
کارت در انتظار فروشندگان سهمیه جریمه و مسدودی 

خرید و فروش سهمیه بنزین ممنوع شد 
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالعیه ای در خصوص ممنوعیت خرید و فروش سهمیه 
بنزیــن و نفتــگاز کارت هوشــمند ســوخت صــادر کــرد. در ایــن اطالعیــه  آمــده اســت: "شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران به اطالع همه دارندگان کارت هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفت گاز می رساند، 

بر اساس مواد )9( و )16( "ضوابط اختصاصی فرآورده های نفتی" منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
خرید و فروش فرآورده های نفتی یارانه ای )نرخ اول و دوم( از طریق ســهمیه شــخص دیگر مانند خرید و 

 | صفحه 4 فروش از محل سهمیه کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه، ممنوع است...

یک تحلیلگر اقتصادی:

قدرت خرید مردم 
نزولی تر خواهد شد

صفحه 3 

1400 دی   22 چهارشـــــــــنبه     2016 پیاپــی:    9 جمادی الثانی 1443     12 ژانویه 2022      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

سخنگوی دولت:

گزارش های وزیر نفت 
غرورآفرین است

     سخنگوی دولت با بیان اینکه گزارش های 
وزیر نفت بدون اســتثنا غرورآفرین اســت و به 
ســهم خــودم در دولــت از تالش هــای وزارت 
نفت قدردانی می کنم، گفت: وضع فروش نفت 
گشــت منابع حاصل از  و محصوالت نفتی و باز
آن بــه نســبت جنگ اقتصــادی و تحریم، قابل 

قبول است...

قالیبــاف در صحن علنی:

بخشی از مردم تا ۱۲۰ 
سال آینده هم صاحب 

مسکن نمی شوند
     رئیس مجلس گفت: بخشــی از اقشــار 
ما با درآمد های امروز تا 1۲۰ سال آینده هم 

صاحب مسکن نمی شوند...  | صفحه 2  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 شمارش  معکوس 
برای توافق

2

 فوبیا
پدر ترس

7

واقعیت هایی از سرانه 
مطالعه در ایران

8

ریزش قیمت خودرو
ادامه دار است

3

گهی مناقصات شماره 1400/1097 و 1400/1098 در روزنامه   آ
و شماره 2000005744000295و 2000005744000296 در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خوزستان

شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان در نظــر دارد مطابــق مــاده 13  قانــون برگــزاری مناقصــات پــروژه زیــر را بــه شــرکتهای واجــد 
شــرایط بــا ظرفیــت آزاد بــر اســاس بخشــنامه شــماره 94/30593 مــورخ 94/03/05 و بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه ذیــل 

را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت واگــذار نمایــد .
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه  از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه  تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
عنوان مناقصهالکترونیکی دولت

رشته کاری 
مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 

ارجاع کار

برآورد 
)میلیون 

ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه از 

طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت 
کت های  گشایش پا

مناقصه از طریق 
سایت ستاد

۱4۰۰/۱۰97۲۰۰۰۰۰5744۰۰۰۲95

تکمیل عملیات اجرایی 
شبکه جمع آوری ، انتقال و 
انشعابات فاضالب مناطق 

کنده شهر بهبهان  پرا

آب و پایه 5 
تر  خ ۱4۰۰/۱۱/۰۲ 5،۱5۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰۲،8۰9و باال تا مور

ساعت ۱۰ 
۱4۰۰/۱۱/۱6
ساعت ۱۱ 

۱4۰۰/۱۰98۲۰۰۰۰۰5744۰۰۰۲96
اجرای شبکه و انشعابات 

خانگی فاضالب کوی 
سعدی شهرستان ماهشهر 

آب پایه 5 و 
تر  خ ۱4۰۰/۱۱/۰۲ 5،555،۲8۰،۰۰۰۱۱۱،۱۰5باال تا مور

۱4۰۰/۱۱/۱7 ساعت ۱۱ساعت ۱۰ 

 داشــتن گواهینامــه تاییــد صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران صــادر شــده توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی الزامــی 
می باشد.

اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه ســتاد قابــل دریافــت مــی باشــد. و بــر اســاس زمانبنــدی قیــد شــده در ســامانه ســتاد ، 
پــس از تکمیــل توســط مناقصــه گــر تحــت بســتر ســامانه ســتاد تحویــل خواهــد شــد. 

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعام شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشایش پاکت ها می باشد. 

محــل تحویــل پاکــت )الــف( اســناد مناقصــه : عــاوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه ســتاد ، 
مناقصــه گــر مــی بایســت اصــل تضمیــن را در یــک پاکــت مناســب بــا عنــوان پاکــت "الــف" قــرار داده و الک و مهــر نمایــد . روی 
"پاکــت الــف" ،عنــوان و موضــوع مناقصــه نــام و مشــخصات مناقصــه گــر ، ذکــر گــردد و طبــق برنامــه زمانــی اعــام شــده بــه 
شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان بــه آدرس اهــواز – کیانپــارس – فلکــه اول – شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان – طبقــه 

پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد .
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت

میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش، بامانع است.
 www.abfakhz.irو ســایت اینترنتــی شــرکت http://iets.mporg.ir آدرس پایــگاه ملــی اصــاع رســانی مناقصــات کشــور 

می باشد.

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب خوزستان 

مدیریت امور قراردادها 

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

نیــروی  تأمیــن  دارد"فعالیــت  درنظــر  هرمــزگان  ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت 
هواشناســی  و  آب  ایســتگاههای  تأسیســات  از  بــرداری  بهــره  جهــت  انســانی 
بــه مبلــغ  کار  اجــرای  بــرآورد هزینــه  آب منطقــه ای هرمزگان"بــا حــدود  شــرکت 
بــه  ای  مرحلــه  یــك  عمومــی  مناقصــه  طریــق  از  ریــال   14.883.664.818
کل  اداره  از  تأسیســاتی  امــور  و  عمومــی  خدمــات  صاحیــت  واجــد  پیمانــکار 
فرآینــد  مبلــغ تضمیــن شــرکت در  نمایــد.  واگــذار  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
وجــه  واریــز  یــا  و  بانکــی  ضمانت نامــه  نــوع  از  744.180.000ریــال  کار  ارجــاع 
بــا   )www.setadiran.ir(ایــران ســتاد  ســامانه  از  اســناد  خریــد  نقد.مهلــت 
مــورخ  تــا  حداکثــر  و  آگهــی  ایــن  درج  تاریــخ  از  مبلغ6.050.000ریــال   پرداخــت 
28 /1400/10،مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مربوطه تا ساعت 18مورخ 
 1400/11/16 ســاعت10مورخ  پیشــنهادات  بازگشــایی  تاریــخ  و   1400/11/10بــوده 

می باشد. 
شناسه اکهی :    1257739

گهی فراخوان  مناقصه عمومی    آ
با ارزیابی کیفی ساده)نوبت اول( 

 آنچه از نهضت ملی مسکن 
فراموش شده

   علی فرنام ، کارشــناس، مســکن 
مرکز پژوهش های مجلس 

قانون جهش تولید مســکن 
عماًل ترسیم کننده کل نظام 
مســکن و عمران و معماری و 
شهرسازی ایران در گام دوم 
انقالب اســالمی اســت از این روی همگام با تالش 
برای دســتیابی به هدف گذاری کّمی ارکان کیفی 

نیز به همان اندازه واجد اهمیت است.
در این راســتا ۱۴ محور به عنوان پیش نیاز و الزام 

مطرح می شود:
۱. مالحظات آمایش سرزمین در حمایت های بیشتر 
مسکن در مناطق مهاجر فرست دورافتاده و محروم 
بــرای جذابیت اســکان و مراکــز صنعتی و معدنی 
عمــده - - در مقابــل اجتناب از تشــدید مهاجرت 

به کالنشهرها
۲. دوم مکان یابی مناسب اگرچه زمین ارزان مهم 
است ولی دسترسی به خدمات شهری و زیر ساختها 
و حمل و نقل مناسب بر آن مقدم اند توسعه درون 
شــهرها در اراضی بایر و مازاد و خود مالک و بافت 

فرسوده راه حل برد برد است
۳. ســوم بارگذاری بیش از نیاز در شــهرهای جدید 
تأثیری در قیمت کالنشــهرها نداشته و حتی سهم 
خانه های خالی و مستاجرین را افزایش داده است

۴. چهارم روش غربالگری مشــهور به فرم ج دیگر 
جوابگــوی اقتضائات مســکن حمایتی نیســت و 

غربالگری هدفمند و هوشمند باید انجام شود
۵. پنجم در راســتای شهرســازی ایرانی و اسالمی 
از تداوم رویه ســاخت مســکن حمایتی در غالب 
بلوک هــای آپارتمانی متراکم و بلندمرتبه اجتناب 

شود و اشراف و محرمیت لحاظ شود
۶. ششم مالحظات اجتماعی دیده شود برنامه ریزی 
به گونه ای باشد که منجر به سکونت مالک شود نه 
صرفاً سرمایه گذاری و اجاره دادن - به محله محوری 
توجه شود - مسکن حمایتی برچسب گذاری نشود 

و توزیع متنوعی داشته باشد
۷. هفتم مالحظات طراحی اقلیمی در فرم بنا و پالن 
و نحوه چیدمان بلوک های ســاختمانی برای بهره 
گیری مطلوب از آفتاب و باد و شیب زمین انجام شود

۸. هشتم الزامات معماری تنوع متراژ و پالن و تعداد 
اتــاق خواب برای طیف متوع متقاضیان - طراحی 
مناســب فضا برای نیاز و زمینه ســاز تعالی خانواده 

و فرزندآوری
۹. نهم دوام و عمر بنا برای ارتقای عمر ۲۶ ســاله 

فعلی بنا به حداقل ۵۰ سال
۱۰. دهــم بهره وری مصرف انرژی در پیک مصرف 
۸۰ درصد مصرف گاز خانگی و دوسوم مصرف برق 
خانگی است این تنها فرصت اصالح الگوی مصرف 

خانگی است
۱۱. یازدهم دسترسی به حمل و نقل عمومی ارزان 
و ســریع و ایمن توســعه در حومه و شهرک سازی 
بدون تعبیه و تدارک حمل و نقل عمومی مناســب 
افزایش ســهم باالی حمــل و نقل خانوار حمایتی 
-افزایش احتمال تصادف در مبادی ورودی شهرها 

را در پی دارد
۱۲. دوازدهم مانع زدایی از جهش تولید مســکن 
با تســهیل صدور جواز - بازنگری و تســهیل پیش 

فروش ساختمان
۱۳. ســیزدهم برنامه ریزی هماهنگ برای توسعه 
صنایع ســاختمانی و ساخت مسکن برای اجتناب 
از گرانی مسکن و کمبود یا مازاد گسترده در برخی 

اقالم و مصالح و تجهیزات ساختمانی
۱۴. چهاردهم حمایت از توسعه روستایی و تسهیل 
شــرایط برای مهاجــرت معکوس ضمن اجتناب از 

تغییر کاربری و ویالسازی
در یــک جمــع بنــدی کوتــاه می تــوان گفت با 
توجــه بــه ابعــاد گوناگــون کیفــی و چگونگی 
 اجــرای این طرح، چه بســا بــر هدف گذاری کّمی

 اولویت دارد.  
منبع: مهر

یادداشت

سخنگوی دولت:

قای باقری«   هیچ شخصی به جز »آ
کرات نیست نماینده ایران در مذا

ســخنگوی دولت در خصوص اظهارات اولیانوف 
درباره مذاکرات اظهار کرد: تنها نماینده رســمی 
ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری هستند. 
هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست. 
طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات 

دیپلماتیک کشور خودشان اقدام می کنند.
ســخنگوی دولت با یــادآوری اینکه تنها نماینده 
رســمی ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری 
هستند، تاکید کرد که هیچ شخص و کشور دیگری 

نماینده ایران نیست.
علــی بهادری جهرمی در نشســت با نمایندگان 
رســانه ها بــا تشــکر و قدردانــی از حمایت ها و 
رهنمودهــای اخیــر رهبری انقــالب اظهار کرد: 
بیانــات رهبر معظم انقالب بــرای اعضای دولت 
روحیه بخش بود. قطعا حضور دولتمردان در بین 
مردم با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت و رئیس 
جمهور محترم هم بر ارتباط مستمر اعضای کابینه 

با مردم و نخبگان تاکید کرده اند.

دولت و نهادهای انقالبی در کنار سیل زدگان 
خواهند بود

بهادری جهرمی با اشــاره بــه اینکه همانطور که 
ســازمان هواشناســی پیش بینی کرده بود و در 
چندین نوبت به مردم و مسئوالن استانی، هشدار 
داده بود، شــاهد وقوع ســیل در برخی از مناطق 
جنوبی کشور خصوصاً استان های فارس، کرمان و 
سیستان و بلوچستان بودیم، یادآور شد: متأسفانه 

خساراتی را برای بخش های مسکونی، کشاورزی و 
دامداری مردم و همچنین زیرســاخت ها از جمله 
راه هــای مواصالتی، مخابراتی، شــبکه برق و آب 
پیش آمده اســت، اما خوشبختانه با اعالم هشدار 
و اقدامــات پیشــگیرانه و همچنین تخلیه برخی 
مناطق روستایی از ورود خسارت گسترده، تا حد 

زیادی جلوگیری شد.
وی افــزود: بالفاصله وزیر محترم نیرو نیز از طرف 
دولــت بــه منطقه اعزام شــد و پیگیری وضعیت 
خســارات و امدادرســانی به سیل زدگان را دنبال 
کرد. پس از ایشــان هم معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر جهاد کشــاورزی و وزیر کشــور بازدیدهای 
میدانی خوبی را از اســتان های ســیل زده به عمل 
آوردند و همه دستگاه های دولتی، امدادی، بسیج 
و سپاه نیز به میدان آمده اند که انشاءاهلل اقدامات 
 الزم برای جبران خسارات وارده با سرعت صورت

 گیرد.
ســخنگوی دولت ادامه داد: در این خصوص چند 
اقدام فوری نیز صورت گرفت. اتصال ســریع برق، 
آب، رفع انســداد راه ها و شــبکه مخابرات، تخلیه 
سریع آب از مناطق سیل زده، اختصاص ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان تنخواه برای اســتان های سیل زده، 
ایجاد مراکز اســکان اضطراری، توزیع اقالم مورد 
نیــاز همچون چــادر، پتو، مواد غذایی و خوراکی، 
ســوخت و برخی لوازم ضروری زندگی، از جمله 
اقدامات عملیاتی فوری برای رســیدگی به مردم 

بوده است.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312
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سیاست 2

گزارش یک پایگاه عبری از نحوه کمین تا اجرا

جزئیات جدید از ترور شهید سلیمانی
آن شب هوای بغداد سرد و ابری بود. ضلع جنوب شرقی فرودگاه برای 
مدت زمان کوتاه به منظور انجام تمرینات نظامی بســته شــده بود. سه 
گــروه از تــک تیرانداز هــا در فاصله ۶۰۰ تا ۹۰۰ متری منطقه هدف در 
فرودگاه بغداد مســتقر شــده بودند. پایگاه عبری »نتسیو نت« جزئیات 
جدیدی را درباره ترور شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقالب ایران فاش کرد.
ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز سوم ژانویه 
ســال ۲۰۲۰ )در ۱۳ دی ســال ۹۸( در اطراف فرودگاه بغداد به دســت 

آمریکایی ها ترور شد.
ترور ســپهبد سلیمانی به دستور مستقیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا صورت گرفت و واکنش های بین المللی زیادی را به همراه 

داشت.
حتی چندی پیش نیز برخی از مقامات ارشــد دولت ترامپ فاش کردند او 
احساس می کند در ترور سپهبد سلیمانی از سوی رژیم صهیونیستی مورد 

سوء استفاده قرار گرفته است.
پایگاه عبری »نتسیو نت« در توضیح جزئیات این عملیات ترور نوشت: در 

آن زمان سه گروه از نیرو های ویژه آمریکایی در عراق حضور داشتند. آنان از 
مکان های خارج از دید فرودگاه بین المللی بغداد منطقه را زیرنظر داشتند و 
منتظر قاسم سلیمانی »توانمندترین فرمانده نظامی ایران در آن وقت« بودند.
این نیرو ها لباس کارگران بخش تعمیر و نگهداری را برتن داشتند. تعدادی 

نیز در ساختمان های قدیمی یا خودرو های کنار جاده پنهان شده بودند.

نحوه کمین نیرو های آمریکایی در اطراف فرودگاه بغداد
آن شــب هوای بغداد ســرد و ابری بود. ضلع جنوب شــرقی فرودگاه برای 
مدت زمان کوتاه به منظور انجام تمرینات نظامی بسته شده بود. سه گروه 
از تــک تیرانداز هــا در فاصلــه ۶۰۰ تا ۹۰۰ متری منطقه هدف در فرودگاه 

بغداد مستقر شده بودند.
در همین حال یکی از تک تیرانداز ها تلسکوپی مجهز به دوربین داشت که 
مستقیما اوضاع را به سفارت آمریکا در بغداد مخابره می کرد. فرمانده نیروی 

دلتا و نیرو های پشتیبانی در آنجا حضور داشتند.
همزمان با بر زمین نشستن هواپیمای پرواز دمشق، سه پهپاد آمریکایی در 

آسمان منطقه به پرواز درآمدند.

ورود سردار سلیمانی به فرودگاه بغداد
زمانی که )شهید( سلیمانی از هواپیما پایین آمد، افسرانی که گفته می شود 
ک ُرد بودند با لباس ماموران انتقال چمدان ها ایســتاده بودند و باید فورا او 

را شناسایی می کردند.
)شــهید( ســلیمانی وارد فرودگاه بین المللی بغداد شد. سپس در حالی که 
تک تیرانداز در کمین شــان نشســته بود، به یکی از دو خودروی کاروان 

}اسکورت{ سوار شد.
ســپس دو خودرویی که )شــهید( ســلیمانی بر یکی از آن ها سوار بود، به 
ســمت خیابان خروجی فرودگاه حرکت کردند. در آن زمان ســه پهپاد از 
باالســر این خودرو ها رد شــد که دو فروند از آن ها به موشــک های ِهلفایر 

»آتش جهنم« مجهز بود.
ســالح های تک تیرانداز آماده بود، به ســمت هدف تنظیم شــده بود و او در 

زمان معین، ترور شد.
پایگاه عبری در پایان این گزارش ضمن اذعان به توانایی سردار شهید قاسم 
سلیمانی آورده است »تا به این لحظه به رغم گذشت دو سال از ترور )شهید( 
سلیمانی، هنوز کسی در ایران پیدا نشده است که جای خالی او را پر کند.«

اخبار كوتاه

تظاهرات علیه سیاست 
های والدیمیر پوتین رییس 

فدراسیون روسیه علیه دولت 
اوكراین در شهر كی یف/ 

رویترز

راهپیمایی سربازان و 
گروهی از مردم تركیه برای 
بزرگداشت سربازان كشته 
شده عثمانی در جریان جنگ 
جهانی اول در 107 اُمین 
سالگرد نبرد »ساریکامیش«/ 
استان كارس/ خبرگزاری 
آناتولی

گزارش تصویری

کرات وین نشانه هایی از نتیجه بخش بودن مذا

شمارش معکوس برای توافق
شمارش معکوس در مذاکرات وین برای 
ایجاد توافق به عدد پایان نزدیک شــده 
اســت. نشــانه های توافق را در اظهارات 
خوش بینانه همه طرف ها می توان سراغ 

گرفت.
شمارش معکوس برای توافق در وین

دیپلماسی ایرانی: شمارش معکوس برای 
ایجاد توافق در وین به انتهای  خود نزدیک 
شده اســت. این را می توان در اظهارات 
همه طرف های مذاکره کننده مستقر در 
هتل  »کوبورگ « این شهر نشان گرفت. 
حاال نگرانی ها از احتمال بی نتیجه بودن 
مذاکرات به چشــم اندازی انجامیده که 
دیر نیســت اعضای گروه »پنج + یک« 
دوباره دور یک میز بنشینند و چانه زنی ها 
بر ســر توافق نهایی به طور مســتقیم و 
بی واســطه میان اعضا و خاصه تهران و 

واشنگتن به دست آید. 
تجربه مذاکرات وین، مصداقی دوباره بر 
این واقعیت خواهد بود که سیاست امری 
ســیال است و نمی توان برای آن تکلیف 
دائمــی و مطلق تعیین کــرد. تصورات 
ذهنی و بسته با سیاست به عنوان هنر و 
فن عملی، فاصله بســیار دارد. سیاست ، 
واقــع بینــی، انعطــاف پذیــری و فهم 
عملگرایانــه را می طلبد. از این رو امروز 
همه مخالفــان داخلی و خارجی برجام 
کــه  مذاکره را محکوم و بی نتیجه بودن 
آن را سرنوشتی محتوم می خواندند، در 

انفعال قرار گرفته اند. 
آنچه اکنــون اهمیت دارد، ایجاد امکان 
برای بازگشــت ایــران به جامعه جهانی 
اســت. مهم نیســت این فرصت از سوی 
کارگزاران چه جریان سیاســی و با چه 
ســابقه فکــری و کارنامــه عملی ایجاد 

می شود. همه آنان که دل در گرو منافع 
و امنیــت ملی دارند، فارغ از وابســتگی 
و یــا همدلی با گرایش های سیاســی و 
جناحی، الزم اســت از مذاکرات جاری 
در ویــن حمایــت کنند و توافق هر چند 
محدود و اندک را فرصتی موقعیت ســاز 
برای کشــور در برون رفت از تهدیدهای 
فوری و مشــکالت گریبانگیر کشــور و 

مردم به حساب آورند. 
وضعیــت انجمــاد در برجام که ســبب 
دوری ایران از جامعه جهانی و اســتمرار 
تحریم های فرساینده شد، تنها مزایایی 
را در برداشــت که سوداگران، رقیبان و 
مخالفان توانمندی ایران در همه عرصه ها 
از آن نســیب برده اند. هنر دیپلماســی، 
بیرون رفتن از بن بســت هایی اســت که 
ضمــن پرهیز از گزینــه جنگ، تعامل 

ســازنده را میان منافــع و گرایش های 
متعارض در جامعه جهانی ایجاد می کند. 
همین مهم اســت که »عملگرایی« را در 
هنر دیپلماســی برجسته ساخته است. 
عملگرایی به معنای دور شدن از ارزش ها 
و آرمان هــا نیســت، بلکــه رویکردی 
واقع گرایانــه در خدمت به ایجاد فرصت 
بــرای خنثی ســازی تهدیدهای فوری 

است. 
ارزش گــذاری بر توافــق  احتمالی وین 
را بایــد در نتایــج آن تعیین کرد. نتایج، 
بی تردیــد محصــول میــزان خبرگی و 
هنر چانه زنــی مذاکره کنندگان ایرانی 
بــا طرف هایش خواهــد بود. زود هنگام 
اســت در این باره  قضاوت کرد؛ زیرا کف 
و سقف توافق احتمالی هنوز در پرده ابهام 
اســت. هرچه در این باره گفته می شود، 

احتمال هایی اســت کــه در گمان های 
ناظران بازتاب دارد. با این حال چند نکته 
را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه 
شــروع دوباره مذاکرات وین از ایستگاه 
ششم به بعد با وضعی به نسبت متفاوت از 
گذشته همراه شد. در دور تازه مذاکرات، 
تهــران در مقابل خود ائتالفی از مواضع 
مشترک  - حتی میان بلوک های غربی و 
شرقی - را تجربه کرده است. دوم؛ اگرچه 
واشــنگتن در مذاکرات به طور مستقیم 
حضور نداشــته، اما خواســت های آن از 
تهران با مواضع نمایندگان دیگر دولت ها 
هم ســو اســت. به عبارت دیگر، دور تازه 
مذاکــرات، چالش میان دو طرف تهران 
و واشــنگتن است که تاکنون با یکدیگر 
گفت  وگوی مســتقیم نداشته اند. بعد از 
این چه پیش  خواهد آمد را باید به زمان 

و رخدادهای بعدی سپرد.
ســوم؛ تهران از دور هفتــم مذاکرات با 
خواست های یک سویه ای روبه رو بوده که 
آن را بایــد در همان ائتالف مواضع پنج 
دولت مذاکره کننده تفسیر کرد. در واقع، 
تهران در مذاکرات اخیر از متحد و شریک 
مطمئــن در جمــع مذاکــره کنندگان 
برخــوردار نیســت. البتــه نمایندگان 
روســیه و چین کوشیده اند با ارائه نقش 
تعدیل کننده در مواضع طرف های ایرانی 
و غربی، بیشــتر  نقــش پلیس خوب را 
مقابل  تهران برای بازگشــت به تعهدات 
برجامــی اش ایفا کننــد.  چهارم؛ هنوز 
میزان امتیازهــای طرف های مقابل به 
تهران برای ایجاد توافق، روشن نیست. به 
سخن دیگر، ماهیت و کمیت توافق »کم 
در برابــر کم« به رغم برخی گمانه زنی ها 
در پرده ابهام اســت. پنجم؛ این پرسش 
مطرح اســت که توافق احتمالی، بســتر 
توافق هــای بعــدی را ایجاد می کند و یا 
تنها توافقی اســت بــرای خرید زمان از 
سوی همه طرف ها و به عنوان تصمیمی 
فــوری که بــرون رفت از وضع انجمادی 
کنونی را میســر می سازد؟ پرسش دیگر 
اینکــه؛ پس از توافق احتمالی، هریک از 
طرف ها چه ارزشــی را برای فروش نزد 
افکار عمومی کشــورهای خود خواهند 
داشت و  مسئولیت پذیری آنان در دفاع 
از دستاورد مذاکرات وین چگونه خواهد 

بود؟ 
هرچــه هســت، شــمارش معکوس در 
مذاکــرات وین برای ایجاد توافق به عدد 
پایان نزدیک شده است. نشانه های توافق 
را در اظهارات خوش بینانه همه طرف ها 

می توان سراغ گرفت.

