
زمان خانه دارشدن، »ابد و یک روز« 

 ۴ دهک اول خانوارها زیر خط »فقر مسکن«

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

    خانه دار شدن برای خانه اولی ها این روزها به رویا تبدیل شده است و به نظر می رسد با وجود 
رشد قیمت ها و عدم حمایت های بانکی برای باال بردن قدرت خرید باعث شده تا زمان خانه دار 
شدن روز به روز افزایش یابد. برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که مدت 

گر با این  گر به یک قرن رسیده است جای تعجب ندارد. ا زمان انتظار برای خانه دار شدن در تهران ا
فرض که زمان خانه دار شدن یک قرن باشد باید گفت که یک خانه اولی که بخواهد با پس انداز 

 | صفحه 3 و تسهیالت بانکی خانه دار شود باید تا ابد منتظر خانه دار شدن بماند...

وزیر نفت در مراسم امضای تفاهم نامه خط لوله تابش خبر داد؛

بررسی طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم
صفحه 4 
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عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

مابه ازای پو ل های 
 بلوکه قبال خرج 

شده است!
     عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اظهار داشت: آزادسازی پول های بلوکه شده 
بــه بانــک مرکــزی کمــک می کنــد تــا بــازار ارز را 
مدیریت کند و نیاز بازار را پاسخ دهد، اما اینطور 
نیست که پول جدیدی باشد که منبع جدیدی 

را به منابع دولت اضافه کند...

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مسابقات ورزشی با حضور 
گران  محدود تماشا

و رعایت شیو ه نامه ها 
برگزار شود

     رئیسی گفت: با توجه به کاهش چشمگیر 
شمار مبتالیان و فوتی های ناشی از ویروس 
کرونــا، الزمــه حفــظ و بهبود شــرایط موجود، 
رعایــت دقیــق شــیوه نامه های بهداشــتی 

است...  | صفحه 2  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

وزیرانی که نگران 
استیضاح هستند

2

 حامل های انرژی
 در بودجه ۱۴۰۱ 

تغییر نمی کند
4

اجازه ندهیم صنعت دارو 
 به سرنوشت خودرو 

دچار شود
7

 پرداخت قبض ها
شرط جدید دریافت وام

3

 عدد نرخ ارز
 پس از توافق وین

   علی اصغر سمیعی 
رییس اسبق کانون صرافان

راجــع بــه توافقنامه ای که 
در ویــن بــه دســت آمده، 
هرچنــد که هــر توافقی به 
هــر حــال خالــی از نکات 
مثبتــی نیســت، ولــی مســئله بــازار ارز را 
 چنــدان مرتبــط با مســایل و توافقــات خارجی

 نمی بینم.
مسئله بازار ارز بیشتر ربط به نرخ تورم، نرخ بهره، 
جــذب ســرمایه ها در بازار تولیــد، رفع بیکاری و 
خالصه مدیریت مســائل اقتصادی در داخل دارد. 
البته مطمئنا بر طرف شــدن تحریم های ظالمانه، 
آثار خوبی را در وضعیت اقتصادی می گذارد، ولی 

نه به سرعت.
همان طور که وضع تحریم ها اثر فوری نداشــته و 
ســال ها بعد اثر خود را می گذارد، رفع آن هم اثر 
فوری نخواهد داشت. البته از هر خبر خوب و بدی 
سودجویان و فرصت طلبان برای جوسازی استفاده 
 می کننــد تا برای خودشــان ســودهایی حاصل 

کنند.
آن نهــادی کــه می بایســت بــا درایــت و ایجاد 
ثبــات در بــازار ارز از ایــن ســودجویی های 
غیربهداشــتی و ناجوانمردانــه جلوگیــری کند، 
 در همــه همه جای دنیــا همانا بانک های مرکزی

 هستند.
با توافق وین و آزاد شــدن پول های بلوکه شــده، 
بعد از توافق می توان دو نوع برخورد داشــت. یک 
برخورد احساســی و مقطعی و تقریبا عوام فریبانه، 
کــه به معنی تزریق فــراوان و بیش از تقاضای ارز 
بــه بــازار به منظور پایین آوردن قیمت اســت که 
ممکن اســت، این اتفاق با پشــتیبانی سودجویان 
و فرصت طلبان و حتی دخالت و اســتقبال برخی 
کشــورهای رقیــب در منطقــه رخ بدهد و در این 
صورت ممکن است برای مدتی که البته به نظر من 
بسیار کوتاه خواهد بود، قیمت ها کاهش جدی پیدا 
کند و حتی به قیمت نیما هم برســد، ولی رویکرد 
دیگری که من امیدوارم اینگونه بشــود، این است 
که ارز های آزاد شــده با قیمت های واقعی به بازار 
عرضه شود و مقدار عرضه ارز هم کنترل شده و با 
قیمت واقعی باشد و مقداری از ارزها هم  به صورت 
وام کم بهره در اختیار نیروهای کارآفرین قرار گیرد، 
سود سپرده های بانکی هم، چه برای ارز و چه برای 
ریال به شدت کاهش یابد و به نزدیک صفر برسد 
و با ترمیم و بازســازی زیرســاخت های اقتصادی،  
با اســتفاده از این فرصت طالیی جراحی الزم در 
اقتصاد انجام شــود و با واقعی کردن همه قیمت ها 
از جملــه حامل هــای انرژی و تک نرخی کردن ارز 
با فروش ارز به باالترین قیمت ها ســعی در جمع 
آوری هر چه بیشــتر تومــان از یک طرف و ایجاد 
 شغل با دادن وام های کم بهره از سوی دیگر همت

 کنند.
در ایــن صــورت هر چند ممکن اســت قیمت ارز 
کاهشــی فوری نیابد و حتی با شــیب اندک رو به 
باال هم برود، ولی به زودی با ایجاد شغل و کم شدن 
نرخ بیکاری وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد 
و بــا بــه هم خوردن توازن بیــن عرضه و تقاضای 
شــغل به نفع کارگران، دســتمزد آنها هم افزایش 
یافتــه و با پیوســتن آنها به جمــع مصرف کننده 
گان بــاز هــم تولیدات داخلی به صرفه می شــود 
 و ایــن باعــث احتیاج به کارگران بیشــتر خواهد

 شد.
بــار دیگر تاکیــد می کنم، فرصــت طالیی برای 
اصالحات اقتصادی فراهم شــده اســت. امیدوارم 
بــا مصلحت اندیشــی ها و دلســوزی های خام و 
ســاده دالنه و یا ســودجویی های طمع ورزانه، و 
یا دشمنی های زیرکانه،  این فرصت از دست نرود.
منبع: خبرآنالین

یادداشت

کشور   قول وزیر 
کارت ملی  هوشمند برای صدور 

عضو کمیســیون شــوراهای مجلس با بیان اینکه موضوع 
صدور کارت ملی هوشمند باید در اولویت دولت قرار گیرد 
،گفت:اگر دولت تا یک ماه دیگر تکلیف این مشکل را حل 

نکند مطمئنا مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه چند میلیون 
نفر به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند گالیه مند هستند، 
اظهار کرد: چندین میلیون نفر در نوبت صدور کارت ملی 
هوشــمند هســتند که بســیاری از آنها در انجام کارهای 
اداری خود بعضاً با مشــکالتی مواجه هســتند که باید هر 
چه ســریعتر کارتهای ملی صادر شــود. وی افزود: اعضای 
کمیســیون شوراهای مجلس اخیرا با وزیر کشور و رئیس 
سازمان ثبت احوال در زمینه صدور کارت های ملی هوشمند 
جلسه ای داشتند که در آن درباره بودجه کافی برای انجام 
این کار و روند صدور کارت ها بحث و تبادل نظر شد. عضو 
کمیســیون شــوراهای مجلس با بیان اینکه در این جلسه 
آقای وزیر قول داد که مشــکالت در این زمینه حل شــده و 
به زودی نســبت به صدور کارت ملی ها اقدام خواهد شــد، 
ادامه داد: یکی از دالیل اصلی که در این جلسه مطرح شد، 
زمان بر بودن صدور کارت ملی و مشــکالت بودجه ای و 
عدم ظرفیت های موجود برای پاسخگویی به نیازها بود که 
در بودجه ســال ۱۴۰۱ بودجه خوبی در این زمینه در نظر 
گرفته شده است و تقریبا مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
آصفری با بیان اینکه موضوع صدور کارت ملی هوشــمند 
باید در اولویت دولت قرار گیرد ، اظهار کرد:اگر دولت تا یک 
ماه دیگر تکلیف این مشــکل را حل نکند مطمئنا مجلس 
به این موضوع ورود خواهد کرد. عضو کمیسیون شوراهای 
مجلس ابراز کرد: با توجه به وجود ظرفیت ها باال در کارت 
هوشمند ملی برای حل مشکالت مردم کمیسیون شوراها 
این موضوع را تا حصول به نتیجه از دولت مطالبه می کند.

اخبار كوتاه

 در روزهای اخیر شــاهد حواشــی عجیب و غریب در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ بوده ایم، در روز بررســی کلیات 
الیحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
نیز قسمت مهمی از نکات موافقان و مخالفان کلیات 
بــه بحث حذف ارز حمایتی یــا ارز واردات کاالهای 
حیاتی کشــور معطوف شد، در حالی که در روزهای 
بررســی بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطالعات 
ضد و نقیض درباره حذف یا ادامه تخصیص ارز ۴2۰۰ 
اقالمی مثل دارو بودیم، حاال مشــخص شــده است 
کــه دولت تصمیم گرفته اســت به  صورت کامل ارز 
۴2۰۰تومانــی را حذف کند.حذف ارز ترجیحی دارو 
موافقان و مخالفان زیادی را داشت، به هرحال دارو یک 
کاالی بسیار مهم و حساس است و تصمیم گیری در 
مورد آن باید با دقت و جامع باشد. موافقان این طرح 
معتقدنــد که با حــذف ارز ۴2۰۰تومانی و پرداخت 
یارانه به بیمه ها قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ تفاوتی با 
قیمتهای سال ۱۴۰۰ نمی کند.در همین راستا جعفر 
قادری عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ در 
خصوص حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال آتی 
گفت: اگر ارز ترجیحی را که تاکنون به دارو اختصاص 
داده می شد در بودجه سال بعد حذف کنیم حدود 9۰ 
تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد می شــود که از 
این مقدار، چیزی حدود ۴۰ تا 5۰ هزار میلیارد تومان 
آن به وزارت بهداشــت و برای بیمه ها در نظر گرفته 
شده است، که البته وزارت بهداشت گفته است که این 
مقدار پاسخگو نیست و این عدد باید به حدود 6۰ هزار 
میلیارد تومان برســد.وی افزود: البته برای حذف ارز 
۴2۰۰ برای دارو نکاتی مطرح است از جمله بحث بیمه 
اتباع خارجی که در کشور هستند و یا تحت پوشش 

نبودن بعضی داروها توســط بیمه ها و مواردی از این 
قبیل که باید مورد بررسی قرار گیرند و تمهیدات الزم 
انجام شود.کاالهایی که پیش بینی شده است یارانه آنها 
به مردم داده شود شامل نان و دارو نیستند، بلکه بخشی 
از مبالــغ کاالهای روغن و نهاده های دامی به صورت 
یارانه نقدی پرداخت می شــود، علت این امر هم این 
است که قیمت دارو برای مردم فرقی نمی کند و ما به 
تفاوت قیمت با ارز ترجیحی و بدون ترجیحی و افزایش 
قیمت دارو به بیمه ها پرداخت می شود و قیمت برای 
متقاضی دارو تفاوتی نمی کند.یحیی ابراهیمی یکی 
از اعضای کمیســیون بهداشت مجلس در خصوص 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی دارو گفت: قیمت دارو نباید 
به شکل گسترده افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: نظر 
اکثر افراد کمیسیون بهداشت این نیست که ارز ۴2۰۰ 
تومانی دارو کاماًل برداشته شود، به عنوان مثال تهیه 
داروی اســتامینوفن و آسپرین با ارز آزاد خیلی فشار 
به مردم نمی آورد، ولی داروی شیمی درمانی، دارو های 

بیمارستانی و آنتی بیوتیک ها و دارو هایی که به شکل 
گســترده استفاده می شــود اگر آزاد شوند مشکالت 
زیــادی برای مردم ایجاد می کند.وی در ادامه افزود: 
به شــکل واقعی تا این لحظه در بودجه ۱۴۰۱ یک 
ریــال بابت تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی وجود ندارد، 
مابه التفــاوت آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده 
که قرار اســت ســرجمع بیمه ها افزایش پیدا کند تا 
ســقف بیمه ها باالتر برود و فشــار روی مردم نیاید و 
بیمه ها جبران کنند. البته هدف از این کار این است 
که جلوی قاچاق را بگیریم، چون قیمت دارو در ایران 
نسبت به کشورهای اطراف بسیار ارزان قیمت تر است.

اولین ابهامی که حذف ارز ۴2۰۰ تومانی دارد و باید 
مورد بررسی قرار گیرد، عدم توان جبران تبعات حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی  دارو توسط بیمه هاست به واسطه 
ی کمبــود منابعــی که برای جبران تبعات حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی اختصاص داده شده است چرا که طبق 
گفته وزیر بهداشت، این وزارتخانه به حداقل 7۰ هزار 

میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ 
نیاز دارد. اما دولت در تبصره ۱۴ الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
منابعی که برای بیمه ها اختصاص داده است حدود 
6۰-5۰ هزار میلیارد است یعنی تفاوت ۱۰-2۰ هزار 

میلیاردی که عدد قابل توجهی به حساب می آید.

8 میلیون نفر از جمعیت ایران فاقد هر نوع 
بیمه ای هستند

اما نکته مهم تر که باید موافقان این طرح به آن توجه 
کنند، عدم شمول بیمه برای جمعیت قابل توجهی 
از کشور است که طبق آمار های رسمی چیزی حدود 
8 میلیون نفر هستند، اگر طبق اظهارات کمیسیون 
تلفیق این منابع به شــرکتهای بیمه تخصیص یابد، 
بــا توجه به اینکــه برخی آمارها حاکی از این مطلب 
اســت که اساســاً 8 میلیون نفر از جمعیت ایران فاقد 
هر نوع بیمه ای هستند باید منتظر یک فاجعه دیگر 
نیز بود، چراکه در صورت گران شدن دارو این دهک 
جمعیت که احتماالً جزو محروم ترین اقشار کشور نیز 
محسوب می شوند با یک شوک بزرگ در حوزه افزایش 
قیمت دارو مواجه خواهند شد که تبعات خاص خود 
را به همراه دارد.و در آخر نکته ای که باید به آن اشاره 
کرد اصطالحی به نام فرانشیز است که در واقع بخشی 
از مبلغ دارو است که باید توسط خود متقاضی خرید 
دارو پرداخت شود. با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و چند 
برابر شدن قیمت دارو، طبیعتا فرانشیز که درصدی از 
قیمت دارو است نیز چند برابر می شود. مبلغ فرانشیز 
جزو تعهدات بیمه ها نیست و باید توسط خود افراد 
پرداخت شود که با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، در سال 

۱۴۰۱ باید منظر افزایش آن باشیم.

کاوی تبعات حذف ارز دولتی دارو به 8میلیون شهروند فاقد بیمه  وا

شوک حذف ارز دارو به  بیماران

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
»خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس«

سازمان هواشـناسی کشور

»خریــد  مرحلــه ای  یــک  عمومــی  مناقصــه  درنظــردارد  شــور  ک ی  ـ ـ س ا ن ش ا و ه ن  ا م ز ا ـ ـ س
را   )2000003010000035( شــماره  تیس«بــه  خــودکار  ه  ا گ ت ـ ـ س ی ا ی  ـ ـ ک د ی ت  ا ز ـ ـ ی ه ج ت
ونیكــی دولــت برگزارنمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری  ازطریــق ســامانه تــدارکات الكتر
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی 
ونیكــی دولــت )ســتاد(به آدرس  پاکت  هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الكتر
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه  گــران در صــورت 
عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 
الكترونیكــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار آگهــی مناقصــه 

روز یكشــنبه تاریــخ 1400/10/26می باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 روزشنبه تاریخ 1400/11/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00روز یكشنبه تاریخ1400/11/17
کت  ها: ساعت09:15 روزچهارشنبه تاریخ1400/11/20 گشایی پا زمان باز

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار: جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص 
اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الــف: آدرس تهــران - میــدان آزادی- خیابــان معــراج 

روبــروی هلیكوپترســازی ســازمان هواشناســی کشــور و تلفــن -66070075.
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز 

.۸519376۸ ۸۸969737 و  ـر ثبت نــام:  27313131 دفتـ تمــاس
شناسه آگهی : 125۸272              م الف : 3511

 نوبت اول
وزارت راه و شهرسازی

کشور سازمان هواشـناسی 

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

66917312      66915268 
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سیاست 22

کنش رسانه چینی به سفر امیرعبداللهیان به پکن؛ وا

 روابط چین و ایران وارد مرحله جدیدی شده است
یک رسانه چینی در گزارشی از سفر وزیر خارجه ایران به پکن و دیدار و 
گفت و گو با »وانگ یی«، نوشت: روابط ایران و چین که در مرحله راهبردی 
قرارداشــت، به تازگی با توجه به نقش های ویژه دو کشــور در فضای بین 
المللی کنونی و سیاست خارجی، با امضای یک سند همکاری 25 ساله 

وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش شــبکه خبری »ســی جی تی ان«چین، در جلســه مشترک 
میان »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران و همتای چینی 
اش »وانگ یی« دو طرف از اجرای برنامه همکاری مشــترک میان دو 

کشور خبر دادند. 
این گزارش با اشاره به اینکه در ماه مارس سال گذشته سند همکاری 25 
ساله  میان دو کشور با هدف گسترش همکاری های مشترک امضا شده 
بود، می افزاید: روابط چین و ایران که در مرحله راهبردی قرار داشــت، 
به تازگی نیز با توجه به نقش های ویژه دو کشــور در فضای بین المللی 
کنونی و در سیاست خارجی، با امضای یک سند همکاری 25 ساله وارد 

مرحله جدیدی شده است.
ســند جامع همکاری های ایران و چین بعد از مدت ها تالش و رایزنی 

های دیپلماتیک دو کشور در تاریخ 7 فروردین ۱۴۰۰ به امضا رسید.
براساس این گزارش،سند همکاری های جامع ایران و چین، ضمن اینکه 
بیانگر ارتقای روابط دو کشور بر اساس نیاز و یک ضرورت در برابر تحریم 
های آمریکا علیه تهران و پکن است، پیامدهای مثبت منطقه ای زیادی 

هم برای دو کشور دارد.
این سند که چارچوب همکاری های دو کشور را تعیین می کند از دیدگاه 
رقابت ژئوپلتیک با واکنش رسانه های غربی مواجه شد که مدعی بودند 
ایران و چین با امضای این قرارداد به دنبال تغییر بازی در سطح بین الملل 

در میان تحریم های آمریکا علیه تهران هستند.
به گزارش رسانه چینی، برپایه بیانیه منتشر شده در این جلسه وزیران 
خارجه هر دو کشور توافق کردند تا همکاری های مشترک در زمینه انرژی، 
زیرساخت ها، گنجایش تولید، علم و تکنولوژی و امور پزشکی و بهداشتی 

را آغاز کنند.این برنامه همکاری مشترک درازمدت، همچنین در زمینه 
های کشاورزی، ماهیگیری، امنیت سایبری و بازار واسطه به اندازه تبادالت 

فرهنگی مردمی در آموزش، سینما و ورزش نیز گسترده خواهد بود. 
برپایه این گزارش و به گفته وزیرامور خارجه  چین، پکن به فراهم کردن 
واکسن برای ایران ادامه خواهد داد و آمادگی الزم برای گسترش همکاری 
در تمامی زمینه ها برای هرچه بیشتر کردن شراکت جامع راهبردی با 

ایران را در سطحی جدید خواهد داشت.
این گزارش می افزاید: »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران 
نیز در این جلسه با تاکید بر حمایت قاطع ایران در حفاظت از منافع اصلی 
و سیاســت های حمایتی از چین، اعالم کرده اســت که تهران به شکلی 
فعاالنه در ساخت و ساز مشترک پروژه راه و جاده چین همکاری خواهد 
کرد و متعهد به پیشبرد همکاری دو کشور خواهد بود تا از تجربه های 
توســعه ای و تکنولوژی پیشــرفته این کشور استفاده کرده و به شریکی 

مورد اعتماد برای همکاری های مشترک تبدیل شود. 

اخبار كوتاه

محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهور دولت نهم و 
دهم كه برای دریافت یک 

دكترای افتخاری از دانشگاه 
دانشگاه بیکنت استانبول به 
تركیه سفر كرده بود، با تیم 
حافظت خود در این كشور 

عکس یادگاری گرفت.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی 
به تخلفات شهرداری لواسان 
در حالی صبح دیروز آغاز شد 
كه چهار كیف حاوی مقادیر 
زیادی پول نقد، دالر و یورو در 
آن به نمایش درآمد./ ایسنا

گزارش تصویری

محمد مخبر تیم اقتصادی را ترمیم می کند؟

وزیرانی که نگران استیضاح هستند
برخــی نمایندگان مجلس مرتب مصاحبه 
می کننــد و بــه دنبال اســتیضاح وزرای 
اقتصادی دولت هستند؛ احسان خاندوزی 
و حجــت عبدالملکــی و فاطمــی امین 
مهمتریــن ایــن وزرا هســتند. اما به نظر 
می رســد مخالفت ها با آنها فراتر از مجلس 
اســت و در بدنه دولت هم مخالفانی دارند. 
ظاهرا مهمتریــن چهره هم محمد مخبر 
اســت که هنوز نتوانسته آنطور که دوست 
دارد رهبری تیم اقتصادی دولت را بر عهده 

بگیرد.
»اگر تیــم اقتصادی خود را عوض نکنید، 
تیم اقتصادی شــما شبیه ژنرال های بدون 
ســربازی است که فرمان می دهند و کسی 
تبعیت نمی کنــد. این تیم به جای رقابت 
با مشــکالت مردم با خود رقابت می کنند. 
گوشه ای از این رقابت ها را در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ می بینیم که بسیاری از برآورد های 
آن غلط است. دوباره دست دولت را در جیب 
مردم فرو کرده است و حذف و اضافه های 
رادیکالــی زیادی دارد. برادر من! برخی از 
وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و دوستی 
و رفاقت نشسته اند و به همه رفقای سیاسی 
و نسبی و سببی خود بفرما داده اند. به داد 

مردم برسید.«
این ها قسمتی از نطق سارا فالحی نماینده 
ایالم در مجلس اســت. به صراحت دولت 
انقالبی ابراهیم رئیسی را در زمانی که هنوز 
شش ماه از آغاز به کار دولت نگذشته است، 
به چالش می کشد و به صراحت از اختالف 
بین قســمت های مختلف اقتصادی دولت 

صحبت می کند.
تقریبــا در همه دولت هــای بعد از انقالب 
در ایــران، بین ژنرال های اقتصادی دولت، 
در تعیین سیاســت ها، اختالفات جدی به 
وجــود می آمد کــه در بعضی موارد منجر 
به ضربه خوردن به سیســتم و ناکارآمدی 

دستگاه ها می شد. تمامی رئیسان جمهور 
ایران، در مقاطع مختلف دســت به ترمیم 
کابینــه می زدند تا از اوج گرفتن اختالفات 
بپرهیزنــد. دولت ابراهیم رئیســی هم از 
این قاعده مســتثنی نیست. گرچه به نظر 
می رسد سیگنال های اختالف نظر، زودتر از 

دولت های دیگر به گوش می رسد.
همین که ابراهیم رئیسی در معرفی معاون 
اول تعلــل کــرد، همین کــه روز تحلیف 
نتوانســت کابینه خود را مشــخص کند، 
همیــن که گزینه وزارت آموزش و پرورش 
چند بار تغییر کرد و بعد از سه ماه به مجلس 
معرفی شد، همگی نشانه آشکاری از این بود 
که مراجع تصمیم گیر دولت رئیسی خیلی 
همدل نیستند. اگر در دولت، رئیسی یا هر 
فرد دیگری می تواند نگهبان حفظ اســرار 
باشــد، اما در مجلس این اتفاق نمی افتد و 
ســرریز اختالفات درونی دولت با کلیدواژه 

استیضاح در مجلس شنیده می شود.

