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با بخشنامه جدید بانک مرکزی؛

بازار اجاره کارت ملی کساد شد
    بخشــنامه جدید بانک مرکزی امروز وضعیت بازار ارز را دســتخوش تغییری جدی 
کرد و خریداران از سهمیه ای دست خالی ماندند.  بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای 
شــرایط جدیــد خریــد دالر و یــورو را اعــالم و تنهــا مصــارف ۲۵ گانــه اعالمــی را مجــاز به 

اســتفاده زازا این ســهمیه دانســت. میزان ارز تخصیصی برای مصارف ۲۵ گانه برابر با 
دو هزار یورو یا ۲۲۰۰ دالر اســت. البته در موردی اســتثنایی این ســهمیه به ۲۲۰۰ دالر 

 | صفحه 3 افزایش یافته است...

صفحه 7 

معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

1400 آذر   7 یکشـــــــــنبه     1978 پیاپــی:  بیع الثانی 1443     28 نوامبر 2021      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره    22 ر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس :
سامانه هوشمند 

گام باید  گام به  سوخت  
به روزرسانی شود

     سخـــــــــــنگوی کمیســــــیون انــرژی 
کیــد کــرد:  مجلــس شــورای اســالمی تا
تجهیــزات  و  ارتباطــــــی  پروتکل هــای 
مکانیکی در سامانه هوشمند سوخت 
نیازمند به روزرسانی بوده که باید گام 

به گام اجرایی شود...

رئیسی در ستاد ملی کرونا:

 ضرورت کنترل تردد 
از مرزهای کشور

گفــت: خــارج شــدن       رئیس جمهــور 
همــه شــهرها از وضعیــت قرمــز کرونایی از 
آثــار تزریــق ۸۴ درصــدی دوز اول و حدود 
کسن کرونا است و  ۷۰ درصدی دوز دوم وا
این کار باید تا رسیدن به شرایط مطلوب 
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 وضعیت کشنده تر 
از قطعی گاز
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تجمع مطالبه گرانه کشاورزان 
مورد بهره برداری  سیاسی و 

راهزنی های امنیتی قرار نگیرد
2

قدرت باالی بیماری زایی در 
میکرون« مشهود است

ُ
کرونای »ا
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 »  قرص »مولنوپیراویر
 در پیشگیری از 

نوع شدید کرونا موثر است
8

خودرویی ها و بانکی ها 
گوش به اخبار برجام
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 خطر انباشت بحران
 در جامعه ایران

  سجادبهزادی
جامعه شناس 

به اعتقاد بســیاری 
از صاحبنظــــران، 
ساختار حکمرانی در 
ایران گرفتار انباشت بحران های مختلف 
است. اگر چه این ساختار حکمرانی فکر 
می کند با هنرمندی خود می تواند بحران 
ها را بپوشاند ویا اینکه در مواردی منکر آن 
باشد؛ اما نشانه های این بحران ها مطابق 
با آمار وارقام به روشــنی قابل لمس است 

ونمی توان آن را نادیده گرفت.
 بحران در نظام اقتصادی 

ومعیشت خانواده
در حــال حاضر خانــواده ایرانی از ابتدای 
تولــد نوزاد خود نگران اســت. گفته می 
شــود کمترین هزینه براي بچه دار شدن 
از زمــان بارداری تا یك ســالگي حدود 
۵۰ میلیون تومان خواهد بود. بیشــترین 
هزینــه نیز تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد 
شــده که می تواند تا ۱۲۰ میلیون تومان 
)بسته به انتخاب والدین( افزایش یابد. به 
دلیل جهش بی سابقه جمعیت زیر خط 
فقــر، این بحــران در ادامه زندگی با فرد 

باقی خواهد ماند.
رییــس اتاق ایران و چین به تازگی گفته 
اســت:»در خطرناک ترین نقطه تاریخی 
تورم در ۴۰ سال اخیر هستیم؛اگر از این 
مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، 
دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت 
می شــود و می تواند به یك ابرتورم منجر 
شــود...تورم امروز ما، در خطرناک ترین 
نقطه تاریخی تورم کشور در ۴ دهه اخیر 

است.«
 به طور کلی و بر اساس گزارش »ثروت 
جهانــی« در ســال ۲۰۲۱، ایرانی هــا 
 فقیرترین مردم حاشــیه خلیج فارس 
هستند.در ســال ۱۳۵۵ درآمد سرانه 
مــردم ایــران ۲۴۰ درصد بیشــتر از 
شــهروندان  کره جنوبی بود.مردم ایران 
با میانگین ثروت ســرانه ۲۲۲۴۹ دالر 
دارای کمتریــن میزان ثروت در منطقه 

خلیج فارس هستند.
دوره تازه ای از مذاکرات ایران با جامعه بین 
المللی به زودی آغاز می شود. اجازه ندهیم 
بحران های موجود ما را تا آســتانه تشنج 
پیش ببرد. از فرصت گفتگو با قدرت های 
جهانی برای کاستن از بحران ها استفاده 
کنیم. ما باید اقتصاد و اجتماعی عادی و 
بسامان داشته باشیم و در سایه این آرامش، 
برای عبور از بحران ها، تصمیم های سخت 

بگیریم.
نظام حکمرانی در ایران اگر می خواهد از 
انباشــت بحران ها بکاهد، می بایست در 
ابتــدا بحران ها را بپذیرد، کانون های بی 
اعتمــادی وبی ثبات کننده را در جامعه 
بشناسد، از سیاست تناقضی بیرون بیاید 
و آنگاه اراده ای مصمم برای عبور از بحران 

داشته باشد.   
منبع: عصر ایران

یادداشت

رییسی به جلسه رای اعتماد 
نوری نمی رود

به دلیل اینکه رئیس جمهور دیروز برای 
حضور در نشست سازمان همکاری های 
اقتصادی به ترکمنســتان ســفر کرد، 
محمدمخبــر معاون اول رئیس جمهور 
در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش 
و پروش در مجلس حضور خواهد یافت.
عضو هیئت رئیسه مجلس جزئیات روند 
بررســی صالحیت و برنامه های یوسف 
نوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 

را تشریح کرد.  
مجتبی یوســفی عضو هیئت رئیســه 
مجلس شــورای اســالمی، در تشریح 
جزئیات بررسی صالحیت و برنامه های 
یوســف نوری سومین وزیر پیشنهادی 
آمــوزش و پــرورش در جلســه علنی، 
گفت: در ابتدا گزارش کمیسیون آموزش 
و تحقیقات درباره برنامه ها و صالحیت 
آقای یوســف نوری وزیر پیشــنهادی 

آموزش و پرورش قرائت می شود.
وی بــا بیان اینکه به دلیل حضور آقای 
رئیــس جمهور در نشســت ســازمان 
همکاری های اقتصادی معاون اول وی 
در جلســه رأی اعتماد به آقای نوری در 
مجلــس حضور می یابــد، افزود: پس از 
آن آقای مخبر یك ســاعت فرصت دارد 
از برنامــه صالحیت وزیر پیشــنهادی 

آموزش و پرورش دفاع کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پس از 
آن ۲ مخالف و ۲ موافق به مدت ۱۵ دقیقه 
درباره برنامه های آقای نوری اظهار نظر 

خواهند کرد.

خبر ویژه گمرک و اموال تملیکی برای ترخیص خودروهای رسوبی ۲ پیشنهاد متناقض 

درآمد فروش خودروها به خزانه می رود یا جیب واردکننده؟
براســاس بررسی های انجام شده سازمان 
اموال تملیکی و گمرک هر کدام به صورت 
مستقل اقدام به ارائه پیشنهادات جداگانه 
برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در 
گمرکات و سازمان اموال تملیکی کرده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، هفته گذشته بود که خبری مبنی 
بر تدوین پیش نویس پیشنهادی از سوی 
معاون فنی گمرک ایران برای تصویب در 

هیئت وزیران منتشر شد.
در این پیش نویس بر باز شدن ثبت سفارش 
برای تعییــن تکلیف بخش زیادی از این 
خودروها تاکید شــده است. بر این اساس 
ثبت ســفارش بــرای واردات خودروهای 
ســواری که تا تاریــخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹7 
دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق 
ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال 
ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز 
به بانك مرکزی بالمانع خواهد بود، بنابراین 
کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو اعم از 

بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.
خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹7 دارای 
قبــض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز 
شده  است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ 

ارز دریافتی با نرخ ســامانه نیما و با ثبت 
ســفارش بانکی قابل ترخیص است و هر 
نــوع تخصیص ارز جدیــد برای این ثبت 

سفارش ها ممنوع خواهد بود.

پیشنهاد گمرک: ترخیص خودروها 
 و واریز عواید به جیب واردکننده 

با دریافت سود بازرگانی
در این پیش نویس ذکر شــده اســت که 
خودروهــای بــا ارزش بیــش از ۴۰ هزار 
دالر با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود 
بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل 
ثبت سفارش و ترخیص هستند. همچنین 
در مــورد خودروهای ســواری پایین تر 
از ۲۵۰۰ ســی ســی تاکید شده درمورد 
خودروهای سواری با حجم موتور باالتر از 
۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان 
ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح 
و تاکید شــده اســت خودروهای سواری 
مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه 
۱۳87 و اصالحات بعدی آن که تا شهریور 
ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت 
سفارش هستند، از این موضوع مستثنی 

بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.

در مناطــق آزاد نیز ترخیص خودروهای 
ســواری بدون الزام به رعایت محدودیت 
حجم موتور ۲۵۰۰ ســی ســی که تا ۳۱ 
مرداد ۱۳۹7 برای آن ها توســط مناطق 
آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات 
مربوطه،جهت شــماره گذاری و تردد در 
محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد 

قابل ترخیص است.
در ایــن بین ســازمان اموال تملیکی نیز 
پیشــنهاد جداگانــه ای را بــرای تعیین 
تکلیف خودروهای رســوبی مطرح کرده 
اســت. میرمعینی معــاون بهره برداری و 
فروش ســازمان امــوال تملیکی در مورد 
پیشــنهاد ارائه شده به هیئت دولت برای 
تسهیل تعیین تکلیف این خودروها گفت: 
پیش نویس این پیشنهاد از سوی سازمان 
اموال تملیکی تدوین و به دولت ارائه شده 

است.

 پیشنهاد اموال تملیکی: 
 فروش خودروها 

و واریز کلیه عواید به خزانه کشور
براساس پیشنهاد سازمان اموال تملیکی 
خودروهای آمریکایی امحای فنی خواهند 

شــد و خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی به 
شــرط فروش داخل به فــروش خواهند 
رســید و تمام عواید حاصــل از این اقدام 
بــا کســر کارمزد قانونی ســازمان اموال 
تملیکــی بــه خزانه دولــت واریز خواهد 
شــد. خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی 
نیــز در مناطــق آزاد به فــروش خواهند 
 رســید و عوایــد آن نیز بــه خزانه خواهد 

رسید.
در نهایــت باید دید کــه هیئت دولت در 
خصوص این دو پیشنهاد متناقض مطرح 
شده چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد در 
واقــع آیا منافــع حاصل از فروش و عرضه 
این خودروها به خزانه واریز خواهد شد یا 
در اختیار واردکننده قرار میگیرد. چرا که 
تصمیم گیری نهایی در خصوص پیشنهاد 
مطرح شده به عهده دولت است. البته یك 
ســوال دیگر نیز در این بین مطرح شده و 
ان اینکــه خودروهایی در بنادر و مناطق 
آزاد وجود دارند که در طی این ســالها با 
وجود متروکه شــدن در اختیار ســازمان 
اموال تملیکی قرار نگرفته باشند؟ در این 
صورت دربرابر این تخلف واضح چه کسی 

پاسخگو خواهد بود؟

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

66917312      66915268 

 خیالتان راحت
کسن کرونا رایگان است وا
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سیاست 2
هشدار رئیس سازمان انرژی 

اتمی به رژیم صهیونیستی
رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان 
هشــدار داد: رژیم صهیونیستی پیش از 
تهدید ایران بهتر اســت نگاهی به حد و 
اندازه خود بیندازد. محمد اسالمی رئیس 
ســازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی 
ایران در گفت وگو با شــبکه المســیره 
به رژیم صهیونیســتی هشــدار داد که از 
پیش هرگونه تهدید حمله به تاسیســات 
هســته ای ایران، نگاهی به آینه بیندازد تا 
حد و اندازه واقعی خود را بفهمد. اسالمی 
در ادامه خاطر نشــان کــرد که ایران در 
راهبرد ملی خود هرگز به دنبال دستیابی 
به تسلیحات هســته ای نبوده و نخواهد 
بود. ایران کامال مطابق با استانداردها و در 
چارچــوب آژانس بین المللی انرژی اتمی 
عمل می کند. وی همچنین گفت که در 
تمامی برنامه های بازرســی که تاکنون از 
تاسیســات هسته ای در ایران انجام شده، 
هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته ای ایران 

مشاهده نشده است.

نماینده اصفهان: 

تجمع مطالبه گرانه کشاورزان 
مورد بهره برداری  سیاسی و 

راهزنی های امنیتی قرار نگیرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره 
به ناآرامی های دو روز گذشته در این شهر 
گفت: کســانی که دست به ایجاد ناآرامی 
زدند از کشاورزان نیستند و دشمنانی هم 
که به موج سواری روی موضوعات داخلی 
ایران دل بسته اند، آب در هاون می کوبند.

عباس مقتدایــی نماینده مردم اصفهان 
در مجلــس شــورای اســالمی، درباره 
اتفاق اخیر استان اصفهان، اظهار داشت: 
دشــمنان ایران از هــر موضوع به عنوان 
دســتاویزی برای تحــت تاثیر قراردادن 
فضای بین المللی ایران ســوء اســتفاده 
می کنند این در حالی اســت که در ایران 
مجموعه هــای صنفی همواره می توانند 
دیدگاه ها و رویکردهای خودشــان را به 

عنوان مطالبات صنفی مطرح کنند.
وی ادامــه داد: موضــوع اتفاقات اخیر 
اصفهان یك مبحث صنفی و مطالبه به 
حق عمومی مردم اصفهان بوده است که 
هیــچ کس نباید از آن بهره برداری های 
سیاســی کنــد، بلکه مــردم اصفهان 
آگاهانــه حرکت های خودشــان را در 
طــول ماه های گذشــته دنبال کردند و 
همچنین نماینــدگان مجلس مطالبه 
آنان را در باالترین ســطح مطرح کرده 
اند که نمونه آن جلسه روزهای گذشته 
نمایندگان با رئیس جمهور بوده اســت.  
نماینده مــردم اصفهان گفت: اهمیت 
مســئولین عالی کشــوری در رابطه با 
اعتراضــات اخیر مردم اصفهان نشــان 
می دهد که این موضوع برای مسئولین 
عالــی مهم اســت و قطعاً بــه دنبال راه 
حلی هستند که بتوانند رودخانه زاینده 
رود را همانند گذشــته ســیراب کند و 
در حــال پیگیری ایــن موضوع تا رفع 
حل مشکل هســتند. مقتدایی تصریح 
کرد: همچنین کشــاورزان در اصفهان 
به خوبی با شــناخت عمیق از شــرایط 
در عیــن پیگیــری مطالبات خود دقت 
کردنــد تا تجمــع مطالبه گرانه آن ها به 
دور از هر گونه بهره برداری های سیاسی 
یا راهزنی های امنیتی قرار نگیرد از این 
رو در تجمعــی که مردم اصفهان در پل 
خواجو داشتند صدای به حق خودشان 
را به گوش مســئوالن رساندند و پس از 
آن بعد از برگزاری چند جلسه تفاهماتی 
انجام شــد و سپس تصمیم گرفتند که 

محل تجمع را ترک کنند.

رئیس جمهور گفت: خارج شــدن همه شــهرها از وضعیت قرمز کرونایی از آثار تزریق 8۴ 
درصدی دوز اول و حدود 7۰ درصدی دوز دوم واکسن کرونا است و این کار باید تا رسیدن 

به شرایط مطلوب ادامه یابد.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
قدردانی از تالش و فداکاری کادر بهداشت و درمان و همه دست اندرکاران مقابله با کرونا و 
نیز همت و همراهی مردم در امر واکسیناسیون، اظهار داشت: خارج شدن همه شهرها از 
وضعیت قرمز کرونایی در این مقطع، از آثار تزریق 8۴ درصدی دوز اول و حدود 7۰ درصدی 
دوز دوم واکسن کرونا است و این کار باید تا رسیدن به شرایط مطلوب و اطمینان بخش 

ادامه یابد. وی همچنین بر تزریق دوز سوم واکسن برای کادر درمان و افراد مسن و دارای 
بیماری زمینه ای تاکید کرد و از شهرداری ها و مسئولین شهری خواست نسبت به رعایت 
اصول بهداشتی در ناوگان حمل و نقل بین شهری به ویژه مترو و اتوبوس حساس باشند.