خبر ویژه

رئیس مجلس گفت: بخشــی از اقشــار ما با درآمد های امروز تا ۱۲۰ ســال آینده هم صاحب مســکن نمی شوند. باشگاه 
خبرنگاران جوان  -  محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی در صحن علنی امروز مجلس درباره موضوع 
مســکن گفت: امروز مســکن بخش عمده ای از درآمد های جامعه را به خودش تخصیص داده اســت. مردم همیشــه از 

ما خواهش دارند که به جای کمک های نوبه ای موضوع اشتغال و مسکن آنها را حل کنیم تا خودشان را اداره کنیم.
به گفته قالیباف، این مسئله در حاشیه شهر ها و بیشتر شهر ها در جریان است.  بیشترین کمک به معیشت خانواده 
موضوع اشتغال و مسکن  است. آنچه در این شرایط مشخص است که یک سیاست مشخص در حوزه مسکن نداشته ایم.
رئیس مجلس شورای اسالمی معتقد است، بخشی از اقشار ما با درآمد های امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن 
نمی شوند. از وزیر مسکن خواهش دارم که وزارت مسکن کار پشتیبانی مالی را انجام دهند. تامین مسکن بین ۴۵ تا 
۵۵ درصد هزینه مسکن را شامل می شود و به همین دلیل به وزارت مسکن اختیار داده ایم که زمین های مورد نیاز را 

از بخش دولتی گرفته و به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند البته جز در مواردی که محدودیت وجود دارد مثل زمین 
ها مربوط به محیط زیست. قالیباف گفت: شیوه ساخت مسکن ما به روش ساخت مسکن مهر نیست و تصدی گری 
در این حوزه نداریم. قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرســازی، گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، 
ساختمان سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی 
را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود. بر اساس قانون جهش 
تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن 
دادیم از جمله اجاره های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیربانکی و بانک ها غیر از بانک های 
تخصصی برای ارائه تسهیالت حوزه مسکن اختصاص یابد اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار 

به خوبی انجام می شود.

قالیباف در صحن علنی:

بخشی از مردم تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نمی شوند

حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با الجزیره

غرب تعلل می کند
 وزیــر خارجــه گفت: ما هنوز در مذاکرات وین شــاهد 
ابتکارات جدید از ســوی طرف های غربی نیســتیم به 
نحوی که به نظر نمی رســد آماده بازگشــت سریع به 
تعهدات خود باشند لذا در این موضوع احساس می کنیم 

هنوز غربی ها تعلل می کنند.
حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با الجزیره به سواالتی 
در ارتباط با مذاکرات وین، گفتگو های ایران و عربستان، 
موضوع یمن، سفر رئیس جمهور به روسیه و ... پاسخ داد.
متن مصاحبه حسین امیرعبداللهیان با شبکه تلویزیونی 

الجزیره بدین شرح است:
* مستقیما از مذاکرات وین آغاز می کنم. از زمان آغاز 
دور هشتم مذاکرات وقتی که مواضع ایران را می شنویم، 
این طور به نظر می رسد که منطق و لحن مثبت و خوش 
بینانه ای را در پیش گرفته است. چه شاخص ها یا عوامل 
تعیین کننده ای سبب شده تا شما در ایران به این باور 
برسید که مذاکراتی که در وین در جریان است، مثبت 
می باشــد؟ چه اتفاقی رخ داده که موجب شــده موضع 
ایران این بار متفاوت باشد و خوش بینانه به نظر برسد؟

در دور جدید مذاکرات دولت جمهوری اسالمی ایران در 
وین، در دو مرحله اول نیازمند زمان بودیم برای اینکه 
هیئت های مختلف به یک ادبیات مشترک دست پیدا 
کنند. می توانم بگویم که دور هفتم مذاکرات وین نسبتاً 
پرچالش بود. دوره هشتم مذاکرات ما در مسیر بهتری 
قــرار گرفــت و اکنون که جناب آقای دکتر باقری و تیم 
کارشناسان ارشد ایرانی در وین در حال مذاکره هستند، 
به دالیلی که بیان خواهم کرد، برداشتمان این است که 

مذاکرات در مسیر درست خودش قرار دارد.
این که در مسیر درست خودش قرار دارد، سهم اصلی آن 
به ابتکاراتی برمی گردد که جمهوری اسالمی ایران در 
میز مذاکره ارائه داده است. این امر به طرف های مقابل 
کمک می کند که اگر به معنای واقعی دارای نیت و اراده 
جدی باشند، بتوانیم به یک توافق خوب دست پیدا کنیم.

ما وقتی از توافق خوب صحبت می کنیم یعنی توافقی 
که همه طرف ها نســبت به آن احساس رضایت کنند. 
ویژگی آن هم این است که همه طرف ها باید به تعهدات 
خودشان ذیل سند برجام برگردند. در آن صورت ما از این 

توافق به عنوان یک توافق خوب یاد می کنیم.
آیا این توافق در کوتاه مدت دســت یافتنی اســت؟ ما 
معتقد هســتیم اگر نیت خوب و اراده جدی در طرف 
غربی وجود داشــته باشــد و پیام هایی که آمریکایی ها 
به ایران می دهند و مدعی هستند به دنبال بازگشت به 
برجام و اجرای تعهدات خود هستند، شاهد روی دادن 
آن در میز مذاکره همراه با ســه کشــور اروپایی، روسیه 
و چین هم باشــیم، می توانیم از رســیدن به یک توافق 

خوب صحبت کنیم.
* در مورد تحریم ها چه نظری دارید؟ ما موضع گیری 
سیاســی روشــنی را از سوی ایران می شنویم مبنی بر 
این که بدون رفع تحریم ها، دستیابی به توافق ممکن 
نیست. آیا صحبت از همه اشکال تحریم هاست یا فقط 
تحریم هایی که توافق هســته ای آن را شامل می شود؟ 
در مورد تحریم هایی که ترامپ رئیس جمهور ســابق 
آمریکا بعد از خروج از توافق هسته ای آن ها را بازگردانده 

است چه طور؟
ما وقتی از لغو تحریم ها یا برطرف شدن تحریم ها صحبت 
می کنیم، منظورمان بازگشت کامل به سند برجام است. 
هر آنچه که در متن برجام پیش بینی شده و مورد تایید 
قرار گرفته و آن توافق تبدیل به قطعنامه شده است؛ همه 
آن موضوعات از نظر جمهوری اسالمی ایران باید مورد 
توجه طرف های مختلف قرار گیرد. پس در این مرحله 
سقفی که ما در مذاکرات فعلی وین دنبال می کنیم، لغو 
تحریم های برجامی است، اما حتما در ادامه، لغو کامل 

تحریم ها مورد توجه ما خواهد بود.
* در مورد تحریم هایی که ترامپ آن ها را بازگردانده و 
بار دیگر از طرق غیرهسته ای، از قبیل برنامه موشکی، 
نفوذ منطقه ای، حقوق بشر و مواردی از این دست، آن ها 

را بر ایران تحمیل کرده است، چطور؟
این یکی از بخش هایی است که در میز مذاکره در مورد آن 
اختالف نظر و تفاوت دیدگاه وجود دارد. طرف آمریکایی 
و غربی هــا بــر این باورند که در بهترین حالت آن بخش 
از تحریم های اعمال شــده توسط ترامپ باید برداشته 
شود که ما را از منافع اقتصادی برجام محروم می کند. 
ما معتقد هستیم هر تحریمی که پس از خروج آمریکا 

از برجام وضع شده، می بایست برداشته شود.
این بستگی به روند مذاکرات ما دارد، ولی فکر می کنیم 
هدف همان بازگشت کامل به برجام و عبور از تحریم های 
ترامپ است که بار ها مقامات آمریکایی حتی جو بایدن 
در مــواردی اعالم کــرده که رفتار ترامپ را در موضوع 
برجام مورد تایید قرار نداده و نمی دهد؛ لذا ما در عمل 

باید ببینیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد.
البته اکنون در میز مذاکره پیشــنهاد طرف های مقابل 
ما این نیست که شما رفع همه تحریم های وضع شده 
در دوره ترامپ و توسط ترامپ را از ما بخواهید بلکه آن 
تحریم هایی را بخواهید که می تواند به برجام لطمه وارد 
کند. این نیز از پیچیدگی های مذاکرات ما است. ما این 
را به حساب عدم نیت جدی آمریکایی ها در رسیدن به 

یک توافق خوب می گذاریم.
* ایران در مذاکرات وین خواســتار تضمین هایی شده 
است. جناب وزیر، آیا در وهله اول صحبت از تضمین های 
سیاسی است یا اقتصادی یا تضمین های حقوقی و قانونی 

و یا تمامی این اشکال؟
مــا وقتــی از تضمین صحبت می کنیــم، مصادیقی را 
داریــم. عمــده مصادیق به اقداماتــی برمی گردد که 
ایــران در حوزه اقتصــادی و تجارت خارجی خود باید 
انجــام دهــد. در رأس آن ها فروش راحت و روان نفت و 
دریافت ارزی حاصل از محل فروش نفت در سیســتم 
بانک های جمهوری اســالمی ایران اســت و در کنار آن 
 همه تحریم هایی که در برجام، ایران از آن معاف شــد 

و عبور کرد.

تصویب تحقیق و تفحص از نهاد 
ریاست جمهوری دوره روحانی

نماینــدگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد 
ریاســت جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت 

کردند.
نمایندگان مجلس با ۱۳۸ رای موافق با تقاضای تحقیق 
و تفحص از نهاد ریاســت جمهــوری در دوره یازدهم و 

دوازدهم موافقت کردند.
این تحقیق و تفحص بر اساس گزارش کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها صورت گرفت که محورهای آن 

به شرح زیر است:
معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این 
نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای 
و سلطه بر گلوگاه های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور 
رئیــس جمهــور در مذاکرات هســته ای و پیامدهای 

نامطلوب مداخالت ایشان
نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات 
اقتصــادی، کارخانجــات، بانک ها و مراکز حســاس و 

درآمدزاد
بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون 
امور اقتصادی، نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دالر به بازار 
ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ 
تن طال که در راستای کنترل قیمت طال صورت گرفت، 
اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشــته و باعث هدر رفتن 

منابع بیت المال گردید.

انتقاد معاون پارلمانی رئیسی از 
»دامن زدن به استیضاح وزرا«

معــاون امــور مجلس رییس جمهور گفت: اگرچه هیچ 
استیضاحی در هیات  رییسه مجلس اعالم وصول نشده 
اما گاهی می بینیم که چنین مسائلی را دامن می زنند 
تا افتراق ایجاد کنند. به گزارش روابط  عمومی معاونت 
پارلمانی ســید محمد حســینی در ششمین نشست با 
معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و سازمان ها در محل وزارت 
امــور اقتصادی و دارایــی، ضمن قدردانی از نمایندگان 
مجلس برای تصویب کلیات بودجه و با اشاره به مشکالت 
حوزه های انتخابیه نمایندگان، گفت: نمایندگان همواره 
در معرض مطالبات مردم هســتند و این مطالبات را به 
ما منتقل می کنند و ما هم باید تالش کنیم تا جایی که 

ممکن است این مسائل و مشکالت مردم حل شود.
حسینی تاکید کرد: حتماً باید با نمایندگان تعامل مستمر 
داشته باشیم و دولت پاسخگوی سواالت نمایندگان است،  
خیلی مواقع در کنار نمایندگان بودن و تعامل و گفت وگو 
درباره مسائل موجود با آنها می تواند همدلی ها را تقویت 
کند. وی با اشاره به تعداد سواالتی که از برخی از وزیران 
شده است، بیان کرد: اگرچه هیچ استیضاحی در هیات 
 رییسه مجلس اعالم وصول نشده اما گاهی می بینیم که 

چنین مسائلی را دامن می زنند تا افتراق ایجاد کنند.

کنایه  سنگین مدیران صدا و سیما 
به علی عسگری!

 عبدالعلی علی عســگری رئیس ســابق رسانه ملی، به 
عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
منصوب شد. عسگری جایگزین جعفر ربیعی شده است.
 بسیاری در شبکه های اجتماعی صدور این حکم برای 
علی عسگری را عجیب و بحث برانگیز ارزیابی کردند. او 
هیچ سابقه در حوزه پتروشیمی و فعالیت های اقتصادی 
مرتبط با آن ندارد. نداشــتن ســابقه در بخش صنعتی 
از عجایب انتخاب علی عســگری به عنوان مدیرعامل 

پتروشیمی خلیج فارس است. 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس بزرگترین شرکت 
بورســی کشــور اســت و به  عنوان بزرگترین هلدینگ 
پتروشــیمی در خاورمیانه پس از »ســابک عربستان«، 
شناخته می شود. این شرکت سال هاست در چند رتبه 
در کشــور از جمله شــاخص فروش، ارزش بازار، میزان 
صادرات، مدار سودآوری و مقدار ارزش افزوده اول است.
آش انتصاب رئیس سابق صداوسیما به ریاست پتروشیمی 
خلیج فارس چنان شور شده که محمدسرشار مدیر شبکه 
کودک ونوجوان صداوسیما هم آن را دست انداخته: آیا 

هولدینگ پتروشیمی کودک ونوجوان سراغ ندارید؟

امیرعبداللهیان در دیدار با امیر قطر اعالم کرد

آمادگی ایران برای توسعه تعامالت 
با کشورهای منطقه در فرمت های 

دو یا چند جانبه
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان که 
برای گفت وگو با مقامات قطری در دوحه به سر می برد 
پیش از ظهر دیروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 
دولــت قطــر دیدار و تبادل نظــر کرد.  وزیر امور خارجه 
کشــورمان در این دیدار با ابالغ ســالم رئیس جمهور 
کشــورمان،  آخرین تحوالت روابط دو کشــور در حوزه 
های مختلف سیاســی،  امنیتی تجاری و اقتصادی، را 
مورد بررسی قرار داده و زمینه ها و ظرفیت های موجود 
برای گســترش مناســبات دو کشور در حوزه تعامالت 
اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و ضرورت شکل گیری 
همکاری هــای فی مابیــن در حوزه اقتصادی با توجه به 

مزیت های موجود در کشورمان را خواستار گردید. 
وی همچنین با تشریح رویکرد دولت در حوزه روابط با 
همســایگان، تبادل هیئت ها در سطوح عالی دو کشور 

به منظور رایزنی های فیمابین را مورد تاکید قرار داد.

گفت و گو
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3اقتصاد
آخرین مهلت تعیین تکلیف 

دستگاه های کارتخوان پایان 
دی ماه است

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی 
گفت: براســاس مقررات پایانه های فروشگاهی 
ســامانه مودیــان باید هماهنگی بین شــماره 
اقتصادی یا پرونده مالیاتی و دستگاه کارتخوان 

تا پایان دی ماه برقرار شود.
 محمد برزگری در خصوص آخرین مهلت تعیین 
تکلیف دســتگاه های کارتخوان گفت: بر اساس 
آخریــن آمــار از زمانی که طــرح جدید را آغاز 
کردیــم تا به امروز مالکان ۵۰۰ هزار دســتگاه 
کارتخــوان به ســازمان امــور مالیاتی مراجعه 
داشــته اند و تعیین تکلیف آن ها انجام شــده و 
از این تعداد ۱۶۰ هزار دســتگاه تعیین تکلیف 
نهایی شــده اســت و به صورت نهایی به ما اعالم 
کرده اند که دستگاه شــان با یک پرونده مالیاتی 
ارتباط برقرار کند یا درخواست قطع کارتخوان 

خود را داشته اند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی 
بیــان کــرد: در مجموع طبق آماری که از بانک 
مرکــزی داریــم تقریباً ۹ میلیــون و ۳۰۰ هزار 
دســتگاه کارتخوان برای تعییــن تکلیف به ما 

اعالم شده است.
وی بــا بیــان اینکه آخرین مهلت تعیین تکیلف 
دستگاه های کارتخوان پایان دی ماه است گفت: 
براســاس مقررات پایانه های فروشگاهی سامانه 
مودیان باید هماهنگی بین شــماره اقتصادی یا 
پرونده مالیاتی و دستگاه کارتخوان تا پایان دی 
ماه برقرار شود در این زمینه ما فرایند جدیدی 
تنظیم کردیم که از دو هفته پیش آغاز شــده و 
ســعی کردیم زمان مؤثری به افراد داده شود تا 
شهروندان بتوانند تا پایان دی ماه مراجعه داشته 
باشند و این اتصال را برقرار کنند و طبق مقررات 
بعــد از این زمان باید دســتگاه های کارتخوان 
غیرفعال شــوند و امکان استفاده از آن ها وجود 
نخواهد داشــت.برزگری گفت: افراد حتما باید 
زمانــی که بــه درگاه اینترنتی ســازمان امور 
مالیاتی به نشــانی my.tax.gov.ir حتما زمانی 
که درخواســت اتصال می دهند یا درخواســت 
برای ایجاد پرونده یا حذف دســتگاه کارتخوان 
را می دهنــد بایــد در انتهای کار تأیید نهایی را 
انتخــاب کنند تا فرایندی که انجام می دهند در 
سامانه های سازمان انعکاس پیدا کنند تا بتوان 
مراحل بعدی که از حیث مبارزه با فرار مالیاتی و 
از حیث تشکیل پرونده و امکان ارسال اظهارنامه 

مالیاتی داشته باشند.

رییس مرکز تجارت الکترونیک خبر داد

 کارمندان دیگر حق معامله 
با دولت را ندارند

رییــس مرکز تجارت الکترونیــک می گوید با 
اجــرای طــرح جدید، کارمنــدان دولت دیگر 

اجازه ندارند در معامله ای با دولت وارد شوند.
 علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی 
و هوشــمندانه از مداخله کارمندان در معامالت 
دولتی اظهار کرد: از سال ها قبل یکی از مسائل 
مهــم نظارتی کــه در اقتصاد ایران مطرح بوده، 
بحــث مدیریت معامالت دولت اســت. در این 
راســتا برنامه ریزی شــده معامــالت دولت در 
بســتر الکترونیک انجام شــود تا امکان فساد در 

آنها به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای این موضوع 
از دهه ۸۰ و ۹۰ آغاز شده است، بیان کرد: برای 
جلوگیری از فساد قید شده که در هر معامله ای 
که دولت در آن به عنوان خریدار یا فروشــنده 
حضــور دارد، باید فرایند به شــکل الکترونیک 
انجام شود. در همین راستا، سامانه ستاد )سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت( کار خود را آغاز کرده 

و قواعد را مشخص می کند.
رییــس مرکز تجــارت الکترونیک درباره نحوه 
عملکرد ســامانه ستاد توضیح داد: طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته، همه معامالت مشمول 
باید در بستر ستاد انجام شوند. تاکنون بیش از 
۱۰ هزار دســتگاه دولت در این سامانه ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد بیش از ۸۸۵۰ دستگاه 
فعال هســتند. همچنین ۲۹۶ هزار فعال بخش 

خصوصی در ستاد ثبت اطالعات  وجود دارد.
رهبــری درباره جزییات معامالت صورت گرفته 
در ســتاد نیز گفت: از ســال ۹۱ تا دی ماه سال 
جاری، تعداد معامالت انجام شــده در این بستر 
بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره بوده است. 
البته بخش مهمی از این معامالت از سال ۹۷ به 
بعد انجام شــده است.وی با بیان اینکه در بستر 
ستاد، اجازه ورود کارمندان دولت به معامالت با 
دولت گرفته می شود، توضیح داد: این کارمندان 
شامل وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت 
در تمام رده ها می شود. با توجه به اینکه این افراد 
احتمال دستیابی به رانت و انجام تبانی را دارند 
طبق قانون نباید اجازه ورود به معامله را داشته 
باشــند.وی خاطرنشان کرد: سامانه از حدود دو 
هفتــه قبــل، اجازه ورود این افراد را به معامله با 
دولت مسدود کرده و دیگر امکان رخ دادن این 
اتفاق وجود ندارد. ما به دنبال آن هســتیم که 
دریچه فســاد را ببندیم. تا کنون سامانه از ورود 
۲۶۷ شخص حقیقی جلوگیری کرده و در آینده 

این نظارت ها تشدید نیز خواهد شد.

گفت و گو

در بازار خودرو همه فروشنده شده اند

 ریزش قیمت خودرو
 ادامه دار است

 هرچنــد قیمت خودرو در آغاز ریزش دالر 
در برابــر کاهــش قیمت مقاومت می کرد و 
روز شــنبه ثبات را در بازار خودرو با وجود 
کاهش قیمت دالر شــاهد بودیم، اما از روز 
یکشــنبه ریزش قیمت خودرو آغاز شده و 
همچنان با ریزش دالر شاهد ریزش بیشتر 
قیمت هستیم. این در حالی است که کاهش 
بیشــتر قیمت در بــازار خودرو های ایران 
خودرو مشــهود اســت و خودرو های سایپا 
کاهش قیمت کمتری را به خود دیده اند.

ریزش قیمت خودرو ادامه دار است
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه 
فضــای ریزش قیمت در بازار خودرو از روز 
یکشــنبه آغاز شده و کماکان ادامه دارد، به 
اقتصــاد ۲۴ گفت: کاهش قیمت ادامه دار 
اســت؛ به نحوی که در پایان روز دوشــنبه 
خریداری در بازار نبود و بازار کال ریزشی بود.

