
مارگزیدگان بورسی و ترس از چشم  انداز بازار 

بورسیهاازریسمانقرمزوسبزمیترسند!
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، بلکه سیاهی مطلق بود.     بورس در سال ۱۳۹۹ برای سهامداران نه قرمز بود نه سبز
کــه ســهام داران ایــن بــازار بــرای حفــظ ارزش پول خــود از تورم و با اعتماد به دعوت  چرا
مســئوالن، ســرمایه های خود را به بازار ســرمایه ســپردند اما نه تنها ســودی عایدشــان 

نشــد بلکه بســیاری از آنها اصل ســرمایه خود را هم از دســت دادند.  پس از آوار شــدن 
بورس بر ســر مردم در ســال گذشــته، چشــم امید مال باختگان این بازار به وعده های 

 | صفحه 3 دولت جدید بود...

با بروز اختالل در پمپ بنزین ها  و  قطع  سامانه هوشمند سوخت صورت گرفت؛

گهانیتوزیعبنزینیارانهای قطعنا

صفحه 4 
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پاسخ نوبخت به ادعای خزانه خالی

چطور سه ماه حقوق 
دادند؟!

     رییــس پیشــین ســازمان برنامــه و 
کیــد بــر اینکــه خزانــه  بودجــه کشــور بــا تا
در پایــان دولــت دوازدهــم خالــی نبــوده، 
یادآور شــد: خزانه ورودی مســتمر دارد و 
هر روز در آن مبالغی تجمیع می شود. این 
بدان معناســت که خزانه هیچوقت خالی 

نمی شود...

ضرورت هماهنگی دســتگاه ها با ســتاد تنظیم بازار

  خاندوزی سخنگوی
 حوزه اقتصادی 

دولت شد
   در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت، ســید احســان خانــدوزی وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی بــه عنــوان 
دولــت  اقتصــادی  حــوزه  ســخنگوی 

تعیین شد...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد
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علتگرانیها
دردولتسیزدهم
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گهیفراخوانوعرضهامالکواراضی آ
شمارهیکمورخ1400/8/5

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیشرقاستانسمنان)شاهرود(

اداره کل راه و شهرســازی شــرق اســتان ســمنان ) شــاهرود ( بــه عاملیــت از ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در نظــر دارد بــر اســاس مصوبــه شــماره 
24182/ ت 42428 ک مــورخ 88/2/7 هیــات محتــرم وزیــران نســبت بــه عرضــه امــاک تجــاری ، خدماتــی  و ورزشــی بــر اســاس دســتورالعمل هــای 
مربوطــه اقــدام نمایــد ، لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد جهــت بازدیــد و اطــاع از وضعیــت امــاک و 
اطــاع دقیــق از مســاحت و شــماره پــاک و قیمــت پایــه بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس اینترنتــی www.setadiran.ir  عــاوه برتکمیــل 
و ارســال اســناد مربوطــه و درج در ســامانه مذکــور مطابــق بــا برنامــه زمــان بنــدی در ســایت مذکــور نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک از طریــق پســت 
پیشــتاز حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه مــورخ 1400/8/20 بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل بــه نشــانی : شــاهرود – سرچشــمه -کیلومتر یک 

جــاده مشــهد – اداره کل راه و شهرســازی شــرق اســتان ســمنان )شــاهرود( ارســال نماینــد.

 نوبت دوم

 چالش های طرح  مجلس 
برای ساماندهی بازار خودرو چیست؟

  امیر حسین کاکایی
استاد دانشگاه علم و صنعت

جملــه  از  خــودرو  واردات 
موضوعات مهمی است که در 
چند ســال اخیر محل بحث و 
تردیدهای زیادی شــده است. 
اختالفات ایجاد شده درخصوص واردات خودرو، عقب 
ماندن صنعت خودروسازی کشور از رقابت با برندهای 
خارجی و مساله مهم ارزبری واردات خودروی خارجی 
در شرایط سخت تحریمی نیز از جمله موضوعات مهمی 

است که پیچیدگی موضوع را افزایش داده است.
برخی از کارشناسان و مسئولین موافق واردات و برخی 
به دالیل خود مخالف واردات خودرو به دلیل تحریم ها 
و محدودیت شدید منابع ارزی کشور هستند.اما آنچه 
در این میان حائز اهمیت است و یکی از پرسش های 
مهمی است که اصوال مورد نظر افکار عمومی است این 
است که چه زمانی، بهترین زمان برای واردات خودروی 
خارجی است. در پاسخ به این سوال که ذهن مردم را 
درگیــر کرده می توان گفــت، زمانی که درآمد ارزی 
کشور مثبت شود. اگر تحریم ها برداشته شود و سایر 
مسائل از جمله تحریم های بانکی که امکان مراودات و 
تراکنش های بین بانکی را از ایران با نظام بانکی جهانی 
گرفته حل و فصل شود، قطعا آن زمان با هیچ بهانه ای 
نمی توان جلوی واردات خودرو به کشور را گرفت. در 
چنین وضعیتی واردات خودروی خارجی اعم از دست 
دوم یا نو به کشــور آزاد می شــود. از سوی دیگر زمانی 
می توان واردات خودرو به کشــور را آزاد کرد که نرخ 

تورم کاهش بیابد.
در حال حاضر به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و کاهش 
فروش نفت و محصوالت غیر نفتی، اقتصاد ایران درگیر 
چالش های بســیاری است که ماحصل آن نتیجه ای 
جز تحمیل تورم باال به مردم را به دنبال داشته است. 
کاهــش تولید که بــه دلیل کاهش منابع مالی و عدم 
دسترسی آسان به ماشین آالت و مواد اولیه مورد نیاز 
تولید صورت می گیرد موضوع مهمی است که صنایع 

کشور را با چالش های اساسی رو به رو می کند.
برای روشــن شدن مســاله اثر گذاری تحریم ها روی 
اقتصاد ایران وئاینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی و 
ارزی کشور برای واردات خودروی خارجی حتی دست 
دوم نیز مســاعد نیســت می توان به موضوع قطع برق 
در سال جاری اشاره کرد. بی تردید در دو دهه گذشته 
مشــکلی به نام قطعی برق یا گاز به شــکل جدی که 
تابستان امسال تجربه کردیم، نداشتیم. شدت تحریم 
ها و چالش های ایجاد شده از سوی تحریم ها بر اقتصاد 
ایران دو ســال گذشــته ما را با مساله کمبود برق و گاز 
رو به رو کرده است. این در حالی است که ایران از نظر 
تکنولوژیکی در تولید برق و گاز کمترین مشکلی ندارد. 
وجود نیروهای متخصص برای احداث نیروگاه نشان می 
دهد به غیر از موضوع تامین منابع مالی و عدم سرمایه 
گذاری خارجی دراین بخش مشکل جدی برای توسعه 

برق و گازدر کشور وجود ندارد.
 بحران ایجاد شده در سه موضوع مهم برق، آب و گاز 
نشان می دهد اقتصاد ایران به شدت نیازمند سرمایه 
گذاری در بخش های یاد شــده اســت. تولید بیشتر و 
سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد می تواند ما را از وضعیت 
بحرانی نجات دهد. در چنین شــرایطی قطعا واردات 
خودرو هنگامی که زیر ساخت های اصلی کشور مثل 
گاز، بــرق و آب نیازمند تامین ســرمایه و منابع مالی 
هستند، قطعا سرمایه های ارزی کشور نباید به سمت 

واردات خودرو سوق داده شود.
متاســفانه آنچه نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
نام طرح ساماندهی خودرو ارائه دادند فقط و فقط ناظر  
به واردات خودرو بود نه حل مسائل فنی و زیر ساختی 
صنعــت خــودرو و توجه به مانع زدایی و پشــتیبانی از 
تولیــد خودروی با کیفیت ایرانی. متاســفانه در طرح 
ساماندهی مورد نظر نمایندگان مجلس در بخش صنعت 
خودروســازی کشور جای تولید بسیار خالی بود، بلکه 
تالش بســیاری برای واردات خودرو صورت گرفته بود. 
در حالی که بر فرض مثال با آزاد سازی واردات خودرو 
در وضعیت بحرانی تحریمی، تورم به شدت افزایش می 
یابد به این دلیل که تولید واقعی نداریم و در حال مصرف 
داشته هایمان هستیم. قانون اقتصاد بر این نکته تاکید 
دارد که در مجموع وقتی واردات بیشتر از ارزش آفرینی 
یا همان تولید و بهره وری اقتصادی باشد ارزش پول ملی 
کشور به شدت پایین می آید، موضوعی که به افزایش 
تورم یا افزایش پول بدون پشتوانه در اقتصاد منتهی می 
شــود. در حالی که امروز دنیا به سمت توسعه تولیدات  
ارزش آفرین که کشــور را از درآمدهای باال منتفع کند 
حرکت می کند  بی تردید اگر ما نیز وارد پروسه تولید 
ارزش آفرین شویم، آن زمان خود به خود واردات اتفاق 
می افتد و هیچ کسی نمی تواند مانع واردات خودرو به 
کشــور شــود. در این موضوع شکی وجود ندارد که اگر 
درامد ارزی کشور به باالی 50 میلیارد دالر برود هیچ 
کســی جلوی واردات را نمی گیرد و واردات خودرو به 

صورت طبیعی اتفاق می افتد. 
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری:

نشست تهران درباره افغانستان امروز 
توسط رئیس جمهور افتتاح می شود

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نشست همسایگان 
افغانستان در تهران با حضور رئیس جمهور افتتاح 

خواهد شد.
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته )سه شنبه( در 
نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح نشست 
کشور های همسایه افغانستان به اضافه روسیه که 
قرار است روز چهارشنبه )امروز( پنجم آبان ماه در 

تهران برگزار شود، پرداخت.
وی دربــاره نشســت فردا گفت: اجــالس وزرای 
خارجه کشور های همسایه افغانستان چهارشنبه 
با حضور وزرای خارجه ۶ کشور همسایه افغانستان 
به اضافه روســیه در تهران برگزار خواهد شــد. این 
اجالس با حضور نمایندگان چهار کشور ازبکستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان که به تدریج 
وارد تهران شده یا شده اند برگزار می شود و  وزرای 
خارجه روســیه و چین و نمایندگان این دو کشــور 
نیز به صورت آنالین و برخط در این نشست حاضر 
می شوند. وی ادامه داد: این نشست چهارشنبه در 
محــل وزارت خارجه برگزار خواهد شــد و رئیس 
جمهور جلســه را افتتاح خواهد کرد. انتظار داریم 
ایــن جلســه تا چند ســاعت ادامه یابــد و بعد در 
خصوص بیانیه مشــترکی به جمع بندی برسیم. 
خطیب زاده اظهار کرد: نشست تهران نشستی برای 
یک راه حل افغانی خواهد بود و تشــریک مســاعی 
کشور های همسایه افغانستان برای کمک به صلح 
و ثبات پایدار در افغانســتان اســت. این نشست در 
ادامه ابتکاری اســت که به صورت مجازی وزرای 
خارجه کشور های همسایه افغانستان چندی پیش 
نشســتی را داشــتند و به اصول پایه ای رسیدند از 
جمله این که آینده افغانستان باید براساس اراده و 
خواســت مردم افغانستان شکل بگیرد. در اجالس 
مجازی توافق شد بر یک دولت فراگیر در افغانستان 
تأکید شود، دولتی که در چارچوب آن تنها می شود 
به یک افغانستان با ثبات که بخشی از یک ترتیبات 
همکاری های منطقه ای فراگیر باشد، فکر کرد. وی 
ادامه داد: به نظر می رســد مردم افغانستان دولتی 
مدنظرشان است که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی 
و قومیتی فعلی افغانستان باشد. جمهوری اسالمی 
ایران طی ۴ دهه گذشــته چه در دوران مقاومت و 
جهاد افغانســتان و چه پس از آن و حتی در دوران 
اشغال در کنار مردم افغانستان بود و همه تالش خود 
را کرد که به عنوان عضوی موثر و به عنوان همسایه 
همراه در کنار مردم این کشــور باشــد. سخنگوی 
وزارت خارجه با اشاره به حضور آوارگان افغانستان 

در ایران بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران میزبان 
نزدیــک بــه چهار میلیون از اتباع افغانســتانی در 
داخل ایران است، مهمانان عزیزی که در شهر های 
مختلــف ایــران در کنار همه ما زندگی می کنند و 
درس می خوانند و در فضا های مختلف حضور دارند. 
وی افزود: البته تحوالت اخیر در افغانســتان موج 
جدیدی از پناهجویان، بی جاشــدگان و آوارگان را 
ایجــاد کرد که در میانه تمامی فشــار ها و مصائب 
اقتصادی جمهوری اسالمی که تحریم های یکجانبه 
و فراســرزمینی ایاالت متحــده تحمل می کند، 
ســختی های جدیدی را برای جمهوری اســالمی 
ایران ایجاد کرد که طبیعی است تمامی سازمان های 
بین المللی و نهاد هایی که مسئولیت مستقیمی در 
خصوص وضعیت بی جاشــدگان و آوارگان دارند، 
موظفند که به مســئولیت خود عمل کنند و برای 
کشور های میزبان مثل جمهوری اسالمی ایران که 
بزرگ ترین جمعیت آوارگان افغانســتان را در خود 
جای داده است، به مسئولیت خودشان در این زمینه 
عمل کنند و مســاعدت های الزم را که تا به امروز 
انجام نداده اند، یا به صورت بســیار محدودی انجام 
داده اند، افزایش دهند و کمک کنند. خطیب زاده با 
اشاره به شرایط و تحوالت اخیر در افغانستان اظهار 
کرد: آنچه امروز در افغانســتان شــاهدیم همراه با 
نگرانی ها و مالحظاتی است و در عین حال امید هایی 
اســت. امیدواریم با کمک همه کشور های مسئول 
و بدون دخالت خارجی شــاهد سازوکار فراگیر در 
داخل افغانستان باشیم. قطعا تشکیل چنین سازوکار 
سیاســی که اراده مردم افغانستان را محقق کند و 
بتواند یک دولت فراگیر را در افغانســتان تشــکیل 
دهد، نه تنها حمایت مردمی را دارد، بلکه حمایت 
جامعه بین المللی و کشور های همسایه را به همراه 
خواهد داشت. مردم افغانستان و صیانت از آن ها و 
پاسداشــت حقوق مردم این کشــور اولویت بسیار 

مهم و اول ماست.

گهیمناقصهعمومی آ

روابطعمومیواموربینالمللشهرداریاهواز

 نوبت اول

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
گذار نماید. به اشخاص حقوقی واجد شرایط وا

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال( مدت اجرای پروژه مبلغ اولیه )ریال( موضوع ردیف 

745/742/951 دو ماه 14/914/859/006 خردید لوله بتنی 700و400میلیمتر کالس 5 جهت تکمیل و احداث 
سلول مهندسی شماره 2 1

بدنویســه از کلیــه شــرکت هــای واجــد شــرایط  قانونــی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه امــور قــرارداد هــای ســازمان مدیریــت پســماند بــه 
نشــانی: اهواز-خیابــان انقــاب شــیخ بهــا جنوبــی نبــش کوچــه ســامانی نــژاد تلفــن:7-33798606 و مدیریــت قراردادهــای شــهرداری اهــواز واقــع در خیابــان انقــاب 

– نبــش غزنــوی – ســاختمان شــماره 3 شــهرداری)تلفن تمــاس 33774062( و یــا بــه ســامانه مدیریــت قراردادهــا بــه نشــانی  tender.ahvaz.ir مراجعــه نماینــد. 
1( کلیه لوله های تولیدی مورد نظر باید دارای عامت استاندارد ملی ایران باشند.

2(هزینه انتشــار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشــد.
3( مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه،تا پایان وقت اداری دوشنبه 1400/08/10 میباشد.

4(سازمان در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار میباشد.
5(مبلغ سپرده های شرکت در مناقصه های فوق الذکر می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

6( الف - فیش واریز مبلغ فوق به حساب 100824920994 به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز نزد بانک شهر شعبه کیانپارس اهواز
7(ب-به صورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان مدیریت پسماند و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه

8(ج-چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز 
9( تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 در محل سازمان به آدرس فوق الذکر می باشد.

10( نتیجــه کمیســیون برابــر مــاده 11 قانــون اصــاح و تســری آئیــن نامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــا،کان شــهر هــا و شــهر هــای بــاالی 
یــک میلیــون نفــر جمعیــت، بــه برنــده اعــام خواهــد شــد تــا مراحــل انعقــاد قــرارداد انجــام شــود.

11( بــه اســتاند بنــد 5 مــاده 11 قانــون اصــاح و تســری آئیــن نامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــا،کان شــهر هــا و شــهر هــای بــاالی یــک 
میلیــون نفــر جمعیت،میــزان تضمیــن انجــام تعهــدات 10% میباشــد کــه پــس از تحویــل قطعــی آزاد خواهــد شــد.

12(به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
13(در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.

14( برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاظر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
15( بــر اســاس مــاده 10 قانــون اصــاح و تســری آئیــن نامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــا ، کان شــهر هــا و شــهر هــای بــاالی یــک ملیــون 

نفــر جمعیــت ، شــرکت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری مــی باشــد.
16( سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
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سیاست 2

پاسخ نوبخت به ادعای خزانه خالی

چطور سه ماه حقوق دادند؟!
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه خزانه 
در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر 
دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می شــود. این بدان معناســت که 

خزانه هیچوقت خالی نمی شود.
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه خزانه 
در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر 
دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می شــود. این بدان معناســت که 

خزانه هیچوقت خالی نمی شود.
صبح دیروز نامه ای با امضای رییس دفتر و سرپرســت نهاد ریاســت 
جمهوری در دولت دوازدهم منتشر شد که پاسخی بود به درخواست 
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تخصیص بودجه 

به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه آبرسانی آبیک.
محمود واعظی در این نامه پی نوشتی از حجت االسالم حسن روحانی را 
ضمیمه کرده مبنی بر اینکه »موجودی خزانه به درخواست جنابعالی 

تخلیه شده و موجودی وجود ندارند«.

همین نامه مستمســکی شــد برای رسانه های منتقد دولت قبل که 
بر طبل خالی خزانه بکوبند و آتش ادعای تحویل زمین ســوخته به 

دولت مستقر را برافروزند.

اما واقعیت ماجرا چه بود؟
محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور پیشین و رییس وقت سازمان 
برنامه و بودجه در واکنش به این خبرها گفت: در دولت قبل تصمیم 
گرفتــه شــد تا طرح های عمرانی اولویت دار کــه تا پایان عمر دولت 
دوازدهم قابل اتمام هســتند را هرچه زودتر به ســرانجام برسانیم تا 
طرح هــای نیمه تمام کمتری باقــی بمانند. برای این منظور ردیفی 

مختص طرح های اولویت دار نزد خزانه در نظر گرفته شد.
به گفته وی، مقرر شــده بود پس از تایید اولویت طرح ها از ســوی 
دستگاه مربوطه و با توافق رییس جمهور، از محل این ردیف، بودجه 
الزم تخصیص یابد. در همین راســتا در چهار ماهه اول امســال قریب 

به ۶۴ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی هزینه شد.

نوبخت با اشاره به اینکه موجودی این ردیف اوایل مرداد ماه به اتمام 
رســیده بود؛ ادامه داد: از همین روی آقای رییس جمهور در پاســخ 
به درخواســت تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره برداری از پروژه 
آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است.

خزانه هیچوقت خالی نمی شود
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه خزانه 
در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر 
دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می شــود. این بدان معناســت که 
خزانه هیچوقت خالی نمی شود. حتی اگر چنین ادعای محالی صحت 
داشت؛ پس چطور طی سه ماه گذشته حقوق ها از سوی دولت جدید 

پرداخت شده است؟؟
به این ترتیب هم ادعای خالی بودن خزانه تکذیب می شود و هم اینکه 
عیان می شود دولت دوازدهم تا آخرین روزهای عمر خود متعهد به 

انجام طرح های عمرانی بوده است.

اخبار كوتاه

اردوغان و علی اف 
ضمن شركت در 
مراسم گشایش 

فرودگاه فضولی، از 
ساختمان فرودگاه 

دیدن كرده و از 
مقامات ذی ربط 

اطالعاتی كسب كردند.

»جیل بایدن« بانوی اول 
آمریکا پس از دریافت پتو 
هدیه بومیان آمریکایی/ 
رویترز

گزارش تصویری

مزیت های عادی سازی رابطه ایران و عربستان سعودی

بویبهبودمیآید؟
مزیت های اقتصادی و امنیتی بهبود رابطه 
 عربســتان و ایران به قدری زیاد است که

 می تواند محرکی جدی در هر دو کشور 
برای عادی سازی رابطه باشد.

ایران و عربستان سعودی در طول تاریخ 
90 ســاله روابط خود هیچگاه دوســتان 
نزدیکی نبودند اما هیچ وقت نیز همانند 5 
 سال گذشته در موضع دشمنی و خصومت

 نبوده اند؛ وضعیتی که برای هر دو کشور 
هزینه های زیادی داشته است.

 از بهار امسال با میانجیگری دولت بغداد 
چند دور مذاکره بین ایران و عربســتان 
در عراق به منظور عادی ســازی روابط و 
کاهش تنش برگزار شده است؛ نتیجه این 
چنــد دور مذاکرات از نظر مقامات هر دو 
کشور مثبت بوده و مقامات هر دو کشور 
از احتمال عادی ســازی روابط در آینده 

نزدیک خبر می دهند.
وب سایت »مدرن دیپلماسی« در مقاله 
ای به بررســی مزیت های عادی ســازی 
روابــط ریاض- تهــران پرداخته و بهبود 
روابط را برای هر دو کشــور دارای مزیت 

های زیادی دانسته است.
بر اســاس این گزارش: دلیل اول دولت 
ریــاض از ورود به رونــد مذاکرات برای 
عادی سازی رابطه با ایران، این است که 
عربســتان سعودی می خواهد وابستگی 
خــود بــه اقتصاد نفتــی را کاهش دهد. 
شاهزاده »محمد بن سلمان« چشم انداز 
2030 این کشور را اعالم کرده است. برای 
اجرای این چشم انداز و خروج از اقتصاد 
وابســته به نفت، دولت ریاض باید روابط 
خوبی با همسایگان خود داشته باشد. بن 
سلمان گفته که دستیابی به اهداف چشم 
انداز 2030 بدون ثبات منطقه ای ممکن 
نخواهــد بود و به همین خاطر ریاض در 

صدد بهبود رابطه با ایران برآمده است.

