
گذشت؟ در جلسات مشترک قالیباف و رئیسی چه 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه تعیین تکلیف

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

   ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۱۴۰۱ مجلــس از جلســات رئیــس مجلــس بــا 
ع سخنگوی  رئیس جمهور و معاون اول وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. رحیم زار
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی با اشاره به آخرین تصمیمات برای 

حذف ارز ترجیحی در مجلس، گفت: در آخرین جلســه ای که اعضای کمیســیون با رئیس 
مجلس داشتیم مقرر شد تا مسئوالن دستگاه های اجرایی با حضور در جلسات کمیسیون  

 | صفحه 2 برنامه های خود را برای حذف این ارز به صورت مکتوب به مجلس ارائه کنند...

 کولبری کردم تا برای دخترم گوشی بخرم

 بازی با جان 
در قبال درآمدی ناچیز

صفحه 3 
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 رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی 
ارتباطی و لوازم جانبی :

 مردم بی خیال تعویض 
موبایل شدند!

     رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، 
ارتباطــی و لــوازم جانبی خاطر نشــان کرد: 
کم در بازار باعث شــده اســت که  تورم حا
مردم مانند گذشته تمایلی برای تغییر و به 
روزکــردن تلفن هــای همراه از خود نشــان 

ندهند...

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

اختصاص اولین خط 
 اعتباری روسیه 

برای نیروگاه سیریک
     وزیــر اقتصــاد از اختصــاص اولیــن خــط 
اعتبــاری از ســوی روســیه بــرای نیــروگاه 

سیریک خبر داد...  | صفحه 4  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 »زیرآبی« 
در کویر »مهریه«

7

 پیش بینی قیمت دالر 
کرات وین بعد از مذا

3

مالیات؛ ترمزی بر 
نیمه خام فروشی 

پتروشیمی ها
4

شانس توافق با ایران 
وجود دارد

2

گهی مناقصه عمومی شماره  1697/1۴۰۰  آ

روابط عمومی صنایع شهید دوران

صنایــع شــهید دوران  در نظــر دارد نســبت بــه خریــد دو قلــم قطعــه مکانیکــی طبــق نقشــه و مشــخصات فنــی موجــود از طریــق برگــزاری مناقصــه 
الت CNC  و توانایــی فنــی الزم اقــدام نمایــد . واحدهایــی کــه توانایــی انجــام امــور  عمومــی کتبــی و عقــد قــرارداد از شــرکت هــای دارای ماشــین آ
مذکــور را دارنــد مــی تواننــد ضمــن تمــاس بــا نلفــن هــای 35768341 و 35768345 همــه روزه بجــز پنجشــنبه هــا و روزهــای تعطیــل در ســاعات 
اداری بمنظــور دریافــت برگــه شــرایط و مشــخصات مناقصــه بــه آدرس مشــروحه زیــر مراجعــه و پیشــنهاد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر ده روز پــس از 
تاریــخ نشــر آگهــی در داخــل صنــدوق مناقصــه شــماره 120 ایــن صنایــع بیاندازنــد ، پیشــنهادهای رســیده در کمیســیون مناقصــه بــاز و نتیجــه آن اعــام 
خواهــد شــد ، ســازمان در رد یــا قبــول یــک یــا تمامــی پیشــنهاد هــا مختــار مــی باشــد و هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود ، الزم 

بــه ذکــر اســت ارائــه معرفــی نامــه  و گواهــی نامــه ســمتا معتبــر و مرتبــط جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه الزامــی مــی باشــد.
آدرس : تهران - انتهای بزرگراه شهید بابایی - جاده اختصاصی پارچین - صنایع شهید دوران

شناسه آگهی: 1266334          شماره میم الف 3681

گهی مناقصه شــماره  1۴۰۰/3۰11مندرج در جدول ذیل  آ
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان

اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : 
مرکــز تمــاس 21-41934  

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

بســتر ســامانه ســتاد تحویــل داده خواهــد شــد .
تحویــل اســناد تحــت بســتر ســامانه ســتاد تابــع قوانیــن و مقــررات مربوطــه 

اعــام شــده در ایــن ســامانه مــی باشــد . 
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه در ساعت 9:00 روز گشایش پاکت ها می باشد. 

کــت )الــف( اســناد مناقصــه : عــاوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در  محــل تحویــل پا
فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه ســتاد مناقصــه گــر مــی بایســت اصــل تضمیــن 

را در یــک پاکــت مناســب بــه عنــوان پاکــت " الــف " قــرار داده و الک و مهــر نمایــد. 
روی " پاکــت الــف " عنــوان و موضــوع مناقصــه ، نــام و مشــخصات مناقصــه 
گــران ، ذکــر گردیــد و طبــق برنامــه زمانــی اعــام شــده بــه شــرکت آب و فاضــاب 
خوزســتان بــه آدرس اهــواز - کیانپــارس - فلکــه اول - شــرکت آب و فاضــاب 

خوزســتان - طبقــه پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد.
گشــایش پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در دفتــر 
ــدگان در  ــنهاد دهن ــور پیش ــد و حض ــی باش ــرکت م ــن ش ــای ای ــت قرارداه مدیری

جلســه گشــایش ، بامانــع اســت .
آدرس پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کشــور http://iets.mporg.ir  و 

ســایت اینترنتــی شــرکت :www.abfakhz.ir  مــی باشــد .

 نوبت دوم

شماره 
مناقصه در 

روزنامه 

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
مبلغ تضمین شرکت عنوان مناقصه 

کار  در فرایند ارجاع 

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق 

سایت ستاد 

گشایش  تاریخ و ساعت 
کت های مناقصه از  پا

طریق سایت ستاد 

1400/30602000005744000303

خرید شیراالت و اتصاالت پلی اتیلن ) مربوط به طرح های اصالح 
کرخه و  و بازسازی شبکه و تاسیسات آب شهر شاوور و شوش و 

بازسازی تاسیسات آبرسانیسید الشهدا دشت آزادگان و پروژه آب 
شرب مناطق تنش زا استان (

 1400/11/24 تا مورخ 1/170/000/0001400/11/10
ساعت 11:00

1400/30622000005744000290

گالوانیزه 2  گالوانیزه 3 اینچ به مقدار 3000 متر، لوله  خرید لوله 
اینــچ بــه مقــدار 3000متر، لوله گالوانیزه 1/5 اینچ به مقدار 3000 

متر)مربوط به طرح توسعه و بازسازی مجتمع آبرسانی 34 روستای 
سد شهید عباسپور (

 1400/12/04 تا مورخ 9/000/000/0001400/11/18
ساعت 11:00

1400/30402000005744000276
خرید اتصاالت فوالدی ) مربوط به طرح اصالح و بازسازی 
و تاسیسات آب شهرهای اندیمشک و حسینیه و آبرسانی به 

شهرهای دارای تنش آبی (
 1400/11/30 تا مورخ 362/000/0001400/11/14

ساعت 11:00

شــرکت آب و فاضاب خوزســتان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شــرکت های واجد شــرایط واگذار نماید.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولت)ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد. و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور 

و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

 نگاهی به مصوبات دولت 
در حمایت از بورس

  ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی 
روز چهارشــنبه _پنجم بهمن ماه_ نامه ای از ســمت 
معاون اول رئیس جمهور آقای محمد مخبر به آقایان 
خاندوزی، فاطمی امین، اوجی، میرکاظمی و دکتر صالح 
آبادی، در خصوص حمایت از بازار سرمایه منتشر شد که 

خالصه این پنج تصمیم به شرح زیر است:
۱- از زمان ابالغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی های 
بر اســاس فرمول ابالغی وزارت نفت و با اعمال ســقف 
نرخ گاز صادراتی )حداکثر پنجاه ریال معادل پنج هزار 

تومان( تعیین می شود.
نرخ گاز ســوخت پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و صنایع 
پایین دستی، مجتمع های احیا فوالد و مصارف مربوط 
به تأسیســات عمومی پتروشــیمی ها و پاالیشگاه ها 
شــامل برق، آب، اکســیژن و غیره معادل ۴۰ درصد 
نرخ خوراک گاز پتروشــیمی ها )حداکثر بیســت هزار 
ریال معادل ۲۰۰۰ تومان( می باشد، فرمول گذشته که 
ســر و صدای زیادی به پا کرده بود در خصوص قیمت 
گذاری خوراک پتروشــیمی ها بر اساس میانگین پنج 
هاب جهانی بود که به علت برودت هوا در اروپا میانگین 
قیمت گاز در هاب های اروپایی افزایش چشــمگیری 
داشته بود و همین موضوع باعث می شد که نرخ خوراک 
پتروشیمی های ایرانی از آمریکا هم باالتر رود و با اصالح 
این قانون در روز گذشته ریسک نرخ گاز پتروشیمی ها 
از بین رفت اما الزم است یک قانون مشخص وضع شود 
و ریســک تغییرات این قانون هرســاله متوجه سرمایه 
گذاران نباشد در حال حاضر حدوداً سقف نرخ خوراک 
برای پتروشــیمی ها حدود ۱۷ سنت است و در آمریکا 
حدود ۲۳ سنت که با قانون قبلی حدود ۲۴ سنت نرخ 
خوراک برای پتروشیمی ها محاسبه می شد که برخی از 
آن ها عماًل وارد زیان و حتی تعطیلی می شدند و مهم تر از 
آن پیامدهای شدیدی بود که برای بازار سرمایه داشت، 
تصمیم گیران اقتصادی در ابتدا باید با کارشناسان این 
حوزه مشورت کنند و سپس در خصوص قیمت گذاری 
اقدام کنند زیرا این صنعت جز معدود صنایع ارز آور برای 
کشــور است و با افزایش ناگهانی هزینه های آنها عماًل 

یک صنعت بزرگ را از پا می اندازند.
۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی 

معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
۳- وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
مکلف انــد زمان بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه ای 
تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اســالمی نقدی در 
بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق های درآمد 
ثابــت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی 
بازار سرمایه در ماه باشد، یکی از مهم ترین مسائلی که 
در چند وقت گذشــته به بازار سرمایه آسیب زد عرضه 
شدید اوراق تأمین مالی دولتی بود، بازار سرمایه در در 
کمبود نقدینگی دست و پا میزد و اوراق منتشر می شد 
و به علت اینکه خریدار حاضر به خرید شود پله به پله 
نرخ سود اوراق افزایش می یافت این موضوع حال بازار 
سرمایه را وخیم تر کرد و در حال حاضر تصمیم بر این 
شد که سازمان برنامه معادل ۵۰ درصد نقدینگی ورودی 
در ماه به بازار سرمایه موظف به عرضه اوراق است، این 
موضوع تا حدی می تواند کمک کند که تمامی نقدینگی 

ورودی به بازار سرمایه در اوراق محبوس نشود.
امید است با رفع ریسک نرخ گاز صنایع شاهد تغییر روند 

کلی بازار سرمایه طی هفته های آینده باشیم.
منبع: ایمنا

یادداشت

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

 تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین 
نیاز به تصویب مجلس ندارد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت:آنچه که بین ایران چین توافق 
شده یک چارچوب همکاری مشترک است.

عباس  گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره لزوم 
تصویــب قراردادهــای منعقد شــده بین ایران و چین در قــوه مقننه، گفت: آنچه که بین ایران 

چین  توافق شده یک چارچوب همکاری مشترک است.
وی با بیان اینکه تاکنون موافقت نامه و یا قرارداد الزم االجرا بین کشــورها منعقد نشــده اســت، 
ادامه داد: این چارچوب های همکاری در قالب تفاهم نامه به امضا رســیده اســت که زمینه ها و 

رویکرد همکاری بین ایران و چین در طی ۲۵ سال آینده را مشخص می کند.
نماینده ســمنان در مجلس تصریح کرد:برای الزم االجرا شــدن این تفاهم نامه ها نیاز اســت تا 
در حوزه های تخصصی موافقت نامه های تدوین شــود و در یک فرآیند حقوقی در مجالس دو 

کشور به تصویب برسد.
عضــو کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلــس اظهار کرد: در شــرایط فعلی که 
موافقت نامه ای بین ایران و چین منعقد نشــده نیاز نیســت تا تفاهم نامه ها در مجلس بررســی 

و تصویب شود.
گلرو با اشــاره به ســفر اخیر رئیس جمهور و امضاء تفاهم نامه های در جهت ارتقاء مبادالت 
تجاری، عنوان کرد: در سفر روسای جمهورها به کشور دیگر این موضوع مرسوم است و توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری از سوی دولت ها انجام می شود که نیازی به تصویب در مجلس ندارد.

گهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
)چاپ: در دو نوبت به شماره ۲۰۰۰۰۰1111۰۰۰۰۰5۴ (

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
 1400 ســال  ســنقر  شهرســتان  شــریانی  غیــر  هــای  راه  حــوزه  در  آســفالت  ماســه  روکــش  و  گیــری  لکــه  اجــرای  پــروژه  مناقصــه:  اول(  )تجدیــد   موضــوع 

استان کرمانشاه
مدت اجرا: 12 ماه شمسی

مبلغ برآورد: 52.303.141.749 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.615.158.000 ریال.

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1400/11/10 می باشد.
گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند. شرایط مناقصه 

مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا روز پنجشــنبه مــورخ 1400/11/14 ســاعت 14:00 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه کننــد. )الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند(.
مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده: تــا روز یکشــنبه مــورخ 1400/11/24 ســاعت 14:00 جهــت ارائــه اســناد بــه نشــانی ســامانه تــدارک الکترونیــک دولــت 

)ســتاد( مراجعــه نماینــد.
کات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 گشایی پا تاریخ باز

اطاعــات دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات و ارائــه پاکــت الــف )ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه(: کرمانشــاه - بلــوار بنــت الهــدی صــدر - 
روبــروی فرمانــداری - اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه - طبقــه همکــف - دبیرخانــه - تلفــن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

 نوبت اول
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای                                       
کرمانشاه                                                   کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اداره 

که حادثه ای رخ ندهد.(( ))آن روزی پایانش خوش است 
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سیاست 2
اخبار كوتاه

تظاهرات اعتراضی شاغالن 
اصناف ُخرد برای جلب 

حمایت دولت در شرایط 
ركود كرونایی در مقابل 

ساختمان پارلمان اوكراین 
در شهر كی یف/ رویترز

پناهجویان آفریقایی از راه 
دریا خود را به سواحل جزایر 
قناری اسپانیا رسانده اند./ 
رویترز

گزارش تصویری

پوتین تکلیف اوکراین را در فوریه یکسره می کند؟

مناقشه نفس گیر غرب و روسیه بر سر اوکراین
تنش های غرب و روسیه بر سر موضوع حساس 
اوکراین همچنان بدون راه حلی سازنده ادامه 
دارد و بــه گفته مقام های آمریکایی احتمال 
حمله روسیه به اوکراین در اواسط ماه فوریه 

افزایش یافته است.
نــش بیــن روســیه و غرب بر ســر اوکراین 
لحظــه به لحظه افزایــش می یابد و بیش از 
هر زمان دیگری آتش خطر جنگ تمام عیار 
را به جهانیان گوشزد می کند. دیدار وزیران 
خارجه آمریکا و روســیه نیز تا کنون تاثیری 
در کاهش تنش ها نداشــته است. جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا  حدود یک هفته پیش 
در نشست خبری خود در نخستین سالگرد 
ریاست جمهوری اش، هشدار داد که روسیه در 
صورت اشــغال خاک اوکراین، باید در انتظار 
یک  فاجعه  باشد. بایدن با اشاره به اینکه اقتصاد 
روسیه در صورت حمله این کشور به اوکراین با 
تحریم های  شدید  و بی سابقه ای روبرو خواهد 
شد گفت: بر این باور است که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه به دنبال  جنگ در 

مقیاس بزرگ  یا تمام عیار نیست.
در همین راســتا وزیر خزانه داری آمریکا می 
گوید وزارتخانه تحت امرش آماده اســت در 
صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم های 
قابل توجهی را علیه روســیه اعمال کند و با 
متحدانش برای شکل دادن به پاسخها به این 
اتفاق از نزدیک همکاری دارد. اروپایی ها نیز 
همراه با آمریکا از تحریم های شــدید علیه 
روسیه می گویند اما این تهدیدات سبب نشده 

تا مسکو از مواضع خود عقب نشینی کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با لحنی 
شدیدتر روسیه را تهدید کرد و هشدار داد اگر 
حتی یک ســرباز روســی به شکلی خصمانه 
وارد اوکراین شــود، مســکو با پاسخ شدید 
مواجه خواهد شد. بلینکن همچنین از عدم 
تمایل دولت جو بایدن به اعمال تحریم های 
پیشگیرانه علیه روسیه، علیرغم درخواست 
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 
از آمریکا و متحدانش برای مجازات روســیه 
به دلیل استقرار نیرو در نزدیکی مرزهای این 

کشور، دفاع کرد.
همزمان با باال گرفتن تنش ها روزنامه نیویورک 
تایمز به نقل از منابع نامشخص در دولت آمریکا 
گزارش داد، جو بایدن در حال بررسی استقرار 
چندین هزار نیروی آمریکایی در کشورهای 
بالتیک و در شــرق اروپاست. نیویورک تایمز 
نوشــت: مقام های دولــت آمریکا می گویند 
کــه جو بایدن، رئیــس جمهوری آمریکا در 
حال بررســی اســتقرار چندین هزار نیروی 
آمریکایی و همچنین کشــتی های جنگی و 
هواپیما در کشورهای متحد ناتو در بالتیک و 
شرق اروپاست و این توسعه مشارکت نظامی 
آمریکایی در بحبوحه رشــد نگرانی ها از یک 

حمله روسیه به اوکراین است.
در همین حال لیز تراس وزیر خارجه انگلیس 
نیز به پوتین هشدار داد قبل از اینکه مرتکب 
یک اشتباه استراتژیک بزرگ شود، از اوکراین 
دســت بکشد و عقب نشینی کند. وی افزود: 
کرملین درس های تاریخ را فرا نگرفته است، 
چنین حمله ای طبق آنچه که از جنگ شوروی 

و افغانســتان و درگیری های چچن می دانیم 
تنها منجر به ایجاد باتالقی وحشتناک و تلفات 

جانی خواهد شد.
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( نیز روز 
دوشــنبه اعالم کرد که کشورهای عضو این 
پیمــان نیروهای خود را به حالت آماده باش 
درآورده و ناوها و جنگنده های بیشتری را به 
شرق اروپا اعزام می کنند. این ائتالف نظامی 
غربــی با مطرح کردن ادعایی مبنی بر ادامه 
تقویت نظامی روسیه در اطراف اوکراین، اعالم 
کرد متحــدان ناتو نیروهای خود رابه حالت 
آماده باش در آورده  و برای دفاع و بازدارندگی 
در قبال روسیه ناو ها و جنگنده های بیشتری 

را به شرق اروپا اعزام می کنند.
در همین گیر و دار بود که رئیس دومای روسیه 
اعالم کرد طرح درخواست از والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری این کشــور برای به رسمیت 
شــناختن جدایی طلبان شــرق اوکراین در 
این مجلس بررســی خواهد شد. وی مساله 
به رســمیت شــناختن جدایی طلبان شرق 

اوکراین را موضوعی  بسیار مهم  خواند.
در همین حال اورســوال فون در الین رئیس 
کمیسیون اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای 
از حمایت مالی اتحادیه اروپا از اوکراین سخن 
گفت. رئیس کمیسیون اروپا ادامه داد: امروز 
اختصاص یک بسته کمک های مالی جدید 
به اوکراین را در قالب کمک های بالعوض و 

وام های اضطراری اعالم می کنم.
همچنیــن وزارت دفاع آمریکا هم اعالم کرد 
کــه حدود ۸۵۰۰ نیروی آمریکایی در حالت 
آماده بــاش قــرار گرفته اند و اگر روســیه به 
اوکراین حمله کند، این  نیروها آماده دریافت 
دســتوراتی برای استقرار در منطقه هستند. 
کربــی گفت که بخش عمده ای از  نیروهای 
آمریکایی که در حالت آماده باش شدید قرار 
گرفته اند برای تقویت نیروهای واکنش سریع 
ناتو هســتند، اما افزود که آنها  برای هرگونه 

احتماالت دیگر نیز آماده خواهند بود.
همزمان با ادعاهای آمریکا و غرب مبنی بر اینکه 
روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد، دمیتری 
پســکوف سخنگوی کاخ کرملین روسیه روز 
دوشنبه اعالم کرد که تقویت نیروهای ارتش 

اوکرایــن در خط تماس دونباس، نشــانگر 
آمادگــی آن برای حمله بــه این منطقه در 
شــرق اوکراین است. دنیس پوشیلین رئیس 
جمهوری خودخوانده مردمی دونتســک در 
شــرق اوکراین گفته بود که کی یف با انتقال 
توپخانــه و تانک به خط تماس، آماده حمله 
به این سرزمین می شود. سخنگوی ریاست 
جمهوری روســیه افزود که در واقع اوکراین 
مقدار بســیار زیادی نیرو، تجهیزات و ادوات 
نظامی در مرز با جمهوری های خود خوانده 
در خط تماس مســتقر کــرده و ماهیت این 
تمرکز قوا، بر آمادگی برای عملیات تهاجمی 
داللت می کند و این تهدید اکنون وجود دارد.  
در پی این تشــدید بی ســابقه تنش ها بین 
غرب به ســرکردگی آمریکا با روســیه بر سر 
مســاله اوکراین، رســانه های روسی از آماده 
باش نیروهای روســیه در غرب و شــرق این 
کشور و آغاز بررسی آمادگی رزمی واحدهای 
نظامــی در این مناطق خبــر دادند که طی 
آن واحدهای نظامی مناطق غرب روســیه، 
تســلیحات ســنگین و تانک ها و نفربرهای 

زرهی را برای اقدامات رزمی مهیا کردند.
تنش ها به اینجا ختم نشد چرا که با وخامت 
اوضاع رهبران انگلیس و دیگر کشورهای عضو 
ناتو بر لزوم وضع تحریم هایی بی سابقه علیه 
روســیه در صورت حملــه به اوکراین تاکید 
کردنــد. شــرکت کنندگان این گفت وگوها 
توافــق کردند که جامعــه بین المللی نباید 
هیچگونــه اقدامی که به تضعیف اســتقالل 
اوکرایــن منجر شــود را تحمل کند.  طبق 
گزارش ها، این نشســت پشت درهای بسته 
و با حضور رهبران آلمان، فرانســه، لهستان، 
آمریــکا، انگلیس، ایتالیا، اتحادیه اروپا و ناتو 
انجام شد.رهبران ناتو توافق کردند که مسیر 
دیپلماسی با روسیه همچنان در اولویت است.

متعاقب این جلســه امانوئل مکرون و اوالف 
شولتس در برلین روز سه شنبه بر همبستگی 
خود با کی یف و عزم خود علیه مسکو تاکید 
و ابراز امیدواری کردند که گفت وگو با روسیه 
بتوانــد به کاهش تنش کمــک کند. دیدار 
روســای دولت فرانســه و آلمان و کنفرانس 
خبری پایانی آن که بیش از هر چیز به اوکراین 

اختصاص یافت، هر دو کشور را در جبهه ای 
مشترک قرار داد. جبهه ای که هم در آن سخن 
از پاسخ شدید در صورت اقدام نظامی روسیه 
علیــه اوکراین بود و هم تمایل به گفت وگو با 
مسکو برای حل و فصل مسالمت آمیز مساله.

