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رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس:

فهرستنجومیبگیرانبهزودیمنتشرمیشود
   مالک شــریعتی گفت: فهرســت حقوق بگیران نجومی به زودی منتشــر شــده و ســامانه 
ای برای دریافت گزارش های مردمی راه اندازی می شــود. به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، مالک شریعتی نیاسر رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس 
شورای اسالمی درباره  آخرین نتایج پیگیری های هیات تحقیق و تفحص از حقوق های 

نجومــی گفــت: در خصــوص حقوق هــا و دریافت هــای نامتعارف که به حقوق های نجومی 
معروف است، آنچه که در هیات تحقیق  و تفحص مورد نظر ما است به دو بخش تقسیم 
می شود، بخش اول رفع خالء های قانونی و بستن روزنه هایی است که در آینده شاهد 
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صفحه 7 

فروش اعضای بدن در ایران پایان می یابد

خداحافظیبا»کلیهفروشی«
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 معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده:

هزینه های درمان 
ناباروری »بیمه« شد

     معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان و 
خانــواده اظهــار کــرد: در هفته هــای اخیــر 
درمــان  بیمــه  تصویــب  نهایــی  مراحــل 
ناباروری انجام گرفت و امیدواریم بسیاری 
از زوج هــای نابــارور بتواننــد از ایــن بیمــه 

استفاده کنند...

رئیس جمهور در جلســه شــورای عالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی:

آمار پایین صادرات 
غیرنفتی از مناطق آزاد 

نگران کننده است
     رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا 
آزاد و ویــژه  گســترده مناطــق  و امکانــات 
اقتصــادی، آمــار بســیار پاییــن صــادرات 
غیرنفتــی از ایــن مناطــق را، تاســف برانگیز و 
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تجربه ناکام واردات مشروط؛  

این بار رانت جدید برای 
صادرکنندگان قطعات خودرو 

در میان است
ســلیمی-  کاظــم    

کارشناس اقتصادی 

قطعـــات ساخت 
داخــل دوبــاره  با 
بسته بندی توسط 
لنج ها از طریق مبادی غیر رســمی به 
آبهای ایران آورده می شود و حتی اگر 
لب ســاحل و بین راهی داخل کشــور 
توسط نیروی انتظامی دیده شود بدلیل 
ایرانی بــودن هیچ منعی جهت حمل 

درداخل کشور نخواهند داشت.
تجربه چند سال اخیر نشان داده است 
که مشــروط نمــودن واردات هر گونه 
کاالیی بــه ازای صادرات کاالی دیگر 
، همراه با ایجاد فساد و رانت و صادرات 
صــوری و ... خواهد بود. بدلیل افزایش 
غیر معقول  قیمت خودروهای داخلی 
و خارجی در چند سال اخیر که ناشی 
از کمبــود تولیــد  و عرضه خودروهای 
داخلــی  و افزایــش تقاضا و محدود و 
ممنــوع نمــودن واردات خودروهای 
خارجی  بوده اســت ، هر گونه تصمیم 
گیری در این خصوص بایستی با در نظر 
گرفتــن کلیه جوانب امر صورت پذیرد 
که در ذیل به چند مورد اشاره خواهیم 

داشت :
1- محدود نمودن افرادی که می توانند 
خودرو وارد نمایند حتی به ازای شرایط 
خاص، خود به تنهایی یعنی ایجاد یک 
رانت ، حتی اگر آن شــخص حقیقی یا 
حقوقی خودرو ساز یا قطعه ساز باشد.

2- آیــا مردم عادی میتوانند خودرو یا 
قطعــات خودرو  صــادر نمایند ؟ ! در 
حالی که حتی کشــور سوریه در هفته 
گذشته واردات خودرو از ایران را ممنوع 
کرده ، به کدام کشور و چه خودروی با 
کیفیتی را میخواهیم صادر نماییم ؟ به 
فرض محال کشوری خواستار واردات 
خودرو از ایران شد ، آیا ما توانسته ایم 
تقاضای داخلی خود را رفع نماییم که 

به فکر صادرات خودرو باشیم ؟!
3- در کشــور مــا هر گونــه افزایش 
صــادرات یک محصــول داخلی باعث 
افزایش قیمت  و حتی نایاب شدن آن 
محصول میشود و این مورد بارها و بارها 
دیده شده است . خصوصا  اگر جاذبه ای 
پشــت این صادراتها باشد مثال واردات 
خــودرو بدلیل تفــاوت قیمت فاحش  

داخل و خارج ایران .
 در حــال حاضــر برخی قطعات  حتی 
خودرهای  داخلی در بازار به ســختی 
پیــدا میشــوند که در صــورت امکان 
صادرات ، نیازی به توضیح نخواهد بود 

که چه بر سر مردم می آید.
بیــش اظهاری تعــدادی نیز از جمله 

معضالت دیگر خواهد بود.
منبع : تسنیم

یادداشت

ح جدید   وزیر کشور از طر
اداره کشور خبر داد

پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور: اختیارات 
بیشــتری به اســتانداران سراسر کشور واگذار 
خواهد شد و مطابق فرایند پیش بینی شده در 
بودجه 1۴۰1 صندوق توسعه ملی در استان ها 
شــکل خواهــد گرفت.  احمــد وحیدی وزیر 
کشور  در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، 
گفت: باید کشــور را استاندار محور اداره کنیم 
نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از 
اختیارات وزارتخانه ها به اســتانداران تفویض 
می شود و وزارتخانه ها بیشتر نقش حمایتی و 

نظارتی خواهند داشت.
وی اضافه کرد: در بودجه 1۴۰1، بودجه استانی 
با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر 
گرفته شده و این پیشنهاد به حضرت ایت اهلل 
رئیسی رئیس جمهوری محترم کشور ارائه شده 
است. وزیر کشور درخصوص اعطای اختیارات 
بیشتر به استانداران هم گفت: برای تحقق این 
امر مصوبه ای به هیات دولت ارائه خواهیم کرد. 
وحیدی در بخش دیگری از صحبت های خود 
ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس شورای 
اســالمی در کشور بر ضرورت تعامل نزدیک تر 
و بیشتر با نمایندگان ملت تاکید کرد و گفت: 
باید ارتباطات گســترده ای با نمایندگان ملت 
داشــته باشــیم و در این خصــوص معاونین 
وزارتخانه ها ارتباطات بیشــتری با نمایندگان 
برقرار می کنند. وی همچنین از اســتانداران 
خواســت تعامل، همکاری و همراهی بیشتری 
با نمایندگان مجلس شــورای اسالمی داشته 
باشند. وزیر کشور در پایان با بیان اینکه وزارت 
کشــور، وزارتخانه مادر و انقالبی اســت؛ گفت: 
کارکنــان ایــن وزارتخانه اعم از اســتانداران، 
فرمانــداران با روحیه انقالبی، مدیریت جهادی 
و تحرک عمل باال باید اهتمام بیشــتری در در 

انجام ماموریت های محوله داشته باشند.

خبر ویژه کنش انبوه سازان به اظهارات رستم قاسمی وا
دبیر کانون سراســری انبوه ســازان در 
واکنش به اظهارات رســتم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی درباره سطح ساخت وساز 
مســکن در کشور گفت: شاید حرف وی 

درست باشد.
 فرشــید پورحاجت اظهار کرد:  طی سه 
ماه اخیر کانون سراســری انبوه ســازان 
مکاتبات متعددی با وزیر راه، دفتر معاون 
اول و رئیس جمهوری انجام داده و مراتب 
آمادگی برای ساخت ساالنه یک میلیون 
مسکن )نهضت ملی مسکن( هدفگذاری 

شده دولت سیزدهم را اعالم کرده ایم.
اول  معــاون  دفتــر  داد:  ادامــه  وی 
رئیس جمهوری پاسخ نامه انبوه سازان را 
داده اســت. اما وزارت راه و شهرسازی تا 
امروز هیچ نشســتی را با مجموعه کانون 
انبوه سازان برگزار نکرده است. علی رغم 
این که ما پیگیر موضوع هم بوده ایم و دفتر 
معاون اول هم پیگیر این قضیه بوده اند.

پورحاجــت افزود: منتظریم در روزهای 
آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

دبیر کانون سراســری انبوه سازان کشور 
در خصوص اظهارت وزیر راه و شهرسازی 
درباره سطح سازندگان مسکن در کشور 
و مقایســه آن با کشورهای دیگر، گفت: 

احتمــاال وزیــر راه مســتنداتی در این 
رابطه دارد. اما شــرایط تولید مســکن 
شوربختانه مناسب نیست. دیوان ساالری 
)بروکراسی( در بخش مسکن وضعیت را 
برای تولید به شــدت سخت کرده است. 
شــاید به همین دلیل )دیوان ساالری( و 
خواب ســرمایه  بخش خصوصی شــاید 

حرف وزیر راه درست باشد.
پورحاجت یادآور شــد: صــدور پروانه 
ســاختمانی ۶ تا ۹ ماه در ســاختار نظام 
مهندسی و شهرداری ها زمان می برد. در 
حوزه اجرا نیز دستگاه های خدمات رسانی 
هیچگونه توجهی به شرایط حاد و خاص 
حوزه تولید ندارد. از سوی دیگر به لحاظ 

کیفی اخیرا زلزله شدیدی در هرمزگان به 
وقوع پیوست که نشان داد فعاالن بخش 
تولید مســکن طی سال های اخیر مسیر 
ارتقای کیفیت ســاخت و ساز در کشور 

رعایت کرده اند.
وی تاکید کرد: تکانه شدید زلزله اخیر در 
هرمزگان تلفات جانی برای کشور نداشته 
که اتفاق خوشایندی است به سطحی از 
ساخت و ساز رسیده ایم کمترین آسیب را 
متحمل شده ایم. اما درباره طوالنی بودن 
زمان ســاخت و ساز باید دیوان ساالری 
در کشــور اصالح شــود. آن چیزی که 
سال هاست به عنوان بهبود فضای کسب 
و کار فریاد می زنیم اما کسی به آن توجه 

نمی کند. وزیر راه و شهرســازی چندی 
پیش در همایش قیر و آســفالت با بیان 
این که ساخت وســاز مسکن در ایران در 
ســطح 3 اســت، گفته بود: این در حالی 
اســت که ساخت وساز در دنیا در سطح 
۸ انجام می شود. رستم قاسمی بالفاصله 
پس از این اظهارات در مأموریتی ویژه به 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
دستور داد نسبت به کیفی سازی، سرعت 
در ســاخت و همچنین مناسب ســازی 
قیمــت ساخت وســاز در کشــور بــا 
همــکاری شــرکت های دانش بنیان و 
 اســتفاده از توانمندی هــا و دانش آنها، 

اقدام کند.
وی با اشــاره به اینکه صنعت ساختمان 
یک دانش اســت که ضرورت دارد از نظر 
کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت به روز 
و متحول شود، افزود: مذاکره شرکت های 
خارجــی با وزارت راه و شهرســازی در 
خصوص ســاخت واحدهای مســکونی 
بــا قیمت کمتر از شــرکت های ایرانی، 
نشان دهنده دانش فنی آنهاست که باید 
تالش کنیم در همکاری با شــرکت های 
دانش بنیــان توان خود را به آن ســطح 

برسانیم.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سیاست 2
ح  آمریکا در طر

  »توافق موقت«
 به دنبال چیست؟

هشــتم آذر ســال جاری، با حضور 
طرف هــای برجامی بحــث درباره 
بازگشــت آمریکا به توافق هسته ای 
ایران آغاز خواهد شد. تعهد چند جانبه 
و بین المللــی که بــا خروج آمریکا از 
برجام و تشــدید فشارهای تحریمی 
توســط رئیس جمهور سابق ایاالت 
متحده نقض شــده، این مســئله را با 
چالش های جدی رو به رو کرد. آمریکا 
برای بازگشــت ایران به میز مذاکرات 
قائل به یک توافق موقت برای رسیدن 
به راهکار برای حل مشــکالت بعدی 
و کسب یک توافق دو طرفه است. اما 
نکته اساســی آن است که این توافق 
موقت برچه اساسی انجام می گیرد و 
آیا آمریکا شروط ایران را می پذیرد یا 
خیــر؟ در گفت و گو خبرنگار راهبرد 
معاصر با ســیدرضا صدرالحســینی 
کارشناس مسائل بین الملل، موضوع 
شــروط ایران در آســتانه دور جدید 
مذاکرات برجامی مورد بررســی قرار 
گرفتــه، که در ادامه بــه مطالعه آن 

خواهیم پرداخت.
ســید رضا صدرالحسینی کارشناس 
سیاســت خارجــی و امور بین الملل 
در گفــت و گو با راهبــرد معاصر در 
خصــوص توافق موقت بیــن ایران 
و آمریــکا در مذاکــرات وین و آنچه 
درباره این موضوع مطرح شده است، 
گفت:»موضوعی که در روزهای اخیر 
از جانب آمریکایی ها مطرح شده ناظر 
بر این نکته اســت کــه میان ایران و 
آمریکا توافق به صورت موقت شــکل 
بگیرد و با توجه به اینکه آمریکایی ها 
تا به حال درباره پیشنهاد مطرح شده 
از سوی خود اظهار نظر روشنی نکرده 
اند که زوایای آن مشــخص شود فعال 
نمی توان به طور اساســی آن را مورد 

ارزیابی نهایی قرار داد.«
وی در ایــن بــاره گفت:»اصــوال 
آمریکایی ها مواردی عنوان می کنند 
که پر از ابهام است و نمی توان زوایای 
آن را به صورت مشخص ارزیابی کرد. 
در موضوع توافق موقت میان ایران و 
آمریکا با توجه به اینکه هنوز دو طرف 
وارد مذاکرات ۸ آذر نشــده اند، هنوز 
مشخص چیزی نیست آمریکا و ایران 
بر سر چه مسائلی و برای دست یابی 
بــه چه اهداف و نتایجی می خواهند 
بــه صورت موقتی، توافــق کنند. با 
توجه به اینکه این پیشــنهاد دارای 
ابهامات قابل توجهی اســت یعنی در 
حال حاضر این موضوع هنوز شــفاف 
نشــده که شروع و زمان پایان توافق 
موقتی بین دو کشــور ایران و آمریکا 
چه زمانی خواهد بود لذا اجرایی شدن 
این موضوع هم همچنان محل بحث 

است.«
صدرالحسینی دراین باره خاطر نشان 
کرد:»ضمن اینکه به نظر می رسد در 
ایام توافق موقت احتمالی، موضوعی 
به نام غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم 
نیز آیا در دستور کار قرار می گیرد؟ و 
بر سر این موضوع چه توافقی حاصل 
می شــود؟ بنابراین تا مشخص نشود 
کــه آمریکا در ایــام توافق موقت چه 
خواسته ای از ایران دارد، آیا جمهوری 
اسالمی ایران، مطالبات آمریکا را اجرا 
مــی کند و اینکه آیا آمریکایی ها تن 
به خواســته ها و مطالبات ما که حق 
ملــت ایران اســت می دهند یا خیر، 
باید تا زمان رســیدن بــه مذاکرات 

صبوری کرد.«

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار 
بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تاسف برانگیز و نگران کننده دانست و 
اظهار داشت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و 
این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز 
یکشنبه در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
در دولت ســیزدهم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و 
ارتباطات مالی تبدیل شوند،  گفت: معموال در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، 
بخش انرژی را هم محاســبه می کردند، در حالیکه صادرات انرژی، ارتباطی به این 

مناطق ندارد؛ لذا گزارش ارائه شــده درخصوص آمار پایین صادرات غیر نفتی از این 
مناطق، بسیار تاسف برانگیز و نگران کننده است و ایجاد تحول جدی دراین زمینه 
ضروری است. رئیسی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، 
افزایش صادرات و اشتغالزایی برخوردار هستند و از همسایگی این مناطق با کشورهای 

همسایه می توان برای صادرات استفاده کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر افزایش ســهم مناطق آزاد در صادرات، گفت: باید ســهم 
صــادرات از 2 درصــد بــه حداقل ۴ درصــد افزایش یابد و در این زمینه مناطق آزاد از 

نقش مهمی برخوردار هستند.