نسترن انتظامی ادامه داد: ریزش قیمت در 
محصــوالت ایران خودرو به طور گســترده 
مشــهود اســت به طور مثال پژو ۲۰۶ تیپ 
۲ کــه ظهر یکشــنبه ۲۷۴ میلیون تومان 
اعالم می شد، در پایان روز دوشنبه به ۲۶۸ 

میلیون تومان رسید.
همه فروشنده شده اند

این فعال بازار خودرو گفت: متوسط ریزش 
قیمــت در خودرو هــای ایران خودرو در دو 
روز گذشته ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بوده؛ به 
طوری که دنا اتومات رنگ مشــکی که روز 
شــنبه ۵۳۴ میلیون تومان بود روز یکشنبه 
۵۲۷ میلیون و روز دوشنبه به ۵۲۰ میلیون 

تومان رسید.
انتظامــی با تاکید بر اینکه اصال خریدی در 
بازار انجام نمی گیرد، گفت: هر قیمتی برای 
فروش خودرو اعالم می شود کمتر از آن در 
بازار موجود اســت، زیرا در بازار خودرو در 

حال حاضر همه فروشنده اند.
کاهش کمتر قیمت محصوالت سایپا 

نسبت به ایران خودرو
کارشناس صنعت خودرو افزود: بازار خودرو 
همانند روز های قرمز بورس شده که گاهی 
صف فروش در برخی نماد ها شکل می گیرد، 

زیرا همه در صف فروش اند.
بــه گفته انتظامــی، ریــزش قیمت های 
خودرو های ایران خودرو بســیار بیشــتر از 
خودرو های ســایپا بوده است. به طور مثال 
در محصوالت ســایپا کوییک آر ســفید با 
ســقف مشکی تا روز شــنبه ۲۰۴ میلیون 
تومان بود که روز دوشــنبه به ۱۹۹ میلیون 

تومان رسید.
ریزش چند باره در بازار خودرو

این کارشناس صنعت خودرو دلیل کاهش 
جزئی قیمت محصوالت ســایپا را این گونه 
تشــریح کرد: تفاوت قیمــت خودرو های 
ایران خودرو با بازار و شــرکت خیلی بیشتر 
از محصوالت سایپاســت و این موضوع در 
ریزش قیمت خودرو های این خودروســاز 

موثر است.
انتظامــی بــا بیــان اینکه اگــر تحویل و 
فاکتور های شــب عید خودروسازان وارد 
بازار شود ریزش دیگری را در بازار خودرو 
در پیش داریم، گفت: طبق روال سه سال 
گذشته در شب عید قیمت خودرو ریزشی 
بوده هرچند همه بر این تصورند که شــب 
عیــد افزایــش قیمت را شــاهد خواهیم 
بود، ولی تجربه چند ســال گذشــته نشان 
می دهد قیمت ها کاهشی است و اگر ایران 
خودرو مدل ســال ۱۴۰۱ را وارد بازار کند 
ریــزش دیگری در انتظار محصوالت این 

خودروساز است.
عرضه قطره چکانی خودرو به بازار

ایــن کارشــناس صنعت خــودرو در مورد 
پیش بینی قیمت خودرو گفت: در شــرایط 
حال حاضر عرضه خودرو به بازار ازســوی 
خودروســازان هنوز به صورت قطره چکانی 

است.
انتظامــی با بیان اینکــه آینده این بازار در 
دســت اخبار سیاسی است، گفت: فعال جو 
روانی بر همه بازار ها حاکم است و همه چیز 
به سیاســت دولت، توافق یا عدم توافق و... 

بستگی دارد.
پیش بینی بازار خودرو در بلندمدت

این کارشــناس صنعت خودرو در گفتگو با 
اقتصاد ۲۴ ادامه داد: میزان عرضه خودرو به 
بازار، فاکتور شدن یا نشدن خودروها، شماره 
گذاری خودرو ها که گاهی جلوی آن گرفته 

می شود و... در آینده این بازار موثر است.
انتظامــی ادامــه داد: در مجموع بازار ایران 
تورمی اســت و در بلندمدت قیمت خودرو 
افزایش خواهد یافت، اما مقطعی و بسته به 
سیاســت دولت و اینکه چه توافقی صورت 
بگیرد تا شــب عید ارزانــی در بازار خودرو 

حاکم خواهد بود.

یک تحلیلگر اقتصادی:

قدرت خرید مردم نزولی تر خواهد شد
یــک تحلیلگر اقتصادی معتقد اســت: 
اقتصاد کشــور با تــورم ۴۰ درصد اصال 
قابل مدیریت و مهار کردن نیست. هزینه 
هــا مــدام باال می رود، نرخ ارز به تبع آن 
کاهــش پیدا می کند همچنین درآمدها 
افزایــش پیدا نمی کند، بنابراین به طور 
مــداوم قدرت خرید مردم کمتر و کمتر 

می شود.
 دکتر شــاهین شایان آرانی در خصوص 
وضعیت معیشــت مــردم و اینکه دولت 
بــرای بهبــودی این وضعیــت باید چه 
اقداماتــی را انجــام دهــد، اظهار کرد: 
متاســفانه تا به امروز دولت نتوانســته 
بــه خوبی این موضــوع را مدیریت کند. 
ولــی ما بایــد عواملی که مانع این اتفاق 
شدند را تشخیص دهیم و عمال آن عوامل 
را اصــالح کنیم. به نظــر من، ما در این 
قسمت مشــکل داشتیم و داریم. دولت 
جدید وضعیت نابه ســامانی را از دولت 
قبل تحویل گرفته اســت؛ این وضعیت 
تورم وحشتناک و یک نظام بهم ریختگی 
قیمت ها عمدتا از تورم باال نشأت گرفته 

است.
 وی ادامه داد: زمانی که تورم باال ۳۰ الی 
۴۰ درصد داشته باشیم قطعا همه قیمت 
ها را دچار تالطم خواهد کرد و مشــکل 
بــه وجــود می آورد و تا این تورم را مهار 
نکنیم این التهاب قیمت ها در همه حوزه 
هــا فروکش پیدا نمی کند، برای همین 
در حال حاضر جنگ اصلی با تورم است 
و باید این را درست کرد. زمانی که تورم 
مهار نشود وضعیت معیشتی مردم دچار 
فشار و بهم ریختگی خواهد بود. مشکل 

اصلی که االن داریم این است که تورم باال 
باعث می شود هزینه خانوار به شدت باال 
رود ولی درآمدهایشــان به همان نسبت 
باال نمی رود. به همین خاطر وقتی درآمد 
بــاال نرود و هزینه باال برود، قدرت خرید 
خانوار کمتر می شود. روی همین حساب 
عامل و معضل اصلی در کشور تورم است 
و تا این موضوع حل نشــود معیشت هم 

بهبودی پیدا نمی کند.
 وی گفــت: تا زمانی که شــما تورم ۴۰ 
درصــد دارید هیچ راهکاری وجود ندارد 
و وعده های مسئولین در حد حرف باقی 
می ماند. آنهایی که آشــنایی بیشتری با 
مسئله تورم دارند می دانند که تورم زیر 
۵درصد خوب نیست ولی مشکل زیادی 

ایجاد نمی کند. تورم ۵ تا ۱۰درصد مثل 
یــک تب در اقتصاد می ماند که عالمت 

های خوبی را به وجود نمی آورد.
 این تحلیلگر اقتصادی در ادامه این سوال 
پاسخ داد: تورم ۱۰ تا ۲۰ درصد باز نگران 
کننده است. تورم باالی ۲۰درصد در یک 
ســیکلی می افتد که روی خودش تاثیر 
مضاعــف می گذارد. تورم باالی ۴۰ الی 
۵۰ درصد نیز خیلی خطرناک است. ما در 
کشور تورم ۴۰ یا ۵۰درصد مشاهده می 
کنیم یعنی یک وضعیت بسیار نامناسب 
و خطرناک برای اقتصاد! شما نمی توانید 
یک اقتصاد با تورم ۴۰درصد را مدیریت 
کنید که اصال قابل مهار کردن نیســت. 
هزینــه ها مدام بــاال می رود، نرخ ارز به 

تبــع آن کاهش پیدا می کند همچنین 
درآمدهــا افزایش پیدا نمی کند، فلذا به 
طــور مداوم قــدرت خرید مردم کمتر و 
کمتر می شود، خانوارها به اقداماتی سوق 
پیدا می کنند که مجبور شوند این ثروت 
کوچکی که به دســت می آورند را حفظ 
کننــد مثــال ارز و طال مــی خرند و این 
حرکت ها تالطم در اقتصاد را بیشــتر و 

بیشتر می کند.
 شــایان آرانی براین بارو اســت: با توجه 
بــه چنین وضعیتی که وجود دارد دولت 
می خواهد ســعی کند وضعیت خانوار را 
بهبودی دهد ولی این تورم مثل یک عامل 
از بیــن برنده و خورنده دارد تمام ارزش 
هایــی کــه به وجود می آید را از بین می 

برد. مشــکل اصلی کشور ما تورم است و 
تورم باال است، این تورم کامال غیرعادی 
و غیرقابل قبول اســت و هرگونه سعی و 
کوششــی باید در این راستا برود که این 
تورم مهار شــود و انشااهلل زیر ۱۰درصد 
و بعــد از آن زیــر ۵درصد بیاید. آن زمان 
شــما خواهید دید که دیگر نیاز نیســت 
درآمدها هر ســال ۱۰ یا ۲۰ درصد باال 
برود که جایگزین افزایش هزینه ها شود 
چــون دیگر هزینه ها آنقدر باال نخواهد 
رفت و تالطم های بازار را نخواهید دید .

 او با اشــاره به آینــده اقتصاد در جامعه 
گفت: اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند 
خطرناکتر می شــود و قابل پیش بینی 
نیســت. پیش بینی برای زمانی است که 
التهــاب های زیــاد در وضعیت اقتصاد 
مشــاهده نشــود، مثل این می ماند که 
بگویید درجه حرارت بدن ۳ درجه شده 
و اگــر همینطور جلو رود چه اتفاقی می 
افتد؟ اتفاق خیلی ناگواری پیش می آید. 
بــه نظر مــن، تورم ۴۰ درصدی که مهار 
نشــود اثرات نامطلوب و وحشتناکی در 
اقتصــاد دارد و اقتصاد ما را دچار چالش 
های زیادی می کند. امیدواریم تورم مهار 
شود و پایین آید. اینکه به کدام سمت رود 
اصال قابل پیش بینی نیســت چون یک 
فضای کامال متالطمی را داریم ترســیم 
می کنیم. اگر ســال دیگر هم تورم ۴۰ 
درصدی باشد روی خودش تاثیر مضاعف 
مــی گذارد و باالتــر می رود و به حالتی 
می رود که اقتصاد با شکست مواجه می 
شــود، نمی شــود پیش بینی دقیقی در 

این باره کرد.

مالکان خانه های خالی این پیامک را جدی بگیرند
در روزهــای اخیر پیامکی با مضمون فراخوان مالکان 
خانه های خالی برای تکمیل اطالعات خود در سامانه 
ملی امالک و اســکان ارســال شده است که درست یا 
جعلی بودن این پیام ها در حاله ای از ابهام به سر می برد!

اخیــرا برخی از ثبت نام کنندگان طرح خانه ســازی 
دولتی-نهضت ملی مسکن برای ساخت یک میلیون 
واحد در ســال- پیامکی دریافت کردند. مضمون این 
پیامک مربوط به تعیین زمان و مکان مراجعه برای این 
متقاضیان برای تکمیل فرآیند ثبت نام است. اما متن 
این پیامک به گونه  ای تنظیم شده است که بسیاری از 
دریافت کنندگان این پیامک با دو ابهام مهم در رابطه 

با آن مواجه شده  اند.
از آنجا که اطالع رسانی  های قبلی از بابت ارسال پیامک 
مربوط به مرحله دوم ثبت نام متقاضیان نهضت ملی 
مسکن به میزان کافی انجام نشده است، شایعاتی مبنی 
بر جعلی بودن این پیامک در روزهای اخیر مطرح شد 
و بسیاری از متقاضیان با این ابهام مواجه شدند که آیا 

این پیامک از سوی وزارت راه   و شهرسازی ارسال شده 
است یا متنی جعلی و غیرواقعی است.

از سوی دیگر، محتوای این پیامک تنها شامل زمان و 
مکان مراجعه دریافت کننده برای تکمیل فرآیند ثبت 
نام بود و در این پیامک مدارک مورد نیاز برای مراجعه 
متقاضیان به محل تعیین شــده برای تکمیل فرآیند 

ثبت نام مشخص نشده است.
بســیاری از متقاضیانی کــه در روزهای اخیر پیامک 
فراخوان مالکان خانه های خالی برای آنها ارسال شده 
اســت هم اکنون یک ابهام مهم از بابت مدارک مورد 
نیاز برای تکمیل ثبت نام در روز تعیین شــده دارند. 
تاکنون هیچ اطالعیه رســمی از سوی متولی مسکن 
درباره مدارک مورد نیاز برای تکمیل مرحله دوم ثبت 
نام طرح نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. در واقع 
مشــخص نیست آیا متقاضیان نیازی به ارائه مدارک 
در مرحلــه دوم ثبت نــام و در زمان مراجعه حضوری 

دارند یا خیر؟

پیامک ارسال شده جعلی نیست
اما روز گذشــته، معاونت مســکن و ساختمان وزارت 
راه وشهرســازی در اطالعیه  ای با تایید پیامک ارسال 
شــده از سرشماره V.MASKAN، بر تعیین وضعیت 

خانه   خالی تا روز اعالم شده تاکید کرد.
 معاونت مسکن و ساختمان در اطالعیه  ای ضمن تایید 
پیامک ارســال شــده برای فراخوان مالکان خانه های 
خالی از سرشماره V.MASKAN بر تکمیل اطالعات 
ملکی سرپرستان خانوار در سامانه ملی امالک و اسکان 
در تاریخ ۲۰ و ۲۳ دی ماه تاکید کرد. در متن این اطالعیه 
آمده اســت: بر اســاس تکلیف وزارت راه و شهرسازی 
و همچنین اطالعات دریافتی از دستگاه های مختلف 
کشور، تعدادی ملک که عدم وجود ساکن در آنها تایید 
شده است در سامانه ملی امالک و اسکان شناسایی شد.
جهــت تعیین تکلیف وضعیت ســکونت این امالک 
پیامکــی بــا سرشــماره V.MASKAN بــه مالکان 
خانه های خالی این امالک ارســال شــد که متن این 

پیامک به این شــرح اســت: »ملک شما به عنوان خانه 
خالی شناســایی شــده است. لطفا تا تاریخ ۲۰ دی ماه 
۱۴۰۰ یا ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ وضعیت امالک خود را در 
سامانه امالک و اسکان amlak.mrud.ir تعیین کنید. 
در غیر این صورت مطابق قانون مالیات  های مســتقیم 

اقدام خواهد شد.«
معاونت مســکن و ســاختمان تصریح کرده است: در 
همین راستا مالکان مذکور الزم است تا تاریخ اعالم  شده 
در پیامک دریافتی خود به سامانه امالک و اسکان به 
آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کنند. بدیهی است در 
صورت ثبت وجود ســکونت و مالکیت توسط مالکان 
مذکور بر اساس قانون ملک مذکور از جرگه خانه های 
خالی خارج خواهد شد. در پایان آمده است: مضمون 
پیامک ارســال شده با سرشماره V.MASKAN کامال 
مورد تایید وزارت راه و شهرســازی اســت و شایعات 
مرتبــط بــا جعلی بودن این پیامک با این سرشــماره 

صحت ندارد.

بازار مسکن دوباره عقب نشست
گزارشــهای میدانی از ســطح شــهر تهران، کاهش نسبی معامالت 
مسکن نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. مشاوران امالک می گویند 
خریداران و فروشــندگان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت سیاســی 
و اقتصــادی هســتند و به همین دلیــل از خرید و فروش امتناع می 
کنند؛ در عین حال تقاضا برای واحدهای ارزنده بیش از عرضه ی آنها 
اســت. مشــاوران امالک شهر تهران از کاهش نسبی معامالت در دی 
ماه نســبت به آذرماه خبر می دهند. پس از رونق نســبی بازار مسکن 
در آذرماه امســال که به رشــد ماهیانه ۳۴ درصدی معامالت و انعقاد 
حدود ۹۸۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش در پایتخت منجر شد، تحت 
تاثیر عوامل سیاسی بین المللی، افت بازارهای ارز و بورس، معامالت 
مســکن به حالت تعلیق در آمد. طرف تقاضا در انتظار افت قیمتها و 
طرف عرضه منتظر افزایش اســت. در عین تغییر قیمت چندانی در 

یک ماه گذشته رخ نداده است.
با وجود کسادی معامالت مسکن در اغلب مناطق تهران، واسطه های 

ملکی غرب پایتخت از رونق نســبی در این محدوده خبر می دهند. 
علت آن می تواند به غنای عرضه آپارتمان در منطقه ۵ مربوط باشد. 
در شــرایطی که به دلیل کمبود فایلهای فول امکانات ناشــی از افت 
ساخت و ساز در مناطق جنوبی و شرقی تهران، افزایش عرضه نسبت 
به تقاضا در غرب تهران از ایجاد یخ رکود در این محدوده جلوگیری 
کرده است.اگرچه آپارتمانهای قدیمی و ناقص در بازار مسکن به وفور 
وجود دارد، عرضه خانه های نوساز در بازار کاهش یافته و همین مساله 
فاصله قیمتی بین واحدهای نوســاز و قدیمی را تشــدید کرده است.
گذشته از رشد شدید قیمتها طی چهار سال گذشته که علت اصلی 
رکود معامالت محسوب می شود، دلیل دیگر افت قراردادهای خرید 
و فروش در تهران به عقب نشینی فروشندگان برمی گردد. بنا به گفته 
واسطه های ملکی، هم اکنون تعداد خریداران برای واحدهای ارزنده 
بیش از فروشندگان است. این نسبت برای آپارتمانهای دارای نقص، 
برعکس دیده می شــود؛ بدین صورت که عرضه واحدهای قدیمی به 

مراتب بیش از تقاضا است.
از حدود یک ماه قبل بر تعداد کسانی که از طریق وام ۴۸۰ میلیون 
تومانی اوراق تســهیالت بانک مســکن قصد خرید خانه دارند افزوده 
شده است. از روز ۲۳ آذرماه، بانک مسکن هزینه دریافت تسهیالت 
مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت مســکن را ۵۰ 
درصد کاهش داد. همین مساله جذابیت دریافت این نوع تسهیالت 
را باال برد و قیمت اوراق تســه از متوســط ۱۰۷ هزار تومان در روز 
۲۲ آذرماه با نوسانات افزایشی هم اکنون به حدود ۱۱۵ هزار تومان 
رســیده اســت.اغلب کسانی که قدرت خریدشان با وام ۴۸۰ میلیون 
تومانی اوراق افزایش یافته، متقاضیانی هســتند که قصد تبدیل به 
احسن واحدهای خود را دارند؛ چرا که با ۴۸۰ میلیون تومان تقریبا 
در هیچ جای تهران نمی توان آپارتمان خریداری کرد. متوسط قیمت 
یــک آپارتمــان ۵۰ متری در منطقــه ۱۸ به عنوان ارزانترین منطقه 

تهران ۵۹۰ میلیون تومان است.

خبر ویژه

  با توجه به آنکه اعالم شــده بود  ســامانه نهضت ملی مســکن برای 
مردان مجرد باالی ۲۳ ســال که قرار بود از ۲۰ دی ماه  فعال شــود، 
دو روز پیش  همزمان با آغاز ثبت نام گزینه مردان مجرد باالی ۲۳ 
ســال در فــرم ثبت موجود نبود. بــا پیگیری ها امروز این گزینه در 

فرم ثبت نام درج و فعال شده است.
 در حال حاضر متقاضیان برای ثبت نام ســابقه مالکیت مســکن و 
یا زمین با کاربری مســکونی براســاس ضوابط ابالغی وزارت راه و 
شهرســازی نداشــته باشد.  از امکانات و تسهیالت دولتی یا امکانات 
نهاد های عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مســکن شــامل زمین، 

واحد مســکونی و یا تســهیالت یارانه ای خرید و یا ســاخت واحد 
مســکونی )دارا بودن فرم "ج" ســبز( از تاریخ اول فروردین ۱۳۵۷  
استفاده نکرده باشند.همچنین یکی از نکاتی که باید متقاضیان در 
هنگام ثبت نام توجه کنند آن اســت که همســر متقاضی در هنگام 
تحویل واحد )فاقد مالکیت خصوصی و دارای فرم "ج" ســبز( باشــد.

در صورتی که فرد پس از تحویل واحد مسکونی از همسر خود جدا 
شــود )طالق بگیرد( فرم "ج" هر دو زوج تا پنج ســال پس از وقوع 
طالق قرمز باقی خواهد ماند و در این مقطع زمانی )پنج ســال پس 
از وقوع طالق( امکان استفاده از تسهیالت دولتی مسکن را نخواهد 

داشت وفرم "ج" زوج یا زوجه ای که مالک واحد مسکونی موضوع این 
دستورالعمل است، قرمز باقی می ماند. تعهدنامه محضری مبنی بر 
تحویل عقدنامه ازدواج رسمی قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد 
مســکونی باید توســط متقاضیان ارائه شود.وزارت راه و شهرسازی 
ثبت نام از متقاضیان مسکن در شهر های ۱۶ استان کشور که پیش از 
این در سامانه ثمن بارگذاری نشده بود، امکان پذیر کرده و متقاضیانی 
که تا پیش از این نام شهر آن ها در سامانه نبود از هم اکنون با مراجعه 
به ســایت ثمن  می توانند فرآیند نام نویســی خود در طرح ساخت ۴ 

میلیون مسکن پیگری کنند.

گزینه ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۳ سال در نهضت ملی مسکن فعال شد

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

بهینه سازی مصرف انرژی معادل تولید و توسعه و سودآور است
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایران با اشــاره بــه اهمیت نقش 
شــرکت بهینه سازی مصرف ســوخت در کشور، بر لزوم استفاده از 
ظرفیت هــای فناوری و دانش بنیان ها به منظور افزایش درآمد ملی 
از راه صرفه جویی در مصرف انرژی تأکید کرد.محسن خجسته مهر 
در آیین تکریم علیرضا اطاعتی و معارفه حسین آب نیکی، سرپرست 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، با قابل اهمیت خواندن نقش این 
شرکت، بیان کرد: نگاه ما به مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت و 
انرژی نه تنها یک نگاه ملی، بلکه نگاهی بین المللی اســت که منافع 
آن بر کشــورهای همســایه نیز تأثیر می گذارد و از این منظر این 
ســازمان نیاز به نیروی انســانی خالق، توانمند و متخصص دارد که 

در درجه نخست به کار و اهداف سازمان ایمان و باور داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیریت بهینه ســازی مصرف ســوخت به لحاظ 
بحث مصرف و مســائل محیط زیســتی بااهمیت اســت، گفت: این 
شــرکت، هرچند نهاد درآمدزایی برای خود ســازمان نیست، اما از 
دیدگاه ملی و برای کل جامعه بسیار درآمدزا است و اگر جنبه های 
فواید زیســت محیطی و مدیریت مصرف را در کنار درآمد کشــور از 
محــل صرفه جویــی در نظر بگیریم، اهمیت این حوزه و تأثیر آن در 
منافع ملی قابل توجه خواهد بود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
از دســتیابی به رکورد تولید گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی، 
یعنی ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز و تحویل روزانه ۹۸۰ میلیون 

مترمکعب گاز به شــرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر خبر داد 
و با اشــاره به هزینه های ســرمایه گذاری در بخش تولید و توســعه 
انرژی بر لزوم ســرمایه گذاری در بخش بهینه ســازی تأکید و اظهار 
کرد: می توان مفهوم بهینه سازی مصرف سوخت را به لحاظ اهمیت 
جایگاه، معادل تولید و توسعه تلقی کرد؛ با در نظر گرفتن این موضوع 
که برای تولید ۵۰ میلیون مترمکعب گاز رقمی در حدود ۶ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری نیاز است، بنابراین برنامه ریزی و هدف گذاری 
برای صرفه جویی به مقدار ۲۰ میلیون مترمکعب در بخش مصارف 
خانگــی و تجــاری، با در نظر گرفتن هزینه های مرتبط با آن نه تنها 

منطقی که سودآور به نظر می رسد.