بوریس جانســون نخست وزیر انگلیس نیز 
همصدا شد و گفت، در صورت حمله روسیه به 
اوکراین، مسکو با سخت ترین و سنگین ترین 
تحریم ها مواجه خواهد شد. جانسون سه شنبه 
در مجلس عوام این کشــور در مورد وضعیت 
اوکرایــن گفت: ما به دنبال ترکیب گفت وگو 
با بازدارندگی هســتیم و اینکه چگونه غرب 
متحد و ائتالف برای هر گونه تهاجم روسیه به 
اوکراین از جمله اعمال تحریم های اقتصادی 

سنگین بهایی بسیار باال را تعیین می کنند.
کیف نیز که آتش تنش ها را شعله ورتر می 
دید مجبور به موضع گیری شــد و در همین 
راستا وزیر امورخارجه اوکراین هشدار داد در 
صورت وقوع جنگ و شکست آمریکا در این 
رویارویی، عواقب آن متوجه واشنگتن و مردم 

آمریکا خواهد بود.
ادامه فضای تنش زا سبب موضع گیری مجدد 
جو بایدن در خصوص اوکراین شد. وی گفت 
پیــش بینی نمی کند که نیروهای آمریکایی 
وارد اوکرایــن شــوند. وی ادامه داد: تصمیم 
بــرای قــرار دادن نیروها در حالت آماده باش 
باال، تحریک آمیز نبوده بلکه با هدف اطمینان 
دادن به متحدان آمریکاست. بایدن در پاسخ به 
سوالی در این باره که در صورت حمله روسیه 
به اوکراین، تحریم هایی علیه شخص رئیس 
جمهور روسیه اعمال خواهد شد، گفت: بله، 

من آن را می بینم.
موضعی که با واکنش کرملین مواجه شــد و 
در همین راستا دیمیتری پسکوف سخنگوی 
کرملیــن گفت تحریــم آمریکا علیه رئیس 
جمهوری روســیه  دردناک  نیســت بلکه  به 

لحاظ سیاسی مخرب  است.
از آنجایی که روســیه به دنبال ضمانت های 
امنیتی از ســوی واشنگتن است و گسترش 
ناتــو را تهدیــدی علیه خود مــی داند هنوز 
راهــکاری برای فرونشــاندن این تنش های 
خطرناک ارائه نشــده است. سفارت آمریکا 

در اوکراین در پیامی که روز چهارشــنبه در 
تارنمای آن منتشــر شده است از شهروندان 
آمریکایی ســاکن اوکراین خواســت  خروج 
فــوری  از اوکرایــن را درنظر بگیرند. در پیام 
سفارت آمریکا ادعا شده است: به دلیل ادامه 
تهدید اقدام نظامی روسیه، وضعیت امنیتی 
اوکراین همچنان غیر قابل پیشبینی است و 
می تواند در مدت کوتاهی وخیم شود. مساله 
ای که از وخامت اوضاع و جرقه جنگ در هر 

لحظه ممکن پرده بر می دارد.
در همیــن حال وندی شــرمن معاون وزیر 
خارجه آمریکا همزمان با ارائه پاســخ کتبی 
کشورش به پیشنهادات روسیه درباره تضمین 
های امنیتی، مدعی حمله مسکو به اوکراین تا 
اواسط ماه فوریه )ماه آتی میالدی( شد. شرمن 
گفت: همه ما می دانیم که  مراسم افتتاحیه 
المپیک پکن در ۴ فوریه، آغاز می شود و انتظار 
می رود پوتین در این مراسم شرکت کند. فکر 
می کنم اگر پوتین آن زمان  را برای حمله به 
اوکراین انتخاب کند، احتماال  باعث نارضایتی 
شــی جین  پینگ رئیس جمهوری چین می 
شــود و این امر ممکن اســت بر زمان بندی و 

تفکر پوتین تأثیر بگذارد.
این در حالی اســت که سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه اعالم کرد که آمریکا در پاسخ 
کتبی خود به مســکو در مورد  ضمانت های 
امنیتــی ، به ســوال روســیه در مورد عدم 

گسترش  ناتو  پاسخ نداده است.
وی درخصوص پیامدهای عدم ارائه ضمانت 
امنیتی غربی ها به مســکو هشــدار داد. اگر 
پاســخ سازنده ای دریافت نشــود و غرب به 
مســیر تهاجمی خــود ادامه دهد، همانطور 
کــه رئیس جمهــور پوتین گفت، مســکو 
 در پاســخ اقدامــات الزم را انجــام خواهــد

 داد.
به باور کارشناسان تنها راه حل بحران اوکراین 
گفتگوی روســیه و اوکراین با وساطت غرب 
اســت تا با ارائه تضمین ها و تعهدها از وقوع 
یک جنگ تمام عیار جلوگیری شــود. ادامه 
دار شــدن این فضای تنش آلود ســبب شده 
تــا طرفین منازعــه وارد یک بازی حیثیتی 
شوند که طوالنی تر شدن آن باز هم می تواند 
پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد. باید 
دید آیا ابتکار عملی سبب خاتمه این مناقشه 
خواهد شد یا اینکه جنگی تمام عیار برنده این 

رقابت را تعیین خواهد کرد.
بــه ویــژه آنکه والدیمیر پوتیــن به خوبی با 
تاکتیک های جنگ آشناست و  گفته می شود 
به دنبال توافق امنیتی جدید با ناتو و اروپاست 
تا از یک درگیری با پایان باز جلوگیری کند 
و وضعیتی را رقم بزند که این بار نوبت آمریکا 
باشد که سربازان و موشک هایش را با خودش 

خارج کند و از اروپا دست می کشد.
حاال همه نگاه ها به نشست نرماندی دوخته 
شــده است جایی که روسیه و اوکراین برای 
گفتگوهایی ســازنده آماده می شــود و این 
نویــد را مــی دهــد که حداقل تــا دو هفته 
آینــده از نبــرد خبری نیســت و ولودیمیر 
 زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را مثبت

 ارزیابی می کند.

خبر ویژه

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از جلسات رئیس مجلس با رئیس جمهور و معاون اول وی درباره 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به آخرین تصمیمات برای حذف ارز ترجیحی در مجلس، گفت: در آخرین جلسه ای که اعضای کمیسیون با 
رئیس مجلس داشتیم مقرر شد تا مسئوالن دستگاه های اجرایی با حضور در جلسات کمیسیون  برنامه های خود را 

برای حذف این ارز به صورت مکتوب به مجلس ارائه کنند.
وی ادامه داد: دستگاه های متولی باید برنامه های خود را به صورت صریح و شفاف اعالم کنند و بگویند این یارانه ای که 

می خواهند از حلقه اول حذف کنند و به حلقه آخر یعنی مصرف کننده بدهند  را چگونه می خواهند مدیریت کنند.
نماینده آباده در مجلس با بیان اینکه تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس و کمیسیون اتخاذ 

نشده است، ادامه داد: دغدغه نمایندگان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نحوه اجرا و مدیریت این کار است که باید دولتی ها 
مجلس را در این زمینه قانع کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اعالم اینکه رئیس مجلس نیز تاکنون جلساتی را با رئیس 
جمهور و معاون اول وی برای بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است، اظهار کرد: در جلسه ای که اعضای کمیسیون 
با رئیس مجلس داشتند وی گزارشی نیز در این زمینه به نمایندگان ارائه کرد و البته اعضای کمیسیون نیز اصرار داشتند 

که باید دولت برنامه های خود را به صورت مکتوب ارائه کند.
زارع با بیان اینکه نظر دولت بر حذف ارز ترجیحی است، عنوان کرد: البته نمایندگان نیز نظر بر حذف دارند اما دولت 

باید راهکارهای خود را برای مدیریت این موضوع  به مجلس ارائه کند.

در جلسات مشترک قالیباف و رئیسی چه گذشت؟

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه تعیین تکلیف

کودتای ترامپ در سال 2024 
چگونه خواهد بود؟

علیرغــم آن کــه نمایندگان کنگــره درباره 
چگونگی اثبات ادعای ترامپ در مورد انتخابات 
ســال ۲۰۲۰ میالدی بحث می کنند پرسش 
دشوار آن اســت که چه استراتژی ای ممکن 
است در براندازی انتخابات ریاست جمهوری 
آینده امریکا که در مورد آن پیش تر طرح فاسد 
ترامپ با شکست مواجه شده بود موفق شود؟
بــه گزارش واشــنگتن پســت؛ مقاله تازه ای 
منتشر شده توسط  متیو سلیگمن  متخصص 
حقوق انتخابات به دنبال پاسخ به این سوال با 
عنوان  ارزیابی ریســک واقع بینانه  انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ میالدی است. حتی 
اگر ســناریویی که او بیــان می کند افراطی 
باشــد، شایسته توجه است، زیرا نکات بسیار 
آزار دهنــده ای را درباره ضعف های سیســتم 

انتخاباتی امریکا مطرح می کند.
او اشــاره می کند اگر قانون شمارش انتخابات 
۱۸۸۷ یــا ECA کــه بر نحوه نظارت کنگره 
بر شــمارش آرای انتخابات کنندگان ریاست 
جمهوری داللت دارد مورد بازنگری قرار نگیرد 
تنها چیزی که برای موفقیت ترامپ در آینده 
الزم است حضور یک فرماندار فاسد جمهوری 
خــواه و یک مجلس نمایندگان تحت کنترل 

جمهوری خواهان خواهد بود.
این قانون ظاهرا به کنگره این اختیار را می دهد 
که به نتایج انتخابات یک ایالت اعتراض کند 
و نتیجه آن ها را معکوس کند. تنها چیزی که 
الزم است این است که یک عضو از هر مجلس 
مخالفت خود را با صدور گواهینامه اعالم کند 
تا بحث و گفتگو و در نهایت رای در مجلسین 

مطرح شود.
این قانون در عمل اجازه می دهد اعضای کنگره 
اعتراض به شــمارش آرای یک ایالت را انجام 
دهند. اگر یکی از اعضای مجلس و یک سناتور 
آمریکایی اعتراضی بنویسند رسیدگی به این 
اعتراض در دستور کار قرار خواهد گرفت. قانون 
شــمارش انتخابات فهرستی از نوع اعتراضات 
مناســب را ارائه نکرده است و تصمیم گیری 
در مورد مناســب بودن یا نبودن اعتراضات را 
به کنگره واگذار می کند. اگر این نوع اختالف 
پیــش بیاید کنگره می تواند در مورد اینکه با 

آرای الکترال چه کار کند بحث کند.
ســلیگمن در مورد تاریخچــه و نقاط ضعف 
ECA و روش هایــی کــه ترامپ برای بهره 
بــرداری از آن ها در ســال ۲۰۲۰ تالش کرد 

نوشته است.
تحقق این ســناریو مســتلزم آن اســت که 
جمهــوری خواهــان مجلــس نمایندگان را 
تســخیر کنند و یک جمهوری خواه طرفدار 
ترامــپ یــک فرمانداری کلیــدی در یکی از 
ایالت های نوســانی را به دســت آورد. تصور 
کنید که ســناتور ســابق  دیوید پردو  پس از 
پیروزی در برابر  برایان کمپ  )که مورد انتقاد از 
سوی طرفداران ترامپ قرار گرفته بود چرا که 
از لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ خودداری ورزید( 
فرماندار جورجیا شود. تصور کنید که  کوین 
مک کارتی  ریاســت مجلس نمایندگان را در 
۶ ژانویه ۲۰۲۵ میالدی در دست داشته باشد.

هم چنین توجه داشته باشید که در ایالت های 
نوســانی مانند پنســیلوانیا، نامزد های حزب 
جمهوری خــواه برای فرمانداری به صراحت 
در حــال کارزار تبلیغاتی هســتند که تمایل 
دارند از دروغ های ترامپ در مورد سال ۲۰۲۰ 
جانبداری کنند. به طور مشــابه، بیش از صد 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان پیش تر به 

ابطال منتخبان بایدن رای داده بودند.
آیا می خواهید برای انجام کار درست به فردی 
مانند  ران دی ســانتیس  فرماندار جمهوری 
خواه فلوریدا و از متحدان ترامپ تکیه کنید؟ 
آیا کســی می تواند به معقول بودن شــمارش 
آرای انتخــاب کننــدگان توســط مجلس 

نمایندگان جمهوری خواه اعتماد کند؟

دیپلمات ارشد آمریکایی: 

شانس توافق با ایران وجود دارد
هماهنگ کننده امور خاورمیانه در کاخ سفید 
طــی مصاحبه ای اعالم کرد شــانس توافق با 
ایــران در ویــن وجــود دارد، اما در عین حال 

عدم حصول توافق نیز غیرمحتمل نیست.
 بــرت مک گــورک هماهنگ کننــده امــور 
خاورمیانه در کاخ ســفید روز پنج شــنبه در 
مصاحبه با یکی از اعضای پیوسته اندیشکده 
کارنگی، شــانس توافــق با ایران برای احیای 

برجام را محتمل دانست.
وی در این خصوص گفت: »شــانس توافق ]با 
ایران[ وجود دارد اما بایدم بگویم که شــانس 
اینکــه هیچ توافقی نیز حاصل نشــود، وجود 
دارد. ما خودمان را برای هر دو ســناریو آماده 

کرده ایم«
ایــن مقــام ارشــد آمریکایــی در خصوص 
گمانه زنی های مطرح شده درباره توافق موقت 
]که جمهوری اسالمی ایران قاطعانه آن را رد 
کرده است[ گفت: »من همیشه به فکر یافتن 
یک راهکار برای محدود کردن پیشرفت های 
هسته ای ایران بوده ام. شاید ارائه معافیت های 
تحریمی محدود برای خریدن زمان. اما تمرکز 
ما بیشتر روی بازگشت کامل به توافق است.«

کید رئیس جمهور بر تسریع در تکمیل  تا
اتصال راه آهن چابهار به بندر انزلی

رئیس جمهور با اشاره به مزیت های اقتصادی اتصال راه 
آهن چابهار به بندر انزلی بر ضرورت تسریع در تکمیل 

این کریدور ریلی تاکید کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از پروژه 
احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی با اشاره به اهمیت 
اتصال کریدور خط آهن شمال به جنوب اظهار داشت: 
تکمیل این خط آهن می تواند ضمن تسهیل حمل و 
نقل کاال، زمان و هزینه های انتقال کاال را کاهش دهد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور شمال 
به جنوب فواید اقتصادی فراوانی برای کشورمان  و نیز 
کشــورهای همسایه شمالی دارد و می توان آن را یک 

پروژه ایرانی- منطقه ای نامید. 

گفت وگوی امیرعبداللهیان و گوترش 
 درباره آخرین تحوالت منطقه 

کرات وین و مذا
وزیــر امــور خارجــه و دبیر کل ســازمان ملل متحد 
درخصوص آخرین اوضاع در یمن و افغانستان و روند 

مذاکرات وین گفت وگو و تبادل نظر کردند.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه در این 
گفت وگو روند مذاکرات وین را مثبت خواند و بر انجام 
اقدامــات عملی و قابل راســتی آزمایی طرف غربی و 
آمریکایی برای اثبات دستیابی به توافق پایدار و قابل 

اتکا تأکید کرد.
او گفت که جمهوری اسالمی ایران اراده جدی را برای 
رسیدن به توافق خوب در کوتاه ترین زمان ممکن دارد؛ 
اگرچه بی  اعتمادی به حاکمان کاخ سفید وجود دارد.

وزیر امور خارجه رویکرد ایران در پایان بخشــیدن به 
جنگ یمن را »حمایت از راه حل سیاسی« دانست و 

از تشدید حمالت به مناطق غیر نظامی انتقاد کرد.
امیرعبداللهیــان از دبیــر کل ســازمان ملــل متحد 
خواســته نقش بیشــتری در رفع محاصره انســانی و 
توقف بمباران های مناطق غیر نظامی یمن داشته باشد.

او گفت ایران در چند ماه گذشته ۸۰۰ هزار آواره جدید 
را از افغانستان میزبانی کرده که جامعه جهانی باید برای 
رســیدگی به بحران های انسانی افغانستانی مشارکت 

جدی داشته باشد.
جمهوری اسالمی ایران پیش از این هم »تشکیل دولت 
فراگیر در افغانستان و آمادگی ایران برای تسهیل ارسال 
کمک های انســانی کشور ها و مجامع بین المللی« را 

ضروری خوانده بود.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در این گفت وگوی 
تلفنی از مواضع ســازنده جمهوری اســالمی ایران در 
حمایت از روند دستیابی به صلح، پایان حمالت نظامی، 
توجــه به مباحث انسان دوســتانه و آغاز گفتگو های 
سیاسی برای حل مسائل و مشکالت در یمن قدردانی 

و استقبال کرد.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین به تداوم تالش ها 
برای تشکیل دولت فراگیر و متشکل از گروه ها و اقوام 
مختلف افغانســتان و ایجاد شــرایط مناســب برای 
برخورداری همه شهروندان افغانستان و به ویژه زنان و 
کودکان از حقوق انسانی و امکان بهره مندی از آموزش 

تأکید کرد.

کرات تهران -ریاض  دور پنجم مذا
به زودی برگزار می شود

ســفیر کشــورمان در عراق اعالم کرد که دور پنجم 
مذاکرات ایران و عربســتان به زودی در بغداد برگزار 
می شود. به گزارش الفرات نیوز، ایرج مسجدی سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در بغداد در اظهاراتی تاکید 
کرد که دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان به زودی 

در بغداد برگزار خواهد شد.
مســجدی بــه موعد دقیق برگزاری ایــن مذاکرات و 

جزئیات آن نپرداخت.
بر اســاس گزارشی که اخیرا ایسنا منتشر کرد با اعزام 
سه دیپلمات ایرانی به عربستان، نمایندگی ایران نزد 
سازمان همکاری اسالمی فعالیت مجدد خود در جده 

را پس از ۶ سال وقفه از سرمی گیرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
دوم دی مــاه ۱۴۰۰ در یــک نشســت خبری با »فواد 
حسین »وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره به نقش 
بغداد در برگزاری چهار دور مذاکره بین ایران و عربستان 
اعالم کرد: عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه تن 
از دیپلمات های ایران به عنوان دیپلمات های مســتقر 
در سازمان کنفرانس اسالمی در جده موافقت کرده و 
ویزای این دیپلمات های دریافت شده است، او همچنین 
بــه تازگی در مصاحبه با الجزیــره صدور روادید برای 
دیپلمات های ایرانی برای حضور در جده را  نشانه ای 
مثبت و خوب  عنوان کرد. از سوی دیگر، سعید خطیب 
زاده، سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی خود 
با خبرنگاران در مورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس 
مبنی بر اینکه به زودی سفارتخانه های ایران و عربستان 
بازگشایی می شوند خطاب به خبرنگار پرسش کننده 
با بیان اینکه مناسبت در مورد این اظهارات را از خود 
نماینده ای که این موضوع را مطرح کرده است بپرسید 
و من اظهارات ایشان را به طور کامل ندیده ام،  اظهار 
کرد: آنچه که در حال حاضر مطرح است تمرکز بر آغاز 
فعالیت نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسالمی 
 در جده اســت و دیپلمات های ما در این زمینه ویزا 

گرفته اند.

بین الملل
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 صفر تا صد محاسبه مالیات خودروها 
و خانه های لوکس

 در چه شرایطی یک خانه 
مشمول مالیات می شود؟

رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
گفت: اگر فردی دارای چند باب آپارتمان، ویال یا 
باغ ویال باشــد که ارزش تک تک این مستغالت 
کمتر از ده میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات 

بر خانه ای لوکس نخواهد شد.
علی رستم پور در پاسخ به سوالی در مورد شیوه 
محاسبه مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت 
دوکابین گرانقیمت گفت: براساس تغییراتی که 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد لفظ خودرو 
لوکس تغییر پیدا کرد. بر این اساس در صورتی 
کــه مجموع ارزش خودروهای تحت تملک یک 
فرد و افراد تحت تکفل او به بیش از یک میلیارد 

تومان برسد، مشمول مالیات خواهد شد.
وی افزود: براســاس نرخ های در نظر گرفته شده 
در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، خودروها تا یک 
میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف هستند، 
در نتیجه از یک تا ۱.۵ میلیارد تومان نســبت به 
مــازاد یک میلیــارد تومان، یک درصد، از ۱.۵ تا 
ســه میلیارد تومان نســبت به مازاد ۱.۵ میلیارد 
دو درصد، از ســه تا ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به 
مازاد ســه میلیارد تومان ســه درصد و نسبت به 
مازاد ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد مشــمول 

مالیات خواهند شد.
رییــس مرکز دادرســی مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتــی با اشــاره به اینکه اگر امروز ســازمان 
امــور مالیاتی یک خــودرو را ۲.۵ میلیارد تومان 
قیمت گذاری کند، یک میلیارد آن کنار گذاشته 
می شــود، گفت: ۵۰۰ میلیارد اول آن با نرخ یک 
درصد)پنج میلیون تومان( و مالیات یک میلیارد 
دیگر با نرخ دو درصد)۲۰ میلیون تومان( محاسبه 

می شود.
وی در ادامــه گفــت: در نتیجه مالیات مالک این 
خودرو در مجموع به ۲۵ میلیون تومان در سال 
می رسد. این نرخ ها پلکانی است و براساس جدول 
تعیین مالیات نرخ نهایی چهار درصد اســت که 
به خودروهــای باالی ۴.۵ میلیارد تومان ارزش 

تعلق می گیرد.
 مالیات بر خانه های لوکس

مالیاتی بر ثروت نیست
رســتم پور در پاســخ به ســوالی در مورد شیوه 
محاســبه مالیات برخانه هــای لوکس گفت: در 
اینجا قانون گذار نیز از لفظ خانه لوکس استفاده 
کرده اســت. مبنای نرخ های مالیاتی خانه های 
لوکس مربوط به خانه، باغ ویال و چه ویال با ارزش 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان است. البته باتوجه به 
بازار امروز ملک کشور می توان گفت که این عدد 
پایین است چرا که قیمت هر متر از یک آپارتمان 
۱۰۰ متــری در برخی محله های تهران به ۱۰۰ 

میلیون تومان رسیده است.
وی افــزود: تفــاوت مالیات برخانه های لوکس با 
مالیات بر خودروهای گرانقیمت این اســت که 
دیگــر مجموعه ارزش خانه های یک فرد در نظر 
گرفته نمی شــود و هر خانه به صورت جداگانه 
مــورد توجه قرار می گیرد. اگر فردی دارای چند 
باب آپارتمان، ویال یا باغ ویال باشد که ارزش تک 
تک این مســتغالت کمتــر از ده میلیارد تومان 
باشد، مشمول مالیات بر خانه ای لوکس نخواهد 
شــد حتی اگر  مجموع ارزش آن ها بیش از ده 

میلیارد تومان شود.
این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی گفت: در 
اینجا هدف قانون گذار وصول مالیات از خانه های 
لوکس بوده است، به همین دلیل تک واحد مورد 
توجــه قرار گرفته نه مجموع ارزش. در واقع این 
مالیــات، مالیات بر ثروت و دارایی نیســت بلکه 
مالیاتــی بر یک کاالی خاص به نام خانه لوکس 
اســت اما مالیات بر انواع خودروهای ســواری و 
وانــت دوکابین گرانقیمت یک مالیات بر ثروت 
اســت و در نتیجه مجمــوع ارزش خودروها در 

نظر گرفته می شود.
وی با بیان اینکه هر واحد مســکونی مســتقل، 
مجزا و دارای سند که کاربری مسکونی، ویالیی 
و باغ ویال داشته باشد و قیمت آن از ۱۰ میلیارد 
تومان عبور کند، مشول مالیات خواهد شد، گفت: 
نرخ مالیات این خانه ها به این صورت است که تا 
۱۰ میلیــارد تومان معاف از مالیات، از ۱۰ تا ۱۵ 
میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان 
که برابر پنج میلیارد تومان اســت، یک در هزار 

مالیات دارد.
رییــس مرکز دادرســی مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتــی در مورد نرخ های محاســباتی مالیات 
برخانــه های لوکس گفت: ملک با ارزشــی بین 
۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان با نسبت مازاد ۱۵ میلیارد 
تومان، نرخ دو در هزار دارد. در صورتی که ارزش 
ملک تا ۴۰ میلیارد تومان باشــد نسبت به مازاد 
۲۵ میلیارد تومان نرخ ســه در هزار به آن تعلق 
می گیرد. در صورتی که ارزش ملک تا ۶۰ میلیارد 
تومان باشــد، نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان 

نرخ آن برابر چهار درصد خواهد بود.
وی اظهار کرد: در صورتی که ارزش ملکی به بیش 
از ۶۰ میلیارد تومان برســد، با نرخ پنج در هزار 
یا نیم درصد مشمول مالیات ساالنه خواهد شد. 
اعدادی که در ایجا ذکر شد براساس قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ است و در صورتی که قانون گذار در 
قانــون الیحه بودجــه ۱۴۰۱ نرخ های مالیات را 

تغییر دهد ما برمبنای آن عمل خواهیم کرد.

گفت و گو

 رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی 
ارتباطی و لوازم جانبی :

 مردم بی خیال تعویض 
موبایل شدند!