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی:

آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد نگران کننده است

خبر ویژه کوتاه از سیاست

رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس:

میشود فهرستنجومیبگیرانبهزودیمنتشر
مالک شــریعتی گفت: فهرست حقوق 
بگیران نجومی به زودی منتشــر شــده 
و ســامانه ای برای دریافت گزارش های 

مردمی راه اندازی می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مالک 
شــریعتی نیاسر رئیس هیات تحقیق و 
تفحــص از حقوق های نجومی مجلس 
شــورای اســالمی درباره  آخرین نتایج 
پیگیری های هیــات تحقیق و تفحص 
از حقوق های نجومی گفت: در خصوص 
حقوق هــا و دریافت های نامتعارف که به 

حقوق های نجومی معروف اســت، آنچه 
که در هیات تحقیق  و تفحص مورد نظر 
ما اســت به دو بخش تقســیم می شود، 
بخش اول رفع خالء های قانونی و بستن 
روزنه هایی است که در آینده شاهد این 
پرداخت ها نباشیم. این نماینده مجلس  
در ادامه گفت که تاکنون با دستگاه های 
مختلف نظارتی از قبیل سازمان بازرسی، 
دیوان محاسبات و سازمان اطالعات سپاه 
جلسه داشته ایم و موضوعات مربوط در 
حال بررســی هســتند.  اعضای هیئت 

رئیســه کمیتــه تحقیــق و تفحص از 
دریافــت و پرداخت حقوق های نجومی 
22 شــهریور مــاه امســال در مجلس 

مشخص شدند.
شریعتی نیاســر با اشاره به کمک سایر 
ارگان هــا در پرونده حقوق های نجومی 
اضافه کرد که در مجلس از ظرفیت مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز 
کمک گرفته شــده تا در اصالح قوانین و 
ابزار های نظارتی که می تواند راه پرداخت 
حقوق های نجومی را بگیرد، کمک بشود. 

در مرحله بعدی نیز در مجلس به سراغ 
مصادیق رفته که هدفش بستن راه تخلف 

است، نه مچ گیری.   
بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، 
نماینــدگان هیات تحقیــق و تفحص 
از حقوق هــای نجومــی درصددند که 
مصادیــق حقوق های نجومی را به مردم 
معرفــی و در مرحله  بعــد دبیرخانه ای 
را تشــکیل دهند تا گزارشــات مردمی 
 را دربــاره حقوق هــای نجومی دریافت

 کنند. 

نمایش هوایی تیم 
آکروباتیک نیروی 

هوایی امارات متحده 
عربی در نمایشگاه 

هوایی دوبی/ 
آسوشیتدپرس

همزمان با سومین سالگرد 
تاسیس جنبش اعتراضی جلیقه 
زرد های فرانسه در پاریس 
پایتخت این کشور حوادث 
خشونت باری رخ داد. 

گزارش تصویری

 جزئیات حمله هکری
 به »ماهان«

شــرکت هواپیمایی ماهان صبح دیروز 
مــورد یک حمله هکری قرار گرفت که 
طبق اعالم ماهان این حمله دفع و خنثی 
شــده است و پرواز ها طبق برنامه انجام 

می شود.
شــرکت هواپیمایی ماهــان صبح روز 
گذشــته مورد یک حملــه هکری قرار 
گرفت. پس از پیگیری ها روابط عمومی 
شرکت هواپیمایی ماهان اطالعیه ای در 

این باره در اختیارمان قرار داد.
در این اطالعیه آمده است: در پی انتشار 
خبر حمله ســایبری به سیســتم های 
شــرکت هواپیمایی ماهــان به اطالع 
می رســاند با نظر به جایگاه هواپیمایی 
ماهــان در صنعت حمــل و نقل هوایی 
کشــور اینگونــه حمالت بــه دفعات 
مختلف و در زمان های گوناگون نسبت 
به این شرکت انجام یافته تا شاید بتوانند 

خدشه ای بر عملکرد آن وارد کنند.
در ادامه این اطالعیه ماهان آمده است: 
ایــن موضــوع یک اتفاق عــادی تلقی 
می شــود و همواره تیم امنیت سایبری 
ماهان هوشــمندانه و به موقع وارد عمل 
شده و این حمالت را خنثی کرده است.

مخبر: 

با محدودیت های درآمدی 
مواجه هستیم

معــاون اول رییس جمهوری با تاکید بر 
اینکه گرانی زمینه ها و پیش فرض هایی 
دارد، گفت: با یک کسری بودجه جدی 
و محدودیت های درآمدی مواجه هستیم 
و چیزی که تحویل گرفتیم تورم باالیی 
بــود. محمــد مخبر طی ســخنانی در 
مراســم افتتاح 2۵۵۰ پروژه محرومیت 
زدایی سازمان بسیج مستضعفین و آغاز 
عملیات اجرایی احداث ۴۰ هزار مسکن 
مددجویــی که در محل این ســازمان 
برگزار شــد، با بیان اینکه دولت مصمم 
است از همه ظرفیت های بسیج استفاده 
کند، اظهار کرد: در همه مشــکالتی که 
االن با آن مواجه هســتیم دولت مصمم 
است از ظرفیت بسیج حداکثر استفاده 

را داشته باشد. 

 با حضور ده متهم از رده های 
مختلف نظامی

 دادگاه رسیدگی
 به پرونده هواپیمای اوکراینی 

برگزار شد
 PS752 دادگاه رسیدگی به پرونده پرواز
اوکرایــن با حضور متهمان، شــکات، 
خانــواده جانباختگان و وکالی آن ها به 
ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی 

استان تهران، برگزار شد.
قوه قضاییه با انتشار این خبر اعالم کرد:

 PS752 دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز
اوکرایــن با حضور متهمان، شــکات، 
خانــواده جانباختگان و وکالی آن ها به 
ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی 

استان تهران، برگزار شد.
قاضی بیان داشت: تاکید دادگاه بر رعایت 
اصول دادرســی منصفانه و رســیدگی 
عادالنه، شفاف، صریح و قاطع به پرونده 
حاضر است و امید داریم با یاری خداوند 
و مساعدت اولیای دم، بتوانیم با دقت و 
سرعت و جدیت به این پرونده رسیدگی 

و رأی مقتضی را صادر نماییم.

درخواست های جنجالی نمایندگان اصفهان برای حل بحران آب

زایندهرود پسلرزههایتجمعبزرگدر
ســخنان نماینــدگان اصفهان 
و برخــی اظهــارات نمایندگان 
همجوار استان می تواند به تنش 
آب در کشور دامن بزند و اختالفات 
اســتانی را افزایش  می دهد. این 
گونه موضع گیری ها به صف بندی 
منطقــه ای و قومی در مجلس و 
دولت تبدیل می شــود که برای 

کشور زیانبار است.
محمدعلــی نقد علــی نماینده 
خمینی شــهر اصفهان در گفت 
و گویــی با روزنامه همشــهری 
خواســتار قطــع انتقــال آب از 
اصفهان به یزد شــد، او همچنین 
خواستار اجرای طرح های انتقال 
آب از طریق تونل بهشــت آباد و 
تول ســوم کوهرنگ به اصفهان 
شــد. همجنین عباس مقتدایی 
نماینده اصفهان نیز در نامه ای به 
ابراهیم رئیسی استان  یزد را متهم 

به سرقت آب زاینده رود کرد. 
پــس از برگــزاری تجمع بزرگ 
بــرای احیــای زاینــده رود در 
اصفهــان بحث ها پیرامون اینکه 
راهکار حل بحران در چند استان 
چیست افزایش یافته است. در این 

رابطه اختالف نظرات زیادی دیده 
می شود. 

برخــی نماینــدگان مجلــس 
اســتان های همجــوار اصفهان 
یکــی دو  روز گذشــته از اجرای 
طرح های انتقال آب به اســتان 
های دیگر از جمله اصفهان انتقاد 
کردند و هشدار دادند که مسئوالن 
به دنبال انتقال آب اســتان های 
دیگر به اصفهان برای حل بحران 
نباشند. یحیی ابراهیمی و ویس 
کرمــی نمایندگان دلفان و خرم 

آبــاد از جمله کســانی بودند که 
روز گذشــته پــس از برگزاری 
تجمع بــزرگ اصغهان از اجرای 
طرح های انتقال آب ابراز نگرانی 
کردند. آنها می گویند انتقال آب به 
استان های چهارمحال و بختیاری 
و لرستان ضربه می زند و تنها منبع 
درآمد مردم این اســتان ها یعنی 

کشاورزی را نابود می کند. 
از طرف دیگــر عباس مقتدایی 
نماینده اصفهــان نیز با نگارش 
نامه ای به رییس جمهور خواستار  

حل بحران آب اصفهان شــد. این 
نماینده با انتقاد از معاون اجرایی 
ابراهیم رئیســی مدعی شد که او 
مانــع از ســفر رییس جمهور به 

اصفهان شده است. 
مقتدایی نوشت: »متاسفانه این 
ذهنیت در مردم اصفهان شــکل 
گرفته اســت که معاون اجرایی 
رئیس جمهور به جهت وابستگی 
زادگاهی به اســتان چهارمحال و 
بختیاری و نیز عدم تجربه استاندار 
محترم اصفهان سبب شده تا سفر 

جنابعالی به تعویق بیفتد.«
صولــت مرتضوی معاون اجرایی 
رییس جمهــور متولد بابا حیدر 
در استان چهار محال و بختیاری 

است. 
مقتدایــی همچنیــن وزیر نیور 
دولــت قبــل را به دلیــل اینکه 
زادگاهش یزد بوده متهم کرد که 
با عملکردش به خشــکی زاینده 

رود دامن زده است. 
مقتدایــی نوشــت: »علیرغــم 
تالش های زیادی که مســئوالن 
محلی و بعضا کشوری انجام داده 
اند موضوع زاینده رود همچنان در 
کانون توجه جدی مسئوالن عالی 
رتبه کشــور قرار نگرفته و برخی 
از مواقع از چهارمحال وبختیاری، 
اصفهــان و یــزد درکنار یکدیگر 

سخن می گویند.«
او به تندی استان های چهار محال 
و بختیاری و یزد را متهم به دست 
درازی و ســرقت آب زاینده رود 
کرد.  محمد علی نقدعلی نماینده 
خمینی شهر اصفهان هم در گفت 
و گو با روزنامه همشهری خواستار 

قطع انتقال آب به یزد شد. 

تحلیل
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3اقتصاد
هشدار فعاالن بازار ارز به ابالغیه 

جدید بانک مرکزی 

خرید دالر با  کپی بلیط!
بانک مرکزی اخیرا در نحوه فروش 
نقدی ارز در شبکه صرافی های مجاز، 
ذیل سرفصل های مصارف خدمت 
ارزی و سقف  آن ها تغییراتی ایجاد 
کــرده که با انتقاد برخی از فعاالن 
بازار ارز و هشــدار آن ها نســبت به 
احتمال سوء استفاده از رویه جدید 

همراه شده است.
در واقــع بانک بــا اعمال تغییراتی 
در ابالغیه هــای قبلــی و ایجــاد 
محدودیت هــای جدیــد در نحوه 
فروش ارز، مشکالتی برای صرافان 
و متقاضیان ایجاد کرده و منجر به 
نگرانی فعاالن بازار ارز نســبت به 
امکان سوء استفاده از رویه جدید، 
کنــار رفتن صرافی هــای مجاز از 
چرخه فعالیت رســمی و باال رفتن 
تقاضا در بازار غیررسمی شده است.

بر این اساس، مسئولیت شناسایی 
متقاضــی واقعی از افرادی که قصد 
سوء اســتفاده از این بخشــنامه را 
دارند، به عهده صرافان گذاشــته 
شــده اســت؛ در  حالیکه به گفته 
فعــاالن بازار ارز، اوال تشــخیص 
امکان پذیر  اصالــت خریــداران 
نیســت، دوما امکان دسترسی به 
حســاب مشــتریان و بررسی  آن 
مطابق با قانون مبارزه با پولشــویی 
برای صرافان وجود ندارد و ســوم 
اینکه، با توجه به مشــخص شدن 
مــدارک الزم بــرای هــر یک از 
خدمات ارزی، متقاضی درصورت 
ارائه مدارک کامل می تواند ارز مورد 

نیاز خود را تهیه کند.
البتــه گفتنی اســت کــه به طور 
حتــم در ایــن رویه هــم احتمال 
سوء اســتفاده وجود دارد، به طور 
مثال ممکن است برخی متقاضیان 
با ارائه کپی بلیط اقدام به خرید ارز 
کنند؛ لذا صرافان در این شــرایط 
برای جلوگیری از خطرات ناشــی 
از ایــن تغییرات، از فــروش ارز و 
ارائــه خدمات به متقاضیان امتناع 
خواهند کرد.ضمن اینکه صرافی ها 
ارز خــود را از طریق مشــتریان و 
بخشــی هم از بازار متشکل تهیه 
می کننــد و بانک مرکزی  دخالتی 
در تامین ارز آن ها ندارد؛ لذا تامین 
ارز برای مصارف اعالم شده با رویه 
جدید، فایده ای برای صرافان ندارد 
و آن ها در تامین ارز با مشکل مواجه 
خواهد کرد.از طرفی صرافی هایی 
که خدمات ارائه می دهند نیز برای 
مقابلــه بــا تبعات این موضوع و در 
راستای قانون مبارزه با پولشویی، 
متقاضیان را ملزم به ارائه اطالعات 
درمــورد میــزان و علت خرید ارز 
می کننــد که البته این محدودیت 
مورد قبــول خریداران نیســت.

بنابراین به موجب محدودیت های 
سختگیرانه ای که  در پی تغییرات 
جدید ایجاد شده، عالوه بر احتمال 
خروج بسیاری از صرافان از چرخه 
فعالیت رسمی، تمایل متقاضیان 
به خرید ارز از بازار غیر رســمی هم 

افزایش خواهد یافت.

