
گران شد خرید سربازی 

کچری از  سربازی در بودجه میزبانی ال
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   خرید ســربازی بعد از ســه ســال توقف بار دیگر در حال برگشــت به بودجه اســت، اما 
مصوبــه کمیســیون تلفیــق بــرای خرید، عجیــب و قابل تامل بــوده و بیانگر افزایش هزینه 
تا ۲۴۰۰ درصدی نسبت به آخرین دوره فروش در بودجه ۱۳۹۷ است.  اخیرا در جریان 
بررســی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ در کمیســیون تلفیق مجلس، موضوع خرید ســربازی 

 مصــوب شــد کــه طــی آن دارنــدگان مــدرک تحصیلــی کاردانــی و کمتــر از آن بــا پرداخــت 
۲۵۰ میلیون تومان، کارشناســی و کارشناســی ارشــد با  ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان 
تر از آن در تمامی رشته ها با پرداخت  مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و باال

 | صفحه 3 ۶۰۰ میلیون تومان امکان خرید و معافیت خواهند داشت...

 رهبر معظم انقالب در دیداربا تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی

کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست
صفحه 2 
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از سوی رئیس هیئت  رئیسه صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت اعالم شد

قدردانی از وزیر نفت 
برای تأمین 

پایدار سوخت
     رئیــس هیئــت  رئیســه صندوق هــای 
انتشــار  بــا  نفــت  صنعــت  بازنشســتگی 
پیامــی در صفحــه شــخصی خود در توئیتر 
از وزیــر نفــت بــرای تأمیــن پایدار ســوخت 

قدردانی کرد...

دستور رئیس جمهور برای عقب نشینی
 از حریم ساحل؛

۲۰ روزه، بدون استثناء!
     رئیس جمهــور در دســتوری صریــح  
همه دســتگاه های دولتی را بدون اســتثنا 
موظــف بــه آزادســازی مناطــق ســاحلی 
تصرف شــده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر 

از ساحل کرد...  | صفحه 2  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ح  تصویب یک فوریت طر
اصالح قانون مجازات 

استفاده کنندگان غیرمجاز
4

پافشاری در بازگشت 
محدودیت های کرونایی

7

 انتقادنماینده مجلس از 
»مرض بی خیالی « دولت 

در مواجهه با گرانی ها
2

مشکالت بازار سرمایه 
پابرجا خواهد بود

3

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
ح جدول ذیل  به شر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 نوبت دوم

لومینیومــی بــه شــرح جــول ذیــل و برابــر  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای خریــد انــواع کابــل فشــار متوســط آ
مشــخصات فنــی پیوســت اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا 
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: wwwsetadiran.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. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه مورخ 1400/11/10

آخرین مهلت زمانی دریتف اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 

کت های الف و ب: روز شنبه مورخ 1400/11/30 ساعت 11 )یازده صبح( خواهد بود.  گشایی پا زمان باز
تاریــخ تشــکیل جلســه افتتــاح پــاکات ج )پیشــنهاد قیمــت( پیشــنهاد دهنــدگان بــا ملحــوظ قــرار دادن زمــان جهــت بررســی مشــخصات فنــی پیشــنهاد دهنــدگان توســط 

رگانــی در جلســه گشــایش پــاکات الــف و ب بــه اطــاع شــرکت کننــدگان در مناقصــه خواهــد رســید.  کمیتــه فنــی باز
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیــه و تســلیم 
ر در فراخــوان واصــل شــود مطلــق ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  نمایــد و بــه پیشــنهادی فاقــد امضــا مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــر

نوع اعتبار مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه )به ریال( موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 

لومینیومی ۲37-14۰۰ تجدید خرید انواع کابل فشار متوسط آ
ح های عمرانی 911/۰۰۰/۰۰۰)شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰9۰۰3۰۰۰۲۲4(  طر

کتهای الف:  گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
آدرس: ارومیه- بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش شرکت توزیع نیروی برق استان تلفن 3110-044 داخلی 4339

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 1456 

دفتر ثبت نام: 88969737 - 021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 04432232113

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام  / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
( و ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی و ســایت ملــی  ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــاع رســانی معامــات صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر

مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرس هــای WWW.tavanir.org.ir و WWW.Waepd.ir و Iets.Mporg.ir قابــل مشــاهده اســت. 
توضیح: سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است. 

شناسه آگهی 1269424

سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

1۲315 لنج باری 
بندرعباس

به استناد رونوشت سند شماره 136۲۲ 
خ 14۰۰/۰6/3۰  با شناسه سند  مور

14۰۰11453814۰۰۰۰17دفتر اسناد 98 دیر 
قایان مهدی عبداله زاده فرزند  آ
احمد و عبداله حاجی پور فرزند 

احمد)هرکدام نسبت به 1/5 دانگ(
3 دانگ سهام خود در مالکیت 

لنج باری  به شماره ثبت 1۲315- 
بندرعباس را به خانم المیرا عبدی پور 
فرزند عبداله انتقال قطعی داده اند. 

مراتب به استناد ماده ۲5 قانون 
گردد. گهی می  آ دریایی ایران 

شناسه آگهی: 1268129

سیاست خارجی

خط قرمز تسویه حساب های سیاسی
   محمدمهدی مظاهری

استاد دانشگاه
در هفتــه هــای اخیر عرصه سیاســت 
خارجی کشــور با تحوالت گسترده ای 
روبرو بوده و فراز و نشــیب های مختلفی 
را تجربه کرده اســت؛ در کنار مذاکرات 
هســته ای در وین برای تعیین تکلیف نهایی برجام، شــاهد سفر 
وزیر امور خارجه کشــورمان به عمان، قطر و چین و ســفر رئیس 
جمهور به روسیه نیز بوده ایم. سفرهای متنوعی که نشان می دهد 
بازار رایزنی ها و چانه زنی های دیپلماتیک در ســطوح منطقه ای 
و جهانی همچنان داغ است و دولت ایران می کوشد در بحبوحه 
بحران هــا و چالش هــای داخلی و بین المللی، منافع ملی را حفظ 

کند و ارتقاء دهد.
با این وجود مروری بر سفرها، جهت گیری ها و تصمیمات اتخاذ 
شده اخیر نشان از وجود نوعی تداوم در رویکرد سیاست خارجی 
کشور دارد. در مذاکرات وین شاهد هستیم که با وجود تمایل تیم 
مذاکره کننده جدید ایرانی به ایجاد شرایط و توافقات جدید، در 
نهایت قرار بر این شد تا ادامه مذاکرات بر اساس توافقات صورت 
گرفته در شش دور اخیر که در دولت قبل انجام شده بود، صورت 
بگیرد و حتی سیستم رد و بدل کردن پیغام با آمریکا توسط سایر 
طرفهای برجام در صورت لزوم جای خود را به مذاکرات مستقیم 
با این کشور بدهد. در عرصه منطقه ای نیز هر چند گفت و گوها با 
عربستان به روال قبل به صورت الکپشتی در جریان است، باز هم 
عمان و قطر به عنوان کشــورهای عرب همســایه ای که مناسبات 
نسبتاً دوستانه تری با ایران دارند، میزبان وزیر امور خارجه کشورمان 
بودند تا بتوانند در صورت امکان کمکی به گشایش اوضاع نابسامان 
منطقه بکنند. در سفر به چین نیز آغاز اجرایی شدن توافق بیست 
و پنج ســاله ای که  قبال مذاکرات و بحث های نهایی در مورد آن 

صورت گرفته بود، با همان شرایط و وضعیت سابق اعالم شد.
سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه نیز به نظر می رسد دستاورد 
ملموسی نداشته و صرفا محل برخی رایزنی ها بوده است. هر چند 
که این امر نیز مسبوق به سابقه است و پوتین بار دیگر نشان داد تا 
زمانی که نتواند با ورق ایران، دست باالیی در بازی های منطقه ای 
و جهانی به دست آورد، نه تنها حاضر نیست گامی مثبت به نفع 
کشورمان بردارد، بلکه حتی در مواردی آداب اولیه دیپلماتیک را نیز 
در برخورد با رئیس جمهور کشورمان رعایت نمی کند و با وقاحت 
به سخنگوی دولت آمریکا تبدیل می شود و سعی می کند گزینه 
»توافق موقت با غرب« را به بهایی گزاف به ایران بفروشد! بنابراین 
عرصه سیاســت خارجی کشــور هر چند پر رفت و آمد و حاوی 
تحوالت بسیار بوده، اما مرور دستاوردها و نتایج آن نوعی تدوام در 
سیاست های ایران و طرف های مقابل ایران را نشان می دهد. البته 
تشابه سیاست خارجی دولت قبلی با دولت کنونی ایران فی نفسه 
چیز بدی نیست و حتی می تواند نشانه شکل گیری نوعی بلوغ، 
رویکرد واقع گرایانه و مبتنی بر عقالنیت در عرصه روابط خارجی 
باشد؛ با این وجود تأسف بار این است که برای برخی که بیش از 
منافع ملی، دل در گرو منافع جناحی، گروهی و حتی فردی دارند، 
همین سیاست ها زمانی که از سمت جناح مقابل اجرایی می شد، 
خیانت، وطن فروشی، وادادگی در برابر غرب و ... تلقی می گردید، 
اما حال که از ســوی جناح خودی به کار گرفته می شــود، سراسر 
حکمت آمیز و در جهت منافع ملی تعبیر می شود.  البته در مقطع 
کنونی نیز برخی فعاالن جناح مقابل از پای ننشسته اند و با پررنگ 
کردن مشــکالت و نقاط ضعف ســفرهای خارجی مقامات فعلی 
کشورمان می کوشند ناکارامدی، نابلدی و بی تجربگی آنها را به 
رخ بکشند و دیپلمات ها و مذاکره کنندگان کشور را ضعیف و غیر 
قابل اعتماد جلوه دهند. غافل از اینکه در هر دو مقطع )دولت قبلی 
و دولت کنونی( کشورهای رقیب و دشمن با چشم هایی کاماًل باز 
نظاره گر دعواهای درون گروهی و جناحی ما بوده و هستند، نهایت 
بهره را از آن می برند و با مشــاهده این درگیری ها و خودزنی های 
داخلی، موضعشان را قوی تر کرده و  بر سخت گیری و شروط غیر 
منطقی شان در قبال ایران می افزایند؛ معضلی که دود آن به طور 
مستقیم به چشم ملت ایران می رود و بار فشارهای مضاعف بر آنها 
را سنگین تر می کند.  نکته قابل تأملی که در اینجا وجود دارد و 
یکبار برای همیشه باید سر آن به توافق برسیم این است که به دلیل 
حساسیت های خاص عرصه سیاست خارجی و تأثیرات گسترده و 
مستقیم آن روی منافع، امنیت و اقتصاد و معیشت کشور، این حوزه 
باید در محدوده خط قرمز تسویه حساب های سیاسی قرار بگیرد 
و  بــه هیــچ عنــوان به عرصه ای برای جوالن برنامه ها و بازی های 

سیاسی و جناحی تبدیل نشود.  
کشــور ما در ســالهای اخیر تحریم ها و مشکالت بی سابقه ای 
را متحمل شــده و این امر هزینه های زیادی برای مردم ایران 
داشــته اســت؛ بنابراین در مقطع کنونی اولویت همه دلسوزان 
مردم و کشــور باید رفع این تحریم های ظالمانه و بازگردادن 
کشــور به مســیر تعامل طبیعی با جهان خارج باشــد. این امر 
میسر نمی شود مگر اینکه ما بتوانیم در عرصه داخلی به نوعی 
اجماع گفتمانی پیرامون بســیاری از مســائل به ویژه در حوزه 
جهت گیری های سیاســت خارجی برســیم. در شــرایطی که 
توازن و سلســله مراتب قدرت در عرصه بین المللی نســبت به 
ســالهای اولیه انقالب اســالمی تا حدودی متحول شده، الزم 
اســت تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی کشور با مشورت 
و همفکری عقالی جامعه و کارشناســان زبده ودلســوز از همه 
طیف های سیاسی، پیرامون جهت گیری ها و ابزارهای سیاست 
خارجی و نحوه تعامل موفق با جهان به یک اجماع جدید برسند 
و اصولی را طراحی و مشخص کنند که هم جوابگوی نیازهای 
ایران امروز باشــد و هم ریشــه جناح بازی در عرصه سیاســت 

منبع: خبرآنالینخارجی را بخشکاند.    

یادداشت

پرداخت قطره چکانی و بالتکلیفی 
کره جنوبی دارایی های ایران در 

هشت میلیارد دالر از دارایی های ایران را که مربوط 
به خرید فرآوده های نفتی است، به بهانه تحریم های 
آمریــکا بلوکــه کرده و منتظر صــدور اجازه ایاالت 
متحده است، این کشور طی سال های گذشته تنها 
وعده هــای بی عمــل داده و بدهی خود به ایران را به 

صورت قطره چکانی پرداخت کرده است.
 آزاد سازی دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های 
برخی کشورهای غربی و متحدان شرقی آنها مانند 
انگلیس، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن مطالبه ای حقوقی 
و منطقی است. دارایی هایی که اگر در چرخه اقتصادی 
کشورمان قرار گرفته بود، منافع بسیاری برای مردم 
ایران به همراه داشت. دولت سیزدهم پس از انتخاب 
کابینه و آغاز به کار خود در شهریورماه بر مطالبه اموال 
بلوکه شده کشورمان تاکید کرده است، اوایل شهریور 
ماه  محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور از تماس 
تلفنی آیت اهلل رئیسی با برخی همتایان خارجی با 
هدف گشایش در پول های بلوکه شده ایران خبر داد و 
مسئوالن و مذاکره کنندگان کشورمان نیز با قاطعیت 

پیگیر مطالبات ایران هستند.
کره جنوبی یکی از کشــورهایی اســت که سال ها 
از پرداخت بدهی خود به ایران ســرباز زده اســت، 
هشــت میلیارد دالری این کشور به ایران مربوط به 
خریــد فــرآورده های نفتی ایران پیش و پس از آغاز 
تحریم های ظالمانه آمریکا است، که طی سال های 
گذشته مقامات کشورمان بارها آن را مطالبه کرده و 
راهکارهای متعددی برای بازگشت این بدهی ها به 
کره جنوبی پیشنهاد داده اند. در مقابل مقامات کره 
جنوبی که منتظر صدور اجازه از سوی آمریکا بودند، 

طی سال های گذشته تنها وعده های بی عمل 
داده اند.

بیانیه های بی اساس و پرداخت های 
قطره چکانی

پس از ســفر چوی جونگ کان، معاون وزیر خارجه 
کــره جنوبــی به وین و دیدارش با علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد 
کشورمان در وین، در روز ۱۷ دی ماه، وزارت خارجه 
کره جنوبی در بیانیه ای از موافقت با آزادسازی فوری 
پول های بلوکه شده ایران خبر داد. در این بیانیه آمده 
بود: دو طرف توافق کردند کارشناسان دو کشور برای 
بحث پیرامون مسائل مرتبط با انتقال پول های بلوکه  

شده رایزنی های کاری انجام دهند.
کره جنوبی با وجود صدور بیانیه رســمی در مورد 
آزادسازی فوری پول های بلوکه شده ایران،  مطالبات 
کشورمان را تسویه نکرد و پرداخت قطره چکانی را 
آغاز کرد. با وجود صدور این بیانیه رسمی کره جنوبی 
به جای آنکه مطالبات ایران را تسویه کند پرداخت 

قطــره چکانی بدهی های خــود را آغاز کرد. وزارت 
خارجه کره جنوبی روز ۲۲ دی ماه اعالم کرد آمریکا 
به دولت این کشور مجوز داده است تا غرامت معوقه 
یک شرکت ماشین سازی ایرانی به مبلغ »۶۳ میلیون 
دالر« را پرداخت کند. بنابر اعالم این وزارتخانه، اداره 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، 
اوفک، با صدور یک »مجوز ویژه« در به سئول اجازه 
داده تا بدهی خود به شــرکت صنایع ماشین سازی 

بزرگ دیانی را تسویه کند.
پس از ده روز وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی روز ۲ 
بهمن در بیانیه ای اعالم کرد که این کشور ۱۸ میلیون 
دالر از دارایی های مسدودشده ایران را به عنوان بدهی 
حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت 
کرده تا ایران به حق رای دســت بیابد و تاکید کرد 
که این پرداخت با همکاری آمریکا و ســازمان ملل، 
پس از درخواست ایران از کره جنوبی برای پرداخت 

بدهی های اضطراری انجام شده است.
مجیــد تخت روانچی، ســفیر و نماینده جمهوری 
اســالمی در ســازمان ملل نیز ضمن تایید این خبر 
گفت که به محض وصول این پول در نیویورک، حق 
رای ایران باید بازگردد. دبیرکل سازمان ملل روز ۲۱ 
دی در نامه ای به مجمع عمومی این سازمان، از ایران 
به عنوان یکی از کشورهایی نام برد که به دلیل تأخیر 
طوالنی در پرداخت بدهی های شان، حق رأی خود را 

در این سازمان دست داده اند.

نامه نگاری با مرکز بین المللی 
حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری

روز ۹ بهمن، یک رســانه کره ای گزارش داد، بانک 
مرکزی ایران در نامه ای خطاب به مرکز بین المللی 
حل وفصل اختالفات ســرمایه گذاری، خواســتار 
بازگردانده شــدن دارایی های بلوکه شــده ایران در 
بانک های کره جنوبی شــده اســت. شبکه کی. بی. 
اس ورلد، در این گزارش نوشت که بانک مرکزی ایران 
چندی پیش نامه ای به مرکز بین المللی حل وفصل 
اختالفات سرمایه گذاری )ISDS( ارسال کرده و در 
آن از سئول خواسته است تا دارایی های مسدود شده 
ایران در حساب های بانکی کره جنوبی را آزاد کند.

یــک مقــام وزارت امورخارجه کره جنوبی گفت که 
سئول در ماه سپتامبر این نامه را دریافت کرده است 
و همچنین مدعی شد که کشورش قصد دارد موضوع 
دارایی های مســدود شــده ایران تحت تحریم های 
آمریکا را حل وفصل کند. بنابراین گزارش، درصورتی 
که دو کشور طی شش ماه پس از قبول این نامه هیچ 
راه حلی برای رفع این مناقشه از طریق مذاکرات پیدا 
نکنند، ایران احتماال به مرکز بین المللی حل و فصل 

اختالفات سرمایه گذاری شکایت خواهد کرد.
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سیاست 2

هشدار نماینده مجلس
درباره سال 14۰1

یــک نماینده اصولگرای مجلــس یازدهم اظهار 
داشــت: هشــدار می دهم این رویکردها اگر ادامه 
پیدا کند، به سمتی خواهیم رفت که سال ۱40۱ 

شاهد شورش های عظیم اجتماعی باشیم.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی نگاهی 
بــه الیحه بودجه ۱40۱ می اندازیم، می بینیم که 
ریل گذاری در برخی جاها درست نیست. مثاًل در 
بحث بودجه آسیب های اجتماعی درصد کمی به 
این حوزه اختصاص داده شده و یا در موضوع مهم و 
حساس ارز ترجیحی، دولت دچار اشتباه شده است.

یک هشتم از عمر دولت سیزدهم گذشته است، ولی 
همچنان گشایش خاصی در حوزه اقتصاد رخ نداده 
و مردم به سنوات گذشته، قناعت و کوچک کردن 
سفره ها را در پیش گرفتند تا با این رویکرد بتوانند 
تاب آوری خود در برابر فشارهای بی سابقه اقتصادی 

را باال ببرند.
حــال، دولت ســیزدهم به اولیــن تجربه خود در 
بودجه نویسی رسیده است؛ بودجه ای که منتقدان 
زیادی دارد و خبر حذف ارز ترجیحی در آن، صدای 

نمایندگان همسو با دولت را هم درآورده است.

احمــد نــادری، نماینده تهران یکی از آن دســت 
اصولگرایانی اســت که می گوید اگر برخی رویه ها 

تغییر نکند، کیان نظام به خطر
 می افتد.

او گفت: آواربرداری از فجایعی که دولت نئولیبرال 
آقای روحانی در هشت سال به بار آورد، نیاز به زمان 
دارد و طبیعی است که دولت سیزدهم در شش ماه 
نمی تواند معجزه کند، اما موضوع حائزاهمیت این 
اســت که دولت نوپا باید ریل گذاری هایش درست 

باشد.
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس افزود: وقتی 
نگاهی به الیحه بودجه ۱40۱ می اندازیم، می بینیم 
که ریل گذاری در برخی جاها درست نیست. مثاًل در 
بحث بودجه آسیب های اجتماعی درصد کمی به 
این حوزه اختصاص داده شده و یا در موضوع مهم و 
حساس ارز ترجیحی، دولت دچار اشتباه شده است.

این چهره اصولگرای مجلس یازدهم اظهار داشت: 
هشــدار می دهم این رویکردها اگر ادامه پیدا کند، 
به ســمتی خواهیم رفت که ســال ۱40۱ شاهد 

شورش های عظیم اجتماعی باشیم.

انتقاد نماینده مجلس از »مرض بی خیالی« 
دولت در مواجهه با گرانی ها

نماینده اردبیل گفت : طی ۳ الی 4 ماه گذشته 
شــاهد چند برابر شــدن قیمت اقالم مورد نیاز 
مردم هســتیم، متاســفانه دولت و مســئوالن 

مربوطه مرض بی خیالی
 گرفته اند.

صدیف بدری در نشســت علنی دیروز )یکشنبه 
۱0 بهمن ماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شفاهی خود خطاب به دولتمردان گفت: با توجه 
با شــرایط اقتصــادی و گرانی های اخیر طی ۳ 
الی 4 ماه گذشــته شاهد چند برابر شدن قیمت 
اقالم مورد نیاز مردم هستیم، متاسفانه دولت و 

مسئوالن مربوطه مرض بی خیالی 
گرفته اند.

نماینــده مردم اردبیل و نمین و نیر و ســرعین 
در مجلــس یازدهــم اظهار کــرد: هرگاه بحث 
می شــود چرا گرانی رخ داده، می گویند شرایط 
کشــور اینطور است! قیمت برنج نسبت به سال 
گذشته بیش از ۱۲0 درصد و قیمت لبنیات بیش 
از ۵0 درصد افزایش داشــته اســت. مسئوالن و 
وزرای مربوطه در این خصوص می گویند شرایط 

اقتصادی اینطور اســت و موضوعات را به تعیین 
تکلیف مذاکرات حواله می دهند!

وی افــزود: درخصوص حذف ارز 4۲00 تومانی 
دولت باید توجیه و برنامه عملیاتی ارائه دهد که 
در این راستا اقدامی نکرده است؛ این موضوع به 
بازار درز می کند و شاهد متالطم شدن این حوزه 
هســتیم؛ هنوز ارز 4۲00 تومانی حذف نشده، 
سبب افزایش قیمت ها در حوزه نهاده های دامی 
شــده، لذا شــاهد آثار منفی آن در حوزه تولید 

مرغ هستیم.
بدری خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی ۳ الی 4 
ساعته با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در راستای بررسی 
دالیل و برنامه دولت درخصوص حذف ارز 4۲00 
تومانی شد و خاطرنشان کرد: از هیات رئیسه و 
کمیسیون آموزش درخواست می شود ایرادات 
شــورای نگهبــان درخصوص الیحه رتبه بندی 
معلمــان را هر چه ســریعتر برطرف کند تا این 
موضوع تا قبل از پایان ســال در احکام معلمان 

اعمال شود.