رییس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، ارتباطی و 
لوازم جانبی خاطر نشــان کرد: تورم حاکم در بازار 
باعث شــده اســت که مردم مانند گذشته تمایلی 
بــرای تغییر و به روزکردن تلفن های همراه از خود 

نشان ندهند.
مهدی محبی با اشــاره به رکود حاکم بر بازار تلفن 
همراه، گفت: در حال حاضر کاال از همه برندها در 
بازار موجود است و مشکلی در زمینه تامین وجود 
نــدارد اما مردم تمایلی برای خرید از خود نشــان 
نمی دهنــد. این امیدواری وجود دارد که با نزدیک 
شــدن به روزهای پایان ســال شاهد رونق در بازار 

تلفن همراه باشیم.
وی با اشــاره به تاثیر نوســان های نرخ ارز در بازار 
موبایل، گفت: در ۲ سال اخیر مردم سعی کرده اند 
داشته های خود را حفظ کنند و تمایلی برای تغییر و 
به روز کردن تلفن های همراه از خود نشان نداده اند. 
اگر کســی در ۳ ســال تلفن  همراه خود را عوض 
می کرد این روزها یک سال زمان نگهداری را افزایش 
داده اند و این چنین تقاضا برای مصرف کاهش پیدا 

کرده است.
بــه گفته محبی، اگر بازار موبایل در روزهای پایان 
سال از رکود خارج نشود تجربه سال گذشته دوباره 
تکرار خواهد شــد و بســیاری از واحدهای صنفی 

چاره ای جر تعطیلی و جمع آوری ندارند.
ایــن فعــال صنفی با بیان اینکــه عرضه موبایل با 
تقاضــا هم خوانــی دارد، افزود: واردات موبایل با ارز 
نیمایی صورت می گیرد و دیگر واردات از کشورهای 
همســایه و ریجستر کردن آن برای واردکنندگان 

صرفه اقتصادی ندارد.
وی پرفروش تریــن نرخ خرید و فروش موبایل را ۵ 
میلیــون تومــان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 
موبایــل بــا نرخ ۴۰ تا ۵۰ میلیــون در بازار موجود 
است که این موبایل ها از برندهای اپل و سامسونگ 

هستند.
محبی با اشاره به قانونی بودن واردات تلفن همراه، 
خاطر نشان کرد: شرکت های واردکننده تالش دارند 
موبایل با درجه کیفی مناسب وارد بازار کنند چراکه 
مســئول ارائه خدمات پس از فروش همان شرکت 
هســتند. شرکت ها موظف به ارائه خدمات پس از 
فروش در ۱۸ ماه هستند، پس در واردات محصوالت 
دقت بیشتری صورت می گیرد. اگر شرکتی خدمات 
پس از فروش مناســبی به خریداران ارائه نمی کند 
خریدار می توانند شــکایت خود را در وب ســایت 
)http: //ttu.ir( ثبت کند تا اتحادیه به تخلفات آنها 

رسیدگی وحقوق مصرف کنندگان را استیفا کند.
وی پیشــنهاد داد: مــردم پیــش از خریداری کاال 
بررسی های الزم را در زمینه مدل، قیمت و کیفیت 
انجام بدهند و از آپشن های موبایلی که می خواهند 
خریداری کنند آگاهی به دست بیاورند سپس اقدام 
به خرید آن کنند. خریداران حتما فاکتور رسمی از 
فروشــنده که مشخصات دستگاه در آن درج شده 

است را دریافت کنند.
این فعال صنفی با تایید موجود بودن گوشــی های 
تقلبــی در بازار، گفت: من به خریداران پیشــنهاد 
می کنم به دلیل ارزان بودن از دستفروشان جلوی 
پاســاژها خریداری نکنند، تجربه نشان داده است 
که این گوشی ها تقلبی هستند و خریداران بعد از 
خرید از کیفیت آن راضی هستند. پس بهتر است 
کــه از واحدهــای دارای پروانه کســب نیاز خود را 
خریداری کنند در صورت تخلف واحدهای صنفی 
زیر مجموعه، اتحادیه می تواند آن واحد را پلمب و 

مانع فعالیت آن شود.
وی در پاســخ به این پرسش که موبایل هایی که 
دزدیده می شــوند چه سرنوشتی خواهند داشت 
آیــا دوباره به بــازار می آیند؟ گفت: این احتمال 
بســیار ضعیف اســت چراکه به محض جا زدن 
ســیم کارت در این گوشــی ها امکان رصد آن در 
ســامانه همیاب ۲۴ وجود دارد از این رو چندان 
در بازار داخلی وارد نمی شــوند یا از قطعات این 
گوشی ها استفاده می شود و یا به خارج از کشور 

قاچاق می شوند.
رییس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، ارتباطی و 
لوازم جانبی با اشــاره به دالیل متنوع بودن قیمت  
یک برند در فروشگاه های مختلف، گفت: سود قانونی 
فروش موبایل برای فروشــندگان ۷ درصد است از 
آنجایی که این مبلغ باالست برخی واحدهای صنفی 
به دلیل رکود حاکم بر بازار به سود ۱ تا ۲ درصدی 
راضی می شــوند؛ البته قیمت و گارانتی ها متفاوت 
است سود قانونی واردات شرکت ها نیز متفاوت است 
گاهی سود واردات یک شرکت ۱۵ درصد است به 
همین دلیل با ۵ درصد ســود آن را عرضه می کند 
اما شرکتی دیگر آن را با ۱۰ درصد سود می فروشد.

وی در پایان تصریح کرد: اتحادیه نمی تواند تعیین 
کند چه تعداد واحد صنفی مشغول به کار شوند. یک 
واحد صنفی کار خود را آغاز می کند اگر توانســت 
کسب وکار کند به فعالیت خود ادامه می  دهد و اگر 
نتوانســت آن را جمع آوری می کند ما نمی توانیم 
دراین زمینه ممنوعیتی ایجاد کنیم؛ در یک پاساژ 
هزار و ۱۰۰ واحد وجود دارد که همگی آنها کاسبی 
خود را دارند و نمی توان دســتوری بگویم که این 

واحدها بیش از نیاز هستند و باید تعطیل شوند.

گوشی بخرم کردم تا برای دخترم  کولبری   

بازی با جان در قبال درآمدی ناچیز 
ســیگار، چای، پارچه یــا تلویزیون، بارِ کول 
می کنند و از راه های صعب العبور می گذرند؛ 
روزِی آن ها از مسیر مرز است و معیشت شان 
با تیراندازی، سقوط و مین گره خورده است، 
»کســی که کولبری می رود اصاًل نباید فکر 
برگشتن باشد، یا روی مین می روی یا از کوه 
ســقوط می کنی یا احتمــال دارد به  طرفت 
تیرانــدازی کنند، این ســه خطــر برای هر 
کولبری وجود دارد. گاهی کوله برها وقتی در 
کمین مرزبانی گیر می افتند مجبور می شوند 
راه شــان را عوض کنند و ممکن اســت روی 
میــن بروند، تعداد زیــادی دیدم ام که عضو 
بدشــان همین طوری قطع شــده است.«، 
»محمــود« ۲۷ ســال دارد، آرماتوربنــدی 
بلد اســت اما وقتی کار نداشــته باشد سراغ 
کولبری مــی رود، می گوید: »اگر ماهی یک 
میلیون تومان درآمد داشتم خدا شاهد است 

هیچ وقت کولبری نمی کردم.«
روایت »محمود« قصه ی پر غصه نان و جان 
اســت؛ »پول نداریم، از نداشــتن شغل و کار 
مناسب هست که دست به کولبری می زنیم، 
اگر کســی یک شغل مناســب داشته باشد 
هیچ وقت راضی به کولبری نیســت. این جا 
کولبرها زن و بچه دارند، مســتاجر هستند، 
هیچ شــغلی هم ندارند، حتی اگر خطرناک 
هم باشــد مجبور هستند کولبری کنند. یک 
بار در مسیر برگشت متوجه شدم چند نفری 
ایستاده اند و گریه می کنند، نزدیک که شدم 
دیدم یکی از دوستان شــان از ارتفاع سقوط 
کرده و ســرش به شــدت آسیب دیده است. 
وقتی آن لحظه را دیدم به خودم گفتم دیگر 
کولبری نمی کنم اما مجدد به خاطر بی پولی 
بار را روی کولم گذاشتم و دوباره کولبر شدم.«
از قطع نخاع شدن تا کولبری با پای مصنوعی

»ارکان« روایتی مشــابه با »محمود« دارد، 
می گوید: »اگر کار داشــته باشــم چرا باید 
کولبری کنم که معلوم نیســت بروی و سالم 
برگردی، یک لحظه پای ات ســر بخورد تمام 
اســت، سقوط می کنی، هر بار می روم از خدا 
می خواهم سالم برگردم، همه اش فکر می کنم 
نکند اتفاقی برایم بیفتند و دیگر نتوانم برای 
زن و بچه ام کاری انجام دهم. اگر اتفاق برای 
من بیفتد چه کسی می خواهد خرج و روزی 
خانواده من را بدهد؟ از هر کولبری سوال کنید 
وقتی برای کولبری می وری چه احساســی 
داری به شما می گوید فقط به این فکر می کنم 

که سالم برگردم. کسی هم که سالم برگردد 
از ترس و استرســی که تحمل می کند دیگر 
یک روان راحــت ندارد، به لحاظ روحی بهم 

می ریزد.«
»ارکان« ۳۵ ســاله است، ازدواج کرده و یک 
پســر دارد، می گوید: »از سر بیکاری و نداری 
به این کار تن می دهم، وقتی کارخانه و کاری 
نباشد مجبور هستم کولبری کنم، به خودمان 
می گوییم جان مان گرفته شود بهتر است تا به 
ما بگویند نتوانســت نانی برای زن و بچه اش 
سر ســفره بیاورد، کولبر محتاج است، خرج 
خانواده دارد و مجبور است برای یک لقمه نان 
کولبــری کند، اما مرزبان ها گاهی تیراندازی 

می کنند و کولبرها زخمی می شوند.«
او که مانند »محمود« بنایی و آرماتوربندی 
بلد است نگران است روزی در مسیر کولبری 
پایــش روی مین هــای باقی مانده از زمان 
جنگ برود: »بخشی از راه مین گذاری است 
اما یک مســیر را از قبل مشــخص کرده اند 
کــه بایــد از آنجا عبور کنیم، حتی مواقعی 
که از طرف مرزبانی شــلیک می شود به ما 
می گوینــد در همان مســیر حرکت کنید 
چراکه ممکن است با خارج شدن از مسیر 
روی مین برویم،  االن کسی را می شناسم با 
وجود این که پایش در همین کولبری قطع 
شــده اما مجدد بــا پای مصنوعی کولبری 
می کند. ما کولبرهایی داریم که قطع نخاع 
شده اند طوری که خرج و مخارج زندگی شان 

را کمک های مردمی می دهند.«
کولبری زمســتان یا تابستان ندارد، هروقت 
نیازهای معیشتی وجود داشته باشد کولبران 
دل به میدان خطر می زنند، زمســتان خطر 
کولبری را بیشتر می کند، »ارکان« می گوید: 
»من تابســتان ها و پاییز کولبری کرده ام اما 
االن در پاوه خیلی برف آمده و شــرایط برای 
کولبری ســخت شده اســت. خودم یک بار 
زمســتان کولبری کــرده ام اما مرگبارترین 
تجربــه زندگی ام بــود، وقتی رفتم به خودم 

گفتم زنده برنمی گردم.«
زنان هم کولبری می کنند

»ارکان« از کولبــری و عبــور زنــان از مرز 
برای کســب روزی می گویــد: »چند آبادی 
پایین تــر از ما، زنانی هســتند که نان محلی 
درست می کنند و به آبادی های سمت عراق 
می برند تا بفروشند، برای این کار چند ساعتی 

در راه هستند.«
حرف هــای »ارکان« را »بهمــن« هم تایید 
می کنــد، او که خــودش بارها کولبری کرده 
می گویــد: »در پاوه و مریوان زنانی هســتند 
کــه مجبورند کولبری کننــد، آن ها مجبور 
هستند برای تامین خرج و مخارج زندگی شان 
دســت به این کار بزنند. االن در همین برف 
هم عــده ای کولبری می کنند، چیزی مانند 
زنجیر به کفش شــان می بندند تا در برف سر 
نخورند، باید از نزدیک ببینید این کولبران با 
چه سختی نان برای خانه و زندگی شان تامین 

می کننــد. حتی االن خیلی از کارگرها برای 
کار کردن به سلیمانیه عراق می روند چون از 

ایران پول بیشتری می گیرند.«
»حیــدر« هــم درباره کارِ زنــاِن ُکرد در مرز 
می گویــد: »زن ها هــم کولبری می کنند، از 
طرفی دیده ام زنان برخی روســتاها ســبزی 
ســرخ می کنند و می برنــد در عراق آن ها را 
می فروشــند، موقع برگشــت هــم کاالیی 
بــا خودشــان به ایــران می آورنــد و آن را 

می فروشند.«
کولبری کردم تا برای دخترم گوشی 

هوشمند برای مدرسه بخرم
»حیدر« خودش ۳۵ ســاله اســت، متاهل و 
یک دختر دارد، می گوید: »موقعی که کســی 
نتواند در شهر خودش کاری داشته باشد تا با 
خانواده اش زندگی کند مجبور است کولبری 
کند، دختر خودم گوشــی هوشــمند برای 
شبکه شــاد نداشت تا درس بخواند، گوشی 
خودم هم از این گوشی های ساده بود، مجبور 
شدم یک هفته بروم کولبری کنم تا بتوانم با 
آن برای دخترم گوشی هوشمند بخرم تا درس 
بخواند. بیشتر کولبرها برای خانواده های شان 
کولبری می کنند، شــاید یک فرد مجرد یک 
میلیون هم برایش کافی باشــد اما فردی که 

زن و بچه دارد باید میان کوه ها راه بیفتد.«
شــغل اصلی »حیدر« در مریوان گیوه دوزی 
اســت، اما گویی گران شدن اجناس و شیوع 
ویروس کرونا بازار کارش را کساد کرده است، 

او می گوید: »موقعی که کار نباشــد تنها راه 
کولبــری کردن اســت، اما کولبری همه اش 
خطر اســت، گاهی هم در مســیر به کمین 
می خوریم و مجبور هســتیم مدتی در برف 
و سرما بمانیم، آخرین باری که رفتم مجبور 
شدم سه ســاعت میان برف ها منتظر بمانم 
تــا نیروهای مرزبانی برونــد، چون اگر ادامه 
می دادیم یا کوله را از ما می گرفتند یا ممکن 
بــود تیراندازی کننــد. برخی از کولبرها هم 
از صخره ســقوط می کننــد، دایی خودم از 
صخره هــای اورامان پایین افتاد، ۳۸ روز در 
بیمارســتان کوثر سنندج در کما بود، بعد از 
آن هــم مدت زیادی روی تخت در خانه بود، 
اما االن نمی تواند کار کند، دســتانش از کار 
افتاده اســت. برای این که هزینه زندگی اش 
تامین شود خانه ای داشت که آن را مستاجر 
داد و خودش به روســتا برگشــت تا زندگی 
کند، در کنار اجاره فقط با پول یارانه اســت 

که زندگی را می گذراند.«
 از ترجیح کارگری 

در عراق تا لیسانسه های کولبر
می گویــد  دارد،  ســال   ۴۱ »مســعود« 
آرماتوربندی بلد اســت امــا مانند دیگرانی 
که به دلیل نبود کار ســراغ کولبری می روند 
او هــم بــرای تامین معاش کولبری می کند: 
»وضعیــت کار در مریــوان خوب نیســت، 
کار من هم به ساخت وســاز مربوط اســت و 
هر موقع ساخت وســاز کم شــود مجبوریم 
کولبــری کنیم، اینجــا کارخانه ای برای کار 
کردن وجود ندارد. لیسانســه ها هم کولبری 
می کنند، مجبور هستیم، اگر مجبور نبودیم 
هیچ وقــت کولبری نمی رفتیم، کولبری کار 
ســختی است، ســاعت ها بار را روی دوش ت 
حمــل می کنی، خطر تیراندازی وجود دارد، 
امسال تابســتان رفته بودیم کولبری، موقع 
برگشتن متوجه شدیم به گروه پشت سری ما 
تیراندازی شده است و دو نفر کشته شده اند.«
»مســعود« با اشــاره به ســختی کولبری از 
تصمیم برخی افراد برای کار در عراق می گوید: 
»بعضی ها اگر پاسپورت یا آشنا داشته باشند 
می رونــد عراق کارِ کارگــری یا بنایی انجام 
می دهند، بعضی هاشــون دینار می گیرند و 
برخــی دیگر که پیش ایرانی ها کار می کنند 
پول ایران را می گیرند، آن ها به جای کولبری 
بــا ایــن همه خطر ترجیح می دهند در عراق 

کار کنند.«

برنامه دولت ســیزدهم برای کنترل بازار خودرو

کاهش هزینه های تولید
دولت سیزدهم بنا دارد رویه ای را که از گذشته در حوزه 
قیمت گذاری خودرو وجود داشته، حذف کند و با کاهش 
هزینه های سربار تولید و حذف برخی بوروکراسی های 

موجود به کنترل عرضه و تقاضا بپردازد.
 حذف قیمت گذاری دستوری

 کاهش قیمت خودرو
این در حالی اســت که حذف قیمت گذاری دستوری 
خودرو، تقاضای ســرمایه ای )داللی( را که بر اســاس 
اختالف قیمت کارخانه و بازار شــکل گرفته، به شدت 
کاهش می دهد و از طرفی دیگر عرضه خودرو را به دلیل 
به صرفه بودن تولید برای تولید کننده، افزایش می دهد؛ 
موضوعی که برآیند آن در کاهش قیمت مصرف کننده 
خودرو تاثیر زیادی دارد.در چنین شرایطی، از آنجا که 
صنعت خودروسازی سود ده می شود، در بلندمدت نیز 
ســرمایه گذاران را برای ســرمایه گذاری در حوزه های 
خــودرو، قطعات و توســعه صنایــع تکمیلی مربوطه 
جذب می کند؛ در مجموع به افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه ها و افزایش عرضه خودرو منجر می شود.روندی 
که تامین مالی صنعت خودرو و قطعات توســط نظام 
بانکی و ســایر واسطه های مالی را نیز برخالف شرایط 
فعلــی توجیه پذیر نمی کند.در مجموع می توان گفت 
حذف قیمت گذاری دستوری از آنجا که منجر به کاهش 

تقاضای کاذب و افزایش عرضه و ارتقا بهره وری و کارایی 
این صنعت می شود، کاهش قیمت خودرو را به دنبال 
خواهد داشــت.یادآور می شــود، مشابه تجربه حذف 
قیمت گذاری دســتوری سیمان و عرضه آن در بورس 
کاال و کاهش قیمت سیمان برای مصرف کننده تجربه 
خوبی بوده است که به نظر می رسد می توان این روال 

را در خصوص خودرو هم شاهد باشیم.
شکاف عمیق قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

افزایــش قیمت خودروهای داخلــی موضوع داغ این 
روزهای بازار خودروی کشور است. در آبان ماه گذشته 
مجوز افزایش قیمت خودروسازان توسط شخص رییس 
جمهور ابطال و قیمت ها به حالت قبل برگشــتند.در 
آذر ماه امســال با روی کار آمدن ســتاد تنظیم بازار 
بــه عنوان مســوول قیمت گذاری خودرو در کشــور، 
دو خودروســاز بزرگ کشــور توانستند با تایید وزارت 
صمت مجوز قطعی افزایش قیمت محصوالتشــان در 
کارخانــه را اخذ کنند. این اقدام خودروســازان باعث 
شــد تا شــاهد افزایش قیمت ۱۰ الی ۱۸ درصدی در 
محصوالتی مانند ســاینا و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ باشــیم.
با تایید رســمی افزایش قیمــت خودرو در هفته های 
گذشته، طرح های فروش و پیش فروش خودروسازان 
داخلی بالفاصله آغاز شد و اختالف قیمت خودرو بین 

نمایندگی تا بازار آزاد باعث جذابیت این طرح ها برای 
ســرمایه گذاران و مصرف کنندگان این خودروها شده 
که در این گزارش به بررسی اختالف قیمت نمایندگی 
و بازار آزاد خودروهای حاضر در طرح فروش اخیر ایران 

خودرو و سایپا قابل مالحظه بوده است.
الن تاری خودروسازها در جیب دال سود ال

در این زمینه »امیرحسن کاکایی«، کارشناس صنعت 
خودرو با الزم دانســتن حذف قیمت گذاری دستوری 
خودرو، بیان داشت: قرار بود با قیمت گذاری دستوری 
و تزریــق ارز ۴۲۰۰ تومانــی )به میزان کافی( قیمت 
خودرو را در بازار ثابت نگه دارند، اما شــواهد حاکی از 
آن است که طی سه سال و نیم گذشته این اتفاق نیفتاد.

وی افــزود: در ایــن مدت خودروســاز قیمت خودرو 
را کاهــش داد امــا این قیمــت با قیمتی که خودرو در 
بازار معامله می شــد اختالف زیادی داشــت، این بدان 
معناست که کسی که خودرو را از خودروساز می خرد، 
معادل ۵۰ درصد از آن قیمت ســود کســب می کند، 
همچنیــن در این میان حدود ۱۵۰ درصد ســود هم 
نصیب دالالن می شود.کاکایی ادامه داد: در سال های 
بعد نیز سیاست گذار با درگیر کردن همه مردم، روش 
ثبت نام و قرعه کشی را برای خرید خودرو راه اندازی 
کرد، روالی که در باز شدن کالف سردرگم قیمت خودرو 

نتیجه مطلوبی نداشته است.
 رایزنی سازمان بورس با وزارت صمت 

برای عرضه خودرو در بورس کاال
در همین راســتا، پیشــتر رییس ســازمان بورس نیز 
گفت: عرضه خودرو در بورس یکی از مباحثی اســت 
که در مورد آن با وزارت صمت در حال رایزنی هستیم. 
به نظر می رســد بهتر اســت، حداقل خودروهایی که 
اکنون شــامل قیمت گذاری نمی شــوند، در این بستر 
معامله شوند.»مجید عشقی« افزود: امیدوارم فهرست 
خودروهایی که مشــمول قیمت گذاری می شــوند با 
تدابیــری که وزارت صمت دارد به تدریج کاهش پیدا 
کرده و بتوانیم این عرضه ها را در بورس کاال داشــته 
باشــیم، زیرا در این شــرایط است که قیمت ها رقابتی 

شده و اختالف قیمتی ها حذف می شود.
وی بــا اعــالم آمادگــی در خصوص همــکاری برای 
عرضــه خــودرو در بورس کاال، تصریح کرد: با توجه به 
این که سیاســت گذاری در خصوص خودرو با ســتاد 
تنظیــم بازار و وزارت صمت اســت، اعالم می کنم که 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار در این زمینه آمادگی 
دارد تــا ضمــن توافق بــا نهادهای مســوول، روش 
 مــورد نظــر را بــرای عرضه خــودرو در بورس عملی

 کند.

خبر ویژه

رییــس اســبق کانون صرافان درباره عدد نــرخ ارز پس از توافق وین 
را توضیح داد.علی اصغر ســمیعی اظهار داشــت: راجع به توافقنامه ای 
که در وین به دســت آمده، هرچند که هر توافقی به هر حال خالی از 
نکات مثبتی نیست، ولی مسئله بازار ارز را چندان مرتبط با مسایل و 
توافقات خارجی نمی بینم.وی افزود: مسئله بازار ارز بیشتر ربط به نرخ 
تورم، نرخ بهره، جذب سرمایه ها در بازار تولید، رفع بیکاری و خالصه 
مدیریت مسائل اقتصادی در داخل دارد. البته مطمئنا بر طرف شدن 
تحریم های ظالمانه، آثار خوبی را در وضعیت اقتصادی می گذارد، ولی 
نه به سرعت.رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: همان طور که وضع 
تحریم ها اثر فوری نداشته و سال 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 جوســازی اســتفاده می کنند تا برای خودشان 
ســودهایی حاصل کنند.ســمیعی متذکر: آن نهادی که می بایست با 
درایت و ایجاد ثبات در بازار ارز از این سودجویی های غیربهداشتی و 
ناجوانمردانه جلوگیری کند، در همه جای دنیا همانا بانک های مرکزی 
هستند.وی خاطرنشان کرد: با توافق وین و آزاد شدن پول های بلوکه 
شده، بعد از توافق می توان دو نوع برخورد داشت. یک برخورد احساسی 
و مقطعــی و تقریبــا عوام فریبانــه، که به معنی تزریق فراوان و بیش از 
تقاضای ارز به بازار به منظور پایین آوردن قیمت است.سمیعی متذکر 
شد: ولی رویکرد دیگری که من امیدوارم اینگونه بشود، این است که 

ارز های آزاد شده با قیمت های واقعی به بازار عرضه شود و مقدار عرضه 
ارز هم کنترل شــده و با قیمت واقعی باشــد 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 شــدت کاهش یابد و 
به نزدیک صفر برسد و با ترمیم و بازسازی زیرساخت های اقتصادی، 
با اســتفاده از این فرصت طالیی جراحی الزم در اقتصاد انجام شــود و 
بــا واقعــی کردن همه قیمت ها از جمله حامل های انرژی و تک نرخی 
کردن ارز با فروش ارز به باالترین قیمت ها ســعی در جمع آوری هر 
چه بیشــتر تومان از یک طرف و ایجاد شــغل با دادن وام های کم بهره 

از سوی دیگر همت کنند.