مــدرن دیپلماســی در ادامه نوشــت: 
عربســتان ســعودی همچنین خواهان 
خــروج از جنگ نیابتی با ایران در عراق، 

سوریه، یمن و لبنان است. ادامه جنگ به 
ویژه در یمن اکنون تبدیل به استخوانی 
در گلوی عربستان سعودی است. سعودی 
ها نه می توانند از این جنگ خارج شوند 
و نــه می توانند به اهداف مورد نظر خود 

از آغاز این جنگ برسند.
ایــران می تواند راه خــروج آبرومندانه 
عربســتان از باتالق یمن را تسهیل کند. 
عربستان سعودی اگر می خواهد از جنگ 
یمن خارج شود، باید روابط خود با ایران 

را عادی کند.
ادامــه جنگ و تنش همچنین می تواند 
بر روند صادرات روزانه میلیون ها بشــکه 
نفت عربســتان سعودی تاثیرات سویی 
داشــته باشــد و آن را بــا تهدید مواجه 
کند. عربســتان از تکرار حمالتی مشابه 
حمله ماه ســپتامبر 2019 به تاسیسات 
نفتــی آرامکو کــه صــادرات نفت این 
 کشــور را بــه نصف کاهــش داد، نگران

 است. 
یکی از دالیل حضور عربستان در پای میز 

مذاکره حمله 2 سال پیش به آرامکو بود، 
چون مقامات عربســتان سعودی دیدند 
کــه علی رغم رابطه نزدیک آنها با دولت 
ترامپ، ایاالت متحده آمریکا هیچ کاری 
برای دفاع از این کشــور در برابر چنین 
حمالت پهپادی و موشــکی انجام نداد و 

دولت ریاض تنها ماند.
سعودی ها نمی خواهند تنش منطقه ای 
به قدری تشدید شود که تاسیسات نفتی 
آرامکو دوباره مورد حمالت مشــابه قرار 
گیرد. همچنین از آنجایی که به نظر می 
رسد دولت بایدن عالقه ای برای ورود به 
مناقشات خاورمیانه ندارد، عاقالنه است 
کــه دولت ریاض روابــط خود با ایران را 

بهبود بخشد.
نفع عادی سازی تنها در جیب عربستان 
نخواهد بود و ایران نیز از کاهش تنش و 
عادی ســازی روابط با عربستان، منفعت 
های اقتصادی فراوانی کسب خواهد کرد. 
کشوری که زیر فشار تحریمی کمرشکن 

مشکالت اقتصادی فراوانی دارد.

اقتصاد ایران به دلیل تحریم های طوالنی 
مــدت آمریکا علیه ایران متزلزل شــده 
اســت. از آنجایی که عربســتان سعودی 
بزرگ تریــن و قدرتمندتریــن اقتصاد 
خاورمیانه است، ایران می تواند با بهبود 
رابطه با سعودی از فشار تحریمی آمریکا 
کم کرده و منفعت اقتصادی زیادی کسب 

کند.
بهبــود رابطه تهــران- ریاض منحصر به 
ایــن دو پایتخت نخواهد بود و در صورت 
عادی ســازی رابطه آنها، متحدان عرب 
دولت ســعودی نیز رابطه خود با ایران را 
بهبود خواهند بخشــید و یک دومینوی 
 منطقــه ای رفــع تنش شــکل خواهد

 گرفت.
در نتیجه روابط سیاســی و تجاری ایران 
با همه کشــورهای ائتالف سعودی بهتر 
خواهد شد. این به ایران فرصتی می دهد 
تا جانی دوباره به اقتصاد بحران زده خود 

ببخشد.
بهبود و توســعه روابط ایران و عربستان 

ســعودی پیــام مثبتی نیز بــرای دولت 
بایدن خواهد داشــت. این امر می تواند 
منجر به تسهیل روند احیای برجام و لغو 

تحریم های ایران شود.
نکته دیگر اینکه وقتی عربستان سعودی 
روابــط خود را با ایران عادی کند، قدرت 
ایران در خاورمیانه به رســمیت شناخته 
شــده و این پیام مخابره خواهد شــد که 
بــدون حضور ایــران هیچ گونه ترتیبات 
امنیتی در این منطقه پایدار نخواهد بود.

مدرن دیپلماســی در ادامه نوشت: تنها 
مانع عمده در عادی ســازی رابطه ایران 
و ســعودی اســراییل و دولــت امارات 
متحــده عربی خواهد بود؛ دو دولتی که 
از رونــد بهبود رابطه عربســتان و ایران 
احســاس خطر می کنند. دولت امارات 
در حال حاضر بیشــتر به اسراییل متکی 
اســت. همچنین برخی تضاد منافع بین 
عربســتان سعودی و امارات وجود دارد. 
بن سلمان می خواهد عربستان را به یک 
مرکز کامل گردشــگری و تجاری تبدیل 
کنــد که مــی تواند تهدیدی بزرگ برای 
اقتصاد امارات باشــد و دو کشــور را به 

رقابت بیندازد.
و در نهایــت اینکه عادی ســازی رابطه 
ایران و عربســتان ســعودی، خبر بدی 
برای دالالن و شــرکت های فروشــنده 
 تســلیحات بــه کشــورهای خاورمیانه 

خواهد بود. 
در طول جنگ ســرد، دالالن اســلحه از 
ترس اتحاد جماهیر شــوروی، متحدان 
ناتــو را مجبور به خریــد مقادیر زیادی 
ســالح می کردند. در خاورمیانه هم طی 
دهه های گذشــته ترس از ایران یکی از 
عوامــل و محرک های فروش ســالح به 
کشــورهای ثروتمند و نفتی عربی بوده 
اســت. اما اگر رابطه ایران و عربســتان 
عادی شود، دلیلی برای خریدهای کالن 
تسلیحاتی کشورهای عربی منطقه باقی 
نخواهد ماند و این مســاله به نفع منطقه 

و جهان اسالم خواهد بود.

خبر ویژه

 وزیران خارجه جمهوری اسالمی ایران و پاکستان در محل وزارت خارجه با هم دیدار و گفت و گو کردند.
شاه محمود قریشی که برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در صدر هیات 
دیپلماتیک به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر دیروز مورد استقبال رسمی حسین امیرعبداللهیان همتای 

ایرانی خود قرار گرفت.

وزیران خارجه ایران و پاکستان سپس درباره مسائل دوجانبه و امور مرزی مشترک تبادل نظر کردند.
بر اســاس این گزارش شــاه محمود قریشــی امروز در نشســت یک روزه همســایگان افغانســتان حضور 
 خواهد یافت. این نشســت با حضور وزیران خارجه شــش کشــور همســایه افغانســتان بعالوه روسیه برگزار 

خواهد شد.

کردند کستان دیدار  وزیران خارجه ایران و پا

 آمریکا ایران را متهم 
 به دست داشتن به حمله 

علیه پایگاه التنف کرد
مقامات آمریکایی مدعی شــدند ایران پشــت حمله 
پهپادی هفته گذشــته به یک پایگاه نظامی آمریکا 

در التنف در جنوب سوریه بوده است.
به گزارش شــبکه الجزیره، مقامات آمریکایی مدعی 
شدند حمله اخیر به پایگاه نظامی این کشور در منطقه 
التنف سوریه توسط پهپادهایی انجام شده که ساخت 
ایران بوده اند و ایران انجام شدن این حمله را تسهیل 

کرده است. 
مقامات آمریکایی روز دوشنبه مدعی شدند آمریکا بر 
این باور اســت ایران وســیله این حمله را فراهم کرده 
و مشوق آن بوده است اما پهپادها از خاک ایران بلند 

نشده اند. 
به ادعای این مقامات که می خواستند نامشان فاش 
نشود، پهپادها ایرانی بوده اند و به نظر می رسد ایران 

به کار گیری آن ها را تسهیل کرده است. 
آن ها می گویند بر این عقیده اند که در این حمالت 
پنج پهپاد حامل مواد منفجره به کار رفته بود که هم 
به مواضع آمریکا در پادگان التتف اصابت کرده اند و 
هم به محل استقرار نیروهای مخالف سوری. در پی 
این حمله، تلفات یا مجروحیتی گزارش نشده است.

آمریکا برای ادامه اشغالگری خود در سوریه پایگاهی 
را در منطقه التنف ســوریه واقع در مرزهای شــرقی 
این کشــور و در نزدیکی مرزهای اردن و عراق ایجاد 
کــرده اســت. از این پایگاه بــرای آموزش نیروهای 
سوری مخالف دولت سوریه و تحت نظر گرفته مسیر 
استراتژیک شرق به غرب استفاده می شود که از بغداد 
شروع می شود و با عبور از دمشق به بیروت پایتخت 
لبنان می رسد. آمریکا همچنین برای انجام عملیات 
های مخفی خود در ســوریه، چه در حمایت از شــبه 
نظامیان تندرو و چه حمالت نظامی خود در سوریه 

و بعضا عراق از این پایگاه استفاده می کند.
جان کربی، سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری 
روز دوشنبه اش از ارائه جزئیات درباره گزارش های 
موجود پیرامون این حمله بی سابقه خودداری کرد. 
کربی این حمله را »حمله ای پیچیده، هماهنگ شده 
و عمدی« خواند و گفت آمریکا پیش از این نیز شاهد 
موارد مشــابهی بوده اســت که با حمایت ایران انجام 
شــده اند. اما وارد جزئیات نشد و گفت اطالعات تازه 

ای درباره تسلیحاتی که به کار رفته اند ندارد. 
او همچنین از پاسخ به این که آیا به نظامیان آمریکایی 
پیش تر هشدار دادا شده بود یا نه و آیا آمریکای برنامه 

ای برای پاسخ نظامی دارد، خودداری کرد. 
سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: حفاظت و امنیت 
نظامیانمان در خارج از مرزها از مهم ترین دغدغه های 

وزیر دفاع است. 
کربی ادامه داد، اگر پاســخی در کار باشــد، در زمان، 

مکان و به روش انتخابی ما خواهد بود.

سفر به پکن ممنوع شد
چین در راستای مقابله با شیوع مجدد ویروس کرونا 
در پایتخت، ســفر از مناطق آلوده به کرونا به شــهر 

پکن را ممنوع کرد.
به گزارش اکســپرس، چین محدودیت های سفر را 
در پی شــیوع ویروس کرونا دلتا که در سراسر کشور 
در حال گســترش اســت، اعمال کرده؛ این کشور در 
روزهای گذشــته بیش از 133 مورد را در 11 اســتان 
گزارش کرده است که عمدتاً به نوع قابل انتقال دلتا 

مرتبط هستند.
به دنبال انتشــار این خبر، مسابقه ماراتن پکن هم تا 

اطالع ثانوی به تعویق افتاده است.
گزارش حاکی اســت، بیشتر خوشه های عفونت در 
گروه هایی از مردم که به مغولستان داخلی و استان 

گانسو سفر کرده بودند ثبت شده است.
داده های کمیســیون ملی بهداشــت چین در روز 
سه شنبه نشان می دهد که سرزمین اصلی چین ۴3 
مورد تایید شده جدید به ویروس کرونا را در روز گذشته 
/دوشنبه/ گزارش کرده است که 29 مورد آن محلی 

و 1۴ مورد هم از خارج از کشور وارد چین شده اند.
از موارد انتقال محلی، 1۶ مورد در منطقه خودمختار 
مغولستان داخلی، ۶ مورد در استان گانسو، سه مورد 
در پکن، سه مورد در منطقه خودمختار نینگشیا هوی 
و یک مورد هم در استان شاندونگ گزارش شده است.

 در دیدار عمران خان و
 بن سلمان چه گذشت؟

عمران خان، نخســت وزیر پاکســتان با محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان در حاشیه اجالس »ابتکار 
عمل خاورمیانه ســبز« در ریاض با یکدیگر دیدار و 

گفت وگو کردند.
 به نوشــته روزنامه داون، عمران خان در این نشست 
از شــرکت ها و کارآفرین های ســعودی خواست تا از 
موقعیت اســتراتژیک پاکستان و همچنین پتانسیل 
سرمایه گذاری عظیم در زمینه های مختلف اقتصادی 
از جمله مسکن و ساخت وساز برای منافع متقابل بهره 
ببرند. وی به ویژه به پروژه های توســعه شــهر راوی و 
منطقه تجاری مرکزی در الهور اشــاره کرد و گفت 
که زمان مناســبی برای بهره مندی سرمایه گذاران 

سعودی از این پروژه هاست.
عمران خان در »مجمع ســرمایه گذاری« عربستان 
و پاکســتان که با همکاری وزارت ســرمایه گذاری 
عربستان سعودی برگزار شد، سخنرانی کرد. در این 
مجمع ســرمایه گذاری، نمایندگان ارشد شرکت ها و 
کارآفرین های پیشرو عربستانی و همچنین بازرگانان 

پاکستانی حضور داشتند.

ضرورت هماهنگی دستگاه ها با ستاد تنظیم بازار

  خاندوزی  سخنگوی
حوزه اقتصادی دولت شد

در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت 
هماهنگی همه دستگاه های مرتبط با تأمین کاال با ستاد 

تنظیم بازار تأکید شد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه شنبه 
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به 
فضاســازی رسانه ای و ایجاد جنگ روانی برای بی ثبات 
جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت ها با هدف ناامیدی مردم 
 تاکید کرد: نهادها و دستگاه های مرتبط با عرضه، تولید 
و تامین کاالها نباید بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار 
قیمت ها را تغییر دهند. بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، ســتاد های تنظیم بازار در استان ها نیز 
باید به صورت منظم به ریاست استاندار تشکیل جلسه 
دهد و با نظارت بر روند تولید و عرضه کاال با ستاد مرکزی 
در تهران هماهنگ عمل کند. در این جلســه همچنین 
ســید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز 

به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد.

 پشت پرده مافیای درمان
چه خبر است؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
درمجلس شــورای اســالمی به حمله به مسئول بسیج 
علوم پزشکی تهران در مسیر خوابگاه واکنش نشان داد.
مجتبــی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیس در مجلس و عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در توئیتی نوشت:  
بســیج علوم پزشکی تهران از رئیس جمهور خواسته با 
 انحصار پزشکی مقابله کند. از دو روز گذشته فشار و تهدید 
شروع شد تا اینکه پریشب 2 موتورسوار به هادی رضازاده 
مسئول بسیج علوم پزشکی تهران در مسیر خوابگاه حمله 
کردند. از ناجا و اطالعات می خواهم موضوع را پیگیری و 
روشن کنند پشت پرده مافیای درمان چه خبر است؟. 

 آخرین خبرها 
از بررسی طرح شفافیت آراء

عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: امضاها برای اولویت 
دادن بــه بررســی طــرح شــفافیت آرای نمایندگان 
جمع آوری شده و در حال رسیدن به میزان تعیین شده 
در آیین نامه داخلی مجلس است. حجت االسالم علیرضا 
سلیمی نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی، 
گفت: کار بررسی و تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان 
در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تمام شده و در 

نوبت بررسی در صحن مجلس است.
وی افــزود: ایــن طرح  به صورت عادی در مجلس مطرح 
شــده و به همین خاطر فوریت ندارد که ســریع تر مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشت: نمایندگان در 
حال جمع آوری امضاء برای اولویت دادن به رسیدگی به 
طرح شفافیت آراء نمایندگان در صحن مجلس هستند 
تا این طرح خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار 
گیرد. ســلیمی خاطرنشــان کرد: برای بررسی خارج از 
نوبت یک طرح در صحن مجلس الزم اســت تا حداقل 
50 نماینده این موضوع را درخواست کنند و امضاهای 
درخواســت کنندگان برای اولویت دادن به رسیدگی به 
طرح شــفافیت آراء نمایندگان به عدد 50 نزدیک شده 
است. وی افزود: بر اساس آیین نامه مجلس هر گاه حداقل 
50 نفر از نمایندگان خواستار اولویت دادن به رسیدگی 
طرحی در صحن شوند، این درخواست در صحن مجلس 
به رأی گذاشته می شود و در صورت موافقت نمایندگان 
طرح مورد نظر برای رسیدگی خارج از نوبت در دستورکار 
صحن قرار می گیرد. محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد 
در مجلس گفت: کار بررسی طرح شفافیت آراء نمایندگان 
در کمیســیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس به پایان 

رسیده و در سامانه مجلس بارگذاری شده است.
وی افزود: این طرح به دلیل نداشــتن فوریت به صورت 
عادی در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار گرفته است. 

زنگنه و ابتکار متهم به تشویش 
اذهان عمومی شدند

علــی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالم شهر و پردیس در مجلس و سخنگوی کمیسیون 
اصل 90 مجلس شــورای اســالمی در  توئیتی نوشت: 
در نشســت علنی مجلس گزارش  کمیســیون اصل نود 
درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت 
محیط زیســت پیرامون گزارش ناصحیح درخصوص   

بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی قرائت شد.
موضوعی که با ادعای آلودگی بنزین تولیدشده و بحث 
سرطان زا بودن، نگرانی های جدی را در سطح جامعه 
ایجاد نموده بود.  اما در همین زمان آقای   بیژن زنگنه  و 
خانم   معصومه ابتکار  با ارائه داده های غلط به رسانه ها و 
نیز در مکاتبات رسمی، بحث آلودگی ریفرمیت دریافتی 
از پتروشــیمی ها را مطرح می نمایند و با حذف تولید 
داخلی، واردات گسترده بنزین غیراستاندارد، از طریق 
واســطه ها آغاز می شــود! با عنایت به اینکه مدیران 
دستگاه اجرایی برابر  قانون از اعالم مطالب خالف واقع 
و غیرمستند منع شده اند؛ آقای زنگنه و خانم ابتکار با 
نقض این تعهد شرعی، قانونی و اخالقی باعث تشویش 
اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی 
به بیت المال شــدند و بــه قوه قضاییه جهت  مجازات 

معرفی شدند.

بین الملل
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3اقتصاد

بورس در ســال 1399 برای ســهامداران نه قرمز بود نه 
سبز، بلکه سیاهی مطلق بود. چراکه سهام داران این بازار 
برای حفظ ارزش پول خود از تورم و با اعتماد به دعوت 
مســئوالن، سرمایه های خود را به بازار سرمایه سپردند 
اما نه تنها سودی عایدشان نشد بلکه بسیاری از آنها اصل 

سرمایه خود را هم از دست دادند.
 پس از آوار شــدن بورس بر ســر مردم در سال گذشته، 
چشــم امید مال باختگان این بازار به وعده های دولت 
جدید بود. وعده هایی که حدود چهار ماه پس از بر مسند 
قدرت نشستن این دولت نه تنها محقق نشده اند بلکه 
شاهد عقب نشینی های پی در پی شاخص کل بورس و 
شاخص کل فرابورس و ادامه داستان تلخ از دست رفتن 
ســرمایه های مردم در این بازار هســتیم؛ موضوعی که 
نشــان دهنده ترس مردم از بازار ســرمایه و از بین رفتن 

اعتماد آنها به بورس است.
بورس در ســال 1399 برای ســهامداران نه قرمز بود نه 
سبز، بلکه سیاهی مطلق بود. چراکه سهام داران این بازار 
برای حفظ ارزش پول خود از تورم و با اعتماد به دعوت 
مســئوالن، سرمایه های خود را به بازار سرمایه سپردند 
اما نه تنها سودی عایدشان نشد بلکه بسیاری از آنها اصل 
ســرمایه خود را هم از دســت دادند، به طوری که برخی 
از ســهام داران همچنان برای به دســت آوردن سرمایه 

خود، در صف های فروش زندانی شده اند.
در هر حال سال 1399 با همه فراز و فرودهایی که داشت 
به پایان رســید و چشــم امید سهام داران از ابتدای سال 
1۴00 به تغییر و تحول ناشــی از تغییر دولت دوخته 
شــد تا شاید بخشی از ضرر آنها با استراتژی های جدید 

جبران شود.
در این راستا، سید ابراهیم رئیسی از همان زمانی که به 
عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شد، از وعده ها 

و تصمیمات خود درمورد بازار سرمایه سخن گفت.
وی درمورد وضعیت بازار ســرمایه گفته بود از وضعیت 
بورس متأثر بودم اما بعد از دیدار با برخی ســهام داران 
متاثرتر شدم که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس 
همــراه با اقداماتی نیســت؟ طبیعتــاً چون این دعوت 
مدیریت نشــده بود مشــکالت جدی برای مردم ایجاد 
کرده اســت. خصوصاً سهامداران خرد. راهکار چیست؟ 
راهکار این است که اوالً نظارت های درون سازمانی بورس 
فعال شود. دوم اینکه حتماً باید صندوق توسعه و تثبیت 
برای جلوگیری از تکانه ها در ســهام مردم فعال شــود. 
حتماً باید برای پوشــش دادن به مخاطرات، مخصوصاً 
برای سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد شود که بتواند 
مخاطرات راپوشش دهد. حتماً دولت باید ساز و کاری 

فراهم کند که سهام این عزیزان از خطر نجات دهد.
وی بــر ایــن نکته تاکید کرده بود که از نکاتی که حتماً 
باید توجه شــود موضوع عمق دادن به بورس است. چرا 
50 تا ۶0 شرکت همیشه پشت در بورس آماده هستند 
تا سهامشان را عرضه کنند اما کارهای اولیه اش سریع 
انجام نمی شود؟ در یک بروکراسی اداری گرفتار شدند. 
حتماً این کار باید ســریع انجام شــود. ما باید به بورس 
عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق تری باشد. 
وقتی عمیق تر باشد، حتماً تکانه ها کمتر خواهد شد. به 
نظــر من در این قضیه نوعی بی تدبیری صورت گرفت. 
بورس که نباید محلی برای تأمین کسری بودجه یا قلکی 
برای این موضوع باشــد. باید یک طراحی کرد که مردم 

عزیز ما آسیب نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکالت 
دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل 
تأمین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل 
تأمین سرمایه تولید باشد و اگر این طور باشد مردم دیگر 

دچار مشکل نخواهند شد.
کید رئیسی بر برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه تا

راهکار رئیســی برای حل مشــکل بازار سرمایه این بود 
کــه به نظر من رفع مشــکل هم نیــاز به انجام اقدامات 
سریع و هم نیاز به انجام اقداماتی زمان بر دارد تا اعتماد 
را بــه بــازار برگردانیم. اگر توفیق پیدا کردم و رأی مردم 
به من تعلق گرفت کاری که در ابتدا انجام می دهم این 
اســت که اعتماد را به مردم عزیزم برگردانم و نواقص و 

سوءمدیریت ها را جبران کنم.
وی همچنیــن در 25 خــرداد مــاه که به عنوان یکی از 
کاندیداهای ریاست جمهوری و مقامات بلندپایه به تاالر 
بورس در سعادت آباد رفت تا از نزدیک به صحبت های 
ســهامداران گــوش کند، پس از شــنیدن حرف های 
مالباختگان بورس گفت: متأسفانه کار اشکاالتی داشت 
که ســهامداران به ویژه ســهامداران ُخرد را نگران کرده 
اســت. نباید مشکالت را پشت گوش انداخت بلکه باید 
در دل مشــکالت رفت، راه حل ها را پیدا کرد و با کمک 
همه کسانی که می توانند نقش آفرین باشند، وضعیت 
را به ســرعت اصالح کرد. بازار بورس و مســائل آن مثل 
نرخ گذاری و دامنه نوسان را نمی توان دستوری اداره کرد 
بلکه باید ســازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم ترین 
عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان 
کرد. وی با انتقاد از تغییرات مکرر قوانین و مقررات، تاکید 
کرد: ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا 

سهام دار بتواند وضع بازار را پیش بینی کند.
رئیسی در واکنش به گالیه های چند تن از مالباختگان 
بورس از عدم اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا برای تزریق 200 میلیون دالری به بازار بورس 
قــول داد ایــن موضوع را با جدیت پیگیری کند و اعالم 
کرد که مبلغ مصوب در جلســه ســران قوا باید زودتر 
به بازار ســرمایه تزریق شــود تا وضعیت بورس هر چه 

سریع تر سامان یابد.
رئیسی با تاکید بر پیگیری جدی حل مشکالت بورس 
گفت: همه تالش ما این اســت که مشــکالت مردم حل 
شود و امید و اعتماد به جامعه برگردد و این هم با حرف 
نمی شود؛ باید سازوکارها را دنبال کنیم. یکی از مسائل 

مهم این اســت که وضعیت بازار بورس باعث خدشه دار 
شدن اعتماد مردم شده که اگر این اعتماد بازیابی نشود، 
کار سخت خواهد شد. مسأله بورس یکی از دغدغه های 
جدی ماست و معتقدم باید تمام راهکارهای حل مسأله 
به اعتمادافزایی ســهامداران و مردم منجر شود تا کاماًل 