اخبار كوتاه

نیروهای ارتش اوكراین در 
مواضع خود در جبهه شرقی 

EPA /این كشور
اردوگاه آوارگان 
جنگی در 
عفرین سوریه/ 
خبرگزاری 
آناتولی

گزارش تصویری

سیاست های ضد و نقیض برای رسیدن به منافع انحصاری

چرا روسیه از برجام حمایت می کند؟
همزمان با ادامه مذاکرات وین بعد از تغییر دولت 
در ایران و به ویژه با مواضع گاهی ضد و نقیض 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسها در این گفت 
وگوها، تحلیل های متفاوتی از نقش روسیه در 
این مذاکرات و تمایالت واقعی آنها در موفقیت 
برجام شکل گرفت در این میان برخی معتقدند 
پوتین و دولتش از احیای برجام و کاهش تنش 
بین ایران و غرب بطور کامل حمایت نمی کنند 
چراکه برجام به نفع روسها نیست. برخی هم بر 
این باورند مسکو طرفدار نسخه محدودتری از 
توافق برجام است به طوری که ایران همچنان 
بشکل نسبی ذیل فشارهای جهانی قرار بگیرد 
و از این طریق وابستگی هایی به روسیه داشته 
باشد.  سابقه تحوالت دویست ساله گذشته در 
فقره روابط ایران و روس، عقبه استعماری روسیه 
در ایران و جدا کردن بخشــهایی از کشورمان، 
رفتار مسکو در نسخه اوریجینال برجام، سهم 
روسیه از بازار جهانی نفت و گاز و تعارض منافع 
با ایران در این بخش، انتشار فایل صوتی دکتر 
جواد ظریف در انتقاد عریان او به مواضع روسیه 
در مذاکرات ۲0۱۵ و بدبینی نخبگان ایرانی به 
میزان تعهد روســیه به قراردادهایش از جمله 
نیروگاه اتمی بوشــهر در کنار فکتهای موجود 
از سود و زیان مسکو از احیای توافق هسته ای 
جملگی بسترساز دیدگاه های منفی نسبت به 
حســن نیت دولت روسیه در فرایند مذاکرات 
هسته ای ایران با قدرت های جهانی شده است.
در اینکه روسیه به مانند هر قدرت دیگری در 
دنیای امروز و در عرصه روابط بین الملل به دنبال 
منافع ملی خود است و در هر رخدادی به ویژه در 

منطقه آسیا و شرق اروپا در جستجوی تطبیق 
دیپلماســی خویش بر مفصل بندِی با عایدی 

اکثری است شکی وجود ندارد. 
از طرفی ایران به عنوان کشــوری قدرتمند و 
دارای ژئوپلیتیک ویژه و بهره مندی از راه های 
آبی و هوائی منحصربه فرد در پیوستگاه غرب 
به شــرق در همسایگی روسیه و صاحب سهم 
در پهنــه آبی خزر قطعا برای مســکو اهمیت 
مضاعفی پیدا می کند، بنابراین کامال طبیعی 
اســت که روس ها در محاسبات برجامی خود 
بســیار حساس عمل کنند و سود و زیان ویژه 
آن برای منافع ملی کشورشان را مداق شوند. 
از این رهگذر با اطمینان می توان گفت روسها 
از یــک ایــران قدرتمند هراس دارند و آن را در 

مجاورت خود خطرناک می بینند. 
از سوی دیگر روسیه در چالش امنیتی مداوم 
خود با غرب سعی می کند از کارت ایران استفاده 
کند و از این دریچه امتیازاتی به دســت آورد. 
بنابراین مسکو به روابط عادی تهران با دنیای 
غــرب تمایلی ندارد و مطلوِب خود را در ادامه 
تنــش ایــران و غرب می داند چراکه از دل این 
تعارضات می تواند به نفع پیشبرد اهدافش در 

مقابل غرب استفاده کند.
اما آیا این تحلیل ها الزاما به معنای عدم رضایت 
مســکو از احیای برجام و پایان حداقل موقت 

بحران هسته ای ایران است؟
به نظرم در این مورد باید عمیق تر و دقیق تَر 
به مسأله پرداخت و عوامل احتمالی عدم اقبال 

روس ها به برجام را در برابر دالیل حمایت آنها 
از ایــن توافــق قرار داد. در این بخش به صورت 
اجمالی به بررسی عوامل مؤثر در حمایت مسکو 

از احیای توافق هسته ای می پردازم:
۱- روســیه از تبدیل شــدن ایران به قدرت 
هســته ای با قابلیت بالقوه تولید ســالح اتمی 
نگران اســت، چراکه یک قدرت هســته ای با 
جهت گیری مستقل در روابط بین الملل را در 
همسایگی خویش نمی پذیرد بنابراین ترجیح 
می دهد میزان تغلیظ اورانیوم و میزان انباشت 
آن در ایــران تحــت نظارت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی محدود شود و به خوبی واقف است 
بهترین و کم هزینه ترین راه تحقق این خواسته 

زنده شدن برجام خواهد بود.

۲- روسیه در سال های اخیر منافع استراتژیک 
مشترکی با ایران را دنبال کرده و موفقیت های 
خوبی هم بدســت آورده بنابراین برای تداوم 
کم هزینه تر این روابط و عدم برخورد با موانع 
تحمیلی جامعه بین الملل از رهگذر ایران هسته 
ای ناچار از تالش برای اســتمرار عادی بودن 

پرونده هسته ای ایران است.
۳- روســیه به دنبال اســتراتژی مهم امنیت 
ملی آمریکا در چرخش به شرق در جستجوی 
پــر کردن جایگاه ایــاالت متحده در منطقه 
خاورمیانه است به ویژه بعد از خروج واشنگتن 
از افغانســتان و عراق و عدم مداخله جدی در 
سوریه و کاهش تعهدات خوِد به متحدان عربی 
– عبری و تخلیه تعدادی از پایگاه های نظامی 
خویش در کشــورهای دوست، دولت روسیه 
بیــش از پیش بدنبال احیای وجهه هژمونیک 
خود در این خطه اســت، مســکو به خوبی می 
دانــد از نقطه نظر اقتصــادی توانی برای نفوذ 
در منطقه ندارد و از این حیث با تقســیم کار 
با متحد اســتراتژیک خود چین درصدد است 
از نظــر نظامی و امنیتــی نقش اول را به خود 
اختصــاص دهد و امور تجاری، اقتصادی و فن 

آوری را به پکن واگذارد.
در امتداد پیاده سازی این هدف بزرگ روسها 
به خوبی می دانند ادامه بحران هسته ای ایران 
بزرگتریــن مانع خروج کامل امریکا از منطقه 
اســت بنابراین با حمایت از برجام می توانند 
در خالی شــدن بخشــی از کشورهای منطقه 
از ســیطره هژمونیک و نظامی ایاالت متحده 

تسهیل گر باشند. 

خبر ویژه

رهبر انقالب با بیان اینکه با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست، فرمودند: مردم 
ناراضی اند و حق با مردم است.  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
گفتند: یکی از مهمترین فوائد این جلسه این است که مسئولین کشور از زبان فعاالن اقتصادی، مشکالت و موانع راه را 
بدون واسطه بشنوند. ایشان فرمودند: دو کار اصلی بر عهده  مسئولین است؛ اول، مسئله  ایجاد یک نقشه  راهبردی برای 

مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع؛دوم، مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تصریح کردند: من با دخالت مسئولین دولت و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی 

موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتماً انجام شود.
ایشان هدف دشمنان را فروپاشی اقتصاد ایران، خواندند و فرمودند: حاال فروپاشی اقتصاد البته یک مقدمه بود، برای 

اینکه با نابود کردن اقتصاد ایران مردم را در مقابل نظام جمهوری اســالمی قرار بدهند و مقاصد سیاســی خباثت آمیز 
خودشان را از این طریق عمل کنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی خاطرنشان کردند: سنگر تولید و اقتصاد کشور 
بحمداهلل زنده است، پابرجا است، آن لشکری که در مقابل، دشمن ایستاد شماها بودید، افسران این دفاع مقدس کارآفرینان 
و مدیران شایسته  اقتصادی بودند، رزمندگانش هم کارگران بودند، کارگران، رزمندگان با اخالص و با صفای این میدان 

بودند همه  شماها و همه  فعاالن اقتصادی در این افتخار شریکند، افتخار حفظ اقتصاد کشور.
ایشان افزودند: به نظر من اگر در این سالها مسئوالن دولتی همراهی بیشتری می کردند، رعایت بیشتری می کردند ما 

افتخارات بیشتری بدست می آوردیم، وضعمان از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.

 رهبر معظم انقالب در دیداربا تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی

کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی: 

می خواهم هر طور شده 
به ایران ضربه بزنم

پــس از تالش هــای بی ثمر تل آویو در ایجاد مانع در 
مسیر مذاکرات وین، نخست وزیر این رژیم بار دیگر 
گفتــه که به هیــچ توافق جامعه بین المللی با ایران 

پایبند نیست.
»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در 
ماههای اخیر تمام تالش خود را برای مانع تراشی در 
مســیر مذاکرات »وین« برای لغو تحریم های ایران 
به کار گرفته، بار دیگر اظهارات خود را درباره برجام 
تکرار کرد و گفت که تل آویو به هیچ گونه توافق جامعه 

بین الملل با ایران پایبند نخواهد بود.
وی در گفت وگو با روزنامه جروزالم پست ضمن ابراز 
مخالفــت با هرگونه توافق بــا ایران گفت: »راهبرد 
اسرائیل به اینکه توافقی وجود داشته باشد یا خیر، 
بستگی ندارد. ما خودمان از خود محافظت می کنیم. 
حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد، ما به آن متعهد 
نخواهید بود. ما آزادی خود برای آنکه اقدامی انجام 

دهیم را حفظ می کنیم«.
این مقام صهیونیست در ارتباط با اختالف تل آویو و 
واشنگتن در خصوص مسئله هسته ای ایران گفت: 
»ما و آمریکا همه چیز را از یک منظر نگاه نمی کنیم«.

نفتالی بنت در ادامه ادعاهای بی اساس و بی منطق 
خــود را به امید جلب حمایت های بین المللی علیه 
جمهوری اسالمی ایران تکرار کرد و مدعی شد که 
هرگونه توافقی با ایران، میلیاردها دالر در اختیار ایران 
قرار می دهد و این پول ها برای اقدامات تروریســتی 
علیه نظامیان صهیونیســت و آمریکایی در منطقه 

استفاده می شود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پایان لفاظی های 
خود به تالش برای مقابله با ایران اشاره کرد و گفت: 
»دکترین من......می خواهم آن ها ]ایران و نائبان آن[ 
را تضعیــف کنــم و به نیروهای آن ها در تمامی ابعاد 
ضربه بزنم. آن ها جایی در منطقه ما ندارند، یکهزار 
کیلومتر از خانه ما. من نمی خواهم ایران را در سوریه 

هرجای مرز خود ببینم«.
این اولین بار نیست که نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تالش می کند با حرف های خود ایران را تهدید کند و 
پیش از این نیز اوایل بهمن ماه، بنت طی سخنرانی در 
نشست ستاد کل نیروهای جنگ رژیم صهیونیستی 
تصریح کرد که مأموریت اصلی رژیم صهیونیستی 
آسیب جدی زدن به جمهوری اسالمی و گروههای 
مقاومت در منطقه از جمله حزب اهلل، حماس و دیگر 

گروههای مقاومت در منطقه غرب آسیا است.
در هفته هــای اخیر، بنت و اعضای کابینه وی از هر 
فرصتی برای فضاسازی علیه جمهوری اسالمی ایران 
اســتفاده می کنند به طوریکه وی روز سه شنبه در 
مجمع اقتصاد جهانی، با اتهام زنی به ایران مدعی شد 
که تهران ضعیف تر از چیزی است که بنظر می رسد.

با شــروع دور جدید مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
بین تهران و طرف های برجام که با حضور آمریکا به 
عنوان عضو خارج شده از توافق در حال انجام است، 
مقامات رژیم صهیونیستی نیز در کنار شرکای غربی 
خود، لفاظی و جوســازی علیه این گفت وگوها را از 

سر گرفته اند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز به 
مذاکرات وین پرداخت و با بیان این ادعا که »می توان 
در پایان توافق خوبی داشت و البته که ما معیارها را 
می دانیم«، افزود »آیا در شرایط فعلی انتظار می رود 
که این اتفاق بیفتد؟ خیر، چون باید موضع قوی تری 

]علیه ایران[ اتخاذ شود«.
نخست وزیر تل آویو پیش از این نیز گفته بود، هرگونه 
توافق حاصل از مذاکرات جاری در وین برای کابینه 

او الزام آور نخواهد بود.

درخواست ترامپ از هوادارانش:

به خیابان ها بیایید
دونالد ترامپ از هواداران خود خواست تا در صورت 
اقدام حقوقی دادســتان ها علیه خودش، تظاهراتی 
گسترده را شکل دهند و وعده داد که با ورود دوباره به 
کاخ سفید بازداشتی های حمله به ساختمان کنگره 

را مورد عفو قرار دهد.
به گزارش  وب ســایت روزنامه هافینگتون پســت، 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا از 
طرفدارانش خواســت در صورتی که دادســتان ها 
علیــه او اقدامــی انجام دادند، بــه خیابان ها آمده و 
تظاهرات گسترده ای را در شهر های مختلف آمریکا 
شــکل دهند. او همچنین اعالم کرد که اگر دوباره 
به ریاســت جمهوری برســد، متهمان حمله ششم 
ژانویه ۲0۲۱ به ســاختمان کنگره آمریکا را مورد 

عفو قرار خواهد داد.
ترامپ در جمع هوادارن خود در ایالت تگزاس گفت: 
اگر این دادستان های افراطی، شرور و نژادپرست خطا 
یا کار غیرقانونی انجام دادند، انتظار دارم که بزرگترین 
تظاهرات ممکن را در نیویورک، واشــنگتن، آتالنتا 
و دیگر ایالت ها داشــته باشــیم، چرا که کشور ما و 

انتخابات ما فاسد هستند.
او چنــد دقیقه بعد مدعی شــد کــه هوادارنش که 
در ششــم ژانویه به ســاختمان کنگره یورش برده و 
در مســیر خود با نیرو های پلیس درگیر شــدند، از 
»عدالت« محروم شده اند و اگر ترامپ به کاخ سفید 

بازگردد، آن ها را عفو خواهد کرد.
ترامــپ ادامــه داد: آن ها می خواهنــد مرا به زندان 
بیاندازند؛ این دادســتان ها، انســان هایی شــرور و 
وحشــتناک هستند. آن ها نژادپرست بوده و بسیار 
بیمار هستند، بیمار روانی. آن ها مرا هدف قرار داده اند 
و دادگاه عالــی و دیگــر دادگاه ها، حقوق مرا نادیده 

می گیرند.

دستور رئیس جمهور برای عقب نشینی
 از حریم ساحل؛

۲۰ روزه، بدون اســتثناء!
رئیس جمهور در دســتوری صریح  همه دســتگاه های 
دولتی را بدون اســتثنا موظف به آزادســازی مناطق 
ســاحلی تصرف شــده تا مرز قانونی حداقل ۶0 متر از 

ساحل کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رئیس جمهور طی 
دستوری فوری و بدون استثناء که از سوی غالمحسین 
اسماعیلی رئیس دفتر وی به اعضای هیئت دولت ابالغ 
شــده، تاکید کرد: »کلیه دستگاه های دولتی موظفند 
نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز 

قانونی )حداقل ۶0 متر از ساحل( اقدام کنند.«
در ادامه این نامه تاکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر 
۲0 روز هر یک از دســتگاه های دولتی که تصرفاتی در 
مناطق ساحلی دارند، اقدام الزم و معمول و نتیجه را برای 

استحضار به دفتر رئیس جمهور اعالم کنند. 

وزیر خارجه روسیه: 

روسیه خواستار شفاف سازی 
از ســوی ناتو و سازمان امنیت 

و همکاری اروپاست
وزیر خارجه روسیه گفت، مسکو از کشورهای عضو ناتو و 
سارمان امنیت و همکاری اروپا می خواهد تا تعهداتشان 
را در مورد عدم تقویت امنیت به قیمت امنیت ســایر 

کشورها شفاف سازی کنند.
به گزارش  خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه به کانال یک تلویزیون این کشور گفت: 
امروز به نمایندگی از وزارت امور خارجه، درخواســتی 
رســمی بــه همتایان خود در کشــورهای عضو اتحاد 
و ســازمان امنیت و همکاری اروپا ارســال می کنیم و 
درخواستی فوری داریم تا توضیح دهند که چگونه آنها 
قصد دارند به تعهد خود مبنی بر عدم تقویت امنیت شان 
در ازای امنیت دیگران عمل کنند و اگر هم چنین قصدی 

ندارند، باز هم دلیل آن را توضیح دهند.
وزیر خارجه روســیه همچنین به این نکته اشــاره کرد 
که واکنش ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا محور 
تعیین پیشــنهادهای بعدی است که والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهوری روسیه از آن مطلع می شود.

اوکراین آماده عضویت در ناتو نیست
الوروف ادامــه داد: در این مدت کشــورهای عضو ناتو 
به ســمت شــرق گرایش پیدا کرده اند و اکنون نوبت به 
اوکراین رســیده اســت. آنها می خواهند این کشور را به 
سمت خودشان بکشانند. اگرچه واضح است که اوکراین 
آماده نیست و این مساله هیچ کمکی به تقویت امنیت 

ناتو نخواهد کرد.

گشت احتمالی آمریکا  خشــم پمپئو از باز
به برجام

وزیــر امورخارجه پیشــین آمریکا با تکرار ادعاهای بی 
اساس خود علیه کشورمان، بازگشت واشنگتن به برجام 

را فاجعه بار توصیف کرد.
مایک پمپئو وزیر امورخارجه پیشین آمریکا در گفت وگو 
با شــبکه فاکس نیوز در پاســخ به سوالی درباره کناره 
گیری ســه عضو تیم مذاکره کننده آمریکا که به طور 
غیرمســتقیم در گفت وگوهای برجامی در وین حضور 
دارد، اظهار داشت: من دلیل جدا شدن این افراد را نمی 
دانم اما امیدوارم دلیل این کار آنها عدم تحمل مماشات 
باشد؛ همان طور که من نیز نمی توانم این مماشات را 
تحمل کنم اما به نظر می آید که اکنون قصد داریم این 

کار را انجام دهیم.
پمپئو که به نظر می رســد از مذاکرات بر ســر احیای 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( بسیار خشمگین 
و ناراضی اســت، مدعی شــد: قرار است میلیادرها دالر 
به ایران بدهیم، پولی که علیه دوستان و متحدان ما در 
خاورمیانه، کشورهای حاشیه خلیج )فارس( و اسرائیل 
هزینه می شود و در نهایت آمریکا را به خطر می اندازد.

پمپئو در ادامه ادعاهای واهی و تکراری خود گفت: واقعاً 
یک فاجعه خواهد بود، فاجعه بار اســت که بخواهیم به 
توافقی برگردیم که باراک اوباما رئیس جمهوری وقت 

آمریکا در سال ۲0۱۵ آن را امضا
 کرد.

کرات وین  آمریکا نیاز دارد مذا
به نتیجه برسد

کارشــناس مســائل آمریکا گفت: »بایدن« با توجه به 
مشــکالت داخلی آمریکا نیاز دارد تا مذاکرات وین به 

نتیجه برسد.
علی بیگدلی کارشناس مسائل آمریکا گفت: جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا با توجه به مشــکالت داخلی این 
کشــور نیاز دارد تا مســئله ایران را حل کند. از طرفی 
تهران هم به دلیل مشکالت خود نیاز دارد تا مذاکرات 
به نتیجه برسد. واشنگتن باید تحریم های نفتی را بردارد 

و گشایشی در اقتصاد ما به وجود آورد.
بــه گفته بیگدلی، در صورتی کــه در انتخابات ۲0۲4 
جمهوری خواهــان و یا به احتمال خیلی کم در آمریکا 
روی کار بیاید، شرایط پیچیده می شود، بنابراین ایران 
حــق دارد کــه قرارداد موقت را قبول نکند، به این نکته 
هم باید توجه کنیم که آمریکا نمی تواند تضمین دهد 
و همین مسئله باعث پیچیدگی در کار شده است و هر 

دو طرف نیازمند حل مشکل هستند.

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

سایه ابهام بار دیگر بر سر ارز 4200 تومانی

تداوم زورآزمایی بر سر مهمترین 
پیش بینی بودجه ای 

در حالی که دولت خود را مهیای حذف ارز ترجیحی 
در ســال آینده کرده بود، کمیسیون تلفیق بودجه 
۱40۱ مخالفت خود با این اقدام دولت را اعالم کرد .

 مخالفت کمیســیون تلفیق بــا حذف ارز 4۲00 
تومانی در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از نمایندگان 
از دســتیابی به توافق بر ســر اصل موضوع و چالش 

برای تعیین راهکارهای جبرانی خبر می دادند .
 بر اســاس اعالم سخگوی کمیسیون تلفیق مقرر 
شده است در سال آینده ۹ میلیارد دالر ارز 4۲00 
تومانــی بــرای واردات نهاده هــای دامی، گندم و 
همچنین دارو تخصیص یابد . تجربه ســال جاری 
البته نشان می دهد که این میزان ارز تخصیضی برای 
واردات کلیه کاالهای در نظر گرفته شده یک ساله 
جوابگو نیســت چرا که طبق اعالم دولت سیزدهم 
تمامی ارز تخصیصی در قالب قانون بودجه ســال 
آینده در نیمه اول سال جاری مصرف گردیده است.

 بر اساس این گزارش حاال به نظر می رسد پیچیدگی 
معادله ارزی ســال آینده بیش از پیش اســت . به 
عبارت دیگر دولت ســیزدهم امیدوار بود با تزریق 
ریال به جای دالر در قالب اجرای سیاست حمایتی 

، نامعادله ارزی در اقتصاد ایران را حل کند. .
 مانور بر مساله رسیدن یارانه خانوارهای چهارنفره 
در ایران به حدود هشتصد هزار تومان ، نقطه طالیی 
برای دولت سیزدهم بود و برخی نمایندگان نیز در 
روزهای اخیر با تشریح این سازوکار تاکید داشتند 
کــه بــه ازای هر فرد یارانه ای ۱۱0 هزار تومانی ، به 
جمعیــت هدف که در حدود شــصت میلیون نفر 

هستند، تعلق خواهد گرفت .
 با این حال با رای منفی اعضای کمیسیون تلفیق و در 
صورت رای مجلس به این موضوع در صحن علنی، 
نقطه مانور برخی نمایندگان و اعضای دولت نیز پوچ 
خواهد شــد چرا که محل تامین یارانه جدید برای 
جمعیــت هدف حذف ارز ترجیحی بود که با عدم 
حذف این ارز ، شرایط معمول حفظ خواهد شد .

 نمایندگان چرا نه گفتند؟رحیم زارع، ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱40۱ مجلس 
با اشاره به مصوبه دیروز نمایندگان کمیسیون تلفیق 
گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن 
طرح دولت و عدم ارائه طرح  مکتوب قابل استناد، 
۹ میلیــارد دالر با قیمت ارز ترجیحی برای تامین 
دارو، تجهیزات پزشــکی و کاالهای اساســی با در 

سال ۱40۱ اختصاص داد.
به نظر می آید این تصمیم واکنشــی به محاسبات 
صورت گرفته در ســازمان برنامه و بودجه باشــد 
. مقامات این ســازمان معتقدند حذف ارز 4۲00 
تومانی تکانه تورمی چنانی را در پی نخواهد داشت  
تورمــی در محــدوده ۷ تا ۸ درصد ایجاد می گردد 
این در حالی است که خوشبینانه ترین برآوردهای 
غیردولتی از دو برابر شدن قیمت مرغ و رشد قابل 

توجه قیمت گوشت و روغن خبر می دهد .
 بــه نظر می رســد عدم پیــش بینی دقیق و اتخاذ 
سیاســت جبرانی سبب شده است که نمایندگان 

رای به عدم تغییر شرایط بدهند .
ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز 
دربــاره دالیل عدم رای مثبت به حذف ارز 4۲00 
تومانی گفته است: ابهاماتی در خصوص حذف ارز 
ترجیحی وجود دارد که به نظر می رسد برآمده از 
نوعی انفعال در تصمیم ســازی های اجرایی باشد. 
به هر حال دولت رسما اعالم کرده که دیگر منابعی 
بــرای تخصیص دالر4۲00 تومانی ندارد. طبیعی 
است که در این شرایط دولت، می بایست با برنامه 
ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر الزم به گونه ای تدبیر 
کند که اقتصاد کشــور و معیشت مردم با کمترین 

تکانه های تورمی مواجه شود.
وی معتقد اســت صراحتی که دولت در خصوص 
حذف ارز4۲00تومانی دارد به نظر می رسد، حاضر 
به قبول مســئولیت تبعات این تصمیم نیســت و 
ترجیح می دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. 
این در حالی است که نمایندگان اعالم کرده اند تا 
زمانی که دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای 
مناسبی در حمایت از دهک های نیازمند جامعه، 
افزایــش نظــارت ها و... ارائه نکنند، مجلس زیر بار 

حذف ناگهانی ارز ترجیحی نخواهد رفت.
نماینده نیشــابور در مجلس افــزود: دولت از یک 
طــرف مــی گوید، حاضر به تــداوم تخصیص ارز 
ترجیحی نیســت، اما از ســوی دیگر حاضر نیست 
مسئولیت یک چنین تصمیمی را بپذیرد. در واقع 
دولــت قصــد دارد این تصمیم را اتخاذ کند، بدون 
اینکه تبعات احتمالی تصمیمش را بپذیرد. یعنی 
نه راهبرد و برنامه حمایتی مناسبی ارائه می کند و 
نه حاضر است، مسئولیت حذف دالر 4۲00 تومانی 

را بپذیرد.
تکلیف ارز 4۲۰۰ تومانی چه می شود؟

 ارز 4۲00 تومانی را می توان پرمناقشه ترین نکته 
در بودجه ســال آینده دانســت. با تصمیم اعضای 
کمیســیون تلفیق راه دولت برای ایجاد تعادل در 
بودجه ســال آینده ســخت تر خواهد شد. هر چند 
اعضای کمیســیون تلفیق رای منفی به حذف ارز 
4۲00 تومانی داده اند اما گزارش های رســیده از 
راهروهای مجلس نشان می دهد مذاکرات در این 
خصوص همچنان پابرجاســت و سازمان برنامه و 
بودجــه به نمایندگی از دولت همچنان رایزنی در 
این زمینه را در دســتور کار دارد. دولت ســیزدهم 
در معرض آزمونی سخت و سنگین قرار دارد. باید 
دیــد نتیجه ایــن زورآزمایی میان دولت و مجلس 

ماندگاری ارز 4۲00 تومانی است یا حذف آن .