خبر

کاهش قیمت بلیت هواپیما 
از امروز

بــا توافق صــورت گرفتــه بین 
ایرالینها و وزارت راه و شهرسازی 
برای کاهش قیمت بلیت هواپیما، 
نرخ هــای جدید از امــروز )اول 

آذرماه( اجرایی می شود.
 پــس از حدود ۵ مــاه ازافزایش 
قیمــت بلیت هواپیما باالخره در 
جلسه اخیر وزیر راه و شهرسازی 
با شــرکتهای هواپیمایی کاهش 
قیمت بلیت هواپیما تصویب شد؛ 
نرخنامه جدیــد برای پروازهای 
داخلی نیز تا ســاعاتی دیگر اعالم 

خواهد شد.
داســتان از اینجا شــروع شد که 
ایرالینها بدون داشــتن مصوبه و 
حتــی اطالع رســانی از روزهای 
نخســت تیرماه امســال اقدام به 
افزایــش قیمت بلیــت هواپیما 
تــا بیش از 3۰ درصــد کردند و 
از آن زمــان تا هفته گذشــته با 
وجود هشــدارها و مخالفت های 
متعدد از ســوی وزیــر وقت راه 
و شهرسازی ومســووالن سابق 
ســازمان هواپیمایــی اتفاقی در 
ایــن زمینه رخ نداد و جلســات 
متعددی که بین محمد اسالمی 
و نمایندگان ایرالینها برگزار شد 

بی نتیجه باقی ماند.
اما باالخره سه شنبه هفته گذشته 
2۵ آبــان ماه محمــد محمدی 
بخش رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری خبر از توافق با ایرالینها 
بــرای کاهــش قیمــت بلیــت 
هواپیما در پی برداشــته شــدن 
محدودیتهایی مانند محدودیت 
پذیــرش ۶۰ درصدی مســافر از 

ابتدای آذر ماه داد.
البته براساس اطالعات خبرنگار 
ایســنا در این جلسه توافق روی 
درصــد کاهش نــرخ پروازهای 
داخلی صورت نگرفته و نرخ نامه 
مشخصی تدوین وتصویب نشده 
اســت. براین اســاس مقرر شد تا 
ایرالینهــا در روزهای باقیمانده 
تا آذرماه )امروز( نرخنامه جدید 
پروازهای داخلی را مشخص و به 
تایید سازمان هواپیمایی کشوری 
و وزارت راه و شهرسازی برسانند.
در پــی پیگیری هــای خبرنگار 
ایســنا این نرخنامــه هم اکنون 
نهایی شده و برای ابالغ رسمی آن 
در انتظار انتشار از سوی دستگاه 
های متولی مذکور اســت. البته با 
وجود پیگیری های صورت گرفته 
انجمن شــرکت های هواپیمایی 
که مســئول اطالع رســانی در 
این زمینه اســت هیچ پاسخی به 
این ســوال نداد که اگر قرار است 
از امــروز قیمت بلیــت هواپیما 
کاهــش پیدا کند نرخ نامه جدید 
چه زمانی قرار اســت ابالغ شود 
و اساســا روی چه قیمتی توافق 

صورت گرفته است؟

مدیــرکل دفتــر میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد کشاورزی گفت:  
برخی باغداران که نهال ارقام 
تجاری خرما جایگزین کرده 
بودند، درخواســت صادرات 
نخل های فرسوده غیربومی 
را داشــتند که طی ۴ ســال 
گذشــته با نظر بانک ژن و با 
اخــذ تعهدات الزم، به تعداد 
بسیار اندکی و صرفاً به منظور 
استفاده در فضای سبز، اجازه 

صادرات داده شد.
  چندی پیــش خبر فروش 
نخل به کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس خبرســاز شد و 
گفته می شــد کــه نخلها به 
دلیل خشکســالی در حال 
نابودی هستند و نخل داران 
مجبورنــد، هــر اصله از این 
درخت هــا را بــه قیمــت 
حــدود 1.۵ میلیون تومان 
به کشــورهای همســایه 

بفروشند.
برای بررســی صحت و سقم 
موضــوع بــا  زهــرا جلیلی 
مقــدم، مدیــرکل دفتــر 
میوه های گرمسیری و نیمه 
گرمســیری وزارت جهــاد 
کشاورزی گفت وگو کردیم 
که از نظر شــما خوانندگان 

می گذرد:
جلیلی با بیان اینکه صادرات 
نخل به دلیل ریســک باالی 
انتقــال آلودگــی و بیماری 
مرسوم نیست، گفت:  در تمام 
دنیا برای واردات و صادرات 
گیــاه و اندامهــای گیاهی 
و مشــتقات آنهــا، قوانین، 

پروتکلهــا و فرایند تعریف 
شده ای وجود دارد که کشور 
ما نیز از این قواعد مستثنی 
نیست. هر چند که صادرات 
و مبادالت بین کشــورها در 
زمینه نخل، به دلیل ریسک 
بــاالی انتقال آلودگی آفات 
خرما به ویژه آفات چوبخوار 
مرســوم و متداول نیســت 
و غالــب کشــورها به دلیل 
احتمــال جابجایی آفات از 
جمله سوسک سرخرطومی 
حنایی، سوســک کرگدنی 
و سوســک شــاخک بلند از 
قطر تنه بیش  واردات نخل با ُ
از 1۵ سانتی متر جلوگیری 

می کنند.
مدیــرکل دفتــر میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری 
تصریح کرد: صادرات نخل و 
نهــال خرمــا از ارقام بومی 
ممنوع اســت، بــه منظور 
حفاظــت از ذخایر ژنتیکی، 
تصمیــم گیــری در مورد 
صــادرات، حتی بــا عنوان 
ارقام غیربومی و غیرمثمر و 
دارای ناهنجــاری ژنتیکی و 
نخل بذری مسن هم، تحت 

نظارت و تکمیــل فرایند و 
ضوابط تعیین شــده، بانک 
ژن گیاهــی، مرکز مدیریت 
منابع ژنتیکی کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی، پس از 
جایگزینــی بــا  نهال خرما 
ارقام تجاری و بازارپســند و 
حفظ کاربری اراضی وزارت 
جهادکشــاورزی به صورت 
محــدود، صورت می گیرد و 
خــارج از این فرایند تخلف 
بــوده و با متخلفان برخورد 

خواهد شد.

ماجرای صادرات 
نخل های جنوب به 

کشورهای عربی چه بود؟
به گفتــه این مســئول،  با 
توجــه به اینکــه بازی های 
جــام جهانی 2۰22 در قطر 
برگزار می شــود، این کشور 
برای توسعه فضای سبزش، 
قوانین ســهل گیرانه تری 
را برای واردات نخل ُمســن 
داشته، لذا برخی باغداران که 
نسبت به جایگزینی و تامین 
نهال ارقــام تجاری خرما و 
کشت آن اقدام کرده بودند، 

درخواست صادرات نخلهای 
فرسوده غیربومی را داشتند 
که در طی ۴ سال گذشته با 
نظر بانک ژن و با اخذ تعهدات 
الزم، به تعداد بسیار اندکی از 
نخــل های غیر مثمر و فاقد 
توانایی تولید پاجوش و صرفاً 
به منظور استفاده در فضای 
سبز توسط دســتگاه های 
متولــی اجازه صادرات داده 
شــده اســت که تاکنون به 
دلیــل شــرایط و احتمال 
جابجایی آفات، فقط بخشی 
از آنهــا صادر شــده و با آغاز 
ســال میــالدی 2۰22 نیز 
ایــن موضوع متوقف خواهد 
شــد و سیاست وزارت جهاد 
کشــاورزی صــادرات نخل 

نیست.
جلیلی افزود:  از آنجاکه حذف 
بخشی از باغات قدیمی و غیر 
اقتصادی و لزوم جایگزینی 
بــا ارقــام تجــاری و بازار 
پســند دنیا  ماننــد پیارم، 
مجول، دگلــت نور و... یک 
ضرورت انکارناپذیر اســت، 
لذا در همین راســتا در سال 
گذشته حدود ۵۰ هزار اصله 

نهال کشت بافتی خرما رقم 
مجول) گرانترین رقم دنیا(، 
به کشــور وارد شده که پس 
از طــی دوران قرنطینه ای با 
رعایت تمام اصول بهداشتی 
اســتانهای  در  گیاهــی 
خرماخیز به منظور اصالح و 
نوسازی نخیالت کشور بین  
نخلداران کشور توزیع شده 
اســت و هم اکنــون واردات 
نهــال دیگر ارقــام تجاری 
و روز دنیــا در دســت اقدام 
اســت و تاکید می شــود با 
توجه به خشکســالی های 
اخیــر و طغیان برخی آفات 
و بیماریهــا، تمام اســتانها 
تحت هــر عنوانی، حتی به 
منظور اســتفاده از نخل در 
فضای سبز هم، از جابجایی 
پاجوش و تنه درختان خرما 
بین استانهای مختلف حتی 
در ســطح شهرســتانی نیز 

جلوگیری کنند.
مدیــرکل دفتــر میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری 
تصریح کرد: غالبا در باغاتی 
که جایگزینی ارقام تجاری 
صــورت گرفتــه، درختان 
ُمسن حذف شده برای تهیه 
زغال، پنیر خرما و با ظرفیت 
کم برای صنایع جانبی مانند 
نئوپان سازی به کار می رود 
که یکی از برنامه های وزارت 
جهادکشــاورزی توســعه 
صنایع وابســته بــه خرما 
جهت اســتفاده از ضایعات 
تنــه و برگ خرمــا و تولید 
محصول با ارزش افزوده باال 

استفاده می شود.

ماجرای صادرات درختان نخل جنوب به کشورهای عربی

وبومیممنوعاست صادراتنخلمثمر

دبیــر انجمن مرغداران اســتان اصفهان گفت: 
اگــر تولیدکننده مرغ با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
بخواهــد تمام نهــاده خود را به صورت آزاد تهیه 
کند ابتدا با کمبود نقدینگی مواجه می شود و از 
سوی دیگر مصرف کننده قادر به تامین مرغ ۹۰ 

هزار تومانی نیست.
 بهــرام پاکزاد دربــاره حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و 
تاثیر آن بر قیمت تمام شده مرغ، اظهار کرد: در 
حــال حاضر در مجلس حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 

از دو فوریت خارج شده است.
وی افزود: اگر حذف ارز ۴2۰۰ تومانی به تصویب 
برســد به طور قطع با انفجار قیمت مرغ مواجه 
خواهیــم شــد و ابتدا قیمت هــر کیلو مرغ برای 
مصرف کننده در چند هفته اول حذف ارز دولتی 
بــه ۷۰ هــزار تومان و بعد از آن به ۹۰ هزار تومان 

می رسد.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر دو مدل نهاده در بازار وجود دارد، 
گفت: مرغداران بخشــی از نهاده ها را از ســامانه 

بازارگاه خریداری می کنند که این سهمیه معموال 
با تاخیر به دست تولیدکننده می رسد که در این 
فاصله، تولیدکنندگان نهاده های خود از بازار آزاد 

تهیه می کنند.
وی گفت: اگر تولیدکننده مرغ با حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی بخواهد تمام نهاده خود را به صورت آزاد 
تهیه کند ابتدا با کمبود نقدینگی مواجه می شود 
و از سوی دیگر مصرف کننده قادر به تامین مرغ 

۹۰ هزار تومانی نیست.
پاکزاد با بیان اینکه قرار بود 11۰ هزار تومان یارانه 
به مصرف کننده بابت افزایش قیمت مرغ و تخم و 
مرغ پرداخت کنند، افزود: در حال حاضر ســرانه 
مصرف مرغ در ایران 2۸ کیلوگرم در ســال و در 
ماه 2.۵ کیلوگرم است، اما اگر مرغ ۹۰ هزار تومان 
شود، حتی اگر یارانه 11۰ هزار تومانی پرداخت 
شــود، هر ایرانی با این رقم تنها توان یک کیلو و 
2۰۰ گــرم مــرغ دارد و به مرور مرغ و تخم مرغ از 

سفره های مردم حذف می شود.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت با کسری 

بودجه مواجه اســت و می خواهد آن را با حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی جبران کند، تاکید کرد: یارانه 
11۰ هزار تومانی جبران هزینه های مردم را نمی 
کند و مصرف کننده دیگر توان تولید مرغ و تخم 

مرغ را نخواهد داشت.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با اشاره به 
کاهش مصرف گوشــت در بین مردم، گفت: اگر 
ارز ۴2۰۰ تومانی از نهاده های دامی حذف شود 
به طور قطع گوشــت قرمز از ســبد غذایی مردم 

حذف خواهد شد.
وی تاکید کرد: با این سیاســت عالوه بر کاهش 
تولید مرغ، تنها دیگر دو یا سه دهک باالی جامعه 
امــکان خرید مــرغ را دارند و هفت دهک پایین 
جامعــه دیگــر امکان خرید و خوردن مرغ و تخم 
مرغ را نخواهند داشــت، البته اگر قرار باشــد این 
یارانه به سایر یارانه ها و هزینه ها اضافه شود، با 
توجــه به هزینه های بــاالی زندگی مردم، افراد 
دیگر امــکان خرید این محصوالت پروتئینی را 

نخواهند داشت.

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان:

غ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ انفجار قیمت مر

گزارش
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بین الملل

مجری فاز 19 پارس جنوبی :

ظرفیت بارگیری میعانات 
گازی پارس جنوبی 

افزایش یافت
مجــری فاز 1۹ پــارس جنوبی 
از بارگیــری نخســتین محموله 
یک میلیون بشــکه ای میعانات 
گازی از طریق گوی شــناور این 
فاز خبر داد و گفت: با بهره برداری 
رســمی از چهارمین گوی شناور 
پارس جنوبی، ظرفیت بارگیری 
میعانات گازی از پاالیشگاه های 
ســایت دو ایــن منطقه افزایش 

یافت.
سیدحســین عظیمــی پــس 
از پایــان بارگیــری نخســتین 
از  گازی  میعانــات  محمولــه 
موقعیت دریایی چهارمین گوی 
شــناور پارس جنوبــی در پهنه 
آبــی خلیج فــارس اظهار کرد: با 
بهره برداری از گوی شناور چهارم 
پــارس جنوبی عالوه بر باال رفتن 
ظرفیت بارگیری میعانات گازی 
در پایانه صادراتی سایت 2 پارس 
جنوبی، انعطاف پذیری عملیاتی 
افزایــش می یابد و موجب تولید 
پایــدار گاز و میعانــات گازی در 
سایت 2 پارس جنوبی در زمستان 
پیش رو خواهد شد.با بیان اینکه 
فرآیند انتقال نخستین محموله 
میعانــات گازی از گوی شــناور 
فاز 1۹ ســه شــبانه روز به طول 
انجامیــد، اظهــار کــرد: در این 
عملیات میعانات گازی از طریق 
یک رشــته خط لولــه 3۶ اینچ 
از ایســتگاه میترینــگ به گوی 
شناور منتقل می شود.عظیمی با 
یــادآوری اینکه احداث این خط 
لولــه در نزدیک ســاحل با روش 
حفاری افقی برای نخستین بار در 
کشور انجام شده است، بیان کرد: 
امکان کنتــرل و پایش عملیات 
بارگیری از طریق ســامانه های 
مســتقر در ایســتگاه میترینگ 
خشــکی و بدون نیــاز به حضور 
نفرات بر روی گوی شناور فراهم 
شــده است. با اشــاره به اینکه تا 
پیــش از ایــن میعانــات گازی 
تولیدی از پاالیشگاه های منطقه 
پــارس 2 فقط امکان بارگیری از 
طریق گوی شــناور فاز 12 پارس 
جنوبی را داشــتند، خاطرنشان 
کــرد: بــا راه انــدازی چهارمین 
گــوی شــناور پــارس جنوبی، 
امکان تعمیــرات دوره ای هر دو 
گوی شــناور مســتقر در بخش 
فراساحل پاالیشگاه های منطقه 

پارس 2 نیز فراهم شده است.
عظیمــی ظرفیــت بارگیــری 
میعانات گازی از چهارمین گوی 
شــناور پارس جنوبی را تا ۷ هزار 
مترمکعــب در ســاعت عنوان 
کــرد و افزود: بهره برداری از این 
ســازه دریایی در فاصله تقریبی 
۷کیلومتــری از ســاحل و عمق 
حــدود ۵۰ متری از بســتر دریا 
امــکان پهلوگیری نفتکش های 
عظیم الجثه در کنار گوی شناور 
فــاز 1۹ پارس جنوبی را میســر 

کرده است.
این مقام مســئول در شــرکت 
نفــت و گاز پــارس، بهره برداری 
از چهارمین گوی شــناور انتقال 
میعانــات گازی پارس جنوبی را 
از جمله پروژه هــای اولویت دار  
شرکت ملی نفت ایران برشمرد .