کرات وین پیش بینی قیمت دالر بعد از مذا
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نفت و انرژی 4

در اثر بارش های امسال صورت گرفت ؛ 

کشور  جاری شدن 17 میلیارد مترمکعب روان آب در سطح 
معــاون آبخیــزداری، مراتع و امور بیابان ســازمان جنگل ها گفت: 
بارش های امســال تاکنون ۱۷ میلیارد مترمکعب روان آب در ســطح 
کشــور ایران ایجاد کرده اســت. پرویز گرشاســبی با اشاره به وجود 
۴۰ میلیون هکتار حوزه آبخیز شهری در سطح ایران گفت: تاکنون 
اقدامات آبخیزداری در سطح چهار میلیون هکتار از این حوزه صورت 
گرفتــه و بــرای بقیه این مســاحت از حوزه آبخیز شــهری نیز باید 
بــا اثرگــذاری و قوت باال اقدامات الزم صورت گیرد.معاون ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: وضعیت سازه های تحت 
مسوولیت این سازمان در سطح کشور باید در مواجهه با سیالب های 
احتمالی بعدی حتی در اســتان های خشک بطور ضروری مدیریت، 

کنترل و آماده برای کارایی موثر شوند تا هیچگونه خساراتی در این 
حوزه ایجاد نشود.گرشاســبی گفت: آبخیزداری تنها احداث ســازه 
نیست و ما باید به سمتی حرکت کنیم که عالوه بر نگهداری و مرمت 
پروژه های اجرا شده سنوات قبل به سایر فعالیت های  آبخیزداری از 
جمله پروژه های بیولوژیک و بیومکانیک نظیر درختکاری، بذرپاشی، 
بذرکاری، کپه کاری، تراس بندی، بانک بندی و قرق مراتع توجه ویژه 
داشته باشیم.وی با بیان اینکه امروز فواید فعالیت های آبخیزداری بر 
کسی پوشیده نیست گفت: مطالعه و بررسی فنی و تحلیل اثر بخشی 
پــروژه هــا باید بیش از پیش در دســتور کار قرار گیرد و برای پرهیز 
از دوبــاره کاری مطالعــات تفصیلی قبل از اجرای پروژه بســیار مهم 

است.گرشاســبی بر تقویت الیه های اقتصادی و اجتماعی طرح های 
مطالعاتی آبخیزداری تاکید کرد و گفت: با معرفی اثر بخشی پروژه ها 
و ثمرات مثبت آن در زندگی مردم می توانیم مشارکت مردم و خیرین 
را جلب کنیم چرا که بودجه دولتی در این حوزه کافی نیست.معاون 
آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: امروز 
مردم اثرات مثبت آبخیزداری را می دانند وما باید به سمت نظام مند 
شــدن و بهتر شدن فعالیت های آبخیزداری حرکت کنیم.گرشاسبی 
گفت: احاله مدیریت بخشی از امور و تلفیق فعالیت های آبخیزداری 
با ســایر طرح ها از جمله طرح های مرتعداری می تواند گام مهمی در 

جلب مشارکت مردم باشد.

جلوگیری از تضعیف اقتصاد  صنایع پایین دست پتروشیمی ضرورت دارد 

مالیات؛ ترمزی بر نیمه خام فروشی پتروشیمی ها

كوتاه از انرژی

بین الملل

 نفت برنت 
به مرز 90 دالر رسید

قیمــت نفت در معامالت بازار جهانی 
بــه دنبال نگرانیها نســبت به کمبود 
عرضه افزایش یافت و در مســیر ثبت 
ششــمین رشــد هفتگی متوالی قرار 
گرفت.بهــای معامالت نفت برنت ۴۵ 
سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت 
و به ۸۹ دالر و ۷۹ سنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت روز گذشته ۶۲ سنت 
کاهــش پیدا کــرد با این حال قیمت 
این شــاخص در ابتدای معامالت به 
۹۱ دالر و ۴ سنت رسید که باالترین 
قیمت از اکتبر ســال ۲۰۱۴ بود.بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۵۰ سنت معادل ۰.۶ درصد 
افزایش، به ۸۷ دالر و ۱۱ ســنت در 
هر بشکه رسید. این شاخص روز پنج 
شــنبه ۷۴ ســنت کاهش پیدا کرد. 
وست تگزاس اینترمدیت هم ابتدای 
معامالت تا سطح ۸۸ دالر و ۵۴ سنت 
پیشروی کرده بود که باالترین قیمت 
در هفت سال اخیر بود.هر دو شاخص 
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
در مســیر ثبت ششمین رشد هفتگی 
متوالی هستند که طوالنی ترین رشد 
هفتگی ممتد از اکتبر به شمار می رود 
که قیمت نفت برنت برای هفت هفته 
متوالی و وســت تگزاس اینترمدیت 
برای ۹ هفته متوالی صعود کرده بود.

قیمتهای نفت از ابتدای سال میالدی 
جاری تاکنون تحت تاثیر تنشها میان 
روسیه که دومین تولیدکننده بزرگ 
نفــت جهان و صادرکننده بزرگ گاز 
طبیعی به اروپاســت و غرب بر ســر 
اوکرایــن و تهدید حمالت موشــکی 
یمــن به امارات متحده عربی، حدود 

۱۵ درصد رشد کرده است.

اوپک پالس نتوانسته 
اســت وعده تولیدش را 

افزایش دهد
نماینــدگان اوپک پالس پیش بینی 
کردند کــه تولیدکنندگان این گروه 
بــه برنامــه خود پایبنــد می مانند و 
هفتــه آینده یــک دور دیگر افزایش 
تولیــد را بــرای تامین تقاضای رو به 
رشــد تصویب کنند.مشخص نیست 
آیــا اوپک پالس قــادر خواهد بود به 
حجــم عرضه به بــازار اضافه کند یا 
خیــر. احیای تولیــدی که در دوران 
اوج پاندمــی متوقــف شــده بود، با 
محدودیــت ظرفیــت تولید مواجه 
شــده اســت و بســیاری از اعضای 
اوپــک پالس به دالیلی همچون عدم 
سرمایه گذاری و ناآرامی های داخلی 
نتوانســتند اهــداف تولید را محقق 
کننــد. کشــورهای اوپک پالس ماه 
میالدی گذشته موفق شدند تنها دو 
سوم از افزایش تولید تصویب شده را 
محقق کنند و نیجریه، آنگوال و روسیه 
پایین تر از سهمیه تصویب شده، نفت 
تولیــد کردند.با بهبود مصرف جهانی 
نفت و بازگشــت آن به سطح پیش از 
شیوع پاندمی ویروس کرونا، افزایش 
کندتــر تولیــد اوپک پالس به صعود 
قیمتها به مرز ۹۰ دالر در هر بشکه در 
معامالت بازار لندن نقش داشته  است. 
افزایش قیمتها مشکالت کشورهای 
مصرف کننده را با افزایش هزینه های 
و تشــدید فشارهای تورمی مضاعف 
کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریــکا تــالش کرده اســت قیمت 
ســوخت را کنتــرل کند اما موفقیت 
چندانــی نداشــته و این مســئله در 
انتخابــات میــان دوره ای برای وی 
مشــکل آفرین می شــود.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، نشســت وزیران 
اوپــک پالس بــرای تصمیم گیری 
درباره سیاســت تولیــد مارس، دوم 
فوریــه برگزار می شــود. این گروه از 
اوت هر مــاه افزایش تولید به میزان 
۴۰۰ هــزار بشــکه در روز را تصویب 
کرده است.با این حال تحلیلگران می 
گویند اوپک پالس از اوت نتوانســته 
اســت هر ماه طبق وعده تولیدش را 
بــه این میــزان افزایش دهد و تولید 
گروهــی این تولیدکنندگان پایین تر 
بوده که باعث محدود شــدن عرضه 
در بازار شــده اســت. حتی بعضی از 
مقامات اوپک اذعان کرده اند که این 
گروه برای افزایش عرضه به ســختی 
تالش می کند و ممکن است قیمتها 
به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کنند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

اختصاص اولین خط اعتباری 
روسیه برای نیروگاه سیریک

وزیــر اقتصــاد از اختصاص اولین خط اعتباری 
از سوی روسیه برای نیروگاه سیریک خبر داد. 
احســان خاندوزی  با اشــاره به اهمیت تعامل با 
کشورهای همسایه و منطقه گرایی اعالم کرد که 
به فاصله کمی از سفر رئیس جمهور به روسیه 
و طــی مذاکرات صورت گرفتــه اخیرا نامه ای 
به وزارت اقتصاد رســیده که بیانگر اختصاص 
اولیــن خــط اعتباری از روســیه برای نیروگاه 
ســیریک اســت و در ادامه تخصیص های دیگر 
انجام خواهد شد.خاندوزی با اشاره به این که در 
ماه های گذشته طی اقدامات انجام شده از سوی 
دولت با وجود این که هنوز توافقی در مذاکرات 
هســته ای صورت نگرفته، افزایش ملموسی در 
صادرات نفت ثبت شده است، گفت که فروش 
نفت و میعانات آن نســبت به ماه پایانی دولت 
گذشته ۴۰ درصد رشد کرده که بیانگر رویکرد 

فعاالنه است.

رئیس صندوق های بازنشســتگی صنعت نفت:

 صندوق  بازنشستگی 
 صنعــت نفت 3 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری می کند
رئیس صندوق های بازنشستگی صنعت نفت از 
تشکیل شورای طرح ها در صندوق ها خبر داد و 
گفت: سه میلیارد دالر در طول سه سال، برای 
حدود ۲۰ طرح که عمدتا در حوزه نفت و انرژی 
هســتند، سرمایه گذاری می شود. عبدالحسین 
بیــات، رئیــس هیئت رئیســه صندوق هــای 
بازنشستگی وزارت نفت گفت: برای انجام تعهد 
صندوق هــا در مقابل ذی نفعان در ســال های 
پیش رو، شتاب بخشــی بــه تکمیل طرح های 
اقتصــادی اجتناب ناپذیر اســت بنابراین گروه 
صندوق ها ظرف سه سال آینده حدود ۳ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری خواهد کرد.وی افزود: در 
راهبرد بلندمدت افق ۱۴۰۴، برای تکمیل ۲۰ 
طرح حوزه های انرژی، نفت، گاز و پتروشــیمی 
پیش بینی ســرمایه گذاری نزدیک به ۳ میلیارد 
دالر داریــم؛ از ســال ۱۴۰۴ بــا بهره برداری از 
ایــن طرح ها، ســاالنه درآمد مناســبی برای 
گــروه صندوق هــا حاصل خواهد شــد.رئیس 
هیئت رئیســه صندوق های بازنشستگی گفت: 
زیربنای تحقق این سرمایه گذاری برای درآمد 
در افق ۱۴۰۴، پایش، پیگیری و شتاب بخشــی 
ســامانمند به طرح های در حال اجرا، معطل و 
جدید است.بیات افزود: به همین منظور از هفته 
نخست کاری، برنامۀ پایش طرح های اقتصادی 
و تجاری آغاز شــده است و ادامه خواهد یافت؛ 
در خالل بازدیدها و نشست های فنی با مدیران 
پروژه ها در ســیزده شــرکت تابعۀ صندوق ها، 
بعضــی از چالش های فنی، حقوقی و مدیریتی 
شناسایی شد بنابراین برای آنکه کنترل پروژه ها 
ســامانمند شــود افزون بر برنامه های بازدید و 
نشســت های مشترک با عوامل اجرایی و دیگر 
ذی نفعان طرح، شــورای عالی پروژه ها در گروه 
صندوق ها تشــکیل شد.وی تاکید کرد: شورای 
عالی طرح ها، تسریع در انجام پروژه ها، کاستن 
از هزینه های اجرای طرح، شفافیت، تخصیص 
به موقع منابع را ســرلوحه خود قرار داده است؛ 
بنابراین همۀ شرکت های مورد نظر، برای تحقق 
این هدف موظف به داشــتن رویکرد اقتصادی 
در حیــن انجــام پروژه ها، داشــتن کیفیت و 
بهره وری، قیمت مناســب و شفافیت هستند.
رئیــس هیئت رئیســه صندوق بازنشســتگی 
نفت گفت: ایجــاد ارزش افزوده در محصوالت 

تولیدی، رسالت ملی است .

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس:

آسیب دیدگی خط لوله میعانات 
گازی پاالیشگاه خلیج فارس 

مرتفع شد
مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس از 
رفع آســیب دیدگی و اتصال خط لوله انتقال 
میعانات گازی ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
بــا تکیه بر توان فنی و کارگروهی متخصصان 
جوان این شرکت خبر داد.محمدعلی دادور در 
این خصوص بیان کرد: با توجه به بارندگی های 
هفته گذشــته در استان و وقوع سیالب، بستر 
رودخانه کل در حوالی روســتای گچین تغییر 
کرد و این ســیالب به مســیر خط لوله انتقال 
میعانات گازی پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
وارد شد.وی ادامه داد: مطابق استانداردها خط 
لوله انتقال میعانات گازی در بســتر رودخانه 
ایمن ســازی شــده اســت اما با وقوع سیل در 
فواصل دورتر از رودخانه، ســیالب به مســیر 
اطراف خط لوله انتقال خوراک این پاالیشگاه 
تغییر مســیر داد و با توجه به فشــار وارده از 
دو نقطه دچار آســیب دیدگی شــد. دادور با 
بیــان اینکه در زمان وقوع رخداد، شــیرهای 
خودکار مسیر را مسدود کردند، گفت: پس از 
رسیدن خط بانان شیرهای بزرگ تر باالدستی 
نیز بســته شدند تا از خسارات احتمالی بیشتر 
پیشــگیری شود و بالفاصله نیروهای عملیاتی 
به محل حادثه اعزام شــدند و عملیات  ترمیم 

خط انتقال آغاز شد.

در سال های گذشته به خوبی مسئولین و کارشناسان 
اقتصادی دریافته اند که خام فروشــی نفت نمی تواند 
دردی را از اقتصاد کشــور دوا کند و چه بســا بسیاری 
از مشــکالت امروز کشــور به دلیل گره زدن بودجه 
دولتی به میزان نفت فروخته شده به وجود آمده است. 
نمود این باور عمومی را می توان در اسناد باالدستی 
اقتصادی، از جمله برنامه های پنجم و ششــم توسعه 
مشاهده کرد.با این وجود آنقدر که در این سال ها بر 
ضرورت جلوگیری از خام فروشی تأکید شده است، 
اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در داخل مغفول مانده 
است. در واقع در مسیر زنجیره ارزش یک قدم فراتر 
گذاشــته نشده اســت و گویی که اقتصاد از چاه خام 
فروشــی به چاه نیمه خام فروشی گذر کرده است.به 
طور کلی اگر صنایع منشــعب از پتروشــیمی به سه 
دسته باالدست پتروشیمی، پایین دست پتروشیمی 
)محصوالت میانی( و صنایع تکمیلی تقســیم شود، 
عمده مواد اولیه صنایع تکمیلی وارد می شود. دلیل 
آن هــم بالشــک تضعیف حلقه میانــی این صنایع، 
یعنی صنایع پایین دســت پتروشیمی است. واردات 
مــواد اولیــه صنایع تکمیلی عالوه بر خــروج ارز از 
کشــور، موجب پیش بینی ناپذیری سرمایه گذاری 
در این صنایع و مشکالت متعددی شده است.طبق 
گفته حســن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توسعه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی سالیانه ۱.۵ میلیارد 
دالر محصول پتروشیمی به کشور وارد می شود. البته 
وی تأکید می کند این محصوالتی اســت که امکان 
تولید آن در داخل وجود ندارد. طبق برآوردها ساالنه 
بیــش از ۴ میلیارد دالر محصــوالت میانی و نهایی 
مرتبط با صنعت پتروشیمی به صورت نیمه آماده یا 

نهایی وارد کشور می شود. 

کمبود مواد اولیه پلی پروپیلن در کشور
به طور مثال در حال حاضر یکی از معضالت اساسی 
در مسیر توســعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، 
کمبود مواد اولیه از جمله پلی پروپیلن در کشــور 
است که این موضوع سبب تشدید رقابت بنگاه های 

اقتصــادی بــرای خرید پلی پروپیلن از بورس کاال و 
در نهایــت افزایش قابل توجه قیمت این ماده اولیه 
شــده اســت. طبیعتاً در صورت افزایش قیمت مواد 
اولیه، در نهایت محصول تولیدی که به دست مردم 
می رســد نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شــد 
و هزینــه نهایی این افزایــش قیمت از جیب مردم 
پرداخت می شود.مصطفی سعیدی کارشناس حوزه 
پتروشیمی با اشاره به اینکه هم اکنون حاشیه سود 
پتروشیمی های خوراک مایع بیست درصد کمتر از 
پتروشیمی های خوراک گازی است، گفت: ثمره این 
سیاستگذاری نادرست این بود که واحدهای متانولی 
خیلی زیادی در کشور تأسیس شد و در حال حاضر 
مسأله نیمه خامفروشی در کنار خامفروشی تبدیل 
به یکی از آسیب های جدی صنعت پتروشیمی شده 
است.وی افزود: یک نکته خیلی مهم که باید توجه 
کنیــم این اســت که در آینــده رقیب ما در متانول 
آمریکاست. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در بازار نفت 
خام اتفاق افتاد و آمریکا نفت ایران را به حاشیه برد، در 
بازار متانول هم این اتفاق ممکن است اتفاق بیافتد. از 
آنجا که یکی از مؤثرترین ابزارهای تنظیمی دولت ها 
مالیات اســت مجلس در بند )ث( تبصره )۶( قانون 

بودجه ۱۴۰۰ دولت را موظف کرد که لیست و تعریف 
مواد خام و نیمه خام را مشخص کند تا درآمد حاصل 
از صادرات مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی، 
محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و 
نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شود.
با توجه به فرایند تغییر دولت، انتشــار لیســت مواد 
خام مشمول مالیات نه تنها در سه ماه مهلت قانونی 
مصوب نشد، بلکه در اوایل دی ماه امسال در هیأت 
وزیران مصوب شد. اتفاق عجیب این بود که باز هم 
در این لیســت جای مواد نیمــه خام متانول و اوره 
خالی بود.به همین منظور نمایندگان کمیســیون 
تلفیــق مجلــس در جریان بررســی الیحه بودجه 
۱۴۰۱ تصمیــم به اضافه کــردن این مواد گرفتند. 
هــادی بیگی نژاد عضو کمیســیون تلفیق و انرژی 
مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در حوزه انرژی گفت: طبق تبصره ۶ 
این الیحه، دولت مکلف شــد از درآمدهای حاصل 
از صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی و شیمیایی، 
مالیات بگیرد. در آئین نامه ارائه شده، فهرست مواد 
نیمــه خام همچون متانــول، اوره و پلی اتیلن ذکر 
نشده بود. در حالی که حدود ۸۰ درصد از صادرات 

محصوالت پتروشــیمی شامل همین سه محصول 
اســت.اعالم این خبر با واکنش گســترده فعاالن 
صنعت پتروشــیمی و حتی ســازمان بورس همراه 
شد. در مقابل فعاالن صنایع پایین دست پتروشیمی 
معتقدند اعمال این مالیات سیاست درستی است زیرا 
انگیزه پتروشیمی ها را برای عرضه در داخل و کمک 
به ایجاد ارزش افزوده بیشتر، افزایش می دهد.حسین 
ُدر، رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی هرگونه 
مالیاتی که اخذ می شود باید به گونه ای باشد که به 
تقویت تولید داخل و توســعه صنایع پایین دســت 
پتروشیمی منجر شود. مالیاتی که نتیجه آن صرفاً 
جبران کســری بودجه دولت شود برای تولید مضر 
اســت.وی با اشــاره به اینکه برخی مواد مثل اقسام 
پلیمرها، پی وی سی ها، پلی اتیلن ها، پلی پروپیلن ها، 
پلی استایرن ها تولید و مصرفشان در داخل برابر است، 
افزود: ما قباًل هم پیشنهاد داده بودیم که صندوقی 
برای صنایع پایین دست ایجاد شود و این مالیات ها، 
تکمیل زیرســاخت ها، توسعه بازارهای صادراتی و 
تأمین نقدینگی آنجا جمع شــود.ُدر تأکید کرد: ما 
نباید تابلوی سبز بورس را فدای رانت ها کنیم، کما 
اینکه بسیاری افراد به خاطر رانت خودشان مسئولین 
دولتی را از اصالحات می ترسانند.یکی از نکاتی که 
این روزها به کرات توســط صاحبان پتروشیمی ها 
گفته می شــود این اســت که وضع مالیات بر این 
پتروشــیمی ها تأثیر مستقیمی بر سوددهی و بازار 
ســرمایه دارد. در پایان باید توجه کرد وجود منابع 
گسترده نفتی و گازی یکی از مهمترین مزیت های 
اقتصادی کشور است و سیاستگذاری باید به نحوی 
باشــد که این مزیت در تمام صنایع کشــور پخش 
شود و در انحصار عده ای خاص نباشد. سیاستگذار با 
استفاده از ابزارهای خود، نظیر مالیات، قیمت گذاری 
ســوخت و خوراک، عوارض و تعرفه های گمرکی و 
همچنین اعطای مجوزهای مختلف می تواند مسیر 
را برای تکمیل هرچه متوازن تر و بهتر صنایع پایین 

دست پتروشیمی و صنایع تکمیلی هموار کند.

منابع تجاری پیش بینی کردند ؛ 

پیش بینی صادرات 6 میلیون تنی ال پی جی ایران در سال 2022
منابع تجاری پیش بینی می کنند ایران در ۲۰۲۲ حدود ۶ میلیون تن ال پی جی صادر کند و اصلی ترین 
خریدار این محصول ایران، چین باشد. اگر آمریکا تحریم های اعمال شده توسط ترامپ بر بخش انرژی 
ایــران را بــردارد، ایــن مقدار می تواند باالتر از این رقم هم باشــد.طبق پیش بینی برخی منابع، میزان 
صادرات ال پی جی ایران با توجه به در دســترس بودن نفت کش های الزم، حدود ۴۵۰ تا ۵۳۰ هزار 
تن در ماه خواهد بود.تولید ال پی جی ایران روبه افزایش است اما مشکل تعداد نفت کش های موجود 
در بنــادر ایران اســت. چیــن اصلی ترین واردکننده ال پی جی ایــران در ۲۰۲۲ خواهد بود.صادرات 
ال پی جی ایران در آخرین ماه ســال گذشــته میالدی به ۵۳۱۰۰۰ تن رســید. این کشور در ماه نوامبر 
۵۳۹۵۰۰ تن و در اکتبر سال گذشته ۳۶۳۵۰۰ تن ال پی جی صادر کرده بود. محموله های صادراتی 
ایران ترکیبی از پروپان و بوتان بودند.صادرات ال پی جی ایران در ســپتامبر ســال گذشــته میالدی به 
اوج ۵۵۶ هزار تن رســیده بود و در دو ماه قبل از آن هم حدود ۵۰۰ هزار تن بود.برخی منابع تجاری 

صادرات ال پی جی ایران در ســال جاری میالدی را حدود ۵.۶ میلیون تن و باالتر از ۵.۵ میلیون تن 
ســال گذشــته تخمین می زنند، اما تحلیلگران عقیده دارند ایران صادرات خود را ۱.۹ میلیون تن در 

۲۰۲۲ افزایش می دهد.
طبق گفته محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این کشور قصد دارد ۱۳۰ میلیون 
مترمکعب ظرفیت تولید گاز خود در ســال جاری میالدی افزایش دهد که شــامل تولید گاز از فاز ۱۱ 
میدان پارس جنوبی و افزایش تولید از میادین ســاحلی به دنبال باال رفتن مصرف داخلی می شــود.
اطالعات صنعتی نشان می دهند چین ۴.۹۴ میلیون تن ال پی جی ایران را در ۲۰۱۹، ۳.۸۵ میلیون 
تن در ۲۰۲۰ و ۱.۹۶۵ میلیون تن از ژانویه تا ماه مه ۲۰۲۱ وارد کرده بود.صادرات ایران در دسامبر 
ســال گذشــته میالدی حدود ۳۱۶ هزار تن پروپان و ۲۱۵ هزار تن بوتان بوده  و بنادر بارگیری این 

محموله ها بیشتر عسلویه و گاهی بندر سیراف در استان بوشهر بوده اند. 

