقا و کارگردانی حمید 
زرگرنژاد کلید می خورد. همزمان با فرا رسیدن 
دومین ســالگرد شهادت ســپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی، »ترور« به عنوان اولین سریال در 
خصوص اهمیت حاج قاسم در خصوص تامین 
امنیــت منطقه به تهیه کنندگی حامد عنقا و 
کارگردانی حمید زرگرنژاد کلید می خورد. این 
سریال به کارگردانی حمید زرگرنژاد کارگردان 
فیلم تحسین شده »ماهورا« به همت موسسه 
فرهنگی هنری اندیشه ی شهید آوینی ساخته 
می شــود.بنا به فرموده رهبر انقالب اســالمی 
»حاج قاســم صد بار در معرض شــهادت قرار 
گرفتــه بود؛ ایــن بار اّول نبود، ولی در راه خدا 
و انجــام وظیفه و جهاد فی ســبیل اهلل از هیچ 
چیز پروا نداشــت؛ نه از دشــمن پروا داشــت، 
نه از حرف این و آن پروا داشــت، نه از تحّمل 
زحمت پروا داشت«.»ترور« با محور قرار دادن 
همین توصیف رهبر معظم انقالب، همزمان با 
ایام دومین ســالگرد شهادت سردار سلیمانی 
در خصــوص جایگاه منطقــه ای و بین المللی 
ایشــان و تالش چند باره دشــمنان برای به 
شــهادت رساندنشــان از جمله ترور کرمان، با 
حضــور عوامل و بازیگران مطرح ایرانی و بین 
المللــی در ایران و چند کشــور منطقه جلوی 

دوربین می رود

 نسخه دیجیتالی موسیقی
 »به وقت شام« منتشر شد

نســخه دیجیتالی آلبوم موســیقی متن فیلم 
سینمایی »به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا و آهنگسازی کارن همایونفر توسط 
سازمان هنری رسانه ای اوج منتشر شد. نسخه 
دیجیتالی موســیقی متن فیلم سینمایی »به 
وقت شــام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
و آهنگســازی کارن همایونفــر همزمــان با 
سالروز شــهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
توســط ســازمان هنری رسانه ای اوج در قالب 
یک آلبوم موســیقایی منتشر شد.»مقدمه«، 
»به وقت شــام«، »آســمانی«، »آواز اســرا«، 
»ناگهان غربت«، »انتحاری«، »پدر، پســر«، 
»نبرد«، »آشــیانه«، »فرودگاه«، »آماده برای 
پرواز«، »دلتنگی«، »هجوم«، »باند فرودگاه«، 
»اطالعات«، »مســلخ عشــق«، »لبه خطر«، 
»نجات یافته«، »قربانیان«، »شــهر سوخته«، 
»ویرانی«، »تاریخ رنج« عنوان قطعاتی هستند 

که در این آلبوم گنجانده شده اند..

قهرمان سازی به سبک هالیوود  قهرمان سوزی به سبک سینمای ایران!
  فاطمــه قربانــی رضــوان:  شــخصیت، 
یکی از ارکان قابل بررســی و قیاس میان 
سینمای ایران و سینمای هالیوود است. 
رکنی قابل توجه که در دنیای امروز بیش 
از پیش به بازنمایی آن پرداخت می شود. 
شخصیت سازی در سینمای هالیوود جدا 
از قابلیت هــای دراماتیــک، دارای ابعاد 
ایدئولوژیک است. ابعادی که پرداخت به 
آن در سینمای ایران سالهاست مورد کم 
توجهی قرار گرفته است. شخصیت سازی 
در سینمای هالیوود با نگاه ارائه ابرقهرمان 
بــرای معرفی فرهنگ آمریکایی به تمام 
جهــان صــورت می گیرد. باگــذر زمان 
هرکدام از این قهرمانان در نقش سفیران 
دیدگاه غربی در ســطح جهانی عرضه و 
منتشــر می شــوند. در واقع، ســینمای 
هالیوود با قهرمان ســازی و معرفی آنان 
به عنوان سفیران اسطوره ای بر ناخودآگاه 
مخاطبــان ســرمایه گذاری می کنــد. 
رویکردی که سالهاســت ســبب برتری 
دیــدگاه و جایگاه قهرمانان ســاختگی 
هالیوودی شــده و ذهنیت بســیاری را با 
خــود همراه کرده. در نتیجه ی این نفوذ 
بر ناخودآگاه ها، مخاطبین بی آنکه بدانند 
به ســمت الگوبرداری از اخالق و ســبک 
زندگی و ایدئولوژی لیبرال سرمایه داری 
می روند و به عنوان مهره هایی برای پیش 
برد اهداف فرهنگی کشوری دیگر دست 

به تغییر الگوهای باوری خود می کنند.
امــروزه شــاهد نفوذ عمیــق فرهنگی 
سینمای هالیوود از طریق ارائه الگوهای 
قهرمانــی هســتیم. »اســپایدرمن«، 
»ســوپرمن«، »جیمزبانــد«، »رمبو«، 
»مرد عنکبوتی« و... نمونه ها و نمودهای 
بارز ابرقهرمانان ســاختگی هستند. این 
درحالی اســت که ســینمای ایران برای 
نمایــش یــک قهرمان بی آنکــه نیاز به 
خلق اســطوره و قهرمان ســازی داشته 