رئیس با ابراز خرســندی از فراهم شــدن زمینه بازگشایی حضوری مدارس، تصریح کرد: 
بر اســاس گزارش های رســیده، تعدادی از مدارس از تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار 
نیستند که باید به سرعت پیگیری و برطرف شود. وی با تاکید بر جدیت و دقت در کنترل 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، گفت: کنترل تردد از مرزها به ویژه مرزهای شرقی کشور 

ضروری است و باید در کنار قرنطینه با دقت و حساسیت انجام شود.

رئیسی در ستاد ملی کرونا:

ضرورت کنترل تردد از مرزهای کشور

خبر ویژه

کمک های سازمان جهانی غذا 
به مردم افغانستان 

رئیس سازمان زنان اجتماعی 
برای زنان افغانستان می گوید 

کمکهای سازمان جهانی غذا 
باید ادامه پیدا کند؛ چون 

وضعیت نامساعد اقتصادی و 
بیکاری روز به روز در حال 

تشدید است/ایسنا 

مراسم یادبود فیدل کاسترو 
رهبر انقالب کمونیستی 
کوبا از سوی دانشجویان 
کوبایی در پنجمین سالگرد 
درگذشت او/ هاوانا/ 
رویترز

گزارش تصویری

 دورخیز همسر اوباما 
برای انتخابات ۲۰۲۴

برخی رســانه ها نتیجه یك نظرسنجی 
سراســری در آمریکا، دربــاره احتمال 
نامزدی »میشــل اوبامــا« در انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۲۰۲۴ گمانه زنی 

کردند.
 در شــرایطی کــه احتمال شــرکت یا 
عدم شــرکت »جو بایدن« در انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۲۰۲۴ آمریــکا 
همچنان در این کشــور خبرساز است، 
نظرسنجی ها در آمریکا از حمایت قابل 
توجه رای دهندگان دموکرات از همسر 

اوباما در این انتخابات حکایت دارد.
بنابر گزارش هیل، نظرسنجی مشترک 
وبگاه »هیل« و موسســه نظرســنجی 
»هریــس ایکس« نظــر آمریکایی ها را 
دربــاره نامزد هــای احتمالی دموکرات 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ این 
کشور در صورت عدم شرکت جو بایدن 
جویا شــد. نظر شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی نشــان می دهد که »کاماال 
هریس« معــاون رئیس جمهور آمریکا 
و »میشــل اوباما« همســر باراک اوباما 
رئیس جمهور اســبق دموکرات آمریکا 
در صــدر نامزد های احتمالی قرار دارند.
از شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
سوال شد که اگر جو بایدن در انتخابات 
حاضــر نشــود آن ها به چه کســی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ 

رای خواهند داد؟
کاماال هریس نفر دوم دولت جو بایدن 
توانسته با ۱۳ درصد آرا در صدر این 
نظرسنجی قرار بگیرد و میشل اوباما با 
۱۰ درصد در رده دوم قرار گرفته است.

به غیر از هریس و اوباما، ۶ سیاستمدار 
و چهره آمریکایی به عنوان نامزد های 
از   ۲۰۲۴ انتخابــات  احتمالــی 
حزب دموکرات هم در لیســت این 
نظرسنجی حضور داشتند، اما آن ها 
پنــج درصد یا کمتر از پنج درصد آرا 
را کسب کردند.این ۶ نفر به شرح ذیل 
هستند: »برنی سندرز، الیزابت وارن، 
کــوری بوکر، مایکل بلومبرگ، اندرو 

یانگ و پیت بوته جج«.

افشای توافق محرمانه 
رژیم صهیونیستی و قطر

روزنامــه عبری زبان گلوبز افشــا کرد 
قطــر طی توافقــی محرمانه بــا رژیم 
صهیونیســتی در نظر دارد یك منطقه 
 آزاد برای تجارت الماس و طال راه اندازی

 کند.
بــه گــزارش روزنامــه گلوبلــز رژیم 
صهیونیستی، تل آویو و دوحه به توافقی 
دربــاره تجارت الماس دســت یافته اند 
که قطر را قادر می ســازد به فهرســت 
کشــور هایی که حق تجــارت الماس را 
دارند، بپیوندد. قطر متعهد شــد که به 
تاجران الماس رژیم صهیونیستی اجازه 
دهد بدون مشــکل وارد دوحه شــوند و 
در صورت تمایل، دفاتر نمایندگی خود 
را ایجــاد کنند. این توافقنامه به امضای 
مقامات ارشــد وزارت خارجه دو طرف 

رسیده است. 
قطــر پس از ســال ها تحریم و مخالفت 
شدید با پیمان ابراهیم، به توافق تجاری 
با صهیونیست ها در زمینه الماس دست 
یافــت. اگرچــه این توافق به یك بخش 
تجاری مهم مربوط می شــود، اما نشان 
دهنــده وجود روابط مســتقیم بین دو 

طرف است. 

سوغات سید ابراهیم رئیسی از سفر به ترکمنستان چیست؟

مسافــــــــر عشـــــــق آباد
رئیســی در دومین ســفر خارجی 
خــود و به دعــوت رئیس جمهور 
ترکمنستان، به عشق آباد پایتخت 

ترکمنستان سفر می کند.
حجت االســالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیســی دیروز در دومین 
ســفر خارجــی خود بــه دعوت 
»قربانقلی بردی محمداف« رئیس 
جمهور ترکمنستان، در راس هیئت 
عالیرتبه سیاســی و اقتصادی عازم 
عشــق آباد، پایتخت ترکمنستان 

شد .
ســید ابراهیم رئیسی پیش تر و در 
شــهریور برای شرکت در نشست 
ســازمان شــانگهای به دوشــنبه 
تاجیکســتان ســفر کرده بود، در 
این ســفر الحاق رســمی ایران به 
سازمان شانگهای مورد توافق اعضا 

قرار گرفت.
به  نظر می رســد که با تاکید دولت 
ســیزدهم بر اولویت همسایگان در 
سیاســت خارجی، منطقه آسیای 
مرکــزی جایگاه ویــژه ای را در این 
چارچــوب به خود اختصاص دهد. 
در همیــن رابطه برنامه   ریزی برای 
دومین سفر خارجی رئیس جمهور 
ایــران باز هــم به یك جمهوری در 
آســیای مرکزی برای شــرکت در 
یــك پلتفرم منطقــه   ای، به خوبی 
نشان   گر ابعاد عملگرایانه سیاست 
خارجی همســایه    محور در دولت 

سیزدهم است. 
قرار است رئیس جمهور با حضور و 
سخنرانی در اجالس سران سازمان 
همکاری هــای اقتصــادی )اکو(، 
مواضــع و پیشــنهادات جمهوری 
اســالمی ایــران در زمینه تقویت 
مناســبات منطقه ای و بین المللی 
و بویژه رفع موانع و افزایش ســطح 
همکاری ها و تبــادالت اقتصادی 
کشــور های عضو ســازمان اکو را 

تشریح و تبیین خواهد کرد.

 هدف رئیسی از سفر به 
ترکمنستان چیست؟

مهدی خورسند کارشناس مسائل 
بین الملل درباره اهداف این ســفر 

بیــان کرد که  بعــد از اینکه آقای 
رئیســی برای حضور در اجالسیه 
ســازمان همکاری شــانگ های 
بــه محل اجــالس مــی رود و در 
اولیــن حضور بیــن المللی خود به 
تاجیکســتان سفر می کند، حاال از 
محلــی که دولت ســیزدهم اعالم 
کــرده که اولویت ما همســایگان 
هســتند این حضور شاید بتواند یخ 
روابطی که در طول ده سال گذشته 
بین دو کشــور ایجاد شده شکسته 
شــود. از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ 
حجم روابط ایران با ترکمنستان به 
یــك کاهش بیش از چهار درصدی 

رسیده است.
خورســند معتقد است که حضور 
در  کشــورمان  رئیس جمهــور 
اجالســیه ســازمان اکو می تواند 
یــخ روابط را بشــکند و فرصتی را 
بــرای ایران ایجــاد کند که ایران با 
همسایگان خود روابط بهتری برقرار 
کند و نشــان دادن عظم ایران برای 
حل مشکالت و سوء تفاهمات است. 
ایران تنها کشوری است که می تواند 
نیاز های ترکمنســتان را به راحتی 
رفع کند و تهران باید با دقت بیشتری 
به این روابط بنگرد؛ این سفر پیش 
از وقــوع نوید روز های خوب را برای 

روابط ایران و ترکمنستان می دهد؛ 
با توجه به ســفری که آقای رئیسی 
به تاجیکستان داشت و آن اتفاقات 
و مناســبات خود رخ داد و نشــان 
دادیــم که فضا در ایران تا حدودی 
دستخوش تغییر شده و دولت جدید 

اهل تعامل با همسایگان است.
به عقیده برخی کارشناسان به نظر 
می رسد در سفر اول رئیس جمهور 
به تاجیکســتان بخــش مهمی از 
اختالف نظرهــای دو کشــور طی 
سال های اخیر برطرف شده و انتظار 
می رود که با برگزاری دومین دیدار 
رئیسی با رئیس   جمهور ترکمنستان، 
اختالف   نظرها در مسئله بدهی   های 
ایــران و قیمت گــذاری گاز صادر 
شــده حل و فصل شــود. در عین 
حال، با از ســرگیری واردات گاز از 
ترکمنستان می توان با بخش زیادی 
از چالش های فعلی در افت فشار گاز 

در فصل سرما مقابله کرد.
در کنار این موضوع، آسیای مرکزی 
می تواند در سیاست خارجی دولت 
سیزدهم نقش   های راهبردی   تری را 
نیز ایفا کند. این منطقه به عنوان یك 
منطقه حائل بین ایران با روســیه و 
چیــن به عنوان یك »منطقه پل« 
نقش   آفرینی می کنــد. در صورت 

توسعه مناســبات اقتصادی ایران 
با این کشــورها، آسیای مرکزی به 
عنوان یك مســیر دسترسی بسیار 

مناسب معرفی می شود.

سهم ایران از بازار ترکمنستان 
چقدر است؟

ایران و ترکمنســتان دارای بیش از 
هزار کیلومتر مرز مشــترک بوده و 
دو کشــور دارای روابط خوبی بعد 
از استقالل ترکمنســتان از اتحاد 
جماهیر شــوروی در سال ۱۹۹۱ 
هستند. ایران جزو اولین کشور هایی 
بود که اســتقالل ترکمنستان را به 
رســمیت شــناخت. از آن به بعد 
دو کشــور روابط خوبی داشــته و 
در زمینــه اقتصادی، حمل و نقل، 
پیشــرفت های زیربنایــی و انرژی 

روابط خوبی داشته اند.
ترکمنستان دارای منابع بزرگ گاز 
است که آن را به کشورهای مختلف 
از جمله ایران صادر می کند و ایران 
بــا توجه به توانایــی علمی، فنی و 
تکنولوژیکــی که در این حوزه دارد 
می تواند برای اســتفاده از ظرفیت 
های بالقوه ترکمنســتان در حوزه 
نفت و گاز اقدام به عقد قراردادهای 
فنی و تکنولوژیك در صنعت نفت و 

گاز  نماید. این قرارداد ها می توانند 
روابط ایران و ترکمنستان را در حوزه 

نفت و گاز راهبردی نمایند.
از ســوی دیگر به واسطه اختالفات 
موجود بین ترکمنســتان و شرکت 
گازپــروم روســیه، شــرکت های 
ایرانی فرصت و توانایی خوبی برای 
جایگزینی با غول نفت و گاز روسیه 
در ترکمنستان را دارند، اگرچه این 
موضــوع بیش از هــر چیز دیگری 
تابعی از مناســبات سیاسی است تا  

زمینه های اقتصادی.
همچنین با توجه به برخی نیازهای 
انرژی ایران در حوزه برق به ویژه در 
فصول گرم سال در ایران و همزمان 
با افزایش مصرف برق، ترکمنستان 
گزینه مناســبی برای خرید انرژی 
مــورد نیاز در حوزه برق برای ایران 
اســت. این کشور به علت ظرفیت 
عظیمــی که در تولیــد برق دارد و 
مصرف پایین، هم گزینه مناســبی 
بــرای خریــد برق و هــم صادرات 
مجدد برق به کشــورهای همسایه 

ایران است.
وزارت انــرژی ترکمنســتان در 
گزارشی اعالم کرده بود که در نظر 
دارد با توجه به طرح توسعه صنعت 
برق این کشــور، تولید برق خود را 
تــا ۲7.۴ و ۳۵.۵ میلیارد کیلووات 
ساعت به ترتیب در سال  های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۳۰ افزایش دهد و این به معنای 
فرصتی مناســب برای ایران جهت 
خرید برق با هدف نیازهای داخلی 
و همچنیــن صادرات مجدد برق از 

ایران است.
ایــران در این میان می تواند نقش 
واسطه ای را در صادرات برق ایفا کند 
و نقش اتصال دهنده ی مازاد تولید 
ترکمســتان و تقاضای کشورهایی 
چون عــراق، افغانســتان، ترکیه، 

آذربایجان و ارمنستان را ایفا کند.
از سوی دیگر کشور ترکمنستان به 
شدت از نظر زیرساخت ها نیازمند 
توســعه و ساخت و ساز است و این 
ویژگی  ترکمنســتان می تواند به 
عنوان فرصتی برای شــرکت های 

ایرانی در نظر گرفته شود. 

کوتاه از سیاست

بین الملل
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3اقتصاد منتظر اعالم عمومی 
حقوق ها باشید

 گر چه طی ســال های گذشته الزام 
قانــون برای دسترســی عمومی به 
اطالعات حقــوق کارکنان اجرایی 
نشــده اســت ولی به اســتناد وعده 
اخیر معاون رئیس جمهوری باید به 
زودی ایــن اتفاق رخ دهد.در اجرای 
ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم توسعه، 
دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت 
حقوق و مزایا اســت و طی آن تمامی 
دستگاه های مشمول باید نسبت به 
اعالم میزان ناخالص پرداختی به هر 
یك از کارکنان اقدام کند، اما در همین 
بند قانونی تاکید شــده دولت امکان 
دسترســی برای نهادهای نظارتی و 
عموم مردم به این اطالعات را فراهم 
آورد.با این وجود در سال پایانی برنامه 
ششم توســعه حتی ورود اطالعات 
حقوقی از سوی دستگاه های مشمول 
در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود 
هم نکرده اند و در همین رابطه اخیرا 
با اعالم ســازمان اداری و استخدامی، 
شرط پرداخت حقوق، ورود اطالعات 
به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعالم شد.
وعده معاون رئیس جمهور برای 

دسترسی به اطالعات حقوق
اما دسترســی به اطالعات بر اساس 
قانون چگونــه خواهد بود موضوعی 
است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان 
اداری و اســتخدامی و معاون رئیس 
جمهوری-بــه نوعی وعده آن را داده 
است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته 
»دسترسی به اطالعات پرداختی ها 
بــرای نهادهای نظارتــی و عموم در 
قانون تکلیف شــده که انشــااهلل این 

اتفاق صورت می گیرد.«
دولت دوازدهم که اعالم نکرد

این وعده در حالی مطرح شــده و به 
مطالبــه ای در اجرای قانون شــفاف 
سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که 
در دولت قبل با وجود درخواست هایی 
کــه در اجرای این بند از قانون برنامه 
ششــم توسعه وجود داشت،  سازمان 
اداری و استخدامی اعالم کرده بود که 
با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است 
اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به 
ایــن اطالعات بــوده و نه مجوز آن را 
دارد که سامانه را برای عموم باز کند.
انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و 
استخدامی- این موضوع را مشروط به 
موافقت دولت دانسته و تاکید داشت 
که تصمیم گیری درباره دسترســی 
عموم بــه اطالعات حقوقی مدیران 
به دولت بســتگی دارد و هر زمان که 
این مجوز را  صادر کند، دسترســی 
بــه اطالعات پرداختی مدیران فعال 

خواهد شد.
 دولت سیزدهم 

به قانون عمل می کند؟
به هر حال اینکه در صورت تکمیل 
فرآیند اطالعاتی حقوق دستگاه ها 
در ســامانه ثبت حقــوق و مزایا، 
دولت فعلی به قانون عمل خواهد 
کرد و وعده رئیس سازمان اداری 
و استخدامی تا چه حد عملیاتی 
خواهد شــد هم به نوعی به انجام 
تعهد دولت به اجرای قانون برنامه 

ششم توسعه بستگی دارد.

