
هر مالك خودرو موظف اس�ت عوارض س�االنه 
خودروی خود را پرداخت كند؛ فرقي هم ندارد، 
خودرو ايراني باش�د يا خارجي، س�نگين باشد 
يا حت�ي موتورس�يكلت؛ در هر ص�ورت مالك 
هر كدام از اين دس�تگاه ها، بايد هزين�ه اي را به 
عنوان »عوارض س�االنه خودرو« پرداخت كند، 
در غير اين صورت با هر ماه ديركرد، بايد ۲ درصد 
از مبلغ عوارض را به عنوان جريم�ه بپردازد. از 
طرفي، قرار بود كه شهرداري اين »عوارض ساالنه 
خودرو« را براي امور رفاهي و خدماتي شهروندان 
خرج كند، اما مالكان خودرو با اعتراض نس�بت 
به گراني عوارض س�االنه خ�ودرو   مي گويند كه 
ش�هرداري هيچ خدمات مناس�بي به آنها ارائه 
نمي كند و فق�ط از آنها پول ع�وارض مي گيرد!

فرهاد كه مالك خودروي ال 90 مدل 1389 است 
با انتقاد از گراني بي منطق عوارض ساالنه خودرو به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »براي پرداخت عوارض 
ساالنه خودرو اقدام كردم كه رقم دريافتي، غافلگيرم 
كرد؛ مبلغ 326 هزار تومان براي عوارض خودروي 
من تعيين شده بود كه نسبت به سال گذشته، بيش از 

دو برابر شده است!«
او ادام��ه مي دهد: »ش��هروندان ع��وارض پرداخت 
مي كنند تا در ازاي آن از شهرداري، خدمات مناسبي 
بگيرند، اما ش��اهد افزايش ترافيك در سطح شهر و 
همچنين افزايش بيش از پيش آلودگي هوا هستيم. 
همچنين مشكالت زيادي در سطح شهر مشاهده 
مي شود و گويا قرار نيست هيچ كس آنها را برطرف 

كند!«
اين مالك خ��ودروي ال90 خطاب به مس��ئوالن 

ش��هرداري مي  گويد: »با خدماتي كه ش��هرداري 
ارائه مي كند، دريافت عوارض ساالنه، يك پول زور 
محسوب مي شود، زيرا در مسيري كه من تردد دارم، 
آسفالت درس��تي ندارد و امكانات مناسبي از سوي 
شهرداري ارائه نشده است، بنابراين بايد آنها پاسخ 

بدهند كه با پول هاي عوارض ساالنه چه كرده اند؟«
   چرايي پرداخت عوارض ساالنه خودرو؟!

در سال 1369 مصوبه اي در مجلس شوراي اسالمي 
تعيين ش��د كه بنا به آن، مالكان خودرو بايد براي 
ترددهاي مختلف خود در جاده ها و شهرها هزينه اي را 
پرداخت كنند، زيرا كه شهرداري ها و دولت براي ارائه 
خدمات حمل ونقل هزينه هايي را متحمل مي شوند 
و بخشي از اين هزينه بايد از سوي شهروندان تأمين 
شود؛ مثالً انجام طرح هاي عمراني، رفاهي و خدماتي 
مختلف كه از مصاديق شان مي توان به آسفالت كردن 
يا خيابان كشي اشاره كرد از جمله اقداماتي است كه 
هزينه دارند و پرداخت عوارض خودرو به تأمين شان 
كمك مي كند، اما تا قبل از سال 13۷9 روال اين بود 
كه همه فكر مي كردند، نيازي ب��ه پرداخت منظم 
عوارض خودرو نيس��ت و فقط زماني ك��ه خودرو 
فروخته مي ش��ود، نياز به پيگيري ام��ور مرتبط با 
عوارض آن وجود دارد. از دهه 80 به بعد، يعني حوالي 
1383، اطالع رساني هايي جدي تر صورت گرفت و 
ديگر امروز اكثر شهروندان مي دانند كه بايد عوارض 
خودرو را به طور منظم و دقيق پيگيري كنند و آن را 
بپردازند، زيرا كه در غير اين صورت جريمه خواهند 
شد. حاال شهروندان نس��بت به عدم ارائه خدمات 
مناس��ب گاليه مي كنند و افزايش قيمت عوارض 

ساالنه خودرو را امري غيرمنطقي مي دانند. 