خبر ویژه

میــدان گازی پــارس جنوبی با تولید روزانه حدود ۷۰۰ میلیون 
مترمکعــب، ۷۰ درصــد تامین گاز کشــور را انجام می دهد و به 
پیک ظرفیت تولید خود رســیده؛ اما به گفته محمد مشــکین 
فام مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس، از چهار ســال آینده، 
ساالنه به اندازه یک فاز یعنی ۲۸ میلیون مترمکعب، با اُفت تولید 
مواجه می شود.علیرضا عبادی مدیر تولید و عملیات شرکت نفت 
و گاز پارس جنوبی در این خصوص گفت :هر میدان گازی، یک 
زمان دچار اُفت فشار می شود و این مسئله به طور طبیعی اتفاق 
می افتد که میدان پارس جنوبی نیز قطعا مســتثنی نیســت.به 
گفته وی کار طراحی سیســتم های تقویت فشــار در حال انجام 

اســت و مراحل اجرایی آن به زودی آغاز می شــود که به نظر 
می آید، جای نگرانی نباشــد. در چند ســال آینده با بهره برداری 
از سیستم های فشارافزایی، اگر اُفت فشاری هم رخ دهد، با آن 
سیســتم ها قابل جبران اســت. ضمن آن که میدان های گازی 
بیشــتری هم داریم که چون مشترک نبوده اند، در اولویت بهره 
برداری قرار نگرفته اند. شرکت ملی نفت برای این میدان ها نیز 
برنامــه ریزی هــای الزم را به عمل آورده . قطعا در ســال آینده 
باید طراحی آن تمام شــده باشــد و کارهای اجرایی شروع شود؛ 
یعنی، امیدوار هســتم که تا پاییز ســال آینده، کار طراحی به 
نتیجه رســیده باشــد.این طرح قبال شرایط خاصی داشت و قرار 

بود تمهیداتی در دریا اندیشیده شود که هزینه بسیار سنگینی را 
در بر می گرفت؛ با طراحی های جدید، قرار است که با هزینه های 
کمتــری ایــن اتفاق رخ دهد که مراحل طراحی این کار در حال 
انجام اســت؛ اما چون هنوز نتیجه الزم اخذ نشــده، عدد خاصی 
قابل انتشــار نیست.عبادی اظهار کرد:پارس جنوبی یک میدان 
مشــترک اســت و شرایط برداشــت از آن، رقابتی است؛ یعنی، 
اگر شرایط کشور همسایه مناسب باشد و ما به هر دلیلی عقب 
بمانیم، ضرر و زیان آن به کشــور بر می گردد؛ اما فکر نمی کنم 
که این اتفاق بیفتد؛ زیرا، شــرایط حادی ایجاد شــده و کار روی 

پروژه تقویت فشار در حال انجام است.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس جنوبی خبر داد؛ 

گازی پارس جنوبی  اتمام طراحی سیستم های فشارافزایی میدان 

خبر ویژه
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55بانک و بیمه
توضیحات بانک دی در مورد 
دادنامه دیوان عدالت اداری

در پی طــرح موضوع دادنامه دیوان عدالت 
اداری، بانــک دی توضیحاتی در این زمینه 

منتشر کرد.
فریدون رشــیدی، عضو هیئت مدیره بانک 
دی در خصوص دادنامه دیوان عدالت اداری 
خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی 
بــر توقف عملیات برگزاری مجمع اخیر این 
بانک تا زمان رســیدگی بیشتر، گفت: روال 
تشــکیل مجمع اخیــر همانند بیش از ۳۰ 
مجمع برگزار شــده در ۱۱ ســال گذشته از 

بدو تشکیل بانک بوده است.
وی اظهار داشــت: با توجه به نظر تخصصی 
معاونــت حقوقی و وصــول مطالبات بانک، 
آن چه در حاشیه مجمع این بانک رخ داده، 
اختالف نظر مابین دو ســهامدار بانک بوده 
کــه این اختالف نظر و اعتراضات مرتبط به 
آن، هیــچ ارتباطی به عملکرد و فعالیت های 
این بانک نداشــته و الزم اســت سهامداران 
این بانک اختالفات خود را از طریق مذاکره 

و رجوع به مراجع ذیصالح برطرف کنند.
طــرح دعوا در دیوان عدالت، مغایر مقررات 

قانونی است
رســول امیری، معــاون حقوقی و وصول 
مطالبــات بانک دی نیــز در این خصوص 
گفت: دادنامه شــماره ۲۹۰۰۶۰۸ صادره 
از شــعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری که پیرو 
شــکایت شرکت اندوخته شاهد به طرفیت 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران به خواســته 
صدور دستور موقت مبنی بر عدم برگزاری 
مجمــع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
بــه تاریــخ ۲۹ دی ماه ســال جاری صادر 
شــده اســت اما با توجه به اینکه بانک دی 
مؤسســه ای خصوصی محسوب می شود، 
ایــن موضــوع از حیطه صالحیت ذاتی آن 

نهاد بیرون است.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران، صالحیت دیوان 
عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات 
مردم نسبت به مأمورین و واحدهای دولتی 
است. همچنین صالحیت اختصاصی دیوان 
عدالت اداری در ماده ۱۰ قانون تشکیالت و 
آیین دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب 
۱۳۹۲ احصاء شده است و موضوع خواسته، 

در محدوده قانونی نهاد مذکور نمی باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگران صرفاً به نمایندگی برخی 
از ســهامداران در برگزاری مجمع عمومی 
دخالت داشته، ذی نفع نبوده و طرح دعوا به 
طرفیت آن بنیاد، مغایر مقررات قانونی است.

معــاون حقوقی و وصول مطالبات بانک دی 
تأکید کرد: مضمون دســتور موقت با تأخیر 
چنــد روزه، مبنی بــر عدم برگزاری مجمع 
عمومــی عادی بــه طور فوق العاده در تاریخ 
۲۹ دی مــاه بــوده اســت در حالی که این 
مجمع قباًل در تاریخ یادشــده برگزار شــده 
بود و بنابراین، صدور دســتور موقت مبنی 
بر عدم برگزاری مجمع، »ســالبه به انتفاع 

موضوع« خواهد بود.
امیری گفت: همچنین در دادنامه یادشــده 
اشــاره شده اســت که دستور موقت صادره 
»تأثیری در اصل موضوع نخواهد داشــت« 
و بنابراین مصوبات مجمع عمومی به اعتبار 
خود باقی بوده و خدشــه ای نســبت به آن 

وارد نشده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران:

بخشنامه اعطای  تسهیالت 
بدون ضامن صادر شد

 مدیرعامــل بانک رفاه 
کارگــران گفــت: در 
اجــرای  راســتای 
رئیــس  دســتورات 
جمهور محترم به نظام 
بانکی کشور، بخشنامه اعطای تسهیالت زیر 
۱۰۰ میلیــون تومان بــدون نیاز به ضامن، 

صادر و به واحدهای اجرایی ابالغ شد.
هــم  نشســت  للـــه گانی در  دکتــر 
اندیشی، آموزشــی مدیران صف و ســتاد 
ایــن بانک با بیان این مطلب گفت: پرداخت 
تســهیالت آســان به مشــتریان از جمله 
دســتورات رئیس جمهــور محترم به نظام 
بانکــی بود که بانک رفاه کارگران به منظور 
تحقق ایــن برنامه، با صدور بخشــنامه ای 
تســهیالت خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان به 
مشــتریان بدون نیاز به ضامن را آغاز کرده 
اســت و مشتریانی که حقوق خود را از این 
بانــک دریافت مــی کنند می توانند فقط با 
یک گواهی کســر از حقوق، تسهیالت مورد 

نیاز خود را دریافت کنند. 

اخبار

5078 نفر در آبان ماه از بانک 
تجارت تسهیالت ازدواج 

کردند دریافت 

شعب بانک تجارت سراسر کشور دی ماه امسال 
بــه ۵۰۷۸ نفــر از زوج های جوان تســهیالت 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.
این بانک در راســتای ایفای نقش مســئولیت 
اجتماعی و ســهولت شــرایط ازدواج جوانان 
کشــور هرســاله اقدام به پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به زوج های جوان کرده 
و بر این اســاس در دی ماه امســال به ۵۰۷۸ 
نفــر از متقاضیــان ثبت نام کننده تســهیالت 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
در این ماه ۱۶۹۷۸ نفر از متقاضیان نیز با تشکیل 
پرونده در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج قــرار دارنــد که پس از تکمیل مدارک و 
معرفی ضامنین بر اســاس ضوابط تعیین شده 
از سوی بانک تسهیالت خود را دریافت خواهند 

کرد.
بانــک تجارت از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا پایان 
دی مــاه بــه بیش از ۹۱ هــزار زوج های جوان 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده 

است.

مهاجرت باشگاه مشتریان تجارت 
به سامانه جدید

 ســامانه اینترنتی جدید 
باشگاه مشتریان تجارت 
اســتفاده  به منظــور 
مطلوب تــر کاربــران از 
امکانــات ایــن باشــگاه 

راه اندازی شد.
باشــگاه مشــتریان تجارت با هدف بهبود رابط 
کاربری و انطباق با آخرین فناوری های روز در 
club. طراحی صفحات ســایت خود به نشانی

tejaratbank.ir ســامانه اینترنتی جدید خود 
را رونمایــی کرد. کاربران از این پس می توانند 
به منظور بهره مندی از خدمات این باشــگاه و 
دسترســی به پروفایل شخصی خود با مراجعه 
بــه قســمت ورود کاربران و بــا انتخاب گزینه 
»فراموشــی رمز عبور« نســبت به تغییر رمز 
اقدام کرده و از خدمات متنوع باشگاه مشتریان 

تجارت بهره مند شوند.

3 شعبه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان فارس جابه جا شد

 مدیر شعب استان فارس 
بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران از جابه جایــی ۳ 
شعبه با هدف بهبود شبکه 
دسترســی به شعبه ها در 

این استان فارس خبر داد.
»بهزاد شمس الدینی« مدیر شعب استان فارس 
گفت: ۳ شعبه شهرستان های الر، آباده و اقلید 
بر اساس دستورالعمل های ابالغی بانک تجهیز 
شــد و به محل جدید انتقال یافت. وی در این 
رابطه اظهار کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از ظرفیــت خود در همه بخش ها برای افزایش 
میــزان رضایتمندی و تســریع ارائه خدمت به 
مشتریان استفاده می کند. شمس الدینی گفت: 
شعبه آباده که پیش از این در خیابان امام خمینی، 
جنب دبیرستان ظهیر امامی بود، به خیابان امام 
خمینی روبه روی آموزش و پرورش شهرستان 
آباده منتقل شد و تلفن ساختمان جدید شعبه 
۰۷۱۴۴۳۶۱۴۴۶ و ۰۷۱۴۴۳۶۱۴۴۵ اســت. 
وی همچنین خبر داد: شــعبه اقلید از خیابان 
انقالب اســالمی پایین تر از بانک سپه روبه روی 
کوچــه امامزاده به خیابان طالقانی نبش کوچه 
قاضیان منتقل شد. مشتریان گرامی می توانند 
از طریق شــماره تلفن های ۰۷۱۴۴۵۳۴۳۱۰، 
۰۷۱۴۴۵۳۱۴۸۲و   ،۰۷۱۴۴۵۳۴۳۱۱

۰۷۱۴۴۵۳۱۴۵۱ با شعبه تماس بگیرند.
مدیر شعبه های استان فارس بانک قرض الحسنه 
مهر ایران افزود: شــعبه الر نیز به شــهر قدیم، 
خیابان مدرس شــمالی منتقل شــد و تلفن آن 

نیز ۰۷۱۶۲۳۳۶۴۰۷ است.

اقدامات نوآورانه بانک ایران زمین در وفاداری مشتریان
بانک ایران زمین با ارائه خدمات نوین در حوزه بانکداری دیجیتال 
و ارائه تسهیالت متنوع توانسته است، حاشیه امنی برای مشتریان 

و ارتقا حوزه مشتری مداری خود ایجاد کند.
 از ویژگی های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و 
اطالعات و به کارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه 
خدمات اســت و ضمن اینکه بخش خدمات در حدود  ۲۰درصد 
کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی ۱۵سال گذشته، 
مانند تجارت کاال از رشد سریع  ۵/۸درصدی برخوردار بوده است.
این پیشــرفت، بانکداری را نیز تحت تأثیر شــدید خود قرار داده و 

باعث تغییرات عمده ای در این صنعت گردیده است. 
از ایــن رو توســعه خدمــات نوین نه تنها یــک نیاز جهت انتخاب 
بــرای سیســتم بانکــی بلکه یک امــر اجتناب ناپذیر اســت که 
بانک هــا بایــد بــا برنامه ریزی و اقدام موثر حرکت به ســوی این 
خدمات را تســریع نموده و در جهت رشــد و شــکوفایی سازمان 
خــود حرکــت وخدمت رســانی مطلوب تــر را به افــراد جامعه 
 میســر نماینــد و در نهایــت بــه وظیفه ذاتــی و اجتماعی خود 

جامعه عمل بپوشانند.
امروزه دیگر بخش کوچکی از یک شرکت به ارایه خدمات اختصاص 
ندارد، بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی مجموعاً 
در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی مهم 
را برعهده دارند. حتی اگر فردی در موقعیتی نباشــد که به طور 
مســتقیم از مشــتری حمایت کند، می تواند از کارمندانی که به 
مشتریان خدمات ارائه می دهند، پشتیبانی کند. مشتریان راضی 
منبع سود شرکت ها بوده و شرکت هایی که نمی توانند مشتریان 
را راضی نگهدارند در بلندمدت از بازار حذف خواهند شــد.ارایه 
خدمات به مشــتریان با کیفیت عالی و به طور مســتمر، موجب 

ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت می شود.

ارتباط تعاملی و برخط با مشتریان
بانک ها از طریق شبکه های مجازی تالش می کنند تمایز خود را 
از رقبا نشــان دهند، بانک ها می توانند شــبکه های اجتماعی را در 
سطح کالن با هدف کاهش هزینه های بازاریابی، کسب اطالعات 
دقیق در مورد مشــتریان، افزایش تعهد و وفاداری آن ها، کســب 
بازخورد از کیفیت خدمات خود، تقویت برند و اقدام پیشــگیرانه 
در جهــت جلوگیــری از خطاهای خود و بهبود خدمات از طریق 

پلتفرم های مختلف برخط به کار برند.
بانــک ایران زمین در راســتای ایجاد بانکــداری دیجیتال عالوه 
بــر اجــرای روابط عمومی دیجیتال، به ســمت ارائه خدمات در 
شــبکه هــای اجتماعی رفته اســت. این بانک بــا ایجاد تعامل با 
مشتریان در شبکه های اجتماعی در راستای بانکداری دیجیتال 
و برقراری کانال های مختلف ارتباطی برای مشتریان و همچنین 
برنامه ریــزی بــرای ارائه خدمات در این حوزه، اقدامات اثرگذاری 

در خدمت رسانی بانکی داشته است.
صفحــه مجازی بانــک ایران زمین در اینســتاگرام با ۱۲۰ هزار 
دنبال کننده، ابزاری برای ارائه خدمات و تســهیالت به مشتریان، 

بشــمار می آید که با دریافت نظرهای مخاطبان و پاســخگویی به 
آن ها توانســته در مســیر تعامل مهم و کارا میان خود با مشتریان 

حرکت کند.
طرح تسهیالت “انتخاب”

از دیگر مواردی که در موضوع وفاداری مشــتریان می توان اشــاره 
کرد، مســاله ارائه تســهیالت آســان و کم دغدغه برای مشتریان 
بنگاه های اقتصادی اســت که مشــتریان بتوانند در این شــرایط 
نا مناســب اقتصادی تســهیالت مناسبی را از بانک مورد نظرشان 

دریافت کنند.
بانک ایران زمین با بررسی شرایط مورد نیاز متقاضیان از طرحی 
به نام “انتخاب” رونمایی کرده که شــیوه اعطای تســهیالت را به 
انتخاب مشــتریان گذاشــته است که انتخاب نوع و مدل دریافت 
تســهیالت و اقســاط توسط خود مشــتریان، باتوجه  به نیازشان 
انتخاب می شــود و مشــتریان می توانند تا سقف یک میلیارد ریال 
با امکان واریز و برداشــت کرده و نرخ ســود ســاالنه را از ۱۰ تا ۱۸ 

درصد به دلخواه انتخاب کنند.
گفتنی است، در دنیای رقابتی امروز تمام سازمان ها به دنبال جذب 
مشــتری و افزایش رضایتمندی مشتری هستند، این موضوع در 
بانک ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد 
از طرفی رقابت در بین بانک ها و موسســات مالی و قرض الحســنه 

رو به افزایش است. 
خدمــات نویــن بانکی که ارتباط بســیار نزدیک بــا تکنولوژی و 
ارتباطات دارد از عوامل بســیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای 
بانک ها و جذب مشــتریان و رضایتمندی آنها اســت. تحقیقات 
گوناگــون نشــان داده که بانک هــا با ایجاد رضایت مشــتریان 
 و افزایش مشــتریان وفادار به طور بی ســابقه ای به ســودآوری 

خود می افزاید.

خبر ویژه

مدیرعامــل بانک دی گفت: در راســتای تســهیل 
فرآیند اعطای تسهیالت خرد و افزایش رضایتمندی 
مشتریان به ویژه جامعه ایثارگران، اعطای تسهیالت 
تــا ســقف یک میلیارد ریال بــدون ضامن در بانک 
دی عملیاتی شــد. علیرضا قیطاســی گفت: بانک 
دی طرح پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن تا 
ســقف یک میلیارد ریال را در راســتای دستورات 
رئیس جمهــور محترم در جلســه تیــم اقتصادی 

دولــت، اجرایــی کرده اســت. وی اظهار داشــت: 
کارمندان شــاغل، مســتمری بگیر و بازنشستگان 
ســازمان ها و دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی 
غیردولتی و شرکت های بزرگ خصوصی که حقوق 
خــود را در بانــک دی دریافت می کنند، مشــمول 
دریافت این تســهیالت می شوند. مدیرعامل بانک 
دی اظهار داشــت: میزان پرداخت تســهیالت این 
طرح تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان متناسب با رتبه 

اعتباری مشــتریان خواهد بود و پرداخت تسهیالت 
صرفــاً در قبــال گواهی کســر از حقوق و ارائه چک 
صورت می گیرد. در خصوص خانواده معظم شــهدا 
و ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید، تسهیالت یادشده 
با ارائه معرفی نامه از بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 

گواهی کسر از حقوق پرداخت می شود.
قیطاســی افزود: تسهیالت اشاره شده از نوع مرابحه 

بوده و در قالب کارت اعتباری پرداخت می شود.

پرداخت تسهیالت بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان در بانک دی

اخبار

با حضور معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛

صندوق امانات مدیریت شعب منطقه شرق تهران رونمایی شد
صبح روز چهارشنبه ششم بهمن ماه با حضور معاون توسعه مدیریت 
و منابع انســانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره پســت بانک ایران، از ۲۵۵ صندوق امانات 

مدیریت شعب منطقه شرق استان تهران رونمایی شد.
هادی اصالنزاده معاون توســعه ســرمایه انسانی و مدیریت منابع 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در این مراسم با اشاره به اینکه 
ارائه خدمات بیشــتر پســت بانک ایران موجب رضایت کارکنان 
شرکت های زیرمجموعه می شود، گفت: بهره برداری از این صندوق 

ها می تواند فصل جدیدی در مناسبات بانک و ذینفعان باز کند.
وی افزود: صندوق امانات محل امنی برای نگهداری اســناد و اشــیا 
گرانبها اســت و حتی اگر نفع مادی برای بانک نداشــته باشد، نفع 
معنوی در پی دارد.آرش شهرکی کیا مدیر امور شعب استان های 
تهران، البرز، ســمنان و قم در ادامه با اشــاره به اینکه صندوق های 

نصب شــده از آخرین تکنولوژی امنیتی در حوزه صندوق امانات 
بهره مند هســتند، تصریح کرد: این صندوق ها با اســتفاده از توان 
شرکت های داخلی تولیده شده است و تمام نکات امنیتی مد نظر 
پلیس امنیت در نصب و نگهداری از این صندوق ها رعایت می شود.
وی با اشــاره اینکه  برای اجاره این صندوق ها باید مبلغی با تعرفه 
مصوب بانک مرکزی به عنوان ودیعه نزد بانک سپرده گذاری کرد، 
افزود: صندوق ها در ســه اندازه کوچک، متوســط و بزرگ به ابعاد 
۳۰ در۶۰ و ارتفاع ۷.۵، ۱۳.۵ و ۲۳.۵ ســانتی متری به مشــتریان 
عرضه می شوند.شــهرکی کیا ادامه داد: تمام اشــخاص حقیقی و 
حقوقی می توانند با مراجعه به شــعبه شــهید فالحی از این خدمت 

استفاده کنند.
 بر اساس این گزارش، در این مراسم، به صورت نمادین فرآیند کامل 

اعطای یک صندوق امانت به صورت عملی انجام شد.

گهی مفقودی برگ سبز  آ
 12 ان  تیــپ:  ولــوو  سیســتم:  کشــنده  کامیــون 
روغنــی  زرد  رنــگ:  گازوئیــل  ســوخت:   1370 مــدل: 
 TD121G121611224 موتــور  شــماره  تــن   40 ظرفیــت: 
پــــــاک  شمــــــاره  و   805041 شاســـــــی  شمـــــــــاره  و 
نقلـــــــیه وســیله  شناســه  91بــا   73ع493/ایــران 
VIN()IRNC701K2WZ805041(( بنــــــــام شــــــــایـــــان 
ایراندوســت بــا کــد ملــی 1610503147از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــند .

دکتر فرزین:

گسترش می یابد فعالیت های ارزی بانک ملی ایران 
مدیرعامــل بانــک ملی ایــران گفت: باید از ظرفیت نیروی انســانی 
متخصص،زیر ســاخت های آماده، شعب خارج از کشور و سابسیدری 

ها برای توسعه فعالیت های بانک، استفاده مطلوب شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از ادارات کل خارجه، ضمانتنامه 
های ارزی و مشــارکت ها و توســعه شبکه بین الملل،همچنین صرافی 
ملی ایران و شــعبه مســتقل میرداماد ضمن گفت و گوی صمیمانه با 

کارکنان،از نزدیک در جریان فعالیت این بخش ها قرار گرفت.
دکتــر محمــد رضــا فرزین در این بازدیدها بــا تاکید بر ظرفیت های 
بســیار خوب بانک در حوزه ارزی گفت:باید از ظرفیت نیروی انســانی 
متخصص،زیر ســاخت های آماده، شعب خارج از کشور و سابسیدری 

ها برای توسعه فعالیت های بانک، استفاده مطلوب شود.
وی افزود:پیش از این بانک ملی ایران نقش پیشرویی در تاریخ بانکداری 
کشور داشته است به طوری که در هر گوشه این بانک،آثاری از عظمت 

و شکوه آن پیداست و این نقش پیشرو باید دوباره احیا شود.
فرزین با اشاره به برنامه دوساله برای تحول بانک ملی ایران افزود:بانک 
ملی ایران با اجرای این برنامه، توسعه خواهد یافت و به جایگاه اصلی 

خود بر می گردد.
مدیر عامل بانک ملی ایران اظهار داشــت:یکی از اجزای اصلی در این 
برنامه،فعال کردن ظرفیت های حوزه ارزی کشور است لذا بانک باید 
در مناطــق مختلفــی مثل اتحادیه اروپا دارای سابســیدری باشــد تا 
بتواند برای تعامل با بانک های خارج از کشــور،از ســوی شبکه بانکی 

کشور پیشگام شود.
وی در پایــان گفت:بایــد با جذب نیــروی متخصص در حوزه ارزی بر 
آمــوزش نیــروی انســانی این بخش نیز متمرکز شــد تا از این طریق 

نیازهای آینده ارزی بانک تامین شود.
محســن امین زارع عضو هیات عامل و معاون امور ارزی و بین الملل 
بانک ملی ایران نیز در این بازدید با ارائه گزارشــی گفت:بانک دارای 
۴۶۰ شــعبه ارزی در همه اســتان های کشــور و حتی در نقاط مرزی 
است که در برخی از این واحدها خدمات ارزی به صورت شبانه روزی 

ارائه می شود.
وی افزود:نیروی انسانی شاغل در بخش ارزی بانک کمتر از ۳ درصد 
از کل نیروی انســانی بانک اســت،با این وجود تاثیر گذاری این بخش 
در صورت های مالی بانک هر ساله بهبود یافته و به خصوص در سال 
های اخیر،بخش ارزی بانک جزو بخش های سود ده بانک بوده است.