 از ابتــدای آبــان خبری مبنی بر برکناری 
وزرای کار و اقتصاد در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شده و بازار شایعات را داغ 
کــرد. برخی از فعاالن اقتصادی در فضای 
مجازی این خبر را پر و بال داده و حتی از 
وجود نارضایتی های جدی تری در کابینه 
سیزدهم خبر دادند. حاال دو ماه از آن روز 
می گذرد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلــس این خبر را تکذیب کرده، اما گویا 
ایــن عــزل هم مثل حذف ارز ترجیحی، از 
مواردی است که کسی نمی خواهد مسئول 
آن را بپذیــرد، امــا در نهایت اتفاق خواهد 

افتاد!
نماینــدگان مجلــس مرتــب مصاحبه 
می کنند و می گویند اســتیضاح خاندوزی 
و عبدالملکــی در مجلــس کلید خورده و 
آن ها منتظرند تا امضا ها به حد نصاب برسد 
و وزیــر را به مجلس بکشــانند. اما به نظر 
می رســد مخالفت ها با وزیران جوان دولت 

رئیســی فراتر از مجلس است و خاندوزی 
و عبدالملکــی در بدنه دولت هم مخالفانی 
دارنــد. ظاهرا مهمتریــن چهره هم مخبر 
اســت که هنوز نتوانسته آنطور که دوست 
دارد رهبری تیم اقتصادی دولت را بر عهده 

بگیرد.
مخالــف جــدی دیگری مانند مســعود 
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
هم هست که هم البی قوی در مجلس دارد 
و هم در رســانه ها رفقای زیادی دارد. وزیر 
اقتصــاد و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
دولــت رئیســی نه تنها با هــم هماهنگ 
نیســتند که اختالفات میان این دو جدی 
است. اختالف میان این دو در زمان تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس عیان شد. رئیسی 
در نیمــه آذرماه الیحه بودجه ۱۴۰۱ را به 
مجلس فرستاد اما کمی بعد اعالم شد که 
رئیسی خواستار برگشت و تغییر در الیحه 
بودجه شده است. در آن زمان شایعه شده 

بــود خاندوزی پیشــنهاداتی برای اصالح 
بورس به رئیســی داده و رئیســی هم آن 
را پذیرفتــه اســت. برای همین رئیســی 
خواســته الیحه بودجه به دولت برگردد تا 
اصالحات مد نظر خاندوزی اعمال شــود. 
همچنین شــایعه دیگر این بود که قبل از 
ارســال الیحه بودجه به مجلس، خاندوزی 
درخواست جلسه فوری برای اصالح الیحه 
بودجــه را کرده بود. اما تیم میرکاظمی با 
این اصالحات و برگزاری جلســه مخالفت 

کرده بود.
بعد از دو ماه این شــایعات تکذیب نشدند. 
اختالفات بیشتر شده و حتی اگر اکانت های 
توییتری را رسانه های غیر رسمی این افراد 
در نظر بگیریم، جنگ رسانه ای برای حذف 
رقیب هم آغاز شده است. البته زمزمه های 
اســتیضاح، به جز خاندوزی و عبدالملکی، 
گاه درباره وزیر بهداشــت و وزیر صنعت و 
وزیر نفت هم شــنیده می شــود. اما به نظر 
می رسد فعال فاطمی امین با آنکه امضاهای 
استیضاحش جمع شده پشتش به ابراهیم 
رئیســی گرم است. روز گذشته البته لطف 
اهلل سیاهکلی نماینده مجلس به رویداد2۴ 
خبر داده که چند برابر تعداد امضاهای مورد 
نیاز جمع شــده اما هیات رئیســه مجلس 
هنوز طرح استیضاح را اعالم وصول نکرده 
اســت. بهرام عین الهــی روی کمک علی 
نیکزاد در مجلس حساب ویژه ای باز کرده 
اســت که به گفته نیکــزاد، خود او وزیر را 
به رئیســی معرفی کرده اســت. انتصابات 
عجیب در وزارت نفت و حضور دوباره تیم 
مشــایی نیز یکی از دالیلی است که باعث 
حساســیت های زیادی شده است. با این 
حســاب احتماال تغییر و تحول در کابینه 
بســیار زیاد اســت و امید چند وزیر برای 
صــدور پیام نوروزی با لباس وزارت روز به 

روز کمرنگ تر می شود.

 

خبر ویژه

رئیســی گفت: با توجه به کاهش چشــمگیر شــمار مبتالیان و فوتی های ناشی از ویروس کرونا، الزمه حفظ و 
بهبود شرایط موجود، رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی است.

حجت االســالم و المســلمین ســید ابرهیم رئیسی با اشاره به موضوع درخواست برگزاری مسابقات ورزشی و 
برپایی نمایشگاه ها تاکید کرد: مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها باید با رعایت دقیق و جدی شیوه نامه های 
بهداشــتی و با حضور محدود عالقه مندان همراه باشــد.  رئیس جمهور که در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا 
ســخن می گفت بیان کرد در این زمینه وزارتخانه های مســئول موظفند با همکاری وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشکی تدابیر الزم را در این زمینه به کار گیرند. رئیس جمهور همچنین بر اهمیت رعایت اصول 
بهداشــتی در حمل و نقل عمومی تاکید کرد. رئیس قوه مجریه صیانت از ســالمتی مردم در حمل و نقل 

عمومی به ویژه در مترو و هواپیما را دارای اهمیت مضاعفی دانســت و  به دســتگاه های متولی در این زمینه 
دستور داد برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که مردم آسیب نبینند. رئیسی  ضمن قدردانی از همراهی مردم 
و تالش همه دســت اندرکاران خصوصا بخش بهداشــت و درمان گفت: حفظ و بهبود هرچه بیشــتر شــرایط 
موجود نیازمند رعایت همه شیوه نامه های بهداشتی در کنار نظارت دقیق توسط دستگاه های مربوطه است.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت اطالع رســانی به موقع به مردم در این زمینه تاکید کرد و یادآور شــد: 
اطالع رســانی در زمینه مســائل مربوط به کرونا فقط از طریق ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا باید انجام 
شــود و کســی نباید به عنوان عضو ســتاد ملی و یا متخصص در رســانه ملی با طرح نظرات شــخصی، موجب 

تشویش در جامعه شود.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

گران و رعایت شیوه نامه ها برگزار شود مسابقات ورزشی با حضور محدود تماشا

گاه ایرانی از رفع تحریم ها و  یک منبع آ
کرات خبر داد توافق احتمالی در مذا

یک منبع آگاه اظهار داشــت که بســیاری از موارد 
اختالفی در مذاکرات رفع تحریم ها کم شده و هیات 
ها سرگرم گفت وگو در مورد نحوه اجرا و توالی توافق 

احتمالی هستند.
این منبع که خواست نامش فاش نشود بیان داشت: 
اکنــون در مرحلــه ای از مذاکرات هســتیم که در 
خصوص مســائل دشــوار مشغول رایزنی هستیم و 
اینکه چطور می توانیم مســائلی که در اصول توافق 

شده را به کلمات تبدیل و در سند وارد کنیم.
وی خاطر نشــان کرد که در مورد رفع تحریم ها و 
مســائل هسته ای، بســیاری از پرانتزها پاک شده و 
اکنون »به طور فزاینده ای روی ضمیمه سوم در مورد 
نحوه اجرا و توالی )توافق احتمالی( کار می کنیم.«

او درباره »توالی« اینگونه توضیح داد که این مساله 
مربوط به اقداماتی اســت که ایران و ایاالت متحده 
باید برای اجرای کامل توافقات سال 9۴ صورت دهند. 
وی با بیان اینکه »این اقدامات باید راســتی آزمایی 
شود« افزود: ما سرگرم بحث بر سر جزئیات هستیم. 
این منبع آگاه اظهار کرد: این یکی از مالل آورترین، 
طوالنی ترین و سخت ترین بخش مذاکره است، اما 

برای رسیدن به هدف ما کاماًل ضروری است.
 ایران پس از امضای توافقی با گروه ۱+5 در ســال 
۱۳9۴ بــا هــدف لغو تحریم های ظالمانه، به عنوان 
کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و 
نقص اجرا کرد و این مساله در ۱6 گزارش آژانس بین 

المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت.  
اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 
2۰۱7 )دی ماه ۱۳95( و پس از چند اقدام مقدماتی، 
نهایتــاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج 
یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱8 اردیبهشت 
۱۳97 )8 مــی 2۰۱8(، در دو مرحلــه تحریم های 

ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.
اجرای نامتوازِن این توافق از یک طرف و فشارهای 
ناشی از اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه آمریکا از 
طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا 
از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱8 اردیبهشــت ۱۳98 )8 
می 2۰۱9( شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام 
اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته ای با اعطای 

فرصت های 6۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.
تدابیر جبرانی ایران در کاهش تعهدات هسته ای نیز 
بر اساس متن توافق یاد شده صورت گرفت که به ایران 
اجازه داد تعهدات داوطلبانه خود را در پاسخ به عدم 

اجرای قابل توجه دیگران کاهش دهد.
این درحالیست که خروج ایاالت متحده فراتر از نقض 
اصــل توافق بلکه اقــدام یکجانبه بی دلیل با هدف 
نابودی کامل ســندی بود که توسط شورای امنیت 

سازمان ملل متحد تایید شده است.
دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در 
ژانویه 2۰2۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور 
را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+5 محکوم کرد 
اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران 

رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.
ایران حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت 
برای مشارکت در مذاکرات با هدف حفظ توافق نشان 
داد و انتظار دارد تا به طور متقابل رویکرد مسئوالنه ای 
در پیش گرفته و مســیر تحریم های غیرقانونی که 
توافق هســته ای را که به تعبیر آن ها به پوســته ای 

خالی تبدیل کرده است، معکوس کنند.
منبع آگاه در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: در ســه 
موضــوع )لغو تحریم ها، تعهدات هســته ای، اجرا/
توالی/ راســتی آزمایی( همچنان مســائل باز وجود 
دارد و بخشــی از آن ها دشــوار اســت. به گفته وی، 
این یک مذاکره پیچیده است، به این معنا که همه 
چیز به همه چیز بستگی دارد. ویاوبا این حال عنوان 
کــرد کــه فضای مذاکرات بهتر شــده و » اکنون ما 
 بیشــتر بــر روی پیــش نویس و مســائل مختلف 

متمرکز شده ایم «
این منبع آگاه، درباره ارزیابی اخیر جوســپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که دستیابی 
به توافق نهایی »طی هفته های آینده« را امکانپذیر 
دانست گفت: او هم مانند ما همین برداشت را دارد 
که مذاکرات در روند مناسبی جریان دارد و ما روی 

مسائل دشوار سرگرم گفت وگو هستیم.
دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها از دوشنبه ششم 
دی ۱۴۰۰ آغاز شده و گفت وگوها به اذعان هیات های 
مذاکره کننده رو به جلو و در مســیر پیشــرفت قرار 
دارد. امروز بر اساس تفاهم انجام شده میان روسای 
هیأت ها، مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسالمی 
ایران و سه کشور اروپایی برای انجام امور مربوط به 
سمت های سیاسی خود و برخی مشورت ها، موقتا 

به پایتخت ها بازخواهند گشت.
ایــن وقفــه به مــدت دو روز خواهد بود و  مذاکرات 
کارشناسی همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت 
و بازگشت مذاکره کنندگان ارشد به معنی توقف دور 

هشتم مذاکرات نیست.
منبع آگاه گفت که طی روزهای آینده جلساتی میان 
هماهنــگ کننده برجام و روســای برخی هیات ها 
برگزار خواهد شــد. همچنین کارگروه کارشناسی 
ســوم موســوم به تمهیدات اجرایی برای دومین بار 
در دور هشــتم، با حضور کارشناسان ایران، اتحادیه 

اروپا و ۱+۴ تشکیل جلسه داد.
این منبع آگاه خاطر نشــان کــرد که در مذاکرات، 
مواضع تمام هیات ها روی میز است و موضعی وجود 

ندارد که کال غیر ممکن یا غیر منطقی باشد.
پیشتر علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران هم گفته 
بود که موارد اختالفی در مذاکرات وین رو به کاهش 

و گفت وگوها رو به جلو جریان دارد.

بیانیه وزارت خارجه چین در مورد 
دیدار وزرای خارجه ایران و چین

وزارت خارجــه چین در مورد دیدار وزرای خارجه ایران 
و چین بیانیه ای منتشر کرد.

 وزارت خارجه چین بیانیه ای در مورد دیدار وزرای خارجه 
ایران و چین منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که در 
نشستی بین وانگ یی، وزیر امور خارجه و همتای ایرانی 
خود، وی بر مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه ایاالت 
متحده علیه ایران تاکید و در عین حال از تالش ها برای 
احیای توافق هســتهای 2۰۱5 بین قدرت های بزرگ و 

ایران حمایت کرده است.
خالصــه ای از دیــدار روز جمعــه وانگ یی و حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امور خارجه ایران روز شــنبه در 

سایت وزارت خارجه چین منتشر شد.
وانــگ یی گفــت که ایاالت متحده مســئولیت اصلی 
مشــکالت جــاری با ایران را بر عهــده دارد، زیرا به طور 
یکجانبه از توافق هسته ای 2۰۱5 بین قدرت های بزرگ 

و ایران خارج شده است.
وی در ادامه گفت :چین قاطعانه از، از سرگیری مذاکرات 

در مورد توافق هسته ای حمایت خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: چین قاطعانه با تحریم های غیرقانونی 
یکجانبه علیه ایران، بازی سیاسی با توسل به حقوق بشر 
و مداخله در امور داخلی ایران و سایر کشورهای منطقه 

مخالف است.

ح کرد المیادین مطر

 جزئیات طرح تهران 
برای حل بحران یمن

شــبکه المیادین جزئیاتی درخصوص ابتکارعمل ایران 
برای حل بحران یمن منتشر کرد.

شــبکه لبنانی المیادین به نقل از منابع آگاه خود اعالم 
کرد که ابتکار عمل ایران برای حل بحران یمن که چند 
سال پیش مطرح شد و جامعه بین المللی و کشورهای 
عضو ائتالف عربی به آن توجهی نکردند شامل آتش بس، 
برداشت کامل تحریم و بازگشایی گذرگاه های هوایی، 

زمینی و دریایی است.
این منابع گفته اند: در طرح ایران آمده است که در ابتدا 
باید بعد از توقف جنگ و برداشت تحریم ها، طرف های 
درگیر وارد مذاکرات سیاســی و توافق برای رســیدن به 

مرحله انتقالی شوند.
منابــع المیادیــن تاکید کردند: بعد از آن نیز یک دولت 
فراگیر و توافقی تشکیل شود تا وضعیت موجود را اداره 

کند و از این دولت باید حمایت اقتصادی شود.
این منابع خاطرنشان کردند: ابتکار عمل ایران نیازمند 
توافق کشورهای ائتالف عربی، عربستان، امارات، آمریکا، 
انگلیس و خود تهران به عنوان صاحب طرح است، روسیه 
نیز باید در کنار سازمان ملل از این طرح حمایت کند و 

نقش هماهنگ کننده و میانجیگر را ایفا کند.
براســاس این گزارش، هشام شرف، وزیر خارجه دولت 
نجات ملی یمن اخیرا تاکید کرد که طرح ایران برای حل 
بحران یمن در دست بررسی و برخی اصالحات ساده است 

و این طرح کلید حل بحران یمن است.

رحمانی:

معیشت و زندگی مردم خط قرمز 
مجلس است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: اگر با حذف ارز ترجیحی، خطری سفره مردم را 
تهدید کند، مجلس زیر بار نخواهد رفت، چرا که معیشت 

و زندگی مردم خط قرمز مجلس است.
فاطمه رحمانی نماینده مردم مشــهد در مجلس 
شــورای اســالمی در مطلبی در صفحه شخصی 
خــود در توئیتر نوشــت: »دولت ارز ترجیحی را از 
بودجــه ۱۴۰۱ حذف کرده اســت. مردم مطمئن 
باشــند مجلس سختگیرانه این جراحی اقتصادی 
دولت را بررســی کارشناســی خواهد کرد و اگر با 
این حذف، خطری ســفره مردم را تهدید کند، زیر 
بار نخواهد رفت. بر اســاس این گزارش، دولت در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴2۰۰ تومانی برای تامین 
برخی از کاالهای اساسی ۱۴۰۱ را حذف کرده که 
ایــن موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس همراه 

بوده است.

اردن: 

خواهان روابط با تهران براساس 
ُحسن همجواری هستیم

وزیر خارجه اردن گفت که کشــورش خواهان روابط با 
ایران بر اساس اصل ُحسن همجواری است.

بــه گزارش الخلیج الجدید، ایمن الصفدی، وزیر خارجه 
اردن در گفت وگویی تاکید کرد که امنیت کشــورش 
بخشی از امنیت و ثبات کشورهای خلیج )فارس( است.
وی که با شــبکه ســعودی العربیه گفت وگو می کرد، 
خاطرنشــان کرد: ما خواهان روابط بر اســاس ُحســن 
همجواری با ایران هســتیم، اما ایران باید از دخالت در 

امور داخلی کشورهای عربی دست بردارد.
الصفدی گفت: برای حل بحران یمن در کنار عربستان 
ایســتاده ایم و تمام حمالت حوثی ها علیه عربســتان را 

محکوم می کنیم.
بر اســاس این گزارش، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 
ســعودی نیز اخیرا در نشســت خبری مشترک با ایمن 
الصفدی گفت: دست عربستان برای گفت و گو و برادری 

به سوی تهران دراز است.

سوژه روز



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

یکشنبه 26 دی 1400  شماره پیاپی 132019 جمادی الثانی 1443   16 ژانویه 2022

3اقتصاد
 پرداخت قبض ها، 

شرط جدید دریافت وام
 پرداخــت وام بانکی به مردم و بنگاه های اقتصادی 
از ایــن پس به شــرط اعتبارســنجی متقاضیان 
صورت می گیرد. به گفته مدیر اداره اطالعات بانک 
مرکزی، همه بانک ها مکلف شده اند قبل از پرداخت 
تســهیالت برای متقاضیان، استعالم اعتبارسنجی 
بگیرند. هدف نخست از این تغییر در شیوه پرداخت 
تســهیالت، کاهش مطالبات معوق بانک ها و البته 

جلوگیری از سلیقه گرایی آنهاست.
سیاســت جدید اعتباری نظام بانکی در حالی قرار 
اســت اجرایی شود، که شاید بسیاری ندانند اعتبار 
آن ها چگونه مورد ســنجش قــرار می گیرد. تصور 
غالب این است که اگر کسی به بانک بدهی نداشته 
باشــد، پس مشــکلی نخواهد داشت، اما این تصور 
اشــتباه است، زیرا عالوه بر نداشتن چک برگشتی 
یا قســط های عقب افتاده، پرداخت نکردن قبوض 
خدماتی ازجمله قبض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل، 
جریمه هــای رانندگی و حتی میزان خســارت در 
تصادف های رانندگی و احکام منجر به محکومیت 
قضایی، می تواند رتبه اعتباری هر شخص را کاهش 
دهد و دیگر نتواند از سیستم بانکی درخواست وام 

کند.
ایــن گــزارش می افزایــد: با اجرایی شــدن نظام 
اعتبارسنجی مشتریان بانک ها، آن ها که بد حساب 
باشند یا بد رانندگی کنند، از خدمات بانکی به تدریج 
محروم می شوند. ازجمله اینکه ممکن است شخصی 
در دوره دانشــجویی از صندوق وام دانشجویان در 
سال های دور وام گرفته باشد و تسویه نکرده باشد، 
کــه در این صــورت به هنگام مراجعه به بانک، اول 
بایــد بدهی دوره دانشــجویی اش را بپردازد وگرنه 
بانک حتی اگر مبلغ بدهی کم و ناچیز هم باشــد، 

رتبه اعتباری اش را کاهش می دهد.
محبوب صادقی، مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی 
با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت 
تســهیالت بانکی منجر بــه کاهش معوقات بانکی 
خواهد شد، گفت: یکی از معیار های اعتبارسنجی، 
مبلغ و ســابقه تســهیالت گذشته مشتریان است. 
او رقم و ســابقه چک های وصول یا برگشــت شده 
متقاضیــان را از دیگــر معیار هــای تعیین امتیاز 
اعتبارســنجی مشتریان شــبکه بانکی برشمرد و 
افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم 
رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است 
که می تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان 

تسهیالت بانکی مؤثر باشد.
وثیقه ها و ضامنان حذف می شوند

آیا داشــتن اعتبار به معنای نیاز نداشــتن به وثیقه 
و ضامــن برای دریافــت وام خواهد بود؟ آیین نامه 
اعتبارســنجی مشتریان با هدف سنجش اعتباری 
شــهروندان نوشــته و ابالغ شده و به معنای حذف 
ضامن و وثیقه های بانکی دســت کم در کوتاه مدت 
نیســت، اما می تواند مانع تراشــی بانک ها بر سر راه 
متقاضیــان وام را کاهش دهــد. به گفته این مقام 
بانــک مرکزی، اجرایی شــدن دقیــق این مدل در 
ایران، می تواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان 
را تســهیل کمــک کنــد. صادقی با اعــالم اینکه 
اعتبارســنجی پیش از این نیــز در برخی بانک ها 
اجرایی شــده بود، گفــت: این مدل کمک می کند 
بانک ها برای پرداخت وام های کوچک به متقاضیان 
بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه هایی 
همچون گواهی های کســر از حقوق و ســند ملکی 
درخواست کنند. او با اعالم اینکه پرداخت وام های 
کوچک با مدل اعتبارســنجی به صورت نمونه آغاز 
شــده است، افزود: اکنون ماهانه یک میلیون فقره 
تسهیالت در شبکه بانکی پرداخت می شود و هدف 
اعتبارســنجی این اســت که دسترسی افرادی که 
رفتار اعتباری مناســبی دارند به تســهیالت بانکی 

بیشتر شود.
مدیــر اداره اطالعات بانک مرکزی همچنین گفت: 
براســاس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی مشتریان 
بد حساب بانکی که وثایق مناسبی دارند، اما رفتار 
گذشته آن ها نشان می دهد به تعهدات خود به موقع 
عمل نمی کنند، محدود می شود. او میزان مطالبات 
معوق بانک ها را 7درصد تسهیالت پرداختی خواند 
و افــزود: هرچقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع 

مردم و کشور است.
استعالم اعتبار با ۱۰۰۰ تومان

صادقی اعالم کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی 
برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می توانند 
بــا مراجعه به ســامانه »مای کریدیت« و پرداخت 
هزینه ای ۱۰ هزار تومانی از وضع اعتبارسنجی خود 
مطلع شــوند و در آینده این امکان در نرم افزار های 
موبایلی نیز مهیا خواهد شــد. مدیر اداره اطالعات 
بانک مرکزی با اعالم اینکه موضوع اعتبارســنجی 
ســال۱۳85 مطــرح و ســال۱۳86 آیین نامه آن 
مصوب و ســال۱۳88 نیز اصالحات آن انجام شد، 
گفت: سال۱۳89 میزان استعالم از شرکت مشاور 
رتبه بندی 5هزار عدد بوده، اما ابتدای ســال۱۴۰۰ 
به یک میلیون اســتعالم ماهانه و اکنون به ماهانه 
۳میلیون اســتعالم رسیده اســت. صادقی افزود: 
شــرکت خصوصی مشــاور رتبه بندی تنها شرکت 
دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطالعات 
۴۴میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و 
برای ۳۴میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده، این 
افراد می توانند در سامانه مای کریدیت رتبه اعتباری 
خود را مشاهده کنند. او گفت: اکنون بانک ها برای 
پرداخت تســهیالت به اخذ اعتبارســنجی مکلف 
شده اند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد 

قانونی خواهد شد.

