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ک خرید ارز سهمیه ای نیست! کارت ملی به تنهایی مال

سقوط قیمت ارز با ورود بانک مرکزی به بازار
    بانک مرکزی باالخره پس از مدت ها برای ساماندهی نرخ ارز وارد عمل شد و با سختگیری 
در پرداخت ارز سهمیه ای توسط صرافی ها، آنگونه که دسترسی متقاضیان واقعی به این 
نوع ارز آسان شود عالوه بر جمع آوری صفوف فشرده متقاضیان صوری ارز سهمیه ای بلکه 

باعث کاهش نرخ ارز در بازار شد. سالهاست که صرافی های مطابق ضوابط و مقررات بانک 
مرکزی مبلغ حدود ۲۲۰۰ دالر را به افرادی که نیاز به ارز برای مسافرت، درمان، زیارت، تحصیل 

 | صفحه 3 و... دارند  با نرخ ارز ارزان دولتی پرداخت می کند...

صفحه 2 

در دیدار رئیس جمهور  و رجب طیب اردوغان عنوان شد؛

 در روابط اقتصادی
 ایران و ترکیه

جهش ایجاد می کنیم
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دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد؛

تصویب تزریق ُدز  
 بوستر  برای سنین ۱۸ 

تا ۶۰ سال
     دبیر کمیته علمی کشوری ستاد مقابله با کرونا 
میکرون  در سطح 

ُ
با اشاره به نگرانی ها از واریانت  ا

جهــان و ایــران و خطــر بــروز پیک هایی از بیماری، 
 ) در عیــن حــال از تصویــب تزریق ُدز بوســتر )یادآور
کســن کرونا برای ســنین ۱۸ تا ۶۰ ســال در جلســه  وا

امروز کمیته علمی خبر داد...

خبر خوش نایب رئیس 
 مجلس برای کارمندان 

درباره افزایش حقوق
     نایب رئیس مجلس گفت: دولت دوازدهم 
بــه صــورت غیرقانونی ۳۷ هــزار میلیارد تومان 
یکــی از وزارتخانه هــا را افزایــش داده کــه ایــن 
مســئله زمینــه نارضایتــی برخــی کارکنان دیگر 
شــده و انتظار می رود حقوق کارکنان در ســال 

 | صفحه 2  | صفحه 7 آینده ۱۰ درصد افزایش یابد...

سرقت ۹۰ درصد تجهیزات 
پروژه فاضالب تهران
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کرات   مذا
به چه سمتی می رود؟

2

  اومیکرون
و چشم  نگران دنیا به آن 

7

جناب رامبد، نمک به زخم 
این مردم نپاشید

8

بازار خودرو در اغما
3

 آیا »یارانه« جلوی خروج 
نخبگان را می گیرد؟

  محمد مهدی حاتمی
کارشناس اقتصادی

موضــوع مهاجــرت 
نخبــگان از ایران، این 
روزها بســیار داغ شده 
اســت. علت البته مشــخص است: شواهد 
متعدد نشان می دهند که خروج ایرانی ها از 
کشور به قصد ادامه تحصیل یا سرمایه گذاری 
در کشورهای دیگر، شتابی کم سابقه گرفته 
است. همین چند روز پیش بود که احسان 
قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای 
اســامی، با اشــاره به سیل خروج نخبگان 
از ایــران، آماری تکان دهنده در این زمینه 
ارائه کرد. او گفت: »متاسفانه طی سه سال 
گذشــته، حدود ۴ هزار نفر پزشک و حدود 
۳۰۰ هــزار نفر از جمعیت دانشــگاهی که 
مدارک آنها فوق لیســانس و دکترا بوده، از 

کشور مهاجرت کرده اند.«
با این همه، آمارهایی از این دســت، حتی 
متنوع تــر و تکان دهنده تر هم هســتند. در 
فروردیــن ماه ۱۴۰۰، خبرگــزاری ایلنا، از 
قــول »حمیدرضا عزیزی«، دبیر شــورای 
عالی نظام پرســتاری کشور گزارش داد که 
مطابق آمارهایی که در سال ۱۳۹۹ منتشر 
شده اند، هر ماه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرستار از 

ایران مهاجرت کرده اند.
با این همه، ظاهرا آش آن قدر شور شده 
که نسخه های رادیکال برای جلوگیری 
از خروج نخبگان هم پیشنهاد می شوند. 
بــه عنوان نمونــه، »روزنامه ایران«، به 
تازگی در یادداشــتی پیشنهاد داده که 
از نخبگاِن مهاجر، »مالیاتی سنگین« 