گزارش

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

الگوی کشت در اصفهان 
نهایی شد

معــاون امــور آب و خاک وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفت: الگوی 
کشــت در استان اصفهان، کاماًل 
نهایی شــده و به تایید شــورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان 

رسیده است.
 علیمــراد اکبری بــا بیان اینکه 
الگوی کشــت کشور آماده و فاز 
نخســت آن در پاییز وارد مرحله 
عملیاتی شــده است، افزود: این 
الگــو در چهار ســناریو از جمله 
ســناریوهای کم آبی شدید، کم 
آبی متوســط، کــم آبی خفیف و 

نرمال آماده شده است.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای 
الگوی کشــت، الزاماتی از جمله 
منابع مالی، همکاری همه دستگاه 
ها و سازمان ها و مسئوالن استان 
و کشــور الزم است, اضافه کرد: 
الگوی کشت در استان اصفهان، 
سازگار با شرایط حوزه زاینده رود 
آماده شــده و وزارتخانه هم آماده 
اجرای این الگو اســت مشروط بر 

اینکه الزامات آن تامین شود.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی 
خاطرنشان کرد: موضوع آبیاری 
تحت فشــار در حوضــه زاینده 
رود بــا جاهــای دیگــر متفاوت 
است ســامانه های نوین آبیاری 
در حوضــه زاینده رود و عملیات 
تجهیز و نوســازی به نحوی انجام 
شــده که االن راندمــان آبیاری 
باالی 7۰ درصد اســت؛ متوسط 
راندمان آبیاری در کشــور ما ۴۵ 
درصد اســت که این شــرایط با 
مشــارکت مــردم منطقه و بهره 

برداران محقق شده است.
وی تصریــح کــرد: مــا بهترین 
کشاورزان را در حوضه زاینده رود 
داریم کشــاورزان حوضه زاینده 
رود از نظر خرد علمی، فناوری و 
آموزش آمادگی پذیرش هر گونه 

نوآوری را دارند.
اکبــری گفت: آبیاری مدرن را در 
جایــی می توان انجام داد که آب 
پایدار داشــته باشــد و ما در سد 
زاینــده رود آب پایدار نداریم یا 
منابــع آب کامل نداریم و امکان 
توسعه سیســتم های مدرن در 
جاهایــی که آب پایــدار وجود 
ندارد امکان پذیر نیست بنابراین 
به سمت تسطیع لیزری، تجهیز و 
نوسازی، انتقال آب با لوله و شبکه 

های کم فشار رفتیم.
وی افــزود: االن در کل پروژه ها 
ساالنه قسمتی از منابع خودمان 
را برای ارزیابی پروژه ها به صورت 
مــوردی در داخل مزرعه هزینه 
می کنیم و آنچه که اتفاق افتاده 
موجب شده که کارآیی آبیاری را 
به طور متوســط در سیستم های 
مدرن آبیاری از ۴۵ درصد تا 7۵ 

درصد برسانیم.

 بخشنامه جدید بانك مرکزی 
امــروز وضعیــت بــازار ارز را 
دســتخوش تغییــری جدی 
کرد و خریداران از سهمیه ای 

دست خالی ماندند.
 بانــك مرکــزی بــا ابــالغ 
بخشنامه ای شــرایط جدید 
خریــد دالر و یــورو را اعالم و 
تنهــا مصارف ۲۵ گانه اعالمی 
را مجــاز به اســتفاده زازا این 

سهمیه دانست.
میــزان ارز تخصیصــی برای 
مصــارف ۲۵ گانــه برابر با دو 
هزار یورو یا ۲۲۰۰ دالر است. 
البته در موردی استثنایی این 
سهمیه به ۲۲۰۰ دالر افزایش 

یافته است.
تخصیص ارز در سرفصل های 
خدماتی شامل ارز مسافرتی، 
زیارتی، درمانی، دانشــجویی 
هزینــه  دانش آمــوزی،  و 
هواپیمایــی  شــرکت های 
ایرانــی، هزینه شــرکت های 
بیمه ایرانی، هزینه شرکت در 
نمایشگاه های خارجی، هزینه 
حقــوق و مزایــای کارکنان 
خارجــی شــاغل در ایــران، 
راننــدگان ترانزیت، برگزاری 
همایش هــای بیــن المللی و 
اعطــای جوایز جشــنواره ها، 
و  علمــی  آزمایش هــای 
گواهینامه هــای بین المللی، 
خریــد امتیاز پخــش فیلم، 
فرصــت مطالعاتــی، حــق 
در  ثبت نــام  و  عضویــت 
سازمان های بین المللی و چاپ 
مقاالت علمی، شــرکت های 
اعزام کننــده زائران به عتبات 

عالیات و عمره مفرده، ثبت نام 
در آزمون هــای بین المللــی، 
حق الوکالــه دعاوی خارجی، 
هزینه اشــتراک شبکه های 
اطالعاتی، شرکت در دوره های 
آموزشــی و پژوهشی خارج از 
کشور، شــرکت در امتحانات 
علمــی و تخصصــی خارج از 
کشــور، خدمات کنســولی 
ســفارتخانه های خارجــی، 
هزینه های ارزی شرکت های 
گردشــگری،  و  مســافرتی 
هزینه هــای حمل و ترانزیت 
و توزیع محموله های پســتی 
و تبدیــل مانده ریالی ناشــی 
از خریــد ارز اتبــاع خارجی و 
ارز مأموریتی، کما فی السابق 
و بــدون تغییــر در شــرایط 
فــروش ارز ادامه دارد، ضمن 
اینکه میزان ارز مســافرتی و 
ارز موردنیاز برای شــرکت در 
دوره های آموزشی و پژوهشی 
نیــز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ 

یورو افزایش یافته است.
ابالغ این بخشنامه سبب شد 
شــرایط برای خریــداران ارز 
تغییر نماید. تا پیش از این در 

دست داشتن دو کارت بانکی 
و کارت ملــی، برای خرید ارز 
کافی بود و همین امر ســبب 
شده بود بازار اجاره کارت ملی 
برای استفاده از ارز سهمیه ای 

داغ باشد.
افزایــش شــدید تقاضــا در 
هفته های گذشــته سبب شد 
قیمت در بازار آزاد پیشــروی 
کــرده و مــرز ۲۹ هزار تومان 
نیز شکســته شود. در آخرین 
روز هفتــه گذشــته برخــی 
معامله گــران حتی دالر را به 
قیمت ســی هــزار تومان در 
کنار خیابان می فروختند، اما 
با ابالغ بخشنامه جدید، حجم 
تقاضای خرد برای اســکناس 

ارزی فروکش کرد.
گزارش میدانی خبرآنالین از 
فردوسی و سبزه میدان نشان 
می دهــد همچنــان ازدحام 
برای خرید دالر باالســت، اما 
تنها کسانی می توانند نسبت 
بــه خرید ارز اقــدام کنند که 
مدارک اعالمی را در دســت 
داشــته باشند. یك صراف در 
پاســخ به خبرنــگار ما درباره 

مــدارک مــورد نیــاز گفت: 
کارت ملــی، دو کارت بانکی 
برای تســویه پول و همچنین 
پاســپورت، ویزای درج شده 
در پاســپورت به همراه بلیت 
مــدرک الزم بــرای خرید ارز 

است.
وی گفت: طبــق اعالم بلیت 
نبایــد به صورت کپــی ارائه 
شــود بلکه بلیت چاپ شــده 
با ســربرگ آژانس مسافرتی 
مورد تایید اســت. به گفته وی 
از اولین ســاعات امروز فروش 
ارز به کسانی که بلیت ندارند، 
متوقف شده و همین امر حجم 
خریداران را به شــدت کاهش 

داده است.
اغلــب صرافــان در گفتگو با 
خبرنــگار ما تاکیــد دارند که 
قیمــت ارز در روز هــای اتی 
در صورت عدم تغییر شــرایط 
رونــدی کند، اما کاهشــی را 

تجربه می کند.
 عقب نشینی قیمت ها 

در بازار آزاد
به موجب بخشنامه جدید بانك 
مرکزی، بازار غیرقانونی اجاره 

کارت ملی به طور کامل امروز 
از کار افتاد. بررســی ها نشان 
می دهد کاهش تقاضای خرید 
ارز توسط سرمایه گذاران خرد 
سبب شد قیمت ها در بازار آزاد 
نیز با عقب نشینی مواجه شود.
تا زمان تنظیم این گزارش در 
نیمه روز قیمت هر دالر در بازار 
آزاد به ۲8 هزار و ۲۰۰ تومان و 
بهــای هر دالر در صرافی های 
بانکی به ۲7 هزار و ۱۰۰ تومان 

کاهش یافت.
فعاالن بازار معتقدند این اقدام 
در روز های آتی حجم معامالت 
خرد اسکناسی را بیش از پیش 

کاهش خواهد داد.
در  ارز  قیمــت  تفــاوت 
صرافی هــای بانکــی و بازار 
آزاد، انگیزه باالیی به برخی 
سرمایه گذاران خرد می داد 
تا با اســتفاده از تفاوت هزار 
تــا دو هزارتومانی قیمت ها 
بــا خرید دالر، ســودی در 
محدوده دو تا چهار میلیون 
را از آن خــود کننــد. اجاره 
کارت ملی در روز های اخیر 
تا ششــصد هزار تومان نیز 

افزایش یافته بود.
تغییــر شــیوه فــروش ارز 
مســافرتی اولیــن گام عملی 
برای بازار ارز تلقی می شــود. 
دولــت پیش تــر نیــز تالش 
داشت با تغییر مکانیزم عرضه 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نســبت به 
مدیریت بــازار ارز اقدام کند. 
بــه گفته وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، امــا حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به تعویق افتاده است.

با بخشنامه جدید بانک مرکزی؛

بازار اجاره کارت ملی کساد شد

 نرخ ارز و سکه در هفته ای که گذشت روند صعودی 
داشت، البته برخی از فعاالن این بازار چنین روندی را 
پیش بینی کرده بودند که نرخ ارز و سکه شاهد افزایش 
قیمت خواهد شد.اما باید به این نکته توجه داشت اکه 
این روند صعودی باشیب تند همراه نبود.  به طور کلی 
دالر در بازار آزاد در هفته قبل حدود ۳/۲ درصد رشد 
قیمــت را تجربــه کرد و در حدود نرخ ۲8 هزار و 8۰8 
تومان ایستاد، یورو نیز همسو با قیمت دالر با افزایش 
نرخ همراه بود و حدود ۳/۱ درصد به ارزش آن افزوده 
شد و آخرین نرخ معامالتی آن در هفته گذشته ۳۲ 
هزار و ۳۳7 تومان ثبت شــد.رضا زنگویی کارشناس 
اقتصادی در مورد وضعیت نرخ ارز در روزهای آینده 
گفت:باتوجه به اینکه دولت بر سیاست نادرست فروش 
اوراق تیکه کرده است احتماال به زودی شاهد شتابان 
ارزدر بازار خواهیم بود و انتظارات تورمی در کشــور 
شــکل بگیرد. امیدواریم دولت بتواند با فروش نفت 
و یــا راهکارهایی ، حفظ تعــادل در ترازنامه تجاری 

پیش بگیرد.
او افزود: با افزایش نرخ ارز و تورم ریسك هایی وارد بازار 
می شود که همه کاالهای سرمایه ای از جمله ارز دچار 

افزایش نرخ بیشتری می شود. منطقعا دولت باید به 
سمت کوچك سازی  خود حرکت کند تا مخارج دولت 
کمتر شود از طرف دیگر  یارانه ها افزاد پردرآمد  حذف 
شود تا به توسعه کشور کمك کند. تا زمانی که سیاست 
فروش اوراق ادامه داشــته باشد انتظارات تورمی دور 
از انتظار نخواهد بود. محمد کشتی آرای نایب رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، در مورد وضعیت بازار طال در روز های 
آینده، گفت: در طول هفته گذشته قیمت ارز برخالف 
کاهش انس جهانی به طور متوسط یك هزار تومان 
افزایش داشــت  و  برای ســکه و طال افزایش قیمت را 
داشتیم، البته تقاضایی در بازار ایجاد نشد و معامالت 
و داد و ستدها در حد معمول بود.او افزود: حباب سکه 
با ۶۰ هزار تومان افزایش در روز پنجشــنبه به ۲8۰ 
هزار تومان برای هر قطعه سکه رسید در حالیکه اول 

هفته حباب سکه ۲۲۰ هزار تومان بود.
کشتی ارای تصریح کرد: در روزهای  اخیر متغییر های 
وابســته به نرخ ســکه و طال به سرعت در حال  تغییر 
اســت  که موجب می شود نتوانیم بازار را پیش بینی 
کنیم بنابراین اظهار نظر در مورد کاهش و افزایش نرخ 

امری اجتناب ناپذیر است. او گفت: با توجه به اینکه 
وضعیت بازار روند مشخصی ندارد بنابراین خریداران 
ریسك نمی کنند و از سوی دیگر چون تقاضا افزایش 
نیافته اســت، فروش و نقدینگی واحدها نیز کاهش 
داشته است  بنابراین به دلیل نبود نقدینگی واحدها 
خرید نمی کنند.شــریفی در پاسخ به این پرسش که 
پیش بینی می شود کدام صنایع در هفته آینده پیشتاز 
باشند؟ گفت: با توجه به برگزاری دور جدید مذاکرات 
برجام بعد از ماه ها توقف در ۲۹ نوامبر )8 آذر ماه( در 
صورتی که خبرهای مثبت و امیدوار کننده در مورد 
توافق جدید از این مذاکرات به گوش برسد بیشترین 
تأثیــر ایــن خبر بر روی گروه خودرویی و گروه بانکی 

خواهند بود.
او اظهار کرد: از طرفی بحث لغو قیمت گذاری دستوری 
در گروه خودرویی که با اتفاقات ضد و نقیضی همراه 
بوده و تصمیم گیری در مورد آن به آینده موکول شد، 
می تواند بر این صنعت تاثیرگذار باشــد. نکته جالب 
اینکه روز  چهارشنبه سهام های صنعت خودرو مورد 
توجــه خریــداران قرار گرفت و افزایش تقاضا در این 

گروه را شاهد بودیم.