گزارش

 پیش بینی قیمت دالر و بی اعتمادی
 در بازار های مالی

 االن وقت تک نرخی شدن 
دالر نیست

کارشــناس اقتصادی درباره عوامل تعیین 
کننده نرخ ارز و احتمال شوک قیمتی ارز در 
روزهای آینده اظهار داشت: در حال حاضر 
مهمترین چیزی که تعیین کننده نرخ ارز 
خواهد بود، تحریم ها اســت. اگر تحریم ها 
نبود؛ درآمد نفتی ما استمرار داشت؛ دولت 
کمبود ارزی پیدا نمی کرد و مجبور نبود با 
بــازی با نرخ ارز بودجه ریالی اش را تامین 
کنــد و دولت نیز اراده ای برای کاهش نرخ 
ارز داشــت، در بازار ارز ثبات ایجاد می شد. 
فشــار های تحریم این دســت مشکالت را 

ایجاد کرده است.
 آلبــرت بغزیان ادامه داد: کدام کشــور را 
ســراغ دارید کــه ارزش خارجی پولش تا 
این حد پایین بیاید؟ کدام کشــور را سراغ 
داریــد که با بــازی با نرخ ارز قیمت کاالها 
از جمله مســکن و خودرو را به این حد از 

گرانی رسانده است؟
 عدم تمایل بانک مرکزی 

کنترل نرخ ارز برای 
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به تاثیر 
نتایــج برجام بر قیمــت ارز گفت: در حال 
حاضــر نرخ ارز کشــور به برجــام و نتایج 
مذاکرات بســتگی دارد. هرگاه مذاکرات به 
مسیر مثبتی بیفتد، نرخ ارز پایین می آید. 
وقتی هــم مذاکرات به هم می خورد، نرخ 
ارز باال می رود. بنابراین نوســانات اخیر ارز 
نیز به مذاکرات باز می گردد. نرخ ارز نیز در 
ماه هــای اخیر با زمزمه های به هم خوردن 
برجام افزایش پیدا کرده است. البته نباید 
فرامــوش کرد که عامل دیگری در تعیین 
نرخ ارز موثر است و آن اراده بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ ارز اســت. شــواهد نشان 
می دهد که بانک مرکزی تمایل چندانی به 
کاهش ندارد، اما در رسانه ها اعالم می کنند 
کــه بازار در افزایــش قیمت ارز موثر بوده 

است.
او با اشاره به سیاست های ارزی دولت جدید 
تصریح کــرد: در حالیکه دارنده ارز عمده 
کشور، دولت است، نقش موثری در کنترل 
نرخ ارز دارد. باالخره متولی سیاســت های 
ارزی در کشــور ما بانک مرکزی است. اگر 
بخواهیم پیش بینی کنیم که نرخ ارز کشور 
به چه ســمتی می رود، باید بگوییم قیمت 
دالر جهــت رو بــه باالیی دارد. مشــخص 
نیســت چرا بانک مرکزی تبعات باال رفتن 
قیمــت ارز را نمی بیند. گرانی و تورمی که 
در پــی رســیدن نــرخ ارز از ۴ به ۳۰ هزار 
تومان طی کرده اســت، مشکالت زیادی 

برای مردم ایجاد کرده است.
وی افزود: بحــث ممنوعیت واردات برای 
این است که ارز از کشور خارج نشود. االن 
شــرایط یه گونه ای اســت که هم تولیدات 
داخلی و هم کاال های وارداتی بیش از حد 
گران شــده اند. در این شرایط قیمت دالر 
به نوسانی و با جهت رو به باال خواهد بود.

بغزیــان با اشــاره به دیگر سیاســت های 
تورم زای دولت گفت: به عالوه دولت هم اگر 
قصد کند که قیمت بنزین را افزایش دهد، 
آنهم در شــرایطی که تبعات آن را در سال 
98 دیده، گرانی ها بیشــتر هم خواهد شد. 
به هر حال آزموده را آزمودن خطاست. در 
اثنای چنین تصمیماتی دولت باید آمادگی 
نظارت بر قیمت ها را داشته باشد تا بتواند 
جلوی افزایش غیر منطقی و ســودجویانه 

را بگیرد.
او ادامــه داد: وقتــی دالر ۴2۰۰ تومانــی 
حــذف شــده و تبدیل بــه دالر 2۳ هزار 
تومانی می شود به این معنا است که قیمت 
نهاده های دامی وارداتی 6 برابر خواهد شد. 
چطور ممکن است که انتظار تورم نداشته 
باشــیم یا تصور کنیم تأثیرگذاری اش 6 تا 
7 درصد باشد. درست است که نباید فاصله 
زیادی بین نرخ ها باشــد، اما االن وقت تک 

نرخی شدن دالر نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرات 
دو نرخی بودن دالر در این سال ها بیان کرد: 
دولت در شرایطی که ارز ترجیحی به کاال 
اختصاص داده بود، نیز بر قیمت ها نظارتی 
نداشــت و عماًل تخصیص یارانه راهکاری 
بــرای کاهش قیمت کاالها نبوده اســت و 
بیشــتر وجهه توزیع رانت در کشور داشته 
اســت. در این شــرایط دولت با حذف ارز 
ترجیحی به دلیل عدم نظارت بر قیمت ها 
بار دیگر شــوک قیمتی را در کاالها ایجاد 
می کند. مســئله کنترل نرخ ارز از ســوی 
بانک مرکزی بســته به اراده بانک مرکزی 
برای کاهش دارد. سیاست های ارزی دولت 
در تــورم این ســال ها اثــر دارد. با اینحال 
همچنان سیاســت افزایــش نرخ ارز ادامه 

داشته است. 

زمان خانه دارشدن، »ابد و یک روز« 

 ۴ دهک اول خانوارها زیر خط »فقر مسکن«
 خانه دار شدن برای خانه اولی ها این روزها 
به رویا تبدیل شده است و به نظر می رسد 
با وجود رشد قیمت ها و عدم حمایت های 
بانکی بــرای باال بردن قدرت خرید باعث 
شــده تا زمان خانه دار شــدن روز به روز 

افزایش یابد.
برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این 
باور هســتند که مــدت زمان انتظار برای 
خانه دار شــدن در تهران اگر به یک قرن 
رسیده است جای تعجب ندارد. اگر با این 
فرض که زمان خانه دار شدن یک قرن باشد 
باید گفت که یک خانه اولی که بخواهد با 
پس انداز و تسهیالت بانکی خانه دار شود 

باید تا ابد منتظر خانه دار شدن بماند.
وضعیت شاخص فقر مسکن نشان می دهد 
که چهار دهک اول خانوارها زیر خط »فقر 
مســکن« قرار دارند و جمعیت خانوارهای 
زیر فقر مســکن در کشــور به ۴2 درصد 

رسیده است
فردین یزدانی کارشــناس اقتصاد مسکن 
کــه در اواخــر دهه 9۰ مدیــر بازنگری 
طرح جامع مســکن نیز بود در پاســخ به 
این پرســش که آیا مــدت زمان خانه دار 
شدن متقاضیان مسکن با توجه به اجرای 
طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن 
کاهش داشــته یا افزایش؟ گفت: وضعیت 
شاخص فقر مسکن نشان می دهد که چهار 
دهک اول خانوارها زیر خط »فقر مسکن« 
قــرار دارند و جمعیت خانوارهای زیر فقر 
مسکن در کشور به ۴2 درصد رسیده است.

وی افــزود: جمعیت خانوارهای ایرانی که 
زیر خط فقر مسکن قرار گرفته اند در سال 
99 قطعا افزایش پیدا کرده اســت. تنزل 
معیشت و اقتصاد خانوارها، رشد نرخ تورم 
عمومی کشور و جهش اجاره بها سه عامل 
مهمی هســتند که در دورشدن خانوارها 
از دسترســی به یک خانه حداقلی ســهم 

مهمی داشته اند.
حال ســوال این اســت که اگر جمعیت 
خانوارهــای ایرانی زیر خط فقر مســکن 
قــرار گرفته اند می توان با قاطعیت گفت 
که طرح هایی چون مســکن مهر و طرح 
اقدام ملی مســکن که در اواخر سال های 
دولــت دوازدهم تصویب و اجرایی شــد 

نتیجه بخش نبوده است.
برآوردهای جدید از نسبت متوسط قیمت 
مسکن به درآمد ساالنه خانوارها در تهران 
نیز نشان می دهد تهرانی ها با احتساب نرخ 
فعلی پس انداز و در صورت رشــد یکسان 
قیمت و درآمد – احتمال بسیار بعید – ۱۰9 
سال طول می کشد تا بتوانند صاحب خانه 
شوند. این شاخص در اواخر دهه 7۰ حدود 
۱2 سال بود. فاصله زمانی تا خرید مسکن 
در کشــور نیز ســنجش و با عرف جهانی 
مقایســه شده است. در این بررسی، سهم 

جدیــد اجاره بهــا در هزینه هــای ماهانه 
اجاره نشین ها مشخص شد.

اما مجتبی یوســفی عضو هیات رئیســه 
مجلس و کمیســیون عمران در پاســخ به 
این پرسش که کارشناسان معتقد هستند 
کــه زمان خانه دار شــدن نه تنها کاهش 
نداشــته بلکه افزایش هم یافته است می 
گوید: در ۱۰ سال گذشته و طبق آمارهای 
اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی قیمت 
زمیــن در تهــران ۴۰ برابر و قیمت واحد 
مســکونی 2۰ برابر شده است. البته رشد 
دو برابــری قیمت زمین در تهران به دلیل 
کمیاب بودن زمین در تهران است. اما اینکه 
چــرا مدت زمان خانه دار شــدن به جای 
کاهش افزایش یافته اســت پاســخ سوال 

را داده باشم.
وی افزود: این رشد قیمت مسکن و زمین 
باعث شــده تا اگر ســه دهک اول جامعه 
بخواهند اقدام به خریداری مســکن با این 
درآمدها و نرخ تورم کنند باید ۱2۰ ســال 
صبــر کننــد و یا به عبارتی می توان گفت 
۱2۰ ســال طول می کشد صاحب مسکن 

شوند.
بررسی ها و برآوردها با استناد به آمارهای 
رســمی مربوط به متوسط هزینه و درآمد 
ساالنه خانوار، نرخ تورم عمومی و نوسانات 
قیمت مســکن و اجاره بها نشــان می دهد 
هم اکنــون نه تنها طول دوره انتظار برای 
خریــد مســکن در تهران با نــرخ فعلی 
پس انداز به ۱۰9 سال و یا به گفته یوسفی 
نماینده مجلس به ۱2۰ سال رسیده است 
که این مدت زمان عالوه بر تهران در کشور 
نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
برای محاســبه دوره دسترسی خانوارها به 
مســکن، دو شــاخص »زمان انتظار برای 
خرید مســکن« که نشــان دهنده تعداد 
ســال هایی است که فرد با پس انداز ۱۰۰ 

درصد درآمد خود به صورت ساالنه قادر به 
خرید مسکن خواهد بود و همچنین طول 
زمانی صاحبخانه شدن با پس انداز طبیعی 
معادل یک ســوم درآمد ساالنه خانوارها، 
مالک قرار می گیرد و براســاس آن طول 
دوره ای که فرد برای دسترسی به مسکن 

باید منتظر بماند، محاسبه می شود.
براســاس برآوردهــای صــورت گرفته 
متناسب با نسبت قیمت مسکن به درآمد 
ســاالنه خانوارها، هم اکنون در صورتی که 
یــک فرد ۱۰۰ درصد درآمــد خود را در 
تهران برای خرید مســکن پس انداز کند 
ظرف مدت 22 سال قادر به خرید مسکن 

خواهد بود.
این در حالی است که با محاسبه یک سوم 
درآمد خانوارها به عنوان پس انداز با هدف 
خرید مسکن این دوره به 66 سال می رسد.

در کشور نیز این میزان با محاسبه پس انداز 
۱۰۰ درصــدی درآمد خانوار به حدود ۱۰ 
سال رســیده است. در حالی که این دوره 
با پس انداز یک ســوم درآمد فعلی خانوار 

معادل 28 سال برآورد می شود.
ایــن آمارهــا نشــان می دهــد خانوارها 
هم اکنون چه درکشــور و چه در پایتخت 
به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن، در 
شــرایط بحرانی قرار دارنــد و طول دوره 
انتظار آنها برای خانه دار شدن بسیار زیاد 

و غیرمتعارف است.
اما پیشــتر محمد آیینی کــه هم اکنون 
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 
است با تاکید بر اینکه تورم بخش مسکن 
همواره از تورم عمومی جلوتر بوده اســت 
معتقد است که این منجر شده افرادی که 
توانایی مشارکت در حوزه مسکن را ندارند 
با کاهش شدیدی در ثروت و قدرت خرید 

خود مواجه شوند.
وی با بیان اینکه به طور متوســط نزدیک 

به ۳۱ درصد مردم در کشــور و در تهران 
نزدیــک بــه ۴۴ درصد مردم مســتاجر 
هســتند گفت: ما باید به سمت مسکن در 
استطاعت حرکت کنیم. منظور از مسکن 
در استطاعت دسترسی به مسکن شایسته 
اســت. لذا باید متناســب با نیاز و توان هر 
خانــوار ایرانی فضایــی را فراهم کنیم که 
هر خانوار بتواند مســکن خودش را داشته 
باشــد و هدف مسکن در استطاعت فراهم 
سازی سرپناه ارزان برای طبقه کم درآمد 
جامعه است که توان پرداخت آن را دارد و 
توســط دولت یا سازمان های غیرانتفاعی 

ساخته می شود.
آیینی با اشــاره به شــاخص های سنجش 
استطاعت در مسکن ادامه داد: این شاخص 
میزان درصد اختصاص درآمد ماهانه یک 
شخص برای امر مسکن می باشد. مسکن 
زمانی دست یافتنی تلقی میشود که برای 
اجاره آن بیش از 25 درصد درامد و یا برای 
باز پرداخت اقساط وام بیش از ۳۰ درصد 

درآمد ناخالص شخص هزینه نشود.
وی تاکید کرد: اختصاص دادن بخشی 
از اراضی شهری به صورت رایگان یا با 
اجاره های 99 ساله و لحاظ کردن توان 
مالی گروههــای کم درآمد در تعیین 
حداقل تفکیک و سطح اشغال و تراکم 
با تســهیل شرایط مجتمع سازی می 
تواند یکی از راهکارهای مناسب ترمیم 
استطاعت تامین مسکن گروه های کم 

درآمد باشد.
آیینی تصریح کرد: رویداد دیگری که محل 
بحث اســت ازدیاد انصراف از دریافت وام 
مســکن است. بر اســاس آمار و شاخص 
دسترســی به مســکن در سال 8۴ دهک 
اول جامعه برای خانه دار شــدن باید ۳۱ 
سال انتظار می کشید در حالیکه در سال 
92 این عدد به ۳6 ســال رســیده است و 

هم اکنون نیز در شــرایطی قرار گرفته ایم 
که دهک متوســط جامعه در شهر تهران 
با متوسط درآمد ساالنه 5۴ میلیون برای 
دسترســی به مسکن ملکی باید ۳5 سال 

انتظار بکشد.
آیینی با اشــاره به لزوم ترمیم اســتطاعت 
تامین مسکن گروه های کم درآمد گفت: 
پیشــنهاد و راهکار بنده این اســت که با 
به رســمیت شناختن اولویتهای اقشار کم 
درامد در نظام برنامه ریزی شهری و فراهم 
نمودن امکان صدور مجوز ساخت تدریجی 
مســکن، اختصاص دادن بخشی از اراضی 
شهری به صورت رایگان یا با اجاره های 99 
ساله و لحاظ نمودن توان مالی گروههای 
کم درامد و عدم اکتفا به ســاخت مسکن 
از ســوی دولت و حمایت از ســاخت خانه 
های کوچک توســط بخش خصوصی می 

تواند به ما کمک کند.
در نهایت مصطفی قلی خســروی رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک برای باال بردن 
قدرت خرید و کاهش زمان خانه دار شدن 
معتقد اســت که دولت باید با اســتفاده از 
تســهیالت و دیگر راهکارها قدرت خرید 
متقاضیــان واقعی را بــاال ببرد.هم اکنون 
ابزارهای متنوعی در کشورهای جهان در 
اختیار متقاضیان مسکن قرار می گیرد اما 
در ایران تقریبا تنها ابزار، پرداخت وام است 
که به دلیل ســود باال و مدت بازپرداخت 
کوتاه با اســتقبال مواجه نمی شود. وقتی 
قدرت خرید متقاضیان به دلیل رشد تورم و 
گران شدن قیمت مسکن روز به روز کاهش 
می یابد زمان خانه دار شــدن افزایش می 
یابــدوی می گوید: هم اکنــون ابزارهای 
متنوعی در کشــورهای جهان در اختیار 
متقاضیان مسکن قرار می گیرد اما در ایران 
تقریبا تنها ابزار، پرداخت وام اســت که به 
دلیل ســود باال و مدت بازپرداخت کوتاه 
با اســتقبال مواجه نمی شود. وقتی قدرت 
خرید متقاضیان به دلیل رشد تورم و گران 
شــدن قیمت مســکن روز به روز کاهش 
می یابد زمان خانه دار شدن افزایش می 
یابد.با این اظهارات کارشناسان و اقدامات 
دولت در بخش مســکن به نظر می رسد 
اگر طرح نهضت ملی مســکن نیز که قرار 
اســت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
احداث کند به نتیجه برسد نیز نتواند زمان 
خانه دار شدن را کاهش دهد. برای تایید 
این موضوع می توان به آمارهای افزایش 
تعداد خانوارهای مســتاجر ایرانی بسنده 
کرد که در ســال 99 تعداد مســتاجران 
در کشــور باز هم افزایش پیدا کرده و به 
حدود ۳8 درصد رسید و این وضعیت برای 
خانوارهای تهرانی به این شکل شد که ۴2 
 درصد خانوارهای تهرانی در سال گذشته 

مستاجر باشند.

آغاز افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های بانکی
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل 
و حداکثر انتقال وجه در ســامانه های ساتنا و پایا 

از دیروز افزایش خواهد یافت.
با مصوبه کمیســیون پولی و بانکی بانک مرکزی، 
در راســتای رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه 
کالن و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت 
این ســامانه، از دیروز تغییراتی در ســامانه های 

ساتنا  و پایا اعمال خواهد شد.
بر این اســاس، از دیروز کف مبلغ پرداخت ساتنا 
از ۱5 میلیون تومان به 5۰ میلیون تومان و سقف 
مبلــغ پایــا از 5۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون 
تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش خواهد 

یافت.
تغییــر دیگــری نیــز در نحوه کار ســامانه پایا 
اعمال شــده که در خصوص چرخه های تســویه 

پایــا در روزهــای عادی )غیرتعطیل رســمی( 
چرخه جدیدی در ســاعت ۱7:۴5 جهت تسویه 
دســتورپرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد 

شد.
دستور پرداخت های ساتنا و پایا با مبداء و مقصد 
بانــک مرکزی و همچنین دســتور پرداخت های 
مربوط به تســویه وجوه پرداخت یاران از شــمول 
محدودیت های مبلغی ذکر شده مستثنی خواهد 
بود اما در صورت عدم رعایت کنترل های ابالغی 

وجه التزام های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.
ساتنا و پایا چیست؟

گفتنی اســت پایا یک سیستم تبادل اطالعات 
بانکی است که به بانک ها اجازه می دهد تمامی 
تبادالت بین بانکی مشــتریان خود را به صورت 
الکترونیکــی انجــام دهند. کاربــرد اصلی این 

ســامانه، مکانیزه کردن پرداخت های خرد بین 
بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس 
از تکمیــل مراحل پیاده ســازی، ارائه خدمات 
از طریق اینترنت را نیز میســر می ســازد و به 
کمک این سامانه، بانک های عضو آن می توانند 
بنا به درخواســت مشــتری، دســتور واریز و یا 
 برداشــت وجوه در حســاب های سایر بانک ها 

صادر کند.
بانک مرکزی با پیاده ســازی این ســامانه، امکان 
حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به 
حسابی در بانک دیگر )بین بانکی( را فراهم کرده 
است و مشتریان بانک ها با استفاده از پایا می توانند 
پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به 

صورت الکترونیکی حواله کنند.
همچنین، ســاتنا سامانه ای الکترونیکی است که 

پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور 
پرداخت هــای فــوری را به صورت انفرادی و آنی 
انجام می دهد. در این ســامانه مشــتریانی که در 
بانک ملی دارای یکی از انواع حساب )جاری، پس 
انداز و کوتاه مدت( هســتند، می توانند نسبت به 
انتقــال وجوه )مبالغ بیش از 5۰ میلیون تومان( 
به حســاب خود یا ســایر افراد در ســایر بانک ها 

اقدام کنند.
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان 
را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از 
طریق سامانه اینترنتی بانک حواله هایی با مبالغ 
بیــش از 5۰ میلیــون تومان را به هر حســابی در 
هــر بانکی انتقال دهنــد که مزایای به کارگیری 
ســاتنا را می توان امنیت، سرعت و سادگی انجام 

عملیات آن نام برد.  

خبر ویژه

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: آزادسازی 
پول هــای بلوکه شــده به بانک مرکــزی کمک می کند تا بازار ارز را 
مدیریت کند و نیاز بازار را پاســخ دهد، اما اینطور نیســت که پول 

جدیدی باشد که منبع جدیدی را به منابع دولت اضافه کند.
عباس آرگون در مورد تاثیر آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده 
ایران، بر اقتصاد ایران اظهار کرد: این پول ها قبال خرج شــده اســت. 
درســت اســت که از منظر قدرت ارزی بانک مرکزی می تواند موثر 
باشد و همچنین از نظر مدیریت بازار ارز کمک کننده باشد، اما قبال 

خرج شده و نمی توان آن را دوباره به مصرف رساند.
وی افزود: وقتی دولت نفت یا محصولی فروخته اســت، ما به ازای 
ریالی این ارز ها به نوعی از بانک مرکزی گرفته شده و این پول هم 

خرج شده است و هزینه کردن دوباره آن شدنی نیست.
عضــو هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: یعنی دولت در 
ازای فــروش مثــال نفت از بانک مرکــزی ریال گرفته، اما از آنجا که 
پول بلوکه شــده بود دالری به بانک مرکزی نداده اســت، در صورتی 
که پولی از ایران در کشــور هایی که در آن ها پول بلوکه شــده دارد 

آزاد شــود، دالر را می گیرد و به بانک مرکزی می دهد که ریال آن 
را قبال گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: با این حال آزادسازی این پول ها به بانک 
مرکزی کمک می کند تا بازار ارز را مدیریت کند و نیاز بازار را پاسخ 
دهد، اما اینطور نیســت که پول جدیدی باشــد که منبع جدیدی را 
به منابع دولت اضافه کند؛ بنابراین ما به ازای ریالی این پول ها خرج 
شده و دولت ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد، بنابراین 

از محل این پول ها نمی توان کار خاصی انجام داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
  مابه ازای پول های بلوکه قبال خرج شده است!