ژاپن به کشورهای 
موافق برداشت از 
 ذخایر استراتژیک 

نفت پیوست
نخست وزیر ژاپن با اعالم این 
که کشــورش در حال بررسی 
برداشــت از ذخایــر نفــت 
خــود برای مقابلــه با افزایش 
قیمتهاســت، آمادگــی خود 
برای مقابله با افزایش قیمتها 
در پی درخواست آمریکا را ابراز 
کــرد. با این حال ژاپن ممکن 
اســت برای توجیــه چنین 
اقدامــی به مشــکل بربخورد 
زیرا تحت قوانین این کشــور، 
برداشــت از ذخایر نفت تنها 
در زمــان محدودیــت عرضه 
یــا وقوع یــک فاجعه طبیعی 
امــکان پذیر اســت نه برای 
پایین بردن قیمتها.دولت جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا 
که با کاهــش نرخ محبوبیت 
و قیمتهــای باالتــر بنزیــن 
مواجه شــده است، با بعضی از 
بزرگترین اقتصادهای جهان 
تماس گرفته و از آنها خواسته 
اســت برای مهــار قیمتهای 
باالی انرژی، گزینه برداشــت 
هماهنگ از ذخایر را بررســی 
کنند. آمریکا برای نخستین بار 
از چین هم درخواســت کرده 
است چنین اقدامی را بررسی 
کند.فومیو کیشــیدا، نخست 
وزیــر ژاپــن بــه خبرنگاران 
گفت: ما به بررسی مالحظات 
ادامــه می دهیــم تا ببینیم از 
نظــر قانونی چــه اقدامی می 
توانیم برای هماهنگ ســازی 
برداشــت از ذخایر با آمریکا و 
سایر کشورهای مربوط انجام 

دهیم. 

عربستان بزرگترین 
 صادرکننده نفت 

به چین ماند
 آمــار اداره کل گمــرک چین 
نشــان داد صــادرات نفــت 
عربســتان ســعودی به چین 
در اکتبــر بــه ۷.1 میلیون تن 
معادل 1.۶۷ میلیون بشــکه 
در روز رســید که 1۹.۵ درصد 
باالتــر از 1.3 میلیون بشــکه 
در روز در مدت مشــابه ســال 
گذشــته و همچنین باالتر از 
1.۹۴ میلیون بشــکه در روز 
در ســپتامبر بود.واردات نفت 
چیــن از روســیه که شــامل 
واردات از طریــق خــط لوله 
اســت، در اکتبــر 1.3 درصد 
نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشــته رشــد کرد و  باالتر از 
1.۴۹ میلیون بشــکه در روز 
در سپتامبر بود.رشد صادرات 
نفت روسیه به خصوص گرید 
نفتی اسپو )ESPO( به دنبال 
واردات  صدور ســهمیه های 
جدید از ســوی دولت چین در 
اوت و اکتبــر روی داد کــه به 
پاالیشگاههای خصوصی چین 
امــکان داد خرید گرید نفتی 
محبوب خود را افزایش دهند.

نفت و انرژی 4

وزیر نفت خبر داد؛

گاز از امروز  جریمه مشترکان پرمصرف 

وزیر نفت با اشــاره به ثبت رکورد 
مصــرف ۵۴۰ میلیون متر مکعب 
گاز در پاییز، گفت: برای مشترکانی 
که الگوی مصرف را رعایت نکنند، 
تعرفه ها از اول آذرماه افزایش پیدا 
می کند.»جــواد اوجی« وزیر نفت 
ایــران دیروز در دیدار با شــاهین 
مصطفی یف، معاون نخســت وزیر 
جمهوری آذربایجان با بیان اینکه 
جلســه خوبی برگــزار و توافقاتی 
شــکل گرفت، افــزود: ایران با دارا 
بودن ذخایر نفت و گاز غنی،ظرفیت 
همــکاری خوبــی بــا جمهوری 
آذربایجان می تواند داشــته باشد.

وی ادامــه داد: در این جلســه در 
مورد قــرارداد گازی با جمهوری 
آذربایجان، سوآپ گاز از کشورهای 
همســایه به جمهوری آذربایجان، 
قرارداد گازی به نخجوان  و توسعه 
میادین نفتی در خزر صحبت های 
اولیــه مطــرح شــد.اوجی تاکید 

کــرد: امیدواریم این نشســت در 
هفته هــای آتی منجر به توســعه 
همکاری های نفت و گاز و توســعه 
میادین دو کشور شود.وی در مورد 
سوخت رسانی زمستانی نیز گفت: 
امســال زمستان خیلی زود شروع 
شد و سابقه نداشته است در پاییز 
۵۴۰ میلیــون متر مکعب مصرف 
گاز در بخش خانگی داشته باشیم.
وزیــر نفت ادامــه داد: با همکاری 
حوزه های باال دســتی نفت، تامین 
ســوخت برای نیروگاه ها و صنایع 
در حال انجام اســت و هیچ دغدغه 
و مشــکلی وجود ندارند و سوخت 
را وزارت نفت مکلف اســت تامین 
کنــد.  وی با در خواســت از مردم 
برای صرفه جویی در مصرف انرژی 
و رعایت الگوی مصرف، تاکید کرد: 
برای مشترکانی که الگوی مصرف 
را رعایت نکنند، تعرفه ها از اول آذر 

ماه افزایش پیدا می کند.  

سخنگوی صنعت برق:

 بیشترین قبض برق 
در چه حدودی است؟

ســخنگوی صنعت بــرق گفت: 
خوشــبختانه بیش از ۸۵ درصد 
از قبــوض بــرق کمتر از 3۰ هزار 
تومان است و بیشترین قبض های 
برق که به صورت موردی اســت، 
بیــش از 1۰ میلیون تومان بوده 
که البته این مبالغ استثنا هستند 
و کمتر از 2 درصد از مشــترکان 
قبــوض بیش از ۷۰۰ هزار تومان 
پرداخت می کنند.مصطفی رجبی 
مشهدی ، با تاکید بر اینکه باید ساز 
و کاری لحاظ شــود تا مشترکان 
نســبت به مصرف برق حساس تر 
باشــند، اظهــار کــرد: البته در 
حــال حاضر بیــش از ۸۵ درصد 
مشترکان قبض برق زیر 3۰ هزار 
تومان پرداخــت می کنند.وی با 
بیــان اینکه 1۵ درصد باقی مانده 
معادل کل ۸۵ درصد مشــترکان 
مصــرف بــرق دارند کــه همین 

مساله اهمیت لزوم برخورد با این 
دســته از مشــترکان را نشان می 
دهد، گفت: در همین راســتا الزم 
اســت ابزاری برای کنترل مصرف 
بی رویــه در صنعت بــرق لحاظ 
شــود تا افراد پرمصرف نســبت 
به این مهم حســاس تر باشــند.

او با اشــاره بــه برنامه دولت برای 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف 
و حتی اخذ قیمت تمام شده از آنها 
گفت: در حال حاضر  هیچ افزایش 
قیمتــی در هیات محترم وزیران 
تصویب نشــده است و طبق تعرفه 
کنونی همه ســاله از اردیبهشت 
ماه  ۷ درصد افزوده شــده و برای 
مشترکان پرمصرف 1۶ درصد نیز 
به این میزان اضافه می شود. این 
طــرح منتظر مصوبه هیات دولت 
اســت و زمانی که تصویب شــود 

مورد اجرا قرار خواهد گرفت. 

کرد؛ معاون وزیر نفت اعالم 

پیشفروشنزدیکبه۲میلیاردلیتربنزینباقیمتثابتدردولتقبل
معــاون وزیر نفت با تأکید بر 
اینکه یکی از تخلفات صورت 
گرفتــه در دولت گذشــته، 
پیــش فــروش نزدیک به 2 
میلیــارد لیتر بنزین با قیمت 
ثابت بــود، گفت: این بنزین 
بــه قیمــت 3۵۰ دالر پیش 

فروش شد.
جلیل ســاالری مدیر عامل 
شــرکت ملــی پاالیــش و 
پخــش فــرآورده های نفتی 
در یک نشست خبری گفت:  
همانطور که استحضار دارید 
شــرکت پاالیــش و پخش 
وظیفــه تحویــل ۵ فرآورده 
اصلــی نفت خام و شــفافیت 
ساز و کار مالی آن با دولت را 
مشخص می کند.معاون وزیر 
نفت اظهار داشــت: بخشی از 
مشکالت شــرکت پخش به 
ایرادات ســاختاری و حقوقی 
شرکت که از سال ۶۶ تصویب 
شــده و اصالحی در آن انجام 

نگرفته، بر می گردد.
 البتــه در ســال ۹۵ عده ای 
از نمایندگان مجلس طرحی 
را بــه مجلس ارائه کردند که 
آن هم به ســرانجام نرســید. 
بنابرایــن از نظــر مــا ایــن 
بحــث حقوقی شــرکت باید 
اصالح شــود تا روند توســعه 
شــکل بگیرد. در اساسنامه 
جدید که نتیجه 11 جلســه 
بــا حضــور کارشناســان و 
مســئولین شــرکت هــای 
پاالیش و پخش بوده اســت، 
به تدوین چشم اندازهای این 
صنعت در کشــور مبتنی بر 

سیاست های ابالغی از جمله 
جلوگیری از خامفروشــی و 
پتروپاالیشگاه ها و همچنین 
تکالیفــی که مقــام معظم 
رهبری مشخص کرده بودند 
پرداختیم تا سیاست شرکت 
را مبنی بر اقدامات توسعه ای 
و همچنیــن  مشــارکت  و 
گســترش روابط بین المللی 
تنظیــم کنیم.وی در توضیح 
اقدامات انجام شده در این سه 
ماه تصریح کرد: یکی از بحث 
هایــی که در قانــون بودجه 
1۴۰۰ آمده و اجرا نشده بود، 
تحویــل 1۵۰ هزار تن وکیوم 
باتوم به دستگاه های اجرایی 
برای ساخت منازل بود که در 
شــش ماهه اول هیچ اقدامی 
برای این بحث انجام نشــده 
بــود و ما عرضــه اختصاصی 

در بــورس را انجــام دادیم تا 
افزایش قیمت مسکن صورت 
نگیرد. در این راستا حواله ها 
صادر شــده و در حال حاضر 
1۹ هزار تن تحویل داده شده 
و هزار و چهارصد تن برداشت 

شده است.
ســاالری ادامه داد: به موازات 
این بحث در نیمه دوم ســال 
بحث ســوخت زمستانی نیز 
از اولویــت های مــا بود زیرا 
به نسبت ســال گذشته 1۵ 
الــی 2۰ درصد نیــروگاه ها، 
سوخت مایع کمتری داشتند 
و با اقداماتی که انجام شــد، 
نفتکش هــای زیادی را وارد 
نــاوگان کردیم و ذخیره نفت 
و گاز را بــه حــد قابل قبولی 
رســاندیم و در حــال حاضر 
ذخیره ســوخت نیروگاه ها 

تا ۷۰ درصد پر شــده اســت.
وی افــزود: در ۵ ماهه پایانی 
ســال ۹۹، 13 میلیارد تن در 
شمال کشور، ۰.۸ میلیارد تن 
در خراسان و 2.۹ میلیارد تن 
در ناحیه جنوب و مرکز و غرب 
سوخت مایع مصرف شد.وی 
با اشاره به اینکه یکی از اصلی 
ترین شــعارهای این دولت 
فســاد ســتیزی بوده است، 
تصریــح کرد: نگاه ما در بحث 
خصوصی ســازی این است 
که درآمد حاصل از واگذاری 
باید صرف توسعه همان محل 
شود. واگذاری های نادرستی 
در دولت گذشــته انجام شده 
اســت که در حــال پیگیری 
آنها هســتیم تا سهامی دولت 
برگشت داده شود. همچنین 
در بحــث مجــاری عرضه دو 

هــزار جایگاهی کــه واگذار 
شده بود و از طریق آن نزدیک 
به ۶۵۰ نفر بیکار شــده بودند 
را پیگیــری و اصالح کردیم.

معــاون وزیر نفت با تأکید بر 
اینکه یکی از تخلفات صورت 
گرفته در دولت گذشته، پیش 
فــروش نزدیک به دو میلیارد 
لیتــر بنزین با قیمت ســال 
ماقبل از آن بود، اظهار داشت: 
این بنزین به قیمت 3۵۰ دالر 
پیش فروش شــده است. در 
حالی که قیمت بنزین امسال 
به ۸۰۰ دالر رســیده است و 
بنده از دســتگاه های نظارتی 
تعجــب می کنــم چرا به این 
مسئله ورود نکردند و این یک 
تخلف بســیار بزرگ است که 
بار آن بر دوش دولت سیزدهم 

گذاشته شده است.
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ح مهر آتیه نوین  با طر
نگرانی درباره آینده 

 فرزندتان را 
کاهش دهید

اگــر می خواهیــد بــرای آینده 
فرزندان خود مبلغی را پس انداز 
کنید و بر اســاس آن تسهیالت 
قرض الحسنه نیز دریافت کنید، 
بانــک مهر ایران این امکان را در 
طــرح مهر آتیه نوین برای شــما 

فراهم کرده است.
2۹ آبــان مصادف با 2۰ نوامبر و 
روز جهانی کودک است. به همین 
مناســبت یکی از طرح های بانک 
مهــر ایران کــه می تواند دغدغه 
والدین نســبت بــه آینده فرزند 

خود را کم کند، مرور کرده ایم.
در طــرح مهــر آتیــه نویــن، 
متقاضیــان می توانند بــا واریز 
مستمر به صورت ماهانه یا ساالنه، 
نسبت به افزایش امتیاز میانگین 
خــود در میان مدت و بلندمدت و 
دریافت وام قرض الحســنه اقدام 

کنند.
هــر چند دامنــه مخاطبان این 
طرح گسترده  است، اما والدینی 
کــه در نظــر دارند بــرای آینده 
فرزندان خود پس انداز هدفمند 
انجــام دهند، یکی از اصلی ترین 
گروه هــای هــدف ایــن طرح 

هستند.

شرایط بهره مندی از 
تسهیالت مهر آتیه نوین

بــرای این طرح نیــاز به افتتاح 
حســاب پس انداز ویژه در طرح 
مهــر آتیــه نوین اســت. پس از 
ایــن کار الزم اســت واریز مبالغ 
به صورت مستمر ماهانه یا ساالنه 
انجام شــود. این مبلغ بر حسب 
انتخاب مشتری می تواند در طول 
کل دوره ثابــت بوده یا با افزایش 

ساالنه همراه باشد.
حداکثر مدت اکتساب میانگین 
قابل انتخاب از ســوی مشــتری 
1۰ ســال اســت. برخورداری از 
تســهیالت با مدت بازپرداخت 
حداکثــر ۶۰ ماهه و بر حســب 
انتخاب مشتری امکان پذیر است 
و زمان بهره مندی از تســهیالت 
پایان سال سوم، پایان سال ششم 
یا پایان ســال دهم است. گفتنی 
است نرخ کارمزد تسهیالت نیز ۴ 
درصد به ازای مانده هر سال است.
در طرح مهر آتیه نوین بانک مهر 
ایران، مبلغ تســهیالت بیشتری 
در ازای واریزهای ماهانه و ساالنه 
در مقایسه با تسهیالت پرداختی 
از ســوی شــرکت های بیمــه 
موجود در بــازار بابت بیمه های 
عمر به مشــتری تعلق می گیرد. 
همچنین امکان پس انداز فرد در 
حساب و استفاده از آن در صورت 

لزوم در نظر گرفته شده است.
نحــوه واریــز در این طــرح قابل 
انعطاف و بر اساس شرایط مشتریان 
طراحی شده و می توانید با مراجعه 
بــا به صفحه طــرح آتیه نوین در 
 وب سایت بانک مهر ایران به نشانی
آن  شــرایط  از   www.qmb.ir 

آگاه شوید.

