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کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: سخنگوی 

تاقبلازپایانسالتوافقمیشود
   عباس زاده مشکینی گفت: رسیدن به یک توافق خوب و برد _ برد را قابل تحقق می دانیم 
هــر چنــد  غربی هــا بــه ویــژه آمریکایی هایــی به دنبال این هســتند که یک توافــق بد را به ما 
تحمیل کنند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرآنالین 

کرات هســته ای شــرایط کشــور ما بســیار خوب اســت و میدان و قاعده در  می گوید: در مذا
کره کنندگان ما با پشتوانه قوی  دست ما است. دست ما پر است و دست باال را داریم و مذا
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صفحه 2 

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت )ع(:

جذبجوانانبههرقیمتینباشد
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ثبت رکورد تاریخی ؛

قای وزیر هشدار داد آ
     وزیر نفت با انتشــار مطلبی در حســاب 
کاربــری خــود در توئیتــر از ثبت رکورد تاریخی 
مصــرف روزانــه ۶۹۲ میلیــون مترمکعــب گاز 

خبر داد...

قالیباف:
 امیدواریم توسعه 

 روابط با همسایگان 
 در بهبود وضعیت اقتصادی 

مشاهده شود
     رئیس مجلس شورای اسالمی با تبریک 
میــالد حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و روز زن 
گفــت: چــه در ایــام پیــروزی انقــالب و چــه 
در ســال هــای دفــاع مقــدس بانــوان ایرانی 
نقشــی تاریخی در پیروزی های ملت ایران 
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 جای خالی حقوق مصرف کننده 
در طرح مسکن ملی

  بابک رحیمیان
اقتصاد دان

ثبت نام مسکن ملی 
به نظر می رسد پا در 
مسیر همان مسکن 
مهر گذاشته است! این بخشی از یادداشت 
بابک رحیمیان کارشــناس ارشــد علوم 

اجتماعی برای بازار است.
تقاضا برای مسکن و یا خودرو در کشور ما 
به گونه است که بسیاری از متقاضیان هیچ 
تصوری از نوع مسکن و یا مصالح به کاررفته 
و یا خودرویی که تحویل می گیرند ندارند 
و بایــد به محصول اجباری تولیدی به هر 

قیمت که شده تن دهند.
همان طــور کــه مشــاهده می کنید در 
حــال حاضــر بــه دلیــل انحصارگرایی 
تمامی خریداران تنها به برنده شــدن در 
قرعه کشــی می اندیشــند و کمتر به این 
موضوع فکر می کنند که خودروی تحویل 
داده شده آن ها فاقد ضبط صوت؛ هدایتگر 
الکترونیکی و یا ایمنی و امکانات رفاهی و 

یا استانداردهای بین المللی است.
متأســفانه همین شــیوه رفتاری در طرح 
مسکن مهر و حاال در مسکن ملی نیز مشهود 
اســت زیرا ثبت نام کنندگان هیچ اطالعی 
از مصالــح به کاررفته و یا محل جغرافیایی 
و امکانــات خانه ای که می خواهند در آن 

زندگی کنند ندارند!
یکی از ســنت های ناصواب در طرح های 
مسکن مهر و اقدام ملی و نهضت ملی مسکن 
ماهیت نامشخص طرح برای متقاضیان و 
ابهام هــای زیاد در زمان ثبت نام ها بود که 
بســیاری از متقاضیــان را در ثبت نام و یا 

تکمیل وجه مردد می کند.
اطالعاتی از قبیل مکان و موقعیت پروژه، 
زمان تحویل، هزینه نهایی ساخت و سهم 
آورده متقاضی، نحوه و زمان و میزان اقساط 
امکانــات و خدمات زیربنایی و روبنایی در 
زمان تحویل و یا مشــخصات ملک شامل 
طبقه و شمالی و یا جنوبی بودن آن است 
و شــاید این موارد از ابتدایی ترین حقوق 
متقاضیان مســکن است که نادیده گرفته 
می شــود. متأســفانه در این طرح سبدی 
از پروژه ها با شــرایط متفاوت و متنوع در 
معرض انتخاب متقاضیان قرار ندارد و لذا 
مزیت و مرغوبیت های ملک ازجمله شمالی 
یــا جنوبی، دید و منظر، طبقه، تجهیزات، 
زمان تحویل و سایر امکانات به طور شفاف 
تبیین نمی شــود و لذا تجربه نشــان داده 
اســت در بسیاری از پروژه های مشارکتی 
امالک مرغوب سهم سازنده می شود. تجربه 
ساخت مسکن مهر به خوبی نشان داد که به 
دلیل عدم برخورداری صالحیت بسیاری 
از پیمانکاران هنوز هم و باوجود گذشــت 
بیش از یک دهه هنوز پرونده های مسکن 
مهر در دستگاه قضایی مفتوح و صاحبان 
این خانه هــای حمایتــی در راهروهای 
دادگستری سرگردان و خواستار حمایت 

دولت برای تکمیل آن هستند.  
منبع: بازا

یادداشت

سیاهکلی خبر داد

سه شنبه؛ بررسی مجدد طرح 
کمیسیون ویژه صیانت در 

سخنگوی کمیســیون مشترک طرح 
حمایــت از حقوق کاربــران در فضای 
مجازی گفت که قرار اســت ار روز ســه 
شــنبه هفته جاری مجددا جلسات این 

کمیسیون تشکیل شود.
لطف اهلل سیاهکلی در خصوص آخرین 
وضعیت طرح حمایت از حقوق کاربران 
فضــای مجــازی در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: نظر مرکز پژوهش های 
مجلس به کمیســیون ارائه شده است و 
روز سه شنبه جلسه کمیسیون مشترک 
برگزار خواهد شــد و رسیدگی به طرح 

ادامه می یابد.
وی افــزود: ایــن طرح بــه هیچ عنوان 
از دســتور کار خــارج نشــده بود و ان 
شــاءاهلل بررســی ها با کیفیت بهتر و با 
نــگاه اصالحی تر و با عیب کمتر دنبال 

خواهد شد.
اعضای کمیســیون مشترک حمایت 
از حقــوق کاربــران در دوازدهمیــن 
جلسه کمیســیون مصوب کرده بودند 
کــه طرح حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی برای اعمال پیشنهادات 
کارشناســی و بررســی بیشتر به مرکز 

پژوهش های مجلس بازگردد.

خبر ویژه رئیس جمهور:

طالق توافقی باید اصالح شود و به سهولت انجام نشود
رئیــس جمهور گفت: تحصیل، ورزش 
و اشــتغال زنان، تحکیم خانواده، زنان 
سرپرســت خانواده بــرای دولت مهم 
هستند. مشاوره های ازدواج باید اصالح 
شــود، طالق توافقی باید اصالح شود و 
به ســهولت انجام نشود. نباید مشاوره 
به ســمت جدایی باشد بلکه مشاوران 
باید مشکل را حل کنند. مشاوران باید 

درست مشاوره دهند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در مراسم 
بزرگداشــت روز زن در سالن اجالس 
ســران، اظهــار کرد: باید شــخصیت 
فاطمــه زهــرا )س( را شــناخت. اگر 
فاطمه شــناخته شود، لیله القدر درک 

شده است.
وی ادامــه داد: حضــرت فاطمــه یک 
جایــگاه ملکوتی دارد کــه جز اولیای 
خدا دســتیابی بــه معرفت این جایگاه 
امکان ندارد. ما حقیقت اسامی حضرت 
فاطمه را مثل ام ابیها نمی دانیم . خیلی 
مفاهیــم بلندی دارد صفات و اســامی 
ملکوتی حضرت فاطمه، اما شــخصیت 
فاطمه دست یافتنی است. باید به سیره 
و ســلوک فاطمی توجه کنیم. خطبه 

جامع فاطمه اطهر روایت از قرآن، علی، 
عدالت و نجات انســان دارد. هر کسی 
این خطبه را درک کند، ســیره زندگی 

را می آموزد.
رییس جمهور با اشــاره به سیر مراحل 
زندگی حضرت فاطمه و دفاع از والیت 
و جهاد روشــنگری ایشان، خاطرنشان 
کرد: فاطمه دوست و دشمن را شناساند 
و نقاب از چهره نفاق برداشت. او نمونه 
زن کمــال یافته اســت. فاطمه مقامی 
بسیار عالی دارد که باید شناخته شود. 
فاطمه اطهر یک هدیه ملکی از پیامبر به 
اذن خداوند دریافت کرد که فدک است 

و هدیه دیگر ملکوتی ایشان، تسبیحات 
حضرت زهراست که در اختیار ماست. 
تمام هســتی و عالم در این تسبیحات 
قرار داده شــده اســت. حضرت فاطمه 

منشأ همه خیرها است.
رئیسی افزود: امروز نمی خواهند فاطمه 
شناخته شود و الگوی جامعه شود و در 
عالم برای این هدف بســیار تالش می 
کنند.  دنیا دنبال فهم گم گشتگی زن 
و جبران آن هستند. در تمدن اسالمی 
سخن از پیشگیری از گم گشتگی زنان 
و خشــونت است تا زن و انسانی به گم 

گشتگی هویت مبتال نشوند.

رییــس جمهور افزود: تکریم واقعی زن 
مســأله امور زنان ماست. باید به هویت 
واقعــی زن توجه کــرد. خداوند هیچ 
تفاوتــی بین زن و مرد برای رســیدن 
به کمال قائل نشــده است. برای مقابله 
با آســیب های اجتماعی در مورد زنان 
کــه ما را رنج می دهد، توجه به هویت 
زن و ارتقای شــخصیت زن در خانواده 
و اجتماعی ضروری است. از سویی عدم 
شناخت حقوق و مسئولیت زنان شاید 

از بزرگترین چالش هایپ
 زنان باشد.

وی خاطرنشــان کرد: رهبری فرمودند 
زنان مربیان جامعه تاریخ ساز و تمدن 
ســاز هستند و این یک حقیقت است. 
زنــان نقــش مهمی در دفــاع مقدس 
داشــتند. پیــروزی هــا مرهون نقش 

زنان است.
رئیسی در ادامه گفت: نگاه اسالم به زن 
خیلی متفاوت از نگاه غرب اســت. حق 
مالکیت، ارث و رای چند سال است در 
غرب شــکل گرفته است؟ ۱۴۰۰  سال 
پیش در اسالم سخن از شنیدن حرف 

و رای زنان است.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سیاست 2
چرا ریچارد نفیو از رابرت مالی 

جدا شد

 خداحافظی 
 »معمار تحریم ها« 

کرات وین با مذا
ایرانیانــی که نام او را می دانند، آن را 
با یکی از کلمات پرکاربرد بحث های 
سیاســت خارجی ایــران و یکی از 
بحران هــای جدی کشــور مترادف 
می دانند. ریچارد نفیو، معمار ساختار 
جدید تحریم هــای آمریکا در دوره 
اوباما بود که انتصابش به عنوان معاون 
نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران، 
عمدتا از سوی رسانه ها و تحلیلگران 
ایرانی به عنوان یک خبر بد تفسیر شد؛ 
آن هم پس از آنکه قرار گرفتن رابرت 
مالی در جایگاه نماینده ویژه، به  عنوان 
یکی از حامیان جدی برجام، نشانه ای 

مثبت تعبیر شده بود.
حاال اما ان بی ســی نیوز خبر می دهد 
اختالف بین او و مالی بر ســر مســیر 
گفت وگوها باعث شــده است او تیم 
مذاکره کننــده به ریاســت مالی و 
ســمت فعلی اش را تــرک کند تا به 
جایی دیگر در وزارت خارجه منتقل 
شود. ان بی سی البته جزئیات بیشتری 
درباره موضوع اختالف این دو چهره 
شناخته شده منتشر نکرده است، اما 
شاید نگاهی به سوابق مواضع این دو 
نفــر در قبال تحریم ها و برجام بتواند 
حدس های خوبــی درباره علت این 

جداشدن مسیر در اختیار بگذارد.

مبدع تحریم، نسخه قرن 
بیست و یکم

تحریم به هیچ وجه ســالح جدیدی 
در توپخانــه کشــورهای مختلف و 
به خصــوص ایــاالت متحده نبوده و 
نیســت و بخش عمــده ای از تاریخ 
معاصــر روابط ایران و ایاالت متحده 
زیر سایه این عبارت طی شده است؛ 
اما شکل فعلی تحریم ها که در دوران 
باراک اوباما، رئیس جمهور دموکرات 
پیشــین ایاالت متحــده، به  عنوان 
»فلج کننــده« از آنها یاد می شــد، 
حاصــل خالقیت نفیو بوده اســت و 
او خود نیز با نوشــتن کتابی با عنوان 
گویای »هنــر تحریم ها«، به خوبی 
رویکرد و نگاهش به مســئله تحریم 

را توضیح داده است.
او در ایــن کتاب توضیح می دهد که 
تحریم هــا را شــخصا طراحی کرده 
و از تخریــب اقتصــاد و ارزش پــول 
ملــی ایران که منجــر به بی کاری و 
تورم گســترده شده است، به عنوان 
»موفقیتی بزرگ« یاد می کند. نفیو 
در این کتاب با رضایت اشاره می کند 
او و دولت اوباما موفق شدند در زمان 
تعطیالت مهم ایرانی، باعث شــوند 
قیمت مرغ ســه  برابر شود و ایرانیان 
در مســائلی مثل تعمیر ماشین های 

خود به مشکل برخورد کنند.

حال چه می شود؟
بــرای ارزیابی دقیق تر درباره اینکه 
اثــر این تغییر برای مذاکرات وین، 
برجــام و ایران چه خواهد بود، باید 
منتظــر نشــانه های بعــدی بود و 
جانشــین نفیو را بررســی کرد؛ اما 
در نــگاه اول می  تــوان اجــازه این 
خوش بینــی را داد کــه رفتن نماد 
اســتفاده از تحریم بــه  عنوان ابزار 
اصلی، اگر به معنای افزایش قدرت 
مانور مالی به عنوان حامی مذاکرات 
برجام باشــد، قابلیت دیده شدن به 

عنوان یک نشانه مثبت را دارد.

   

رهبر انقالب اسالمی در خجسته سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، 
در دیدار جمعی از مداحان اهل  بیت، با اشاره به برخی ابعاد واالی شخصیت حضرت صدیقه 
کبری از جمله حرکت های اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، هیأت ها را کانون جهاِد 
عظیِم تبیین دانستند و تأکید کردند: هیأت ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح 

به سؤاالت روز جامعه بویژه نسل جوان باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک ســالروز میالد حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها و سالروز والدت امام خمینی)رض( و روز گرامیداشت مقام مادر و زن، به برخی 
ابعاد شخصیت فوق العاده حضرت زهرا سالم اهلل علیها براساس آیات قرآن کریم و احادیث 
اشاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی منت، و موقعیت ممتاز در 
مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی های بی نظیر آن حضرت هستند که 

در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است.