گزارش
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نفت و انرژی 4

پس از قطع اینترنت در هفته گذشته؛

کوین نیست قزاقستان دیگر بهشت بیت 
دولت قزاقستان در پی بروز ناآرامی در این کشور که دومین میزبان بزرگ 
استخراج کنندگان رمزارز است، دسترسی به اینترنت را مسدود کرد که 
باعث آفالین شــدن دیتاســنترهای مورد استفاده برای تولید رمزارز و 
کاهش حدود ۱۳ درصدی نیروی رایانش جهانی بیت کوین شــد.آلن 
دورجیف از انجمن عمومی صنعت بالک چین و دیتا سنتر در قزاقستان 
که نماینده 8۰ درصد از شرکتهای استخراج رمزارز در این کشور است، 
اظهار کرد: اکثر تولیدکنندگان رمزارز اکنون آنالین شده اند.با این حال 
چهار ماینر بزرگ در مصاحبه با رویترز گفتند: ازســرگیری فعالیتهای 
اســتخراج رمزارز نمی تواند مشــکالتی را که برای این صنعت پیش می 

آید، پنهان کند و بعضی از آنها یا مشتریانشان ممکن است به دنبال رفتن 
به کشورهای دیگری برای ادامه فعالیت باشند.ماینرها می گویند قطعی 
اینترنت پس از تشدید نظارت دولتی بر فعالیت استخراج کنندگان رمزارز، 
به نگرانیها نسبت به ثبات و چشم انداز کسب و کار افزوده است.وینسنت 
لیو، ماینری که از چین به قزاقستان آمد تا از برق ارزان این کشور بهره 
مند شود، اظهار کرد: تغییر فضا وی را واداشته است انتقال فعالیتهایش 
به آمریکای شــمالی یا روســیه را بررســی کند. وی گفت: دو یا سه سال 
پیش ما قزاقستان را به دلیل فضای سیاسی باثبات و برق ثابت، بهشت 
صنعت استخراج رمزارز می نامیدیم. اکنون وضعیت را بررسی می کنیم 

و تصور می کنم بخشی از هش ریت را در قزاقستان حفظ کنیم و بخش 
دیگر را به کشورهای دیگر منتقل کنیم.بیت کوین و رمزارزهای دیگر 
توسط رایانه های قدرتمندی استخراج می شوند که به برق زیادی نیاز 
دارند و اغلب از برق تولید ســوختهای فســیلی استفاده می کنند.مزارع 
اســتخراج رمزارز قزاقســتان عموما از برق تولید نیروگاههای زغال سوز 
استفاده می کنند که در مسیر کربن زدایی از اقتصاد، به دردسر تبدیل 
شده اند. ماینرهای رمزارز باعث شده اند قزاقستان مجبور شود برق وارد 
کرده و برق تولید داخل را سهمیه بندی کند. دولت قزاقستان به دنبال 

ساماندهی ماینرهای غیرمجاز است. 

وزیر نفت در مراسم امضای تفاهم نامه خط لوله تابش خبر داد؛

بررسی طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم

كوتاه از انرژی

بین الملل

معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزیر نفت:

 نیروی متعهد سبب پیشرفت
و تعالی سازمان می شود

معــاون وزیر نفت در توســعه و مدیریت ســرمایه  
انســانی ضمن بازدید از منطقه عملیاتی خانگیران 
در دیداری صمیمی با نمایندگان کارکنان رسمی، 
قــراردادی و پیمانکاری شــرکت های بهره برداری 
نفت و گاز شــرق و گاز خراســان رضوی گفت وگو 
کرد. مهدی علی  مددی در جریان ســفر به منطقه 
عملیاتــی خانگیران، ضمــن بازدید از بخش های 
مختلف تأسیســاتی شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز شــرق، در نشســتی صمیمی با مدیران، رؤسا و 
نمایندگان کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری 
این شرکت، مشکالت حوزه سرمایه انسانی کارکنان 
منطقه عملیاتی خانگیران را بررسی کرد.وی ضمن 
قدردانی از تالش های شبانه روزی کارکنان صنعت 
گاز برای گرمابخشی به منازل مردم، نیروی انسانی 
جذب شده در صنعت نفت را عاشق دانست و گفت: 
تحمل سختی ها و دشواری های صنعت نفت و گاز 
تنها با عشــق امکان پذیر است.معاون وزیر نفت در 
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: استفاده از 
نیروی متعهد و دارای شاخصه های الزم بی شک در 
پیشرفت، ارتقا و تعالی سازمان مؤثر است و باید به این 
باور برسیم که حفظ سرمایه های صنعت نفت تنها از 

طریق سرمایه انسانی شاداب اتفاق می افتد.براساس 
این گزارش، نمایندگان کارکنان نیروهای رســمی، 
قراردادی و پیمانکاری شرکت گاز خراسان رضوی نیز 
شامگاه چهارشنبه )22 دی ماه( در نشستی صمیمی 
با معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس حاضر شدند 
و بــه بیــان دیدگاه ها و انتقال دیدگاه ها به کارکنان 
پرداختنــد.در ادامه، حســن افتخاری، مدیرعامل 
شــرکت گاز استان خراسان رضوی در این نشست 
گزارشــی از وضع منابع انسانی، نیروهای شاغل در 
بخش های مختلف و ظرفیت ها و توانمندی کارکنان 
ارائه کرد. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان خراسان 
رضوی با قدردانی از نگاه ارزشمند و همراه با تکریم 
وزیر نفت و معاون وزیر در توسعه مدیریت و منابع 
انســانی وزارت نفت به حوزه ســرمایه های انسانی، 
کارکنان شــرکت گاز خراسان رضوی را نیروهایی 
متعهد، متخصص و با ایمان معرفی کرد و افزود: در 
سایه همت و تالش کارکنان در بخش های رسمی، 
قراردادی و پیمانکاری اقدام های بســیار خوبی در 
حوزه خدمت رســانی گســترده در استان خراسان 

رضوی انجام شده است.

ج از الگوی بخش خانگی ؛ با مصرف خار

 گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها
محدود می شود

سرپرســت مدیریت امور هماهنگی گازرسانی 
شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به ورود سامانه 
بارشــی و ســرد شــدن هوا اعالم کرد که در 
صورت رعایت نکردن الگوی مصرف در بخش 
خانگــی- تجــاری محدودیت گازرســانی به 
صنایع و نیروگاه ها افزایش می یابد. سیدجالل 
نورموســوی گفت: آخریــن مقدار مصرف گاز 
در بخــش خانگــی و تجــاری و واحدهــای 
صنایع کوچک، روز چهارشــنبه 562 میلیون 
مترمکعــب بــود که با وجــود افزایش دما، آن 
چنان کاهشی در مقدار مصرف مشاهده نشده 
اســت. در هر دو درجــه کاهش دما، باید یک 
مترمکعب کاهش در مصرف داشته باشیم که 
ایــن اتفاق نیفتاده، یعنی افزایش دما با مقدار 
کاهش مصــرف هم خوانی ندارد.سرپرســت 
مدیریت امور هماهنگی گازرســانی شــرکت 
ملی گاز ایران  در ادامه با بیان اینکه با افزایش 
دما در هفته گذشته، انتظار ما رسیدن مصرف 
بــه حدود 5۰۰ میلیــون مترمکعب در روز یا 
حتی پایین تر از آن در بخش خانگی و تجاری 
بود، افزود: در این صورت، می توانستیم ۳ تا 5 

مترمکعب به ازای هر مشــترک در اقلیم های 
متفــاوت صرفه جویی در مصرف گاز داشــته 
باشیم.نورموســوی تصریــح کرد: بر این باورم 
که باید تالش کنیم تا عادت های خود را در این 
زمینه، تغییر دهیم یعنی هر زمان که احساس 
کردیم دمای هوا مناســب تر اســت و در عرض 
کمتــر از یک دقیقه، دمــای پکیج، بخاری یا 
دیگر وســایل گرمایشــی را پایین آورده تا به 
این طریق، با یک اقدام بســیار ســاده هم به 
بهبــود روند مصرف و کاهش گازبها برای خود 
)مشترکان( کمک کرده و هم مدیریت مصرف 
بهینه را به خوبی انجام داده دهیم.وی در پایان 
اظهار کرد: خوشبختانه در این چند روز گذشته 
و در همیــن مــدت کم با همراهی مردم موفق 
شــدیم تا نیروگاه هــا گاز تحویلی خود یعنی 
روزانه بیش از ۱۱6 میلیون مترمکعب را داشته 
باشــند که بســیار جای خوشوقتی است و این 
همراهی اگر ادامه داشــته باشد، همین اتفاق 
مهم برای دیگر صنایع مانند فوالد، ســیمان، 
پتروشیمی ها و ... نیز رخ خواهد داد و به تولید 

ناخالص ملی کمک می کند.

 رشد تقاضای جهانی 
برای برق رکورد زد

 آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
ســاالنه خود از بخش برق اعالم کرد 
نیمــی از افزایــش تقاضای جهانی 
بــرای برق مربوط بــه چین بود که 
شاهد رشد ۱۰ درصدی تقاضا برای 
برق در ســال میالدی گذشــته بود. 
با ایــن حال انتظار می رود تقاضای 
جهانــی در چند ســال آینــده با به 
اجــرا درآمدن تدابیر بهره وری نیرو 
و کنــدی روند احیــای اقتصادی، 
آهســته شود.در گزارش آژانس بین 
المللی انرژی پیش بینی شــد تقاضا 
به طور میانگین 2.7 درصد تا ســال 
2۰2۴ رشد می کند با این حال تاثیر 
پاندمــی ویروس کرونا و قیمت های 
بــاالی انرژی هنوز نامعلوم اســت.
انتظار می رود منطقه جنوب شــرق 
آســیا قویترین رشد تقاضا برای برق 
را داشــته باشد که به طور میانگین 
پنج درصد در فاصله ســال 2۰22 تا 
2۰2۴ رشــد می کنــد و پس از آن 
منطقه آسیا اقیانوسیه قرار می گیرد 
که شــامل چین است و تقاضا برای 
برق این منطقه حدود چهار درصد در 
مدت مذکور رشد می کند که اندکی 
پایینتر از سطح پیش از شیوع پاندمی 
اســت. تقاضا برای برق در آمریکای 
شــمالی و آمریکای التین در فاصله 
ســال 2۰22 تــا 2۰2۴ حدود یک 
درصد رشــد می کنــد و مکزیک و 
کانــادا بزرگترین رشــد درصدی را 
خواهند داشــت که به ســه تا چهار 
درصد در سال می رسد. تقاضا برای 
بــرق در اروپــا ۱.7 درصد در ســال 
2۰22 رشــد می کند و ســپس در 
ســالهای 2۰2۳ و 2۰2۴ ثابت می 
ماند.انتشار دی اکسید کربن از بخش 
نیرو پس از دو ســال کاهش، هفت 
درصد در ســال 2۰2۱ صعود کرد و 
به رکورد باالیی رسید.طبق گزارش 
آژانــس بین المللــی انرژی، اگر چه 
رشــد پایینتر تقاضا برای برق و رشد 
تولید نیروی کم آالینده، رشد انتشار 
آالیندگی را به کمتر از یک درصد در 
سال در فاصله سال 2۰22 تا 2۰2۴ 
می رســاند اما آالیندگیهــا باید به 
میزان قابل مالحظه ای کاهش پیدا 
کنند تا اهداف صفر خالص تا ســال 
2۰5۰ محقق شوند. بخش برق برای 
عمــل به نقش خود در کربن زدایی 
سیستم نیرو باید بهبودهای بزرگی 
در بهره وری نیرو و تامین نیروی کم 

کربن صورت دهد.
 

 موافقت چین 
 با آزادسازی نفت 

از ذخایر استراتژیک ملی
منابع آگاه که از مذاکرات میان آمریکا 
و چین مطلع بودند، به رویترز گفتند: 
چین اواخر سال 2۰2۱ موافقت کرد 
کرد میزان نامعلومی نفت را با توجه 
به سطح قیمت نفت عرضه کند.یکی 
از این منابع آگاه گفت: چین موافقت 
کــرد اگــر نفت باالی 85 دالر در هر 
بشــکه باشد، میزان نسبتا زیاد و اگر 
نفت نزدیک ســطح 75 دالر باشــد، 
حجم نســبتا اندکــی نفت از ذخایر 
اســتراتژیک ملی خــود آزاد کند.
موافقــت چین با آزادســازی نفت از 
ذخایر اســتراتژیک ملی نتیجه یک 
سلسله مذاکرات است. طبق گزارش 
نوامبر رویترز، دولت بایدن پس از این 
که محدودیت عرضه، قیمتهای نفت 
را به باالترین رکورد چند ساله رساند، 
با مصرف کنندگان بزرگ نفت برای 
ایــن اقدام رایزنــی کرده بود. بایدن 
و مشــاوران ارشدش درباره احتمال 
آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک 
ملی با متحدان نزدیک آمریکا شامل 
ژاپن، کره جنوبی و هند و همچنین 
چیــن گفت و گو کردند.آمریکا طی 
چنــد هفته اخیر چندین ســواپ و 
فــروش نفت از ذخایر اســتراتژیک 
خود را اعالم کرده است. ژاپن و کره 
جنوبی هم برنامه هایی برای فروش 
نفت اعالم کرده اند.چین که همواره 
اطالعــات مربوط به ذخایر نفت ملی 
را محرمانه نگه می دارد، ســپتامبر 
گذشته نخستین مزایده فروش نفت 
از ایــن ذخایر بــه میزان حدود 7.۴ 
میلیون بشکه را برگزار کرد که حدود 

نصف مصرف روزانه این کشور بود.

تا قبل از پیک بار سال آینده؛

از 5۰۰ مگاوات نیروگاه 
 تجدیدپذیر  

بهره برداری می شود 
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری انــرژی برق گفت: 
تا شــروع پیک بار شــبکه در ســال آینده، 
حــدود 5۰۰ مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر 
به بهره برداری می رســد کــه انتظار می رود 
حــدود 2۰ درصد این میزان به اســتان یزد 
اختصــاص یابد.محمود کمانی در ســفر به 
اســتان یزد در جلسه ای با نمایندگان مردم 
یــزد و اشــکذر و میبــد و تفــت در مجلس 
شــورای اســالمی افزود: بهره برداری از ۳5 
هــزار مگاوات انرژی در چهار ســال آینده از 
ســوی وزارت نیرو برنامه ریزی شــده که از 
ایــن میزان، ۱۰ هــزار مگاوات به انرژی های 
تجدیدپذیر اختصاص دارد. وی با اشــاره به 
مشکالت سوخت و کمبود آب و اهمیت بیش 
از پیش انرژی های تجدیدپذیر، خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجه به این عوامل می بایســت به 
سمت توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر گام 
برداریم، چرا که در حال حاضر، قیمت تولید 
انرژی تجدیدپذیر به نسبت ۱۰ سال گذشته 
بسیار کاهش یافته و با قیمت انرژی حرارتی 
قابل رقابت شــده اســت.وی ادامه داد: ساتبا 
درحــال حاضر با محدودیت منابع بودجه ای 
روبرو است که برای تداوم اقدامات توسعه ای 
در کشــور، به همراهی و حمایت نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی نیاز داریم تا بتوانیم 
منابع مورد نیاز را تامین کرده و توسعه بیشتر 
انرژی های تجدیدپذیر را دنبال کنیم.کمانی 
افــزود: مطابق برنامه ریزی این ســازمان، تا 
زمان پیک بار شبکه سال آینده حدود 5۰۰ 
مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به بهره برداری 
خواهد رســید که با توجه به ظرفیت اســتان 
یــزد، انتظار می رود حــدود  2۰ درصد این 
میــزان به این اســتان اختصاص یابد.معاون 
وزیر نیرو در خصوص تفاهم نامه منعقد شده 
بین اســتانداری یزد و ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری انرژی برق کشــور 
گفت: بــا امضای ایــن تفاهم نامه ها، ضمن 
کاهش موانــع ســرمایه گذاری انرژی های 
تجدیدپذیر، شرایط اتصال به شبکه تسهیل 
و اقدامــات مورد نیاز جهت کســب حداکثر 

میزان بازدهی اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

حامل های انرژی در بودجه 
۱۴۰۱ تغییر نمی کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
عدم تغییر حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ 
اظهار کرد: تا امروز افزایش حامل های انرژی 
نه پیشنهاد دولت است و نه مجلس نظر داده 
و اگر دولت هم پیشــنهاد دهد مجلس قطعا 
آن رد می کند.دکتر محمدرضا پورابراهیمی 
نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در نشست 
شــورای شهرستان کرمان با اشاره به اینکه 
شهرداری ها به تناسبت ظرفیت و پتانسیل 
منطقــه خود بــه دنبال طرح های اقتصادی 
بروند افزود؛ شــهرداری های بزرگ انتشــار 
اوراق در اختیــار دارنــد و مــی توانند از این 
ظرفیت برای طرح های عمرانی خود استفاده 
کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشــاره به اینکه شرایط ســختی در  بودجه 
های عمرانی کشــور داریم افزود: کســری 
تــراز بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
کاهش دادند اما کاهش اســتقراض اســت و 
به مفهوم درآمد مازاد نیســت.پورابراهیمی 
افزود: 6۰ درصد از ســرفصل شــرکت های 
دولتــی و بانک های ما زیان ده هســتند به 
دولت گفتیم اصالح ســاختار را انجام دهید 
و شرکت های زیان ده را تعیین تکلیف کنید.

وی تصریــح کرد: رویکــرد تمرکزگرایی در 
بودجــه ۱۴۰۱ تا حد زیادی برطرف شــده 
است و بخشی از اختیارات تصمیمات بودجه 
ای به استان ها می آید.پورابراهیمی با اشاره 
به راه اندازی  صندوق های توســعه اســتانی 
بــا محوریت صندوق کارآفرینی امید افزود: 
از منابــع بودجــه، گردش بانک های دولتی 
و منابــع شــرکت های بخــش خصوصی به 
آنهــا تزریق می شــود و مبنای کار فعالیت 
های عمرانی و توســعه ای اســتان خواهد 
شــد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
گفت: تفاوت دیگر بودجه ۱۴۰۱ نســبت به 
قبــل، حذف ردیف های متفرق اســت و به 
برنامه محوری تبدیل شده است. در حقیقت 
برنامــه محوری جایگزین ردیف محوری می 
شود. وی از تجمیع دستگاه های بودجه گیر 
در 5۰ دســتگاه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نام 
برد و گفت: قبال ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه بودجه 
مســتقیم دریافت می  کردند که در بودجه 
۱۴۰۱ فقط 5۰ دستگاه بودجه مستقیم می 
گیرند و باید پاسخگو باشند. اما مولد سازی 
دارایی های دولت و تغییر و تحول در بودجه 
شــرکت های دولتی اصال در الیحه بودجه 

نیست که مورد انتقاد ماست.

وزیر نفت گفت که طرح تخصیص سهمیه بنزین به 
همه مردم در حال بررسی کارشناسی و انجام کارهای 
آزمایشی است و هر زمان ابهام هایش برطرف شود، از 
سمت دولت برای اجرای آن تصمیم گیری می شود.

جــواد اوجی، وزیر نفت پــس از امضای تفاهم نامه 
خط لوله تابش )تأمین بازار انرژی شــرق( در جمع 
خبرنــگاران بــا بیان اینکه خط لوله جدید پروژه ای 
اقتصادی اســت که روزانه ۱5۰ هزار بشکه فرآورده 
نفتــی را منتقــل خواهد کــرد اظهار کرد: این خط 
لوله فرآورده های نفتی تولید پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس را پس از طی سه استان به شمال شرق کشور 
انتقــال می دهد.وی ادامــه داد: از مدیرعامل بانک 
ملــت برای تأمین ۳7۰ میلیــون یورو منابع ارزی 
این پروژه و پشــتیبانی از پروژه های جدید و توسعه 
میدان های نفتی تشکر می کنم. با پشتیبانی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک ملت بخش زیادی از 
منابع مالی مورد نیاز پروژه های نفتی کشور به ویژه 
در بخش پتروپاالیشــگاه ها تأمین خواهد شــد.وی 
همچنیــن در بخــش دیگری از ســخنانش طرح 
تخصیــص ســهمیه بنزین به همه مــردم در حال 
بررســی کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است 
و هر زمان ابهام هایش برطرف شود، از سمت دولت 
بــرای اجرای آن تصمیم گیری می شــود.وزیر نفت 
با بیان این که امروز شــاهد امضای تفاهم نامه خط 
لوله 95 کیلومتری انتقال فرآورده از رفســنجان تا 
مشهد برای انتقال فرآورده از ستاره خلیج فارس تا 
رفسنجان هستیم، گفت: با احداث این خط فرآورده 

سه استان را طی کرده و به مشهد می رسد، این پروژه 
اقتصادی اســت و از نظر امنیت انرژی بســیار حائز 
اهمیت است.اوجی با بیان این که پروژه امروز با ۳7۰ 
میلیون یورو تامین مالی به اجرا می رسد اظهار کرد: 
اکنون بانک ها رسالت خود که بانکداری و پشتیبانی 
از پروژه های عمرانی، اقتصادی و حیاتی کشور است 
انجام داده و تامین مالی می کنند. وی با بیان این که 
پروژه های دیگری را نیز برای توسعه میادین نفتی و 
گازی خطوط انتقال و پتروپاالیشــگاهی در دستور 
کار داریم اضافه کرد: کنسرسیومی از بانک ها شکل 
گرفتــه و بــه زودی تفاهم نامه ای برای تامین مالی 
پتروپاالیشگاه ها امضاء می شود. وزیر نفت با تاکید بر 

این که با پشتیبانی وزارت اقتصاد و بانک های دولتی 
و تجــاری از پروژه های صنعت نفت بخش زیادی از 
منابــع مالی تامین و عمده پروژه ها آغاز می شــود 
گفت: نگاه صنعت نفت این است که تمام تجهیزات 
و مواد خام اعم از ورق، ایســتگاه ها و تلمبه خانه از 
ظرفیت داخل استفاده شود که برای پروژه امروز نیز 
همین مهم لحاظ شده است. اوجی با اشاره به حجم 
صادرات از خط لوله 95 کیلومتری انتقال فرآورده از 
رفسنجان تا مشهد تصریح کرد: روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار 
بشــکه نفت گاز و یا بنزین از این خط صادر خواهد 
شد. وزیر نفت درباره رقم ایده آل قیمت نفت اظهار 
کرد: براساس صحبت هایی که با کارشناسان صورت 

گرفته به نظر رقم 8۰ تا 9۰ دالر ایده آل اســت که 
اعضای اوپک و اوپک پالس نیز روی آن توافق نظر 
دارند و این عدد هم برای کشــورهای صادرکننده و 
هم کشــورهای مصرف کننده رقم خوبی است. وی 
درباره قرارداد اخیر با ترکمنستان هم گفت: تفاهم  
خوبی با طرف ترکمنی هم در بحث صدور خدمات 
فنــی و مهندســی و هم فــرآورده و نفت خام امضاء 
شــد که امیدواریم هرچه زودتر وارد مرحله اجرایی 
شود. وزیر نفت درباره تمدید قرارداد صادرات گاز به 
ترکیه اظهار کرد: تمدید قرارداد گازی با ترکیه جزو 
پروژه های مورد توجه و در دستور کار وزارت نفت و 
شرکت ملی گاز است. صادرات گاز به این کشور سال 
2۰26 به اتمام می رسد و این هفته کارشناسان دو 
مجموعه از شرکت بوتاش و شرکت ملی گاز مذاکره 
می کنند. اوجی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات 
گاز به عمان نیز گفت: در این راســتا نیز تصمیمات 
خوبی اتخاذ شــده و مذاکرات در حال انجام است و 
امیدواریم برای صادرات گاز به واحد ال ان جی این 

کشور منجر به قرارداد شود.

تأمین منابع مالی پروژه های نفتی
اوجــی با اشــاره به اینکه وزارت نفــت برای تأمین 
مالی پتروپاالیشگاه هایی که مدنظر دارد در آینده با 
کنسرسیوم بانک ها تفاهم نامه امضا خواهد کرد، افزود: 
با پشتیبانی وزارت اقتصاد و مجموعه بانک های کشور 
از پروژه های صنعت نفت، بخش زیادی از منابع مالی 

مورد نیاز این صنعت تأمین می شود.

خبر ویژه

معاون وزیر نفت گفت: با بهره برداری از خط لوله تابش در مجموع و با کاهش 
هزینه ها و مسیر انتقال، روزانه ۱2 میلیارد تومان معادل 7۳ میلیون یورو 
در ۱8۰ روز صرفه جویی اتفاق می افتد.جلیل ســاالری در مراســم امضای 
تفاهم نامه خط لوله رفســنجان به مشــهد )موســوم به خط لوله تابش( با 
حضــور وزیــر نفت و وزیر اقتصاد، افزود: همه خطوط فرآورده های نفتی به 
ری ختم و اگر در این منطقه اتفاقی بیفتد سوخت رسانی در شمال کشور 
با اختالل مواجه می شود.وی ادامه داد: از سوی دیگر، مناطق شمالی کشور 
حدود ۴5 درصد فراورده کشور را مصرف می کند. خط لوله ری به ساری و 

مشهد 2۰ میلیون لیتر فراورده را منتقل می کند که 6 میلیون لیتر آن در 
مســیر برداشــت شده و بقیه به مشهد می رسد.ساالری تاکید کرد: با خط 
لولــه تابــش مدیریت بحران اتفاق می افتد، همچنین بحث قاچاق فراورده 
در این مســیر کنترل شــده و این بحران نیز رفع خواهد شــد.وی با اشاره 
بــه اینکــه مصرف فراورده های آن منطقه حدود ۱5 میلیون لیتر اســت و 
یک هزار دســتگاه نفتکش این میزان فراورده را جا به جا می کند، گفت: 
۴5۰ نفتکــش نیــز برای صادرات تــردد می کنند که روزانه هفت میلیارد 

تومان هزینه مصرف سوخت است.

معاون وزیر نفت خبر داد؛

صرفه جویی روزانه ۱۲ میلیارد تومانی با ساخت خط لوله »تابش«
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5بانک و بیمه
خبر ویژه

مدیرعامل بانک شــهر با اشــاره به برخی از ضوابط و مقررات بانک 
مرکزی، حاکم بر روابط این بانک و شــهرداری ها به خصوص در 
پرداخت تســهیالت، بر عزم بانک در حمایت از طرح های توســعه 
ای مدیریت شــهری تاکید کرد. دکتر ســید محمد مهدی احمدی 
در حاشــیه دیدار با شــهردار و رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز 
گفــت: طــی بیش از یک دهه فعالیــت به عنوان بانکی محبوب در 
شبکه بانکی، همواره برای کمک به شهرداری ها در زمینه خدمت 

رسانی بهتر این نهاد اجتماعی به شهروندان پیش قدم بوده ایم.
دکتر احمدی با بیان اینکه خوشبختانه شاهد رشد روزافزون تعامل 
بانک و شــهرداری ها طی ماه های اخیر هســتیم ، گفت: البته در 
خصوص گسترش همکاری و توجه ویژه بانک به منافع سهامدارن؛ 
انتظار می رود شهرداری ها نسبت به تعهدات خود پایبند باشند.

وی با بیان اینکه بیشــترین مطالبات بانک مربوط به تســهیالت 

دریافتی از ســوی شــهرداری ها می باشد، گفت: علیرغم اینکه این 
تســهیالت نقش مهمی در به ســرانجام رســیدن طرح های کالن 
شهری در حوزه های مختلف داشته است؛ اما نباید بابت عدم توجه 
به بازپرداخت این تســهیالت ؛ بانک دچار مشکل شود. مدیرعامل 
بانک شــهر با بیان اینکه یکی از مهمترین دالیل موفقیت اجرای 
طرح ها و پروژه های شهری، ایجاد ارتباط قوی میان مدیران بانک 
و مدیران شهری در تمامی شهرهاست، تصریح کرد: این بانک تالش 
کرده اســت اقدامات گســترده ای در زمینه هوشمندسازی شهرها 
انجام دهد. دکتر احمدی با اشــاره به درخواســت شهرداری شیراز 
برای حمایت از راه اندازی کارت بلیت بانک شهر در ناوگان حمل 
و نقل درون شــهری این کالنشــهر ؛ گفت: برای این مهم نیز ضمن 
بررســی شــرایط ، قطعا از هیچ کمکی به منظور تســهیل خدمات 

رسانی به شهروندان دریغ نخواهیم کرد.

مدیرعامل بانک شهر: 

کالنشهرها را در چارچوب قوانین و مقررات ادامه می دهیم کمک به توسعه 

خبر ویژه

5
کید کرد؛  مدیرعامل بانک ملی تا

لزوم شتاب بخشی در جذب منابع 
جدید بانک ملی ایران

مدیرعامــل بانک ملی ایران در بازدید از شــعبه 
مســتقل فردوسی ضمن گفت وگوی صمیمانه با 
کارکنان، خواســتار شتاب بخشی و تقویت جذب 
منابع جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش در 

بانک شد. 
دکتر محمدرضا فرزین در این بازدید ضمن تقدیر 
از تالش بی وقفه کارکنان این شعبه به دلیل کسب 
موفقیت و رتبه برتر در طرح تالش ملی، در فضایی 
صمیمانه با آنها دیدار و گفت و گو کرد و از نزدیک 
در جریان فعالیت و روند خدمت رسانی به مشتریان 
این شعبه قرار گرفت و همچنین تدابیر الزم برای 
رفع مســائل مطرح شــده و ارتقای وضعیت این 

شعبه را ارائه کرد.
وی ضمن اشــاره به لزوم رویکردی نوین در بانک 
ملی ایران و اجرای بانکداری جامع گفت: با رویکرد 
رشــد و توسعه در جهان، صنعت بانکداری نیز در 
کشــور دچار تغییراتی شــده و همین امر موجب 
شده بانک ملی ایران با توجه به اهمیت این موضوع 
اجرای بانکداری جامع را به عنوان یک اولویت مهم 
در دستور کار قرار دهد. دکتر  فرزین ضمن اشاره 
به ارایه خدمات بهینه در حوزه ارزی به مشتریان 
بر گشــایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی تاکید 
کــرد و افــزود: کارت ریالی ارزی بانک ملی ایران 
)کارا( بــا قابلیت ارایــه همزمان خدمات ریالی و 
ارزی برای نخســتین بار در شــبکه بانکی، زمینه 
تامیــن مالی آحاد جامعه و کســب رضایتمندی 
مشتریان  و مدیران بنگاه های اقتصادی و کسب 
و کارهــای بــزرگ را فراهم خواهــد کرد. وی در 
این بازدید ضمن اشــاره به نقش شــعب بزرگ در 
ارتقای بازدهی بانک، جایگاه کارکنان در پیشبرد 
اهــداف بانــک را با اهمیت دانســت و گفت: همه 
توان شعب برای تکمیل زنجیره ارزش در بانک و 
شتاب بخشی در جهت جذب منابع جدید و ارتقای 
سطح خدمات باید به کار گرفته شود. گفتنی است، 
در این بازدید، کارکنان شعبه ضمن ارایه دیدگاه 
های خود، پیشنهادهای خود را با مدیرعامل بانک 

مطرح کردند.

همزمان با سفر وزیر صنعت و نمایندگان مجلس 
صورت گرفت ؛

تکمیل ظرفیت بزرگترین مجتمع 
لومینیوم کشور با مشارکت   آ

بانک صادرات ایران

 جشــن تکمیل ظرفیت تولیدی شرکت مجتمع 
صنایــع آلومینیــوم جنوب با حضور ســیدرضا 
فاطمی امیــن وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، 
عبدالرضــا مصری نایب رییس مجلس شــورای 
اســالمی، جمعی از نمایندگان مجلس، مسئوالن 
و مدیران کشوری و استانی و با مشارکت و حمایت 
مالی بانک صادرات ایران در المرد اســتان فارس 

برگزار شد.
نائب رئیــس هیئت مدیره ایــن بانک همزمان با 
ســفر وزیر صمت و نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی، از شــرکت مجتمع صنایع آلومینیوم 
جنوب بازدید و ضمن حضور در جشــن تکمیل 
ظرفیت تولیدی این شــرکت، راه های گسترش 
همــکاری و حمایت از افزایش ظرفیت این واحد 
تولیدی را مورد ارزیابی قرار داد. امیر یوسفیان در 
این سفر برای ادامه همکاری بانک صادرات ایران 
با این مجتمع و تامین ســرمایه در گردش آن از 
طریق اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و تسهیالت 
ارزی اعالم آمادگی کرد. شــرکت مجتمع صنایع 
آلومینیــوم جنوب به عنوان مدرن ترین کارخانه 
تولید آلومینیوم خاورمیانه، با مشارکت بانک های 
بزرگ کشــور در کنسرســیومی با عاملیت بانک 
صادرات ایران و متشــکل از بانک های ملت، ملی 
و تجــارت با فاینانس ۱.2 میلیارد دالری )6۱۰2 
میلیون یوآن( در زمینی به مساحت 2۰۰ هکتار 
در منطقه صنعتی المرد استان فارس راه اندازی و 
در اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳99 به بهره برداری 
رسید. در حال حاضر در این مجتمع صنعتی بیش 
از 2 هزار نفر مشــغول به کار هســتند که بیش از 
9۰ درصد آنان از جوانان بومی شهرســتان های 
المرد و مهر هستند. جشن تکمیل ظرفیت تولید 
این شرکت با حمایت و تامین مالی بانک صادرات 
ایــران، موجــب افزایش توان تولید آن به بیش از 
۳۰۰ هزار تن در سال )۳۰ درصد تولید آلومینیوم 
کشور( شده به نحوی که مجتمع صنایع آلومینیوم 
به تولید شــمش آلومینیوم در مقیاس ۱۴۴هزار 
تن، بیلت به میزان 86 هزار تن و اسلب به میزان 

7۰ هزار تن دست یافته است.

اخبار

8۶ هزار زوج ایرانی در سال ۱۴۰۰ 
از بانــک تجارت وام ازدواج گرفتند

شعب بانک تجارت سراسر کشور تا پایان آذرماه 
ســال جــاری تعداد 86 هــزار و 76۰ فقره وام 
قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان پرداخت 

کردند.
این بانک برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
و ســهولت شــرایط ازدواج جوانان کشور، وام 
قرض الحســنه ازدواج اعطا می کند. در همین 
راســتا در آذرماه ماه امســال به 2۰۴9۱ نفر از 
متقاضیــان ثبت نام کننده تســهیالت قرض 

الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
در این ماه 252۱ نفر از متقاضیان نیز با تشکیل 
پرونده در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
قــرار دارنــد که پس از تکمیل مدارک و معرفی 

ضامنین تسهیالت را دریافت می کنند.
بانــک تجارت تا پایان آذرماه ســال جاری در 
مجمــوع تعداد 86 هزار و 76۰ فقره وام ازدواج 
به زوج های جوان اعطا کرده است که با بررسی 
رونــد پرداختی هــای وام ازدواج در این بانک، 
شــاهد روند صعــودی عملکرد بانک تجارت از 

ابتدای سال تا پایان آذرماه هستیم.

سرپرست شعبه بیمه سرمد در 
استان خراسان رضوی معرفی شد

با صدور حکمی از ســوی رشــنوادی، مهدی 
حاجی حســینی به عنوان سرپرست مدیریت 
اســتان خراســان رضوی بیمه سرمد منصوب 

و معرفی شد.
نشســت کارکنان، مدیران و شبکه فروش این 
شــرکت در استان خراســان رضوی با حضور 
رســول ســاجدی معاون توســعه بازار، امور 
اســتان ها و شبکه فروش سرمد و معاون بانک 

صادرات استان خراسان رضوی برگزار شد.
در این مراسم، مهدی حاجی حسینی، سرپرست 
مدیریت اســتان خراسان رضوی، حکم خود را 
دریافت کرد و جایگزین جمشید خاتمی شد.

در حکــم رشــنوادی مدیرعامل بیمه ســرمد 
برای حاجی حســینی، بر کســب رضایتمندی 
مشــتریان و ذی نفعان، تــالش در ارتقای برند 
ســرمد و تقویت پایگاه اجتماعی شــرکت در 
اســتان، برنامه ریزی با هدف جذب و توســعه 
شــبکه فروش، توسعه فروش بیمه های زندگی 
به عنوان محصول استراتژیک شرکت و نظارت 
دقیــق فنــی و مالی و پیگیری وصول مطالبات 
تاکید شــده اســت. حاجی حسینی که از سال 
۱۳87 وارد صنعت بیمه کشــور شــده است، 
سابقه مدیریت سرپرستی بیمه کوثر در استان 

خراسان رضوی را در کارنامه دارد.
رســول ســاجدی در این مراســم، با اشاره به 
سیاســت های جدید شرکت بیمه سرمد برای 
توسعه بازار فروش و توجه ویژه به خرده فروشی 
گفت: با توجه  به تغییر رویکردهای بیمه سرمد 
تصمیم گرفته شــد تا نفس جدیدی در استان 
خراســان رضوی دمیده شــود. این تصمیم به 
معنی ناکارآمدی مدیران گذشته و فعالیت های 
آنان نیست، بلکه این تغییر به دلیل سیاست های 
پیش رونده و روبه رشــد بیمه سرمد انجام شده 
است. پس از این مراسم، مدیران بیمه سرمد با 
کیومرث جهانبانی، مدیر شــعب بانک صادرات 
خراســان رضوی دیدار کردنــد. جهانبانی در 
این دیدار اظهار داشــت: در حال حاضر بیش 
از ۴5۰۰ نفر از کارکنان و بازنشســتگان بانک 
صادرات در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه 
سرمد هستند و اگر خدمات این شرکت به آنان 
ایده آل باشد، هر یک از کارکنان بانک صادرات 
می توانند معرفی کننده خدمات بیمه ســرمد 
به جامعه باشــند. مدیر بانک صادرات خراسان 
رضــوی با بیان اینکه ســرعت ارائه خدمات و 
پاســخگویی به مشــتریان برای شرکت های 
بیمــه در حقیقــت یک ســرمایه گذاری برای 
آنها محســوب می شــود، گفت: متمرکز شدن 
فعالیت هــای بیمه گری در اســتان و تفویض 
اختیارات بیشتر به سیستم مدیریتی استان ها 
قطعــاً می تواند به کاهش مشــکالت و افزایش 
خدمات رسانی بیمه سرمد کمک شایانی کند. 

ساخت سی امین مدرسه توسط بانک مسکن در کشور
عضو هیات مدیره بانک مسکن در مراسم 
افتتاحیه مدرسه 6 کالسه شهدای بانک 
مســکن در روســتای کرکولی خراسان 
شــمالی از ساخت ۳۰ مدرسه در کشور 

توسط این بانک خبر داد.
آییــن افتتــاح مدرســه 6 کالســه 
شهدای بانک مسکن روستای کرکولی 
شهرستان راز و جرکالن استان خراسان 
شــمالی با حضــور فاضلیان عضو هیات 
مدیره بانک مسکن، مسعود ایزدی مدیر 
امور شــعب منطقه شرق کشور، مهدی 
احمــدی رییس اداره کل روابط عمومی 
و مرتضی ناصری مدیر شــعب اســتان 

خراسان شمالی برگزار شد.
در این مراسم مسووالن استانی از جمله 
حســین پور معاون سیاســی، امنیتی 
اســتانداری خراسان شمالی، امین فالح 
کوشکی مدیر کل اداره تجهیز و نوسازی 
مدارس خراسان شمالی، قدیمی رییس 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان راز و 

جرکالن حضور داشتند.
فاضلیــان عضــو هیــات مدیره بانک 
مســکن در این مراســم نقش توســعه 
فضاهای آموزشــی اســتاندارد در رشد 
و شــکوفایی اســتعدادهای مناطق کم 
برخوردار را بســیار با اهمیت دانســت و 
گفــت: به فرموده مقــام معظم رهبری 
تمام مشــکالت کشــور با نگاه علمی به 

موضوعات حل خواهد شد.
وی با اشــاره به اهتمام بانک مسکن به 
توســعه علمی کشــور گفت: بر همین 

اساس و به پشتوانه شناخت از ظرفیت ها 
و استعدادی ذاتی فرزندان این مملکت، 
در بانک مسکن بر این باور هستیم که در 
سایه توسعه فضاهای آموزشی استاندار 
در کشــور می توانیم شــاهد شکوفایی 
اســتعدادهای درونــی عزیــزان دانش 
آمــوز در مناطق محروم و در نهایت حل 

مشکالت جامعه باشیم.
در ادامــه فاضلیان با ابراز خرســندی از 
ساخت مدارس شهدای بانک مسکن در 
سراسر کشور، این اقدام را در کنار انجام 
ســایر مســوولیت های اجتماعی بانک 
افتخارآمیز دانســت و گفــت: با افتخار 

اعالم می کنیم بانک مسکن تاکنون در 
امر ساخت ۳۰ مدرسه با سازمان تجهیز 
و نوسازی مدارس همکاری داشته است 
و این مســیر را ادامه خواهد داد تا روزی 
که دیگر شــاهد کمبود فضای آموزشی 

در کشور نباشیم.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعالم 
خبر برگــزاری مراســم های افتتاحیه 
مدارس دیگری در سایر استان ها همزمان 
با ســالروز تاســیس بانک مسکن ابراز 
امیدواری کرد تا استعدادهایی برخاسته 
از همین مدارس خّیرساز بتوانند با اعمال 
و رفتارشــان باعث توسعه در کشورمان 

شوند.
حســین پور معاون سیاســی، امنیتی 
اســتانداری خراسان شمالی نیز در این 
مراســم با اشاره به برخی خدمات بانک 
مســکن در بخش ســاخت مسکن، از 
کلیــه کارکنان، مدیران و اعضای هیات 

مدیره بانک مسکن تقدیر کرد.
وی در ایــن باره گفــت: به واقع از بانک 
مســکن خاطره ای جــز خیرخواهی، 
همراهــی و کمــک به مــردم در ذهن 
نداریم. بانک مسکن در ادوار مختلف با 
همراهی در طرح مســکن مهر و اکنون 
نیــز با قبول تعهــدات طرح نهضت ملی 

مســکن بــه عناوین مختلف در مســیر 
خدمت رسانی به مردم با دولت همراهی 
کرده، که از کلیه مدیران و کارکنان این 

بانک تقدیر و تشکر می کنیم.
وی ادامه داد: اکنون که در آستانه 25 دی 
ماه سالگرد تاسیس بانک مسکن شاهد 
برگــزاری مراســم افتتاحیه مدرســه 
شــهدای بانک مســکن در خراســان 
شــمالی هستیم، ضمن تبریک این روز 
ویژه به پرســنل خدوم بانک مسکن، آن 
را بــه فال نیــک می گیریم و امید داریم 
این تقارن منشاء اتفاقات پر خیر و برکت 

دیگری در استان باشد.
امین فالح کوشــکی مدیر کل نوسازی و 
تجهیز مدارس اســتان خراسان شمالی 
نیز بحث آموزش را محور اصلی توســعه 
در کشور دانست و گفت: هر اقدام بنیادی 
و زیرســاختی در راستای ارتقاء و تقویت 
آموزش، اســتقالل، پیشــرفت و توسعه 

کشور بسیار مهم و اساسی است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان 
خراســان شمالی در گزارشی مدرسه 6 
کالسه شــهدای بانک مسکن روستای 
کرکولی را پروژه ای دارای ۳2۰ متر مربع 
فضای آموزشــی و حدود ۱۰۰ مترمربع 
فضای ســرایداری و بهداشــتی و حدود 
۱6۰۰ مترمربع محوطه  معرفی کرد که 
بــا هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال در 
فاصله ۱6۰ کیلومتری از مرکز استان در 
نوار مرزی با کشــور ترکمنستان ساخته 

شده است.

کارآفرین منصوب شد مدیر آموزش بانک 
بــا حکم دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک 
کارآفرین، دکتر  رســول خوانســاری به عنوان 
مدیرآموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین 

منصوب شد. 
دکتر خلیل موفق معــاون مدیرعامل در امور 
توســعه سرمایه انسانی در مراسم معارفه مدیر 
آموزش و ارزیابی عملکرد بانک ، با بیان این که 
این مدیریت باید به تولید و خلق فکر ، اندیشه و 
خرد  کمک کند و این امر سرمایه گذاری برای 
سازمان محسوب می شود گفت: سازمانی موفق 
اســت که به موضوع آمــوزش نگاه بلند مدت ، 
کاربردی و حرفه ای  داشته باشد و ما نیز برای 
این که بانکی پیشرو و موفق باشیم باید به این 

موضوع توجه خاص کنیم.
 وی با بیان این که در صنعت بانکداری هر روز  
شاهد تحول در بخش های مختلف هستیم ادامه 
داد: برای عقب نماندن از  تحوالت باید به بحث 
آموزش کارکنان اهمیت بســزایی داد و  همه 
اجزاء بانک همراستا با تغییر و تحوالت در جهت 

نیل به اهداف بانک قدم های جدی بردارند.
 معاون مدیر عامل در امور توســعه ســرمایه 
انســانی  آموزش و توانمندســازی  کارکنان 
را ضــروری خوانــد و تاکیــد کــرد : قطعا ارائه 
محصوالت مختلف در ســازمان نشات گرفته از 
مطالعه و اندیشــه ای است که در پشت صحنه 
آن آموزش  فعال بوده است و در نهایت به تعالی 

و پیشرفت سازمانی منتج می شود.
موفق ادامه داد: مطالعه و اندیشــه در ســطوح 
مختلف از آموزش نشات می گیرند که   سازمان 
را  به ســمت پیشرو بودن  سوق می دهد ، این 
امر در زمان مدیریت دکتر بمان پور   به خوبی 
انجام شــده اســت و امیدواریم  با حضور دکتر 

خوانساری  شاهد  تحوالت بیشتری باشیم.
به گفته وی، تولید فکر و توســعه آن در سطوح 
مختلف از آموزش شــروع می شــود که مبتنی 
بر الزاماتی اســت که موجب می شــود سازمان 
بتواند متناسب با چالش های رقابتی و سازمانی، 
قابلیت ها و مهارتهایی که جنبه کاربردی دارد 

و ایجاد ارزش افزوده می کند را فراهم کند.
موفــق با تاکید بــر اهمیت یادگیری و یاددادن 
گفــت:  در کنار تمام اقدامــات و آموزش های 
موثری که در بانک انجام می شــود، بهتر اســت 
از ظرفیت های همکاران بانک نیز استفاده شده 
و همکاران بتوانند در عین اینکه یاد می گیرند 
بتوانند به سایر همکاران خود یاد بدهند و انتقال 
تجربه کنند. وی با اشــاره  به ســابقه مدیریتی 
دکتر خوانساری در بانک مرکزی ، وی را مدیری 

توانمند خواند که  با شــور جوانی اش می تواند 
برنامــه های تدوین شــده در  بخش مدیریت 
آمــوزش و ارزیابی عملکــرد را به منصه ظهور 
و بروز بهتر برســاند. معاون مدیر عامل در امور 
توســعه سرمایه انســانی  ایجاد اداره مدیریت 
عملکــرد  در کنــار  اداره آمــوزش را کاری 
هوشمندانه ای خواند که منجر به ارتقا خواهد 
شــد و افزود: این امر موجب می شــود تا نقاط 
قوت و ضعف شناســایی شده و به سمت ترمیم 
آنها پیش برویم.و امکان توانمندسازی کارکنان 

و تحقق فرآیند جانشین پروری تقویت شود.
دکتر رســول خوانساری مدیر آموزش وارزیابی 
عملکرد نیز در این مراســم با تشکر از اقدامات 
انجام شــده در  هر دو بخش آموزش و ارزیابی 
عملکــرد بانک در زمــان مدیریت دکتر بمان 

پورابــراز امیــدواری کرد که بتوانــد در ادامه 
مسیر فراهم شده کارهای خوبی انجام دهد.