مدیرعامل بانک تجارت 
هفته بسیج را تبریک گفت

متن پیام دکتر اخالقی مدیرعامل بانک 
تجارت به مناسبت هفته بسیج به شرح 

زیر است:
بْسِم اللَّـِه الرَّ ْحَمـِن الرَّ ِحیِم

هفته گرامیداشت بسیج فرصت تجدید 
میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی 
)ره( و بیعتی دوباره با مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( است. این نهاد مردمی 
همواره با اتکا به نیروهای متعهد و ایثارگر 
در صحنه های مختلفی همچون دفاع 
مقــدس، عمــران و ســازندگی ایران 
اســالمی، میدان فرهنگی، جنگ نرم، 
اقتصــاد دانش بنیان، دفاع از حرم اهل 
بیت علیهم السالم و اقدامات ایثارگرانه 
در مقابلــه با ویــروس منحوس کرونا 
همواره درخشــان ظاهر شــده است. 
خواهران و برادران بسیجی همواره می 
کوشند تا ارزش های واالیی که به برکت 
انقالب اســالمی ماندگار شــده است، 
حفظ و تقویت کنند و همکاران بسیجی 
من نیز در بانک تجارت در شرایط خاص 
ناشــی از سخت ترین تحریم ها با دانش 
تخصصــی و با هدف اعتالی نام بزرگ 
ایران اســالمی در ســنگر اقتصادی و 
نظام بانکی تالش و کوشــش می کنند. 
اینجانــب به نمایندگی از هیات مدیره 
بانک تجارت هفته بسیج را به بسیجیان 
سراســر کشور به ویژه بسیجیان سنگر 
اقتصادی در نظام بانکی و بسیجیان بانک 
تجــارت تبریک گفته و تداوم توفیقات 
روز افــزون و علو درجات ایشــان را در 
ظــل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

از خداوند منان خواستارم.

 شارژ سیم کارت اعتباری 
با دی جت و دی نت

مشــتریان بانــک دی از ایــن پس 
می تواننــد بــا اســتفاده از خدمات 
بانکــداری دیجیتال این بانک نظیر 
دی جت و دی نت، ســیم کارت های 
اعتباری خود را شــارژ آنی کنند.  به 
منظور ســهولت دسترسی و افزایش 
رضایت مشــتریان، از این پس کلیه 
دارندگان ســیم کارت های اعتباری 
همــراه اول و ایرانســل می توانند با 
اســتفاده از اینترنت بانک دی ) دی 
نت( یا اپلیکیشــن دی جت، اعتبار 
خریداری کرده و ســیم کارت خود 
را به صورت آنی شــارژ کنند. شــارژ 
آنــی این امکان را فراهم می آورد که 
دارنده ســیم کارت به صورت لحظه 
ای نســبت به خرید اعتبار و شــارژ 
خــط تلفن همراه خــود اقدام کند 
و دیگــر نیازی به دریافت کد شــارژ 
ندارد. توسعه خدمات دیجیتال بانک 
و موبایل بانک یکی از سیاســت های 
اصلــی و برنامه هــای محوری بانک 

دی است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد:

انعقادقرارداد8۰۰۰میلیاردریالیبانکتوسعهصادراتوصندوقتوسعهملی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات از انعقاد 
قرارداد ســپرده گذاری صندوق توسعه 
ملی در این بانک برای تخصیص تسهیالت 
سرمایه در گردش ویژه صادرات کاالهای 
صنعتی و محصوالت کشاورزی به مبلغ 

۸۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
دکتر ســیدعلی حســینی با اعالم این 
مطلــب، افــزود: مبلغ ســپرده گذاری 
صندوق برای تامین ســرمایه در گردش 
کاالهای صنعتی طبق قرارداد نزد بانک 
شش هزار میلیاردریال و برای محصوالت 
کشــاورزی دو هزار میلیاردریال خواهد 

بود.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات در 
خصــوص نرخ ســود این تســهیالت 
اظهارداشــت : مســتند به صورتجلسه 
مورخ 3/2/113۹۸هیأت امناء صندوق 
توسعه ملی، نرخ سود تسهیالت پرداختی 
به متقاضیان از محل سپرده موضوع این 
قــرارداد 11 درصــد به صورت میانگین 
نرخ ســود تسهیالت اعطایی خواهد بود 
که به منظور افزایش پوشــش تسهیالت 
صادراتی منابع صندوق توســعه ملی و با 
منابع بانک به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب شده 

و به صادرات اختصاص یافته است.

بــه گفته دکتر حســینی، مــدت این 
قــرارداد 2۴ مــاه بوده و ســقف اعطای 
تســهیالت ســرمایه در گــردش برای 
اشــخاص حقیقی1۰۰میلیــارد ریال و 
برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیاردریال 

تعیین می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در 
پایان از رییس و اعضای جدید هیات عامل 
صندوق توسعه ملی به دلیل سرعت عمل 
در انعقاد قرارداد یاد شــده و همراهی و 
تعامل ایشان در این زمینه قدردانی کرد.

گفتنی است ، قرارداد یاد شده به استناد 
بند ) ب ( ماده ۵2 قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 

دولت )2( مصوب ۴/12/13۹3مجلس 
شورای اسالمی، بسته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتــی در چارچوب برنامه 
ملی پیشــبرد برونگرایی اقتصاد ســال 
1۴۰۰ و در راســتای اجرای تبصره )1( 
بنــد )ح( ماده )1۶( قانون احکام دائمی 
برنامه های توســعه کشور بین صندوق 
توسعه ملی و بانک توسعه صادرات ایران 

منعقد شد.
تمام اشــخاص حقیقــی ایرانی دارای 
اهلیــت و مجوزهــای قانونــی الزم از 
مراجع ذیربط که براساس مقررات بانک 
مرکزی منعی برای دریافت تســهیالت 
بانکی نداشــته باشــند می توانند این 

تســهیالت را دریافت کنند. همچنین 
تمام اشــخاص حقوقــی، خصوصی و 
تعاونی ثبت شــده در ایران و بنگاه های 
اقتصادی متعلق به مؤسســات عمومی 
غیردولتــی دارای اهلیــت که مطابق 
اساســنامه خــود فعالیت مــی کنند 
براســاس مقررات بانک مرکزی منعی 

برای دریافت این تسهیالت ندارند.
مؤسســات و شرکت های فعال به صورت 
 مشــترک بــا ســرمایه گذاران خارجی 
می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
براســاس این گزارش، استفاده مجدد از 
منابع صندوق توســط اشخاص حقیقی 
و حقوقــی منوط به بازپرداخت اقســاط 
و تســویه کامل تسهیالت اعطایی قبلی 
خواهد بود. همچنین سهم آورده متقاضی 
برای اســتفاده از تســهیالت سرمایه در 
گردش مطابــق ضوابط و مقررات بانک 
عامل بوده و اعطای تسهیالت به اشخاص 
حقوقی مجاز، مشــروط به آن اســت که 
نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع 
دارایی های شــرکت )نسبت مالکانه( در 
زمان تســلیم درخواست به بانک عامل و 
هر مقطع زمانی از بیســت درصد)%2۰( 

کمتر نباشد.

اخبار

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳  آ
آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء 
گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز جهــت 
اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت 
بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول 
بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم 
ر  وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. پرونــده کاســه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۱۴۸ و رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۱۶۵۰ مورخــه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ بــه 
تقاضــای آقــای ســید عبــداهلل موســوی ندرونــد فرزنــد ســید رضــا نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۷۱/۱۰ متــر مربــع مفــروز 

و مجــزا شــده از پــاک ۱ فرعــی ۱۱۸ اصلــی واقــع در بخــش ۴ شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت: مجید خویشاوندی احدی از ورثه ماشاله خویشاوند

انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵    انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱     م الف ۷۷۲
ک دورود  مصطفی امان اله بهاروندی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آ
آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء 
گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز جهــت اطــاع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه 
مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک شهرســتان دورود تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه 
حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول 
اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانع مراجعــه متضرر بــه مراجع 
قضایــی نخواهــد بــود. پرونــده کاســه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۱۵۸ و رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۱۵۹۵ مورخــه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ بــه تقاضــای 
خانــم پــری بهرامــی فرزنــد قربانــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۵۰/۳۳ متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ۱ فرعــی 

۱۱۸ اصلــی واقــع در بخــش ۴ شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت: مومن علی خادمی فرزند قورچعلی

انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵     انتشار دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱   م الف ۷۶۳
ک دورود   مصطفی امان اله بهاروندی  رئیس اداره ثبت اسناد و امال

دکتر حسین مهری در تبیین اهمیت و جایگاه بانک های 
توسعه ای در شرایط کنونی اظهار داشت: در شرایطی که 
اقتصادها دچار رکود یا تورم و یا رکود تورمی می شوند و 
شرایط برهم زننده چرخه معمول اقتصاد بروز می کند، 
تقویت و استفاده از ظرفیت باالی بانک های توسعه ای 
در خروج از بحران، افزایش رشــد و توســعه اقتصادی به 
خصوص در مناطق محروم و حمایت از صنایع راهبردی، 
راهگشا و باالتر از آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و 
برخورداری از بانک های توســعه ای کارآمد پیش شرط 

توسعه صنعتی و اقتصادی است.
 وی بیان داشت: حمایت از طرح های زیربنایی و طرح های 
کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف 
ایجاد توسعه متوازن و محرومیت زدایی و اشتغال پایدار، 
توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و پشتیبانی از 
طرح های تأمین آب مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی 
مانند ایجاد تأسیســات آب شــیرین کن ها و طرح های 
آبخیزداری با توجه به اقلیم خشک کشور و کم آبی اغلب 
مناطق؛ همچنین تأمین مالی طرح های بهینه ســازی 
مصرف و مکانیزاسیون کشاورزی و بسته بندی محصوالت 
با هدف جلوگیری از هدررفت محصوالت کشــاورزی و 
افزایش کیفیت آن ها و ممانعت از اتالف منابع آبی و خاکی، 
از جمله اهداف خاص و اولویت دار سرمایه گذاریهای بانک 
صنعت و معدن اســت که در توســعه کشور نقش بسیار 
مؤثری دارد و مستلزم توجه و پشتیبانی های ویژه از سوی 

نهادهای دولتی و تأمین مالی کشور است.
دکتر مهری در ادامه افزود: در افزایش ســهم نوآوری در 
اقتصاد کشور و ایجاد واحدهای دانش بنیان، استفاده از 
انرژیهای تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست و توسعه و 

بهره برداری از طرح های استراتژیک باید به توان تخصصی 
بانک های توسعه ای به طور عمومی و بانک صنعت و معدن 
به طور خاص توجه و اعتماد بیشتری مبذول شود، چراکه 
مأموریت بانک های توســعه ای تأمین مالی هدفمند و 
هدایت شده به عالوه پایش و مشارکت مستمر در روند 
اجرای پروژه ها و ارایه مشاوره های تخصصی در همه زمینه 
های فنی و مالی طرح هاست؛ بی تردید بها دادن به این 
اصل مهم، جهت گیری بانک های توسعه ای کشور را بر 
مواردی معطوف می سازد که نیاز حیاتی اقتصاد کشور در 
حال و آینده بوده و از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران، 

صنعتگران و نظام بانکی است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشــان کرد: بانک 
های توسعه ای در تمام دنیا بانک هایی هستند که عمدتاً 
توسط دولت ها تأسیس می شوند و با منابع بخش دولتی 
به فعالیت می پردازند و اگرچه خود نیز منابعی در اختیار 
دارند اما چون ســودآوری هدف اصلی آن ها نیســت و 
ماهیت سرمایه گذاری های آنان بلند مدت با دوره برگشت 
ســرمایه طوالنی تر می باشد، الزم است برای کارآمدی 
بیشتر و افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد حمایت قرار 

گیرند. البته این بانک ها هم باید با افزایش کارایی نیروی 
انسانی، تمرکز بر فعالیت اصلی و کنار گذاشتن فعالیت 
هــای جانبــی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری، 
کاهش مطالبات معوق و تخصیص بهینه منابعی که در 
اختیار آنان قرار می گیرد در پیشبرد اهداف خود مؤثرتر 
عمل کنند. دکتر مهری یادآور شــد: افزایش گســتره 
جغرافیایی و موضوعی فعالیت بانک های توســعه ای و 
افزایــش قــدرت تأمین مالی و نقش آفرینی مؤثرتر آنها 
در اقتصاد کشــور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک 
های توســعه ای به عنوان نهادهایی اســت که می توانند 
ابزار اجرای راهبردهای توسعه ای کشور و سیاست های 
بانک مرکزی باشند و با جمع آوری نقدینگی و سرمایه 
های سرگردان برای کاهش تورم و هدایت آنها به سمت 
بخش مولد جهت خروج از رکود و کاستن از بیکاری، نقش 
مثبت و قابل توجهی داشــته باشند. وی در پایان عنوان 
داشــت: در تمام کشــورها در دوره های بحران مالی این 
بانک های توسعه ای هستند که به یاری دولت ها آمده 
و با تأمین مالی و سرمایه گذاری در بخش های حیاتی و 
حمایت از کسب و کارها زمینه خروج از بحران را فراهم 
می ســازند و برای ایفای چنین نقشی نهادهای نظارتی 
و قانونگــذاری هــم باید در مقررات حاکم بر این بانک ها 
تجدید نظر اساسی کرده و به تمایز بنیادی مأموریت ها، 
اهداف و کارکرد آن ها با سایر بانک ها توجه ویژه مبذول 
دارند، چراکه این بانک ها گاهی در پروژه هایی که بخش 
خصوصی یا بانک های تجاری به جهت شرایط خاص و 
عدم صرفه اقتصادی رغبتی به آن ها ندارند یا منابع عظیم 
مالی را می طلبند و در عین حال نقشی حیاتی در توسعه 

کشور دارند، مشارکت می کنند.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن: 

بانک های توسعه ای کارآمد، پیش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی هستند
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اخبار استان

اخبار استان

با حکم شهردار رشت؛ 

 سرپرست سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های 

مردمی شهرداری رشت 
منصوب شد

گیالن / گروه اســتان ها: با حکم ســید 
امیر حســین علوی شــهردار رشــت، 
ناصر عطایی معــاون مالی و اقتصادی 
شــهرداری با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرســت سازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری رشت 
منصوب شد.شــهردار رشــت در حکم 
انتصــاب خود برای وی اظهار امیدواری 
کرده است که با اتکال به خداوند منان و با 
بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری 
و استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود، در 
پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی 

موفق و موید باشند.
با تکیه بر توانمندی های متخصصان 

داخلی فوالد مبارکه محقق شد؛

عبور از استاندارد جهانی عمر 
کاری قالب های ریخته گری 

مداوم در ماشین ۲ و 5

اصفهــان / گروه اســتان هــا: روح ا... 
بیرانوند، رئیس تعمیرگاه ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
ماشین های ریخته گری مداوم از یک 
قالــب ریخته گری مــداوم و تعدادی 
ســگمنت تشــکیل شــده که بنا به 
طراحی ماشین ریخته گری، به ترتیب 
خاصی پشت سر هم قرار گرفته و نصب 
می شوند.رئیس تعمیرگاه ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: در شرکت های معتبر دنیا معموال 
قالب هــای عــادی را برای عمر کاری 
۴۵ هزار تــن هدف گذاری می کنند 
و چنانچــه بــر روی قالــب عملیات، 
بهینه ســازی نظیــر پوشــش دهی 
صفحات مســی انجام شــود، انتظار 
می رود حداکثر ۹۰ هزار تن محصول 
تولید شــود؛ در فــوالد مبارکه نیز در 
ســال های اخیر بهبودهای فراوانی بر 
روی قالب های ریخته گری انجام شده 
که از آن جمله می توان به پوشش دهی 
صفحات مسی قالب ها در داخل کشور 
اشاره کرد که موفقیتی چشمگیر بود.
وی ادامه داد: به واسطه همین بهبودها، 
قالب شــماره ۴۴ در دوم مهرماه سال 
جاری بر روی ماشــین 2 ریخته گری 
شــرکت فوالد مبارکه نصب شده و در 
یــک رکــورد کاری و بدون تعویض و 
تعمیــر، تا ۵ آبان ماه مورد بهره برداری 
قــرار گرفته و مجموعا میزان ۹۸ هزار 
و 1۰۰ تن تختال به وســیله این قالب، 
ریخته گری شــد که به میزان ۸ هزار 
و 1۰۰ تن باالتر از اســتاندارد مطلوب 
جهانی بوده و مهر تأییدی بر توانمندی 
و دانش فنی ایجادشــده در مجموعه 
ریخته گــری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکه اســت.بیرانوند تأکید کرد: در 
همین دوره زمانی، قالب شماره ۷ که 
در 3۰ شهریورماه سال جاری بر روی 
ماشــین ۵ ریخته گری فوالد مبارکه 
نصب شــده، در یک رکورد مشــابه، 
به صــورت مداوم و بــدون هیچ گونه 
تعمیر یا تغییر تا اول آبان ماه امســال 
مورد استفاده قرار گرفت و مجموعا ۹3 
هزار و ۶۰۰ تن تختال توسط این قالب 
بر روی خط یک ماشین ۵ ریخته گری 
تولید گردید که به میزان 3 هزار و ۶۰۰ 
تن از استاندارد جهانی فراتر رفته و این 
امر نشان از اثربخش بودن فعالیت های 

انجام شده بر روی این تجهیز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
درگردهمایی ائمه جمعه:

تریبون نمازهای جمعه 
 نقش پررنگی 

در بسط فرهنگ مدیریت 
مصرف گاز دارند 

گلستان / گروه استان ها: علی طالبی 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان با 
حضــوردر پنجمین  گردهمایی ائمه 
جمعــه ازنقــش برجســته و پررنگ  
تریبــون نمازهای باشــکوه جمعه در 
زمینــه بســط و گســترش فرهنگ 
مدیریــت مصرف گازطبیعی خبر داد 
.مدیرعامل گازگلستان با بیان مطلبی 
در خصــوص جایــگاه گازطبیعی در 
زندگــی مــردم واهمیــت مدیریت 
مصــرف ایمــن و بهینه گفت:درحال 
حاضر بیش از ۷2 درصد ســبد انرژی 
استان را گازطبیعی تشکیل می دهد 
که این روند همچنان با روند توســعه 
گازرسانی  بیشتر خواهد شد.طالبی با 
تأکید برصیانت ازگازطبیعی  افزود:این 
شــرکت درراســتای عملیاتی سازی 
برنامه هــای ترویج فرهنگ مدیریت 
مصــرف انرژی  گاز طبیعی تالش می 
کنــد ازظرفیت های فرهنگی و دینی 
استان گلستان برای بسط آموزه های 
مدیریت مصــرف گازبه نحو مطلوبی  
اســتفاده نماید.وی با اشــاره به اینکه 
مــردم به علماء و جامعــه روحانیت 
اعتمــاد خاصی دارنــد و نقش ارزنده 
تریبون هــای نماز جمعــه درزمینه 
فرهنگ ســازی مقولــه صرفه جویی 
و مدیریــت مصرف ایمــن و بهینه از 
گازطبیعی، برکســی پوشیده نیست 
تصریــح کرد: این قشــرمعنوی می 
تواننــد، بهتریــن و تاثیرگذارتریــن 
مبلــغ جهت ترویج فرهنگ درســت 
مصــرف کردن بــه ویژه در بخش گاز 
باشــند .طالبی ادامه داد:گازطبیعی 
یکی ازذخایر ارزشــمند ملی بوده که 
حفظ آن وظیفه همگان است،بنابراین 
شایسته است همه مردم و ادارات     دقت 
وتوجه بیشــتری به مســاله فرهنگ 
صحیح اســتفاده ازگازطبیعی داشته 
باشــند و این فرهنــگ باید درجامعه 
گســترش یافتــه و نهادینــه کنند.  
مدیرعامل گازگلســتان از همکاری و 
مساعدت بســیار خوب  ائمه محترم 
جمعه اســتان که همه ســاله در ایام 
مختلف ســال با تاکیــدات و توصیه 
های ارزشــمند خود در زمینه اهمیت 
انرژی گاز وآگاه ســازی مردم نسبت 
به مباحث ایمنی و خطرات ناشــی از 
گاز ازطریق تریبونهای نمازجمعه،این 
شرکت را یاری میرسانند تقدیرکرده 
و درخواســت داشت تا این همکاری 
درســال جــاری و ســنوات آتــی 
نیزهمچنــان ادامه داشــته باشــد.

درادامه، حجت االســالم والمسلمین 
کیایی مدیرشــورای سیاست گذاری 
ائمــه جمعــه اســتان ،ضمن عرض 
خیرمقــدم بــه مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان گلســتان وهمراهان،از 
تالش های صورت گرفته شــرکت گاز 
در اســتان ابراز رضایت کرده وضمن 
ارائه رهنمودهای ارزشــمند، آمادگی 
خود را جهت تبلیغ و اطالع رســانی 
ازتریبون های نمازجمعه اعالم داشت 
تــا همگان از فواید و ارزش این انرژی 

ملی آگاه شوند
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در راستای تداوم پاسخگویی ادارات نظرآباد به شهروندان انجام شد؛

برگزاری میز خدمت در مصلی نظرآباد با هدف رفع مشکالت مردم 
البرز / گروه استان ها: در راستای تداوم ارتباط چهره به 
چهره مسئولین ادارات شهرستان نظرآباد با شهروندان 
و تســریع در روند حل مشــکالت آنهــا میز خدمت و 
پاســخگویی با حضور مســئوالن شهرستان فرماندار، 
دادستان و از جمله مسئوالن مدیریت شهری در مصلی 

نظرآباد برگزار شد. 
مدیران دســتگاه های اجرایــی امروز جمعه با حضور 
در مصلی شــهر حضور یافتند تا مردم بدون واســطه، 
دیدگاهها، نظرها و مشکالت خود را مطرح و پاسخ الزم 
را دریافت کنند.  بنا بر این گزارش،شهردار نظرآباد به 
همراه رئیس شورای شهر ، نائب رییس شورا و اعضای 
شــورای شــهر به همراه دیگر ادارات خدمات رسان) 
آب، بــرق، گاز( بــه منظور تقویت ارتباط مســتقیم با 
شهروندان و تسریع در روند رفع مشکالت پس از اقامه 
نمــاز جماعــت در محل مصلی ضمن مالقات  چهره به 

چهره با شهروندان، با ارائه رهنمودهای الزم، دستورات 
مقتضی را در چارچوب قوانین، صادر کردند. دکتر علی 

صفری شهردار نظرآباد در حاشیه میز خدمت با تقدیر 
از مدیران دستگاه های اجرایی با اشاره به اهمیت میز 
خدمت در حل مشکالت مردم و ایجاد رضایتمندی در 
جامعه اظهارداشــت: مردم و نمازگزاران می توانند با 
حضور در نماز جمعه ضمن دیدار با مسؤالن مشکالت 

خود را مطرح و پیگیری کنند.
 وی با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی مردم و مسئوالن 
بر رفع مشکالت و پاسخگویی به خواسته ها و مطالبه های 
مردم تاکید و مدیران مجموعه مدیرت شهری شهرستان 
را بــه تکریم ارباب رجــوع دعوت کرد. اکبرزاده رییس 
شــورای شــهر نظرآباد نیز خدمت به مردم را افتخاری 
بزرگ دانســت و بیان کرد: توقع مردم از مســئوالن این 
هســت که با برنامه  ریزی و درایت به  خصوص روحیه 
انقالبی و مدیریت جهادی به فکر چاره اندیشی در حل 

مسائل و رفع مشکل معیشتی آنها باشند.

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: در مرحله اول 
طرح ملی جهش تولید مسکن تاکنون 1۷ هزار و 2۴1 گلستانی ثبت نام کرده و 
مراحل بررسی و استعالمات الزم در حال انجا م است.حسین محبوبی اظهارکرد: 
مرحله اول ثبت نام طرح جهش تولید مسکن از 2۸ مهرماه آغاز شده و تا 2۸ آبان 
ادامه دارد.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: در این مرحله برای 1۰ شهر آق 
قال، بندرترکمن، گرگان، گمیشان، مراوه تپه، مینودشت، کردکوی، خان ببین، 
فاضل آباد و نوکنده تامین زمین شــده و به ســتاد وزارتخانه اعالم شده است.وی 
بیان کرد: در هر ســال ســهمیه گلســتان 1۹ هزار و 33۴ واحد مسکونی بوده که 
برای آنها الزم است ساالنه ۵۸۰ زمین تامین شودمحبوبی اضافه کرد: در مرحله 
دوم که به زودی اعالم می شود برای شهرهای بندرگز، آزادشهر، کردکوی، جلین، 
علی آبادکتول، گنبدکاووس و سیمین شهر تأمین زمین شده است.مدیرکل راه 

و شهرسازی گلستان گفت: در گلستان تاکنون 1۷ هزار و 2۴1 نفر در این طرح 
ثبت نام کرده که مراحل بررسی و استعالمات الزم در حال انجام است.وی بیان 
کرد: در طرح اقدام ملی در شــهرهای باالی 1۰۰ هزار نفر زمین را تهیه کرده و 
بنیاد مســکن و ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( کارگزار ما هستند اما در شهرهای 
زیر 1۰۰ هزار نفر تامین زمین با راه و شهرسازی بوده و سایر اقدامات توسط بنیاد 
مســکن انجام می شــود.محبوبی اضافه کرد: برای تامین زمین در قانون جهش 
تولید مســکن از زمین های دولتی، اراضی مازاد دســتگاه ها و زمین هایی که در 
اختیار سازمان ملی مسکن است، استفاده می کنیم.وی گفت: بخش دیگر براساس 
توافقات در داخل شــهرها اســت که تغییر کاربری داده شده یا الحاقاتی است که 
متقاضیان تمایل دارند به محدوده بافت اضافه شود و از این طریق می توانیم این 

طرح را پوشش دهیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

کردند  ح ملی جهش تولید مسکن ثبت نام  گلستانی در طر ۱۷ هزار 

خبر ویژه

کرد؛ کید  گاز استان خراسان رضوی تا مدیرعامل شرکت 

لزومتعاملمتقابلصنعتگازودانشگاهبرایبرونرفتازمشکالت
مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که 
برای برون رفت از مشــکالت و استفاده 
بهینه از فرصت ها، ارتباط و تعامل متقابل 
صنعت و دانشگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اســت گفت: یکی از حوزه های همکاری 
مشترک افزایش راندمان وسایل گازسوز 

است. 
ایــن  موضوع در کنار مصرف درســت 
گازطبیعی اگر در گذشته یک انتخاب بود 
امروز تبدیل به یک الزام برای پایداری این 
نعمت الهی شــده است.حسن افتخاری 
ســخنران اختتامیه هفدهمین کنگره 
ملی مهندســی شیمی ایران در دانشگاه 
فردوســی مشهد که با حضور جمعی از 
اساتید، دانشگاهیان و دانشجویان برگزار 
شد اظهار کرد: گازطبیعی موتور محرک 
و توسعه دهنده همه جانبه فعالیت های 
اقتصادی کشــور است.وی افزود: سهم 
گازطبیعی در سبد انرژی جهان با توجه 
ارزانی، پاک بودن، ســهولت دسترسی 
و امنیت نســبت به ســایر ســوختهای 
فســیلی رو به رشــد بــوده و تا دو دهه 
آینــده به 2۶ درصد افزایش پیدا خواهد 
کرد و این در حالی اســت که سهم نفت 
و ذغال ســنگ رو به کاهش اســت؛ لذا 
گازطبیعی از بیشــترین رشد مصرف در 
بین سوخت های فسیلی برخوردار است 
و به همین دلیل تعدادی از مراکز معتبر 
بین المللی از گاز طبیعی بعنوان سوخت 

آینده و ســوخت منتخب یاد می کنند.
مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی 
گفت: در کشور ما در حال حاضر بالغ بر 
۷۶ درصد ســبد انرژی را گاز طبیعی به 
خود اختصاص داده است. با توجه به منابع 
و مخازن گازی می توان از ســوخت گاز 
طبیعی به انرژی ارزان، پاک، پایدار و نوین 
در مقایسه با دیگر سوختهای فسیلی نام 
برد.افتخاری ادامه داد: این موضوع باعث 
رشد فزاینده نقش گاز در اقتصاد و صنعت 
ایران هم شده است. درست است که ایران 
دارنده دومین ذخایر گازی دنیا است اما 
در کنار این مطلب موضوعاتی وجود دارد 
کــه در صــورت عدم توجه به آن فرصت 
را به تهدید تبدیل می کند.وی با اشــاره 
به فعالیت شــرکت گاز خراسان رضوی 
بعنوان قطب پژوهشــی شرکت ملی گاز 
ایــران در زمینه بهینه ســازی و ارتقای 
راندمان تجهیزات گازسوز تصریح کرد: 

دربــاره نحــوه مصــرف گاز طبیعی در 
کشــور می توان به دو موضوع راندمان 
پاییــن تجهیــزات در صنایع و مصارف 
لجام گســیخته در بخش خانگی اشاره 
کرد. متاســفانه بخش عمده ای از مراکز  
گازســوز و صنایع از قبیل نیروگاهها با 
راندمان پایین در حال کار هســتند. در 
این باره باید از نقش مهندســی به ویژه 
مهندســی شــیمی در راستای افزایش 
راندمان در صنعت اســتفاده کرد. ضمن 
اینکه تجهیز آزمایشگاه برچسب انرژی 
تجهیزات گازسوز و راه اندازی آزمایشگاه 
تحقیقاتی افزایــش راندمان تجهیزات 
گازســوز  خانگی در شرق کشور توسط 
شرکت گاز اســتان خراسان رضوی در 
همین راســتا بوده که می تواند در پروژه 
های تحقیقاتی دانشــگاهیان نیز مفید 
باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 
موضوع دوم بحث فرهنگ ســازی است 

کــه نیازمند اقدام فوری با فعالیت های 
اثربخش و برنامه ریزی دقیق است. البته 
در حوزه مصرف بخش خانگی و عمومی 
هم نمی توان تمام مشکل را مرتبط با رفتار 
مصرف کننده دانست. واقعیت قضیه این 
است که تجهیزات گازسوز مورد استفاده 
در کشور ما از راندمان پایینی برخوردار 
هستند.وی تاکید کرد: افزایش راندمان 
وسایل گازسوز به ویژه بخاری ها و مصرف 
درســت گازطبیعی اگر در گذشته یک 
انتخــاب بود امروز تبدیــل به یک الزام 
برای حفظ امنیت و پایداری این نعمت 
الهی شده است؛ لذا باید عالوه بر کمک 
مراکز دانشگاهی در زمینه تولید وسایل 
 ،B و  A و تجهیزات گرمایشی با رده انرژی
با تلفیقی از تخصص مراکز دانشگاهی و با 
روش های خالقانه و مبتکرانه در زمینه 
تغییر فرهنگ استفاده از گاز طبیعی نیز 
بصورت هوشمند و هدفمند اقدام نمود.
افتخاری با اشاره به اشتغال حدود یکهزار 
نفر از فارغ التحصیالن رشته های مختلف 
مهندسی در حوزه های مختلف مرتبط 
با گاز در اســتان خراسان رضوی، عمده 
اشــتغال آنها را در قسمت های طراحی 
و نظارت بر اجرای طرح های گازرسانی 
اعالم کرد و بر لزوم بازنگری در سیالبس 
ها و واحدهای درســی مهندسی شیمی 
مبتنــی بــر نیــاز صنعت و حــوزه ها و 
فرصت های اشــتغال فارغ التحصیالن 

تاکید کرد. 
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کوتاه از جامعه

یک مقام مسئول اعالم کرد؛

کاهش سرعت روند 
نزولی کرونا در کشور 

دبیــر کمیتــه اپیدمیولوژی و 
پژوهش کمیته علمی کشوری 
مقابلــه بــا کوویــد1۹ درباره 
وضعیت کرونا در کشور، گفت: 
روند کووید 1۹ در کل کشــور 
همچنــان نزولی اســت، اما با 
شــیب کم. چند هفته گذشته 
افزایش مختصــری در برخی 
مناطق کشــور دیده شــد که 
برخــی اعالم کردنــد احتماال 
پیک جدید بیماری اســت، اما 
با یکــی دو روز افزایش، درباره 
این موضــوع اظهارنظر کنیم، 
این افزایش هــا یا پیک جدید 
است یا دندانه است. از آن تاریخ 
تاکنون سه دندانه داشته ایم که 
رونــد بیماری در برخی مناطق 
به میــزان مختصری باال رفته 
و مجــددا پاییــن آمده و حتی 
پایین تر از سطح قبلی ایستاده 

است.
دکتر مســعود یونســیان دبیر 
کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش 
کمیته علمی کشوری مقابله با 
کووید1۹ با بیان اینکه بنابراین 
وضعیت کلی کشور موج نزولی 
بیماری اســت، گفــت: منتها 
اتفاقــی که رخ داده این اســت 
که سرعت کاهش موارد جدید، 
کم شده است و در سطح باالیی 
از ابتال به تعادل رســیده است. 
این سطح باال باعث می شود که 
روزانــه بین 1۰۰ تا 1۵۰ مورد 
فوت روزانه داشــته باشیم که 
عدد باالیی اســت. با این حال 
اگر در نظر بگیریم که فوتی های 
امروزمان مربوط به بستری های 
چند هفته قبل هســتند، اگر با 
همیــن روال پیــش برویــم، 
انتظــار داریم که مرگ هایمان 
در هفته هــای آینده دو رقمی 
شــود.از طرف دیگــر نگرانیم 
که شــاید یک مــوج جدیدی 
وارد شــود کــه تقریبا ورودش 
اجتناب ناپذیر است، اما زمانش 
مشــخص نیست. اتفاقی که رخ 
می دهد این اســت که همزمان 
کــه رو به جلو پیش می رویم و 
احتمــال بروز مــوج جدید هم 
هست، پوشش واکسیناسیون 
مــا در حال افزایش اســت و به 
خصوص تــک دزهای ما همه 
دو دزه خواهند شــد. بنابراین 
بــا این رویکرد انتظار داریم که 
اگــر موج جدیدمــان را قبل از 
انتهای آذر ماه نداشــته باشیم 
و بعــد از انتهای آذر ماه موجی 
وارد شــود، موجی با ابتالهای 
کــم عالمت یا بدون عالمت و با 
بستری و مرگ بسیار کم باشد. 
دبیــر کمیتــه اپیدمیولوژی و 
پژوهش کمیته علمی کشوری 
مقابلــه با کووید1۹ گفت: البته 
نمی توان زمان بروز پیک بعدی 
را پیش بینی کرد، اما امیدوارم 
تــا پایــان آذر ماه بــروز پیک 
جدید بــه تاخیر افتد تا میزان 
واکسیناســیون مان افزایــش 
یابــد. در ایــن صــورت انتظار 
داریــم که اگــر موجی رخ داد، 
فقط موارد خفیف و ســرپایی را 
ایجــاد کند، نه موارد شــدید و 

مرگ های باال.

 معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده:

هزینه های درمان 
ناباروری »بیمه« شد

معــاون رئیس جمهــور در امور 
زنــان و خانــواده در خصــوص 
ارائه تســهیالتی همچون بیمه 
زنان سرپرســت خانــوار، ایجاد 
کار پایــدار برای زنان عشــایر و 
روســتایی و همچنین کمک به 
زنان شاغل روستایی، اظهار کرد: 
به طور کلی اعتبارات روســتایی 
برای بهره مندی تمام روستائیان 
به ویژه زنان روستایی پیش بینی 
شده است. وی در این باره توضیح 
داد: ایــن اعتبــارات در بخــش 
کشــاورزی برای رونق روستاها، 
جوانان،  معکــوس  مهاجــرت 
امکانات و تسهیالت برای ازدواج 
زوج های روســتایی به خصوص 
زوجین دهه ۶۰ در ســال 1۴۰۰ 
پیش بینی شــده و امیدواریم در 
ســال 1۴۰1 هــم این اعتبارات 
فراهــم شــود. انســیه خزعلی 
در ادامه در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره دورکاری بانوان، تصریح 
کرد: بــرای خانم هایی که باردار 
هســتند و یا فرزند کوچک دارند 
تالش کردیــم امکان دورکاری 
فراهم شود. معاون رئیس جمهور 
در امــور زنان و خانواده در ادامه 
تاکید کرد: البته برخی مشــاغل 
مثل کادر درمان، آزمایشــگاه ها 
و کارخانه ها شــاید این امکان را 
نداشته باشــند، اما در مشاغلی 
که امــکان دورکاری وجود دارد 
انتظــار مــی رود کــه مدیران، 
همکاری الزم را داشــته باشند. 
خزعلی  معــاون رئیس جمهور 
در امور زنــان و خانواده تصریح 
کرد: دســتگاه ها موظف هستند 
گزارشــی از تعداد بانوانی که از 
آیین نامــه دورکاری اســتفاده 
کرده اند ارائه کنند. ضمن اینکه 
درصدد هســتیم اصالحاتی در 
آیین نامــه انجــام دهیم تا روند 
اجرایی شــدن آن تسهیل شود. 
معــاون رئیس جمهــور در امور 
زنان و خانواده در خصوص طرح 
جوانــی جمعیت و زمان اجرای 
آن در دولــت هــم اظهــار کرد: 
ایــن طــرح در مجلس تصویب  
و اجرای آن از ســوی ریاســت 
جمهــوری ابالغ شــده اســت. 
ایــن قانون نیــاز جامعه ما بود و 
متاسفانه خیلی دیر تصویب شد، 
زیرا ما زمــان کوتاهی برای این 
برنامه جمعیتــی داریم. معاون 
رئیس جمهــور در امــور زنان و 
خانواده در خصوص تصویب بیمه 
درمــان ناباروری، اضافه کرد: در 
هفته های اخیــر مراحل نهایی 
تصویب بیمه درمــان ناباروری 
انجام گرفت و امیدواریم بسیاری 
از زوج هــای نابارور بتوانند از این 
بیمــه اســتفاده کننــد. البته 
به طور خاص ابالغ می شــود که 
پوشــش دهنده  بیمه هایی  چه 
درمــان نابــاروری خواهند بود. 
ولــی به هرحال تمام هزینه های 
ناباروری تحت پوشش بیمه قرار 

می گیرد.
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رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای شــهر تهران با 
اشــاره به اینکه ترافیک تهران ناراحت کننده اســت از 
تشــکل کارگروه هایی با حضور اســاتید دانشگاه ها برای 
پیدا کردن راه حل این مشــکل خبر داد و اظهار کرد: از 
شــهردار می خواهیم برای توسعه حمل و نقل عمومی و 
زیر ساخت ها اقدامات عاجلی انجام دهد چرا که در چند 
سال اخیر اقداماتی در این خصوص انجام نشده و حمل 

و نقل عمومی بســیار آســیب پذیر شده اســت؛ به گونه ای که وضع اتوبوسرانی 
بســیار ناگوار اســت و بیش از ۹۰ درصد اتوبوس ها فرســوده اند. جعفر تشکری 

هاشــمی افزود: مترو به شــدت نیازمند اورهال قطارها 
اســت و بــا توجه به کمبود قطعــات و زمان اورهال باید 
بالفاصله نســبت به اورهال قطارها اقدام شــود، تا وقتی 
حمل و نقل عمومی افزایش نیابد صحبت از حل ترافیک 
بی معنا است. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر 
تهران در ادامه خاطر نشان ساخت: از امروز ساعات اجرای 
طــرح ترافیــک به روزهای قبل از کرونا باز می گردد، در 
نتیجه شــاهد افزایش تعداد ســفرها با حمل و نقل عمومی خواهیم بود و الزم 

است این ناوگان نوسازی و توسعه یابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:

کرونا  ح ترافیک از امروز به روزهای قبل از  گشت ساعات اجرای طر باز

خبر ویژه

فروش اعضای بدن در ایران پایان می یابد

خداحافظیبا»کلیهفروشی«
آمار مرگ و میر در بیماران کلیوی جهان 
روز به روز افزایش می یابد و امروزه این 
تعداد از یک میلیون نفر در سال، گذشته 
اســت. بخشی از این افزایش آمار ناشی 
از نظام ســالمت کشــورهایی است که 
توانایی پاســخگویی به نیازهای درمانی 
بیمارن دیالیزی را ندارند و بخشی دیگر 
از آن، بیمارانی هستند که در صف پیوند، 
در انتظار، جان می ســپارند. کلیه ها دو 
اندامی هســتند که در دو طرف ستون 
مهره های شما، در قسمت میانی پشت 
و دقیقــا در باالی کمــر قرارگرفته اند. 
این اندام ها چندین وظیفه حیاتی را بر 
عهده دارند: خون را از مواد زائد و مایعات 
اضافی پاک می کنند؛ تعادل نمک و مواد 
معدنی را در خون حفظ کرده و به تنظیم 
فشارخون کمک می کند.زمانی که کلیه 
ها دچار آســیب می شــوند، مواد زائد و 
مایعــات در بدن تجمع یافته که منجر 
به تورم مچ پا، اســتفراغ، ضعف، خواب 
نامناســب و کم عمق شــدن تنفس می 
شــود و نهایتا در صــورت عدم درمان، 
ممکن اســت فعالیــت کلیه های بیمار 
کامال متوقف شــود. عدم کارکرد کلیه 

ها یک وضعیت وخیم و کشنده است.

 هزینــه دیالیز خونی و صفاقی 
برای یک بیمار کلیوی

دکتــر مهــدی شــادنوش، رئیس مرکز 
مدیریــت پیوند و بیماری هــای وزارت 
بهداشــت همزمــان با هفتــه حمایت از 
بیمــاران کلیوی، درباره وضعیت بیماران 
کلیوی در کشــور، گفــت: تاکنون تعداد 
۵23۸3 بیمار دچار نارسایی کلیه، تحت 
عمل پیوند کلیه قرار گرفته اند. همچنین 
در حال حاضر در کشور 3۷1۸۵ بیمار در 
کشور تحت درمان به روش دیالیز داریم. 
از بیــن این بیماران 3۶2۸۵ بیمار تحت 

دیالیز خونی و ۹۰۰ بیمار نیز تحت دیالیز 
صفاقی قرار دارند.وی افزود: باید توجه کرد 
کــه هزینه یک بیمار دیالیز خونی معادل 
۷۵ میلیــون تومــان و هزینه یک بیمار 
دیالیز صفاقی بالغ بر 12۴ میلیون تومان 
اســت که البته این هزینه ها در کشورمان 
تحت پوشش بیمه قرار دارند.شادنوش با 
بیان اینکه در حال حاضر ۸۴۰۰ ماشــین 
دیالیز فعال در کشــور وجود دارد، گفت: 
البته توزیع دستگاه های دیالیز در کشور به 
صورت متوازن انجام نمی شود، بلکه توزیع 
دســتگاه های دیالیز در هر دانشگاه بسته 
به تراکم بیماران متفاوت است. باید توجه 
کرد که به ازای هر یک دستگاه دیالیز در 
کشور ۴.3 بیمار وجود دارد. در حال حاضر 
۶۴2 بخش دیالیز خونی در کشــور وجود 
دارد. در عین حال برای توسعه بخش های 
دیالیز برنامه ســاالنه در وزارت بهداشت 
وجود دارد و حداقل ساالنه ۵۰۰ دستگاه 
دیالیــز بــه ناوگان دیالیز کشــور افزوده 

می شود.

 خدمات وزارت بهداشت 
به بیماران کلیوی

وی با اشاره به خدمات وزارت بهداشت 
بــرای بیماران کلیــوی، اظهار کرد: 
خدمــات دیالیز خونی و صفاقی برای 

بیماران کلیوی در کشــور به صورت 
رایــگان انجام می شــود. همچنین 
خدمــات مربوط به پیونــد کلیه نیز 
به صورت رایگان اســت. در عین حال 
داروهای اساســی و مورد نیاز بیماران 
کلیــوی هــم به صــورت رایگان در 
دسترس شان قرار می گیرد. برای این 
بیماران در معاونت درمان بسته های 
حمایتی وجود داشــته و هزینه های 
مرتبــط بــا بیماری هــای زمینه ای 
در بیمــاران کلیوی تحت پوشــش 

سازمان های بیمه گر قرار دارد.

انجام ســاالنه ۳ هزار پیوند کلیه 
در کشور

شــادنوش با بیــان اینکه حــدود ۹۰ 
درصــد بیماران کلیــوی نیازمند پیوند 
کلیه هســتند، گفت: البته این موضوع 
شــرایطی دارد و بیمــار کلیوی تحت 
شــرایطی می تواند عمــل پیوند کلیه 
را انجام دهد. شــرایطی مانند نداشتن 
مشکالت قلبی و گوارشی، بدخیمی ها، 
آنرمالی های شــکمی و دســتگاه ادرار 
و ســن باال در انجــام پیوند کلیه مورد 
توجه قرار می گیرند. باید توجه کرد که 
تقریبا ســاالنه حدود 3۰۰۰ پیوند کلیه 

در کشور انجام می شود.

 اقدامات وزارت بهداشت 
کلیه فروشی« برای پایان »

وی گفت:  در ســال گذشــته ۴2۰ مورد 
پیونــد کلیه از اهداکننــده زنده و ۸22 
مــورد پیونــد کلیــه از اهداکننده مرگ 
مغــزی انجام شــده اســت. بنابراین در 
مجموع 12۴2 مورد پیوند کلیه در ســال 
13۹۹ انجام شــده است.شادنوش درباره 
اقدامات وزارت بهداشت برای جلوگیری 
از خریــد و فروش کلیه، گفت: باید توجه 
کــرد که از ســال 13۹۸ دســتورالعمل 
اجرایــی پیونــد کلیــه از اهداکنندگان 
زنده در بیمارســتان های مجاز ابالغ شد. 
همچنین لیست انتظار اهداکنندگان زنده 
و گیرندگان کلیه راه اندازی شد و تخصیص 
عضو کلیــه از اهداکنندگان زنده و مرگ 
مغزی در وزارت بهداشت متمرکز شد. بر 
این اســاس اقدامات مربوط به تخصیص 
کلیه در کشور مستقیما تحت نظر وزارت 
بهداشت اتفاق می افتد. پیوند کلیه از فرد 
زنده هم کامال مشــخص و نظام مند شده 
اســت. مردم هم اگر ادعایی در این زمینه 
می شنوند، با دید تردید به آن نگاه کرده و 
بدانند که کالهبرداری است؛ چراکه راهی 
غیر از مســیر تعیین شده از سوی وزارت 
بهداشــت برای پیونــد کلیه وجود ندارد.

شــادنوش همچنین گفــت: اقدام دیگر 
وزارت بهداشــت این اســت که اطالعات 
بیمــاران پیوند اعضــای دریافت کننده 
دارو، در ســامانه بیماری های نادر وزارت 
بهداشــت ثبت شده است. باید توجه کرد 
کــه تاکنون ثبت 11 نوع بیماری در این 
ســامانه تمام شده که مجموعا و همراه با 
بیماران دریافت کننده انســولین بیش از 
۸۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت شده اند. 
در عین حال برنامه ریزی  کرده ایم که  2۰ 
نوع بیماری  در ســامانه بیماری های نادر 

وزارت بهداشت ثبت شود.

رئیس دانشگاه آزاد:

آذر حضوری می شود بیش از ۷۰ درصد دانشگاه تا ۱5 
رئیــس دانشــگاه آزاد دربــاره وضعیــت برگزاری 
جلســات دفاع در دانشــگاه آزاد، اظهار کرد: با توجه 
به ابالغیه هایی که داشتیم جلسات دفاع دانشجویان 
کارشناســی ارشــد و دکتری در دانشگاه آزاد دیگر 
بــه صورت مجازی برگزار نمی شــود. محمد مهدی 
طهرانچی در ادامه بیان کرد: از آن جایی که دانشگاه 
آزاد خوابگاه محور نیست و به غیر از علوم پزشکی ها، 
بیشتر دانشجویان بومی هستند، می تواند سریع تر از 
سایر دانشگاه ها آموزش حضوری را شروع کند. رئیس 

دانشــگاه آزاد در ادامه با اشــاره به اینکه کالس های 
عملی و آزمایشگاه ها از 1۵ آبان به صورت حضوری 
شــروع شده اند، خاطر نشان ســاخت: امیدواریم تا 
1۵ آذر، بیش از ۷۰ درصد دانشــگاه حضوری شود. 
طهرانچی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اعالم 
آمار وزارت بهداشــت، اساتید و دانشجویان دانشگاه 
آزاد باالترین آمار واکسیناســیون نظام دانشــگاهی 
کشــور را دارا هســتند؛ بنابرایــن، موانــع حضور 

دانشجویان رفع شده است.
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 کتاب صوتی 
 » »از پشت سیم های خاردار

منتشر شد
کتــاب »از پشــت ســیم های 
خاردار« نوشته کامران محمدی 
و از تولیدات »نشــر شاهد«، به 
کوشــش پایــگاه کتاب گویای 
ایران صــدا در قالــب کتــاب 
صوتی منتشر شــد.این کتاب 
پنجمیــن جلــد از مجموعــه 
»یادگاران انقالب« اســت که 
در قالب مســتند داســتانی به 
خاطرات جاسم عبدالمحمدی 
از جانبــازان شــیمیایی جنگ 
تحمیلی می پردازد. نویسنده در 
نگارش این اثر ســعی می کند با 
فضاسازی شرایط جنگ و دوران 
اسارت »جاسم عبدالمحمدی« 
مخاطــب را با خود همراه کند. 
در این کتــاب، مخاطب با مرد 
مبارزی آشنا می شود که نمادی 
از مبارزه و شــجاعت اســت و 
»کامــران محمدی« با ظرافت 
خاصی زندگــی و مبارزات این 
مــرِد آزاده را بــه تصویــر می 
کشــد و تــا حّد زیــادی هم در 
این تالش موفق اســت.»پایگاه 
کتاب گویای ایران صدا« کتاب 
»از پشــت ســیم های خاردار« 
را با صداپیشــگی »علی احسان 
پــادگان« در قالــب ۵ قطعه، 
۹1 دقیقــه در قالــب صوتــی 
منتشــر کرده است.نشر شاهد 
ســال 13۹۰ کتاب »از پشــت 
ســیم های خاردار« را در 1۰۸ 
صفحــه و بــه بهای هزار و 2۰۰ 
تومان منتشر و روانه بازار کتاب 
کرد. عالقه مندان می توانند این 
کتــاب صوتی را در پایگاه کتاب 
گویــای ایران صــدا به صورت 

رایگان بشنوند.

 »باج« جایگزین 
گار جوانی« می شود »روز

با به پایان رسیدن پخش مجموعه 
تلویزیونــی »روزگار جوانی« در 
شــبکه پنج سیما، سریال »باج« 

روی آنتن می رود.
 سریال اکشن »باج« که محصول 
2۰1۷ کشورهای کانادا، فرانسه، 
آلمان و امریکا است، به کارگردانی 
اریک کن یول تهیه و تولید شده 
اســت و قرار است از دوشنبه اول 
آذر ماه 1۴۰۰ هر شــب ســاعت 
23 روی آنتــن بــرود و روز بعد 
ســاعت 11 و 1۹ بازپخش شود.
این ســریال در سه فصل پخش 
خواهد شد و داستان فصل اول آن 
درباره تیم مذاکره کننده ای است 
که به بهانه مذاکره با افراد خالفکار 
و جنایتــکار به نقاط مختلف دنیا 
ســفر می کند. ســر تیــم آن ها 
اریک اســت و تیم مذاکره کننده 
این بار یک پسر بچه را که عده ای 
خالفــکار او را گروگان گرفته اند، 
نجــات داده و بــه خانواده اش باز 

می گرداند.

فرهنگ و هنر

 ریگ جن
مثلث برمودای ایران

در فصلی که فصل سفر به کویر است 
و از گرما و سرمای شدید کویر در امان 
هستید، قدم زدن روی شن های داغ 
در آستانه زمستان حتما سرحالتان 
می کند. می توانید در روز بدوید و به 
افق های دور دست خیره شوید و در 
شب طوالنی یلدا کنار آتش بنشینید 
و چشــم بدوزید بــه افق های خیره 

کننده کویر.
تلماســه های فــراوان، باتالق های 
نمکی، شــنزار های روان، پوشــش 
گیاهی بســیار انــدک و نبود حیات 
جانــوری از جملــه ویژگی های این 
ناحیه است که هرچند ممکن است 
از جذابیــت آن کــم کند، اما تجربه 
منحصر به فردی از سفر به یک کویر 
کامال خلوت و بدون نیش حشرات و 
جانوران موذی را برای شما به ارمغان 

می آورد.
تپه های ماســه ای برخان و تپه های 
ماسه ای هرمی در سراسر ریگ جن 
پراکنده شــده انــد و مناظر زیبایی 
را شــکل می دهند، اما افســانه های 
محلــی مختلفی در مورد این ناحیه 
وجود دارد که سفر به این کویر زیبا 

را جذاب تر می کند.
در فرهنــگ مــردم بومــی منطقه 
گفته می شــود ارواح شــیطانی در 
ایــن منطقه حضور دارنــد و اجازه 
نمی دهند کســی پایــش را به این 

کویر بگذارد.
 گــم شــدن برخی افــراد و حتی 
اجســاد حیوانات باعث شده است 
حرف های زیــادی در مورد وجود 
جــن در ایــن منطقه زده شــود. 
چوپان ها و ساربان ها بومی منطقه 
می گویند این منطقه نفرین شــده 
اســت و ارواح پلید بر آن حکمرانی 
می کنند. بر اساس برخی باور های 
محلی اگر کســی به ریگ جن برود 
توســط موجودات ماورایی و ارواح 
خبیثه به قلب ریگ جن فرســتاده 

می شود.
 جالــب اینجاســت که ســاربانان 
می گوند شــتر ها وقتی به این ناحیه 
می رســند بــدون هیــچ واکنش و 
حرکتی می ایســتند و دیگر گامی به 
سوی جلو برنمی دارند. آن ها حرکت 
تپه های ماسه ای و تغییر شکل آن ها 
هــم یکی دیگر از دالیل برخی افراد 
محلی از حضور نیرو های عجیب در 
ریگ جن اســت. اما به نظر می رسد 
فــرو رفتــن در باتالق های نمکی و 
شــن های روان علت ناپدید شدن ها 
باشــد و باد های کویــری تپه های 

ماسه ای را جا به جا می کنند.

گردشگری

مدیر اجرایی کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن ایرانی پاستوکووک گفت: نتایج نهایی 
مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا 
نشــان داد، واکســن سوبرانا )پاســتوکووک( بیش از ۹۵ درصد از نوع شدید و بستری 
کووید-1۹ پیشــگیری می کند. دکتر احســان مصطفوی در همایش نتایج مطالعات 
واکسن های ایرانی کووید - 1۹ با تاکید بر اینکه اثر بخشی واکسن پاستوکووک در دو 
گروه 2 و 3 دزه )به ترتیب در 1۸ هزار نفر و ۶ هزار نفر( مورد بررسی قرار گرفت، افزود: 
نتایج این تحقیقات نشــان داد این واکســن ۶۷ درصد اثربخشــی در پیشگیری از انواع 

عالمت دار بیماری را دارد.
وی اظهار داشت: مطالعه در شرایطی انجام شد که بیش از ۹۰ درصد واریانت های در 

گردش در زمان ارزیابی واکسن، از نوع دلتا بوده است.
مصطفوی ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد تزریق سه دز واکسن کارایی بهتری دارد و 
بر این اساس در بزرگساالن توصیه به استفاده از سه دز این واکسن )دو دز پاستوکووک و 
یک دز پاستوکووک پالس( می شود.اپیدمیولوژیست انستیتو پاستور ایران تصریح کرد: در 
افرادی که دارای آنتی بادی روز صفر نبودند، افزایش چهار برابری تیتر آنتی بادی در ۸۷ 
درصد افرادی که دو دز واکسن و در ۹۹ درصد افرادی که سه دز واکسن دریافت کرده 
بودند، در یک ماه بعد از تزریق آخر دیده شده است.عضو هیات علمی انستیتو پاستور 
ایران گفت: در 1۰۰ درصد افرادی که سه دز واکسن را دریافت کرده بودند و دارای تیتر 

آنتی بادی بودند، آنتی بادی های خنثی کننده دیده شد.

واکسن پاستوکووک ۹۵ درصد از موارد شدید و بستری کرونا پیشگیری می کند

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

 حقوق آبان 
پرداخت نمی شه تا...!

 طبق اعالم سازمان اداری 
و استخدامی، در راستای 

اجرای تکلیف قانون بودجه و 
شفاف سازی پرداخت حقوق 

کارکنان، از آبان ماه برای هر 
دستگاهی که نسبت به ورود 
اطالعات مربوطه در سامانه 

حقوق و مزایا و کارمند ایران 
اقدام نکرده باشد، واریز 
حقوق انجام نخواهد شد. 

موضوعی که سوژه کارتونی از 
مهدی عزیزی شد.

 آییــن ملی پاسداشــت ادبیات جهاد و 
مقاومت در »ستایش بانوان شهیدپرور« 
همراه با انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب 
بــر کتــاب »تنها گریه کــن« با حضور 
»محمدمهدی اسماعیلی«، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، »ایمان عطارزاده«، 
معاون هماهنگی و رئیس حوزه ریاســت 
دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، »علیرضا مختارپور«، دبیرکل 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، »اکرم 
اسالمی« نویســنده و »اشرف السادات 
منتظری« مادر شهید محمد معماریان 
به عنوان راوی کتاب و نیز جمعی از مادران 
و خانواده  های شهدا در تاالر وحدت استان 

تهران برگزار شد.
اسماعیلی در این مراسم با اشاره به اینکه ما 
باید خودمان را در قبال خون شهدا مسئول 
بدانیم، گفت: در این راســتا من به عنوان 
وزیر ارشاد باید از مرزهای ایمانی جامعه 
حراست و صیانت کنم و اجازه ندهم این 
مرزهای ایمانی جابه جا شود. وصیتنامه 
این شهدای بزرگوار ما آکنده از پیام های 

فرهنگی اســت. ما امروز وظیفه صیانت 
از میراثــی را داریم که شــهدا برای ما بر 

جای گذاشتند.
وی افزود: امروز بسیاری از پدران و مادران 
شهدا را از دست داده ایم و باید باقیمانده 
ایشان را محترم بشماریم. ما با تمام وجود 
در خدمت این پدران و مادران شــهدای 
رنج کشیده هستیم. نفس آنها برای ما پر 
برکت است. تقریظ هایی که رهبر معظم 
انقالب بر کتب دفاع مقدس داشــته اند،  
بیانگر احساســات و نگاه ژرف ایشــان به 
شــهدا و خانواده های شهداست و ما را به 
ایــن موضوع رهنمــون می کند که یاد و 

خاطره ایشان را زنده نگه داریم.
عطارزاده در ادامه این مراسم تقریظ های 
مقام معظــم رهبری را اتفاق مبارکی بر 
شــمرد که ســبب تولید آثار فرهنگی، 
هنــری، در قالب هایــی همچون فیلم،  
شــعر، موسیقی، تئاتر و... شده و از سوی 
دیگر مورد اســتقبال بیشتر عموم مردم 

قرار گرفته است.
بخش دیگــر این برنامــه اختصاص به 
شــعرخوانی »نغمه مستشــار نظامی« 
شاعر جوان آیینی کشور داشت. محتوای 
ترکیب بند این شاعر مبتنی بر کتاب »تنها 
گریه کن« بود؛ شــعری که پیش از این، 

مورد ستایش و تقریظ رهبر معظم انقالب 
قرار گرفته بود.

در ادامه این مراسم، اکرم اسالمی به عنوان 
نویسنده کتاب، متنی ادبی را در ستایش 
از شهید معماریان سوژه اصلی کتاب و نیز 
مادر آن شــهید بزرگوار ارائه داد؛ سپس 
گروه تئاتر »شــهر آشوب« از بجنورد به 
اجرای نمایش پرداختند که محتوای این 
اجرا خالصه ای از خاطرات مادر شهید بود. 
همچنین گروه سرود »شمیم رضوان« نیز 
با محوریت همین کتاب، ســرودی را به 

اجرا در آوردند.
پایان بخش برنامه، با تقدیر از نویســنده 
کتاب، مادر شــهید معماریــان و نغمه 
مستشــار نظامــی به عنوان شــاعر این 
اثــر همراه بود. مهمان ویژه این مراســم 
حاجیــه خانم »مریــم کارگر یزدی« به 
عنوان شــاخص خانواده شــهدا بود. این 
بانوی بزرگوار به دختر، خواهر، همســر و 
مادر شــهید شهرت دارد. تقدیرنامه ای از 
رهبــر معظم انقالب نیز تقدیم بانو مریم 

کارگر شد.

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب "تنها گریه کن" رونمایی شد
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