امیــن زارع تاکیــد کرد:بانــک ملی ایران ۲۱ واحد در قالب شــعبه و 
سابســیدری در خــارج از کشــور دارد که می تــوان فعالیت آن ها را 

گسترش داد.
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رئیس اداره مخابرات آق قال خبر داد؛ 

اجرای 7 پروژه مخابراتی در آق قال
گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس اداره مخابرات آق قال از اجرای ۷ پروژه مخابراتی در هفته گذشــته 
خبر داد.مهندس رمضانعلی تاجیک با برشــمردن اقدامات انجام شــده در راستای توسعه مخابرات در 
شهرستان  آق قال ، تامین نیازهای مخابراتی مردم را در قالب اجرای پروژ های توسعه ای دانست. وی 
گفت : در هفته گذشته پروژ ه های برگردان  دو کافوی مسی . اجرای عملیات پروژه فیبر نوری سایت 
همراه اول کل آباد ، رفع خرابی کابل زمینی روســتای دگونچی به تعداد ۲۰۰مشــترک ، ترمیم کابل 

هوایی مزرعه نمونه در شــهر انبارالوم ، توســعه اینترنت کافوی ۸نوری به تعداد ۳۲ پورت ، نصب و راه 
اندازی باطری عطا آباد و انبارالوم انجام شده و برنامه های توسعه ای دیگری نیزدر حال برنامه ریزی 
و اجرا می باشــد. رئیس اداره مخابرات شهرســتان آق قال با مهم برشــمردن خدمت رســانی به مردم ، 
تامین ارتباطات باکیفیت و بروز را وظیفه مخابرات دانست و تاکید کرد با تالش کارشناسان خدمات 

مطلوبی به مشتریان ارائه می دهیم.

کرد: شهردار مشهد اظهار 

پیش بینی  افزایش چشم گیر زائران و مسافران در نوروز 1۴۰1 
مشهد / سیده زهرا حیدری

شــهردار مشهد ضمن اشــاره به اهمیت 
رفع مشــکالت کشف رود، گفت: معتقد 
هستیم حل مشــکل حاشیه شهر بدون 
ســاماندهی کشــف رود ممکن نیست.

ســید عبدا... ارجائی در اولین نشســت 
خبری با اصحاب رســانه افزود: کشف رود 
و ســاماندهی آن یکی از مســائل اساسی 
شــهر مشهد است که دســتگاه اصلی و 
متولی آن سازمان حفاظت محیط زیست 
و آب منطقه ای استان هستند.وی اضافه 
کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مدیریت 
شهری هرکاری بتواند برای ساماندهی و 
احیای این رود تاریخی انجام می دهد، اما 
اینکه نقش ســایر ارگان ها را انجام دهد، 
منطقی نیست.شــهردار مشــهد با بیان 
اینکه برای ســاماندهی کشف رود درکنار 
متولیان اصلی ایستاده ایم و حمایت شان 
می کنیــم، تصریح کرد: البته شــرط این 
همراهی این است که سایر دستگاه ها به 
ویژه دســتگاه های متولی به وظایف خود 
در قبال کشف رود عمل کنند و ما نیز در 
حــد توان به آن ها کمــک خواهیم کرد.

ارجایی گفت: مشهد نیاز به توسعه دارد و 
بهتر است این توسعه به سمت شرق باشد. 
شهر از نظر کالبدی در مرکز کانونی قرار 
نگرفته و اگر این روند ادامه پیدا کند یک 
تهران و شــهر ری دیگر کنار هم خواهیم 

داشت.شهردار مشهد افزود: برخی از نقاط 
شــهر مشهد روی نقشــه بیش از بیست 
کیلومتر تا مرکز شــهر فاصله دارد، البته 
اگر خیابانی محاسبه کنیم، عدد باالتر هم 
می رود. اگر متولی آن اقدام کند توســعه 
شــهر را به ســمت شرق خواهیم برد و ما 
از این مســئله استقبال می کنیم.وی در 
پاسخ به ســوال یکی دیگر از خبرنگاران 
درباره زمان بهره برداری از فاز یک خط سه 
قطار شهری مشهد، اظهارکرد: اگردولت 

ســهمی را که در کمک به قطار شــهری 
تقبل کرده، پرداخت کند در قدم بعدی؛ 
به دنبال احداث پایانه مسافربری، راه آهن 
و فرودگاه به حرم مطهر هستیم.شــهردار 
مشــهد به بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اشاره 
و خاطرنشان کرد: درمجموعه بیش از ۷۰ 
درصد بودجه ســال آینده به فعالیت های 
عمرانی اختصاص خواهد یافت که از این 
۷۰ درصــد، ۳۸ درصد بودجه عمرانی به 
مناطق حاشیه شهر و کم برخوردار شهر 

اختصاص می یابد.ارجائی اضافه کرد: در 
مجمــوع به دنبال این هســتیم که بیش 
از ۴۶ درصــد بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری 
مشــهد را از منابع پایدار تامین کنیم.وی 
در خصوص برنامه های مدیریت شــهری 
برای اســتقبال از بهار امسال نیز گفت: با 
توجه به نیاز مردم به نشــاط و شــادابی 
ایــن وعــده را به مردم عزیــز می دهیم 
که امسال شــاهد نوروزی مهدوی، شاد 
و رنگی در مشــهد خواهیم بود.شــهردار 

مشــهد همچنین در پاســخ به این سوال 
که برای نوســازی بافــت پیرامونی حرم 
مطهر چه میزان اوراق مشــارکت در نظر 
گرفته شــده اســت، تصریح کرد: ما برای 
بافــت پیرامونی حرم مطهر درخواســت 
انتشــار اوراق مشــارکت کرده ایم که اگر 
وزیرمحترم کشور موافقت کند؛ مبلغ ۶۰۰ 
میلیارد تومــان با بازپرداخت ۷۵ درصد 
شهرداری، ۲۵ درصد دولت منتشر خواهد 
شــد.ارجائی ادامه داد: اولویت شهرداری 
در بافت پیرامونی حرم مطهر بازگشــایی 
مســیر و راه تشــرف زائران و مجاوران به 
حرم مطهر است.شــهردار مشهد با بیان 
اینکــه بــا توجه به پیش بینــی  در نوروز 
۱۴۰۱ تعــداد زائران در مشــهد افزایش 
چشــم گیری خواهد داشت، گفت: لذا از 
تمامی دستگاه های همکار می خواهیم تا 
باالترین میزان آمادگی را داشــته باشند؛ 
ما نیز در زیبایی شــهر نهایت تالش خود 
را خواهیــم کرد.ارجایی همچنین درباره 
ســاختمان های ناایمن اضافه کرد: برخی 
از ســراها و ساختمان های ناایمن در این 
شهر هست که باید بهسازی و مقاوم سازی 
شــود و نباید پالسکوی دیگری را تجربه 
کنیــم، همچنین پــروژه فاقد مطالعه در 
مشــهد اجرا نخواهد شــد و به هر قیمتی 
پروژه را در زمان خاصی به انجام رساندن 

مفهومی ندارد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
شرکت ذوب آهن اصفهان:

کار ذوب آهن اصفهان   اساس 
بر محور مسئولیت های اجتماعی 

استوار است

اصفهــان / گروه اســتان ها: مهدی بهرامی معاون 
پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت ذوب آهن 
اصفهان با اشــاره به تاریخچه ذوب آهن اصفهان 
به تشــریح اقدامات مختلف این شرکت در زمینه 
مســئولیت های اجتماعی پرداخت وگفت: اساس 
کار ذوب آهــن اصفهــان و تأســیس آن از ابتدا بر 
محور انجام مســولیت های اجتماعی بوده و این 
تعهــد همچنان در ذات ذوب آهن اصفهان نهفته 
اســت.وی افــزود: در زمان تأســیس ذوب آهن 
اصفهــان، تحول صنعتی ایران و اســتقالل آن در 
زمینه خودکفایی فوالدی مد نظر بود. با این هدف 
ســاخت شــرکت شروع شد و به دنبال آن اشتغال 
هزاران نفر، بهره برداری و استخراج معادن، ساخت 
بزرگ راه ها و بســیاری از دیگر خدمات زیربنایی 
که هر کدام مصداق بارزی از مسئولیت اجتماعی 
بود آغاز شــد و این اقدامات در ســال های بعدی تا 
کنون به انحای مختلف ادامه داشــته است.معاون 
پشــتیبانی و خدمــات اجتماعی شــرکت افزود: 
شمارش مسئولیت های اجتماعی و تجارب ذوب 
آهــن اصفهان در این زمینه نیاز به زمانی طوالنی 
دارد. بــا این حــال در این زمینه می توان به نقش 
ذوب آهــن اصفهــان در تربیت نیروی متخصص 
برای صنایع کشور، تأسیس شرکت های فوالدی، 
خدمات اجتماعی و درمانی مختلف در سطح منطقه 
و اقدامات مختلف زیســت محیطی آن اشاره کرد.

بهرامی، تولید محصوالت جدید و ریل ملی توسط 
این شرکت را در جهت استقالل ایران وبی اثر کردن 
تحریم ها برشــمرد و گفت: ایجاد فضای ســبز به 
میزان ۸۴ برابر بیشتر از الزامات زیست محیطی و 
ســاخت و به کارگیری درب های فلکسیبل واحد 
کک سازی در زمینه کاهش و حذف آالیندگی های 
زیســت محیطی از دیگر مصادیق مهم مسئولیت 

اجتماعی ذوب آهن اصفهان است.

همزمان با دهه فجر امسال؛

6 طرح آبخیزداری در استان 
اصفهان به بهره برداری می رسد

اصفهان / گروه اســتان ها: عباس قاســمی رامشه 
اظهار داشــت: ۶ طرح آبخیزداری شامل بندهای 
سنگی مالتی و پخش سیالب در شهرستان های 
سمیرم، لنجان، خوروبیابانک، خوانسار، گلپایگان 
و اردســتان همزمان با دهه فجر چهل و ســومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افتتاح می شود.او 
با بیان اینکه مدت زمان عملیات احداث این ۶ طرح 
آبخیزداری یک سال بود، افزود: بند سنگ و سیمان 
در حوضه آبخیز تنگاب ســمیرم چهار میلیون و 
۶۰۰ هزار مترمکعب و سازه کنترل سیالب سنگی 
مالتی در حوضه چم آسمان ۶ میلیون مترمکعب 
ظرفیــت دارند و گنجایش ســایر بندها نیز یک 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تا ســه میلیون مترمکعب 
است.مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان همچنین به اتمام 
عملیات اجرایی و بهره برداری ۲۵ طرح دیگر شامل 
نهال کاری، توســعه جنگل و بذرپاشی همزمان با 
دهه فجر امســال اشــاره کرد و گفت: طرح توسعه 
جنگل در کاشــان، نائین، شاهین شهر و سمیرم و 
نیز غنی سازی جنگل های زاگرسی در فریدونشهر 
هم اکنون در حال اجرا است.قاسمی رامشه اضافه 
کــرد: بالــغ بر ۶ میلیــارد و ۸۰۳ میلیون تومان از 
محــل اعتبارات ملی و کمک هــای خیران برای 
اجرای این ۳۱ پروژه در یک ســال گذشته هزینه 
شده است.گفتنی است، تاکنون ۳.۵ میلیون هکتار 
از اراضی و حوضه های آبخیز استان اصفهان مورد 
مطالعات توجیهی قرار گرفته و مطالعات تفصیلی 
حدود دو میلیون هکتار در پنج حوزه در حال اجرا 
اســت. همچنین حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
هکتار نیز با توجه به اولویت بندی ها و اعتبارات در 
دســترس طرح های آبخیزداری انجام شده است.

در دو دهه اخیر بیش از ۲۵ هزار اقدام بیولوژیک از 
جمله بذرکاری، نهال کاری و چندین هزار بندهای 
ســنگی مالتی با ارتفاع کمتر از ســه متر و حدود 
۱۷۰ بند خاکی در اســتان اصفهان اجرایی شــده 
اســت. اجرای طرح آبخیزداری با هدف حفاظت 
از آب، خاک و جلوگیری از بیابانزایی و ســیالب 
از نیازهای اساســی عرصه های طبیعی با توجه به 
ادامه خشکسالی ها، تهدید و تخریب عرصه ها است.

طرح های آبخیزداری با کاهش میزان فرســایش 
خــاک، زمینــه را برای نفــوذ آب در خاک فراهم 
کرده و آن را تبدیل به منبع آبی برای پایین دست 
حوضه خود می کند. از مجموع ۶۰ میلیون هکتار از 
عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود ۲۵ میلیون 

هکتار مستعد عملیات آبخیزداری است.

با سرمایه گذاری 130 میلیارد ریالی؛

7 پروژه عمرانی برق رسانی 
 میامی در دهه فجر 

افتتاح می شود
سمنان / گروه استان ها: همزمان با دهه فجر سال 
جاری، هفت پروژه عمرانی برق رسانی شهرستان 
میامــی با مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال 
افتتاح خواهند شــد.مدیر توزیع برق شهرســتان 
میامــی بــا بیان این مطلب گفت: پروژه توســعه 
ســه هزار و ۱۶۲ متر شــبکه فشارضعیف هوایی 
جهــت تامین بــرق متقاضیان جدید با اعتبار ۱۰ 
میلیــارد و ۲۱۹ میلیون ریــال، پروژه احداث دو 
هزار و ۸۸۹ متر شبکه و دو دستگاه پست هوایی 
در روستاهای شهرستان با مبلغ هشت میلیارد و 
۸۸۸ میلیون ریال، پروژه توســعه ۱۰ هزار و ۱۳۸ 
متر شــبکه و نصب ۱۶ پست هوایی جهت تامین 
برق متقاضیان جدید با اعتبار ۳۱ میلیارد و ۶۲۷ 
میلیــون ریال افتتاح می شــوند.عباس ربیعی به 
افتتــاح پروژه اصالح ۳۷ هزار و ۷۱۲ متر شــبکه 
توزیع برق در منطقه کالپوش با مبلغ ۶۳ میلیارد 
و ۴۷۲ میلیون ریال اشاره کرد و یادآور شد: پروژه 
نصب واصالح ۴۵ دســتگاه کنتور هوشمند و ۴۸ 
دستگاه تابلوی قطع از راه دور و بهسازی سه دستگاه 
سکسیونر موتوردار جایگزین سکسیونر معمولی در 
منطقه کالپوش با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون 
ریال، پروژه تقویت چهار دستگاه پست هوایی در 
کالپوش با مبلغ یک میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال 
و پروژه احداث شــبکه و نصب یک دستگاه پست 
به منظور تامین برق ایستگاه شیرگاز قدس با مبلغ 
یــک میلیــارد و ۹۹۴ میلیون ریال، از دیگر پروژه 

های قابل افتتاح محسوب می شوند.

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
استان خوزستان:

بیش از 2 هزار میلیارد تومان 
 پروژه زیرساختی برق 

آماده افتتاح است 
خوزســتان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
بــرق منطقه ای خوزســتان گفت: ۱۶ پروژه در 
بخش های پست، خطوط برق و نیروگاه مقیاس 
کوچک که عمدتٌا پروژه های زیرســاختی و مهم 
هســتند با ارزش سرمایه گذاری ۲ هزار و ۲۲۰ 
میلیــارد تومــان، در ایام مبــارک دهه فجر در 
خوزســتان آمــاده افتتــاح هســتند.محمود 
دشــت بزرگ با اعالم ایــن خبر افزود: در بخش 
پســت ها ۸ پــروژه به ظرفیــت ۱۲۰۲ مگاولت 
آمپــر، بخــش خطوط ۴ پــروژه به ظرفیت ۶۰ 
کیلومتــر مــدار، ۲ پــروژه در بخش فیبر نوری 
بــه ظرفیت ۳۶ کیلومتر، یک بی ۱۳۲ کیلوولت 
و یــک نیروگاه مقیــاس کوچک به ظرفیت ۲۵ 
مــگاوات در شــهرهای مختلف اســتان آماده 
افتتاح رســمی هســتند.وی بیان کــرد: از این 
تعداد پروژه، ســرمایه گذاری ۱۳ پروژه توســط 
این شــرکت و ســه پروژه با فراهم نمودن بستر 
و سیاست گذاری مناسب توسط سرمایه گذاران 
و بخش خصوصی انجام شــده است.مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: از جمله 
شاخص ترین این پروژه ها می توان به پست ۴۰۰ 
به ۱۳۲ کیلوولت پیروزان و خطوط آن و پست 
۲۳۰ بــه ۳۳ کیلوولت صنایع در اهواز، پســت 
۱۳۲ بــه ۳۳ کیلوولت پیــام و نیروگاه مقیاس 
کوچک میانرود در شهرســتان دزفول، پســت 
۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت ســرو در دشــت آزادگان 
و پســت ۴۰۰ کیلوولت GIS شهید آبکار و خط 
دومداره ورودی آن در خرمشهر اشاره کرد.دشت 
بزرگ  با بیان اینکه کالنشــهر اهواز به تنهایی 
با ۷ پروژه بیشــترین پروژه های آماده افتتاح را 
دارد، تصریح کرد: از جمله این پروژه ها که باعث 
تقویــت رینــگ ۱۳۲ کیلوولت و تکمیل رینگ 
۴۰۰ کیلوولت اهواز شده، پست ۴۰۰ کیلوولت 
پیروزان با ترانسی به ظرفیت ۳۱۵ مگاولت آمپر 
اســت که با طراحی ابرترانســی به ظرفیت باال 
و مشــخصات جدید و مقــاوم در برابر تغییرات 
اقلیمــی مثل دمــای باال و پدیده ریزگرد، نقش 
ویژه ای در تامین برق کالنشهر اهواز و پایداری 
آن خواهد داشت.وی تصریح کرد:  خط و پست 
بــرق ۴۰۰ کیلوولت GIS شــهید آبکار )فوالد 
جهــان آرا ارونــد( که اولین پســت ۴۰۰ به ۳۳ 
کیلوولت GIS در خوزستان در زمینه تامین برق 
مشترکین است در خرمشهر آماده افتتاح است. 
این پست که با هدف تامین برق کارخانه فوالد 
جهان آرا اروند احداث شــده ۶۵۰ مگاولت آمپر 
ظرفیت دارد.مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان با اشاره به آماده افتتاح بودن نیروگاه 
میانــرود دزفول گفت: این نیروگاه ۲۵ مگاواتی، 
در شمال خوزستان وارد مدار می شود تا بخشی 
از محدودیت تولید برق و محدودیت خطوط فوق 
توزیع را در این ناحیه جبران کند.دشــت بزرگ 
تصریح کرد: همه این پروژه ها که با هدف تقویت 
زیرســاخت های برق در خوزستان برنامه ریزی، 
تامین مالی و احداث شــده  است، باعث افزایش 
پایداری شــبکه برق بطور خاص در محل هایی 
که احداث شــده اند و بطور کلی در خوزســتان 
می شــوند.وی تاکید کرد: این شــرکت وظیفه 
تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع 
در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را 
بــر عهده دارد و با توجه به ظرفیت ها و نیازهای 
هــر منطقه و منابع مالی در اختیار، پروژه هایی 

را برنامه ریزی و وارد مدار خواهد کرد.

استانها 6

در روزهای پر کار مدیریت شهری هشتگرد در ماه های پایانی سال انجام شد؛

کمیسیون های شهرداری و شورای شهر هشتگرد تدوین برنامه های متعدد در 
البرز / گروه اســتان ها:  جلســه رسمی شورای اسالمی شهر هشتگرد با 
حضور رئیس و تمامی اعضای شورای اسالمی شهر و مهندس یعقوبی 
شــهردار هشــتگرد برگزار شــد. با توجه به فرارسیدن ماه های پایانی 
سال و تکاپو برای آماده سازی شهر در جهت بزرگداشت ایام ا... پیش 
رو و اســتقبال از بهار ، برنامه های فراوانی در کمیســیون های مختلف 
شهرداری و شورای اسالمی شهر برای اجرا تدوین گردیده و در جلسه 
رسمی شورای اسالمی شهر این برنامه ها بررسی شد . مهندس یعقوبی 
شــهردار هشــتگرد با تقدیر از تالشهای معاونین ، مسئولین واحدها و 
کارکنان شهرداری در خدمت رسانی به شهروندان ، گزارشی مختصر 
از اقدامــات انجــام شــده طی دو ماه اخیر ارائه نمــود .یعقوبی گفت : 
خوشــبختانه بســیاری از کمیته های فرعی با حضور کارشناســان و 
متخصصــان شــهرداری فعال گردیده و موضوعــات مختلفی از قبیل 
بازآفرینی شهری ، تملکات ، تدوین بودجه پیشنهادی ، تدوین تعرفه 
عوارض و زیباســازی و فضا ســازی محیط شــهری برای ایام پیشرو در 
حال انجام اســت . وی گفت : از جمله برنامه های مهم شــهرداری که 
طــی روزهــای اخیر به صورت جدی پیگیری می گردد موضوع تدوین 
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ است که با بررسی پتانسیل ها و ظرفیت 
های موجود و بر اساس واقعیات ، بودجه ای بر مبنای توان شهرداری در 
تامیــن هزینــه های جاری و اجرای پروژه های عمرانی تدوین گردیده 
که به زودی جهت بررســی و تصویب و طی مراحل قانونی به شــورای 
اســالمی شــهر ارسال خواهد شد .شــهردار هشتگرد گفت : در بودجه 
پیشنهادی سال آینده پروژه های متعددی در زمینه های مختلف راه 
و باند ، ابنیه ، زیباسازی و ساخت المان های شهری در نظر گرفته شده 

اســت که امیدواریم با حمایت های همیشــگی رئیس و اعضای محترم 
شــورای اسالمی شهر و همکاری سایر دستگاه های شهرستان بتوانیم 
ســالی پر بار در جهت عمران و آبادانی شــهر رقم زنیم . وی در ادامه به 
برنامه های شــهرداری طی دو ماهه آتی پرداخت و فضاســازی محیط 
شهری ، برگزاری مراسم باشکوه برای ایام دهه مبارک فجر و بزرگداشت 
ایــن ایــام و نیــز تامین حقوق و مزایا و عیدی کارکنان ، تالش در جهت 
درآمد زایی و تحقق بودجه مصوب و همچنین آماده سازی شهر برای 
اســتقبال از نوروز را از جمله اهم برنامه ها در دو ماهه بهمن و اســفند 
توصیف کرد . مهندس افشــاری رئیس شــورای اسالمی شهر  با تقدیر 
از زحمات شــبانه روزی شــهردار و پرسنل شــهرداری از رضایتمندی 
شــهروندان از خدمات شــهرداری سخن گفت . وی به عدالت محوری 
و توجه به همه محالت شــهر اشــاره کرد و توزیع پروژه های عمرانی و 

طرح های قابل اجرا برای سال آینده را مختص به یک منطقه و محل 
از شــهر ندانســت .رئیس شورا گفت : خوشبختانه پیشنهادات اعضای 
محترم شورا در بودجه سال آینده لحاظ شده و این پروژه ها و کلیات 
بودجه در پارلمان شهری بررسی و با بهره گیری از پشنهادات نخبگان 
و صاحب نظران امیدواریم بودجه ای منطقی برای ســال آینده تدوین 
گردد .وی به برنامه های مختلف فرهنگی که در کمیســیون فرهنگی 
_ اجتماعی و در کمیسیون ورزش و جوانان مصوب گردید اشاره کرد 
و خواســتار پیگیری از ســوی شهردار محترم و همکاری کلیه پرسنل 
برای اجرای این برنامه های فرهنگی شــد .افشــاری در بخش دیگر به 
ساماندهی نیروی انسانی و استفاده بهینه از پتانسیل کارکنان شهرداری 
پرداخت و آن را زمینه ساز تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به 
شهروندان عنوان کرد . رسیدگی به موقع به درخواست های شهروندان 
، قانون مداری ، شفافیت و اطالع رسانی صحیح از عملکرد شهرداری و 
شورای اسالمی شهر از جمله موارد مطرح شده توسط رئیس شورا بوده 
اســت. در ادامه این جلســه که با حضور تمامی اعضای شورای اسالمی 
شهر برگزار گردید موضوعات مختلف در زمینه های کاری شهرداری و 
شورا و پیشنهادات برای اصالح امور مطرح گردید .سرکار خانم صالحی 
، مهندس فیروز زارع ،  حاج رضا واحدی ، مهندس مُویدی ، مهندس 
فالحتکار و مهندس کاشف از دیگر اعضای شورای اسالمی شهر که به 
صورت مستمر در محالت مختلف حضور داشته و از نزدیک با مشکالت 
و موانع موجود آشــنایی دارند نیز به بیان پیشــنهادات و نظرات خود 
در خصوص لوایح ارسالی شهرداری ، بهبود امور جاری و برنامه ریزی 

مدون برای ماه های آینده و سال ۱۴۰۱ تاکید نمودند .