وی فعالیــت هــای خود را به دوبخش آموزش و 
ارزیابی عملکرد تقســیم کرد و گفت: در بخش 
نخست ، ضرورت آموزش بر هیچ کس پوشیده 
نیســت مخصوصا در فضای رقابتی بین  بانکی 
کشــور؛ بانکی موفق اســت که بتواند عملکرد 
بهتری در بخش یادگیری و آموزش داشته باشد .
خوانســاری  بــا تاکید بر این کــه باید در کنار 
یادگیــری به موضوع  یــاددادن هم توجه کرد 
افــزود: بایــد بتوانیم در کنار آموز ش   بتوانیم 
از آنهــا برای آموزش دادن به ســایر همکاران 
اســتفاده کنیــم . در کنار ایــن بخش ارزیابی 
عملکرد نیز  از اهمیت باالیی برخوردار اســت 
و میزان اثر گذاری آموزش های انجام شــده را 

نشان می دهد.
مدیــر آموزش و ارزیابی عملکرد ابراز امیدواری 
کــرد که بتوانــد در بخش آمــوزش و ارزیابی 
عملکــرد از تجــارب دیگر نهادها و ســازمانها 

استفاده کرد.
دکتر مسلم بمان پور مدیر سابق آموزش و ارزیابی 
عملکرد نیز در این مراسم ، عملکرد مثبت  بخش 
آموزش در دوره مدیریت اش را حاصل  همکاری 
همکاران این مدیریت خواند و آنها را سرمایه های 

اصلی مدیریت آموزش خواند .
 وی  بــا بیــان این که زیر ســاخت های الزم 
بــرای ارائه آموزش هــای مختلف به همکاران 
بانک آماده اســت  گفت:  در یک ســال  و۱۰ 
مــاه گذشــته در بخش آمــوزش تالش بر این 
بــود که محوریت کارها بر اســاس انطباق آنها 
با اســتانداردهای بین المللی  تنظیم شــده و 

به پیش برود و در این راستا گام برداشتیم .

اخبار
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رئیس اداره محیط زیست شهرستان هفتکل اعالم کرد؛

کرایی بررسی استقرار عشایر  در منطقه حفاظت شده 
خوزســتان / گروه اســتان ها: طی عملیات گشت و 
کنترل مناطق ، وضعیت استقرار عشایر در منطقه 
حفاظت شده کرایی در حوزه استحفاظی شهرستان 
هفتکل توســط یگان حفاظت اداره محیط زیست 
شهرستان بررسی گردید.مسلم بُربُریان رییس اداره 
محیط زیست هفتکل در این خصوص اعالم نمود: 
هر ســاله با شروع فصل سرما بخشی از عشایر واقع 
در استان چهارمحال و بختیاری جهت سپری کردن 
پاییز و زمستان ، قشالق خود را در محدوده منطقه 
حفاظت شــده کرایی و اراضی واقع در شهرســتان 
هفتکل برپا کرده و از مراتع و چراگاه های موجود در 
این منطقه استفاده می نمایند.بربریان افزود: برخی 
از این عشــایر با دارا بودن دام مازاد بر پروانه چرا و 

تعلیف بیش از حد در منطقه کرایی موجبات تعارض 
بیــن خود و وحوش علفخوار به ویژه گونه حفاظت 
شده قوچ و میش ارمنی را فراهم نموده و حیات این 
جانداران را به مخاطره می اندازند.بربریان ادامه داد :  
عالوه بر موارد ذکر شده ، در سالهای اخیر گزارشات 
و شواهدی نیز مبنی بر شکار غیر مجاز توسط برخی 
از این عشــایر و درگیری با محیط بانان نیز وصول و 
پیگیری گردیده اســت.رییس اداره محیط زیست 
هفتکل گفت: در این راستا عالوه بر گشت و کنترل 
اراضــی مختلــف منطقه کرایی ، پروانه چرا و تعداد 
دام قانونی عشــایر بررســی و در خصوص شکار غیر 
مجــاز و تخریب محیط زیســت راهکار و تذکرات 

الزم ارائه گردید.

شهردار مشهد خواستار شد؛

خودداری شهرداران مناطق مشهد از تعریف پروژه های غیرضروری و بدون مطالعه
خراســان رضــوی / گروه اســتان ها: 
شــهردار مشهد گفت: بیش از ظرفیت 
پروژه تعریف و آغاز شــده اســت، لذا 
شهرداران مناطق از تعریف پروژه های 
غیر ضروری و بدون انجام مطالعه کافی 
خودداری کنند.سید عبدا... ارجائی در 
جلســه شورای شهرداران که با حضور 
معاون مالی و پشــتیبانی برگزارشــد، 
افزود: از نظر درآمدهای مالی وضعیت 
شــهرداری های مناطق آنطور که باید 
باشد نیست بنشینید و تصمیم بگیرید 
که چگونه می شــود ایــن وضعیت را 
سروسامان داد ما هم از این تصمیمات 
حمایــت می کنیم.وی بــا بیان اینکه 
هرجا الزم شــده از شهرداران حمایت 
کــرده ایم، اظهارکرد: لذا از شــما می 
خواهم که محکم کارکنید و تصمیمات 
الزم را برای بهبود وضعیت اتخاذ کنید، 
کجا تصمیم گرفته اید که از آن حمایت 
نشــده است؟ ارجائی با اشاره به اینکه 
می خواهم به جای یک شــهردار، ۱۳ 
شهردار داشته باشیم و شما مانند یک 
شــهردار عمل کنید خاطرنشان کرد: 

معاونــان و مدیران کل نیز باید بدانند 
پشتیبان شــهرداران هستند زیرا آنها 
خط مقدم مدیریت شــهری فعالیت و 
خدمات رســانی می کنند.وی افزود: 
نفــر اول و آخــر تصمیــم گیری برای 

مناطق شــهرداران هستند و معاونت 
ها نقش پشــتیبان را ایفا می کنند، لذا 
باید از ظرفیت های طرح جامع و طرح 
تفضیلی نهایت بهره را ببرید.شــهردار 
مشــهد گفت :از شهرداران انتظار دارم 

به نمایندگان مجلس و اســتاندار نامه 
بنویسند و بگویند با طرح های تفضیلی 
چه کرده اند وآنها را آگاه کنند از روزی 
کــه طرح تفضیلی جدیــد در منطقه 
9و۱۱ اجرائی شــده چه تعداد پرونده 

در دســتگاه قضائی تشکیل شده است.
رجائی با تقدیر از اقدامات و تالشــهای 
انجام شــده از سوی شهرداران مناطق 
تاکیدکرد: اما با همه این تالشها وضعیت 
کنونی مناطق قابل قبول نیست و باید 
بــرای بهبود آن تالش بیشــتر انجام 
شــود.وی افزود: تعریــف پروژه جدید 
ممنــوع و در صــورت نیاز باید با دقت 
و مطالعه کافی اینکار انجام شــود،این 
درحالی است که در لیست پروژه هایی 
که از سوی مناطق ارائه داده اند پروژه 
غیر ضروری زیاد دیده می شــود و باید 
حذف شود.شهردار مشهد ادامه داد: از 
شــهرداران مناطق به جد می خواهم 
روی بیت المال و حق الناس حســاس 
باشند و از کنارآن به سادگی رد نشوند.
وی در ادامه به موضوع تشویق و تخفیف 
های درنظر گرفته شده برای بازآفرینی 
محالت هدف نیز اشــاره کرد و گفت: 
مصوبه شورای شهر را دوباره بخوانید و 
در پهنه هایی که مصوب شده کار مردم 
را راه بیندازید و زیاد ســخت نگیرید و 

کارمردم را تسهیل کنید.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی خبر داد؛

برگزاری اولین نشست قرارگاه 
مانع زدایی واحدهای صنعتی 

استان خراسان رضوی
خراســان رضوی / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 
گفت : نخســتین نشســت قرارگاه عملیاتی 
مانع زدایــی واحدهــای تولیدی اســتان  در 
شــهرک صنعتی خیام در شهرستان زبرخان 
برگزار شــد. علی بهرامی زاده در حاشــیه این 
نشســت اظهار کرد: نشســت قرارگاه مرکزی 
مانع زدایــی بــا همکاری و مشــارکت هفت 
دســتگاه و نهاد دولتی در خراســان به دستور 
اســتاندار محترم تشــکیل شــده است. وی 
افزود: در این چهارچوب شــرکت شهرک های 
صنعتی در ۳محور پیگیری و بررســی نیازها 
و زیرســاخت های شــهرک های صنعتــی و 
پاالیــش واحدهای فعــال، نیمه فعال و راکد 
مســتقر در این شــهرک ها حضور دارد و ارائه 
مشاوره و کمک به واحدهای راکد و تعطیل و 
پیگیری اجرا و به بهره برداری رســاندن طرح 
های صنعتی در دســتور کار قرار گرفته  است. 
رئیــس هیأت مدیره شــرکت شــهرک های 
صنعتی خراســان رضوی گفت: حفظ جریان 
تولید در واحدهای فعال و به ظرفیت  حداکثر 
رسانی این واحدها و تالش در جهت راه اندازی 
و به بهره برداری رســاندن طرح های صنعتی 
در اســتان به جدیت در دســتور کار است.وی 
با اشــاره به اینکه حــدود۳2۴ واحد صنعتی 
راکد در شهرکهای صنعتی استان وجود دارد، 
گفت: شهرک صنعتی خیام دارای ۳۰6 واحد 
صنعتــی اســت که از این  تعــداد 2۰۰ واحد 
فعــال، ۴7 واحــد راکد و 6۴ طرح صنعتی در 
حال احداث ســوله و نصب تجهیزات هستند. 
بهرامی زاده خاطرنشــان کــرد: عارضه یابی 
واحدهــای نیمه فعالی که قــادر به فعالیت با 
ظرفیت کامل خود نیســتند، حفظ واحدهای 
فعــال موجود و جلوگیری از بروز مشــکالت 
از دیگــر برنامه هــای این قرارگاه اســت. وی 
درانتها اعالم نمود : نشســت های این قرارگاه 
پنجشــنبه های هر هفتــه و هربار در یکی از 
شــهرک های صنعتی استان برگزار می شود و 
مواردی که در این جلســات قابل حل نباشــد 
به قرارگاه مرکزی در اســتانداری جهت اتخاذ 
تدابیر الزم ارجاع می شود.مرکز شهرستان 56 
هــزار نفری زبرخان در ۱۰۰ کیلومتری غرب 

مشهد واقع است.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان:

ساماندهی امور خیرین در حوزه 
مهارت آموزی ضروری است

اصفهان / گروه اســتان ها: با هدف تشــریح 
راهکارهــای همــکاری خیریــن در امــر 
آموزشــهای فنی و حرفه ای، دومین جلســه 
مجمــع خیرین مهارتی در تاریخ بیســت و 
یکــم دی مــاه ۱۴۰۰  با حضور آرش اخوان 
طبســی مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه ای 
اســتان، عبــاس مهدیان معــاون آموزش، 
پژوهــش و برنامه ریزی اداره کل، علی براتی 
رییس اداره آموزش، غالمحســین حمیدی 
کارشــناس اداره آموزش و جمعی از خیرین 
اصفهان در سالن کنفرانس اداره کل تشکیل 
گردید.اخوان طبســی تشریح قانون حمایت 
خیرین از آموزشهای فنی و حرفه ای، بررسی 
نحوه ثبت و تشکیل رسمی مجمع و  تشریح 
راهکارهای همکاری خیرین در آموزش های 
مهارتی را از برنامه های این جلســه دانست.
مدیــر کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان، هدف اصلی تشکیل مجمع خیرین 
مهارتی در اصفهان را ساماندهی امور خیرین 
در حــوزه مهارت آمــوزی، کمک و حمایت 
در راســتای هم افزایی و همسویی مجموعه 
دولتی و غیردولتی، سوق دادن افراد نیازمند 
بــه مهارت آموزی و اشــتغال آبرومند، تهیه 
نقشه راه پیشنهادی با اهداف مشخص توسط 
حاضرین، آســیب شناسی و ... بیان نمود.در 
ادامه معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان 
اصفهان در خصوص تشــریح راهکاری های 
خیرین در انجام حمایت های مالی و فرآیندی 
به بحث های عمرانی، تجهیزات، کتاب ها  و 
نرم افزارها، مربی، مشــاور و هدایت آموزشی 
شغلی، ســامانه ها، محققین و پژوهشگران، 
آموزش و توانمندســازی ، آزمون و سنجش 
صالحیت حرفه ای، مســابقات ملی مهارت، 
ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ... اشاره کرد 
و افــزود: در این خصوص ســامانه ای ایجاد 
گردد که کلیه نیازهای مهارت آموزی مطرح و 
اطالع رسانی کامل و جامع در اختیار خیرین 
استان قرار گیرد.در پایان مقرر گردید جلسه 
بعدی در تاریخ سوم بهمن سال جاری برگزار 

و جمع بندی های الزم صورت پذیرد.

نشست تعاملی ارتقاء سواد 
مخابراتی اصحاب رسانه استان 

اصفهان برگزار شد
اصفهان / گروه اســتان ها: نشســت تعاملی ارتقاء 
ســواد مخابراتی اصحاب رسانه استان اصفهان با 
حضور جمعی از مسئولین مخابرات منطقه اصفهان 
و اصحاب رســانه استان برگزار شد.فرشته صبائی 
رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در 
این جلسه ضمن تشکر از همکاری مدیریت خانه 
مطبوعات و اصحاب رسانه در جهت برگزاری این 
جلســه گفت: هدف از این جلسه آشنایی ضمنی 
اصحاب رسانه و مطبوعات با مفاهیم اولیه مخابراتی 
در بخش های مختلف ثابت، سیار و سرویس های 
باند پهن است که می تواند نقش مهمی در ارتقاء 
سطح دانش این عزیزان در مواجهه با مفاهیم عرصه 
ارتباطات داشته باشد.گفتنی است در این جلسه 
حمیدرضا عســگری رئیس اداره بازاریابی و امور 
مشــتریان، بهنام میرزا رئیس اداره امور مشتریان 
ارتباطات ســیار، شــاهین ملک زاده رئیس اداره 
فروش خانگی تلفن ثابت، هادی عطار زاده رئیس 
اداره خدمات پس از فروش و امیر کالنتر رئیس اداره 

فروش خانگی به ایراد سخن پرداختند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان خبر داد؛

گذاری خدمات راه و شهرسازی  وا
گلستان به دفاتر پیشخوان استان 

گلستان / زهرا کارزگر
مدیرکل راه و شهرســازی استان گلستان گفت: 
خدمات راه و شهرسازی استان گلستان به دفاتر 
پیشخوان واگذار شد.محبوبی اظهار کرد: اداره کل 
راه و شهرســازی استان گلستان طی تفاهم نامه 
سه جانبه ای که با انجمن صنفی دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت و اداره کل پست استان گلستان به 
امضا رســانده است، ۱۰خدمت دارای شناسه از 
سازمان اداری و استخدامی را به دفاتر پیشخوان 
دولت در سطح استان واگذار کرده است.وی افزود: 
امیدواریم با پیگیری های کارگروه توسعه دولت 
الکترونیک، خدمات بیشــتری از اداره کل را به 

دفاتر پیشخوان دولت برون سپاری کنیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل عنوان کرد؛ 

تامین سوخت بیش از 9۰۰ پرواز در 
گیری هواپیمایی اردبیل  مرکز سوخت 
اردبیل / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از سوخت رسانی 
به بیش از 9۰۰ پرواز در نه ماه نخست سال جاری 
در سطح استان خبر داد.سید حجت مدنی ضمن 
بازدید از ســوختگیری هواپیمایی اردبیل درباره 
جزئیات ســوخت رســانی به هواپیماها در مرکز 
سوخت گیری منطقه افزود: در 276 روز گذشته 
از سال جاری یک میلیون 97۳ هزار لیتر سوخت 
برای 9۰5 پرواز تامین شــده که این رقم در ســال 
99 یک میلیون 8۴2 هزار لیتر برای ۱۰۰7پرواز 
بوده اســت.وی اظهار کرد: مصرف این فرآورده در 
بازه زمانی یاد شــده نســبت به مدت مشابه سال 
قبل 7 درصد رشد داشته است.مدنی تصریح کرد: 
مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل از طریق دو 
دســتگاه REFULLER بــا ظرفیت 6۰ هزار 
لیتری وظیفه سوخت رسانی به ناوگان هواپیمایی 

کشور را به عهده دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خبر داد؛ 

 کاهش 5۰ درصدی بارندگی 
در استان ایالم، طی سال جاری  
ایــالم / گروه اســتان ها: علــی پوراحمد در جمع 
نماینده کشــاورزان برتش و اعضای هیأت مدیره 
تعاونی های کشاورزی دهلران اظهار داشت: با توجه 
به خشکسالی های مکرر و به تبع آن کاهش فزاینده 
منابع آبی و از طرفی دمای باالی هوا و تبخیر شدید 
ناشی از آن ، مدیریت و صرفه جویی در همه ابعاد 
مصرف امری ضروری و الزم االجراست.وی افزود: 
نصب کنتور حجمی هوشــمند یکی از ابزارهای 
کنترلــی مصرف اســت که برابــر قانون ضروری 
اســت همه بهره برداران، تاسیســات خود را به آن 
مجهــز نمایند در غیر این صورت در ابتدا با تغییر 
تعرفه برق مصرفی و سپس لغو پروانه بهره برداری 
مواجه خواهند شد.مدیرعامل آب منطقه ای ایالم 
به اختصاص ســهم آب اســتان از سد کرخه برای 
اراضی کشاورزی منطقه دهلران هم اشاره و یادآور 
شد: امسال علی رغم کاهش شدید حجم آب سد 
کرخه و مشکالت استان خوزستان ، آب برای کشت 
پاییزه در اختیار کشاورزان شبکه های آبیاری دشت 
عباس ، عین خوش و فکه قرار داده شده و همه تالش 
خود را خواهیم کرد که تا پایان فصل این روند ادامه 
داشته باشد ، وی افزود : البته تحقق بارشهای پیش 
بینی شده برای تثبیت تراز آب در باالی تراز تونل 
دشت عباس پیش نیاز تحقق این موضوع خواهد 
بودوی به دغدغه شرکت آب منطقه ای در تأمین آب 
در بخش های مختلف منجمله کشاورزی پرداخت 
و اظهار داشــت: کشــاورزان عزیز با رعایت الگوی 
مصرف، نصب کنتور حجمی هوشمند و پرداخت 
حقوق دولتی کما فی سابق همکاری نمایند تا از 
این شرایط حساس به سالمت عبور کنیم.گفتنی 
است؛ در این نشست نماینده کشاورزان و اعضای 
تعاونی ها مشــکالت خود را در حوزه های تأمین 
نهاده های کشاورزی، خرید تضمینی محصوالت 
 و تقویــت تعاونی ها و تســهیالت خشکســالی 

مطرح کردند.

استانها 6

ج: رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر کر

شورای ششم اهتمام ویژه ای در ارائه خدمات الکترونیک دارد

البرز / گروه اســتان ها: رئیس کمیســیون برنامه بودجه شورای اسالمی 
کالنشهر کرج گفت:شورای دوره ششم اهتمام ویژه ای در ارائه خدمات 
الکترونیک و افزایش رضایت شــهروندان داردعمار ایزدیار در جلســه 
بررســی توســعه زیر ســاخت فنی و نحوه اجرایی و مدیریتی خدمات 
الکترونیک که در آرامستان بهشت سکینه)س( برگزار شد؛ اظهارداشت:از 
ابتدای شورای ششم تاکنون یکی از موارد که مورد تاکید بوده،این بحث 
اســت.رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای اسالمی کالنشهر کرج  به 

توسعه ارائه خدمات هوشمند و الکترونیک در بهشت سکینه)س( اشاره 
کرد و عنوان داشت:کمیســیون شهرهوشــمند از سازمان ها و مناطقی 
که اقداماتی در راســتای ارائه خدمات الکترونیک به شــهروندان انجام 
می دهند،استقبال می کند تا بتوان به نتایج قابل قبولی رسید.ایزدیار ابراز 
کرد:در این میان از توان و ظرفیت باالی استارتاپ ها و گروه های نوآور و 
صاحب ایده می توان بهره برد تا کرج را به سمت شهر هوشمند هدایت کرد.

ناظر شــورای اسالمی کالنشهر کرج در سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری کرج یادآور شد:طی دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در کشــور و اعمال محدودیت ها، بســیاری از خانواده های سوگوار 
نتوانســتند آن طــور که باید مجالــس ترحیم و عزاداری برای عزیزان از 
دســت رفته برگزار کنند که در این زمینه با اجرای طرح یادکد،بخش 
قابل توجهی از خالء موجود در این زمینه برطرف خواهد شد و در بستر 
فضای مجازی تمامی مراسم ها برگزار می شود.وی افزود:در این راستا از 
سوی شرکت مربوطه نیازسنجی های مورد نیاز انجام و پلتفرم متناسب 

با نیاز خانواده های عزادار تهیه می شود.

اعضای شورای شهر با الیحه اصالحیه بهای خدمات شهرداری 
کردند موافقت 

رئیــس کمیســیون برنامه بودجه شــورای اســالمی کالنشــهر کرج 
گفت:اعضای شــورای اسالمی کالنشــهر کرج در جریان بررسی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری با تصویب اصالحیه بهای خدمات شهرداری 

موافقت کردند.ایزدیار با اشاره به اصالحیه بهای خدمات اظهار داشت:به 
منظور ســاماندهی درخواســت های مربوط به تراکم های مازاد بر طرح 
تفصیلی در کاربری های مختلف که بعضاً تناســب شــهری را با چالش 
مواجه می نماید و نیز با هدف ایجاد تناســب و کنترل رشــد همگون 
شــهر،واقعی ســازی اخذ هزینه خدمات عمومی با این الیحه موافقت 
شــد.رئیس کمیســیون برنامه بودجه شورای اسالمی مرکزاستان البرز 
تصریح کرد:این موافقت به منظور ایجاد توازن منطقه ای با تمایز مناطق 
برخــوردار و کــم برخوردار در دریافت بهای خدمات ناشــی از افزایش 
تراکم به منظور توســعه ســطح اشغال،ایجاد کنسول طبقه مازاد نسبت 
بــه ضوابــط پایه مصوب طرح تفصیلی و دســتور العمل های مصوب در 
کاربری های مختلف مســکونی،تجاری،اداری، خدماتی و حریم شــهر و 
... توســط شــهرداری اصالح می شود.ایزدیار بیان کرد:اگر این هزینه ها 
برای اداره شــهر از محل عوارض و بهای خدمات تأمین نشود،شــهر از 
شاخصه های مناسب برای زیست و رفاه شهری محروم خواهد شد.عضو 
شــورای اسالمی کالنشــهر کرج تاکید کرد: امروز کالنشهر کرج نسبت 
به ســالیان قبل، روان تر اســت و در هر نقطه از شــهر،پروژه های عمرانی 
با هدف رفاه شــهروندان در حال انجام اســت و این همه جز با تکیه بر 
درآمدهای شهروندی از محل عوارض و مشارکت های همشهریان میسر 
نمی شود.رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای اسالمی کالنشهر کرج 
درپایان اضافه کرد:افزایش تعرفه ها به صورت ســاالنه،بر اســاس منطق 
اقتصادی و طبق شاخص هزینه های اداره شهر صورت خواهدپذیرفت.

خبر ویژه

زهرا کارزگر:  منطقه 2 گرگان
مراسم بزرگداشت یاد ونام  پاسدار رشید اسالم شهید بزرگوار علیرضا یگانه برادر همکار گرامی رضا 
یگانه در محل نمازخانه اداره گاز منطقه دو گرگان برگزار شــد.در این مراســم که پس از اقامه نماز 
ظهر و عصر انجام شد، حجت االسالم موسوی پور امام جماعت گاز منطقه 2 ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره این شهید بزرگوار، مطالبی را در خصوص جایگاه ارزشمند شهیدان، زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره آن بزرگواران وانتقال فرهنگ و ایثار به آیندگان ارائه کرد. در ادامه کارکنان اداره گاز گرگان 
پس از قرائت فاتحه، به مقام باالی این شهید بزرگوار و شهدای جنگ تحمیلی ابراز ارادت کردند.