   شوراي شهر: بي تقصيريم
در همين رابطه، محمد عليخاني، رئيس كميسيون 
حمل و نقل عمران شوراي شهر تهران، با بيان اينكه 
شوراي شهر و ش��هرداري نقشي در تعيين عوارض 
س��االنه خودرو ندارند، به خبرگزاري صدا و س��يما 
گفت: »اين عوارض براساس قانون ماليات بر ارزش 
اف��زوده و مصوبه مجلس در س��ازمان امور مالياتي 

تعيين مي شود.«
عليخاني افزود:  »سازمان امور مالياتي براساس ماده 
۴3 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1/5 در هزار، قيمت 
خودرو را براساس مدل ساخت مشخص مي كند و 
عوارض ساالنه خودرو جهت دريافت به شهرداري ها 

ابالغ مي شود.«
   علت گراني بي�ش از حد عوارض س�االنه 

خودرو
محمود عليزاده، مع��اون حقوقي و فن��ي مالياتي 
سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
عوارض شهرداري خودرو در س��ال 1۴00 افزايش 
سرس��ام آوري داش��ته و در بعضي از خودروها، اين 
عدد به بيش از دو برابر نيز رسيده است، به خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »اگر عوارض ساالنه امسال، نسبت 
به سال هاي قبل افزايش چشمگيري داشته، به اين 
دليل است كه قيمت فروش كارخانه نسبت به سال 

گذشته افزايش يافته است.«
علي��زاده ادامه مي دهد: »مباني محاس��به عوارض 
س��االنه خودرو هر س��ال براس��اس ارزش جدول 
موضوع ماده ۴2 قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين 

مي شود.«
آن طور كه معاون حقوقي و فني مالياتي س��ازمان 

امور مالياتي مي گويد، اگر افزايشي در عوارض ساالنه 
خودرو اتفاق افتاده، ناشي از افزايش قيمت خودرو 
طي يك سال اخير است، افزايش قيمتي كه موجب 
شده، فرمول محاسباتي تعيين نرخ عوارض ساالنه، 

رشد چند برابري داشته باشد. 
   نحوه محاسبه عوارض ساالنه خودرو 

مشخص است هر خودرو، عوارض ساالنه مختص به 
خود را دارد و روش محاسبه هزينه عوارض شهرداري 
نيز به اين صورت است كه ارزش هر خودرو از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و به وزارت 
اقتصاد ابالغ مي شود، پس از آن نيز شهرداري ها در 
قالب يك دفترچه، ارزش خودروها را از وزارت اقتصاد 
دريافت مي كنند و با توجه به فرمول تعيين ش��ده، 

عوارض مختص به هر خودرو را محاسبه مي كنند. 
س��ياوش غيبي، كارش��ناس مالياتي در اين رابطه 
اظه��ار مي دارد: »مدل خودرو ب��راي تعيين ارزش 
خودرو و پس از آن تعيين عوارض ساالنه، مالك قرار 
مي گيرد، براي خودروهاي داخلي به قيمت فروش 
كارخانه توجه مي شود و براي خودروهاي خارجي 
و وارداتي، مجم��وع ارزش گمركي و حقوق ورودي 
در نظر گرفته خواهد شد، سپس فرمولي وجود دارد 
كه در آن ارزش خودرو در عدد 1/5، ضرب و سپس 

نتيجه بر عدد هزار تقسيم مي شود.«
غيبي ادام��ه مي دهد: »فرض كنيد ك��ه خودرويي 
داري��د ك��ه ارزش آن 100 ميليون تومان اس��ت، 
عوارض س��االنه آن مع��ادل اين ع��دد خواهد بود: 
100ميليون در عدد 1/5 ضرب مي شود كه معادل 
اس��ت با  150ميليون و بعد اين رقم بر هزار تقسيم 
مي شود و نتيجه برابر خواهد بود با 150هزار تومان. 
البته عدد 1/5 كه از آن گفته شد، طي سال ها متغير 
است و بايد ديد كه براي هر سال شمسي، تعرفه به 

چه صورت اعالم مي شود.«
اين كارش��ناس ماليات��ي تأكيد مي كند: »بيش��تر 
نارضايتي مردم از افزايش قيمت هاي ناشي از افزايش 
سال خودرو است، زيرا كه هر چقدر خودرو قديمي تر 
باشد، عوارض ساالنه بيشتري بايد پرداخت كند، به 
عالوه اينكه يك ضريب جريمه ب��راي خودروهاي 
فرسوده نيز در نظر گرفته مي شود، بنابراين بار مالي 
بيشتري روي دوش افرادي خواهد بود كه خودروي 

قديمي تر و فرسوده تري دارند.«
   رفاهي كه نيست!