گزارش

خرید سربازی گران شد

کچری از  سربازی  میزبانی ال
در بودجه

خرید سربازی بعد از سه سال توقف بار دیگر 
در حال برگشــت به بودجه است، اما مصوبه 
کمیســیون تلفیق برای خرید، عجیب و قابل 
تامــل بوده و بیانگر افزایش هزینه تا ۲400 
درصدی نســبت بــه آخرین دوره فروش در 

بودجه ۱۳۹۷ است.
 اخیــرا در جریان بررســی الیحــه بودجه 
ســال ۱40۱ در کمیســیون تلفیق مجلس، 
موضوع خرید ســربازی مصوب شد که طی 
آن دارنــدگان مــدرک تحصیلی کاردانی و 
کمتــر از آن با پرداخت ۲۵0 میلیون تومان، 
کارشناسی و کارشناسی ارشد با  400 میلیون 
تومان و دارندگان مدرک پزشــکی عمومی و 
دکتــرای تخصصــی و باالتر از آن در تمامی 
رشته ها با پرداخت ۶00 میلیون تومان امکان 
خرید و معافیت خواهند داشــت. همچنین 
مشــموالن متاهل بــه ازای هر فرزند از ۲0 
درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶0 درصد  و 
افراد متاهل تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی از تخفیف 

۵0 درصدی برخوردار خواهند شد.
کنش نشان داده  نه دولت وا

و نه با ســتاد مشورت شده!
ایــن مصوبه در حالــی بوده که دولت چنین 
پیشــنهادی در الیحه نداشــت و تاکنون نیز 
نســبت به آن واکنش نشــان نداده  اســت،  
همچنین در اهم آن نظر ستاد کل نیروهای 
مســلح مطرح اســت که اعالم ســخنگوی 
کمیســیون تلفیق نشان می دهد حتی با این 
ســتاد هنوز مشــورت هم نشده است، بر این 
اســاس رای آوردن مصوبه در صحن علنی و 
بعد از آن نظر شــورای نگهبان حائز اهمیت 

است.
سربازی 4 سال در بودجه بود و رفت

بــه بهانه این مصوبه تلفیق مروری بر جریان 
قبلی فروش ســربازی در بودجه قابل تامل 
است، این در حالی است که از بودجه ۱۳۹4 
دولت و مجلس  برای فروش دوره سربازی و 
کسب درآمد از این محل به توافق رسیدند و تا 
سال ۱۳۹۷ نیز اجرایی شد ولی از سال ۱۳۹۸ 
دیگر خرید ســربازی در بودجه نیامد که در 
آن زمان گفته می شــد ستاد نیروهای مسلح 
موافقت چندانی با این موضوع نداشته است.
قیمت ثابت ۱0 تا ۵0 میلیونی فروش سربازی

در سال ۱۳۹4 دولت مجاز شده بود که کلیه 
مشــموالن خدمت وظیفه عمومی که بیش 
از هشــت ســال غیبت دارند را با پرداخت 
جریمه زمان غیبت معاف کند، شرایط خرید 
بــه این صورت بود که مشــموالن زیردیپلم 
بــا پرداخت ۱0 میلیــون تومان، دیپلم ۱۵ 
میلیون، فوق دیپلم ۲0 میلیون، لیسانس ۲۵ 
میلیون، فوق لیســانس ۳0 میلیون، دکترای 
غیرپزشــکی ۳۵ میلیون، دکترای پزشــکی 
40 میلیون و پزشکان متخصص و باالتر ۵0 

میلیون تومان معاف می شدند.
همچنیــن طبــق قانون، به ازای هر ســال 
غیبت مازاد بر هشــت ســال، ۱0 درصد به 
مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش 
از شش ماه یک سال محسوب می شد و برای 
مشموالن متأهل نیز پنج درصد و افراد دارای 
فرزند به ازای هر فرزند نیز پنج درصد از مبلغ 
جریمه کســر می شد که این شرایط و اعداد 
و ارقام فروش طی هر چهار ســال ثابت باقی 
مانده بود فقط از ســال ۱۳۹۵ به بعد فروش 

اقساطی نیز به آن اضافه شد.
خرید هزاران درصد گران شد؛ 

از 11۰۰ تا ۲4۰۰ درصد!
اما آنچه که در کمیسیون تلفیق برای بودجه 
۱40۱ به تصویب رسیده اعداد و مبالغ تعیین 
شــده  با آخرین بار در ســال ۱۳۹۷ فاصله 
بســیاری دارد؛ به طوری که درصد تغییرات 

آن به هزاران درصد می رسد.
به عنوان نمونه افراد زیردیپلم که در ســال 
۱۳۹۷ هزینــه ۱0 میلیون تومانی پرداخت 
کردند برای ســال آینــده باید ۲۵0 میلیون 
تومان بپردازند که نشان دهنده رشد ۲400 

درصدی است.
همچنین در مورد افراد لیسانس که پرداخت 
آنها از ۲۵ به 400 میلیون تومان افزایش یافته 

رشد ۱۵00 درصدی خواهد داشت.
در مورد گروه های پزشــکی و باالتر نیز مثال 
افراد متخصص که در ســال ۱۳۹۷ سربازی 
را ۵0 میلیون تومان خریده بودند در صورت 
تصویب این پیشنهاد، باید ۶00 میلیون تومان 

بپردازند که افزایش ۱۱00 درصدی دارد.
در رابطــه با اینکه درآمــد حاصل از فروش 
ســربازی بــه کجا می رود، باید یادآور شــد 
کــه طبــق روال قبلــی، به حســاب درآمد 
عمومی در خزانه کل کشــور واریز می شــود 
و بــرای دولت و بخش دفاعی خواهد بود که 
 نحــوه هزینه آن نیز بر اســاس توافقنامه ای  

تعیین می شود.

نتیجه اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کاال؛

حذف دالالن و تخفیفات غیرواقعی
 طــرح درج قیمــت تولیدکننده به جای 
قیمت مصرف کننده بر روی کاال با تصمیم 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت به منظور 
شــفاف سازی قیمت کاالها از چهارم دی 

ماه سال جاری عملیاتی شد.
براساس این طرح، تولید کننده باید قیمت 
تمام شده کاالهای تولیدی را بر روی کاال 
ثبت و فروشــگاه ها و واحدهای صنفی نیز 
مکلف به درج قیمت مصرف کننده بر اساس 

سود متعارف تعیین شده هستند.
بنابراین وزارت صمت برای مقابله با گران 
فروشــی، طرح درج قیمت تولید کننده را 
با کاالهای مصرفی و ســرمایه ای نظیر آب 
معدنی، نوشــابه گازدار، ماء الشــعیر، آب 
میوه، پودر ماشــین لباس شویی، دستمال 
کاغذی، غذاســاز، نوشــیدنی ساز، چرخ 
گوشــت، مایکرویو، تلویزیــون، یخچال 
و فریــزر، آغاز کرد و به ســرعت کاالهای 
مشمول این طرح را افزایش داد، به طوری 
که قرار اســت مرحله چهارم این طرح در 
۲۳ بهمن امســال نیز اجرایی شود و گفته 
می شــود تا پایان ســال همه کاالها با درج 

قیمت تولید کننده عرضه شوند. 
 قیمت مصرف کننده کاال های مصرفی 

سرمایه ای ۲۰ و 3۰ درصد بیشتر از 
قیمت تولید کننده 

بــه دنبال موضوع درج قیمت تولید کننده 
روی کاالها ســواالتی نیز برای مردم ایجاد 
شــد از قبیل اینکه محاســبه قیمت کاال 
بــرای مصرف کننــده چگونه خواهد بود؟ 
و چگونــه قیمــت نهایی یــک کاال تعیین 
می شــود که در پاسخ به این سوال محمد 
صادق مفتــح قائم مقام وزیر صمت اعالم 
کرد کــه حداکثر قیمــت مصرف کننده 
برای کاالهای مصرفی ۲0 درصد بیشتر از 
قیمت تولیدکننده آن کاال و حداکثر قیمت 
مصرف کننده در مورد کاالهای سرمایه ای 
۳0 درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن 
کاال در اقصی نقاط کشور تعیین شده است. 

ج شده بر روی کاال مبنای   قیمت در
دریافت مالیات از تولیدکنندگان 

وی همچنین گفــت: قیمت تولیدکننده 
درج شــده بــر روی کاال مبنــای دریافت 
مالیــات از تولیدکنندگان اســت و بر این 
اســاس نیز تولید کننده نمی تواند قیمتی 
بیش از قیمت تمام شده بر روی کاال درج 

کند. 
امــا درج قیمــت تولید کننــده  روی کاال 
چــه  فایــده ای دارد؟ آیا بــا اجرای طرح 
تخفیف هــای غیرواقعی ۳0 و ۵0 درصدی 
حذف می شــود؟ آیا اجــرای این طرح در 
واقع به نفع مصرف کننده نهایی اســت و 
مصــرف کننــدگان کاال را با قیمت واقعی 
خریــداری می کنــد و از گران فروشــی 

جلوگیری می شود؟
در رابطــه با ایــن موضوعات محمد صادق 

مفتح قائم مقام وزیر صمت بیان داشت: با 
اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی 
کاال، مصرف کنندگان می توانند با محاسبه 
ســود متعارف کاال را خریداری کنند و اگر 
فروشــنده کاال را به آنها گران عرضه کرد، 
به راحتی می توانند آن را خریداری نکنند 
و از واحــد صنفی دیگری  کاالی مورد نیاز 

خود را خریداری کنند. 
وی افزود: این باالترین ضمانت اجرایی این 
کار است و دیگر نیازی به تعزیرات و کشف 
جرم نیســت و رقابت به صورت خودبخود 
در الیه های توزیع و فروش ایجاد می شود. 
* کاهــش قیمت برخی کاالها بعد از 

اجرای طرح درج قیمت تولید کننده
مفتح افزود: از زمان اجرای طرح درج قیمت 
تولیــد کننده بــر روی کاال،  قیمت برخی 
کاالها کاهش بین ۵0 تا ۷0 درصد کاهش 
یافته اســت. به عنوان مثال قیمت برخی 
برندهای آب آشامیدنی ۵0 درصد و قیمت 
لنت، کیسه هوا و فیلتر روغن نیز حدود ۷0 

درصد کاهش یافته است. 
وی اظهــار داشــت: یــک ناعدالتــی 
سیستماتیک با درج قیمت مصرف کننده 
روی کاال اتفاق افتاده بود،  زیرا درج قیمت 
مصرف کننده روی کاال در ذات خود دارای 
ناعدالتی اســت و بنابرایــن با درج قیمت 
تولید کننده روی کاال، کاال با قیمت عادالنه 

تری به مصرف کننده می رسد. 
در مقابــل نظرات مســئوالن دولتی و به 
اصطالح تصمیــم گیران اجرای این طرح 
که اجرای این طرح را تاکنون بسیار موفق 
ارزیابــی می کنند و بــر ادامه با قدرت آن 
نیز تاکید بســیار دارنــد؛ باید گفت که در 
مورد این طرح  اطالع رسانی کافی به مردم 
انجام نشــده اســت و با توجه به اینکه سال 
هاســت، مصرف کننــده قیمت روی جلد 
کاال را مبنــای قیمــت خرید آن کاال قرار 
داده اســت در مواردی ممکن است، منجر 

به ابهاماتی برای  خریدار شــود که قیمت 
مصرف کننده  قیمت روی جلد کاال است 
یا قیمتی که فروشنده تعیین کرده است؟ 

ج    قیمت مصرف  کننده با ثبت در
قیمت تولید کننده روی کاال 

مشخص نیست
قاســمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی تهران در این باره،  گفت: زمینه 
اجرای این طرح  فراهم نیست و بهتر بود که 
وزارت صمت قبل از اجرا از طریق رسانه ها 
نحوه درج قیمت و محاســبه قیمت نهایی 
)قیمــت مصرف کننده( را آموزش می داد 
تا مصرف کننده بداند کاال را با چند درصد 

سود، خریداری می کند. 
وی همچنین بیان داشت: با توجه به عدم 
شفاف سازی دقیق هزینه هایی مانند حمل 
و نقل، انبارداری  در کشــور، این موضوع 
می توانــد بر روی قیمــت مصرف کننده 

تاثیرگذار باشد. 
وی بــا بیان اینکه قیمــت منصفانه برای 
مصرف کننده مشــخص نیســت، گفت: 
فروشــنده می تواند دالیل مختلفی برای 
قیمت عرضه، ذکر کند و خریدار نمی تواند 
متوجه شود که قیمت اعمال شده منطقی 

است یا خیر؟ 
وی گفــت: بهتر بود در این مدت کاالهای 
محدودتری مشــمول می شد، تا در صورت 
عــدم موفقیت، راحت تــر اوضاع مدیریت 

می شد. 
الن یکی از اهداف اجرای    حذف  دال

ج قیمت تولید کننده روی کاال ح در طر
ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران در مورد اجرای طرح درج قیمت تولید 
کننــده بر روی کاال در گفت وگو با فارس، 
گفت: هدف وزارت صمت و ســازمان های 
تصمیــم گیــر در رابطه با اجرای این طرح 
حذف واسطه ها بین تولید و توزیع کننده 
کاال اســت. ضمن اینکه مشخص شود که 

قیمــت کاال درب کارخانه چقدر اســت و 
حداکثر با حاشــیه سود تا ۳0 درصدی بر 
مبنای نوع، کاال به دســت مصرف کننده 

برسد.   
وی بیان داشت: هر طرحی در ابتدای اجرا 
ممکن است معضالت خود را داشته باشد، 
امــا چنانچه در اجرای طرح به ایرادات این 
طرح مواجه شویم آن را رفع خواهیم کرد 

و افق روشنی در این طرح نمایان است. 
وی در پاســخ به این سوال که آیا سود ۲0 
درصدی برای کاالی مصرفی و ۳0 درصدی 
در مــورد کاالهای ســرمایه ای جوابگوی 
هزینه هــای حمــل و نقل و ســایر هزینه 
ها اســت، گفت: در این مورد محاســبات 
کارشناسی انجام شده است، اما به هر حال 
اگر ایرادات احتمالی نیز وجود داشته باشد، 

قابل حل است. 
 حذف تخفیف های کاذب با اجرای 

ج قیمت تولید کننده  ح در طر
درســتی با اشــاره به تخفیف های کاذب 
برخی از فروشــگاه های زنجیره ای گفت: 
با ضد و بند بین بعضی از فروشــگاه های 
زنجیره ای بزرگ با بعضی از شــرکت های 
تولیــد کننــده کاال، قیمت مصرف کننده 
بســیار بیشتر از قیمت واقعی آن کاال درج 
می شــد، لذا فروشــگاه های زنجیره ای با 
اعمال ســودهای ۳0 یا ۵0 درصدی و به 
عبارتــی با عوام فریبــی کاالی خود را به 
فروش می رسانند و سودهای هنگفتی عاید 

خود می کردند. 
وی اظهار داشــت: البته در واقع حاشــیه 
ســود  اغلــب تولید کنندگان بســیار کم 
اســت و در واقع حاشیه سود تولید کننده 
نســبت به حاشیه سود توزیع کننده بسیار 
کم اســت، اما برای اینکه کاالی تولیدشان 
به فروش برســد تولید کننــدگان مجبور 
هســتند که کاالهای خود را به قیمتی که 
فروشــگاه های زنجیره ای تعیین می کنند 

بــه مصرف کننده عرضــه کنند و در واقع 
فاصله قیمت تولید کننده تا مصرف کننده 
به عنوان سود عاید دارندگان فروشگاه های 

زنجیره ای می شود. 
 لزوم نظارت بر چگونگی تعیین قیمت 

کاالها توسط تولید کنندگان
بــا وجود اینکه درســتی نایب رئیس اتاق 
اصناف ایران به موارد مثبتی از اجرای طرح 
درج قیمت مصرف کننده اشــاره کرد، اما 
یک فعال صنفی و یکی از مسئوالن سابق 
اتحادیه اصناف که نخواســت نامش عنوان 
شــود، گفــت: اگر هــدف وزارت صمت از 
اجــرای طرح درج قیمت مصرف کننده بر 
روی کاال، جلوگیری از گران فروشــی کاال 
و رساندن کاال به قیمت مناسب و با حاشیه 
ســود متعارف به مصرف کننده است، باید 
عــالوه بر کنتــرل قیمت در بخش عرضه، 

قیمت کاال را در مبدا نیز کنترل کند. 
وی اظهار داشــت: سازمان های ناظر باید 
دقــت کنند که قیمــت تولید کننده درج 
شــده بر روی کاال غیرواقعی نباشــد، زیرا 
در صورتــی که قیمت تولید کننده مبنای 
دریافت مالیات هم باشد، باز هم درج قیمت 
غیرواقعــی با وجود پرداخت مالیات صرفه 
اقتصادی دارد و تولیدکنندگان می توانند 
قیمت تمام شــده را بیش از قیمت واقعی 

درج کنند. 
ح قیمت تولید کننده   زمان اجرای طر

بر روی کاال مناسب نیست
اکبــر پازوکــی رئیــس اتحادیــه تولید 
کنندگان و فروشــندگان لوازم خانگی در 
گفت وگو با فارس در رابطه با مشــکالتی 
کــه اجرای طرح قیمــت تولید کننده در 
صنف لــوازم خانگی بوجود خواهد آورد، 
گفت: صنف لوازم خانگی با اصل این طرح 
مشکلی ندارد، اما زمان اجرای آن به دلیل 
نوســانات قیمت مواد اولیه و نوسانات ارز 

مناسب نیست. 
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان لوازم خانگی گفت: اگر این 
طرح در زمان ثبات قیمت ها اجرا می شــد، 
اشکالی نداشت، اما اکنون با توجه به اینکه 
مــدام قیمت تولیــد کننده در حال تغییر 
است، در بخش عرضه فروشنده با مشکالت 

بسیار مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر براساس 
مصوبه ســال ۶۶ ســازمان حمایت تولید 
کننده لوازم خانگی یک لیست سه ستونه 
شــامل قیمت تولید کننده، قیمت عمده 
فروشی و قیمت مصرف کننده به سازمان 
حمایت ارائه می دهد و قیمت فروش برای 
فروشــنده کامال مشــخص است، اما طرح 
جدیــد با توجه به نوســانات قیمت برای 
فروشــندگان مشــکالت زیادی را خواهد 
داشــت و مدام فروشــندگان با نوســانات 

قیمت مواجه خواهند بود.

پیش  بینی یک کارشــناس از آینده بورس

مشکالت بازار سرمایه پابرجا خواهد بود
در پی ریزش پی درپی شاخص کل بورس در هفته های 
گذشته و نزدیک شدن آن به کانال یک میلیون و صد 
هزار واحدی و شــدت گرفتن خروج حقیقی ها از بازار 
سرمایه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از بسته جدیدی 

برای نجات بورس رونمایی کرد.
در این بســته حمایتی ذکر شــده اســت که هزینه 
تمام شــده پتروشیمی ها باید پایین نگه داشته شود و 
نرخ دارایی های ارزی گروه های بانکی نیز باید پایین تر 

محاسبه شود.
دولت به جیب بنگاه ها و شرکت ها 

دست درازی کرده است
حمید میرمعینی، کارشــناس بازار ســرمایه در    پاسخ 

به این  پرسش که کنترل دستوری بازار سرمایه عمل 
کارشناسانه ای است یا خیر گفت: دولت سیزدهم باید 
به فکر بودجه سال ۱40۱ باشد و دراین راستا به جی ب 
بســیاری از بنگاه و شرکت های اقتصادی دست درازی 
کرده و این کار در عین اینکه آسان ترین راه برای تأمین 
کسری بودجه بوده، آسیب زاترین راه نیز بوده است؛ زیرا 
با این کار تولید را تقریباً ناکارآمد خواهد کرد و جریان 
سرمایه گذاری در تولید را غیرقابل توجیه خواهد کرد 
اما ازطرف دیگر از این طریق می تواند به منابعی دست 

پیدا کند که بخشی از بودجه خود را تأمین کند.
وی افزود: می توان گفت بهتر بود دولت به جای اینکه 
هزینه های تولید را باال ببرد و حاشــیه سود بنگاه های 

اقتصادی را کاهش دهد و قیمت گذاری دستوری را در 
بخش فروش حاکم کند هزینه های خود را کمی کاهش 
مــی داد و دقت نظر بیشــتری را به خــرج می داد؛ زیرا 
اکثــر هزینه های دولت در تمام بخش هایی که ممکن 
بوده رشــد پیدا کرده و این درحالی اســت که دولت ها 
زمانی کــه می بینند درآمد کافی ندارند در اولین وهله 
باید هزینه های خود را کاهش دهند و این اتفاق نیفتاده 
است و تورمی که وجود دارد به شرکت های تولیدی و 
مردم فشــار وارد کرده و ازطرف دیگر بودجه نهادهای 
ناکارآمد نیز چندین برابر شــده و تمام آنچه گفته شد 
نشان دهنده عدم انسجام و عدم استخدام کارشناسانی 
برای بررسی درست و تببیین بودجه است و متأسفانه 

مــا نمی دانیم که این بحران باید تا کجا ادامه داشــته 
باشــد و جریان سرمایه گذاری با مشکل مواجه شود و 

ازطرف دیگر اشتغال زایی کاهش پیدا کند.
افراد متناسب در جایگاه درست نیستند

این کارشــناس اقتصادی دراین خصوص گفت: وجهه 
دولت خراب اســت و هر جایی که می توانســته به نفع 
مردم کار کند به ضرر سرمایه گذاران و مردم کار کرده 
و این اتفاقات جریان سرمایه گذاری را غیرقابل توجیه 
می کند.  بورس نماد عینی نگاه ما به اقتصاد اســت و 
نشان دهنده آن است که اقتصاد نتوانسته کارکرد خود 
را درست به جا آورد و تا زمانی که نگاه دولت به اقتصاد 

تغییر نکند مشکالت بازار سرمایه پابرجا خواهد بود.

خبر ویژه

سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی با بیان اینکه فرآیند 
مالیات ســتانی از خانه های خالی دومرحله ای شــده است، گفت: در بحث 
مالیات بر خودروهای اشخاص حقوقی دیگر جمع ارزش خودروهای مربوط 

به یک شخص مالک نیست.
جهانگیر رحیمی در پاســخ به ســؤالی در خصوص تعداد خانه های لوکس 
شناسایی شده گفت: مالیات بر خانه های لوکس براساس بند »خ« تبصره 
شــش قانون بودجه ســال ۱400 اعمال می شــود و تا پایان بهمن ماه برای 

اعالم آن فرصت باقی است.
وی افــزود: اطالعــات مربوط به خانه های لوکــس در تهران بزرگ و دیگر 

شهرهای پرجمعیت تکمیل شده است و قاعدتاً بیشتر خانه های گران قیمت 
مربوط به همین شهر های بزرگ می شود.

وی در خصوص شیوه تعیین قیمت خانه های لوکس گفت: براساس ماده 
۶4 قانــون مالیات های مســتقیم، هر زمان کــه نقل و انتقالی رخ می دهد 
ارزش گذاری می شود که به آن ارزش منطقه بندی ملک می گویند. براساس 
قانون ارزش منطقه بندی ملک باید به گونه ای تعیین شود که از زمان اجرای 
قانون )۱۳۹۵(، هر سال دو درصد ارزش منطقه ای افزایش پیدا کند تا به 

۲0 درصد ارزش روز ملک برسد.
رحیمــی ادامــه داد: به این معنا که اگر ما ارزش منطقه بندی را متناســب 

با آن چیزی که در کمیســیون ماده ۶4 تصویب شــده اســت داشته باشیم 
می توانیم به ارزش روز ملک برسیم، این موارد محاسباتی است که در ماده 
۶4 قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است. پس از محاسبه مالیات 
بر خانه های خالی، ســازمان امور مالیاتی به مؤدی اطالع رســانی می کند. 
افراد می توانند پس از مشاهده اطالعات نسبت به پرداخت یا اعالم اعتراض 
اقدام نمایند. این مقام مســئول ســازمان امور مالیاتی گفت: در مورد شیوه 
محاسبه مالیات بر خودروهای گرانقیمت گفت: یک میلیارد از ارزش خودرو 
یا خودروهای شناسایی شده مربوط به یک شخص و افراد تحت تکفل فرد 

کنار گذاشته می شود.

مالیات ستانی از خانه های خالی 2مرحله ای شد

 امکان اعتراض برای مؤدیان امالک و خودروهای لوکس
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نفت و انرژی 4

معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضالب تهران:

کندن هر روزه خیابان ها چیست؟ علت 
معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضالب تهران علت کندن چندباره خیابان 
های تهران برای فاضالب را تشریح کرد و گفت: این موضوع دالیل متعددی 
دارد و عمدتا به دلیل اینکه باید هماهنگی بین بخش های مختلف صورت 
بگیرد، مجبور به انجام این کار هستیم. مسعودرضا ثامنی ، با بیان اینکه در 
حالت معمول یکبار طرح شبکه جمع آوری فاضالب اجرا می شود و یکبار 
نصب انشعاب روی خطی که کار شده است، صورت می گیرد، اظهار کرد: 
نمی توان به طور همزمان هم شبکه را اجرا و هم نصب انشعاب را انجا م داد.
وی درباره چرایی این مساله، اظهار کرد: ممکن است یکی از محله ها آماده 

نصب انشــعاب باشــد اما شهرداری به ما اجازه نمی دهد که خیابانهای آن 
محله به طور کامل کنده شود و مردم نتوانند به امور خود برسند، به همین 
دلیل مجبور هستیم این کارها را به صورت مرحله ای انجام دهیم.معاون 
مهندسی و توسعه شرکت فاضالب تهران ادامه داد: بعضا یک پیمانکار در 
ضلع شــمال یک خیابان و یک پیمانکار دیگر در ضلع جنوب آن خیابان 
مستقر هستند و نمی توانند همزمان با یکدیگر کار کنند، شهرداری به صورت 
پراکنده مجوزهایی را صادر می کند و براساس آن کار کلید می خورد.ثامنی 
با تاکید بر اینکه یک مقاطع زمانی نیز تصفیه خانه ها آماده نیستند یعنی 

پیمانکار کار را آغاز کرده اما تصفیه خانه آماده نیست، به دلیل اینکه فرایند 
کار به صورت یک پازل است؛ زمانی می توانیم انشعابات را نصب کنیم که 
تمام پازل ها یعنی خطوط، خطوط ســایز بزرگ تر و تصفیه خانه تکمیل 
شود، اظهار کرد: از آن طرف هم نمی توانیم بگوییم کار را متوقف می کنیم 
و زمانی که تصفیه خانه ها کامل شد، آن زمان کار را پیش میبریم. تنظیم 
تمام این کارها با یکدیگر مقدور نیست؛ در سال های گذشته بر اساس قوانین 
یکسری فروش انشعاب صورت گرفت و با درآمد آن تصفیه خانه ایجاد شده 

است و به دنبال این طرح به مردم بدهکار شدیم.

گرفت  گاز صورت   در جلسه علنی مجلس  در خصوص  آب، برق و 

ݢتصویب یک فوریت طرح اصالح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز  ݢ

كوتاه از انرژی

بین الملل

آذربایجان جایگزین ایران 
در بازار گاز ترکیه می شود

رئیس جمهــور ترکیــه گفت: ترکیه با 
وجود اختــالالت اخیر در واردات گاز 
از ایــران، به دلیل همکاری آذربایجان 
مشکلی در تامین گاز خود ندارد. رجب 
طیــب اردوغان در مراســم افتتاحیه 
ســاختمان های مســکونی، مشاغل و 
سرمایه گذاری های زیربنایی در منطقه 
درلی دوگانکنت استان گیرسون ترکیه 
گفت: ما مشــکلی نداریم، گاز طبیعی 
داریم، ذخایر انرژی زیادی داریم، همه 
اقدامات پیشگیرانه برای کمبود گاز را 
انجــام می دهیــم.در اوایل ماه جاری، 
ایران، یکــی از تأمین کنندگان عمده 
گاز ترکیه، صادرات گاز خود را به ترکیه 
به مدت ۱0 روز به دلیل مشــکل فنی 
متوقف کرد. بعدها ایران از از سرگیری 
صادرات گاز به ترکیه خبر داد، اما دولت 
ترکیــه این اظهــارات را تکذیب کرد و 
هیئت ویژه ای را برای حل این وضعیت 
به ایران اعزام کرد.بیش از نیمی از برق 
ترکیه توسط نیروگاه های گازی تولید 
می شــود و دولت مجبور شد تقریباً در 
تمام مناطق صنعتی ســه روز در هفته 
بــرق را قطــع کند.ابراهیم احمدوف، 
نماینده رســمی شــرکت دولتی نفت 
جمهــوری آذربایجان )SOCAR( به 
اســپوتنیک گفت که باکو درخواستی 
از آنــکارا بــرای تأمین گاز بیشــتر در 
بحبوحه مشکالت فنی صادرات از ایران 
دریافت کرده است. احمدوف گفت که 
آذربایجان با افزایش عرضه گاز به ترکیه 

موافقت کرده است. 

ادامه کشمکش ونزوئال و 
ایتالیا بر ســر وزیر نفت سابق

درحالی که ایتالیا درخواســت ونزوئال 
برای اســترداد رافائل رامیرز، وزیر نفت 
و رییس ســابق شــرکت نفتی دولتی 
PDVSA را رد کرده است، این پرونده 
وارد فاز جدیدی شــده اســت. رامیرز 
منکــر اتهامات فســاد شــده و اظهار 
کــرده کــه نیکالس مــادورو، رییس 
جمهور ونزوئــال به دنبال بدنام کردن 
وی بــه دلیل اظهارات ضد دولتی بوده 
اســت.مقامات ونزوئال در سال ۲0۱۸ 
از اینترپــل درخواســت کردند محل 
رامیــرز را که به اختالس متهم شــده 
بود، شناســایی و وی را دســتگیر کند 
و متعاقبا در ســال ۲0۲0 درخواســت 
اســترداد وی را از ایتالیا مطرح کردند.
روبرتو دی ویتا، وکیل ایتالیایی رامیرز 
بــه رویترز گفت: دادگاه عالی ایتالیا به 
صورت قطعی درخواســت استرداد را 
غیرقابــل قبول عنوان کرد. وی گفت: 
ایــن دادگاه حکم قبلی را مبنی بر این 
که رامیرز نمی تواند به ونزوئال استرداد 
شــود را تایید کرد. احــکام دادگاه در 
ایتالیــا ابتــدا به افراد دخیل در پرونده 
اعالم شــده و سپس به صورت عمومی 

منتشر می شوند. 

مصرف برق 
استخراج بیت کوین 

در آمریکا زیر ذره بین رفت
هشــت عضو کنگره نامه ای به شــش 
شــرکتی کــه در آمریــکا بیت کوین 
اســتخراج مــی کنند ارســال کرده و 
از آنهــا دربــاره مصرف انــرژی و تاثیر 
محیط زیســتی فعالیتشــان توضیح 
خواســته اند. در این نامه ها آمده است: 
با توجه به مصرف فوق العاده باالی نیرو 
و آالیندگی کربن مرتبط با اســتخراج 
بیــت کویــن، فعالیتهای اســتخراج 
نگرانیهایی را نســبت بــه تاثیر آنها بر 
محیط زیست، اکوسیستمهای محلی 
و هزینه هــای برق مصرفی برانگیخته 
اســت.نمایندگان عضو کنگره آمریکا 
از این شــرکتها خواســتند به پرسشها 
دربــاره میزان مصرف برقشــان، منبع 
تامین برق و برنامه شــان برای رشد در 
آمریــکا توضیح دهند. این نامه ها پس 
از برگزاری جلسه هفته گذشته کمیته 
بازرگانــی و انرژی مجلس درباره تاثیر 
اســتخراج رمزارز بر نیرو ارسال شدند. 
در این جلسه کارشناسان و نمایندگان 
در این باره بحث کردند که آیا رمزارزها 
می توانند در توسعه انرژی تجدیدپذیر 
یا منحرف کردن اهداف اقلیمی آمریکا 
اثر داشــته باشند یا نه.استخراج بعضی 
رمزارزها به خصوص بیت کوین میزان 

زیادی نیرو مصرف می کند. 

از سوی رئیس هیئت  رئیسه صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت اعالم شد

 قدردانی از وزیر نفت 
برای تأمین پایدار سوخت

رئیس هیئت  رئیسه صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت با انتشار پیامی در صفحه شخصی 
خــود در توئیتــر از وزیر نفت برای تأمین پایدار 
ســوخت قدردانی کرد.عبدالحســین بیات در 
صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت:»به رغم 
شدت گرفتن سرما و کاهش دما در اقصی نقاط 
کشور و رکورد مصرف؛ جریان گاز پایدار است؛ 
 خداقوت به وزیر محترم نفت، مدیران و همکاران 

کوشای شرکت ملی گاز ایران.«

شرایط ذخیره سازی  سوخت مایع نیروگاه ها 
مطلوب است؛

جلوگیری از خاموشی های گسترده 
با استمرار در سوخت رسانی

نوزدهمین نشســت کارگــروه ویژه پیگیری 
تامین ســوخت زمستانی نیروگاه ها با حضور 
معــاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار 
و در آن بر ذخیره سازی های مناسب سوخت 
مایع نیروگاهی و اســتمرار در سوخت رسانی 
به نیروگاه ها تاکید شد.براساس این گزارش، 
با تالش های شــبانه روزی انجام شده با وجود 
وضــع بحرانی در پی شــدت یافتن ســرما، 
ظرفیــت و موجودی مخازن ســوخت مایع 
کشور برای تامین نیاز نیروگاه ها افزایش یافته 
اســت.در این نشست با ارائه گزارش هایی از 
فعالیت های انجام شــده برای ارسال سوخت 
مایع به نیروگاه ها در شرایط سخت و مناطق 
ســخت گذر، آماری از مقدار افزایشــی روند 
افزایــش ذخایــر نیروگاه های کشــور ارائه 
شــد.پنجمین نشست کارگروه ویژه پیگیری 
تأمین ســوخت زمســتانی با حضور »جلیل 
ســاالری« معاون وزیر نفت در امور پاالیش 
و پخــش و نماینــدگان وزارت نفت، نیرو، راه 

و شهرسازی و شرکت ملی گاز برگزار شد.

صنعت دیجیتال در نفت 
متحول می شود

نشســت مشــترک جعفــر توفیقــی، رئیس 
پژوهشــگاه صنعت نفت و صمــد صمدیانی، 
مدیرعامل شرکت دانیال موج، به منظور افزایش 
سطح همکاری های دوجانبه با حضور جمعی از 
مدیران و معاونان هر دو مجموعه در پژوهشگاه 
برگزار و در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری 
میان طرفین منعقد شد.بر اساس این گزارش، 
پیاده سازی تحول دیجیتال، نیازسنجی فنی در 
زمینه های هوش مصنوعی، همچنین طراحی، 
پیاده ســازی و بومی سازی تجهیزات ارتباطی 
مــورد نیــاز صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی از 
مهم ترین مسائل این تفاهم نامه است.همکاری 
علمــی و فنی در راســتای رفع نیازهای حوزه 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، همچنین پایش 
هوشــمند لوله های انتقــال نفت و گاز از دیگر 

مسائل این تفاهم نامه است.

ذخیره مخازن نسبت به سال 
گذشته ۲۲ درصد کاهش یافت

 بنــا به اعــالم وزارت نیرو، آمار دفتر اطالعات 
و داده های آب کشــور نشان می دهد با سپری 
شــدن ۱۲۹ روز از ســال آبی، تا ۹ بهمن ماه 
)ســال آبــی ۱40۱-۱400( مجموع حجم 
ذخایر آب در مخازن سد های کشور به حدود 
۲0.۸4 میلیارد متر مکعب رســیده که نسبت 
به مدت مشــابه ســال آبی گذشته بیانگر ۲۲ 
درصد کاهش است.فیروز قاسم زاده بیان کرد: 
بررســی وضعیت سد ها نشان می دهد، میزان 
حجم ورودی به سد های کشور از ابتدای مهر 
تا ۹ بهمن ســال جاری معادل ۹.۲۶ میلیارد 
متر مکعب بوده که کاهشی معادل ۱۶ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان 
می دهد.وی افزود: طی سال آبی جاری، میزان 
پرشدگی ســد های مهمی، چون زاینده رود، 
شــمیل و نیان و ســفیدرود در شرایط فعلی 
بــه ترتیــب حدود ۱۳ درصد، ۹۹ درصد و ۲۶ 
درصد و در اســتان  های خوزستان و تهران، به 
ترتیب در حدود 4۷ درصد و ۱۷ درصد است.

به تامین حق آبه رودخانه 
هیرمند توجه شود

نماینــده مردم زابــل در مجلس از هیات دولت 
خواســت که به موضوع تامین حق آبه رودخانه 
هیرمند توجه کند. حبیب اهلل ده مرده نماینده 
مردم زابل در مجلس درتذکر شفاهی جلسه علنی 
مجلس  گفت: از رئیس جمهور به دلیل سفری 
که به روسیه داشتند تشکر می کنم.وی در ادامه 
خطاب به وزرای خارجه، نیرو و کشور و همچنین 
معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری بیان کرد: 
نســبت به حق آبه رودخانه هیرمند و همچنین 
نسبت به انتقال آب از دریای عمان توجه الزم را 
داشته باشیم. الزم است به تامین آب شرب مردم 

سیستان وبلوچستان توجه شود.

در جلســه علنی دیروز مجلس، تقاضای دو فوریت 
طرح اصالح قانون مجازات اســتفاده کنندگان غیر 
مجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مطرح شــد 
کــه در ابتدا نماینــدگان با دو فوریت آن مخالفت 

کرده و سپس یک فوریت آن را به تصویب 
رساندند.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سرپرســتان به 
عنــوان متقاضــی فوریت گفت: مــردم در برخی از 
مناطق از این خدمات به صورت غیرمجاز اســتفاده 
مــی کنند که ما در این طرح به دنبال ســاماندهی 
وضعیت بوده و اســتفاده های غیرمجاز از امکاناتی 
ماننــد بــرق و آب و گاز را مجــاز می کنیم.مجتبی 
یوســفی نماینــده اهواز به عنــوان مخالف فوریت 
گفت: ۲0 میلیون نفر در سکونت گاه های غیرمجاز 
و حاشــیه شــهرها سکونت دارند که همگی آن ها از 
نظر بهره مندی از زیرساخت ها دچار مشکل هستند. 
برای رفع مشکالت و ساماندهی مسائل سکونتگاه ها 
احتیاج به قوانین مشخص و حتی تشکیل کمیسیون 
های مشــترک داریم.به گفته وی، 400 هزار هکتار 
بافت فرســوده در کشــور وجود دارد که بخش قابل 
توجهی از آن ها در بافت شــهری اســت؛ می توان 
برای اجرای طرح احداث 4 میلیون واحد مسکونی 
بخشــی از بافت های فرســوده را احیا کرد. تصویب 
بررســی فوریت دار این طرح ســبب رفع مشکالت 
مناطق مذکور برای بهره مندی از خدمات شــهری 
نمی شود.حســن نوروزی نماینده رباط کریم نیر به 
عنوان موافق فوریت بیان کرد: در خیلی از شــهرها 
به خاطر نبود سند با اخذ فیش اجازه ساخت و ساز 

دریافت می شود چون طرح کاداستر در روستاها اجرا 
نشده به افراد اجازه داده نمی شود به صورت قانونی 
از آب، گاز و برق بهره مند شــوند لذا مردم مجبور 
می شــوند به صورت غیر مجاز از این امکانات بهره 
ببرند. نباید شرایطی ایجاد کنیم که مردم دستشان 
جلوی پلیس ســاختمان دراز باشد و حتی موضوع 
رشوه ایجاد شود.محمدرضا صباغیان نماینده بافق 
به عنوان دیگر مخالف فوریت اظهار کرد: طرح های 
فوریت دار باید زمانی مطرح شوند که جلوی خسارت 
احتمالی یا فوت فرصت را بگیرند که این طرح شامل 
هیچ کدام از این موارد نمی شــود. اجرای این طرح 
سبب افزایش ساخت و سازها در مناطق حاشیه ای 
می شــود و این در حالی اســت که زیرساخت هایی 

بــرای آن هــا وجود ندارد.وی افزود: در واقع اجرای 
چنین طرحی می تواند مشکالت را چند برابر کند 
زیرا عده ای ســودجو با اســتفاده از قوانین اقدام به 
زمیــن خــواری می کنند و مافیا شــکل می گیرد. 
دولت و قوه قضائیه محکم ایســتاده اند تا ســاخت و 
سازهای غیرمجاز تخریب شوند که جای تقدیر دارد.

محمدحســین فرهنگی نماینده تبریز نیز به عنوان 
موافق فوریت گفت: مردم در بســیاری از شــهرها، 
روســتاها و مناطق محروم به دلیل اینکه دســتگاه 
های مســئول به خاطر عــدم تامین بودجه الزم یا 
امکانات نتوانســتند وظایف خــود را انجام دهند و 
اقدام به ارائه طرح های توســعه ای و جامع کنند از 
دریافت امکانات محروم هستند. وقتی قانون وجود 

دارد می توان آن را اصالح کرد تا مشــکالت مردم 
برطرف شــود؛ حتی باید الزامی پیش بینی شــود تا 
هزینه اجرای آن توسط دستگاه هایی پرداخت شود 

که در اجرای وظایف خود تاخیر داشته اند.
اقبال شــاکری نیز  با اشــاره به بررســی تقاضای دو 
فوریــت در خصــوص طرح اصــالح قانون مجازات 
اســتفاده کننــدگان غیرمجــاز از آب، برق، تلفن، 
فاضالب و گاز در جریان جلسه علنی مجلس، بیان 
کرد: این طرح به علت تفسیرهای مختلفی که از متن 
قانون موجود شــده بود و در اجرای قانون اشکاالت 
عدیده ای به وجود آمده بود، ارائه شده است و هدف 
اصلی حل این مشــکالت اســت.وی در ادامه اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین اصالحات تغییر عنوان قانون 
به ساماندهی و  مجازات استفاده  کنندگان غیر مجاز 
از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز است. همچنین یک 
تبصره به قانون موجود اضافه شد که مامورین شرکت 
های خدمت رســان جهت بررســی اجرای صحیح 
مفــاد این قانون مجاز به حضور در ســاختمان ها و 
مراکز هستند تا دستگاه های کنتور و اندازه گیری 
را بررســی کنند تا دست کاری نشده باشد.نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
همچنین یک تبصره دیگر نیز به قانون اضافه شده 
تا هرگونه ساخت و ساز در شهرها و روستاها اعم از 
توســعه و اضافه شــدن واحدها به واحدهای فعلی و 
هر نوع کاربری ســاختمان اعم از مسکونی، تجاری 
و تفریحی مشمول حکم این قانون شوند. همچنین 
وزارت جهاد کشــاورزی هم به وزارتخانه هایی که 

مشمول این قانون می شوند، اضافه شد.

نماینده مردم تهران در مجلس :

کرسنت  درباره قرارداد 
آینده پاسخگو باشیم باید به نسل 

نماینده مردم تهران در مجلس با اشــاره به 
قرارداد کرســنت گفت: ما باید به نسل های 
آینده پاســخگو باشــیم که گاز ما را بردند، 
مخازن ما را خالی کردند و خسارت هم از ما 
دریافت می کنند و کشــور هم با تراز منفی 

گاز مواجه می شود.
مالک شــریعتی نیاســر در تذکر شفاهی در 
جلســه علنی مجلس با اســتناد به ماده ۲۲ 
آییــن نامــه داخلی مجلــس و اصول ۷۷ و 
۱۳۹ قانون اساسی گفت: اینکه در اصل ۷۷ 
قانون اساسی گفته می شود معاهده نامه ها 
و موافقتنامه باید به تصویب مجلس برســد، 
صرفــا به این معنا نیســت که عنوان آن در 
مجلس قرائت شــود و مفاد آن به پیوســت 
بمانــد، بلکه این لوایــح موافقتنامه باید در 

مجلس بررسی شود.
وی افزود: اکنون نماینده دولت اشاره کرد که 
مــا ۷۳ موافقتنامه بین المللی با دیگر دولت 
ها داریم، جرئیات کدام از این موافقتنامه ها 
در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس مانند 

دیگر طرح ها و لوایح بررسی شده است؟

ایــن عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: 
وقتی اصول قانون اساســی رعایت نمی شود 
به یکباره با قرارداد و موافقتنامه ای شــبیه 
قرارداد کرســنت روبرو می شــویم که ده ها 
میلیارد دالر خسارت به کشور وارد می کند، 
مفاد آن را هم محرمانه می ســازند، به گونه 
ای که یک جایی یک اتفاقی برای کشور رخ 
مــی دهــد که مجلس از آن بی خبر می ماند 
.شریعتی نیاسر اظهار کرد: وضعیت کرسنت 
را مشــاهده کنید، مجلس از قوه قضاییه هم 
خواســته است که به این موضوع رسیدگی 

کند ولی هنوز پاسخی دریافت 
نکرده ایم . 

از ابتدا باید مانع تحقق چنین نتیجه ای شد، 
ممکن اســت از ۱0 قــرارداد یک قرارداد به 
چنین سرنوشــتی دچار شود، اما همین یک 
قرارداد کرسنت می تواند چنین مشکالتی را 
ایجاد کند، ما باید به نسل های آینده پاسخگو 
باشیم که گاز ما را بردند، مخازن ما را خالی 
کردند و خسارت هم از ما دریافت می کنند 
و کشور هم با تراز منفی گاز مواجه می شود.

مدیرعامل بورس انرژی:

بورس انرژی الگوهای جدیدی
برای عرضه نفت ارائه داده است

مدیرعامــل بورس انــرژی ایران گفت: بورس 
انــرژی الگوهــای جدید عرضــه نفت خام در 
بورس را به شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده  
است و همواره آماده عرضه نفت خام، میعانات 

گازی و نفت کوره آمادگی است.
علــی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی با تأکید 
بــر اینکــه در چند ســال گذشــته در میان 
شــرکت های تابع وزارت نفت، شــرکت ملی 
نفــت ایران بیشــترین همکاری را در موضوع 
انتشار اوراق تأمین مالی با بورس انرژی داشته 
گفت: امیدواریم در دولت ســیزدهم همکاری 
مــا و صنعــت نفت روز به روز افزایش یابد.وی 
درباره وضع عرضه متانول در بورس انرژی نیز 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱0 هزار 
و ۱۵0 تــن متانــول به ارزش یک هزار و ۱۵۱ 
میلیــارد ریال از طریق بورس انرژی به خارج 
از کشــور صادر و ۲۸0 هزار تن متانول برای 
مصارف داخلی عرضه شــده که ۲۶0 هزار تن 
آن بــه ارزش یــک هزار و ۸00 میلیارد تومان 
مبادله شــده اســت.مدیرعامل بورس انرژی 
ایــران اظهار کرد: در آینده به دنبال راه اندازی 

بازار آتی متانول هســتیم.نقوی با بیان اینکه 
هم اکنون با شرکت ملی نفت در زمینه انتشار 
گواهــی ســپرده کاالیــی و قراردادهای آتی 
میعانات گازی در حال کار کارشناسی هستیم، 
افــزود: اگر شــرکت ملی نفــت ایران و بورس 
انرژی یکدیگررا به عنوان شریکی راهبردی در 
برنامه های توســعه ای خود ببیند هم شفافیت 
در فرآیندهــا و تأمیــن مالی پایــدار افزایش 
می یابد هم منجر به افزایش درآمدهای ناشی 
از رقابت می شــود.وی درباره وضع عرضه نفت 
خــام در بــورس انرژی نیز تصریح کرد: در این 
زمینه الگوهای جدید عرضه نفت خام در بورس 
را به شــرکت ملی نفت ایران اعالم کرده ایم و 
همــواره برای عرضه نفت خام، میعانات گازی 
و نفــت کوره آمادگی الزم را داریم.مدیرعامل 
بورس انرژی ایران با اشاره به عرضه ۱۱۵ هزار 
تن نفت کوره در ســال جاری در بورس انرژی 
گفت: از این مقدار ۸۵ هزار تن به ارزش ۷۹0 
میلیــارد تومان تاکنون مبادله شــده، این در 
حالی اســت که سال ۱۳۹۹ در مجموع بیش 

از ۲۱0 هزار تن نفت کوره مبادله شده بود.

خبر ویژه

مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران تاکید کرد: الگوی مصرف برق 
تغییری نکرده و همانند گذشته است.مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نحوه 
الگو بندی مصرف برق اظهار کرد: الگوی مصرف برق بر اســاس اقلیم کشــور در 
پنج منطقه جغرافیایی مناطق عادی، گرمسیر یک، گرمسیر دو، گرمسیر سه و 
گرمسیر چهار دسته بندی شده است و به نوعی نیازمندی هایی متعارف مصرف 
کنندگان برق در این الگوی لحاظ شــده تا میزان مصرف بخش جمیعت عمده 
هر بخش، زیر الگوی تعیین شــده باشــد.وی ادامه داد: استاندارد تعیین شده در 
خصوص میزان مصرف مربوط به سال های گذشته است و الگوها هیچ تغییری 

نکرده تا رفاه مردم تامین شده باشد.طبق اعالم توانیر، مصوبه دولت درخصوص 
اجرای بند "ی" تبصره ۸  قانون بودجه سال ۱400 درباره آیین نامه تعرفه برق 
که از اول بهمن اجرایی شده است، باعث توزیع عادالنه یارانه انرژی برق خواهد 
شــد.یارانه برق تاکنون بر اســاس میزان مصرف پرداخت می شــد و مشترکانی 
که برق بیشــتری مصرف می کردند از یارانه بیشــتری برخوردار بودند، اما از این 
پس، آن بخش از انرژی برق که در چارچوب الگو مصرف می شود، یارانه دریافت 
می کند و یارانه پرمصرف ها برای آن بخشی که بیش از الگو مصرف می کنند به 

صورت پلکانی کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران :

الگوی مصرف برق تغییری نکرده است
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55بانک و بیمه
جلسه ارزیابی عملکرد کمی دی ماه 
 سال 14۰۰ مدیریت شعب 9 استان 

و شعبه مستقل برگزار شد
 جلسه ارزیابی عملکرد کمی 
دی ماه سال ۱400 مدیریت 
شعب استان های خراسان 
رضــــــوی، مازنــدران، 
آذربایجان شرقی، اصفهان، 
بوشهر، فارس و خوزستان ، به عالوه مدیریت های 
مناطق تهران و البرز ، روز پنج شــنبه هفتم بهمن 
ماه به ریاست دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست 
بانک ایران و با حضور اعضا هیات مدیره و مدیران 
ارشــد بانک به صورت حضوری و سایر استان ها به 

صورت ویدئو کنفرانس، برگزار شد.
در این جلســه تالش همگانی برای افزایش ســهم 
بازار و اســتفاده بهینه از تمامی طرح ها، ظرفیت 
ها و لزوم برنامه ریزی جهت افزایش ســپرده های 
بانک در ماه های پایانی سال و بهبود شاخص های 
ارائه شده ، مدیریت مصارف و نقدینگی، مطالبات، 
توسعه کمی وکیفی خدمات و فعالیت های ارزی و 

صدور ضمانتنامه، مورد تاکید قرار گرفت.
دکتر شیری مدیر عامل بانک دراین جلسه ضمن 
قدردانــی از زحمات مجموعه مدیران، کارکنان و 
مســولین باجه های بانکی روســتایی در پیشبرد 
اهداف و برنامه های بانک در بخشی از سخنان خود 
افــزود : باعنایت به وجــود انواع متغیرها ، همواره 
معیشــت خانواده بانک از طریق اجرای طرح های 
انگیزشی مورد توجه بوده و انتظار می رود همکاران 
ارجمند در تمامی واحدها مفاد بخشنامه تضامین 
تســهیالت خرد را مراعات کنند و از ظرفیت های 
بانکداری شرکتی نیز به نحو مطلوب استفاده نمایند 
ودر روزهای پایانی ســال مدیریت نقدینگی را به 
طور خاص مورد توجه قرار دهند. گفتنی اســت : 
در این جلســه عملکرد مدیریت شعب استان های 
گروه دوم توسط مدیران شعب استان های ذی ربط 
ارائه و روند رشــد سپرده ها، درآمدهای غیرمشاع، 
مدیریت نقدینگی، نســبت مطالبات و همچنین 
اهــداف بانکداری الکترونیک مورد بررســی قرار 
گرفت و معاونین مدیر عامل و مدیر امور استان ها 
و بازاریابی به آخرین وضعیت و سواالت واحد های 

اجرایی پاسخ داده اند .
همچنین در این جلســه عملکرد مدیریت شعب 
اســتان ها در روند رشد سپرده ها ،درآمدهای غیر 
مشــاع، مدیریــت نقدینگی، نســبت مطالبات و 
اهداف بانکداری الکترونیک شــامل: خودپردازها، 
پایانه فروشــگاهی، درگاه های الکترونیک و پایانه 
شــعب ، از طرف ۶ مدیرشــعب استان های مزبور ، 
توسط افشین کالنی مدیر شعب پست بانک استان 
اصفهان برای استانهای منتخب و محمود یوسفی 
مدیر شعب استان البرز برای مناطق تهران ارایه شد 
و دکتر شیری مدیر عامل بانک و اعضا هیات مدیره و 
سایر مدیران ارشد حاضر در جلسه از تسلط و نحوه 
ارایه مطلوب گزارش عملکرد دی ماه مدیریت شعب 

استان ها، توسط آنها تقدیر و تشکر کردند.

 معرفی اعضای 
هیات مدیره بانک تجارت

در مجمــع عمومــی عادی به طور فوق العاده بانک 
تجارت، هادی اخالقی فیض آثار، فرشید فرخ نژاد 
و حســن کیایی به عنوان اعضای هیات مدیره این 

بانک انتخاب شدند.
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این بانک 
، کــه نهم بهمن مــاه و با حضور بیش از ۶۵ درصد 
از سهامداران برگزار شد، هادی اخالقی فیض آثار 
،فرشید فرخ نژاد و حسن کیایی پس از رای گیری 
سهامداران، به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات 

مدیره بانک تجارت انتخاب شدند.
همچنین در جلسه فوق العاده هیأت مدیره بانک 
تجارت فرشید فرخ نژاد به سمت رییس هیأت مدیره 
، مرتضی ترک تبریزی به سمت نایب رییس و علی 
کی النی به عنوان عضو اجرایی و قائم مقام مدیرعامل 

بانک انتخاب شدند.

اخبار

 بانک آینده و گروه سایپا قرارداد دوجانبه 
امضا کردند

 جزییات خدمات چند رشته ای 
در صنعت مالی

 در چارچوب این قرارداد که 
بــه امضــای نــادر خواجه 
حق وردی، معاون امور شعب 
و بازاریابــی بانــک آینده، 
عباس شهریاری مدیرعامل 
و عباس ســیدکباری عضو هیات مدیره شــرکت 
تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا رسید، سطح 
همکاری هــای متقابــل برای ایجاد و گســترش 
بسترهای مناسب برای توسعه زمینه های مختلف 

بانکی، مالی، ارزی و بیمه ای ارتقا خواهد یافت.
بر این اساس، بانک آینده سبد متنوع محصوالت و 
خدمات این بانک به شرکت تولیدی موتور گیربکس 
و اکسل سایپا را ارائه می کند که از آن جمله  می توان 
به: خدمات اعتباری، ضمانت نامه ها، ارائه تسهیالت 
به شــرکت های قطعه ساز معرفی شده توسط آن 
شــرکت، خدمات ارزی و بانکــداری الکترونیکی 
ماننــد: ایــران کارت، نرم افــزار کیلید برای حذف 
امضاهــای فیزیکــی، ســرویس درگاه پرداخت 
هوشــمند )Smart IPG( و سرویس استرداد وجه 
متمرکز )Refund(، خدمات ویژه کارکنان شرکت 
و هم چنین دیگر محصوالت تعریف  شده بانک در 
قالب طرح هــای »آینده داران« برای خرید کاال از 
هایپراستار و فروشگاه های منتخب مجموعه بزرگ 
ایران مال، »کارگشــا« با هدف تمرکز و حمایت از 
تولید کاالی ایرانی در سراسر کشور، »امکان صدور 
کارت اعتباری« برای خرید کاال و خدمات از تمامی 
فروشــگاه های دارای پایانه فروش طرف قرارداد با 
بانک های عضو شــتاب و سایر درگاه های پرداخت 
اینترنتــی بانک برای تمامی کارکنان شــرکت و 

شرکت های قطعه ساز معرفی شده اشاره کرد.

 آغاز احداث کتابخانه 
در روستای اشترمل شهرستان 
تویسرکان توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راستای فعالیت های خود در حوزه 
ایفای رســالت های اجتماعی و در ادامه پروژه های 
ساخت مدرسه و کتابخانه در نقاط مختلف کشور، 
عملیات احداث کتابخانه »پاسارگاد« در روستای 
اشــترمل از توابع شهرستان تویسرکان در استان 

همدان را آغاز کرد.
طی مراســمی که با حضور اسمعیل دوستی عضو 
هیئت عامل بانک پاســارگاد، شماری از مسئوالن 
منطقــه، جمعی از مدیران بانــک و اهالی محلی 
برگزار شــد، کلنگ احــداث یک باب کتابخانه در 
روســتای اشترمل استان همدان بر زمین زده  شد. 
ساخت این کتابخانه با مساحت ۱۳0 مترمربع بنا 
و ۱00 مترمربع محوطه سازی، هجدهمین پروژه 
از این دست در کل کشور و نهمین پروژه در استان 
همدان است که در راستای توسعه فضای کتابخوانی 

در کشور توسط بانک پاسارگاد انجام می پذیرد.
گفتنی اســت بانک پاســارگاد در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود ضمن ساخت مدارس 
و خانه های بهداشــت در مناطق کمترتوسعه یافته 
کشور، به منظور تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانی اقدام به ساخت کتابخانه و اهدای کتاب 
به آن ها در بسیاری از مناطق محروم کشور نموده 
اســت. از جمله ســایر این موارد می توان به احداث 
پنج کتابخانه در مناطق محروم استان اردبیل، هشت 
کتابخانه در شهرســتان های کبودرآهنگ، مالیر، 
تویسرکان و بهار در استان همدان، دو کتابخانه در 
شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد، 
یک کتابخانه در شهرســتان کوهدشــت استان 
لرستان و یک کتابخانه در شهرستان پاسارگاد در 

استان فارس اشاره کرد.

اتمام بزرگترین طرح مهاجرت سیستمی صنعت بانکداری کشور
مدیرعامل بانک ســپه گفت: تجربه جهانی ســازمان های بزرگ نشان 
می دهــد اجــرای پروژه های مهاجرت و بهره برداری از زیرســاخت ها 
و نرم افزارهــای متمرکــز بدون همراهی مشــتریان و تالش کارکنان 

محقق نمی شود.
مدیرعامل بانک سپه از اتمام مهاجرت سیستمی بانک های ادغامی به این 
بانک خبر داد و گفت: در راستای اجرای مراحل نهایی طرح ملی ادغام 
و یکپارچه سازی سامانه های بانکی متمرکز بانک سپه، هم زمان با اتمام 
مهاجرت سامانه بانکداری بانک های ادغامی به سامانه جامع بانکی امید، 
بزرگ ترین طرح مهاجرت سیســتمی صنعت بانکداری کشــور به ثبت 
رســید. دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن قدردانی از همراهی و شــکیبایی 
مشتریان و تالش کارکنان این بانک در پیشبرد طرح ملی ادغام تصریح 
کرد: با اجرای موفق مهاجرت سیســتمی بانک های ادغامی به ســامانه 
جامع بانکداری امید بانک ســپه، داده های این ســامانه در بخش های 
مشتریان ۶۲ میلیون و ۳00 هزار نفر، سپرده ۱00 میلیون فقره، کارت 

۶۱ میلیون و خودپرداز ۱۲ هزار دستگاه افزایش یافت.

وی افزود: بر اســاس برنامه ریزی و اقدام های شــبانه روزی و ارزشمند 
تمــام همــکاران  بانک  ، طرح مهاجرت ســامانه بانکــداری متمرکز 
بانک های ادغامی به ســامانه جامع بانکی امید بانک ســپه با موفقیت 
عملیاتی و مقدمات خدمت رسانی یکپارچه به مشتریان در شعب سراسر 

کشور فراهم شد. مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اجرای موفقیت آمیز 
فرآیندهای اجرایی طرح ملی ادغام خاطرنشــان کرد: با عملیاتی شدن 
پروژه های حوزه فناوری اطالعات ضمن تسریع و تسهیل خدمت رسانی 
یکپارچه به مشتریان زمینه عرضه خدمات و محصوالت جدید در این 
بانک مهیا شده و در آینده نزدیک مشتریان شاهد رویکرد جدید بانک 
در عرصــه خدمات بانکــداری الکترونیک خواهند بود. دکتر ابراهیمی 
اظهار داشــت: تجربه جهانی ســازمان های بزرگ نشان می دهد اجرای 
پروژه های مهاجرت و بهره برداری از زیرساخت ها و نرم افزارهای متمرکز 
بدون همراهی مشــتریان و تالش کارکنان محقق نمی شــود. به همین 
ســبب جا دارد مجدد از شــکیبایی مشتریان بانک سپه در اجرای طرح 
مهاجرت سامانه های بانکداری بانک های ادغامی به سامانه جامع امید 
بانک ســپه قدردانی کنیم. وی در پایان تاکید کرد: به فضل الهی با این 
رخداد بزرگ و مبارک و همت و تالش مضاعف مدیران و کارکنان بانک 
در سراســر کشــور ، روند خدمت رسانی به مشتریان و نیل به بانکداری 

تمام دیجیتال سرعت خواهد یافت.

اخبار

به میزبانی پست بانک برگزار شد:

اولین جلسه شورای معاونان توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات
معاون توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات در جلسه شورای معاونان 
توسعه سرمایه انسانی وزارت و شرکت های تابعه گفت: باید در کنار هم 
بعنوان یک خانواده قرار داشته باشیم و عملکرد جزیره ای نداشته باشیم.
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات صبح ششم بهمن ماه در جلسه شورای معاونان توسعه سرمایه 
انسانی وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه با اشاره به اینکه ظرفیت پست 
بانک بسیار فوق العاده است و با تعامل و اشتراک گذاری منابع هر یک از 
شرکت ها، تالش کرده ایم تا هم افزایی در مجموعه وزارت شکل بگیرد، 
گفت: باید در کنار هم به عنوان یک خانواده قرار داشته باشیم و عملکرد 
جزیره ای نداشته باشیم.  هادی اصالنزاده معاون توسعه سرمایه انسانی 
و مدیریت منابع انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با ذکر این 
مطلب افزود: پســت بانک ایران عضوی از خانواده وزارت اســت و باید از 
ظرفیت هایی که در مجموعه وزارت و حوزه فناوری اطالعات وجود دارد 
در کنار هم استفاده کنیم تا در کنار هم باعث رشد و ترقی یکدیگر شویم. 
اصالنزاده با اشاره به اینکه ظرفیت های پست بانک ایران بسیار ارزشمند 
اســت، تصریح کرد: شــرکت های تابعه در حوزه های مختلف کاری خود 
به طور قطع در قالب تعامالت و تفاهم نامه های مالی از پست بانک ایران 

انتظاراتی دارند که پیش از این نیز وجود داشته است. 

وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز بارها تاکید کرده اند که باید 
از ظرفیت های پست بانک ایران در قالب برقراری تعامالت مالی استفاده 
حداکثری شود به عبارت دیگر هم باید منابع مالی شرکت های تابعه در 
پست بانک ایران نگهداری شود و اگر تسهیالتی نیز به کارکنان پرداخت 
شــود باید از پســت بانک ایران به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات پرداخت شود. معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت 
منابع انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه پست 
بانــک ایران به طور قطع کارکنان شــرکت های زیرمجموعه را همانند 
مشــتری عادی نمی بیند، گفت: نوع تعامل با شــرکت های زیر مجموعه 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات متفاوت اســت و در کنار یکدیگر به 
سوی یک هم افزایی جدی گام برمی داریم.

اصالنزاده با تاکید بر اینکه امیدوارم در کنار یکدیگر مشکالت را حل کنیم و 
قدم های مثبتی برای کارکنان در روزهای پایانی سال برداریم، گفت: تالش 
کرده ایم تا هم افزایی در مجموعه وزارت با تعامل و اشتراک گذاری منابع 
هر یک از شرکت های زیرمجموعه، شکل بگیرد، گفت: باید در کنار هم 
به عنوان یک خانواده قرار داشته باشیم و عملکرد جزیره ای نداشته باشیم.

در ادامه این جلسه، بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به 
اینکه برای اولین بار میزبان جلسات شورای معاونان توسعه منابع انسانی 
شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هستیم و امیدوارم 
جمع بندی مباحث این جلسات برای تمام کارکنان منشا خیر و برکت 
باشد، گفت:  امیدوارم با هماهنگی هایی که در مجموعه وزارت ارتباطات 
شکل گرفته است، هم افزایی بیش از پیش برای ذی نفعان، مشتریان و 

کسب و کارهایی که در این حوزه کار می کنند شکل بگیرد. 
براساس این گزارش، این جلسه محمود زالی ذیحساب و مدیر کل امور 
مالی، مرتضی حسینی مدیرکل پشتیبانی، رفاه و امور قراردادهای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونان توسعه سرمایه انسانی شرکت های 

زیرمجموعه وزارت حضور داشتند.

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
و  مفــروزی  تصرفــات  بــه  مالکیــت  گنــاوه  ثبــت  در  مســتقر  اختــاف  هیئــت  اینکــه  بــه  نظــر 
مالکانــه آقــای صفــر دارابــی را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 206 
متــر مربــع پــاک 917/9537 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 
و   3 مــاده  موضــوع  آگهــی  و  نمــوده  تاییــد   1400/9/14 مــورخ   140060324001003743
مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد 
مادتیــن 14 و 15  قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقــای صفــر دارابــی منتشــر 
و بــه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات 
تحدیــدی در صبــح مــورخ 1400/12/3 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله 
از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع 
ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت 
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره 
ــرف  ــوب 73/03/25 ظ ــی مص ــن ثبت ــده معترضی ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان ــاده واح 2 م
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی 
محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از 

دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
گناوه     ک شهرستان  : 1400/11/11       رئیس ثبت اسناد و امال م / الف 583    تاریخ انتشار

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
آقــای محمــد علــی موســایی را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 211/17 
متــر مربــع پــاک 917/9536 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 
14006032400100 مــورخ 1400/8/22 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آییــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون 
ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15  
قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان فاقد 
ســند رســمی جهت قســمت مورد تصرف آقای محمد علی موســایی منتشــر و به اطاع متصرف 
نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیدی در صبــح مورخ 
ــرده و  ــرف نامب ــیله از متص ــذا بدینوس ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش 1400/12/3 در مح
مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد 
واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه 
ــن نســبت بــه حــدود و حقــوق  ــه مــی شــود معترضی تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفت
ــده  ــاده واح ــره 2 م ــت و تبص ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 86 آیی ــره م ــق تبص ــن مطاب ــی مکلف ارتفاق
قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک 
تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه 

اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
گناوه  ک شهرستان  م / الف 582    تاریخ انتشار: 1400/11/11        رئیس ثبت اسناد و امال

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
و  مفــروزی  تصرفــات  بــه  مالکیــت  گنــاوه  ثبــت  در  مســتقر  اختــاف  هیئــت  اینکــه  بــه  نظــر 
ــاحت 201  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــالمی را نس ــین س ــای حس ــه آق مالکان
متــر مربــع پــاک 917/9538 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 
140060324001003281 مــورخ 1400/8/12 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 
13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 
14 و 15  قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقــای حســین ســالمی منتشــر و 
بــه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات 
تحدیــدی در صبــح مــورخ 1400/12/3 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله 
از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع 
ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت 
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آیین نامــه قانون ثبــت و تبصره 2 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضین ثبتــی مصــوب 73/03/25 ظــرف مدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل 
وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریان دعــوی را به جهت ضبــط در پرونــده از دادگاه 

مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
گناوه  ک شهرستان  م / الف 584        تاریخ انتشار: 1400/11/11        رئیس ثبت اسناد و امال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060316001003368 مــورخ 1400/8/30 _  هیــات اول/ دوم 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانه 
زنــد اســداله بشــماره شناســنامه 1 کــد ملــی  بامعــارض متقاضــی آقــای بــرزو بشــیری فر
بــاب ســاختمان)دکان(  یــک  از کرمانشــاه در ششــدانگ  3257743351 صــادره 
بــه مســاحت 70 مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک یــک فرعــی از 129 اصلــی واقــع 
ــر  ــرکت خیب ــت ش ــوم پش ــاد خ س ــزل آب ــه آدرس دی ــاه ب ــه کرمانش ــک حوم ــش ی در بخ
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ز گردی ــر ــاه مح ــهرداری کرمانش ــای ش ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری می توانن
ــراض،  اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعت
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد خواهــد شــد.
      1400/11/11 نوبــت دوم  انتشــار  تاریــخ  اول 1400/10/25      نوبــت  انتشــار  تاریــخ   

الــف م   2393

معــاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفه 
بانک توســعه تعاون در نمایشــگاه صنایع دستی، حمایت بانک از 
فعالین صنایع دســتی و گردشــگری را موجب کمک به اشــتغال 
پایــدار مناطق کشــور برشــمرد. مهدی مســکنی معاون تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفه بانک توســعه 
تعاون در نمایشگاه صنایع دستی اظهار داشت: این بانک با حضور 
در طرح اشــتغال پایدار روستایی و عشایری، باعث ایجاد مشاغل 
جدید و رونق دهی به روســتاها شــده و صنایع دستی نیز می تواند 

از این جریان رونق اقتصادی، بهره مناسبی ببرد.
مســکنی گفــت: در حال حاضر ۱۷۲۸ شــرکت تعاونی در حوزه 
صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند که بخش عمده ای از این 
تعاونی ها در سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
حضور دارند. ۶۳ درصد فعالین صنایع دستی بخش تعاون را بانوان 
تشــکیل داده اند و فعالیت این تعاونی ها موجب اشــتغال بیســت 

هزار نفر شده است.

وی افزود: بانک توســعه تعاون در ســال جاری، در انعقاد تفاهم 
با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در شــبکه 
بانکی پیشرو بوده است و در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۷۵00 

میلیارد ریال تسهیالت به معرفی شدگان وزارتخانه تعلق می گیرد.
مسکنی بخشهای صنایع دستی و گردشگری را از جمله بخشهای 
جذاب اقتصاد یاد کرد و گفت: تشکل های متنوعی در این دو بخش 
مشــغول فعالیت هســتند و تعاونی ها نیز در این دو صنعت حضور 
دارند و کمک به گســترش الگوی تعاونی در این صنایع، از اهداف 
معاونت به شمار می رود. مسکنی خاطر نشان کرد: صنایع دستی 
بخشــی از هویت و اصالت مناطق جغرافیایی کشــور محسوب می 
شــوند و کمــک به حفظ هنرهای بومــی مناطق می تواند در کنار 
جاذبه های گردشگری پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق 
تلقــی گردد. در ایــن دیدار که با همراهی البرز محمدی مدیر کل 
دفتر تعاونی های تولیدی انجام شد، شهرام بخشا رییس اداره کل 
روابط عمومی بانک نیز اهداف و برنامه های حضور بانک توســعه 

تعاون را در این نمایشگاه اعالم نمود.
مسکنی در ادامه با حضور در چند غرفه صنایع دستی در خصوص 

ابعاد مختلف فعالیت آنان به گفتگو نشست.

گردشگری کمک به اشتغال پایدار مناطق است حمایت بانک توسعه تعاون از فعالین صنایع دستی و 

رتبه نخست بهره وری گروه بانکها وموسسات مالی به بانک کارآفرین رسید
در تازه ترین رتبه بندی شــرکت های برتر ایران در ســازمان مدیریت صنعتی،بانک 
کارآفرین حائز رتبه نخســت بهره وری در گروه بانکها و موسســات اعتباری شــد. در 
این رتبه بندی که به اختصار رتبه بندی )IMI-۱00( شــناخته می شــود، در ســال 
جاری بیست و چهارمین دوره خود را پشت سر می گذارد ، بانک کارآفرین از میان 
۵00 شرکت بزرگ کشور که مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته اند رتبه نخست از نظر 

بهره وری کل عوامل در گروه بانکها و موسسات اعتباری را کسب کرد. 
بر اســاس این گزارش در همایش بیســت و چهارمین ســال رتبه بندی شــرکت های برتر ایران که با 

حضور مســئولین و مدیران ارشــد شــرکت های برتر کشور در مرکز همایش های بین 
المللی صدا و ســیما برگزار شد،ســهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی به 
نمایندگی از بانک کارآفرین لوح تقدیر این رتبه بندی را دریافت کرد. این شــاخص 
نمایانگر نســبت ارزش افزوده ســازمان به منابع و داده های ســازمان) هزینه نیروی 
انســانی و هزینه ســرمایه( اســت. بنا به این گزارش، برخی از شاخص های رتبه بندی 
شامل شاخص های فروش، اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، 

بدهی و شاخص های بازار هستند.

خبر ویژه
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 : شهردار کمالشهر

گذارد نماز جمعه وحدت و انسجام ملت مسلمان را به نمایش می 
البرز / اکبر حیدری  

دکتر بهمنی درآغازین روزهای خدمت به عنوان 
شــهردار در کمالشــهر، با حضور در نماز دشمن 
شــکن و وحــدت آفرین جمعــه گفت:صفوف 
نمــاز جمعه بهترین ســالح جهت مقابله با یاوه 
گویی های  دشــمن اســت و نمایشــی از قدرت 
و وحدت مســلمانان که چشــمان دشــمن را 
متحیر و کاخ پوشــالی آمالشــان را فرو میریزد.
شهردار کمالشهر که در معیت ریاست واعضای 
شــورای اسالمی کمالشهر در نماز جمعه حاضر 
شده بود گفت:تریبون نماز جمعه صدای رسای 

مردم اســت که ما بــه عنوان خادمان این مردم 
شریف، همواره آماده تعامل با پدر معنوی شهر که 
جایگاه ویژه ای در بین شهروندان دارد، هستیم 
تــا بتوانیم باهمکاری و همدلی کمالشــهر را به 
شهری مطلوب جهت زندگی توام با رفاه و آرامش 
برای شــهروندان فراهم آوریم.گفتنی اســت در 
ابتدای خطبه های این هفته نماز جمعه، حجت 
االســالم والمسلمین وثوقی امام جمعه محترم 
کمالشــهر ضمن عرض تبریک به دکتر بهمنی 
به عنوان شــهردار کمالشــهر برای وی آرزوی 

موفقیت نمودند.

بازدید دکتر بهمنی از پروژه آب های سطحی
پــروژه آب هــای ســطحی از حیث  ویژگی های  
عمرانی شهر ، بسیار حائز اهمیت است و همت ویژه 
مسئولین ذیربط را جهت تسریع در افتتاح فازهای 
مختلــف آن مــی طلبد.دکتر بهمنی در بازدید از 
پروژه آبهای سطحی که در معیت ریاست واعضای 
شــورای اســالمی انجام پذیرفت گفت: به دلیل 
شــرایط اقلیمی شــهر کمالشهر و قرار گرفتن در 
دامنه کوه  و سرازیر شدن آبهای سطحی به داخل 
شهر ، متأسفانه با اندکی بارندگی، شهر تا حد قابل 
مالحظه ای درگیر آبگرفتگی می گرددکه این امر 

مورد نارضایتنی شهروندان محترم گردیده است.
شهردار کمالشهر درادامه افزود: باید طی طرحی 
ضربتی ، آبهای ســطحی از ســمت خیابان پست 
بانک  ، طی چند روز آینده وارد شبکه لوله گذاری 
شــود.وی در خاتمه به اداره امالک دســتور اکید 
داد تا نسبت به تعیین تکلیف امالکی که درمسیر 
ایــن پــروژه قرارداد ،  اقدامات الزم را انجام داده و 
گزارشات مربوطه را در اسرع وقت به دفتر ارسال 
نماید.شهردار کمالشهر به حوزه خدمات شهر نیز 
دستور داد تا نسبت به الیروبی انهار بویژه یاسر ۶ 

خرمدشت  اقدامات الزم را اتخاذ نماید.

کل فنی و حرفه ای استان همدان: مدیر 

بیش از ۱۳ هزار نفر آموزش های مهارتی را فرا گرفتند
 همــدان / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان همدان  
با اشــاره بــه دوره های مهارتی برگزار 
شده از ابتدای سال جاری، عنوان کرد:  
بیشتر متقاضیان دریافت آموزش های 
مهارتی از آموزشــگاه های آزاد فنی و 
حرفه ای را بانوان تشــکیل می دهند 
گفــت: مهــارت آموختگان به تفکیک 
جنســیت پنج هــزار و ۵۹۹ نفر مرد و 
هفت هزار و ۶۲۵ نفر زن هستند.وهب 
مختاران   مدیرکل آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان همدان  با اشــاره به دوره 
های مهارتی برگزار شده از ابتدای سال 
جاری، عنوان کرد:  بیشــتر متقاضیان 
دریافــت آمــوزش هــای مهارتی از 
آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای را 
بانوان تشکیل می دهند گفت: مهارت 
آموختــگان به تفکیک جنســیت پنج 
هــزار و ۵۹۹ نفــر مــرد و هفت هزار و 
۶۲۵ نفر زن هســتند.مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان همدان گفت: 
از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه 
تعــداد ۱۳ هــزار و ۲۲4 نفر با حضور 
در آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای 
آزاد )بخــش خصوصی( آموزش های 
فنــی و مهارتی را فراگرفتند.وی افزود:  
از ابتــدای ســال جاری تــا پایان دی 

مــاه ۲ هــزار و ۸0۶ دوره و در خوشــه 
های صنعت، خدمــات، فرهنگ، هنر 
و کشــاورزی در آموزشــگاه های آزاد 
مهارت آموزشی برگزار شد.وی عنوان 
کرد: آموزشــگاه های آزاد که از سوی 
بخــش خصوصــی ایجاد شــده اند، با 
ارائه آموزش های مهارتی اســتاندارد 
بازوی اجرایی ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای برای توســعه فرهنگ مهارت 

آفرینی و تربیت افراد ماهر محســوب 
می شــوند.مختاران گفت: کارآموزان 
در ۳4 رشــته آموزشــی مانند فناوری 
اطالعــات، مراقبــت و زیبایی، صنایع 
پوشــاک و صنایع دســتی بافت موفق 
به گذراندن دوره های آموزشی شدند.
استان همدان دارای ۲۲ مرکز و شعبه 
دولتی و ۱۹۸ آموزشگاه خصوصی ویژه 

آموزش های فنی و حرفه ای است.

 تفاهم نامه همکاری مشترک 
چهار جانبه

مختــاران افزود: تفاهــم نامه ای چهار  
جانبه همکاری آموزشــی بین اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ، 
سازمان صنعت ،معدن و تجارت  ، اتحادیه 
کیف وکفش چرم استان  و شرکت زیالن 
ترکیه به منظور گســترش همکاری ها  
منعقــد شــد.مدیر کل آمــوزش فنی و 

حرفه ای استان همدان گفت:  همکاری 
و هماهنگــی چهار طرفه در زمینه تهیه 
ملزومات ، مواد اولیه و تهیه مکان و محل 
ســرمایه گزاری و آموزش از اهداف مهم 
این تفاهم نامه است.وهب مختاران بیان 
کرد:همکاری و هماهنگی با دستگاههای 
مرتبــط ،انجام اقدامــات الزم در زمینه 
تعییــن و تخصیــص اراضی مــورد نیاز 
پــروژه و تبــادل اطالعــات از تعهدات 
مشترک این تفاهم نامه است.. مختاران 
همچنیــن انجــام تمهیدات الزم جهت 
اخــذ مجوزهای مورد نیاز در چهارچوب 
قوانین کشور پس از اقدامات اولیه سرمایه 
گذار از دیگر تعهدات مشترک تفاهم نامه 
عنوان کرد و ادامه داد: بررسی نتایج نیاز 
ســنجی آموزشی انجام شده با همکاری 
کارشناســان معرفی شــده بــه منظور 
اولویت بندی در تدوین اســتانداردهای 
شغل و شایستگی و اجرای آموزش های 
موضــوع تفاهم نامه و همچنین نظارت 
بر نحوه اجــرای آموزش مطابق قوانین 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
از تعهدات این اداره کل است.وی تصریح 
کــرد:از دیگر تعهدات اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان همدان اعطای 
گواهینامــه معتبر در صورت موفقیت در 

آزمون کتبی و عملی می باشد.

كوتاه از استان ها

اخبار استان

 رئیس اداره مخابرات شهرستان کالله 
خبر داد؛

 توسعه مستمر شبکه مخابرات 
در کالله

گلســتان / گروه اســتان ها: رجبعلی خطیبی 
رئیس اداره مخابرات شهرستان کالله ، با اشاره 
به نزدیک شدن به پایان سال و لزوم تحقق اهداف 
تعریف شده گفت : تالش مضاعفی در مخابرات 
شهرستان کالله برای اتمام پروژ های در دست 
اقدام صورت گرفته است . وی اصالح مسیر فیبر 
پیشکمر به عزیز آباد از هوایی به زمینی به طول 
۲00متر، جابجایی کافو با توجه به عریض شدن 
خیابان پرستار، اصالح مسیر فیبر دو راهی تمر  
به طول ۳00 متر باهدف جلوگیری از سرقت و 
تخریب با رانش ، اصالح مســیر فیبر نوری  بین 
عزیزآباد و قودنه در محل سنگ شکن عزیزآباد ، 
اجرای پروژه  تلفن ثابت مسکن مهر شهر فراغی 
و اصالح مسیر کابل ۲00مرکز ماالی شیخ بین 
ماالشیخ غراوی و گینگلیک را بخشی از اقدامات 
دردست اجرا دانست و گفت : برنامه های بسیار 
زیادی برای تامین ارتباطات مخابراتی پایدار در 
ســطح شهرســتان تدارک دیده شده و درزمان 

مناسب اجرا خواهد شد.

دیدار رئیس بیمه تامین اجتماعی 
ساوجبالغ با شهردار هشتگرد

البرز / گروه استان ها: با دعوت شهردار هشتگرد 
از مســئولین بیمــه تامین اجتماعی ، جلســه 
مشــترکی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت 
خدمتی پرســنلی از شــهرداری که در آستانه 
بازنشســتگی قرار دارند در دفتر شهردار برگزار 
شــد .مهندس یعقوبی در این دیدار با اشــاره به 
مشــکالتی کــه برای بازنشســتگی تعدادی از 
کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری پیش 
آمده اســت خواســتار همکاری و همه فکری 
برای رفع این موضوع شــد .وی گفت : بخشــی 
از کارگران زحمتکش شــهرداری به دلیل عدم 
تطابق عنوان پســت سازمانی در احکام و محل 
خدمــت واقعــی آنها ، پــس از مراجعه به بیمه 
تامین اجتماعی برای انجام مراحل بازنشستگی 
به مشــکالتی برخورد نموده اند که یکی از این 
مشــکالت عدم تعلق گرفتن شــرایط سختی و 
زیان آور به این کارگران می باشد. یعقوبی گفت : 
بنا بر شواهد و قرائن موجود و اظهار شهروندان و 
سایر کارگران ، این افراد به صورت شبانه روزی 
و طی ســالیان متعــدد در بخش های مختلف 
خدمات شــهری و مشــاغل سخت مشغول به 
کار بــوده اند و اکنون پس از گذشــت چندین 
ســال و پــس از مراجعه بــرای تعیین تکلیف و 
اســتفاده از تسهیالت مربوط به مشاغل سخت 
و زیان آور و بازنشســتگی ، دچار مشــکل شده 
اند و مشــمول شرایط بازنشستگی نمی باشند 
.یعقوبی افزود : اســتفاده از ســرمایه انسانی به 
عنوان بزرگترین ســرمایه هر سازمان از جمله 
رویکردهای مدیریت شــهری است و شهرداری 
از کارگرانی که در طرح بازنشستگی قرار دارند 
درخواســت می نماید تا بــا اعتماد به مدیران 
شهری ، تا حصول نتیجه به خدمات مستمر خود 
ادامــه دهنــد .وی بیان کرد : ۲4 نفر از کارکنان 
شــهرداری در آستانه بازنشستگی هستند و از 
مسئولین تامین اجتماعی درخواست نمود تا بر 
اساس قوانین و مقررات با آنها مساعدت شده و با 
راهکارهای قانونی این مشکالت رفع گردد و در 
بخش دیگری به اصالح لیست مشاغل از سوی 
شــهرداری برای جلوگیری از ایجاد مشــکالت 
مشــابه در آینده خبــر داد .مهندس فالحتکار 
عضو شورای اسالمی شهر به مشکالتی از قبیل 
بیماری ، کهولت ، آســیب دیدگی و مشــکالت 
روحی و روانی این کارگران اشاره کرد که با باال 
رفتن سن و زحمات شبانه روزی به وجود آمده 
است و شهرداری و شورا تمام تالش خود را برای 
رفع مشکل آن ها به کار خواهد گرفت .وی افزود 
: از جمله مواردی که شهرداری می تواند به آنها 
کمک کند ارتقاء وضعیت معیشــتی و حقوق و 
مزایای آنها و همچنین تسهیل در کار آنهاست 
. فالحتــکار به بیان رویکرد مدیریت شــهری 
مبنــی بر ارتقاء وضعیت معیشــتی کارکنان و 
کارگران و کارمندان و کارگران پرداخت و گفت 
: برای تغییر و تحول در نحوه خدمات رســانی 
به شــهروندان نیاز اســت تا کارگران جوان و با 
انرژی به جای افراد بازنشســته به کار گمارده 
شــوند و شــورای اسالمی شهر نیز از طرح های 
ســاماندهی پرسنل و استفاده بهینه از سرمایه 
انســانی حمایت خواهد کرد.آموزش پرســنل 
شــهرداری از نحوه عملکرد ســوابق بیمه ای و 
بهره مندی از خدمات بیمه ای از جمله مســائل 

دیگر مطرح شده در این نشست بوده است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
عنوان کرد؛

انسداد 433 حلقه چاه غیر مجاز 
از ابتدای سال جاری

گلستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان گفت: از ابتدای سال تاکنون 
4۳۳ چاه غیر مجاز در استان گلستان پر شده 
است.سید محسن حسینی اظهار کرد: از ابتدای 
ســال تاکنون 4۳۳ چاه غیر مجاز در اســتان 
گلستان پر و مسلوب المنفعه شده است و این 
روند همچنان ادامه دارد.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان افزود: این اقدام در راستای 
حفاظت از منابع آبی و صیانت از منافع دارندگان 
چاه مجاز، با نظارت دادستانی و نیروی انتظامی 
صــورت پذیرفت.وی بیان کرد: منابع آبی یکی 
از منابع مهم و کمیاب استان است که حفاظت 
از آن عزم همگانی را می طلبد و وجود چاه های 
غیرمجاز و برداشــت بی رویه از آن ها مشــکل 
بزرگی است که هم آب خوان ها را مورد تهدید 
قــرار داده و هــم منافع دارندگان چاه مجاز که 
در زمینه های اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند 
را با مشــکالت اساسی مواجه می کند.حسینی 
افــزود: همچنین با توجه به کاهش بارش ها در 
سال جاری و تداوم خشکسالی، الزم است حتی 
برداشت آب از چاه های مجاز هم بیشتر کنترل 
شوند تا بیشتر از مجوز صادره برداشت صورت 
نگیرد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی استفاده بهینه 
از آب در بین روســتاییان و کشاورزان، رعایت 
الگوی کشــت، تجهیز اراضی به سیســتم های 
آبیــاری نوین، از راهکارهــای صرفه جویی از 
ایــن منبــع حیاتی هســتند.وی تصریح کرد: 
آبخوان خواری توســط چاه های غیرمجاز یکی 
از عوامل اصلی اختالل در تعادل منابع و مصارف 

آب زیرزمینی است.

مناسبت چهل وسومین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی؛

۲۲ پروژه توزیع برق استان اردبیل 
 همزمان با دهه فجر 

افتتاح می شود
 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر عامل شــرکت 
توزیــع نیــروی برق اســتان اردبیــل تصریح 
کرد:درچهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی 
شــکوهمند انقــالب اســالمی  و دهه مبارک 
فجر ســال ۱400 ، ۲۲پروژه تامین برق استان 
بــا اعتبار بالغ بــر ۱0۲۳ میلیارد ریال به بهره 
برداری خواهد رسید.حســین قدیمی ، اظهار 
داشت : این پروژه ها شامل پروژه های سرمایه 
گذاری توزیع از قبیل توسعه و احداث ، اصالح 
و بهینه ســازی شبکه های روستایی و شهری 
، تجهیز و راه اندازی پســت های توزیع هوایی 
، فیدرهای جدید و توســعه شــبکه های ۲0 
کیلوولــت  ، افزایــش قدرت مانور و اســتفاده 
از تجهیــزات بــا فن آوریهــای جدید از جمله 
ریکلوزر – سکســیونرگازی با اعتباری بالغ بر   
۳۲0 میلیــارد ریــال ، نصب چراغ روشــنایی 
معابر شــهرها و روستاها بااعتبار ۱0۷ میلیارد 
ریال ، پروژه های نیرو رسانی شامل )چاههای 
کشاورزی ، دامداری ، مرغداری ، پرورش ماهی 
صنایع تولیدی و .... ( با اعتبار  ۲۳۵ میلیارد ریال 
، طرح کاهش تلفات و جایگزینی سیم مسی با 
کابــل خود نگهدار با اعتبار  ۱۳0 میلیارد ریال 
و نصب کنتورهای هوشــمند آب و برق)فهام ( 

با اعتباری بالغ بر ۲۲میلیارد ریال می باشد .

از ســوی شرکت توانیر اعالم شد؛
کســب عنوان بهترین عملکرد نظام 
پیشنهادهای برق های منطقه ای 
توسط شرکت برق منطقه ای سمنان

سمنان / گروه استان ها: شرکت برق منطقه ای 
ســمنان ، بهترین عملکرد نظام پیشنهادها در 

میان برق های منطقه ای کشور را دارد. 
علیرضا امینیان معاون منابع انســانی شرکت 
بــرق منطقــه ای ســمنان با اعــالم این خبر 
گفت: بر اســاس اطالعات منتشر شده از سوی 
معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر 
در خصوص عملکرد ســال ۱۳۹۹ شرکت های 
زیرمجموعه در حوزه نظام پیشنهادها،  شرکت 
برق منطقه ای سمنان حائز رتبه اول در شاخص 
نرخ اجرای پیشنهاد و بهترین عملکرد در میان 
شــرکتهای برق منطقه ای کشــور بر اســاس 

عملکرد سال ۱۳۹۹ شد. 
معاون منابع انســانی شــرکت برق منطقه ای 
سمنان، حضور فعال و پویای مدیران و کارکنان 
شرکت را در این امر به عنوان بخشی از فرایند 
مدیریت مشــارکتی در کســب این موفقیت 
ها مهم دانســت و افزود: بی شــک با توجه به 
نظرها و پیشــنهادهای همــکاران و ذینفعان 
مــی توانیم خدمــت بهتری به مردم عزیز ارائه 
نمائیم.  وی با اشاره به  مهمترین دالیل کسب 
ایــن موفقیــت افزود : اعتقــاد کامل و واقعی 
مدیریت ارشد شرکت  به امر نظام پیشنهادها،  
عملکرد مشــتاقانه و صادقانــه دبیرخانه نظام 
پیشــنهادها، گزارش دهــی منظم و پذیرش 
نقــاط ضعــف و قابل بهبود موجود،  بررســی 
 بموقع پیشــنهادها و ... از مهم ترین دالیل این 

موفقیت می باشد.

استانها 6

خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر امور بهره برداری برق  ناحیه شمال 
شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: با برنامه ریزی و اقدامات 
انجام شده در پست ها و خطوط، این ناحیه آماده شرایط فصل پرباری 
و تابستان ۱40۱ می شود.محسن علی پناهی بیان کرد: با توجه به لزوم 
آمادگی شبکه در  فصل پرباری پیش رو در سال ۱40۱ امور بهره برداری 
ناحیه شمال شرق با برنامه ریزی و هماهنگی سایر واحد های معاونت 
بهره برداری  اقدامات الزم را در شبکه پست ها و خطوط این ناحیه به 
انجام رسانده است.وی افزود: در این راستا اقداماتی  نظیر  تعویض روغن  
تپ چنجر های  ترانس های انتقال ، تعمیر اساسی )اورهال( کلید های 
قدرت با سطح ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت در پست اصلی شوشتر ، رفع نشت 
اساسی از برخی ترانسهای ناحیه در پست هوانیروز و تعویض قطعات  
معیوب این ترانس ها ، رفع اشــکاالت و گداختگی ها روی تجهیزات 

پســت های  ناحیه و خطوط ، کســری بندی دکل ها و ... با موفقیت به 
انجام رسیده و این اقدامات در حال انجام است.مدیر امور بهره برداری 
ناحیه شــمال شــرق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با 
توجه به گرمای طوالنی و طاقت فرسای تابستان در استان خوزستان و 
فرصت کم انجام اقدامات تعمیراتی مورد نیاز شبکه در این ناحیه ، کلیه 
پرسنل در بخش های مختلف تمام تالش خود را جهت پایداری شبکه 
در فصل گرما به کار گرفته اند تا همچون سال های گذشته  از تابستان 
۱40۱ عبور موفقیت آمیزی داشته باشیم.بر اساس این گزارش، امور 
بهره برداری ناحیه شمال شرق وظیفه حفظ، نگهداری و بهره برداری 
از پســت ها و خطوط برق انتقال و فوق توزیع شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان را در شهرستان های مسجدسلیمان، شوشتر، اللی، اندیکا 

و گتوند بر عهده دارد.

ح کرد؛ مدیر امور بهره برداری برق  ناحیه شمال شرق شرکت برق منطقه ای استان خوزستان مطر

آماده سازی شبکه برق ناحیه شمال شرق برای تابستان   14۰1

دبیر علمی کنفرانس بین المللی »اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت)ع( اظهار کرد:

آموزه های رضوی در حل مسائل روز  لزوم تالش برای بهره گیری از 
مشهد / سیده زهرا حیدری 

 دبیر علمی کنفرانس بین المللی »اقتصاد، اشــتغال و تولید در آیینه 
قــرآن و عتــرت )ع(« رویکردها و جزئیات این کنگره را تشــریح کرد 
و گفــت: تــالش داریم از خروجی نشســت های علمی و مقاالت ارائه 
شده در این کنفرانس محتواهای کاربردی برای دستگاه های اجرایی 
و دســتگاه های سیاســت گذار کشــور آماده و از آن در حل مســائل و 
مشــکالت جامعه اســتفاده کنیم.عادل پیغامی در نشست خبری این 
کنگره که با حضور اصحاب رسانه در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
برگزار شد، ورود آستان قدس رضوی به حوزه گسترش معارف نورانی 
قرآن و عترت)ع( به ویژه سنت و سیره رضوی را ارزشمند ارزیابی کرد 
و گفت: آموزه های نورانی و وحیانی حضرت رضا)ع( به عنوان عالم آل 
محمد)ص( به عنوان یک حقیقت همیشــه زنده مشــمول گذر زمان و 
مکان نمی شــود بلکه این آموزه ها فرا مکانی و فرا زمانی اســت و برای 
سعادت و رهایی از گرفتاری و مشکالت امروز بشریت کارگشاست، بر 
همین اساس باید با بهره گیری از آن، مسائل روز جامعه در حوزه های 
کالن از جمله تمدن ســازی و دولت ســازی تا مســائل اجتماعی و 
فردی احیا شود.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد از کمبود 
پژوهش هــا، کتاب ها و مقاالت علمــی در حوزه کاربردی کردن علوم 

روز بر اســاس مبانی قرآن و عترت)ع( تصریح کرد: متأســفانه تعداد 
پژوهشگرانی که بخواهند با استفاده از تعالیم دینی به مسائل روز پاسخ 
دهند، بســیار اندک اســت و به اندازه کافی در این حوزه مقاالت غنی 
علمی و کتاب های کاربردی و معتبر منتشــر نشده است.وی برگزاری 
کنگره بین المللی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت )ع( 
به میزبانی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( را اقدامی ارزشمند دانست 
و عنوان کرد: در قالب برنامه های علمی این کنگره، ۱۲ پیش نشست 

علمی با مشارکت اساتید و صاحب نظران حوزه های علمیه، دانشگاه ها، 
دستگاه های اجرایی و نهادهای سیاست گذار طراحی شده است.دبیر 
علمی کنفرانس با اشــاره به تبیین و بررســی مسائل کاربردی در قالب 
برنامه های این کنگره عنوان کرد: این کنگره در چارچوب برنامه های 
کالن دبیرخانه بین المللی امام رضا )ع( و علوم روز و در راستاي لبیک 
علمي و عملي به دغدغه ها و رویکردهاي رهبر معظم انقالب در سال 
جاري طراحی شده است.وی تصریح کرد: در این دوره، موضوع اقتصاد، 
اشتغال و تولید در حوزه های کاربردی همچون مسکن، ارز و سرمایه، 
عدالت، صنایع دارویی، کشــاورزی و.... با بهره گیری از معارف قرآن و 
اهل بیت)ع( مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.پیغامی همچنین ۲۸ 
بهمن ماه را آخرین مهلت ارائه مقاله به کنفرانس بین المللی »اقتصاد، 
اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت )ع(« اعالم کرد و گفت: مراسم 
اختتامیه این کنفرانس بین المللی نیز ۱0 و ۱۱ اســفندماه با حضور 
نخبگان و اســاتید شــاخص ملي و بین المللی در حوزه اقتصاد برگزار 
خواهد شــد.به گفته این عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی، تنها راه 
پیشرفت، سعادت، بهروزی و رفع مشکالت بشریت در گرو اقامه دین 
است و در طول تاریخ هیچ یک از مکاتب بشری و علمی چنین ادعایی 

را برای سعادت بشریت نکرده است.

خبر ویژه
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كوتاه از جامعه

کرده است کمین  حواسمان باشد؛ اومیکرون برای همه ما 

پافشاری در بازگشت محدودیت های کرونایی
بر اساس اعالم تازه ترین رنگ بندی کرونایی 
در کشور هفت شهر شامل کاشان، فردوس، 
قــم، ابرکوه، اردکان، خاتم و مهریز به عنوان 
هفت شــهر در وضعیت قرمز کشــور قرار 
گرفتند.تهران، مشــهد، اصفهان و شیراز و 
۳۹ شهرســتان دیگــر در وضعیت نارنجی 
و ۲۱۷ شــهر در وضعیت زرد قرار گرفتند، 
همچنین ۱۸۱  شــهر همچنان در وضعیت 
آبی کرونا هستند، پس از 4۷ روز رنگ قرمز 
به نقشــه کرونایی کشور بازگشت و اردکان 
تنها شهرستانی است که از روز ششم بهمن 
۱400 پس از انتشــار ســویه اومیکرون در 
وضعیت قرمز قــرار گرفت.بهرام عین الهی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز 
هفته گذشته در توییت خود نوشت: با افزایش 
موارد بستری و سرپایی باید اعالم کنیم که 
عمال وارد پیک ششم شده ایم، توصیه اکید 
و حتی خواهش ما رعایت همان راهکارهای 
ساده اما مهم وحیاتی است، استفاده صحیح 
از ماسک، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و 

تزریق واکسن به ویژه دز سوم است.  

گشت  ضرورت باز
به محدویت های کرونایی

رئیس جامعه متخصصــان داخلی ایران با 
توجه بــه افزایش تعداد بســتری  بیماران 
کرونایی در بخش های بســتری و آی سی یو 
در روزهــای اخیر هشــدار داد و گفت: باید 
محدودیت های کرونایی دوباره اجرا شــود.

ایرج خســرونیا افزود: شــیوع اومیکرون به 
صــورت انفجاری در حال افزایش اســت و 
دولتمردان باید سریع تر تصمیم های اساسی 
برای اجرای محدودیت های کرونایی اتخاذ 
کننــد زیــرا اکنون مردم شــیوه نامه های 
بهداشــتی از جمله اســتفاده از ماســک، 
حفــظ فاصله گذاری اجتماعــی و دوری از 
تجمعات را به درســتی رعایت نمی کنند و 
اگر بی توجهی کنیم، دوباره به روزهای تلخ 
کرونایی باز خواهیم گشت.وی خاطر نشان 
کرد: اومیکرون ســویه ای است که بر عکس 

سویه های دیگر کرونا، به صورت زنجیره وار 
افراد را مبتال می کند؛ به عنوان مثال، اگر دانش 
آموزی در مدرسه به اومیکرون مبتال باشد، 
همه همکالســی های خود را درگیر کرده و 
آنهــا نیز اعضای خانواده را گرفتار می کنند 
و رهایــی و بهبودی از این بیماری بســیار 
سخت تر خواهد بود.خسرونیا اظهار داشت: 
اکنون مدارس، رستوران ها، سینماها و سایر 
اماکن تفریحی، زیارتی و عمومی باز اســت 
و بی توجهی مردم در رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی دوباره مشکالت زیادی را ایجاد 
خواهد کرد زیرا  اومیکرون حدود چهار برابر 
سرایت انتقال پذیری بیشتری نسبت به دلتا 
دارد و باید محدودیت های کرونایی اجرایی 
شــود.این متخصص داخلــی تاکید کرد: 
این ســویه بیشــتر جوانان ۲0 تا ۳0  سال 
را مبتــال می کند و بخش های مراقبت های 
ویژه و بســتری از این افراد پر شــده و آنها 
بیشتر از سایر گروه های سنی جان خود را از 
دست می دهند.به گفته خسرونیا، اومیکرون 
شــوخی بردار نیست و باید دولتمردان همه 
اقدامات پیشــگیرانه را برای کنترل و مهار 

این ســویه در کشور انجام دهند و از افرادی 
که بیمار هســتند می خواهیم در محل کار 
و اماکن عمومی حضور نیابند و دســت های 
خود را به طور مرتب شستشــو داده و اصول 
بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

وی تصریح کرد:  اومیکرون بیشتر شبیه یک 
سرماخوردگی  است و  آبریزش بینی، سردرد، 
خستگی خفیف تا شدید، عطسه و گلودرد 
از جمله عالئم آن بوده و افراد باید از تماس 
با کسانی که دارای این عالئم هستند، دوری 
کنند.رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران 
با اشــاره به اینکه سرعت انتشار اومیکرون 
بســیار باالست، افزود: مردم حتما از ماسک 
اســتفاده کــرده و از حضــور در اماکنی که 
دارای تهویه مناســب نیســت، خودداری 
کنند همچنین تکمیل روند واکسیناسیون 
نیز می تواند در پیشگیری از ابتال به اومیکرون 

بسیار موثر باشد.

پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای 
در تمامی مجامع

حمیدرضــا جماعتــی، دبیر کمیته علمی 

کشوری کرونا درباره تصمیمات اتخاذ شده 
در جلســه دیروز این کمیته، گفت: توصیه 
کمیته علمی بر این است که از امروز تا دو هفته 
آینــده محدودیت های اجتماعی در تمامی 
مجامع از جمله کنســرت، فروشــگاه های 
بزرگ، ورزشــگاه ها، هتل ها، رستوران ها و 
غیره برقرار شود.وی گفت: باتوجه به شیوع 
کرونا در ســرباالیی پیک هستیم و احتماال 
در یک یا دو هفته اخیر به قله پیک ششــم 
امیکرون در کشور می رسیم. بنابراین هرچه 
قدر محدودیت ایجاد کنیم میزان درگیری 
و بســتری و مرگ و میر بیماران کم خواهد 
شد. به همین دلیل توصیه ما این است که 
حداقل در این دو هفته محدودیت اجتماعی 
ایجاد کنیم تا با تعداد زیاد بستری ها و مرگ 
و میر مواجه نباشیم. او در ادامه گفت: دومین 
نکته که در این جلســه مطرح شــد، تاکید 
بر واکسیناســیون دز ســوم بود که حتما 
باید انجام شــود. مساله سوم دز واکسن در 
کودکان پنج تا ۱۱ ســال بود که براســاس 
آنچه که در کمیته ملی واکسن تایید شده 
بــود، کمیته علمی هم این را تایید کرد که 

دز واکســن ضد کرونا در اطفال پنج تا ۱۱ 
ســال با همان دز افراد بزرگسال انجام شود 
و فرقــی بین کودکان و بزرگســاالن وجود 
ندارد. جماعتی افزود: نکته که در جلســه 
توصیه شــد، این بود که در شــرایط کنونی 
افرادی که سالم هستند و بیماری زمینه ای 
ندارند، می توانند از ماســک های معمولی 
استفاده کنند اما حتما باید ماسک هایی که 
استفاده می کنند از نظر اندازه و قرار گرفتن 
روی صورت اندازه باشد و افرادی که دارای 
بیماری های زمینه ای یا نقص سیستم ایمنی 
هســتند، اوال به محافل نروند و اگر از خانه 
بیرون بیایند هم از دو ماســک برروی هم 
اســتفاده کنند.جماعتی گفت: توصیه ما به 
ستاد اصلی کرونا این بود که داشتن ماسک 
حداقل در سازمان های اداری و تمامی ادارات 
و وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی الزامی 
باشد و حتی اگر ماسک را به صورت رایگان 
در اختیار پرنســل این ادارات قرار دهند که 
از ماســک استفاده کنند. او در ادامه افزود: 
درمورد پرسنل بهداشتی و درمانی و افرادی 
که در سازمانهای اداری مبتال به اومیکرون 
می شوند، توصیه بر این بود که اگر بیماری 
زمینــه ای ندارند و بیماری فقط به صورت 
عالیم خفیف خودش را نشــان می دهد، از 
جمله تب، سردرد، ضعف و بی حالی، گلودرد 
و سرفه، پنج روز به آن ها مرخصی داده شود 
و بعد از پنج روز دوباره ارزیابی شــود و بعد 
از پنج روز می توانند بدون تســت، منتها با 
استفاده از دو ماسک یا ماسک های n۹۵ به 

محل کار بروند.
دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا در انتها 
گفت: اما اگر به مدت بیشتری مرخصی نیاز 
باشــد یا تب ادامه پیدا کند یا فرد بســتری 
شــود، براســاس نظر متخصصین درمورد 
مرخصی شــان اعمال نظر شود. این کلیاتی 
بــود که امروز در کمیتــه علمی درباره آن 
تصمیم گیری شــد و باید ببینیم در ســتاد 
ملی مقابله با کرونا درمورد آن به چه صورت 

عمل خواهد شد.

7جامعه
در جریان چهل و سومین جلسه 
شورای شهر تهران تصویب شد؛

افزایش ۲5 درصدی 
ح ترافیک عوارض طر

در جریان چهل و ســومین جلســه 
شورای شــهر تهران، تعیین عوارض 
تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش 
تقاضای ســفر و کنترل آلودگی هوا 
در سال ۱40۱ در دستور کار اعضای 
شــورای شــهر تهران قــرار گرفت.
مجتبی شــفیعی معاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهران با اشاره 
به این الیحه، اظهار کرد: قیمت پایه 
طــرح برای ســال آینده حداکثر ۳0 
درصــد افزایش در نظر گرفته شــده 
است.شــفیعی با اشاره به مجوز ورود 
۱0۳ هــزار خودرو در محدوده طرح 
ترافیــک، اظهار کرد: ۵۳ هزار خودرو 
از این تعداد ســهمیه و مابقی مجوز 
روزانــه دریافت می کنند.او در ادامه 
بــه نرخ پایــه ورود به محدوده طرح 
ترافیک اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضــر قیمت پایه این مبلغ 4۵۵00 
تومان در نظر گرفته شــده است که 
البتــه ضرایبی نیز پیش بینی شــده 
اســت کــه از آن جملــه می توان به 
ضرایــب آالیندگی و زمانی اشــاره 
کرد.شــفیعی همچنین با اشــاره به 
هزینه کرد درآمدهای حاصل تز طرح 
ترافیــک، گفت: 40 درصد درآمدها 
بــه منظــور  ســاماندهی طرح های 
ترافیکــی، 40 درصــد به نوســازی 
نــاوگان حمل و نقــل، ۲0 درصد به 
توسعه شبکه مترو اختصاص خواهد 
یافت.معاون شهردار تهران همچنین 
به سهمیه های در نظر گرفته نیز اشاره 
کــرد و گفــت: جانبــازان به صورت 
رایــگان، بیماران خاص و معلوالن و 
خبرنگاران نیز از تخفیف ۹0 درصدی 
اســتفاده خواهند کرد.ناصر امانی در 
مخالفــت بــا رقم ارائه شــده، اظهار 
کرد:فرمانــداری با رقم ۳0 درصدی 
مخالفت خواهد کرد و پیشــنهاد می 
کنیم این افزایش به ۲۵ درصد برسد.

: مدیرعامل جمعیت هالل احمر

وضعیت تجهیزات 
هالل احمر قابل قبول نیست

مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر 
تهــران گفــت: در حال حاضر حدود 
۳00 خودرو امــدادی و غیرامدادی 
در سطح استان تهران وجود دارد اما 
برای پاسخگویی به حوادث و باال بردن 
آمادگی مــردم باید تجهیزات هالل 
احمر بروز و بهینه سازی شود.او گفت: 
وضعیــت تجهیزات و اقالم اضطراری 
امداد و نجات برای پوشــش حوادث 
بــا توجه به شــرایط حادثه خیزی و 
تنوع آن در کشــور قابل قبول نیست 
و باید تالش بیشــتری در این زمینه 
داشــته باشیم.به گفته فتحی، رئیس 
جمعیت هالل احمر، درصدد اســت 
که اعتبارات الزم را برای خرید اقالم 
امــدادی جــذب کند چــون پس از 
حــوادث  اخیر، انبار های هالل احمر 

نیاز به شارژ دارند.

عضو کمیته علمی کشوری 
ح کرد؛ مقابلــه با کرونا مطر

میکرون 
ُ
ریســک ابتال به ا

کسن نزده ها در وا
عضــو کمیته علمی کشــوری مقابله 
بــا کرونا تاکید کرد: متاســفانه عمده 
کســانی که اولین مبتالیان امیکرون 
هستند همان کسانی هستند که اصال 
واکسن تزریق نکرده اند. امیدوارم این 
افراد درس عبرت گیرند و با پایان دوره 
بیماری حتما برای تزریق واکســن و 
یا تکمیل واکسیناســیون خود اقدام 
کنند. از طرفی کسانی هم که بیش از 
شش ماه از تزریق دز دوم واکسنشان 
گذشــته باشد چون میزان آنتی بادی 
در بدن آنها کاهش یافته است، بیشتر 
در معرض ابتال هستند. دکتر مسعود 
مردانــی در ادامه با بیان اینکه منفی 
کاذب در تست های تشخیصی کرونا با 
سویه امیکرون حدود ۵0 درصد است، 
ادامه داد: به همین دلیل ما می گوییم 
همه بیمارانی که عالئم سرماخوردگی 
دارند مبتال به امیکرون هســتند مگر 
اینکه خالف آن ثابت شــود. این افراد 
باید در خانه بمانند و خود قرنطینگی 
اختیار کنند که ســبب اشاعه بیماری 

به سایر افراد نشوند. 

انتظار از والدین برای بزرگ 
کردن »نوه « صحیح است؟

  دکتر آسیه اناری ، روانشناس
اگر والدین خود تمایل دارند که نوه ها را 
بزرگ کننده اشــکالی در این امر وجود 
ندارد اما انداختن مسئولیت روی دوش 
پــدر بزرگ و مادر بــزرگ برای تربیت 
بچه هــا عواقب جبران ناپذیری دارد. به 
عبارتــی  اگر پدر بــزرگ و مادر بزرگ، 
خود برای بزرگ کردن و یا کمک دادن 
به فرزندان در بزرگ کردن نوه ها اشتیاق 
داشته و مایل باشند، مشکلی وجود ندارد 
اما در غیر این صورت انتظار داشــتن از 
والدین برای بزرگ کردن نوه ها و یا کمک 
دادن به فرزندان برای بزرگ کردن نوه ها 
و تحمیــل این امر به آنها انتظاری غلط 
اســت. یادمان باشد که محیط خانواده 
و روابــط بین خانــواده در کمک گیری 
از پدربــزرگ و مادربــزرگ برای بزرگ 
کردن نوه ها بســیار حائز اهمیت است، 
در برخــی خانواده ها این امر می گنجد 
و در برخی نمی گنجد و از این رو اســت 
که می توان گفت شــرایط از هر خانواده 
به خانواده دیگر متفاوت است. در بافت 
برخی خانواده ها اینکه برای بزرگ کردن 
فرزند از والدین کمک گرفته شود مورد 
قبــول و والدیــن از این امر اســتقبال 
می کنند اما در برخی غیر معمول است 
چراکه والدین برنامه های خاص خود را 
دارنــد.  این امر بــه عنوان یک انتظار از 
والدین غلط اســت چرا که والدیِن پدر و 
مادرهای امروزی، خودشان برنامه های 
خاصی برای زندگی دارند و قرار اســت 
برای زندگی شــخصی خــود به عنوان 
بازنشستگان برنامه هایی داشته باشند و 
اگر ما انتظار داشته باشیم نوه ها را بزرگ 
کنند ممکن است به زندگی شخص آنها 
لطمه وارد شود، با این حال اگر خودشان 
دوست دارند از نوه ها مراقبت کنند این 
امر قابل قبول اما تحمیل کردن این امر 
مورد قبول نیســت.  از طرفی بر اهمیت 
مشــاوره پیش از فرزندآوری تاکید می 
شــود، زوجین قبل از اینکه بچه ای را به 
این دنیا بیاورند باید آمادگی هایی داشته 
باشــند. در این راســتا مشاوره پیش از 
فرزندآوری و بارداری نیز بســیار کمک 
کننده است و روانشناسان خیلی بر روی 
آن تاکید دارند. والدین باید بررسی کنند 
که در حال حاضر در موقعیت فرزند آوری 
هســتند یا شرایطش را ندارند و این امر 
می تواند رابطه زناشویی آنها را بهم بریزد. 
همچنین زوجین باید درباره فرزند آوری 
با هم توافق کامل داشــته و اگر یکی از 
آنها موافق و دیگری ناموافق فرزند آوری 
باشــد طبیعتا والدی که موافق نیســت 
مســئولیت کمتری را می پذیرد و غالب 
مســئولیت فرزند بر دوش دیگری است. 
ایــن امــر خطرناک اســت و می تواند 
پرخاشگری، افســردگی، فرسودگی و 
مشــکالت در زندگی زناشــویی به بار 
آورد. برای فرزند آوری این امر ضروری 
اســت که با خانواده همســر مشکالت 
اساسی نداشــته باشیم چرا که اعضای 
خانواده همســر پشتوانه های اجتماعی 
ما هســتند و از این رو در صورت وجود 
مشــکل ابتدا باید مشــکالت را حل و 
ســپس اقدام بــه فرزندآوری کنیم چرا 
که همکاری زوجین با هم و با خانواده ها 
فرزند آوری را تسهیل می کند. از طرفی 
مسئولیت بزرگ کردن فرزندان بر عهده 
والدین است که انداختن این امر به دوش 
خانواده ها کاری اشــتباه است و زوجین 
بایــد به تبعات و عواقب فرزندآوری فکر 
و بــرای آن برنامه ریزی کرده و ســپس 

اقدام به فرزندآوری کنند. 

رئیس ســازمان سنجش و آموزش کشور 
خبر داد؛

افزایش ظرفیت پزشکی 
مناطق محروم

هر سال ۲۰ درصد
رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور 
اظهار کرد: در رشته پزشکی امسال ۲0 
درصــد ظرفیتی را داریم که شــورای 
عالی انقالب فرهنگــی تصویب کردند 
و ظرفیــت مــا از ۸ هــزار نفر به ۹۶00 
نفر افزایش پیدا می کند.عبد الرســول 
پورعباس افزود: این رقم ظرفیتی است 
که برای مناطق محروم طراحی شــده و 
تا 4 سال بعد از آن هم ساالنه ۲0 درصد 
اضافه خواهد شد. این بزرگترین تغییری 
اســت که در جهت ظرفیت ایجاد شده 
اســت همچنین با مصوبه شورای عالی 
انتظار داریم حدود ۱۶00نفر نســبت به 
سال گذشــته در رشته پزشکی بیشتر 
قبول شــوندپورعباس در پایان تصریح 
کرد: این رقم در سال های آینده نیز ۲0 
درصد افزایش پیدا می کند و تا ۱۶هزار 

و ۵00 نفر افزایش را خواهیم داشت.

خبر ویژه

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به موافقت کمیسیون تلفیق بودجه 
۱40۱ با خرید سربازی برای سربازان غایب واکنش نشان داد. وحید یامین پور در 
حساب توییتری خود با زدن هشتگ »سربازی«، نوشت: »صدها هزار مشمول غایب، 
بالتکلیفی و محرومیت از حقوق و فرصت های شغلی و اجتماعی، عوارض روحی و 
روانی، باال رفتن سن ازدواج و... مسائلی به این اهمیت با خرید و فروش حل می شود؟«. 
معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان در توییت دیگری افزود: »حاال که در 
تامین برخی حداقل ها مشکل داریم، الاقل از سر راه جوانان »مانع زدایی« کنیم«. 

بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱40۱ 
از موافقت کمیســیون تلفیق با خرید ســربازی برای ســربازان غایب خبر داد که به 
موجب این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵0 
میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت 
مبلغ 400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و 
باالتر از آن در تمامی رشته ها با پرداخت مبلغ ۶00 میلیون تومان به حساب خزانه 

کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود. 

با زدن هشتگ »سربازی«؛

کنش نشان داد معاون جوانان به خرید »سربازی« وا

گروه علوم پزشکی؛ از امروز کشوری  آزمون  آغاز ثبت نام 5 
آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی 
ویژه دانشــجویان رشته پزشــکی در روز ۱۲ 
اســفند و آزمون علوم پایه دندانپزشــکی ویژه 
دانشــجویان دندانپزشکی و آزمون جامع ۱۸0 
واحدی داروسازی ویژه دانشجویان داروسازی 
و آزمون ارتقای دانش آموختگان داروســازی 
ویژه دانش آموختگان خارج از کشــور رشــته 
داروســازی در روز ۱۳ اسفند برگزار می شوند.

ثبــت نام متقاضیــان این ۵ آزمــون از امروز 
دوشــنبه ۱۱ بهمن ماه ۱400 آغاز می شــود.

داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشــور می 

تواننــد جهــت ثبت نام از امروز دوشــنبه ۱۱ 
بهمن تا پایان وقت چهارشــنبه 4 اســفند به 
دانشــگاه محل تحصیل خــود در حوزه مراکز 
برگــزار کننده آزمون هــای جامع علوم پایه، 
پیش کارورزی و جامع داروســازی مراجعه و 
یا با معرفی دانشــگاه به نزدیکترین دانشــگاه 
برگــزار کننده آزمون مراجعه کنند.داوطلبان 
تحصیل کرده در خارج از کشــور که در مرکز 
خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید 
قبل از ثبت نام از طریق ســایت مرکز سنجش 
آموزش پزشکی، با مراجعه به لینک آزمون های 

مربوطــه ۳00 هزار تومان به صورت اینترنتی 
پرداخت کنند.داوطلبان با در دســت داشــتن 
پرینت پرداخت هزینه، یک قطعه عکس و کارت 
ملی به دانشگاه های علوم پزشکی برگزار کننده 
آزمون های جامع علوم پایه، پیش کارورزی و 
داروســازی از تاریخ دوشنبه ۱۱ بهمن تا پایان 
وقت چهارشــنبه 4 اسفند مراجعه و نسبت به 
ثبــت نام در آزمــون اقدام کنند.آزمون ارتقای 
دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نیز 
همزمان با آزمون ۱۸0 واحدی جامع داروسازی 
)به صورت ادغام یافته( در دانشــگاه های علوم 

پزشکی برگزار خواهد شد.داوطلبان می توانند 
همانند سایر داوطلبان تحصیل کرده در خارج 
از کشــور با تشــکیل پرونده در مرکز خدمات 
آموزشــی و پرداخت هزینه ثبت نام در ســایت 
مرکز ســنجش پزشکی، به دانشگاه های محل 
برگزاری آزمون های جامع داروسازی مراجعه 
و نســبت به ثبت نام و شــرکت در آزمون اقدام 
کنند.اعالم نتیجه آزمون برای داوطلبان ایرانی 
تحصیلکرده خارج از کشــور، از طریق ســایت 

مرکز سنجش آموزش پزشکی
http://sanjeshp.ir خواهد بود.

معاون توسعه وزارت بهداشت:
کمبود نیرو مواجه است وزارت بهداشت با 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: مطالبات کارکنان 
نظام ســالمت، دغدغه مســئولین وزارت بهداشت است و ما تمام تالش 
خود را به کار گرفته ایم تا در راستای تحقق این مطالبات در کنار همکاران 
خــود. دکتــر بهروز رحیمی با بیان اینکــه تأکید مقام معظم رهبری و 
ریاست جمهور ساماندهی نظام پرداخت و امنیت شغلی همه کارکنان 
دســتگاه های اجرایی کشــور است، گفت: یکی از وظایف خود می دانیم 
که امنیت شــغلی کارکنان را فراهم کرده و نظام عادالنه پرداخت را در 
وزارت بهداشت برقرار کنیم.وی افزود: اینکه در یک مجموعه، کارکنان 
با یک وظیفه یکسان با چندین نوع پرداخت مواجه باشند، از دید ما نیز 

قابل قبول نبوده و در تالش هســتیم که ســاماندهی نظام پرداخت را به 
بهترین نوع ممکن مدیریت کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود.وی افزود: 
در کارگروه های تخصصی و کارشناسی به دنبال راهکاری برای تبدیل 
وضعیت کارکنان نظام ســالمت هســتیم و بارها به این مهم اشاره شده 
است و تا حصول نتیجه ای مطلوب آن را دنبال خواهیم کرد.وی گفت: 
موضوع فوق العاده خاص یکی از دغدغه های وزارت بهداشــت خصوصاً 
مقام عالی وزارت است که طی مکاتباتی با ارگان های ذی ربط، مطالبه 
اجرای آن را داشته و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز 
با هم اندیشی با صاحب نظران این حوزه، به دنبال ارائه راهکارهایی برای 

ایجاد بستر مناسب این موضوع است که حداقل های الزم برای اجرای 
آن فراهم شود تا در صورت تأمین اعتبار، بهتر و کامل تر آن را اجرا کرد.

رحیمی افزود: اجرای فوق العاده خاص نیازمند همدلی و همکاری مجلس 
و ســازمان برنامه  و بودجه اســت تا منابع مالی آن تأمین شــده و وزارت 
بهداشت بتواند آن را به تمام کارکنان نظام سالمت پرداخت کند.وی با 
بیان اینکه سیاســت کلی وزارت بهداشت حفظ نیروهای موجود است، 
گفت: بارها در مصاحبه های اخیر مطرح شده است که وزارت بهداشت 
با کمبود نیرو مواجه است و هیچ گونه قصدی برای تعدیل نیرو نداشته 

و نداریم؛ سیاست کلی ما حفظ نیروهای شاغل در سیستم است.
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چالدران؛ آخرین نقطه غروب 
خورشید در ایران 

شهرســتان مرزی چالدران علیرغــم جاذبه های 
گردشــگری جهانی، معادن غنــی، ظرفیت های 
دامداری و مناظر بکر طبیعی کوه هــای آرارات و 
امکان توسعه اقتصادی با وجود دارا بودن یک چهارم 
مرز ایران با ترکیه، در محرومیت کامل است و هیچ 
بازارچه و معبر مرزی ندارد. این شهرســتان با نرخ 
منفی جمعیت روبه است و تعدادی از روستاهای آن 

خالی از سکنه شده اند.
شهرســتان چالــدران یکــی از شــمالی تریــن 
شهرستان های استان آذربایجان غربی است که در 
داخل، همسایه خوی، ماکو و شوط و از غرب هم به 
مرز ایران و ترکیه محدود می شود. این شهرستان 
دارای آثار تاریخی ثبت شــده در یونسکو و میراث 
ناملمــوس جهانی اســت و از لحاظ گردشــگری 

شهرستانی با اهمیت به شمار می رود.
چالدران شهری با میراث های ارزشمند جهانی 

ثبت یونسکو
شهرت شهرستان چالدران بیشتر به خاطر جنگ 
معروف  چالدران  است؛ جنگی که بین نیروهای شاه 
اسماعیل اول صفوی و ســلطان سلیم اول عثمانی 
در ۳۱ مرداد ۸۹۳ خورشــیدی رخ داد. این جنگ 
نخســتین نبرد ایران )در زمان صفویان( با دولت 
عثمانی بود که در نزدیکی شهرســتان چالدران در 
شمال غربی ایران رخ داد؛ نتیجه این نبرد، پیروزی 
سپاهیان عثمانی بر سپاه صفوی بود و طی آن بخش 

های زیادی از خاک ایران به دست عثمانی ها افتاد.
اکنون در محل وقوع جنگ چالدران ســایت موزه 
باز چالدران به مناسبت یادمان ۲۷ هزار شهدای آن 
جنگ طراحی شــده، تا عظمت و گستره وقوع این 
جنگ و رشادت سربازان ایرانی را به نمایش بگذارد. 
موزه ایی که می تواند با توجه به وقوع رویداد تاریخی 
در این شهرستان به جذب گردشگر در آن بیش از 

پیش کمک کند.
وجود اولین کلیسای جامع جهان مسیحیت

در کنار آن، می تــوان به کلیســای طاطائوس  یا  
قره کلیســا  که ۲0 کیلومتری مرکز شهرســتان 
چالدران واقع شده   و از شــهرت جهانی برخوردار 
است هم اشاره کرد. کلیســایی که از آن به عنوان 
اولین  کلیسای جامع جهان مسیحیت هم نام برده 

می شود.
 ارمنی های ایران هر ســال در روزهای آخر تیرماه 
و هفته اول مرداد ماه که مصــادف با قتل تادئوس 
مقدس و پیروان مسیحی اوست در کلیسای تادئوس 
مقدس مراســم خاصی برپا می دارند. این مراسم با 
حضور ارمنیان از سراسر جهان و تعدادی از سفرای 

کشورهای مسیحی در چالدران برگزار می شود.
این بنای تاریخی در ۱۱ بهمن ۱۳۳4 به شماره 40۵ 
ثبت ملی شده و همچنین در ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۷ برابر 
با ۷ ژوئیه ۲00۸، طی نشســت سی دوم، مجموعه  
کلیسای تادئوس مقدس  ،  کلیسای سن استپانوس  
و  کلیسای زور زور  به عنوان نهمین اثر تاریخی ایران 

در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
در  آذر ۱۳۹۹ نیــز پرونده آیین زیــارت تادئوس 
مقدس به صورت مشــترک توســط ارمنستان و 
ایران مطرح شد و داوران کمیته به اتفاق آرا با ثبت 
این آیین به عنوان میراث جهانی ناملموس بشری 

موافقت کردند.
کلیسای  زور زور  و مقبره  ساندوخت 

همچنین مقبره  شیخ صدرالدین  وزیر  شاه اسماعیل 
اول صفوی  که در جنگ چالدران کشته شد، از دیگر 

جاذبه های تاریخی این شهرستان است.
کلیسای  زور زور  هم دیگر میراث ارزشمند جهانی 
ثبت یونسکو در چالدران است که با نام های  سورسور  
و  مریم مقدس  نیز شناخته می شــود. این کلیسا 
که در کنار ســد بارون در شــمال غرب قره کلیسا 
قرار گرفته و از اهمیت فرهنگــی و تاریخی زیادی 
برخوردار اســت. کلیســای زور زور، کلیســایی 
صلیبی شکل است که بیشــتر مانند یک نمازخانه 
کوچک است.   همچنین مقبره  ساندوخت ، بنایی 
مکعبی شکل اســت که در حومه شهر چالدران در 
جنوب غربی قره کلیسا، روی بلندترین نقطه ارتفاعات 
شــمالی درتادنوس قرار گرفته است. روایتی وجود 
دارد که می گوید این مقبره متعلق به دختر پادشاه 
ارمنستان است که به خاطر اعتقادات مذهبی خود 

به شهادت رسیده و در این مکان دفن شده است.
سد بارون و تاالب های زیبا در مرز ایران

از جاذبه های طبیعی این شهرستان مرزی ایران هم 
می توان به ســد بارون یکی از بزرگ ترین سدهای 
استان آذربایجان غربی اشــاره کرد. دریاچه ایی که 
روی رودخانه زنگمار در نزدیکی روستای بارون در 
چالدران احداث شده  و به دلیل قرار گیری در جوار 
کلیسای معروف  زور زور  بیش از پیش بر اهمیت آن 

از لحاظ گردشگری افزوده شده است. 

گردشگری

قای مجری با عروسک های  آ
جدید به نمایش خانگی می آید 
 ایرج طهماسب درحالی ساخت سریال جدید 
خود با چهره ها و عروسک های تازه برای شبکه 
نمایش خانگی آغاز کرده که این بار خبری از 
کاله قرمزی در آن نیست. ایرج طهماسب که 
همــه او را بــا نام آقای مجری برنامه محبوب 
کاله قرمزی می شناســند، آخرین بار حدود 
4 ســال پیش برای تلویزیون برنامه ساخت و 
پس از آن به دلیل عدم توافق با تلویزیون، قید 
آن را زد و تلویزیون هم مجبور شــد هر ســال 
تکرار این مجموعه پر مخاطب را به روی آنتن 
ببرد.این روزها جدیدترین کار طهماسب در 
شــبکه نمایــش خانگی پیش مــی رود. این 
مجموعه که پیش از این از آن با نام مهمونی 
یاد می شــد، بناست به تهیه کنندگی حسن 
خدادادی ساخته شود و در حال حاضر مراحل 
پایانی پیش تولید را ســپری می کند.سریال 
عروســکی طهماسب در نوروز ۱40۱ عرضه 
خواهد شد و از جمله نکات قابل توجه در آن 
عدم حضور حمید جبلی اســت که گفته می 
شــود چندی پیش با هم به اختالفی خورده 
اند که هنوز حل نشــده است.طهماســب در 
اثر جدید خود که قرار است برای اولین بار با 
حضور کودکان ساخته شود، از عروسک های 
جدیدی رونمایی خواهد کرد و بناست گروه 
عروسک گردان کاله قرمزی در این مجموعه 
نیز با او همکاری کنند.او پیش از این از حمید 
جبلی، فاطمه معتمدآریا، محمدرضا هدایتی، 
مرضیه محبوب، بهادر مالکی، محمد بحرانی، 
کاظم سیاحی، علی سرابی، نگار استخر، الکا 
هدایت، بنفشه صمدی، احسان کرمی، هوتن 
شکیبا و ... برای صداپیشگی عروسک ها بهره 
برده اســت.حاال نیــز در برنامه جدید هوتن 
شــکیبا حضور خواهد داشــت و مذاکراتی با 

سهیل مستجابیان انجام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

جشنواره تئاتر فجر با 3۰درصد 
گر برگزار می شود ظرفیت تماشا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به شرایط 
فعلی شــیوع کرونا در کشور از موافقت ستاد 
ملــی مقابله با کرونا برای برگزاری چهلمین 
جشــنواره تئاتر فجر بــا ۳0 درصد ظرفیت 

تماشاگر خبر داد.
محمد مهدی اسماعیلی در نشست با اعضای 
دبیرخانه چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر که در محل این دبیرخانه برگزار شــد، 
گزارش ارائه شــده از سوی رئیس و دبیر این 
جشــنواره را خوشــحال کننده توصیف کرد 
و گفــت: اعتماد کامــل دارم با اعضای فعلی 
دبیرخانه جشــنواره تئاتر فجر، امســال این 
رویداد بزرگ نمایشی به خوبی پیش خواهد 

رفت.
عضو ســتاد ملــی مقابله با کرونــا گفت: در 
فضــای کنونی تصمیم گیری درباره برگزاری 
جشــنواره ها به صورت حضوری دشوار است 
اما با موافقت اعضای ستاد مقرر شد چهلمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر با ۳0 درصد 

ظرفیت تماشاگر برگزار شود.

ادبیات کالسیک و رمان های 
جیبی بیشترین فروش را در 

نمایشگاه مجازی دارد
 مدیر واحد فروش انتشارات علمی و فرهنگی 
با اشــاره به برگزاری منظم دومین نمایشگاه 
مجــازی کتاب تهران گفت که حوزه ادبیات 
کالســیک این انتشــارات تاکنون بیشترین 
فروش را داشته اند.دومین نمایشگاه مجازی 
کتــاب تهــران از ۳ بهمن ماه افتتاح شــده و 
دیروز یکشــنبه ۱0 بهمن ماه هشتمین روز 
خود را سپری کرد.محمدجعفر کبریایی مدیر 
واحد فروش انتشــارات علمی و فرهنگی در 
گفتگــو بــا خبرنگار صبا دربــاره این دوره از 
نمایشگاه مجازی کتاب گفت: به نظر من یکی 
از بهترین شاخص های دومین دوره نمایشگاه 
مجازی کتاب برگزاری منظم آن و آماده بودن 
ســامانه ها و اطالعات در ســایت است. سال 
گذشــته در هفته اول نمایشــگاه مجازی با 
قطعی سیســتم مواجــه بودیم و مخاطبان و 
ناشران با مشکل مواجه شده بودند اما امسال 
دیگر این اتفاق تکرار نشــد.او ادامه داد: البته 
این دومین دوره برگزاری نمایشــگاه مجازی 
کتاب اســت و عمده ناشران تجربه مواجهه با 
این ســاختار را دارند و به همین دلیل نسبت 
به دور گذشــته با فرایند برگزاری نمایشگاه 

آشناتر هستند.
مدیر واحد فروش انتشارات علمی و فرهنگی 
درباره تبلیغات نمایشگاه مجازی اظهار کرد: 
متاســفانه نمایشــگاه مجازی کتاب تهران 
تبلیغات درون شهری نداشت و به نظرم خود 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صداوسیما 
بیشــتر پــای کار بودند و شــهرداری تهران 
برای تبلیغات شهری حمایت نکرده بود. اگر 
تبلیغات شهری برای نمایشگاه انجام می شد 

اطالع رسانی بیشتری می شد.

بسیاری از مردم اکنون با این سوال روبرو هستند که آیا باید دوز چهارم 
واکسن کرونا را دریافت کنند یا خیر. داده های جدید نشان می دهد که 
تزریق دوز چهارم موثر بوده و ممکن است برای بسیاری نجات بخش باشد.
به گزارش بهداشت نیوز، پیشتر مطالعات نشان داده بود که تزریق دوز 
سوم یا تقویت  کننده واکسن کرونا محافظت بیشتری را در مقابل ویروس 
فراهم می  کند. داده های جدید نشان می دهد که دوز تقویت کننده یکی 
از واکسن های mRNA احتمال ابتال به کرونا را به شدت کاهش می دهد. 
به دنبال این مطالعات، مقامات بهداشت عمومی در سراسر جهان از همه 
بزرگســاالن خواســتند دوز تقویت کننده واکسن کرونا را دریافت کنند. 
در این راستا برخی شرکت ها در حال ساخت واکسن سویه های خاص 

کرونا هســتند، اما به گفته مقامات بهداشــت، نباید منتظر ســاخت این 
واکســن ها بود و باید از هر نوع واکســنی که در دســترس است در جهت 

تقویت سیستم ایمنی و برای مبارزه با سویه اومیکرون، استفاده کرد.
داده های جدید ثابت می کند که تزریق دوز چهارم واکسن کرونا محافظت 
در برابر عفونت را تا دو برابر در مقایســه با موارد قبلی افزایش می دهد. 
عالوه بر این، تزریق دوز چهارم محافظت در برابر ابتال به بیماری شدید 

کرونا را تا سه برابر نسبت به دوز سوم، باالتر می برد. 
بر اســاس برآوردهای ملی ایاالت متحده، محققان دریافتند که تزریق 
یک تقویت کننده مانند دوز ســوم می تواند تکثیر ویروس را تا حدود 
۳0 درصــد کاهــش دهد. در حالی که دوز ســوم در حال حاضر به طور 

گســترده ای در جهان پذیرفته شــده است، باید توجه داشته باشیم که 
بســیاری از محققان به دلیل بحث بر ســر برابری و اولویت بندی منابع 

محدود واکسن با آن مخالف هستند. 
با این حال، تقویت  کننده دوز چهارم در حال وارد شدن به صحنه مبارزه 
با ویروس کرونا است و داده های اولیه و جدید نشان می  دهد که تزریق 
این دوز در برابر عالئم شدید کرونا مؤثر است. داده های جدید ثابت می 
کند که تزریق دوز چهارم واکســن کرونا محافظت در برابر عفونت را تا 
دو برابر در مقایســه با موارد قبلی افزایش می دهد. عالوه بر این، تزریق 
دوز چهارم محافظت در برابر ابتال به بیماری شــدید کرونا را تا ســه برابر 

نسبت به دوز سوم، باالتر می برد. 

این دز واکسن 3 برابر بیشتر از دز سوم با کرونا مقابله می کند

دریچه علم

كارتون 

پولدارها 
دوباره سربازی 

نمی روند!
مجلس با خرید سربازی 

برای سربازان غایب 
با پرداخت مبالغ 25۰ 
میلیون تا 65۰ میلیون 

تومان با توجه به مدرک 
تحصیلی موافقت كرد. 

مهدی عزیزی با انتشار 
كارتونی در خبرآنالین به 

این موضوع پرداخت.

نگاهی به فیلم ایرانی »پوست«

نمونه ای موفق در مبارزه با خرافه پرستی
 ژانر وحشت هیچگاه در سینمای ایران نتوانسته 
اســت جایگاه مطلوبی داشــته باشــد، حتی در 
مقطعی که ســاموئل خاچیکیــان در این عرصه 
فیلمســازی می کرد نیز تماشــاگر چندان از این 
تولیدات اســتقبال نمی کرد. تنها نمونه موفق در 
این میان »شــب بیســت و نهم« است که در زمان 
خود توانست فروش خوبی داشته باشد، اما علت 
این امر چیســت؟ آیا تماشــاگر ایرانی این دست 

فیلم را نمی پسندد؟
جواب سوال را با مثالی از سینمای ترکیه می دهیم. 
در این کشــور در دهه های گذشــته سعی شد با 
الگو برداری از فیلم های ژانر وحشت غربی به ویژه 
کارهایی با موضوع خون آشــام، دســت به تولید 
آثار ســینمایی بزنند اما هیچیک از این تولیدات 
نتوانســت در جذب تماشاگر موفق باشد. جواب 
نیز مشخص بود. در کارهای مورد نظر، المان های 
ترس ربطی به فرهنگ آن کشور ندارد. این نکته 
اخیراً از ســوی فیلمسازان ترک درک شده، برای 
همین با روی آوردن به فرهنگ عامه، فیلم هایی 
موفقی در این ژانر تولید کرده اند. سری فیلم های 

»سجین« گواه بارز این ادعاست.
در کشور ما نیز این اشتباه رخ داده و تصور این بوده 
برای موفقیت در این ژانر باید از کارهای خارجی 
الگو برداری کرد؛ اقدامی که نتوانست جواب مثبت 
دهد. در این میان تنها »شــب بیســت و نهم« با 
دســتمایه قرار دادن داســتانی مبنی بر فرهنگ 
بومی به موفقیت رســید، هرچند در این میان تا 

حدی به دام خرافه نیز گرفتار آمد.
مقدمه ذکر شده، بهانه ای است تا به فیلم »پوست« 
ســاخته بهمن و بهرام ارکی بپردازیم. این فیلم 
خالف کارهای گذشــته ســعی دارد با محور قرار 
دادن افســانه های ملی، قصه ای را تعریف کند که 
مخاطب آن را بپســندد. نکته مهم در »پوســت« 
پرهیــز از خرافه گرایی در فیلم اســت، چون اوالً 
کارگردان در ابتدا برای تماشاگر مشخص می کند 
که قصه بر پایه افسانه ای محلی شکل گرفته است. 

دوم اینکه به بهانه ترساندن در دام کلیشه کاری 
گرفتــار نمی آید. برای مثال مواجه آراز )قهرمان 
فیلم( با جن در سکانس پایانی یکی از این اتفاقات 

است.
صحنــه آغازین فیلم »پوســت« با عزاداری امام 
حســین )ع( آغاز می شــود. در این بخش، فیلم 
اشاره ای به داستان شیر در کربال دارد، البته بحث 
فیلم پیرامون صحت یا سقم این اتفاق نیست، بلکه 
بهانه ای است تا به یکی از آیین های محلی توجه 
شــود. تصویرسازی از این آیین بسیار زیباست به 
ویژه اجرای مراسم در شب  و مشعل هایی که وجود 
داشت بسیار به فیلم کمک کرد. در ادامه داستان 
روایتی عاشــقانه به خود می گیرد و افســانه آراز و 
مارال روایت می شــود اما در پایان باز هم صحنه 
پایانی با عزاداری امام حسین )ع( به پایان می رسد.

فیلــم در یــک روســتای دورافتاده در اســتان 
آذربایجان روایت می شود و داستان مردی به نام 
آراز را روایت می کند که در جوانی عاشق دختری 

مســیحی به نام مارال بوده ولی مارال در نهایت 
به او نمی رســد و زن شــخص دیگری می شود. در 
این روستا خرافات زیادی پیرامون جادو و نفرین 
کردن و… وجود دارد و مادر این مرد نیز از افراد 
معروف روســتا اســت که در این زمینه ها مهارت 
دارد و با جنیان در ارتباط است. او کم کم می فهمد 
که نرسیدنش به مارال به واسطه دعایی بوده که 
مادرش در یک پوســت نوشته و تصمیم می گیرد 
این دعا و دیگر طلسم های وارد شده به زندگی اش 
را نابود کند و در این راه هرچه بیشــتر به مارال 
نزدیک می شود، حال مادرش بدتر می شود و یک 

دو راهی سخت برای او به وجود می آید.
در این فیلم سینمایی یک نکته بسیار مهم رعایت 
شــده که در کارهای ایرانی به ندرت شــاهد آن 
هستیم، آن هم اینکه میزانسن به خوبی در خدمت 
فیلم اســت. کارگردان، چینش آکساسوار صحنه 
را بــه گونه ای انجام داده که فیلم بتواند بیشــتر 

مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد.

دیگر امتیاز فیلم بازیگری »پوست« است. حضور 
بازیگران ناآشــنا و بومی بسیار خوب جواب داده 
و تماشــاگر آن را می پذیــرد، حتی گویش فیلم 

به شدت در جذابیت فیلم تاثیرگذار بوده است.
درباره »پوســت« نکته ای دیگــر را هم می توان 
بیان کرد. در آثار ژانر وحشــت عموماً صحنه های 
خشــن بر قصه حاکم اســت و از خشــونت برای 
ترس بیشــتر اســتفاده می شود، ولی در این فیلم 
سینمایی کارگردان شاعرانگی را با تمی عاشقانه 
در کنــار تــرس قرار داده و ایــن تلفیق، لحظاتی 

لذتبخش را رقم زده است.
این فیلم در جشنواره با زبان آذری به نمایش درآمد 
اما در اکران عمومی فیلم به زبان فارســی دوبله 
شــده است، هرچند معتقدم زبان آذری با فضای 
حاکــم بر قصه همخوانی بیشــتری دارد. حضور 
عاشیق در قصه نیز یکی دیگر از شاعرانگی موفق 
»پوســت« است که روایت فیلم را جذاب تر کرده 
است. باید از تدوین این فیلم سینمایی هم به نیکی 
یاد کرد، چون برادران ارک )کارگردانان فیلم( اگر 
این امتیاز را در کارشــان نداشتند، نمی توانستند 
عاشقانگی را به خوبی در کنار وحشت قرار دهند. 
موسیقی آذری در کنار موسقی حاکم بر فیلم نیز، 
اتفاق خوب دیگر در »پوست« است که آن نیز بر 
بهتر شــدن کار، کمک کرده است. بازیگران فیلم 
همانگونه که گفته شده همگی از هنرمندان بومی 
هســتند ولی کوچکترین بی تجربگی را نمی توان 
در بــازی آنهــا دید حتی مارال با حضور ۱0 تا ۱۵ 
دقیقه ای خود در فیلم هم بازی زیبا از خود ارائه 

می دهد.
مطلب پایانی به استفاده کارگردان از شاخصه های 
دینــی در ایــن کار مربوط می شــود. معموالً در 
کارهــای ترســناک بخشــی مهمــی از قصه به 
موضوعــات دینی ربط پیــدا می کند، ولی برخی 
مواقع این بهره گیری شــکلی خرافه گونه به خود 
می گیرد اما در »پوســت« برادارن ارک از چنین 

خطایی ایمن مانده اند.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر


