
سخنگوی وزارت امور خارجه:

پول های بلوکه شده ایران به تدریج درحال آزادسازی است

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

  ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در مورد اخبار منتشــر شــده 
مبنی بر اینکه سه و نیم میلیارد دالر از پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده 
و وارد چرخه اقتصادی شده است و اینکه این پول ها مربوط به دارایی ها بلوکه شده ایران 

در کدام یک از کشورهاســت و آیا وزارت خارجه این مســائل را تأیید می کند، گفت: عموما 
گر  در مورد این مسائل اطالعات ریزی از سوی وزارت خارجه داده نمی شود و بانک مرکزی ا

 | صفحه 2 مصلحت بداند در این زمینه اطالع رسانی می کند و مسائل را در میان می گذارد...

دستور وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی؛

 هر سه ماه لیست 
ابربدهکاران را منتشر کنید

صفحه 3 
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رئیس جمهور:

  می توان روابط ایران و ترکیه را 
به سطح همکاری های 

بین المللی رساند
     رئیــس جمهــور روابــط نزدیــک ایــران و ترکیــه را 
بــه نفــع صلــح و ثبــات در منطقــه دانســت و گفــت: 
همکاری های منطقه ای دو کشور باید به همکاری 
در عرصــه بین المللــی تبدیــل شــود و ایــن نــوع 
تعامالت با توجه به جایگاه مهم دو کشور می تواند 

در معادالت جهانی مؤثر باشد...

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه:

ح  مهلت ثبت نام در طر
نهضت ملی مسکن 

تمدید شد
     یک مقام مسئول گفت: در پی افزایش 
تقاضای تمدید مهلت ثبت نام در سامانه 
نهضت ملی مسکن، مهلت نام نویسی در 

این طرح تمدید شد...  | صفحه 3  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

خبر بد درباره حقوق کارگران 

  مجلسی ها 
دست به کار شدند

3

 قیر رایگان
امسال هم رانتی شد

4

 ارتباط اختالل خواب
با تشدید عوارض جدی 

کووید ۱۹
8

 کسب درآمد
با جان مردم

7

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   آ
تامین ۱۱46۹ مجموعه پکیج انشعاب آب با کنتور دیواری و زمینی در اقطار 

مختلف برای شهرهای استان گیالن به شماره مناقصه ج/۱400/۱2

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن

 نوبت دوم

:شرکت آب و فاضالب استان گیالن با کد اقتصادی 411184746598 و شناسه ملی 10720161277 گزار 1-نام دستگاه مناقصه 
2-موضوع مناقصه:تامین 11469 مجموعه پکیج انشعاب آب با کنتور دیواری و زمینی در اقطار مختلف برای شهرهای استان گیالن.

کنندگان:کلیه تولیدکنندگان و یا تامین کنندگان معتبر در خصوص انجام موضوع این مناقصه واجد شرایط میباشند. 3-شرایط شرکت 
ــر تــا تاریــخ 1400/9/1 از طریــق ســایت ملــی  4-مهلــت و محــل دریافــت دعوتنامــه مناقصه:متقاضیــان شــرکت در مناقصــه میتواننــد حداکث
رگانــی ایــن شــرکت  مناقصــات کشــور اســناد را دریافــت یــا بــه نشانی:رشــت،جنب پــارک قدس،شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیالن،امــور باز

مراجعــه نماینــد.
: بودجه منابع جاری 5-محل اعتبار

6-قیمــت خریــد اســناد:200/000ریال بــه حســاب شــماره 1-12222222-43-2902 بانــک انصــار شــعبه شــهدای گمنــام رشــت بنــام شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان گیــالن

رگانــی فاکــس و تاییدیــه دریافــت گــردد و اصــل فیــش واریــزی در پــاکات  7-تصویــر فیــش واریــزی بابــت خریــد اســناد مناقصــه بــه امــور باز
مناقصه)پاکــت ب(گذاشــته شــود.

ــارد و هشــتصد و پنجــاه و دو  ــد ارجــاع کار بــه مبلــغ 3/852/965/350 )ســه میلی :مبلــغ تضمیــن فراین کار ــغ تضمیــن فراینــد ارجــاع  8-مبل
میلیــون ونهصــد و شــصت و پنــج هــزار و ســیصد و پنجاه(ریــال میباشــدکه بــا اعتبــار ســه مــاه و قابــل تمدیــد بــرای ســه مــاه دیگــر و بــه یکــی از 
انــواع ذیــل مــی باشــد:ضمانتنامه بانکــی از بانکهــای دولتــی یــا خصوصــی کــه مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران باشــد در وجــه 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن یــا واریــز نقــدی بحســاب شــماره 6-12222222-43-2902 بانــک انصــار شــعبه شــهدای گمنــام رشــت.به 
پیشــنهادهای فاقــد امضاء،مشــروط،مخدوش،فاقد ســپرده و ســپرده هــای مخــدوش یــا ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقرر،چــک شــخصی و چــک 
شــرکتی،چک مســافرتی و نظایــر آن و همچنیــن پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــای مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

9-محــل تحویــل پیشــنهادها:پاکتها حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1400/9/13 بــه دبیرخانــه ســتاد ایــن شــرکت بــه نشــانی مذکــور 
تحویــل و رســید دریافــت گــردد.

10-هزینه دونوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11-زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 1400/9/14 می باشد.

کارت ملی الزامی است. 12-جهت دریافت اسناد مناقصه داشتن معرفی نامه و 
 WWW.abfa-guilan.ir:و آدرس سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان گیالن http://iets.mporg.ir: کشور نشانی سایت ملی مناقصات 
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آیا با سونامی تورم وافزایش قیمت ها 
روبرو خواهیم بود؟

   مرتضی افقه 
رئیــس گــروه اقتصاد دانشــگاه   

چمران اهواز
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در  

شــرایط فعلی تبعات بسیار 
سنگینی دارد. دولت تحت 
تاثیــر القائــات و تفکرات 
برخــی اقتصاددانــان معتقد به بازار آزاد ، تصمیم 
گرفته یارانه کاال های اساســی را حذف کنید، در 
این رابطه مجلس نیز همگام با دولت با این موضوع 
موافقــت کــرده، در حالی این افراد به هیچ عنوان 
تجربه های گذشــته را در نظر نگرفته اند.در زمان 
دولت محمــود احمدی نژاد و آغاز طرح هدفمند 
کردن یارانه ها نیز چنین شــعار های پرطمطراقی 
داده شــد، مبنی بر اینکه با آزادســازی قیمت ها، 
عدالــت یارانــه ای تحقق خواهــد یافت و مردم با 
دریافــت یارانه نقدی قدرت خریدشــان افزایش 
خواهد یافت، این درحالی اســت که منابع حاصل 
از هدفمند کردن یارانه ها به جیب دالالن و عده ای 
خــاص رفت، در مقابل با حذف یارانه های دولتی، 
قیمت ها با افزایش روبرو شــدند و بعد از گذشــت 
چند صباحی ارزش یارانه نقدی صفر شــد و تنها 
تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها، برای مردم باقی 
ماند.با گذشــت ۱۲ سال از اجرای هدفمند کردن 
یارانه هــا نه تنها ریالی بــه مبلغ یارانه های نقدی 
اضافه نشده، بلکه این یارانه کفاف یک وعده ناهار 
یک خانواده معمولی ســه نفره را نیز نمی دهد، اما 
در مقابل با آزادسازی قیمت ها تورم افسارگسیخته 
طــی دهــه ۹۰ اقتصاد ایران را ویران کرد و ســوء 
مدیریت های بســیاری که در دولت های مختلف 
شــاهد بودیم، اقتصاد را در آشــفته ترین وضعیت 
ممکن خود قرار دارد.اگر قرار باشــد که قیمت ها 
با افزایش روبرو باشد، اما در مقابل به ۶۰ میلیون 
نفر از جمعیت، نفری ۱۱۰ هزار تومان یارانه داده 
شــود، این مبلغ یارانه با توجه به ســرعت تورم در 
کوتاه تریــن زمان ممکن ارزش خود را از دســت 
می دهد، اما آن چیزی که برای مردم باقی می ماند، 
تورم فزاینده است که روز به روز آن ها را به سوی 
فقر مطلق نزدیکتر می کند.دولت محل تورم را در 
جای اشتباهی جستجو می کند. درحالی که اغلب 
اقتصاددان هــا بــرای کنترل تورم کاهش تقاضا را 
نسخه پیچی می کنند، به اعتقاد من به مشکل در 
بخش عرضه اســت، تا زمانی که عرضه در اقتصاد 
افزایش پیدا نکند و پاسخگوی تقاضا نباشد، ما با 
تورم باال روبرو خواهیم بود و سیاست های مختلفی 
کــه در این رابطــه نیز برای مهار تورم و نقدینگی 
اتخاذ می شــود، همگی محکوم به شکست خواهد 
بود.با آزادسازی قیمت کاال های اساسی با سونامی 
تــورم و افزایش قیمت ها روبرو خواهیم بود. یارانه 
۱۱۰ هــزار تومانی به هیــچ عنوان جوابگوی نیاز 
مردم نیست و آن ها با این مبلغ دو کیلو برنج بیشتر 
نمی تواننــد بخرند، حال چگونه می خواهند تمام 
کاال های اساسی که یارانه به آن ها تعلق می گیرد 
را با این ۱۱۰ هزار تومان پوشــش بدهد، بنابراین 
این سیاست که تمامی یارانه هایی که دولت برای 
معیشــت مردم می پردازد حذف شده و قیمت ها 
آزاد شــود و در مقابل آن نیز یارانه نقدی به مردم 
داده شود، محکوم به شکست است، زیرا این مبلغ 
یارانه کفاف افزایش قیمت ها را نخواهد داشــت و 
ما با تورم بسیار شدیدی در آینده مواجه خواهیم 
شــد.اگر آزادسازی قیمت های مختلف در دستور 
کار دولت قرار داشته باشد، به زودی با ابر تورم روبرو 
خواهیم بود.از گوشه و کنار افزایش دوباره قیمت 
بنزین شــنیده می شــود، هرچند که این موضوع 
دائما تکذیب شــده، اما در دفعه قبل نیز اول این 
اخبار منتشر شد و بعد بنزین را گران کردند، حال 
اینکــه دولت بخواهــد حامل های انرژی را اصالح 
کند، وضعیت اقتصادی بســیار وخیم خواهد شد، 
چرا که زیرســاخت های الزم برای انجام این کار 
وجود ندارد.در ایران آزادســازی قیمت ها چیزی 
جزء حیف و میل منابع نیست، چراکه منابع حاصل 
از اصــالح یارانه ها به جای اینکه ضرف اصالح زیر 
ساخت ها و امور توسعه ای شود، خرج امور جاری 
می شود و دست آخر نیز منابع یا حیف و میل شده یا 
به جیب عده ای رانت خوار و دالل می رود؛ بنابراین 
اجــرای این طرح ها هیچ نفعی برای مردم ندارند 
بلکه وضعیت آن ها را نســبت به گذشته سخت تر 
خواهد کرد. در چنین شــرایطی باید برای اجرای 
اصالحــات اقتصادی محتاط بــود، زیرا هرگونه 
خطای سیاســت گذاری می تواند، عواقب جبران 
ناپدیری را به دنبال داشــته باشــد و موجبات یک 
موج تورمی شدید را پدید آورد، بنابراین برای انجام 
چنین جراحی های اقتصادی باید در شرایط ثبات 
اقتصادی اقدام کرد، به بیان دیگر اجرای اصالحات 

ساختاری نیاز به آرامش دارد.

11 دستور رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با قاچاق
 رئیس قوه قضاییه دســتورات ۱۱ گانه به مســئوالن 
عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه 
با قاچاق صادر کرد و به ســازمان بازرســی کل کشــور 
ماموریت داد تا از امروز بررســی کند که کدام یک از 
دســتگاه ها، از قوه قضاییه تا دیگر نهادها به درســتی 

وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام ندادند.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای 
در شورای  عالی مسئوالن قضایی اظهار داشت: گفت: در 
مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری 
نیستیم و مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد بلکه باید به 
دنبال حل واقعی مسئله باشیم و تالش کنیم تا معضلی 
که ســالیان درازی است گرفتار آن شده ایم و به کشور 

ضربه می زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.
وی افــزود: امروز رئیس جمهور و همکارانش در دولت 
تمام تالش و توان خود را برای حل مشــکالت مردم و 
ارتقای نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از جلب رضای 

خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی مردم ندارند.
وی خاطرنشــان کرد: کار اجرایی ســخت اســت و در 
شــرایطی که مشــکالت بسیار  باشد و مشکالت در هم 
تنیده و عقب ماندگی های زیادی وجود داشــته باشد، 
کار ســخت تر می شــود و در چنین شرایطی همه باید 
هر چه در توان داریم برای کمک به دولت بکارگیریم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بر حسب 
وظیفه ذاتی و قانونی و بر اســاس تأکیدات و انتظارات 
مقــام معظم رهبری وظیفــه خود می داند با کمک به 
دولت در حل مشــکالت بــاری از دوش مردم بردارد، 
افزود: برای حل مشــکالت باید به یک فهم مشترک از 

مسائل و راهکارهای واحد برسیم.
محســنی اژه ای بر لزوم گفت و گوی بیشــتر با دولت و 
مجلس تأکید کرد و گفت: اگر هر سه قوه به درک واحدی 
از مشکالت و راه حل آنها نرسند و هر کدام بخواهند راه 

خود را بروند مسائل حل نمی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به برگزاری هفت نشســت 
رییس قوه قضائیه با کمیســیون های مجلس در چهار 
ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه دیروز خود با اعضای 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و افزود: در قانون 
اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد 

می تواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند.
محسنی اژه ای افزود: از سال ۵۹ تاکنون که این قانون 
و آیین نامه آن اجرایی شــده هنوز ممکن اســت یک 
تعریف مشــترک درباره مفهوم شــکایت، طرز کار و یا 
نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به 
خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: مجلس شورای اسالمی یکی 
از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشــور می داند و 
در قــوه قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که 
یکی ســازمان بازرسی اســت که بر اساس اصل ۱۷۴ 
قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.
محســنی اژه ای اظهارداشت: دیوان عدالت اداری هم 
بر اســاس قانون اساســی مسئول بررسی تصمیمات و 

بخشنامه های دولت است که به شکایات مردمی در این 
حوزه رسیدگی می کند و ما باید بررسی کنیم چگونه 
می توانیم ظرفیت این مجموعه ها با ظرفیت مجلس را به 
گونه ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری ها 

نقش موثری در اصالح امور داشته باشند.
وی ادامه داد: مجلسی ها از دیرباز گالیه داشتند که بر 
اســاس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص هایی انجام 
می دهند و آن را برای رســیدگی به قوه قضاییه ارجاع 
می دهند و یا گزارش هایی از ســوی کمیســیون اصل 
۹۰ به دســتگاه قضایی ارجاع می شود که نتیجه آن ها 

معلوم نیست.
محسنی اژه ای تصریح کرد: طبعاً همکاران ما در دستگاه 
قضایــی نیــز نظراتی در این خصــوص دارند و یکی از 
بســترهایی که می توان در این خصوص هم اندیشــی 
کرد تا به یک فهم مشــترک و راه حل دقیق برای هم 
افزایی ظرفیت ها و پیشگیری از موازی کاری ها و خنثی 
کردن اقدامات دســتگاه ها رســید، گفتگو و برگزاری 

نشست های مشترک است.
رئیــس قوه قضاییه گفت: دســتگاه قضــا با دولت نیز 
برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره مسائل بحث و 
تبادل نظر دارد و از جلسات سران قوا به عنوان یکی از 
بســترهای هم اندیشی برای رسیدن به فهم مشترک 
درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آن ها بر اساس 

مالک های مورد اجماع یاد کرد.
محســنی اژه ای اضافه کرد: در جلسات سران قوا که از 
آغاز دولت سیزدهم به جز یک نوبت، هر هفته شنبه ها 
به صورت مستمر برگزار شده، بحث و تبادل نظر شده 
که کدام مشکالت ناشی از اشکاالت ساختاری و کدام 
یک مربوط به ضعف قوانین و دســتور العمل ها و کدام 

یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصالح هستند.
رئیس دســتگاه قضا از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت 
امروز کشــور یاد کرد و گفت: یکی از اولویت های نظام 
که مقام معظم رهبری سالهاســت بر آن تأکید دارند و 
هم خنثی کننده نقشه ها و تحریم های دشمنان و هم 
به استقالل واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم 

کمک می کند، تولید است.
محســنی اژه ای افزود: دولت ســیزدهم رونق و جهش 
تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی کاهش مشکالت 
معیشتی و اقتصادی مردم می داند و قوه قضاییه و مجلس 
هم باید دولت را در این عرصه یاری کنند و باید ببینیم 

چه وظایفی در این زمینه برعهده ماست.
رئیس دستگاه قضا از قاچاق کاال و ارز به عنوان یکی از 
موانع تولید یاد کرد و گفت: مسلماً یکی از از پدیده های 
شــومی که بر تولید داخلی تأثیر می گذارد و می تواند 

بعضی وقت ها تولید را فشل کند، قاچاق است.
وی ادامه داد: مسئوالن همواره به دنبال مقابله با قاچاق 
بوده اند، اما با این وجود گفته می شود که در طول سال 
میلیاردها تومان قاچاق انجام می شــود که عدد قابل 
توجهی اســت و اگر بخواهیم همان مســیر گذشته را 

ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمی گیریم.

یادداشت
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سیاست 2

ح شد در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطر

 ضرورت تثبیت تنظیم بازار در بخش
کی  مواد غذایی و خورا

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره 
ســپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی در 
صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ مقرر شد مدیر عامل 
صندوق توسعه ملی مصوبات الزم در این زمینه 
را اخذ و به اجرا درآورد.  جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن وزیر جهاد 
کشــاورزی گزارشی از وضعیت تنظیم بازار مواد 
غذایی و خوراکی ها با توجه به تقسیم کار جدید 
و تفویض اختیارات و اقدامات مناسبی که دراین 
حوزه با مشارکت فعال بسیج و بازرسان وزارتخانه 
های جهادکشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت 
انجام شــده، بیان کرد. وزارت جهاد کشــاورزی 
همچنیــن در گزارش های جداگانه ای، وضعیت 

توزیــع مرغ و تخم مرغ را با قیمت های مصوب و 
تحت نظارت، از طریق سامانه هوشمندی که به 
تازگی با عنوان »بازرگام« راه اندازی شده، تشریح 
کرد. پس از ارائه گزارش وزارت جهادکشاورزی 
مقرر شــد تنظیم بازار در بخش مواد غذایی به 
گونه ای باشــد که شاهد افزایش قیمت نباشیم 
و قیمت ها تثبیت شــود. همچنین در این جلسه 
بر تقویت صندوق تثبیت بازار ســرمایه از طریق 
منابع قانونی ازجمله صندوق توسعه ملی تاکید 
شد. در ادامه این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی 
گزارشــی از اقدامات خــود در تنظیم بازار ارز و 
چگونگی نظارت بر مبادالت ریالی فعاالن حوزه 
بــازار ارز ارائــه کرد و مقرر شــد اقدامات در این 

زمینه با قدرت ادامه یابد.

وزیر علوم:

گشایی همزمان دانشگاه ها  امکان باز
 وجود ندارد

وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاوری با بیان اینکه در حال 
حاضر امکان بازگشایی همزمان همه دانشگاه ها وجود 
ندارد، گفت: در زمینه بازگشــایی حضوری دانشگاه ها 
تابع نظر ستاد ملی کرونا هستیم.  محمدعلی زلفی گل 
درباره بازگشــایی حضوری دانشــگاهها اظهار کرد: در 
این زمینه ما تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا 
هســتیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه 
شــرایط دانشگاه ها یکسان نیســت، گفت: بسیاری از 
دانشــگاه ها از خوابگاه های اجاره ای بهره می بردند که 
پس از شیوع پاندمی ویروس کرونا این خوابگاه ها تغییر 
کاربری دادند، با توجه به این وضعیت به دانشگاه ها اجازه 
داده شد با اولویت بندی به ترتیب از تحصیالت تکمیلی 
دکترا و ارشــد و سپس کارشناسی، امکانات نرم افزاری 
و ســخت افزاری خود را ارزیابی و نســبت به بازگشایی 

حضوری دانشــگاه ها اقدام کنند. زلفی گل در پاسخ به 
این سوال که آیا زمانی مشخص برای بازگشایی حضوری 
دانشــگاه ها نمی توان تعیین کرد، عنوان کرد: در حال 
حاضر بخشــی از دانشــجویان ارشد و دکترا به صورت 
حضوری در دانشگاه ها حضور می یابند که این مسئله 
در حال توسعه است. اما اینکه یک مرتبه بخواهیم همه 
دانشگاه ها به صورت حضوری بازگشایی شود، امکانپذیر 
نخواهد بود.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت اصلی 
وزارت علوم را ســالمت دانشــجو  عنوان کرد و گفت: در 
زمینه بازگشایی حضوری، دانشگاه با دانشگاه متفاوت 
اســت، برای مثال دانشــگاه تربیت مدرس که فقط از 
دانشجویان ارشد و دکتری بهره می برد جمعیت بیشتری 
را تحت پوشش آموزش حضوری دارد، لذا نمی توان یک 

تصمیم قاطع برای همه دانشگاه ها اتخاذ کرد.

گزارش

سخنگوی وزارت امور خارجه:
 

پول های بلوکه شده ایران به تدریج درحال آزادسازی است
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان 
اعالم کرد که آقای گروســی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به زودی به تهران سفر 

می کند.
صبــح روز دوشــنبه ســعید خطیــب زاده 
ســخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاســخ 
به سوالی مبنی بر اینکه رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده که 
از زمــان روی کار آمدن دولت جدید در ایران 
ارتبــاط چندانی بین وی و دولت جدید ایران 
وجود نداشــته و ایــن موضوع را حیرت انگیز 
خوانده اظهــار کرد: البته من تصور نمی کنم 
اظهاراتی که مورد اشــاره قرار گرفت منتسب 
به آقای گروســی باشــد و آقای گروسی گفته 
باشــد. آقای گروســی مــراودات نزدیکی با 
دوستان ما در سازمان انرژی اتمی و همچنین 
نمایندگی ایران در وین دارند. از ایشــان برای 
ســفر به تهران دعوت شــده است. تاریخی در 
این زمینه مشخص شده و منتظر پاسخ ایشان 
نسبت به تاریخ مشخص شده هستیم. ایشان 

به زودی به ایران می آیند.
وی همچنیــن با بیــان اینکه مراودات ایران و 
آژانس مثل همیشــه بین دو طرف در جریان 
است و دو طرف با یکدیگر ارتباط دارند، تصریح 
کرد: اگر آقای گروسی نسبت به تاریخ مشخص 
شده پاسخ بدهند ایشان در سفر به تهران عالوه 
بر دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با 
وزیر خارجه آقای امیرعبداللهیان نیز دیدار و 

رایزنی خواهند کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
اخبار منتشــر شــده مبنی بر اینکه سه و نیم 
میلیارد دالر از پول های بلوکه شــده ایران در 
خارج از کشور آزاد شده و وارد چرخه اقتصادی 
شده است و اینکه این پول ها مربوط به دارایی ها 
بلوکه شده ایران در کدام یک از کشورهاست و 
آیا وزارت خارجه این مسائل را تأیید می کند، 
گفت: عموما در مورد این مسائل اطالعات ریزی 
از ســوی وزارت خارجه داده نمی شود و بانک 
مرکزی اگر مصلحت بداند در این زمینه اطالع 
رسانی می کند و مسائل را در میان می گذارد.
وی ادامه داد: همان طور که پیش از این گفته ام 
ما منابع متعددی در خارج از کشور داریم که 
در حال آزادسازی تدریجی آن ها هستیم و اگر 
امروز کاالهای اساســی وارد کشور می شوند 
به این معنی اســت که این پول ها به صورت 
تدریجی در حال آزادشــدن هستند و آن ها از 

یک منبع نبوده اند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 

این ســوال که گفته شده تعدادی از نیروهای 
یمنی برخی از کارمندان محلی سفارت آمریکا 
در یمن را در محل سفارت آمریکا به گروگان 
گرفته اند و آیا در این زمینه ایران اطالعی دارد 
و نیروهای یمنی در این زمینه با ایران صحبت 
کرده، گفت: من جزئیاتی از آنچه که شما اشاره 

کردید ندارم.
وی ادامــه داد: آنچــه که می دانم این اســت 
کــه انصاراهلل و دولــت نجات ملی یمن دولت 
مســئولی بوده و تاکنون براساس مسئولیت 

کشور را اداره کرده است.
خطیب زاده بار دیگر تأکید کرد که من جزئیاتی 

در این خصوص ندارم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
ســوال دیگری مبنی بر اینکه به تازگی برخی 
از منابع ســعودی و صهیونیســتی اخباری را 
درخصوص اخراج فرمانده نیروهای مستشاری 
ایران در سوریه منتشر کرده اند و موضع وزارت 
خارجه در این ارتباط چیســت؟ گفت: البته 
این گونه خبرسازی  رسانه  های صهیونیستی 
و برخی از کشــورها موضوع تازه ای نیســت. 
همان طور که می دانیم روابط ایران و ســوریه 
در سطوح مختلف دارای الیه های عمیقی است 
و این روابط در سطح راهبردی دنبال می شود.
وی ادامــه داد: فرمانده نیروهای مستشــاری 
ایران در سوریه در پایان دوره مأموریت موفق 
خود در سوریه مورد تقدیر وزیر دفاع این کشور 
قــرار گرفت و مدالی از ســوی وزیر دفاع این 
کشور دریافت کرد. کسانی که به مسائل آشنا 
هســتند می دانند که روابط ایران و سوریه در 
چه سطحی است و دارای چه الیه هایی است. 

همان طور که گفتم این ها خبرسازی است و 
ارزش جواب دادن ندارد.

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
سفر کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور افغانســتان به کابل هم گفت:  همان 
طــور که هفته قبل اعالم کردم آقای کاظمی 
به عنوان نماینده ویژه ایران در امور افغانستان 
به کابل ســفر می کنند و ایشــان در این سفر 
گفت وگوهایی را با هیئت حاکمه سرپرســتی 
موقت افغانســتان خواهند داشــت و درمورد 
موضوعات مختلف که مربوط به امروز و فردای 
افغانســتان است گفت وگو می کنند. در حال 
حاضر مردم افغانســتان با مشکالتی از جمله 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی روبرو هستند 
و ما تالش داریم که مردم افغانستان کمترین 
تأثیر را از تحوالت اخیر افغانســتان و خروج 

فاجعه بار آمریکا از این کشور داشته باشند.
وی همچنیــن در مــورد انفجارهای اخیر در 
افغانستان از جمله در برخی از مساجد گفت: 
ما خیلی نگران رشد افراطی گری و تروریسم در 
این منطقه هستیم. از بدترین شکل تروریسم 
حمله به نمازگزاران است که متأسفانه چندین 
بار طی مدت اخیر در افغانستان رخ داده است.
خطیب زاده افزود: هیئت حاکمه سرپرســتی 
موقت افغانستان در ارتباط با ایجاد امنیت در 
این مکان ها و حفظ امنیت مردم افغانســتان 
مســئولیت مستقیم دارد و باید به وظایف اش 

در این زمینه عمل کند.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی 
در مورد تمایل اخیر برخی از کشورهای عربی 
برای عادی کردن روابط شان با سوریه علیرغم 

حمایت هایشــان در بحران داخلی ســوریه از 
گروه هــای مخالف دولت مرکزی این کشــور 
و اینکــه این تمایــل و تالش برای نزدیکی به 
ســوریه جهت کمرنگ کردن روابط تهران-
دمشــق صورت می گیرد، گفت:  سوریه یکی 
از کنشــگران موثر در جهان عرب بوده اســت 
و حذف ســوریه از جهان عرب میســر نبوده 
و کســانی که در این راســتا تالش کرده اند 
جهــان عرب و منطقه را تضعیــف کرده اند. 
جای خوشــحالی دارد کشورهایی که در ابتدا 
به صورت پنهان به دنبال عادی سازی روابط 
خود با سوریه بوده اند اکنون به صورت آشکارا 
در ایــن زمینه عمــل می کنند. ما از این روند 
استقبال می کنیم و حتی تالش می کنیم که 
این روند تسریع شود و مجددا کشورهای عربی 

و سوریه روابط عادی خود را از سر بگیرند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در 
جریان سفر چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
به ایران در مورد بحث ســوریه و اقدام آنکارا 
برای حضور پررنگ تر در شمال سوریه رایزنی 
و گفت وگو خواهد شــد، گفت: همان طور که 
می دانید ایران، روســیه و ترکیه هر سه کشور 
در روند آستانه در ارتباط با سوریه حضور دارند 
و گفت وگوهــای مفصلی با یکدیگر در ارتباط 
با تحوالت ســوریه داشــته اند. یکی از مسائل 
مورد بحث در این ســفر موضوع روند آستانه،  
همکاری های دو کشور در این زمینه و مسیر 

پیش روی آن است.
خطیب زاده همچنین در پاســخ به سوالی در 
مورد روابط ایران و ترکیه به خصوص در مورد 
مرزهای دو کشور گفت: مرزهای ایران و ترکیه 

در این منطقه بیش از ۴۰۰ ســال اســت که 
مرزهای ثبات و امنیت بوده است و مثالی است 
بر اینکه دو کشور چگونه می توانند در کنار هم 
در مرزهــای باثبات و امن با یکدیگر همکاری 

و گفت وگو کنند.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
پیگیری هــای ایران برای دریافت طلب اش از 
دولــت لندن و پیگیری این موضوع در ســفر 
اخیر علی باقری معاون وزیر خارجه به انگلیس 
گفت: عمده بحث های ما با مقامات انگلیسی 
چه در ســفرهایی که انجام می شــود از جمله 
ســفر اخیر آقای باقری به لندن و تماس های 
تلفنی که مقامات دو کشور با هم دارند پیگیری 
موضوعات دوجانبه است که یکی از محورهای 
مهم آن بدهی چهار دهه ای دولت لندن به ایران 
اســت. متأســفانه در طول چهار دهه گذشته 
لندن به بهانه های مختلف پرداخت این بدهی را 
به تعویق انداخته در حالی که این بدهی قطعی 
انگلیس به ایران است و طبق حکم دادگاه های 
انگلیس نیز لندن موظف است که این بدهی 
را پرداخــت کند و همــان طور که گفتم این 
موضوع یکی از بندهای همیشــگی گفت وگو 

بین مقامات ایران و انگلیس بوده است.
خطیــب زاده همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگری در ارتباط با مذاکرات پیش رو در وین 
در هشــتم آذرماه بین ایــران و گروه ۱+۴ در 
ارتبــاط با رفع تحریم ها و اجرای برجام اظهار 
کرد:  بررسی های ما به جمع بندی رسید و آنچه 
که در فرایند بررسی ها به آن رسیدیم این بود 
کــه این گفت وگوها برای رفع تحریم ها ادامه 
پیــدا کند. در همین چارچوب در مورد تاریخ 
گفت وگوها با اعضای ۱+۴ نیز رایزنی کردیم و 

به توافق رسیدیم.
وی با بیان اینکه تمرکز در این گفت وگوها رفع 
موثر و یک جای تحریم هایی است که از سال 
۲۰۱۷ بــه صورت ظالمانه علیه ایران تحمیل 
شده است، ادامه داد: ما تأکید بر این داریم که 

همه این تحریم ها باید لغو شود.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: طبیعی است 
که برخی از نکات اختالفی در شش دور قبلی 
مذاکــرات وین بوده کــه مذاکرات به نتیجه 
نرســیده اســت. تمرکز ما در وین رفع همه 
تحریم هایی اســت که بــه صورت غیرقانونی 
توســط آمریکا علیه ایران اعمال شــده است. 
آنچــه که برای ما مهم اســت رفع تحریم ها، 
اطمینــان از لغــو آن ها و اخــذ تضمین های 
ضــروری برای اینکه اتفاقات گذشــته تکرار 
نشود و ما در گفت وگوها بر این مسائل تأکید 

خواهیم داشت.

گزارش

معاون اول رئیس جمهور با تأکید به "مشــکل آب و برق مناطق زلزله زده  برطرف شــود"، گفت: ســاخت و تعمیر 
مسکن با همان فرمول بنیاد مسکن پیش از سرمای زمستان عملیاتی شود. محمد مخبر در جلسه ستاد مدیریت 
بحران هرمزگان پس از ارائه گزارش مسئوالن از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده تأکید کرد: روستاهایی که 
مشــکل آب و برق دارند تا آخر وقت مشکل شــان حل شــود. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بخشــی از 
پل ها از بین رفته اند که به ســرعت باید ســاخته شــوند تا مشکلی برای تردد وجود نداشته باشد، افزود: نوسازی 
مدارس با کمک بنیاد برکت انجام شــود.  مخبر با بیان اینکه "وســایل خانه هایی را که آســیب دیده و از بین 
رفته اند حتماً تأمین خواهیم کرد"، تصریح کرد: ســاخت و تعمیر مســکن با همان فرمول بنیاد مســکن پیش از 
ســرمای زمســتان عملیاتی شــود و دام کســانی که از دست رفته است، جبران می شود. وی از بسیج دستگاه ها 
برای رفع مشــکالت زلزله زدگان خبر داد و ادامه داد:   اگر جایی مشــکل کمبود چادر وجود دارد به ســرعت حل 
شــود و در   بیمارســتان مجروح آن چنانی نداشــتیم، اما تدارک خوبی دیده شــده بود.معاون اول رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد:  بحث تغذیه افرادی که خانه شان آسیب دیده است و امکان پخت وپز ندارند، به فوریت در ۲۴ 

ســاعت آینده حل شــود.مخبر  ضمن تقدیر از اســتاندار، مدیران اســتانی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی پس از 
وقوع زلزله در   جمع مردم اضافه کرد:  جلســه ای در روزهای آینده  با موضوع زلزله هرمزگان در تهران برگزار 
می شود و هرچند  کارها به خوبی پیش رفته است  و حضور مسئوالن  دل مردم را گرم کرد، اما از همه دستگاه ها 
می خواهیــم  تغذیــه مــردم را جــدی بگیرید و خواهش دارم که امــکان پخت وپز را فراهم کنید و غذای گرم به 
مردم بدهید.وی از ســتاد مدیریت بحران اســتان هرمزگان خواســت چند سوله در بندرعباس و مناطق بحرانی 
راه اندازی کند تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.معاون اول رئیس جمهور با ابراز اینکه "برخی روستاها 
روی گسل قرار دارند و ضرورت دارد پایگاه امدادی راه اندازی و تقویت شود و همین طور پایگاه راهداری نیاز 
داریم "، ادامه داد: باید مشــکل کمبود تخت بیمارســتانی را  ســریعاً رفع کنیم و همین جا از آقای وزیر بهداشت 
می خواهم که فکری اساســی به حال هرمزگان شــود تا به متوســط کشوری برسد.مخبر با بیان اینکه "مردم تا 
حدامکان به منازل تخریبی نروند و قطعاً با عزم جدی مشــکالت را برطرف می کنیم"، تصریح کرد:  دولت در 

صحنه خواهد بود و ما کنار مردم هستیم.

دستور معاون اول رئیس جمهور برای رفع مشکالت  مناطق زلزله زده

 تأمین دام و وسایل خانه های زلزله زدگان

توافق ایران و ترکیه برای تدوین سند 
همکاری های بلندمدت

 اردوغان به تهران می آید
وزرای خارجه ایران و ترکیه در نشست خبری 
خود از توافق دو کشور برای آغاز گفتگو درباره 
نقشه راه همکاری های بلندمدت تهران-آنکارا 
خبر دادند که قرار اســت در ســفر آتی رئیس 

جمهور ترکیه به ایران نهایی شود.
 حسین امیرعبدالهیان و مولود چاووش وزرای 
خارجــه ایران و ترکیه امروز دوشــنبه پس از 
دیدار و مذاکره با یکدیگر در نشســت خبری 
حاضر شده و به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند.
آغاز گفتگو برای سند همکاری های بلند مدت 

ایران-ترکیه
امیرعبدالهیــان در این نشســت با اشــاره به 
توافق بر ســر اینکه گفتگوهای کارشناســی 
بــرای توافق بلند مــدت همکاری های تهران 
و آنکارا را داشتیم، گفت: امیدواریم در سفری 
کــه در آینده آقای رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه به تهران خواهد داشــت بتوانیم 
ســند حاوی نقشه راه همکاری های بلندمدت 

دو کشور را نهایی کنیم.
وی افزود: توافق کردیم که بر ســر مفاد نقشــه 
راه همــکاری هــای دو کشــور، گفتگوهای 
دیپلماتیک خود را شــروع کنیم و امیدواریم 
در سفر آتی آقای اردوغان به تهران، این سند در 
حضور روسای جمهور دو کشور به امضا برسد.
امیرعبدالهیان ادامه داد: در خصوص موضوعات 
منطقه ای گفتگوهای خوبی داشتیم... باید به 
ســرعت هر گونه موانع احتمالی که در مســیر 
مناسبات دو کشور وجود دارد را برطرف کنیم.
مولود چاووش اوغلو نیز در این نشست با ابراز 
تاسف و همدردی با ملت و دولت ایران بابت زلزله 
رخ داده در جنوب کشورمان، اظهار داشت: ما 
روابط مان را در همه حوزه ها بازبینی کردیم. در 
عین حال با آقای امیرعبداللهیان درباره آماده 
سازی برگزاری هفتمین نشست شورای عالی 
همکاری دو کشــور صحبت کردیم. بر اساس 
پیشنهاد طرف ایرانی، نقشه راه بلندمدت بین 
دو کشــور آماده ســازی می شود و در حاشیه 

برگزاری این شورا به امضا می رسد.
چــاووش اوغلو تحریم ها علیه ایران را ظالمانه 
دانســت و خواســتار رفع تحریم ها شــد. وی 
همچنین درباره به نتیجه رســیدن مذاکرات 

وین ابراز امیدواری کرد.
وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگار 
تســنیم درباره همکاری های ترانزیتی ایران و 
ترکیه از جمله همکاری سه جانبه با کشورهای 
دیگــر گفــت: ترکیــه برای افزایــش تجارت 
در منطقــه به صــورت دوجانبه، ســه جانبه 
و چهارجانبــه برنامــه دارد و از آن حمایــت 
می کند. در این مکانیزم های چندجانبه ایران 
نیــز حضور دارد. هدف این مکانیزم های ســه 
و چهارجانبــه افزایش همکاری های اقتصادی 
منطقه ای اســت. تنها محدود به ســه جانبه و 
چهارجانبه نبوده و کشــورهای خلیج فارس، 
پاکســتان، کشورهای آسیای میانه نیز در آن 
حضــور دارند. ما این پروژه ها را مثبت ارزیابی 

می کنیم و از آن حمایت می کنیم.
چاووش اوغلو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار 
تسنیم در مورد سفرش طی روزهای آینده به 
لبنان و اینکه آیا این سفر ربطی به سفر امروزش 
به تهران دارد یا نه؟ گفت: همانطور که می دانید 
دولت جدیدی در لبنان شکل گرفته است. ما با 
مقامات لبنان گفت وگوی تلفنی داشته ایم و از 
چندی قبل انجام سفر به لبنان برنامه ریزی و 
پیش بینی شده بود. این همزمانی سفرها اتفاق 
خوبی است، در جریان سفر به لبنان روابط دو 
کشور و موضوعات منطقه را بررسی می کنیم. 
در جریــان ســفر امروز به تهــران نیز در مورد 
مســائل لبنان گفت وگو کردیم و امکان ندارد 
که در نشســتی بخواهیم موضوعات منطقه را 
بررسی کنیم و به مسائل لبنان اشاره ای نشود و 
اینکه این گفت وگوها در تهران و بیروت پشت 

سر هم قرار گرفته اتفاق مثبتی است.
امیرعبداللهیــان نیــز در پاســخ به ســوالی 
دربــاره همکاری های ایران و ترکیه به صورت 
چندجانبه با کشورهای دیگر به ویژه در حوزه 
ترانزیتــی گفت: مــا توافق کردیم در خصوص 
موضوعــات تجــاری و اقتصــادی عــالوه بر 
همکاری های دوجانبه، همکاری های ســه یا 
چنــد جانبه را مورد توجه قرار دهیم و در ذیل 
نقشه راه همکاری های بلندمدت دو کشور این 
موضوع را در بخشــی از ســند مورد توجه قرار 
خواهیم داد. در مورد مســائل منطقه نیز اتفاق 
نظر فراوانی بین ایران و ترکیه وجود دارد و در 
جریان گفت وگوهای امروز در مورد این مسائل 

اتفاق نظر فراوانی با هم داشتیم.
چاووش اوغلو در پاسخ به آناتولی درباره روابط 
ایران و ترکیه گفت: در ترکیه و ایران دولتهای 
نتیجه گرایی هســتند و برای اینکه شــتابی به 
روابط دو کشــور داده شــود، اسناد زیادی باید 
شــود و اســنادی که امضا شده بازبینی شوند و 
نقشــه راه را نسبت به آینده مشخص کنم. هر 

دو طرف دیپلماتهای مجربی را دارند.
وزیــر خارجــه ترکیه درباره احتمال ســفر 
رئیس جمهــور ترکیه بــه ایران گفت: تالش 
داریــم ســفر رئیس جمهــور )اردوغان( به 
 ایــران پیــش از پایان ســال جاری میالدی 

انجام شود.

رئیس جمهور:

 می توان روابط ایران و ترکیه 
را به سطح همکاری های 

بین المللی رساند

رئیس جمهور روابط نزدیک ایران و ترکیه 
را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانســت 
و گفت: همکاری های منطقه ای دو کشــور 
باید به همکاری در عرصه بین المللی تبدیل 
شود و این نوع تعامالت با توجه به جایگاه 
مهم دو کشور می تواند در معادالت جهانی 

مؤثر باشد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
امروز دوشــنبه در دیدار »مولود چاووش 
اوغلــو« وزیــر خارجه ترکیه، با اشــاره به 
اینکه توســعه روابط دو کشــور به ویژه در 
حوزه مســائل تجــاری و اقتصادی به نفع 
دو ملت اســت، گفت: ایران و ترکیه باید با 
نهایی کردن نقشــه راه ارتقای همکاری ها، 
که تدوین آن در دســتور کار دو کشــور 
اســت، آماده ارتقای روابط از سطح کنونی 

به همکاری های همه جانبه باشند.
رئیس جمهور روابط نزدیک دو همســایه 
را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانســت 
و گفت: همکاری های منطقه ای دو کشــور 
بایــد بــه همکاری در عرصــه بین المللی 
تبدیل شود و این نوع تعامالت با توجه به 
جایگاه مهم دو کشور می تواند در معادالت 

جهانی مؤثر باشد.
آقای رئیســی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به نگاه جمهوری اســالمی 
دربــاره توانایی کشــورهای منطقه برای 
حل مســائل خود بدون دخالت بیگانگان، 
گفــت: حضور بیگانگان جز ناامنی و تنش 
میان ملت ها و دولت های منطقه نتیجه ای 
ندارد؛ همچنان که بیســت ســال حضور 
آمریکا در افغانســتان جز قتل و خونریزی 
و تخریب نتیجه ای نداشــت و مشــخص 
شــد مشکالت افغانســتان به دست مردم 
 ایــن کشــور و با کمک همســایگان قابل 

حل است.
رئیــس جمهــور همچنیــن بــا تاکید بر 
اینکــه اقدامــات داعــش به زیــان همه 
کشــورهای منطقه اســت، گفت: داعش 
بــه اذعان مقامــات آمریکایی ســاخته 
آنهاســت و طبیعتاً ایــن جریان با فرمان 
آمریکایی هــا حرکت و بــه صورت نیابتی 
 در کشــورهای مختلــف قتل و خونریزی 

می کند.
رئیســی بــا بیان اینکه حضــور این گروه 
تروریستی را در هر کجای منطقه به زیان 
ملت ها می دانیم، گفت: مبارزه با تروریسم و 
جرایم سازمان یافته می تواند از محورهای 
همکاری  تهران و آنکارا باشد و ایران برای 
ارتقای سطح همکاری در این زمینه آماده 

است.
آیــت اهلل رئیســی همچنین با اشــاره به 
ســخنان وزیــر خارجــه ترکیــه درباره 
همکاری مشترک با ایران برای ایجاد ثبات 
و توســعه روابط تجــاری در منطقه قفقاز 
جنوبی، گفت: جمهوری اســالمی ایران با 
جمهوری آذربایجان و ترکیه فراتر از رابطه 
همسایگی، پیوند عمیق و دیرینه اعتقادی 
و فرهنگی دارد و نباید اجازه دهیم برخی 
تحرکات بیگانه خدشــه ای در روابط ایجاد 

کند.
»مولــود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه 
ترکیــه نیــز در این دیدار با تاکید بر اینکه 
کشورش به دنبال ایجاد شتاب در افزایش 
ســطح روابط با جمهوری اســالمی ایران 
اســت، گفت: ترکیه دولت جدید ایران را 
دولتــی نتیجه گرا می داند و مصمم اســت 
سطح همکاری ها با تهران را هر چه بیشتر 

افزایش دهد.
وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اهمیت 
همکاری و مشارکت ایران در توسعه ثبات 
و تجــارت در قفقــاز جنوبی، تصریح کرد: 
بــرای افزایش ثبات و مناســبات تجاری 
در قفقــاز جنوبی به دنبال ایجاد و تقویت 
همکاری هــای مشــترک بــا جمهوری 

اسالمی ایران هستیم.
وی همچنین با اشــاره به تحوالت منطقه، 
همــکاری با ایران در مبارزه با تروریســم 
 و ایجــاد ثبــات و آرامــش در منطقــه را 

خواستار شد.

گزارش
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اخیرا مجلس شوراهای اسالمی اصالح 
قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره 
بــه ماده ۴۱ قانــون کار که مربوط به 
دستمزد است، استارت زده. اصالحی 

که به نفع جامعه کارگری نیست.
۲۹ آبــان ماه ســالگرد تصویب قانون 
کار اســت، اما آن هایی که باید اصوالً 
ناظــر بــر اجــرای قانون باشــند و از 
حرمــت قوانین صیانــت کنند، قصد 
دارنــد قانــون کار را بــه نفــع خرده 
بورژوازی ســودجو و اســتثمارگرانی 
که در کمیِن آســیب پذیرترین بخش 
طبقه کارگر نشسته اند، تخریب کنند. 
قانون کار تنها ســندی است که اثبات 
کننده حقوق حقه  طبقه کارگر اســت 
و اگرچــه سالهاســت این حقوق فقط 
روی کاغــذ بر جای مانده و هرگز اجرا 
نشده، اما اصالح آن به نفع سودجویان 
و دالل ها، بزرگ ترین خیانتی است که 
نماینــدگان مجلس می توانند در حق 

جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.
آیا قانون کار اصال اجرا شده است؟

فرامرز توفیقی عضو شــورای عالی کار 
در گفتگــو با خبرنگار گســترش نیوز 
در مورد موضوع یاد شــده اظهار کرد: 
موقعی می توان از یک اصالح ســخن 
گفت که آن قانون پیاده ســازی شده 
باشــد. از ســال ۱۳۶۹ که بعد از کلی 
دعوا، مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
قانــون کار را تصویــب کرد تا امروز که 
ســال ۱۴۰۰ است،  آیا قانون کار اصال 
اجرا شــده است؟ قانون سه ماده دارد. 
مــاده ۷ ماده ۴۱ و ماده ۱۴۹. حال باز 
همان سوال تکرار می شود که آیا اصال 

این قوانین اجرا شده است؟

وی افزود: آیا کارگر اکنون اصال امنیت 
شغل دارد؟ دستمزد درست حسابی یا 
مسکن دارد؟ قطعا قشر کارگر هیچ یک 
از این موارد را ندارد. به طبع آن قانونی 
که پیاده سازی نشده است اصالح برای 
آن بی معنا است. ضمن اینکه مجلس 
به هیچ عنوان حق ندارد به مسئله ای 
ورود کنــد که در تمام جهان بحث آن 

سه جانبه گرایی است.
توفیقی ادامه داد: مجلس بیاید بگوید 
که چرا بند و تبصره ماده ۴۱ قانون کار 
۳۱ سال است پیاده نشده است و چرا 
بنــد ۲ مــاده ۴۱ قانون کار هرگز اجرا 
نشــده است. این همان بندی است که 
به سبد معیشت و قدرت خرید خانوار 
وابســته اســت. همان بندی که آقای 
رییســی در شعارهای انتخاباتی اش بر 

روی آن مانور می دادند.
دستبرد بورژواها در دستمزد کارگران

عضو شورای عالی کار بیان کرد: اکنون 
مجلــس بجای آنکه بیاید پیگر اصالح 
قانون کار باشــد. از دولت بپرســد که 
چرا بند ۲ ماده ۴۱ قانون اجرا نشــده 
اســت؟ چرا برای مجلســیان ســوال 
نیســت که قدرت خرید خانوار به چه 
علت کاهش یافته است؟ بعد آن وقت 
مجلس نگران قدرت خرید کارفرمایان 
است؟ یقیقنا این مسئله اصالح قانون 
 کار ســوپاپی بــرای فرار از مســائل 

دیگر است.
وی ادامه داد: بنظر بنده راه را بیراه می 
رویم. یعنی به اسم حمایت از کارآفرین، 
به اســم حمایت از کارفرما حق کارگر 
را ضایــع می کنیم. نمایندگان مجلس 

اگر دچار مشــکل نمی شــوند و خیلی 
سخت شــان نیســت از آن دنا پالسی 
هایی که بهشان دادند، بیایند پایین و 
با بنده به شهرک های صنعتی همانند 
ســاوه و قزوین بیایند و ببینند که آیا 
کارگر ساده اصال پیدا می شود یا خیر؟ 
اکنون تمام کارخانه های شهرک های 
صنعتــی خواهــان نیروی کار ســاده 
هســتند، اما کارگر ساده هم پیدا نمی 
شــود! زیرا به کارگر اصال حقوقی داده 
نمی شود که کارگر امید به کار داشته 
باشد. اکنون تمام کارخانه ها با بحران 

نیروی کار روبرو هستند.
دستمزد کارگر نباید جای بحث 

داشته باشد
عضــو شــورای عالــی کار اظهار کرد: 
حاال مجلســیان می خواهند سرکوب 

دســتمزد را بــا قــدرت پرداخــت 
کارفرمایــان انجــام دهند یقینا با این 
کار آینــده به معنای واژه کار و گردش 
کار و تولیــد ناخالــص داخلــی با این 
مدل تفکر شــکل نخواهد گرفت. بنده 
با اینکه نماینده کارفرمایان نیســتم و 
هیچگاه هم نخواهم شد. اما میدانم که 
درد کارفرما قدرت پرداخت دســتمزد 
نیســت. درد کارفرما عدم حمایت قوه 
مقننه و قوه مجریه برای قوانین دست 
و پاگیر، بهره های بانکی و فشــارهای 
اقتصادی و بحث های مالیاتی اســت. 
قطعا دستمزد کارگر نباید جای بحث 
داشــته باشد زیرا که کارگر در بهترین 
حالت بین ۶ تا ۱۱ درصد از قیمت تمام 

شده کاال حقوق می گیرد.
توفیقــی در پایان در مــورد جزییات 
اولین جلســه شــورای عالــی کار در 
دولت ســیزدهم اظهار کــرد: در این 
جلسه راجع به بهبود وضعیت معیشت 
کارگران اصال صحبتی نشــد. قرار شد 
که کمیته دســتمزد شکل بگیرد و در 
مورد سبد معیشت محاسباتی صورت 
بگیرد. بعد می توان در یک فضای سه 
جانبه گرایی در این مورد صحبت کرد. 
اکنــون صحبت های می شــنویم که 
برخی از دوســتان می گویند نظرهای 
کارشناسی برای جبران معیشت سبد 
کارگری آماده شــده اســت. این امر 
اصال هیــچ معنایی ندارد. بنده خیلی 
خوشــحال میشوم که این کارشناسان 
گــزارش هایــی را که ارائــه داده اند 
بگویند از کــدام صنف بوده اند، یقینا 
 این کارشناســان از خانواده کارگری 

نبوده اند.

خبر بد درباره حقوق کارگران 

 مجلسی ها دست به کار شدند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه:

مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تمدید شد
یک مقام مسئول گفت: در پی افزایش تقاضای تمدید مهلت ثبت نام 
در سامانه نهضت ملی مسکن، مهلت نام نویسی در این طرح تمدید 

شد.
 بــا توجــه بــه آنکه تنها ۴ روز تا پایان مهلت ثبت نام در طرح بزرگ 
مســکنی دولت باقی مانده، امروز محمود محمودزاده  معاون وزیر 

راه وشهرسازی از تمدید مهلت ثبت نام در این طرح خبر داد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر 
تمایلی در این بخش برای ثبت نام متقاضیان وجود داشــته باشــد، 
حتمــا مهلــت ثبت نام را تمدید خواهیم کرد، گفت: در حال حاضر 
اســتقبال خوب بوده و با توجه به آنکه همچنان بر تعداد شــهر ها 
افزوده می شود و پاالیش متقاضیان همزمان انجام می شود، بنابراین 

مشکلی از لحاظ تمدید ثبت نام وجود ندارد.
او ادامه داد: در پی افزایش تقاضای تمدید مهلت ثبت نام در سامانه 
نهضت ملی مســکن، نام نویســی در این طرح که تا پیش از این ۲۸ 

آبان به اتمام می رسید، تا ۱۵ آذر ماه تمدید شده است.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ادامه داد: 
متقاضیــان می تواننــد بدون نگرانی ثبت نــام در مرحله اول نهضت 
 https://saman.mrud.ir ملی مسکن را در سامانه مربوطه به آدرس 

انجام دهند.
محمودزاده یادآور شد: تاکنون یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر در سامانه 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که در ۵۲۰ شهر تقاضای آن ها 
ثبت شــده اســت، در این ۵۲۰ شــهر، زمین به اندازه کافی تأمین 

شده است.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیش از 
این در ۴۹۰ شــهر برای ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته شــده بود 
که در حال حاضر تعداد شهر های مورد تقاضا افزایش خواهد یافت 
و امیدواریم همه متقاضیان دریافت مسکن تا یکی دو ماه آینده در 

شهر های مورد دلخواه ثبت نام کنند.
او همچنیــن دربــاره ثبت نــام مجرد ها هم گفت: تاکنون ۵ گروه از 

افراد مجرد می توانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
براســاس این گزارش طبق جدیدترین آمار های اعالم شــده ۱۱ 
کالنشــهر دیگر به فهرست شــهر هایی که متقاضیان می توانند در 

آنجا ثبت نام کنند اضافه شده است.

وزیــر اقتصاد از رئیس کل بانک مرکزی خواســته 
موسسات اعتباری مکلف شوند هرسه ماه فهرست 
ابربدهکاران وهمچنین آخرین اقدامات برای وصول 
مطالبات را در پایگاه اطالع رســانی خود به اطالع 

عموم برسانند.
 ســید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه 
شــخصی خــود در فضای مجــازی گفت: »در نامه 
رســمی به بانک مرکزی خواســتم که بانک ها هر 
ســه ماه فهرســت ابر بدهکاران را در ســایت خود 
منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی 

به تسهیالت برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان 
و مردم فراهم آید.«

در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی 
آمده است: بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند 
مشخصات تسهیالت گیرنده یا متعهد، توجیه بانک 
برای تخصیص منابع، مبلغ تســهیالت یا تعهدات، 
میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی 

تضامین را منتشر کنند.
در این نامه همچنین آمده است: بانک و مؤسسات 
اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات مؤسسه 

اعتبــاری برای وصــول مطالبات در خصوص کلیه 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی و ذینفعــان واحد و 
اشــخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری 
آنان اعم از بدهی تسهیالتی یا تعهدات ارزی یا ریالی 
بیش از سقف مقرر در آئین نامه تسهیالت و تعهدات 
کالن و همچنین ضوابط مقرر در آئین نامه تسهیالت 
و تعهدات اشــخاص مرتبط مصوب شــورای پول و 
اعتبار در هر مؤسسه اعتباری است، در پایگاه اطالع 
رســانی رســمی خود برای اطالع عموم به صورت 
گزارش های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.

دستور وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی؛

هرسه ماه لیست ابربدهکاران را منتشر کنید

خبر

سوریه واردات خودروی ایرانی 
را ممنوع کرد

 دولت ســوریه مجــوز واردات خودرو ایرانی را 
لغو کرده اســت. این تصمیم در حالی از ســوی 
دولت سوریه اتخاذ شده که از سال های گذشته، 
ایران خودرو کارخانه ای با ســه سالن مجهز در 

این کشور احداث کرد.
در حالــی افزایــش صادرات خــودرو یکی از 
برنامه هــای اصلــی وزارت صمــت در دولت 
ســیزدهم اعالم شده است که سوریه به عنوان 
یکی از کشورهای همسو با دولت ایران، واردات 

خودرو ایرانی را ممنوع کرده است.
 که مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی 
دولت سوریه، طی دست کم یک سال ونیم اخیر 
لغو شده است و هیچ خودرو تولید داخل به این 

کشور اجازه ورود به این کشور را ندارد.
این بررســی نشان می دهد که تدوین و اعمال 
برخی اســتانداردهای ســخت گیرانه از سوی 
دولت سوریه، از جمله دالیل ممنوعیت واردات 
خودرو و قطعات از ایران بوده اســت، در حالی 
که دولت ســوریه تعرفه واردات خودرو از ایران 

را نیز افزایش داده است.
عضــو هیــات نمایندگان اتاق تهــران با تایید 
ممنوعیــت واردات خــودرو و قطعات خودرو 
ســاخت ایران از سوی ســوریه، این تصمیم را 
تنها شامل خودروهای ایرانی ندانست و عنوان 
کرد کــه این ممنوعیت برای تولیدات ســایر 

کشورها نیز اعمال شده است.
به گفته محمدرضا نجفی منش، دولت ســوریه 
در حالی مجوز واردات خودرو از ایران به همراه 
دیگر کشــورها را صادر کرده اســت که نبود ارز 
کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در این کشور، 
دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم عنوان شده است. 
وی با اعالم اینکه ایران از ســال های گذشــته، 
کارخانه تولید خودرو مجهز به ســه ســالن را 
در ســوریه احداث کرد، یادآور شــد که از سال 
گذشــته، مذاکرات میان شرکت ایران خودرو 
با نخســت وزیر و وزارت صنایع ســوریه برای 
صــدور دوبــاره مجوز واردات خــودرو از ایران 
آغاز شده اســت و ایران خودرو در تالش اســت 
تا مقامات و تصمیم گیران این کشــور را مجاب 
کند تا با توجه به وجود تنها کارخانه سه سالنی 
خودرو از ایران در این کشــور، اجازه واردات به 

تولیدات ایرانی داده شود.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

 امکان وصول چک با استفاده 
 از موجودی صادرکننده 
در بانک  های مختلف 

علــی صالح آبــادی از آغــاز تدریجی اتصال 
دســته چک ها به دســتگاه های خودپرداز در 
آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر 
داد. علی صالح آبادی در حاشیه نشست رییس 
کل بانک مرکزی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شــورای اسالمی در جمع خبرنگاران، یکی از 
مهم تریــن بحث های قانــون چک که در این 
نشست مورد بررسی قرار گرفت را تأیید و ثبت 
چک دانســت و گفت: در حال حاضر از طریق 
اپلیکیشن های موبایلی این امکان فراهم است 
اما از طریق پیامک و خودپرداز اجرایی نشــده 
که مورد تأکید کمیســیون اصل ۹۰ مجلس 

قرار گرفت.
وی افزود: از آذرماه تا پایان امســال به تدریج 
همــه بانک ها امــکان تأیید چــک از طریق 
خودپــرداز را فراهم می کنند؛ بانک ها را ملزم 
کردیم که با توجه به اینکه بیشــتر مشــتریان 
به داخل شعب مراجعه می کنند، این امکان از 

طریق خودپرداز سریع تر عملیاتی شود.
رییــس کل بانک مرکــزی موضوع دیگر این 
جلســه را در خصــوص قانون چــک، امکان 
دسترســی به موجودی صادرکننده چک در 
ســایر بانک ها عنوان و اظهار کرد: در صورتی 
که چکی که صادر می شود در حساب مربوط 
به چک موجودی کافی نداشت، دریافت کننده 
چــک می تواند از موجــودی فرد صادرکننده 

چک در سایر بانک ها آن را وصول کند.
صالح آبــادی ادامــه داد: در حــال حاضر تنها 
۱۸ بانــک ایــن امکان را دارند، تا دی ماه همه 
بانک ها امکان مذکور را فراهم می کنند و این 
فرآیند اجرایی می شــود که از موجودی فرد 
صادرکننــده چــک در دیگــر بانک ها امکان 

برداشت وجود داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی موضوع ســوم مورد 
بحث در جلســه امروز را بحث ضمانت با چک 
و راهکارهــای قانونی آن دانســت و گفت: در 
این جلســه قرار شد راهکار قانونی در آینده با 

همکاری مجلس فراهم شود.
وی افزود: موضوع چهارم تعیین ســقف رقم 
چک بود که قرار شد به تدریج انجام شود؛ در 
جلسه آینده شورای پول و اعتبار تعیین سقف 
رقم چک مطرح و به تدریج عملیاتی می شود 
چون ممکن اســت برای برخی کسب وکارها 

مشکالتی ایجاد کند.

اخبار اقتصادی

پرداخت وام مسکن قرض الحسنه 
100 میلیون تومانی آغاز شد

بانک تخصصی بخش مسکن به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، 
تســهیالت قرض الحسنه ساخت یا خرید مسکن 

پرداخت می کند.
به نقل از بانک عامل بخش مسکن، مطابق با جزو ۴ 
بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شرایط 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ساخت یا خرید 
مسکن به مددجویان معرفی شده از سوی سازمان 
بهزیســتی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( 

اعالم شد.
بر این اســاس بانک تخصصی بخش مســکن به 
معرفی شــدگان از ســوی این دو نهاد در صورتی 
که واجد شرایط مشخص شده باشند تا سقف ۸۰ 
میلیون تومان در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ 
هزار نفر و تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان در ســایر 
شــهرها، تسهیالت قرض الحسنه ساخت یا خرید 

مسکن به ازای هر واحد مسکونی اعطا می کند.
در ارتباط با پرداخت تسهیالت مذکور و در راستای 
تســهیل و تسریع امور، دســتورالعمل اجرایی به 
شــبکه بانک ابالغ شــده است و بر اساس ضوابط 
تعییــن شــده، دوره بازپرداخت این تســهیالت 
قرض الحســنه معادل ۱۰ ســال با در نظر گرفتن 
حداکثر دو ســال دوره تنفس برای ســاخت است 
)مجموع دوره ســاخت و بازپرداخت تســهیالت 

حداکثر ۱۰ سال باشد(.

غ   عرضــه اینترنتی تخم مر
در سراسر کشور

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: 
درصدد انعقاد تفاهم نامه با سازمان تعاون روستایی 
برای عرضه اینترنتی تخم مرغ در سراســر کشور 
هســتیم.حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، از کاهش قیمت تخم مرغ درب 
مرغداری خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر شانه 
تخم مرغ درب مرغداری به ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان 
رسیده اســت.او افزود: پشتیبانی امور دام توسط 
پخش مویرگی در سطح کشور اقدام به توزیع تخم 
مرغ می کند.کاشــانی با اشاره به عرضه اینترنتی 
تخم مرغ بیان کرد: تعاون روســتایی با همکاری 
اتحادیه، تخم مرغ تنظیم بازار با قیمت مصوب هر 
شانه ۴۳ هزار تومان عرضه می کند که ظرف ۲۴ 
ساعت پس از خرید کاال تحویل مصرف کننده می 
شود .این مقام مسئول ادامه داد: مردم با مراجعه به 
سامانه بازرگام می توانند مرغ و تخم مرغ مورد نیاز 
را با نرخ مصوب خریداری و ظرف ۴۸ ساعت کاال 
را تحویل بگیرند و همواره در صدد هســتیم که با 
انعقاد تفاهم نامه با سازمان تعاون روستایی اقدام 
به عرضه در کل کشور کنیم تا مردم به سهولت کاال 
را با نرخ مصوب درب منزل تحویل بگیرند.کاشانی 
با اشاره به اینکه محدودیتی برای عرضه تخم مرغ 
تنظیــم بــازار وجود ندارد، افزود: اگر عرضه با نرخ 
های باالتر در مراکز خرده فروشی صورت می گیرد، 
مردم از طریق تماس با ســازمان حمایت موضوع 
را اعــالم کننــد؛ چرا که به دلیل عدم محدودیت، 
عرضه باالتر از نرخ مصوب تخلف اســت.این مقام 
مســئول در پایان عرضه هر شــانه تخم مرغ بسته 
بنــدی۳۰ تایــی باالتر از ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان را 
گرانفروشــی دانست و گفت: غالبا در بسته بندی 
های ۶ و ۹ تایی قیمت مصوب رعایت نمی شود.

کسی  کرایه تا
 دوباره گران شد

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی کشور از افزایش 
مجدد نرخ کرایه تاکســی در برخی شهرها به 
دلیل تورم و تغییر مکرر قیمت کاالها خبر داد.
نرخ کرایه تاکســی ها تقریبا به صورت فصلی 
در خطوطی که به ویژه از تاکســی چرخشــی 
استفاده می شود در حال تغییر و علت اصلی آن 
افزایش گسترده قیمت ها و نرخ تورم در جامعه 
اســت.مرتضی ضامنی، مدیــر عامل اتحادیه 
تاکسیرانی کشور در پاسخ به این سوال که آیا 
باید این افزایش به صورت مصوبه در شوراهای 
شــهرها به تصویب برسد، اظهار کرد: مطلوب 
همه ما این است که شرایط اقتصادی به گونه ای 
باشد که هر سال با توجه به یک تورم متعارف 
قیمت گذاری ها به شــورای شــهرها ارسال و 
تصویب شــود، اما االن با تغییر مکرر قیمت ها 
در حوزه های مختلف از قطعات خودرو گرفته 
تا کاالهای اولیه روبرو هستیم.وی افزود: جایی 
که سازمان های تاکسیرانی به این نتیجه برسد 
که همه چیز به واســطه این تورم گران شده و 
باید نســبت به اصالح قیمت کرایه اقدام کند، 
قانون یک فرایندی را تعریف کرده اســت که 
براساس آن باید پیشنهاد به شورای شهر برود 
و در صورتی که شــورا مصوب کرد و به تایید 
فرمانداری مربوطه رسید، افزایش کرایه قانونی 
می شود، اما اگر شرایط مطلوب باشد تنها یک 
بــار افزایش قیمت داریم.ضامنی ادامه داد: اما 
با این شرایط اقتصادی در برخی از شهرها این 
اتفاق رخ داده و شــوراهای شــهر روند افزایش 
قیمت ها را انجام داده اند. این فرایندی است که 
قانون تعریف کرده است و هر کرایه ای که با این 
فرایند به تصویب برسد، قانونی است که ممکن 
است یک بار در سال و یا چندبار در سال باشد.

وعده عشقی به بورسی ها

 حذف قیمت گذاری دستوری خودرو
درحالی که تصمیمات اخیر درمورد قیمت گذاری خودروها معامالت 
بازار ســرمایه را در دو روز گذشــته تحت تاثیر قرار داد، رئیس سازمان 

بورس از بررسی دوباره اصالح قیمت خودرو خبر داده است.
چهارشــنبه هفته گذشــته گروه صنعتی ایران خودرو در حالی بیست 
و پنجمین طرح فروش فوق العاده چهار محصول خود را آغاز کرد که 
افزایش قیمت های جدید را برای چهار محصول عرضه شــده در این 
طرح اعمال کرده بود. البته عمر این اتفاق کمتر از ۴۸ ساعت بود و روز 
جمعه بود که در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت 
خودروهای داخی، گروه صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای از بازگشت 
قیمت  محصوالت مشــمول افزایش به نرخ های پیش از آبان خبر داد . 
اتفاقی که معامالت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد این 
بازار پرنوسان شود، چراکه شرکت های بورسی که نرخ مصوب دارند، 
از جمله شــرکت های خودرویی که محصول را با قیمت مصوب می 

فروشند، از بازار آزاد تاثیر نمی پذیرند و باید مجوز افزایش قیمت داشته 
باشند. درواقع مهم نیست قیمت خودرو در بازار آزد چند است، بلکه 
قیمت در صورت مالی و روند سود و زیان قیمت کارخانه مهم است. 

سیاست بلندمدت دولت حذف قیمت گذاری دستوری است
با این حال به نظر می رسد هنوز پرونده قیمت گذاری خودروها بسته 
نشده است، چراکه رئیس سازمان بورس از بررسی مجدد اصالح قیمت 
خودرو خبر داده اســت. مجید عشــقی اعالم کرده که با پیگیری  های 
سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و 
رئیس جمهور برگزار و مقرر شد اصالح قیمت خودرو مجدد در ستاد 
تنظیم بازار بررســی شــود که به زودی نتیجه آن اعالم می  شــود.  وی 
درباره نمادهای بسته شده خودروها نیز گفته که این نمادها تا زمانی 
که اطالعیه شــفافی درباره اثرات این تصمیم  ها بر روی ســودآوری 
شرکت  ها اعالم نکنند، بسته می  مانند. در پی انتشار اطالعیه اصالح 

قیمت خودرو، نماد شرکت های اصلی که این اطالعیه را دادند، در روز 
چهارشــنبه )۱۹ آبان( قبل از معامالت بســته شد تا شرکت ها شفاف 
ســازی کنند و اطالعات تکمیلی را ارایه دهند. عشــقی با بیان اینکه 
اعالم حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته )۱۸ آبان( باعث 
خوش بینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت، اظهار کرد که 
پنج شنبه )۲۰ آبان( به واسطه اختالف نظری که درباره نحوه اجرای 
سیاست حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد شد، این اطالعیه ملغی 
و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد. 
سیاست دولت در بلند مدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است این 
سیاســت بارها توســط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعالم شد 
و در دســتور کار دولت قرار گرفت. سیاســت بلندمدت این است که از 
سیاست گذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت ها بتوانند سودآوری 

بلندمدتی داشته باشند.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

کارشناس نفت و انرژی:

استفاده از پول نفت در صندوق توسعه ملی باید برگشت پذیر باشد
کارشناس نفت و انرژی گفت: بازاریابی پس از رفع مشکالت مربوط به 
سیاستگذاری های مدیریتی، گام مهمی برای استفاده بهینه از درآمد های 
نفتی اســت.محمدعلی صادقی کارشــناس نفت و انرژی پیرامون نحوه 
هزینه کرد درآمدهای نفتی در سالیان گذشته و لزوم تغییر رویه قبلی، 
اظهار کرد: ایجاد صندوق توسعه ملی در برنامه های سوم به بعد پنج ساله 
توسعه کشور، که البته قبال نام دیگری داشته است، به این دلیل صورت 
گرفت که درآمد های مازاد نفتی در جایی ذخیره شــوند و در مواقعی 
که ضرورت دارد، مورد اســتفاده قرار گیرند.او افزود: متاســفانه اکنون از 
این درآمد ها در قالبی به نام صندوق استفاده نمی شود؛ صندوق دارای 

کارکردی اســت که نحوه اســتفاده از ذخایر آن باید با رویکرد افزایش 
این ذخایر باشد، اما دولت ها هر زمان با نوسانات مالی مواجه می شوند، 
دسترسی به این صندوق را برای خودشان یکی از مباهات می دانند. در 
حالی که اگر هم می خواهند از این صندوق اســتفاده ای کنند، باید در 
جا هایی هزینه کنند که برگشت سرمایه داشته باشد.صادقی ادامه داد: 
به طور مثال، از ســال ۱۸۹۰ به بعد، در کشــور نروژ حدود یک تریلیون 
دالر در چنین صندوقی ذخیره سازی کرده اند و هر شخصیت یا شرکتی 
که بخواهد از ذخایر صندوق نفتی این کشور استفاده کند، با سه درصد 
سود، این ذخایر را مجددا به صندوق باز می گرداند. صندوق توسعه ملی 

در ایران به این شکل مدیریت نشده است؛ بلکه مانند یک صندوق قرض 
الحسنه با آن رفتار کرده اند که در مواقع نیاز به دولت ها کمک می کند.

او تاکید کرد: با این شــیوه مدیریتی، در حال از بین بردن اصل ســرمایه 
هســتیم؛ در حالی که می توانســتیم در بخش های مختلف اقتصادی از 
آن اســتفاده کنیم. یعنی، هر واحد تولیدی که می خواهد از منابع این 
صندوق اســتفاده کند، باید توجیه اقتصادی و برگشــت سرمایه داشته 
باشد، گردش مالی آن مشخص شود و سودی را هم به صندوق برگرداند، 
اما اکنون فقط برای بودجه های عمومی که اصوال برگشت ناپذیر است، 

از سرمایه های این صندوق استفاده می کنیم.

کمیسیون عمران مجلس؛ با توجه به مابه التفاوت قیمت بورسی قیر با صورتجلسه 

قیر رایگان، امسال هم رانتی شد

کوتاه از انرژی

بین الملل

توسط شرکت های دانش بنیان؛

80 درصد قطعات نیروگاهی ساخت 
داخل است

مدیرکل فناوری شــرکت برق حرارتی با اشــاره 
به اینکه ســال گذشــته بیش از ۳۵۰ هزار قطعه 
نیروگاهی داخل کشــور ســاخته شــده است، 
گفت: در ســال جاری ۳۶ قرارداد ســاخت داخل 
به به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان منعقد شــد. علی 
عیســی پور، مدیرکل دفتر فناوری و بومی سازی 
نیروگاه های شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه 
ســال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار قطعه نیروگاهی 
داخل کشور ساخته شده است، گفت: در راستای 
اجرای سیاست های کلی نظام درخصوص استفاده 
حداکثری از توان ســاخت داخل و توانمندسازی 
شــرکت های داخلی و قطع وابستگی در شرایط 
تحریم، تأمین قطعات مورد نیاز در راهبری شرکت 
مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شــرکت های 
زیرمجموعــه از اولویت باالیی برخوردار اســت.
وی ادامه داد: جهت رفع مشــکالت نیروگاه ها در 
خصــوص قطعات با تکنولوژی باال، این شــرکت 
امکان سنجی ساخت داخل با هدف توانمندسازی 
شرکت های دانش بنیان و ایجاد خط تولید قطعات 
و تجهیزات را در اولویت کارهای خود قرار داده و 
نتایج مؤثری در این بخش به ســرانجام رســیده.

عیســی پور با تاکید بر اینکــه بیش از ۸۰ درصد 
قطعات نیروگاهی داخل کشــور ســاخته شده و 
در چرخه تولید برق مورد استفاده قرار گرفته اند، 
افــزود: تمامی پره های توربیــن گازی که دارای 
تکنولوژی پیچیده ای هستند و تا مقطعی تأمین 
آن ها از معضالت نیروگاه ها بود، توسط شرکت های 
دانش بنیان در داخل کشــور ساخته می شود و یا 
در حال ســاخت هســتند.وی با اشــاره به اینکه 
ســال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار قطعه نیروگاهی 
بــا اعتباری بالغ بر دو هــزار و ۹۶۷ میلیارد ریال 
ساخت داخل شده است، گفت: بر اساس آخرین 
ارزیابی صورت گرفته در سال جاری نیز ۳۶ قرارداد 
ساخت داخل به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان منعقد 
شــده است.وی اضافه کرد: از طرفی برای تجمیع 
فعالیت های صورت گرفته در زمینه ساخت داخل و 
ایجاد بانک اطالعاتی منسجم، این دفتر در راستای 
مأموریت ســازمانی خود، عهده دار مدیریت و به 
اشتراک گذاری این دانش در نیروگاه ها است. بدین 
منظور در سایت تمامی شرکت های مدیریت تولید 
برق درگاه ساخت داخل وجود دارد که تجربیات 

این حوزه در آن قابل مشاهده است.

بر اساس امار ؛

تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی 
چقدر است؟

در شــش ماهه اول امســال میزان تولید انواع 
محصوالت پتروشیمی ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن بوده که نســبت به دوره مشــابه سال قبل 
هشــت درصد افزایش یافته، همچنین میزان 
صــادرات نیز در همیــن مدت ۷ میلیارد دالر 
تخمین زده شــده است. آمارها نشان می دهد 
در حال حاضر به ۹۰ میلیون تن ظرفیت اسمی 
نصب شــده در صنعت پتروشیمی رسیده ایم، 
اکنون ۸۰ طرح پتروشیمی در دست اجراست 
کــه  از ایــن تعداد، ۶۵ طرح فعال، پیشــرفت 
مناســبی دارد و میانگیــن پیشــرفت آنها به 
حــدود ۳۵ درصــد می رســد و ۱۵ طرح هم 
در مراحل آغازین هســتند.به گفته مسووالن 
ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران بعد از اجرای 
ایــن ۸۰ طــرح، به ۱۷۱ میلیون تن در ســال 
می رسد، این ۸۰ طرح ۸۰ میلیون تن ظرفیت 
را به صنعت پتروشــیمی کشور اضافه می کند. 
سرمایه گذاری الزم برای اجرای ۸۰ طرح فعال 
در پتروشــیمی ۵۵ میلیارد دالر برآورد شده و 
بر اساس هدف گذاری انجام شده، این طرح ها 
تا پایان ســال ۱۴۰۶ و همزمان با پایان برنامه 

هفتم توسعه کشور به اتمام می رسد.همچنین  
۳۳ طرح پیشــران نیز در صنعت پتروشــیمی 
تعریف شــده اســت که برخی از این طرح ها 
در قالب ۸۰ طرح در دســت اجرا هســتند که 
اجرای این طرح ها، ۳.۵ میلیون تن به ظرفیت 
پتروشــیمی اضافــه می کند و این محصوالت 
تــا حد زیادی کشــور را از واردات محصوالت 
پتروشــیمی بی نیاز خواهد کرد.  اما از مجموع 
طرح های پیشران ۲۰ طرح سرمایه  گذار دارند 
و موافقت اصولی واگذار شده و  ۱۰ مورد دیگر 
نیز در حال مذاکره اســتبر اساس این گزارش 
.اتفاق طالیی صنعت پتروشیمی در سال جاری 
این بود که هم  از نظر تناژی و هم از نظر ارزشی 
افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی به ثبت 
رسیده و در شش ماهه اول سال، صادرات این 
محصوالت ۷ میلیارد دالر بوده است در حالی 
که در شــش ماهه ســال قبل ارزش صادرات 
محصوالت پتروشــیمی ۳.۶ میلیارد دالر بود. 
پیش بینی می شــود که امســال کل مجموع 
صادرات محصوالت پتروشیمی کشور به ۱۴.۵  

میلیارد دالر برسد.

مخالفت امارات با افزایش 
تولید سریع تر اوپک پالس

امــارات متحده عربی اعالم کرد گروه 
اوپــک پالس احتماال بــه طرح خود 
بــرای افزایش تولیــد روزانه نفت به 
میــزان ۴۰۰ هــزار بشــکه در هر ماه 
پایبند خواهد ماند.اظهارات ســهیل 
المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده 
عربی منعکس کننده اظهارات مشابه 
همتــای عمانی وی اســت و نشــان 
می دهد دســتکم بعضــی از اعضای 
گــروه اوپک پالس تمایــل دارند به 
ایســتادگی در برابر فشارهای آمریکا 
بــرای افزایش تولید ســریع تر، ادامه 
دهند.محمــد الرومهــی، وزیر انرژی 
عمان در مصاحبه با رویترز در ابوظبی 
اظهــار کرده بود: اوپک پالس در حال 
حاضر تولیــد روزانه خود را به میزان 
۴۰۰ هــزار بشــکه در هر ماه افزایش 
داده و این میزان کافی است. این گروه 
نگران برداشــت آمریکا از ذخایر نفت 
اســتراتژیک نیست و این اقدام بازار را 
دچــار مازاد عرضه نمی کند.مزروعی 
در مصاحبه ای در حاشــیه کنفرانس 
نفــت و گاز Adipec در ابوظبی گفت: 
افزایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز ادامه 
پیــدا می کند و باید کافی باشــد. وی 
پــس از حضــور در پنلی بــا حضور 
وزیران انرژی عربستان سعودی و هند 
صحبت کرد.دیدار بعدی وزیران اوپک 
و متحدانش در دوم دسامبر برگزار می 
شــود.قیمت نفت امسال تحت تاثیر 
احیای اقتصادها از پاندمی کووید ۱۹ و 
بهبود تقاضا، حدود ۶۰ درصد افزایش 
پیــدا کرده. جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریــکا کــه نگران افزایــش قیمت 
بنزین به باالترین رکورد هفت ســال 
اخیر اســت، از اوپک پالس خواســته 
است تولیدش را سریع تر افزایش دهد.

مزروعی گفت: اوپک پالس نیازی نمی 
بینــد زیرا بــازار نفت از کمبود عرضه 
به مازاد عرضه در اوایل ســال میالدی 
آینده تغییــر وضعیت پیدا می کند و 
احتمال صعود قیمتهای نفت به ۱۰۰ 

دالر در هر بشکه را منتفی دانست.

تعطیلی نیروگاه هسته  ای 
کالیفرنیا در آینده نزدیک 

کمبــود انــرژی، بحران آب و هوایی و 
تغییرات اقلیمــی مقامات آمریکایی 
را مجبــور کرده کــه در مورد انرژی 
هســته ای تجدید نظر کنند.نیروگاه 
هسته ای دیابلو کنیون در حدود ۲۰۰ 
مایلی شــمال لس آنجلس در سواحل 
مرکزی کالیفرنیا قرار دارد. راکتورهای 
دوقلوی این نیروگاه بین اقیانوس آرام 
و تپه هــای زمردی قــرار دارند. تنها 
نیروگاه هســته ای باقی  مانده گلدن 
اســتیت تقریباً ۹ درصد از تولید کل 
بــرق و ۱۵ درصــد از تولید برق پاک 
آن را تشــکیل می دهد. با این وجود، 
علی رغم اهداف تهاجمی آب و هوایی 
کالیفرنیا و تالش ملی برای رســیدن 
به انتشار گازهای گلخانه ای خالص تا 
سال ۲۰۵۰، دیابلو کنیون قرار است تا 
سال ۲۰۲۵ تعطیل شود. این تصمیم 
در حالی گرفته شده است که بسیاری 
از پژوهشگران نسبت به تبعات چنین 
تصمیمی هشداد داده اند. این نیروگاه 
هسته ای در سال ۱۹۸۵ افتتاح شد و از 
آن زمان تاکنون بدون هیچ حادثه ای 
کار می کند. با این وجود احداث دیابلو 
در نزدیکی چندین خط گسل، افزایش 
نگرانــی مردم محلی نســبت به وقوع 
احتمالــی زلزلــه و در نتیجه فاجعه 
هســته ای را به دنبال داشته است. به 
همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات 
هســته ای آمریکا به شرکت های برق 
دســتور داد تا نیروگاه های هسته ای 
خود را از نظر سیل و خطر زمین لرزه 
ارزیابی کنند. این ارزیابی ها نشان داد 

دیابلو ایمن است.
با این وجود، در سال ۲۰۱۸ کمیسیون 
انــرژی کالیفرنیا پیشــنهادی را که 
توســط  بزرگترین شــرکت آب و برق 
ایالت کالیفرنیا ارائه شده بود تصویب 
کــرد. در آن زمان، PG&E اســتدالل 
کــرد کــه به دلیل وعــده انرژی های 
تجدیدپذیر و رشد تجمیع کننده های 
انتخابی جامعه که به شــهرداری های 
محلــی اجازه می دهد تصمیم بگیرند 
کــه انرژی خود را از کجا تامین کنند، 
تقاضا برای انرژی هســته ای کاهش 

یافته است.

سیمان دوباره گران می شود؟

آغاز قطعی گاز در صنایع 
با رســیدن فصل سرمایه و افزایش مصرف 
گاز خانگــی، گاز برخی از واحدهای تولید 
ســیمان در شمال و شــمال  شرق کشور 
قطع شــده است. حاال کارخانه های تولید 
سیمان مجبور به استفاده از سوخت مازوت 
هســتند.عبدالرضا شــیخان، دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایان ســیمان در همین باره 
می گوید: اســتفاده از مازوت تفاوت قیمت 
تولید و عرضه ما را زیاد می کند. به همین 
دلیل با ادامه قطع گاز، قیمت سیمان گران 
می شــود.اوجی، وزیر نفت پیش از شروع 
پاییــز از روزانــه ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
کسری گاز در زمستان خبر داده بود. پس 
از آن هــم ســخنگوی صنعــت برق پیش 
از شــروع زمســتان اعالم کرد که احتماال 
بــه دلیل کمبود گاز مجبور به ســوزاندن 
مــازوت در نیروگاه ها شــویم.آن گونه که 
به نظر می رســد، ســوزاندن مازوت گزینه 
جایگزین دولت برای صنایع بود. جایگزینی 
که بســیار گران بــود و آالینده های هوا را 
افزایش می داد.ســال پیــش، با قطع گاز 
صنایع و توقف خط تولید ســیمان، تقاضا 
چنــد روزی از عرضه پیشــی گرفت و در 
نتیجه، قیمت سیمان گران شد. بعد از آن 
صنایع مجبور شــدند برای تامین سوخت 
خود دســت به ســوزاندن مازوت بزنند.در 
حالی که به نظر می رســد سوزاندن مازوت 
تنها آلترناتیو دولت برای تامین ســوخت 
اســت، علی کالهی، رییس کمیســیون 
صنایع اتاق ایران در توییتی هشــدار داد: 
تنهــا ۱۰ روز ذخیره مازوت در نیروگاه ها 
داریم.دبیــر انجمن صنفــی کارفرمایان 
ســیمان، توضیــح می دهــد: پیش بینی 
شــده که احتمــاال از اواخر آبــان نتوانند 
بــه برخــی از واحدهای تولید گاز دهند به 
همین دلیل هم اندازه ۱۵ روز مازوت بین 
واحدهای تولید ســیمان توزیع کرده اند.
ســوزاندن مازوت به جای گاز، هزینه های 
تولیــد را باال می برد. شــیخان با تایید این 
مســاله می گوید: خوشبختانه ما به تازگی 
از سیســتم قیمت گذاری دستوری خارج 
شده ایم و قیمت ما در بورس مشخص می 
شود. با جایگزین شدن مازوت به جای گاز 
هم به زودی تغییر قیمت اعمال می شود.

پیشنهاد مالک شریعتی برای جلوگیری از 
ایجاد بحران گازی:

شرکت های پتروشیمی برای 
پارس جنوبی هزینه کنند

عضو کمیســیون انرژی مجلــس، راهکار 
جلوگیری از قطعی گاز در سال های آینده 
را کلیــد زدن پروژه های فشــارافزایی گاز 
پارس جنوبی با اســتفاده از درآمد سرشار 
شرکت ها و هلدینگ های بزرگ پتروشیمی 
دانست.مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد خود 
را برای جلوگیری از افت فشــار گاز پارس 
جنوبی با استفاده از درآمد سرشار شرکت ها 
و هلدینگ های بزرگ پتروشــیمی تشریح 
کــرد و گفت: شــرکت های پتروشــیمی 
درآمدهای سرشــاری دارند و یارانه ای که 
بابــت خــوراک )گاز( به قیمــت صادراتی 
دریافــت می کننــد و افزایش نــرخ ارز در 
این افزایش درآمد تاثیرگذار است، درواقع 
درحالی درآمد شــرکت های پتروشمی در 
ســال بالغ از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است 
و از گاز تولیــدی کشــور به عنوان خوراک 
استفاده می کنند که به گفته مسئوالن در 
ســال های آینده با چالش کاهش فشار در 
میدان گازی پارس حنوبی مواجه هستیم، 
بنابراین کلید زدن پروژه های فشــارافزایی 
با بودجه شــرکت های پتروشــیمی یکی 
از روش هایی اســت کــه می توانیم بر این 
چالــش غلبه کنیم.نماینــده مردم تهران، 
ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در 
مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: از آنجا 
که پروژه های فشارافزایی مبالغ باالیی نیاز 
دارند و بخشــی از ایــن گاز صرف خوراک 
پتروشیمی ها می شود، پیشنهاد می شود؛ 
همان طورکه شرکت های مانند مس و فوالد 
برای تامین آب مورد نیاز خود هزینه کردند 
تا آب خلیج فارس شیرین ســازی شود، این 
شرکت های پتروشیمی نیز کنسرسیومی را 
تشکیل داده و با هزینه مبالغی، کمک کنند؛ 
پروژه هــای فشــارافزایی پارس جنوبی در 
موعد مقرر و در زمان طالیی به نتیجه برسد 
چراکه هم خودشان نفع می برند و خوراک 
آن ها تامین خواهد شــد و هم شرکت های 
ملی نفت و گاز و در درجه باالتر مردم. عضو 
کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: جهت تحقق این پیشنهاد آقای 
حســنوند رئیس کمیسیون انرژی به بنده 
ماموریت داده و نامه ای در این خصوص به 
مســئوالن مربوطه ارسال شد البته این کار 
به منابع، فناوری و اراده ای قوی نیاز دارد، به 
همین دلیل اگر شرکت های پتروشیمی این 
کار را انجام ندهند، احتماال آن را در قانون 
بودجه یا قوانین دائمی بر آن ها تکلیف کنیم.

با تصویب اعضای کمیسیون عمران مجلس و تأیید 
وزاری راه و نفت قرار شد تا پایان سال قیر با قیمت 
هر تن ۹.۳ میلیون تومان واگذار شود که تفاوت ۲.۷ 
میلیون تنی با قیمت بورس کاال دارد.رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرســازی سه شنبه ۱۸ آبان در حاشیه 
همایش قیر و آســفالت در جمع خبرنگاران گفت: 
قیر رایگان قرار است بر اساس قانون از هفته جاری 
)شنبه ۲۲ آبان به بعد( در اختیار دستگاه های ذی 
ربط قرار بگیرد؛ جلســات متعددی برای تحقق این 
مساله برگزار شده و دوستان در وزارت نفت نیز در 
حال همکاری هســتند.گفتنی است در حال حاضر 
تخصیص قیر رایگان به دســتگاه های عمرانی صرفاً 
در قوانین بودجه ســنواتی آمده و هر ســاله از سال 
۱۳۹۶ تا کنون در قوانین بودجه وارد شــده اســت.

عصر همان روز )ســه شــنبه ۱۸ آبان( جلسه ای ۳ 
ســاعته در کمیسیون عمران مجلس برای بررسی 
وضعیت توزیع قیر رایگان به دســتگاه های اجرایی 
بــا حضور وزرای نفت و راه برگزار شــد.عبدالجالل 
ایری ســخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره 
این نشست افزود: بر اساس قانون سهم وزارت راه و 
شهرسازی ۴۸ درصد، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
۲۰ درصد، وزارت کشــور یا سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها ۱۷ درصد، بســیج ســازندگی ۶ درصد، 
آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی یا 
سازمان جنگل ها ۳ درصد از محل قیر رایگان است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 

اضافــه کرد: وزارت نفت در خصوص وضعیت تولید 
قیر و محل تأمین منابع از پاالیشــگاه های آبادان، 
امــام خمینی )ره(، اصفهــان و بندر عباس و تبریز 
و شــیراز توضیحاتی ارائه کرد. جلســه کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسالمی حدود ۳ ساعت به 
طــول انجامید و در نهایت قیمت ثابتی برای هر تن 
قیر در نظر گرفته شد.این نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی افزود: قیمت پیشنهادی وزارت نفت 
برای هر تن قیر ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که 
با افزایش ۲۰ درصدی هزینه عملیات پاالیشگاه ها به 
۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می رسید اما اعضای 
کمیسیون عمران زیر بار افزایش قیمت قیر نرفته و 

این نرخ را نامناسب می دانستند چرا که قیمت قیر 
از ابتدای ســال قیمت سرسام آوری را تجربه کرده 
اســت. از این رو با پافشــاری کمیسیون قیمت پایه 
۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به تصویب رســید که 
بــا افزایــش ۲۰ درصدی به حدود ۹ میلیون تومان، 
می رسد.ایری عنوان کرد: در نهایت مصوب شد که 
قیمت قیر حدود ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شد 
و این نرخ تا پایان سال ثابت بماند. از طرفی وزارت 
نفت نیز مکلف شد ظرف یک هفته کلیه حواله های 
قیر را به دستگاه های اجرایی موضوع قانون تحویل 
دهد و همچنین دستگاه ها نیز مکلف شدند تا پایان 
سال تمام حواله خود را تحویل بگیرند.بالفاصله یک 

روز بعد )چهارشــنبه ۱۹ آبان( محمد رضا رضایی 
کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس صورتجلسه 
نشست روز قبل این کمیسیون با حضور وزرای راه 
و نفت را به رســتم قاســمی و جواد اوجی وزرای 
راه و نفت ابالغ می کند.بر اســاس این صورتجلسه، 
کارخانه های قیرســازی موظفنــد هر تن قیر را به 
قیمــت ۹ میلیــون و ۳۷۵ هزار تومان به وزارت راه و 
شهرسازی تحویل دهند.این اقدام کمیسیون عمران 
مجلس در حالی است که کارشناسان معتقدند اوالً 
بر اســاس نص صریح قانون، تعیین قیمت قیر باید 
بر اســاس ســازوکار بورس کاال باشــد؛ ثانیاً قیمت 
گذاری دستوری آن هم با این اختالف فاحش میان 
قیمت مصوب کمیســیون عمران مجلس با نرخ هر 
تــن ۹.۳ میلیون تومــان و قیمت بورس کاال که به 
هــر تــن بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان رســیده، به 
ایجاد رانت بزرگ و مفســده های کالن برای برخی 
ســودجویان می انجامد.مجید کیانپور مدیرعامل 
شــرکت آزمایشــگاه های فنی و مکانیک خاک در 
ســیزدهمین همایش قیر و آســفالت اعالم کرد: در 
حال حاضر قیمت هر تن قیر در بورس کاال به ۱۰ تا 
۱۲ میلیون تومان رسیده است.با توجه به اینکه مابه 
التفاوت قیمت بورسی قیر با صورتجلسه کمیسیون 
عمران مجلس، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر 
تن بوده و از سوی دیگر ساالنه در کشور، ۲.۵ میلیون 
تن قیر مصرف می شــود، با این مصوبه کمیســیون 
عمــران، یک رانت ۶ هــزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی 

ایجاد خواهد شد.

خبر ویژه

ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشــاره به تعامل وزرای نیرو و 
نفت برای کاهش چالش های واحدهای تولیدی در تامین سوخت، گفت: تعمیر 
تمامی نیروگاه ها یکی از برنامه های وزارت نیرو برای تامین برق موردنیاز کشور 
اســت.روح اله عباس پور در تشــریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
به حضور وزیر نیرو، معاونان وی و مدیرعامل شــرکت گاز ایران در این جلســه 
اشــاره کرد.نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه در این نشست برنامه های وزارت نیرو برای تامین سوخت و برق موردنیاز 
واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی شد، افزود: وزرای نفت و نیرو تعامل کردند 

تــا بــا تامین نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی، این مجموعه ها با کمترین چالش  
در فصل ســرما روبه رو شــوند.وی با اشاره به برنامه های وزارت نیرو برای تامین 
برق موردنیاز کشــور، اضافه کرد: نخســتین برنامه این وزارتخانه تعمیر تمامی 
نیروگاه ها است که تاکنون این پروژه حدود ۲۹ درصد پیشرفت داشته است.این 
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه استفاده از انرژی ها نو و تجدیدپذیر 
مانند انرژی خورشــیدی، بادی و... از دیگر برنامه های ارائه شــده بود، ادامه داد: 
براســاس گزارش مذکور راه اندازی نیروگاه های جدید برای افزایش تولید برق 

دومین راهکار وزارت نیرو است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح کرد:

کاهش چالش های واحدهای تولیدی تعامل وزارتخانه های نیرو و نفت برای 
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55بانک و بیمه
 دیدار مدیرعامل بانک تجارت 

 با مدیران شرکت های پتروشیمی 
در ماهشهر

مدیرعامل بانک تجارت در سفر به منطقه ماهشهر 
با مدیران شرکت های پتروشیمی شهیدتندگویان، 
بوعلی، رازی، اروند، کارون، فارابی، فن آوران، مارون، 
شــیمی بافت، فجر، خوزســتان و بندر امام دیدار و 
گفتگو کرد. دکتر اخالقی مدیرعامل بانک تجارت با 
بیان اینکه تعامل این بانک با صنعت پتروشیمی در 
چارچوب مسیر گذشته با قدرت و سرعتی دوچندان 
دنبال خواهد شد افزود: بانک تجارت با اتکا به توان 
پرســنل حرفه ای و متخصص خود برای پاســخ به 
وفاداری مشتریان، متعهد و مکلف به انجام تعهدات 
است و ما در این راه بیش از پیش در مسیر حمایت 
از اسطوره های اقتصادی کشور تالش خواهیم کرد.
مدیرعامل بانک تجارت چارچوب ارتباط بین بانک 
با صنعت پتروشــیمی را بر اساس تعامل بلند مدت 
و برنامه محور دانســت و تاکید کرد: بانک تجارت از 
ابتدای فعالیت خود به عنوان یک بانک تخصصی برای 
ارائه خدمات به شرکت ها شناخته شده و افتخار داریم 
که امروز ظرفیت های بانک را با حداکثر توان برای ارائه 
خدمات به مجموعه شرکت های پتروشیمی بسیج 
کنیم و آماده همکاری در قالب اعطای تســهیالت، 
گشایش اعتبارات اسنادی، خدمات بانکی و اعطای 
تسهیالت به کارکنان این شرکت ها هستیم.اخالقی 
با اشاره به اینکه بانک تجارت برای پاسخ به نیازهای 
بانکی، تعهداتی و تسهیالتی شرکت های پتروشیمی 
و پرســنل آن ها در سریعترین زمان ممکن آمادگی 
دارد افــزود: در شــرایط کنونی همــگان به نقش 
کلیدی این صنعت در ارزآوری و گردش چرخ های 
اقتصادی کشــور باور دارند و جای خرسندی است 
کــه بانک تجارت قریب بــه ۸۰ درصد از پورتفوی 
عملیات پتروشــیمی ها را پشــتیبانی می کند و در 
همین راســتا ظرفیت های بانک در حوزه بانکداری 
بین الملل، خدمات ارزی و ریالی همچنان در خدمت 
شرکت های معظم پتروشیمی در سراسر کشور قرار 
دارد.مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه ســرمایه 
فاخــری در مجموعــه بانک به ویژه در زمینه دانش 
بانکی و تخصص خدمت رسانی به بازیگران صنعت 
پتروشــیمی خلق شده اســت یادآور شد: افزایش 
ســرعت خدمات و ارتقای ســطح اطمینان شرکت 
نســبت به خدمات بانک بســیار حائز اهمیت است 
و تیــم مدیریتی بانک تجــارت همچنان پرتوان و 
پرتالش خدمت رسانی را چه بسا بهتر از گذشته به 
انجام می رساند.مدیرعامل در این بازدید که همراه با 
کی النی رئیس هیات مدیره بانک تجارت، شریفیان 
معاون مدیرعامل در راهبری بازار و توسعه کسب و 
کار و جمعی دیگر از مسئوالن این بانک انجام شد با 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
ماهشهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
و مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و تجارتی 

خلیج فارس نیز دیدار و گفت وگو کرد.

 به منظور تسهیل امور و کاهش تردد مشتریان 
به شعب بانک دی؛

 کارت بانکی را در خانه 
تحویل بگیرید 

کلیه دارندگان حساب در بانک دی می توانند کارت 
بانکی نقدی خود را در نشانی دلخواه خود دریافت 
کنند. به منظور تسهیل امور و کاهش تردد مشتریان 
به شعب بانک دی، از این پس کلیه دارندگان حساب 
می توانند از طریق نصب اپلیکیشن »دی جت« یا با 
استفاده از سرویس اینترنت بانک »دی نت« ضمن 
افتتاح حساب، کارت نقدی خود را در نشانی دلخواه 
خود بدون نیاز به مراجعه به شــعب بانکی دریافت 
کنند. به گفتــه محمود زمان زاده، معاون فناوری 
اطالعات بانک دی، خدمات ارســال کارت بانکی 
برای مشتریان شامل کلیه افراد خواهد بود  اعم از 
اینکه قبال در بانک دی افتتاح حساب کرده اند یا از 
طریق دی جت و یا دی نت اقدام به افتتاح حساب 
غیر حضوری می کنند. وی گفت: حتی کســانی 
که تاریخ کارت بانکی آنان منقضی شده است نیز 
می توانند با استفاده از این روش کارت جدید خود 
را دریافت کنند. زمان زاده در زمینه شیوه استفاده 
از این خدمت نوین بانکداری دیجیتال گفت: کلیه 
افراد می توانند اپلیکیشن دی جت را از سایت بانک 
دی بر روی گوشــی های تلفن همراه خود نصب و 
پس از احراز هویت غیرحضوری، در قسمت صدور 
کارت این برنامه، درخواســت ارسال کارت را ثبت 
کنند. معاون فناوری اطالعات بانک دی تاکید کرد 
که کارت بانکی مشــتریان به نشــانی اعالمی آنان 
ارسال خواهد شد و مشتری پس از دریافت کارت 
باید برای فعال سازی کارت، در اپلیکیشن دی جت 

اقدام به فعال سازی آن کند.

اخبار

اخبار

سی و پنجمین سال روز 
تاسیس موسسه اعتباری ملل

مدیرعامل موسســه اعتباری ملل در پیامی 
میالد با ســعادت امام حسن عسکری )ع( و 
سی و پنجمین سالروز تاسیس این موسسه 

را تبریک گفت.
متن پیام حجت االســالم و المسلمین سید 

امین جوادی به این شرح است:
حضور کلیه ســروران، سهامداران و 

همکارانم در خانواده بزرگ ملل 
فرارســیدن میالد با ســعادت امام حســن 
عســکری)ع( در هر ســال  تداعی کننده 
ایــام و روزهایی اســت کــه با خود و خدای 
خود در حریم قدســی امام رئوف علی ابن 
موســی الرضا )ع( هم و عهد و قســم شدیم 
تا در این راه سخت قدم بگذاریم. راهی که 
روزگاری اندیشــیدن به آن و نزدیک شدن 
به اهداف آن برای هر کســی غیر قابل باور 
بود اما امروزبه لطف پروردگار، عنایات خاصه 
حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا 
فــداه و تالش همکاران عزیز و صمیمی در 
نقطه ای ایســتاده ایم که درســتی اهداف و 
اقداماتمــان را نشــان مــی دهد و همه این 
دســتاوردها و موفقیت ها حاصل نمیشــد 
جز با عنایت مســئولین محترم و گرانسنگ 
جمهوری اســالمی ایران، تالش همکاران 
و حمایت های شــما ســهامداران گرانقدر. 
امروز در آستانه ورود به ۳۵ سالگی تاسیس، 
موسســه به درختی تنومنــد، جوان و پویا 
تبدیل شــده است که افتخار خدمتگذاری 
ملتــی سلحشــور و شــهید پــرور را پیدا 
کرده اســت.در ســالهای گذشته سعی شد 
در مســیر قانون و عمل به دســتور العمل 
هــای بانک مرکزی و با پشــتوانه همکاران 
متعهد، ارائه خدمات به روز، ســریع و دقیق 
نســبت به جلب رضایت هموطنان محترم 
گام برداریــم و کلیــه فعالیتهای موسســه 
را به صورت شــفاف به ســمع و نظر مردم 
عزیز و ســهامداران محترم برسانیم.امروز 
در حالی ســی و پنجمین سال روز تاسیس 
موسسه را جشن می گیریم که موسسه در 
چند ســال اخیر به فضــل الهی و به برکت 
همراهــی و راهبری اعضای محترم هیئت 
مدیــره و تالش و همکاری بی وقفه مدیران 
و همکاران ارجمندمان در سراســر کشــور 
و صبوری ســهامداران محترم و حمایتهای 
هموطنان عزیز گام های بلند و موثری را در 
جهت تکامل موسسه برداشته است.اکنون 
در روز میالد امام حسن عسکری )ع( ضمن 
گرامیداشت این ایام خجسته و تبریک این 
عیــد والدت به خدمت رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی، مسئولین معزز و همچنین تبریک 
ســی و پنجمین سالروز تاسیس موسسه به 
همه همکاران گرانقدر، سهامداران ارجمند 
و همه ملت شــریف ایران ، مراتب قدردانی 
خود را از تالش بی دریغ یکایک شما عزیزان 
ابراز داشــته و امیدوارم با تالش و کوشــش 
مضاعف و با همدلی و وفاق بتوانیم در تحقق 
برنامــه ها، اهــداف و ماموریت هایی که از 
ســوی مقامات عالی کشور عزیزمان بویژه 
مقام عظمای والیت به نظام بانکی داده شده 
اســت به سهم خودمان گام های موثرتری 
برداریم.ســعادت، سالمت، دوام و کامیابی 
همه شــما را از خداوند متعال خواســتارم. 
باشد که به بلندای نام شریف ایران اسالمی، 
تحت لوای فرامین مقام عظمای والیت سر 
بلند و عاقبت بخیری در همه شــئون بدرقه 

راهمان باشد...آمین
سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

کرد: معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران اعالم 

شبکه کارگزاری بانک های کشور در خدمت مبادالت بانکی مشتریان
معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران از تغییرات جدید 
در پرداخت تســهیالت به متقاضیان خبر داد و گفت: متقاضیان می 
توانند از طریق کارگزاران بانکی یعنی شبکه کارگزاری سایر بانکها که 
با آنها روابط کارگزاری برقرار است و یا سایر بانکهای داخلی که دارای 

شبکه کارگزاری هستند، درخواست تسهیالت خود را ارایه دهند.
جواد عباســی در وبینار تخصصی معرفی خدمات و تســهیالت بانک 
توسعه صادرات ایران با بیان آنکه بانک توسعه صادرات ایران بخصوص 
در ارتباط با همســایگان شــمالی افزون بر میربیزینس بانک مسکو، با 
بانک آراف ســی روســیه نیز شبکه کارگزاری راه اندازی کرده، گفت: 
متقاضیان می توانند از طریق امکانات ایجاد شــده از ســوی این بانک، 
وجوه خود در خارج از کشــور از جمله روســیه و کشــورهای آســیای 
میانه سی آی اس را دریافت کرده و با مدیریت این وجوه، درخواست 
های خود را از همین محل پوشــش دهند.وی بیان کرد: بانک توســعه 
صادرات متناســب با نیازهای مشــتریان و ثبت سفارش های دریافتی 
از محــل ارز اشــخاص، ارز بانکــی و ارز نیمایــی با تخصیص حد ارزی 
درخواســتهای نقل و انتقال و واردات را انجام می دهد.عباســی درباره 
دیگر خدمات قابل ارایه از ســوی بانک توســعه صادرات اذعان کرد: در 
حوزه امارات عربی متحده کمتر از ۲۴ ساعت وجوه حواله انتقال پیدا 
می کند به این ترتیب با رقم ۶ در هزار هزینه پول به حساب متقاضی 
واریز و اســکناس به شــکل نقد به مشــتری پرداخت می شود و برای 

مقاصد خارج از امارات از طریق خود کارگزاران و نه شــبکه صرافی به 
ضمانت خود بانک پشت تعهد انجام می پذیرد.وی با بیان اینکه ثبت 
بروات اســنادی به شــرط آنکه اسناد حمل دست مشتری باشد هم به 
صورت نقدی وهم با عاملیت متقاضی و یا برات بدون تعهد انجام می 
گیرد، گفت: باتوجه به اینکه اعتبارات اســنادی وابســتگی بسیاری به 
کارگزاران دارد، بانک توســعه صادرات ایران همچنان بر روی پروژه 
های اعتبارات اســنادی متمرکز اســت که همین امر جزو ویژگی های 
مطلوب این بانک محســوب می شود.عباسی گفت: ضمانت نامه های 

ارزی نیز به عنوان ابزارهای پوشش تعهد فعال است و از طریق کانال 
های غیررسمی و مدیریت بین الملل بانک و به شکل موردی ضمانت 
های ریالی از ســوی مدیریت ارشــد بانک انجام می شود.وی در ادامه 
تاکید کرد: شــعب بانک توســعه صادرات ایران در حوزه ی اعتبارات 
اسنادی ریالی با بهترین کیفیت آماده خدمت رسانی هستند.عباسی 
گفــت: دو موضــوع رفع تعهد وارداتی و رفــع تعهد صادراتی در راس 

امور ارزی کشورهستند. 
هــروارد کننــده ای که ارز بانکی را از کشــور خــارج می کند چه ارز 
بانکی ۴۲۰۰ تومانی باشــد و چه ارز نیمایی و چه از محل اشــخاص و 
موجودی حســاب ها باشــد و چه ارز حاصل از صادرات و یا غیره برای 
هرکــدام بایــد فیــش ثبات مالی گرفته شــود و درصورت ثبت حتما 
باید رفع تعهد و مســتنداتی مبنی بر ثبت ســفارش در گمرک ارائه 
شــود.به گفته معاون ارزی شــعبه مرکزی بانک توســعه صادرات هر 
شــعبه از این بانک متناســب با ارزی که دارد می تواند تصمیم گیری 
کنــد و بــرای حواله جات ارزی ۳۵ درصد و مبلغ ثبت ســفارش برای 
بروات اســنادی ۱۵ درصد و برای اعتبارات اســنادی ۱۵ درصد و مبلغ 
 ثبت ســفارش به عنوان وثیقه ی برگ ســبز سفارش گرفته می شود.

عباسی افزود: متناسب با اعتبار مشتریان و اعتبارسنجی که همکاران 
شــعب بانک توســعه از مشــتریان انجام می دهند می توان وثایق رفع 

تعهد مشتری را در حوزه واردات مثل وثایق اعتباری تعیین کنیم.

کارکنان منطقه استان های اصفهان،قم،مرکزی و چهار محال و بختیاری  همایش سراسری 
گردهمایی روســا و معاونین شــعب اســتان های اصفهان، قم، 
مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران ارشــد بانک 

برگزار شد. 
بــه گزارش روابــط عمومی؛ در این همایش که با حضور محمد 
حســینی کنارویی مدیر امور شــعب اســتان ها، علی فتاحی 
مدیر امور ســرمایه انســانی، داود فصیحی مدیر امور پشتیبانی 
و مهندســی، علیرضا یارقلی مدیر امور حراست و روسای شعب 
منطقه برگزار شد، به بررسی عملکرد منطقه در بخش های منابع، 

مصارف، مطالبات و بانکداری مدرن پرداخته شد.
در این جلســه مدیر امور شــعب اســتان های بانک ایران زمین 
ضمن تشریح اهداف تعیین شده برای مناطق، بر استفاده بهینه 
از تمام ظرفیتهای موجود، داشــتن همکارانی پرتالش، متعهد 
و متخصــص و بــا انگیزه تاکید کــرد و گفت: با تجزیه و تحلیل 
آمار شــاخص جذب منابع شــعب منطقه در خصوص تجهیز و 
تخصیص منابع و مقایسه جایگاه بانک ایران زمین در بین بانک 
های خصوصی استان، دستیابی به تمامی اهداف در سال جاری 

دور از انتظار نیست و محقق خواهد شد.
حســینی کنارویی بر رعایت آراســتگی شعب، حرکت به سمت 
دانش محوری و به روز بودن اطالعات تخصصی و عمومی تمامی 

همکاران تاکید کرد و تسلط بر آمارهای مورد نیاز را از مهم ترین 
عوامل ارتقاء کیفی عملکرد شعب برشمرد.

در ادامه همایش فتاحی امنیت شغلی و رفاه همکاران و خانواده 
های ایشان را مهمترین دغدغه ی آن مدیریت دانست و افزود: 
بــا مدیریــت عملکرد همکاران در ســطوح مختلف و به تبع آن 
پرداخت پاداش بر پایه عملکرد و ارتقائ شغلی، سطح بهره وری 

عملکرد همکاران را افزایش خواهیم داد.
مدیر سرمایه انسانی برگزاری دوره های مهارتی و حرفه ای در 
حوزه عملیات بانکی را با رصد عملکرد همکاران، نوع فعالیت و 
ارائه خدمات به مشتریان از اقدامات آتی آن مدیریت اعالم کرد.

فصیحی مدیر امور پشــتیبانی و مهندســی با ابراز خرســندی 
از حضــور در جمــع همــکاران به اولویت هــای بانک در حوزه 
بهســازی و بازســازی شعب و بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی 
نمــای بیرونی و داخلی شــعب اشــاره و با پــر اهمیت خواندن 
حمایت و پشــتیبانی از شــعب، تسریع در انجام کار، پاسخگوئی 
بــه هنگام و مســئولیت پذیــری را از اولویت های تمامی واحد 
 هــای بانــک دانســت و بر لزوم خدمت رســانی همــه جانبه 

به مشتریان تاکید کرد.
یارقلی مدیر امور حراســت با اشــاره به عضویت بانک در ســتاد 

پدافند غیرعامل کشور، موضوع پدافند غیر عامل را امری جدی 
و ضروری دانســت، و افزود: هر چیزی که موجب تهدید باشــد و 
بتوانیم پیشــگیری و مقابله بکنیم را ســاده ترین معنی پدافند و 
مفهوم آن می توان بیان کرد. وی با اشــاره به اهمیت شناســایی 
حســاب های اجاره ای و نحوه برخود با اشــخاص متداخل، ارائه 
به موقع گزارش با استفاده از سامانه پیامکی و تلفن های اعالمی 
حراست را مهم عنوان کرد و در خصوص رعایت سالمت اطالعات 

جامعه مشتریان تاکید کرد.
در پایان وحید علیزاده با اشــاره به وجود پتانســیل های بالقوه 
فراوان در منطقه اصفهان و ســه اســتان دیگر تحت پوشــش و 
داشــتن نیروهای جوان با شــاخصه هایی نظیر وظیفه شناسی، 
ارق کاری ، وفــاق و همدلــی به برنامه ریزی های صورت گرفته 
در راســتای تحقق خواســته اولیای بانک در پرتوی اســتمرار 
برنامه ها و پشــتیبانی و ارتقاء آمار و بهبود عملکرد همکاران و 
کســب ســهم درصد بیشتر از جذب منابع نسبت به سایر بانک 
های رقیب و همچنین نســبت به ســایر مدیریت های مناطق 
پرداخــت و ابراز امیــدواری کرد با برنامه ریزی و تالش بتوانیم 
 هر روز جایگاه بانک ایران زمین را در همه زمینه ها باالتر برده 

و ارتقا دهیم.

پرداخت 5200 میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون به مددجویان
بانک توسعه تعاون بخش مهمی از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری را به معرفی شــدگان نهادهای حمایتی اختصاص داده 
اســت. این بانک در طرح ملی اشــتغال پایدار روستایی و عشایری 
۲۷ هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت نموده اســت که از این 
میزان ۵۲۰۰ میلیارد ریال به معرفی شــدگان نهادهای حمایتی 
اختصاص یافته اســت. از ناحیه این میزان تسهیالت پرداختی ۱۲ 
هزار و ۳۷۴ طرح توســط مددجویان  در سراســر کشور راه اندازی 
شــده است.استان های فارس، خراسان رضوی،  آذربایجان شرقی، 
کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در رتبه های اول تا پنجم تعداد 
طرح های مشمول دریافت تسهیالت بوده اند.بر اساس این گزارش ، 
مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان فارس ۷۸۷ طرح، خراسان 
رضوی ۷۲۹ طرح ، آذربایجان شــرقی ۶۶۹ طرح ، کرمانشــاه ۶۱۹ 
طرح و چهار محال و بختیاری ۵۳۶ طرح معرفی شــده از ســوی 
نهاد های حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی و ســازمان 

بهزیســتی تامین اعتبار کرده اســت.رتبه بندی استان ها از لحاظ 
میزان تسهیالت پرداختی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی در 
طرح اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری عبارتند از :فارس ۳۷۶ 

میلیارد ریال ،خراسان رضوی ۳۲۵ میلیارد ریال ، آذربایجان شرقی 
۲۶۷ میلیــارد ریــال ، کرمانشــاه ۲۵۱ میلیارد ریال و کرمان ۲۲۵ 
میلیارد ریال.گفتنی اســت بانک توســعه تعاون عالوه بر اختصاص 
سهمی مهم از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مدد 
جویان نهادهای حمایتی، بخش مهمی از منابع داخلی بانک را نیز 
به معرفی شدگان این نهادها تخصیص داده است، بر اساس هدف 
گذاری انجام شده برای سال ۱۴۰۰ میزان تسهیالت پرداختی به 
مددجویان نهاد های حمایتی هفت هزار میلیارد ریال اســت.بانک 
توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی و یک بانک توسعه ای 
بارها از سوی نهاد های حاکمیتی و دولتی مورد تقدیر قرار گرفته 
اســت، از جملــه این تقدیرها می توان بــه قدردانی رییس کمیته 
امــداد خمینــی از بانک به دلیل تحقق صد در صدی تعهدات بانک 
به معرفی شدگان این نهاد در سال ۹۹ بوده است.بانک توسعه تعاون 
به واسطه عملکرد خود به عنوان »یاور اشتغال « معرفی شده است.

خبر ویژه

بانــک پاســارگاد بــا اهدای بیــش از هفده کتابخانــه در مناطق 
کمترتوســعه یافتۀ کشــور، روز کتــاب و کتابخوانــی را به تمامی 
عالقه مندان علم و فرهنگ تبریک گفت. بانک پاسارگاد در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود ضمن ساخت مدارس و خانه های 
بهداشــت در مناطق کمترتوسعه یافته کشــور، به منظور تقویت و 
ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اقدام به ساخت کتابخانه و اهدای 
کتاب به آن ها در بســیاری از مناطق محروم کشــور نموده است. از 
جمله این موارد می توان به احداث پنج کتابخانه در مناطق محروم 

اســتان اردبیل، هشــت کتابخانه در شهرستان های کبودرآهنگ، 
مالیر، تویسرکان و بهار در استان همدان، دو کتابخانه در شهرستان 
گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد، یک کتابخانه در شهرستان 
کوهدشت استان لرستان و یک کتابخانه در شهرستان پاسارگاد در 
استان فارس اشاره کرد.گفتنی است در سال ۱۳۹۷ طی مراسمی 
که توســط نهاد کتابخانه های عمومی کشــور در محل تاالر وحدت 
برگزار شــده بود، از دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، 
به عنوان »خیر نمونه کشوری« در امر ساخت کتابخانه تقدیر شد.

کتابخوانی  بانک پاسارگاد مروج فرهنگ 

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، در شرایطی که این بانک در حال برگزاری کمپین فرهنگی-اطالع رسانی 
مشارکت بانک در طرح شهید سلیمانی در خصوص کنترل و درمان بیماری کووید-۱۹ از طریق خرید ۲۵هزار قلم 

تجهیزات پزشکی بود، صفحه اینستاگرام بانک از دسترس خارج شد.
تا اطالع ثانوی بانک مهر ایران از طریق صفحه اینستاگرام mehriran.app با مشتریان و مخاطبان خود در ارتباط است.

گرام بانک مهر  صفحه اینستا
ج شد ایران از دسترس خار
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب:

آغاز شد کرمانشاه  کیلوولت سرپل ذهاب در استان  عملیات اجرایی پست 400 
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت بــرق منطقه ای غــرب از 
عملیات اجرایی پروژه ۵۰۱ میلیارد 
تومانــی احداث پســت ۴۰۰.۲۳۰ 
کیلوولت و اتصاالت خطوط مربوطه 
و توسعه پســت ۲۳۰.۶۳ کیلوولت 
ســرپل ذهاب در راســتای توسعه 
و حمایــت از پروژه هــای اقتصادی 
مناطــق مرزی با حضور اســتاندار 
کرمانشــاه خبــر داد.مهندس علی 
اسدی مدیرعامل این شرکت در آیین 
کلنگ زنی این پروژه گفت: این پروژه  
بزرگ شامل احداث پست ۴۰۰.۲۳۰ 
کیلوولت ســرپل ذهاب با مشخصات 
فنــی ۲ فیدر ۴۰۰ کیلوولت، ۲ فیدر 
۲۳۰ کیلوولــت، ۲ ترانســفورماتور 
قــدرت هر کدام بــه ظرفیت ۲۰۰ 
مگاولت آمپــر و سیســتم کنتــرل 
DCS با اعتباری بیش از ســه هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال اســت.وی افزود: 
همچنین پروژه خط ۴۰۰ کیلوولت 

و اتصاالت مربوطه با مشخصات فنی 
خــط دو مداره ۴۰۰ کیلوولت باندل 
دو سیمه و اتصاالت مربوطه به  طول 
چهار کیلومتر با اعتباری بیش از ۴۰۲ 
میلیارد ریال پروژه دیگری است که 
احداث می شــود.مهندس اســدی 
اظهار داشــت: این طرح ها شــامل 
توســعه پســت ۲۳۰.۶۳ کیلوولت 
ســرپل ذهاب با مشخصات فنی دو 
فیــدر ۲۳۰ کیلوولت خط با اعتباری 
بیــش از ۵۷۷ میلیارد ریال و احداث 
خط ۲۳۰ کیلوولت و اتصاالت مربوطه 
آن با مشــخصات فنی خط دو مداره 
۲۳۰ کیلوولــت به طول ۱۶ کیلومتر 
و با بیش از ۵۳۴ میلیارد ریال اعتبار 
اســت.وی ابراز داشت: این پروژه ها 
با هــدف افزایش قابلیت اطمینان و 
رفع افت ولتاژ شــبکه انتقال، تداوم 
و افزایــش ظرفیت صادرات و تأمین 
زیرســاخت طرح های توســعه ای و 
اقتصادی در شهرستان سرپل ذهاب 

احداث می شــود.مدیرعامل شرکت 
بــرق منطقه ای غرب در پایان گفت: 
برای این پروژه بزرگ برق رســانی در 
منطقــه، اعتبــاری بیش از ۵ هزار و 
۱۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده 

است.
در ادامه، فرماندار سرپل ذهاب گفت: 
طــرح کلنگ زنی پســت برق ۴۰۰ 
کیلوولت در روســتای نقاره کوب، به 
عنــوان یک خدمــت بزرگ به مردم  
فرزادی پور  گرفت.نورالدین  صورت 

افــزود: برای این طرح، تأمین زمین 
مناسب از سوی مشارکت و همراهی 
کشاورزان صورت گرفته و بستر زمین 
مناســب با نرخ کارشناسی حداقلی 
تفاهمــی، بین مردم و برق منطقه ای 
انجام گرفت.وی اظهار داشــت: این 
طرح شبکه برق منطقه ای را به شبکه 
سراســری وصل می کند و به عنوان 
یــک ظرفیتی در آینده نیاز صنعتی 
وخانگــی را تأمیــن  می کند و مازاد 
تولیــد را هم بــه مناطق دیگر صادر 

می کنــد که انتظار مــی رود در این 
راســتا برای ایجاد اشتغال در منطقه 
اولویــت با نیروهای بومی باشــد تا 
از بــرکات این خدمــت، مردم این 
منطقه نیز برخوردار باشند.نماینده 
مردم ســرپل ذهاب، قصرشــیرین و 
گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی 
نیز اظهار داشــت: مردم این منطقه 
برای راه اندازی این طرح با در اختیار 
گذاشــتن زمین کشاورزی با حداقل 
نــرخ همکاری الزم داشــتند و امید 
اســت هر چه سریعتر پرداختی های 
الزم صورت گیرد زیرا که این زمین ها 
منبــع درآمــدی برای کشــاورزان 
به شــمار می رود.شــهریار حیدری 
افــزود: با ارزیابی های صورت گرفته 
این دشت نقاره کوب در بخش قلعه 
شــاهین بهترین گزینه برای تولید 
برق خورشــیدی است که امید است 
با پیگیری استاندار و حضور وزیر نیرو 

این اتفاق بیفتد.

ح شد؛ کشاورزی، سالمت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مطر کمیسیون  در نشست 

نقش تعاونی ها و اتحادیه ها در بهبود شاخص های تولید محصوالت کشاورزی
اصفهان / گروه اســتان ها:  در نشست 
کمیســیون کشاورزی،سالمت، آب و 
محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان 
محمد صادقی، عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان ضمن درخواست 
از فعاالن حوزه کشاورزی برای حضور 
فعــال در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار 
داشت: در نشستی با تعاونی های شمال 
ایتالیا شــاهد موفقیــت اتحادیه ها و 
تعاونی های آنهــا در افزایش صادرات 
بــودم و بــه طور کلی مــی توان گفت 
نقش تعاونی و اتحادیه های کشاورزی 
قابل چشم پوشی نیست.وی افزود: باید 
در قالــب یک اتحادیــه و هم فکری با 
یکدیگر به صدای واحدی تبدیل شده 
و کشــاورزی اصفهان را نجات دهیم.

صادقی با اشــاره به مشکالت ناشی از 
خشکســالی در کشور ادامه داد: کشور 
امارات با بارندگی بسیار ناچیز جایگاه 
باالتری درحوزه کشــاورزی نســبت 
بــه ایــران پیدا کرده و متأســفانه در 
کشــورمان به دلیل سوء مدیریت ها از 

منابع آبی خود به درســتی اســتفاده 
نمی کنیم.عضــو هیئــت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی اصفهــان با بیان اینکه 
بخــش صنعت در اســتفاده از منابع 

آبی از بخش کشــاورزی پیشی گرفته 
اســت، گفــت: امیدوارم بــا حضور و 
همراهی تمام فعاالن حوزه کشاورزی 
و دامــداری بتوانیم تعاونی ها را تقویت 

کنیم.عضــو هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی اصفهان با بیان اینکه امروزه 
در کشور تفکر سپردن امور به تشکل ها 
در حال تقویت است، تصریح کرد: اگر 

اتحادیه ها و تعاونی های خود را تقویت 
کنیم می توانیم در تصمیم گیری ها نیز 
موثر تر ظاهر شویممحسن حاج عابدی 
مدیر ســازمان تعاون روستایی استان 
اصفهــان نیز تعاونی ها را یکی از ارکان 
اصلی توســعه پایدار دانســت و گفت: 
تأمین امنیت غذایی کشــور رســالت 
بخش کشاورزی است و برای موفقیت 
و پایداری در بخش کشاورزی راهی جز 
تقویــت تعاونی ها و اتحادیه ها نداریم.

وی با اشــاره بــه فعالیت ۴۶۰ تعاونی 
در حوزه های روســتایی، کشاورزی، 
تولیــد و زنــان در اســتان ادامه داد: 
اســتان اصفهان یکی از گسترده ترین 
شــبکه های تعاونی کشور را داراست 
کــه تعاونی هــای روســتایی آن از 
قدیمی تریــن رســته تعاونی های این 
اســتان بوده  و موجودیت و هویت آنها 
بســتگی به فعالیت های روســتاییان 
دارد. لکن متأسفانه در سال های اخیر 
دچار فراز و نشیب  و آسیب هایی شده 

است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر برق منطقه 5 اصفهان:

تابستان سال 1400 سخت ترین 
سال در حوزه برق و انرژی بود

اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس محمد رضا 
آریــان پور مدیر برق منطقه ۵ شــرکت توزیع 
شهرســتان اصفهان گفت: با توجه به مشکالت 
آبــی و بــاال رفتــن مصرف برق ســال ۱۴۰۰ 
ســخت ترین ســال در تولید و توزیع برق بود.

مدیر منطقه ۵ شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان در نشســت تعاملی با فرماندهان ارشد 
نیــروی انتظامی که بــه میزبانی برق منطقه ۵ 
شــرکت توزیع برق اصفهان برگزار شــد گفت: 
طیف وسیعی از انواع نیروگاهها در سطح کشور 
وجود داشــته که شــامل نیروگاه های حرارتی 
؛سیکل ترکیبی؛ تجدید پذیر؛ اتمی و آبی است 
که ظرفیت اسمی تولید این نیروگاهها ۸۳هزار 
مگاوات می باشــد و در بهترین شرایط حداکثر 
۶۵ هــزار مگاوات انرژی برق تولید می کنند که 
ســهم نیروگاه های آبی؛ تولید ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات می باشــد که البته با کم آبی های اخیر 
این میزان تولید بسیار متغیر بوده است.وی در 
ادامه صحبتهای خود با اشاره به ورود ماینرها و 
استخراج رمز ارزها به چرخه مصرف گفت: یکی 
از معضالت اساسی که امسال به صورت جدی با 
آن روبرو بودیم ورود رمز ارزها بود که مشکالت 
عدیــده ای را در تولیــد و توزیع به وجود آورد.

این مقام مســئول تاکید کرد: ورود رمز ارزها و 
مصرف غیرقانونی برق با توجه به پر مصرف بودن 
این دستگاهها باعث شد تا بیشترین توان توزیع 
در این بخش هدر رود و دچار مشکالت کمبود 
برق در اصفهان و حتی کشور شویم.وی با اشاره 
بــه همکاری نیروی انتظامی در احکام صادره از 
مراجــع قضایــی و امنیتی و همچنین همکاری 
دستگاههای ذیربط برای جمع آوری رمزارزهای 
غیرمجاز در ســطح شــهر گفت: در بخش رمز 
ارزها که یکی از مشــکالت جدی شرکت توزیع 
بــود با احکامی کــه از مراجع قضایی و امنیتی 
گرفتیم کشــفیات بسیار بزرگی انجام شد.مدیر 
امور برق منطقه ۵ شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با اشــاره بر اینکه بســیاری از طرحهای 
در شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برای 
اولین بار در کشور کلید خورده، گفت: با توجه به 
استقبال شرکت توزیع برق از ایده های خالقانه 
و فناورانــه بــه کار گیری طرحهای جدید برای 
اولیــن بار در کشــور به صــورت پایلوت در این 
شرکت اجرا شده است که به عنوان نمونه روش 
هایی برای پیشگیری از سرقت سیم های برق و 

ترانسفورماتور ها می توان اشاره کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:

 بیش از 824 هزار هکتار 
از اراضی ملی سنددار شد

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان گفت: ۸۲۴ هزار و ۵۴۶ هکتار 
از اراضی ملی این استان یکسال گذشته در قالب 
اجرای طرح حدنگاری)کاداستر( دارای سند تک 
برگ به نام دولت شــده اســت.عبدالرحیم لطفی  
افزود: باقی مانده اراضی ملی ثبت در ســامانه که 
۴۳۲ هزار و ۹۱۲ هکتار است ظرف یکماه آینده 
برای آن ها سند تک برگ صادر می شود.به گفته 
وی در اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی استان، 
یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۴۶۲ هکتار در دستور 
کار قــرار گرفت کــه تاکنون یک میلیون و ۲۵۳ 
هزار هکتار آن در ســامانه مزبور ثبت شده است.
وی اضافــه کرد: اراضی ملی باقی مانده به دالیلی 
از جمله قرارگرفتن در منطقه مرزی مشــترک با 
استان های همجوار که از سوی کارشناسان واحد 
حقوقی اداره کل در حال پیگیری برای رفع موانع 
آن با طی مراحل اداری و قانونی با دســتگاه های 
مرتبط و ثبت در ســامانه و صدور سند تک برگی 
اســت.اجرای طرح کاداســتر)حدنگاری( منابع 
طبیعی از ســال ۹۴ در گلســتان فعال شد که در 
یکسال اخیر شتاب گرفته است.حدنگاری منابع 
طبیعی شامل نقشه های رقومی دارای مختصات 
با دقت هندســی اســتاندارد اســت که بر اساس 
شــیوه نامه سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
از محدوده منابع ملی و اراضی مســتثنیات تهیه 
شــده و در سامانه شمیم)شــبکه ملی یکپارچه 
ملک( ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور ثبت 
می شــود.اجرای حدنگاری جزو طرح های ملی 
و از برنامه های اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری به شــمار می رود که تثبیت مالکیت 
دولت بر عرصه های ملی، پیشــگیری از تخریب 
و تصــرف اراضــی ملی و دولتی از محل اعتبارات 
ملی، طرح ممیزی اراضی و تفکیک مســتثنیات 
از جمله اهداف اصلی اجرای آن اســت.زمین های 
زیرپوشــش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلستان افزون بر یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۲۴۴ 
هکتار است که ۴۵۲ هزار و ۱۸۵ هکتار آن جنگل، 
۸۶۲ هــزار و ۸۲۵ هکتــار مرتع، حدود ۲۰ هزار 
هکتار ساحل و ۶۲ هزار و ۴۲۰ هکتار زمین های 
مســتحدث و موات است.اســتان گلستان دارای 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت از شــمال با 
کشور ترکمنستان، از جنوب با سمنان، از شرق با 
خراسان شمالی و از غرب با مازندران همسایه است

 رئیس سازمان کتابخانه ها 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی:

کتابخانه آستان قدس در مسیر 
 تبدیل شدن به معتبرترین 
پایگاه استنادی منطقه است

خراســان رضوی / گروه استان ها: رئیس سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 
رضــوی، رویکرد تحولی کتابخانه های آســتان 
قدس رضوی را تبدیل شدن به یکی از معتبرترین 
پایگاه های استنادی در کشور و منطقه اعالم کرد.
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی در 
نشست خبری هفته »کتاب، کتابخانه و کتابدار« 
که با هدف تشریح عملکرد واحدهای زیرمجموعه 
ســازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی در 
عرصه کتاب و کتابخوانی برگزار شــد، گفت: این 
ســازمان در حال حاضر تعداد ۵۸ کتابخانه فعال 
در ســطح کشور دارد و میزان فضاهای مطالعاتی 
آن نیز بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع است.حسینی 
تصریح کرد: ساالنه حدود ۸ میلیون نفر از امکانات 
این ســازمان استفاده می کنند و به طور میانگین 
حــدود یک میلیون و پانصــد هزار کتاب امانت و 
حدود ۴ میلیون کتاب در فضای کتابخانه ها مطالعه 
می شود. همچنین برای دسترسی بیشتر مردم به 
کتاب، در سه سال اخیر حدود ۲۵۰ هزار کتاب به 
عنوان منبع کمکی ۱۸۰ کتابخانه و مرکز علمی و 
آموزشی با اولویت مناطق محروم اهدا شده است.
وی ادامه داد: بزرگ ترین آرشــیو تاریخ شــفاهی 
شهری در خاورمیانه با ۲۰ هزار ساعت مصاحبه، در 
اختیار داشتن قدیمی ترین سند آرشیوی در ایران، 
کســب رتبه اول آرشیوهای مطبوعاتی در سطح 
کشور با در اختیار داشتن بیش از ۳۳ هزار عنوان 
نشریه، بخشی از افتخارات سازمان کتابخانه های 
آســتان قدس در عرصه ملی بوده و این ســازمان 
تنها مرکز اســناد در کشــور است که کلیه اسناد 
قابل ارائه در مخازن اصلی را به صورت دیجیتال نیز 
در معرض دید عالقه مندان قرار داده است.رئیس 
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی همچنین در دســترس بودن ۱۴۰ 
میلیون منبع دیجیتال از طریق درگاه های مختلف 
دیجیتــال، راه اندازی خدمات ارســال مقاالت در 
شــبکه های اجتماعی، راه اندازی پایگاه تخصصی 
امــام رضــا)ع( با بیش از ۹ هــزار منبع دیجیتال 
مطالعاتــی، ایجاد بیش از ۳۰  پایگاه تخصصی در 
کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی، راه اندازی 
۱۸ ایســتگاه مطالعه نسخه خطی در مؤسسات و 
مراکــز فرهنگی، اشــتراک ســازمانی کتابخانه 
دیجیتال آســتان قدس رضــوی به بیش از ۲۰۰ 
مرکز علمی و تحقیقاتی را بخش دیگری از خدمات 
ارائه شده در بخش فضای مجازی برای مخاطبان 
برشمرد.حسینی در بخش دیگری از سخنان خود 
به سیاست های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اســناد آســتان قدس رضوی در راستای توسعه و 
گسترش منابع و خدمات اشاره و اظهار کرد: در این 
راستا با شبانه روزی کردن خدمات تاالر محققان از 
ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰، ضمن جلب رضایت 
پژوهشگران و محققان زمینه استفاده حداکثری از 
ظرفیت و امکانات محققان و منابع کتابخانه مرکزی 
فراهم شده است. همچنین با توجه به نیاز محققان 
و اعضای کتابخانه به امانت بیشتر منابع به ویژه در 
دوسال اخیر، طی ۲ مرحله در سال های ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ تعــداد منابع امانتی افزایش یافته و اکنون 
اســاتید و اعضای محقق می توانند به ترتیب ۱۸ 
و ۱۵ نســخه از منابــع مختلــف را در قالب امانت 
استفاده کنند.رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی ادامه داد: در 
کتابخانه گوهرشاد نیز با استفاده از مکانی جدید 
که دارای فضای مطالعاتی بیشتر است، محلی ویژه 
برای مطالعه بانوان در نظر گرفته شده است که بستر 
خدمات ما در حوزه کتاب و کتاب خوانی را توسعه 
می دهد.حســینی بر اهمیت توجه به کودکان به 
عنوان گروه مهمی از مخاطبان کتاب هم تاکید و 
اظهار کرد: در این راستا در سازمان کتابخانه های 
آستان قدس رضوی، با  ایجاد کتابخانه تخصصی 
کودک در مجتمع امام خمینی)ره( و ۱۶ کتابخانه 
و ایســتگاه فعال کودک در کتابخانه های سازمان 
تــالش کرده ایم نیاز این گروه خاص را هم تامین 
کنیم و در همین راستا ۴۲ هزار ۵۰۰ نسخه کتاب 
کودک در مخزن چاپی ســازمان در اختیار آن ها 

قرار دارد.

با هدف همکاری مشترک مخابرات منطقه 
مرکزی و تامین اجتماعی استان؛

 مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
 با مدیر کل تامین اجتماعی 

استان دیدار کرد
مرکزی / گروه اســتان ها: مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی با حضور در دفتر مدیرکل تامین اجتماعی 
اســتان، با وی دیدار و در خصوص همکاری های 
بین دو دستگاه با یکدیگر گفتگو کردند. مهندس 
لطفی مدیر منطقه باتفاق میریت مالی وپشتیبانی 
مخابــرات با حســینی مدیر کل تامین اجتماعی 
اســتان دیدار ودر خصــوص  پرداخت بیمه حق 
جــدب معوقه کارکنان مخابرات اســتان گفت و 
گو کردند.براســاس این گزارش ،حســینی مدیر 
کل تامین اجتماعی اســتان اظهار امیدواری کرد 
با  توجه به تعامالت خوب مخابرات با این اداره کل 
از طریق مکاتبه با ادارات ستادی واخذ مجوز الزم 
موضوع  پرداخت بیمه حق جذب معوقه کارکنان 
مخابرات استان پیگیری واین مشکل مرتفع گردد .

استانها 6
خبر ويژه

البرز / گروه اســتان ها: جلســه بازآفرینی شهری با موضوع جذب 
اعتبارات برای توسعه بخشی شهر  کوهسار  در دفتر شهردار محترم 
برگزار شد.مســئول  واحد ارتباطات شــهرداری و شورای اسالمی 
شــهر کوهسار دراین جلســه که کارشناسان شرکت مهندسین 
مشاور نقش آفرینان به آئین  ، مدیربازآفرینی شهری و جمعی از 
مدیران شهرداری شرکت داشتند ، با حضور مهندس حق محمد 
لو شــهردار و جناب آقای جالل فالح پور  رئیس شــورای اسالمی 
شــهر و مهندس شــیخا  مشــاور عالی باز آفرینی استان   موضوع 
جذب اعتبارات از محل طرح باز آفرینی شهری مطرح و به تبادل 

نظر گذاشته شد.
مهندســین مشــاور نقش آفرینان به آئین ، ضرب االجل شــرکت 
بــاز آفرینــی برای دریافت طــرح و تخصیص اعتبار را مطرح کرده 

و اضافه کردند  طی بررســی های انجام گرفته هم اکنون ظرفیت  
۳۰ درصد اعتبار نیازمند تکمیل اسناد و در صورت تایید در ستاد 
بازآفرینی شهرستان ساوجبالغ و اداره کل راه و شهرسازی استان 
البرز  می باشد  تا بتوانیم این اعتبار را جذب کنیم.مهندس عباس 
حق محمد لو  شهردار  کوهسار  ضمن صدور دستور ضرب االجل 
بررســی طرح های پیشــنهادی سال ۱۴۰۰ و آسیب شناسی علل 
عدم بهره مندی از اعتبارات آن ، اعالم کرد: به دنبال مقصر نیستیم 
فقط باید تالش کنیم کاســتی ها را شــناخته و برای رفع آن چاره 
ای بیاندیشــیم.مهندس حق محمد لو  ادامه داد:اولویت اول تهیه 
طرحهای پخته و جامع تر و ســریع تر جهت جذب بودجه ۱۴۰۰ 
می باشــد.  شــهردار یادآور شــد: ازهیچ فرصتی برای جذب اعتبار 

نباید غافل بود و آنرا به نفع توسعه شهر بکار بست .

با موضوع جذب اعتبارات برای توسعه بخشی شهر کوهسار؛ 

کوهسار برگزار شد جلسه بازآفرینی شهری در دفتر شهردار 

خبر ویژه

در جشنواره شهید رجایی سال 99 محقق شد؛

گاز خراسان رضوی کسب عنوان دستگاه برتر عمرانی استان توسط شرکت 
خراســان رضوی / گروه اســتان ها: شــرکت گاز خراســان رضوی در 
ســال ۱۳۹۹ موفق به کســب عنوان دستگاه برتر حوزه عمرانی استان 
در جشــنواره شــهید رجایی شد. استاندار خراسان رضوی در این لوح 
خطاب به حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی نوشت: 
تالش ارزشمند و قابل تحسین جنابعالی و همکاران محترمتان در آن 
دســتگاه موجب شــده است در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها در میان دستگاه های اجرایی استان از طرف ستاد جشنواره شهید 
 رجایی به عنوان دستگاه برتر در سال ۱۳۹۹ در حوزه عمرانی شناخته 
و معرفی شوید. این موفقیت را به جنابعالی و تمام کارکنان شریف آن 

دستگاه تبریک می گویم و از همت، تالش خالصانه و اقدامات اثربخش 
آن مجموعه که موجب توســعه و اعتالی اســتان و تحقق اهداف نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران شده اید، تشکر و قدردانی می نمایم. 
امید اســت با اســتعانت از درگاه الهی و عنایات خاصه حضرت ثامن 
الحجج)ع( شاهد توفیق روزافزون و ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم 
شــریف اســتان باشیم.یادآور می شود؛ شرکت گاز خراسان رضوی در 
ســایه تالش و کوشــش جهادی کارکنان و پیمانکاران در سال ۱۳۹۹ 
موفــق به گازرســانی به ۲۳۶ روســتا و ۸۲۶ واحــد تولیدی صنعتی 

استان شده است.
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کوتاه از جامعه

ترکش های مداخالت بین رشته ای در حرفه پزشکی بر جان مردم نشست

کسب درآمد با جان مردم
مرگ مهرنوش جعفری دختر ۱۹ ساله 
اهــوازی در حین عمل زیبایی دوباره 
موضــوع بی توجهی به مداخالت افراد 
فاقد صالحیت در حرفه پزشــکی را به 
مســئوالن مربوطه گوشزد کرد. زیرا، 
مــرگ این دختر جوان، آخرین حادثه 
تلخ از این دســت اتفاقات نخواهد بود، 
اگــر نخواهیــم اقدامــی عاجل برای 
برخورد با ایــن قبیل تخلفات صورت 
دهیــم. دختری که در آغازین ماه های 
جوانی و ورود به دانشگاه به دلیل سهل 
انگاری و بی مسئولیتی چند نفر، خیلی 
زود دســت از آرزوهای خود کشــید و 
در بســتر ســرد خاک آرمید. اما شاید 
تا دیر نشــده باشــد، باید این پرونده 
مورد بررســی و تحقیق و تفحص قرار 
گیرد تا مشــخص شــود که آیا خطای 
پزشــکی بوده یا قصوری سر زده است. 
در عین حال، شــاید بتوان گزینه سوم 
هم در کنار خطا و قصور قرار داد و آن، 
»مداخله افراد فاقد صالحیت در حرفه 
پزشکی« است. بررسی های میدانی و 
گزارش های کشوری نشان می دهد که 
بروز عارضه و مرگ و میر بر اثر مداخالت 
افراد فاقد صالحیت در رشته تخصصی، 
به گونه ای هســت که نیازمند بررسی 
دقیق از ســوی مسئوالن سازمان نظام 
پزشکی باشد. زیرا، صدور پروانه حرف 
پزشــکی در اختیار این سازمان صنفی 
است و قطعاً مسئوالن این سازمان باید 
پاسخگوی این قبیل اتفاقات ناگوار در 

حرفه پزشکی باشند.

فوت دختر جوان اهوازی به دلیل 
 عارضه تزریق داروی بیهوشی 

با دوز باال
فرهاد سلطانی، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی اهواز، دلیل مرگ دختر 
جوان اهوازی را ناشی از عارضه تزریق 

داروی بیهوشــی بــا دوز بــاال در یک 
کلینیک زیبایی اعالم کرده بود!. سوال 
اینجاست که آیا چنین خطایی در مورد 
تزریق دارو و ایست قلبی اگر متخصص 
وجود داشــت، رخ می داد؟ یا اینکه در 
حقیقت دختر جوان اهوازی به دســت 
افــراد غیر متخصــص و در یک مطب 
فاقد امکانات احیا، دچار ایســت قلبی 
تنفســی و مرگ مغزی شــده است؟!. 
نکتــه مهم اینکه چــرا باید اجازه داد 
برخــی مطب هــا با تابلــوی کلینیک 
زیبایــی فعالیت کنند و باعث گمراهی 
مردم شــوند. در حالی که تخصص این 
نــوع خدمات زیبایی را ندارند و نتیجه 
آن می شــود، مرگ مهرنوش جعفری 
که وارد چنین کلینیکی شــده است. 
قطعاً مدیران ســازمان نظام پزشــکی 
باید پاســخ بدهند که چنین اقداماتی 
از سوی برخی پزشکان، با چه مجوزی 
صورت می گیرد و اگر تخلف است، چرا 
برخورد نمی شــود و اگر مجاز هستند، 

یکبار برای همیشــه بــه دعوای بین 
رشته ای در حرفه پزشکی پایان دهد.

تمامی مسئولیت ها در مطب 
متوجه پزشک است

محمــد خردمنــد، معــاون انتظامی 
ســازمان نظام پزشــکی، با عنوان این 
مطلب که انجام اعمال مجاز در مطب ها 
شــامل همه پزشــکان اعم از پزشک 
عمومــی و متخصص می شــود، گفته 
است که مطب قابل اجاره دادن نیست 
و تمامی مسئولیت ها در مطب متوجه 
پزشــک است و باید مشخص شود چرا 
بدون حضور پزشــک، اجازه داده شده 
که این کار انجام شود. اساساً کارهایی 
مثــل تزریــق ژل و بوتاکس در مطب 
قابل انجام اســت، اما مطب جای عمل 
لیپوساکشــن و تزریق چربی نیست. 
زیــرا، عارضه هایی بــه دنبال دارد که 
نمی توان در مطب چنین عملی را انجام 
داد. مدیران سازمان نظام پزشکی، باید 

بپذیرند که چنین تخلفاتی در گوشــه 
گوشــه کشــور رخ می دهد و همیشه 
شــاهد تلنبــار پرونده هایی از قصور و 
خطاهای پزشکی هستیم. اما، دخالت 
افــراد فاقد صالحیت در رشــته های 
تخصصی را باید جدی تر گرفت و با آن 
برخورد کرد. زیرا، با توجه به گسترش 
تبلیغات اعمال زیبایی و گرایش مردم 
به این قبیل خدمات، شاهد هستیم که 
برخی پزشــکان غیر متخصص با توجه 
به درآمدزا بودن این قبیل خدمات، به 
ارائه خدمات زیبایی در مطب پرداخته 
و مردم را گرفتار طمع خود می کنند.

یک جای کار اشکال دارد
به نظر می رســد، یک جای کار اشکال 
دارد و آن هم، نگران نبودن افراد فاقد 
صالحیــت اســت که در رشــته های 
تخصصــی دخالــت می کننــد و ارائه 
خدماتــی را عهــده دار می شــوند که 
نیازمند داشــتن مدرک دانشگاهی و 

تخصص است. اینکه قرار باشد به طمع 
کسب درآمد، دست از خدمت در رشته 
خود کشــید و به سراغ رشته تخصصی 
رفــت، حوادثــی همچون مرگ دختر 
جــوان اهــوازی را رقم می زند. محمد 
رئیس زاده، رئیس کل ســازمان نظام 
پزشــکی ایران، با عنــوان این مطلب 
کــه باید با ضوابــط و معیارهای دقیق 
نســبت به رصــد و عدم رعایت اخالق 
حرفــه ای همت گماشــت، گفت: در 
هیأت های عالــی انتظامی باید بحث 
اخــالق در شــاغلین حرف پزشــکی 
جدی گرفته شــود و ایــن موضوع به 
آگاهی جامعه پزشــکی رسانده شود. 
همانگونه که بســیاری از افراد جامعه 
پزشــکی در خصوص موارد پیشگیری 
از قصور و تقصیر، دقت و وســواس را 
رعایت می کنند، باید در زمینه رعایت 
موارد اخالقی نیز اهتمام جدی داشته 
باشــند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: 
ضروری است در آینده نزدیک با جدی 
گرفتــن موضوعات اخــالق حرفه ای 
شــاهد کاهــش قصــور و تقصیرات و 
همچنیــن پیشــگیری از عدم رعایت 
شــئونات حرفه ای باشیم. شاید طرح 
ایــن موضوع از جانب رئیس ســازمان 
صنفی جامعه پزشکی کشور، خود گواه 
این واقعیت باشد که برخی از پزشکان، 
اخــالق حرفــه ای را نادیده گرفته و به 
عرصه هایی از پزشــکی ورود می کنند 
کــه تخصــص آن را ندارند. فقط برای 
اینکه کســب درآمد بیشــتری داشته 
باشند، در حالی که جان مردم را به خطر 
می اندازنــد. به عبارتی مداخالت بین 
رشته ای در حرفه پزشکی، یکی از مهم 
ترین چالش های حوزه سالمت کشور 
است که ترکش های آن در ابتدا متوجه 
مردم می شود و در ادامه، جایگاه جامعه 

پزشکی را متزلزل می سازد.

7جامعه
آمبوالنس های خصوصی در 
کچری خدمت شرکت های ال

جانشین معاون فنی و عملیات سازمان 
اورژانــس کشــور در واکنش به این 
موضوع کــه برخی از آمبوالنس های 
بخــش خصوصــی مقابــل برخــی 
شــرکت های بســیار بزرگ و گران 
قیمــت حضــور دارنــد و در خدمت 
آن شرکت هســتند، گفت: یکسری 
از موسســات شبانه روزی هستند که 
بر اســاس آیین نامه تخصیص مراکز 
خدمات آمبوالنس خصوصی مصوب 
سال ۱۳۹۷ مراحل اخذ مجوز را طی 
می کننــد و در صورت واجد شــرایط 
بــودن مجــوز و یا پروانه بهره برداری 
از آمبوالنــس خصوصــی را دریافت 
فراهانی ضمن  می کنند.اســماعیل 
اشــاره به اینکه این موسســات باید 
پروانه مسئوالن فنی هم داشته باشند 
و وظیفه ارائه خدمات آمبوالنســی را 
مسئوالن فنی که دو پزشک هستند، 
بــر عهده دارند، افزود: وظایف آنها در 
آیین نامه مشخص شده و عنوان شده 
است که این موسسات مجاز به انجام 
چه فعالیت هایی هســتند که از جمله 
این وظایف می توان به انتقال بیمار از 
منزل به مراکز درمانی، انتقال بیماران 
ترخیص شــده از بیمارستان به منزل 
و انتقال بین بیمارســتانی اشاره کرد.
وی بــا بیان اینکــه این آمبوالنس ها 
می توانند با مراکز درمانی عقد قرارداد 
داشــته باشند و در این مراکز مستقر 
شوند، افزود: در برخی از کارخانه ها و 
شرکت ها که مرکز بهداشت کار دارند 
و نحوه فعالیتشــان به گونه ای است 
که کارکنانشــان در معرض آســیب 
قــرار دارند و ممکن اســت حوادثی 
بــرای آنها رخ دهــد، کارفرما مکلف 
اســت که امکاناتــی را برای کارکنان 
خود فراهم کند و از این رو قراردادی 
با مراکز آمبوالنس خصوصی که دارای 
مجوز هســتند، منعقد می کند و یک 
دســتگاه آمبوالنس در آن شرکت و 
یا کارخانه مســتقر می شــود تا اگر 
خدایی نکرده کارگری دچار آســیب 
شــد او را به بیمارستان منتقل کند.
وی با اشــاره به اینکه آمبوالنس های 
خصوصی باید استاندارد باشند اظهار 
کرد: در آیین نامه به مدارک تحصیلی 
و مقاطعی که نیرو های انسانی شاغل 
در آمبوالنس باید طی کنند، اشــاره 

شده است. 

بــه دلیــل تورم و تغییر مکرر قیمت 
کاالها صورت می گیرد؛

خ کرایه  افزایش مجدد نر
کسی در برخی شهرها  تا

مدیــر عامل اتحادیه تاکســیرانی در 
پاســخ به این ســوال که نرخ کرایه 
تاکســی ها تقریبا بــه صورت فصلی 
در خطوطــی که به ویژه از تاکســی 
چرخشی اســتفاده می شود در حال 
تغییر است که علت اصلی آن افزایش 
گسترده قیمت ها و نرخ تورم در جامعه 
اســت، آیا باید این افزایش به صورت 
مصوبه در شوراهای شهرها به تصویب 
برسد، اظهار کرد: مطلوب همه ما این 
است که شرایط اقتصادی به گونه ای 
باشد که هر سال با توجه به یک تورم 
متعارف قیمت گذاری ها به شــورای 
شهرها ارسال و تصویب شود، اما االن 
بــا تغییر مکرر قیمت ها در حوزه های 
مختلــف از قطعــات خودرو گرفته تا 
کاالهای اولیه روبه رو هستیم.مرتضی 
ضامنی افزود: جایی که سازمان های 
تاکســیرانی به این نتیجه برســد که 
همه چیز به واســطه این تورم گران 
شــده و باید نســبت به اصالح قیمت 
کرایه اقدام کند، قانون یک فرایندی 
را تعریف کرده است که بر اساس آن 
باید پیشــنهاد به شورای شهر برود و 
در صورتــی که شــورا مصوب کرد و 
به تایید فرمانداری مربوطه رســید، 
افزایــش کرایه قانونی می شــود، اما 
اگر شــرایط مطلوب باشــد تنها یک 
بــار افزایش قیمت داریــم. اما با این 
شــرایط اقتصادی در برخی از شهرها 
این اتفاق رخ داده و شــوراهای شهر 
روند افزایش قیمت ها را انجام داده اند. 
این فرایندی اســت که قانون تعریف 
کرده اســت و هر کرایه ای که با این 
فرایند به تصویب برسد، قانونی است 
که ممکن اســت یک بار در ســال و یا 

چندبار در سال باشد. 

ح کرد؛ سخنگوی جمعیت هالل احمر مطر

 300 میلیون تومان
 هزینه 2 بار پرواز بالگرد

برای نجات کوهنوردان 
ســخنگوی جمعیت هالل احمر گفت: کوه 
و کوهســتان های کشور مسئول خاص خود 
را دارد. ما در کشــور فدراسیون کوهنوردی 
داریــم و افــرادی که به صــورت حرفه ای 
کوهنــوردی می کننــد، عضو آن هســتند.

محمدحســن قوســیان مقدم با بیان اینکه 
مقــررات صعود را فدراســیون کوهنوردی 
می تواند اعالم کند، افزود: این فدراســیون 
می تواند از عبور در مناطق ممنوعه جلوگیری 
کنــد. این کار همچنیــن به قوه قهریه مثل 
دخالــت نیروی انتظامی نیاز دارد که چنین 
امــری در کشــور ما برای عبــور در مناطق 
کوهســتانی وجود ندارد.وی افزود: همیشه 
بحران که رخ می دهد، هالل احمر برای کمک 
وارد عمل می شود. گروه های کوهنوردی باید 
به متولی این حوزه اعالم کنند که چند روز در 
کدام نقطه هستند و طبق برنامه حرکت کنند 
تــا در صورت مفقودی افراد، نیروهای امداد 
و نجــات هالل احمــر بتوانند آنها را ردیابی 
کنند.امــا در حال حاضر چنین امری ممکن 
نیست و هالل احمر در صورت مفقودی افراد 
بایــد کل منطقــه را بگردد.وی گفت: هالل 
احمــر در امداد جاده ای به خودروها اخطار 
نمی دهد که ســرعت خود را کم کنند. بلکه 
وقتی اتفاقی می افتد به ما اعالم می شود که 
خودمان را به آنها برسانیم.وی با بیان اینکه 
بارها درخواســت کردیم که کوهنوردان باید 
دارای امکانات مناسب و  ردیاب  باشند، افزود: 
همه این مالحظات باید با دستور فدراسیون 
کوهنوردی انجام شود و درنهایت با مشخص 
شدن بحران، با GPS اعالم شود که نیروهای 
هالل احمر بتوانند کمک رسانی انجام دهند.

وی گفــت: پیدا کــردن کوهنوردان در کوه 
هــم زمان بر و هم هزینه بر اســت. برای هر 
یک از عملیات های ما یک ریال هم پرداخت 
نمی شــود و بودجه نیز تخصیص داده نشده 
اســت.برای مثال در روزهای گذشته دو بار 
بالگرد ما به شمال تهران رفت و برگشت که 
حداقــل ۳۰۰ میلیون تومان برای ما هزینه 
داشت و البته موفق هم نبود.چرا که وضعیت 
آب و هوایی به گونه ای بود که امکان نشستن 
بالگرد وجود نداشــت.وی افزود: هالل احمر 
بیــش از تــوان خود تالش می کند. در حالی 
که متولی اصلی دســتگاه های دیگر هستند 
که باید تدبیر کنند که وظیفه هر دســتگاه 
چیســت.وی درباره میانگین عملیات های 
امــداد و نجــات هــالل احمــر، گفت: طی 
هفته های مختلف این میزان متفاوت اســت 
و در ۶ ماه دوم سال که تغییرات جوی، سیل و 
... پیش می آید، امدادرسانی های هالل احمر 
بیشتر می شود و هزینه هر عملیات بسته به 
موقعیت ها متفاوت اســت.گاهی در عملیات 
جــاده ای نیرو عملیــات را انجام می دهد و 
برمی گــردد، اما گاهی حادثــه زلزله پیش 
می آیــد و چندیــن تیم باید در محل حادثه 
حاضر شــوند.وی گفت: ما در تامین هزینه 
سوخت تیم های عملیاتی امدادی هم مشکل 
داریم،مثال در زلزله اندیکا بسیاری از مناطق 
صعب العبور بود و بســیاری از خودروهای ما 

الستیکشان دچار مشکل شد 

انتشار جدیدترین منابع آزمون 
 کارشناسی ارشد 

گروه پزشکی سال 1401 
راهنمــای منابــع آزمــون ورودی دوره 
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه 
پزشــکی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ از 
سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر 
شــد.آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 
ناپیوســته رشــته های گروه پزشکی سال 
تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ در روزهای ۵ و ۶ 
خردادماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.داوطلبان 
آزمون کارشناســی ارشد رشته های گروه 
پزشــکی مــی توانند با مراجعــه به لینک 
https://sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid

type=application/pdf&81971= از منابع 
آزمون مطلع شوند.لیســت منابع به منظور 
راهنمایــی و هدایت داوطلبان جهت آماده 
شدن برای شــرکت در آزمون کارشناسی 
ارشــد فراهم شــده اســت.مرکز سنجش 
آموزش پزشــکی در راهنمــای این منابع 
تاکید کرده اســت با توجه به اینکه آزمون 
کارشناســی ارشد، رقابتی برای سنجش و 
انتخاب آماده ترین و شایسته ترین افراد از 
لحــاظ علمی برای ادامه تحصیل در مقطع 
تحصیالت تکمیلی اســت و محدود کردن 
این رقابت به تعداد محدودی منبع مشخص 
فاقد توجیه علمی و منطقی است.لذا معرفی 
منابــع به معنی انحصار و محدودیت آزمون 
به این منابع نبوده و داوطلبان برای توفیق 
بیشــتر در آزمــون ورودی بایــد مطالعات 
گســترده و متنوع تــری را در زمینه های 
مربوطه داشته و به سطح مناسبی از احاطه 

و تسلط دست یابند.

خبر ویژه

رئیــس مرکز اطالع رســانی و کنترل ترافیــک راهور ناجا اظهار کرد: با توجه به 
صدور هشــدار ســازمان هواشناسی با ســطح نارنجی برای استان های همدان، 
خراسان شمالی، اردبیل، کرمانشاه، خراسان رضوی، گیالن، مازندران، گلستان، 
ســمنان، تهران، البرز، قزوین، اصفهان، لرســتان، چهارمحال و بختیاری، قم، 
مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی می گردد برای امروز ســه شــنبه و 
چهارشنبه این هفته بارش شدید باران و برف و کاهش شدید دما در جاده های 

این استان ها رخ دهد.
سرهنگ احمد شیرانی افزود: بر این اساس هم وطنانی که قصد سفر در جاده های 

این اســتان ها را دارند می بایســت آمادگی الزم برای رانندگی در شــرایط برفی 
و بارندگی را داشــته باشند.ســرهنگ شیرانی بیان کرد: مطمئناً این برودت هوا 
باعث بروز زدگی و افزایش لغزندگی در جاده های کوهستانی نیز می شود.رئیس 
مرکز اطالع رســانی و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: همراه داشــتن زنجیر 
چرخ و اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو قبل از سفر از الزامات 
رانندگی در این شرایط است. وی گفت: رعایت احتیاط در رانندگی و همچنین 
رانندگی با ســرعت مطمئنه و مراعات فاصله طولی بیشــتر با خودرو جلویی در 

این شرایط موکدا توصیه می شود.

رئیس مرکز اطالع رسانی و کنترل ترافیک راهور ناجا خبر داد؛

پیش بینی بارش برف و باران در جاده های 18 استان 

کرونا برای سفر خارجی چیست کسن  ماجرای تغییر نام وا
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شــکایات وزارت بهداشــت، در واکنش به صدور 
کارت واکســن تقلبی در مجموعه وزارت بهداشت، 
توضیحاتی ارائه داد. علیرضا رحیم نیا، ضمن تأیید 
مواردی از تخلف در صدور کارت های واکسن تقلبی، 
گفت: متولی واکسیناســیون همــکاران معاونت 
بهداشــت هستند و قاعدتاً تمامی گزارش هایی که 
به ما می رســد، پیگیری می شــود. اما، با توجه به 
تعداد نیروهای بازرســی، امکان کنترل همه مراکز 
واکسیناســیون را نداریــم. وی افزود: متأســفانه 

موردی ممکن اســت باشــد که پیگیری می کنیم، 
اما به صورت گســترده چنین تخلفی نیســت. اما 
ممکن اســت افرادی صاحب نفوذ باشند و کارهای 
غیر قانونی هم انجام دهند. رحیم نیا ادامه داد: این 
مــورد را حتماً پیگیری می کنیم و اگر شناســایی 
شود، حتماً کارت ها باطل خواهد شد. مدیرکل دفتر 
بازرســی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت بهداشت، در پاسخ به این سوال که سرنوشت 
واکسن هایی که به اسم افرادی که واکسن نزده اند 
چه می شود، گفت: یک زمان با کمبود واکسن مواجه 

بودیم و سوءاستفاده می شد که قطعاً این پرونده ها 
پیگیری می شــود و قطعاً برخورد می شود. اما، حاال 
که کمبود واکســن نداریم، موضوع سوءاستفاده از 
واکســن، تقریباً منتفی است.رحیم نیا در پاسخ به 
صدور کارت واکســن تقلبی آسترازنکا، افزود: یک 
فرم تهیه شــده بود که من از مســئوالن بازرســی 
دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواستم 
زیر بار نروند و امضا نکنند. زیرا، ما متولی ســالمت 
مردم هســتیم.وی در همین زمینه توضیح داد: در 
ایــن فرم که بــه امضای چند نفر از جمله نیروهای 

بازرســی دانشگاه ها می رسید، فردی که می خواهد 
به خارج از کشور برود، عنوان واکسن او را بخواهند 
عوض کنند که من گفتم ۱۰۰ درصد تخلف است.
رحیــم نیا تاکید کرد: ما کوتاه نمی آییم و شــدیداً 
برخــورد می کنیــم و حتی اگر یک مورد تخلف در 
زمینه واکســن از نیروهای جز و رده باالی وزارت 
بهداشت، قابل قبول نیست.مدیرکل دفتر بازرسی، 
ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات وزارت 
بهداشت افزود: اگر فردی هم شناسایی شود، حتماً 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

گونه جدید ماهی به اسم »علی دایی« چیست ماجرای ثبت 
نتایج هشت سال تحقیقات مستمر یک گروه تحقیقاتی بین المللی 
متشکل از محققین ایرانی و آلمانی بر روی ماهیان خانواده سیسوریده 
در حوضه آبریز رودخانه های دجله و فرات در کشورهای ایران، ترکیه، 
سوریه و عراق در قالب یک مقاله با کشف گونه های ناشناخته از این 
خانواده منتشر شد.دکتر سید حامد موسوی ثابت، عضو هیئت علمی 
گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن و سرپرست این 
تحقیق مشــترک اظهار کرد: در این تحقیقات ماهیان ناشــناخته از 
این خانواده در ایران برای اولین بار به جهان علم معرفی شــدند.وی 
افزود: با عنایت به پراکنش این ماهیان در رودخانه های اســتان های 
غربی و جنوب غربی کشور، نام علمی یک گونه از این ماهیان که در 

رودخانه سیمره زیست می کند، به پاس فعالیت های انسان دوستانه 
و میهن پرســتانه فوتبالیســت و مربی پرآوازه کشورمان بعد از زلزله 
 )Glyptothorax alidaeii(کرمانشاه به افتخار وی کتفیش علی دایی
نامگذاری شــد.وی با بیان اینکه مقاله حاصل از این تحقیق در یکی 
از معتبرترین مجالت جانورشناسی جهان)Zootaxa( اخیرا به انتشار 
رسیده است، افزود: نامگذاری گونه های جدید در راستای احترام به 
مفاخر و بزرگان امری مرســوم در علوم زیســتی می باشد، به طوری 
که در ایران برخی ماهیان بومی توســط کاشــفان به نام فردوســی، 
حافظ، ســعدی، شیخ بهایی، رئیسعلی دلواری، امیرکبیر، محیطبان 
شهید سعید پرهام و... نامگذاری شده اند؛ البته این اولین بار نیست 

کــه نــام علمی یک گونه جانوری به افتخار یک ورزشــکار نامگذاری 
می شود.موســوی افزود: در ســال ۲۰۱۹، پروفسور شرف متخصص 
مورچه شناســی مصری از دانشــگاه ملک سعود عربستان مورچه ای 
را از منطقه مرزی کشــورهای یمن و عمان کشــف کرد و به دلیل 
سختکوشی و ظاهر آن به افتخار محمد صالح فوتبالیست مصری، به 
نام مرانوپلوس موصالحی)Meranoplus mosalahi( نامگذاری کرد.
وی گفت: ما با افتخار این گنجینه را از دل رودخانه بخشنده سیمره 
و از طرف تمام مردم ایران و بخصوص هموطنان غیور کرمانشــاهی، 
به پاس تالش های علی دایی در بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه 

به نام ایشان جاودان کردیم.
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 آبشار لوه گلستان، 
جاذبه ای در دل جنگل

آبشــار لوه یکی از مقاصد گردشــگری در اســتان 
گلستان است که همه ساله جمعیت بسیار زیادی 
از مســافران شمال کشور ساعات دل نشینی را در 
فضای ســبز کنار این آبشــار و حوضچه های آن 

می گذرانند.
همچنین در فواصل نزدیکی از این آبشــار شــاهد 
مناطق توریســتی دیگری هســتیم که می توانید 
پس از بازدید از آبشار لوه به آن جا رفته و از آن ها 
بازدید کنید. آبشــارها و فضاهای چشم نواز بسیار 
زیادی در گرگان و برخی دیگر از شهرســتان های 
اســتان گلستان وجود دارد، اما آبشار لوه زیباترین 

و باصفاترین آبشار این منطقه است.
چیزی که باعث شده است این آبشار از محبوبیت 
بســیار زیادی برخوردار باشد، دسترسی راحت به 
آن و همچنین قرار داشــتن در کنار یک روســتای 

زیبا با همین نام است.
آبشــار لوه در دل جنــگل های انبوهی از درختان 
ممرز، افرا و توســکا قرار دارد. وجود این درختان 
در اطراف آبشار باعث شده است مناظر بسیار زیبا 
و آب و هــوای مطبوعــی در کناره های آبشــار لوه 

مشاهده شود.
این آبشــار به صورت طبقاتی اســت و در سه طبقه 
کوهســتانی منظره فوق العاده ای را ایجاد نموده 
اســت، چرا که مســیر آب با سرازیر شدن آبشار در 

این طبقات به صورت متوالی جریان یافته است.
حوضچه های آبشار لوه

همانگونه که در مبحث قبل بیان کردیم، آبی که از 
این آبشار سرایز می شود به صورت متوالی از صخره 
های باالتر به طبقات پایین تر ریخته می شود و در 
هر طبقه حوضچه هایی را خلق می کند که قبل از 
ریختن به طبقه بعدی آب از آن ها گذر می کند.

ارتفاع بلندترین طبقه آبشار لوه ۱۵ متر است و در 
نهایت ارتفاع مجموع آبشارها به ۷۰ متر می  رسد. 
در واقع آنچه با عنوان آبشــار لوه نامیده می  شــود 
مجموعه  ای از آبشارهای متصل به یکدیگر است.
بهترین زمان سفر به آبشار لوه در گلستان

آبشــارها و فضای اطراف آن ها در فصل بهار جلوه 
زیباتر و آب و هوای مطلوب تری دارند. در شهرهای 
شــمالی نیز چنین قاعده ای وجود دارد، بخصوص 
اینکه اســتان گلستان در مقایسه با برخی دیگر از 
شهرهای شمالی، آب و هوای مطلوب تری نیز دارد.
اگــر در فصــل بهار موفق به بازدید از این آبشــار 
نشدید، در فصل تابستان و پاییز نیز همچنان از نظر 
دمایی موقعیت مناســبی جهت بازدید در اختیار 

خواهید داشت.
در فصل زمستان میزان مسافران به شدت کاهش 
یافته و آب و هوای سردی در مناطق شمالی حکم 
فرما می شــود. انتخاب بهترین زمان مســافرت به 
گلســتان و بازدید از آبشــار لوه با توجه به سالیق 
افراد مختلف کامال متفاوت بوده و شما باید شخصا 
نسبت به انتخاب یک زمان مناسب اقدام کنید. در 
این خصوص ســعی نمایید پیش از آغاز مســافرت 
از وضعیت جوی و آب و هوای منطقه گالیکش در 

چند روز آینده مطلع گردید.
لوازمی که باید همراه داشته باشید!

در طبیعت گردی به هر نقطه ای که مد نظر شــما 
باشید، باید وسایل خاصی را به همراه داشته باشید. 
لباس مناســب، کفش پیاده روی، کوله پشــتی، 
غذاهــای ســبک و کم حجــم، داروهای ضروری، 
دفترچه بیمه درمان، تلفن همراه، آب آشامیدنی، 
پــاور بانــک و مقداری پول نقد در کنار کارت های 
اعتباری از جمله مهم ترین وسایلی هستند که در 
زمان مسافرت و بخصوص طبیعت گردی در نقاط 

مختلف مورد نیاز هستند.
جاذبه های اطراف آبشار لوه

اگر از آبشار لوه دیدن کردید، بهتر است بار و بندیل 
ســفر را بسته و ســری هم به گنبد کاووس بزنید. 
گنبــد کاووس در نزدیکــی منطقه لوه قرار دارد و 
اغلب کسانی که به گلستان سفر می کنند، بازدید 
از این منطقه را نیز در برنامه خود قرار می دهند.

از زمانــی کــه به گنبد کاووس می  رســید تا برج 
گنبد قابوس، فقط ۱۰ دقیقه رانندگی الزم اســت. 
گنبدی که در این شهر وجود دارد، بلندترین برج 
آجری در جهان است که ارتفاع آن به ۱۸ متر می 
رســد. آجرهای این بــرج از خاک دامنه کوه های 
مینودشــت تامین شده است.آبشار لوه در نزدیکی 
آبشــار کوه ســنگی قرار دارد که آن هم یکی دیگر 
از جاذبه های بســیار زیبای گلســتان است. از این 
آبشــار تا آبشار کوه ســنگی کمتر از بیست دقیقه 
فاصله است و حیف است اگر پس از بازدید از آبشار 
لــوه از ایــن منطقه زیبا و جنگل های انبوه کنار آن 

هم دیدن نکنید.

گردشگری

ارتباط اختالل خواب با تشدید عوارض جدی کووید ۱۹

دریچه علم

مقصر مصرف 
باالی گاز 

شناسایی شد!
مدیرعامل شرکت 

ملی گاز ایران 
گفته که ما سومین 

تولیدکننده گاز 
جهان و چهارمین 
مصرف کننده آن 

هستیم و مقدار 
مصرف گاز در ایران 

تقریباً با ۱2 کشور 
ثروتمند اروپا برابری 

می کند. این موضوع 
سوژه کارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبر آنالین شد.

کارتون 

 »نگاهبان«، خاطره ای از زیارت متفاوت اسرای عراقی در جمکران
یکی از مزیت های کتاب »نگاهبان« به تصویر کشیدن 
نگاه متفاوت نیروهای ایرانی در نگهداری اسرای عراقی 
اســت؛ موضوعی که گاه بر خود اســرا تأثیرات عمیقی 

گذاشته است.
می تــوان به تعــداد همه آدم هایی کــه در مواجهه با 
جنگ تحمیلی قرار گرفتند، از جنگ گفت و شــنید. 
حتــی آدم هایــی که بعــد از جنگ به دنیــا آمدند و 
خانواده هایشــان بــه نوعی بــا آن درگیر بودند. حتی 
آدم هایی که آن ســوی اروند ایستاده بودند و روزی به 
هوای گرفتن خرمشــهر که محمره می خواندندش، پا 
به این سوی اروند گذاشتند. ... به تعداد همه آدم های 
آن دوره هشت ساله می توان از جنگ گفت و شنید. از 
تلخی ها و شیرینی هایش. از فراز و فرود و پیروزی ها و 
شکست هایش... جنگ زندگی بسیاری از آدم های هر 
دو سوی اروند را تغییر داد. چهره دیگری به آن بخشید.
با وجود انتشار کتاب های متعدد درباره جنگ تحمیلی 
در چند دهه گذشته، حرف ناگفته در این حوزه بسیار 
اســت. هنوز بســیاری از آدم هایی که هشــت سال از 
خاطرات زندگی شان خواسته و ناخواسته با این واقعه 
گره خورد، خاطراتشــان را ننوشته یا روایت نکرده اند. 
کتاب »نگاهبان« که چندی پیش توســط انتشــارات 
ســوره مهر به چاپ رســیده، از جمله این آثار است که 
بُعد جدیدی از جنگ تحمیلی را پیش چشم مخاطب 

می گشاید.
کتاب که توســط نســرین ســاداتیان نوشــته شده، 
محصــول گفت وگوی نویســنده و اصغــر عزیزی، از 
اعضــای کمیســیون نگهــداری از اســرای عراقی، با 
نیروهــای نگهدارنده اســرای عراقــی در کمپ های 
مختلف اســت که حاال گرد پیری بر مویشــان نشسته. 
کتــاب »نگاهبان« ۵۰ خاطــره از نیروهای ایرانی که 
وظیفه نگهداری از اسرای بعثی را داشتند، ذکر کرده 
اســت. اما کتاب در همین مرحله متوقف نمی شــود. با 
خواندن هر یک از این خاطرات، بخش ناگفته دیگری 
از جنگ پیش چشم مخاطب گشوده می شود؛ تفاوت 

نوع نگاه نیروهای ایرانی و عراقی در یک واقعه تاریخی 
مهم که دو کشور را درگیر کرده است.

انتشار کتاب »نگاهبان« به همراه اسناد و تصاویری 
که در پایان کتاب ارائه شــده اســت، مزیت دیگری 
هم دارد. در چند ســال اخیر برخی از رســانه های 
غربی تالش کرده اند تا چهره ای متفاوت از نیروهای 
نگهدارنده اســرای عراقی بــه نمایش بگذارند؛ این 
در حالی اســت که اســناد ارائه شده در پایان کتاب 
روی دیگــر ماجرا را نشــان می دهــد.در کنار همه 
مســائل، آنچه ممکن اســت برای مخاطب ایرانی 
جالب توجه باشــد، شرایط نگهداری اسرای عراقی 
در ایران اســت. به گفته مرتضی ســرهنگی، ایران 
در طول جنگ تحمیلی از ۱۵ کشــور اســیرداری 
کرده اســت. اســرایی که با عنوان »مزدور« خوانده 
می شــدند و طبق قانون، باید اعدام می شــدند، اما 
ایران آنها را به کشورهایشان بازمی گرداند. این نوع 
نگاه متفاوت ایرانی ها بعضاً تأثیرات مثبتی بر اسرای 
مزدور می گذاشت. نمونه هایی از این تأثیرپذیری را 
می توانید در خاطرات نیروهای نگهدارنده بخوانید:

اسیر اسیران به روایت ازاده محمدرضا بروجی
توی تاریکی بیابان های تهران و قم در سکوت متوقف 
می شــویم. چشم چشــم را نمی بیند. من با چند اسیر 
عراقــی در راه مانده ام. همه شــان خواب اند. دمدمای 
اذان صبح اســت و هنوز به اردوگاه نرســیده ایم. فکر 
همه چیز را می کردیم جز خرابی قطار و دیر رســیدن 
به اردوگاه پرندک. آرام به شانه هایشــان می زنم تا از 
خواب بیدارشان کنم. سر حال و قبراق از خواب بیدار 
می شــوند. زیــارت جمکران حالشــان را خوب کرده 
اســت. هر هفته سه شنبه شــب ها به جمکران می روم. 
این بار با اجازه ســرهنگ صفوی چند نفر از اســیران 
احراری)گروهی از اسیران عراقی که داوطلبانه در ایران 
ماندند و علیه ارتش بعث عراق جنگیدند( را با خودم به 
جمکران آورده ام. به او قول دادم قبل از روشــن شــدن 
هوا در اردوگاه هســتیم.یک قاب عکس زیبا در ذهنم 
نقش بسته و آن هم صحنه ورود این چند اسیر عراقی 
به صحن مطهر جمکران اســت. دست هایشــان روی 
سینه هایشان می رود، برای لحظه ای می ایستند، تک به 
تک روی زمین ســجده می کنند و خاک را می بوسند. 

به گریه می افتند. صدایشان زائران را به دورشان جمع 
می کند. برای لحظه ای می ترسم مبادا توی این شلوغی 
اســیرها فرار کنند و من بمانم و ســرزنش مسئوالن و 

یک عالم دردسر.
با عجله از روی زمین بلندشان می کنم، کمک  می کنم 
زودتر وارد شــوند. به خیالم راه فرار را به رویشــان 
می بنــدم. فــرار تنها چیزی اســت که آنها بهش فکر 
نمی کنند و چنان از خود بیخود هستند دلم نمی آید 
از حرم بیرون بیایم و تنها به قولم به سرهنگ صفوی 

فکر می کنم. ...
... کت و شــلوار ســورمه ایم را از توی کمد درمی آورم، 
جلوی آئینه قدی می ایستم و با ذکر صلوات آن را به تن 
می کنم. هنوز به گیت فرودگاه نرسیده ایم، صدای آرام 
یکی از مسافران را دم گوشم احساس می کنم. صورتم 
را برمی گردانم به طرفش که با او رخ به رخ می شوم. از 
خجالتش چند قدم عقب می رود، می پرســد: »می گم 

جناب، فضولی نباشه ها! این افراد کی هستن؟«
همــه جواب هایــی را که می توانم بــه این مرد بدهم 
تــوی ذهنــم مرور می کنم، با لحــن جدی جوابش را 
می دهم: »کیا کی هســتن؟!« مرد مسافر انگشتش را 
به طرف اسیران مزدور در فرودگاه می گیرد، می گوید: 

»همین هایی که لباس هایشان مثل هم اند«.
نمی دانم برای آن مرد چقدر گذشت، ولی برای من یک 
ســال طول کشــید که جوبی برایش پیدا کنم. با ناخن 
پیشــانی ام را می خارانم و با بی تفاوتی می گویم: »این 
۲۰ نفر رو می گویید، این ها اعضای تیم فوتبال هستن!«
مــرد لبانــش را کــج می کند، چینی به پیشــانی اش 
می انــدازد و می گویــد: »اون وقت کدوم تیم؟« در دلم 
می گویم با یک ببخشید فضولی نباشد، کلی هم فضولی 
می کند. لبخند مصنوعی می زنم و در جوابش می گویم: 
»تیم، تیم ارتش!«. مرد با چشــمان ریزش ۲۰ اســیر 
سومالی را از نظرش می گذراند، گویی که کشف بزرگی 
کرده است، می گوید: »من فوتبال همه تیم ها رو دنبال 

می کنم، ولی این ها رو ندیدم ها!«...

کتابکده 

 » کران آنالین »ســیاه  باز ا
فیلم ســینمایی »ســیاه باز« به کارگردانی حمید 
همتــی بعد از اکران در ســینماها نمایش آنالین 
خود را آغاز کرد . فیلم ســینمایی »ســیاه باز« به 
کارگردانــی حمید همتــی و تهیه کنندگی علی 
قائم مقامــی از دوشــنبه ۲۴ آبان ســاعت ۲۰ در 
پلتفرم های شــبکه نمایــش خانگی اکران آنالین 
می شــود.این فیلم معمایی در رابطه با فردی است 
که در زمینه بیت کوین فعالیت می کند و ناخواسته 
درگیر ماجراهایی می شــود.در این فیلم سینمایی 
بازیگرانی چون ســام قریبیان، افسانه بایگان، آتیال 
پســیانی، شــاهد احمدلو، مهدی کوشکی، المیرا 
دهقانــی، علی رهبری، حامد بیســادی، مصطفی 
حبیبــی منش، نوید کــوه فالح، صدیقه تقی زاده، 

پیمان صفا حضور دارند.
فیلم ســینمایی »ســیاه باز« از ابتدای مرداد نیز در 

سینماهای سراسر کشور اکران شد.

 »پیرمردها نمی میرند« 
کران آنالین پیوست هم به صف ا

 فیلم ســینمایی پیرمردها نمی میرند ساخته رضا 
جمالــی چنــدی پیش در مجموعه ســینماهای 
هنروتجربــه روی پرده رفته بود و مورد اســتقبال 
مخاطبــان و منتقدان نیز قــرار گرفت.در خالصه 
داســتان این فیلم آمده اســت: در روستایی بکر و 
خوش آب و هوا ۴۵ ســال اســت کسی نمی میرد. 
پیرمردان روســتا در تالشــند که مرگ را به این 
روستا بازگردانند.رضا جمالی نویسنده و کارگردان 
فیلم سینمایی پیرمردها نمی میرند درباره فیلمش 
نوشــت: فیلــم حال و هــوای ناامیدانــه ای ندارد. 
شــخصیت های فیلم مدام از مرگ حرف می زنند و 
در ناامیدی به سر می برند ولی با این حال در کنار 
هم از زندگی شان نیز لذت می برند. شخصیت های 
این فیلم با وجود داشتن درونی سرکش و عصیان گر 
با تمام زر و زیور و تعلقات دنیوی مبارزه می کنند و 
حاضرند که عزیزترین سرمایه شان را که جان شان 
اســت، از دســت بدهند ولی روح شــان در آرامش 
باشد. علی رغم رفتارهای نامناسبی که از آن ها سر 
می زند اما دوباره چرخه روزگار آن ها را به ذات اصلی 
انسان که برای زیستن خلق شده می چرخاند تا فکر 
مرگ را از ذهن شان دور کنند.«اکران آنالین فیلم 
ســینمایی پیرمردها نمی میرند از روز چهارشنبه 
۲۶ آبان ماه در صفحه ویژه هنر و تجربه در سایت 

هاشور آغاز می شود.

 مرور عاشقانه های
 رهی معیری در »ماجرا«

برنامه مســتند »ماجرا« در رادیو صبا علت شهرت 
غزل های عاشقانه رهی معیری را دنبال می کند.

»ماجرا« عنوان یکی از برنامه های مستند رادیو صبا 
است، که در قالب گزارش به بررسی دالیل شهرت 
افراد و ماجرا های معروف می پردازد.این برنامه امروز 
سه شنبه ۲۵ آبان با توجه به سالروز در گذشت رهی 
معیــری با موضوع آشــنایی را رهی معیری راهی 
آنتن صبا می شود. احتماال شعر معروف »شد خزان 
گلشن« با صدای بدیع زاده را که می شنوید، زیبایی 
شعر، شما را شگفت زده می کند.این شعر متعلق به 
محمد حســن معیری، متخلص به »رهی« است. 
شــاعری که آن را به واســطه غزل های مشهورش 
می شناســید. رهی یکی از شــاعران و غزل سرایان 
مشــهور معاصر اســت و مجموعه سایه او، یکی از 
شــاهکارهای ادبی ایران محســوب می شود. او در 
اشــعارش از اندیشــه های ناب و تخیالت لطیفی 
بهره برده اســت و ســروده هایش، زبانی یک دست 
دارند. وی که در سال ۱۲۸۸ در تهران به دنیا آمده 
بود در موسیقی و نقاشی هم ذوق و مهارت داشت.

در »هفته کتاب« هر روز یک کتاب 
صوتی بشنوید

سماوا در هفته کتاب در نظر دارد تا از هفت کتاب 
صوتی برای گروه های مختلف از کودک و نوجوان 
گرفته تا بزرگســاالن به صورت مجازی رونمایی 
کند. کتاب های »قصه های شــیرین ایرانی، فصل 
دوم قابــوس نامه«، »بچه هــای مرد«، »صورتگر 
چین«، »ترجمان دردها«، »من نوکر بابا نیستم«، 
»رییــس زندگی خودت باش« و »دارم می رســم 
جــان جان«، هفت عنوانی اند که نســخه صوتی 
آن ها به ترتیب از ۲۴ تا ۳۰ آبان منتشر می شوند.

»قصه های شیرین ایرانی، فصل دوم قابوس نامه« از 
نشر مهرک را مجید مالمحمدی نویسنده صاحب 
نام در ادبیات کودک و نوجوان بازنویســی کرده و 
به زبان ساده و روان امروزی درآورده است. کتاب 
صوتی »بچه های مرد« نوشــته مهران پوراعظمی 
هم توســط پیام آزادگان منتشر شده است.»من 
نوکر بابا نیســتم« هم عنوان اثر دیگری از نشــر 
افق اســت که محمد سلیمی آن را برای نوجوانان 
نوشــته اســت.عالوه بر این موارد »رییس زندگی 
خودت باش«، نوشــته لی لی ســینگ است که با 
ترجمه محدثه امیری از نشــر ســنگ چاپ شده 
اســت. آخرین کتاب صوتی این هفته هم »دارم 
می رســم جان جان« از شهرستان ادب است. این 
کتاب رمان اجتماعی است که از زبان راوی نوجوان 
آن روایــت می شــود. قصه آن هــم در دهه هفتاد 
خورشــیدی و در مازندران می گذرد.برای شنیدن 
این آثــار می توانید به پلتفرم های صوتی فیدیبو، 

طاقچه و کتابراه مراجعه کنید.

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که افراد مبتال به برخی 
اختالالت خواب، عوارض شدیدتری از کووید ۱۹ دارند، 
از جمله میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر 

آنها ۳۱ درصد بیشتر است.
 تیــم تحقیقاتی از کلینیــک کلیولند آمریکا، داده های 
مربــوط بــه ۵۴۰۰ بیمــار را تجزیه و تحلیل کردند. این 
یافته ها نشــان داد در حالی که بیماران مبتال به اختالل 
تنفسی در خواب و هیپوکسی مرتبط با خواب با افزایش 
خطر ابتالء به کووید ۱۹ مواجه نیستند، اما پیش آگهی 

بالینی وخیمی از این بیماری دارند.

دکتــر »رینا مه را«، سرپرســت تیــم تحقیق، گفت: »از 
آنجایــی کــه پاندمی کووید ۱۹ ادامه دارد و این بیماری 
از فردی به فرد دیگر بســیار متغیر اســت، بهبود توانایی 
ما برای پیش بینی اینکه چه کسی به بیماری شدیدتری 
مبتال می شــود بســیار مهم اســت تا بتوانیم منابع را به 

درستی تخصیص دهیم.«
وی در ادامــه افــزود: »این مطالعــه درک ما را از ارتباط 
بین اختالالت خواب و خطر پیامدهای نامطلوب کووید 
۱۹ بهبود بخشید. ما گمان می کنیم نشانگرهای زیستی 

التهاب ممکن است عامل این رابطه باشند.«

محققان داده های حدود ۵۴۰۰ نفر دارای سابقه مطالعه 
خواب که به کووید ۱۹ مبتال شده بودند را بررسی کردند. 
یافته های مطالعه خواب و مثبت بودن کووید ۱۹ همراه با 
شدت بیماری ارزیابی شد. این تیم همچنین بیماری های 
مشترکی مانند چاقی، بیماری های قلبی و ریوی، سرطان 

و سیگار کشیدن را در نظر گرفتند.
این یافته ها زمینه را برای مطالعات بیشتر فراهم می کند 
 PAP تا مشــخص شــود آیا درمان های مؤثر اولیه مانند
)فشار مثبت مجاری هوایی( یا تجویز اکسیژن می تواند 

پیامدهای کووید ۱۹ را بهبود بخشد.

فرهنگ و هنر