برگزاری مراسم یادواره شهید بزرگوارعلیرضا یگانه 
گاز در اداره 
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كوتاه از آموزش

کودکان به راه ناتمام خودکشی می رسند؛ وقتی 

خودکشی های تلخ کودکانه
سال گذشته تعدد اخبار مرتبط با خودکشی 
و به ویژه خودکشی کودکان و نوجوانان تلخ 
و قابل توجه بود. خودکشی های فردی یا به 
صــورت گروهی در میان دانش آموزان در 
شهر های مختلف ایران رخ می داد و خبرساز 
می شد، در حالی که مشخص نبود علت این 
ماجرا چیست؟ گاهی علت عدم توانایی مالی 
خانواده ها برای تامین مایحتاج آنان عنوان 
می شد و گاهی نیز علت مشخص نبود. این 
درحالی بود که هیچ آمار رسمی هم از میزان 
خودکشــی در میان کــودکان و نوجوانان 
وجود نداشــت.با این حال مطالعات انجام 
شــده توسط انجمن دفاع از حقوق کودک 
نشــان می دهد طی ســال های 9۰ تا 99 
بیش از 25۰ کودک در کشور ما خودکشی 
کرده اند. البته آمار احصا شده تنها مربوط 
به مواردی بود که رســانه ای شــده اند. از 
سوی دیگر بر اساس آماری که ثبت احوال 
ارائه داده اســت خودکشی، پنجمین دلیل 
مرگ ومیر نوجوانان و جوانان در کشــور به 
حســاب می آید.بر اساس پژوهش انجمن 
دفــاع از حقــوق کودک، فقــر 8 درصد، 
مشــکالت آموزشی 26 درصد، درگیری با 
خانواده 28 درصد، روابط عاطفی 5 درصد، 
تجاوز 8 درصد، تحت تأثیر فیلم و ویدئو 5 
درصد و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری 
2۰ درصد از خودکشــی ها را تشکیل داده 
اســت. شهر های تهران، اصفهان و همدان 
نیز بیشــترین آمار خودکشی را داشته اند.

در این بین، اما مشــخص نیست که به چه 
علــت کودکان و نوجوانان ما این روز ها در 
مواجهه با مشــکالت راه حل خودکشی را 
انتخــاب می کنند آن هــم در جهانی که 
بهره گیری از روانشناســان و مشاوران هم 
فراگیر است و هم به شدت توصیه می شود. 
گرچه که در کشور ما پرداخت هزینه های 
روانشــناختی و مشاوره چندان هم آسان 
نیســت، موضوعی که می تواند به عنوان 
یکی از موانع پیشــگیری از خودکشــی 

شناخته شود.

افزایش مصرف مواد مخدر در میان 
کودکان و نوجوانان

در همین رابطه با دکتر فاطمه منفرد پویا، 
روانشــناس ســالمت درباره کاهش سن 
خودکشــی در ایران و شــیوع آن در میان 
کــودکان و نوجوانــان، می گوید: در حال 
حاضر با افزایش خودکشــی در جامعه و 
کاهش سن خودکشی مواجه شده ایم که 
علل گوناگونی دارد. مصرف مواد مخدر یکی 
از این علل است. متاسفانه سن مصرف مواد 
مخدر بسیار کم شده است. به عنوان مثال 
می توان گفت مصرف مخدر گل را بسیاری 
از نوجوانان تجربه کرده اند و حتی می توانم 
بگویم بسیاری از بچه هایی که هنوز به سن 
نوجوانی نرســیده و 9 یا ۱۰ ســال بیشتر 
ندارند هم مصرف گل، شیشــه یا الکل را 
تجربــه کرده اند. مصرف این مواد تا مدتی 
حــال مصرف کننــده را خوب کرده و به او 
انرژی می دهد، اما بعد از این مدت حال فرد 
را بد می کند و عوارض ناخوشایند روحی و 
جسمی بر جای می گذارد. این موارد را در 
بین مراجعانم در سنین مختلف کودک و 

نوجوان مشاهده کرده ام.وی با بیان اینکه 
مصرف این مواد باعث افســردگی و خشم 
شده و فرد را در شرایطی قرار می دهد که 
مرتکب اعمالی مانند خودکشی یا دگرکشی 
شود، اظهار می کند: یکی دیگر از این عوامل 
فضای مجازی است. وقتی افراد در فضای 
مجازی اعالم می کنند که قصد خودکشی 
دارنــد در واقع راهکار این مســاله را ارائه 
داده و باعث می شــوند که سایرین نسبت 
به روش های خودکشی، عوامل موفقیت یا 
عدم موفقیت در خودکشــی، یا کاربرد آن 
بــرای اینکه خانواده را وادارند که به آن ها 
گــوش کنند، آگاهی پیدا کنند. تمام این 
موارد می تواند باعث افزایش آمار خودکشی 
و کاهش ســن خودکشی کنندگان شوند.

وی می گویــد: یک نوجوان با راهکار های 
حل مســاله آشنا نیســت بنابراین اولین 
مشــکل باعث افکار خودکشــی یا اقدام 
به خودکشــی توسط او می شود. بار ها در 
کلینیک مشاهده کرده ام که مراجعان کم 
ســن و ســال من اعالم کرده اند که قصد 
خودکشــی دارند، این زندگی چه معنایی 

برای ما دارد.وی در پاســخ به این ســوال 
کــه فقر اقتصادی چــه تاثیری بر افزایش 
تمایل به خودکشی در میان افراد کم سن 
و ســال دارد، عنوان می کند: من چندان 
هم فقر را عاملی برای خودکشی این گروه 
سنی ندیده ام، اما مساله این است که فقر 
زیربنای خشــم اســت و فرد را خشمگین 
می کند به همین دلیل هم نوجوان ممکن 
اســت بیشتر پرخاشگر شود؛ بنابراین فقر 
می تواند یکی از عوامل خودکشــی باشد، 
اما عاملی مســتقیم نیســت.وی، درباره 
اینکه چه شــرایطی باعث شده که بچه ها 
در کشور ما به راحتی دست از جان بشویند 
و خودکشی کنند، بیان می کند: افسردگی 
در کودکان زیاد مشاهده می شود، که یکی 
از دالیل آن سرشــت افراد است. البته این 
نکته هم مهم است که برخی افراد به دلیل 
ساختار های مغزیشان غمگین تر هستند، 
بنابراین موضوع سرشــت مهم است. یک 
کودک افســردگی خود را با دل درد نشان 
می دهد و کودک دیگر واکنشی دیگر دارد. 
به همین دلیل هم نمی توانیم بگوییم چرا 

کودکان به خودکشــی فکر می کنند، زیرا 
غم بچه ها هم غم است و به اندازه خودشان 

بزرگ است.

معنای زندگی را از دست داده ایم
وی عنــوان می کند: در میان تمام افرادی 
که ممکن است در شرایطی به خودکشی 
فکر کنند غالبا افرادی که دارای اختالالت 
روانشناختی هستند دست به خودکشی 
بزنند این مساله درباره کودکان و نوجوانان 
هم صادق اســت و افزایش خودکشــی و 
کاهش ســن خودکشی نشان می دهد که 
اختالالت روانی در کشــور افزایش یافته 
است. از یک سو بیشتر کودکان تک فرزند 
هستند و در خانواده هم صحبتی ندارند از 
سوی دیگر جامعه هم به شدت کمال طلب 
شده و خانواده ها آنچنان به عامل موفقیت 
اهمیت می دهند که کودک را تحت فشار 
می گذارند که در زمینه یا زمینه هایی موفق 
شوند، در این شرایط بچه حس ناتوانی کرده 
و ممکن است اقدام به خودکشی کند. در 
واقع سبک زندگی در خانواده ها نیز تغییر 
کرده است؛ بنابراین فقر، طالق، مصرف مواد، 
اختالالت روانشناسی، سبک فرزندپروری، 
تغییر ایده آل ها و ... همگی مجموعه عواملی 
هستند که باعث شده خودکشی افزایش 
پیدا کند یا ســن آن کاهش یابد، آنهم در 
میان افرادی که آسیب پذیرتر هستند.وی 
با بیان اینکه یکی از راهکار های پیشگیری 
از خودکشی آن است که افراد فارغ از سن 
و سالشان معنا را در زندگی خود پیدا کنند، 
گفت: در جامعه ما تقریبا معنا گم شــده 
اســت یعنی افراد علت زندگی کردن خود 
را نمی دانند. جامعه ما از جامعه ای سنتی 
به ســمت جامعه ای مدرن و پست مدرن 
رفته اســت و مواردی از زندگی آدم ها در 
جامعه ما گرفته شده، اما چیزی به جای آن 
داده نشده است؛ بنابراین گم شدن معنای 
زندگی در جامعه ما نیز از دیگر عواملی است 

که باعث افزایش خودکشی شده است.

7جامعه
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان 

کنکور پیام نور  بدون 
مدیــر کل روابط عمومی دانشــگاه پیام 
نــور زمان و نحوه ثبــت نام غیرحضوری 
پذیرفته شــدگان کارشناســی بر اساس 
سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور را اعالم 
کرد .محسن حیدری گفت: تمام پذیرفته 
شــدگان کارشناسی بر اســاس سوابق 
تحصیلی دانشــگاه پیــام نور از امروز 26 
دی مــاه لغایت 2 بهمن ماه فرصت دارند 
بــرای ثبت نام و پذیرش غیرحضوری به 
reg. سیســتم گلستان دانشگاه به نشانی

pnu.ac.ir مراجعــه کننــد. وی به زمان 
مراجعه حضوری دانشــجویان اشــاره و 
تصریــح کرد: بعد از تکمیل مراحل ثبت 
نام، دانشــجویان باید از 27 دی ماه الی 
۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، برای تشکیل پرونده 
فیزیکــی و ثبت پذیــرش نهایی به مرکز 
قبولی خود مراجعه کنند.مدیرکل روابط 
عمومی دانشــگاه پیام نور اظهار داشت: 
دانشــجو پس از مراجعه حضوری شماره 
دانشــجویی دریافت می کند و از تاریخ 2 
بهمن ماه می تواند به سیســتم گلســتان 
مراجعه و برای انتخاب واحد اقدام کند.

 اعالم مهلت مجدد 
ثبت نام آزمون قضاوت

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه از تعیین 
مهلت مجدد برای ثبت نام آزمون قضاوت 
۱۴۰۰ )جــذب عمومی( خبر داد. بر این 
اســاس داوطلبــان از امروز یکشــنبه تا 
سه شنبه 28 دی ماه برای ثبت نام فرصت 
خواهند داشت.پیش از این معاونت منابع 
انســانی قوه قضائیه با صدور اطالعیه ای 
در خصوص آزمون جذب عمومی تصدی 
منصب قضا ســال ۱۴۰۰ اعالم کرده بود؛ 
داوطلبان دانشــگاهی و حوزوی متقاضی 
ثبت نام و شــرکت در آزمون استخدامی 
تصدی منصب قضا در ســال ۱۴۰۰ برای 
ثبت نــام در این آزمون تا ۱2 دی فرصت 
دارند.قوه قضائیه مهلت ثبت نام در آزمون 
جذب عمومی تصدی منصب قضا ســال 
۱۴۰۰ را تا روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه 
تمدید کرد.گفتنی اســت؛ زمان برگزاری 
آزمون منصب قضا روز جمعه ۱۳ اســفند 
ماه ۱۴۰۰ است. همچنین متقاضیان در 
صورت مواجه شــدن با هرگونه مشــکل 
در رونــد ثبت نــام می توانند با شــماره 

۳627۰۰6۱-۰26 تماس بگیرند.

 ثبت نام تکمیل ظرفیت 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

تا ۲۷ دی ماه
با توجه به مصوبه نوزدهمین جلســه ۱۱ 
دی ماه ۱۴۰۰ شورای سنجش و پذیرش 
دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی، 
مقرر شــد مرحلــه تکمیل ظرفیت برای 
رشــته محل هایی که ظرفیت آنها خالی 
مانــده، همراه با رشــته محل های جدید 
انجام شود.دانشــگاه آزاد در اطالعیه ای 
اعالم کرد: آن دســته از داوطلبان شرکت 
کننده درآزمون کارشناســی ارشد سال 
۱۴۰۰ که براساس کارنامه صادره از سوی 
ســازمان سنجش آموزش کشور مجاز به 
انتخاب رشــته در دانشــگاه آزاد اسالمی 
شــده اند و عالقه مند به انتخاب رشــته/
محل های دایر در  این دانشــگاه هستند، 
تا روز دوشــنبه 27 دی ماه مهلت دارند 
با اســتفاده از کد دسترسی انتخاب رشته 
www.azmoon. بــا مراجعه به ســامانه

org  نســبت بــه انتخــاب حداکثر ۱۰۰ 
کدرشته، محل از مجموعه های امتحانی 
مجاز اقدام کنند.گفتنی اســت؛ ثبت نام 
تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 
۱۴۰۰ دانشــگاه آزاد اســالمی برای آن 
دســته از داوطلبان کــه مجاز به انتخاب 
رشــته شــده اند از روز - چهارشنبه -22 

دی ماه  آغاز شد.

 آزمون وکالت ۲۰ اسفند 
برگزار می شود

ســخنگوی اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگســتری ایران )اســکودا( از 
برگزاری قطعی آزمون کارآموزی وکالت 
در تاریخ بیســتم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ 
خبــر داد.ابراهیم کیانی ضمن اعالم خبر 
رفــع برخــی موانع در برگــزاری آزمون 
وکالت ســال جاری، افزود: افزود: آگهی 
آزمــون کارآموزی وکالت حداکثر تا روز 
دوشنبه از طریق سایت سازمان سنجش 
به نشــانی sanjesh.org منتشر خواهد 

شد.

آیا صادرات پرندگان زینتی و 
پرورشی منع قانونی دارد؟

آیا می توانید دنیا را بدون پرندگان تصور 
کنیــد؟ گوش دادن بــه صدای پرندگان 
آرامش خاصی به انســان می دهد و می 
تواند برای ساعاتی انسان را از سر و صدای 
زندگی شهرنشینی دور کند، بر این اساس 
چند سالی است که نگهداری از پرندگان 
زینتــی در منازل رواج و بر این اســاس 
صــادرات این گونه ها نیز افزایش یافته و 
از آنجــا که ایران مهد گونه های متنوعی 
از انــواع پرندگان اســت از این رو توجه 
کشــورهای زیادی به این مساله معطوف 
شده است. البته کارشناسان معتقدند که 
پرورش پرنــدگان زینتی می تواند یکی 
از ســودآورترین کسب و کارهای امروزی 
باشد، چون امروزه کمتر کسی است که در 
خانه خود پرنده زینتی نداشته باشد، برخی 
کارشناسان و پرورش دهندگان پرندگان 
زینتی بر این عقیده اند که می توان از این 
ظرفیت اســتفاده کرد و با ایجاد کسب و 
کارهای کوچک و خانگی این پرندگان را 
به خارج از کشور نیز صادر کرد، بر اساس 
گزارش های به دســت آمده کشورهای 
بلژیک، هلند، دانمارک، پرتغال، امارات، 
ایــران، آفریقای جنوبی، مالزی و آمریکا 
کشــورهای برتر صــادر کننده پرندگان 
زینتــی هســتند. این موجــودات زیبا و 
دوست داشــتنی در کشورهای همسایه 
ایران نیز طرفداران بسیاری دارد به طوری 
که صادرات پرندگان زینتی از ایران به این 
کشــورها انجام می گیرد که چندی پیش 
یکی از این اقدامات خبرساز شد و شهاب 
الدین منتظمی مدیرکل دفتر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش ســازمان حفاظت 
محیط زیست در این باره گفت: صادرات 
پرندگان پرورشــی منــع قانونی ندارد و 
ســازمان محیط زیســت می تواند مجوز 
صــادرات آن را صــادر کند. اخیرا مجوز 
صادرات 85۰ قطعه پرنده زینتی به کویت 
با امضای رئیس  اداره کل محیط زیست 
اســتان خوزستان صادر شده بود، در این 
مجوز صحبت از انتقال هوایی ۳۰۰ قطعه 
قناری، ۱۰۰ قطعه بلبل خرما، ۱۰۰ مرغ 
مینای پرورشــی، ۱5۰ قطعه فنچ و 2۰۰ 
قطعه جوجه مرغ بوده اســت. منتظمی 
در ایــن باره افزود: از نظر قانونی، تجارت 
گونه های وحشــی، صــادرات و واردات 
پرنــدگان وحشــی، زینتی و پرورشــی 
در چارچوب دســتورالعمل های جاری 
ســازمان حفاظت محیط زیست امکان 
پذیر است و از نظر »کنوانسیون سایتیس« 
)تجــارت بین المللی گونه های جانوری و 
گیاهی( نیز منعی ندارد. »کنوانســیون 
ســایتیس« برخــی گونه های جانوری و 
گیاهی را در سه ضمیمه معرفی می کند 
کــه تجارت آنهــا در چارچوب ضوابطی 
خاص امکان پذیر اســت و در این میان 
فقط گونه های ضمیمه ۱ آن با سختگیری 
بیشتری است و تجارت گونه های جانوری 
و گیاهــی خارج از ضمایم ســه گانه این 
کنوانســیون بدون مانع اعالم شده است. 
وی اظهار داشــت: صادرات این گونه ها 
به شــرطی انجام می شود که در معرض 
خطر انقراض نباشند و مجوزهای الزم را 
داشته باشند که اساسا 99 درصد صادرات 
پرندگان مربوط به پرندگان زینتی است 
کــه معموال هم اندمیک ایران نیســتند، 
در ایــن میان جوجه شــترمرغ، کبوتر، 
بلدرچیــن و قرقاول که همه پرورشــی 
هســتند نیز وجود دارد. منتظمی درباره 
صــدور مجوز 85۰ قطعه پرنده به کویت 
از ســوی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفــت: این مجوزها را اداره کل اســتان 
صادر کرده اما بطور قطع با دستورالعمل 
ســازمان محیط زیســت بوده اســت، از 
ســوی دیگــر این پرنــدگان در معرض 
خطــر انقراض نیســتند حتی جزو گونه 
های اندمیک کشــور نیز محســوب نمی 
شوند، بر این اساس صادرات این پرندگان 
منع قانونی ندارد و سازمان محیط زیست 
مــی تواند مجــوز را صادر کند. منتظمی 
افزود: پرندگان زینتی جزو حیات وحش 
محســوب نمی شوند به ویژه آنهایی هم 
که پرورشی هستند دام تلقی می شوند، 
بنابراین به شــرطی که مجوزهای قانونی 
را اخــذ کنند صادراتشــان منعی ندارد، 
مثال قرقاول یا عروس هلندی بومی ایران 
نیســتند اما به همان نژاد پرورشی هم به 
شــرطی اجازه خروج داده می شود که از 
یک مرکز تکثیر و پرورش خریداری شده 
باشــد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیــات وحش ســازمان حفاظت محیط 
زیست تاکید کرد: بنابراین چون پرندگان 
پرورشی جزو حیات وحش محسوب نمی 
شــوند از این رو صادراتشــان آسیبی به 
محیط زیســت وارد نمی کند اما باز هم 
تاکیــد می کنم صادرات همین پرندگان 
هم باید مطابق با شرایط سازمان حفاظت 

محیط زیست باشد.

خبر ویژه

در روزهــای اخیر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت 
عنوان داشــته بود برای آن دســته از پزشــکان به 
خصوص پزشکان هیأت علمی که داروهای خارجی 
تجویز کنند، امتیاز منفی در نظر گرفته می شــود.

ســیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروســازان 
ایران به اظهار نظر وزیر بهداشت واکنش نشان داد و 
اظهار کرد: پزشک حق دارد برای تجویز داروهایی که 
بدون ارز ۴2۰۰ تومانی تأمین می شوند، محدودیت 

و ممنوعیتی نداشــته باشــد.وی افزود: نمی توان با 
طــرح موضوعاتی مثل امتیاز منفی، پزشــکان را از 
تجویز داروهایی که در بازار دارویی کشــور موجود 
اســت، تهدید کرد.نایب رئیس انجمن داروســازان 
ایــران ادامه داد: بــا محدود کردن واردات داروهای 
خارجی، صنعت داروســازی کشــور به سرنوشــت 
صنعت خودروســازی تبدیل می شود.وی گفت: اگر 
واردات داروهای مورد نیاز کشــور که مشابه داخلی 

ندارند قطع شود، پزشک محکوم به انتخاب دارویی 
برای بیمار خودش می شــود که شــاید مفید نباشد.

فاطمی تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی هم موافق 
این موضوع نیستند که واردات دارو به طور کلی قطع 
شــود، زیرا زمینه رقابت از بین می رود.نایب رئیس 
انجمن داروســازان ایران افزود: با این قبیل مســائل 
و موضوعات باید به صورت ریشــه ای برخورد شود و 

تکلیف ارز دارو مشخص شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

اجازه ندهیم صنعت دارو به سرنوشت خودرو دچار شود

استاندار تهران عنوان کرد؛

گر کرونا با برگزاری مسابقات ملی با حضور تماشا موافقت ستاد 
 اســتاندار تهران با اشــاره به جلسه روز شنبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار 
شد، گفت: دغدغه اول رئیس جمهور در این جلسه 
درباره بازگشایی کامل مدارس و دانشگاه ها مطرح 
بود. در استان تهران با وجود اینکه 9۰ درصد مدارس 
شــرایط بازگشایی را دارند اما استقبال خانواده ها 
بــرای حضور دانش آموزان حداکثری نبوده و این 
موضــوع نیز به دالیل مختلفی اتفاق افتاده اما باید 
با شیب مالیمی بازگشایی حداکثری را در دستور 

کار قرار دهیم.به گفته محسن منصوری ، در حال 
حاضر ســطح بازگشــایی مدارس در استان تهران 
متفاوت اســت و به صورت شیفتی و نوبتی حضور 
دانش آموزان انجام می شــود. قطعا باید ســالمتی 
دانــش آموزان، اولیا و همکاران فرهنگی ما مالک 
عمل قرار گیرد و با توجه به این موضوع به ســمت 
بازگشایی حداکثری پیش برویم. در زمینه دانشگاه 
ها نیز باید به همین شــکل عمل کنیم.وی افزود: 
در جایی که به هر دلیلی بازگشایی حداکثری نمی 

تواند محقق شود بی تردید باید برگزاری آزمون ها به 
صورت حضوری انجام شود. با توجه به افت تحصیلی 
دانــش آموزان در پی تعطیلی مدارس و نگرانی در 
این موضوع باید بازگشــایی حداکثری به صورت 
جدی در دســتور کار قــرار گیرد.وی در خصوص 
برگزاری مســابقات ملی ورزشی با حضور تماشاگر 
نیز گفت: حضور تماشاگر در این مسابقات به صورت 
حداقلی و با رعایت پروتکل ها باید باشد.این اقدام 
باید با چارچوب های وزارت بهداشــت دنبال شود. 

در این موضوع متقاضی وزارت ورزش بوده، ســتاد 
ملی با این امر موافقت کرده و وزارت بهداشت باید 
در این حوزه نظارت داشته باشد. بی تردید اگر بار 
دیگر مالحظه شود که دستور العمل ها و پروتکل 
های بهداشتی رعایت نمی شود مجدد در این امر 
تجدیــد نظر خواهیم کرد.وی افزود: گزارش ها در 
مورد اُمیکرون نشان می دهد که نباید غفلت کنیم؛ 
چرا که غفلت ما می تواند باعث شود در کوتاه ترین 

زمان ممکن وارد پیک بعدی شویم.