ایشــان با اشــاره به تحرک وســیع دشــمنان ملت ایران برای وارونه سازی افکار و تخریب 
ایمان و باورهای مردم بوسیله انبوه رسانه ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و 
پشتیبانی های هنگفت مالی و امنیتی، مهمترین عرصه جهاد را عرصه »تبیین و روشنگری« 
دانستند و تأکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها باید از خود سؤال کنند 
که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل، و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و 

چگونه آرمانها و مبانی اصلی انقالب را گسترش می دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش و نوآوری مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب 
و تعالی بخش خواندند و در عین حال تأکید کردند: مراقب باشید، جذب جوانان به 
هر قیمتی نباشد و اینگونه نشود که برای جذب جوان، از برخی آهنگ ها و نواهای 
نامناسب استفاده شود. ایشان با تأکید بر اینکه جذب جوانان باید با حفظ ساختار صحیح 
هیأت باشد، گفتند: باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نرود.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت )ع(:

جذب جوانان به هر قیمتی نباشد

خبر ویژه اخبار کوتاه

گری نماینده مجلس درباره فساد ۲۰هزار میلیارد تومانی افشا
کیوان مرادیان نماینده مردم قائم شهر، 
ســوادکوه و جویبار در مجلس شورای 
اســالمی در جلسه علنی امروز مجلس 
و در تذکــر شــفاهی خطاب به رئیس 
جمهــور گفت: یــک هفت تپه دیگر و 
یک هپکوی دیگر در مازندران در حال 
وقوع اســت و بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه بیت المال در نساجی 

قائم شهر در شرف نابودی است.

وی افــزود: در ســال ۸۸ این کارخانه 
توســط بانــک ملی به ســرمایه گذار 
خارجی در ازای یک دالر واگذار شد و 
قرار بود ســرمایه گذاری ۱۳۰ میلیون 
یورویی با ۲ هزار شــغل در مرحله اول 

تا سال ۹۰ انجام شود.
نماینده مردم قائم شــهر، سوادکوه و 
جویبار در مجلس گفت: ۱۳ ســال از 
آن زمان می گذرد اما نه از ۱۳۰ میلیون 

یورو ســرمایه گذاری خبری است و نه 
از ۲ هزار شغل.

مرادیان ادامه داد:  این کارخانه با کمتر 
از ۴۰۰ نفر و با تجهیزات فرســوده و با 
۴۰۰ میلیــارد تومان بدهی به بیمه و 
مالیــات و بانک ها و با حمایت ســتاد 
اجرایــی و شــورای تامین اســتان و 

شهرستان در حال فعالیت است.
وی تأکیــد کــرد: قــوه قضائیه به این 

مســأله ورود کند و هیات واگذاری ها 
نیز مســأله را بررســی و مالکیت این 

مجموعه را به دست بگیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران 
در مجلــس خطــاب به رئیس جمهور 
تأکیــد کرد: از وزیــر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی توضیح بخواهید که 
چرا تضییــع حقوق بیت المال در این 

مجموعه انجام شده است؟

تالش برای پاکسازی 
آلودگی نفتی سواحل پرو/ 

توزیع نان رایگان در آسوشیتدپرس
شهر کابل افغانستان از 
سوی نهادهای حمایتی 
بین المللی/ خبرگزاری 
فرانسه

گزارش تصویری

 حق رای ایران 
گشت در سازمان ملل باز

نماینــده ایران در ســازمان ملل از 
بازگشــت حق رای ایران در این نهاد 

بین المللی خبر داد.
 مجیــد تخــت روانچی گفت: بدهی 
معوقه ایران به سازمان ملل پرداخت 
شده و به محض وصول در نیویورک، 
حق رای کشــورمان بایــد طبیعتا 
در آغــاز هفته میالدی )دوشــنبه( 

بازگردد.
شبکه بلومبرگ بامداد امروز به وقت 
تهران خبــر داد: وزارت اقتصاد کره 
جنوبی اعالم کرد بدهی ۱۸ میلیون 
دالری ایــران بابت حق عضویت در 
ســازمان ملل را از محل دارایی های 
بلوکه شده کشورمان پرداخت کرده 

است.
پیش تر، دبیرکل سازمان ملل متحد 
در نامه ای به مجمع عمومی سازمان 
ملل با بیان آن که در حال حاضر ۱۱ 
کشــور بدهی های خود را پرداخت 
نکردند و حق رأی ۸ کشــور از جمله 

ایران تعلیق شد.
کــره جنوبی بدهــی ایران به 

سازمان ملل را پرداخت کرد
پس از این بود که سفیر و نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل متحد ۲۴ دی 
ماه گفت:»رایزنی ها را با سازمان ملل 
برای رفع تعلیق حق رای ایران و واریز 
حق عضویت در این نهاد بین المللی 
شروع کرده ایم و امیدواریم این کار در 
اسرع وقت به نتیجه برسد. جمهوری 
اســالمی ایران بــه عنوان عضو فعال 
ســازمان ملل همیشــه متعهد بوده 
اســت حق عضویت خود را به موقع 
پرداخــت کنــد و ما در عمل نیز این 

موضوع را ثابت کرده ایم.«
علی باقــری معاون سیاســی وزیر 
خارجــه نیز پیــش از این در دیدار با 
معاون وزیر خارجه کره جنوبی گفته 
بــود که فارغ از نتایج گفت وگو ها در 
ویــن، دولت کــره جنوبی موظف به 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران 

است.

قالیباف:

امیدواریم توسعه روابط 
با همسایگان در بهبود 

 وضعیت اقتصادی 
مشاهده شود

رئیس مجلس شــورای اســالمی با 
تبریک میــالد حضرت فاطمه زهرا 
)س( و روز زن گفــت: چــه در ایــام 
پیروزی انقالب و چه در ســال های 
دفــاع مقدس بانوان ایرانی نقشــی 
تاریخــی در پیروزی های ملت ایران 

ایفا کردند.
 محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه 
علنــی دیــروز )یکشــنبه( مجلس 
شــورای اســالمی در نطق پیش از 
دســتور خود بیان کــرد: امیدوارم 
رویکرد صحیح دولت ســیزدهم در 
بهره گیری از ظرفیت های کشورهای 
همســایه و نگاه به شرق در عمل و با 
تمرکز دســتگاه دیپلماسی کشور به 
رفع موانع رشــد و توسعه اقتصادی 
کشــور و به دســت آمــدن منافع 
ملموس اقتصادی منجر شــود و ان 
شــاءاهلل ثمرات آن در بهبود وضعیت 

اقتصادی مشاهده گردد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: سخنگوی 

تاقبلازپایانسالتوافقمیشود
عباس زاده مشکینی گفت: رسیدن 
به یک توافق خوب و برد _ برد را قابل 
تحقق می دانیم هر چند  غربی ها به 
ویــژه آمریکایی هایی به دنبال این 
هســتند که یک توافــق بد را به ما 

تحمیل کنند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلــس به 
خبرآنالین می گوید: »در مذاکرات 
هسته ای شــرایط کشور ما بسیار 
خوب اســت و میــدان و قاعده در 
دســت ما است. دست ما پر است و 
دست باال را داریم و مذاکره کنندگان 
ما با پشتوانه قوی در حال کار کردن 

هستند.«
محمود عباس زاده مشکینی توضیح 
می دهد: »به اعتراف خود غربی ها ما 
از تحریم ها عبور کرده ایم و برگه های 
طالیی و خوبی برای بازی در میدان 
مذاکرات در دست داریم. رسیدن به 
یک توافق خوب و برد _ برد را قابل 
تحقق می دانیم هر چند  غربی ها به 
ویــژه آمریکایی هایی به دنبال این 
هســتند که یک توافــق بد را به ما 
تحمیل کنند این واقعیت غربی ها  

اســت و واقعیت جمهوری اسالمی 
هم این است که ایران به هیچ وجه 
زیــر توافق بد نمی رود. توافق بد به 
این معنا است که آنها به هدف خود 

برسند و ما به هدف نرسیم.«
این نماینده مجلس درباره احتمال 
به نتیجه رسیدن مذاکرات در سال 
جاری می گوید: »قبل از پایان سال 
۱۴۰۰ به نتیجه می رســیم و توافق 
می شــود. البته مهم نیســت چه 
زمانی به نتیجه می رسیم بلکه این 

موضــوع اهمیت دارد که به نتیجه 
خوب برسیم و بر همین مبنا ابتکار 
عمل در دست ما است و ما مذاکرات 

را مدیریت می کنیم.«
او درباره میزان تاثیرگذاری ایران در 
رونــد مذاکرات بیان می کند: »بعد 
از تصویب قانون راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملی ما 
بخــش قابل توجهی از ظرفیت ها و 
دستاوردهایی که با برجام در حوزه 
هســته ای از جمله دخیره ســازی 

اورانیــوم و بحث ســانتریفیوژها از 
دست داده بودیم،مجددا احیا شدند. 
از طرفی، روی کار آمدن یک دولت 
تازه نفس و  فعال انقالبی  و انسجام 
داخلــی و همچنین شــکل گیری 
بلــوک قــدرت در شــرق از جمله 
برگ هــای برنده ایران در مذاکرات 

است.«
عباس زاده ادامه می دهد: »آخرین 
و خطرناک ترین ابــزار طرف های 
مذاکــره کننــده، تحریم ها بود که 

جمهوری اســالمی از آن عبور کرد. 
مــا در کانون قدرت شــکل گیری 
بلوک قدرت در شرق قرار گرفته ایم. 
بلوک قدرتمندی که سه پایه ایران 
و روسیه و چین را دارد و روز به روز 
قدرتمندتر می شــود. بیش از ۵۰۰ 
میلیارد دالر در کشــور ما توســط 
توافــق با چین در صنایع بســیار 
راهبردی ســرمایه گذاری خواهد 

شد.«
او دربــاره ایــن که طــرف مذاکره 
کننــده ایران را به»وقت ُکشــی«  
متهم می کند، می گوید: »ما حسن 
نیت و جدیت داریم و اگر غربی ها نیز 
اندکی در این فضا باشند رسیدن به 
یک توافق خوب ممکن است. ما به 
هیچ وجه زیر توافق بد نخواهیم رفت.

آنها می خواهند با این صحبت ها به 
ما فشــار بیاورند و صحبت های آنها 
علیــه ایران جنگ روانی اســت اما 
مــا هم منفعل عمــل نمی کنیم و 
اســیر برنامه های آنها نمی شویم. با 
شرایط موجود رسیدن به یک توافق 
خوب و برد و برد را دور از دسترس 

نمی دانم.«

سوژه داغ
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3اقتصاد
 هشدار نسبت به تهدید حیات 

طبقه متوسط 

 مالیات از دارایی 
در دوره تورم بحران زاست

یــک کارشــناس اقتصــادی 
هشــدار داد تداوم تورم، حیات 
طبقه متوسط در ایران را تهدید 

می کند.  
 علــی قنبــری، کارشــناس 
اقتصــادی و عضو هیات علمی 
دانشــگاه با اشــاره بــه اینکه 
مهمتریــن کارویــژه دولت در 
شــرایط کنونی باید ایجاد ثبات 
اقتصــادی و مهار تورم باشــد، 
گفــت: دولت درصــدد اجرای 
سیاســت های اقتصادی است 
که پیش نیاز آنها ثبات است اما 
متاســفانه بدون در نظر گرفتن 
الزامات در کشور چنین سیاست 

هایی در حال اجراست.  
وی در بخش دیگری از سخنانش 
به مســاله تــالش دولت برای 
دریافت مالیات بیشــتر اشاره 
کــرد و گفت: ســرفصل های 
مالیاتی جدیدی تعریف شــده 
اســت، به عنوان مثال دریافت 
مالیــات از خودروهای لوکس، 
دریافــت مالیــات از خانه های 
لوکــس و دریافت مالیات های 
دیگری که در این راســتا پیش 
بینی شــده است اما نکته مهم 
اینجاســت که تورمی که سبب 
افزایش شدید قیمت ها شده تا 
خوردویی باالتر از یک میلیارد 
تومان برســد و ســپس لوکس 
محســوب شــود، خودش یک 

نوع مالیات است.  
 وی بــا تاکید بــر اینکه طبقه 
متوسط ایران را در معرض خطر 
بسیار جدی می بیند، گفت: من 
شخصا معتقدم همان نقل قول 
معــروف را باید مــداوم تکرار 
کنیــم اینکه بهترین راه از بین 
بردن طبقه متوسط ایجاد تورم 
و دریافت مالیات اســت، گفت: 
در ایــن فضا نیــز تورم فزاینده 
طبقه متوسط ایران را به شدت 
تهدید می کند و زا ســوی دیگر 
مــی بینیم با تعیین ســرفصل 
هــای عجیب و غریب در صدند 
از همین تورمی که ایجاد شده، 

مالیات دریافت شود.  
 او در وضیــح ایــن مطلب ادامه 
داد: مالیــات یــک بار در زمانی 
که فرد درآمدی را کســب کرده 
دریافت شــده است، وقتی فرد 
مالیات دراکدش را داده اســت، 
چرا باید از دارایی اش نیز مالیات 
بدهد؟ این نکته مهمی است که 
قانونگــذار باید بدان توجه کند 
کــه یک فــرد نباید چندین بار 

مالیات پرداخت کند.  
 قنبــری گفــت: حقــوق بگیر 
وقتی حقــوق خود را می گیرد 
که مالیاتش کســر شده است، 
بعــد چــرا باید پــس از چند 
ســال دوباره بیاییم و از دارایی 
 وی بــه ایــن بهانــه مالیــات 

دریافت کنیم.  

گزارش

 بازگشت تدریجی رونق
 به بازار طال؛

  افزایش قیمت 
با شیب  مالیمی ادامه دارد

  رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت طال و جواهر با بیان اینکه 
روند افزایش قیمت طال با شــیب 
مالیمی ادامه دارد، گفت: قانون 
حذف مالیات بر ارزش افزوده طال 
می تواند رونق را به بازار برگرداند.
عباداهلل محمدولی  اظهار داشت: 
بــا توجــه به پایان یافتن ســال 
میالدی و نزدیک شــدن به پایان 
سال شمسی، تا حدی تقاضا برای 
بــازار طال باال می رود و از آنجایی 
کــه مردم در ایــن موقعیت های 
اقتصــادی به دنبال ایجاد ارزش 
افزوده از پول های خود هستند به 
سمت بازارهای مختلف از جمله 

مسکن، طال و... می روند.
وی با بیان اینکه تا پایان سال روند 
افزایش قیمت با شــیب مالیمی 
ادامــه دارد، افــزود: متأســفانه 
رویکرد اقتصاد ما خبری شــده 
اســت و به شــدت تحــت تأثیر 
سیسات قرار دارد کمااینکه بحث 
مذاکرات وین در این مدت تاثیر 
خــود را بر بازار داخلی و خارجی 
داشــته است که این ضعف بازار 

داخلی را نشان می دهد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعــت طال و جواهر عنوان کرد: 
بنــده معتقدم که مذاکرات وین 
خروجی ندارد و هیئت ایران هم 
به درســتی این قضیه را مدیریت 
مــی کند به همین دلیل به دنبال 
تقویــت ارتباط با کشــورهای 
همســایه مانند چین و روسیه و 
اســتفاده از ظرفیت آنهاســت تا 
بتوانند آینده مملکت را مدیریت 
کنند ولی در عین حال هر بازار و 
خبری از مذاکرات وین می تواند 
بــازار داخلی تأثیر مثبت و منفی 

بگذارد.
وی در رابطه با تأثیر حذف مالیات 
بر ارزش افزوده طال، تصریح کرد: 
این قانون می تواند بســیار کمک 
کننــده باشــد تا دوبــاره رونق 
گذشــته به بازار طال برگردد که 
البتــه این موضوع تا حدی زمان 
بر است ولی در نهایت بر رویکرد 
مردم نســبت به بــازار طال تأثیر 

مثبت دارد.
محمدولــی با بیان اینکه در این 
مدت هر مثقال طال تا پنج میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت 
ولی مجدد در چند روز گذشــته 
حدوداً به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان رسیده است، خاطرنشان 
کرد: در واقع تاکنون یک سکون 
۱۰ ســاله بر بازار طال حاکم بوده 
که سبب از دست رفتن مشتری 
شــده که امید اســت با اجرای 
قانــون حذف مالیــات این رکود 

از بین برود.

معــاون امور بانــک، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد گفــت: اعطای وام و 
تســهیالت بدون ضامن در 
حال اجرایی شدن است. پیرو 
تصمیمات در جهت آســان 
ســازی ارائه تسهالت به افراد 
و پس از رتبه بندی کارکنان 
بخــش دولتــی و خصوصی 
ابالغیه به بانک ها ارائه شــده 
اســت و افراد می توانند طبق 
رتبه بنــدی برای اخذ وام به 

بانک ها مراجعه کنند.
سید عباس حسینی از اجرایی 
شــدن ارائه تسهیالت بانکی 
بدون ضامن خبر داد و گفت: 
پیرو جلســه رئیس جمهور 
محتــرم بــا مدیران ارشــد 
بانکی، و تاکید ایشان بر آسان 
ســازی پرداخت تسهیالت 
برای مــردم محور های مهم 
آسان  تســهیالت  پرداخت 
نیز مورد بررسی قرار گرفت. 
در این جلســه مقرر شد که 
در مرحله اول، شــرایط اخذ 
وام و تســهیالت خــرد برای 
بازنشســتگان  شــاغلین، 
بگیــران  مســتمری  و 
دســتگاه های اجرایی اعم از 
وزارت خانه ها، ســازمان ها و 
شرکت های دولتی و شاغلین 

و بازنشســتگان نهاد هــای 
عمومــی غیــر دولتــی و 
شرکت های بخش خصوصی 
که از شــعبات بانک های ذی 
ربط خودشان حقوق دریافت 
می کنند طبق ضوابط جدید 

ابالغ گردد.
معــاون امور بانــک، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد به نظــام رتبه بندی 
اشاره کرد و افزود: کارمندان 
با توجه به اعتبارشان نزد بانک 
ها، نحوه پرداخت اقساطشان 
و همچنین طبق شاخص ها 
و استاندارد های جهانی رتبه 
بندی می شود. طبق این رتبه 
 a، b، بندی افراد در سه گروه
c قرار می گیرند و تسهیالت 
بــا معیار هــای مربوطه به ها 

پرداخت می شود.
حسینی تصریح کرد: بخش 
نامه هــای مربوطه به بانک ها 
ابالغ و در حال اجرایی شدن 
است. افراد متقاضی وام تا ۵۰ 
میلیون تومان، بدون ضامن 
و فقط با نامه کســر از حقوق 
و افــراد متقاضی ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان بدون ضامن و 
با نامه کسر از حقوق به همراه 
اخذ یک سفته یا چک، حسب 
مورد به بانک ها مراجعه کنند.

وی درباره ارئه وام به کارمندان 
قراردادی یا افراد خارج از رتبه 
بندی اظهــار کرد: برای این 
افراد نیز تســهیالتی در نظر 
گرفته شده است. متقاضیان 
وام تا ۵۰ میلیون تومان بدون 
ضامن و فقط با نامه کســر از 

حقــوق و متقاضیان دریافت 
وام ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیون یک 
ضامن و چک یا سفته اقدام به 
دریافت وام کنند.معاون امور 
بانــک، بیمه و شــرکت های 
دولتــی وزارت اقتصاد گفت: 
تــا پیــش از آسان ســازی 
اساســاً ۲ تا ۳ ضامن و دیگر 
وثیقه ها دریافت می شــد. اما 
بعد از این رتبه بندی شرایط 
بهتر و راحت تر شــده است. 
در بخشــنامه های ابالغی به 
بانک ها تاکید شــده اســت 
کــه چنانچه بانک های عامل 
شــرایط سهل تر از این موارد 
ابالغــی را بــرای اعطای وام 
در نظــر گرفته اند می توانند 
همان شرایط سهل تر را پیش 
بگیرند.حسینی افزود: اغلب 

کارکنان دستگاه های دولتی 
و غیر دولتی اعم از مستمری 
بگیــران تامیــن اجتماعی و 
شــرکت های خصوصــی و 
حقوق بگیران دولت مشمول 
دریافت تســهیالت هستند. 
برای سایر طبقات اجتماعی 
نیز در ســری های بعدی این 

تسهیالت را ارائه می دهیم.
وی درباره نحوه اجرا شــدن 
این ابالغیه دربانک ها گفت: 
بخش های نظارتی و بازرسی 
از طرف وزارت خانه بر بانک ها 
در نظر گرفته شــده است. با 
توجــه به تاکید و اســتقبال 
هیئت مدیره و مدیران ارشد 
بانک هــا از این طرح چنانچه 
مــردم با امتناع بانکی مواجه 
شــدند می توانند شکایات و 
مشــکالت خــود را از طریق 
روابط عمومی یا سامانه های 
وزارت  ســایت  در  فعــال 

وزارتخانه ثبت کنند.
معــاون امور بانــک، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد در پایان گفت: با توجه 
به حرکت به سمت بانکداری 
اســالمی لغــو اخذ ســود از 
دیرکرد اقســاط وام ها نیز در 
دستور کار بانک مرکزی قرار 

گرفت.

جزییات پرداخت وام بدون ضامن

اعطایتسهیالتبدونضامنبهکارمندانآغازشد

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در پاسخ به این 
ســوال آیا نظارتی بر فروش روغن وجود دارد یا 
خیر، گفت: روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور و 
با قیمت مصوب هم عرضه می شود. اگر کارخانه ها 
گرانفروشــی می کنند، باید اسناد آن را  منتشر 
کنند تا با افرادی که تخلف می کنند برخورد شود.

امیرهوشنگ بیرشگ در پاسخ به این سئوال که 
که برخی اصناف از گرانی روغن گله مند هستند 
و اینکه آیا کمبودی در تامین روغن وجود دارد یا 
خیــر، گفت: اینکه بگوییم در بازار کمبود روغن 
داریم، درست نیست. بهترین افرادی که متوجه 
این کمبود می شوند، مردم هستند که روغن در 

فروشگاه به اندازه کافی وجود دارد و از این بابت 
مشــکلی وجود ندارد.وی ادامه داد: وظیفه ذاتی 
انجمن ها این است که برای تصمیم گیری با توجه 
به شواهد موجود به مسئوالن اطالع رسانی کنند 
تا آنها بهترین تصمیم را بگیرند. ما نیز به عنوان 
این صنف وظیفه خود می دانیم که هشــدارهای 
الزم را به وزارت جهاد کشــاورزی و به طور کل 
دولــت منتقــل کنیم.دبیر انجمن صنفی روغن 
نباتــی اضافه کــرد: اخیرا مباحثی درباره حذف 
ارز و تغییر نرخ ارز ترجیحی مطرح شــد که این 
موضــوع کمی تقاضــا را باال برد. به همین دلیل 
باید در این بخش مدیریت داشــته باشــیم. اگر 

صنف های مختلف که با روغن به عنوان مواد اولیه 
سروکار دارند و همچنین مردم از رفتار هیجانی 
پرهیــز کنند، آثار آن در بازار مشــاهده خواهد 
شــد.دبیر انجمن صنفی روغــن نباتی تصریح 
کرد: خبرهای خوشــی درباره تامین ارز روغن 
شــنیده ایم و تا ۱۰ روز آینده ارز روغن های ۹۰ 
درصدی و رســوبی تخصیص داده خواهد شــد. 
شــرکت بازرگانی دولتی هم قرار است مقداری 
روغــن به کارخانه هــا تخصیص دهد. به همین 
جهــت در بخش خانــوار و صنف و صنعت هیچ 
مشکلی نخواهیم داشت و تا پایان سال بازار آرام 

و خوبی خواهیم داشت.

کمیاب شد روغن در بازار 

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون، 
سقف معافیت مالیاتی ساالنه باغ ویالها و خانه های گران قیمت افزایش پیدا کرد به 
نحوی که خانه های تا ســقف ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات شــدند. رحیم زارع 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوعش 
گفت: براساس مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق به وزارت نیرو اجازه دادیم تا 
از طریق شرکت های تابعه نسبت به تاسیس شرکت های صندوق پروژه با مشارکت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور تجهیز و احداث و بهره برداری از ۵ هزار 
مگاوات نیروی برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام کند.وی افزود: 

همچنین به دولت اجازه داده شد تا از طریق سازمان انرژی اتمی نسبت به احداث 
۱۰ هزار مگا وات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازنده بین المللی و 
صنایع داخلی اقدام کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: سقف 
معافیت مالیاتی ساالنه باغ ویالها و خانه های گران قیمت افزایش پیدا کرد به نحوی 
که تا ســقف ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات، نســبت به مازاد ۲۰ تا ۲۵ میلیارد 
تومان یک در هزار، نســبت به مازاد ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان ۲ در هزار، نســبت به 
مــازاد ۳۵ تــا ۵۰ میلیــارد تومان ۳ در هزار ، ۵۰ تا 7۰ هزار میلیارد تومان ۴ در هزار 

و برای خانه های باالی 7۰ میلیارد تومان نیز ۵ در هزار مالیات در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

سقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس افزایش پیدا کرد

خبر

گفت و گئ
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کوتاه از انرژی

بین الملل

ثبت رکورد تاریخی ؛

قای وزیر هشدار داد آ
وزیــر نفت با انتشــار مطلبی در 
حســاب کاربری خود در توئیتر 
از ثبــت رکــورد تاریخی مصرف 
روزانــه ۶۹۲ میلیون مترمکعب 
گاز خبــر داد.جــواد اوجــی  در 
تازه تریــن مطلــب در حســاب 
کاربری خود در توئیتر نوشــت: 
»طی ۲۴ ســاعت گذشته رکورد 
تاریخــی مصــرف ۶۹۲ میلیون 
مترمکعــب گاز در بخش هــای 
خانگــی، تجــاری و صنایــع 
غیرعمــده ثبت شــد. اگرچه با 
لطــف خداوند متعــال و تالش 
کارکنــان صنعت نفت شــبکه 
گاز پایدار اســت، ولی اســتمرار 
این شــرایط مســتلزم همکاری 
هموطنان عزیز و مدیریت مصرف 
اســت.«وزیر نفت روز جمعه در 
گفت وگویی تلویزیونی نیز اعالم 
کرد: خوشــبختانه تا این لحظه 
افت فشار و قطعی گاز نداشته ایم، 
بــا این حال او از مردم خواســته 
کــه خادمان خود در وزارت نفت 
را بــرای مدیریت توزیع گاز یاری 
کننــد. با پوشــیدن لباس گرم و 
خاموش کردن وسایل گرمایشی 
هنــگام خــروج از منزل و محل 
کار، می تــوان مصــرف گاز را 
مدیریــت کرد، کاهــش دما در 
روزهای آینده در سراســر کشور 
ادامــه دارد، بنابرایــن از مــردم 
خواهش می کنیم در مصرف گاز 
صرفه جویــی کنند تا یک هفته 
تا ۱۰ روز آینده را بدون مشــکل 
پشــت ســر بگذاریم.وی درباره 
طرح رایگان اصالح موتورخانه ها 
در کشــور توضیــح داد: اصالح 
موتورخانه هــای مجتمع هــای 
خانگــی تا امروز جــدی دنبال 
شــده اســت و بیش از ۱7 هزار 
مجتمــع خانگــی در سرتاســر 
 کشــور اصــالح موتورخانه ها را 

اجرا کرده اند .

کشور   سدهای 
همچنان تشنه اند

آمار دفتــر اطالعات و داده های 
آب کشور نشان می دهد با سپری 
شــدن ۱۲۲ روز از ســال آبی، تا 
دوم بهمــن )ســال آبی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰(، میــزان کل حجــم آب 
در مخازن سدهای کشور حدود 
۲۰.۸ میلیارد متر مکعب اســت 
که نســبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشــته ۲۲ درصد کاهش 
نشــان می دهد.بررسی وضعیت 
سدهای کشــور نشان می دهد، 
میــزان کل حجــم ورودی بــه 
ســدهای کشــور از ابتدای مهر 
تــا دوم بهمن ماه، معــادل ۸.۶ 
میلیــارد متر مکعب اســت که 
کاهشی معادل ۱۸ درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال آبی گذشته 
را نشان می دهد.میزان پرشدگی 
سدهای مهمی چون زاینده رود، 
شــمیل و نیان و ســفیدرود در 
شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ 
درصــد، ۱۰۰ درصد و ۲۵ درصد 
است. در استان  های خوزستان و 
تهران، میزان پرشــدگی مخازن 
طی ســال آبی جــاری به ترتیب 
در حدود ۴۶ درصد  و ۱7 درصد 

است. 

 رایزنی اروپا 
برای منابع جایگزین 

گاز روسیه
بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در 
حال محک زدن اوضاع است 
تا دریابد آیا شــرکای تجاری 
این بلوک شــامل آمریکا می 
تواننــد عرضه گاز طبیعی به 
ایــن منطقــه را در بحبوحه 
عرضه محدود روســیه و رشد 
تنشهای ژئوپلیتیکی افزایش 
دهنــد.کادری سیمســون، 
کمیســیونر انــرژی اتحادیه 
اروپا پس از دیدار روز شــنبه 
بــا وزیران کشــورهای عضو 
گفت: در حالــی که اتحادیه 
اروپا زیرســاخت گاز قوی و 
رویه های واضحی در صورت 
وقوع شرایط اضطراری دارد، 
بایــد فــوق العاده هوشــیار 
مانــده و پیــش آمادگی در 
برابر ریســک را بهبود دهد. 
کمیســیون اروپــا در حال 
آنالیز ســناریوهای مختلف 
برای تضمین طرحهای ملی 
مناســب برای این هدف در 
شرایطی است که مخازن گاز 
منطقه در سطح بسیار اندکی 
قرار دارند و تنشها در مرزهای 
شرقی این بلوک افزایش پیدا 
کــرده است.سیمســون در 
امیان فرانســه به خبرنگاران 
گفت: کمیســیون همچنین 
ســرگرم مذاکره با شــرکای 
اتحادیه اروپا درباره پتانسیل 
افزایش عرضه به اروپاســت. 
وی گفــت: در دیدارهــای 
در  جنوبــی  گاز  کریــدور 
جمهــوری آذربایجــان در 
چهارم فوریه و شورای انرژی 
اتحادیه اروپا-آمریکا که سه 
روز بعــد در واشــنگتن برای 
ادامــه مذاکــرات برگزار می 
شــود، شــرکت خواهد کرد.
کمبــود کم ســابقه انرژی، 
قیمتهــای گاز و بــرق را بــه 
رکورد باالیی رسانده و بعضی 
از غولهــای صنعتی در اروپا را 
وادار کرده اســت تولیدشان 
را محــدود کننــد و مصرف 
کننــدگان عادی را با افزایش 
هزینــه های انــرژی مواجه 
کرده اســت. مخازن ذخیره 
ســازی گاز در اتحادیه اروپا 
به دنبــال تعمیرات طوالنی 
تــر از حد معمــول میادین 
نروژ و ذخیره ســازی داخلی 
گاز در روســیه، در پایینترین 
سطح فصلی بیش از ۱۰ سال 
گذشــته قرار دارند. تنشــها 
در خصوص حضــور نظامی 
روســیه در مرز با اوکراین هم 
به نگرانیها نســبت به عرضه 
گاز روسیه در صورت وخامت 
اوضــاع و بروز منازعه نظامی 
افــزوده اســت.طبق اعالم 
کمیسیون اروپا، در میان ۲7 
عضــو اتحادیه اروپا، ۲۲ عضو 
اقداماتی را برای مقابله با تاثیر 
بحران انرژی به اجرا گذاشته 
اند که شــامل مالیات و تعرفه 
پایینتر، یارانه و حمایت مالی 

مستقیم بوده است. 

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلسه 
علنــی مجلس ضمن موافقت با کلیات و جزئیات 
طرح یک فوریتی استفساریه بند )ط( تبصره )۱( 
قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشــور، تصویب کردند 
که  گازبهای کوره های آجرپزی مطابق کســب، 
خدمات و تجاری محاســبه شود.  مصطفی نخعی 
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس در جلسه 
علنــی مجلس ضمن قرائت گزارش کمیســیون 
انرژی در خصوص طرح یک فوریتی استفســاریه 
بند )ط( تبصره )۱( قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور 

گفت: موضوع استفساریه این بود که  با توجه به بند 
»ط« تبصره )۱( قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور 
مصــوب  ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۹ آیا کوره های آجرپزی 
مشــمول این بند می باشد و گازبهای آن مطابق 
ده درصــد )۱۰%( نرخ متوســط قیمت خوراک 
پتروشــیمی اســت؟ که پاســخ این بود که خیر. 
کوره های آجرپزی مشمول بند »ط« تبصره )۱( 
قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نیست و گازبهای 
آن مطابق کســب و خدمات تجاری محاسبه می 
گــردد. وی افزود: ایــن موضوع در تاریخ ۲۰ دی 

ماه در کمیسیون مطرح شد، طبق این بند سایر 
صنایع با توجه به نرخ ســود ۱۰ درصد خوراک 
پتروشیمی ها بود اما به دلیل مشکالتی که برای 
کوره های آجر پزی ایجاد شد این استفساریه تهیه 
و در کمیســیون بررسی شد.رحمت اهلل نوروزی 
در مخالفــت بــا این موضوع گفــت: این موضوع 
برای ســایر واحدهای تولیدی و صنعتی تبعیض 
ناروا می باشد، هزینه تمام شده باید کاهش پیدا 
کند، همه در استان ها دارای واحد های صنعتی 

و شهرک های صنعتی هستیم.    

نفت و انرژی 4

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: یک جانبه گرایی 
در ارتباط با کشــورهای منطقه مطلوب دیده نمی شــود و باید در حیطه مســائل 
تجاری و اقتصادی به نگاه ها و دیدگاه ها عمق و غنای بیشتری بخشید.سیدحمید 
حسینی در این باره افزود: کشور ما به دلیل قرابت و نزدیکی تاریخی، فرهنگی و 
اقتصادی با اغلب کشورهای منطقه می تواند زمینه رشد و توسعه در همه ابعاد را 
فراهم کند.وی با تأکید بر اینکه بی شک نقش روسیه و چین برای تحقق اهداف 
کشور بسیار آشکار و خیره کننده است، تأکید کرد: درباره همکاری ایران و روسیه، 
نگاه ها نباید تنها به مسائل حوزه انرژی معطوف باشد و به عنوان نمونه بحران سوریه 
از آن دســت مســائلی اســت که نشان از همراه و همسو بودن ایران و روسیه دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در 
مذاکره با آمریکایی ها، با حمایت و همراهی روسیه می توان دست برتری داشت، 
گفت: تجربه نشــان داده اروپایی ها چندان تمایلی به حل وفصل مســئله تحریم 
نشــان نمی دهند، اما روســیه نقش فعال تری را برای رفع چالش تحریم ها بازی 
می کند و آن هم به این دلیل است که مواضع مشترکی با ایران دارد که در آینده 
سیاســی، اقتصادی و تجاری کشــورش تأثیرگذار خواهد بود.حسینی با اذعان به 
اینکه تداوم این گونه گفت وگوها زمینه ساز تحرکات منطقه ای خواهد بود، یادآور 
شد: روند صادرات و واردات ایران با روسیه در حال افزایش است،  در صنعت نفت 

و گاز می توان شاهد بده بستان های دو طرف بود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی:

کشورهای منطقه مطلوب نیست یک جانبه گرایی در ارتباط با 

دیپلماسی انرژی ایران و روسیه؛ فرصت ها و شرط  ها

مسیرراهروشناست
مذاکــرات اخیــر ایــران و 
روســیه گامــی بــزرگ در 
حوزه توســعه صنعت نفت 
و گاز اســت، موضوعــی که 
مقامــات سیاســی نیز بر آن 
اذعــان دارنــد، امــا برخی 
کارشناسان بر این باورند که 
شــرط تحقق شرایطی ایده 
آل تنها با پیگیری و حمایت 
دولت محقق می شــود و اگر 
توجــه دولت از این مســاله 
برداشته شود، اتفاق خاصی 
نخواهــد افتاد. بــا توجه به 
نقش و جایگاه کشور روسیه 
به عنوان یکــی از مهم ترین 
عرضه کننــدگان نفت و گاز 
جهان، موضوع انرژی یکی از 
مهمترین محورهای مذاکره 
پایــان هفته هیــات ایرانی 
در مســکو بــود و آنگونه که 
از اظهارنظرهــا برمی آیــد، 
دســتاوردهای خوبــی در 
بخش هــای مختلف از جمله 
انرژی به همراه داشته است. 
اگرچــه جزئیات توافق های 
صــورت گرفته میــان ایران 
و روســیه در بخش هــای 
مختلــف از جملــه نفــت و 
گاز هنوز منتشــر نشــده اما 
با توجه بــه اظهارات رئیس 
همچنیــن  و  جمهــوری 
وزیر نفت، به نظر می رســد 
توافق هــای خوبــی در این 
زمینه صورت گرفته است.بر 
اساس اعالم مقام های نفتی، 

دو کشور در حوزه های توسعه 
میدان هــای نفــت و گاز و 
همچنین ترانزیت به نتایج و 
دستاوردهای خوبی رسیده 
انــد، افزون بر این باید انتظار 
داشــت که تهران و مسکو در 
حــوزه بــازار جهانی نفت و 
تعامــالت بین المللی انرژی، 
همکاری هــای کنونی را به 
نفع خود و کشــورهای تولید 
کننده نفت و گاز گســترش 
دهند. در  ســفر اخیر هیات 
عالی رتبه ایرانی به روســیه 
در حــوزه هــای راهبردی 
و اقتصــای، همکاری هــای 
نفت وگاز دو کشــور اولویت 
باالیی در مذاکرات و توافق ها 
داشته اســت .جواد اوجی - 
وزیر نفت در آخرین صحبت 
هــای خود ضمن تشــریح 
مذاکره با مقام های روســیه 

گفت:جلسات بسیار فشرده 
و متعددی با مقام های ارشد 
روسیه، معاون نخست وزیر، 
وزیر انرژی روسیه، همچنین 
شرکت های توانمند روسیه 
داشتیم. خوشبختانه وزارت 
نفــت در مجموعــه چهــار 
شــرکت اصلی از قبل برنامه 
جامــع و نقشــه  راه کاملی 
پروژه هــای  و  تــدارک  را 
مختلفــی در حوزه  توســعه 
میدان های نفتــی و گازی، 
پتروپاالیشــگاه ها،  احداث 
واحدهای ال ان جی و انتقال 
فنــاوری به ویژه برای ازدیاد 
برداشت از میدان های نفتی 
و گازی آمــاده کرده  بود که 
به دولتمردان روســی ارائه 
شــد.وی دربــاره دیــدار با 
شــرکت های روسی فعال در 
زمینه نفــت و گاز گفت: در 

دو ماه گذشته با شرکت های 
مذاکرات  روســی،  توانمند 
متعددی صورت گرفت که در 
جلسات این سفر برخی از آن 
مذاکرات به توافق های بسیار 
مهمی منجر شــد. بعضی از 
تفاهم نامه هایــی که در این 
سفر امضا شد، قطعاً می تواند 
تأثیر بسزایی در صنعت نفت 
داشــته باشد، چراکه ایران و 
روســیه در عرصــه انــرژی 
در جهــان بازیگــران قوی 
هســتند و بــا ظرفیت هایی 
کــه در صنعت نفــت داریم 
و توانمنــدی شــرکت های 
روســی، ایــن همــکاری با 
مشــارکت فعال به طور قطع 
تأثیر گسترده ای برای کشور 
دارد.او درباره مذاکرات برای 
ســوآپ گاز روسیه از خاک 
ایــران توضیــح داد و گفت: 

در ســفر جاری بحث سوآپ 
گازی روســیه از خاک ایران 
مطرح شــد. محمد خطیبی 
- نماینــده ســابق ایران در 
اوپک با اشــاره به همکاری 
هــا و مذاکرات اخیر ایران و 
روســیه و تاثیر آن بر صنعت 
نفــت ایران، گفت: قطعا این 
مســاله مــی تواند بــه نفع 
ایران باشــد؛ مــا در حداقل 
ســه ســازمان انرژی  پیمان 
بســته ایم و حضــور در این 
سازمان ها می تواند به توسعه 
روابــط کمک کنــد، ضمن 
اینکه روس ها در بســیاری از 
شرکت ها در بخش باالدستی 
ســرمایه گذاری کردند و این 
شرکت ها توان این را دارند که 
هم در بخش باالدستی و هم 
در بخش پایین دستی توسعه 
را رقــم بزنند.وی با تاکید بر 
اینکه روس ها شــرکت های 
مقتدری در حوزه نفت دارند، 
تصریح کرد: بی شک در حوزه 
نفــت می توانیــم با روس ها 
همکاری داشــته باشیم اما 
به شــرط آن که اســنادی 
که توســط مقامات سیاسی 
امضــا می شــوند، پیگیری 
مورد پیگیــری قرار بگیرند 
و شــرکت ها مــورد حمایت 
باشــند تا بتوانند این اهداف 
را دنبــال کننــد ولی اگر در 
حد امضا باشد، شرایط مانند 

گذشته می شود.

 با تصویب مجلس؛

کوره های آجرپزی مطابق کسب، خدمات و تجاری محاسبه می شود        گازبهای 
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5بانک و بیمه
اخبار

با حضور پست بانک ایران؛

اولین رویداد اینوتکس 
۲۰۲۲ در استان فارس 

برگزارشد

اولین جلســه گفت وگوی اســتارتاپ 
هــا در مرکــز پــارک علــم و فناوری 
شــیراز با حضور پســت بانــک ایران 
بــه عنــوان حامی رویداد، مســولین 
برگزارکننــده نمایشــگاه اینوتکس و 
 اســتارتاپ های اســتانی برگزار شد.

سجاد عباســی فشمی دبیر جشنواره 
اینوتکس در اولین رویداد این جشنواره 
که در شــیراز برگزار شد، ضمن تقدیر 
از پســت بانک ایــران به عنوان حامی 
ایــن رویداد مهــم گفت: این رویداد در 
۱۶ تیــم در زمینه های مختلف بانکی، 
 مالــی، ســاختمان برگزار می شــود.

عباســی فشمی افزود: برگزیدگان این 
رویدادها پس از پیچ هفتم، به طور رایگان 
 به کشــور ارمنســتان اعزام می شوند.

در ادامه این مراســم، حمید قیطاسوند 
رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه بازار 
پســت بانک ایران ضمن تاکید بر لزوم 
برگزاری این رویدادها به اهمیت سرمایه 
گذاری دراقتصاد دیجیتال اشــاره کرد 
و گفــت: امروزه مفهومــی که همه از 
آن صحبــت می کننــد، اگر با رویکرد 
فناورانــه به این موضوع نگاه کنیم ، در 
واقــع این مفهوم مبتنی بر تحلیل داده 
و هوش مصنوعی یا اقتصاد هوشــمند 
را به ما نشــان می دهند و روند حرکت 
بانــک هــا مثل هر صنعت دیگر در این 
 مسیر ، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افــزود: مفهومی که بیشــتر از آن 
صحبت مــی کنیم ماننــد بانکداری 
دیجیتال و اقتصاد دیجیتال و... اســت 
که ماهم مثل سایر نهاد ها و سازمان های 
فعال در کشــور درحال آماده ســازی و 
 تهیه زیرساخت ها در این مسیر هستیم.

قیطاسوند در بخش دیگری از سخنرانی 
خود با تاکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال 
در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اقتصاد 
دیجیتال بدون شــک درحوزه بانکی 
منجر به شمولیت مالی و کاهش شکاف 
 دیجیتال در ســطح جامعه خواهد شد.

رئیس اداره کل بازاریابی پســت بانک 
ایــران در ادامه گفت: شــمولیت مالی 
مفهوم و معنای فراگیری در استفاده از 
خدمات مالی توسط تمام مردم در اقصی 
نقاط کشور را در بر می گیرد و بر بستر 
بانکداری دیجیتال اســت و با داشــتن 
ابزارهای نوین، امکان توسعه و دسترس 
 پذیری خدمات بســیار آسان می شود.

وی افــزود: دســترس پذیــری انواع 
خدمات بربال تکنولوژی و بهره برداری 
از خدمــات تــک ها مثــل  فین تک 
هــا، insure tech هــا و ولندتک ها 
 مفهوم بسیار جالبی را ایجاد می کنند.

فاطمــه دهقانی مدیر شــعب پســت 
بانک اســتان فارس و داور اولین رویداد 
اســتانی اینوتکس در شــیراز در این 
مراسم گفت: یکی از برنامه های اصلی 
پست بانک ایران حمایت و تامین مالی 
 شرکت های دانش بنیان و نوآور است.

وی با اشاره به نقش و اهمیت تکنولوژی 
های فن آور در زندگی روزمره از جمله 
امور مالی و بانکی، افزود : شــرکت های 
فن آور و دانش بنیان از جمله فین تک ها 
می تواننــد با جمــع آوری اطالعات و 
تحلیــل و پــردازش داده ها، بهره وری 
خدمات مالی را افزایش داده و با خدمات 
خــود تجربه کاربران از خدمات مالی را 

تغییر دهند. 

برگزاری جلسه روسای 
 شعب منطقه 

سیستان و بلوچستان 
بانک ایران زمین

جلسه بررسی عملکرد شعب استان 
خراســان جنوبــی و سیســتان و 
بلوچستان بانک ایران زمین، با حضور 
مدیر و روســای شعب استانهای یاد 

شده برگزار شد.
در ابتدای جلســه کارگاه آموزشی 
تسهیالت جهت رفع نواقص موجود 
در پرونده های اعتباری شعب و مرور 
فرآیندهــا و همچنین تبیین طرح 
تسهیالتی انتخاب توسط کارشناس 

اعتباری منطقه برگزار شد.
همچنین به منظور تقویت ســطح 
آگاهی همکاران از آخرین بخشنامه 
هــا و اطالعیه هــای بانک، آزمونی 
حاوی ۳۰ سوال به مدت ۳۰ دقیقه 
از روســای شــعب گرفته شد و پس 
از آزمون به صورت کارگاهی پاســخ 
ســواالت مورد تحلیل و بررسی قرار 

گرفت.
در ادامه کارشــناس حقوقی استان 
نســبت به تحلیل آمار ارســالی در 
کارگروه ارزیابی عملکرد پرداخت و 
نکات کلیدی و حائز اهمیت را برای 

روسای شعب تبیین کرد.
حســن رضا یزدانی مدیر منطقه در 
این جلســه ضمن توجیه پرســنل 
در خصــوص فرآیند جذب منابع و 
هزینه و درآمد شــعبه، به همراهی 
هر چه بیشتر متصدیان امور بانکی با 
روسای شعب در جهت ارائه خدمات 

و رضایت مشتری تاکید کرد.
یزدانی بر بازاریابی طرح تسهیالتی 
انتخــاب و آموزش نحوه دریافت آن 

به مشتریان تاکید کرد.

 ۵۹۰ نفر از 
 تسهیالت مستاجرین 
 موسسه اعتباری ملل 

بهره مند شدند

در۹ماهه ســال جاری،تســهیالت 
حمایتی موسســه اعتباری ملل به 
۵۹۰۵ نفر از مســتاجرین پرداخت 

شد.
این موسســه به منظــور کمک به 
توانمندسازی مستاجرین در تامین 
مســکن در ۹ ماهــه ســالجاری به 
۵۹۰۵ نفر تسهیالت ودیعه مسکن 

را پرداخت نمود.
این گــزارش می افزاید: موسســه 
اعتباری ملل بر اساس دستورالعمل 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به متقاضیانی که در ســامانه وزارت 
راه و شهرســازی ثبــت نام و و یکی 
از شــعب موسســه اعتباری ملل را 
انتخاب نموده اند این تســهیالت را 

پرداخت می نماید.

استاندار همدان در نشست با مدیر شعب استان همدان ضمن 
قدردانی از عملکرد بانک مســکن در اجرای مســکن مهر،بر 

حضور فعال بانک در تحقق نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
علیرضا قاسمی فرزاد با اشاره به نقش مهم بانک مسکن در 
اجرای طرح مسکن مهر اظهار داشت: دولت سیزدهم تاکید 
ویژه ای برای بر ثمر نشستن طرح نهضت ملی مسکن دارد و با 
توجه به سهمیه ۱۰۰ هزار واحدی استان همدان در طی چهار 

سال پیش رو، انتظار می رود تمامی دستگاه های مرتبط در تعامل سازنده با یکدیگر 
تالش مجدانه ای را برای تحقق این امر در دستور کار قرار دهند. وی ادامه داد : در همین 
راستا و با توجه به تجربه موفق بانک مسکن در اجرای مسکن مهر استان و با درایتی که 
از مدیر شعب استان همدان و همکاران شان سراغ داریم، معتقدیم بانک مسکن بیش 

از سایر بانک ها در تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن، ایفای نقش خواهد کرد.
استاندار همدان بعد از پایان نشست، به منظور قدردانی از زحمات کارکنان، با حضور 
در شــعبه مرکــزی از تمامــی بخش هــا و دوایر بازدید کــرد و در خصوص روند ارائه 

خدمات به شهروندان در حوزه های مختلف از جمله اعتبارات 
و خدمات بانکی با همکاران گفتگو کرد. مجید امیری نیز طی 
سخنانی با اظهار خشنودی از حضور استاندار همدان در بانک 
مسکن گفت: مدیریت شعب استان همدان با تمام توان آماده 
است تا در راستای تحقق منویات دولت سیزدهم و گوش به 
فرمان عالی ترین مقام اجرایی در استان، برای هر چه بهتر اجرا 

شدن طرح نهضت ملی مسکن و تامین مالی آن اقدام کند.
مدیر شعب استان در ادمه با اشاره به ۲ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر بالتکلیف در 
استان اظهار داشت: ورود جنابعالی و معاون امور عمرانی استانداری به این موضوع، 
می تواند کمک شایانی به آزاد سازی سرمایه ملی مسدود شده در این پروژه ها و بازگشت 

آن به چرخه تولید مسکن و رونق بیشتر اقتصاد استان شود.
امیری در پایان از حسن توجه استاندار به کارکنان بانک مسکن قدردانی کرد و گفت: 
حمایت شما از مجموعه بانک ها، موجب دلگرمی همکاران و افزایش انگیزه آن ها برای 

حضور تمام و کمال برای اجرای برنامه های ابالغی دولت خواهد شد.

استاندار همدان:

کسی پوشیده نیست نقش مهم بانک مسکن در اجرای مسکن مهر بر 

خبر ویژه

کشاورزی تهران حضور بانک سرمایه در هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های 
بانک سرمایه به منظور شناسایی بازارهای جدید و 
توســعه برندینگ در هشتمین نمایشگاه تخصصی 

نهاده های کشاورزی حضور یافت.
این بانک با هدف شناسایی بازارهای جدید و توسعه 
برندینــگ و همچنین معرفی خدمات و محصوالت 
خود در هشــتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های 
کشــاورزی حضور یافت. همچنین کارشناســان 
این بانک با حضور در غرفه شــرکت های حاضر در 
نمایشــگاه ضمن بازاریابی و مذاکره با نمایندگان 
شرکت ها به معرفی خدمات بانک پرداخته و نسبت 
به نیازســنجی مشتریان جدید جهت ارائه خدمات 

متنوع به ایشان اقدام نمودند.

این گزارش می افزاید فرج اله قدمی، مدیرعامل به 
همراه سید مرتضی پور مرعشی، رئیس هیات مدیره 
و بهزاد گل دوســت، معاون بانکی مدیرعامل بانک 

سرمایه نیز با حضور در نمایشگاه ضمن شرکت در 
آیین افتتاحیه، از غرفه بانک سرمایه و برخی غرفه 
های نمایشگاه بازدید کرد و با مدیران و کارشناسان 

حاضر در این غرفه ها دیدار و گفت وگو نمود.
گفتنی است هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های 
 )AGRICULTECH2022( کشــاورزی تهران
بــا حضور نمایندگان شــرکت های مختلف ایرانی 
و خارجــی در 7۰ غرفــه از ۲۸ دی مــاه تــا یکــم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت چهار روز از ســاعت ۱۴ 
تــا ۲۰ در محــل دائمی نمایشــگاه های تخصصی 
 شــهرداری تهران واقع در بوســتان گفتگو پذیرای 

عالقمندان بود.

اخبار

کرد؛ عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن مطرح 

رونقاقتصادیوکاهشتورمدرگروهدایتنقدینگیبهسمتتولید
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: نظام بانکی 
نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد که الزم 
است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی موجود 

را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند.
علی خورســندیان افزود: اقتصاد ایران در سال های اخیر 
بــا تــداوم تحریم های ظالمانه، کاهش درآمدهای نفتی و 
پاندمــی ویروس کرونا با مشــکالت و تنگناهای فراوانی 
مواجه شــده اســت که اثراتی منفی بر ســمت عرضه و 
تقاضای آن و فضای کسب  و کار کشور داشته؛ در چنین 
شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست ها و 
رویکردهای صحیح و عارضه یابی هر چه سریع تر به منظور 

از میان برداشتن موانع و یا کاهش پیامدهای آنها است. 
وی تصریح کرد: به طور کلی عوامل مؤثر بر تولید شــامل 
ســه دســته کلی می شوند؛ دســته اول عواملی هستند 
که بر ســمت عرضه اقتصاد اثر می گذارند نظیر تحوالت 
تکنولوژیکــی، بهره  وری عوامل تولید، اصالح رویه ها و به  
کارگیری روش های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص 
گرایی؛ دسته دوم نیز عواملی نظیر سیاست های درآمدی 
دولت و شاخص قیمت مصرف کننده هستند که بر سمت 
تقاضای اقتصاد اثر می گذارند و دسته سوم، عوامل خارج 
از بنگاه هســتند که به  صورت همزمان بر ســمت عرضه و 
تقاضا اثر می گذارند و کنترل آن ها در اختیار بنگاه نیست 
و شــامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاســی، 

تعامل دستگاه های اجرایی و ...  است.
خورسندیان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برای تحقق 
افزایش تولید خصوصاً در شــرایط کنونی که دسترســی 
اقتصاد کشــور به منابع داخلی و خارجی محدود شــده 
است، اولین و مهم  ترین اقدام، بهبود فضای کسب  و کار از 
طریق به کارگیری نهاده های تولید به صورت بهینه است 
که به  واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش 
بنیان، بهینه نبودن رویه  های تولید و ... مغفول مانده است 
و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی  تر و کم هزینه 

 تر از سایر گزینه ها خواهد بود. وی ادامه داد: این افزایش 
تولید باید از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد؛ 
افزایــش کمــی در تولید به معنای افزایش در مقدار تولید 
ناخالص داخلی کشور است که در رشد اقتصادی نمود می 
یابد و البته برای اینکه این افزایش تولید مطلوب باشــد و 
اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار دهد باید از لحاظ 
کیفی نیز رشد داشته و به بهبود شاخص های رفاهی جامعه 
منجر شده و سبب تخریب بیش از اندازه محیط زیست، 
رشد نامتوازن مناطق و گسترش نابرابری نشود و تناسب 

در بهره  برداری از منابع طبیعی در آن لحاظ شود.
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن اظهار داشت: افزون 
بر آن باید نهادهای مرتبط در امر تولید در تعامل با یکدیگر 
فضای باثباتی را جهت سرمایه گذاری و تولید فراهم کنند به 
 طوری  که تعامالت این نهادها با یکدیگر موجب هم افزایی 
در تولید و رشد اقتصادی شود و با حذف موانع و یا اصالح 
قوانین مربوط به اخذ مجوزهای شــروع کسب  وکار، ثبت 
مالکیــت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازارهای مالی 
و امنیت سرمایه گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و 
پرداخت دیون، قوانین مربوط به الزام آور بودن قراردادها و 

تجارت بین الملل مسیر رونق تولید را هموار سازند.
وی ابراز داشت: همچنین نهادهای یاد شده باید از تولید 
و انتشار آمارهای متناقض که تزریق کننده نااطمینانی در 

فضای کشور و سبب سردرگمی عامالن و فعاالن اقتصادی 
بوده و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی 
اقتصاد و حرکت به ســمت سفته بازی و فعالیت های غیر 
مولد می باشــد، ممانعت به عمل آورند تا  برنامه ریزی و 
سیاستگذاری صحیح در بخش تولید امکان پذیر گردد چرا 
که ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کالن شرط اولیه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف افزایش تولید است 
و الزمه این مهم نیز کاهش نرخ تورم ، ثبات نرخ ارز در یک 
محدوده معقول و منطقی و ثبات در منابع و مصارف بخش 

های دولتی است.
خورسندیان یادآور شد: برای مهار تورم که علت اصلی آن 
شتاب حجم نقدینگی در کشور است، ضرورت دارد تا حد 
ممکن سیاست های تورم زا که منجر به افزایش پایه پولی 
و نقدینگی می شود، از دستور کار خارج شده و در بازار ارز 
ثبات برقرار شود تا با جلوگیری از شکل گیری انگیزه های 
سفته بازی در بازار و ورود نقدینگی بلوکه شده در بازار ارز 

به بخش واقعی اقتصاد، تولید افزایش یابد.
این مدیر ارشــد بانکی بیان داشــت: مسأله مهم دیگر در 
کنترل تورم این است که  سهم درآمدهای نفتی در تأمین 
منابــع بودجــه عمومی دولت کاهش یابد و برای پرکردن 
خــأ درآمدهای نفتــی، نظام مالیاتی با تغییر در ترکیب 
درآمدهــای مالیاتی یا معرفی پایه های مالیاتی جدید به 
گونه ای که کم ترین اخالل را در فضای تولید و کســب  و 

کار کشور ایجاد نماید، اصالح شود.
وی تأکید کرد: در این میان نظام بانکی نقش انکارناپذیری 
دارد و باید نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت 
نماید و همانطور که می دانیم که نقدینگی به ســمت و 
ســویی می رود که بیشــترین بازدهی و مطلوبیت را برای 
صاحــب آن ایجــاد کند و چنانچه از تولید حمایت شــود 
و سیاســتگذار بتواند ســایر بازارها را سامان بخشیده و نا 
اطمینانی را به حداقل برساند، سرمایه گذاری در این بخش 

افزایش می یابد. 
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ج خبر داد؛ مدیر منطقه 3 شهرداری کر

اجرای عملیات روکش مکانیزه 
در اراضی ساماندهی کیانمهر

البرز / اکبر حیدری- مدیر منطقه ســه 
شــهرداری کرج از اتمام پروژه عملیات 
زیرســازی و روکش آسفالت مکانیزه در 
کوچه های ایثار و شبنم با هدف بهسازی 
معابر خبــر داد.مصطفی عابدی گفت: 
عملیــات روکش مکانیزه آســفالت در 
برخی از کوچه های اراضی ســاماندهی 
کیانمهر به منظور ارتقای کیفی مسیرهای 
عبوری و رضایت مندی شهروندان در حال 
انجام است.وی اضافه کرد: این عملیات با 
همکاری معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
کرج و سازمان عمران و بازآفرینی باهدف 
مناسب سازی و ساماندهی معابر همچنین 
تسهیل در عبور و مرور شهروندان صورت 

گرفته است.

 به منظور آمادگی بیشتر 
برای مقابله با ویروس کرونا؛

 مانور آمادگی مقابله 
با ویروس کرونا در اداره گاز 

گمیشان برگزار شد
گلســتان / گروه اســتان ها: به منظور 
اهمیت موضوع آمادگی بیشتر کارکنان 
برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس 
منحوس کرونا به ویژه ویروس اُمیکرون 
و ممانعت از گســترش آن، مانوری در 
همین رابطه در محل اداره گاز گمیشان 
برگزار شد. این مانور با هماهنگی واحد 
HSE گاز گلســتان و همــکاری اداره 
گاز شهرســتان گمیشان انجام شد که 
در آن نحوه عملکرد نیروهای شــرکت 
گاز در مواجهــه با مراجعین، همکاران 
و اشخاص مشــکوک مبتالبه ویروس 
کرونا و هماهنگی ها و اقدامات ضروری 
جهــت ممانعت و ورود بیماران به اداره 
و تمــاس با اورژانــس و انتقال آن ها به 
مراکــز درمانی و همچنین ضدعفونی 
کــردن محیط مربوطه مــورد ارزیابی 
قــرار گرفتدر همین راســتا حســب 
برنامه ریزی هــای به عمل آمده، با ورود 
فــرد مشــکوک به ویــروس کرونا که 
به قصــد دریافت خدمــات به اداره گاز 
گمیشــان مراجعه کرده بود، حراست 
اداره ضمــن تب ســنجی و مشــاهده 
سرفه های مستمر و عالئم مرتبط دیگر، 
فــوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و با 
رعایت کاماًل موارد بهداشــتی، از ورود 
شــخص مشــکوک به کرونا به داخل 
اداره جلوگیری کرده و مســئول اداره 
را نیــز در جریــان این موضوع قرارداد.

در ادامه اورژانس ۱۱۵ شهرســتان نیز 
پس از اطالع از موضوع سریعاً به محل 
واردشــده و ضمن انجام اقدامات اولیه 
ایشان را جهت انجام معاینات تکمیلی 
به مراکز درمانی منتقل نمودند و در ادامه 
نیز جهت مقابله با شــیوع کرونا محل 
مراجعه شخص مبتال و سایر بخش های 
دیگر اداره ضدعفونی گردید.در خاتمه 
نیز جلســه ای با حضور نمایندگان امور 
HSE گاز گلســتان و رئیس اداره گاز 
شهرســتان برگزارشــده که در همین 
خصــوص روند انجام مانــور، آمادگی 
کارکنــان جهت مقابله با ویروس کرونا 

مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت

 با هدف پاسخگویی 
به مطالبات مردم؛

مدیر منطقه چهار 
کرج   شهرداری 

در مرکز ۱۳۷ حضور یافت
البرز /  فاطمه کیاحیرتی

مدیر منطقه چهار شــهرداری 
کــرج چهارم بهمــن ماه برای 
شــنیدن و پاســخگویی بــه 
مطالبــات مردم در مرکز ۱۳7 
حضــور خواهــد یافت.محمد 
یســاولی گفت: روز دوشــنبه 
هفته جاری )چهارم بهمن ماه( 
به همراه مســئوالن بازرسی و 
اجرایــی منطقه در مرکز ۱۳7 
حضــور یافته و بــه مطالبات و 
درخواســت های شــهروندان 
پاسخ  خواهیم گفت.شایان ذکر 
اســت؛ شهروندان برای شرکت 
در این  ارتباط تلفنی می توانند 
روز دوشنبه چهارم بهمن ماه از 
ساعت ۱۰ صبح با سامانه ۱۳7 
شــهرداری کرج تماس حاصل 

کنند.

 در راستای پاسخگویی بر خط 
به تماس های مردمی انجام شد؛

برنامه ارتباط مردمی 
مسئوالن شرکت توزیع 
برق اســتان سمنان در 

مرکز سامد
ســمنان / گروه اســتان ها: به 
منظــور پاســخگویی برخــط 
بــه تماس هــای مردمی برای 
رسیدگی به مسائل و مشکالت 
حــوزه برق، معاون برنامه ریزی 
و مهندســی شرکت توزیع برق 
اســتان سمنان در مرکز سامانه 
الکترونیکــی ارتبــاط مردم و 

دولت "سامد" حضور یافت.
مدیــر روابط عمومی شــرکت 
توزیــع برق اســتان بــا عنوان 
ایــن مطلــب بیــان کــرد: در 
راســتای نظامنامــه مدیریت 
ارتباط مردمی در بســتر سامد 
و هماهنگــی دفتــر مدیریت 
عملکــرد، بازرســی و امــور 
حقوقی اســتانداری ســمنان، 
ارتبــاط  برنامــه  چهارمیــن 
مردمی مسوالن شرکت توزیع 
برق در ســال ۱۴۰۰، در زمینه 
پاسخگویی به درخواست های 
مردمی از طریق شــماره تلفن 
۱۱۱، در مرکــز ســامد انجام 
شد.ابوالفضل همتی با اشاره به 
ایــن که این برنامه به مدت یک 
و نیم ســاعت در مرکز سامد به 
اجــرا درآمد گفت: از ســمنان، 
ســرخه، دامغان و شــاهرود، 
بــه ترتیب پنج، ســه، دو و یک 
تماس تلفنی از سوی تقاضیان 
و مشــترکان برق با شماره ۱۱۱ 
برقرار شــده است.وی با عنوان 
این که از مجموع ۱۱ نفر تماس 
گیرنــده، ۲۱ مورد با موضوعات 
روشنایی معابر، جابه جایی پایه 
برق، تبدیل وضعیت استخدامی 
و برق برای پمپاژ ثانویه چاه آب 
کشاورزی مطرح شده و جوابیه 
الزم بابت موارد مطروحه توسط 
رضا علــی اصغری، عضو هیات 
مدیــره و معاون برنامه ریزی و 
مهندسی شــرکت توزیع برق 

استان سمنان ارائه شد.

استانها 6

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:

ذوب آهن اصفهان می تواند در توسعه ریلی چابهار نقش آفرین باشد
اصفهان / گروه استان ها: سعید محمد مشاور رئیس 
جمهور و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد کشــور   با 
حضــور در غرفه ذوب آهن اصفهان درنمایشــگاه 
لجســتیک چابهــار گفت: این شــرکت با توجه به 
ظرفیت هایی که دارد می تواند در راســتای توسعه 
ریلی چابهار نقش مهمی را داشــته باشــد. محمد 
در این بازدید با مســئولین ذوب آهن در خصوص 
تعامل و همکاری بیشتر گفتگو نمود و تولید ریل را ، 
دستاورد بزرگ کشور توسط ذوب آهن اصفهان برای 
توسعه حمل و نقل ریلی توصیف کرد . محمد جعفر 
صالحــی معاون خرید و علیرضــا رضوانیان معاون 
برنامــه ریزی و توســعه ذوب آهن نیز در غرفه این 
شــرکت با مسئولین بازدید کننده مذاکره نموده و 

پاسخگوی بازدیدکنندگان بودند.معاون خرید ذوب 
آهن اصفهان در گفتگو با  دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور بر حمایت از تولید ملی ، اظهار داشت:  

این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط کنونی جهت 
تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن و زغال سنگ با 
مشکالت بسیاری مواجه است و ذوب آهن به دلیل 
عدم برخورداری از ســهمیه ســنگ آهن، مورد بی 
مهری قرار گرفته اســت. وی افزود، حرکت شرکت 
های معدنی به ســمت تولید فوالد که در تخصص 
آن ها نیست ، نادرست است و این شرکت ها باید به 
افزایــش کمی و کیفی تولید در حوزه معدن تمرکز 
کنند . صالحی اظهار داشت : اگر ذوب آهن اصفهان 
دغدغه تامین مواد اولیه نداشــته باشــد ، می تواند 
بیش از گذشته محصوالت مورد نیاز کشور از جمله 
ریل را تولید کند که در توسعه زیرساختهای حمل 

و نقل ریلی نقش مهی دارد

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل مدیریت بحران استان 
گلستان گفت: برق روستاهای دهنه محمدآبادکتول و روستای 
زیارت گرگان همچنان قطع است و پس از بازگشایی جاده ها، 
برق این روســتاها نیز وصل خواهد شد.رسول حسام  درباره 
آخرین روســتاهای اســتان پی از بارش برف و کوالک  اظهار 
داشت: برق روستاهای دهنه محمدآبادکتول و روستای زیارت 
گرگان همچنان قطع است و پس از بازگشایی جاده ها، برق 

این روستاها نیز وصل خواهد شد.وی افزود: برق چند روستا در دهنه محمدآباد کتول 
و همچنین برق روستای زیارت همچنان قطع است.مدیرکل مدیریت بحران استان 

گلستان عنوان کرد: ماشین آالت راهداری پس از بازگشایی 
محورهای اصلی برای بازگشــایی محورهای روستایی اعزام 
شــده اند و به محض بازگشایی این جاده ها نیروهای شرکت 
توزیع نیرو برای وصل برق به شــبکه و تعمیرات مورد نیاز 
اقدام می کنند.حسام گفت: در مناطقی که شبکه برق از میان 
درختان جنگلی و شــاخه های درختان عبور کرده به علت 
بارش برف احتمال نوســان یا قطع برق وجود دارد.براســاس 
اعالم هواشناسی آسمان استان گلستان امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد 

و مه آلود خوادهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان:

گلستان همچنان قطع است برق برخی روستاهای استان 

خبر ویژه

گروه معارف دانشگاه های مشهد: تولیت آستان قدس رضوی  در دیدار با  اساتید 

بیانمطالبغیرموثقدینیخوراکدهیبهشبکههایمعاندبامذهباست
خراســان رضوی / گروه استان ها: تولیت 
آســتان قدس رضــوی بیان مطالب غیر 
موثــق و انتســاب آن بــه دین را موجب 
خوراک دهی رســانه ای به شــبکه های 
معانــد بــا مکتــب و مذهب دانســت. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار اساتید  گروه معارف دانشگاه های 
مشــهد که در حرم مطهر رضوی انجام 
شــد، با بیان اینکــه دعوت مردم به دین 
باید با علم، آگاهی، مطالعه، بصیرت و بیان 
مطالب از منابع موثق همراه باشد؛ بسیاری 
از انحرافات را نتیجه معرفی نامناسب دین 
خواند و اظهار کرد: امروز بد معرفی کردن 
دین موجب بیشترین آسیب به دین شده 
اســت، متأسفانه نظارتی در عرصه تبلیغ 
دیــن وجود ندارد و برخی با بیان مطالب 
موهون به نام دین، بیشترین آسیب را به 
دین می زنند.وی نسبت دادن مطالب غیر 
موثق به دین را موجب خدشه به دین داری 
مردم دانســت و ابراز کرد: از یک سو بیان 
مطالبی که موجب وهن دین اســت و از 
سوی دیگر تنها به احساسات و شور توجه 
کردن بدون در نظر گرفتن منطق قرآنی 
و عقالنیت؛ دو گرفتاری است که امروز با 

آن روبه رو هســتیم. شعائر و شور، بسیار 
الزم و خوب اســت اما در کنارش باید به 
عمق بخشی معرفتی نیز توجه شود.تولیت 
آستان قدس رضوی با بیان اینکه مطالب 
غیــر موثق در خصوص دیــن، خوراک 
رسانه ای برای شبکه ها و جریان های معاند 
با مکتب و مذهب را فراهم می کند و چهره  
ناصحیحی از اسالم نشان می دهد، تصریح 
کرد: هزینه کرد از دین و مقدســات برای 
پوشاندن اشتباهات و خطاها موجب ضربه 
به اعتقادات دینی مردم است، هیچ گاه امام 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری در سخنان 
خود از مقدســات و دین هزینه نکردند و 

تنها از خدا برای مردم سخن گفتند، این 
سلوک یک الگو و معیار برای همه متدینین 
اســت.وی در ادامه با بیان اینکه حضرت 
رضــا)ع( عالم آل محمد)ص( هســتند، 
گفت: چه خوب اســت دانشــگاهیان با 
اســتعانت به حضرت رضا)ع( از عنایات 
عالــم آل محمد)ص( برای رفع گره های 
علمی خود بهره مند شوند و لذا برای این 
منظور، بایــد فضاهایی را برای برگزاری 
جلســات علمی دانشــجویان و اساتید 
دانشــگاه ها در این مکان مقدس فراهم 
مروی  کنیم.حجت االسالم والمسلمین 
همچنین با استقبال از پیشنهاد ارائه شده 

توســط یکی از اساتید در خصوص ایجاد 
دفتر ارتباط آســتان قدس با دانشگاه ها، 
بــه رویکردهای فرهنگی آســتان قدس 
رضوی اشاره و با تأکید بر اینکه موضوعات 
فرهنگــی اولویت این آســتان مقدس 
است، تصریح کرد: هیچ یک از برنامه های 
فرهنگی آستان قدس را تعطیل نکرده ایم، 
البته ممکن اســت با توجه به شرایط در 
برخــی از برنامه ها تعدیل صورت گرفته 
باشــد که منحصر به حوزه های فرهنگی 
نیــز نبوده و در تمام بخش های آســتان 
قدس اعمال شــده اســت.وی در بخش 
پایانی ســخنان خود بر اهمیت توســعه 
نذر فرهنگی اشــاره و عنوان کرد: نذرها 
در جامعه عموماً معطوف به اطعام است، 
باید تالش کرد تا ســنت نذر فرهنگی در 
جامعه رواج پیدا کند تا در کنار گسترانیدن 
سفره های احسان و اطعام، خیران در حوزه 
نــذورات فرهنگی همچون نذر کتاب نیز 
شوند.حجت االسالم والمســلمین  وارد 
مروی گفت: تحقق زیارت متعالی شــعار 
محوری آستان قدس رضوی است و این 
مهم با باال بردن فرهنگ دینی مردم محقق 

می شود.

اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس محســن معتمدی فرد مدیر برق منطقه 7 
شــرکت توزیع برق اصفهان از برق دار نمودن تعاونی مســکن اســکان واقع در 
خیابــان فالطــوری جنــب بازار صفا خبر داد و گفــت :این پروژه در ۵ فاز انجام 
گرفت به طوری که در فاز اول یک دســتگاه پســت زمینی با ترانس ۵۰۰ کیلو 
ولت آمپر تجهیز شــد و در فاز های بعدی احداث شــبکه فشــار متوسط زمینی 
بــه طــول ۲۵۰ متر و فشــار ضعیف زمینی بــه طول ۵۰ و در فاز چهارم و پنجم 
 احداث و بهینه ســازی شــبکه فشــار ضعیف هوایی ونصب لوازم اندازه گیری 

صورت گرفت. وی هدف از اجرای این پروژه را متعادل نمودن بار پســت های 
مجاور و افزایش کیفت برق رســانی به متقاضیان جدید عنوان کرد.معتمدی 
تصریح کرد :برق به عنوان صنعتی زیربنایی توانســته اســت با توسعه طرح های 
خــود در زمینه هــای مختلــف، نقش مهمی را در توســعه اقتصادی و خدمت 
رســانی به مردم ایفا کند به طوری که در این پروژه ۱۲۰ مشــترک از نعمت 
 بــرق برخوردار شــدند. گفتنی اســت :هزینه این پروژه بالــغ بر ۹۵۰ میلیون 

تومان بود.

کرد؛ مدیر برق منطقه ۷ شرکت توزیع برق اصفهان عنوان 
کیلوولت آمپر در شمال اصفهان تجهیز پست زمینی با ظرفیت ۵۰۰ 
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کوتاه از آموزش

رئیس مجمع نمایندگان فارس:

رتبه بندی معلمان 
پایان بهمن یا قبل از 

 سال جدید 
اجرا می شود

رئیس مجمع نمایندگان فارس 
اظهــار کــرد: وزارت آموزش 
و پــرورش را مــادر و مرجــع 
تمام وزارت خانه های کشــور 
می دانیم و نقشــی که سیستم 
تعلیم و تربیت در راستای رشد 
کشور می تواند ایفا کند بی بدیل 
و بی جایگزین اســت. علیرضا 
پاک فطرت افــزود: باور داریم 
توســعه یافتگی هــر جامعه و 
کشوری به آموزش و پرورش آن 
کشور بستگی دارد و در راستان 
این امــر مجلس یازدهم توجه 
ویژه ای به این مســاله داشــته 
است. رئیس مجمع نمایندگان 
فارس در ادامه اظهار کرد: طرح 
رتبه بندی معلمان را که ســال 
ها مغفول مانــده بود، مجلس 
یازدهــم پی گیــری کرده و تا 
حصول نتیجه پای کار ایستاده 
اســت. پاک فطرت عنوان کرد: 
پیش بینی ما این اســت که تا 
پایان بهمن یا قبل از عید امسال  
مساله رتبه بندی معلمان برای 
اجرا به وزارت آموزش و پرورش 
ابــالغ شــود. او در ادامه خاطر 
نشــان کــرد: رئیــس جمهور 
نیز همــواره بر نظام هماهنگ 
پرداخت عادالنــه تاکید کرده 
اســت و نســبت به تهیه و ارائه 
الیحــه ای بــه مجلــس برای 
تحول نظــام پرداخت عمومی 
قــول مســاعد داده اند. رئیس 
مجمع نمایندگان فارس گفت: 
اعتقاد داریم حقوق و دستمزد 
را بایــد به راندمان، ســختی و 
ارزش کار داد و تعییــن حقوق 
صرفا با تکیه بر ســاعات کاری 
باعــث کاهش انگیزه و کیفیت 
کار خواهد شــد. پاک فطرت با 
بیــان اینکه باید نخبگان را وارد 
آموزش و پرورش کنیم، افزود: 
بنا به فرموده مقام معظم رهبری 
باید معلمان از طریق دانشــگاه 
فرهنگیــان وارد آمــوزش و 
پــرورش شــوند. او اظهار کرد: 
آسیب شناسی مسائل تربیتی 
و آموزشــی آموزش و پرورش 
باید در اولویت کار مســئولین 
این سیستم قرار گیرد تا بدانیم 
چرا در این نقطه ایســتاده ایم و 
چــه راهکارهایی بــرای برون 
رفت از آن داریم. رئیس مجمع 
نماینــدگان فارس عنوان کرد: 
کمی ســازی آمــوزش و نمره 
گــذاری کار دانش آموزان یک 
آفت بــزرگ بــرای آموزش و 
پرورش اســت و باعث اضطراب 
تحصیلــی و گاهی حتی ترک 
تحصیلی می شود. پاک فطرت 
ادامــه داد: مســائل تربیتــی 
باید محــور اصلی فعالیت های 
آموزش و پرورش باشد تا دانش 
آموزانــی اخالق مدار و فعال در 

جامعه تربیت کنیم.

7جامعه

معاونت زنان و خانواده رییس جمهور اظهار کرد: محرومیت 
زدایی از اقشــار ضعیف و زنان سرپرســت خانوار و عدالت 
محوری از برنامه های اصلی دولت سیزدهم در حوزه زنان 
است. انسیه خزعلی افزود: حدود ۵/۳ میلیون زن سرپرست 
خانوار داریم. حکومت وظیفه دارد عزتمندانه از این زنان 
حمایت کند. مشــکالت مختلف این زنان مســیولیت ما 
را بیشــتر می کند.مسأله »معیشت« دغدغه اصلی زنان 

سرپرست خانوار است. افزایش طالق و کاهش ازدواج هم تعداد زنان سرپرست و 
خودسرپرست را افزایش داده است.ساماندهی مشاغل خانگی و وصل کردن آنها 
با واسطه به کارآفرینان از جمله برنامه های معاونت زنان ریاست جمهوری برای 

حل مشکالت معیشتی این زنان است .خزعلی با اشاره به 
آســیب های اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار، گفت: 
تالش ما کاهش این آســیب ها است.مشــاوره دادن قبل 
ازدواج و بعد ازدواج را برای کاهش طالق اجرایی کرده ایم. 
به دنبال فرهنگ سازی برای جلوگیری از طالق هستیم. 
در معاونت هم برنامه افزایش جمعیت را در دســتور کار 
قرار داریم اما دستگاه های دیگر هم در این زمینه وظیفه 
دارند.وی گفت: عدالت جنسیتی و عدالت فراگیر حتی در حوزه کودکان را  دنبال 
می کنیم.در برنامه ششم توسعه، عدالت جنسیتی دیده شده که دیکته شده از 

مجامع بین المللی است که این شاخص ها حتما تعدیل می شود.

معاونت زنان و خانواده رییس جمهور:

شاخص های »عدالت جنسیتی« تعدیل می شود

خبر ویژه

گیر وزارت بهداشت: رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا

کشور شده است کافی وارد  کسن آسترازنکا به اندازه  وا
رئیــس مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: واکسن 
آسترازنکا به اندازه کافی وارد کشور شده و پس از طی 
مراحل قانونی در اختیار مراکز تزریق واکسن قرار می 
گیرد. محمد مهدی گویا افزود: وقتی یک واکسن وارد 
کشور می شود، فرایندی را طی می کند تا اجازه تزریق 
بــه مردم پیدا کند و در این فرایند حتما مســتندات 
به ســازمان غذا و دارو ارائه شــود که پس از تایید این 
مســتندات توسط این سازمان و انجام اقدامات دیگر 
مانند برچسب زدن در نهایت آماده تزریق به هموطنان 

می شــود. وی ادامه داد: اکنون واکســن آسترازنکا در 
اختیار ما قرار دارد اما هنوز مدارک و مســتندات آن 
به سازمان غذا و دارو تحویل داده نشده است. گویا در 
ادامه اظهار داشت: به محض اینکه مدارک و مستندات 
تحویل سازمان غذا و دارو شود و آنها تایید کنند، اجازه 
توزیع واکسن داده خواهد شد تا در اختیار هموطنان 
قــرار گیرد. رئیــس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت گفت: بابت تاخیر رخ داده، هر چند 
که به وزارت بهداشت مربوط نمی شود ولی من به نوبه 

خود از مردم عزیز پوزش می طلبم.

کرونا ؛  رعایت شیوه نامه های بهداشتی پاشنه آشیل مبارزه با 

صدایپایپیکششمبهگوشمیرسد
کرونــا بــار دیگر هم تغییر چهره و لباس 
داد، چهره ای که پیش تر و در سویه های 
گذشــته بســیاری از بیماران را مبتال و 
برخــی دیگــر را روانه دیار باقی کرد؛ اما 
بــا ایــن حال عده ای کــه تعداد آنها هم 
کم نیست از تزریق واکسن گریزان و نام 
خود را جامعه واکســن نزده ها نامیده اند. 
حــاال کرونا عالوه بر آن که به اشــکال و 
سویه های دیگری در آمده است می تواند 
بسیار خطرناک تر از دیگر سویه ها باشد 
و ممکــن اســت در روزهــا و مــاه های 
آتی کشــور را تحــت تأثیر آثار مخرب و 
خطرناک خود قرار دهد. نام این ســویه 
جدید اومیکرون است و عالئم آن بیشتر 
شبیه به سرماخوردگی است و با آبریزش 
بینی، سردرد، گلو درد و عطسه آغاز و این 
ها شــایع ترین دالیل ابتال به اومیکرون 
در کشــور هستند. شاید به همین خاطر 
باشــد که اغلب مبتالیان به این ســویه 
آن را با ســرماخوردگی اشــتباه گرفته و 
در نهایت با نســخه های خانگی خود را 
درمان می کنند. این در حالی اســت که 
می طلبد در صورت رویت چنین عالئمی 
حتماً به پزشک متخصص و بیماری های 
عفونــی مراجعه کنند. به طور قطع نقش 
تزریق واکسن کرونا در پیشگیری از ابتال، 
بســتری و مرگ و میر بیش از هر چیزی 
حائز اهمیت است و در همین رابطه دولت 
ســیزدهم از زمان روز کار آمدن توانسته 
گام های مثبتی را در راســتای واکسینه 

کردن مردم در برابر کرونا بردارد.

کشور کسینه شده در  آمار افراد وا
 براساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت، 
در کشــور با افزایش چشمگیری از روند 
واکسینه کردن مردم به انواع واکسن ها 

رو بــه رو هســتیم و این آمــار نام ایران 
را در کنار کشــورهای واکسینه شده در 
جهان قرار داده است.براســاس آخرین 
آمار وزارت بهداشــت که روز گذشته آن 
را منتشر کرد، مجموعاً ۶۰ میلیون و ۴۴7 
هزار و ۶۵۹ نفر دوز اول واکسن کرونا را 
دریافــت کرده اند. این آمار همچنان می 
افزایــد: تا امروز ۵۳ میلیون و ۴۶۱ هزار 
و ۹۴۱ نفر دوز دوم واکســن را دریافت 
کرده اند. همچنین ۱۴ میلیون و ۱۳ هزار 
و ۴۶۵ نفر دوز سوم واکسن را نیز دریافت 
کرده اند. با احتســاب این ارقام،مجموع 
دوزهای واکســن تزریق شده در کشور 
به شمار ۱۲7 میلیون و ۹۲۳ هزار و ۶۵ 

مورد رسید.

کشور   ورود اومیکرون به 
روزهــای پایانی آذرماه بود که که وزارت 
بهداشــت اعالم کرد نخســتین مبتال به 
ویروس اومیکرون در کشور مشاهده شده 
اســت، پس از آن بود که کمال حیدری 
معاون وزیر بهداشــت اعــالم کرد: این 
فــرد مبتــال از امارات وارد ایران شــده 
بود و چندین موارد مشــکوک دیگر نیز 

شناسایی شده است.

مراجعات سرپایی افزایش دارد
ســعید کریمــی، معاون درمــان وزارت 
بهداشــت گفت: طی هفته گذشته میزان 
مراجعات ســرپایی به مراکز ۱۶ ســاعته 
افزایش یافته و ما از این بابت نگران هستیم.
وی افزود: میزان مراجعا سرپایی در هفته 
گذشته ۵ هزار نفر بیشتر بوده است.کریمی 
ادامه داد: افرادی که به مراکز ۱۶ ســاعته 
مراجعه می کنند، خیلی بدحال نیســتند، 
امــا نگرانیم که اگر همین روند ادامه پیدا 
کند و پروتکل ها رعایت نشود، این احتمال 
هست که طی چند هفته آینده بیماران به 
بیمارستان ها بیایند. معاون درمان وزارت 
بهداشــت با عنوان این مطلب که احتمال 
وقوع پیک ششــم هســت، گفت: با اینکه 
شــرایط فعلی بد نیست، اما خبرها خیلی 
هم خوب نیســت. وی افــزود: با توجه به 
قدرت ســرایت سویه اومیکرون، احتمال 

خیلی زیاد وارد پیک بعدی خواهیم شد.
 

ک افزایش مبتالیان   روند خطرنا
کشور کرونا در  به 

به رغم افزایش چشــمگیر تزریق واکسن 
کرونا در دولت سیزدهم اما رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی پاشنه آشیل مردم 

در مواجهــه با کروناســت، عدم رعایت 
۴۸ درصدی پروتکل های بهداشــتی در 
جامعه می تواند به طور قطع زمینه وقوع 
پیک ششم را در کشور ایجاد کند. به هر 
حال آمار مبتالیان به کرونا در کشــور و 
کاهش فوتی ها خوشــبینی جامعه را به 
ســمت و ســویی برده که گویا ما دیگر 
بــا کرونا مواجهــه  ای نداریــم، این در 
حالی است که ســویه جدید اومیکرون 
در کشــورهای اروپایــی و آفریقایی اوج 
بســیاری باالیــی گرفتــه و مبتالیان و 
بســتری ها را به حد چشمگیری افزایش 
داده اســت. اگر بخواهیم نگاهی به آمار 
مبتالیــان به کرونــا در ایران از ۱۸ دی 
ماه تا به امروز بیاندازیم، رشــد فزاینده 
این آمار را مشــاهده خواهیم کرد. آمار 
مبتالیــان به کرونا در هیجدهم دی ماه 
سال جاری 7۰۱ نفر بوده که این میزان 
در روزهای بعدی با افزایش چشمگیری 
همــراه بود. در روزهــای ۳۰،۲۹،۲۸ به 
ترتیــب آمار مبتالیــان به ویروس کرونا 
۴۰۶۰،۴۶۵۸ و ۵۲7۶ نفر بوده اســت و 
این رشــد صعودی مبتالیان به ویروس 
کرونا در کشور را نشان خواهد داد. نگاهی 
دیگــر به آمار مبتالیان در روزهای دیگر 
نیــز موید همین اظهارات اســت و باید 
رعایت پروتکل ها و دســتور العمل های 
بیشــتر کرونا در دســتور کار مردم قرار 
گیرد. با این حال نباید فعالیت اومیکرون 
و رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 
را  دســت کم گرفت و منتظر وقوع پیک 
جدید باشــیم. از طرفی دیگر ستاد ملی 
کرونا هر چه ســریع تر دســتورالعملی 
نســبت بــه پایین آمــدن پروتکل های 
بهداشــتی صادر و برنامه ای برای مقابله 

با وقوع پیک ششم کرونا تدوین کند.

با دستور معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت؛

 ترم آینده 
کامال حضوری شد

ابوالفضــل باقری فــرد، معاون 
آموزشــی وزارت بهداشت گفت: 
کلیه کالس های درسی ، به ویژه 
برگــزاری امتحانــات و دفاع از 
پایان نامه های تحصیلی به شکل 
حضوری برگزار گردد.همچنین 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

ضروری و الزامی است.

۲۱ درصد از تصادفات 
 کشور به تهران 
اختصاص دارد

رئیــس پلیــس راهنمایــی و 
رانندگــی تهران بزرگ گفت: دو 
مســئله ترافیک و آلودگی برای 
شهر تهران بسیار برجسته است و 
مشکالتی را برای شهروندان ایجاد 
کرده است و باید بتوانیم کار های 
اساسی را انجام بدهیم که بخشی 
از این مشــکالت برطرف شــود.
ســردار محمدحسین حمیدی 
افــزود: از دهــه ۴۰ به بعد ما در 
تهــران آلودگی هوا و ترافیک را 
داشته ایم.حمیدی با بیان اینکه 
۲۱ درصد از تصادفات کل کشور 
به شــهر تهــران اختصاص دارد 
افزود: نسبت به ادوار گذشته که 
ترافیک پیچیده ای داشته ایم، اما 
ترافیــک در حال حاضر منظم تر 
شــده اســت و این در حالیست 
که بســیاری از معابــر با نواقص 

هندسی روبه رو هستند.

 ماندگاری هوای سرد 
کشور در غرب 

رئیــس مرکز ملــی پیش بینی 
و مدیریــت بحــران مخاطرات 
وضع هوا گفت: بر اســاس تحلیل 
آخرین نقشــه های پیش یابی تا 
سه شنبه )۵ بهمن ماه( در اغلب 
مناطق کشــور آسمانی صاف و 
جوی آرام حاکم می شــود که در 
شــهرهای تهران، کرج، اراک و 
اصفهــان موجب افزایش غلظت 
آالینده هــای جــوی و کاهش 
کیفیت هوا خواهد شــد.صادق 
ضیاییــان افزود: امروز و فردا در 
ارتفاعات آذربایجان غربی بارش 
پراکنده دور از انتظار نیســت. با 
گــذر متناوب امــواج تراز میائی 
جــو از غرب کشــور بعدازظهر 
چهارشــنبه )۶ بهمن ماه( در نوار 
غربــی و ارتفاعات البرز مرکزی 
بــارش پراکنــده رخ می دهــد.
پنجشنبه )7 بهمن ماه( در چهار 
محال و بختیــاری، کهگیلویه و 
بویــر احمد، جنــوب اصفهان، 
غــرب کردســتان، آذربایجان 
غربــی، آذربایجــان شــرقی و 
ارتفاعــات البــرز مرکزی بارش 
بــارش برف و بــاران و وزش باد 
پیش بینی می شود، همچنین در 
ســایر مناطق شمال غرب، غرب 
و دامنه هــای جنوبی البرز بارش 
پراکنــده و موقتی و وزش باد رخ 

می دهد.
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همزمان با دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران؛

تخصیص بن اعتباری 
خریــد کتاب به اهالی قلم

همزمــان با برگــزاری دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
اعتبار خرید کتاب )بن کتاب( به 
مولفان، مترجمان، مصححان، 
و  ویراســتاران  محققــان، 
تصویرگــران تخصیــص پیدا 

کرد.
در راســتای تکریم اهل قلم و 
به مناسبت فرا رسیدن دومین 
نمایشــگاه مجــازی کتــاب 
تهــران، خانه کتــاب و ادبیات 
ایــران با همکاری معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی برای پدید آورندگان 
عضو ســامانه اهل قلم از قبیل 
مولف، مترجم، مصحح، محقق 
و همچنین افرادی که نقشــی 
در تولید اثر داشــته اند از  جمله 
ویراســتار و تصویر گر، اعتبار 
خریــد کتاب )بــن کتاب( در 

نظر گرفته است.
در این دوره از نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران به هفت هزار و ۴7۲ 
نفر از اهالی قلم مبالغی بین یک 
میلیــون و پانصد هزار ریال تا 
چهار میلیون ریال اعتبار خرید 
کتاب اختصاص یافته اســت. 
اعتبار خرید کتاب )بن کتاب( 
بر پایه اطالعات ثبت شــده در 
ســامانه اهل قلــم و آیین نامۀ 
اجرایی منتشــر شــده در آن 
ســامانه )آیین نامه بن ۱۴۰۰( 
بــه اهالی قلــم اختصاص پیدا 
کرده است. همچنین پیامکی 
از ســوی خانه کتاب وادبیات 
ایران به اهالی قلم واجد شرایط 
ارسال شده است که می توانند 
بــا اعتبار تخصیــص یافته در 
دومیــن نمایشــگاه مجازی 
کتاب تهران نســبت به خرید 
کتــاب اقدام کنند.    بن خرید 
کتــاب در دومین نمایشــگاه 
مجازی کتاب تهران به صورت 
اعتبــار خرید به کد ملی افراد 
اختصاص یافتــه و این اعتبار 
فقط در زمان نمایشگاه )از سوم 
تا دهم بهمن ماه( در ســامانه 
  ketab.ir خرید کتاب به نشــانی
قابل اســتفاده اســت و بعد از 
پایان یافتن زمان نمایشــگاه 
اعتبار نخواهد شــد. بنابراین 
بــن کتاب بــه صورت صدور یا 
شارژ کارت بانکی نخواهد بود.
دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران از سوم بهمن ماه آغاز و تا 
دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 
هشت روز ادامه خواهد داشت. 
عالقه منــدان بــرای بازدید و 
خریــد کتــاب می تواننــد به 

ketab.ir مراجعه کنند.

فرهنگ و هنر

مدرسه غیاثیه خرگرد؛ 

آخرین بنای باعظمت 
دوران تیموری 

در روســتای غیاثیه در پنج 
کیلومتــری جنوب شــرقی 
خــواف، بــر ســر راه تربت 
حیدریــه و در فاصلــه ۲7۸ 
کیلومتری از مشهد، یکی از 
مدارس چهار ایوانی و آجری 
ایران قرار دارد که به سعی پیر 
احمد خوافی ســاخته شده 
است. این مدرســه اثری بر 
جای مانده از شــهر خرگرد 
قدیم )خورگرد( در خراسان 
است. برخی گویند که خرگرد 
از دو واژه »خــور« به معنای 
آفتاب یا خورشــید و »گرد« 
به معنای شــهر که روی هم 
معنی شهر آفتاب را می دهد. 
برخی دیگــر دربــاره وجه 
تســمیه خرگرد گفته اند که 
»خر« یعنی بزرگ و »گرد« 
یعنی شــهر به این معنی که 
این شهر مرکز علمای بزرگ 
بوده اســت. نظر دیگر اینکه 
»خرد« یعنی علــم ودانش 
و »گــرد« یعنی شــهر پس 
خرگــرد یعنی شــهر علم و 
دانش، جایی که دانشمندان 
در آن حلقه تدریس تشکیل 
می دادند. همــه این ها دلیل 
براین  است که خرگرد مرکز 

علم و ادب بوده است.

 مشخصات معماری 
مدرسه غیاثبه

بنــای غیاثیــه کــه یکی از 
جاهــای دیدنی خراســان 
رضوی بــه شــمار می آید، 
دارای صحــن چهــار ایوانی 
اســت کــه اطــراف آن ۳۲ 
حجــره بــرای اســتفاده 
طالب در دو طبقه ســاخته 
شده اســت. در دو طرف در 
ورودی نیز یک مدرس و یک 
مسجد احداث شــده است؛ 
اما مهم تریــن ویژگی این بنا 
استفاده گســترده از کاشی 
معرق جهت پوشش دیوارها 
است و از این لحاظ در زمره 
شاهکارهای قرن نهم هجری 
به شــمار می رود.در مدرسه  
غیاثیه  خرگرد سطوح بزرگ 
و عظیم برای نخستین بار با 
کاشی کاری معرق و معقلی 
تزئیــن شــد رنــگ لعاب 
کاشــی ها اغلب فیروزه ای یا 
آبی سیر بوده ولی رنگ غالب 

بنا به رنگ آجر است.

گردشگری

مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد علی رغم قدرت بسیار زیاد انتقال 
پذیری ویروس اومیکرون، احتمال مرگ بر اثر ابتال به این سویه کرونا در مقایسه با 
سایر سویه ها بسیار کمتر بوده و این ویروس بیشتر افراد واکسینه نشده را تهدید 
می کند.به گزارش بهداشت نیوز، الکساندر لوکاشف، مدیر مؤسسه انگل  شناسی 
پزشکی، بیماری  های گرمسیری و قابل انتقال دانشگاه سچنوف در روسیه، روز 
جمعه اعالم کرد: مطالعات جدید انجام شده روی سویه های مختلف ویروس 
کرونا و خطر ناشی از ابتال به این ویروس ها نشان می دهد مرگ و میر ناشی از 
ابتالی به سویه اومیکرون ویروس SARS-CoV-۲ تقریباً پنج تا ده برابر کمتر از 

سایر انواع است.وی در ادامه توضیحاتش افزود: در واقع، این سویه جدید و جهش 
یافته از ویروس کرونا کمتر کشنده است. البته ذکر یک رقم دقیق برای میزان 
کشندگی این ویروس دشوار است اما من فکر می کنم که تخمین تقریبی پنج 
تا ده برابر درست است.یافته های ما نشان می دهد در واقع، مرگ و میر ناشی از 
اومیکرون پنج تا ده برابر کمتر از مرگ و میر سایر سویه ها است. به گفته این 
متخصص، شکل خفیف  تر بیماری که معموالً توسط اومیکرون ایجاد می  شود را 
می  توان با این واقعیت توضیح داد که این نوع جهش یافته ویروس کرونا عموما در 
مجاری تنفسی فوقانی تکثیر می شود و تنها در موارد نادری به ریه  ها می  رسد.

مطالعات جدید پژوهشگران نشان داد

کمتر از سایر سویه ها است خطر مرگ بر اثر اومیکرون چند برابر 

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

 هدیه روز مادر 
هم پرید!

رئیس اتحادیه صنف 
گل فروشان مشهد از 

افزایش 4۰۰ درصدی 
قیمت گل در روز مادر 
خبر داد... موضوعی که 

سوژه کارتونی از مهدی 
عزیزی در خبرآنالین 

شد.

محمدرضــا شــفاه تهیه کننده فیلم 
ســینمایی »هناس« بــه کارگرانی 
حسین دارابی ضمن اشاره به داستان 
ملتهــب فیلم اظهار امیدواری کرد که 
رونمایی از این اثر در جشنواره فجر با 

رضایت مخاطبان همراه شود.
محمدرضــا شــفاه تهیه کننده فیلم 
سینمایی »هناس« با نام قبلی »صورت 
فلکی« به کارگردانی حســین دارابی 
از فیلم های راه یافته به بخش ســودای 
سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر 
در گفتگــو با خبرنگار مهر درباره این 
فیلم توضیح داد: نسخه نهایی این فیلم 
در موعد مقرر به دبیرخانه جشــنواره 
ارائه شد. تفاوت این فیلم با تجربه های 
قبلی ما این است که یک روایت لطیف، 
عاطفی و عاشقانه دارد که در عین حال 

داستانش پرتعلیق و پرکشش است.
وی افزود: در این فیلم شاهد فضاهای 
ژانری متنوعی هم خواهید بود و تالش 
کردیــم این کار تجربه جدیدی برای 
خودمان هم باشــد. در سینمای ایران 
هم این جنس فیلمسازی تجربه رایجی 

نیســت. نه اینکه بگویم شــبیه آن را 
نداشته ایم اما خیلی رایج نبوده، شخصاً 
برایم بســیار حائز اهمیت است سراغ 
کارهایــی بروم که ویژگی هایی خاص 
داشــته باشند، پروژه »هناس« هم از 
همین جنس است. این فیلم هم مانند 
پروژه های قبلی واجد ویژگی های حائز 
اهمیتی اســت اما به لحاظ مضمونی و 
محتوایی، تفاوت های جدی با کارهای 

قبلی ما دارد.
شــفاه دربــاره شــباهت »هناس« با 

فیلم هــای قبلی خــود مانند »دیدن 
این فیلم جرم اســت« و »مصلحت« 
از منظــر طــرح مضامین و حرف های 
ناگفتــه در ســینمای ایــران، تأکید 
کرد: آنچه در این فیلم به آن خواهیم 
پرداخت، در ســینمای ایران چندان 
رایج نیست. هرچند این فیلم از منظر 
مضمون و فضا کاماًل متفاوت از کارهای 
قبلی اســت اما مخاطبی که عالقمند 
به آن فیلم ها بوده و با انتظار تماشای 
فیلمی مشابه کارهای قبلی به تماشای 

این فیلم بنشــیند، حتماً از آن راضی 
خواهد بود.

این تهیه کننده درباره داســتان فیلم 
»هنــاس« هــم گفــت: در این فیلم 
یــک زندگی خانوادگــی را به تصویر 
کشیده ایم که با وجود تهدیدهایی که 
نسبت به آن ها وجود دارد، زن خانواده 
تــالش دارد فضــای زندگی خود را از 
فضــای ملتهبی که در آن قرار گرفته، 
خارج کنــد. قصه اصلی فیلم در واقع 
قصه التهابی است که وارد این خانواده 
شده است و تالش این زن برای خروج 

خانواده اش از این التهاب.
وی با اصرار بر دوری از پیش داوری های 
احتمالــی نســبت به فیلــم پیش از 
رونمایی آن در جشنواره درباره تغییر 
نام فیلم به »هناس« هم گفت: هناس 
کلمــه ای کردی بــه معنای »نفس« 
اســت که در فیلــم هم داللتی جدی 
نسبت به آن وجود دارد. شخصیت های 
فیلم ریشه کردی دارند و به زبان کردی 
هم مســلط هســتند. این ریشه به نام 

انتخابی ربط دارد.

روایتملتهب»هناس«مخاطبراراضیمیکند