ارز و سکه گران می شود؟

خودرویی ها و بانکی ها گوش به اخبار برجام

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

 دبیرکل انجمن 
کارفرمایان پاالیشی:

 تعمیرات پاالیشگاه ها
علت اصلی کاهش تولید 

بنزین است
صنفــی  انجمــن  کل  دبیــر 
کارفرمایــان صنعــت پاالیش با 
اشاره به ۳ دلیل کلی کاهش تولید 
بنزیــن گفت: امکان جایگزینی و 
افزایش تولید بنزین در کشــور 
وجــود دارد ولی افزایش ظرفیت 
پاالیشــی نیازمنــد برنامه ریزی 
اســت.در روزهای گذشته جلیل 
ساالری، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش در نشست خبری 
خــود گفت: میزان مصرف بنزین 
در آبــان ماه ۹۰ میلیون لیتر در 
روز و میزان تولید بنزین کشــور 
حــدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز 
اســت. با توجه بــه اینکه پیش 
از ایــن ظرفیــت ۱۱۵ میلیون 
لیتــری در تولیــد بنزین به ثبت 
رسیده بود، حرف و حدیث هایی 
دربــاره علل کاهش تولید بنزین 
در کشــور منتشر شد.در همین 
راســتا ناصــر عاشــوری، دبیر 
کل انجمن صنفــی کارفرمایان 
صنعت پاالیــش در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره علت کاهش 
تولید بنزین در کشــور گفت: در 
حــال حاضر آمار دقیقی از تولید 
بنزین پاالیشــگاه ها ندارم ولی به 
طــور کلی کاهش تولید بنزین یا 
سایر فراورده ها به دالیل مختلفی 
می توانــد رخ دهد و حاصل یك 
دلیل تنها نیست.وی افزود: یکی 
از دالیل اصلی که می تواند باعث 
کاهش تا ۲۹ درصد باعث کاهش 
شود، اوورهال یا همان تعمیرات 
اساســی پاالیشــگاه ها است. به 
طــور مثال در روزهای گذشــته 
ما از پاالیشــگاه های بندرعباس 
و اراک بازدید کردیم و مشــاهده 
کردیم که چگونه بیش از ۲ هزار 
نفر این پروژه سنگین را در کمتر 
از یــك ماه باید انجام دهند.دبیر 
کل انجمن صنفــی کارفرمایان 
صنعــت پاالیش ادامه داد: افزون 
بر این دلیل باید توجه داشت که 
پاالیشــگاه ها ۶ فراورده اصلی و 
بیش از ۴۰ فراورده ویژه را تولید 
می کننــد که در حالت عادی هم 
بعضی وقت ها دســتور میاید که 
تولیــد یك محصول مانند بنزین 
را کــم کنیــد و فالن محصول را 
افزایــش دهید. این بحث با توجه 
به نیاز کشــور تعیین می شــود.
عاشــوری در تشــریح دلیــل 
ســوم گفــت: همچنین ظرفیت 
ذخیره ســازی انبارها هم از دیگر 
دالیلی اســت که باعــث تغییر 
در تولید پاالیشــگاه ها می شود. 
بــه طــور مثال گاهــی ظرفیت 
ذخیره ســازی لوبکات یا VB پر 
می شود و مســئولین پاالیشگاه 
تصمیــم می گیرد کــه فراورده 
دیگــری را جایگزیــن کند.وی 
در پاســخ به این ســوال که آیا با 
توجه به افزایش مصرف در پایان 
سال، امکان افزایش تولید بنزین 
وجود دارد یا خیر، پاســخ داد: در 
پاالیشگاه ها می توانیم فراورده ها 
را بــا هــم جایگزیــن کنیم ولی 
امــکان افزایــش ظرفیت نهایی 

تولید وجود ندارد .

 هند اوپک پالس را 
به توپ و تشر بست

وزیر نفت هنــد در اظهاراتی 
که بیانگــر عصبانیت فزاینده 
از اوپــك پــالس بــرای عدم 
افزایــش تولیــد بــود، اعالم 
کرد کشــورهای تولیدکننده 
نفــت نمی تواننــد از مصرف 
کننــدگان بــاج گیری کنند.

هند که سومین مصرف کننده 
و واردکننده بزرگ نفت جهان 
اســت، حــدود 8۵ درصد از 
نیازهای نفتی خود را وارد می 
کند و از افزایش قیمتها نفت به 
شدت آسیب دیده است. با این 
حال قیمتهای نفت روز جمعه 
تحت تاثیر شناسایی واریانت 
بســیار مســری اومیکــرون 
در آفریقــای جنوبی، ریزش 
ســینگ  کردند.هاردیــپ 
پــوری، وزیــر نفــت هند در 
رویداد صنعتــی اظهار کرد: 
کشــورهای تولیدکننده نمی 
تواننــد به دالیــل مختلف از 
کشورهای مصرف کننده باج 
گیری کنند.این کشور مکررا 
از اوپك پالس خواســته است 
تولیــدش را برای مهار قیمتها 
افزایــش دهد. وزیر نفت هند 
در آســتانه دیدار هفته جاری 
اوپــك پالس که در جریان آن 
سیاســت تولید بازبینی می 
شــود، این تولیدکنندگان را 
مقصــر پایین ماندن عرضه از 
تقاضا خوانــد.وی در رویداد 
دیگــری کــه بــه میزبانــی 
ریپابلیك تی وی برگزار شــد، 
گفت: قیمتهای نفت توســط 
عربســتان ســعودی، امارات 
متحــده عربی و روســیه در 
لــوای اوپك پالس تعیین می 
شوند.پوری به زبان هندی در 
نشســت اقتصادی هند که به 
میزبانــی ریپابلیــك تی وی 
برگزار شــد، اظهار کرد: آنها 
عرضه را پایین تر از تقاضا نگه 
داشته اند. آنها می گویند این 
وضعیــت برای یــك تا دو ماه 
موقتی خواهد بود و پس از آن 
میزان عرضه موجود بیشتر از 
تقاضا می شــود. هند با وجود 
اقدامــات برنامه ریزی شــده 
بــرای رفتن به ســمت انرژی 
ســبز، به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال 
آینــده همچنان عامل مهمی 
در تقاضــای جهانــی بــرای 
انــرژی خواهد بود. اگر احیای 
اقتصــادی جهانــی تضعیف 
شــود، در ایــن صورت به چه 
کسی نفت خواهید فروخت؟ 
هند سه شنبه هفته گذشته به 
همراه سایر کشورهای مصرف 
کننده بزرگ نفت شامل چین، 
ژاپــن، کره جنوبــی و آمریکا 
برنامه هایی را برای آزادسازی 
نفت از ذخایر اســتراتژیك با 
هــدف پایین بــردن قیمتها 
اعــالم کردند.پــوری گفت: 
آزادســازی نفــت از ذخایــر 
استراتژیك خواه نمادین باشد 
یا خیر، نمی دانم، اما یك اقدام 

بسیار متهورانه است.

نفت و انرژی 4

ســیمانی ها درخواست بدهند 

 مشکلی برای 
تامین سوخت نیست

تامین ســوخت مورد نیاز صنایع، 
جزو وظایف وزارت نفت است اما به 
دلیل اینکه تامین گاز بخش خانگی 
در اولویت قرار دارد، سوخت رسانی 
بــه صنایــع و نیروگاه ها از طریق 
سوخت مایع انجام می شود.محدود 
کردن گازرسانی به صنایع ابتدا به 
صنعت سیمان و پتروشیمی و بعد 
از آن بــه صنایع فوالد رســید، اما 
تامین ســوخت مورد نیاز از طریق 
ســوخت جایگزین از سوی وزارت 
نفت ادامــه دارد تا توقف تولیدی 
در ایــن صنایــع اتفــاق نیافتد، 
فاطمه کاهی- ســخنگوی شرکت 
ملــی پخش فــراورده های نفتی 
در ایــن رابطه گفــت: در صورت 
قطــع گاز، کارخانه های ســیمان 
می تواننــد درخواســت دریافت 
ســوخت مایع مورد نیاز خود را در 
سامانه سدف ثبت کنند.وی اظهار 

کرد: به صنایع سیمان اخطار قطع 
گاز داده شــده و برای اینکه آن ها 
بتوانند ســوخت مایــع دریافت 
کنند باید حتما درخواســت خود 
را در سامانه سدف ثبت کنند و به 
صورت اعتباری شرکت ملی پخش 
نفــت کوره را با قیمت گاز طبیعی 
در اختیــار آن ها قرار می دهد.وی 
بــا بیان اینکه بــه میزان ظرفیت 
مخازن ســوخت مایع، سوخت در 
اختیار آن ها قرار می گیرد، گفت: 
صنایــع مخازنی را بــرای ذخیره 
سازی سازی سوخت جایگزین در 
اختیــار دارنــد که به همان میزان 
سوخت مایع در اختیار آن ها قرار 
می گیرد.وی با تاکید بر اینکه هیچ 
مشکلی از نظر تامین سوخت مایع 
وجود ندارد، تصریح: صنایع حتما 
باید درخواســت خود را ثبت کنند 

و بعد سوخت بگیرند.

ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس :

 سامانه هوشمند سوخت 
گام باید به روزرسانی شود گام به 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: پروتکل 
هــای ارتباطی و تجهیزات مکانیکی 
در سامانه هوشمند سوخت نیازمند 
به روزرســانی بوده کــه باید گام به 
گام اجرایی شــود.مصطفی نخعی 
، با اشــاره به ضرورت به روزرســانی 
سامانه هوشمند سوخت، بیان کرد: 
متاسفانه سیستم های فعلی تناسبی 
با تکنولــوژی روز ندارند. ما در دهه 
8۰ ایــن تجهیزات را متناســب با 
تکنولــوژی روز در جایگاه ها نصب 
و راه انــدازی کردیــم. امــا در طول 
این ســال ها به ســراغ بهینه سازی 
و بهبود شــرایط ســامانه هوشمند 
ســوخت نرفتیم.وی در ادامه اظهار 
کرد: این ســامانه هوشمند در طول 
این ســال ها خدمــات زیادی برای 
کشــور داشته اســت اما اکنون این 
ســامانه آسیب پذیر شده است. باید 

از تکنولــوژی های جدیــد در این 
زمینه اســتفاده شود. پروتکل های 
ارتباطی در جایگاه ها نیز نیازمند به 
روزرسانی است. حدود ۳ سال پیش 
پروژه جدیدی در ســامانه هوشمند 
ســوخت برای به روزرسانی پروتکل 
هــای ارتباطی راه اندازی شــد که 
توفیقاتــی نیز داشت.ســخنگوی 
کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی در ادامــه تصریح کرد: در 
حملــه ســایبری که اتفــاق افتاد 
جایگاه هایی کــه از این تکنولوژی 
ارتباطی جدید اســتفاده می کردند 
با قطعی مواجه نشدند و ارتباط آنان 
برقرار بود. به روزرسانی این سیستم 
نیازمند زمان است که باید از پروتکل 
های ارتباطی آغاز شده و سپس گام 
بــه گام جلو برود. در فازهای بعدی 
نیز تجهیزات مکانیکی این ســامانه 

نیازمند به روزرسانی است.

گذارد  گذاری به حوزه انرژی تاثیرات منفی می  عدم سرمایه 

! وضعیت کشنده تر از قطعی گاز
دومینوی ســیاه ســرد شدن 
هــوا، افزایش میــزان مصرف 
گاز، کمبــود گاز در کشــور، 
اولویــت تامیــن گاز بخــش 
خانگی، اســتفاده نیروگاه ها از 
سوخت دوم، قطعی گاز صنایع 
و آلودگی هوا امسال هم درحال 
تکرار است و ابر سیاه آن بر سر 
مردم و صنایع که عمدتا بورسی 
هستند ســایه انداخته است. 
ســناریوی پر چالشی که یك 
تحلیلگر بازار ســرمایه ضمن 
تشــریح دالیل آن به تشــریح 
تاثیــر قطعــی گاز صنایــع بر 
بازار سرمایه پرداخت و عنوان 
کــرد که ابهامات موجود پیش 
روی ایــن بــازار، از قطعی گاز 
صنایع و شــرکت های بورسی 
نیز کشــنده تر اســت!روز به 
شــریعتی ، با بیان اینکه ایران 
از نظر ذخایر گازی دارای رتبه 
دوم در دنیــا اســت و بیش از 
۱7 درصــد ذخایر گازی جهان 
به ایران اختصاص دارد، اظهار 
کــرد: با توجه به این موضوع و 
درحالــی که باید ایران یکی از 
مهمتریــن صادرکنندگان گاز 
در جهــان باشــد، انتظار نمی 
رود در زمینــه گاز با مشــکل 

مواجه شود.

تاثیرات منفی عدم سرمایه 
گذاری بر حوزه انرژی

وی ادامــه داد: می توان گفت 
مهــم ترین دلیلی که کشــور 
در ایــن زمینه بــه این نقطه 
رســیده، عدم سرمایه گذاری 
در صنعت گاز اســت. قاعدتا 
زمانــی که ســرمایه گذاری 

صــورت نگیــرد، نمی توان از 
۳۰ میلیارد مترمکعب ذخایر 
گازی برداشــت کــرد. طبق 
آمارهــا، مصرف روزانه گاز در 
کشور 7۰۰ میلیون مترمکعب 
بوده که ســهم خانگی حدود 
۲۰۰ میلیون مترمکعب است. 
مصرف بخــش خانگی تقریبا 
۶ برابــر از ســرانه مصرف دنیا 
باالتر اســت!این تحلیلگر بازار 
سرمایه با تاکید بر اینکه ایران 
همیشــه قابلیت صادرات گاز 
بــه کشــورهای همســایه را 
داشــته است، گفت: از آنجایی 
که ســرمایه گــذاری مجدد 
انجام نشــده است به نقطه ای 
می رسیم که نشانه های آن از 
ســال گذشته کم کم مشهود 
شــده و به نظر می رسد از سال 
۱۴۰۴ اگــر ســرمایه گذاری 

مجــدد صورت نگیرد، عمال با 
کمبود گاز مواجه خواهیم شد. 
البته این عدم سرمایه گذاری 
در حوزه های دیگر از جمله آب 
و برق نیز قابل مشــاهده است.

شــریعتی درمورد اینکه چرا 
ســرمایه گذاری مجدد وجود 
ندارد، توضیح داد: از یك طرف 
جذابیت سرمایه گذاری برای 
بخش خصوصی وجود ندارد و 
از طرف دیگــر، از آنجایی که 
دولــت نتوانســته نفت صادر 
کند، ســرمایه اضافــه برای 
ســرمایه گذاری ندارد و فقط 
می تواند خرج روزمره کشور را 
تامین کند. در چنین شرایطی 
انتخاب مسیر درست از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. یعنی 
یارانه انــرژی را حذف و افراد 
نیازمند را شناســایی کنند و 

اینطور نباشــد که گاز و برق و 
آب برای همه مردم به صورت 
یکپارچه ارزان باشــد، باید از 
افرادی که پرمصرف هســتند 
و درامد باالیــی دارند قیمت 
واقعــی گرفته و به افرادی که 
ضعیف تر هستند یارانه نقدی 
داده شــود. شــریعتی افزود: 
مشابه اتفاق مذکور در زمستان 
می افتد. لیســتی برای قطعی 
گاز برخــی صنایع فوالدی و 
ســیمانی تهیه شده و احتماال 
دامنه آن به پتروشیمی ها هم 
می رســد. به عبارت دیگر در 
بــازار ســرمایه تحلیلگران به 
ســمتی مــی روند کــه برای 
تولیــد یك شــرکت به جای 
۱۲ مــاه، ۱۱ مــاه می بینند. 
البتــه این اتفــاق در مجموع 
احتمــاال به درامد شــرکت 

آسیب جدی نمی زند، زیرا به 
همان میزانی که کمبود عرضه 
یــا تولیــد رخ می دهد قیمت 
محصوالت رشــد مــی کند.
وی درمورد قیمت ســیمان و 
فوالد توضیح داد: در تابستان 
که برق صنایع ســیمانی قطع 
شــد، قیمت ســیمان پاکتی 
تیــپ دو تا بیش از ۱۰۰ هزار 
تومان رشــد کرد و حتی باعث 
اعتراض برخی شــد که دلیل 
آن را عرضه ســیمان در بورس 
کاال می دانستند. درحالی که  
مکانیزم بورس اینطور اســت 
که اجــازه میدهــد عرضه و 
تقاضا قیمــت را تعیین کند. 
این درحالی اســت که میزان 
تولید شرکت های سیمانی در 
تابســتان کمتر شد. این اتفاق 

در زمستان نیز رخ می دهد. 
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5بانک و بیمه
اخبار

با یک سپرده، ۳ بار وام 
قرض الحسنه بگیرید

با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشتی 
و اقتصادی مردم، این بانك طرح »۳ 
در یك« را ارائه کرده که شــخص را 
قادر می سازد سه بار وام قرض الحسنه 
دریافت کند. در این طرح متقاضیان 
به واسطه تودیع مبلغی در چارچوب 
ســپرده بانکداری اجتماعی شــعب 
می توانند از ۳ فقره تســهیالت بانك 
مطابق شــرایط و ضوابــط مربوطه 
بهره منــد شــوند. تســهیالت اول 
معــادل مبلــغ واریزی شــخص به 
صنــدوق اجتماعی بانــك خواهد 
بود. تســهیالت دوم کــه همزمان با 
تســهیالت اول پرداخت می شــود، 
معــادل ۵۰ درصــد مبلــغ واریزی 
شخص و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال 
است که به صاحب سپرده یا بستگان 
درجــه یك وی تعلق می گیرد. بعد از 
تسویه این دو وام و با احتساب امتیاز 
حاصل از بازگشت اقساط تسهیالت 
بانکداری اجتماعی، وام ســوم نیز تا 
سقف مجاز بانك به صاحب سپرده یا 
افراد معرفی شده از طرف وی پرداخت 
می شــود. کارمزد تسهیالت اول تنها 
یك درصد در ســال است. تسهیالت 
مرحله دوم نیز از محل منابع بانك و 
با کارمزد ۴ درصد در ســال پرداخت 
می شود. مدت بازپرداخت اقساط هر 
یك از تســهیالت مرحله اول و دوم 
حداکثــر ۶۰ ماه، به صورت مســتمر 
متوالــی ماهانــه اســت. در رابطه با 
تســهیالت سوم نیز الزم است بدانید 
که این تســهیالت بســته به میزان 
امتیاز میانگین کســب شده مشتری 
و با کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت 
حداکثــر ۶۰ ماه پرداخت می شــود. 
بانك مهر ایران به عنوان نخســتین 
و بزرگ تریــن بانك قرض الحســنه 
کشــور امیدوار است با گسترش سبد 
محصوالت خــود بتواند به نیازهای 
اقشــار مختلف جامعه برای دریافت 
تسهیالت قرض الحســنه با شرایط 

منعطف پاسخ دهد.

 بیش از ۲۱هزار نفر 
 از بانک مهر ایران 
وام ازدواج گرفتند

مدیرعامــل بانك مهر ایران گفت: از 
ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۲۱ 
هزار و ۶8۴ نفر از بانك مهر ایران وام 
ازدواج دریافــت کرده اند. مدیرعامل 
ایــن بانك همچنین گفــت: ارزش 
تســهیالت پرداخت شده بانك مهر 
ایــران در حوزه ازدواج تا این برهه از 
سال جاری به ۱8هزار و ۴۳۲ میلیارد 
ریال می رسد. اکبری در همین رابطه 
افزود: بانك مهر ایران در سال ۱۳۹۹ 
نیــز ۲۴هزار ۶8۰ فقره وام ازدواج به 
ارزش بیش از ۱۲هزار و 8۲۶ میلیارد 
ریال پرداخت کرده اســت. وی ابراز 
امیدواری کرد بانك مهر ایران توانسته 
باشــد ســهم خود در تسهیل ازدواج 

جوانان را به خوبی ایفا کند.

ضرورت تسریع درتعیین 
تکلیف سیاستهای 
اقتصادی اختالل زا

دکتر احســان خاندوزی در شورای 
گفتگوی دولــت و بخش خصوصی 
اســتان گلســتان، گفــت: برخــی 
سیاســت های اختــالل زا عالوه بر 
آن که پیامدهای منفی پرشــماری 
در رونــق تولید بر جــای می گذارد 
موجب کسری بودجه عمومی کشور 

هم می شوند.
وی بــا اشــاره به عزم جــدی دولت 
بــرای اصالح اختصاص ارز ترجیحی 
خاطرنشان کرد: تالش می شود روند 
اجــرای این اصالحات و حذف آن در 
کشــور به نحوی پیاده سازی شود که 
به شــوک اقتصادی در جامعه منجر 

نشود.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی یادآور 
شــد: فارغ از حذف سیاســت های 
اختــالل زا، باید متغیرهای اقتصادی 
تعیین تکلیف شوند تا تکلیف سرمایه 
گــذاران در بخــش هــای مختلف 

صادرات و واردات مشخص شود.
خانــدوزی با اشــاره به تعــداد زیاد 
پروژه های نیمه تمام در کشور تصریح 
کــرد: اگر در روند اختصاص اعتبار به 
پروژه های نیمه تمام به شــکل فعلی 
ادامــه یابد برای اتمــام این پروژه ها 
۲7 ســال زمان نیــاز داریم. به گفته 
وی دولــت برای اتمام این پروژه ها به 
کســب منابع درآمدی نوین نیازمند 
اســت. وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
ادامه داد: باید نســبت به ورود جدی 
شــرکای خارجی، تأمین روش های 
جدیــد فاینانس بدون اتکاء به بودجه 
دولت و اســتفاده از ظرفیت صندوق 
پروژه های بازار سرمایه توجه تا برخی 
از کمبود های اعتباری جبران شود.

خاندوزی گفت دولت سیزدهم مصمم 
است تا بستر را برای ورود همه فعاالن 
و عالقمندان در حوزه ســرمایه گذاری 
تســهیل کند تــا ســرمایه گذاران با 
حداقــل زمان ممکــن و راحت ترین 
شــرایط وارد بازار کسب و کار و تولید 
شوند. وی اضافه کرد: عالوه بر تسهیل 
بــرای ورود ســرمایه گذاران در نظر 
داریم به واحدهای پیشــران اقتصادی 
مشــوق های خاص اعطاء کنیم و یکی 
از مســائلی که بایــد به آن توجه ویژه 
شــود مقولــه پنجره واحد اســت که 
نیازمند آن اســت که با حذف مسائل 
بروکراســی)کاغذبازی( و فرساینده و 
فســادآفرین کنار گذاشته شود. وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ادامه داد، دولت 
در تالش است تا از ظرفیت کشورهای 
اوراســیا استفاده کند موضوعی که تا 
کنون بالاســتفاده مانــده بود و قطعاً 
گشــایش های زیادی برای جمهوری 
اســالمی ایران رقــم خواهد زد.  وزیر 
اقتصاد در ادامه سخنان خود، مشکالت 
اقتصادی را به ســرفصل های دوگانه، 
تســهیل عام و تشــویق خاص دسته 
بندی کرد و افزود: فعالیت های تولیدی 
در اقتصاد برای عموم کســانی که وارد 
حوزه تولید می شــوند باید کم هزینه، 
در دسترس و در کمترین زمان صورت 
گیــرد. اما حمایت های ویژه ی دولت 
بایــد بر عناصر پیشــران یا کلیدی در 
اقتصاد متمرکز باشد لذا نمی توان توقع 
داشت ابزارهای حمایتی دولت در همه 

ی موارد قابلیت تعمیم داشته باشد.

مدیر عامل بانك رفاه کارگران در راس هیاتی از مدیران 
ارشــد بانك با همراهی پور ابراهیمی رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی به منظور بهره برداری 
از طرح های عمرانی، ساختمانی ، کشاورزی و بهداشتی 
شهرستان شهداد که با مشارکت و حمایت مالی این بانك 
عملیاتی و اجرایی شده اند، به استان کرمان سفر کرد. 
لـــله گانی و هیات همراه، صبح امروز پنج شنبه چهارم 

آذرماه سال جاری پیش از عزیمت به شهداد کرمان،به دلیل مقارن شدن این 

مراســم با ســالروز ارتحال آیت اهلل جعفری امام جمعه 
سابق کرمان، نماینده سابق ولی فقیه در استان و هم رزم 
شهید سلیمانی، در مراسم گرامیداشت ایشان شرکت و 
در کنار علمای بزرگ حاضر در مراسم یادشان را گرامی 
داشــتند. در این مراسم آیت اهلل حسینی بوشهری دبیر 
جامعه مدرســین حوزه های علمیه و همچنین مقامات 
کشوری و لشکری و خیل دوستداران آن سالك توحیدی 

در مصالی بزرگ شهر کرمان حضور داشتند.

کارگران  کرمان با حضور مدیر عامل بانک رفاه  ح های عمرانی و بهداشتی شهداد  بهره برداری از طر

خبر ویژه

افزایش سهم بخش های غیر مولد از مالیات
سیداحسان خاندوزی پس از شرکت در شورای اداری 
اســتان گلســتان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد، 
مذاکرات بسیار خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی صورت گرفته است و امیدواریم با 
شتاب گرفتن در تصویب این طرح بار مالیاتی از دوش 

تولیدکنندگان کشور کاهش یابد.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای شــروع به کار دولت 
ســیزدهم یکی از راهبردهای جدی در حوزه مالیات 
این بود که تا حد ممکن بار مالیاتی بر بخش های مولد و 
شفاف اقتصاد ایران کاهش پیدا کند تا تولیدکنندگان 
بتوانند با امکانات و نقدینگی بیشــتر به فعالیت ادامه 

دهند.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایی افزود : باید بخش مهم 
بار مالیاتی بر دوش کســانی باشــد که از فعالیت غیر 
مولد و ســوداگری کسب درآمد می کنند و متأسفانه 
در گذشــته به ســبب عدم در دسترس بودن سامانه 
اطالعات اقتصادی، این افراد شناســایی نمی شدند و 

فرارهای مالیاتی رخ می داد.
خاندوزی با بیان این که در یکی دو سال اخیر اتفاقات 
بســیار خوبی در زمینه ســامانه ها رخ داده است گفت 
: از رییس سازمان امور مالیاتی کشور خواسته شد تا 
به ســرعت الگوریتم های شناسایی فرارهای مالیاتی 

را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مقررات زدایی 
و تسهیل محیط کسب و کار یکی از اولویت های وزارت 
اقتصاد اســت و تالش داریم مقررات و مجوزهای زائد 

که یکی از عوامل تأخیر و طوالنی شــدن و نارضایتی 
شــدید و مفسده اســت حذف شود افزود: درگاه ملی 
مجوز ها را باید قوی تر کنیم تا اکثر مجوزهای کشور 

به صورت برخط از طریق این درگاه صادر شود.
دکتر خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
با اصرار و پیشــنهاد وزارت اقتصاد اســتفاده از منابع 
راکــد و اموال مازاد و کاالهای متروکه و مســتغالت 
بالاســتفاده در اســتان ها به عنوان یکی از روش های 
جبران کمبود نقدینگی در دســتور کار قرار گرفت و 

دولت با این موضوع موافقت کرد.
وی افــزود : پــس از این موافقــت، معاون اول رییس 
جمهور در یك بخشــنامه رسمی این موضوع را ابالغ 
کرد که همه دســتگاه ها و اســتان ها باید این اصل را 
اجرا کنند و همکاری بیشتری در مسیر واگذاری اموال 
مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند.

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی ابراز امیدواری کرد در 
چند ماه پایانی ســال شاهد وصول ارقام و منابع مالی 

خوبی از این محل باشیم.

اخبار

اولویت ایران زمین در تحقق نئوبانک 
در ســال های اخیــر و بــا پیشــرفت 
تکنولوژی، مفاهیم نوینی در بانکداری 
شــکل گرفته و شــیوه ارائه خدمات در 
جهان را با تغییرات شگرفی رو به رو کرده 
است، بانك ها برای اینکه بتوانند در بازار 
مالی از مزیــت رقابتی بهره مند گردند 
بایــد همواره بتوانند خود را با شــرایط 
جدید ســازگار نمــوده و فناوری های 

جدید را پذیرا باشند.
امــروزه یکی از مالک های اصلی رقابت 
بیــن بانك هــا، میزان ارائــه خدمات 
غیرحضــوری بــر بســتر دیجیتال و با 
بهره منــدی از متدهــای دانش بنیان 
بــر پایه فناوری اطالعــات، به صورت 
مشــتری محور، متنوع، ســریع و کم 
هزینه است و “نئوبانك” مفهومی است 

که این ویژگی ها را پوشش می دهد.
در ســال های  ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، نســل 
جدیــدی از رقبا در صنعت مالی ظهور 
کرد که می کوشــید با تمرکز بر بســتر 
موبایل نســبت به ایجاد بانك ها جدید 
و مــدرن اقــدام نمــوده و از این طریق 
بتوانند بانك های ســنتی و شعبه های 
فیزیکی را به چالش بکشند. از این گروه 
 Starling“  بازیگران جدید می توان به
 ،“ Monzo“ ،“ Fidor Bank“ ،“Atom

Bank” و  “Pockit” اشاره نمود.
این نئو بانك ها با ســرعت بســیار زیاد 
مورد اســتقبال کاربــران قرار گرفته و 
در فاصلــه زمانی کوتاهی رشــد نموده 
و ســودآور شده اند، این رقبای جوان با 
شفاف سازی فعالیت ها، تجزیه و تحلیل 
داده ها، ساده ســازی مدل کسب و کار 
و ارائــه خدمات بانکی ارزان تر نســبت 
بــه بانك هــای بزرگ توانســته اند تا با 
ایجاد مزایای رقابتی بیشتر، بسیاری از 

مشتریان را به سوی خود جذب نمایند.
بانکــداری دیجیتالی بر بســتر موبایل 
را نبایــد با ســرویس های الکترونیکی 
که بانك های ســنتی ارائــه می دهند 
اشتباه گرفت. چراکه، بانك های سنتی 
با اســتفاده از بســتر فناوری اطالعات، 
امکان دسترســی ســاده تر به برخی از 
خدمــات بانکی را فراهــم می کردند؛ 
در حالــی کــه بانك های تازه وارد و نئو 
بانك ها می کوشــند تــا تمام خدمات 
بانکــی از قبل احــراز هویت، امکان باز 
کردن حســاب، گرفتــن وام، مدیریت 
مالی و … را در بستر ابزارهای موبایلی 

به مشتریان عرضه کنند.
امــروزه ایــن بانك هــای دیجیتالی با 
اســتفاده از زیرساخت موبایل و با اخذ 
مجوزهــای مربوط بــه رگوالتوری که 
متناســب با قوانین هر کشــور متفاوت 
است، اغلب خدمات بانکی را به صورت 
ارزان و بــر پایــه مدل هــای درآمدی 
متفاوت به مشتریان بانکی به خصوص 
مشــتریان بانکی نسل Z)جوانان( ارائه 

می دهند.
همراهی ایران زمین با نئوبانک

عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانك 

ایران زمین در راســتای ارائه خدمات 
مالــی و بانکی بــا محوریت بانکداری 
دیجیتال، اظهار داشت: نگاه مجموعه 
بانــك ایــران زمین خلــق ارزش در 
راســتای ارائه خدمــات نوین بانکی و 
مالی به مشتریان است و در این راستا 
حضــور مجموعه های بزرگی همچون 
های وب می تواند تســریع کننده و راه 

گشا باشد.
پورســعید ادامــه داد: پس از چندین 
ســال تالش مجدانه همکاران در بانك 
ایران زمین این امکان فراهم شده است 
سرویس های بانکی را در یك نئو بانك 
پیاده ســازی کنیم و بر اساس بستری 
که ایجاد شــده است بتوانیم خدماتی 
را به مردم ارائه دهیم که ارزش افزوده 
فراوانــی دارد و ظرفیت و بســتر الزم 
بــرای ارائه خدمات و ســرویس های 
بیشــتر در حــوزه بانکداری دیجیتال 
بــه مشــتریان در بانك ایــران زمین 
فراهــم اســت و با پتانســیل موجود 
 خلــق خدمات جدید از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
 فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات 
بانــك ایران زمین پــروژه بانك در این 

حوزه را اولین نئوبانك واقعی در کشور 
اعــالم کــرد و گفت: مــدل موفق در 
نئوبانك این است که کسب و کارهایی 
که خدمات به مشــتریان می دهند به 
ســمت نئوبانك بروند و نقش بانك در 
این میان خدمت رســانی به این حوزه 
اســت و مهمترین بحث در این راســتا 
نوآوری اســت. نوآوری معموالً از بیرون 
به داخل ســازمان وارد می شــود و این 
موضوع باعث شده است که استارت آپ 
ها بدلیل ارتباط نزدیك با مشتری وارد 
میدان می شوند تا نوآوری را به سازمان 
تزریق کنند. در این میان مرکز نوآوری 
بانك ایران زمین با همراه شــرکت های 
وب می توانند تبادل اطالعات داشــته 
باشــند که نهایتا برای هر دو مجموعه 

ارزش آفرین خواهد بود.
اینالویــی در پایــان اضافه کرد: مفهوم 
بانك دیجیتال به معنای یك بانك کامال 
مکانیزه به همراه شعب و ادارات مرکزی 
و تمامی خدمات بانکی است و نئوبانك 
گزیده ای از خدمات پرمصرف و ضروری 
بانك است که در اختیار مشتری قرار می 
گیرد. ارتباط مشــترک بانك و شرکت 
های وب موجب ارائه سرویس های پایه 
و خدمات مطلوب به مشتری خواهد شد 

که ارزشمند است.
همچنین موسســه  “KPMG” ســود 
بازیگــران تــازه وارد ایــن حــوزه در 
انگلســتان را مبلغــی معــادل  ۱۹۴ 
میلیون دالر برآورد کرده؛ هر چند این 
میزان سودآوری در برابر میانگین سود 
۵ الی ۶ میلیون دالری پنج بانك بزرگ، 
 RBS،““Lloyds“ ““ یعنــی بانك های
 ”Barclays“ ،“HSBC “ Santander

رقم ناچیزی به نظر برسد.
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اخبار استان

مدیر مخابرات منطقه مرکزی خبر داد؛

ح فیبر نوری  اجرای طر
مسیر خورهه به محالت 

مرکــزی / گــروه اســتان هــا: مدیر 
مخابــرات منطقه مرکــزی از اجرای 
پــروژه فیبرنــوری مســیر خورهه 
بــه محــالت از محل طــرح خدمات 
اجباری روســتایی خبــر داد و گفت: 
با اتمام این طرح ،بســتر مناسب برای 
تامین پهنای باند ســایت ها ومراکزی 
که در مسیر این طرح قراردارند شامل 
لریجــان، نخجیروان ، آب گرم  ومیمه 
فراهم می شود.مهندس لطفی، مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی در جلسه ای  
که با حضور دکتر سلیمی نماینده مردم 
شهرســتان های دلیجان و محالت در 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با 
ارائه گزارش آخرین وضعیت ارتباطی 
شهرســتان محالت، اظهار داشــت: 
از مجمــوع ۳۰8۰۰ پــورت اینترنت 
منصوبه در شــهر محــالت ۲۶۵۰۰ 
پورت در حال کار اســت که ظرفیت 
کافــی برای تامین در خواســت های 
جدیــد نیز فراهم اســت وهمچنین 
در بخــش تلفن ثابــت با ضریب نفوذ 
۴۹% در شهر محالت وضعیت مطلوب 
اســت .مهندس لطفی بیان کرد : در 
بخش ارتباطات روســتایی از مجموع 
۳۵ روســتا ی شهرســتان محالت  
۳۳ روســتا دارای تلفــن خانگی و۲۱ 
روســتا دارای اینترنت مخابرات و۱7 
نقطه دارای پوشــش شبکه همراه اول 
اســت وضریب نفوذ تلفن ثابت دراین 
بخش 8۲% می باشد . مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی با اشاره به طرح های در 
دست اجرا در شهرستان محالت افزود: 
طرح شبکه فیبر نوری مسیر خورهه  به 
دودهك به طول ۱۳ کیلومتر با هزینه 
ای بالغ بر  ۱۰ میلیارد تومان راه اندازی 
شده است وهمچنین طرح شبکه فیبر 
نوری مسیر خورهه  به محالت به طول 
۴۰ کیلومتــر با اعتبــاری بالغ بر۲۵ 
میلیلرد تومان در حال اجرا ســت که 
۲۴ کیلومتر آن اجرا شــده است و۱۳ 
کیلومتر باقیمانده نیز با سختی مسیر 
اجــرا، در حال انجام اســت .مهندس 
لطفی در ادامه ضمن اشاره به تعامل و 
همکاری مطلوب مخابرات و شهرداری 
در شهرســتان محالت اظهار داشت: 
ارایــه خدمات مطلوب تلفن همراه به 
مشترکین مستلزم توسعه ونگهداری 
آنتن ها  وایستگاه های بی تی اس است 
که تعامل شهرداری با مخابرات در این 
موضوع بســیار مهم وتاثیر گذار است 
وامیدواریم با گسترش همکاری بیشتر 
دو سازمان، زمینه افزایش ارائه خدمات 
مطلــوب تر به مردم فراهم شــود . در 
ادامه این دیدار ، دکتر سلیمی، نماینده 
مردم شهرستان های دلیجان ومحالت 
ضمن تقدیر وتشــکر از اقدامات انجام 
شده اظهار امیدواری کرد با همکاری 
وتعامل ســازنده دستگاه های اجرایی 
تاثیر گذار، شــاهد پیشــرفت هرچه 
بیشتر وبهبود کیفیت ارتباطات شهری 
وروستایی  درسطح شهرستان باشیم 
. براســاس این گزارش، این جلســه با 
حضور نماینده مردم دلیجان و محالت 
در مجلــس، فرمانــدار شهرســتان 
محــالت، مدیــر مخابــرات منطقه 
مرکــزی مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اســتان،  نمایندگان شورای 
شــهر و شهرداری شهرهای محالت و 
نیم ور در محل فرمانداری برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

 برق یک 
صنعت استراتژیک است

هرمزگان / گروه استان ها: نماینده ولی 
فقیه در اســتان هرمزگان در بازدید از 
نیــروگاه بندرعباس  با حضور در محل 
پروژه تعمیرات نیمه اساسی واحد بخار 
شــماره ۲ نیــروگاه بندرعباس تالش 
متخصصان نیروگاه را در آماده ســازی 
واحدها قابل تقدیر دانســت و در جریان 
جزئیات تعمیرات اساســی قرار گرفت.

حجت االســالم والمســلمین عبادی 
زاده،  در بازدیــد از نیــروگاه بندرعباس 
عنــوان  کرد:  برق به عنوان یك صنعت 
استراتژیك هم در حیات اجتماعی و هم 
در حوزه حیات صنعت نقش بســزایی 
دارد.در ایــن بازدید یك روزه امامجمعه 
بندرعباس صنعتگران برق را تالشگران 
عرصه جهاد خودکفایی برشمرد و خاطر 
نشان کرد: هر قدر این نیروی ارزشمند را 
مازاد تولید کنند باز هم مشتری خود را 
دارد.امام جمعه بندرعباس عنوان کرد: 
درمسئله تولید برق، باید جوابگوی نیاز 
جامعه خود باشــیم. همچنین نیازهای 
کشورهای همسایه را نیز پاسخ بدهیم.

عبادی زاده در ادامه بیان کرد: ســرمایه 
گذاری در حوزه تولید برق سود بسزایی به 
اقتصاد کشور خواهد رساند.نماینده ولی 
فقیه در هرمزگان اظهار کرد: امیدواریم 
شاهد گســترش فاز های جدید تولید 
برق در استان هرمزگان باشیم و بزودی 
اســتان به پایگاه تولید برق تبدیل شود.

حسین سلیمی  مدیر عامل نیروگاه در 
حاشــیه این بازدید با اشاره به ضرورت 
کسب آمادگی نیروگاه بندرعباس برای 
کمك به تأمین برق پایدار در زمســتان 
پیش رو و تابســتان ســال آینده، اظهار 
کرد: بــرای کمك به تأمین برق پایدار، 
نیازمند انجام تعمیرات واحدهای نیروگاه 
هستیم که این تعمیرات بر اساس برنامه 
ریزی زمان بندی شــده تا پیش از پیك 
مصرف سال آینده انجام می شود.سلیمی 
افزود: پس از عبور موفقیت آمیز نیروگاه 
بندرعباس از پیك تابستان، برنامه های 
تعمیراتی نیروگاه آغاز شد که نخستین 
برنامــه، انجام تعمیرات نیمه اساســی 
واحد شــماره ۲  این مجموعه است که 
از اوایــل مهــر آغاز شــده و در ادامه هم 
ســایر واحدهای نیروگاه به ترتیب برای 
انجام تعمیرات نیمه اساســی و دوره ای 
از مدار تولید، خارج خواهند شــد.رضا 
مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی 
بــرق بندرعباس نیز با اشــاره به تالش 
متخصصــان نیــروگاه بندرعباس در 
زمینه ساخت داخل قطعات نیروگاهی 
عنــوان کــرد : تاکنون بیــش از ۱۰۰۰ 
قطعه تخصصــی در این نیروگاه بومی 
ســازی شــده و در این خصوص به خود 
کفایی ۹۵ درصدی رسیده ایم .مهرانی 
در خصوص بازتوانی نیروگاه بندرعباس 
افزود:ضرورت مدرنیزاســیون و افزایش 
عمر مــورد انتظار واحدهــای بخاری 
نیروگاه، بندرعباس ارتقا راندمان و توان 
عملــی واحدهای بخار نیروگاه ، کاهش 
میــزان آالینده های زیســت محیطی 
به محدوده مقادیر اســتاندارد سازمان 
حفاظت محیط زیســت، مصرف بهینه 
آب و رفع محدودیت در سیستم خنك 
کن، کاهش مصرف داخلی، افزایش عمر 
واحدها به میزان ۲۵ سال پس از نوسازی، 
تعهد پشتیبانی و تامین قطعات یدکی از 
جمله برنامه های آینده می باشد که جهت 
نیل به موارد فوق و ارزیابی وضعیت فعلی 
تولید و راندمان واحد منتخب براســاس 
الزامات استاندارد باهمکاری  شرکت مپنا 
و شرکت مادرتخصص تولید برق حرارتی 

انجام خواهد شد.
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معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری در جریان بازدید از شــهرک صنعتی اردبیل)2(:

با تامین اعتبارات، زیرساخت های الزم در شهرک های صنعتی فراهم می شود
 اردبیــل / گــروه اســتان هــا: معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اردبیل گفت: یکی از زمینه های 
حضور ســرمایه گذاران، ایجاد زیرساختهای مناسب در 
شــهرکهای صنعتی اســت که تالش می کنیم با تامین 
اعتبارات الزم، زمینه حضور ســرمایه گذاران در استان 
را فراهم کنیم. یاســر عبدالهی در جریان بازدید از چند 
واحد تولیدی و پروژه های در دســت اجرای شــهرک 
صنعتی اردبیل)۲( اظهار داشت: در شهرکهای صنعتی، 
زیرســاختهای مناسب برای آغاز فعالیت های تولیدی 
مهیا شــده اســت که این امر زمینه ســاز استقبال روز 
افزون ســرمایه گذاران در شــهرکهای صنعتی شــده 
اســت.وی ضمن تاکید بر آغاز عملیات آماده ســازی فاز 
ســوم شهرک صنعتی اردبیل)۲( افزود: خوشبختانه در 
ســال های اخیر، ســرمایه گذاران زیادی در شهرکهای 
صنعتی حضور یافتند که این موضوع ســبب شده است 
تا اراضی آماده واگذاری در شــهرک صنعتی اردبیل)۲( 
به اتمام رسد و آماده سازی اراضی بایر یکی از ضروریات 
توســعه صنعت استان باشد. عبدالهی با اشاره به برنامه 
های شــرکت شــهرکهای صنعتی برای شروع عملیات 

اجرایی فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل)۲( تصریح کرد: 
استانداری اردبیل از تمامی ظرفیت های خود برای اجرای 
این پروژه عظیم استفاده خواهد کرد. وی همچنین در 
جریــان بازدیــد از اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب شــهرک صنعتی اردبیل)۲( خاطر نشان کرد: 
خوشــبختانه اجرای این پروژه با پیشرفت فیزیکی 7۰ 
درصدی، با ســرعت بســیار مناسبی در حال اجراست و 
تاکنــون هزینه ای بالغ بــر ۲۶۰ میلیارد ریال برای آن 
هزینه شده است که ادامه این پروژه به اعتباری بالغ بر 
۲۰۰ میلیــارد ریــال دیگر نیاز دارد که تالش می کنیم 

از طــرق مختلــف، منابع مورد نیاز را تامین کنیم تا این 
پروژه تا پایان ســال جاری به بهره برداری رســد. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در خصوص 
بازدید از چند واحد تولیدی این شهرک صنعتی اظهار 
داشت: خوشبختانه طی بازدیدی که امروز از سه واحد 
تولیدی به عمل آمد شاهد تالش و کوشش این واحدهای 
صنعتی برای افزایش تولید و اشــتغال بودیم که مقرر 
گردید در جهت رفع مشــکالت آنان پیگیری های الزم 
صورت پذیرد.مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
استان اردبیل در این بازدید گفت: عملیات آماده سازی 
۶۰ هکتار از فاز ســوم شــهرک صنعتی اردبیل)۲( برای 
تامیــن زمین واحدهای کوچك با اعتباری بالغ بر ۵۶۰ 
میلیارد ریال پیمان سپاری و در شرف عقد قرارداد است 
که مسلماً اجرای این پروژه عظیم نیازمند تامین اعتبارات 
از محل منابع استانی و ملی دارد.وی گفت: در حال حاضر 
پروژه های متعددی در شــهرک صنعتی اردبیل)۲( در 
حال اجراســت که تالش می شــود با تامین اعتبارات 
مناســب و ایجاد زیرســاختهای الزم، در جهت افزایش 

رضایمندی واحدهای تولیدی حرکت کنیم.

اصفهان / گروه استان ها: مهندس حمید رضا پیر پیران 
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان به مناسبت هفته 
بســیج در نشست تقدیر از پیشکسوتان بسیجی گفت 
:بســیج با اخالص در ســنگرهای مختلــف فرهنگی 
،اجتماعی و اقتصادی کشور حضور داشته و این شجره 
طیبــه بدون هیچ چشمداشــتی در تمام چالش های 
پیش روی کشــور تمام قامت برای بهبود شــرایط گام 

های بزرگی را برداشته است .
وی حضور در جمع بســیجیان پیشکســوت را یك نعمت بزرگ عنوان کرد و 
گفت :در تابســتانی که پشــت سر گذاشتیم شما عزیزان بودید که درخصوص 
مدیریت مصرف اقدامات موثری انجام دادید و در کاهش مصرف برق مشترکین 
تــالش های زیادی را متقبل شــدید .وی با بیــان اینکه دیدگاهها در مصرف 
انرژی باید تغییر کند گفت :برق از گران بهاترین انرژی ها به شــمار می آید 
که با تغییر دیدگاههای مردمی در تمام تعرفه های خانگی ،صنعتی ، اداری و 
...باید از مصارف بی رویه جلوگیری شود به طور قطع برای تولید یك مگاوات 
بــرق در چرخــه تولیــد ، انتقال و توزیع هزینه های هنگفتی صورت می گیرد 

که متاسفانه مشترکین با تمام گوشزدهایی که به آنها 
شده است اهمیت چندانی قائل نیستند .وی ابراز داشت 
: آشکار است که مصرف بی رویه انرژی می تواند اثرات 
بسیار نا مطلوب اقتصادی و زیست محیطی رابه همراه 
داشته و از این رو مدیریت بهینه مصرف انرژی نیازمند 
آگاه ســازی است که شما مروجین مدیریت مصرف به 
خوبی انجام دادید اما متاســفانه این اشکال وجود دارد 
که پس از گوشزدهای شما به مردم متاسفانه برخی از مشترکین راه پر مصرف 
بودن را همچنان در پیش گرفته اند و به هیچ وجه متوجه اهمیت انرژی برق 
نیستنداین مقام مسئول خاطر نشان کرد :مدیریت مصرف برق تنها در کشور 
ما اعمال نمی شود بلکه در تمام دنیا تنظیم و تعدیل میزان مصرف از اهمیت 
چشــمگیری برخورد ار اســت ولی در کشور ما مشترکین پر مصرف هیچ یك 
از راهکارهای پیشــنهادی را برای تغییر الگوی مصرف انجام نمی دهند.وی 
بیان کرد :اگر در شــرایط اقتصادی امروز تغییر و اصالح تعرفه صورت گیرد 
مردم دچار چالش خواهند شد که این فرایند را مردم با مدیریت مصرف برق 

می توانند حذف کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

گیرد مردم مصرف را مدیریت نکنند اصالح تعرفه صورت می 

خبر ویژه

گردشگری: گردشگری وزارت میراث فرهنگی و  معاون 

گردشگری ابزار توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و عراق است
مشهد / محمدرضا رحمتی

معــاون گردشــگری وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
گفت: گردشــگری ابزار توسعه مناسبات 
فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی ایران و 
عراق اســت و توســعه و تسهیل زیارت 
بــارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( در این 
راســتا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
علی اصغر شــالبافیان در همایش فعاالن 
صنعت گردشــگری ایران و عراق که در 
محــل هتل پردیســان مشــهد در حال 
برگزاری اســت، با بیان این مطلب افزود: 
از فرصــت برگزاری این همایش نه فقط 
برای توسعه مناسبات مشترک با خراسان 
رضوی بلکه برای همه اســتان ها استفاده 
خواهد شــد.وی ادامه داد: مدیران دفاتر 
خدمات مســافرتی و گردشگری کشور 
عــراق از هفته گذشــته در ایران مهمان 
مــا بوده اند و با بخش خصوصی و دولتی 
در اســتان های کردســتان و کرمانشاه و 
اکنون در خراســان رضوی میزبانی این 
دوســتان هســتیم.معاون گردشگری 

وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی تصریح کــرد: میزبانی از 
مدیران شــرکت های خدمات مسافرتی 
و گردشــگری عــراق بعد از این همایش 
نیز اســتمرار خواهد داشــت و در هفته 
آینده در اســتان گلســتان میزان آن ها 
خواهیم بود.شــالبافیان بــا بیان این که 
مدیران کل برخی اســتان های کشــور 
نیــز در این همایش حضور دارند، یادآور 
شد: مسئوالن انجمن های دفاتر خدمات 
مسافرتی اســتان های تهران، اصفهان، 

تبریز، فارس و ایالم نیز حضور دارند  که 
با هم افزایی با مدیران کل استان ها برای 
توســعه مناسبات از این فرصت استفاده 
کنند. هم چنین ســعید ولی زاده رئیس 
انجمن دفاتر خدمات مســافرتی خراسان 
رضــوی  بــا خیر مقدم بــه میهمان این 
همایش گفت: امیــدوارم با برگزاری این 
همایــش زمینه برگزاری تورهای گروهی 
در ایران به ویژه خراســان رضوی را فراهم 
کنیــم.وی ادامــه داد: »هدف از برگزاری 
این گردهمایی رفاه و خدمات بیشــتر به 

زائران عراقی است«.هم چنین عزیز تمیمی 
نماینده شرکت های گردشگری عارق نیز 
با ابراز خرسندی از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری وصنایع دســتی، ســفیر 
جمهوری اسالمی ایران در عراق، استاندار 
خراسان رضوی و مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
بــرای برگزاری این همایش قدردانی کرد.

وی ادامه داد: اشــتراکات فرهنگی زیادی 
داریم که برای تعامل بیشتر استفاده خواهد 
شد تا منافع اقتصادی برای مردم دو کشور 
ایجاد کند که الزم اســت همکاری های 
بیشــتری صــورت گیرد.ایــن همایش 
بــا حضور معــاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دســتی  از سوم تا پنجم آذرماه در مشهد 
در حــال برگزاری اســت.مدیران دفاتر 
خدمات مســافرتی و گردشــگری ایران 
و عــراق و نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی، نمایندگان وزارت امور خارجه 
و فعاالن بخش خصوصی گردشــگری در 

این همایش حضور دارند.
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کوتاه از جامعه

 همه چیز درباره آخرین 
جهش ویروس کرونا؛

قدرت باالی 
بیماری زایی در کرونای 

میکرون« 
ُ
 »ا

مشهود است
یــك اپیدمیولوژیســت درباره 
جهــش جدید ویــروس کرونا، 
گفــت: واریانــت جدید یکی از 
۵ واریانت مورد تایید ســازمان 
جهانی بهداشــت است که جزو 
واریانت هــا و جهش های مهم 
کووید۱۹ شــناخته شده است 
و عمــال حدود ۳۰ جهش بر آن 
صورت گرفته است و سبب شده 
است که سرعت انتشار بیماری 
به گونــه ای افزایش یابد که در 
آفریقا در عرض یك هفته موارد 
ابتال دو برابر شــده و همینگونه 
تصاعدی در حال افزایش است 
و نشــان دهنده این اســت که 
قابلیت بیماری زایی آن نســبتا 
باال اســت.دکتر حمید سوری 
افزود: در مورد میزان کشندگی 
ایــن جهش جدیــد، اطالعات 
جســته و گریختــه اســت و 
فعال نمی تــوان قضاوت زیادی 
کرد. بــرای اینکــه ببینیم آیا 
واکســن های موجود می توانند 
در برابــر این جهش پاســخگو 
باشــند هم به چند هفته زمان 
نیــاز داریم تا نتایج عیان شــود 
ولــی آنچه ها تا به حال در مورد 
واریانــت جدید تحــت عنوان 
»اُمیکــرون« می دانیــم ایــن 
اســت که قابلیت بیماری زایی 
باالیی دارد و تابه حال مشخص 
شــده است که بیشتر گروه های 
ســنی جوان تر را هــدف قرار 
می دهد. در آفریقا که پوشــش 
واکسیناســیون پایین اســت 
تقریبا همه گروه های سنی برای 
ابتال حســاس هستند  و تمایل 
ویــروس برای ایجاد آلودگی به 
سمت جوانان است.او با اشاره به 
اینکه سازمان جهانی بهداشت 
فعال ســویه جدیــد کرونا را در 
فاز هشدار دهنده تعریف کرده 
است، بیان کرد: هنوز برای این 
واریانت از واژه بحران اســتفاده 
نشــده است ولی احتمال اینکه 
بــه عنوان یــك واریانت بحران 
زا شــناخته شــود وجود دارد.
ایــن اپیدمیولوژیســت، ادامه 
داد: کشــورها معمــوال در گام 
اول بایــد مقررات مراقبت را به 
ویژه در مرزها تشدید کنند و به 
شهروندان خود نیز هشدار دهند 
که از سفر به این مناطق پرخطر 
اجتناب کنند. اکنون روش های 
درمانی مبتالیان به این جهش 
هم مشــابه روش های درمانی 
سایر واریانت های کرونا است و 
روش پیشگیری و محافظتی هم 
استفاده از ماسك، فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی اســت .وی افــزود: 
در مــورد اثر واکسیناســیون 
بــا گذشــت زمــان و تغییرات 
ژنتیکــی ویروس باید گفت که 
واکســن ها کارایی الزم اولیه را 
ندارند و نیاز است واکسن هایی 
با تغیییرات جدید و متناسب با 
ویروس تولید شــود؛ البته هنوز 
اظهارنظر درباره آثار واکسن در 

برابر سویه اُمیکرون زود است.

تعرفه گذاری خدمات 
 پرستاری سال آینده 

هم اجرا نمی شود
دبیــر کل خانه پرســتار ایران با 
اشــاره به ضــرورت اجرای طرح 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، 
اظهار کرد: تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری در مجلس شــورای 
اســالمی تصویب شــده و بعد از 
حدود ۱۴ سال هنوز این طرح در 
کشور اجرایی نشده است.محمد 
شریفی مقدم افزود: پرستاران در 
خط مقدم مقاله با بیماری کرونا 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
قرار دارند اما متاسفانه حقوق آنها 
دربرابر کار ســخت و شیفت های 
طوالنی مدت شــان بســیار کم 
اســت.او افزود: برای اجرای طرح 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
در کشــور بودجــه ای در حدود 
۱۰ هــزار میلیــارد تومان اعتبار 
الزم بــوده و ردیــف اعتبار برای 
انجــام تعرفه گــذاری خدمات 
پرســتاری به ســازمان برنامه و 
بودجه ارســال نشــده است و در 
نتیجه این طرح مهم نیز در سال 
آینده اجرا نخواهد شــد.او افزود: 
شایســته پرستاران نیست که به 
خاطر مشــکالت مالی و شرایط 
بــد کاری اقدام بــه مهاجرت به 
کشورهای اروپایی و حتی حاشیه 

خلیج فارس کنند .

بازه زمانی برگزاری 
امتحانات پایان ترم 

 دانشگاه ها 
افزایش یافت

معاون آموزشی وزیر علوم درباره 
ابهــام برخی از دانشــگاه ها در 
خصوص نحوه برگزاری امتحانات 
پایان ترم، گفت: آن چیزی که ما 
به دانشــگاه ها ابالغ کرده ایم این 
است که دانشگاه ها باید حداکثر 
تــالش خــود را انجــام دهند تا 
امتحانــات حضــوری برگــزار 
شــود.علی خاکی صدیق افزود: 
دانشــگاه ها می توانند به جای ۲ 
هفتــه تا یك مــاه )۴ هفته( بازه 
زمانــی برگــزاری امتحانات را 
افزایش دهند تا بتوانند شــرایط 
را مدیریت کرده و مشکلی پیش 
نیاید.وی گفت: برخی دانشگاه ها 
ماننــد دانشــگاه جامــع علمی 
کاربردی، دانشگاه فنی حرفه ای 
و دانشــگاه پیام نــور کــه عمده 
دانشــجویان آنها بومی هستند، 
اعــالم کرده اند کــه امتحانات 
پایــان تــرم خــود را به صورت 
می کنند.وی  برگــزار  حضوری 
افــزود: تاکیــد ما بــر برگزاری 
امتحانات حضوری اســت، ولی 
این گونه نیســت که بگوییم همه 
دانشگاه ها الزاماً تحت هر شرایطی 
باید امتحانات را حضوری برگزار 
کنند، چون ممکن است سالمت 
دانشــجویان به خطــر بیافتد. 
بنابراین دانشــگاه ها باید شرایط 
را لحــاظ کننــد و این موضوع را 
در نظر داشــته باشند که سالمت 

دانشجویان اولویت اول است.

7جامعه

جانشــین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: 
فقــر فرهنگــی و اجتماعی یکــی از مهمترین علل روی 

آوردن افراد به مواد مخدر است.
ســردار نصرت ا... برین افزود: ما به عنوان پلیس مبارزه 
بــا مــواد مخدر که در نوک حمله در مبارزه با مواد مخدر 
هســتیم باید اعالم کنیم که در ســال گذشته هزار و ۱۰ 
تن مواد مخدر کشف کرده ایم.به گفته وی، ۲۴ دستگاه 

در حــوزه مقابلــه با مواد مخــدر وظیفه برعهده دارند.وی افزود: در 8 ماهه اول 
ســال، پلیس ۶۶۱ تن و ۹۹۱ کیلو کشــفیات انواع مواد مخدر را کشــف کرده 

اســت؛ که افزایش کشــفیات شیشــه و مورفین هشدار 
تمایل به استفاده از مواد مخدر صنعتی را می دهد.برین 
گفت: کشف مواد مخدر شیشه ۳۰ درصد و مورفین ۳۳ 
درصد نسبت به کشفیات سال قبل افزایش داشته است.
وی گفت: ۲8۶ تن از کشفیات یعنی 7۳ درصد در شرق 
و حاشــیه شــرق کشور کشف و ۲7 درصد دیگر در سایر 
اســتان ها کشف شده است.وی گفت: قاچاقچیان اموال 
خود را به صورت رمز ارزها تبدیل می کنند و ما را برای ضربه زدن به بنیان های 

اقتصادی آنها چار مشکل می کنند.

پلیس مبارزه با مواد مخدر:

قاچاقچیان اموال خود را به رمز ارز تبدیل می کنند

خبر ویژه

گیر وزارت بهداشــت توضیح داد؛ رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا

کشور کرونا به  تمهیدات ایران برای جلوگیری از ورود جهش جدید 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
تمهیدات ایران برای جلوگیری از ورود جهش جدید ویروس 
کرونا به کشور را تشریح کرد.دکتر محمدمهدی گویا گفت: 
چند هفته طول می کشــد تا شخصیت سویه جدید کرونا 
با جهش هایی که داشته مشخص شود تا بتوان با قطعیت 
نظر داد.وی افزود: فعال شــواهد نشــان داده است که باید 
عوارض شــدیدتری در پی داشــته باشد به همین دلیل ما 
هم تمهیدات ویژه به کار گرفتیم.او تاکید کرد: به افرادی که 
قصد مسافرت به آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه، 
لســوتو و اســواتینی را دارند توصیه می کنم سفر خود را به 

تاخیر بی اندازند.همه اطالع رسانی ها را در فرودگاه و تمام 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی در اختیار می گذاریم.گویا با 
تاکید بر اینکه نهایت سختگیری اعمال خواهد شد، گفت: ما 
پرواز مستقیم از این کشورها نداریم و اعالم کردیم برای ورود 
فرد غیر ایرانی از این کشورهای یاد شده به ایران ممانعت 
ایجاد خواهیم کرد و ایرانیانی هم که می خواهند مسافرت 
داشته باشند تا دو نوبت تست PCR منفی نداشته باشند 
باید در مبادی مرزی در قرنطینه بمانند.حتی ممکن است 
فردی تا ۱۴ روز در قرنطینه مرزی بماند.این اطالع رسانی ها 
به مردم و سفارتخانه های ما در این کشورها انجام می شود. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

کسن کرونا رایگان است خیالتان راحت؛ وا
کمــال حیــدری که جایگزیــن علیرضا 
رئیســی در معاونــت بهداشــت وزارت 
بهداشــت شده اســت، در گفت و گویی 
تفصیلی، به مهم ترین مســائل مرتبط به 
حوزه بهداشت پرداخت. معاون بهداشت 
وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که 
چرا ادعای علیرضا رئیسی معاون بهداشت 
ســابق وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا مبنی بر اینکه در آبان 
آمار روزانه مرگ های کرونایی به زیر ۵۰ نفر 
می رسد، محقق نشد، گفت: صحبت های 
دکتر رئیسی دور از انتظار نبود، اما واقعیت 
این است که رفتار ویروس، رفتار عجیبی 
اســت. حیــدری ادامه داد: ســویه های 
مختلف و قــدرت بیماری زایی ویروس و 
همچنین، فقــط موضوع مهار ویروس با 
واکسیناســیون نیست. بلکه بر می گردد 
به خیلی از مسائل فردی، مثل استفاده از 
ماســك، رعایت بهداشت فردی و…، که 
می توانــد مــا را در کنترل بیماری کمك 
کند. البته االن شرایط نسبت به چند ماه 
قبل خیلی بهتر شــده اما متأسفانه میزان 
رعایــت پروتکل ها خیلی پایین آمده و در 
عین حال، شاهد بازگشایی ها هستیم که 
می تواند ما را نســبت به وضعیت بیماری 

نگران کند. 

گشایی ها نگران هستم نسبت به باز
حیــدری در واکنش بــه اجرای طرح 
هوشــمند محدودیت ها، گفت: بنده به 
شدت نگران شرایط حال حاضر هستم 
و این موضوع فقط نظر شــخصی است 
که نسبت به بازگشایی ها نگران هستم 
و همراهــی زیادی در رعایت پروتکل ها 
وجــود ندارد. زیرا، انتظــار داریم حاال 
کــه وضعیت بهتر شــده و میزان ابتالء 
و بســتری ها و مــرگ و میرهــا کمتر 
شــده اســت، همگان نسبت به رعایت 

پروتکل ها و دستورالعمل جدی باشند. 
وی با اشاره به بازگشایی مدارس، ادامه 
داد: اگــر قرار اســت پروتکل ها رعایت 
نشود و همه دستگاه ها پای کار نیایند، 
نمی توان امیدوار بود شــرایط کرونایی 
کشور بهتر شود. اگر واقعاً نظارت نکنیم 
و دستورالعمل ها را جدی نگیریم، هر آن 
ممکن است شرایط بدی را تجربه کنیم. 
حیــدری با طــرح این نکته که باید یاد 
بگیریم با کرونا زندگی کنیم، در پاســخ 
به این سوال که آیا نگرانی و دغدغه خود 
را در ســتاد ملی کرونا مطرح کرده اید، 
گفت: ما در همه جلســات ســتاد ملی 
کرونــا، یکی از وظایفی که داریم، طرح 
مباحث پیشــگیری و احتماالت است 
و همچنیــن ارائه راهبردهایی اســت 
کــه در کمیته علمی کشــوری مقابله 
با کووید ۱۹ بازگو می شــود. بنابراین، 
بــه صراحت گزارش ایــن نگرانی را به 
ســتاد ملی کرونا ارائــه داده ایم.معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت، مسئولیت 
رعایت پروتکل ها در مدارس را مسئول 
آموزشگاه دانست و افزود: کالس ها باید 
با حداقــل ظرفیت و رعایت پروتکل ها 
اعم از تهویه، ماسك و…، تشکیل شود. 
وظیفه اصلی رعایت پروتکل ها با وزارت 
آموزش و پرورش اســت، ما هم نظارت 

عالی داریم و اگر تخلفی صورت بگیرد، 
برخورد خواهد شد.

فعاًل در شرایط موج ششم نیستیم
وی در ارتبــاط بــا پیــك جدید کرونا، 
گفــت: فعاًل در شــرایط موج ششــم 
نیســتیم، اما همیشــه با یــك تأخیر 
زمانی، بعد از کشــورهای دیگر شــاهد 
مــوج جدید بوده ایــم. االن با توجه به 
انجام برنامه واکسیناســیون در کشور، 
نشــان می دهد که ظاهراً ایمنی فراهم 
شــده اســت. اما، به محض اینکه سویه 
جدیدی وارد شــود به ســرعت شایع 
می شــود و آسیب می بینیم. باید بدانیم 
ویروس یك موجود زنده اســت و برای 
بقای خودش دست از تالش بر نمی دارد. 
از همین رو، ما نگران نوجوانان و جوانانی 
هســتیم که درگیر بیماری نشده اند و 
بایــد با احتیاط جلــو برویم. من نگران 
گســتره تجمع در مدارس هســتم که 
اگــر کوتاهــی کنیم، از همین جا ضربه 
خواهیم خورد.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا کشــورهای اطراف ایران درگیر 
سویه های جدید شده اند یا خیر، اظهار 
داشــت: آنچه در کشــورهای اطراف ما 
دیده می شــود، سویه جدیدی نیست. 
امــا در کشــورهای اروپایی حدود یك 

ماه اســت که شاهد روند افزایشی کرونا 
هســتیم کــه امیدواریم همان جا مهار 
شــود.معاون بهداشت وزارت بهداشت 
بــا عنوان این مطلــب که ۱8 درصد از 
جمعیت هدف کشــور هنوز واکســن 
نزده انــد، افزود: مطالعات نشــان داده 
است که واکسیناسیون، تا ۹۰ درصد از 
میزان بستری ها و تا 8۵ درصد از میزان 
مرگ و میر کم می کند. از این رو، الزم 
اســت حاال که کمبود واکسن نداریم، 
هموطنانی که هنوز واکســن نزده اند، 
نســبت به تزریق واکســن اقدام کنند.
وی گفــت: ضمن اینکــه برنامه وزارت 
بهداشــت برای تزریق دوز سوم واکسن 
نیز از چندی قبل در کشور شروع شده و 
کادر بهداشت و درمان و بیماران خاص و 
همچنین افراد باالی ۶۰ سال در اولویت 

دریافت دوز سوم واکسن هستند.

کسن  مشکلی به لحاظ تأمین وا
وجود ندارد 

حیدری در خصوص اینکه دوز ســوم با 
واکســن های تولید داخل انجام خواهد 
شــد یا واکسن های تولید داخل، گفت: 
فعاًل مشــکلی به لحاظ تأمین واکســن 
وجود ندارد و نگرانی ما کسانی هستند 
کــه هنوز دوز اول را نزده اند. اما، اینکه 
برای دوز ســوم بخواهیم از واکسن های 
تولید داخل یا وارداتی اســتفاده کنیم، 
بســتگی به شرایط افراد دارد.وی ضمن 
رد پولی شــدن واکســن در دوز ســوم 
تزریق، افزود: با توجه به اهتمام دولت، 
هیچ بحثی پیرامون پولی شدن واکسن 
کرونا برای دوز ســوم مطرح نیســت و 
همچنــان برای مــردم رایگان خواهد 
بود. هزینه های تولید واکسن در داخل 
کشور نیز توسط دولت پرداخت می شود 

و پولی از مردم دریافت نمی شود.
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کران آنالین  وعده ا
« از فیلیمو و نماوا »رستاخیز

فیلــم ســینمایی »رســتاخیز« 
ســاخته احمدرضــا درویش قرار 
است از ۱۶ اسفند ماه از پلتفرم های 
حــالل چنل، فیلیمو و نماوا اکران 

آنالین شود.
طبق اعالم تقی علیقلی زاده تهیه 
کننده فیلم سینمایی »رستاخیز« 
ساخته احمدرضا درویش این فیلم 
قرار بود به صورت اختصاصی از ۱۶ 
اسفند ماه همزمان با تولد حضرت 
ابوالفضــل )ع( به صورت آنالین از 
پلتفرم »حالل چنل« در سراســر 

دنیا اکران شود.
طبق پیگیری ها مشــخص شــد 
قرار اســت این فیلم از ۱۶ اســفند 
ماه همزمان از پلتفرم های فیلیمو 
و نماوا نیز اکران شــود؛ خبری که 
این پلتفرم آن را رسما اعالم نکرده 
انــد و باید دید واقعا چنین توافقی 

وجود داشته است یا خیر.
فیلم سینمایی »رستاخیز« سال 
۹۱ ســاخته شد و در سی ودومین 
جشنواره فیلم فجر برای نخستین 
بار رونمایی شــد. این فیلم پس از 
نمایشی یك روزه در تیرماه ۹۴، به 
علت بعضی مغایرت های تاریخی و 
نمایــش چهره حضرت عباس)ع( 
توقیف شد و تاکنون جز در برخی 
جشــنواره های خارجــی امکان 

نمایش نیافته است.

سریال امنیتی »ضد« با بازی 
حسام منظور کلید خورد

سریال امنیتی »ضد« به کارگردانی 
ابراهیم شــیبانی و تهیه کنندگی 
علیرضــا جاللی مدتی اســت که 

کلید خورده است.
ســریال »ضد« را ابراهیم شیبانی 
کارگردانــی می کنــد و بازیگران 
مختلفی از جمله حســام منظور، 
بهاره کیان افشار، سعید چنگیزیان، 
مرتضی اسماعیل کاشی و… در آن 

بازی می کنند.
در این ســریال تالش شده از جان 
گذشتگی و تالش نیروهای امنیتی 
در جهت حفــظ امنیت و آرامش 
جامعه تصویر شود.تهیه کنندگی 
این مجموعه به علیرضا جاللی که 
پیش تر به همــراه زنده یاد حمید 
آخونــدی تهیه ســریال »دولت 
مخفی« و فیلم هــای »ماهورا« و 
»روز سوم« را عهده دار بوده، سپرده 
شــده است.این سریال در فضایی 
امنیتی ساخته شده است و از دیگر 
سریال هایی اســت که این روزها 
سیمافیلم برای به تصویر کشیدن 
تالش های ماموران امنیتی کشور 
به تولیــد می رســاند.این روزها 
سریال »سرجوخه« به کارگردانی 
احمــد معظمــی، نویســندگی 
سیدحســین امیرجهانی و تهیه 
کنندگی ابولفضــل صفری دیگر 
سریال امنیتی اجتماعی تلویزیون 
است که از شبکه سه سیما پخش 

می شود.

فرهنگ و هنر

کاخ مرمر،  موزه هنر ایران

تهران با تمام دود و ترافیك و شلوغی 
هــای همیشــگی اش، همچنــان 
پایتخت دوســت داشــتنی کشور 
عزیزمان ایران است. در این شهر نیز 
همانند دیگر شهرهای تاریخی ایران، 
آثار و ابنیه باســتانی متعددی وجود 
دارد که سردمدار آن ها نیز کاخ های 
ســلطنتی به جا مانده از دوره پهلوی 
و قاجار هســتند!کاخ مرمر عمارتی 
زیبا و تاریخی در مرکز شــهر تهران 
اســت که در ســال ۱۳۱۳ هجری 
شمسی به دســتور رضا شاه پهلوی 
تاسیس شده و امروزه به عنوان یکی 
از جاهای دیدنی تهران ســاالنه مورد 
بازدید بسیاری از گردشگران داخلی 
و خارجــی تور تهران قرار می گیرد. 
جالب است بدانید، نقل شده که رضا 
شاه کاخ مرمر را به خاطر نشان دادن 
قدرت خود و ســلطنتش به جهانیان 
ســاخته اســت. این عمارت دارای 
بنایی به وســعت ۳۵۰۰ متر اســت 
که در خیابان پهلوی و ســپه سابق و 
ولیعصــر و امام خمینی کنونی واقع 
شده است. کاخ مرمر عالوه بر پیشینه 
تاریخــی ارزنده ای که از دوره پهلوی 
و انقالب اسالمی به دوش می کشد، 
معماری بی نظیر و تماشایی داشته و 
جزء بناهای ارزشمند ایران می باشد.

الزم به ذکر اســت که نام این کاخ 
برگرفته شــده از نمای بیرونی آن 
می باشد که با مرمرهای سبز رنگ 
زیبا ســازی و تزئین شــده است. 
معمــار کاخ مرمر تهران فردی به 
نام لوون تادوسیان بوده که از سبك 
معماری تلفیقی شرق و غرب برای 
طراحی و ساخت این این بنا بهره 
گرفته اســت. این کاخ یك بار در 
سال ۱۳87 مورد مرمت و بازسازی 
قرار گرفته و در خرداد ماه سال ۵7 
نیز به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
در فهرست میراث فرهنگی به ثبت 

رسیده است.
همان طور که گفتیم کاخ مرمر تهران 
در طول سال های عمر خود دوره های 
مختفی را پشت سر گذاشته و دست 
خوش اتفاقات و تغییرات گوناگونی 
بوده اســت. به عنوان مثال بین سال 
های ۵۵ تا ۵7، یعنی قبل از انقالب 
کاخ مرمر تبدیل به موزه شــد! طی 
این ۲ سال نیز در این بنا که با عنوان 
کاخ موزه مرمر یا موزه پهلوی شناخته 
می شــد، اقالمی نظیر لباس افسری 
و کاله تیر خورده شــاه در واقعه ترور 
ســال ۱۳۲7، نگهداری و به نمایش 
گذاشــته شــده بود. این کار نیز به 
دســتور محمدرضا شاه و به منظور 
آشنایی بیشتر مردم با موسس سلسه 

پهلوی یعنی رضا شاه انجام شد.

گردشگری

سازمان غذا و داروی آمریکا در گزارشی اولیه اعالم کرد: قرص کروناویروس 
تولید شرکت داروسازی "ِمرک" می تواند در پیشگیری از نوع شدید بیماری 
کووید-۱۹ موثر باشــد. ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده روز گذشــته در 
گزارشــی اولیه اعالم کرد که قرص ضد کووید-۱۹ ســاخت شــرکت مرک 
)Merck( در درمان این بیماری موثر است اما در عین حال هشدار داده شده 
که زنان باردار نباید از این دارو موسوم به "مولنوپیراویر" استفاده کنند چرا که 
مزایای بالقوه این دارو برای این گروه از افراد بیشتر از خطرات آن نیست.این 
گزارش به منظور ارائه راهنمایی به گروهی از کارشناسان این سازمان آماده 
شــده که قرار اســت روز سه شنبه استفاده اضطراری از داروی مولنوپیراویر را 

بررســی کنند.به گفته کارشناســان تایید این دارو یك گام بزرگ و رو به جلو 
برای مقابله با همه گیری جهانی اســت و متخصصان را برای کمك به افراد 
مبتال مجهز می کند.شرکت داروسازی مرک ماه گذشته اعالم کرد که داروی 
مولنوپیراویر در یك آزمایش بالینی، میزان بســتری شــدن در بیمارستان و 
مــرگ و میــر ناشــی از کووید-۱۹ در بیمــاران پرخطر را که بالفاصله پس از 
عفونت به مصرف دارو اقدام کرده بودند به نصف کاهش داده اســت. گزارش 
اولیه ســازمان غذا و داروی آمریکا اثربخشــی این دارو در بیماران مبتال به 
نوع خفیف تا متوسط    کووید یا در معرض خطر بستری شدن در بیمارستان 

تایید کرده است.

 قرص "مولنوپیراویر" در پیشگیری از نوع شدید کرونا موثر است

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

 برگزاری 
کالس ویژه برای 

واکسن نزدن مردم!
رئیس نظام پزشکی استان 
قم گفته که در این استان 

کالس هایی با سوءاستفاده از 
وجه دینی مردم برای آموزش 

واکسن هراسی در ۱۰ سطح 
در حال برگزاری است و خود 

را زیر پوشش حوزه علمیه 
معرفی می کنند. موضوعی 

که سوژه کارتونی از مهدی 
عزیزی در خبر آنالین شد.

مدیرعامل شــرکت پُست از نبود هیچ 
قــراردادی با خانه کتاب و درعین حال 
خدمت رسانی به این مجموعه فرهنگی 
گالیه کرد و گفت: مسئوالن نظارتی ما 

را در این رابطه بازخواست می کنند.
ســبحانی فر با اشاره به حضور شرکت 
پُســت در نمایشگاه مجازی کتاب در 
ســال گذشــته گفت: در ابتدا از رادیو 
گفت وگو سپاسگزارم که در این شرایط 
فرصتی را در اختیار شرکت ملی پُست 
قرار داد تا اتفاقات این چند روز به صورت 
یك طرفه برای مردم روایت نشود. در 
سال گذشته شاهد برگزاری نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران بودیم؛ 
مــا در هیچ کجای دنیا نمی بینیم که 
نمایشــگاه کتاب همزمــان با فروش 
کتاب باشــد؛ با این حال در یك بازه 
زمانــی ۱۰ روزه، حــدود یك میلیون 
و ۲۵۰ هــزار جلد کتاب به 8۵۰ هزار 

آدرس ارسال شد.
وی افزود: همکارانم در شــرکت پُست 
در شــرایطی بسیار سخت کار کردند 
و بیــش از ۲ میلیارد تومان نیز هزینه 

کردیم تا کتاب های فروخته شــده به 
دســت خریداران رهسپار شود؛ این 
پول را شرکت پست هزینه کرد؛ چراکه 

دغدغه فرهنگی داشت.
مدیرعامل شــرکت پست، خطاب به 
ناشــران و عالقه منــدان کتاب گفت: 
کتاب خوان هــا و ناشــران باید بداند 
شــرکت ملی پُســت از بودجه دولت 
استفاده نمی کند و یك شرکت ناظر بر 
درآمد - هزینه است؛ یعنی باید درآمد 
داشته باشد تا بتواند، هزینه های خود 
را پوشــش دهد. بنابراین از اعتبارات 
دولت اســتفاده نمی کند. بااین وجود 
رقم باالیی از جیب هزینه کردیم تا در 
سال گذشته کتاب های خریداری شده 
از سوی مردم، به دست شان برسد. در 
همان زمان به معاون فرهنگی ســابق 
)محســن جوادی( وزارت ارشــاد هم 
گفتــم که ما بــه دنبال هیچ درآمدی 
نیستیم؛ اما حداقل کاری کنید که ما 
بتوانیم هزینه ها را پوشش دهیم. این 

اتفاق رخ نداد اما ما کار کردیم.
وی در ادامــه گفت: ما در این حوزه دو 

نوع خدمات داریم؛ یکی خدماتی است 
که ما در پشــت باجه ارائه می دهیم و 
بخش دیگر مربوط به خدمات خارج از 
باجه است. خدمات رسانان این شرکت 
در پشت باجه، سعی دارند به حمایت از 
ناشران بپردازند و کارشان را به بهترین 
شکل هم انجام می دهند؛ اما وقتی کار 
اضافی ای از شــرکت پُســت خواسته 
و هزینه هــای ســنگین به ما تحمیل 
می شــود، باید از سوی مسئوالن مورد 

بررسی قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت پُست جمهوری 
اســالمی ایران با گالیه از صحبت های 
مطرح شــده از سوی مسئوالن وزرات 
فرهنگ و ارشاد گفت: با توجه به همه 
خدمات شرکت پُست به عالقه مندان 
کتــاب، چندی پیــش مصاحبه ای 
صورت گرفته بود که کار مثبت شرکت 
پُست را به گونه ای دیگر وانمود می کرد. 
واقعاً بعد از شنیدن این صحبت ها، قلب 
آدم بــه درد می آید. بحث نمایشــگاه 
مجــازی جدا؛ اما کاری که ما در طول 
ســال بر اســاس قراردادی که با خانه 

کتاب داریم نیز بخش قابل توجه ای از 
کار ماســت؛ چراکه به ناشران خدمات 
گســترده ای ارائه می کنیم. یعنی در 
طول سال هم تخفیف هایی ویژه برای 
ناشــران داریم و خدمات را با بهترین 

و ارزان ترین سرویس ارائه می دهیم.
سبحانی فر گفت: قرارداد ساالنه خانه 
کتاب با شــرکت پُست در شهریورماه 
۱۴۰۰ به پایان رسیده است. قرارداد ما 
با خانه کتاب تمام شده است و ما چندین 
بار تقاضای درخواست کتبی دادیم تا 
دوستان بیایند و قرارداد را تمدید کنند. 
در شرایط فعلی بنده چه پاسخی باید 
به دستگاه های نظارتی بدهم و چطور 
بگویم که بدون هیچ قراردادی دارم با 
دوستان کار می کنم؟ من باید پاسخگو 
باشم؛ چندین بار هم مکاتبه کرده ایم 
و در نهایت دو ماه فرصت خواستند تا 
قــرارداد جدید را طی تفاهمی منعقد 
کنیم؛ اما هنوز قرارداد جدیدی بسته 
نشده و دستگاه های نظارتی نسبت به 
فعالیت شرکت پُست بدون قرارداد، ما 

را بازخواست می کنند.

خدمتی که به ضرر شرکت پست تمام شد