به بازار سرمایه اعتماد داشته باشند.
در نهایــت نیز رئیســی به عنــوان رئیس جمهور دولت 
سیزدهم انتخاب شد و سید احسان خاندوزی را به عنوان 
وزیر اقتصاد برگزید. خاندوزی هم وضعیت بازار سرمایه را 
نادیده نگرفت و رسیدگی به این بازار را جزو برنامه های 

وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد.
 وعده های خاندوزی 

پیش از کسب تأیید صالحیت
وی در همان روزهای نخســت بعد از معرفی اعالم کرد 
هفت سیاســت افزایش نقش بازار ســرمایه در تأمین 
مالی تولید با توســعه بازار بدهی، متنوع سازی ابزارها و 
محصوالت مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری های 
غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، 
کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو 
انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با 
بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و 
اصالح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض 
منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای 
سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای 

این بازار به کار خواهد گرفت.
 نظر و مطالبه نمایندگان 

درمورد وعده های بورسی خاندوزی
موضوعی که باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس یکی 
از دالیــل موافقــت خود با خاندوزی را توجه وی به بازار 
ســرمایه بخواند و در گزارش خود که در مجلس قرائت 
شد، اعالم کرد که طرح اصالح بازار سرمایه یکی از دالیل 

موافقت این کمیسیون با خاندوزی است.
البته در این گزارش انتظارات بورســی هم از وی مطرح 
شده بود که شامل بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت 
بازار ســرمایه با ارتقای شــفافیت اطالعــات، تقویت 
بورس هــای کاالیی، گســترش فعالیت بورس انرژی از 
طریــق عرضه نفت خــام و فرآورده های نفتی، طراحی 
ابزارهای مالی جدید، راه اندازی مؤسسات رتبه بندی بازار 
اوراق بهادار و ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از 
طریق عرضه شرکت های بزرگ ایرانی می شود. در این 

گزارش همچنین بر اصالح نهادی حاکمیت شــرکتی 
برای شرکت های )سهامی( عام و نهادهای مالی به منظور 

توسعه بازار سرمایه تاکید شده بود.
در این میان ســایر نمایندگان مجلس نیز بر اهمیت به 
کارگیری اقداماتی در جهت ارتقا و اصالح بازار سرمایه 
تاکیــد و اعــالم کردند که به نظر می رســد نظریه های 
خاندوزی در جهت اصالح این روند اســت. برای مثال 
معصومه پاشایی، عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرد: در سال گذشته سرمایه مردم 
در بازار ســرمایه به تاراج رفت که نظریه های خاندوزی 

نوید اصالح این روند را دارد.
همچنیــن ســید ناصر موســوی الرگانــی، یک عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی اظهار 
کرد که ســهامداران بورس که حدود 50 میلیون نفر از 
اقشار مختلف مردم عزیز ایران هستند در طول یکسال 
گذشته خسارتهای فراوانی را متحمل شدند. خاندوزی 
برنامه مشخص کمی برای ارتقای بازار سرمایه و اصالح 
ســاختار سازمان بورس دارند. حمایت از شفاف سازی و 
رشد شفافیت اطالعات، توسعه صندوق تثبیت و مقابله 
با قیمت گذاری دستوری راهکارهایی است که در برنامه 

آقای خاندوزی به آن تاکید شده است.
برنامه های خاندوزی برای بورس چه بودند؟

در نهایت خاندوزی در تاریخ ســوم شهریور رأی اعتماد 
مجلس را از آن خود کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه 

خود را به بازار سرمایه اختصاص داد.
خاندوزی در دفاع از برنامه های بورسی خود یکی دیگر 
از اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار 
سرمایه برای تأمین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد 
از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای 
سهام داران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم 
ارائه داد و در بخش دیگر گفت: با همکاری وزارت صمت 
و وزارت خارجه تالش می کنیم سرمایه های خارجی و 
سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، 
البته بیش از ســرمایه گذاران خارجی، ایرانیان آماده به 

سرمایه گذاری مورد توجه خواهند بود.
در هــر صــورت حدود چهار ماه از وعده های رئیســی و 
بیش از دو ماه از وعده های خاندوزی برای رسیدگی به 
بازار سرمایه می گذرد اما سرمایه گذاران این بازار هر روز 
بیشــتر از دیروز شاهد از دست رفتن سرمایه های خود 
در این بازار هستند. به طوری که شاخص کل بورس که 
در اوایل تابستان سال جاری توانسته بود خود را تا رقم 
یک میلیون و 550 هزار واحد نیز باال بکشد، روز گذشته 
دوباره و برای چندمین مرتبه تا کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد عقب گرد کرد. این درحالی است که نه تنها 
گزارش شــرکت ها از حال خوب آنها حکایت دارد بلکه 
قیمت های جهانی نیز رو به رشــد بوده و درواقع از نظر 
عدد و رقم مانعی بر ســر راه رشــد بازار وجود ندارد. اما 
به نظر می رســید هیچکدام از این چراغ ســبزها اعتماد 

سرمایه گذاران بورسی را جلب نمی کند.
باید یادآور شد که مهم ترین وعده بورسی دولت سیزدهم 
بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه بوده است اما طبق گفته 
کارشناسان حدود ۷2 هزار میلیارد تومان پول حقیقی طی 
یک سال گذشته از بازار سرمایه خارج شده است که این 
 موضوع بارزترین نشانه بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه 

است.

مارگزیدگان بورسی و ترس از چشم  انداز بازار 

وسبزمیترسند! ریسمانقرمز بورسیهااز

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رمز ارز ملی در حال حاضر تنها یک ایده است، گفت: امکانات 
فنی برای راه اندازی رمز ارز ملی در کشــور فراهم اســت.غالمرضا مرحبا درباره راه اندازی رمز ارز ملی که چندی 
پیش رییس جدید بانک مرکزی از آن خبر داده بود، اظهار داشت: رمز ارز ملی در حال حاضر فقط یک ایده است 
و پیش از این هم این ایده مطرح شده بود. اینکه داشتن رمز ارز ملی ضرورت دارد یا اینکه می توان آن را مدیریت 
کرد و آیا اساسا در نظام تحریم رمز ارز ملی امکان و اجازه خواهد داشت، موضوعاتی هستند که باید مورد بررسی 
قرار بگیرند.وی ادامه داد: در حال حاضر این موضوع مشخص است که از نظر فنی می توانیم رمز ارز ملی داشته 
باشیم.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 10 درصد از بازار رمز ارز دنیا، در اختیار 
ایران اســت، گفت: البته باید توجه داشــته باشــیم که رمز ارز در واقع ارز نیســت بلکه یک نوع دارایی است و شبیه 

ســازی دیجیتال از فلزات گرانبها شــده  اســت. در دنیا هم این اصطالح در حال تغییر اســت اما به هر حال یک نوع 
دارایی ارزشمند در تمام دنیا محسوب می شود که قابل تبادل است.مرحبا افزود: رمزارز ملی هم نوعی از انواع رمز 
ارزها است که به وسیله بانک مرکزی تولید می شود و امکان ماینینگ آن وجود دارد و مورد حمایت بانک مرکزی 
قرار می گیرد.  وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم رمز ارز ملی چه کاربردی برای ایران خواهد داشت، 
گفت: این گونه نیســت که از رمز ارزها فقط برای دور زدن تحریم ها اســتفاده می شــود. اگر انرژی ارزان قیمت در 
کشــور موجود اســت و این امکان را داریم که از این دارایی نســل جدید اســتفاده کنیم، می توان این دارایی را در 
داخل کشور هم تولید کرد.  رمز ارز ملی اگر برنامه ریزی و مدیریت صحیح و قانون مند داشته باشد یک فرصت 

اقتصادی برای کشور می تواند وسیله ای برای تولید و ذخیره ارزش باشد.  

10 درصد از بازار رمز ارز دنیا، در اختیار ایران است

 رمز ارز ملی می تواند فرصت اقتصادی  برای کشور باشد

 دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت:وزارت جهاد کشاورزی باید برای 
آزادســازی ثبت ســفارش برنج تصمیم بگیرد که هنوز هیچ مصوبه ای 
در این خصوص در وزارتخانه مذکور نیست و به واردکنندگان نیز اعالم 

نشده است.
 عباس تابش، معاون وزیر صمت اعالم کرد با توجه به ضرورت تامین نیاز 
کشور و تنظیم بازار آن و طی هماهنگی های انجام شده، ثبت سفارش 

برنج شروع شد و در این ارتباط واردکنندگان می توانند اقدام کنند.
وی همچنین اعالم کرد که با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 
برنج در فصل برداشــت با هدف حمایت از کشــاورزان و تولیدکنندگان 
برنج داخلی و نظر به فرایند ثبت سفارش و خرید، حمل و ترخیص برنج 
جهــت تنظیــم بازار بیش از یک ماه طول می کشــد و با توجه به اینکه 
در این شــرایط حســاس کشــور و کمبود منابع آبی و از طرفی ضرورت 

تامین امنیت غذایی کشور از اهم موضوعات مطروحه در دولت است، با 
رویکرد حمایت از مصرف کننده پیرو هماهنگی های انجام شده، مقرر 
شد ثبت سفارش کاالی مذکور طی هفته جاری با هدف تامین مکفی 
کاال و تنظیم بازار این محصول شروع شود. در این راستا مسیح کشاورز 
- دبیر انجمن واردکنندگان برنج - گفت: چند روزپیش خبری مبنی بر 
آزادســازی ثبت ســفارش برنج از ابتدای آبان ماه منتشر شد. یعنی وارد 
کنندگان می توانند نسبت به ثبت سفارش و خرید برنج اقدام کنند ولی 
این برنج های خریداری شده باید همچنان بعد از پایان دوره ممنوعیت 

به کشور وارد شوند.
وی ادامه داد: لغو ممنوعیت ثبت سفارش و اعالم این خبر در حیطه کاری 
معاون وزیر صمت نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید برای آزادسازی 
آن تصمیــم بگیــرد کــه هنوز هیچ مصوبه ای در این خصوص در وزارت 

جهاد کشــاورزی نیســت و به واردکنندگان نیز اعالم نشده است. دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: در حقیقت نظر و پیشنهاد وزارت 
صمت این است که باتوجه به رصد بازار اگر اجازه واردات برنج در دوره 
ممنوعیت داده نمی شود حداقل ثبت سفارش آن آزاد شود تا با خرید 
برنج یکماه جلوتر باشــیم. وی با اشــاره به اینکه پیشنهاد وزارت صمت 
برای تنظیم بازار برنج با این ادبیات اقدام درســتی نبود، گفت: همین 
پیشنهاد که حتی مصوبه ای هم برای آن وجود ندارد باعث خواهد شد 
که طرف خارجی  قیمت ها را افزایش دهد و برنج خارجی دچار جهش 
قیمت شــود. جهش قیمتی که ممکن اســت تا دوره آزادسازی واردات 
باقی بماند. همچنین وقتی لغو ممنوعیت ثبت ســفارش برنج خارجی 
مطرح شود ولی بازار برنج داخلی شاهد هیچ تغییری در آن نباشد قطعا 

قیمت برنج ایرانی نیز افزایش خواهد یافت.

مصوبه ای برای آزادسازی ثبت سفارش برنج وجود ندارد

احتمال جهش قیمت برنج خارجی در بازار

خبر
 علت گرانی ها

 در دولت سیزدهم 
کار ارزش محــوری هر جامعه ای محســوب 
می گردد و کشــوری که در آن بیکاری باشــد 
بدون شک با انواع معضالت اجتماعی دست و 
پنجه نرم می کند و باعث زاده شدن بسیاری از 
آسیب ها و بحران ها ی اجتماعی از جمله فقر، 
اعتیاد، فحشــا، قتل و...  می شود در این میان 
کاهش بیکاری یکی از بازرترین مســئولیت 
دولت ها اســت و رسیدن به این مهم، سرآغاز 
از میان بردن بســیاری از مشکالت اجتماعی 

و اقتصادی خواهد بود.
گره بیکاری در آسیب های اجتماعی

در ادبیات اقتصادی اشتغال و بیکاری دو واژه 
جدا نشــدنی از یکدیگرند، تمام اصطالحات 
اقتصادی از توســعه، تــورم، رکود اقتصادی، 
پول پرقدرت، شــاخص فالکت، تســعیر ارز، 
فاینانــس، تــراز تجاری، کســری بودجه، از 
همــه مهمتر خــط فقر تا میزان قدرت خرید 
مــردم را در خــود جای می دهــد و تا زمانی 
که در جامعه ای مشــکل بیکاری حل نشــود 
آسیب های اجتماعی در آن جامعه روز به روز 
بیشترمی شــود و در قالب و شــکلی تازه خود 
را نشــان می دهد تا جایی که نبود آن گاهی 
بــه صورت اعتراضات گروهی به نام مســائل 
سیاسی به دری بسته می خورد. آمارهای زیر 
و درشــتی از بیکاران زیر دیپلم تا فوق دکترا 
روی میز مســئوالن قرار می گیرد که هریک 
در دوره ای از زمان رشــد کرده و در ســایه 
بی توجهــی درمیان وعده وعیدهای دیگر به 

فراموشی سپرده می شوند.
اخیــرا گزارش مرکز آمــار بیان می کند که 
نــرخ بیکاری در کشــور به زیــر 10 درصد 
رســیده اســت، این در حالی است که اقتصاد 
کشــور در بحرانی ترین شــرایط خود به سر 
مــی برد، تحریم، نقدینگــی رو به افزایش و 
در دوســال کذشــته پاندمی کرونا همگی بر 
امر رکود اقتصادی اثر گذار بوده است و ارائه 
آمار بیکاری از ســوی مرکز آمار سبب تعجب 
مردم و اقتصاددان های بی شماری شده است. 
بــه همیــن علت ما در گســترش نیوز بر آن 
شدیم که پیگیر این آمار شویم و آسیب های 
وارد شــده بر جامعه به علت بیکاری را با یک 
عضور کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی بررسی کنیم. برای خواندن مشروح 

این گزارش با همراه باشید:
تالش دولت برای بهبود آمار بیکاری

خلیل بهروزی فر نماینده مردم فومن و شفت 
در مجلس شــورای اسالمی درباره مضوع یاد 
شــده اظهــار کرد: برای مــا اکنون آمار مهم 
نیســت و مهم تر از هرچیز کار است. اگر آمار 
در هر شرایطی باشد و حتی اگر نرخ آن پایین 
باشــد بازهم بر اجتماع اثرگذار اســت. به این 
علت که بحث بیکاری خودبه خود یکســری 
مسائل اجتماعی را در پی دارد. برای رسیدن 
به آمار دقیق بیکاری، مجموعه دولت و مجلس 
باید تالش کنند تا آمار بیکاری در سطح کشور 
در حــد قابل قبولی قرار گیرد.این امر به طور 
قطعی شدنی است و دولت هم با تمام تالش 

باید سعی کند که به این هدف برسد.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســالمی در پاســخ به این سوال که افزایش 
فاصلــه طبقاتی و نابودی عدالت اجتماعی به 
علت وضعیت موجود، آیا ســبب افزایش فقر 
خواهد شــد، اظهار کرد: بحث  آســیب های 
اجتماعــی فقــط به نرخ اشــتغال و بیکاری 
برنمــی گردد. عوامل متعددی در مورد علت 
آسیب های اجتماعی وجود دارد. که یکی از 
عوامل آن بیکاری اســت. با این حال آســیب 
های اجتماعی همانند رشد اقتصادی در یک 
کشور در گرو توسعه متوازن است. یعنی نمی 
شود که به مسائل اجتماعی توجه کنیم و به 
بخش اقتصــاد نپردازیم، همچنین برعکس. 
همــه ایــن موارد باید باهــم در برنامه ریزی 
سیاست گذران کشور مورد توجه قرار گیرد.

بخشی از تورم جهانی است
نماینده مجلس یازدهم در پایان در پاسخ به 
این سوال که تورم و گرانی چه تاثیری مردم 
یک جامعه خواهد گذاشــت، اظهار کرد: یک 
بخشی از تورم جهانی است که کشورها تحت 
تاثیــر آن قرار می گیرند.اما گرانی به روش و 
نوع برنامه ریزی های دولت های هر کشــور 
بســتگی دارد. در ایران این امر بر عهده قوه 
مجریه است. برای متوقف کردن و پیشگیری 
از گرانی افســار گسیخته دولت موظف است 
که اهتمام بیشتری داشته باشد. ما اعتقادی 
نداریم که کشور را در بحث کنترل قیمت رها 
کنیم تا جیب عده ای قلیل از مردم را پر کنیم. 
مردم خواستار این هستند که جلوی گرانی ها 
گرفته شود و با سودجویان و دالل ها برخورد 
جدی شــود. قطع یقین اگر یک عزم ملی در 
ارتبــاط با محقق کردن موضوعات اقتصادی 
مهم ایجاد شــود. می تواند تاثیر بســزایی در 
ارتباط با آشــفتگی بــازار جهت ایجاد نظم و 

انضباط خواهد داشت.

گزارش

عقب نشینی دولت از حذف 
دالر4200تومانی

  نمی شود به مردم و اقتصاد
شوک وارد کرد

هفته پیش بود که با سخنان رئیس جمهور و 
وزیر اقتصاد و سپس رئیس  مجلس و برخی 
نمایندگان و یکی دو چهره و مسئول دیگر 
دربــاره ارز معروف بــه ۴200تومانی، این 
گمانه تقویت شد که دولت و مجلس نقشه 
حذف این دالر دالل پســند را کشیده اند و 

دنبال شیوه اجرای آن هستند.
اما با گذشــت یکی دو روز از آن ســخنان، 
بیم هایــی از پــس آن امید رونمایی شــد 
و برخــی کارشناســان چنیــن اقدامی را 
حســاس تر از آن ارزیابی کردند که با یک 

سالم و صلوات به اجرا درآید.
البتــه خود رئیس جمهــور نیز تأکید کرده 
بود که مردم را غافلگیر نمی کنیم و شــوک 
وارد نمی سازیم. با این حال برخی معتقدند 
وارد شــدن شوک، قطعی و ناگزیر است اما 
چاره ای هم نیست و باید این نقیصه در یک 

زمانی جراحی شود.
منتقــدان معتقدند حتــی اگر تفاوت دالر 
دولتــی با دالر آزاد محاســبه و آن طور که 
گفتــه می شــود در کارت بانکی محرومان 
و دهک های پایین ریخته شــود که شــاید 
برای هر نفر هم رقم قابل توجهی به نسبت 
همین یارانه فعلی باشد،   اما دیری نمی پاید 
کــه آن مبلــغ هم به سرنوشــت این یارانه 
بی چیز تبدیل می شود و تأثیری که حذف 
دالر ۴200تومانی بر سفره مردم می گذارد 
بسیار بیشتر خواهد شد. اما از طرفی همین 
حاال نیز آن دالر کذایی بیشتر سفره دالالن 

را رنگین می کند.
پــس بایــد چه کــرد؟ میرکاظمی رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور در پس این 
نگرانی ها گفته است که »مصرف کنندگان 
نهاده هــای دامــی می گویند ارز ترجیحی 
کــه دولت به نهاده ها اختصاص می دهد به 
دستشــان نمی رسد و از دولت می خواهند 
که تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز در دولت 
برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده 
اســت و در حال مطالعه آن هســتیم.« از 
طرفــی پورابراهیمی، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس می گوید طرح اختصاص 
دالر ۴200تومانی به مصرف کننده به جای 
واردکننده به دولت قبل هم ارائه شده بود اما 
»مافیا دل مسئوالن را خالی کرد و رسانه ها 
نیــز تبلیغ می کردند که به زودی قیمت ها 
چند برابر می شــود و ســبب نگرانی مردم 
شــدند و اجازه ندادند تــا اختصاص ارز به 
واردات منتفی شود و به مصرف اختصاص 

یابد.«
این یک آزمون بزرگ برای دولت رئیســی 
است که هم دالر دولتی نهاده های دامی را 
که در هر سال تا ۸میلیارد دالر می شود از 
حلقوم دالل الشــه خوار بیرون بکشد و هم 
اجازه ندهد که با تکثیر این دالالن به شکل 
انبوهی از خرده دالالن باز هم گرانی ســر 

سفره مردم بنشیند.
 وقتــی ترامــپ از برجام خارج شــد، فنر 
قیمت دالر رها شــد و قیمت دالر به شدت 
افزایش پیدا کــرد. راهکار دولت دوازدهم 
بــر علیه شــوک های قیمتــی، تخصیص 
ارز ۴هزارو200تومانــی به واردکنندگان 
کاالهای اساســی بود تــا قیمت کاالهای 
ضروری افزایش زیادی پیدا نکند، اما اتفاقی 
که در عمل رخ داد، نشــان داد این راهکار 
فقــط یک رانت بــزرگ را برای تعدادی از 
واردکنندگان ایجاد کرده  است؛ افرادی که 
ارز دولتــی می گرفتند و می گیرند و قیمت 
کاالهای خود را با ارز آزاد و بازاری به فروش 

می رسانند.
این ارز چنان رانتی را برای برخی سودجویان 
به وجود آورد که وقتی مجلس قصد داشت 
آن را حذف کند، صدای اعتراضات بلند شد 
و کار به دوئل بزرگی کشید. در نهایت این 
ارز در بودجه باقی ماند تا دالالن همچنان 

در مسیر سود قرار داشته باشند.
ایــن در حالی اســت کــه رئیس جمهور 
هفتــه گذشــته در برنامــه گفت وگــوی 
تلویزیونــی بــا مردم در خصوص حذف ارز 
۴هزارو200تومانی گفت: جلسات متعددی 
در ســتاد اقتصادی دولت برای بررسی این 
موضوع داشــته ایم. با اقتصاددانان خارج از 
مجموعــه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل 
نظر شــد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در 
جیــب چند دالل رفــت. باید این موضوع 
طوری اصالح شــود که پول در جیب مردم 

برود و در سفره مردم ظاهر شود.
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نفت و انرژی 4

بر اساس تازه ترین خبرها ؛

زمان پرداخت خسارت نوسانات برق اعالم شد
طبق اعالم مصطفی رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق  تاکنون 
دو مرتبه مناقصه برای مشــخص شــدن تکلیف شرکت بیمه پیمانکار 
برای پرداخت خســارت به مشــترکان خسارت دیده ناشی از نوسانات و 
قطعی های برق برگزار شده، اما هیچکدام به نتیجه نرسیده بود.اما  مدیر 
کل امور بین الملل توانیر گفته است که پرداخت خسارت نوسانات برق 
مشترکان از آبان ماه آغاز می شود و تا پایان سال تمامی خسارت نوسانات 
برق سال 1۴00 پرداخت خواهد شد.صالحی اعالم کرد اغلب خسارات 
بیمه مشــترکین در ســال 1399 پرداخت شده است و در سال 1۴00 
هم مطابق قانون بعد از برگزاری مناقصه عمومی و تعیین شرکت بیمه 

گر معتبر خســارت مشــترکین را پرداخت می شود. اولویت پرداخت به 
افرادی است که کد رهگیری آن ها زودتر ثبت شده باشد.بر این اساس، 
سال گذشته ۶5 میلیارد تومان بابت خسارت به لوازم منزل مشترکان 
ناشی از قطع و نوسانات برق و حدود ۸ میلیارد تومان، خسارت ناشی از 
نوسانات برق به خانواده ها پرداخت شده است. مشترکان خانگی شهری 
100 تومان به ازای هر ماه و مشــترکان تجاری شــهری 1000 تومان 
به ازای هر ماه پرداخت می کنند و این مبلغ برای مشــترکان روســتایی 
نصف می شود.هر مشترکی که نسبت به این موضوع شکایتی دارد می 
تواند اطالعات و شکایت خود را به طور کامل در وب سایت بیمه توانیر 

ثبت کند و مطمئن باشد که قطعا به آن رسیدگی خواهد شد. زمانی که 
مشترکان وارد سایت bimetavanir.org.ir شدند باید شناسه قبض خود 
را وارد و اگر مســتنداتی دارند الزم اســت که اطالعات آن را وارد کنند، 
عالوه بر این اگر هزینه ای پرداخت کردند، فاکتور آن را به درخواســت 
خود اضافه کنند که پس از آن وارد مراحل رسیدگی، بررسی کارشناس، 
تعیین خسارت، گرفتن شماره شبا و نهایتا پرداخت می شوند.چنانچه 
این خسارات در حوزه وسایل خانگی نباشد و آتش سوزی اتفاق افتاده 
باشد، اگر تایید شود که منشاء آن به دلیل برق بوده، پس از تعیین برآورد 

و انجام اقدامات کارشناسی، مراحل کار پیش می رود. 

گرفت؛ با بروز اختالل در پمپ بنزین ها  و  قطع  سامانه هوشمند سوخت صورت 

گهانیتوزیعبنزینیارانهای قطعنا

كوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

گاز نداریم  زمستان قطعی 
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی با بیــان اینکه مصرف 
ســوخت خودروها در کشــور حدود 2 و نیم 
برابر استاندارد جهانی است، از عدم قطعی گاز 
خانگی در زمســتان خبر داد.جلیل ساالری 
درباره احتمال قطع شــدن گاز در زمســتان 
سال جاری، گفت: از آنجا که تامین سوخت 
زمســتانی دغدغه همیشگی مسئوالن بوده، 
بــرای تامین این ســوخت در زمســتان نیز 
تاکنون جلســات متعددی با دســتگاه های 
اجرایی ذیربط شــامل وزارتخانه های نیرو، 
نفــت و شــرکت های تابعــه و وزارت راه و 
شهرسازی در حوزه حمل و نقل و لجستیک 

برگزار شده است. 
در این راســتا تراز عملیاتی براساس مصارف 
خانگــی و صنایع خوراک و پتروشــیمی ها 
تنظیــم و میزان مصــرف، مدیریت و پایش 
شــده و به مــوازات آن موجودی ســوخت 
مایــع در مخــازن نیروگاه ها افزایش یافت تا 
درصورت کاهش فشــار گاز بتوان از سوخت 
جایگزین استفاده کرد. وی ادامه داد: به دلیل 
توســعه شبکه گازرسانی در سال های اخیر و 
مصرف بی رویه و غیراستاندارد گاز طبیعی در 

بخش های مختلف ، ناترازی قابل توجهی در 
عرضــه و تقاضای گاز طبیعی به وجود آورده 
است، به همین دلیل در راستای تأمین پایدار 
ســوخت مورد نیاز کشــور و به تبع آن حفظ 
پایداری شبکه توزیع برق به منظور جلوگیری 
از هر گونه خاموشــی در راســتای مدیریت 
مصــرف گاز طبیعــی در بخش نیروگاهی و 
اســتمرار تأمین ســوخت مایــع نیروگاهی 
به عنوان سوخت پشتیبان، همچنین ذخایر 
نیروگاهی، اقدامات موثر، مستمر و روزانه ای 
با هماهنگی تمامی دستگاه های ذیربط انجام 
می پذیرد.به گفته ســاالری ازجمله اقدامات 
قابل اشاره افزایش ۴0 درصدی تحویل نفت 
گاز نیروگاهی در مهرماه ســال جاری نسبت 
به ماه مشابه سال قبل است.وی نظر به اینکه 
تأمین سوخت مورد نیاز خانگی و نیروگاه های 
مناطق شرق و شمال شرق کشور از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت، با هماهنگی شرکت 
ملــی گاز ایــران و زیرمجموعه وزارت نیرو، 
ضمن اتخاذ تدابیر الزم و تنظیم جداول تراز 
تأمین و مصرف سوخت، ترتیبی اتخاذ شد که 
تأمین گاز طبیعی و سوخت مایع مناطق یاد 
شده با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

کید کرد؛ وزیر نفت  در دیدار با هیئت ترکمنستان تا

عزم وزارت نفت برای پرداخت بدهی 
گازی به ترکمنستان

وزیر نفت از عزم وزارت نفت و دولت برای پرداخت 
بدهی گازی به ترکمنســتان خبر داد و گفت: با 
تــالش مدیران صنعت نفت بیش از 2.۸ میلیارد 
لیتر سوخت مایع در مخازن نیروگاه ها و صنایع 
عمده ذخیره شده است.جواد اوجی پس از دیدار 
با هیئت ترکمنســتان به ریاست رشید مرادف، 
وزیر امور خارجه این کشور در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: ما دو قرارداد گاز با ترکمنســتان در 
دو نقطه از جغرافیای ایران )خراســان رضوی و 
گلستان( داریم که این قراردادها 25 ساله است 
و مــا روزانه از محــل این دو قرارداد ۴0 میلیون 
مترمکعــب گاز از ترکمنســتان وارد می کردیم.

وی با بیان اینکه متأســفانه در دولت گذشــته 
به دلیل پرداخت نکردن مطالبات ترکمنســتان، 
صادرات گاز این کشور به ایران قطع شد، افزود: 
این موضوع برخالف روابط دوســتانه دو کشــور 
به دیوان بین المللی داوری کشــیده شــد و این 
دیوان رقم دقیق بدهی ایران را مشــخص کرد.

وزیر نفت مذاکره با وزیرخارجه ترکمنســتان و 
هیئت بلندپایه این کشور را که متشکل از بخش 
انــرژی و بانکی بود، مثبــت ارزیابی کرد و ادامه 

داد: خوشــبختانه با برنامه ریزی که از قبل انجام 
داده بودیم مذاکرات خوبی برای تســویه بدهی 
ترکمنســتان انجام شــد. عزم دولت سیزدهم و 
رئیس جمهور تســویه این بدهی اســت.اوجی 
با بیان اینکه مذاکرات ایران و ترکمنســتان در 
سطح کارشناسان شرکت ملی گاز ایران و بانک 
مرکــزی در روزهای آینــده ادامه خواهد یافت، 
گفت: با راهکارها و پیشنهادهای مطلوبی که ارائه 
دادیم بی شــک تسویه بدهی طرف ترکمنستان 
انجام خواهد شــد .وی با اشــاره به اینکه احیای 
صادرات گاز ترکمنســتان به ایران می تواند گام 
نخســت برای ارتقای روابط همه جانبه دو کشور 
باشــد، یادآوری کرد: سیاســت دولت سیزدهم 
گســترش ســطح روابط دوجانبه با همسایگان 
از جمله ترکمنســتان اســت.وزیر نفت با اشاره 
به اینکه هیئت ایرانی پیشنهادهای خوبی برای 
تسویه بدهی به ترکمنستان روی میز گذاشته و 
ترکمنستان هم راهکارهای خوبی ارائه داده است، 
گفت: مطمئنم این موضوع )تسویه بدهی گازی 
ترکمنستان به ایران( قابل حل است و بر روابط 

دو کشور سایه نخواهد انداخت.

خبر ویژه
 ضربه قیمت بی سابقه 

 گاز طبیعی 
به پاالیشگاه های جهان

   افزایــش قیمــت گاز طبیعــی در 
اروپا و آســیا تقاضــای جهانی برای 
فراورده های نفتی را افزایش داده و این 
موضوع به نفع پاالیشگاه های نفت در 
سطح جهان است اما قیمت بی سابقه 
گاز طبیعی منجر به فشــار بر صنعت 
پاالیش نیز شــده است.جدا از کاهش 
ســرعت تولید فوالد، مواد شیمیایی 
و کــود در اروپــا، قیمت بی ســابقه 
گاز طبیعــی بــه طــور قابل توجهی 
هزینه های عملیاتی پاالیشــگاه ها را 
افزایــش می دهد چرا که گاز طبیعی 
برای تولیــد هیدروژن در واحدهای 
هیدروکراکــر و هیدروتریتــر کــه 
گوگــرد را از نفت خام با گوگرد باالتر 
حذف می کنند، اســتفاده می شود.

پاالیشگاه های آمریکا در این شرایط 
به دلیل قیمت بسیار پایین گاز طبیعی 
در این کشور نسبت به رقبای آسیایی 
و اروپایی برتری دارند. اگرچه قیمت 
معیــار »هنری هاب« ایاالت متحده 
از ابتدای ســال بیش از دو برابر شده 
اســت، اما قیمت گاز طبیعی آمریکا 
در حــدود 5 دالر به ازای هر میلیون 
واحــد حرارتی بریتانیا )mmBtu( در 
مقایســه با 25 تا 35 دالر قیمت های 
معادل در اروپا و آسیا است.بر اساس 
برآوردهای موجود در آخرین گزارش 
ماهانه نفت آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( به نقل از آرگوس، در هفته های 
اخیر، هزینه های پاالیشگاه های نفت 
برای تولید هیدروژن به ازای هر بشکه 
نفت خام فرآوری شــده در مقایســه 
بــا هزینه هــای ورودی هیدروژن در 
ســال 2019، ده برابر افزایش یافته 
است.هزینه هیدروژن برای هر بشکه 
نفت خام فرآوری شــده اکنون حدود 
۶ دالر اســت، در حالی که در ســال 
2019 فقط 0.۶0 دالر در هر بشــکه 
بود.با این حال، به دلیل موجودی کم 
محصوالت پاالیش شــده در ســطح 
جهانــی، علیرغم افزایش قیمت نفت 
خــام که ماده اولیه برای پاالیشــگاه 
محســوب می شــود، حاشــیه سود 
پاالیش به شــدت در ســه ماهه سوم 

2021 بهبود یافته است. 

 موج جدید کرونا 
 در چین ترمز 

صعود نفت را می کشــد؟
چیــن بیــش از 35 هــزار نفــر از 
شــهروندانش در شــمال این کشور 
را به منظور مهار موج جدید شــیوع 
ویــروس کرونــا در قرنطینــه قرار 
داد. این تحولی اســت که بازار نفت 
تاکنــون نادیده گرفته و خوش بینی 
بر فضای عمومی حاکم بوده اســت.
مقامات چین برای مقابله با موج جدید 
شیوع ویروس کرونا در ایجین واقع در 
منطقه مغولستان داخلی، از ساکنان 
خواســتند در خانه بمانند. بلومبرگ 
روز دوشــنبه بــه نقــل از یک مقام 
سالمت نوشته بود: چین انتظار دارد 
موارد جدیــد ابتال در روزهای آینده 
افزایــش پیدا کند.چین معموال برای 
قرنطینه شهرهای کوچک و بزرگ در 
صورت رشد موارد ابتال به کووید 19 
خیلی ســریع دست به کار می شود. 
این بار هم ســواالتی درباره احتمال 
گســترش قرنطینه جدید به استانها 
و مناطــق بیشــتر به حدی که باعث 
کندی تقاضای چین برای ســوخت 
و رشــد اقتصادی شــود، وجود دارد.
بازار نفت تا روز دوشــنبه تا حدودی 
زیادی اخبار مربوط به چین را نادیده 
گرفت و به کاهش ســطح ذخایر نفت 
جهــان و بهبود تقاضا برای ســوخت 
متمرکز شــد. قیمت نفت برنت با ۴۶ 
سنت افزایش، در ۸5 دالر و 99 سنت 
در هر بشــکه بســته شد در حالی که 
اواســط معامالت تا سطح ۸۶ دالر و 
۷0 ســنت پیشروی کرده بود. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریــکا پــس از این که به ۸5 دالر و 
۴1 سنت صعود کرد، بدون تغییر ماند 
و در ۸3 دالر و ۷۶ ســنت ایستاد. هر 
دو شــاخص از ابتدای سپتامبر حدود 
20 درصد صعود کرده اند. نفت آمریکا 
بــه مدت 9 هفته متوالی و نفت برنت 
بــه مدت هفت هفته رشــد هفتگی 

داشته اند.

با همکاری شهرداری؛

80 جایگاه سوخت کوچک  
 مقیاس در تهران 
راه اندازی می شود

معاون شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی منطقه تهران گفت: در شــهر تهران 
حداقــل ۸0 جایــگاه کوچک مقیاس نیاز 
داریم که با همکاری شــهرداری احداث و 
راه اندازی می شود.سعید برخوردار، معاون 
بازرگانی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه تهران گفت: در حال حاضر در 
کل استان تهران روزانه حدود 25 میلیون 
فــرآورده نفتی توزیع می شــود که از این 
میزان حدود 15 تا 1۶ میلیون لیتر بنزین 
است.وی درباره لزوم احداث جایگاه جدید 
سوخت در استان تهران افزود: ما در استان 
تهران 339 جایگاه سوخت داریم که از این 
تعداد 212 باب داخل شهر تهران واقع شده 
اســت که با توجه به موضوع گرانی زمین 
در برخی مناطق شــهر مثل شمال، شمال 
غرب، شمال شرق و بخشی از جنوب شرق 
متقاضــی برای احداث جایگاه کم اســت، 
البته رویکرد شــرکت در ســنوات گذشته 
این بود که با همکاری شــهرداری جایگاه 
کوچک مقیاس احــداث کنیم که تاکنون 
2۴ باب جایگاه به این شــکل احداث شده 
اســت.برخوردار با بیان اینکه هم اکنون در 
کل استان تهران روزانه حدود 25 میلیون 
فــرآورده نفتی توزیع می شــود که از این 
میزان حدود 15 تا 1۶ میلیون لیتر بنزین 
اســت افزود: احداث جایگاه جدید فقط به 
این منظور اســت که هم خدمت رسانی به 
مردم سریع تر باشد و هم اینکه از به دردسر 
افتادن مردم برای سوخت گیری جلوگیری 
شــود.معاون بازرگانی شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقــه تهران گفت: 
در حــال حاضــر حــدود 25 جایــگاه در 
ســطح تهــران تعطیل هســتند که دلیل 
عــدم فعالیت ایــن جایگاه ها تنها به خاطر 
مشکالت و اختالفات حقوقی داخلی است و 
به هیچ عنوان به مشکل جایگاه دار و شرکت 
پخــش و یا موضوع ضــررده بودن جایگاه 
مربوط نیســت و شــرکت پخش هر گونه 
همــکاری جهت اعطــای مجوز الزم برای 
راه اندازی مجدد و فعالیت این جایگاه ها را 
خواهد داشت.وی درباره تسهیل در شرایط 
احداث جایگاه خاطرنشان کرد: در گذشته 
تســهیالتی از سوی بانک های عامل برای 
احداث جایگاه جدید داده می شــد، اکنون 
تســهیالتی داده نمی شود، اما برنامه ریزی 
شــرکت ملی پخش به گونه ای است که به 

نیاز سوخت شهروندان پاسخ داده شود .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
خبر داد؛

کیش و هندورابی آماده 
 جذب سرمایه گذار 

در حوزه انرژی تجدید پذیر
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
در آئیــن افتتــاح نمایشــگاه نفــت، گاز و 
پتروشیمی آمادگی این منطقه آزاد را برای 
جذب ســرمایه گذاران بخش خصوصی در 
حــوزه انرژی هــای تجدید پذیر اعالم کرد.
جعفر آهنگران در برنامه افتتاحیه نمایشگاه 
و همایش فرصت های ســرمایه گذاری در 
حوزه نفت، گاز، پتروشــیمی و انرژی های 
تجدیــد پذیر اراده ملــی، تحقق مدیریت 
یکپارچه و میزان اختیارات ســازمان های 
اداره کننده را عامل کلیدی موفقیت مناطق 
آزاد برشمرد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش افزود: موقعیت برتر جغرافیایی مناطق 
آزاد موجب تسهیل در شکل گیری منطقه 
خواهد شد و کار آمدی آن در اقتصاد ملی به 
پذیرش الزاماتش از سوی کشورهای میزبان 
بســتگی دارد.وی با تاکید بر اینکه سازمان 
هــای بین المللــی اقتصادی از مناطق آزاد 
به عنوان الگویی برای پیوستن به بازارهای 
جهانــی یاد می کنند بیان داشــت: تجربه 
موفقــی مانند چین بیانگر نقش برجســته 
مناطــق آزاد در تولید ناخالص این کشــور 
است.آهنگران فضای کسب و کار و سهولت 
آن را ناشــی از اراده ملی دانســت و گفت: 
در کشــورهای توسعه یافته همچنان ایجاد 
مناطق آزاد مورد اســتقبال اســت، به ویژه 
مناطــق موضوعی و تخصصی که از جایگاه 
ویژه ای در اقتصاد های پیشرفته برخوردارند.
جعفر آهنگران اظهار داشت: کیش در میان 
مناطق آزاد کشــور عالوه بر موقعیت خاص 
مکانی به لحاظ حصار طبیعی و نزدیکی به 
کشورهای آن سوی آب ، در سالیان گذشته 
به زیرســاخت های خوبی مجهز و با تالش 
قابل تحســین مدیران گذشته ساخته شده 
اســت.وی در ادامه عنوان کرد: در صورتی 
که شــرایط بهتر آینده بین المللی مجال و 
امتیازات افزون تری به لحاظ منحصر به فرد 
بودن بیابــد کیش بازیگر به مراتب بهتری 
بــرای اقتصاد ملی و پیاده ســازی اقتصاد 

مقاومتی خواهد بود.

وزیر انرژی عربســتان ســعودی در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد انتظار دارد 
عرضه نفت اوپک پالس تا پایان سال آینده حتی بدون بازگشت ونزوئال یا ایران 

به بازارهای جهانی افزایش چشمگیری پیدا کند.
وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد با وجود افزایش 
قیمتهــا، اوپــک پالس باید در رویکردش برای تنظیم تولید نفت محتاط بماند.

شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان گفت: تولید باالتر تنها زمانی قابل توجیه است 
که هدف روشــنی برای آن وجود داشــته باشــد که از نظر وی اکنون وجود ندارد 
زیرا نیروگاهها در سطح محدودی از گاز یا زغال سنگ به استفاده از نفت روی 

آورده انــد.وی اظهــار کرد: ما هیچ چیــز را قطعی فرض نمی کنیم. ما همچنان 
کووید را داریم و قرنطینه ها همچنان وجود دارند و عرضه سوخت جت محدود 
مانده اســت. بنابراین ما هنوز از وضعیت نگران کننده خارج نشــده ایم و از شــر 

کووید خالص نشده ایم.
اوپــک پــالس طبق توافقی که اعضای این گروه در ژوییه تصویب کردند ماهانه 
۴00 هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه می کند اما بعضی از اعضا برای افزایش 
تولید با مشــکل روبرو شــده اند که به نرخ پایبندی بیش از حد به محدودیت 

عرضه و ادامه عرضه محدود منجر شده است. 

وزیر انرژی عربستان پیش بینی کرد؛

گشت ایران افزایش عرضه نفت اوپک پالس حتی بدون باز

دیروز ســوختگیری با کارت ســوخت در جایگاه های 
ســوخت بدلیل برخی مشکالت فنی دچار اختالل شد 
اما سوختگیری بصورت آزاد ادامه داشت  علی فروزنده، 
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در جمع خبرنگاران با 
اعالم این خبر گفت: سوختگیری به صورت آزاد مشکلی 
ندارد و تا برطرف شدن اختالل، مردم می توانند به صورت 
آزاد اقدام به ســوختگیری کنند.وی افزود: این اختالل 
به دلیل بروز مشــکل در سامانه متمرکز کارت سوخت 
ایجاد شــده و کارشناسان در حال بررسی موضوع برای 
رفع مشکل هستند.به گفته فروزنده، به دلیل مشکل فنی 
ایجاد شده، شرکت پاالیش و پخش سامانه کارت سوخت 
را موقتاً از مدار خارج کرده و سوخت گیری با قیمت آزاد 
ادامه دارد.فروزنده همچنین گفت: در جلســه ای که با 
حضور مسئولین شرکت ملی پاالیش و پخش به همین 
منظور تشکیل شده، راه های رفع مشکل و بازگرداندن 
جایگاه های ســوخت به حالت عادی در دســت بررسی 
اســت.وی ادامه داد: بر اســاس گزارش های رسیده، در 
برخی شهرها سوخت گیری بصورت آزاد ادامه دارد اما در 
برخی شهرها الزم است کارشناسان شرکت ملی پاالیش 
و پخش به صورت دستی حالت جایگاه را به صورت آفالین 
تغییر بدهند تا سوخت گیری انجام شود.وی تصریح کرد: 
به این ترتیب درجایگاههایی که عرضه سوخت به صورت 
کامل متوقف شده، تا دقایقی دیگر عرضه سوخت با نرخ 
آزاد آغاز می شود.این مقام مسئول به مردم توصیه کرد 
صبر پیشه کنند و فعاًل به جایگاه های سوخت مراجعه 
نکنند.اداره کل روابط عمومی وزارت نفت هم با صدور 
اطالعیه ای درباره مشکل فنی ایجاد شده در سامانه کارت 

هوشــمند سوخت اعالم کرد: در پی مشکل فنی ایجاد 
شده در سامانه کارت هوشمند سوخت، از دقایقی پیش 
اســتفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه سراسر 
کشور دچار وقفه شده است؛ اما طبق اطالعات به دست 
آمده از شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی ایران 
هم اکنون سوخت گیری در جایگاه های عرضه مشکلی 
ندارد و با وجود خارج شدن سامانه هوشمند سوخت از 
مدار، مردم می توانند با قیمت آزاد سوخت گیری کنند. 
کارشناســان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
حال بررســی مشکل فنی ایجاد شده و رفع آن هستند 
و این اطمینان به هموطنان عزیز داده می شود که هیچ 

مشکلی برای سهمیه سوخت ایجاد نخواهد شد.

ج شده است فقط سامانه سوخت از مدار خار
ســخنگوی صنف جایگاهداران ســوخت کشور هم 
گفت مشــکل پیش آمده در جایگاه های ســوخت 
یک مشــکل نرم افزاری اســت هیچ مشــکلی برای 
سوختگیری با نرخ آزاد وجود ندارد و مردم از هجوم 
بــه جایگاه ها خــودداری کنند.امین رضانواز درباره 
اختالل در پمپ بنزین های سراســر کشــور گفت: 
تمامی متخصصان شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی درحال کار هســتند چرا که مشــکل به وجود 
آمده یک مشــکل نرم افزاری اســت.وی افزود: هیچ 
زمانی برای رفع مشــکل قابل پیش بینی نیســت اما 
مردم می توانند بنزین و گازوئیل را با نرخ آزاد تهیه 

کنند تا اختالل در سامانه رفع شود.رضانواز از مردم 
خواست به هیچ وجه در پمپ بنزین ها تجمع نکنند 
و گفت: متأســفانه در هشــت سال گذشته به لحاظ 
بی توجهی به  ســامانه هوشمند سوخت، این سامانه 

دچار استهالک شده است.
تکذیب افزایش قیمت بنزین

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ضمن 
تکذیب خبر افزایش قیمت بنزین گفت: برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و خواهش ما این است 
که تا حل مشــکل فنی در برخی از جایگاه های عرضه 
سوخت در کشور مردم به پمپ بنزین ها مراجعه نکنند. 
فاطمه کاهی ، با بیان اینکه برخی از جایگاه های سوخت 
فعال هستند اما برخی دیگر متوقف شده اند، اظهار کرد: 
در برخی پمپ بنزین ها نیاز اســت کارشناسان شرکت 
در محل حاضر شوند و به صورت دستی سامانه را از مدار 
خارج کنند و ممکن است این مساله طول بکشد.به گفته 
وی جای نگرانی برای سهمیه های بنزین نیست و در حال 
حل مشکل هستیم.همایون صالحی رییس کانون انجمن 
جایگاه داران ســوخت نیز گفت: سامانه هوشمند دچار 
اختالل شــده به همین دلیل فعال امکان سوختگیری 
بنزین 1500 تومانی نیست. در تالش هستیم به جایگاه 
ها مراجعه می کنیم و سیســتم بای پس شــود تا بنزین 
با نرخ 3 هزار تومانی به مردم عرضه شود. صالحی افزود: 
چون اخاللی در ســامانه هوشــمند ایجاد شده که باید 
بررسی شود. تا این لحظه در پیدا کردن مشکل سامانه 
موفــق نبــوده ایم لذا فعال بنزین با نــرخ 3 هزار تومان 

عرضه می شود.
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55بانک و بیمه
 حضور فعال شرکت بیمه پاسارگاد 

در نمایشگاه انرژی کیش

شرکت بیمه پاسارگاد در نمایشگاه و همایش معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت و گاز 
و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور شرکت می کند. بیمه 
پاسارگاد در نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی که از 
3ام تا 5 ام آبان ماه 1۴00 در جزیره کیش برگزار 
می شود، حضور فعال دارد. نمایشگاهی با حضور 
شرکت های برتردر حوزه نفت و گاز و پتروشیمی 
که بیمه پاســارگاد با توجه به توانمندی هایی که 
در  زمینه پوشش ریسک مخاطرات شرکت های 
بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی دارد، 
برای پربار تر کردن پرتفوی بیمه های مهندســی 

خود در این نمایشگاه حضور دارد.

در هفت ماهه سال 1400 صورت گرفت: 

 بهره مندی بیش از 24 هزار نفر 
از وام ازدواج بانک کشاورزی

بانک کشــاورزی از ابتدای ســال 1۴00 تا پایان 
مهرماه به 2۴202 نفر از واجدان شرایط، تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.
شــعب این بانک در سراسر کشوردر سال 1۴00  
تاکنــون جمعا 212۴3 میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت 

کرده اند.
شــایان ذکر اســت از مجموع 3۶۷2۷ نفر معرفی 
شدگان به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج ، به 2۴202 نفر تسهیالت 
پرداخت شــده است و 12525 نفر در صف انتظار 

هستند .

استعالم آنالین اصالت گواهی های 
تمکن مالی صادره از بانک سرمایه

بانــک ســرمایه در راســتای توســعه خدمات 
الکترونیکی و پیشــگیری از هر گونه سوء استفاده 
احتمالی، امکان استعالم برخط اصالت گواهی های 

تمکن مالی را فراهم نمود.
 بــه گــزارش   روابــط عمومی بانک ســرمایه، در 
راســتای توســعه خدمات الکترونیکی و با هدف 
پیشــگیری از هرگونه سوء اســتفاده احتمالی از 
گواهینامه های صادره از سوی شعب بانک، تمامی 
مراکــز دریافت کننده گواهــی تمکن مالی برای 
حساب مشتریان بانک سرمایه می توانند با مراجعه 
به صفحه اصلی وب ســایت این بانک و با اســتفاده 
از منوی »خدمات ارزی« و لینک ایجادشــده در 
ایــن خصوص با عنوان »اســتعالم اصالت گواهی 
 تمکــن مالی« یا با وارد نمــودن آدرس اینترنتی

https://igcf.sbank.ir در مرورگــر خود، نســبت 
به استعالم برخط اصالت گواهی های تمکن مالی 

صادره از سوی بانک سرمایه اقدام نمایند.
این گزارش می افزاید پس از ورود به سامانه مذکور 
الزم اســت کد رهگیری مشــخص شده در باالی 
گواهی در کادر مربوطه وارد شود تا پس از کلیک 
بر روی عبارت »استعالم«، تصویر گواهی حساب 
صــادره جهت حصول اطمینــان از اصالت آن به 

نمایش درآید.

اخبار

اخبار

 50 هزار پیوند آسمانی 
 با تسهیالت قرض الحسنه 

بانک تجارت

بانک تجارت از آغاز سالجاری تا پایان شهریور 
مــاه بــا اعطای بیش از 50 هــزار و پانصد فقره 
تســهیالت قرض الحســنه شرایط الزم را برای 
تسهیل ازدواج جوانان کشور فراهم کرده است.
این بانک در مقطع شــش ماهه ابتدایی امسال 
با پرداخت بیش از ۴1 هزار و پانصد و ســی و 
ســه میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه به 
50 هــزار و 53۶ نفر از زوجهای جوان عملکرد 

مطلوبی را در این زمینه داشته است.
بانک تجارت همچنین در راستای اشاعه سنت 
حســنه ازدواج در ســال 99 نیز بالغ بر ۴۷ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه به ۸9 
هزار و هشــتصد و شصت زوج در سراسر کشور 

پرداخت کرده است.
بنابر این گزارش شعب بانک تجارت در سراسر 
کشور آمادگی دارند تا در کمترین زمان ممکن 
و در صــورت تکمیل مــدارک متقاضی و ارائه 
ضامنین معتبر نســبت به اعطای تســهیالت 

قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.

سفر مدیرعامل پست بانک ایران 
به استان زنجان

بــه گــزارش از اداره کل روابط عمومی پســت 
بانک ایران، محســن افشارچی استاندار زنجان 
در دیدار با بهزاد شیری مدیرعامل بانک با اشاره 
به حضور پســت بانک ایران در روســتاها و ارائه 
تمام خدمات بانکی به صورت آنالین در مناطق 
کم برخوردار گفت: حضور و حمایت پست بانک 
ایران از تولید، اشتغالزایی در روستاها و توسعه 

بانکداری دیجیتال از مصادیق عدالت است.
افشارچی با تاکید بر اینکه بانک ها در شهرها به 
مردم خدمات بانکی ارائه می کنند و پست بانک 
ایران به تنهایی در روســتاها این خدمات را به 
مردم ارائه می دهد، اظهار کرد: برای اشتغالزایی 
و توســعه بیشــتر استان، شرکت های فعال در 
حوزه فناوری اطالعات و نوپای اســتان را برای 
دریافت تسهیالت به سوی پست بانک هدایت 
می کنیم. در ادامه این دیدار، شیری با تقدیر از 
نگاه حمایتی استاندار زنجان به مجموعه پست 
بانک ایران، با اشاره به اینکه  پست بانک ایران 
با ارائه تمام خدمات بانکی در مناطق روستایی 
و نصــب و راه اندازی خودپرداز در این مناطق، 
موجب کاهش تردد روستاییان به شهرها شده 
اســت، گفت: پســت بانک ایران آمادگی دارد 
با پرداخت تســهیالت، از شــرکت های نوپا و 
شــرکت های حوزه فناوری اطالعات حمایت 
کند و اســتان زنجان به عنوان اســتان پایلوت 

این طرح معرفی می شود.
وی با بیان اینکه پست بانک ایران افتخار می کند 
که در بیش از شش هزار نقطه باجه خدمات بانکی 
روستایی دارد و تمام خدمات بانکی را در این باجه 
ها به روستاییان ارائه می دهد، تصریح کرد: با اخذ 
مجوزهای بانکی از بانک مرکزی برای این باجه 
های خدمات بانکی روستایی طی دو سال اخیر، 
پست بانک ایران توانسته به هدف خود که حمایت 
از مشــاغل خرد و دهیاری ها اســت، دست یابد. 
در ادامه این ســفر،  مصطفی طاهری نماینده 
زنجان و طارم در مجلس شــورای اســالمی در 
دیدار با مدیرعامل بانک، ویژگی ممتاز پســت 
بانک ایران را حضور در مناطق محروم دانست 
و گفــت: اثر دولت در روســتاها، تنها با حضور 

پست بانک ایران نمایان است.
طاهری با اشــاره به اینکه یکی از وظایف جدی 
حاکمیت گســترش عدالت در جامعه اســت، 
گفت: باید مشاغل خرد روستایی را با آموزش، 
پشــتیبانی و با اعطای تسهیالت از سوی پست 

بانک ایران حمایت کنیم.
همچنین بهزاد شــیری مدیر عامل پست بانک 
ایران در جلسه شورای اداری استان زنجان با بیان 
اینکه این استان در شاخص های کاهش مطالبات 
و رشــد کارمزدها عملکرد مطلوبی داشته است، 
گفت: استان زنجان باید به عنوان یکی از استان 
هــای پایلوت برای اعتبار دهی به بخش فناوری 
اطالعات معرفی شود که در این بخش یک هزار 
و ۷00 میلیارد تومان به بخش فناوری اطالعات 

و اقتصاد کشور تزریق می شود.
شیری با بیان اینکه باید با برنامه ریزی، ابداعات 
و خالقیت سیســتم ها را بهینه کرد تا شــش 
هزار باجه خدمات بانکی روستایی فعال در کل 
کشــور داشته باشیم، گفت: در مکان هایی که 
برای توسعه باجه های خدمات بانکی روستایی 
ظرفیت وجود دارد، باید از این ظرفیت استفاده 

کنیم و باجه هایی فعال ایجاد کنیم.

عالقه مندان به ارســال مقاالت در بیســت و هشتمین همایش ملی 
بیمه و توســعه تا 10 آبان 1۴00 فرصت دارند با مراجعه به ســایت 
 همایــش نســبت به انجــام مراحل ثبت نام و ارســال مقاالت خود 

اقدام کنند.
کلیه اساتید، دانشجویان و صاحب نظران حوزه های مرتبط با صنعت 
بیمه که عالقه مند به ارسال مقاالت خود به بیست و هشتمین همایش 

ملی بیمه و توســعه هســتند می توانند با ورود به ســامانه کاربری 
از طریق نشــانی https://seminar.irc.ac.ir و کلیک بر روی ارســال 
مقاله و یا ورود مستقیم به سایت ثبت نام و ارسال مقاالت به نشانی 
http://seminarpaper.irc.ac.ir/users نســبت به ارســال آثار خود 
اقدام کنند.ضمنا متقاضیان ارسال مقاله قبل از انجام مراحل ارسال 
مقاله می بایســت به ســایت ثبت نام بیست و هشتمین همایش ملی 

بیمه و توســعه مراجعه و با وارد کردن شــماره موبایل و اطالعات 
شخصی، ثبت نام کنند.گفتنی است، بیست و هشتمین همایش ملی 
بیمه و توســعه با موضوع »نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با 
محوریت تحول دیجیتال« از 13 تا 1۷ آذرماه 1۴00 برگزار می شود 
و عالقه مندان تا 10 آبان فرصت دارند با مراجعه به ســایت همایش 

نسبت به ثبت نام و ارسال مقاالت خود اقدام نمایند.

نحوه ارسال مقاالت به بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه اعالم شد

خبر ویژه

ح شد؛ از سوی مدیرشعب استان بوشهر مطر

استانبوشهر هدفگذاری41۲میلیاردیپرداختتسهیالتدر
مدیــر شــعب بانــک توســعه تعاون 
اســتان بوشــهر در گفتگو با رسانه ها 
از هدف گذاری پرداخت ۴12 میلیارد 
تومان تسهیالت توسط این بانک دولتی 
 طی سال جاری در استان بوشهر خبر داد.

ســید مجتبی حســینی بــا بیان این 
مطلب اظهار کرد : بانک توسعه تعاون 
به عنوان جوان ترین بانک دولتی کشور 
که از ســال 13۸۸ فعالیت های بانکی 
خــود را جهت کمک بــه تامین مالی 
بخش بســیار مهمی از اقتصاد کشــور 
یعنی تعاونی ها و مبحث اشــتغال زایی 
آغاز کرده اســت در حال حاضر با 11 
شــعبه و یک باجه در استان بوشهر در 
خدمــت تعاونگران و عموم اســت ، و 
تاکنون شــاهد دستیابی به موفقیت ها 
و تحقق اهداف برنامه ریزی شده خود 

درسنوات قبل بوده است .
حسینی با اشاره به تسهیالت پرداختی 
این بانک در اســتان بوشــهر گفت: در 
ســال 1399 حــدود 2۷0 میلیــارد 

تومان و در شــش ماهه ابتدایی ســال 
جاری نیز مبلــغ 121 میلیارد تومان 
تســهیالت توسط شعب بانک توسعه 

تعاون در استان به متقاضیان پرداخت 
شــده اســت. وی بیان کرد : تعداد کل 
مشتریان بانک توسعه تعاون در استان 

بوشهر 1۴0 هزار نفر و تعداد مشتریان 
اســتفاده کننده از خدمات بانکداری 
الکترونیک این بانک نیز بالغ بر 50 هزار 

نفر در مقطع زمانی پایان شــهریور ماه 
ســال جاری بوده است . حسینی ادامه 
داد:منابع ســپرده ای استان در پایان 
شــهریور مــاه 1۴00 به بیش از ۶2۴ 
میلیارد تومان رسیده و نسبت به پایان 
ســال گذشــته ۴ درصد رشد را نشان 
مــی دهد و بیانگــر تحقق برنامه های 
اصلی و محوری این بانک در اســتان 
بوشهر است . مدیر شعب استان بوشهر 
وصولی تســهیالت بانکی این استان را 
۸۶ میلیارد تومان و مبلغ ضمانت نامه 
های صادره توسط شعب استان را ۸2 

میلیارد تومان اعالم کرد.
ایــن مقام مســئول درپایــان اظهار 
امیدواری کــرد که در صورت اولویت 
 بنــدی هــای دقیــق در طرح هــای 
متقاضیان تســهیالت، مقدار وام های 
پرداختی در استان تا پایان سال به ۴12 
میلیارد تومان برسد و موجبات رضایت 
حداکثری متقاضیان و مشتریان بانک 

فراهم آید.

اجرای پروژه سه مرحله ای »راهبری دیجیتال« در بانک توسعه تعاون 
با اجرای یک پروژه سه مرحله ای سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به 
مشتریان بانک توسعه تعاون ارتقا می یابد. معاون برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات بانک توسعه تعاون گفت : با تحلیل و درک شرایط پیش رو و برای 
اینکه در رقابت با سایر بانک ها خدمات مطلوبی به مشتریان ارائه شود، 
 پروژه »راهبری دیجیتال« به همت واحد فناوری بانک اجرا می شود.

شــیخ زاده درتشــریح این پروژه اعالم کرد: بخش اول به ســاخت و راه 
اندازی مرکز داده برمی گردد که از چند سال قبل جانمایی و ساخت 
سه مرکز داده در دستورکار قرار گرفت، که دو مرکز داده به عنوان واحد 
 های اصلی و دیگری به عنوان پشتیبان و حمایتی عمل خواهند کرد.

وی افــزود: ســاخت و تجهیــز نخســتین مرکــز داده بــه پایــان 
رســیده و در مرحلــه بهــره برداری قــرار گرفته اســت و نکته مهم 
اینکــه انتقــال اطالعــات بــا رعایــت همــه جوانب و بــدون ایجاد 
 اختــالل درفعالیــت هــای روزمــره بانــک درحــال انجام اســت.

به گفته معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک توســعه تعاون ، 
دومین مرکز داده بانک در مراحل ســاخت ســازه قرار دارد و طی سال 

آینده به خدمت بانک در خواهد آمد. شــیخ زاده درتشــریح بخش دوم 
راهبــری دیجیتــال اعالم کرد: برای اجرای برنامه ها و ارتقای عملیات 
بانکی نیاز بود که سیســتم های ســخت افزاری بانک ارتقا یابند و یا 
برخی از آنها تعویض شوند. به همین منظور یک سوم رایانه های بانک 

 تعویض شد و نوسازی باقیمانده رایانه های قدیمی در حال انجام است.
وی اعالم کرد:همکاران بخش فناوری در دوره شیوع کرونا نیز سخت در 
حال کار و فعالیت بودند. وی افزود: با توجه به ورود 120 نیروی جدید 
االســتخدام نیاز به تامین رایانه برای این تعداد نیرو بود که این مهم 
نیز انجام شده است.همچنین سیستم عامل تمام رایانه های بانک در 
 حال به روز رسانی است، که این اقدام سطح ایمنی را باالتر خواهد برد.

معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: دو بخش ارتقای سخت افزار 
و ســاخت مرکز داده نیاز به یک حلقه واســط داشت که ارتقای شبکه 
ارتباطی به عنوان پروژه تکمیلی تعریف شــد. وی بیان کرد: بخشــی از 
ارتقای کیفیت خدمات شــبکه ارتباطی نیازمند استفاده ازپهنای باند 
باالتر اســت که اقدامت مناســبی در این حوزه در حال انجام است که 
با اجرایی شــدن آن ســرعت عملیات بانکی ارتقا می یابد. شــیخ زاده 
درپایان گفت: با اجرای این پروژه ســه مرحله ای بســیاری از خدمات 
در فضای شــعبه و درفضای مجازی با کیفیت باالتر به مشــتریان بانک 

توسعه تعاون ارائه می شود.

پرداخت تسهیالت بدون ضامن در بانک قرض الحسنه مهر ایران
مدیرعامل بانک مهر ایران از پرداخت تسهیالت 

بدون نیاز به ضامن در این بانک خبر داد.
تأمیــن تضامیــن یکــی از چالش هایی اســت 
کــه متقاضیان دریافت تســهیالت بانکی با آن 
مواجهنــد. یافتن فردی معتبــر که حداقلی از 
شــرایط مورد پذیرش بانک ها را داشــته باشد و 
بپذیرد که ضمانت شما را بر عهده گیرد، سخت 
اســت. حال اگر قرار باشد برای مبالغ سنگین تر 
دو ضامن با چنین ویژگی هایی ارائه کنید، شرایط 

سخت تر هم می شود.
اگر بانکی عالوه بر اینکه شرایط ضامن را تسهیل 
کرده، به شــما تســهیالت بدون ضامن نیز ارائه 
کند و در صورتی که شما مشتری خوش حسابی 
باشید، از ارائه ضامن معاف شوید، چه حسی پیدا 
می کنید؟ اکنون بانک قرض الحســنه مهر ایران 
پیشــگام حذف ضامن برای دریافت تسهیالت 
و مالک قرار دادن اعتبارســنجی مشتری شده 

است.
در همین رابطه دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل 
بانــک مهر ایــران اظهار کرد: این بانک در حوزه 
دریافت تضامین  انعطاف بسیار باالیی نسبت به 
سایر بانک ها دارد. علتش هم این است که بخش 

قابل توجهی از مردم برای دریافت تســهیالت با 
مشــکل ضامن روبه رو هستند و همین موضوع 
باعث شده از دریافت تسهیالت محروم شوند یا 

با چالش جدی روبه رو شوند.
اکبــری افــزود: ما هم کارمند دولت و هم دارنده 
جواز کســب را به عنوان ضامن قبول می کنیم. 
در ایــن حوزه ما تابع مقررات اعالمی شــورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی هستیم، اما انعطاف 
به خرج می دهیم. طبق مقررات اعالمی شورای 
پول و اعتبار برای وام های تا 100 میلیون ریال 
یک ضامن و برای وام های بیشتر از 100 میلیون 

ریال باید دو ضامن بگیریم.
وی خبر خوشــی را برای مشتریان و متقاضیان 
تســهیالت اعالم کــرد: در حال حاضر ما بخش 
مهمی از تســهیالتمان را بدون ضامن پرداخت 
می کنیــم. اینکه شــخصی از این تســهیالت 
برخوردار شــود یا خیر، بــه رفتار مالی خودش 

و خوش حسابی فرد باز می گردد.
مدیرعامــل بانک مهر ایــران یادآوری کرد: 99 
درصد مشــتریان ما خوش حساب هستند و تنها 
یــک درصد آن ها اقســاط را بــه موقع پرداخت 
نمی کنند. ما پایین ترین نرخ مطالبات به مصارف 

را در شــبکه بانکــی به دســت آورده و بهترین 
عملکرد را در این حوزه داریم. در 5 ســال اخیر 
نــرخ مطالبات به مصارف بانک مهر ایران حدود 
یــک درصــد و حتی کمتر از یک درصد بوده که 
این نسبت هم در کشور هم در سطح بانک های 
بین المللی کم نظیر است. با توجه به این موضوع، 
به این نتیجه رسیدیم که نباید همه مشتریان را 

به یک چشم نگاه کنیم.
اکبــری در ادامه گفت: بررســی های ما نشــان 
می دهــد حــدود ۶0 درصــد مشــتریان مــا 
خوش حساب هستند، یعنی فارغ از الزام ضامن 
یا... به موقع نسبت به پرداخت تسهیالتشان اقدام 
می کنند. این بدان معنی نیســت که ۴0 درصد 
باقی مانده مشتریان خوش حساب نیستند؛ بلکه 

به آن معنی اســت که با توجه به فشــار ناشی از 
ضمانتی که به بانک سپرده اند، نسبت به پرداخت 
اقساط اقدام می کنند و البته در بین این ها نیز یک 
درصد به موقع قسط خود را نمی پردازند. پس ما 
با سه دسته مشتری در این حوزه روبه رو هستیم.
وی درباره پرداخت تسهیالت بدون ضامن اظهار 
کــرد: با طبقه بندی مشــتریان خــود، برای آن 
دســته از مشتریان خوش حساب، مدل پرداخت 
تســهیالت بدون ضامــن را تعریف کرده ایم. به 
این ترتیب مراجعه به شــعبه نیز حذف می شود 
و در بستر الکترونیکی، پرداخت تسهیالت بدون 
ضامن صورت می گیرد و ضامن در حقیقت تبدیل 

به یک برگه چک می شود.
اکبری درباره شــرایط برخورداری از تسهیالت 
بــدون ضامــن گفــت: شــرط برخــورداری، 
خوش حســابی مشتری و امتیاز حساب اوست. 
در حقیقت مشــتری باید شرایط دریافت وام را 
داشته باشد و وام به وی تعلق گیرد. سپس باید از 
نظر وضعیت اعتباری، مشتری کم ریسکی تلقی 
شــود تــا بتوانیم صرفاً بــا اتکا به یک برگه چک 
و بــدون نیــاز به هیچ ضمانــت اضافه ای، به وی 

تسهیالت پرداخت کنیم. www.instagram.com/rozegarnews
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دیدار ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اعضا شورای شهر 
ســمنان / گروه اســتان ها: سوم آبان ماه سال 
1۴00، دکتــر دانائــی رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی اســتان ســمنان با حضور در شورای 
اسالمی شهرستان سمنان، با رئیس و تعدادی 
از اعضای این شــورا دیدار و گفتگو کرد.در این 
دیدار که دکتر پهلوان معاون توســعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی و دکتر رســتم زاده معاون 
غذاودارو دانشــگاه نیز حضور داشــتند، دکتر 
دانائــی بــا تبریک ایام مبــارک ماه ربیع االول 
و قدردانــی از حمایــت های بی بدیل مدیریت 
شــهری با این دانشــگاه، گفت: در طی دو سال 
اخیر و پس از بروز و شیوع بیماری کووید-19 
در کشــور و استان، نقش بی بدلیل سالمت در 
جامعــه و همچنین اقدامــات مهم و تأثیرگذار 
دست اندرکاران این حوزه، بر همگان به خوبی 

روشــن گردید و تمامی آحــاد مختلف جامعه 
با هر نوع تفکر و گرایش سیاســی و اجتماعی 
بــر اهمیت این موضوع، اتفاق نظر پیدا کردند.
دکتر دانائی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه در 
ســه سال گذشته و توسعه زیرساخت های های 
حوزه ســالمت در استان، توسعه آموزش عالی 
علوم پزشــکی و دوران بحران کرونا، همکاری 
ها و هماهنگی مناســب این دانشگاه با شورای 
اســالمی شــهر و شهرســتان و نیز شهرداری 
ســمنان، خاطر نشــان کرد: ما در کنار بحران 
کرونا، بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و دیگر بحران ها را نیز   پیش رو داریم که نیاز است 
به کمک تمامی دســتگاه های اجرایی به ویژه 
مدیریت شــهری، به مردم کمک های مقتضی 
صورت پذیرد.در ادامه موســوی رئیس شورای 

شهرستان سمنان با عرض خداقوت و قدردانی 
از تــالش ها و زحمات شــبانه روزی ریاســت 
دانشــگاه و تمامی مدافعان سالمت، بیان کرد: 
نقش پزشکان، پرستاران و تمامی کادر بهداشت 
و درمان در ماه های اخیر حیاتی و بســیار مهم 
بــوده و نه تنها در فضای فعلی متأثر از کرونا که 
مجموعه کادر درمانی کشــور در خط مقدم آن 
درگیر هستند، در همه زمان های دیگر نیز حفظ 
جســم و جان و عالوه بر آن روح و روان مردم 
به خدمات مجموعه پزشکی ارتباط مستقیمی 
دارد و شرایط بسیار سخت فعلی ارزش کار این 
عزیزان را دوچندان کرده است.موســوی افزود: 
شوراهای اسالمی شهر و روستا به واسطه ریشه و 
حمایتی که در بدنه جامعه دارند، می تواند عالوه 
بر توجه به توسعه زیرساخت ها بر اساس راهبرد 

درازمدت، کمک و نقش موثری در مدیریت بهتر 
و ســریعتر بیماری منحوس کرونا داشته باشند 
که امیدواریم با کمک یکدیگر بتوانیم در راستای 
توانمندســازی و خدمت شایسته به مردم گام 
برداریم.در ادامه مســئولین حوزه ســالمت و 
شــورای شهرستان درخصوص مسائل مختلف 
فــی مابین و موضوعات مشــترک و پیرامونی 
بــه بحــث و تبادل نظر پرداختــه و تصمیمات 
الزم نیز اتخاذ گردید.در پایان این نشســت از 
طرف شــورای اســالمی شهرستان سمنان، به 
نمایندگی از تمامی شــهروندان، از دکتر دانائی 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان سمنان و 
دکتــر گوهری، دکتــر جندقی، دکتر پهلوان و 
دکتر رســتم زاده معاونین دانشــگاه با اهدای 

لوح سپاس قدردانی شد.

کرد: معاون بهره برداری برق غرب اظهار 

درشرکتبرقمنطقهایغرب نصبسیستمخنککنندگیترانسفورماتور
کرمانشــاه / گــروه اســتان ها: معاون 
بهره برداری شــرکت بــرق منطقه ای 
غــرب از طراحــی و نصب سیســتم 
خنک کنندگــی ترانســفورماتور بــا 
استفاده از سیستم لوله کشی و کنترل 
اتوماتیک پاشش آب در پست 230.۶3 
کیلوولت ســرپل ذهاب و  صرفه جویی 
3 هزار و ۶۴0 مگاوات ســاعتی انرژی 
تحویلــی به مشــترکین در اســتان 
کرمانشــاه خبر داد.مهندس  سیامک 
محمدی حسینی  گفت: با توجه به بروز 
حادثه و خروج ترانســفورماتور قدرت 
شماره یک پســت 230.۶3 کیلوولت 
سرپل ذهاب، بار پست مذکور در حدود 
۸0 مــگاوات از طریق ترانســفورماتور 
قدرت شــماره 2 تأمین شد که به دلیل 
باال بودن بار منطقه و قدیمی بودن این 
ترانســفورماتور، برنامه ریزی های الزم 
جهــت کاهــش و جابجایی بار ترانس 
صــورت پذیرفت.وی افــزود: در این 
راستا جابجایی بار خطوط سرپل ذهاب 
و قصرشــیرین از روی باسبارهای ۶3 

کیلوولت انجام و در حدود 30 مگاوات 
از بــار منطقه ســرپل ذهاب از طریق 
خطوط ارتباطی ۶3 کیلوولت با پســت 
230.۶3 کیلوولت اسالم آباد به صورت 
مستقیم تأمین شد.مهندس حسینی 
با اشــاره به اینکه حــدود 50 مگاوات 
از بار منطقه قصرشــیرین و گیالنغرب 
می بایســت از طریق ترانس شــماره 

2 تأمین شــود، خاطرنشــان ساخت: 
به دلیل باال بودن بار ترانس نســبت به 
حالت عادی و افزایش دمای آن به مرز 
حدود 90 درجه ســانتیگراد و با وجود 
در مدار بودن فن های ترانس به صورت 
دائم می بایســت تــا راه اندازی ترانس 
جدیــد، تدابیری برای خنک ســازی 
ترانس شــماره 2 و پیشگیری از اعمال 

خاموشــی در حــدود 10 مگاوات در 
روز بــا توجه به گرمای شــدید هوای 
منطقه اندیشــیده و اجرا شود.معاون 
بهره برداری برق غرب ابراز داشــت: لذا 
طرح خنک ســازی ترانس شماره 2 با 
استفاده از احداث حوضچه ذخیره آب 
و طراحی سیســتم اتوماتیک پاششی 
آب به صــورت اضطراری به این صورت 
کــه بــر روی قســمت فوقانــی تمام 
رادیاتورهــای این ترانس، لوله کشــی 
به صــورت قطــره بارانی نصب و در زیر 
رادیاتورهــا نیــز حوضچه های فلزی 
طراحی، ســاخته و اجرا شد.وی افزود: 
ســپس با نصب یک دستگاه کف کش 
در منبــع آب نســبت بــه پمپاژ آب به 
داخل لوله ها و برگشت مجدد به صورت 
ســیرکوله و پمپاژ آب برگشتی از هدر 
رفــت آب جلوگیــری به عمــل آمد و 
همچنیــن یک عــدد تانکر ذخیره آب 
بــرای مواقع اضطراری در مجاورت آن 
نصب شــد.مهندس حسینی در ادامه 
با اشــاره بــه اینکه با راه انــدازی این 

طــرح دیگر احتیاجی به در مدار بودن 
دائــم فن های ترانس نیســت و فن ها 
به صــورت نوبتی هر ۶ ســاعت یکبار 
در مــدار قرار می گیرند، بیان داشــت: 
دمای روغن ترانس و ســیم پیچ آن نیز 
در حــدود 15 درجه نســبت به حالت 
عــادی ترانــس کاهش یافت و با توجه 
بــه اینکه کاهش مناســبی در دمای 
روغن ترانس قدرت شــماره 2 تا زمان 
بهره برداری از ترانس جدید داشــتیم 
از اعمال هرگونه خاموشــی اضطراری 
به مشــترکین نیز پیشــگیری به عمل 
آمد.معاون بهره برداری شــرکت برق 
منطقــه ای غرب در پایان گفت: میزان 
صرفه جویی حاصل از اجرای این طرح 
جلوگیــری از اعمال حدود 10 مگاوات 
خاموشــی 20 کیلوولت در 1۴ ساعت 
از شبانه روز طی مدت 2۶ روز است که 
به عبارتی معادل صرفه جویی 3 هزار و 
۶۴0 مگاوات ســاعت انرژی تحویلی به 
مشترکین بوده و با اعتباری بالغ بر 350 

میلیون ریال اجرا شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

طی مراسمی صورت گرفت؛

 تجلیل از افتخار آفرینان قرآنی 
 در استان خراسان رضوی
 و مسابقات بین المللی 

قرآن کریم
مشهد / محمدرضا رحمتی

اختتامیه مرحله اســتانی چهل و چهارمین 
دوره مسابقات قرآن کریم و تجلیل از افتخار 
آفرینان استان در مسابقات بین المللی برگزار 
شــد.همزمان با والدت با ســعادت حضرت 
محمدمصطفی)ص( و امام جعفر صادق)ع(، 
اختتامیه مرحله اســتانی چهل و چهارمین 
دوره مســابقات قرآن کریم و تجلیل از 3 نفر 
از افتخارآفرینان اســتان در مســابقات بین 
المللــی قرآن کریم با حضور معاون مدیریت 
و هماهنگی امور زائران اســتانداری خراسان 
رضوی و مســئولین اســتانی در مهدیه امام 
خامنــه ای)مدظله العالی( مشــهد برگزار 
شد.در این مراسم حجت االسالم والمسلمین 
محمد احمــد زاده در خصوص ویژگی های 
پیامبر اعظم )ص( با استفاده از آیات و روایات 
برای حضار گفت و افزود: رســول اکرم )ص( 
تجســمی کامل از  قرآن و نمونه کاملی است 
که خداوند موجودی را کامل تر از او نیافریده 
اســت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان 
رضوی افزود: پیامبر )ص( فضای بی تفاوتی 
جامعه اسالمی را به فضای محبت و همکاری 
تبدیل کرد و ما نیز با استفاده از سیره و روش 
پیامبــر )ص( می توانیم جامعه اســالمی را 
از رخــوت خارج کنیــم و موجب اتحاد امت 
اسالمی شویم.در ادامه حجت االسالم جمال 
ایــزدی با بیان اینکه چهل و چهارمین دوره 
مســابقات قــرآن کریم اوقــاف  با ثبت نام 3 
هــزار نفر از اســتان برگزار شــد؛ گفت: این 
مســابقات در 9 رشته قرائت تحقیق، قرائت 
ترتیــل، حفــظ کل، 20، 10 و 5 جزء ، اذان، 
دعاخوانی، تفســیر، هم خوانی و همسرایی 
برگزار شد.وی گفت: از مسابقات شهرستانی 
۷0 نفر به مرحله استانی راه یافتند و در مرحله 
استانی 3۴ نفر به مرحله نیمه نهایی کشوری 
راه پیــدا کرده اند.معاون فرهنگی اجتماعی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
گفت: در این مراسم نفرات اول تا سوم تجلیل 
می شوند؛ همچنین در سال گذشته سه نفر 
از نخبگان قرآنی اســتان در مســابقات بین 
المللی افتخار آفریدند که در این مراســم از 
ابن افراد تقدیر و تجلیل می شــود از جمله 
رضا گلشاهی رتبه اول رشته حفظ کل در سی 
و هفتمین دوره مســابقات بین المللی قران 
کریم جمهوری اســالمی، احسان محمدی 
رتبه اول رشــته قرائت ترتیل مسابقات بین 
المللی قرآن کریم جمهوری اسالمی و علیرضا 
بیژنی رتبه اول قرائت تحقیق مســابقات بین 
المللی قران کریم کشــور بنگالدش.گفتنی 
اســت در مرحله اســتانی چهل و چهارمین 
دوره مسابقات قرآن کریم در بخش برادران در 
رشته حفظ کل محمد خاکپور و داود خلوصی 
از مشــهد و حســام فیوضی از تربت حیدریه 
مقام اول تا سوم را کسب کرده اند، در رشته 
حفظ 20 جز سعید قره داشی، حسن حسین 
زاده، سیدحمیدرضا جاوید شفیعی از مشهد 
رتبه اول تا ســوم را کسب کرده اند.در رشته 
حفظ 10جزء ســیدمهدی سجادی، محمد 
کمالی رســتگار و حســنعلی احمدی مقدم 
از  مشــهد رتبه اول تا ســوم را کسب نمودند. 
در رشــته حفظ 5 جزء محمد تفضلی نژاد از 
مشهد، مصطفی سلیمان پور از  تایباد و حسن 
محمدزاده از مشهد و در رشته قرائت تحقیق 
هادی اسفیدانی مشهد و حمید حق طلب از 
مشــهد و پیمان کاظمی از کاشمر رتبه های 
اول تا ســوم را از آن خود کردند. در رشــته 
قرائت ترتیل سیدحامدحســینی از مشهد، 
علی ابراهیمی از ســبزوار و سلمان حصاری 
از نیشابور و در رشته اذان حسین اسدیان از  
تربت حیدریه، بهروز ساعد از مشهد و محمد 
آزادیان از تربت حیدریه رتبه های اول تا سوم 
را کســب کرده اند.در بخش خواهران نیز در 
رشــته حفظ کل رویا فضائلی و سیده سمانه 
محروقی از مشهد و مریم پورواعظیان شرقی 
از نیشــابور  و در رشــته حفظ 20 جزء علیه 
مهدوی نیا و فاطمه دروگر از مشهد  و  مریم 
محمــود آبادی از نیشــابور رتبه های اول تا 
سوم را کسب کردند.در رشته حفظ 10 جزء 
زهره عشقی، حکیمه باالل و مهدیه ظریفیان 
طاهری از  مشهد و در رشته حفظ 5جزء الهه 
سرافرازی از تربت جام، مرضیه عباسی و زهرا 
اصغری از مشهد رتبه های اول تا سوم را کسب 
کردند.در رشــته قرائت تحقیق فاطمه زهرا 
ندافــی از گناباد، مرضیه میرزائی پور و آمنه 
محمدی شــادان از مشهد و در رشته قرائت 
ترتیل ســیده معصومه حسینی آقا ملکی از 
مشهد، نسرین جوانبخت دیزاوندی از قوچان 
و ســمیه خاتمی نســب از نیشابور رتبه های 

اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان 
خبر داد؛

کسن کرونا  آغاز تزریق دوز سوم وا
در گلستان

گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی گلستان گفت: تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا در گلستان آغاز شده و تاکنون ۷00 نفر از 
کادر درمان دوز سوم را دریافت کردند.عبدالرضا 
فاضل  در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان 
اظهارکرد: تزریق دوز سوم کرونا در گلستان آغاز 
شــده و تاکنون ۷00 نفر از کادر درمان دوز ســوم 
را دریافت کردند.رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
گلســتان افزود: روند شــیوع کرونا در گلســتان 
همچنان کاهشــی اســت و هم اکنون 1۷9 بیمار 
در مراکز درمانی اســتان بســتری هستند.فاضل 
توضیح داد: روز گذشــته 2۴ مورد بســتری در 
کل بیمارســتان های استان داشتیم و روند ثبات 
بیماری همچنان برقرار است.طبق گفته وی طی 
هفته گذشــته 9 فوتی کرونایی در اســتان ثبت 
شــده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
تأکید کرد: با روند رعایت پروتکل های بهداشتی 
و واکسیناســیون پیک ششــم را در استان تجربه 
نخوایم کرد.فاضل اضافه کرد: تاکنون یک میلیون 
و ۶۸0 هزار دز واکسن در استان تزریق شده که ۸0 
درصد مردم اســتان یک دوز واکسن و ۴0 درصد 

مردم استان دو دوز واکسن دریافت کرده اند.

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران 
عنوان کرد؛ 

 انجام بازنگری در ساختار 
شرکت گاز استان ایالم 

ایالم / گروه اســتان ها: مدیر مهندســی ساختار 
شــرکت ملّی گاز ایران گفت: ساختار شرکت گاز 
اســتان بر اساس قابلیت های موجود و طرح های 
توســعه ای بازنگری می شــود.مجید کشاورز در 
بازدیــد یک روزه از شــرکت گاز اســتان ایالم و 
در دیــدار بــا مدیرعامل و اعضای هیُات رئیســه 
شــرکت گاز استان ایالم اظهار داشت: باتوجه به 
اینکه عملیات گازرســانی شــهری و روستایی در 
اســتان ایالم در مراحل پایانی است و می بایست 
ساختاری متناسب با فعالیت های آتی شرکت بر 
مبنای خدمات رســانی و ارتقای کیفی خدمات 
به ذینفعان بازآراریی و بازنگری شــود.وی افزود: 
افزایش خدمات در شــرکت گاز اســتان ایالم از 
طریق راه اندازی واحدهای صنعتی عمده از جمله 
نیروگاه برق مهران، پتروشیمی و کارخانه سیمان 
دهلــران و چندیــن پروژه صنعتی دیگر در آینده 
نزدیک فراهم اســت که ایجاد تناسب بین میزان 
خدمات دهی به ذینفعان و ســاختار شــرکت با 
هدف چابک سازی و افزایش بهره وری در دستور 

کار مهندسی ساختار قرار می گیرد.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

خرید عرصه مسکن مهر آپارتمانی 
هشتگرد برای نفر اول اختیاری است 

البرز / گروه استان ها: عضو هیئت مدیره شرکت 
عمران شــهرجدید هشــتگرد در خصوص نحوه 
فروش و قیمت گذاری واحدهای مســکونی مهر 
شهرجدید هشتگرد گفت: خرید عرصه واحدهای 
این شهر برای متقاضیان اول کامال اختیاری است 
و هیچ اجباری وجود ندارد قیمت گذاری بر اساس 
قوانین جاری همانند سایر شهرهای جدید کشور 
توســط کارشناسان رســمی دادگستری انجام 
می شــود. محمد علی حاجــی زاده در خصوص 
عرصــه واحدهــای ویالیی مهر گفت: بر اســاس 
مصوبه  شــورای مســکن که توسط وزیر وقت راه 
و شهرســازی در ســال 92 ابالغ گردیده، خرید 
عرصه پروژه های ویالیی برای متقاضیان بصورت 
خودمالک و اساساً از شروط قرارداد واگذاری بوده 
است.عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید 
هشتگردافزود:  باوجود شفافیت مصوبه قانونی در 
راستای نحوه قیمت گذاری و فروش عرصه، هیئت 
مدیره شرکت عمران برای متقاضیانی که پرداخت 
نقدی داشــته باشــند 30 درصد تخفیف اعمال 
میکند و برای کســانی  که کلیه بدهی های اعیان 
خود را تا پایان پائیز سالجاری تسویه نمایند این 
رقم به ۴5 درصد تخفیف خواهد رســید. حاجی 
زاده افــزود: در زمــان حاضر عرصــه  واحدهای 
ویالیی با میانگین ۸0 میلیون تومان و واحدهای 
آپارتمانی هم با میانگین 25میلیون تومان عرضه 
می شــود که عواملی همچون موقعیت، وســعت 
پالک، تعداد واحدها و متراژ واحد و.. .، در تعیین 
درصد قدرالســهم مشاعات مالک عمل است که 
توســط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و 
اعالم می شــود.وی افزود: شــرکت عمران نهایت 
اهتمام و توجه را به متقاضیان مساکن مهر داشته، 
به گونه ای که اجحافی به متقاضیان عرصه تحمیل 
نشــود.عضو هیئت مدیره شــرکت عمران افزود: 
دولت برای متقاضیان  معرفی شــده از ســازمان 
های حمایتی مثل بهزیســتی و کمیته امداد نیز  
تخفیفــات ویژه را خارج از تخفیفات موجود قائل 
شده و مجموعه شرکت عمران هم مکلف به اجرای 
آن بوده و تمامی درآمدهای حاصل از فروش عرصه 
بحساب خزانه دولت واریز می شود.حاجی زاده در 
پایان اظهار داشت: خدمات مسکن مهر شهر جدید 
هشتگرد بر بستر الکترونیک یا حضوری است که 
امیدواریم در شــرایط کرونا از فرصت ایجاد شده 

در بستر الکترونیک استفاده نمایند.

استانها 6
خبر ويژه

گلســتان / گروه اســتان ها: در جلســه ای با حضور مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان مشــکالت مخابرات مرکز استان بررسی شد.در 
جلسه ای که با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی برگزار شد مسائل 
و مشــکالت اداره مخابرات شهرســتان گرگان بررســی شد. دکتر 
غالمعلی شهمرادی که در جمع مدیر ، روسا و کارشناسان مخابرات 
گرگان سخن می گفت : الویت را در سرعت بخشیدن به رفع خرابی 
هــا دانســت و افــزود : با توجه به رونــد رو به بهبودی که در اجرای 
فرآیند ها مشــاهده می شــود امیدواریم بتوانیم سرعت رفع خرابی 
ها را به حداقل برســانیم .وی با اشــاره به بهینه ســازی تجهیزات و 
نگهداری مناسب از آنها بعنوان عامل موثر در خدمات رسانی بهتر 
گفت : بازدهی و راندمان عملکرد با وجود تجهیزات سالم و به روز 
بیشــتر شــده و در نتیجه استفاده مطلوب و نگهداری بهینه از آنها 

باید مورد توجه قرار گیرد .مدیر مخابرات منطقه گلستان استفاده 
حداکثری از ظرفیت منابع انســانی را خواســتار شــد و گفت  : با 
توجه به برنامه توســعه مخابرات و  افزایش دایری  ، بیشــتر از قبل 
نیاز اســت رویکرد ها تغییر کرده و با اجرای طرح های زود بازده 
و تشــویقی نســبت به تحقق اهداف برنامه ریزی کرد .وی استفاده 
از توان کارگزاران را نیز موثر دانســت و افزود : دایری تلفن ثابت و      
ad  ، کاهش الوصولی ها و تشــویق روســتاییان به استفاده از تلفن 
ثابت از جمله کارهایی است که کارگزاران باید در این موارد تالش 
خود را بیشتر کرده  و نتایج فعلی را به حد مطلوب تری برسانند .در 
پایان این جلسه راهکارهای پیشنهادی توسط کارشناسان بررسی 
و پس از تبادل نظر دســتورات الزم از ســوی مدیر مخابرات منطقه 

گلستان صادر و بر اجرای به موقع آنها تاکید شد .

طی جلسه ای انجام شد؛

گلستان با حضور مدیر منطقه بررسی مشکالت مخابرات مرکز استان 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

ح های نیمه تمام است اولویت شرکت شهرک های صنعتی تکمیل طر
مشهد / محمدرضا رحمتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: اولویت 
این شرکت شناسایی و اتمام اجرای طرحهای نیمه تمام در شهرکها 
و نواحی صنعتی استان است که باید برای به بهره برداری رسیدن 
آنها تالش جدی و مســتمر  مدیران شــهرکها و نواحی صنعتی را 
شــاهد باشــیم .علی بهرامی زاده در نشستی با اعضای هیات مدیره 
شــرکت و مدیران شــرکتهای خدماتی و شهرکها و نواحی صنعتی 
استان افزود: مدیران موظف هستند در مدت 15 روز همه طرحهای 
نیمه تمام در شهرکها و نواحی صنعتی را اعالم و طی نشست های 
کارشناســی ، تعیین تکلیف کنند.رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شــرکت شــهرکهای صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: نشستهای 
مربوط به کنترل طرحهای نیمه تمام نیز باید در شهرکها و نواحی 
صنعتــی با حضــور مدیران آنها و مدیران محتــرم محلی برگزار و 
گزارش مربوطه به آن تهیه شــود. وی راهبرد و سیاســت روشــن 
وزیــر محترم صنعــت، معدن و تجارت را احیای واحدهای صنعتی 
راکد و نیمه فعال دانســت و گفت: در شــهرکها و نواحی صنعتی 
موظف به پایش شرایط کلیه طرح های  واحدهای صنعتی مستقر 
هستند و باید واحدها و کارگاه های راکد یا طرحهای نیمه تمام را 

شناســایی و عارضه یابی کنند.وی افزایش ســطح اراضی در اختیار 
شــهرکها و نواحی صنعتی را از دیگر اولویتهای شــرکت شهرکهای 
صنعتی خراســان رضوی برشمرد و افزود: در شرایط کنونی توسعه 
شــهرک صنعتی مشــه )کالت( ، ایجاد نواحی صنعتی بیزه ، زاوه ، 
گناباد2 ، یونسی، اسحاق آباد، سروالیت و گرماب و پیگیری توسعه 
شهرک صنعتی خیام و ناحیه صنعتی جغتای از اولویتهای شرکت 
اســت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: 

زیرســاختهای شــهرک صنعتی شماره 5 مشهد نیز تکمیل شده و 
هم اینک برای یکهزار هکتار از اراضی این شهرک متقاضی سرمایه 
گذاری وجود دارد اما یکی از اشــکاالت عمده آن وجود معارضین 
است که با پیگیری حقوقی و قضایی ، موضوع را پیگیری می کنیم 
.علــی بهرامــی زاده برخورد قانونی و قاطعانه بخشــهای حقوقی و 
حراســت شــرکت با موارد مربوط به تضییع حقوق بیت المال، عمل 
به تکالیف ســازمانی، تنظیم گری و ارجاع مشــکالت شــهرکها و 
نواحی صنعتی به بخشــهای تخصصی شرکت، مستندسازی موارد 
و تسهیل گری را از سوی مدیران شهرکها و نواحی صنعتی استان 
مورد تاکید قرار داد.وی اظهار داشــت: کمیته دولت الکترونیک در 
شــرکت تشــکیل شده اســت و درصدد ایجاد پنجره واحد و سامانه 
هوشــمند اســت تا همه فعالیتها در حوزه های اداری و تجاری در 
یک واحد انجام شــود که این مهم نخســتین گام در مسیر تسهیل 
گری خواهد بود که ان شااهلل در سطح کشور هم عملیاتی می شود 
.وی تســهیل گری در حوزه واگذاری اراضی در شــهرکهای صنعتی 
را ضروری دانســت و گفت: باید تحلیل گذشــته نگر و تحلیل آینده 
نگر در سیستم واگذاری اراضی و زیرساختهای شهرک ها و نواحی 

صنعتی ، سرلوحه کار قرار گیرد.
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعالم کرد: در شهر تهران بنا بر آمار اعالم شده 
ســاالنه چهار هزار نفر به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم به دلیل آلودگی هوا 
جان خود را از دست می دهند.در زمینه کاهش آلودگی هوا قانون داریم اما این 

قانون یا حتی قانون هوای پاک نیاز به بازنگری دارد.
سردار محمد حسین حمیدی افزود: حمل و نقل عمومی تهران وضعیت نامناسبی 
دارد و عمر اکثر این دستگاه ها باالی 12 سال است، همچنین هر موتورسیکلت 
ســه برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می کند.معاینه فنی و مســائل این چنین از 
مواردی بود که در جلســه با نمایندگان مجلس خواســتیم به آن ورود کنند تا 

در آینده شــاهد ادامه وضع موجود نباشــیم.حمیدی گفت: ساخت و سازهایی 
که در شــهر رخ می دهد می تواند ســبب ترافیک شود که در همین راستا پلیس 
باید مکانیزم های هوشمند در اختیار داشته باشد تا از اداره سنتی پایتخت جدا 
شــود.به گفته وی محدودیت شــبانه کرونایی مزید بر علت ترافیک عصرگاهی 
در پایتخت اســت.وی افزود: طرح ترافیک باید به دوران قبل از کرونا برگردد یا 
متناسب با شرایط فعلی شود، پیک شروع ساعت کاری ادارات تأثیر در ترافیک 
دارد این در حالیســت که هنوز مدارس بازگشــایی نشــدند و برف و بارانی در 

تهران نیامده است.

رئیس پلیس راهور پایتخت اعالم کرد؛

لودگی هوا فوت ساالنه 4 هزار نفر در تهران به دلیل آ

خبر ویژه

یادداشت

كوتاه از جامعه

الیحه ای اختصاصی برای جامعه معلمان  

اداریمشمولرتبهبندیمعلماننمیشوند بازنشستگانوکادر
مجلــس شــورای اســالمی در ماه های 
اخیر به بررســی جزئیــات الیحه رتبه 
بندی معلمان پرداخته بود و نمایندگان 
نیز بر این موضوع تأکید کرده بودند که 
نظام رتبه بندی صرفا ویژه معلمان است 
و باید از قانون مدیریت خدمات کشوری 
کامال مجزا مطرح شــود و به صورت یک 
نظام مورد تأکیــد قرار گیرد. همچنین 
در ایــن نظــام رتبه بندی، مســئله هم 
ترازی حقــوق معلمان با اعضای هیئت 
علمی مطرح و و مقرر شــده بود مبنای 
الیحه رتبه بندی بر اســاس مربی معلم، 
اســتادیار معلم، دانشــیار معلم و استاد 
معلم باشــد که مبنای حقوق و مزایای 
آن هــا در این رویکرد حداقل ۸0 درصد 
حقوق اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها 
باشد که هم رتبه و هم سابقه آنها هستند. 
آنچــه که در موضــوع الیحه رتبه بندی 
معلمان مورد توجه اســت، پرسش هایی 
است که قطعاً اگر پاسخی برای آنها وجود 
داشته باشد و شفافیت در این باره بیشتر 
شود، مسیر اجرای طرح هموارتر خواهد 
شــد. همان طور که برخی نمایندگان و 
همچنیــن رئیس مجلس تأکید کردند؛ 
اجرای این الیحه بار مالی زیادی به دنبال 
دارد و در صــورت تأمین نشــدن منابع 
مورد نیاز، کار بر زمین می ماند. پرســش 
دیگری که مطرح می شــود، این اســت 
که ایــن الیحه اختصاص به کدامیک از 
گروه های فعال در نظام آموزش و پرورش 
دارد؟ برخی می گویند این الیحه نه فقط 
معلمان، بلکه بازنشستگان و کادر اداری 
مدارس را نیز شــامل می شــود، این در 
حالی است که طبق بند های اولیه الیحه 
رتبه بندی معلمان، این طرح و اجرای آن 
باید صرفا معطوف به معلمان باشد. پس 
از آنکه ســه مــاده اول الیحه رتبه بندی 
معلمان در جلســه علنی هفته گذشــته 
مجلس به تصویب رسید، این الیحه برای 
بررسی بیشتر سایر بند هایی که به گفته 
رئیس مجلس با ایراداتی رو به رو بوده، به 

کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ارجاع شــد تا مجددا سایر بند ها و شش 
ماده دیگر بررسی و ایرادات برطرف شود 
و پــس از آن بــرای رای گیری مجدد به 

صحن علنی بازگردد.

کدام گروه ها مشمول رتبه بندی 
معلمان می شوند؟

شیوا قاسمی پور، نماینده مردم سروآباد و 
مریوان در مجلس شورای اسالمی و عضو 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
در این باره توضیح داد: الیحه رتبه بندی 
معلمــان صرفا مختــص جامعه معلمان 
اســت و بازنشســتگان آموزش و پرورش 
و سایر افراد مشمول این طرح نمی شوند. 
وی اضافه کرد: در موضوع بازنشسته های 
آموزش و پرورش بحث همســان سازی 
مطــرح اســت. رتبه بندی صرفــاً برای 
معلمان شــاغل به کار اســت و به منظور 
افزایش ســطح علمی معلمان و با هدف 
ارتقای دانش آنها نگاشته شده است؛ لذا 
موضوع اصلی در اجرای این الیحه، ارتقای 
جایگاه علمی معلم است و افزایش حقوق 

نیز بخشــی از این ارتقا اســت. در ارزیابی 
معلمان نیز همه جنبه ها مورد تأکید قرار 
گرفتــه اســت. وی در ادامه توضیح خود 
تاکید کرد: معلم باید آنقدر از آگاهی کافی 
برخوردار باشد که بتواند دانش آموز را نیز 
به لحاظ آموزشــی و تربیتی رشــد دهد. 
قاســمی پور درباره این پرســش که آیا 
کادر اداری مــدارس می توانند از مزایای 
طرح رتبه بندی معلمان بهره مند شوند؟ 
خاطر نشان ساخت: کادر اداری با آموزش 
سروکار ندارد و رتبه بندی، صرفا مختص 
معلمان اســت چرا که با دانش آموزان و 
بحث آموزش به طور مســتقیم سروکار 
دارنــد؛ بنابرایــن کادر اداری مــدارس 

مشمول این طرح نیستند.

وعده اجرایی شدن رتبه بندی 
معلمان به 10 سال قبل بازمی گردد 

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی همچنین درباره 
این موضوع که گفته می شود اجرای این 
الیحــه بــار مالی ســنگینی دارد و اقدام 
عجوالنه مجلــس یازدهم برای تصویب 

هر چه ســریع تر طرح کاری پوپولیستی 
است، اظهار کرد: رتبه بندی موضوع امروز 
و دیروز نیست، وعده اجرایی شدن آن به 
10 سال قبل بازمی گردد. مجلس یازدهم 
و کمیســیون آموزش نیز از اواخر دولت 
قبل، به دنبال اجرایی کردن آن بود. الیحه 
در ابتدا حدود یک صفحه و نیم بود و همه 
بند ها و مواد آن کامال کارشناسانه بررسی 
شده و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در شیفت های مختلف کاری، برای افزوده 
شــدن و یا اصالح بند ها و مواد الیحه، به 

بررسی آن پرداختند.

رئیس مجلس موافق بارگذاری الیحه 
برای امسال نبود

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اسالمی در ادامه اظهار 
کرد: خوشــبختانه اعضای کمیســیون 
آمــوزش دغدغه جدی دربــاره الیحه 
رتبه بنــدی معلمان دارند و همگی نیز از 
اعضای نظام آموزشی کشور هستند و با 
مسائل آشنایند. معتقدیم که اجرای این 
الیحه حقی برای معلمان است که از 10 

سال قبل بر زمین مانده و علی رغم همه 
مشکالت و شرایط به وجود آمده، تأکید 
بر اجرایی شــدن این الیحه بوده اســت. 
اتفاقــاً رئیس مجلــس مقاومت کردند و 
گفتنــد امســال بــا توجه بــه وضعیت 
بودجه ای این الیحه بارگذاری نشــود و 
گفتند در ســال آینده و پس از بررســی 
همه ابعاد آن بارگذاری شــود و ســپس 
به تصویب برسد، اما با اصرار نمایندگان 
مبنی بر اینکه باید امســال اجرایی شود، 
موافقت شد که در نیمه دوم سال جاری 
با هر میزان بودجه ای که وجود دارد، این 

الیحه اجرایی شود.

برای اجرا شدن رتبه بندی معلمان، 
اعتبار برای نیمی از سال وجود دارد

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی در ادامه افزود: 
در واقــع ایــن الیحه در ســال جاری، به 
صورت کامل اجرایی نمی شــود و اعتبار 
برای نیمی از سال وجود دارد. آنهایی که 
از بیرون می گویند اجرای آن با مشکل مالی 
روبروست، حرف درستی نمی زنند و اعتبار 
به اندازه کافی وجود دارد. عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در ادامه بیان کرد: ســایر مواد این الیحه 
نیــز به زودی اصالح می شــوند. در مورد 
ایرادی که وارد شد، قضیه از این قرار بود 
که در کمیسیون آموزش مجلس شورای 
اسالمی پنج رتبه از قبل برای معلمان در 
نظر گرفته شــده بــود و همه این رتبه ها 
مورد قبول افتاد به جز »استاد معلم« که 
اکنون در ذیل آن، ارتقای شغلی معلمان 
نخبه، سرآمد و کارآمد پیشنهاد شده است. 
بنابراین، مرتبه های آموزشیار معلم، مربی 
معلم، استاد معلم در نظر گرفته شده است. 
سایر بند ها و مواد الیحه، در جلسه بعدی 
کمیســیون آمــوزش که روز یکشــنبه 
اســت، به بحث گذاشــته می شود و امید 
 اینکه پس از بررســی های به عمل آمده، 

به تصویب برسد.

7جامعه

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

ح وزارت محیط زیست، دولت را بزرگ می کند طر
یک عضو کمیســیون کشاورزی مجلس یازدهم 
در مورد تشــکیل وزارت محیط زیســت، گفت: 
در فراکســیون محیط زیست مجلس کمیته ای 
تشــکیل شده اســت و این موضوع در آن کمیته 
تخصصی در حال بررســی است. باید ببینیم نظر 
کمیته تخصصی چه خواهد بود. به نظرم این طرح 

معایب و مزایایی دارد. 
ذبیح ا... اعظمی به چالش نظارت روی ســازمان 
محیط زیســت ایران اشــاره کرد و اظهار داشت: 
موافقان معتقدند که یکی از مشکالت ما این است 

که نمی توانیم از معاونان رئیس جمهور مثل ورزا 
مطالبه گری کنیم. هر چند که هر وقت اراده کنیم، 
این اشــخاص به کمیســیون ها یا صحن مجلس 
آمده و گزارش می دهند. اما گویی وزرا احســاس 

مسئولیت بیشتری می کنند. 
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآباد در مجلس 
شــورای اسالمی با استناد به سخنان اخیر رئیس 
جمهــور در دیــدار نخبگان، علما و اقشــار مردم 
کهگیلویــه و بویراحمد مبنی بــر انتقاد از ادغام 
جهاد ســازندگی با جهاد کشــاورزی و ضرورت 

احیای جهاد ســازندگی، گفت: بسیاری از ایده ها 
در کشور در حال بزرگ کردن دولت است. بعضی 
از دوســتان ما در مجلس شورای اسالمی طرحی 

به نام »وزارت روستا« ارائه کردند. 
عده دیگری نیز همین ماجرا وزارت محیط زیست 
را پیش کشیدند. قرار بر این بود که دولت کوچک 
شود یا دست کم در همین شرایط بماند نه اینکه 
هر روز خبر احتمال تشــکیل وزارت خانه و نهاد 
جدید را بشنویم. این نماینده مجلس در سخنانی 
در مخالفــت بــا ایده های دولت بزرگ، بیان کرد: 

بزرگ شدن دولت در شرایط فعلی بودجه کشور 
اصال جالب نیســت. ما باید منافع ملی را در نظر 
بگیریــم. بــه عنوان مثال بــرای حل بحران های 
محیط زیستی بودجه بیشتری به سازمان محیط 
زیســت اختصاص دهیم. با ایــن حال، همه این 
طرح ها در کمیته های تخصصی کمیسیون ها در 
حال بررسی باید منتظر ماند و تا طرح از کمیته به 
کمیسیون و از کمیسیون به صحن علنی مجلس 
برســد. احســاس می کنم بسیاری از این طرح ها 

موفقیت آمیز نخواهد بود.

وزیر بهداشت:

بخشی از جامعه بیمه درمانی ندارند 
وزیر بهداشــت با بیان اینکه بخشــی از جامعه هنوز از بیمه درمانی 
برخوردار نیســتند، در عین حال به افزایش هزینه های درمانی اشــاره 
کرد و گفت: بیمه در همه دنیا موضوع موثری است و با توجه به رشد 
دنیا در قســمت های مختلف، بیمه یک صنعت مترقی اســت و عمدتا 
در بیمه ســالمت با توجه به رشــد پزشکی و خدماتی که ارائه می شود 
و هزینه های هنگفت خدمات نظام سالمت، طبیعی است مردم بدون 

بیمه دچار مشکل شوند. 
بعد از انقالب در تاریخ ســوم آبان 13۷3 یک حرکت انقالبی تشــکیل 
بیمه ســالمت بود اما در طول این ســالیان، نتایج مورد نیاز را به دست 

نیاوردیم و به حرکت بیشــتری نیار داریم که بیشــتر به مردم خدمت 
کنیم.دکتر بهرام عین اللهی ادامه داد: پوشش جمعیت ما هنوز کامل 
نشــده اســت و بخشــی از جامعه از بیمه برخوردار نیستند؛ به ویژه در 
مناطق محروم رضایتی از این قضیه وجود ندارد و بخشــی از جامعه 
تحت پوشش نیست. از طرفی در خدمت هم هنوز دچار مشکل هستیم 
و خدمت فراگیر نیســت و نمی توانیم همه بیماری ها را پوشــش دهیم 
و عمدتا در بیمه پایه کار می کنیم و متاسفانه برخی بیماری ها حالت 
کاتاســتروف دارد و کســی که بیمار می شــود باید همه زندگی اش را 
بفروشــد تا بتواند از پس هزینه ها بربیاید.وی گفت: باید به ســمتی 

برویم که به قول مقام معظم رهبری فرد بیمار فقط درد بیماری داشته 
باشــد و مشــکل هزینه نداشته باشــد. پرداخت از جیب به ۴3 درصد 
رســیده اســت و این مشــکل باید برطرف شود و این یک تکلیف است. 
عین اللهی تاکید کرد: باید عدالت در دسترســی ایجاد شــود. پزشکی 
خانواده هنوز مغفول مانده اســت و هر حرکتی بدون پزشــکی خانواده 
بــرای مــا موفقیت ایجاد نمی کند و طرح های بزرگی در کشــور داریم 
مانند طرح تحول نظام ســالمت که منابع ما پنج یا شــش برابر شد اما 
پرداختی از جیب مردم افزایش یافته است. با تزریق منابع به تنهایی 

مشکل رفع نمی شود و نیاز به اقدامات عمده تر است.

 فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست:

 مردم به کمک 
محیط زیست بیایند

فرمانــده یــگان حفاظــت محیط 
زیســت در مورد حفظ و حراســت از 
جنگل ها، گفــت: همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند حفظ محیط 
زیســت یک فعالیت دینی و انقالبی 
است، و محیط زیست مربوط به یک 
دولت خاص نیست و متعلق به همه ی 
مردم است.سرهنگ جمشید محبت 
خانی افزود: یکی از مشکالت مهم در 
محیط زیست کشور حریق جنگل ها 
اســت، حــدود 13 درصد از مناطق 
چهــار گانه حوزه  طبیعی کشــور را 
محیط بانان پوشــش می دهند.وی 
گفت: در شــش ماه گذشــته 521۶ 
هکتــار از جنگل ها مورد حریق قرار 
گرفتــه اند کــه دلیل پنج درصد آن 
عوامــل طبیعــی ماننــد رعد و برق 
بوده اســت.وی در مورد آتش سوزی 
جنگل هــا، گفت: بیشــترین درصد 
آتش ســوزی ها عامل انسانی است 
کــه خود به دو دســته عمدی و غیر 
عمدی تقسیم می شود، که 1۸ درصد 
از 521۶ هکتــار عامل عمدی بوده 
است و افرادی با هدف تولید ذغال و 
تبدیل جنگل به منطقه مســکونی یا 
کشاورزی و ... اقدام به این کار کرده 
اند.وی افزود: افرادی که به طور عمد 
اقــدام به آتــش زدن جنگل و منابع 
طبیعی کرده اند توسط محیط بانان 
دســتگیر و تحویــل مراجع قضایی 
شــده انــد.وی گفت: بیــش از ۸2 
درصــد آتش ســوزی ها غیر عمدی 
است که به دلیل رعایت نکردن مردم 
در ســفر ها و گردشگری در طبیعت 
اتفاق می افتد، مانند روشــن کردن 
آتــش، رها کردن زباله در طبیعت یا 
گذاشتن شیشه نوشابه که با منعکس 
شدن نور در آن منجر به آتش سوزی 
می شود.وی افزود: از مردم تقاضا دارم 
در حفــظ جنگل ها و منابع طبیعی 
به محیط زیســت کمک کنند، و در 
صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی 
یا موارد از این دســت در جنگل ها یا 
منابع طبیعی با سامانه 15۴0 تماس 
بگیرند تا محیط بانان در کســری از 

ساعت خود را به محل برسانند.

یک نماینده مجلس:

 مدارسی موفق اند 
 که زنگ ورزش را 

2 برابر می کنند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات 
در مجلس شــورای اسالمی، گفت: 
30 درصد بچه های ما در کشــور از 
توده شکمی رنج می برند و همین امر 
می تواند مشکالت قلبی و عروقی و... 
برایشان ایجاد کند. مدارسی موفق اند 
کــه زنگ ورزش را دو برابر می کنند 
چرا که یکی از نیازهای حیاتی ما سواد 
حرکتی است.سید علی یزدی خواه، 
در مراســم رونمایی از طرح تحولی 
ســواد حرکتی دانــش آموزان دوره 
ابتدایی با رویکرد توسعه مهارت های 
بنیادین و ترویج سبک زندگی سالم، 
اظهار کرد: نرخ بهره وری در آموزش 
ابتدایــی باالترین نرخ بهره وری را با 
حــدود 90 درصد دارد. نرخ امید به 
زندگــی پیش از انقالب 52 آلی 53 
سال بود و اکنون به ۷5 سال رسیده 
و این یعنی آموزشــی که فرزندان ما 
ببینند قریب به ۷0 سال چراغ راهشان 
خواهــد بــود و این اهمیــت دوران 
)مقطع( ابتدایی اســت. یزدی خواه 
با بیان اینکه تمام مسائل به آموزش 
و پــرورش باز می گردد، تصریح کرد: 
معبر شهروندان مسئول، شهروندان 
ورزشــکار و شــهروندان هوشمند 
آموزش و پرورش اســت. بزرگ ترین 
غربالگری کشــور با سنجش دانش 
آموزان بدو ورود انجام شــد و امسال 
یــک میلیون و ۶00 هزار دانش آموز 
غربالگری شــدند. هــر ریالی که در 
وزارت آمــوزش و پرورش ســرمایه 
گذاری کنیم، شاهد آن در بهره وری 
آینده کشــور خواهیم بــود چرا که 
ورزش همگانــی، ورزش قهرمانــی، 
غــرور ملی و ... در آموزش و پرورش 
و به ویژه در ورزش رقم می خورد و از 
جمله انگیزه های بچه ها برای حضور 

در مدرسه زنگ ورزش است. 

 فضای مجازی 
فرصت یا تهدید

  دکتر محسن ربانی 
کارشــناس فرهنگ و 

ارتباطات
مشکالت  برخی 
ویژگی هــای  از 
جامعــه مــدرن 
و پســت  مدرن 
اســت و راه گریزی برای آن وجود ندارد؛ 
اما برخی از مشــکالت مربوط به انســان 
پســت مدرن است که با توجه به شرایطی 
که دارد به این مشکالت دامن می زند.مثاًل 
اگــر کــودکان در رابطه با فضای مجازی 
مشــکالتی دارنــد ایــن امر بــه والدین 
برمی گردد که آنها آدم های جامعه مدرن 
و پســت مدرن هســتند و حوصله رفتار با 
کودکان و زندگی کردن با آن ها را ندارند.

فضای مجازی محســناتی مانند شفافیت 
دارد که از بروز فسادهای مختلف اداری، 
اقتصــادی و...جلوگیری می کند، فضای 
مجازی همه افراد را درگیر کرده اســت؛ 
امــا کودکان به دالیــل متعدد درگیری 
بیشــتری با این فضا دارند و چون نیمی 
از جامعه را کودکان و نوجوانان تشــکیل 
می دهند و اگر اتفاقی بیفتد بازتاب آن در 
جامعه، کشور و فرهنگ مشخص می شود.

از طرفی به دلیل ارزشمندی کودکان در 
جامعه مدرن آنها زیر ذره بین هستند، در 
قــرن 21 کودکان از عضو کوچک جامعه 
به شــخصیتی مهم و ارزشــمند تبدیل 
شــدند همچنین آنها از نیرو مولد به نیرو 
مصرف کننــده تبدل شــدند و همین باال 
رفتن هزینه های کودکان ســبب شد که 
والدین نسبت به کودکان حساس تر شوند. 
درگیری کودکان با فضای مجازی از دو_ 
سه ســالگی شروع می شود که این مهارت  
اســتفاده از رسانه های نوین در کودکان، 
محاسن و آسیب های قابل توجهی دارد. در 
خردسالی عمده آسیب ها به رشد کودک 
برمی گردد، کودکان تا ســن بلوغ در رشد 
به سر می برد و تا سه سالگی مغز خردسال 
رشد می کند که استفاده بیش ازحد از این 
رســانه در سنین خردسالی باعث مختل 
شــدن این رشد می شــود. یکی دیگر از 
آســیب هایی این فضا برای کودکان دارد 
آسیب های اخالقی و وفور اطالعات است، 
آسیب وفور اطالعات به معنای این است 
که فرد تصور دانســتن می کند در حالی 
کــه اطالعات زیــادی ندارند و تبدیل به 
اقیانوســی به قطر یک انگشت می شوند. 
فضای مجازی همانند خیابانی اســت که 
از راننــدگان بی احتیاط تــا کودکی که 
قدم زنان به مدرسه می رود در آن هستند، 
فضای مجازی مجموعه ای از پکیج ها است 
که برخی از آنها مفید و برخی دیگر مضر 
هستند و باید بررسی شود که کدام بخش 
برای کودکان مفید اســت؛ زیرا کودکان 
۶0 مهــارت باید یــاد بگیرند که می توان 
از فضای مجازی در این راســتا اســتفاده 
کــرد. امروزه فضای مجازی کودکی را از 
بین برده است؛ زیرا کودک به میزان یک 
فرد بزرگ سال به اطالعات دسترسی دارد 
و با مباحثی مواجه می شــود که مناسب 
بزرگ ســاالن اســت و حتی اگر مفهوم 
آنها را متوجه نشــود اما به خاطر مواجه 
بــا آن اطالعات، آســیب اش را دریافت 
می کند. این امر منجر می شــود که روند 
رشــد کودک از بین برود و کودک بدون 
آنکه روند کودکی کاملی داشته باشد وارد 
فضای بزرگ ســالی می شود، یکی از علل 
بلوغ زودرس، اطالعاتی است که کودکان 
خارج از سنشــان با آن مواجه می شــوند.
دقت شــود که تأثیر رسانه های تصویری، 
آنی و سطحی است در حالی که رسانه های 
مکتوب تأثیری کند و عمیق درند، جامعه 
ایــران، بدون تجربه مدرنیته وارد پســت 
مدرن شده است و روال عادی ورود رسانه 
مکتوب و رسانه های تصویری را طی نکرده 
اســت به همین دلیل رســانه هایی مانند 
تئاتــر، کتــاب و... نمی تواننــد با فضای 
مجازی رقابت کنند. برای نهادینه شــدن 
یک فراورده مادی فرهنگی، سال ها زمان 
نیاز است به همین خاطر فرهنگ استفاده 
از فضای مجازی نیز سال ها طول می کشد 
تا نهادینه شود. یکی از اشتباهات والدین 
این اســت که اقتدار را باقدرت اشــتباه 
می گیرنــد؛ برای مثال مــادر باید مقتدر 
باشد و این اقتدار به معنا کتک زدن کودک 
نیســت بلکه به معنای این اســت که اگر 
می گوید فقط یک ساعت می توانی از تلفن 
همراه اســتفاده کنی تحت هیچ شرایطی 
نظرش عوض نشود. کودکان متوجه مرزها 
می شــوند اما این امر در صورتی است که 
مرز تعریف شود، نهی باید همراه با تشویق 
باشد همچنین برنامه ریزی برای کودکان 
نباید به صورت پادگانی باشد و باید برای 
اموری که نهی می شــود جایگزین فراهم 
شــود. همچنیــن باید توجه داشــت که 
تربیت به گفتن نیست بلکه به منش است.
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جنگل حرا؛

شناور در افسون درختان 
اسطوره ای

اگر دوست دارید سفری بروید که در عین واقعی 
بودن تنه بزند به سفری علمی تخیلی با من در 
این نوشته همراه شوید. سفر به جنگلی دریایی 
به اســم جنگل حرا؛ انبــوه درختانی که باید 
برای تماشایشان، سوار بر قایق از آبراهه هایی 
برانی و گاهی هم دســتی بکشی به برگ های 
براق و همیشه سبز درختان تا باور کنی واقعا 
 درخت اســت که میان شــوری آب روییده.
همانطور که قبال اشــاره شــد این جنگل در 
تنگه خوران بین جزیره قشــم و بخشــی از 
اســتان هرمــزگان، حد فاصل بین شــمال 
 جزیــره قشــم و بنــدر خمیــر قــرار دارد.
وقــت پایین آمــدن آب اگر بــه جنگل حرا 
برویــم، با تماشــای ریشــه های درهم رفته 
کــه ماننــد شــاخه های درخت هســتند، 
 افســون جنــگل در مــا حلــول می کنــد.

دیــدن جنگل حرا با چشــم منطق و علم در 
ساعت اول از لذت این سفر کم می کند؛ پس 
اول باید با ناخدای پرتجربه، این 200 کیلومتر 
جنگل را در حاشــیه شــمال غربی قشم ِسیر 
کنیم و در افســون درختان همیشــه ســبز 
حرا شــناور شــویم و بعد ســراغ چند و چون 
روییــدن درختــی در آب می رویــم و اینکه 
 چــرا به آن اکوسیســتم مانگــرو می گویند.
 همــه جانــدارن ماوا گرفتــه در جنگل حرا

زمــاِن باال آمــدن آب، درختان تا گلوگاه فرو 
می رونــد و در نــگاه اول به جنگلی شــناور 
می ماننــد. جنگل حرا که مرتب در جزر و مد 
دریا زیر آب فرو می رود و بیرون می آید، وقت 
 پایین رفتن آب ریشــه هایش پیدا می شــود.

اگــر خوش شــانس باشــیم، می توانیم وقت 
خشکی هم جنگل را ببینیم که در نگاه اول به 
نظر می آید بین انبوهی از چوب رشد کرده اند 
امــا این چوب هــا همان ریشــه های مرموز 
درختانند که آب شور دریا را در اطرف جنگل 
 معتدل کرده اند، یک آب شیرین کن طبیعی.

جنگل حرا جز در قشم در اطراف بندر الفت و 
بندر خمیر هم دیده می شوند و یک زیستگاه 
امن برای پرندگان مهاجر از مناطق گرمسیری  
اســت؛ مانند حواصیــل بزرگ، اگرت بزرگ، 
اگرت ســاحلی، حواصیل هندی، کفچه نوک 
تیز، ســلیم خاکستری، گیالنشــاه، کاکائی 
و… جــز پرندگان مهاجــر این جنگل محل 
زندگــی طیف رنگارنگی از آبزیان، پرندگان و 
دوزیستان است؛ مرغ ماهیخوار، حواصیل، لک 
لک، مرغابی و مرغ دریایی، خرچنگ، مارماهی، 
شیلو، کلینگ )نوعی صدف(، انواع قورباغه و… 
همه در این جنگل ماوا گرفته اند. مجموع همه 
این ها جنگل حرا قشــم را تبدیل به زیباترین 

مقصد گردشگری در ایران می کند.

گی های   گونه های گیاهی و ویژ
درختان جنگل چیست؟

حاال مدتی اســت که در افســون جنگل حرا 
شناور بودیم و اگر بخواهیم پا در دنیای علم 
بگذاریــم که از پیچیدگــی و زیبایی، کم از 
افسانه و اسطوره ندارد، باید بگویم جنگل های 
دریایــی در ســواحل مناطــق اســتوایی و 
نیمه استوایی رشــد می کنند و اکوسیستم 
شــگفت انگیز آن ها در جهان به نام عمومی 
 مانگرو و به نام علمی اوسینا مارینا مشهورند.
ایــن جنگل ها در ایران با نام حرا شــناخته 
می شوند؛ در بلوچستان به این درختان تمر 
و در بعضــی از نقــاط تول هــم می گویند و 
 در عربی هم شــوری و شــوره صدا می شود.
مانگرو اکوسیســتمی است تشکیل شده از 
زمین هــای مرطوب بین مناطق جزر و مدی 
دریا همراه با مجموعه هایی از گیاهان بی نظیر 
و جانوران منحصربه فرد مناطق ســاحلی و 
تاالبی. جنگل حرا در جزیره قشم و سواحل 
جنوبی اســتان هرمزگان از وســیع ترین و 
انبوه تریــن نمونه های اکوسیســتم مانگرو 
در دنیاســت و ایــن اهمیتــش را بــرای 
 پژوهشــگران از همه نقــاط دنیا باال می برد.
گیاهــان مانگرو نمی توانند دماي کمتر از 5 
درجه ســانتي گراد را حمل کنند و شــوري 
بین 20 تا 32 در هزار هم دلخواه آنان برای 
رشــد اســت. گیاهانی که جزو مقاوم ترین 
گونه ها هستند و با حداقل نیازها در سواحل 
دریا رشــد می کنند، به شــرطی که از گزند 
 انســان، این مخرب ترین جاندار روی زمین 

در امان بمانند.

گردشگری

شواهد حاصل از مطالعه محققان نشان می دهد ویروس کرونا می تواند به عروق 
مغزی مبتالیان حمله کرده و به آن ها آسیب برساند.

به گزارش  مدیکال اکسپرس، محققانی از مؤسساتی در آلمان، فرانسه و اسپانیا 
شواهدی یافته اند که نشان می دهد ویروس سارس-کوو-2 به سلول های اندوتلیال 
مغز حمله می کند. این گروه در مقاله خودمطالعه خود را بر روی مغز افرادی که 

بر اثر کووید-19 جان باخته اند، شرح می دهند.
 هم شواهد حکایتی و هم کار تیم هایی که روی تاثیر ویروس سارس-کوو-2 بر بدن 
انسان مطالعه می کنند، شواهدی از مشکالت عصبی پس از عفونت نشان می دهد. 
بیماران از دست دادن چشایی و یا بویایی را گزارش کرده اند و برخی از آن ها چیزی 
را تجربه کرده اند که به عنوان مه مغزی توصیف می کنند. تعداد کمی حتی دچار 

سکته مغزی یا تشنج شده اند و بسیاری از آن ها گیجی را تجربه کرده اند. با این 
حال تاکنون هیچ شواهد فیزیکی مبنی بر حمله ویروس به سلول های مغز وجود 
نداشته است، با این حال، محققان تصور می کنند که عالئم نتیجه التهاب در مغز 
در پاسخ به عفونت است. در این تالش جدید، محققان شواهدی پیدا کرده اند که 
نشــان می دهد ویروس به سلول های اندوتلیال در پوشش های مویرگ هایی که 
سد خونی/مغزی را تشکیل می دهند، حمله می کند؛ اولین شواهد از تاثیر مستقیم 
ویروس سارس-کوو-2 بر عروق مغز. نتیجه چنین حمالتی مرگ سلول ها و انسداد 

جریان خون در مغز بوده است.
این کار شامل مطالعه سلول های اندوتلیال عروق مغزی، سلول هایی که مویرگ ها 
را در سد خونی/مغزی پوشانده اند، از افرادی که بر اثر کووید-19 فوت کرده اند، 

بود. محققان شواهدی از سلول های مرده پیدا کردند که منجر به آنچه به عنوان 
»رگ های ارواح« توصیف می کنند، مویرگ هایی که هیچ خونی نمی تواند از طریق 
آن ها جریان داشــته باشــد، منجر به آسیب به مغز به دلیل اکسیژن و گرسنگی 
گلوکز می شود. به طور خاص، آن ها دریافتند که ویروس می تواند پروتئینی را در 
سلول های اندوتلیال تقسیم کند که منجر به مرگ سلول و تخریب رگ خونی 

می شود، فرآیندی به نام نکروپتوز.
در یک نکته خوش بینانه تر، محققان همچنین دریافتند که می توان از نکروپتوز 
در موش ها در حین عفونت جلوگیری کرد که نشان می دهد ممکن است بتوان 
از آن در انسان نیز جلوگیری کرد و امیدواریم از میزبانی از عالئم عصبی مرتبط با 

عفونت کووید-19 جلوگیری شود.

حمله کرونا به عروق مغزی مبتالیان

دریچه علم

این کتاب را شــکل دهنده ی جریان نظری فمینیســتی و به  طور خاص نقد ادبی فمینیســتی 
می دانند.اتاقی از آن خود از مشــهورترین کتاب های ویرجینیا وولف، نویســنده  انگلیسی است 
که توســط صفورا نوربخش ترجمه شــده و توسط انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده است. وولف 
این کتاب را در ســن ۴۷ ســالگی منتشــر کرد. این کتاب ویژگی های منحصربه فردی در نثر 
مقاله نویســی وارد کرد و خیلی ها این کتاب را شــکل دهنده ی جریان نظری فمینیســتی و به 
 طور خاص نقد ادبی فمینیستی می دانند. موضوع محرومیت های زنان قبل از ویرجینیا وولف 
هم وجود داشت. اما می توان گفت وولف اولین کسی است که این مسئله را بررسی و تحلیل 
کرده است.وولف این کتاب را بعد از سخنرانی های »زن و داستان« در »کالج نیوهام« و »کالج 
گرتن« در زمســتان اواخر دهه ی بیســت میالدی و بعد از نوشــتن مقاله ای با همین نام در در 

مجله ادبی »فوروم« در نیویورک نوشــت. اتاقی از آن خود یک ســال بعد از این ســخنرانی ها 
منتشــر شــد. در آن دوران وولف بیمار بود و در بســتر بیماری به فکر نوشــتن این کتاب افتاد. 
وولف درباره  نوشتن این کتاب می نویسد: »با چنان سرعتی می نوشتم که وقتی قلم به دست 
می گرفتم، مثل بطری آبی بودم که ســر و ته شــده باشــد. با نهایت ســرعتی که می توانســتم 
می نوشتم؛ بیش از حد سریع. حاال برای تصحیح آن نوشته ها باید زحمت بکشم، اما این روش 
به آدم آزادی عمل می دهد و اجازه می دهد از فکری به فکر دیگر بپرد.«ویرجینیا وولف یکی 
از تاثیرگذارترین نویســندگان قرن بیســتم است. مؤلف، ناشر و فعال حقوق زنان که در دوران 
زندگی پرتالطمش دو جنگ جهانی را پشــت ســر گذاشــت و تصمیم گرفت با سنگ هایی در 

جیب هایش به زندگی خود پایان دهد.

اتاقی از آن خود؛ کتابی که هر زنی باید بخواند

كرونا در 
خوابگاه  پسرا 

وجود نداره!
انتشار تصاویری از 
نگاه بهت زده وزیر 
بهداشت در بازدید 

از وضعیت نامناسب 
بهداشتی خوابگاه 

دانشجویی پسران، 
سوژه كارتونی از 

مهدی عزیزی در خبر 
آنالین شد.

كارتون 

"سرجوخه" اول سراغ خواننده قمارباز رفت 

نوبتتروریستهایاسرائیلهممیرسد
سریال "سرجوخه" از قسمت اول به سراِغ خواننده حاشیه ساز و اتفاقات 
ســایت های شــرط بندی و قمار رفت؛ حواشــی که در فضای مجازی هم 
بازتاب هایی به دنبال داشــت.در قســمت اول ســریال »ســرجوخه« به 
کارگردانــی احمــد معظمی بــه ماجرای چگونگی هدایت ســایت های 
شــرط بنــدی در داخل کشــور و ماجرای چگونگــی مهاجرت خواننده 
حاشیه ساز )مهراد جم( به ترکیه پرداخته شد. در این قسمت کیان یکی 
از شخصیت های اصلی سریال با پیشنهادی از سوی افرادی برای هدایت 
یک سایت شرط بندی روبه رو می شود.همچنین از نقش برخی کارگردانان 
و بازیگرانی که اسمی از آنها برده نمی شود در پشت پرده سایت های بِت 
ســخن به میان آمد. ســریالی که با نگاهی به فریب خوردن افراد ناآگاه 
مشهور شروع شد و قرار است در ادامه به اینفلوئنسرها و سایت های شرط 

بندی به شکِل محسوس تری پرداخته شود.
به نظر می رســد نمایِش چنین ماجرایی در رســانه ملّی که عمدتاً از روی 
ناآگاهی افراد صورت می گیرد بسیار سودمند باشد. سریالی که در قسمت 
اول نوید قســمت های جنجالی تری را داد و ســاخت چنین کارهایی باید 
در دســتور کار رســانه ملّی قرار بگیرد که در جهت آگاهی بخشی جامعه 
حرف های مهمی را به سمع و نظر مخاطبین خصوصاً نسل جدید برساند. 

»سرجوخه« با روایت دو قصه موازی، بـــه زندگی دو شخصیت غالمرضا 
و کیان کـــه از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزه ها و کشــمکش های 
متفاوت اند، می پردازد کـه هر دو در راه رسیدن بـه عشق موانع و اتفاقات 
زیادی سر راه شان قرار می گیرد. در مجموعه "سرجوخه" تالش شده برای 
اولین بار وقایع امنیتی که در ســال های اخیر رخ داده اســت به صورت 

نمایشــی با حضور بازیگران مطرح  روایت شــود. نکته جالب درباره نام 
ســریال که به خوبی با مضمون اثر مطابقت دارد این اســت که نام سریال 
به »ســرجوخه« های ترور که اسرائیل برای رسیدن به اهداف تروریستی 
خــود در منطقــه اجیر کرده اســت، اشــاره دارد همچنین در مقابل آن  
»ســرجوخه« های مقاومت که در کشــور و منطقه با خطر انداختن جان 
خود، امنیت را برای منطقه و کشور به ارمغان می آورند، معرفی می شوند.  
ســازندگان سریال استراتژیک »ســرجوخه« همان تیم سازنده سریال 
»خانه امن« هستند و باید دید این سریال جاسوسی چه اتفاقاتی را برای 
آنتن ســیما رقم خواهد زد؟»ســرجوخه« به کارگردانی احمد معظمی و 
تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در 30 قسمت ۴5 دقیقه ای هر شب ساعت 
20:۴5 روی آنتن شــبکه ســه سیما می رود.حمیدرضا محمدی، سامان 
صفــاری، آرش آصفی، نیلوفر کوخانی، نازنین کیوانی، عبدالرضا نصاری، 
هژیرسام احمدی، قربان نجفی، سوتالنا سوپیلنیاک، حبیب دهقان نسب، 
علی اوسیوند، پیام احمدی نیا، سیاوش گرجستانی، علیرضا جاللی تبار، 
حمیدرضا هدایتی، حســن اســدی، نیلوفر شهیدی، افسانه کمالی، مریم 
وحیدزاده، علی غالمی، پارســیا شکوری، مینو شیخان، احمد پورخوش، 

مهدی علیپور و صالح صارمی بازیگران این سریال تلویزیونی اند. 

پرده نقره ای 

 جشنواره های ملی و جهانی 
فیلم فجر ادغام می شوند

جشــنواره های ملی و جهانی فیلم فجر پس از پنج 
دوره برگزاری مجزا از سال آینده )1۴01( به صورت 

یکپارچه و واحد برگزار می شوند.
 محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و رئیس ســازمان ســینمایی با اعالم این خبر افزود: 
برگزاری همزمان این رویداد مهم و راهبردی سینمای 
ایران در ســالگرد جشن های فجر انقالب اسالمی با 
هــم افزایی ظرفیت ها، قطعا، فرصت های کاربردی 
مضاعفی را برای بهره مندی جامعه سینمایی، اقشار 
مختلف مردم، سینماگران و میهمانان خارجی فراهم 

می آورد.
وی ادامــه داد: همه ســاله در ســالروز انقالب و در 
پوشش جشن های متنوع آن شاهد حضور میهمانان، 
شخصیت های فرهنگی و سیاسی و حضور چشمگیر 
رســانه های خارجی در کشور هستیم. بدیهی است 
با برنامه ریزی های دقیق و هدفمند، جشنواره بین 
المللی فیلم فجر می تواند از این مزیت ها و فرصت 

ها بهره برداری نماید.

ممنوعیت تبلیغات با محتوای 
تشویق به خروج ارز از کشور

ســاترا با ارســال تذکر کتبــی، ممنوعیت نمایش 
تبلیغاتی که مشوق خروج سرمایه انسانی، فکری و 
مالی از کشور باشد را به رسانه های متخلف ابالغ کرد.

 در پــی تبلیغــات بنگاه های خرید ملک در خارج از 
کشور در برخی از رسانه های صوت و تصویر فراگیر، 
ســاترا با ارســال تذکر کتبــی، ممنوعیت نمایش 
تبلیغاتی که مشوق خروج سرمایه انسانی، فکری و 
مالی از کشور باشد را به رسانه های متخلف ابالغ کرد.

پیــش از ایــن ســاترا پیش نویس دســتورالعمل 
تبلیغاتــی اش را جهــت نظرخواهــی عمومی روی 

سایت خود منتشر کرده بود.
پس از نظرخواهی از متخصصان و جمع بندی نظرات، 
این دستورالعمل نهایی و به رسانه های صوت و تصویر 

فراگیر ابالغ خواهد شد.

خ« رصد آینده تولید محتوا در »چر

 محتوا حکمرانی می کند؟
ســی ودومین قســمت فصل هشتم »چرخ« به 
بررســی آینده  تولید محتوا در جهان اختصاص 

دارد.
 در این قسمت از »چرخ«، پویا پاک نژاد، مجری-

کارشــناس بخش  »تازه هــا« با صدرا مخملی، 
روزنامه نــگار دیجیتــال دربــاره ی تازه ترین 
خبرهای دنیای دیجیتال گفت وگو خواهد کرد. 
در بخش دیگری از »چرخ«، ســجاد اکباتانی، 
کارشناس حوزه ی کارآفرینی با مهدی صداقت، 
مدیرعامل خانه ی نــوآوری درباره ی حکومت 

محتوا در جهان آینده گفت وگو می کند. 
فصل هشتم مجله ی تصویری »چرخ« مهم ترین 
رویدادهای علم و فناوری و مســائل روزمره ی 
زندگی را با نگاهی تخصصی و به زبانی ساده و با 
حضور مســئوالن، کارشناسان، اساتید دانشگاه 

و نخبگان بررسی و واکاوی می کند.
»چــرخ« چهــار روز در هفته، از یکشــنبه تا 
چهارشــنبه، از ســاعت 19 به صورت زنده و 
به مدت 50 دقیقه از شــبکه ی چهار ســیما 
پخش می شــود. مجــری »چرخ« محمدرضا 
مقدســیان اســت و محمد جباری سردبیری 
برنامــه و الهه بهبودی تهیه کنندگی »چرخ« 

را بر عهده دارند.

»دینامیت« ، در صدر فروش 
فیلم های سینمایی امسال

فیلم ســینمایی دینامیت با 1۷ میلیارد فروش، 
در صدر فروش فیلم های سینمایی سال 1۴00 

قرار گرفت.
 ســینمای ایران پس از یک ســال و نیم رکود 
در حالی در انتظار رونق گرفتن گیشــه اســت 
کــه »دینامیت« بــا فروش بیش از 1۷ میلیارد 

تومان پرفروش ترین فیلم سال تاکنون است.
از ابتدای تیر امسال که فیلم »دینامیت« باالخره 
پس از کش و قوس های فراوان راهی اکران شد تا 
جبران شکست پنج فیلم اکران نوروزی را کند، 
چهــار مــاه می گذرد و بجز همین فیلم کمدی 
بقیه فیلم هایی که اکران شــدند، نتوانستند در 
حد مطلوب مخاطبی جذب کنند و حاال چشم 
امید سینمادار ها به »قهرمان« اصغر فرهادی و 
نیز »گشت سه« است که البته مشخص نیست 
تکلیــف این فیلم دوم با وجود داشــتن پروانه 

نمایش چه می شود.
در ســامانه مدیریت فروش و اکران فروش سال 
1۴00 تاکنون حدود 2۶ میلیارد تومان با حضور 
بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر تماشــاگر 

ثبت شده است.
بــه دلیل شــرایط کرونایــی فیلم هایی که از 
ابتدای امســال روی پــرده رفتند همچنان در 
برخی ســینما ها در حال اکران هستند، ولی از 
بیــن فیلم هایی که مدتی قبل روی پرده رفتند 
»دینامیت« ســاخته مســعود اطیابی تاکنون 
1۷ میلیــارد و ۴30 میلیــون تومــان فروش 
داشــته و فیلم »درخت گــردو« به کارگردانی 
محمدحســین مهدویان نیز دو میلیارد و ۷00 

میلیون تومان بلیت فروخته است.

فرهنگ و هنر