جزییات افزایش تعرفه برق از اول بهمن ماه

شمارش معکوس برای اجرای تعرفه های جدید برق

كوتاه از انرژی

بین الملل

: رئیس هیات مدیره انجمن پلیمر

 فرمول بازار سیمان در پتروشیمی
پیاده شود

رئیس هیات مدیره انجمن پلیمر گفت: علی رغم 
تولید حداقل ۸ میلیون تن پلیمری ها، ســال 
گذشته ۴ میلیون تن مواد اولیه در بورس کاال 
عرضه  شد و امیدواریم با تداوم عرضه در بورس 
کاال تعادل برقرار شود.ســعید ترکمان، اظهار 
کرد: صنایع پایین دســت پتروشــیمی برای 
تولید مســتمر به تأمیــن مواد اولیه مطمئن و 
قابل دسترس نیاز دارند اما در سال های گذشته، 
متأسفانه نزدیک به چهار میلیون تن مواد اولیه 
در بــورس کاال عرضه شــده درحالی که تولید 
پلیمــری هــا در صنایع پتروشــیمی بین ۸ تا 
۹ میلیــون تن اســت.ترکمان گفت: میانگین 
قیمت فروش صادراتی پتروشــیمی ها در سال 
گذشــته فقط ۳۴۰ دالر بــوده در صورتی که 
ارزش افــزوده ای که در صنایع پایین دســتی 
ایجاد می شود بسیار بیشتر از این خام فروشی 
است.وی با بیان اینکه آیا به نفع منافع ملی است 
که مواد پتروشــیمی )پلیمری( فقط برای ۱.۹ 
میلیارد دالر ارزآوری صادر شــده اما در مقابل 
کارخانه های پایین دســتی دچار بحران شوند 
افزود: این در حالی اســت که به دلیل تحریم 

بودن تولیدات پتروشــیمی، امکان واردات این 
مواد برای صنایع پایین دستی وجود ندارد و ۸۵۰ 
هزار شــغل تولید این صنایع در معرض تهدید 
جدی است.ترکمان تاکید کرد: در این سال ها از 
رقمی نزدیک به ۸ میلیون تن تولید حدود ۳.۷ 
میلیون تن )برای امســال( به متقاضیان داخل 
فروخته می شــود و بیشــتر از ۴ میلیون تن از 
این محصوالت صادر شده است.ترکمان متذکر 
شــد: متأسفانه برخی با چوب ارزآوری، صنایع 
تکمیلــی را زده انــد و از تن دادن به تأمین نیاز 
داخل امتناع و هیاهوی بی دلیلی به پا کرده اند. 
ادعا شــده بازار داخلی توان جذب تولیدات را 
ندارد اما در این بین، وزارت صمت تأکید می کند 
کــه ابتدا عرضه داخلــی در بورس کاال صورت 
گیرد و در صورت عدم جذب تولیدات، صادرات 
انجام شود.وی با بیان اینکه این مطالبه منطقی 
چرا باید باعث هیاهو و اعتراض شود، ادامه داد: 
درخواســت صنایع تکمیلی نیز این اســت که 
ابتدا محصوالت در بورس عرضه شود و سپس 
محصوالتی که در مچینگ بدون خریدار ماند، 

صادر شود

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تعرفه برق مشترکان با مصارف نجومی 
باید متناسب با مصرفشان باشد

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی، تاکیــد کرد: افــرادی که مصارف 
نجومــی برق دارند اگر تعرفه آنان متناســب 
با مصرفشــان باشــد یا متقاعد می شوند که 
مصارف خود را کاهش دهند و یا هزینه مصرف 
خــود را به صورت واقعــی می پردازند.مالک 
شریعتی نیاسر درباره مصوبه هیات دولت در 
خصــوص افزایش پلکانی تعرفه مصرف مازاد 
بــر الگوی مشــترکان پرمصــرف، بیان کرد: 
مصوبــه اخیر هیــات دولت در خصوص آئین 
نامــه اجرایی بند ی تبصــره ۸ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ اســت که متاسفانه با تاخیر نیز 
به تصویب رســیده اســت چراکه دولت قبل 
عزمی برای اجرای قانون بودجه نداشــت.وی 
در ادامه اظهار کرد: مجلس در بودجه ســال 
۱۴۰۰ نظام تعرفه گذاری افزایشــی- پلکانی 
را در حوزه آب، برق و گاز مصوب کرد تا فقط 
افرادی که در حد الگوی مصرف، استفاده دارند 
از یارانه انرژی بهره مند شــوند و اقشــاری که 
مصارف باالتر از سقف الگوی مصرف دارند به 
آن ها یارانه انرژی تعلق نگیرد که این هدف تا 

حد زیادی در مصوبه دولت اعمال شده است، 
گرچه انتظار می رفت میزان افزایش تعرفه در 
پله های باالتر بیشــتر باشــد اما مجموعا گام 
مهمی برای اصالح نظام تعرفه گذاری برداشته 
شده است. ما این مصوبه را مثبت ارزیابی می 
کنیم.نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه پیش بینی ها این است 
کــه در اصالحاتی کــه مجلس بر روی الیحه 
دولت انجام می دهد اصالح نظام تعرفه گذاری 
هم اضافه شــود، تصریح کرد: طبیعتا اقشاری 
که باالتر از الگوی مصرف، استفاده دارند و یا 
صنایعــی که انــرژی باالیی مصرف می کنند 
بایــد با قیمت واقعی هزینه انرژی را بپردازند 
تا سیاســت های کلــی اصالح الگوی مصرف 
بعد از مدت ها محقق شــود.عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید 
کرد: مجلس در بودجه ســنواتی می تواند در 
راســتای ضابطه مند کردن مصرف مشترکان 
پرمصــرف که بی ضابطه به مصرف خود ادامه 
می دهند گام بردارد که خوشبختانه این اقدام 

صورت گرفته است.

 کاهش تولید نفت 
و میعانات گازی قزاقستان 

در ناآرامی ها
تولیــد روزانه نفــت و میعانات گازی 
قزاقســتان اوایل ژانویه که اعتراضات 
گسترده ضد دولتی سراسر این کشور 
را فرا گرفت، شــش درصد در مقایسه 
با ســطح دســامبر کاهش پیدا کرد.

محاســبات انجــام گرفته و همچنین 
اظهارات منابع آگاه حاکی از آن است 
که تولیــد میادین نفتی قزاقســتان 
در ۹ روز نخســت ژانویــه، به ۱.۷۶۶ 
میلیون بشــکه در روز در مقایســه با 
میانگیــن ۱.۸۸۲ میلیون بشــکه در 
روز در دسامبر کاهش پیدا کرد.با این 
حال ســه معامله گــر گفتند صادرات 
نفت قزاقســتان تحــت تاثیر کاهش 
تولید قــرار نگرفت. یک معامله گر در 
شــرکت بین المللی مطلــع از حمل 
نفــت ترانزیتی قزاقســتان از طریق 
بنادر روســیه گفت: نگرانیهایی وجود 
داشــت کــه وضعیت جــاری ممکن 
اســت روی بارگیری نفت در اوایل ماه 
میالدی جاری تاثیر بگذارد.اعتراضات 
در قزاقســتان که شاهد مرگبارترین 
خشــونت در تاریخ ۳۰ ساله استقالل 
ایــن کشــور از مســکو بوده اســت، 
مســیرهای حمل و نقل را مختل کرد 
و بــه کاهش تولید در میادین نفتی از 
جمله میدان نفتی تنگیز که بزرگترین 
میدان نفتی قزاقســتان است و توسط 
شــرکت شورون اداره می شود، منجر 
شد.شــورون اعالم کرد این شرکت به 
تدریج تولید میدان نفتی تنگیز را که 
در شــمال غربی قزاقســتان و نزدیک 
بــه محل آغاز اعتراضات واقع اســت، 
ازســرمی گیرد. اعتراضات در مناطق 
غربی نفت خیز قزاقستان پس از حذف 
ســقف قیمت دولتــی بوتان و پروپان 
در روز ســال نو آغاز شد.منابع آگاه به 
رویترز اظهار کردند: تولید روزانه نفت 
در میدان تنگیز در مقایسه با میانگین 
تولید روزانه در دسامبر، ۱۳ درصد در ۹ 
روز نخست ماه میالدی جاری کاهش 
پیدا کرد و تا ۹ ژانویه به ســطح عادی 
برگشــت.میادین نفتی دیگر دورتر از 
محل اعتراضات بودند و موفق شــدند 
تولیدشــان را افزایــش دهند. تولید 
میدان نفتی فراســاحلی کاشــاگان 
که توســط شرکت NCOC  اداره می 
شود، ۰.۲ درصد در ۹ روز نخست ماه 
میالدی جاری در مقایســه با دسامبر 
افزایــش داشــت در حالی که میدان 
نفتی کاراچاگاناک در غرب قزاقستان 
به میزان شــش درصد افزایش یافت.

تولیــد تولیدکنندگان نفت مســتقل 
قزاقســتان از ابتدای ژانویه تاکنون به 
میزان ۱۷ درصد نســبت به ماه پیش 
کاهش پیدا کرده و به ۲۱۰ هزار و ۹۱۸ 

بشکه در روز رسیده است.

 صادرات نفت لیبی 
باز هم کاهشی شد

صادرات نفت لیبی که در پی محاصره 
شــبه نظامیان در غــرب این کشــور 
به شــدت کاهــش یافته اســت، پس 
از تعطیلــی پایانه های شــرقی لیبی 
به دلیــل آب و هوای نامطلوب باز هم 
کاهش یافــت.دو منبع ، اعالم کردند 
پایانه هــای اس ســیدر، راس النوف، 
حریقــه و زویتینــه روز شــنبه )۱۸ 
دی مــاه( تعطیل شــدند و به احتمال 
زیاد تا اوایل هفته آینده بسته خواهند 
بود. این مســئله مانع بیشــتری برای 
این تولیدکننده ســازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت )اوپک( ایجاد کرده 
کــه تولید نفت آن به زیر یک میلیون 
بشــکه در روز کاهش یافته است.پس 
از آنکه شبه نظامیان بزرگ ترین میدان 
نفتی لیبی )شــراره( را متوقف کردند، 
این کشــور اواخر ماه دسامبر ۲۰۲۱ 
صادرات نفت خام خود را از بندر زاویه و 
ملیتا در غرب این کشور به حالت تعلیق 
درآورد. داده های بلومبرگ نشــان داد 
صادرات روزانه نفت خام در هفته اول 
ســال جاری میالدی ۴۵ درصد کمتر 
از میانگین ماه دســامبر پارسال بوده 
اســت.برقه تنها پایانه نفت خام فعال 
لیبی اســت و دو پایانه دریایی - بوری 
و فروه - هم در حال فعالیت اند. با این 
حال، ســه تأسیسات صادراتی فعال، 
کوچک ترین واحدهای لیبی هستند و 
به طور معمول تنها یک چهارم مجموع 

صادرات این کشور را به عهده دارند.

جریمه و مسدودی کارت در انتظار 
فروشندگان سهمیه

خرید و فروش سهمیه بنزین 
ممنوع شد 

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
اطالعیــه ای در خصــوص ممنوعیت خرید و 
فروش سهمیه بنزین و نفتگاز کارت هوشمند 

سوخت صادر کرد.
در این اطالعیه  آمده است:

"شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به 
اطالع همه دارندگان کارت هوشمند سوخت 
اعم از بنزین و نفت گاز می رساند، بر اساس مواد 
)۹( و )۱۶( "ضوابــط اختصاصی فرآورده های 
نفتــی" منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، خرید و فروش فرآورده های نفتی یارانه ای 
)نرخ اول و دوم( از طریق سهمیه شخص دیگر 
مانند خرید و فروش از محل ســهمیه کارت 
هوشــمند سوخت وسائط نقلیه، ممنوع است.

در صورت احراز تخلف از ســوی مراجع صالح 
رسیدگی، عالوه بر مسدودی کارت هوشمند 
سوخت، متخلف مشمول جریمه ای معادل دو 
تا چهار برابر ارزش فرآورده )به نرخ بین المللی 
ماه مربوطه( خواهد شد.بر این اساس و با توجه 
به اطالع رسانی به عمل آمده، اشخاص حقیقی 
و حقوقی دارنده وســائط نقلیه می بایســت به 
منظور پیشــگیری از هرگونه سوءاســتفاده 
احتمالی تمهیدات الزم را در حفظ، نگهداری 
و عدم واگذاری به غیر کارت هوشمند سوخت 
وسیله نقلیه به عمل آورده و مسئولیت هرگونه 
خرید یا فروش غیرقانونی ســهمیه ســوخت 

برعهده آنان خواهد بود."

معاون وزیر نیرو:

تأمین سوخت جایگزین 
نیروگاه ها

معــاون وزیر نیــرو گفت: یارانه مشــترکان 
پرمصرف برق در ســال آینده قطع می شــود.

همایــون حائری  اظهار کــرد: در تعرفه برق 
مصرفی خانوارها در سال آینده افزایشی اعمال 
نمی شود اما قرار است یارانه هایی که به بخش 
خانگی اختصــاص می یابد به صورت عادالنه 
محاســبه شــده و این یارانه به مشترکان کم 
مصرف بهینــه مصرف کننده اختصاص پیدا 
کند.وی تصریح کرد: تقسیم عادالنه یارانه های 
بخش برق در تعرفه ســال آینده مورد توجه 
قــرار می گیرد به گونه ای که مشــترکانی که 
الگــوی مصرف را رعایت کنند، از این یارانه ها 
بیشــتر بهره مند خواهند شد.معاون وزیر نیرو 
گفت: وزارت نیرو در تالش اســت تا خانوارها 
ســطح الگوی مصرف انرژی را مراعات کنند 
تــا یک مشــترک خانگی بــا حفظ رفاه و رفع 
نیاز خود بتواند از برق بهره مند شــود.حائری 
افزود: مشــترکانی که باالتر از الگوی مصرف 
انرژی برق مصرف کنند، یارانه کمتری گرفته 
و یا برای پرمصرف ها قطع یارانه هدف گذاری 
شــده اســت.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود خاطر نشــان کرد: امیدواریم خانوارهایی 
که الگوی مصرف را رعایت می کنند کمترین 
دغدغه در این زمینه داشته باشند.حائری در 
مورد تأمین ســوخت دوم نیروگاه ها نیز اضافه 
کرد: با همکاری مناسب وزارت نفت و نیرو به 
موقع شــاهد تأمین ســوخت دوم و جایگزین 
نیروگاه ها هســتیم تا در زمستان برای تولید 
برق مشــکلی نداشته باشند.وی بیان کرد: به 
انــدازه کافــی در نیروگاه ها ذخیره ســوخت 
جایگزین و دوم انجام شــده و تمام نیروگاه ها 
در صورت قطع برق مشــکلی از لحاظ فعالیت 
نخواهند داشت. تالش وزارت نیرو بر این است 
تا هم اکنون با برنامه ریزی هایی که آغاز کرده، 
ســعی می کند تا قطعی برق در تابستان سال 

آینده نداشته باشیم .

توســط محققان انجام شد؛ 

بومی سازی تجهیزات پایش 
شبکه سراسری برق کشور

محققان یکی از شــرکت های دانش بنیان به 
منظور ارتقای ضریب اطمینان از شــبکه برق 
کرو، واحد اندازه گیری فازور یا PMU را برای 
پایش شبکه سراسری برق بومی سازی کردند.

مهدی کراری، مدیرعامل یکی از شرکت های 
دانش بنیان با بیان اینکه بومی سازی دستگاه 
واحد اندازه گیری فازور یا PMU برای شبکه برق 
در دنیا مهم تلقی می شود، گفت: شبکه برق 
کشــور نیاز دارد همیشه توسط دستگاه هایی 
ازجملــه واحد اندازه گیری فازور تحت نظارت 
باشــد تا بتواند داده های زمان بروز حوادث در 
شــبکه را به طور منظم ضبط کند و از ســوی 
دیگر آگاهی از وضعیت شــبکه های قدرت و 
نظارت بر عملکرد آنها برای کنترل و پیشگیری 
از رخدادهــای نامطلوب امری اجتناب ناپذیر 
اســت.وی با بیان اینکه شــبکه برق ایران نیز 
مانند سایر کشورها به منظور داشتن وضعیت 
پایدار نیازمند دســتگاه مانیتورینگ مناسب 
جهت اســتخراج اطالعات شبکه است، ادامه 
داد: بهره بردار شبکه باید اطمینان حاصل کند 
که در هرلحظه متغیرهای شبکه در محدوده 

مجاز خود قرار دارند. 

معــاون هماهنگی توزیع توانیــر جزییات افزایش 
تعرفه برق مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه 
را تشریح کرد.غالمعلی رخشانی مهر ، با اشاره به آغاز 
اجرای آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق از بهمن 
ماه تصریح کرد: در این مصوبه دو شاخص که مبنای 
قیمت گذاری بوده و از پیشــتر هم در قبوض وجود 
داشت، تغییری نکرده به عبارت دیگر الگوها و پایه 
قیمــت گذاری  بــر مبنای الگو هیچ تغییری نکرده 
و آنچه که تغییر کرده، پله های  مصرفی اســت، به 
طوری که پله ها اکنون به مصرف تا سطح الگو، ۱.۵ 
برابر الگو، تا ۲ برابر الگو و بیش از دو برابر الگو تقسیم 
شــده اســت.وی درباره عدم تغییر الگوی مصرف با 
اشاره به این که اکنون به طور مثال در تهران و بیشتر 
مناطق کشــور الگوی مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت 
در ماه بوده که نسبت به قبل تغییری نداشه است، 
افزود: براســاس آمار سامانه های پرداخت قبوض، 
در این فصل ۸۵ درصد از مردم  در ســطح این الگو 
یا حتی کمتر، برق مصرف می کنند که به این گروه 
اطمینان می دهیم شــاهد تغییری در مبلغ قبوض 
بــرق نخواهند بود.معاون هماهنگی توزیع توانیر با 
اشــاره بــه این که در این فصل تنهــا ۱۵ درصد از 
مشــترکان هســتند که بیشتر از الگو مصرف دارند، 
اظهار کرد: در تابستان نیمی از برق تولیدی کشور 
یعنــی حدود ۳۰ هزار مــگاوات، در بخش خانگی 
مصــرف می شــود که ۸۵ درصــد از مردم به اندازه 
نیمی از این میزان )۱۵ هزار مگاوات( از برق بخش 

خانگــی را مصرف می کننــد و ۱۵ درصد به اندازه 
بقیه مصرف برق دارند.رخشــانی مهر در عین حال 
بــه رونمایی از گروهــی پرداخت که با وجود تعداد 
قــرار گرفتن در اقلیت بــه لحاظ تعداد، به اندازه ۴ 
نیــروگاه بــزرگ برق مصرف مــی کنند و  گفت: از 
بین ۳۰ میلیون مشــترک خانگی، تنها ۶۰۰ هزار 
مشترک  که ۲ درصد از مجموع جمیعت مشترکان 
خانگی را دربرمی گیرند، بیش از ۳۰۰۰ مگاوات از 
مصرف برق کشــور را به خود اختصاص داده اند که 
ایــن میزان به انــدازه تولید برق ۴ نیروگاه بزرگ و 
مصرف برق میلیون ها مشترک عادی است.معاون 

هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر این که اگر این ۲ 
درصــد، مصــرف برق خود را به نصف کاهش دهند، 
بخش مهمی از محدودیت های برقی در تابستان از 
بین می رود، خاطرنشان کرد: همه تمرکز آئین نامه 
نحوه محاســبه تعرفه برق  که از بهمن ماه آغاز می 
شود، روی کنترل مصارف گروه هایی است که بیش 
از الگو مصرف می کننند.رخشانی مهر با بیان اینکه 
از این پس مردم به جای قیمت برق باید با اصطالح 
کیلووات ســاعت آشنا شــوند چرا که همه مصارف 
وسایل برقی با این میزان سنجیده می شود، اظهار 
کرد: استفاده متعارف و درست از وسایل برقی، تنها 

راهکار کنترل مصرف و نگاه داشتن میزان مصرف در 
ســطح الگواست. به طور مثال وقتی دمای آسایش 
براساس اصول علمی و پزشکی ۲۵ درجه سانتیگراد 
است، تنظیم کولر روی دمای پایین تر از ۲۵ درجه، 
بــه معنــای مصرف و اســتفاده نامتعارف تلقی می 
شــود.وی همچنین با ارائه مثالی دیگر توضیح داد: 
استفاده به اندازه از سیستم روشنایی در مکانی که 
حضور داریم، متعارف و روشن نگه داشتن المپ ها 
در مکانی که حضور نداریم، نامتعارف است و باعث 
خــروج از الگوی مصرف می شــود. آئین نامه نحوه 
محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش توجه مردم 
به میزان مصارفشان است چرا که هرچه مصارف در 
سطح الگو باشد، می توان شبکه برق پایداری داشت.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین در خصوص 
تاثیر استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با تقدیر از مراکز 
مجاز اســتخراج رمز ارز که در تابستان و زمستان با 
صنعــت برق همکاری می کنند گفت: بخش عمده 
استخراج ها در فضای غیرمجاز اتفاق می افتد که به 
منظور شناسایی این مراکز و افراد که باعث آسیب 
به وســایل برقی سایر مشــترکان می شوند، توانیر 
اقــدام به  اختصاص پــاداش به معرفی کنندگان و 
افشــا کنندگان کرده است.رخشانی مهر همچنین 
از همه مشــترکان خواســت تا با نصب اپلیکیشین 
"برق من" نســبت به مدیریــت مصارف خود اقدام 
و از ســایر خدماتی که در این برنامه گنجانده شــده 

است، استفاده کنند.

خبر ویژه

ســخنگوی دولت با بیان اینکه گزارش های وزیر نفت بدون اســتثنا غرورآفرین 
اســت و به ســهم خودم در دولت از تالش های وزارت نفت قدردانی می کنم، 
گفــت: وضــع فــروش نفت و محصوالت نفتی و بازگشــت منابع حاصل از آن به 
نســبت جنگ اقتصادی و تحریم، قابل قبول اســت. علی بهادری با بیان اینکه 
حمایت های مقام معظم رهبری از دولت امیدآفرین اســت، افزود: رهبر انقالب 
بر لزوم صادق بودن وعده های دولت و عمل به آنها تأکید ویژه داشتند و دستور 
دادند اگر امکان عمل به وعده ای محقق نشد، دالیل تحقق نیافتن آن به صورت 
شــفاف و روشــن برای مردم اطالع رسانی شود.سخنگوی دولت در ادامه درباره 

آخرین وضع رسیدگی به خانواده های جان باختگان کشتی سانچی، تصریح کرد: 
پرونده دو شرکت صاحب کشتی و شرکت های بیمه گر در دعاوی بین المللی در 
حال رسیدگی و بررسی است. مشخص کردن میزان تقصیر هر یک از کشتی ها 
به دلیل پیچیدگی در هنگ کنگ هنوز به صدور رأی منجر نشــده اســت، اما در 
کشــور، شــرکت ملی نفتکش ایران قبل از روشــن شدن وضع بیمه بین المللی، 
غرامت الزم را به خانواده ها پرداخت کرد.وی گفت: در شــرایط جنگ اقتصادی 
قرار داریم و شــیوه ها قابل بیان نیســت، اما وضع فروش نفت و محصوالت نفتی 

قابل قبول است.

سخنگوی دولت:

گزارش های وزیر نفت غرورآفرین است
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

ســومین جلسه شــورای فرهنگی پست بانک ایران به 
ریاســت دکتر بهزاد شیری مدیرعامل و رئیس شورای 
فرهنگی بانک و اعضای شــورا ، عصر روزیکشــنبه ۱۹ 

دی ماه برگزار شد.
دکتر شــیری در ســومین جلسه شــورای فرهنگی در 
بخشــی از سخنان خود به نقش و اهمیت فعالیت های 
فرهنگــی پرداخت و گفت:حوزه فعالیت های فرهنگی 
بسیار گسترده ، ارزشمند و غیرقابل اندازه گیری است 
و فعاالن این حوزه دارای مسئولیت های ویژه و مهمی 

هســتند. دکتر شــیری افزود: امور فرهنگی بایســتی به موقع و با قید فوریت و سرعت هرچه تمام 
انجام شود تا فاصله ها با سایر رقبا کمتر و زمینه توفیق سازمانی در تمامی ابعاد مهیا شود.