حال سؤال اينجاست كه با وجود تمام اين فرمول هاي 
عجيب و دريافت عوارض ساالنه خودرو از مردم، چرا 
شهرداري هيچ خدمات مؤثري براي رفاه آنها انجام 
نداده اس��ت تا ش��هروندان آن را ببينند و تغييرات 
ايجاد شده را حس كنند؟ به عالوه اينكه با اين مبالغ 
دريافتي چرا هيچ كاري در جهت نوسازي خودروهاي 
فرسوده انجام نشده و با بي تدبيري مديران شهري، 
در اكثر روزهاي سال، ش��اهد آلودگي هوا در سطح 
كالنشهرها و به خصوص تهران هس��تيم؟ به نظر 
مي رس��د كه در اين خصوص بايد نظارت بيشتري 
صورت بگيرد و سازو كار هزينه اين مبالغ  كه ميزانش 
هم كم نيست، شفاف شود، تا مردم بدانند اين پولي 
كه به س��ختي آن را پرداخت كرده اند براي تأمين 

هزينه  چه خدماتي بوده است؟!
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 مدير پروژه كووايران:  تاكنون 1۲ كشور جهان از آسيا، امريكاي جنوبي و اروپا خواهان كووايران بوده اند
 اما براي صادرات واكسن بركت تابع سياست وزارت بهداشت هستيم

12 كشور دنيا متقاضی واكسن ايراني كرونا

پول زور به اسم عوارض ساالنه خودرو!
 در حالي كه يكباره عوارض ساالنه خودرو  افزايش سرسام آوري داشته است

شهروندان معتقدند در ازاي پرداخت اين پول هيچ خدمات مناسبي ارائه نمي شود

در حالي ك�ه واكس�ن كووايران بركت فاز س�وم 
كارآزماي�ي بالين�ي خ�ود را مي گذران�د، قدرت 
93/5درصدي اين واكسن در خنثي كردن ويروس 
كرونا،  كشور جهان را متقاضي اين واكسن ايراني 
كرده است. كووايران كه در برابر سويه انگليسي 
كرونا سربلند بيرون آمده بود، حاال در حال سپري 
كردن آزمايش هاي بررسي اثرگذاري روي سويه 
هندي ويروس كروناست و نتايج اوليه حكايت از 
آن دارد كه به احتمال زياد واكسن كووايران بركت   
روي جهش هندي مؤثر است. حاال به گفته مجري 
كارآزمايي باليني واكسن كووايران بركت، پروپوزال 
مطالعه روي افراد 1۲ تا 1۸ سال در حال تدوين است 
و در صورت تأييد وزارت بهداشت كارآزمايي باليني 
اين واكسن روي افراد 1۲ تا 1۸ سال آغاز خواهد شد. 
آمار بيماران جديد كرونا مثبت همچنان افزايشي 
است. در 2۴ ساعت منتهي به 2 تيرماه، 112 بيمار 
كوويد 19 جان خود را از دس��ت دادند. حاال با ورود 
واكسن كووايران بركت به سبد واكسيناسيون كشور 
كم كم روند واكسيناسيون شتاب بيشتري مي گيرد 
و مي توان به ايمني درصد بيشتري از جمعيت كشور 

اميدوار بود. 
   1۲ كشور دنيا مشتري واكسن ايراني

ايمني زايي و اثربخشي باالي واكسن كووايران موجب 
شده تا اين واكسن مورد توجه ساير كشورها هم قرار 
بگيرد. آنطور كه حسن جليل، مدير پروژه توليد واكسن 
»كوو ايران بركت« ، درباره واكسن »كوو ايران بركت« 
مي گويد؛ نتايج فاز يك اين واكس��ن نشان داد ايمن 
است و نتايج فاز دوم در سنين 18 تا ۷5 سال نشان 
داد كه س��رم خون افرادي كه به آنها واكسن تزريق 
شده بود، به ميزان 93/5 درصد قدرت خنثي كردن 
ويروس كرونا را دارد و بنابراين ايمني زايي اين واكسن 
نيز در سطح بسيار خوبي اس��ت و ميزان اثربخشي 
واكسن بركت پس از پايان فاز سوم مشخص مي شود. 
وي تأكيد مي كند: »واكس��ن »كوو ايران بركت« را 
روي واريانت انگليسي تست كرديم كه نشان داد اين 
واكسن روي ويروس جهش يافته انگليسي نيز مؤثر 

است و تاكنون 12 كشور جهان از جمله كشورهاي 
آسيايي، امريكاي جنوبي و يك كشور اروپايي از ما 
درخواس��ت كرده اند به آنها واكسن صادر كنيم، اما 
سياست صادرات واكسن بركت را وزارت بهداشت 
ترسيم مي كند و ما مطيع سياست اين وزارتخانه در 

زمينه صادرات هستيم.«
   احتمال باالي مقاومت كوواي�ران در برابر 

ويروس هندي 
اثرگذاري روي سويه هاي جديد كرونا موضوعي است 
كه واكسن هاي توليد شده كنوني را به چالش مي كشد. 
محمدرضا صالحي، مجري كارآزمايي باليني واكسن 
كووايران بركت هم در پاسخ به اين سؤال كه آيا واكسن 
وطني كرونا عالوه بر اثر بخش��ي  روي نوع انگليسي 
كرونا روي س��ويه هاي جديد هندي و افريقايي هم 
اثر گذار اس��ت، مي گويد: » ما هنوز مطالعه اي روي 
جهش آفريقاي جنوبي انجام نداده ايم، اما مطالعاتي 
روي جهش هندي انجام شده است و يافته هاي اوليه 
ما نشان مي دهد كه به احتمال زياد واكسن كووايران 
بركت روي جهش هندي مؤثر است. البته براي اينكه 

بتوانيم اين موضوع را به صورت قطعي اعالم كنيم، 
نياز به چند آزمايش تكميلي وجود دارد كه در حال 
انجام است. فكر مي كنم ظرف هفته جاري نتايج اين 
موضوع ارائه شود. آزمايشات اوليه نشان مي دهد كه 
واكسن كووايران بركت روي جهش هندي كرونا مؤثر 
است، اما آزمايش هاي تكميلي هم در حال انجام است 

كه اگر قطعي شود، اعالم مي كنيم.«. 
به گفته صالحي در دنيا گزارشات دقيقي در زمينه 
نحوه عمل ساير واكسن ها روي جهش هاي موجود 
وجود ندارد. به عنوان مث��ال يكي دو گزارش درباره 
واكسن آسترازنكا وجود دارد كه نشان مي دهد روي 

سويه هندي مؤثر نبوده است. 
مجري كارآزمايي باليني واكس��ن كووايران بركت 
درباره وضعيت اين واكس��ن در فاز سوم مطالعات 
باليني و ع��وارض احتمال��ي آن اينگون��ه توضيح 
مي دهد: » تزريق دوز اول واكس��ن در فاز س��وم به 
جمعيتي بالغ بر 20 هزار نفر به پايان رسيده است و 
تزريق دوز دوم واكسن را در اين فاز آغاز كرده ايم. فكر 

مي كنم فاز سوم را تا پايان تير به پايان برسانيم.«

وي مي افزايد: » واقعيت اين است عوارضي كه در فاز 
سوم گزارش شده است، مانند همان عوارض فاز يك 
و دو كارآزمايي خفيف بوده است و هيچ گونه عارضه 
شديدي كه منجر به بس��تري يا مرگ شود وجود 

نداشته است.«
صالحي درباره مطالعه واكسن كووايران بركت روي 
افراد 18 س��ال به پايين  هم مي گوي��د: » پروپوزال 
مطالعه روي افراد 12 تا 18 سال را تدوين كرديم و در 
حال حاضر در حال انجام اقدامات علمي نهايي اين 
موضوع هستيم. در صورت تأييد وزارت بهداشت، كار 

را روي داوطلبين 12 تا 18 سال آغاز مي كنيم.«
   آماده س�ازي مدارك ب�راي دريافت تأييد 

سازمان جهاني بهداشت
در ميان واكسن هاي توليد شده كرونا در دنيا تنها 
واكسن هاي س��ينوفارم و س��ينواك چين، فايزر 
و مدرنا و آس��تراز نكا تأييد س��ازمان جهاني را هم 
دارند و حتي واكس��ن اس��پوتنيك وي روسي هم 
تأييديه سازمان جهاني بهداشت را ندارد. اما آنطور 
كه  جليلي، مدير پروژه توليد واكس��ن »كوو ايران 
بركت« مي گويد قرار است نتايج واكسن كوو ايران 
بركت به سازمان جهاني بهداش��ت ارائه شود. وي 
توضيح مي دهد: »ما در حال آماده سازي مدارك و 
مستندات موردنياز براي سازمان جهاني بهداشت 
نيز هستيم، اما مدارك نهايي وقتي ارسال خواهد 
شد كه داده هاي فاز سوم مطالعه باليني ما تكميل 
شود، بنابراين در زمان حاضر ما داده هاي فاز يك 
و دو را مطابق درخواست سازمان جهاني بهداشت 
تنظيم مي كنيم و به  محض اين كه فاز سوم به  طور 
كامل به پايان رسيد، اين نتايج را به سازمان جهاني 

بهداشت ارائه خواهيم كرد.«
به گفته مدير پروژه توليد واكس��ن »كوو ايران 
برك��ت«، وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي با توجه به داده هاي حاصل از فاز 1 و 2 
مجوز مصرف اورژانسي داوطلبانه را به اين واكسن 
كرونا داده است، بنابراين اين واكسن به زودي در 

سبد واكسيناسيون كشور قرار خواهد گرفت. 

  رأي هيئت عمومي ديوان عالي كش��ور در خصوص مبدأ محاسبه 
خسارت تأخير تأديه وجه چك و مستحق للغير درآمدن مبيع صادر شد. 
مطابق تصميم اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور مبدأ محاسبه 
خسارت تأخير تأديه وجه چك با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون 
چك و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چك است، نه تاريخ گواهي عدم 
پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه. همچنين مطابق تصميم 
اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور در مواردي كه مبيع مستحق 
للغير در آمده و خريدار جاهل به اين امر ب��وده، غرامت وارده به وي از 

جمله كاهش ارزش ثمن بايد جبران شود. 
  سازمان جهاني بهداشت اعالم كرد: سازمان انتقال خون ايران داراي 
زيرساخت هاي قوي و مجهز به مراكز و تجهيزات آزمايشگاهي جهت 

غربالگري خون هاي اهدايي در سراسر كشور است. 
  وزير آموزش و پرورش گفت: تصميم كلي بر بازگش��ايي است، اما 
كرونا وضعيت پيش بيني نش��ده اي دارد. حاج��ي ميرزايي همچنين 
از افزايش سهم س��وابق تحصيلي به 60 درصد در پذيرش دانشگاه ها 

خبر داد. 
  فاز نخس��ت كارخانه قند ورامين با ورود دس��تگاه قضايي احيا و با 

حضور رئيس كل دادگستري استان تهران افتتاح شد. 
  بهار امسال درحالي به پايان رسيد كه تهراني ها طي 93 روز گذشته 
تنها دو روز هواي پاك تنفس كردند، اين در حالي  اس��ت كه طي پنج 
سال اخير كيفيت هوا در فصل بهار بين 10 تا 25 روز در شرايط پاك 

گزارش شده بود. 

 مهاجرت معكوس 60 هزار نفر 
با »به روستا بر مي گرديم«

بنياد بركت بنا دارد امس�ال با ايجاد 15 هزار شغل در روستاها، 60 
هزار نفر را كه به ش�هرها مهاجرت كرده اند، به روس�تا بازگرداند. 
اميرحسين مدني، مدير عامل بنياد بركت گفت: بنياد بركت فعاليت هاي 
مختلفي دارد، اما اصل فعاليت بنياد بركت در حوزه اشتغالزايي و توليد 

است. 
وي افزود: سرمايه گذاري در نزديك به 800 بنگاه و واحدهاي توليدي 
كوچك و بزرگ صورت گرفت كه منجر به ايجاد بيش از 200 هزار شغل 

در 1۴ سال اخير شده است. 
مدير عامل بنياد بركت با بيان اينكه نزديك به 10 هزار واحد بنگاهي 
خرد در سال 9۷ اجرا شد، در سال 98 به ۴0 هزار طرح و در سال 99 به 
100 هزار طرح رسيد و امروز نزديك به 116 هزار طرح ايجاد شده و تا 
آخر امسال به 180 هزار طرح خواهد رسيد، گفت: طرح هاي مستقرشده 

تا كنون در كشور 115 هزار و 3۴۴ شغل ايجاد كرده است. 
به گفته مدني اين طرح ها در 621 نقطه كشور و 29۷ شهرستان اجرا 

شده و 8هزارو35 روستا تاكنون تحت پوشش قرار گرفته اند. 
وي افزود: براي كولبران، در قالب 3هزارو81۴ طرح اشتغالزايي در سه 
استان مرزي كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي بيش از 11 هزار 
شغل ايجاد شده است. هزارو109 طرح اشتغالزايي براي معلوالن اجرا 
شده و از 115 هزار طرح اشتغالزايي سراسر كشور، 6هزارو585 مورد 

نيز مربوط به زنان سرپرست خانوار است. 
به گزارش خبرگزاري ايسنا، مدير عامل بنياد بركت با بيان اينكه ايجاد 
شغل شش ماه زمان مي برد و دو سال به صورت متناوب در كنار شهرها 
هستيم و اش��تغالزايي تنها منحصر به دادن تس��هيالت نيست، اظهار 
كرد: كمتر از يك درصد معوق تس��هيالت داريم. تسهيالت ارائه شده 
معوقه ندارند و افرادي كه تس��هيالت را دريافت مي كنند اقساط را به 
موقع پرداخت مي كنند كه نشان مي دهد طرح هاي اشتغالزايي دارد، 

كار مي كند. 
وي با اش��اره ب��ه ظرفيت ايجاد ش��ده ش��بكه تس��هيلگران در بنياد 
بركت گفت: يك شبكه 800 نفره تس��هيلگر و مجري داريم كه آماده 
اشتغالزايي در مناطق هستند. اين ظرفيت را براي حل مشكل اجتماعي 
حاشيه نشيني استفاده مي كنيم كه بخش��ي از آن در پي مهاجرت از 
روستا به شهرها رخ مي دهد. اين مهاجران برخي دستفروشي مي كنند 
يا در مشاغل خدماتي مشغول مي شوند و عموماً در مشاغل پايدار قرار 

نمي گيرند. 
مدني ادامه داد: در 350 شهرس��تان حضور داريم. م��ا در پويش »به 
روستا برمي گرديم«، شغل ايجاد مي كنيم تا افراد مهاجرت كرده بتوانند 
برگردند. امسال براي 5هزار  شغل هدف گذاري كرده ايم. براي اجراي 
حداكثر 15 هزار طرح هم آماده ايم و اگر موفق ش��ويم 15 هزار شغل 
ايجاد كنيم 60 هزار نفر با احتساب متوسط چهار عضو در هر خانواده، 
مهاجرت معكوس مي كنند و به روس��تا برمي گردند و از آس��يب هاي 

حاشيه نشيني مصون مي مانند. 
وي درباره نحوه ورود به اين پويش گفت: مردم مي توانند از طريق سايت 
و اپليكيشن بنياد بركت به سامانه ثبت نام متقاضيان مهاجرت معكوس 

مراجعه و ثبت نام كنند. 
وي درباره تضمين پايداري ش��غل نيز اظهار كرد: براي اينكه ش��غلي 
پايدار شود، نخست نظارت مي كنيم. دوم كامل ديدن زنجيره است كه 
اينها به مجموعه هاي فروش متصل ش��وند. زنجيره ها همديگر را نگه 
مي دارند، امس��ال 300 بنگاه راه مي اندازيم كه ۷0 درصد در راستاي 
تكميل زنجيره است. نكته مهم ديگر در رابطه با پايداري شغل، اهليت 

فرد و مزيت منطقه اي است. 
 مدير عامل بنياد بركت همچنين با اشاره به اينكه بنياد بركت مجموعه 
چابكي با ۴0 نيروي انس��اني اس��ت و عمده فعاليت هايش را از طريق 
برون س��پاري و ظرفيت فناوري اطالعات پيش مي برد، گفت: در طرح 
»بركت خورشيد« به زودي كلنگ احداث مدرسه كودكان كار در تهران 

به زمين زده مي شود. 

محيا حسيني
  گزارش  یک

حسین سروقامت

شيِر پاك خورده، اتوبان حاشيه پاريس را با اتوبان همت اشتباه 
گرفته بود!

داشت با سرعت رانندگي مي كرد كه فهميد اشتباهي ورودي 
سمت راست اتوبان را رد كرده است. . . نگاهي به اطراف خويش 
كرد. از پليس خبري نبود. بالفاصله دنده عقب گرفت؛ چه كار 

خطرناكي!
دنده عقب همان و تصادف با اتومبيل پشت سري همان!

راننده فرانسوي شاخ درآورده بود؛ مگر ممكن است. . . در تمام 
عمر با چنين صحنه اي مواجه نشده بود. 

پليس سر رسيد. حرف هاي دو طرف را شنيد و كروكي كشيد. . . 
و از راننده فرانسوي تست الكل گرفت. جواب منفي بود، اما اين 

چيزي از سوء ظن پليس نمي كاست. 
بنايراين س�راغ راننده ايراني آمده، با عذرخواهي گفت رفيق 
ما چي�زي زده كه خيال مي كند ش�ما توي اتوب�ان دنده عقب 

مي آمديد!
رس�مًا هنگ كرده ام. خداي من؛ بيچاره حت�ي تصور نمي كرد 

كسي در اتوبان چنين كاري كند!
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 6 دانشگاه ايراني 
در ميان برترين هاي جهان

در ويرايش جديد نظام رتبه بندي جهاني دانشگاه هاي »كيو. اس. « شش 
دانشگاه ايراني در ميان مؤسسات علمي برتر جهان جاي گرفته اند. 
به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران، طبق ويرايش 2022 
نظام رتبه بندي جهاني دانش��گاه هاي »كيو. اس. « كه در س��ال 2021 
ميالدي منتشر شده است، نام شش مؤسسه ايراني ميان مؤسسه هاي برتر 
جهان ديده مي شود. دانشگاه هاي »صنعتي شريف«، »صنعتي اميركبير«، 
»تهران«، »علم و صنعت ايران«، »شيراز«، و »شهيد بهشتي« در جايگاه 
نخست تا شش��م ملي در اين نظام رتبه بندي هس��تند.  »كيو. اس. « در 
تازه ترين ويرايش خود نام 1300 مؤسسه برتر را منتشر كرده است. آوازه 
علمي، آوازه شغلي، نسبت دانشجو به هيئت علمي، سرانه استناد به هر عضو 
هيئت علمي، نسبت اعضاي هيئت علمي جهاني و نسبت دانشجويان جهاني 
شش سنجه كليدي اين نظام براي ارزيابي مؤسسه هاي علمي هستند. منابع 
گردآوري داده براي اندازه گيري اين سنجه ها، پيمايش هاي جهاني، نمايه 

استنادي اسكوپوس و پرسشنامه اي است كه مؤسسه ها پر مي كنند. 

حذف كامل نسخ كاغذي تا يك ماه آتي
مدي�ر عام�ل س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي از ح�ذف كام�ل 
داد.  خب�ر  آت�ي  م�اه  ي�ك  از  كمت�ر  در  كاغ�ذي  نس�خ 
مصطفي ساالري، مدير عامل س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه 
از ابتداي اس��فندماه 1399 ديگر دفترچه بيمه تأمين اجتماعي صادر 
نكرديم، اظهار كرد: اكنون امكان اينكه هر مركز درماني و داروخانه اي 
در هر نقطه اي از كش��ور به تأمين اجتماعي متصل شوند و بدون كاغذ 

خدمات ارائه دهند، كاماًل فراهم است. 
وي افزود: جلسات فش��رده و همكاري هاي خوبي ميان سازمان تأمين 
اجتماعي، وزارت بهداشت و مابقي بيمه ها مانند سازمان بيمه سالمت 

شكل گرفته است و روزانه مباحث را پيگيري مي كنيم. 
مدير عامل س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه خوش��بين هستيم 
كه بتوانيم ظرف كمتر از يك ماه آينده حذف كامل كاغذ توسط مراكز 
درماني را با حضور رئيس جمهور اعالم كنيم، به ايسنا گفت: آماده ايم و 
كارهاي الزم را انجام داده ايم تا از آن روز ديگر مطلقاً كاغذ نپذيريم و بابت 
چيزي كه در كاغذ نوشته بشود، پول نخواهيم داد. پيشرفت كار و ضريب 

نفوذ نسخه الكترونيك خوب بوده و مشكل خاصي در اين باره نداريم. 

تا غدير هيچ يتيمي  در ايران
 بدون حامي نمي ماند

ميانگين سرانه دريافتي ايتام  ۷00 هزار تومان است
در ط�رح اي�ران مهرب�ان، ميانگي�ن مبل�غ پرداخت�ي از س�وي 
حامي�ان ب�ه ايت�ام ۷00 ه�زار توم�ان در نظ�ر گرفته شده اس�ت. 
بيت اهلل برقراري، قائم مقام معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام 
خميني )ره( گفت: تالش زيادي براي اينكه هيچ يتيمي بدون حامي نباشد، 
صورت مي گيرد، اما در طول فرايندي كه در حال جذب حامي هستيم به 

طور طبيعي تعداد ايتام بر اثر فوت پدر هم افزايش مي يابد. 
  برقراري بيان كرد: تمام تالش امداد اين است كه تا جشن عيد غدير در كشور 

هيچي يتيمي بدون حامي نماند و اين امر كامالً محقق شود. 
وی افزود: از تع��داد ايتامي كه حامي دارند و آنهاي��ي كه در انتظار حامي 
هستند، گزارش كاملي در سامانه حمايت و سالمت امداد وجود دارد كه 
البته اين آمار روزانه تغيير مي كند و ما تم��ام تالش مان را مي كنيم كه تا 
عيد غدير به يك نقطه قابل قبول برسيم تا بتوانيم اعالم كنيم همه   ايتام و 

محسنين حامي دارند. 
قائم مقام معاون مشاركت هاي مردمي امداد تصريح كرد: خانواده هايي كه 
تحت پوشش امداد قرار مي گيرند،  مددجوي امداد محسوب مي شوند؛ وقتي 
كه حامي مي گيرند و از طريق حامي ها حمايت مي شوند فقط نحوه حمايت 

امداد از آنها تغيير مي كند. 
برقراري ادامه داد: عده اي هم مددجوي كميته امداد نيستند، بلكه امداد آنها 
را شناسايي و در مرحله بعد وضعيت خانواده هاي آنها را بررسي مي كند و در 

صورت لزوم آنها را با كمك خيرين و حاميان مورد حمايت قرار مي دهد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان وي با اشاره به مستقيم بودن فرايند 
واريز حمايت ها گفت: در گذش��ته حامي ها پول را به حساب امداد واريز 
مي كردند و بعد ام��داد آن را به ايتام اهدا مي كرد، اما اكنون با س��امانه اي 
كه راه اندازي شده است هر كسي مي تواند از هر يتيمي در هر استاني كه 

مي خواهد حمايت كند. 
قائم مقام معاون مش��اركت هاي مردمي امداد بيان كرد: براي واريز مبلغ 
حمايتي از سوي حاميان ميانگيني در نظر گرفته شده است اين ميانگين 
براي ايتام مبلغي در حدود ۷00 هزار تومان است كه البته بعضي از ايتام 
مبلغ بيشتري هم دريافت مي كنند.  براي حامي ها هم سقف مشخصي براي 
واريزي تعيين كرديم كه اگر كسي دريافتي بيشتري داشت مبلغ بيش تر به 

فرد ديگري اختصاص داده شود. 

بي توجهي به رأي روستاييان
يكي از خوانندگان روزنامه با گاليه نسبت به نحوه رأي گيري بخشداري محل 

اقامت خود، خواستار توجه بيشتري به رأي مردم شد. 
وي در همين رابطه به »جوان« اينگونه توضيح داد: روس��تاي قنات توت 
از توابع س��يرجان در ادوار انتخابات حدود 1۷0 رأي دهنده داشته اس��ت. 
در اين دوره هم بخشداري طبق معمول 1۷0 تعرفه براي انتخابات روستا 

اختصاص مي دهد. 
اما در اين دوره با تبليغاتي كه نامزدهاي شوراي شهر در محل روستا داشتند، 
تعداد بيشتري رأي دهنده در روس��تا حضور يافت. بخش قابل توجهي از 
اين افراد هم ساكن شهر سيرجان بودند كه در روز رأي گيري و براي رأي 
دادن به نامزدهاي خاص شورا، به روستاي ما عزيمت كرده بودند. با توجه 
به اينكه از قبل تع��داد تعرفه 1۷0 برگ در نظر گرفته ش��ده بود و به رغم 
اينكه بخشداري ۴0 برگ تعرفه مازاد به روستا ارسال كرد، مهماناني كه به 
روستاي ما آمده بودند، در نهايت موفق به رأي دادن نشدند، چراكه تعداد 

افراد رأي دهنده بسيار بيشتر از 210 نفر بود. 
در اين رابطه دو نكته درخور توجه اس��ت: نخست اينكه رأي گيري بايد از 
تمامي افراد ش��ركت كننده در حوزه رأي گيري انجام مي شد و دوم اينكه 
بخشداري براي انتخابات رياس��ت جمهوري هم بايد از تمامي افراد حتي 
مهمانان، رأي گيري مي كرد، اما به همان 210 تعرفه بسنده كرد و براي افراد 

ديگر برگه رأي وجود نداشت. 
در واقع، با توجه به نحوه برگزاري انتخابات شوراها در روستا ها و شهرهاي 
كوچك كه ممكن است با جابه جايي افراد همراه باشد، بايد از قبل تدابيري 
انديشيده شود؛ مخصوصاً آنكه در انتخابات اخير، رأي گيري براي نامزدهاي 
رياست جمهوري هم انجام مي شد و با اين جابه جايي ها كه در شوراهاي شهر 
و روستا بي سابقه هم نيست، عمالً بخش قابل توجهي از مردم نتوانستند در 
انتخابات رياست جمهوري شركت كنند. جلوگيري از تكرار اين اتفاقات به 

پرشور بودن حضور مردم در انتخابات هاي آتي كمك مي كند. 

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره ۸۸49۸440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

زهرا چيذري 
  گزارش  2

احسان رسولی |  تسنيم