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور:

گذشته در دستگاه های دولتی استخدام شدند 5۰۳ معلول طی سال 
مدیر کل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از استخدام 5۰۳ 
نفر از معلوالن در دســتگاه های دولتی و وزارتخانه ها در ســال گذشــته 
خبر داد و گفت: هر دستگاهی که از بودجه عمومی کشور استفاده کند، 
باید قانون اختصاص سه درصد مجوزهای استخدامی قانون حمایت از 
معلوالن را رعایت کند. محمدرضا شــهبازی افزود: سازمان های دولتی 
تقریبــا صــد در صد این قانون را رعایت می کنند و با توجه به هماهنگی 
با ســازمان امور اســتخدامی کشور و ســختگیری این سازمان در دادن 
مجوزها و تعیین سهمیه معلوالن در دستگاه های دولتی می توان گفت 
تمام سهمیه معلوالن از مجوزهای صادر شده برای دستگاه های دولتی 

ســتاره دار شــده اســت یعنی فقط معلوالن در آن رسته شغلی پس از 
قبولی در آزمون نهایی به کار گرفته می شوند. وی در ادامه خاطر نشان 
کرد: مجموع ســهمیه اســتخدام افراد دارای معلولیت در سال گذشته 
۱۳۰6 سهمیه بوده است که 96۱ سهمیه آن مربوط به سال 99 و بقیه 
سهمیه آن نیز مربوط به مجوزهای سال گذشته بود که دستگاه مجری 
افــراد را بــه کار نگرفته بودنــد. از مجموع این مجوزها بعد از مصاحبه و 
پذیرفته شــدن در نهایت 5۰۳ نفر پذیرفته نهایی ســال گذشته بودند 
یعنی ۴۰ درصد ســهمیه ها به صورت نهایی جذب شــدند. مدیر کل 
دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: بقیه سهمیه ها 

دوباره باقی می ماند و اگر دستگاه اجرایی بخواهد آزمون دیگری برگزار 
کند مجوزهای باقیمانده به ســرجمع مجوز ســال آینده اضافه می شود. 
شــهبازی با بیان اینکه امســال نیز ۱8۱6 ســهمیه مجوز استخدامی 
برای معلوالن  وجود دارد، افزود: امســال ۱۳ دســتگاه اجرایی توانستند 
مجوز استخدام بگیرند که تاکنون فقط وزارت علوم و تحقیقات آزمون 
اســتخدامی خود را برگزار کرده اســت که سهمیه معلوالن 6۰ سهمیه 
بوده است. مدیر کل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اظهار 
داشــت: متقاضیان دارای معلولیت پس از اخذ نمره حد نصاب آزمون 

برای رشته شغلی تعیین شده با هم رقابت خواهند کرد. 
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خیابان سپه قزوین؛
 یادگاری از شاه جوان صفوی!

در بخش جنوبی شــهر قزوین و در منطقه یک 
این شهر می توانید خیابانی را ببینید که شهرت 
بسیاری در تاریخ سرزمین مان دارد. این خیابان 
در روزهــای حکومت سلســله صفویه بر ایران 
ســاخته شــد. آن زمان شهر قزوین برای مدتی 
پایتخــت ایران بود؛ به همیــن دلیل امکانات و 
خدمات مختلفی در آن وجود داشــت. ســاخت 
اولیــن خیابــان ایران هم یکی از امکانات قزوین 

در آن زمان به  حساب می آید.
پیــش از این همه خیابان ها و گذرهای شــهر، 
به صورت طبیعی ایجاد شده بودند. شاهان صفوی 
تصمیم گرفتند دستور ساخت خیابانی را دهند 
که با اصول و فنون مهندسی طراحی شده باشد و 
در ساختار آن همه جزئیات موردتوجه قرار گیرد. 
بــا معرفی خیابان ســپه به عنوان اولین خیابان 
ایران در ســال ۱۳87 و ثبت آن در فهرست آثار 
ملی، گردشگران بیشتری برای بازدید و خیابان 
گردی در این نقطه از شهر، راهی قزوین شدند.

کنون ساخت خیابان سپه از گذشته تا
تاریخ نویســان تخمین می زنند شاه طهماسب 
صفوی دســتور ســاخت خیابان سپه قزوین را 
داده اســت. آن زمان بناهــای تاریخی و فضای 
ســبز اطرافش شــکوه و جاللی وصف نشدنی به 
خیابان ســپه قزوین بخشیده بودند. پادشاهان 
صفوی از ایــن خیابان برای خوش آمدگویی به 
سفیرهای دولت های خارجی استفاده می کردند. 
رضاخان در سال ۱۳۰7 تغییراتی در خیابان سپه 
به وجود آورد و آن را سنگفرش کرد تا شهروندان 

راحتی بیشتری داشته باشند.
این خیابان از زمان ساخت تاکنون دچار تغییرات 
بزرگی شــده است. در هر دوره تاریخی بناهای 
مختلفی در خیابان سپه ساخته یا خراب شده اند. 
شاه طهماسب اوایل زمان احداث خیابان، دستور 
ساخت بناهای مختلفی را اطراف آن داد. باغ های 
شرقی و غربی، عمارت دولتخانه و حرمسرا فقط 
چند نمونه از این عمارت ها و بناهای مهم هستند.
شاهان قاجار نیز اهمیت زیادی برای این خیابان 
قائل بودند و آن را گسترش دادند. ناصرالدین شاه 
قاجار دســتور ساخت مهمان خانه هایی مجلل و 
بزرگ را اطراف خیابان سپه صادر کرد. همچنین 
چند مرکز تلگراف و چاپارخانه هم در این خیابان 
ســاخته شد. در سال ۱۳۱۰ شمسی چاپارخانه 
و مهمان خانه ها ازبین رفتند تا سبزه میدانی در 

آن محل ساخته شود.
متاســفانه پروژه ساخت ســبزه میدان به دلیل 
آب وهوا و شرایط اقلیمی قزوین شکست خورد. 
چندین سال بعد با توسعه خط راه آهن، این میدان 
و بخش هایــی از عمارت هــای تاریخی آن زمان 
نابود شــد تا ایســتگاهی در بخش جنوبی شهر 

ساخته شود.
دیدنی های خیابان سپه

گردشــگرانی که برای تماشــای اولین خیابان 
ایران به ســپه می رونــد، عالوه بر خیابان گردی 
می توانند از بعضی از جاهای دیدنی قزوین در این 
خیابان بازدید کنند. هرچند بسیاری از عمارت ها 
و باغ هــای صفــوی و قجری در خیابان ســپه با 
گذشــت زمان نابود شــده اند؛ اما هنوز هم چند 
جاذبه دیدنی از قزوین در این خیابان وجود دارد.

سردر عالی
سردر عالی قاپو قزوین یکی از هفت در بزرگی بود 
که ارگ سلطنتی صفویان را به معابر و گذرگاه ها 
وصل می کرد. چهار شــاه صفوی در این ارگ به 
ســلطنت رســیدند. درنهایت شــاه عباس اول 
پایتخت حکومت صفویه را از قزوین به اصفهان 
منتقل کرد. سردر عالی قاپو تنها دروازه  باقی مانده 
از این ارگ است. روی این سردر را با کاشی های 
آبی، فیروزه ای و الجوردی تزئین کرده اند. یکی 
دیگــر از تزئینات آن کتیبه ای به شــمار می رود 
که علیرضا عباسی از هنرمندان و خوش نویسان 

مشهور صفوی آن را خلق کرده است.
مسجد و مدرسه شیخ االسالم

یکــی دیگر از عمارت های ساخته شــده در 
خیابان ســپه، مسجد و مدرسه شیخ االسالم 
است. یکی از امرای قزلباش صفوی این بنای 
باشکوه را ساخت. به دلیل تخریب این عمارت 
بر اثر گذر زمان، چند بار در دوره قاجار مرمت 
و بازسازی شد. میرزا مسعود شیخ االسالم در 
یکی از همین بازســازی ها چند بخش دیگر 
ماننــد دو حیاط خلوت به عمارت اضافه کرد. 
همه حجره ها در این مدرســه رسمی بندی و 
کاشــی کاری شده اند. البته حجره های بخش 

شمالی چنین تزئیناتی ندارند.

گردشگری

گروهی از محققان با یک روش جدید، یک گام به کاهش میزان ویروس یا از بین 
بردن آن به طور کلی در بدن فرد مبتال به ایدز نزدیک تر شدند.

؛ ساینس دیلی،جوســلین کیم )Jocelyn Kim(، اســتادیار پزشــکی در 
 Nature  دانشــکده پزشــکی دانشگاه کالیفرنیا گفت: این راهبرد که در مجله
Communications به صورت پیش چاپ منتشر شده است، از سلول هایی 
اســتفاده می کند که به طور طبیعی توســط سیســتم ایمنی برای نابود کردن 
سلول های عفونی پنهان شده در بدن تولید می شوند. این یافته ها نشان دهنده  
اثبات مفهومی یک راهبرد درمانی برای از بین بردن ویروس اچ آی وی به طور 
بالقوه در بدن هستند. موضوعی که برای سال ها غیرممکن بوده است. این مطالعه 

الگویی جدید برای درمان بالقوه اچ آی وی در آینده فراهم می کند.

افراد مبتال به ویروس اچ آی وی از دارو های "ضد رتروویروس" استفاده می کنند 
تا بیماری را کنترل کنند؛ اما این ویروس می تواند درون سلول هایی موسوم به 

T +۴ CD در حالت نهفته قرار بگیرد و از دارو فرار کند.
مطالعه دانشگاه کالیفرنیا تحقیقات بر یک استراتژی موسوم به "بزن و بکش" 
)kick and kill( را ادامه می دهد که اولین بار توسط دانشمندانی مشابه در 

سال 2۰۱7 توصیف شد.
این رویکرد باعث می شــود که ویروس نهفته در ســلول خود را نمایان کند و در 
نتیجه بتوان آن را مورد هدف قرار داد و کشــت. در مطالعات قبلی دانشــمندان 
دارو های ضد رتروویروس را به موش های مبتال به اچ آی وی تزریق کرده بودند. 
سیســتم ایمنی این موش ها برای آن که شــبیه به سیستم ایمنی انسان باشد، 

مورد دست کاری قرار گرفته و تغییر کرده بود.
آن ها سپس ترکیبی به نام SUW ۱۳۳ که در دانشگاه استنفورد ساخته شده بود 
را برای فعال سازی ویروس های خفته استفاده کردند. بالغ بر 25 درصد سلول های 

خاموش که شروع به بیان اچ آی وی کردند، طی 2۴ ساعت از بین رفتند.
در ایــن مطالعــه جدید، محققان عالوه بــر تزریق دارو های ضد رتروویروس به 
موش هــا، ترکیــب SUW ۱۳۳ را به آن ها دادند تا ویروس را از حالت نهفتگی 
خارج کنند. آن ها ســپس ســلول های طبیعی قاتل ویروس را به خون موش ها 
تزریق کردند تا ســلول های آلوده را از بین ببرند. اســتفاده از SUW ۱۳۳ و 
ســلول های ایمنی طبیعی قاتل باعث از بین رفتن اچ آی وی به طور کامل در 

۴۰ درصد موش ها شد.

کشف راه جدید برای رهایی از اچ آی وی

دریچه علم

شاخ های مجازی و هنرمندان 
گربه سیاه « کام در  »  نا

داستان »گربه سیاه« درباره شاخ های مجازی 
است که برخی شان در یک شب ره صدساله را 
طــی می کنند یا همان طور که کارگردان فیلم 
می گوید »درباره سه جوان پر از آمال و آرزوهای 
گوناگون- که آرزوهایشان را دنبال می کنند«.
 کریــم امینی کارگردان فیلم »گربه ســیاه« 
فــروش نــه چندان باالی فیلمــش را به دلیل 
گرایــش مردم بــه فیلم های کمــدی و عدم 
استقبال از فیلم های اجتماعی می داند. اتفاقی 
که باعث شده »سینماداران نیز از این وضعیت 
سو استفاده کرده و سانس های مرده خود را به 

فیلم های اجتماعی اختصاص دهند«.
کریم امینی می گوید که این موضوع آســیب 
زیادی به فروش »گربه سیاه« وارد آورده: »یکی 
از سینماها سانس ساعت ۱۱ صبح جمعه خود 
را داده بــه فیلــم ما! خوب مگر کســی در این 
موضوع شــک دارد که کســی ساعت ۱۱ صبح 
جمعه سینما نمی رود! این جور مسایل به شدت 
به “گربه سیاه” آسیب زد. البته این آسیب فقط 
به فیلم ما وارد نیامد- و دیگر فیلم های اجتماعی 
حتــی فیلم پرســتاره ای مانند “بی همه چیز” 

محسن قرایی هم درگیر این معضل بودند«.
کریــم امینــی در مــورد روند شــکل گیری 
فیلم »گربه ســیاه« می گویــد: »علی اصغری 
فیلمنامه ای نوشته بود درباره روند تبدیل شدن 
یک فرد به یک شــاخ مجازی- که از طرح یک 
خطی آن خوشم آمد و بنابراین نشستیم با هم 
به بازنویســی آن. در این روند اتفاقات دیگری 
نیز وارد کار شــدند. مثل موسیقی زیرزمینی و 
به طور مشــخص موســیقی رپ و البته مسایل 
دیگری که حاصل بســط و گســترش آن قصه 

یک خطی بودند«.
در نقد فضای مجازی

نگاه انتقادی »گربه ســیاه« به فضای مجازی- 
حداقل در ســینمای ایران- تازه است. نگاهی 
آسیب شناسانه و دغدغه مند به فضای مجازی- 
که البته با توجه به فضایی که در ماه های اخیر 
پیرامــون تصویب قوانین محدودکننده درباره 
این فضا گرفته شــده، می تواند کارکرد دوگانه 
نیز داشته باشد )و حتی بسیاری بر این باورند 
که عدم اســتقبال مخاطبــان بی ارتباط با این 

موضوع نباید باشد(.
کارگردان »گربه سیاه« اما می گوید که فیلم تنها 
ناظری بی طرف بر موضوعش بوده. او می گوید 
که راز جذابیت این فیلم پرداختن به تغییراتی 
اســت که بــا ظهور تکنولوژی و شــکل گیری 
اپلیکیشــن هایی مانند اینستاگرام ایجاد شده 
اســت. و البته پرداختن به دســتاوردهایی که 
برخی از شاخ های مجازی در یک شب به دست 
می آورند و این در حالی اســت که بســیاری از 
هنرمندان با صرف وقت و انرژی به مراتب بیشتر 
در رســیدن به آن ناکام می مانند. او می گوید: 
»هدفم در این فیلم نشان دادن هم زمان نابودی 
یک کاراکتر عاشــق موســیقی و موفقیت یک 
شــاخ مجازی بود. کسی که بی هیچ دغدغه ای 
در فضای مجازی جوالن می دهد و فالوئر جمع 
می کنــد و در ایــن راه ابایی از هیچ کاری ندارد 
و تنهــا و تنهــا می خواهد که رویاهایش هر چه 

زودتر به واقعیت بدل شوند«.
وجه اجتماعی »گربه سیاه« البته تنها معطوف 
به این وجه از داستان این فیلم نمی شود. کریم 
امینی می گوید که »بزرگ ترین وجه اجتماعی 
این فیلم این اســت که جامعه ای را به نمایش 
می گذارد که رشد انسان ها در آن تصادفی است! 
جامعــه ای کــه در آن از طریق حرکت در یک 
مسیر مشخص و درست به موفقیت نمی رسد«!

امــا حضور بهــرام رادان در مقام تهیه کنندگی 
یکــی از مهم ترین عوامــل و دالیل افتادن نام 
این فیلم بر سر زبان ها بوده است. اتفاقی که به 
گفته کریم امینی حاصل یک روند معمولی بوده: 
»بعد از آماده شدن سیناپس با چند تهیه کننده 
صحبــت کردم- که بهــرام رادان نیز از جمله 
ایــن تهیه کننــدگان بودند و در نهایت هم بعد 
از مذاکره گفتند که سیناپس را پسندیده اند و 

تهیه فیلم را پذیرفتند«.
کارگردان »گربه سیاه« البته بالفاصله می گوید 
که رادان ظاهرا قصد ایفای نقش در فیلم خودش 
را نداشته: »آقای بهرام رادان همان ابتدا به شرط 
بــازی نکردن تهیه فیلم را قبول کرد. به همین 
دلیــل هم رفتیم ســراغ چهره های دیگر برای 
بازی در این نقش. اما دوســتان امکان حضور 
در این فیلم را پیدا نکردند و بنابراین به خاطر 
بن بســت زمانی خود آقای رادان مجبور شدند 
بــازی کنند«. کریــم امینی حتی می گوید که 
چون رادان دوســت نداشــت فیلمی را که هم 
بازی و هم تهیه کنندگی کرده بود به جشنواره 
بفرســتد، »گربه سیاه« به جشنواره سی و نهم 
فجر ارسال نشد- که این اتفاق آسیب شدیدی 
بــه فیلم زد و باعث شــد زحمات عوامل فیلم 

دیده نشود!
امــا آیا همان گونــه که در فضای مجازی گفته 
می شــود کارگردان »گربه سیاه« و بهرام رادان 

با هم به اختالف رسیده بودند؟
کریم امینی می گوید: »هیچ اختالفی نداریم و 
رفاقتمان بیشــتر هم شده. رادان یک جنتلمن 
واقعی است و حق دارد فیلمش را به جشنواره 

بدهد یا ندهد«.

كارتون 

بعضی سریال های تلویزیون از سریال های ترکی هم بدترند

بازی های دم دستی با قصه های شلخته و بی کیفیت
محمدتقی فهیم، منتقد سینما و مجری 
و کارشناس برنامه های تلویزیونی عنوان 
کرد: من موافق افزایش بودجه سازمان 
هســتم امــا قبل از آن موافــق تغییر و 
تحول در ساختار سازمان هستم؛ یعنی 
طوری باشــد که اگر پولی وارد شــد، به 
همان اندازه ما خروجی خوبی را شــاهد 
باشــیم. برخی از سریال های تلویزیون 
مــا در تاثیــر نامطلوب بــر خانواده، از 

سریال های ترکی هم بدترند.
ایــن منتقد درباره تاثیر افزایش بودجه 
صداوسیما بر بهبود کیفیت سریال های 
تلویزیونــی گفت: بودجه بســیار مهم 
اســت، اما تضمین کیفیت سریال ها به 
بودجه ربطی ندارد. بیشــتر به مناسبات 
مدیریتــی در ســازمان مربوط اســت. 
اینکه چقــدر مدیران دارای خالقیت و 
به روز هســتند و اینکه چقدر تلویزیون 
بــا برنامه های خوش ســاخِت کیفی و 
مطالبه گرایانه، می تواند فاصله رسانه را 
با مردم کم کند. همه این ها به مدیریت 
مربوط است. اگر مدیریت ضعیف عمل 
کنــد، شــما همه پول ایــران را هم به 
صداوسیما بدهید، اتفاقی نخواهد افتاد.

فهیــم با بیان اینکه کیفیت ســریال ها 
بــه عوامل متعددی بســتگی دارد، در 
توضیح این اظهارنظر گفت: پنج ســال 
پیش بودجه سازمان صداوسیما کم بود 
اما به هر حال کارهایی تولید می شد. از 
پنج سال به این طرف همان کارها تولید 
می شــود ولی کیفیت ندارد. سریال ها را 
که نگاه می کنیم، می بینیم مشکل اصلی 
ایده، مضمون و ســاخت و پرداخت اثر 
 اســت. آنچه باعث انتقاد به ســریال ها 

می شود، بودجه نیست. بلکه ضعیف و دم 
دستی بودن بازی ها، متن شلخته و فاقد 
قصه بودن ســریال است. این ها خیلی 
مهم است و باید در سازمان صداوسیما 
رفع شــود. البته در مورد ســریال های 
الــف، بودجه مهم اســت و نبود آن می 

تواند باعث خوابیدن کار شود.
این منتقد همچنین به محدودیت های 
صداوســیما در کسب درآمد اشاره کرد 
و گفــت: صداوســیما محدودیت های 
زیــادی در زمینــه گرفتن آگهی دارد. 
هرچند درآمد آگهی خیلی زیاد اســت 
امــا باز هم محدودیــت دارد. خود من 
گاهی منتقد پخش برخی از آگهی های 
تلویزیونــی بودم که تاثیر نامطلوبی بر 
تولید داخلی می گذاشــتند و به نوعی 

ضدفرهنــگ عمل می کردند. بنابراین 
بــه ایــن نتیجه می رســیم که بودجه 
صداوسیما باید از طریق بودجه دولتی 
تامین شــود. چون تلویزیون دو منبع 
درآمــد دارد؛ یکــی بودجــه دولت و 
یکی آگهی هــا. البته برخی می گویند 
تلویزیون آنتن فروشــی هم می کند که 

این هم قابل نقد است.
فهیــم افزود: در دنیا مشــکالتی از این 
دست برای رســانه وجود ندارد. رسانه 
هــای دنیا به هر دری می زنند تا تامین 
بودجه کنند. حتی وارد البی های کثیف 
و پولشویی می شوند. در عرف رسانه ای 
حاکم بر جهان، این  مسائل وجود دارد، 
امــا در اینجا ما شــورایی تحت عنوان 
شــورای نظارت بر صداوسیما داریم که 

اخیرا آقای صفار هرندی رییس آن شده 
اســت و این شــورا نظارت می کند تا هر 

آگهی ای از تلویزیون پخش نشود.
او به ســریال های تلویزیونی اشاره کرد 
و گفــت: فکر می کنم اهمیت ســریال 
هــا خیلی بیشــتر از دیگــر بخش های 
تلویزیون اســت. اخبــار و بخش های 
دیگــر هــم اهمیت دارند اما رســانه از 
طریق پخش ســریال و نمایش است که 
مخاطب را جذب می کند و نگه می دارد. 
هر موضوع و مضمونی از طریق کارهای 
نمایشــی درازمدت تاثیرگذار و جریان 
ساز می شود. این در حالی است که االن 
ما چند ســال است شــاهد یک سریال 
مناسب و باکیفیت در تلویزیون نیستیم. 
در چند سال گذشته از سر و روی سریال 

ها می بارد که فقر مالی داشــته اند اما بر 
این باور نیســتیم کــه همه چیز را پول 
حل می کند. معتقدم نقش تولیدکننده 
ها به ویژه  نویسنده ها و کارگردان های 
خالق اهمیت زیادی دارد، اما بودجه به 
ویژه در سریال های تاریخی و الف، نقش 

مهمی را ایفا می کند.
فهیــم در واکنــش بــه اظهــار نظــر 
محمدحســین لطیفــی کــه بودجه 
سازمان صداوسیما را در مقایسه با نرخ 
دالر و تــورم ناچیز دانســته بود، گفت: 
من تولیدکننده نیستم. آقای لطیفی از 
منظر تولیدکننده می گوید، من از منظر 
کیفیت و مفید بودن آثار برای بیننده می 
گویم. بودجه یک بخش از کار است. اگر 
قرار باشــد به کارهای جدید و پر کردن 
آنتن با کارهای تاریخی و الف رو بیاوریم، 
بله این بودجه در مقابل آنچه که جهان 
دارد هزینه می کند، چیزی نیســت. اما 
همچنان معتقدم ما احتیاج به مدیریت 
خالق و فعال داریم. مدیرانی که به دنبال 
این باشــند که از استعدادها بهره خوبی 
ببرنــد و برای تولید آثار خوب اتاق فکر 

تشکیل بدهند.
او ادامه داد: مســئله دیگر، شستن رده 
های مدیریت میانی از روابط ناسالم مالی 
و ارتباطات خانوادگی است. اگر این اتفاق 
نیفتد، همانطور که گفتم اگر همه بودجه 
را هم به سازمان صداوسیما بدهند، هیچ 
اتفاقی نمی افتد. اما اگر رویکرد سازمان 
در بخــش مدیریــت کالن و در مواجهه 
با مدیریت میانی، ضربتی باشد، بودجه 
هرچقدر هم باشــد، خوب مصرف شده 

و بازدهی خواهد داشت.

پرده نقره ای 

چرا ایربگ 
ماشین ها در 

 تصادف بهبهان 
باز نشد!

در گزارش های منتشر شده 
آمده كه ایربگ هیچ كدام 

از 5۹ خودروی تصادف 
سنگین جاده بهبهان كه 

از خودروهای تولید داخل 
بودند، باز نشد. مهدی 

عزیزی با انتشار كارتونی در 
خبرآنالین به این موضوع 

واكنش نشان داد.

فرهنگ و هنر