دکتر شیری رمز موفقیت و دستاوردهای حاصله بانک 
را مرهون برنامه محوری و همراهی مجموعه کارکنان 
با سیاســت ها و تقویت روحیه فرهنگ ســازمانی اعالم 
کرد و تاکید کرد:مباحث قابل طرح در جلسات شورای 
فرهنگــی به عنــوان مصادیق معــروف ، دارای ارزش 
های ویژه اعتقادی وســازمانی هســتند و خوشبختانه 
مجموعه کارکنان بانک در ســال های اخیر به عنوان 
سرمایه های اصلی و با مشارکت در امور محوله و فرایند 
برنامه های اســتراتژیک زمینه ارتقاء تعلق ســازمانی 
 و مســئولیت پذیری رافراهم کردند و در نهایت این دســتاورد ها موجب بالندگی و شــکوفایی 

در بانک شد .

برگزاری سومین جلسه شورای فرهنگی پست بانک به ریاست مدیر عامل

خبر ویژه

5
 شبکه فروش بیمه تعاون

پاداش تالش مضاعف خود 
را  دریافت کردند

شبکه فروش بیمه های آتش سوزی بیمه 
تعــاون با توجه به ثبــت رکورد باالتر از 
میانگین ســال قبل خود، پاداش تالش 

مضاعف خود را دریافت کردند.
حســن پوراســکندری، مدیر بیمه های 
آتش ســوزی این شــرکت در گفتگوی 
تیرمــاه خــود در خصوص طرح ترغیبی 
و انگیزشــی شــبکه فروش مطرح کرده 
بــود: »بر اســاس این طــرح، هریک از 
اعضای شــبکه فــروش که نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل بتواند رشدی 
در فروش بیمه نامه خود داشــته باشــد، 
 معادل همان رشد، از امتیازاتی برخوردار 

خواهد شد«.
او همچنین گفته بود: »تمام شبکه فروش 
که به تازگی به این شــرکت پیوســته اند 
نیز، از امتیازاتی معادل پورتفوی دســت 

یافته، برخوردار خواهند شد«.
با توجه به این طرح، پوراسکندری مطرح 
کرد: »هم اکنون پاداش شــبکه فروشی 
که اقدام به تالش مضاعف برای گسترش 
شــبکه فروش و نیز فرهنگسازی هرچه 
بیشــتر برای بهــره مندی عموم مردم از 
خدمات بیمه ای به ویژه بیمه های مربوط 
به حوادث کرده اند، برای ماه های مهر و 

آبان پرداخت شده است«.
شایان ذکر است که پوراسکندری از ۲۵ 
خرداد ۱۳۹۸ که حکم خود برای مدیریت 
بیمــه های آتش ســوزی بیمه تعاون را 
دریافــت کرده تــا کنون هدف خود را بر 
روی آگاهی بخشی و فرهنگسازی هرچه 
بیشــتر برای بهــره مندی عموم مردم از 
خدمات بیمه ای به ویژه بیمه های مربوط 

به حوادث گذاشته است.
او همچنیــن با اعتقــاد به اینکه »انتقال 
دانش به شــبکه فــروش موجب تقویت 
هرچه بیشــتر عملکرد می شــود« سعی 
در ترغیب هرچه بیشــتر آنها برای بهبود 
فــروش ســازمانی با اســتفاده از دانش 
حداکثری به پشــتوانه شبکه فنی و دوره 
های آموزشــی گوناگون داشته و در این 
زمینــه فعالیت های متعددی انجام داده 

است.

جلوگیری از پرداخت 
خسارت جعلی در سرپرستی 

 استان خراسان رضوی 
بیمه »ما«

کارشناســان بیمه “ما” در سرپرســتی 
اســتان خراســان رضوی در یک پرونده 
ساختگی، از پرداخت بیش از سه میلیارد 
و پانصــد میلیون ریال خســارت جعلی 

جلوگیری کردند.
با هوشــیاری کارشناسان فنی بیمه های 
اتومبیل و ارائه مدارک مســتدل مبنی بر 
جعلــی بودن ادعای بیمه گزار در پرونده 
تصادف موتورســیکلت و یک دســتگاه 
خودرو پراید در شــهر مقدس مشهد، از 
پرداخــت بیش از ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 
خسارت من غیر حق جلوگیری به عمل 

آمد.
ایــن گزارش می افزایــد، با تالش و پی 
گیری های کارشناســان فنی بیمه “ما” 
در سرپرســتی استان خراسان رضوی و 
ارائه الیحه، مدارک و مستندات به مراجع 
ذیصالح استان، ساختگی بودن تصادف 
رانندگــی اثبات و از پرداخت خســارت 

جعلی، جلوگیری شد.
گفتنــی اســت با تاییــد نهادهای ناظر، 
دریافت خســارت هــای تقلبی از طریق 
مســتندات ســاختگی، همواره یکی از 
مشــکالت پیش روی شرکت های بیمه 
بــوده و بخــش مهمی از زیان های وارده 
بــر آنها را تشــکیل می دهــد. به دلیل 
پیامدهــای مالی تقلــب بیمه ای و تاثیر 
آن بر سودآوری شرکت های بیمه، کشف 
درست و به موقع آن در راستای استراتژی 
 کاهــش هزینــه هــا، امری ضــروری و 

اجتناب ناپذیر است.

اخبار

بازدید مدیرعامل بانک توسعه 
 صادرات از سه واحد 

تولیدی- صادراتی فرش

 مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران، از سه 
واحد تولیدی صادراتی فرش بازدید کرد.

دکترسید علی حسینی و هیات همراه با هدف 
توسعه تعامل با جامعه صادراتی شهر کاشان، از 
کارخانه فرش قصر ایرانیان، ریسندگی اطلس 
ریس و گلرنگ فرش بیدگل بازدید و با مدیران 
 ارشــد این واحدهای تولیدی تبادل نظرکرد.
وی در دیدار با مدیران ارشــد این واحدهای 
تولیدی، خوشنامی و خوش حسابی مشتریان 
را از مهمترین عوامل تداوم همکاری با مشتریان 
دانست و گفت: اهلیت این واحدها برای بانک 
توســعه صادرات ایران محرز شــده اســت؛ 
بانــک همواره در حوزه های مختلف آمادگی 
 همکاری با مشــتریان خوش حساب را دارد.
حســینی همچنیــن بر اهمیت اســتفاده از 
ظرفیت های بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: 
واحدهــای صنعتی با حجم تولید و صادرات 
قابل توجه، امکان اســتفاده از ظرفیت تامین 
مالی از طریق بازار سرمایه را دارند همچنین 
بانک توســعه صادرات نیــز آمادگی دارد از 
طریق شــرکت تامین سرمایه زیر مجموعه، 
 شــرایط الزم را برای ایــن مهم فراهم کند.
وی اظهــار امیــدواری کــرد بانــک بتواند 
بــا جــذب منابــع جدیــد، تســهیالت 
بیشــتری در اختیــار صادرکننــدگان و 
 تولیدکننــدگان صادرات محــور قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، شــرکت گلرنگ فرش بیدگل یکی از 
 شرکت های مورد بازدید مسوالن این بانک بود.
ایــن شــرکت با ۸ میلیــون و ۲۰۰ هزار دالر 
صــادرات، محصوالت خود را به کشــورهای 
همســایه از جمله عراق، قطر، امارات متحده 
عربی، افغانســتان، قزاقستان، ترکمنستان، 
گرجســتان و پاکســتان صادر مــی کند و 
تــالش دارد حجم صــادرات خود را تا پایان 
 ســال جاری بــه ۱۱ میلیون دالر برســاند.

این شــرکت در تالش اســت پس از دریافت 
تســهیالت از بانــک توســعه صــادرات با 
واردات ماشــین آالت ریســندگی، مــواد 
اولیــه وارداتــی خود از ترکیــه را به حداقل 
 رســانده و در این زمینه به خودکفایی برسد.
شــرکت فرش قصرایرانیان دیگر شــرکتی 
بــود که توســط مدیر عامل بانک توســعه 
صــادرات ایران بازدید شــد این شــرکت از 
ابتــدای ســال تا کنــون، ۶ میلیون و ۸۰۰ 
هــزار دالر صادرات داشــته و در هدفگذاری 
هــای خود تا پایان ســال، حجــم صادراتی 
 معــادل ۱۰ میلیون دالر را گنجانده اســت.
این شرکت تولیدی صادراتی، محصوالت خود 
را به ۱۱ کشــور آسیایی، اروپایی و آفریقایی 
صادر می کند و در نظر دارد با دریافت سرمایه 
ثابت از بانک توسعه صادرات ایران و واردات 
تجهیزات ریسندگی مدرن، برای تولید فرش 
 ۱۵۰۰ شــانه، صادرات خود را توســعه دهد.

پیام هیئت مدیره شرکت بیمه معلم 
خطاب به کارکنان، نمایندگان،شبکه 

فروش،سهامداران و نهاد ناظر /
سالگرد تاسیس بیمه معلم

بیمــه معلــم در ســال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ با 
اتخاذ تدابیری چون افزایش سرمایه که حاصل 
اعتماد سهامداران بود توانست در مسیر توسعه 

به سطح یک توانگری مالی نائل آید.
بدون شک اعتماد سهامداران در اتخاذ این تدابیر 
حاصل انسجام سازمانی ، وفاق هیئت مدیره و 
وجود نقشه راه معتبر، در قالب سند استراتژیک 
بوده است که با منابع انسانی متخصص و شبکه 

فروش کارآمد به اجرا رسیده است.
پر واضح است، تعامل سازنده با نهاد نظارت بیمه 
ای و عمــل به آیین نامه های مصوب شــورای 
عالی بیمه، این شرکت بیمه ای را در طی طریق 

یاری رسانده است.
بیست و هفتمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه 
معلم را به کلیه کارکنان ، نمایندگان ، شــبکه 
فــروش ، ســهامداران و بیمه گــذاران تبریک 
مــی گوییــم و بر این باوریم کــه اگر موفقیتی 
 حاصل شــده در ســایه اعتمــاد بیمه گذاران 

بوده است.

در قالب پرداخت تسهیالت تبصره ۱8 صورت می گیرد؛ 

۳4 هزار میلیارد ریال ارزش قراردادهای عاملیت بانک توسعه تعاون
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
گفت: بر اساس ظرفیت های تبصره ۱۸ 
قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک توسعه تعاون 
بــرای فعال کردن بخش های مختلف 
اقتصادی تا پایان ســالجاری ۳۴هزار 
میلیــارد ریال قــرارداد عاملیت امضا 

می کند. 
ســید باقر فتاحی اظهار داشت: پیش 
از ایــن برای تکمیــل طرح های نیمه 
تمــام بخش های گردشــگری و بوم 
گــردی بــا وزارت میــراث فرهنگی ، 
گردشــگری و صنایع دستی، قرارداد 
عاملیت برای پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد 
ریــال تســهیالت به فعــاالن بخش 
گردشــگری منعقد گردیده است.وی 
ادامه داد: قرار اســت با وزارت صنعت 
،معــدن و تجارت نیز برای فعال کردن 
بخش هــای مختلف صنعتی و معدنی 
بــه زودی قرارداد عاملیت به مبلغ ۲۵ 

هزار میلیارد ریال منعقد شود.
بــه گفتــه فتاحی، قــرارداد عاملیت 
پرداخــت تســهیالت با شــرکت راه 
آهــن نیز بــه مبلــغ ۱۰۰۰ میلیارد 
اســت. انعقــاد  حــال  در   ریــال 

وی با بیان این مطلب که این تسهیالت 
یارانه دار است و در مناطق کمتر توسعه 
یافتــه با نــرخ ۱۰ درصد و در مناطق 
برخوردار با نرخ ۱۴ درصد قابل پرداخت 
است، خاطرنشــان کرد : باز پرداخت 
این تســهیالت نیز همراه با دو ســال 

تنفس اســت و پس از آن بازپرداخت 
 به صورت پنج ســاله قابل انجام است.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
خاطر نشــان کرد: تبصــره ۱۸ قانون 
بودجــه ۱۴۰۰ دارای ظرفیت هایــی 
بــرای تامین مالی بانکــی طرح های 

اقتصادی اســت و مــی تواند به رونق 
 و تحــرک اقتصــادی منجــر شــود.

فتاحــی ادامه داد: بــرای فعال کردن 
حوزه اشــتغال تفاهم نامــه عاملیت 
پرداخت تســهیالت با وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بــه ارزش 

 ۱۰۰۰ میلیارد ریال منعقد می شــود.
فتاحــی گفــت: هماهنگــی زیادی 
فیمابین ارکان اعتباری بانک توســعه 
تعــاون بــا همــکاران وزارت میراث 
فرهنگــی ، گردشــگری و صنایــع 
دســتی وجود دارد و هم اکنون ۵۸۰ 
پروژه گردشــگری با پیشــرفت باالی 
۷۰ درصد در ســطح کشور شناسایی 
شده است که با اعطای این تسهیالت، 
پروژه ها به مرحله بهره برداری خواهد 
رســید و اشــتغال مناسبی نیز در این 
بخش ایجاد خواهد شــد.رئیس هیات 
مدیره بانک توســعه تعاون بیان کرد: 
طی ســال های اخیر همکاری و تعامل 
مناســبی بــا دســتگاه ها و نهاد های 
مختلف برای تخصیص منابع صندوق 
توســعه ملی و اشتغال پایدار روستایی 
به معرفی شدگان بخش های تولیدی 
 و اشــتغال زایی وجود داشــته است.
وی تاکید کرد: در پرداخت تسهیالت و 
تامین اعتبار تالش کرده ایم موضوعاتی 
همچون توســعه متوازن منطقه ای و 
عدالت اجتماعی را ســرلوحه اقدامات 

خود قرار دهیم.

خدمات ویژه وب اپلیکیشن بیمه سرمد برای مشتریان
وب اپلیکیشن بیمه سرمد که در تمامی پلتفرم ها 
در دسترس است، خدمات ویژه ای را به مشتریان 

عرضه می کند.
وب اپلیکیشــن ویژه این شــرکت برای سهولت 
مشــتریان در تمامــی پلتفرم های تلفن همراه و 
رایانه ها در دســترس اســت و تمامی مشتریان 
می توانند از طریق پلتفرم های IOS، Android و 

Windowds از خدمات آن استفاده کنند.
این وب اپلیکیشن در کنار خدمات صدور آنالین 
بیمه های شــخص ثالث، آتش ســوزی، حوادث 
انفرادی، حوادث ورزشــی در خانه، پوشش کرونا 
و کرونا پالس، خدمات متنوعی به مشتریان ارائه 
می کند. در بخش امور بیمه ای، مشــتریان بیمه 

ســرمد با واردکردن کدملــی و تاریخ تولد خود، 
به لیســت بیمه نامه هــای جاری و وضعیت مالی 
آنها، لیســت هزینه های درمان پرداختی )شامل 
مبلغ درخواســتی و مبلغ واریزی، زمان پرداخت 
وجه و…(، پوشــش های درمــان تکمیلی افراد 
تحت تکفل و خسارت های غیر درمان دسترسی 
خواهند داشــت و از ریز پوشش های بیمه درمان 

خریداری شده خود نیز مطلع می شوند.
همچنین مشــتریان بیمه ســرمد، می توانند از 
طریق این وب اپلیکیشــن، اطالعات و نشــانی 
تمامی مراکز صدور و مراکز درمانی طرف قرارداد 
این شــرکت را مشــاهده کنند و از طریق نقشــه 
آنالین، نزدیک ترین مرکز درمانی مورد نظر خود 

را پیدا کرده و با اپلیکیشن های مسیریاب، بهترین 
مسیر دسترسی به این مراکز را دریافت کنند.

اســتعالم اصالت بیمه نامه نیــز، یکی از خدمات 
وب اپلیکیشن سرمد است که مشتریان بر اساس 
کد یکتا، شــماره بیمه نامه، یا کد VIN، اســتعالم 

اصالت بیمه نامه خریداری شــده خود را دریافت 
می کننــد. این وب اپلیکیشــن، قابلیت دارد که 
استعالم تخفیف بیمه شخص ثالث را نیز در اختیار 

مشتریان قرار دهد.
یکی از قابلیت های مهم دیگر این وب اپلیکیشن، 
درخواست بیمه نامه عمر است، به صورتی که افراد 
از طریق وب اپلیکیشن، نرخ بیمه عمر و سرمایه 
مورد نظرشان را استعالم و بررسی می کنند و پس 
از آن می توانند درخواســت بیمه نامه عمر خود را 

در سامانه به ثبت برسانند.
وب اپلیکیشن بیمه سرمد با تمامی این قابلیت ها، 
بــه نشــانی webapp.sarmadins.ir در اختیار 

همه مشتریان و شهروندان است.

بزرگ ترین قرارداد بیمه ای بانک تجارت با بیمه رازی منعقد شد
طــی مراســمی با حضور دکتر علی جبــاری- مدیرعامل بیمه رازی و 
هــادی اخالقی- مدیرعامل بانک تجــارت بزرگترین قرارداد بیمه ای 

بانک تجارت با بیمه رازی منعقد شد.
تفاهم نامه همکاری شــرکت بیمه رازی و بانک تجارت در راســتای 
همکاری هــای هرچــه بیش تــر صنعت بیمه و حــوزه مالی و بانکی با 
حضور دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی و دکتر هادی اخالقی 

– مدیرعامل بانک تجارت به امضاء رسید.
در مراســم امضای این تفاهم نامه که تاکید بســیاری بر ارائه خدمات 
به روز و متفاوت از ســوی دو صنعت بیمه و بانکداری برای مشــتریان 
بزرگ و کوچک دارد، دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی اظهار 
کرد: امید اســت امضای تفاهم نامه همکاری دو مجموعه بزرگ بانک 
تجارت و بیمه رازی سرآغازی برای همکاری، هم افزایی و خلق ارزش 

افزوده بین دو صنعت بسیار مهم و تاثیرگذار بیمه و بانک باشد.
او با اشــاره به چشــم انداز تفاهم نامه مذکور خاطرنشــان کرد: بررسی 
فعالیت بانک تجارت نشــان از آن دارد که این بانک در توســعه و رشد 
بازار های همسو پیش قدم بوده و در این مسیر با بزرگان هر صنعت و 

صنف هم پیمان شده است.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشــان کرد: دو مجموعه در کنار یکدیگر 
می توانند در رشد و توسعه صنایع بیمه و بانکداری تاثیر قابل توجهی 
داشــته باشــند و از این موارد می توان به اجرای هرچه بهتر پروژه های 

کالن و توسعه اقتصادی کشور در راستای ارزش آفرینی اشاره کرد.
جباری با اشاره به دستاوردها و جایگاه قابل توجه بیمه رازی در صنعت 

بیمه، یادآور شد: بیمه رازی در یکسال اخیر توجه ویژه ای به مشتریان 
نهایی و شــبکه فروش خود دارد و در راســتای ارائه خدمات به روز و 
متنوع که محلی برای ایجاد تمایز با رقبا اســت، بســیار نوآورانه عمل 
کرده است. او ادامه داد: بیمه رازی در ماه های اخیر بسته های بیمه ای 
متفاوتی را طراحی و با کمک شبکه فروش خود در سراسر کشور ارائه 
کرده اســت و در حال حاضر توانایی آن را دارد تا برای بانک تجارت 
و مشــتریان بزرگ و کوچک آن بســته های بیمه ای خاص و به روزی را 
طراحی و عرضه کند و این در حالی است که این شرکت برای شرکای 
تجاری و مشــتریان بزرگی همچون بخش های دولتی کشــور خدمات 

به روزی را ارائه کرده است.
مدیرعامل بیمه رازی با اشــاره به عملکرد بیمه رازی همچون برتری 

در بیمه کشــتی بیمه رازی را همراه بســیار خوبی برای مجموعه های 
اقتصادی همچون بانک تجارت دانست و گفت: بیمه رازی در همکاری 
بــا بانــک تجــارت محصوالت جدید و خاصی را بــرای صنعت بیمه و 

بانکداری طراحی خواهد کرد.
همچنین در این مراسم دکتر هادی اخالقی- مدیرعامل بانک تجارت، 
نقاط قوت این تفاهم نامه را بســیار ارزشــمند دانست و بیان کرد: امضا 
این تفاهم برآمده از عملکرد و نقاط قوت بیمه رازی اســت و با توجه 
به ظرفیت های بیمه رازی باید خدمات مناســب و به روزی را از بیمه 

رازی در راستای ارتقاء خود دریافت کنیم.
او یادآور شد: بانک تجارت در پی عملکرد و هدف نهایی خود، به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در ۵۰ درصد تولید کشور در حوزه هایی همچون 
نفت، پتروشــیمی، معدن حضور فعال دارد و بر خود واجب می داند تا 
خدمات به روز و مناسبی را به مجموعه شرکت های خدماتی و تولیدی 

در کنار کسب و کارهای کوچک ارائه کند.
اخالقــی بــا تاکید بر وظیفه ذاتی بانک تجارت ادامه داد: بانک تجارت 
در پروژه های بزرگ کشــور حضور دارد و در این مســیر از همراهان و 
شــرکای به نام که دارای ظرفیت های بسیار مناسبی هستند، استفاده 
می کند و امضای این تفاهم نامه با توجه به قابلیت ، ظرفیت  و عملکرد 

بیمه رازی صورت می گیرد.
مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: بانک تجارت به دنبال ارائه خدمات 
به روزبه مشتریان خود است و در مسیر پیش روی خود از ظرفیت های 

بیمه رازی استفاده حداکثری خواهد شد.

اخبار
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مدیر کل بهزیستی استان گلستان با اشاره به فوت یکی از مددجویان؛ 

کنیم کز ترک اعتیاد برخورد می  با قصور در مرا
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بهزیستی 
گلســتان درخصوص فوت یکــی از مددجویان 
مقیــم کمپ ترک اعتیــاد توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر ســید مهدی حســینی مدیرکل بهزیستی 
استان گفت: در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آذر ماه 
طی حکم قضایی فردی باهویت معلوم جهت ترک 
موادمخــدر در مرکزاقامتــی درمان اعتیاد تحت 
نظارت این سازمان پذیرش و زیر نظر روانشناسان 
و پزشــک مرکز در فرایند درمان قرار گرفت.وی 
ادامه داد: با توجه به شــدت اثرات مخرب مصرف 
مــواد مخدرصنعتــی، دچار توهمــات، عوارض 
روانی و جسمانی ناشی از ترک مواد قرارگرفته و 

رفتارهای خودآسیب رسان نشان داده که در حین 
ایــن رفتارها علیرغــم تالش های نگهبانان مرکز 
جهت کنترل ایشان به آنان نیز حمله ور شده که 
پرســنل مرکزقادر به کنترل ایشان نمی گردند.

دکتر حســینی تصریح کرد: در حین این اتفاقات 
این فرد دچار حمله قلبی که پس از تماس با مرکز 
فوریت های پزشــکی به بیمارســتان انتقال داده 
شــده ولی متاسفانه در بیمارستان فوت می کند.

مدیرکل بهزیســتی گلســتان با اشاره به تشکیل 
کمیتــه مرتبط با ایــن اتفاق پس از اطالع گفت: 
مقــرر گردیــد تا حصول نتیجه نهایی پذیرش در 
مرکز مورد نظر ممنوع و تیم بازرســی اســتان به 

مرکز اعزام شــده  تا  مصاحبه ها و بررســی های  
الزم جهت کشــف علل فوت بیمار مورد بررســی 
قرار گیرد.وی همچنین اظهار داشت: خوشبختانه 
با هماهنگی سریع دستگاه قضا دادستان محترم 
نیز از نظر قضایی وارد عمل شــده و بررســی های 
مــورد نیاز را آغــاز نموده است.دکترحســینی 
افزود: تیم مدیریتی و بازرســی بهزیستی استان 
نیزمنتظــر اعالم نتیجه از مراجع ذیصالح بوده و  
به محض اعالم نتیجه اقدامات مناســب و قانونی 
مطابق احکام قضایی و دستورالعمل های قانونی 
انجام خواهد شــد.مدیرکل بهزیســتی گلستان 
تصریح کرد: اداره کل بهزیســتی اســتان و سایر 

نهادهای نظارتی با درنظرگرفتن دستورالعمل ها 
و پروتکل هــای درمانــی و نظارتــی موجود در 
آئین نامه هــای خــود ابتدا حامــی حقوق افراد و 
شــهروندان بوده و احترام به حقوق آنان و بویژه 
مددجویان را ســرلوحه امــورات و وظایف خود 
میداند.در پایان اداره کل بهزیســتی اســتان از 
فوت این مددجو متاثر بوده و ضمن تســلیت به 
خانواده محترم ایشان این اطمینان را به خانواده 
و عموم مردم شــریف استان میدهد تا در صورت 
مشــخص شدن  قصورعمدی از سوی تیم درمان 
مرکز اقامتی  با خاطیان برخورد مناســب انجام 

خواهد شد.

آموزش و پرورش استان خراسان رضوی انجام شد؛ ح »فیبرنوری« در ادارات  با هدف اجرای طر

برگزاری نشست مشترک کمیته فناوری آموزش و پرورش و معاونت تجاری مخابرات 
مشــهد / گــروه اســتان ها: نشســت 
مشــترک اعضــای کمیتــه فنــاوری 
آمــوزش و پــرورش و معاونت تجاری 
مخابــرات منطقه خراســان رضوی با 
هــدف اجــرای طرح "فیبرنــوری" در 
ادارات آموزش و پرورش ســطح استان 
برگزار شد.قاسمعلی خدابنده مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان در این جلسه 
با بیان اینکه به موازات رشد و پیشرفت 
تکنولوژی در دنیا حوزه مخابرات یکی از 
حوزه های بود که تحول بسیاری را شاهد 
بوده اســت اظهار داشت: با فراهم شدن 
زمینه استفاده ادارات آموزش و پرورش 
سطح استان از اینترنت فیبر نوری و به 
تبع آن افزایش ســرعت اینترنت شاهد 
رشــد قابل توجهی در انجام امور اداری 
خواهیم بود. وی با بیان اینکه مقدمات 
بهره برداری تحت وب از کارتابل اداری 
فراهم شــده است و در صدد هستیم به 
زودی این امر را محقق سازیم، همچنین 
بــا توجــه به اینکه در حــال طراحی و 
اجرای میز خدمت الکترونیک هستیم، 
دسترســی به اینترنت پر ســرعت فیبر 
نوری کمک شایانی به ما در تحقق این 

امور خواهد کرد تصریح کرد: با توجه به 
شرایط کرونایی بخش زیادی از فعالیت 
های آموزشــی و پرورشــی ما در بستر 
اینترنت و سامانه شاد استمرار دارد لذا 
برای اســتفاده از سامانه شاد به ویژه در 
حــوزه تولید و بهره برداری از محتوای 

الکترونیکی نیاز به اینترنت پرســرعت 
داریم.خدابنــده در پایان افزود: در آغاز 
شــیوع ویروس کرونــا در تعداد زیادی 
از مدارس اســتان دسترسی به اینترنت 
نداشتم، لیکن در چند ماهه نخست پس 
از شیوع کرونا با تعامالت و همکاری های 

ســازنده فی مابیــن آموزش و پرورش، 
شرکت مخابرات و اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات اســتان این دسترسی 
ایجاد شد. در ابتدای جلسه سید سعید 
موسوی نژاد، معاونت تجاری مخابرات 
منطقه خراســان رضــوی با بیان اینکه 

امــروزه ارتباطــات و فناوری اطالعات 
پیشــران توسعه اســت اظهار داشت: 
یکــی از نیازهای اصلی اغلب ســازمان 
ها، شــرکت های تجــاری و بنگاه های 
اقتصادی زیرســاخت مناسب فناوری 
اطالعات و ارتباطات اســت.وی با بیان 
اینکه نیاز به بستر های ارتباطی مناسب 
به ویژه اینترنت در ایام شروع کرونا بیش 
از پیش احساس شد در سطح استان در 
بازه زمانی شــروع کرونا حدود صد هزار 
مشترک فعال و باندپهن را افزایش دادیم 
افزود: توســعه زیرساخت های ارتباطی 
یکی از هدف های اصلی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و شــرکت مخابرات 
ایــران بــه عنوان یکی از شــرکت های 
مهــم در این حوزه، به شــمار می رود.
موســوی نژاد با اشــاره به اینکه باید به 
ســمت اســتفاده از فیبر نوری حرکت 
کنیم، در حال حاضر حدود شــش هزار 
مشــترک در خراسان رضوی در منازل 
خود به اینترنت فیبر نوری دسترســی 
دارند خاطرنشــان کرد: امنیت، سرعت 
و کیفیت سه فاکتور اصلی اینترنت فیبر 

نوری به شمار می رود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

در دهه اخیر ۱۰ تصفیه خانه 
فاضالب در استان اصفهان 

احداث شده است
اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیرعامل آبفای 
استان اصفهان احداث ۱۰ تصفیه خانه فاضالب 
در مدت ۱۰ سال را نشان از روحیه جهادی و عزم 
کارکنان این شــرکت برای خدمت رسانی بهتر 
به مردم عنوان کرد.هاشم امینی با بیان این که 
خدمات رسانی بی وقفه با هدف ارتقاء سطح رفاه 
و بهداشــت عمومی در دستور کار این شرکت 
قــرار دارد اظهار داشــت: از مجموع۲۸تصفیه 
خانــه فاضالب در اســتان اصفهان ۱۰ تصفیه 
خانه در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ احداث شده 
است. وی اعالم کرد: عالوه براحداث تصفیه خانه 
فاضالب در شهرهای خوانسار، داران، چادگان، 
نجف آباد، نطنز، هرند، اژیه، سده ورنامخواست، 
تیران و بویین و میاندشت، دو فقره پکیج تصفیه 
فاضالب نیز در ۱۰ سال گذشته برای واحدهای 
مسکن مهر نطنز و فریدونشهر به روش تصفیه 
لجن فعال احداث شده است.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان این که  
فاضالب ورودی به تصفیه خانه ها در ۹ تصفیه 
خانــه بــه روش لجن فعال، ۱۳ تصفیه خانه به 
روش الگون هوادهی و ۸ تصفیه خانه به روش 
برکه تثبیت مطابق با اســتانداردهای زیســت 
محیطی تصفیه می شوندتصریح کرد: با احدث 
تصفیه خانه های  فاضالب، حجم قابل مالحظه 
اي از آب هاي به ظاهر زاید و غیر قابل استفاده 
به چرخه صنعت، کشاورزي غیر مثمر و توسعه 
فضاي ســبز شهری باز می گردد.امینی با بیان 
ایــن که در حــال حاضر ۷۳.۵ درصد جمعیت 
شــهری اســتان اصفهان تحت پوشش شبکه 
فاضــالب قرار دارند گفت:هم اکنون ۳ میلیون 
و۲۱۱ هزار نفر در ۳۶ شهر و ۵ هزار و ۹۰۰ نفر 
در ۵ روســتای اســتان از خدمات جمع آوری، 
انتقال و تصفیه فاضالب استفاده می کنند.وی 
افزود: اســتان اصفهان با داشتن ۸ هزار و ۳۰۹ 
کیلومتر شبکه جمع آوری و ۵۰۰ کیلومتر خط 
انتقال، نزدیک به ۱۳ درصد از کل شبکه جمع 
آوری و خطوط انتقال فاضالب در کشــور را به 

خود اختصاص داده است.

استاندار بوشهر اظهار کرد:

لزوم تسریع در اجرای پروژه  
درمان تامین اجتماعی 

بوشهر / فاطمه کرمپورنیا 
احمد محمدی زاده روز دوشنبه در نشست با مدیر 
درمان تامین اجتماعی بوشهر بر لزوم توسعه و 
اســتفاده از ظرفیت های موجود برای پیشرفت 
درمان اســتان وحل مشــکالت درمانی مردم 
تاکید کرد.وی توســعه تخت های بیمارستانی 
و ایجــاد مراکــز درمانی جدید تامین اجتماعی 
را گامــی ارزنده در جهت رفع نیازهای درمانی 
اســتان برشــمرد و گفت: بدون تردد در گرفتن 
مجوز توسعه و احداث مراکز درمانی تالش های 
فراوانــی صــورت گرفته که می طلبد با جدیت 
بــرای تعجیل در تکمیــل و بهره برداری از این 
پروژه ها اقدام شــود.محمدی زاده با قدردانی از 
تالش شبانه روزی کادر درمان در درمان بیماران 
کرونایی اظهار کرد: شــرایط مطلوب و موجود 
در مبــارزه با کرونا حاصل جان فشــانی و ایثار 
عزیزانی است که به مثابه رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس جانانه در راه ســالمت هم وطنان 
تــالش کردند.مدیر درمــان تامین اجتماعی 
اســتان بوشهرگفت: در حال حاضر چهار مرکز 
درمانی درمانگاهی در شهرهای خورموج، دیلم، 
جــم و دلوار در حال احــداث و ۲ مرکزدرمانی 
دیگر نیز در شهرهای اهرم و شبانکاره در دست 
اقدام است.دکتر سید جواد رکاب پور افزود: هم 
اکنون با تالش و کوشش مجموعه درمان تامین 
اجتماعی اســتان و حمایت های سازمان ۱۰۰ 
تخت توســعه ای در واحدهای درمانی مستقر و 
آماده بهره برداری اســت که در نتیجه آن رشد 
۳۷ درصــدی تخت های فعال تامین اجتماعی 

در بوشهرمحقق می  شود.

از ابتدای سال تا کنون؛

 ۱4۰ هزار تن آسفالت 
ج   در معابر اصلی و فرعی کر

توزیع شده است
البرز / اکبر حیدری 

سرپرســت معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج 
گفت: در حال راه اندازی یک سامانه هوشمند برای 
برآورد دقیق مشــکالت معابر اصلی و فرعی شــهر 
هســتیم.محمدرضا احمدی نژاد با اشاره به گالیه 
شــهروندان از وضعیت آسفالت برخی معابر سطح 
شهر اظهار کرد: طی سال های گذشته آمار دقیقی 
از میــزان معابــر اصلی و فرعی آســیب دیده کرج 
احصاء نشــده اســت.  وی به موضوع حفاری های 
دستگاه های اجرایی البرز در کرج اشاره کرد و گفت: 
به تازگی نشســتی برای هوشمند سازی مدیریت 
این حفاری ها و چگونگی اجرای پروژه های عمرانی 
شهری برگزار کرده ایم و تصمیم الزم در این زمینه 
اتخاذ شــده اســت.وی در ادامه به برنامه مدیریت 
شهری کرج برای ساماندهی معابر مناطق مختلف 
اشاره کرد و بیان داشت: اکنون در حال راه اندازی 
یک ســامانه هوشمند برای برآورد دقیق مساحت 
معابر اصلی و فرعی و نیازهای این معابر هســتیم 
که این ســامانه با کمک اداره کل راه وشهرســازی 
اســتان البرز در دســت فعال سازی است .احمدی 
نژاد افزود: با فعال سازی این سامانه ضمن شناسایی 
کامل معابر اصلی و فرعی با اولویت بندی نســبت 
به بهســازی، آســفالت و ایمن سازی کامل معابر 
اقدام خواهد شد.سرپرست معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری کرج بیان داشت: تعمیر و بهسازی معابر 
این کالنشهر از این پس از طریق نرم افزار هوشمند 
مورد بررسی کارشناسانه قرار می گیرد و سپس با 
اولویت معابر اصلی، نســبت به رفع مشــکالت در 
این بخش اقدام خواهیم کرد.وی یاد آور شــد: از 
ابتدای امســال تاکنون ۱۴۰ هزار تن آســفالت در 
معابر کرج پخش شده و برای سال ۱۴۰۱ هم برنامه 
دقیق و هوشــمندی در ایــن بخش ارائه خواهیم 
کرد.معاون حمل ونقل و سرپرست معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری کرج به وضعیت تولید آسفالت 
در کارخانه آسفالت این کالنشهر اشاره کرد و گفت: 
روزانه بین ۳۰۰ تن تا یک هزار تن آسفالت در این 
کارخانه تولید می شد ولی طی هفته های اخیر این 
میــزان به دلیل افزایش غلظت آالینده هوا کاهش 

داشته است.

شهردار فردیس تاکید کرد؛

ضرورت ساماندهی حاشیه 
ج در محدوده   رودخانه کر

شهر فردیس 
البــرز / گروه اســتان ها: شــهردار فردیس گفت: 
جلسه برنامه ملی ساماندهی حاشیه رودخانه کرج 
در محدوده شــهر فردیس بــا حضور مدیر مخازن 
و منابع رودخانه ای آب منطقه ای اســتان البرز و 
کارشناســان معاونت عمران و شهرسازی در دفتر 
شهردار برگزار شد.محمدرضا آژیر عنوان کرد: طی 
این نشست،کارشناســان معاونت عمران و نقشــه 
برداری نتیجه مطالعات صورت گرفته را ارائه نمودند 
و نقشه های دریافتی از شرکت آب منطقه ای مورد 
بررســی قرار گرفت.شهردار فردیس اظهار داشت: 
همچنیــن مقرر گردید مطالعــات محدوده نهایی 
شــرکت اب منطقه ای در خصوص خط محدوده 
ساماندهی بصورت نقشه های تطبیق شده در اختیار 
شهرداری فردیس قرار گیرد تا وفق دستور استاندار 
البرز،شهرداری فردیس نسبت به طراحی و احداث 
پارک حاشــیه ای اقدام نماید.آژیر بیان کرد:ایجاد 
دسترسی مسیر سبز برای شهروندان فردیس،ایجاد 
پارک حاشیه ای به همراه طراحی مسیر دسترسی 
از طریــق بلــوار نیایش)کشــتارگاه(به خط پروژه 
همت_جنوب که بار ترافیکی عظیمی را در شــهر 
فردیس کاهش می دهد،پیشنهاد گردید که این امر 
نه تنها از دست اندازی و تجاوز به حریم رودخانه شهر 
جلوگیری می نماید بلکه از اثرات زیســت محیطی 
و اجتماعی دیگری همچون افزایش فضاهای سبز 
شــهری،افزایش کیفیت زیست محیطی،تقویت 
هم پیوندی شــهری در فضاهای عمومی و جمعی 
و همچنین نقش مهمی که در کاهش ترافیک بعنوان 

اصلی ترین دغدغه شهر فردیس ایفا می نماید.

بازار روزهای شهر
شــهردار فردیس اذعان داشت:طرح نظافت بازار 
روزهای شــهر،در بــازار روز کوثر اجرا شــد.آژیر 
خاطرنشــان شد:این طرح برای حفظ و نگهداری 
بازار روزها و ســالمت شهروندان عزیز فردیسی با 
همــکاری کارکنان زحمتکــش معاونت خدمات 
شــهری انجام می گردد.شــهردار فردیس اضافه 
کرد:طرح پاکسازی بازار روزها برای بازارها ومیادین 
عرضه میوه و تره بار به صورت مستمر اجرا می شود 
و امیدواریم شهروندان عزیزمان با رضایت کامل در 
محیطی آرام و پاکیزه نســبت به تهیه مواد غذایی 

مورد نیاز خود اقدام نمایند.

رفع مشکالت شهری
آژیــر ضمن اظهــار امیــدواری در نماز جماعت 
فردیس در خصوص رفع مشــکالت شــهری بیان 
کرد:با ابالغ متمم بودجه ۱۴۰۰ بخشی از موارد تا 
پایان سال جاری محقق شده و موارد دیگر نیز در 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری پیش بینی گردیده است 
و مدیریت شــهری فردیس بر آن اســت تا با انجام 
امور و رفع مشــکالت شــهری ، رضایت حداکثری 

شهروندان را جلب نماید.

استانها 6
خبر ويژه

البرز / گروه اســتان ها: روز دوشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ حمید 
کیاروستا شهردار گلسار به همراه مهندس خرمجاه عضو شورای 
اســالمی شــهر گلســار با محمدی رئیس جدید دادگســتری 
شهرستان ساوجبالغ دیدار و گفتگو نمود . در این دیدار کیاروستا 
شــهردار گلسار ضمن تبریک انتصاب محمدی به عنوان رئیس 
دادگســتری شهرستان ساوجبالغ در سخنانی به بیان موقیعت 
جغرافیایی و مشخصات شهر گلسار پرداخت و افزود: شهر گلسار 
دارای سه سرانه جمعیتی ثابت  ، اتباع و شناور می باشد و خدمات 
از ســوی شــهرداری  به سه سرانه جمعیتی تعلق می گیرد .وی 
افزود شهر گلسار دارای مردمی والیتمدار و مذهبی و پایبند به 
انقالب می باشــد و  یکی از خواســته های شهروندان و مجموعه 
مدیریت شهری نیز استقرار کالنتری در محدوده شهر می باشد 
.کیاروســتا همچنین در خصوص عدم تطابق حوزه تقســیمات 
کشوری و حوزه قضایی و انتظامی شهر گلسار بیان داشت: شهر 
گلسار از نظر تقسیمات کشوری  در حوزه شهرستان ساوجبالغ 
مــی باشــد ولی از لحاظ حوزه قضایــی و انتظامی در محدوده با 

حوزه شهرستان ساوجبالغ و در حریم با شهرستان چهارباغ می 
باشد که این مشکل از طریق مکاتبه با مسئولین ذیربط از سوی 
مدیریت شهری پیگیری گردیده است . کیاروستا اظهار داشت: 
مجموعه مدیریت شــهری در دوره ششــم همچنین  در راستای 

خدمت رســانی به شهروندان از هیچ تالشی فروگذاری نخواهد 
کرد و آماده همکاری با مجموعه قضایی شهرســتان می باشــد . 
مهندس خرمجاه عضو شــورای اســالمی شهر گلسار نیز  ضمن 
تبریک انتصاب رئیس دادگستری در سخنانی اظهار داشت : شهر 
گلســار با توجه به اینکه محل ورودی شهرســتان ساوجبالغ می 
باشد ولی متأسفانه از لحاظ زیر ساختی دارای مشکالت فراوانی 
می باشــد . مهندس خرمجاه تصریح کرد: امیدواریم مســئولین 
شهرستان به شهر گلسار نگاه ویژه ای داشته باشند تا مشکالت 
این شهر هر چه زود تر مرتفع گردد. محمدی رئیس دادگستری 
شهرســتان ســاوجبالغ نیز ضمن خوش آمد گویی در سخنانی 
بیان داشــت: با توجه به حوزه جغرافیایی شــهر گلسار این شهر 
دارای مشــکالت فراوانی می باشــد که جهت رفع این مشکالت 
باید به صورت جهادی و شبانه روزی تالش گردد .محمدی افزود: 
دادگســتری در همه ادارات به نوعی در کنار مدیران دســتگاه ها 
می باشــد و با اســتفاده از تمام توان با همکاری دادستانی آماده 

همکاری در حوزه قضایی می باشد تا مشکالت مرتفع گردد.

گلسار با رئیس جدید دادگستری ساوجبالغ دیدار مدیریت شهری 

خبر ویژه

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان عنوان کرد؛

گلستان ح نهضت ملی مسکن در استان  آمار متقاضیان طر آخرین  تشریح 
گلستان / گروه استان ها: مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان 
از ثبت نام بیش از  ۴۲ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مســکن 
در گلســتان خبرداد  مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان گلســتان درباره آخرین آمار ثبت نام متقاضیان در طرح 
نهضت ملی مســکن در اســتان گفت: تاکنون ۴۲۲۰۹ متقاضی در 
استان گلستان تا پایان مهلت ثبت نام مرحله اول  در سامانه نهضت 
ملی مســکن ثبت نام کردند .وی در خصوص جزییات آمار ثبت نام 
کننــدگان توضیــح داد: تا پایان مهلت ثبت نام مرحله اول در شــهر 
گرگان ۱۶۴۴۱، در شهر مینودشت ۴۶۵۴ ، در شهر آق قال ۲۸۷۱ 
، در شهر آزادشهر ۲۳۹۸ نفردر سامانه نهضت ملی نام نویسی کرده 
اند.وی با اشاره به این که نتایج اولیه استعالمات از سوی وزارت راه 
و شهرســازی اعالم می شــود توضیح داد: به زودی نتیجه پاالیش 
اولیه ثبت نام متقاضی اعالم می شــود و در ســامانه نهضت ملی 
مسکن )ثمن( قابل مشاهده خواهد بود.وی افزود: تعداد متقاضیان 
حائز شرایط تاکنون ۱۹۹۴۰ نفر بوده که با توجه به اینکه پاالیش 

متقاضیــان جدید هنوز ادامه دارد، با پایش جدید تعداد متقاضیان 
واجد شرایط افزایش پیدا می کند.محبوبی ضمن اشاره به ثبت نام 
کنندگانی که به دالیل مختلف درخواست آنها رد شده است،  بیان 
داشــت: درخواست تعدادی از این ثبت نام کنندگان به دلیل وجود 

سابقه مالکیت و تعدادی نیز  بابت وجود سابقه بانکی رد شده است 
کــه امــکان اعتراض  متقاضیان بــه نتیجه پاالیش در مهلت تعیین 
شده در سامانه فراهم شده است.مهندس محبوبی با تاکید بر اینکه 
مهلــت ثبت نــام برای تمامی متقاضیان به غیر از مردان مجرد باالی 
۲۳ سال سن ،  ۱۵ دی به پایان رسیده است گفت: دوشنبه ۲۰ دی 
ماه سامانه نهضت ملی مسکن برای مردان مجرد باالی ۲۳ سال باز 
saman. می شود و  این دسته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی
mrud.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.وی توضیح داد : ثبت نام 
مردان مجرد باالی ۲۳ ســال ســن در شــهرهایی که باز شده انجام 
می شود و برنامه ریزی شده تا در شهرهایی دیگری که تامین زمین 
در حال انجام است به زودی ثبت نام انجام بشود که جزییات آن به 
محض فراهم شدن شرایط اعالم خواهد شد.گفتنی است، مجردها 
به شــرط تنظیم تعهد نامه محضری برای ارائه عقد نامه در هنگام 
واگذاری واحد مسکونی می توانند در طرح نهضت ملی مسکن بعد 

از ابالغ نهایی دستورالعمل، ثبت نام کنند.
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كوتاه از جامعه

آشنا شوید؛ با تفاوت ترس و فوبیا 

فوبیا؛ پدر ترس
 ترس و فوبیا دو روی یک ســکه هســتند، 
حالتی که در مواجهه با رخداد، موقعیت، 
یا شــی خاص دچار حاالتی از اضطراب و 
دلشوره می شویم، ضربان قلبمان افزایش 
پیدا می کند، فریاد می زنیم، گریه می کنیم 
یا حتی از شدت ترس به خنده می افتیم هر 
چه که هســت ترسیدن ضربه خاص خود 
را دارد کــه معموال، امــا مقطعی و کوتاه 
مدت اســت، اما بعضی از ترس ها متفاوت 
هســتند یعنی گاهی ترس چنان با روح و 
جانمان عجین شده که نمی توانیم درباره 
آن به درستی و منطقی فکر کنیم و هر بار 
با برخورد با یک سوژه مشخص دچار تمام 
حاالت ناشی از ترس، اما در ابعاد بزرگ تر 
می شــویم. این نــوع ترس هر بار برایمان 
تکرار می شــود و قادر به رفع آن نیســتیم 
در واقــع این نــوع ترس ها گویی ماندگار 
هستند و گاهی می توانند زندگی ما را دچار 
اختالل کنند. به این نوع ترس فوبیا گفته 
می شود. ترسی که برای آن علت منطقی 
وجود ندارد و تا زمانی که اقدام به درمان 

نکنیم در زندگی مان وجود دارند.

فوبیا شایع ترین اختالل اضطرابی در 
میان زنان

دکتر مســعود نویدی مقدم، روانشناس، 
مدرس دانشــگاه و مدیر مرکز مشــاوره 
ام اس کشور درباره فوبیا، می گوید: »فوبیا 
ترسی شدید است که از آن به عنوان ترس 
بیمارگونــه یاد می کنیم. در صحبت های 
عامیانــه به این نــوع ترس »هراس« هم 
گفته می شود. این نوع ترس دائمی بوده و 
باعث اختالل در زندگی فرد می شود، این 
درحالیســت که ترس های عادی معموال 
زودگــذر و طبیعی بوده و معموال ناشــی 
از عوامل خارجی هســتند یعنی از بیرون 
ترسی را دریافت می کنیم، اما فوبیا یا هراس 
ترسی است که مثال از قرار گرفتن در یک 
موقعیت خطرناک دچار می شویم. مانند 
ترس از پل عابر پیاده، ترس از حیوانات و 
...«.»فوبیا معادل هراس زندگیست یعنی 
ترس نامعقولی داریم که بســیار شــدید 
اســت، این ترس از یــک موقعیت یا یک 
شــی یا حیوان می تواند باشد. دسته بندی 
که بــرای اختــالالت اضطرابــی انجام 

می دهیــم، فوبیا یــا هراس زدگی از همه 
شــایع تر اســت. تقریبا کمتر از ۸ درصد 
از بزرگســاالن معمــوال از انواع فوبیا رنج 
می برند. در زنان )از هر ســنی( به لحاظ 
شیوع شناسی یا اپیدمیولوژی شایع ترین 
اختــالل اضطرابی فوبیاســت. در آقایان 
بــه بلوغ رســیده و در ســنین باالی ۱۵ 
ســال، اما فوبیا دومین اختالل اضطرابی 
شایع اســت«.»ترس واکنشی طبیعی و 
غریزیســت که در همه انســان ها وجود 
دارد، هدف آن محافظت اســت، اما وقتی 
با خطر مواجه می شــویم دستگاه عصبی 
ســمپاتیک ما هورمون آدرنالین را ترشح 
می کند که با ترشح آن موضوع فرار کردن 
یا جنگیدن مطرح می شــود. این هورمون 
باعث افزایش ضربان قلب، افزایش میزان 
قند خون، افزایش شدت جریان خون در 
عضالت و در نتیجه در شــرایط اضطراری 
واکنش های بهتری نشــان می دهیم. در 
این شــرایط جســم ما برای عمل کردن 
یعنی مبارزه یا فرار کردن آماده می شود. 

در موقعیت هــای خیلی خطرناک ترس 
بــه مــا کمک می کند که خــود را نجات 
داده و حتی عقب نشــینی کنیم، اما فوبیا 
حالتــی مبالغه آمیز و حتی توهمی دارد. 
یعنی می تواند چیزی وجود نداشته باشد 
برای ترس، اما شــخص دچار ترس شدید 
می شــود. مثال فرد لبه پله ایستاده است، 
امــا بــه صورت مبالغه آمیزی از ســقوط 

می ترسد«.

گروفوبیا در دوران کرونا شیوع آ
»در زنان و آقایان فوبیا تا حدودی متفاوت 
اســت، اگروفوبیا ها یا ترس از حضور در 
اماکن شــلوغ معموال در افرادی که دچار 
انزوای اجتماعی هســتند بیشتر است، 
یعنــی افرادی که کمتــر از خانه خارج 
می شــوند در دوران کرونــا نیز شــیوع 
آگروفوبیا ها از انواع دیگر فوبیا ها بیشــتر 
بوده اســت. به عنوان مثال ترس از عدد 
۱۳ یــک باور خرافیســت کــه به دنبال 
فوبیا شــکل گرفته اســت. این ترس هم 

در دســته بندی های فوبیــا وجود دارد، 
تــرس از تــرن هوایی، زامبی هراســی، 
ترس از قبرســتان، ترس از تکنولوژی و 
... همچنیــن هراس های ویژه ای هم در 
دســته بندی فوبیا جای می گیرد مانند 
تــرس از حیوانات، تــرس از زخم، ترس 
از کرونا، ترس از اماکن بسته که در زنان 
شــایع تر است. فوبیای مردان معموال به 
ترس از روند زندگی اشــاره دارد. هراس 
از عــدم توانایــی اداره زندگی، هراس از 
بهم خــوردن کارکرد هــای پولی و... از 
جمله این موارد هســتند، فوبیای مردان 
معموال با پریشــانی شدید در حوزه های 
اجتماعی همراه است مثال هراس شدید 
از اخــراج شــدن به ویژه افــرادی که از 
امنیت شــغلی برخوردار نیستند بیشتر 
دچار واکنش های هراسی می شوند. یک 
ســری از ترس های بی دلیــل و بیش از 
حد هم وجود دارد که بســیاری از آن ها 
مربوط به دوره کودکی می شود«.»ســن 
نیز یکی از مولفه های ابتال به این اختالل 

اســت معموال هراس ها از ۱۰ سالگی به 
بعد مشــاهده می شود اگر یکی از والدین 
درگیر فوبیا باشند ریسک ابتال در فرزند 
باالتــر می رود. تجربه منفی مانند گرفتار 
شــدن در یک جای تاریک یا تصادف نیز 
در ابتال به فوبیا موثر است. خلق و خوی 
فرد و یادگیری او می تواند در ابتال به این 
اختالل موثر باشد. فیلم های سه بعدی و 
فیلم هایی که تاثیرگذاری بیشتری دارند 
هراس را بیشتر می کنند. اگر این فیلم ها 
در اتاق درمان اســتفاده شــود می تواند 
در درمــان موثر باشــد، امــا اگر بیمار به 
تنهایی مشــاهده کنــد و تحت نظارت 
پزشک، روانشناس یا مشاور نباشد ممکن 
است تشدید کننده فوبیا باشد. همچنین 
انزوای اجتماعی، اختالالت خلقی، سوء 
مصرف مواد و سابقه خودکشی می تواند 
زمینه ســاز ابتال به فوبیا شود. ژنتیک هم 
در ایجــاد هراس نقش دارد و مشــاهده 
مکــرر واکنش های فوبیایــی فرد دیگر 
می توانــد منجر به ایجاد فوبیا در کودک 

شود«.

راهکار هایــی برای درمان فوبیا
»بــرای درمان فوبیا، درمان شــناختی –
رفتاری را داریم که درمان حساسیت زدایی 
سیستماتیک بوده و به افراد کمک می کند 
که افکار و مکالمات درونی منفی و خودکار 
خود را که منجر به واکنش های هراســی 
می شود را شناسایی کرده و تغییر دهند. نوع 
دیگر درمان فوبیا »درمان مواجهه« است که 
فــرد در همان موقعیت قرار می گیرد. دارو 
درمانی و تکنیک های آرامش و مراقبه نیز 
انواع دیگر درمان فوبیا هستند«.»بنابراین 
باید به افراد کمک کنیم که شبیه ســازی 
کنند در کنار آمدن با ترس های خودشــان 
و با نقش والدین و مربیان و معلمان در این 
حوزه مهم اســت سعی کنیم فرزندانمان را 
شجاع بار بیاوریم، اما فوبیا ها به ما این اخطار 
را می دهد که مراقب باشیم در حوزه توهم 
و بیش انگاری حرکت نکنیم چرا که بچه ها 
می توانند دست به کار های خطرناکی بزنند 
که هم به خود و هم به بزرگســاالن آسیب 
بزنند و درآینده نیز جامعه را دچار مشکل 

کنند«.

7جامعه
گیر  رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا

وزارت بهداشت:

به اندازه کافی کیت 
تشخیصی اومیکرون نداریم

رئیــس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت، در ارتبــاط با وضعیت 
ســویه اومیکرون در کشــور توضیحاتی 
ارائــه داد.محمــد مهدی گویــا با عنوان 
اینکه با سویه جدیدی مواجه هستیم که 
قابلیــت انتقال خیلی باالیی دارد، گفت: 
اومیکــرون می توانــد در زمان کوتاهی، 
جمعیــت زیــادی را درگیــر کند و این 
احتمال هســت که مراجعات و بستری ها 
در آی ســی یوها افزایش یابد و ما دچار 
مشکل شــویم.گویا تاکید کرد: بایستی 
خیلی دقیق و هوشــیارانه با سویه جدید 
اومیکــرون برخورد کنیــم، چون هنوز 
نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. شــاید 
االن ممکن اســت موارد ابتالء کم باشد، 
اما نمی دانیم در آینده چه خواهد شــد و 
ممکن اســت کار خیلی ســخت و دشوار 
شــود.وی با عنوان این مطلب که باید دو 
نکتــه را مورد توجه قــرار دهیم، تصریح 
کرد: پوشش واکسیناسیون را باید افزایش 
دهیم، زیرا هنوز راضی نیســتیم و اینکه، 
پروتکل های بهداشــتی را سفت و سخت 
رعایت کنیم.گویا در پاســخ به این سوال 
که چه واکسنی برای دوز سوم باید تزریق 
کنیم تا در مقابل اومیکرون ایمن شویم، 
گفت: تنها مرجــع علمی تصمیم گیری 
در این ارتباط، کمیته ملی واکسن کووید 
است که برنامه واکسیناسیون کشوری را 
مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به وزارت 
بهداشت گزارش می دهد.وی در ارتباط با 
تست اومیکرون نیز افزود: برای تشخیص 
اومیکرون مشکلی نداریم، اما قرار نیست 
هر کســی خودش خواســت این تست را 
انجام دهد.گویا ادامه داد: وزارت بهداشت 
برای تســت اومیکرون دستورالعملی را 
تهیه و به دانشــگاه های علوم پزشــکی 
سراســر کشــور ابالغ کرده است و طبق 
این دستورالعمل، تست اومیکرون انجام 
می شــود.وی با بیان ایــن موضوع که به 
اندازه کافی کیت تشــخیصی اومیکرون 
نداریــم، گفــت: امیدواریم با تولید کیت 
تشــخیصی اومیکرون در کشــور، دست 
ما برای انجام تست های بیشتر باز شود.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

افزایش حمایت از فرزندان 
کز بهزیستی  باالی ۱8 سال مرا
مدیــر کل دفتــر کــودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیســتی کشــور از افزایش 
حمایت بهزیســتی از فرزندان باالی ۱۸ 
ســال مراکــز خبــر داد و گفت: خدمات 
حمایتی این سازمان به فرزندان در آستانه 
اســتقالل از ۲۰ میلیون تومان به حدود 
۴۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
ســعید بابایی با اشــاره به ارتقای سطح 
خدمات حمایتی این سازمان به فرزندان 
در آســتانه استقالل، افزود: کمک هزینه 
حمایت از این فرزندان برای اســتقالل با 
دستمزد پایه مصوب هر سال از متناسب 
شده است؛ هر سال با توجه به نرخ تورم این 
مبلــغ افزایش پیدا می کند، به طوری که 
مبلغ ۲۰ میلیون تومان سال گذشته با این 
مصوبه امسال به حدود ۴۶ میلیون تومان 
افزایش یافته که البته این مبلغ به فرزندان 
فاقد سرپرســت موثر)بی سرپرســتی( 
که درون مراکز شــبه خانواده بهزیستی 
نگهداری می شــوند، با شــرایط مندرج 
در دســتورالعمل  پرداخت می شود. وی 
درباره ارتقای ســطح خدمات حمایتی به 
فرزندان در شرف استقالل باالی ۱۸ سال 
از تدوین و تصویب دســتورالعمل جامع 
فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی برای 
هدایت به زندگی مســتقل در مرداد سال 
جــاری خبر داد و گفــت: تا پیش از این 
تنهــا حوزه معاونت اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی کشــور در کنار موسســات و 
شرکای اجتماعی سازمان، امور فرزندان 
فاقد سرپرســت موثر را پیگیری می کرد 
اما پس از تصویب این دستورالعمل تمام 
معاونت های این سازمان توان خود را برای 
حمایت از فرزندان باالی ۱۸ ســال برای 
رسیدن به استقالل به کار خواهند گرفت. 
مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیســتی کشور با اشاره به لزوم تدوین 
قانــون جامع بــرای فرزندان باالی ۱۸ با 
مشارکت دولت و مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: در این مقوله ســطح حمایت ها 
باید به گونه ای باشــد که فرزندان بتوانند 

کم کم به استقالل برسند.

افزایش مستمری مددجویان 
در پیچ و خم دولت و مجلس

افزایــش مســتمری مددجویان نهادهای 
حمایتــی از جمله چالش هایی اســت که 
همه ســاله مورد مناقشه بین دستگاه های 
تصمیم گیر از سویی و مددجویان از سوی 
دیگر بوده است. نهادهای حمایتی همچون 
کمیته امداد و ســازمان بهزیستی در فصل 
بودجه ریزی بر طبل افزایش مســتمری ها 
می کوبنــد و از طرفــی محدودیت هــای 
بودجــه ای به ویژه در ســال های اخیر که 
کشــور با شــرایط تحریم و دولت با کسری 
بودجه مواجه بوده، مانع افزایش چشمگیر 
مستمری برای خانواده های تحت حمایت 
بوده است. اگر چه سال گذشته مددجویان 
نهادهای حمایتی شاهد رشد ۶۷ درصدی 
مســتمری بودند، اما تورم افسارگسیخته 
ســبب خنثی شدن این رقم شده است. در 
حال حاضــر خانوار یک نفره کمیته امداد 
حــدود ۳۵۰ هزار تومــان، خانوار دو نفره 
۵۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۷۰۰ هزار 
تومان، خانوار چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و 
خانوار پنج نفره و باالتر یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان دریافتی از محل مستمری دارند. 
با این حال پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ برای افزایش مستمری مددجویان 
تنها افزایش ۲۰ درصدی اســت. افزایشی 
که به اعتقاد کارشناســان گره از مشکالت 
خانواده هــای محروم باز نمی کند اما دولت 
محکم ایستاده است که افزایش مستمری 
مددجویان ۲ برابر افزایش حقوق کارکنان 
دولت است که در سال آینده رشد میانگین 
۱۰ درصدی حقوق خود را تجربه خواهند 
کــرد. در چنین شــرایطی ســید مرتضی 
بختیاری، رئیس کمیته امداد به عنوان نهاد 
متولی امور محرومان و وکیل خانواده های 
نیازمند، هشتم دی ماه از توافق بین این نهاد 
و مجلس شورای اسالمی برای افزایش ۲۰ 
درصدی مســتمری مددجویان خبر داد و 
گفت: پیشــنهاد کمیته امداد برای افزایش 
حداقل ۴۰ درصدی مستمری مددجویان 
در ســال ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون بودجه 
مجلس تصویب شــده است.موضوعی که 
اگرچه هنوز بــا حداقل هزینه های جاری 
و معیشــت خانواده هــا فاصله دارد، اما در 
شرایط فعلی اقتصاد کشور تا حدی می تواند 
رضایت مددجویان را جلب کرده و جبران 
تورم موجود را داشته باشد.وی که به همین 
منظور در کمیســیون تلفیق بودجه حضور 
یافتــه بود، با بیان این اســتدالل که طبق 
قانون حداقل مســتمری مددجویان باید 
یک چهارم حداقل حقوق وزارت کار باشد، 
افزود: از مجلس شورای اسالمی انتظار داریم 
با این افزایش مســتمری برای مددجویان 
کمیته امداد و بهزیســتی موافقت کنند و 
شــاهد اصالح آن در بودجه ۱۴۰۱ باشیم. 
در پایان این جلسه بود که نمایندگان عضو 
کمیســیون تلفیق با پیشنهاد کمیته امداد 
برای افزایش ۴۰ درصدی مستمری ها برای 
سال آینده موافقت کردند.با این حال هنوز 
امضــای این موافقت از ســوی نمایندگان 
مردم خشــک نشده بود که روابط عمومی 
سازمان برنامه و بودجه در مطلبی در پاسخ 
بــه انتقادهــا در خصــوص افزایش پایین 
مســتمری مددجویان اعالم کرد که رشد 
این رقم همان ۲۰ درصد اســت و افزایش 
مســتمری مددجویــان را بیش از افزایش 
حقوق کارکنــان دولت عنوان کرد.با یک 
حساب سرانگشتی ساده می توان دریافت 
که افزایش ۴۰ درصدی برای مستمری ۳۵ 
هزار تومانی یک مددجو رقمی حدود ۱۴۰ 
هزار تومان می شــود و این در حالی اســت 
کــه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندی 
کــه به عنوان مثال هشــت میلیون تومان 
دریافتــی دارد ۸۰۰ هــزار تومان خواهد 
بود و این مســاله تناسبی با عدالت توزیعی 
امکانات و درآمدها که شــعار اصلی دولت 
ســیزدهم اســت، ندارد. اگر چه در شرایط 
تورمی کشــور رشــد ۱۰ درصدی حقوق 
کارکنان دولت نیز پاســخگوی احتیاجات 
آنان نیســت، اما مقایســه حقوق دریافتی 
این دو قشــر با یکدیگر از پایه خطاســت و 
به نوعی ارائه آدرس غلط به مردم اســت. 
در همین خصوص، ســید حسن موسوی 
چلــک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
ایران گفت: افزایش مستمری ها در بودجه 
۱۴۰۱ متناسب با هزینه های خانوار نیست، 
مطالبات مانده از قبل زیاد داریم، در حال 
حاضر نیز مستمری ها چه در حوزه معلوالن 
و چه در حوزه خانواده های نیازمند و تحت 
حمایت کمیته امداد از چیزی که در قانون 
عنوان شــده، کمتر پرداخت می شود و این 
نکته مهمی است که باید مد نظر نمایندگان 
قرار گیرد. مورد بعدی هزینه هایی است که 
ایــن خانواده های نیازمند به دلیل افزایش 
تورم و شــرایط کرونا و … برایشــان ایجاد 
شــد، که به مراتب روند افزایشــی داشته و 
تناســبی فعاًل بر اساس نرخ تورم و افزایش 

مستمری ها نمی بینم. 

خبر ویژه

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگری با واکسن وزارت بهداشت درباره صدور کارت 
واکسن برای کسانی که خارج از کشور واکسن تزریق کرده اند، گفت: شیوه نامه ای 
در این زمینه تهیه شــده و به دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور ابالغ شد که به 
موجب آن افرادی که در نوبت یا نوبت هایی معتبر خارج از کشور واکسن دریافت 
کردند و مدارک معتبر دارند، می توانند با در دست داشتن این مدارک و مدارک 
سفر خود به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهر خود مراجعه کرده و فرم 
مشخصی را پر کنند.دکتر محسن زهرایی افزود: این فرم به تایید معاونت بهداشت 

دانشگاه مربوطه می رسد و سپس به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت ارسال می شود و ثبت سابقه واکسیناسیون فرد در سامانه انجام می شود 
و می تواند کارت واکسن داخلی هم دریافت کند.او افزود: هر واکسنی که در کشور 
خارجی تزریق شــود، مشــکلی ندارد.بحث فعلی این است که افرادی که واکسن 
غیرقانونی یا قاچاق در داخل کشور تزریق کردند و یا اصال ادعا می کنند خارج از 
کشور واکسن زدند اما مدرک معتبری برای اثبات این امر ندارند، اکنون خواهان 
دریافت کارت واکسن هستند که به این افراد کارت واکسن داخلی تعلق نمی گیرد.

یک مقام مسئول توضیح داد؛

کسینه شدند کشور وا ج از  که خار کسانی  کسن برای  کارت وا شرایط صدور 

آموزش متوسطه: کل دفتر  مدیر 

کذب است آزمون ادعای  صدور دیپلم بدون 
کافی اســت تا گذرتان بــه خیابان های مرکزی 
تهــران به ویــژه حوالی انقالب بیفتــد، در کنار 
انبوه تبلیغات کتاب های درســی از دوره ابتدایی 
تا دانشــگاه، بازار برخی سودجویان هم پر رونق 
اســت، سودجویان و جاعالنی که با جعل مدرک 
در پایه های تحصیلی مختلف مسیر چندین ساله 
تحصیل برای دریافت مدرک را یک شــبه آماده 
کــرده و در اختیار مشــتریان می گذارند. البته 
آن طور که از ســال گذشــته مطرح شده است با 
راه اندازی سامانه الکترونیکی تأییدیه تحصیلی، 

هــم از جعل مدارک تحصیلی جلوگیری خواهد 
شد و هم از حضور مستقیم متقاضیان در ادارات 
آمــوزش و پرورش صرفه جویی می شــود با این 
وجود همچنان کسب و کار جاعالن مدرک برقرار 
و حتی پای آن به فضای مجازی هم کشیده است 
و تبلیغات کارشان را در صفحات فضای مجازی 
قرار می دهند. عباس ســلطانیان، مدیر کل دفتر 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره 
وجاهت قانونی دریافت مدرک جعلی به ویژه دیپلم 
جعلی، اظهار کرد: ضوابط صدور مدرک تحصیلی 

در دوره متوســطه مشخص است و دانش آموزان 
برای اخذ گواهی دیپلم باید  ۱۰۵ واحد درســی 
را در شــاخه نظری بگذرانند. وی در ادامه بیان 
کرد: نمرات آزمون های نهایی شــرکت کنندگان 
ثبت و از طریق ســامانه مــدارک تحصیلی قادر 
به دریافت و مشــاهده هســتند. مدیر کل دفتر 
آموزش متوســطه آموزش و پــرورش در ادامه با 
تأکیــد بر اینکه اصالت مدارک تحصیلی از طریق 
سامانه مدارک تحصیلی استعالم و تأیید می شود، 
گفــت: اگر فردی خالف مقررات مدرک تحصیلی 

دریافت کرده باشد، وجاهت قانونی نداشته و برابر 
مقررات با او برخورد می شــود. سلطانیان در ادامه 
بیــان کرد: افراد در صورت مشــاهده مواردی که 
ادعای صدور مدرک دیپلم دارند می توانند از طریق 
ادارات آموزش و پرورش اســتعالم بگیرند چراکه 
هر مدرســه در آموزش و پرورش کد فضا و مدیر 
دارد. مدیر کل دفتر آموزش متوســطه آموزش و 
پرورش تاکید کرد: بنابراین هرگونه تبلیغاتی مبنی 
بر اینکه صدور دیپلم بدون آزمون میســر اســت، 

مبنای قانونی ندارد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد؛

آموزی گواهینامه مهارت  ارائه تسهیالت ویژه به سربازان دارای 
رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از ایجاد 
تسهیالت اشتغال برای کارکنان وظیفه منقضی خدمت دارای گواهینامه 
مهــارت آموزی خبر داد.ســردار تقی مهری افــزود: برابر تدابیر قرارگاه 
مهارت آموزی ســربازان، ســربازان منقضی خدمت سال ۹۷ به بعد که 
دارای گواهینامه مهارت آموزی هستند، در صورت تایید طرح آنان توسط 
مراجع مربوطه، می توانند از تسهیالت بانکی بهره مند شوند.وی گفت: 
متقاضیان استان های مختلف کشور برای بهره مندی از تسهیالت فوق 
به معاونت وظیفه عمومی استان یا استانداری مراجعه کنند.همچنین 
با هماهنگی های صورت گرفته، ســربازان منقضی خدمت ســال های 

۹۶ و قبل از آن نیز در اولویت دریافت تســهیالت مشــاغل خانگی قرار 
می گیرند و با ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی و تکمیل فرم مربوطه، 
می توانند از تسهیالت مشاغل خانگی بهره مند شوند.وی افزود: طرح 
پیشنهادی این گروه از طریق کمیته فنی مشاغل متناسب با دستگاه های 
اجرایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و میراث فرهنگ 
و گردشــگری بررســی و در صورتی که طرح تایید شــود برای اموری از 
جمله توانمندسازی متقاضی، مشاوره، استعداد سنجی، آموزش، ارتقاء 
کمی و کیفی محصوالت و شــناخت بازار، طرح به جهاد دانشــگاهی 
ارســال می شــود.در مرحله بعدی طرح برای صدور مجوز به اداره کار 

اســتان مربوطه ارســال و مدارک برای اخذ تســهیالت به بانک ارسال و 
متقاضی به بانک معرفی می شــود.وی افزود: ثبت نام و بررســی طرح از 
طریق سامانه مشاغل خانگی و به صورت غیر حضوری  انجام می شود و 
متقاضیان ۱۰ روز پس از ثبت نام می توانند با ارائه کد رهگیری در سامانه 
مشاغل خانگی از روند کار مطلع شوند.وی گفت: مشموالن برای کسب 
 اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
 www.vazifeh.police.ir، ســامانه تلفن گویا به شــماره ۰۹۶۴۸۰ و یا 
کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از 

آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 9 جمادی الثانی 1443   12 ژانویه 2022چهارشنبه 22 دی 1400  شماره پیاپی 2016

                2016 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گه رفسنجان ،   دره را
بهشت کویر ایران

دره راگــه کــه عنوان بهشــت کویــر را دارد 
جاذبه ای توریســتی طبیعی کمتر شــناخته 
شــده در دل کویر اســتان کرمان اســت. این 
دره همان جایی است که سال ها چشم  انتظار 
آب اســت. دوروبرتــان را که نــگاه می کنید 
آرک ها، ســتون ها، مخروط هــای کله  قندی 
و گلــدان های کویــری را می بینید که زینت  
بخش کویر شــده اند. اینجا همان جایی است 
کــه مهم ترین رخداد زمین شناســی به وقوع 
پیوســت تا جلوه گاه فرسایش خاک در مقابل 
دیدگان شما باشد. اگر به دره راگه رفسنجان 
ســفر کنید، شــاهد طبیعتی بکر در اســتان 
کرمــان خواهیــد بود. دره راگــه از نادرترین 
پدیده های زمین شناســی ۲۰ هزارساله است 
که بر اثر فرسایش آبرفتی در کویرهای حاشیه 
رفسنجان شکل گرفته است. دره راگه تا چند 
وقت پیش چندان شناخته  شده نبود و در میان 
بومیان منطقه از آن صحبتی به میان نمی آمد 
تا اینکه در مراحل یکی از اکتشــافات معدنی 
شــخصی به نام محمدرضا صــادق زاده با آن 
مواجه شــده و برای معرفی آن از هیچ تالشی 
دریغ نمی کند. نتیجه تالش های مسئول طرح 
ژئو پارک در چند ســال اخیر موجب شــده تا 
این دره با اســتقبال گردشگران زیادی مواجه 
شود و جزو ژئو پارک های کشور به شمار آید.