گرفته شود.
پیاِم این پیشنهاد روشن است: اگر می خواهید 
از کشــور خارج شــوید، باید هزینه ای را که 
کشور برای شما کرده، پیشاپیش و در قالب 
پــول به خزانه برگردانیــد! این اما در حالی 
اســت که این اتفاق، عما همین حاال هم 
)دســت کم در مورد دانشجویان و اگر نه در 
مورد سرمایه گذاران و بازرگانان( رخ می دهد.
دانشــجویان دانشگاه های دولتِی متقاضِی 
مهاجرت، باید با پرداخت مبالغی مدرک خود 
را »آزاد کنند« و دانشــجویان دانشگاه های 
آزاد و غیرانتفاعی هم که عما خودشان به 
خرج خودشــان تحصیل کرده اند و در واقع 

به کسی بدهکار نیستند. 
با این همه، معضل مهاجرت نخبگاِن علمی 
و اقتصــادی، تنها مختص ایران نیســت و 
دامن بســیاری از کشــورهای مشابه را هم 
گرفته اســت: گزارش های متعددی وجود 
دارند که نشــان می دهند کشورهایی مانند 
هند، پاکســتان و ترکیــه هم نگرانی هایی 
مشابِه نگرانی های ایران در زمینه مهاجرت 
نخبگان دارند. اما کشــورهای دیگری که با 
معضل خروج نخبگان مواجه هســتند، چه 
سیاست هایی را برای جلوگیری از این روند 
طراحــی کرده اند؟ آیا آنها هم می گویند هر 
کس که می خواهد به ســوداِی فرصت های 
بهتر کشــورش را ترک کنــد، باید مالیات 

منبع: تجارت نیوزبدهد؟  

یادداشت

کو: رئیس جمهور در اجالس ا

انتقال آب به سوی ایران 
کو قرار گیرد مورد توجه ا

رئیس جمهوری گفت: منطقه اکو باید یکی از 
مناطق هدف در زمینه صلح و توسعه پایدار و 
رفاه همگانی باشد و تحقق عدالت و معنویت 

را در ارتباط با کشورهای جهان پدید آورد.
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی در پانزدهمین 
اجاس سران ســازمان همکاری اقتصادی 
)اکو( با اشــاره به طرح ها و اهداف جمهوری 
اسامی برای توسعه این سازمان اظهار کرد: 
ما در زمینه جدیت در تجارت آمادگی داریم در 
ارتقای تجارت برون منطقه ای نقش بیشتری 
در آزادســازی اقتصادی در کشورهای عضو 
فراهــم آوریــم. چه در قالب موافقتنامه و چه 

در قالب تجارت آزاد.
وی افزود: همچنین در زمینه ایجاد شــبکه 
مواصاتی مکمل ما معتقدیم که پتانسیل های 
تجارتی در این زمینه به حدی اســت که دیر 
یا زود مسیرهای کوریدوری منطقه اکو باید 
بازگشــایی شــود. رئیسی با اشــاره به دیگر 
برنامه های جمهوری اسامی برای اکو اظهار 
کرد: جمهوری اسامی آماده است برنامه های 
آموزشــی حوزه نفت و گاز را توســعه دهد و 
همچنین عاقمند هستیم پروژه های انتقال 
آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری 
اسامی ایران در دستور کار سازمان اکو قرار 
گیرد. رئیس جمهوری تاکید کرد: همچنین 
این آمادگی از سوی جمهوری اسامی وجود 
دارد تا به این سازمان کمک کند که در امنیت 
سایبری و آموزش مجازی جلساتی را برگزار 
کند. وی با اشــاره به تحریم های آمریکا علیه 
ایران اظهار کرد: حمایت جمهوری اسامی از 
اکو بدون قید وشرط است و تحریم های آمریکا 
کوچکترین خللی در زمینه همکاری ایران با 
منطقه و کشورهای همسایه ایجاد نمی کند.

خبر ویژه کابینه؛ آخرین عضو  رای اعتماد مجلس به 

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش شد
نشست بررسی صاحیت »یوسف نوری« 
سومین گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم 
بــرای تصدی وزارت آموزش و پرورش روز 

گذشته در مجلس برگزار شد.
نشست علنی دیروز مجلس شورای اسامی 
با دستور بررسی صاحیت وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش برگزار و در پایان، »یوسف 
نوری« با کســب رای اعتماد از نمایندگان 
مجلس، به عنوان شانزدهمین وزیر آموزش 

و پرورش راهی این وزارتخانه شد.
طبق قانــون آیین نامه داخلی مجلس، در 
ابتدای جلسه رای اعتماد، رئیس جمهور به 
مدت یک ساعت فرصت دارد تا از برنامه ها و 
صاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
دفاع کند، اما حجت االسام رئیسی به دلیل 
سفر به ترکمنستان برای شرکت در اجاس 
اکو امروز در مجلس حضور نداشت و بجای 
او محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به 