باشد می تواند نمایشگر زندگی قهرمانان 
واقعی خود باشد. ایران عالوه بر دارا بودن 
اســطوره   های بسیار در تاریخ کهن خود، 
قهرمانان مذهبی بســیاری نیز دارد که 
پرداخت به سیر زندگی آن ها برای سالیان 
سال کافی است. مقطع هشت سال دفاع 
مقدس، زندگی شــهدای مدافعان حرم 
و هریــک از شــهدای به نام این روزهای 
کشور می تواند به تنهای موضوع ساخت 
چندین فیلم و سریال باشد که به دالیل 
بسیاری مورد کم لطفی قرار می گیرد. از 
معضالت کم توجهی مسئوالن فرهنگی و 
فیلمسازان به ساخت و نمایش قهرمانان 
ملــی همیــن بس کــه میدانــی برای 
نمایش غرض ورزانه و نادرســت از سوی 
دشــمنان فرهنگی فراهم می شود و پس 
از ســوگیری ها گروهی به دنبال جبران 
دســت به ســاخت فیلم هایی کم عمق و 
ســطحی که جای برای ماندگاری ندارند 

می زنند.

جــز معدود آثــاری، کمتر فیلم ایرانی را 
می توان نام برد که اساســا قهرمان محور 
باشــد. آرش فهیم در گــزارش روزنامه 
کیهــان در ارتباط بــا پرداخت ضعیف و 
مخدوش مردان جنگ و جبهه نوشــت:» 
تعداد زیادی از آثار سینمای ما در حوزه 
ســینمای جنگ، خواسته یا ناخواسته، 
تصویــری مخــدوش از مــردان جبهه و 
جنــگ به تصویر کشــیدند. مردانی که 
از قضــا، مصداق و تجلی قهرمانان واقعی 
در کشــور مــا بوده انــد. به طــور مثال، 
فیلــم »پــدر« را تولید می کند که نوعی 
محاکمــه رزمندگان اســت برای این که 
چــرا در مقابل هجوم بیگانه ایســتادگی 
کردنــد. در روزهایــی که ســینماگران 
آمریکایی با مشــورت و سرمایه گذاری، 
جانفشــانی های ســربازان خــود برای 
مبارزه با هیوالها در افغانستان را به تصویر 
می کشــند، کارگردان محترم ما فیلمی 
چون »بیداری رویاها« را می سازد که در 

آن درباره ســالمت و صالبت رزمندگان 
شک و شبهه ایجاد می شود و بازگشت این 
قهرمانــان ملی به وطن، جز پدید آوردن 
ناراحتی و غصه و جدایی ثمری ندارد. تا 
آنجا که بازگشــت یک رزمنده به کشور 
پس از ســال ها اسارت، معنایی جز از هم 
گسســتن یک خانواده و اندوهگین شدن 
نزدیکان آن آزاده در پی ندارد. در شرایطی 
که کارگردان های هالیوودی در ستایش 
فرماندهان خود آثاری مغایر با واقعیت را 
می ســازند، در سینمای ما یک فیلمساز، 
»دموکراســی تو روز روشن« را به تصویر 
می کشــد که باز هم تقدس شــهدا را زیر 

سؤال می برد و...«.
در ســال های اخیر، فیلم هایی با رویکرد 
قهرمان محور ســاخته شــده است که از 
میــان آن ها می توان به فیلم  »چ« درباره 
زندگی شــهید مصطفی چمــران، »به 
کبودی یاس« درباره شهید عبدالحسین 
برونسی و »شور شیرین« با موضوع شهید 

محمود کاوه و سینمایی »منصور« که به 
تازگی اکران شد و درباره برشی از زندگی 
شهید ستاری به عنوان نمونه های به یاد 
ماندنی نام برد. اما در شرایطی که تعداد 
قهرمانــان ملی و داســتان زندگی آنان 
گنجایش پرداخت دارند، ســاخت تنها 
چند فیلم انگشــت شمار و عدم استفاده 
از این ظرفیت کماکان موضوعی مغفول 
مانده است. برای مثال با گذشت دوسال 
از شهادت سردار قاسم سلیمانی کماکان  
فیلم سینمایی که بتواند جایگاه واالی این 
قهرمان ملی را نشــان دهد ساخته نشده 
است. تولید آثاری برای نشان دادن زیست 
این شــهید در شــرایطی که در فرهنگ 
غربی تبلیغات ســوء ساخته و تفکر قالب 
جهانی را به ســمت خود می کشاند بیش 

از پیش بر اهمیت مسئله می افزاید.
ســینمای هالیــوود بــرای نمایــش 
قهرمان هــای ســاختگی دســت بــه 
افسانه ســازی و اســطوره نمایی می زند 
تــا از ایــن طریــق به ترویــج فرهنگ و 
ایدئولوژی خود بزند، اما در کشــور ما با 
وجــود قهرمان هــای واقعی و مردان نام 
آور، توجهی به این مســئله نمی شــود. با 
اینکه یکی از راه های مهم ترویج فرهنگ 
اســالمی و انقالبی در جامعه، ارائه الگو و 
پرداخت به شخصیت هایی همچون شهدا 
اســت، مسئولین فرهنگی از پرداخت به 
آن با بیان مشکالتی همچون مسائل مالی 
و کمبود بودجه، طوالنی شــدن مراحل 
پیش تولید و تحقیق و پژوهش و موانعی 
از این دست یاد می کنند. در دنیای امروز 
زبانی گویاتر از هنر و بســتری مهیاتر از 
سینما برای معرفی قهرمانان ملی وجود 
نــدارد؛ بســتری که در ســینمای ایران 
قهرمان و ســوژه در آن می ســوزد و در 
ســینمای هالیوود رنگ و بوی افسانه ای 

می گیرد!

پرده نقره ای  

فرهنگ و هنر