گه رفسنجان آشنایی بیشتر با دره را
دره راگــه ۲۰ کیلومتــر طول دارد و با عمق ۷۰ 
متری در دل زمین و وجود چشــمه  ســارهای 
متعدد از بکرترین نقاط دیدنی کویر استان کرمان 
محســوب می شود. در میان دره راگه رودخانه 
دائمی گیودری جاری است، رودخانه ای که به 
سمت آینده جاری شده است. درست است که 
اینجا یک منطقه کویری است اما زندگی جاری 
بوده و باید رفت و از نزدیک به نظاره نشست که 
زندگی به وسعت دریا ادامه دارد. دره راگه به  قدر 
زیبایی آهوی منطقه محافظت  شده بدوئیه زیبا 
است و باید در برابر خالق این زیبایی ها سجده 
شکر بجا آورد. در کویر حاشیه رفسنجان یعنی 
دره راگه که قدم می گذارید عقاب با چشــمان 
تیزش نگهبان جانتان می شــود و دراج و کبک 
امید روزهای سختتان بوده و به شما جان تازه 
می دهند. فرســایش آبــی در منطقه کویری 
رفســنجان موجب شــده تا شکل های زیبایی 
ایجاد شــود. همه پدیده هــای موجود در دره 
راگه موجب شــده اند تا این منطقه رفته  رفته 
به یکی از قطب های گردشگری شهر رفسنجان 

در استان کرمان مبدل شود.
مسیر دسترسی به دره

بــرای بازدیــد از زیبایی های ســتونک های 
فرسایشی دوره چهارم زمین شناسی می بایست 
به سمت شمال غربی استان کرمان سفر کنید. 
اینجا بهشــت کویر است اما پایان نقاط دیدنی 
شــهر رفسنجان نیســت و برای بازدید از سایر 
مناطق بکر شــهر رفســنجان و استان کرمان 
با داشــتن اقامتی چنــد روزه در بهترین هتل 
های رفســنجان مانند هتل هیالن رفسنجان 
یــک میزبانی خــوب را در کویر تجربه نموده و 
لذت خود را در سفرتان به شهر رفسنجان چند 

برابر کنید.
گه جاذبه های دیدنی اطراف دره را

زیبایی مناطق شــهر رفسنجان تمام شدنی 
نیست و در مسیر دره راگه از دیگر جاذبه های 
توریستی استان می توان به روستای میمند 
و کلوت های شــهداد اشــاره کرد. روستای 
میمند از توابع شهربابک استان کرمان است 
و در ۳۰ کیلومتــری از آن قــرار دارد. ایــن 
روســتا به دلیل کنده شدن خانه های آن در 
دل کــوه با یــک معماری صخره ای به عنوان 
میراث جهانی در سال ۱۳۹۴ در یونسکو به 

ثبت رسیده است.
این بار خبر از فرسایش آب نیست بلکه فرسایش 
باد کوه های شنی را در مسیر عبور به سمت دره 
راگه در کویر لوت به وجود آورده که به کلوت های 
شهداد معروف اند و بازدیدکنندگان را انگشت  به  
دهان نگه می دارند. اینجا شهری خالی از سکنه، 
شــهر جن و پری و شــهر گلدان های کویری به 
طول ۱۰ متر است که حتی در صحرای آفریقا 
هم دیده نمی شــود و موجب شده گردشگران 
زیــادی از اقصــی نقاط جهان برای بازدید از آن 
به ایران سفر کنند. شهر شهداد تا شهر کرمان 
۱۰۰ کیلومتــر فاصله دارد و شــما برای دیدن 
وسعت ۱۱ هزار کیلومتری کلوت های شهداد 
می بایســت از این شــهر، ۴۰ کیلومتر به قطب 

گرمایی زمین سفر کنید.

گردشگری

جراحــان بــرای اولین بار در جهــان قلب یک خوک را به بدن یک مرد ۵۷ 
ساله با موفقیت پیوند زدند.

 دانشگاه مریلند در بیانیه ای اعالک کرد: »دیوید بنت«، ۵۷ ساله، سه روز 
پس از اولین جراحی در نوع خود از وضعیت سالمتی خوبی برخوردار است 
و برای تعیین اینکه آیا پیوند انجام شــده در دانشــگاه مریلند مزایای نجات 

بخشی دارد یا خیر، تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
دکتر »بارتلی گریفیث« از جراحان مرکز پزشــکی دانشــگاه مریلند که این 
عمل جراحی را انجام داده است، گفت: این یک جراحی یک پیشرفت بود 
و مــا را یــک قدم به حل بحران کمبود عضو نزدیک تر می کند. قلب اهدایی 

کافی برای پاسخگویی به  فهرست  بلندباالی گیرندگان بالقوه وجود ندارد.
وی افزود:  با احتیاط پیش می رویم، اما همچنین خوشبین هستیم که این 
عمل جراحی که اولین پیوند قلب خوک به انســان در جهان اســت، گزینه 

مهم و جدیدی را برای بیماران در آینده فراهم کند.
در این عمل جراحی که ۹ ســاعت طول کشــید، پزشــکان قلب این بیمار را 
با قلب یک خوک یک ساله ۲۴۰ پوندی )حدود ۱۰۸ کیلوگرم( جایگزین 
کردند. ژن های این خوک به طور خاص برای ارائه اندام به انسان ویرایش 
شده بود. این پیوند، آخرین شانس این مرد ۵۷ ساله برای زندگی بود؛ هر 
چند هنوز نیز مشــخص نیســت وی بتواند با این پیوند مدت زمان زیادی 

زنده باشد یا خیر. او پیش از این عمل جراحی گفته بود: "من یا می میرم و 
یا این پیوند انجام خواهد شــد. من می دانم این تیری در تاریکی اســت؛ اما 
آخرین فرصت من است."پزشــکان مرکز پزشــکی دانشگاه مریلند برای آن 
که بتوانند چنین عملی را انجام دهند، مجوز ویژه ای را از ســازمان غذا و 
داروی آمریکا با این استدالل که در صورتی که چنین اقدامی انجام نشود، 
ایــن فــرد خواهد مرد، دریافت کرده بودند.یکی از بنیانگذاران برنامه پیوند 
قلب دانشگاه مریلند در این خصوص گفت: "برای تیم پزشکی که این پیوند 
را انجام داده، این نقطه اوج ســال ها تحقیق اســت که می تواند زندگی ها را 

در سراسر جهان تغییر دهد."

روزی تاریخی در پزشکی؛ 

نخستین پیوند قلب خوک به انسان انجام شد

دریچه علم

روایت تازه نیویورک تایمز از قهرمان فرهادی  

خشونتی که در ظاهر جذاب رحیم 
پنهان شده است

نیویورک تایمز نقدی بر فیلم سینمایی »قهرمان« 
ســاخته اصغر فرهادی منتشــر و در آن شخصیت 

رحیم با بازی امیر جدیدی را تحلیل کرده است.
 گویی آخرین فیلم اصغر فرهادی، »قهرمان«، این 
جمله را از نمایشــنامه »قتل در کلیســای جامع« 
نوشته تی. اس. الیوت برایمان پررنگ می کند. در 
مرکز داستاِن »قهرمان«، یک عمل شایسته  بدون 
ابهام رخ می دهد. مردی )به نام رحیم ســلطانی با 
بازی امیر جدیدی( هفده ســکه طال را به صاحب 
واقعی آن ها، پس می دهد. این کار، چه عیبی دارد؟ 
و چه پیامدهای ناخوشایندی ممکن است داشته 
باشد؟ همان طور که در فیلم می بینیم: پیامدهای 
بسیار زیادی! هیچ چیز در این داستان پر استرس 
و پیچیــده  امــروزی،   به ســادگی آنچــه که ما یا 

شخصیت ها آرزو می کنیم، نیست.  
رحیم که به دلیل بدهی در زندان است، می خواهد 
قرض خود را پرداخت و زندگی جدیدی را شــروع 
کنــد. مــا رحیم را در آغاز یک مرخصی دو روزه  پر 
التهاب می بینیم؛ او به امید توافق با طلبکارش که 
صاحب یک مغازه فتوکپی و باجناق سابقش است، 

از موقعیتی به موقعیت دیگر می رود.  
درهم تنیدگــی روابط خانوادگی و کارهای آن ها، 
به روایت فرهادی، یک واقعیت مرکزی در زندگی 
شخصیت هاســت. بنابراین وقتی عشق، شرافت و 
وفاداری موضوعات مورد بحث ما هستند، پول هم 

در همان نزدیکی ست.  
رحیم تصمیم می گیرد صاحب اصلی سکه ها را پیدا 
کند و اینکه آیا این تصمیم، یک تصمیم انســانی 
برخاسته از وجدان است یا یک تصمیم حساب شده، 
منشــا تعلیق و پیچیدگی های زیادی در داستان 
می شــود. در اواسط فیلم، چیزی شبیه یک پایان 
خوش از راه می رســد؛ زمانی که رحیم بابت عمل 
انسانی اش، مورد تشویق و تمجید قرار می گیرد.  

بازگرداندن سکه ها به یک داستان جذاب رسانه ای 
تبدیل می شــود که شــبکه های اجتماعی طاقت 
مقاومــت در برابــر آن را ندارند. مســئوالن زندان 
خوشــحال هســتند و از رحیم به منظور رسیدن 
به اهداف خود سواستفاده می کنند، همان طور که 
یک بنیاد خیریه به او لوح تقدیر و وعده پیدا کردن 
کار می دهد. کمک ها از هر سویی از راه می رسند و 
فشار بر روی بهرام برای گذشت از طلبش افزایش 

می یابد.  
واقعا چرا بهرام از طلبش نمی گذرد؟ رحیم خوش 
قد و باال و خوش تیپ اســت؛ با لبخندی پرشــور 
و رویی گشــاده. اما بهرام در چشــم بســتن بر این 
جذابیت، تنها نیســت. یکــی از هم بندان رحیم با 
نیشخند از توانایی او در فریب دادن دیگران حرف 
می زند. برادر بدخلق فرخنده معتقد است که رحیم 
یک شکست خورده است و کارفرمایی که می خواهد 
به رحیم شغلی بدهد، بر نقاط تیره  روایت او اصرار 
می کند و برای روشــن شــدن موضوع که معتقد 
است می تواند یک تقلب بزرگ باشد، طلب مدرک 
می کند. آیا این واقعا یک تقلب بزرگ است؟ هرچه 
زمان بیشتری را با رحیم می گذرانیم بیشتر به این 
فکر می کنیم که شاید مخالفان رحیم )که در شروع 
داستان، خشک، کینه جو و زیادی خون سرد به نظر 
می رســند(، بی راه هم نمی گوینــد. آیا از کوره در 
رفتن های گاه و بی گاه رحیم ناشی از خلق و خوی 
خشن اوست؟ آیا او با رفتار همراه با شرم زدگی اش، 
سعی در پوشاندن یک عدم صداقت بزرگ دارد؟ یا 
همان گونه که ادعا می کند یک انسان خوب است 

که به نظر بدشانس می رسد؟  
به یک تعبیر، این ســوال که »شــما باید طرف چه 
کســی باشید« در این فیلم بیراهه است. فرهادی 
بیــش از عالقه به جوهره وجود شــخصیت ها، به 
علت هــا و نتایــج کارهایی که انجــام می دهند، 
عالقه منــد اســت. او کــه برنده دو جایزه اســکار 
برای فیلم های »جدایی« )۲۰۱۲( و »فروشــنده« 
)۲۰۱۷( است با نظم و بینش یک رمان نویس، فیلم 
می سازد. »قهرمان« به اندازه یک فیلم در ژانر تریلر 
اضطراب آور و پرسرعت است. حتی شخصیت های 
فرعی فیلم، به یاد ماندنی و پیچیده هستند و در هر 
لوکیشینی، چه در خانه، چه دفتر و چه مغازه، شما 
از وجود قصه های ناگفته، آگاهید )چرا که در مقابل 
یک گروه درجه یک بازیگری حضور دارید(. در اواخر 
فیلم، ما زنی را می بینیم که با بچه اش در موسسه 
خیریه ای که رحیم را به اوج برده و پایین می آورد 
حضــور پیدا می کند و بــه رییس خیریه التماس 
می کند که برای جلوگیری از اعدام همســرش به 

او کمک کنند.
در چند صحنه دیگر هم می بینیم که چه تعداد فیلم 
و داســتان دیگر در این فیلم وجود دارد؛ داســتان 
فرخنده، داستان نازنین، دختر بهرام که بیشترین 
میزان کینه را از رحیم در دل دارد، داســتان خود 
رحیم به عنوان پدر و همســر. سواالت همین طور 
ادامه دارند و زمانی که روایت به نتیجه ی نســبتا 
شــیرین و رضایت بخش انتهایی ختم می شــود 
احتمــاال تصمیم می گیرید کــه هدف، واقعا خود 
روایت نبوده اســت.  در ابتدای فیلم می بینیم که 
رحیم به دیدار حسین در محل کارش که یک بنای 
تاریخــی در کنار صخره ای بزرگ اســت، می رود. 
این بنا با داربست پوشانده شده )که چیزی شبیه 
به اســتعاره در این فیلم نبوغ آمیز است(؛ پوششی 
که مجموعه ای از نردبان ها و پله هایی ست که هم 
رازهای مرگ و زندگی را می پوشانند و هم به آن ها 

دسترسی می دهند.

كارتون 

واقعیت هایی از سرانه مطالعه در ایران
ســرانه مطالعه یکی از داده های آماری مهم 
اســت که بســیار درباره آن بحث می شود. 
عوامــل تاثیرگذار روی این آمار مهم اســت 
و افزایش ســرانه مطالعه بر فرهنگ جامعه 
و کاهش آســیب های اجتماعی موثر است. 
فعالیت کتابخانه ها، قیمت کتاب و وضعیت 
اقتصادی کشــور، فرهنگ سازی و اقدامات 
آموزشی در مدارس، یارانه هایی که در حوزه 
ترویج کتابخوانی مصرف می شود و ... مسائل 
تاثیرگذار بر سرانه مطاله است. سرانه مطالعه 
ایرانیان، میزان مطالعه مردم در طول یکساِل 
معین اســت. این میزان می تواند بر حســب 
زمان یا تعداد عناوین کتاب مطالعه شــده، 
باشــد. همچنین مخرج کسر جمعیت ایران 
)یا در برخی موارد جمعیت باسواد( در سال 

مورد بررسی است.
آمار ۱۶ دقیقه ای برای مطالعه در ایران

آخرین آمار از ســرانه کتاب، توســط مرکز 
آمار ایران در سال ۹۹ ارائه شد. این گزارش 
در بررسی افراد ۱۵ ساله و بیشتر به گونه ای 
طراحــی شــده که نتایج بــه تفکیک همه 
اســتان ها قابل ارایه باشد. در این آمارگیری 
به ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار شــهری و ۱۸ هزار 
و ۸۶۰ خانوار روستایی و در کل به ۶۲ هزار 
و ۵۶۰ خانــوار مراجعــه شــده و اطالعات 
مرتبط با حوزه کتاب و نشــریات، موسیقی، 
شبکه های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، 
تغذیه، ســرمایه اجتماعی و ... افراد ۱۵ ساله 

و بیشتر اخذ شده است.
در سال ۱۳۹۹ سرانه مطالعه افراد ۱۵ ساله 
و بیشــتِر با ســواد در ماه به طور متوســط ۸ 
ساعت و ۱۸ دقیقه برآورد شد که به عبارت 
دیگر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است. 
آمارزدگی موجب عدم  موفقیت در تحقق 

اهداف می شود
حجت االســالم مرتضی مطیعــی نماینده 
ولی فقیه در اســتان سمنان، رئیس شورای 
فرهنگ عمومی استان سمنان ۲۱ آذر ۱۴۰۰ 

در جلسه شورای فرهنگ عمومی به این نکته 
اشاره کرد که میزان و سنجش قابل اطمینانی 
در خصوص ســرانه مطالعه در سطح کشور 
و اســتان وجود ندارد و معیارهای کنونی به 
صورت کامل قابل اســتناد نیســت.نماینده 
ولی فقیه در اســتان ســمنان پیشنهاد داد: 
برگزاری جشــنواره کتــاب و کتابخوانی به 
عنوان انگیزه ای مناســب به منظور توســعه 
و گسترش فرهنگ توجه به کتاب و مطالعه 
است. باید تالش کرد تا کتاب به عنوان یک 
کاالی فرهنگی در ســبد خانوارهای ایرانی 
و هم اســتانی قرار گیرد. آمارزدگی و توجه 
صــرف به عدد و آمــار موجب عدم  موفقیت 
در تحقق اهداف و برنامه های حوزه فرهنگ 

خواهد شد.
 گزاره های سرانه مطالعه 

خیلی دقیق نیست
کتابخانه ها نقش مهمی در دســترس پذیر 
کــردن کتــاب برای مــردم و در نتیجه باال 
بــردن ســرانه کتابخوانــی دارنــد. مهدی 

رمضانی ۲۶ آبان ۱۴۰۰ که در مسند معاون 
توســعه کتابخانه هــا و ترویــج کتابخوانی 
نهــاد کتابخانه هــای عمومی کشــور بود و 
حال سرپرســت نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور شــده، در پاســخ به پرسشی درباره 
پایین بودن ســرانه مطالعه در ایران، گفت: 
گزاره های سرانه مطالعه و پیمایش های این 
حوزه خیلی دقیق نیست. در دنیا این مساله 
توســط پارامتر و معیارهای ثابت بررســی 
می شود اما آمار دستگاه های مختلف مرتبط 
با این حوزه در کشور متفاوت است.وی افزود: 
تعداد تیراژ و تجدید چاپ های امروزی نشان 
می دهد در ایران کتاب مصرف می شــود اما 
میزان مطالعه آن باید دقیق تر بررسی شود. 
ممکن اســت بســیاری از ما گمان کنیم که 
غربی ها کتابخوان هســتند، در صورتی که 
هند بیشــترین ســرانه مطالعه را در سطح 
جهــان دارد. در کشــور ما کتاب های کمک 
آموزشی، کودک و نوجوان و ادبیات عمومی 
به صورت فصلی به فروش می رسند.به گفته 

او اگــر خانواده هــا کتاب را محل رجوع خود 
قرار دهنــد، فرهنگ کتابخوانی دوباره احیا 

می شود.
 فرمول یکسان کشورها در محاسبه 

سرانه مطالعه
اما ســرانه مطالعه در ایران و دیگر کشــورها 
چگونه محاسبه می شود و آیا آمار ارائه شده 
در ایران با دیگر کشورها قابل مقایسه است؟ 
سرانه مطالعه در دنیا با یک فرمول محاسبه 
می شود؛ اینگونه نیست که هر کشوری آمار 
و شاخص جداگانه برای به دست آوردن این 
عدد داشــته باشــد. در نتیجه به این دلیل 
که این اقدام طبق یک شــاخص اســتاندارد 
انجــام می گیــرد، این ســرانه مطالعه قابل 

استناد است.
در بیشــتر کشورها، مقایسه آماری شاخص 
مطالعــه و تیراژ کتــاب، یکی از پارامترهای 
اصلی تعیین میزان فرهنگ در جوامع است. 
در ایــران نیــز با توجه به قبول داشــتن این 
موضوع از ســوی سیاســتگذاران فرهنگی 

کشور، سرانه مطالعه به عنوان شاخصی مهم 
برای بررسی میزان فرهنگ در جامعه ایران 
در نظر گرفته می شــود.این در حالی اســت 
که به گفته یوســف خجیر اســتاد دانشگاه و 
پژوهشــگر، تنوع شاخص ها در حوزه بررسی 
میزان ســرانه مطالعه در کشور ممکن است 
علل متفاوتی داشــته باشــد که یکی از آنها 
می تواند تعدد و تنوع نهادهای متولی در امر 
کتاب در کشور باشد. اگرچه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نقش محوری و مرکزی در امر 
کتاب و ارائه آمارهای مربوط به آن را عهده دار 
است اما نهادهای دیگری نیز مانند کتابخانه 
عمومی یا انجمن ناشــران به ارائه آمارهایی 
در ایــن زمینه می پردازند که هریک مبنای 

متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.
به گفته او، برای مثال انجمن ناشــران سرانه 
مطالعــه در کشــور را بر مبنای تعداد کتاب 
منتشرشــده یا کتب فروخته شــده، اعالم 
می کنــد و نهــاد کتابخانه عمومی کشــور 
براســاس تعــداد کتاب هایی کــه به امانت 
می دهــد، این آمــار را اعــالم می کند.این 
درحالی اســت که وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی که متولی اصلی این امر است هنوز 
توجه الزم را به بررسی میزان سرانه مطالعه در 
کشور نشان نداده است. در یکی از دولت های 
گذشــته، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت 
دراین باره کمیســیونی را تشکیل داد اما باز 
هــم آنچه انتظار آن می رفت به صورت تمام 
و کمــال پیش نرفت تــا جایی که هنوز هم 
ســرگردانی در ارائــه آمار وجود دارد.خجیر 
ادامه داد: علت دیگر این اســت که در کشور 
ما تحقیقات در حوزه کتاب و مطالعه کتاب 
به صورت مستقل انجام نمی شود؛ در حقیقت 
ایــن تحقیقات معمــوال در ذیل تحقیقات 
اصلی دیگری انجام می شود؛ به همین دلیل 
ارائــه آمار به صورت دقیق از ســرانه مطالعه 
 در کشــور برای آن ها اهمیت ویژه نداشــته

 است.

فرهنگ 

فروش كارت 
واكسیناسیون 
بدون تزریق 

واكسن!
وزارت بهداشت با تایید 

فروش كارت بدون انجام 
واكسیناسیون اعالم كرد 
كه پیگیری این موضوع 

از مدت ها قبل در دستور 
كار وزارت بهداشت بوده 

و از طریق نهادهای امنیتی 
در حال پیگیری است... 

موضوعی كه سوژه كارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر