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: استاندار گلســتان گفت: ظرف مدت دو هفته آینده باید 
پوشش دز سوم واکسن کرونا به باالی ۴۰ درصد برسد. علی محمد زنگانه اظهار کرد: 
در حال حاضر تعداد ۱۷۶ بیمار کرونایی در بیمارســتان های اســتان بستری هستند 
که از این تعداد ۴۷ بیمار در icu بستری و ۱۸ بیمار به دستگاه ونتیالتور متصل اند.
وی ادامه داد: طی هفته گذشــته دو نفر از شــهروندان بر اثر ابتال به کرونا فوت شــدند.

استاندار گلستان گفت: با توجه آبی بودن تمام شهرستان های استان، مراقبت و کنترل 
وضعیت فعلی با توجه به شــیوع احتمالی ســویه امیکرون ضروری است.زنگانه ادامه 
داد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر ُدز اول واکســن را دریافت کرده اند 

و بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار شهروند هر دو ُدز و البته از تمام کسانی که دو دز 
واکســن زده آمد تقاضا داریم برای دریافت دز ســوم و تکمیل واکسیناسیون مراجعه 
کنند و تاکنون ۲۳۵ هزار نفر دز سوم را دریافت کردند.وی خاطر نشان کرد: بر پوشش 
واکسیناسیون دز سوم تاکید داریم و فرمانداران گزارش هفتگی را ارایه کنند باید ظرف 
مدت ۲ هفته بعد میزان تزریق دز ســوم به باالی ۴۰ درصد برسد.اســتاندار گلســتان 
گفت: ۲۰ مرکز کمترین پوشش را دارند که باید به صورت فرد به فرد و خانه به خانه 
افراد را به تزریق واکسن ترغیب کنیم.زنگانه یادآور شد: مدیریت هوشمند و سامانه 

امید باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان:

کرونا به 40 درصد برسد کسن  باید پوشش دوز سوم وا
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كوتاه از جامعه

کرد؛ باید هر دو سوی طناب پوسیده »مهریه« را ترمیم 

»زیرآبی« در  کویر »مهریه«
هفتمیــن تجمع  »حامیان اصالح قانون 
مهریه« که اغلب آنان را مردان تشکیل 
می دهند، در حالی روز ســه شنبه هفته 
گذشــته مقابل مجلس برگزار شد که از 
جمالت نوشته شده بر پالکاردهای تجمع 
کنندگان این طور به نظر می رســد که 
اصلی ترین خواســته آنها »حذف زندان 
برای مردان بدهکار مهریه« است.اگرچه 
عقــل حکم می کنــد زوجین در ابتدای 
زندگی مشــترک بر حســب واقعیات و 
توان مالی خود اقدام کرده و پای اسناد 
ازدواجی که با مهریه های سنگین از یک 
قباله صرف خارج و تبدیل به اســنادی 
میلیونی می شــوند را امضاء نکنند اما با 
این حال به نظر می رســد زندانی کردن 
بدهــکاران مهریه کمکی به وصول این 
طلب نمی کند.از ســوی دیگر اما فارغ از 
تجارت برخی زنان به واســطه دریافت 
مهریه های ســنگین که به نظر می رسد 
اقلیتی بیش نباشند که اساسا هدف آنها 
از ازدواج تشکیل زندگی مشترک نبوده، 
نمی تــوان تنها ابزار زنــان برای احقاق 
حقوق کمرنگ خود در زندگی مشترک 
یعنــی همان مهریه به منظور الزام مرد 
به پرداخت این دین را از زن گرفت و در 
مقابل امتیازی به مرد داد که با آسودگی 
خیال پرداخت این دین را نادیده بگیرد.

بــه گفته فعاالن ایــن حوزه، با توجه به 
وابســتگی مالی زن به شوهر در زندگی 
مشــترک و منوط کردن حقوق اولیه ای 
نظیر حــق طالق، تحصیل، اشــتغال، 
خروج از کشــور و... به اذن شــوهر، در 
حال حاضر زنان ابزاری موثرتر از مهریه 
ندارند و قانونگذار نمی تواند در این دعوا 
ابزار را از دســت یکی بگیرد و به دیگری 
امتیــازات خاص دهد.همچنین ماهیت 
این ادعا که با وجود آنکه در حال حاضر و 
با وجود امتیازات ویژه ای که برای مردان 
به منظور دادخواســت اعســار و تعدیل 
برای قســط بندی مهریه در نظر گرفته 
شــده، همچنان مردان معســر بدهکار 

مهریــه زندانی می شــوند یا خیر؟ مورد 
ســوال اســت.ادعایی که به گفته یک 
عضــو کارگروه مدیریت »اندیشــکده 
تحکیــم بنیان خانــواده« صحت دارد و 
مردان معسری که توان پرداخت اقساط 
مهریــه را ندارند، به زندان می روند، اما 
بــه گفته برخی فعــاالن این حوزه، این 
چنین نیست و حتی مشکالتی که زنان 
برای وصول مهریه دارند بســیار بیشتر 
از مشکالت مردان در پرداخت آن است.

در هیچ جای دنیا به ازدواج به چشــم 
معامله اقتصادی نگاه نمی شود

رضــا دانایی، عضو کارگــروه مدیریت 
اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با بیان 
اینکه حبس فرد معســر جایز نیســت و 
بــا تاکید بر اینکه با زور نمی توان بنیان 
خانواده را حفظ کرد، مدعی شد: از صدر 
اســالم تا ســال ۱۳۷۷ هیچ زندانی در 
حــوزه خانواده اعــم از زندانی مهریه یا 
نفقه در ایران نداشــته ایم اما از سال ۷۷ 
نگرش قانون گذار تغییر و به سمتی رفت 
کــه اکنون ما زندانی مهریه داریم و این 

در حالیســت که در هیچ کشور اسالمی 
قوانیــن این چنینی برای زندانی کردن 
مــردان به علت نفقــه و مهریه همانند 
کشــور ما وجود ندارد و هیچ جای دنیا 
به ازدواج به چشم معامله اقتصادی نگاه 
نمی شود.وی معتقد است که تصور قانون 
گذار بر این بوده که با افزایش فشــار بر 
مردان نظیر زندانی کردن آنها به خاطر 
مهریه می تواند مردان را در بنیاد خانواده 
نگــه دارد اما خروجی این تصور در این 
چند دهه نشان داده که نه تنها نتوانسته 
جلــوی طالق را بگیــرد بلکه منجر به 
تحکیم بنیان خانواده نیز نشــده است.
دانایی با اشــاره به کنوانســیون حقوق 
سیاســی و مدنی مصوب ۱۹۶۶، افزود: 
ســال ۱۳۵۴ ایران به این کنوانســیون 
ملحق شــد و بند ۱۱ این کنوانســیون 
تصریح می کند که هیچ کس را نمی توان 
برای آنکه توان اجرا یا ایفای بخشــی از 
قــرارداد یا تعهد خــود را ندارد، زندانی 
کرد.دانایی با بیان اینکه هم اکنون روزانه 
چند هزار نفر زندانی مهریه در کشــور 
داریــم، تصریح کــرد: ۹۹ درصد مردان 

زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود 
در زندان هستند. وقتی قوه قضاییه برای 
مرد مهریه را قسط بندی می کند و مثال 
برای سه ماه پرداخت یک سکه را در نظر 
می گیــرد، فرض را بر این می گذارد که 
این مرد توان پرداخت یک سکه در سه 
مــاه را دارد. با این حال این مردان توان 
پرداخــت همین مقدار را هم ندارند و از 
این رو زندانی می شــوند. در واقع اغلب 
افرادی که به خاطر مهریه زندان می روند 

معسر اند.

گذار  »اقساط مهریه« به علم قاضی وا
می شود؟

وی در پاسخ به این سوال که مگر اقساط 
مهریه به صورت کارشناســی در دادگاه 
تعیین نمی شــوند و توان اقتصادی مرد 
برای پرداخت این اقساط سنجیده نمی 
شود؟، گفت: خیر، متاسفانه ما سیستم 
کارشناســی نداریم. یکی از ضعف های 
بزرگ این است که این امر به علم قاضی 
واگذار شده است. برای مثال در مواردی 
شــخصی با سرمایه زیاد تنها سالی یک 

سکه پرداخت می کند و در برخی موارد 
شــخصی که با فالکت زندگی می کند 
هــر چهار ماه یک ســکه مــی دهد. در 
واقع »نُرمی« در این راســتا نداریم که 
بتواند تشــخیص دهــد توان مالی افراد 
چقدر هست. بعضا برای اشخاص اقساط 
سنگین مهریه در نظر می گیرند و پس از 
آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت 
مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط 

را بیشتر می کنند.

کار ستاد دیه پرداخت مهریه شده 
است!

وی  بــا بیــان اینکه در حال حاضر بعضا 
بدهــی زندانیان مهریــه کمتر از چهار 
و پنج ســکه توســط ستاد دیه پرداخت 
می شــود، تصریح کرد: زندانیان مهریه 
تــوان پرداخــت مهریه و اقســاط آن را 
ندارنــد. در حال حاضر کار ســتاد دیه 
پرداخت مهریه در سراســر کشور شده 
اســت. ســتاد دیه بعضا چند قســط را 
پرداخــت و ســپس بــا زن و خانواده او 
صحبــت می کند تــا بتواند رضایت آنها 
را جلــب کنــد. در برخی موارد ســتاد 
دیه مجبور می شــود برای مردان معسر 
بدهکار و زندانی مهریه وام گرفته، مهریه 
را پرداخــت کــرده و پس از آزادی مرد، 
اقساط وام توسط مرد پرداخت می شود.

وی معتقد است که علیرغم اینکه طبق 
اصول قانون اساســی کلیه قوانین کشور 
بایــد به کمــک تحکیم خانــواده آیند 
امــا هیــچ حرکت مثمر ثمــری در این 
راســتا دیده نمی شود.به گفته دانایی، با 
ســخت گیرانه تر کردن قوانین خانواده 
بــرای مردان نمی توان بنیان خانواده را 
محکم تر کرد و از ســوی دیگر کسی که 
از بستر خانواده با طالق و جدایی خارج 
می شود از حالت یک انسان عادی خارج 
شــده و بعضا با  بحران های روانشناختی 
متعددی مواجه شــده و دیگر نمی تواند 

به کسی اعتماد کند.  

7جامعه
بر اساس اپلیکیشن ماسک؛

تعداد شهرهای قرمز کرونایی 
افزایش پیدا کرد

بر اســاس اپلیکیشن ماســک؛تعداد 
شهرستان های قرمز و نارنجی در نقشه 
کرونایی کشــور رو به افزایش است.به 
طوری که بر اســاس آخرین نقشه رنگ 
بندی کشــور که دیروزمنتشــر شــد، 
هفت شــهر در وضعیت قرمز، ۴۳ شهر 
نارنجی، ۲۱۷ شهر زرد و  ۱۸۱ شهر در 
وضعیت آبی قرار دارند.با غالب شــدن 
ســویه اومیکرون در کشــور و شــروع 
پیک ششــم، پیش بینی می شــود که 
روند تغییر رنگ نقشــه کرونایی کشور، 
از رنگ هــای آبــی و زرد، بــه نارنجی و 
قرمــز، افزایش یابــد. همچنین بهرام 
عیــن اللهی، وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی با انتشــار پیامی در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: متاسفانه با 
افزایش موارد بســتری و ســرپایی باید 
اعالم کنیم که عمال وارد پیک ششــم 
شــده ایم.وزیر بهداشت افزود: توصیه 
اکید وحتــی خواهش ما رعایت همان 
راهکارهای ساده اما مهم وحیاتی است، 
استفاده صحیح از ماسک، رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی و تزریق واکسن به 
ویژه دز ســوم اســت .همچنین معاون 
درمــان وزارت بهداشــت با اشــاره به 
اینکــه پیک ســویه اومیکرون در حال 
افزایش اســت، افزود: سرایت این سویه 
شــدید بوده و بیمارســتان های کشور 
ضمن آمادگی کامل، باید دستگاه های 
اکســیژن، ونتیالتور و همچنین دارو به 
میزان کافی در دسترس داشته باشند.
سعید کریمی تصریح کرد: تنها نگرانی 
ما رعایت نشــدن دســتورالعمل های 
بهداشتی توسط مردم است و اگر شرایط 
بــدون رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بدیــن منوال ادامــه یابد در هفته های 
آتی شاهد افزایش آمار بستری و مرگ 

و میرها خواهیم بود.

نحوه ارتقای طبقه شغلی 
فرهنگیان دیپلمه اعالم شد

ســعید عسکری، سرپرســت معاونت 
برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت 
آموزش و پرورش در بخشنامه اخیرش 
خطاب به مدیران کل آموزش  و پرورش 
استان ها، به استناد نامه ارسالی از سوی 
ســازمان اداری و اســتخدامی، رونــد 
ارتقای شــغلی کارکنان دارای دیپلم با 
درنظر گرفتن ســوابق تجربی را به این 
شــرح اعالم کرده است: »نحوه ارتقای 
کارمندان در طبقات و رتبه های جدول 
حق شــغل بر اساس بخشنامه ۲۷ دی 
مــاه ۱۳۸۹ و همچنین طبقات ورودی 
در بخشــنامه دوم اردیبهشــت ۱۳۹۶ 
تعییــن می شــود و در همین راســتا 
ســقف طبقــات اســتحقاقی در تمام 
ســطوح شــغلی با رعایت تمام ضوابط 
و مقررات مربوط، بر اســاس بخشنامه 
۲۲ فروردین ۱۳۹۶ یک طبقه افزایش 
یافته اســت.همچنین بر اساس مصوبه 
۱۴ اســفند شــورای توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی، طبقه ورودی شاغلین 
در مجموعه مشــاغلی که شرایط احراز 
تحصیلــی آنها مدرک تحصیلی دیپلم 

است "طبقه ۳" است«.

 تداوم بارش  برف و باران 
کشور  در 

رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا با اشــاره به 
وضعیت بارش در کشــور، گفت: امروز 
شــنبه) ۹ بهمن ماه( دربرخی مناطق 
چهــار محال و بختیــاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، جنوب بوشــهر و ســواحل 
دریــای خزر بارش پراکنده و وزش باد 
پیش بینی می شود. یکشنبه و دوشنبه) 
۱۰ و ۱۱ بهمــن مــاه( در غالب مناطق 
کشــور آســمان صاف می باشد.صادق 
ضیاییان ضمن توصیف شــرایط جوی 
کشــور از اواســط هفته گفــت: بعد از 
ظهر دوشــنبه) ۱۲ بهمن ماه( سامانه 
بارشــی از جنوب غرب و شــمال غرب 
وارد کشور خواهد شد و روز سه شنبه) 
۱۳ بهمن ماه( در خوزســتان، شــمال 
بوشــهر و فارس، جزایر واقع در شمال 
خلیج فــارس کهگیلویه و بویر احمد و 
چهارمحال وبختیاری آغاز می شــود و 
به تدریج به اســتان های یزد، کرمان، 
خراســان جنوبی، خراســان رضوی، 
خراسان شمالی نیز کشیده خواهد شد. 

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای 
کشور خبر داد؛

کننده های  برخورد با نصب 
 کاتالیست اجاره ای 

کز معاینه فنی برای فریب مرا
مدیریــت امــور اجرایــی معاینــه فنی 
خودروهــای کشــور بــا تأکید بــر تأثیر 
کاتالیســت در بهبــود عملکرد خودروها، 
گفــت: در خصــوص کاتالیســت باید به 
مــاده ۲ آیین نامه کاهش آالیندگی هوای 
کالنشــهرها مصوب سال۱۳۹۰ در هیئت 
وزیران اشــاره کنم. امیدواریم  بر اســاس 
این ماده و دو تبصره ذیل آن؛ از یک ســو 
تولید و عرضه کاتالیست با کیفیت در کشور 
به ســبب کاهش قیمــت آن، افزایش یابد 
و از طرفــی با همکاری جمعی ارگان هایی 
همچــون وزارت صمت، ســازمان محیط 
زیست و دســتگاه های انتظامی و قضایی،  
نظــارت بر تعمیرگاه هــای متخلفی که به 
قصــد فریــب مراکز معاینه فنــی اقدام به 
نصب و اجاره کاتالیست می کنند؛ تشدید 
شود.عبدا... متولی افزود: طبق بررسی های 
انجام شده کاتالیست ۹۰ درصد از گازهای 
ســمی را بی اثر می کند، چنانچه به عنوان 
نمونه هیدروکربن های نسوخته که از موتور 
خــارج می شــوند را تبدیــل به آب و دی 
اکسید کربن می کند و یا اکسیدهای اُزت 
را به گاز اُزت تبدیل  می کند که این موارد 
بسیار در کاهش آلودگی هوا موثر هستند.

متولی، کارآیی کاتالیست های تولید داخل 
را تا مسافت ۸۰ هزار کیلومتر موثر دانست 
و افزود: بعد از طی این مسافت کاتالیست ها 
عمال کارآیی خود را از دســت می دهند و 
در ایــن صورت میزان آالیندگی خودرو تا 
۵ برابر افزایش می یابد و این نکته بســیار 
مهمی اســت که بایــد به طور جدی مورد 
توجه قــرار گیرد. چنانچــه خودروهایی 
کــه ۴ ســال از عمرشــان می گذرد حتما 
بایــد گواهی معاینــه فنی را دریافت کند؛ 
اما نکته اینجاســت که شــاید یک خودرو 
به واســطه عملکردش طی یک ســال این 
۸۰ هــزار کیلومتر را طی کنــد. بنابراین 
ایــن خودرو حتما بایــد  اقدام به تعویض 
کاتالیســت خــود کند چــون در غیر این 
صورت با  تولید حجم زیاد گازهای ســمی 
خطرناک، مــی تواند برای پاکیزگی هوا و 
در نهایت ســالمت شهروندان مضر باشد.

وی افزود: از بعد اجتماعی هر شــهروندی 
باید نســبت به سالمت شهروندان حساس 
باشد و به موقع اقدام به تعویض کاتالیست 
بی کیفیت خــودروی خود کند تا موجب 
تشــدید آالیندگــی هوا و خســارت های 
کالن ناشی از آن نشود.وی درباره استفاده 
غیرمجاز برخی افراد از کاتالیست اجاره ای، 
گفت: رانندگان باید بدانند که با اســتفاده 
از اکیپ های فنی ســیار و دســتگاه آنالیز، 
گاز خروجــی خودروهــا به هنگام تردد در 
کنار جاده کنترل می شوند و به لحاظ فنی 
ســنجش آنها انجام می شــود؛ لذا اگر در 
جریان پیگیری ها به مواردی برخورد شود 
کــه افرادی به قصد فریب مراکز فنی اقدام 
به نصب  کاتالیســت یــا  قطعات اجاره ای 
کرده اند، بــی تردید با آنها برخورد قانونی 
صورت می گیــرد و پرونده مالکین چنین 
خودروهایی به دادگستری و مراجع قضایی 
ارجاع خواهد شــد، ولی استفاده غیر مجاز 
از کاتالیســت اجــاره ای از ســوی مراکز 
معاینه فنی قابل شناســایی نیست.وی با 
اشــاره به اینکه از ابتدای ســال جاری۵۲ 
درصــد از مردودی خودروهای کشــور به 
دلیل آالیندگی خودرو بوده اســت، تاکید 
کرد: طی بررســی های صورت گرفته ۹۰ 
درصد خودروها پس از مردودی در آزمون 
آالیندگی نسبت به رفع نقص خودرو اقدام 

کرده اند .

کسیون محیط زیست:  رئیس فرا

ک را  مجلس قانون هوای پا
بازنگری می کند

رئیس فراکســیون محیط زیست مجلس 
دربــاره تغییر در متولی قانون هوای پاک، 
اظهــار کرد: در قانون هــوای پاک متولی 
مشــخص است و نقش هماهنگ کنندگی 
قانــون بر عهده ســازمان محیط زیســت 
گذاشــته شده است.ســمیه رفیعی افزود: 
ســازمان محیط زیست باید دستگاه هایی 
کــه طبق قانون وظایفــی برعهده دارند را 
دور یک میز جمع کند و از آنان درخواست 
اجرای قانون را داشته باشد. اینکه چه قدر 
در ایــن مســئله موفق عمــل کرده بحث 
دیگر است.رفیعی افزود: قانون هوای پاک 
متولی مشــخص دارد و قصدی برای تغییر 
متولــی نداریــم چراکه قانون جامع بوده و 
فرماندهی آن نیز مشــخص شده است.وی 
درباره بازنگری در قانون هوای پاک، گفت: 
قانون نیازمند بازنگری است به عنوان مثال؛ 
ماده ۱۳ و ۱۸ همپوشــانی دارد و ماده ۱۱ 
نیز دارای مشــکل است به همین دلیل به 

دنبال بازنگری آن هستیم.

خبر ویژه

نائیــب رئیس کمیســیون تلفیــق بودجه ۱۴۰۱ 
مجلس شــورای اســالمی از تصویــب افزایش ۳ 
برابری حقوق ســربازان در این کمیســیون خبر 
داد. محســن دهنوی نائــب در این باره در صفحه 
شــخصی خود در توئیتر نوشــت: هیچ سربازی در  
سال ۱۴۰۱، کم تر از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان 
دریافــت نمی کند.دهنوی ادامه داد:  طبق مصوبه 
ما در کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق سربازان در 

ســال آتی به ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد 
رسید. حقوق ماهیانه سربازان متاهل نیز ۵ میلیون 
تومان خواهد شــد.بر این اساس، به طور میانگین، 
حقوق ســربازان نسبت به امسال سه برابر می شود 
تا بخشــی از آالم این عزیزان التیام یابد  لذا حقوق 
ســربازان مجرد غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد یک 
پایور، ســربازان مجرد عملیاتی معادل  درصد یک 
پایور و سربازان متاهل معادل ۹۰ درصد یک پایور 

خواهد شد.پارســال، متوسط حقوق سربازان ۳۰۰ 
هــزار تومــان بود؛ این رقم امســال به ۱.۵ میلیون 
تومان رســید و ســال بعد باالی ۳.۵ میلیون تومان 
خواهد شــد. در ســال ۱۴۰۱، هیچ سربازی کم تر 
از ۳ میلیــون و ۳۵۰ هــزار تومان دریافتی نخواهد 
داشــت.  مصوبات کمیسیون تلفیق باید در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی به رای گذاشته شده 

و مورد موافقت نهایی قرار گیرد.

حقوق سربازان افزایش می یابد

کسیون زنان مجلس: عضو فرا

گزارش ارگان های متولی درباره زنان سرپرست خانوار با واقعیت تطابق ندارد
عضو فراکســیون زنان مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به  دستور کار روز سه شنبه ۵ بهمن در خصوص 
گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون 
زنان مجلس در زمینه حمایت از توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه دار، عنوان کرد: بر 
اساس این دستور کار مجلس، دستگاه های متولی 
از جمله معاون امور زنان و خانواده، وزارت کشــور، 
سازمان بهزیســتی در صحن مجلس، گزارشی از 
فعالیت هــای خود ارائه کردنــد اما این گزارش ها 

بــا واقعیاتی کــه ما به عنوان نماینده مردم در کف 
جامعه و در ارتباط با مردم می بینیم، تطابق نداشت.

شیوا قاسمی پور در ادامه اظهار کرد: مسئله آسیب 
پذیری زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار، نیاز به کار 
کارشناسی دقیق تر و ارائه  راهکارهای میدانی دارد 
ولی با توجه به اینکه از عمر دولت جدید، زمان زیادی 
نگذشته است؛ به عنوان فراکسیون زنان و کمیسیون 
اجتماعی مجلس تالش داریم راهکارهای رفع این 
آسیب ها را برطرف کنیم  تا بعد از گذشت سه ماه 

فرصــت، مجددا عملکرد دولت در حوزه حمایت و 
توانمندســازی زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان 
خانه دار را با اســتفاده از ابزار نظارتی  خود ارزیابی 
کنیم. نماینده مردم مریوان و ســروآباد در مجلس 
شــورای اســالمی با تأکید بر اینکه زنان سرپرست 
خانوار باید به مطالبات خود برســند، اصلی ترین 
مطالبه این قشر را مسائل معیشتی، تأمین مسکن، 
بیمه و بهره مندی از ثبات شــغلی دانســت و افزود: 
جدا از اینکه این زنان به تنهایی مسئولیت خانواده 

را بر اثر طالق، فوت همسر یا اعتباد بر عهده دارند، 
امروز در این شرایط اقتصادی با معضالت دیگری نیز 
مواجه هستند، لذا باید این مطالبات به خوبی رصد و 
برای آن ها چاره اندیشی شود.عضو فراکسیون زنان 
مجلس تأکید کرد: طی این هفته چندین دستگاه 
به مجلس گزارش دادند اما موضوعی که وجود دارد 
این است که یک دستگاه در دولت باید متولی امور 
زنان سرپرســت خانوار باشد و مسئولیت را در این 

حوزه بپذیرد.

حضور زنان در ورزشگاه؛ 

وعده محقق شده معاونت امور زنان
ورزشــگاه آزادی که پنجشــنبه هفته گذشــته میزبان بازی دو تیم 
ایــران و عراق در چارچــوب رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
فوتبــال بــود، بار دیگر حضــور زنان را به خود دید؛ زنانی که با پرچم 
های جمهوری اســالمی به دست برای تماشای بازی فوتبال شرکت 
کردند.مادری که در کنار خانواده، کالســکه فرزند خردسالشان را به 
ســمت در ورودی هدایت می کرد، دختری که با شــوق همپای مادر 
و دوســتان، پرچم ایران را تکان می داد و تنها آرزویش رســیدن تیم 
ملی به جام جهانی بود؛ بانوانی که شوق حضور در ورزشگاه را فریاد 
زدند و سرما و باران مانع این دلخوشی نشد.به عبارتی ورزشگاه آزادی 

در بازی مقدماتی جام جهانی ایران و عراق با حضور زنان رنگ و بوی 
دیگری به خود گرفت و نوید حضوری دوباره برای نیمی از جمعیت 
کشــور داشــت.حضور این بانوان در ورزشگاه را باید به نوعی مدیون 
تالش های بی بدیل و پیگیری های انسیه خزعلی، معاونت امور زنان 
و خانواده دانست که به وعده ای که در نخستین نشست خبری خود 
بــه همــه زنان داد مبنی بر اینکه به دنبال عدالت فراگیر هســتیم تا 
برای همه اقشــار جامعه به خصوص زنان ســهمی از عدالت بیابیم، 
عمل کرد.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در حاشیه 
»مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان به جام ملت های فوتبال آسیا« 

ضمن اعالم حمایت خود از حضور تماشاگران »زن« در بازی با عراق 
گفته بود که زنان برای تماشای این بازی در ورزشگاه حضور خواهند 
داشت.دغدغه دولت سیزدهم همواره رسیدگی به مسایل و مشکالت 
پیرامون زنان که نیمی از جمعیت کشــور را تشــکیل می دهند بوده 
است و حال حضور زنان در ورزشگاه آزادی شاهد این مدعا است که 
باید به فال نیک گرفت. بر اساس این گزارش، تیم ملی فوتبال ایران 
پنجشــنبه شــب با برتری یک بر صفر مقابل عراق، جواز حضور در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را کســب کرد که مهدی طارمی زننده تک 

گل این دیدار بود.
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کال جنــی، دره ای کــه نباید تنها 
کرد به آن سفر 

همیشه کشف وقایع مرموز و اسرارآمیز برای 
انسان ها جالب بوده اســت و همین موضوع 
باعث شــده تا گاهی دردسرهای بزرگی برای 
خود بوجود بیاورد. یکی از اســرارآمیزترین 
جاذبــه هایی کــه در ایــران وجــود دارد و 
عالقمندان بسیاری را ســاالنه به سمت خود 
جذب می کند کال جنی است؛ دره ای بسیار 
قدیمی که بــا در نزد بومیان بــه دره جن ها 

شهرت دارد.
کال جنی دره ای بســیار قدیمی در اســتان 
خراســان جنوبی )شــهر طبس( است که از 
دوره ساسانیان تاکنون در این مرز و بوم باقی 
مانده اســت. کال اصطالحی است که به دره 
یا مسیر ایجاده شــده توسط سیالب ها گفته 
می شــود. این دره پر رمز و راز در شمال شهر 
طبس و در اطراف روستانی ازمیغان در امتداد 
خروجی قناتی در نزدیکی آن واقع شده است. 
یک دره ی خاموش، سرد و پر از آب که در دل 
پهنه ای داغ و تب دار قرار دارد. از نظر بومیان 
این منطقه با تمامی اراضی دیگر فرق دارد و 
دلیل هم آب روانی است که در آن وجود دارد. 
حوضچه هایی با عمــق ۱.۵ متر که برای آب 
تنی در روزهای گرم تابســتان یک گزینه بی 

نقص است.

فلسفه نام کال جنی چیست؟
آنچه که برای همگان ممکن است سوال باشد، 
نام این دره در شــهر طبس است! کال جنی 
از دو بخش کال و جنی تشــکیل شده است 
که کال به معنای دره یا مســیر ایجاد شده به 
وسیله ســیالب ها بوده بخش دوم آن هم به 
دلیل ترسناک بودن این محل توسط ساکنین 

روستا بر روی آن قرار داده شده است.
بر اســاس نقش و نگارهایی که بر روی دیواره 
های بلند ایــن دره به وجود آمــده در طول 
سالیان سال، فرسایش را می توانید مشاهده 
کنید کــه دلیــل رودخانه ای خروشــان در 

روزگارانی بسیار دور بوده است.
مختصری درباره تاریخچه این دره وهم انگیز

تصاویــر و نقش و نگارهایی کــه روی دیواره 
های این دره وجــود دارد بیانگر این موضوع 
اســت که این دره در طول هزاران سال در اثر 
فرسایش و وجود جریان های آب بوجود آمده 
است. در جاهایی از این دره، آنقدر دیواره ها به 
هم نزدیک می شوند که حتی دیگر نمی توان 

آسمان را هم دید.
جالب است بدانید ســاختار این دره با زمین 
های اطرافش کامال فــرق دارد و در آن آب به 
فراوانی پیدا می شود و حتی در آن، آبشارهایی 
هم دیده می شود. در بخش هایی از این دره، 
ســاختار U شــکل دیواره ها را می بینیم که 
گاهی هم شــکل V به خودشــان می گیرند. 
کال جنی جایی است که رمز و رازها را بلعیده 

است…
به دلیل ساختار خاصی که این دره دارد، وقتی 
باد در آن می وزد، باعث تولید صداهای عجیب 
و غریب می شــود و به همین دلیل این تصور 
به وجود می آید که موجودات دیگری در آن 
زندگی می کنند. اگر از آن دســته مسافرانی 
هستید که دوست دارید مقاصد جدید را کشف 
کنید و پا به دنیایی از رمــز و رازها بگذارید، 
پیشنهاد ما این اســت که حتما سری به کال 
جنی واقع در شهر طبس نیز بزنید. وجود تونل 
ها و خانه هایی به نام گبرها در دل دیواره های 
این دره محلی برای زندگی زرتشتیان آن زمان 
بوده است. جالب است بدانید که این تونل ها 
و حفره ها در زمان ساســانیان ساخته شده و 
برای دسترسی به آن باید مسیر بسیار سختی 
را طی کنید. نکتــه ی جالبی که در خصوص 
این حفره ها وجود دارد تونل هایی است که به 
گفته باستان شناسان راهی ارتباطی بین محل 

زندگی این افراد بوده است.
یکی دیگر از دیدن های کال جنی، نخلستان 
هایی است که به خودی خود در آنجا روییده 
است و جایی اســت که در صورت سفر حتما 
باید ببینید. کال جنــی، دره ی دیواره های 
بلند است در بخش هایی از آن، به دلیل شیب 
زیادی که وجود دارد، اصال نباید وارد شد. برای 
رسیدن به کف دره هم در قسمت هایی خاص، 
باید کامال آشــنا به آنجا بود پس هیچ وقت به 
این کال بدون راهنما نروید، حتی اگر اعتقادی 

به ارواح ندارید!

گردشگری

نمایشگاه مجازی کتاب
دلشوره های خرید را از بین برد

کتاب در 14 دقیقه  خرید 
 نمایشــگاه مجازی کتاب، دومین دوره خود را 
در این روزهای ســرد برگزار می کند، اما الزم 
نیســت شال و کاله کنید و بین هزاران نفر که 
در راهروهای پرتردد نمایشــگاه، دنبال کتاب 
مورد عالقه خود می گردند، گرفتار و سرگردان 
شوید. دلتان شور ماشین تان را هم می زند که 
بدجا پارکش نکرده باشــید که دزد یا پلیس، 
آن را بــا خــود ببرند! آیا کتــاب را پیدا کنید 
یا نکنید. بســتگی به شــانس تان دارد. ممکن 
است فروشنده در کمال فروتنی به شما بگوید: 
شــرمنده! پیش پای شما آخرین نسخه اش را 

فروختم.
کتاب تهران   نمایشگاه 

همیشه همین قدر شلوغ بود
لم داده اید و همین طور که ســایت نمایشگاه 
یا پایگاه خانه کتاب را در گوشــی تلفن همراه 
یا رایانه شــخصی نگاه می کنید، کتاب مورد 
عالقه تــان را هــم می خریــد؛ بی دردســر و 
آن طــور که آزاده نظربلنــد، معاون ارتباطات 
و پاســخگویی دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهــران می گویــد فقط در ۱۴ دقیقه. این آمار 
البته حدود دو برابر بوده و سال قبل، میانگین 
معطلی و خرید کتاب در نمایشــگاه اول، ۲۲ 
دقیقه بوده است.خانم نظربلند این را هم اضافه 
کــرده کــه: روان بودن ســامانه خرید کتاب، 
افــزودن امکانات مختلف برای جســت وجو، 
تســهیل مراحل انتخاب، ثبت و خرید کتاب  
و... متوسط زمان ورود به سایت و خرید کتاب 

را به ۱۴ دقیقه کاهش داده است.
و البتــه فکــر گیر و گرفت های احتمالی را هم 
کرده اند که ۷۰ نفر را گوش بزنگ گذاشــته اند 
پــای شــماره تلفــن ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ که 
بیــن ســاعات ۹ تا ۲۲ هــر روز، هرکس کار و 
ســوالی داشت و مشــکلی برایش پیش آمده 
بود، گوشــی را بردارند و محترمانه جوابش را 
بدهند. نکته مهم این که در کنار این ۷۰ اپراتور 
خوش اخالق، نمایندگانی از شرکت ملی پست 
جمهوری اسالمی ایران، بانک عامل نمایشگاه، 
پست کتاب و ... هم حضور دارند تا اگر مشکلی 
پیشــامد کرد و تماس گیرنده سوال تخصصی 
داشــت، جوابش را بدهند و دست خالی ردش 

نکنند.
با لباس راحتی به مالقات ۲۱۰۰ ناشر بروید!

شــما کجا خواهید توانست روی ماه دو هزار و 
۱۰۰ ناشــر داخلی و خارجی را ببینید و بین 
حــدود ۲۰۰ هــزار عنوان کتاب، آن چه دلتان 
می خواهــد در کوتاه ترین زمان ممکن بخرید؟ 
حتمــاً باید ترافیک یا شــلوغی مترو را تحمل 
می کردیــد و پــول ناهار یا عصرانه را دوال پهنا 
حساب می کردید تا بتوانید کتاب بخرید. حاال 
اگر نمایشگاه از تهران بیرون رفته بود و باید به 
»شــهر آفتاب« می رفتید که قشنگ، یک روز 
اســیر بودید. خسته و کوفته با یک بغل کتاب 
می رسیدید خانه و تا چند روز درد پا را تحمل 

می کردید.
کتاب   سایت نمایشگاه مجازی 
که شما را   طوری طراحی شده 

 یاد همان شور و حال نمایشگاه حضوری 
در مصالی تهران بیندازد

نمایشگاه مجازی، هیچ کدام از این گرفتاری ها 
را نــدارد و تــازه، همان طور که می خواهید با 
لبــاس راحت منزل، البه الی این همه کتاب 
بگردید، چند صفحه از کتاب را می خوانید تا 
با نثر و قلم نویسنده و فضای کلی کتاب، آشنا 
بشــوید. قباًل تا می آمدید کتاب را ورق بزنید، 
یک نفر چپ چپ نگاه می کرد که مبادا کتاب 
را از ســکه بیندازید.نمایشگاه مجازی، بیست 
و چهار ســاعته است و درهایش را نمی بندند. 
بنابرایــن هر وقت از شــبانه روز، حتی نصف 
شــب ها عشق تان گرفت، می توانید بروید در 
سایت آن دور بزنید، کتاب انتخاب کنید و در 
ســبد عالقه مندی ها یا خریدهایتان بگذارید. 
البتــه هر وقت پولش را بدهید، خرید شــما 
کامل شــده است. یک وقت فکر نکنید چون 
ســبدتان را پر کتاب کرده اید، ناشر برای شما 
نگه می دارد. هر وقت دست کردید جیبتان و 
کتاب هایتان را با ۲۰ درصد تخفیف خریدید، 
برایتان پیامک می آید و از آن به بعد خواهید 
توانســت خریدتان را ردگیری کنید و ببینید 

کجاست. 
 شرکت پست

کتاب ها حاضر به یراق برای ارسال 
کتاب را که از اینجا خریدید، دیگر با شــرکت 
پست جمهوری اسالمی طرفید. البته نه ناشر و 
نه خانه کتاب و ادبیات از خود سلب مسؤولیت 
نمی کننــد. آن ۷۰ نفری که گفتم خدمتتان، 
برای همین گوش به زنگ اند تا اگر مشــکلی 
حادث شــد، علتش را بررسی کنند، اما پست، 
بسته های نمایشگاه مجازی کتاب تهران را در 
اولویت ارســال قرار می دهد و به گفته حسین 
صفــری، معــاون اجرایی دومین نمایشــگاه 
مجــازی کتاب تهران، »اولویت شــرکت ملی 
پست جمهوری اسالمی ایران در ایام برگزاری 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رساندن 
هر چه سریع تر بسته های نمایشگاه است و برای 
این منظور نشان نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

روی این بسته ها درج شده است.«

محققان گزارش می دهند که درمان های ضد ویروسی کووید ۱۹ 
در برابر سویه اومیکرون بهتر از درمان های آنتی بادی عمل می کند.

 به گفته محققان، دلیل آن این اســت که درمان های ضدویروســی 
برای مختل کردن ساخت پروتئین های مهم ویروس کرونای جدید 

طراحی شده اند.
مطالعات نشــان می دهد از آنجایی که ســویه اومیکرون به ســویه 
غالب کووید ۱۹ تبدیل شده است، درمان های ضدویروسی بهتر از 

درمان های آنتی بادی عمل می کنند.
محققان دانشــگاه ویسکانســین آمریکا گزارش دادند که دو داروی 
ضدویروســی »مولنوپیراویر« و داروی داخل وریدی »رمدسیویر« 

به اندازه انواع قبلی کروناویروس جدید در درمان ســویه اومیکرون 
مؤثر بودند.

محققان مشــاهده کردند چهار درمان آنتی بادی همگی در درمان 
 Eli اومیکرون، تأثیر کمتری داشــتند، به طوری که آنتی بادی های
Lilly و Regeneron به هیچ وجه قادر به درمان ویروس نیستند.

بــا این وجود، یافته های مربــوط به درمان های آنتی بادی به اندازه 
کافی قطعی بودند که ســازمان غذا و دارو آمریکا، مجوز اســتفاده 
اضطراری این دو دارو که زمانی پیشــگامان درمان آنتی بادی علیه 

این بیماری بودند، را لغو کرده است.
دکتــر »ویلیــام النــگ«، در این باره می گوید: »بیشــتر داروهای 

ضدویروسی در مرحله مهم در توانایی ویروس برای هدایت ساخت 
پروتئین هــا )پاکســلووید( اختالل ایجاد می کننــد یا باعث ایجاد 
خطا در تولید پروتئین می شوند که نتیجه آن، تولید پروتئین های 

غیرفعال )مولنوپیراویر( است.«
النــگ افزود: »یکــی از درمان های آنتی بادی، "ســوتروویماب"، 
همچنــان کار می کنــد، زیرا بخــش پایدارتــری از ویروس را که 
تحــت تأثیــر جهش های اومیکرون قرار نگرفته اســت، هدف قرار 
می دهد.«در این بین، کارشناسان توصیه می کنند همچنان واکسن 
کووید مطمئن ترین راه برای پیشگیری از بیماری و دوری از بستری 

شدن در بیمارستان است.

تاثیر درمان های ضدویروسی در مقابله با سویه اومیکرون

دریچه علم

كارتون 

»هیچکس منتظرت نیست«؛

 قصه هایی از زنان کارتن خواب
محســن اســالم زاده کارگردان مستند »هیچکس 
منتظرت نیســت« درباره موضوع مســتند و مراحل 

تولید آن توضیح داد.
محســن اســالم زاده کارگردان مستند »هیچکس 
منتظرت نیســت« که در چهلمین جشــنواره فیلم 
فجــر حضــور دارد درباره موضــوع این فیلم عنوان 
کرد: مســتند »هیچکس منتظرت نیســت« درباره 
فعالیت ها و شــخصیت سپیده علیزاده روانشناس و 
فعال اجتماعی اســت که حدود ۱۰ ســال در زمینه 
آسیب های اجتماعی کار کرده و مدیر گرمخانه ای 

در شوش است.
او افزود: »هیچکس منتظرت نیست« حول شخصیت 
ســپیده علیزاده و یکی از مددجویان ســابقش به نام 

منا است.
این مستندســاز اظهار کــرد: »هیچکس منتظرت 
نیســت« در کنــار موضــوع اصلــی و پرداختن به 
شــخصیت ســپیده علیزاده، وارد قصه هایی از زنان 
کارتــن خــواب و ترک کرده های اعتیاد که به او پناه 

آورده اند، می شود.
کارگردان مستند »آقای دادستان« بیان کرد: یکی از 
شخصیت های دیگری که می توان گفت شخصیت 
دوم مســتند اســت، زنی اســت به نام منا که حدود 
بیســت و چهار سال کارتن خواب، خالفکار و معتاد 
بوده و اکنون چهار ســال اســت که ترک کرده و در 
گرمخانه به عنوان معاون سپیده علیزاده فعالیت دارد 

و به دنبال پیدا کردن خانواده اش است.
کارگردان مســتند »تنها میان طالبان« با اشــاره به 
ایده این مســتند توضیح داد: به سفارش شهرداری 
تهران برای ســاخت مجموعه تلویزیونی در مناطق 
جنوبی و حاشــیه ای شــهر بودم که با علیزاده آشنا 
شــدم و احساس کردم که این شخصیت حرف های 
بســیار زیــادی برای گفتــن دارد و می توان از زاویه 

دید او مستند ساخت.
کارگردان »اهل سنت در ایران« توضیح داد: سپیده 
علیــزاده در دل اتفاقــات بدی اســت ولی با انرژی و 
انگیــزه ای کــه دارد به دنبال نجات آدم هاســت و با 

توجه به اینکه روانشناس است به صورت آکادمیک 
روی آسیب های اجتماعی کار کرده است.

کارگردان مستند »به دنبال صلح« درباره پیش تولید 
و مراحل تولید مســتند مطرح کرد: مدت زمانی بود 
که بحث آسیب های اجتماعی مطرح شده بود ولی 
به ســوژه اصلی نرســیده بودیم از آنجا که من بیشتر 
به عنوان مستندساز بحران آثار سیاسی و اقتصادی 

کار کرده بوذم نیازمند تغییر ژانر بودم.
کارگردان مســتند »شــیخ صباح« ادامه داد: پیش 
تولید این اثر را براســاس آشــنا شــدن با علیزاده و 
در زمانی که برای ســاخت مســتندی به ســفارش 
شهرداری تهران به نام »فراموش شدگان خوالزین« 

کار می کردم، آغاز کردم.
او بیان کرد: حدود ۲ ماه مراحل پیش تولید و تحقیق 
زمان برد و تولید فیلم از ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۹ شروع 
شد و تا تیرماه ۱۴۰۰ به صورت متناوب برای حدود 

۳۰ جلسه طی ۳۰ روز ضبط داشتیم.
کارگردان مستند »روز ناتمام من و فرمانده« درباره 

مشــکالتی که برای ســاخت این اثر وجود داشــت، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه وارد یک فضای زنانه در 
مرکز نگهداری زنان شده بودیم هر روز یک معضل و 
مشکل جدید اتفاق می افتاد و فضا خیلی سنگین بود.
اســالم زاده اظهار کرد: گاهی اوقات در پارک شوش 
به دوربین حمله می شــد، ســاعات زیادی در پاتوق 
هــای مواد مخدر بودیم که ضمانتی نبود تجهیزات 
مان را از دســت ندهیم، شــب و روزهای بسیاری را 
از کانــال هــای فاضالب تهران و زیــر پل هایی که 
کارتــن خــواب ها در آنجا زندگــی می کنند، برای 

تصویربرداری حضور داشتیم.
کارگــردان مســتند »مدافعان آمرلــی« بیان کرد: 
سخت ترین لحظه هایی که در این مستند به تصویر 
کشــیدیم جدا کردن کودکی از مادر معتادش برای 
جلوگیــری از فــروش کودک و بــی تابی های مادر 
بــود و در مــورد دیگر نگرانی برای نجات دختری که 
فروخته شــده بود و منتظر بودیم تا پلیس او را پیدا 

کند و نجات دهد.

او ادامــه داد: بخشــی از تولید »هیچکس منتظرت 
نیست« در ماه رمضان بود و بچه های تیم کارگردانی 
در هوای گرم در حالیکه روزه بودند پای کار ایستادند 
و با وجود روزهای ســخت سعی کردیم تولید خوبی 

داشته باشیم.
جشــنواره فیلم فجر فرصتی برای سنجیدن 

کارگردان عملکرد 
کارگردان مســتند »پیمان های بلند« با اشــاره به 
حضور موفق این اثر در جشــنواره ســینماحقیقت 
مطرح کرد: حضور »هیچکس منتظرت نیست« در 
جشــنواره فیلم فجر اهمیت ویژه دارد چون اصحاب 
رســانه و منتقدان بیشــتری آن را خواهند دید و  زیر 
ذره بین می رود و در این روند کارگردان فرصت پیدا 

می کند تا عملکرد خود را بسنجد.
کارگردان مســتند »قیام صحرا« خاطرنشــان کرد: 
فضای جشــنواره فیلم فجر با توجه به محدود بودن 
آثار حاضر در آن فضای جدی تری است و به لحاظ 

فنی و محتوایی فیلم دقیق تر سنجیده می شود.
بخش مستند کالس درس کارگردانان

کارگردان مســتند »قربانیان شیمیایی« بیان کرد: 
بخش فیلم مســتند جشــنواره فیلــم فجر کالس 
درســی بــرای کارگردان اســت که ببینــد کار چه 
 بازخوردی دارد و بتواند برای ادامه فیلمســازی اش 

تصمیم بگیرد.
کارگردان مســتند »دژبان شــرق« توضیح داد: در 
جشــنواره فیلم فجر تنها به یک فیلم مستند جایزه 
تعلق می گیرد و شاید من شانس زیادی برای دریافت 
جایزه نداشــته باشم ولی اکران فیلم و حضور مردم، 
منتقدان و اصحاب رســانه برای تماشای کار در این 
رویداد هنری دغدغه من است که خوشبختانه قرار 

شده تا ۳ اکران به کار داده شود.
محسن اسالم زاده در پایان گفت: وقتی در جشنواره 
فیلم فجر کار، درست دیده و نقد شود خستگی کار و 
سختی ای که کشیدیم از تنمان در می رود و امیدوارم 
اکران آثار مســتند موفق باشــد و تماشاگران از فیلم 

خوششان بیاید.

پرده نقره ای 

 قیمت مسکن 
 و اجاره با مردم 

چه كرده!
افزایش سرسام آور 

قیمت مسکن و اجاره بها 
به خصوص در كالنشهرها 

كه زندگی بسیاری از 
مردم را با چالشی اساسی 

مواجه كرده، سوژه 
كارتونی از مهناز یزدانی 
در صفحه اینستاگرامش 

شد

فرهنگ و هنر