صحن علنی مجلس آمده بود.
در ابتدای جلســه، سخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس نظر رئیس این 
کمیســیون را قرائت کرد. پیش از برگزاری 
جلسه، رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون 
آمــوزش، تحقیقــات و فناوری گفته بود با 

توجه به برگزاری جلسات متعدد و بررسی 
دقیق برنامه ها و دیدگاههای یوسف نوری، 
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری من 
حیث المجموع با پیشــنهاد تصدی ایشان 
برای پســت وزارت آمــوزش و پرورش، با 

اکثریت آراء موافقت کرده است.
داد معلمان از فقر نیست، از فرق است

در جلســه دیروز مجلس، حجت االســام 
محمدجــواد نیک بین نماینده کاشــمر 
در مخالفت با وزیر پیشــنهادی آموزش و 
پرورش دولت سیزدهم گفت کسری معلم 
با بازگشــت بازنشسته ها حل نمی شود. داد 

معلمان از فقر نیست بلکه از فرق است.

نیک بین همچنین با بیان اینکه »باید برای 
مقابله با مافیای مدارس غیرانتفاعی برنامه 
داشت« از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
خواست برنامه اش را درباره تعارض منافع در 
وزارت آموزش و پرورش و اشــتغال پس از 
بازنشستگی کارمندان این وزارت ارائه کند.

نیــک بین گفت برنامــه آقای نوری درباره 
مافیای کنکور، کتاب کمک درســی، چاپ 

آنها و حذف مافیای شان چیست؟
او بــه برنامه ریــزی در برابر تغییر محتوای 
آموزشی کتب درسی از سوی برخی کسانی 
که آنها را دوســتان غرب زده نامیده است، 

تاکید کرد.

تامین اعتبار برای الیحه رتبه بندی معلمان 
و شایسته ساالری در آزمون های آموزش و 
پــرورش از دیگر نکاتی بود که این نماینده 

به آن اشاره کرد.
نیــک بین گفته ۲۰ درصد از دانش آموزان 
پذیرفته شــده در کنکور از مدارس دولتی 
هســتند در حالــی که حــدود ۱۵ درصد 
دانش آمــوزان در مــدارس غیــر انتفاعی 

تحصیل می کنند.
این نماینده سیستم آموزشی را استعدادکش 
خواند و بر اجرایی شدن سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش تاکید کرد.

نوری می تواند آموزش و پرورش را 
به تراز خود برساند

حجــت االســام والمســلمین موســی 
غضنفرآبادی رئیس کمیســیون حقوقی و 
قضائی مجلس شورای اسامی در موافقت 
با گزینه پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش 
اظهار کرد: آموزش و پرورش پایه پیشرفت 
و علم و فرهنگ کشــور اســت. اگر آموزش 
و پرورش در ســطح و تــراز خودش خوب 
عمل کند بخش عظیمی از مشــکات حل 

خواهد شد.

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

66917312      66915268 
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سیاست 2
انتقاد شدید نماینده اهواز به وزیر کشور: 

 هنوز مصوبات استانی را 
اجرا نکرده اید

نماینــده مردم اهــواز در مجلس گفت 
که میزان ســرقت در استان خوزستان 
افزایــش یافته پس کار دســتگاه های 
وزارت کشور در این خصوص چیست؟

مجتبی یوســفی نماینده مردم اهواز در 
مجلس  طی تذکر شفاهی به وزیر کشور 
در صحن علنی مجلس اظهار داشت: وزیر 
کشــور بعد از جلســات سیاسی خود به 
مشکات مردم و اجرای قوانین بر زمین 

مانده نیز توجه کنند!
وی افــزود: میزان ســرقت در اســتان 
خوزســتان افزایــش یافتــه پس کار 
دســتگاه های وزارت کشــور در ایــن 
خصوص چیست؟ علیرغم اینکه مجمع 
نمایندگان با وزیر جلسه داشته و معاون 
وزیر نیز به این اســتان سفر کرده است. 
همچنین هنوز منتظر اجرای مصوبات 
سفر ریاســت جمهوری به استان های 
خوزســتان و سیســتان و بلوچستان 

هستیم.

خبر خوش نایب رئیس 
 مجلس برای کارمندان 

درباره افزایش حقوق
نایب رئیس مجلــس گفت: دولت 
دوازدهــم بــه صــورت غیرقانونی 
۳۷ هــزار میلیــارد تومــان یکی از 
وزارتخانه هــا را افزایــش داده کــه 
این مســئله زمینه نارضایتی برخی 
کارکنان دیگر شده و انتظار می رود 
حقوق کارکنان در ســال آینده ۱۰ 

درصد افزایش یابد.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس 
اظهار داشــت: دولت و مجلس 
به عنوان یک اولویت اساســی و 
مهم به دنبال تأمین جان و نان 
مردم اســت که باید در حوزه به 
ایــن مهم توجه ویژه ای گمارده 
شــود و سر و سامان به وضعیت 
موجود داده شود که این مسئله 
جزو خصوصیات بارز یک دولت 

انقابی است.
نیکزاد تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی با تایید اکثریت مجلس در 
اختیار اقشــار مختلف مردم به ویژه 
نیازمنــدان و کارکنان قرار می گیرد 
که به همیــن منظور در این زمینه 
اکثریت مجلــس موافق حذف ارز 

هستند.
وی اظهــار کرد: متأســفانه دولت 
دوازدهــم بــه صــورت غیرقانونی 
۳۷ هــزار میلیــارد تومــان یکی از 
وزارتخانه هــا را افزایــش داده کــه 
این مســئله زمینه نارضایتی برخی 
کارکنان دیگر شده و به همین منظور 
از دولت و ســازمان برنامه و بودجه 
انتظار مــی رود حقوق کارکنان در 
سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد تا 
نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت 
برخی کاالهای اساسی اقدامات الزم 

انجام یابد.
نایب رئیس مجلس شورای اسامی 
تصریــح کرد: ایــن که برخی فیش 
حقوقــی نامتعارف دارند نیز به هیچ 
عنوان قابل قبول نبوده و نیاز اســت 
در راستای ساماندهی این وضعیت 

اقدامات الزم مبنای کار باشد.

بین الملل

در دیدار رئیس جمهور  و رجب طیب اردوغان عنوان شد؛

در روابط اقتصادی ایران و ترکیه جهش ایجاد می کنیم
روسای جمهور ایران و ترکیه با بیان اینکه 
توســعه همکاری و هماهنگی دو کشور در 
موضوعــات دوجانبــه و منطقه ای به نفع 
دو ملــت و صلح و ثبات در منطقه اســت 
بر استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه 
همه جانبه روابط تهران، آنکارا تاکید کردند.

 ابراهیم رئیســی در ادامه دیدار و گفتگو با 
سران کشورهای شرکت کننده در اجاس 
همکاری های اقتصادی اکو، در دیدار رجب 
طیب اردوغان با اشاره به اینکه ظرفیت های 
توسعه روابط و تبادالت تجاری و اقتصادی 
تهران آنکارا فراتر از ســطح کنونی اســت، 
اظهــار کــرد: ایران و ترکیــه می توانند با 
ارتقای ســطح تجارت و مبادالت کنونی، 
روابط اقتصادی و سیاســی دو کشــور را به 

سطح راهبردی نزدیک کنند.
رئیســی با اشــاره به زمینه های گسترده و 
متنوع همکاری ایران و ترکیه در بخش های 
مختلف از جمله انرژی، موضوعات بانکی و 

پولــی و تبادالت تجاری و بازرگانی گفت: 
باید مسیر توسعه روابط اقتصادی را تسهیل 
کنیــم و در این زمینه می توان تعرفه های 

ترجیحی را بازنگری کرد.
رئیس جمهــور در ادامه همکاری و ارتباط 
نزدیک ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه 
را حائز اهمیت دانست و گفت: سه کشور از 
اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی و اعتقادی 
برخوردار هستیم و ضمن اینکه نباید اجازه 
داد اخالی در این روابط ایجاد شــود بلکه 
با نزدیکی هر چه بیشــتر روابط، دشمنان 

مشترک خود را ناامید کنیم.
رئیس جمهور در ادامه با ابراز نگرانی از حضور 
داعش در افغانســتان و افزایش ناامنی در 
این کشور اظهار کرد: گروه های تروریستی 
نه تنها باعث ناامنی در افغانستان بوده بلکه 
امنیــت منطقه را تهدید می کند لذا نباید 
اجازه دهیم گروه های تروریســتی همانند 
داعش و پ ک ک امنیت کشورهای منطقه 

را به خطر بیندازند.
رئیس جمهور گفت: جمهوری اســامی 
ایــران از تشــکیل حکومــت فراگیر در 
افغانســتان حمایت می کنــد و بر این باور 
هستیم که باید همه گروه ها، اقوام و اقشار 
مختلف مردم افغانستان در آینده افغانستان 

نقش و مشارکت داشته باشند.
طبق اعام پایگاه اطاع رســانی ریاســت  
جمهوری، رئیسی با اشاره به برقراری ثبات 
و امنیت در سوریه گفت: باید از ظرفیت های 
خود برای ایجاد آرامش، صلح و امنیت در 

سوریه استفاده کنیم.
رئیسی تصریح کرد: مشکات منطقه باید 
توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود 
و حضور و دخالت بیگانگان نه تنها کمکی 
به حل مشــکات نمی کند بلکه اوضاع را 

پیچیده تر خواهد کرد.
رئیسی همچنین بر ثبات و آرامش و احترام 
به تمامیت ارضی عراق تاکید و خاطر نشان 

کرد: جمهوری اســامی ایران از روی کار 
آمدن دولت قوی و مورد قبول مردم عراق 

حمایت کرده و بر آن تاکید دارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
نیــز در این دیدار با بیان اینکه کشــورش 
توســعه و تقویت همکاری های دوجانبه 
و منطقه ای را با جمهوری اســامی ایران 
ضــروری می دانــد، گفــت: می توانیم در 
ســطح روابط و مناسبات دو کشور به ویژه 
در بخش های اقتصادی جهش ایجاد کنیم.

رئیــس جمهور ترکیــه در ادامه تحوالت 
افغانســتان را نگــران کننده دانســت و 
خاطرنشان کرد: کاخ سفید همه گروه های 
تروریستی منطقه از جمله داعش و پ ک ک 
را آموزش داده و مسلح می کند و برای ایحاد 
ناامنی، تجهیزات و ابزارهای تروریستی در 
اختیــار این گــروه ها قــرار می دهد، لذا 
همکاری مشــترک برای برقراری صلح در 

منطقه را ضروری می دانیم.

گردهمایی کشاورزان 
هندی در نخستین سالگرد 

اعتراضات سراسری 
کشاورزان علیه اصالح قوانین 

کشاورزی از سوی دولت/ 
رویترز

پایی که جا ماند در جلسه 
رای اعتماد به نوری!
منبع: ایرنا

گزارش تصویری

 رایزنی امیرعبداللهیان 
 با وزرای خارجه ازبکستان 

و جمهوری آذربایجان
وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران 
بــا وزرای امور خارجه ازبکســتان و 

جمهوری آذربایجان دیدار کرد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجــه جمهوری اســامی ایران 
شنبه شب در حاشــیه پانزدهمین 
نشســت سران ســازمان همکاری 
اقتصــادی اکو با وزرای امور خارجه 
ازبکســتان و جمهــوری آذربایجان 

دیدار کرد.
بــا  دیــدار  در  امیرعبداللهیــان 
»عبدالعزیــز کامــل اف« وزیر امور 
خارجه ازبکســتان با مــرور روابط 
جمهوری اسامی ایران و ازبکستان 
در حوزه هــای مختلــف سیاســی، 
فرهنگــی و اقتصــادی، ضــرورت 
گسترش مناسبات در مسیر منافع دو 
کشور را مورد تاکید قرار داد و آمادگی 
کشــورمان را برای برگزاری نشست 
کمیسیون مشــترک همکاری های 
دو کشــور در آینده نزدیک به اطاع 

همتای خود رساند.
وی همچنیــن بــا تاییــد نظر وزیر 
خارجــه ازبکســتان در زمینه لزوم 
ترسیم نقشه راه برای همکاری های 
فیمابیــن، این اقــدام را عاملی برای 
جهت دهی و شتاب بخشی به روابط 

دو کشور خواند.

 کنایه یک فعال سیاسی
 به احمدی نژاد: 

 دوری از قدرت
 معجزه می کند!

زیدآبــادی نوشــت کــه گویا آقای 
احمدی نژاد ســخنان و برنامه های 
دولت خود را در طوِل هشــت ســال 
ریاســت جمهوریش بــه کلی از یاد 
برده اســت زمانی که از حفر بی رویۀ 
چاه برای توســعۀ کشاورزی قاطعانه 
دفاع می کرد. گفته می شود در طول 
ریاســت جمهوری او حدود سیصد 
هزار چاه غیرقانونی حفر شده است! 
بدون شــک او در پدید آمدن بحران 
کنونی آب اگر بیش از دیگران مقصر 

نباشد، حتماً کمتر نیست.
 احمــد زیدآبادی در کانال تلگرامی 
خود نوشــت: »آب کم اســت ولی 
هســت، مدیریت مصــرف و توزیع 
آن نامناســب است. خوب مدیریت 
نمی کننــد و بعد مردم را به جان هم 
می اندازند....مردم بیچاره چه گناهی 
کرده اند که اسیر یک عده مدیران و 

مقامات شده اند!«
عبــارات بــاال ســخنان محمــود 
احمدی نــژاد در بارۀ اعتراض مردم 
شهرهای اصفهان و شهرکرد به نحوۀ 

توزیع آب است.
گویــا آقای احمدی نژاد ســخنان و 
برنامه هــای دولت خــود را در طوِل 
هشت ســال ریاست جمهوریش به 
کلی از یاد برده است زمانی که از حفر 
بی رویۀ چاه برای توســعۀ کشاورزی 
قاطعانه دفاع می کرد. گفته می شود 
در طول ریاســت جمهوری او حدود 
سیصد هزار چاه غیرقانونی حفر شده 
اســت! بدون شک او در پدید آمدن 
بحران کنونی آب اگر بیش از دیگران 

مقصر نباشد، حتماً کمتر نیست.

کرات هسته ای ایران در وین آغاز مذا

کرات به چه سمتی می رود؟ مذا
از دو روز گذشته تیم مذاکره کننده 
هســته ای وارد وین شده و دیروز 
دیدارهــا و مذاکــرات مقدماتی 
انجام شــده است. حاال قرار است 
امروز، هشتم آذرماه گفت گوهای 
اصلی کمیسیون مشترک برجام 
انجام شــود. مذاکراتی که میان 
ایــران و گــروه ۱+۴ با هدف رفع 
تحریم های آمریکا انجام می شود.

امروز دوشنبه هشتم آذرماه شهر 
وین میزبان مذاکرات ایران و گروه 
۱+۴ )آلمان، فرانســه، روسیه، 
چیــن و انگلیــس( با هدف رفع 

تحریم های آمریکاست.
محمدرضــا غائبی، سرپرســت 
نمایندگی ایران در سازمان های 
بین المللی اعــام کرده که تیم 
مذاکراتی ایران به ریاست باقری، 
معاون سیاســی وزارت خارجه از 
روز شنبه وارد وین شده است. این 
تیم، دیروز ماقات هایی داشتند 
و دیروز یکشنبه نیز ماقات های 
دو جانبه و ســه جانبه در سطوح 
کارشناســی و ســطح روسای 
هیات های چین و روســیه و نیز 
با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 

آقای انریکه مورا برگزار شد.
به گفته غائبی، گفت گوهای اصلی 
کمیسیون مشترک برجام امروز 
دوشــنبه بعــد از ظهر در محل 
هتل کوبــورگ با حضور تمامی 
هیات هــای اصلــی عضو برجام 
برگزار می شود. اما روند مذاکرات 

چگونه پیش بینی می شود؟

اولویت های دو طرف را 
مقایسه کنید

ســعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران پیشتر با 
انتشار مطلبی در حساب کاربری 
خود در توئیتر در مقایسه رویکرد 
و اقدامات آمریکا و تروئیکای اروپا 
و جمهوری اسامی ایران نوشت: 
در آستانه گفتگوهای وین، آمریکا 
و تروئیــکای اروپایی، بیانیه های 
متقلبانــه صــادر می کنند، بر 
تحریم ها می افزایند، روایت های 
تحریف شــده سرهم می کنند و 
در برابر تهدیدات اسرائیل سکوت 

می کنند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ایــران نیز اعام کــرد: ایران، 

تیــم مذاکره کننــده جدی و 
ســطح باال تشــکیل می دهد، 
خواســتار توافق خوب، فوری و 
اجــرای کامل برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ می شــود و رایزنی های 
منطقه ای انجام می دهد، کافی 
اســت اولویت های دو طرف را 

مقایسه کنید.
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایــران قباً نیز با بیان اینکه »در 
میــز مذاکرات وین آماده نیل به 
توافــق خوب هســتیم«، اضافه 
کرد که بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات یک اصل مهم و راهگشا 

است.

 رابرت مالی: ما آماده ایم 
گردیم به برجام باز

به نقل از ایرنا رابرت مالی نماینده 

ویــژه دولت آمریکا در امور ایران 
نیز درخصوص مذاکرات وین ادعا 
کرده است که ما آماده ایم به برجام 
بازگردیم و تحریم های مغایر با آن 

را لغو کنیم.
رابــرت مالی در گفتگو با رادیوی 
ملی آمریــکا اعام کرده که جو 
بایدن رییس جمهوری و آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا آشکارا 
اعام کرده اند ما برای دیپلماسی 

حق ویژه قائل هستیم.
مالــی در پایــان در پاســخ به 
سوالی در مورد نحوه و ساز و کار 
مذاکــرات در وین گفت که وی و 
هیئــت همراه در هتلی خواهند 
بود و منتظر می مانند تا گزارشی 
که دیگران یعنی کسانی که ایران 
موافقــت می کند با آنها صحبت 

کند، را بشنوند.

کرات   دست ایران در مذا
بسته نیست

طبــق اخبار منتشــر شــده از 
امیرعبداللهیان،  خبرگزاری ها، 
وزیر امــور خارجه ایران چندی 
پیــش در این مــورد بیان کرده 
اســت: قطعا دســت جمهوری 
اســامی ایــران در مذارکرات 
هسته ای بسته نیست. گزینه های 
مختلفی در مقابل ما قرار دارد. ما 
از گزینه گفتگو و مذاکره در وین 
کار را شروع می کنیم. در مذاکره 
جدی هســتیم و در رسیدن به 
توافق جدی هستیم و امیدواریم 
آنگونه که طرف های مقابل ما در 
کام به ویژه غربی ها می گویند، 

جدیت آنها را هم ببینیم.
در شــش دور مذاکراتــی که در 
پایــان دولــت دوازدهم در وین 
برگــزار شــد، هیــأت ایرانی به 
بحث خســارت های وارده بعد از 
خروج آمریکا از برجام اشــاره ای 
نکــرد که این در حقیقت یکی از 
نقاط ضعف مذاکرات بود. پس از 
آن که آمریکا از برجام خارج شد، 
در ســه سال اخیر تاش زیادی 
را صــورت داد تــا اقتصاد ایران را 
متاشــی کند، ولی ایران به رغم 
همه این کارشــکنی ها مقاومت 
کــرده و اقتصادش را حفظ کرد. 
البتــه با این حــال اقتصاد ایران 
به خصــوص صنعت نفت مورد 

آسیب جدی قرار گرفت.

خانه ملت
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3اقتصاد
خریدار و فروشنده معطل

بازار خودرو در اغما
از ابتدای ســال جاری بازار خودرو 
دستخوش نوسانات زیادی شده اما 
در دو هفته گذشــته به تبع رفت و 
برگشــت افزایش قیمت و نزدیک 
شــدن به مذاکرات برجام، بازار در 
شــوک فرو رفته و منتظر تغییرات 

است.
 ســعید موتمنــی رئیس اتحادیه 
فروشــندگان و نمایشــگاه داران 
خودرو اظهار کرد: از ابتدای ســال 
جاری، بازار خــودرو درگیر اخبار 
زیــادی شــده کــه مهم ترین آن 
تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای 
است. مصرف کنندگان می گویند 
با توجه به مذاکرات، همچنان برای 
خرید صبر کرده و منتظر کاهشی 

شدن قیمت ها خواهند ماند.
وی افزود: در مقابل وقتی قیمت ارز 
باال می رود، تعداد فروشندگان نیز 
کاهش پیدا می کند و بازار اصطاحاً 

قفل می شود.
موتمنی گفت: دو موضوع مذاکرات 
برجام و تصمیم نهایی ستاد تنظیم 
بازار در مورد قیمت خودرو، منجر 
به قفل شــدن بازار شده است و دو 
طرف خریدار و فروشــنده منتظر 
اعــام نهایی اخبــار این دو حوزه 

هستند.
وی بــا بیــان اینکه با توجه به عدم 
مشخص بودن آینده بازار خودرو، 
تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته 
است، افزود: خروج تقاضای کاذب 
از بــازار باعث شــده با تاطم های 
کوتاه مدت، میــزان تغییر قیمت 
خودرو نســبت به گذشته کاهش 
پیدا کند. البته باید توجه داشت که 
قیمت خودروهایی مانند پراید که 
دیگر تولید نمی شوند و خودروهایی 
مانند پژو ۲۰۷ که عرضه محدودی 

دارند تغییرات زیادی می کند.

 خریدار و فروشنده 
در حالت انتظار

محمد قاســمی یک فعــال بازار 
خــودرو نیز به خبرنگار مهر گفت: 
بازار خودرو مثل ماه های گذشــته 
در حالت انتظار است؛ هم خریدار و 
هم فروشنده منتظر تغییرات چه از 
جانب اخبار سیاسی و چه از جانب 
اخبار اقتصــادی و تعیین تکلیف 

قیمت خودرو هستند.
وی افــزود: خریــداران واقعی که 
قیمت های فعلی بازار نیز برایشان 
گران است، به امید کاهش قیمت 
دســت از خرید کشیده اند و فقط 
بــرای کســب اطــاع از آخرین 

قیمت ها، در بازار حضور می یابند.
قاســمی گفت: در حــال حاضر 
خرید و فروشــی خاصــی در بازار 
وجود ندارد و قیمت ها نیز با اختیار 
فروشــنده تغییر می کند در حالی 
کــه خریداری وجــود ندارد. البته 
نکته مهم این است که قیمت ها در 
فضــای مجازی با بازار تفاوت دارد.

این فعال بازار خودرو تصریح کرد: 
در فضای مجازی قیمت ها عمدتاً 

باالتر از سطح بازار ثبت می شود.

گزارش

 وام ودیعه مسکن 
در کش و قوس 

بانک مرکزی و وزارت راه
ثبــت نــام وام ودیعه مســکن 
در حالــی ادامــه دارد که بانک 
مرکزی از اتمــام اعتبار بانکها 
خبــر داده و معــاون وزیــر راه 
ایــن اتمام اعتبار را قبول ندارد. 
شــهرزاد دانشــمندی مدیــر 
اداره اعتبــارات بانک مرکزی 
گفــت: به نیمــی از متقاضیان 
تسهیات ودیعه مسکن، وامی 
پرداخت نخواهد شد.مدیر اداره 
اعتبارات بانک مرکزی با اعام 
اینکه سامانه ثبت نام تسهیات 
ودیعه مســکن از سوی وزرات 
راه و شهرســازی اداره می شود، 
افزود: تاکنون حدود ۱۳۰ هزار 
میلیارد ریال، بیش از ســهمیه 
تعیین شــده ستاد کرونا، ثبت 
نام تســهیات ودیعه مســکن 
انجــام شــده اســت و بانک ها 
هیــچ تعهدی بــرای پرداخت 
تسهیات بیش از سهمیه های 
تعیین شده از سوی ستاد کرونا 
ندارند.وی علت ســخت گیری 
بانک ها برای پرداخت تسهیات 
ودیعه مسکن را پرشدن سهمیه 
تعیین شده عنوان کرد و گفت: 
تعداد افــراد در صف مانده، دو 
برابر ســهمیه تعیین شده است 
و متقاضیانــی که موفق به اخذ 
تســهیات نشــده اند ناراضی 
خواهند شد. مدیر اداره اعتبارات 
بانک مرکزی افزود: باوجود اینکه 
سهمیه تسهیات ۱۲ درصدی 
ودیعه مسکن تکمیل شده است، 
همچنان سامانه ثبت نام این وام 
از ســوی وزرات راه و شهرسازی 
باز اســت که منجــر به اعطای 

تسهیات نخواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی: 
اتمام اعتبار بانک ها، قابل 

قبول نیست
 ایــن درحالیســت کــه معاون 
مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازی می گوید: بر اساس 
آخرین آمار یک میلیون و ۶۸۵ 
هزار نفر تاکنون برای دریافت وام 
ودیعــه ثبت نام کرده اند و از این 
تعــداد ۶۴۰ هزار نفر به بانک ها 
معرفی شــده اند و ۱۴۲ هزار نفر 
هم تسهیات دریافت کرده اند. 
محمود محمــود زاده گفت: به 
هیچ عنوان ایــن موضوع مورد 
قبول نیســت کــه اعتبار بانکی 
بــرای پرداخــت تســهیات 
ودیعه مســکن به اتمام رسیده 
اســت. ممکن است بین شعب 
بانک ها شــعبه ای نیاز به تجدید 
نظر داشــته باشــد و ما مکاتبه 
بــرای تأمین اعتبــار کنیم، اما 
اینکه اعتبارهمه شعب بانک ها 
به اتمام رســیده اســت به هیچ 

عنوان مورد قبول نیست.

 بانک مرکــزی باالخره پس 
از مدت ها برای ســاماندهی 
نــرخ ارز وارد عمل شــد و با 
ســختگیری در پرداخت ارز 
ســهمیه ای توســط صرافی 
هــا، آنگونــه که دسترســی 
متقاضیــان واقعــی بــه این 
نوع ارز آســان شــود عاوه بر 
جمع آوری صفوف فشــرده 
متقاضیان صوری ارز سهمیه 
ای بلکــه باعث کاهش نرخ ارز 

در بازار شد.
سالهاســت که صرافی های 
مطابــق ضوابــط و مقررات 
بانــک مرکــزی مبلغ حدود 
۲۲۰۰ دالر را به افرادی که نیاز 
به ارز برای مســافرت، درمان، 
زیارت، تحصیل و... دارند  با نرخ 
ارز ارزان دولتــی پرداخت می 
کند. این اقدام درســت بانک 
مرکزی اگر چه در راســتای 
کمک به مردم و جلوگیری از 
التهــاب بازار و گرانی ارز بوده 
است اما طی چند سال اخیر ارز 
به اصاح سهمیه ای دستمایه 
ای برای دالالن سودجو شده 
اســت تا آنهــا از این طریق با 
خرید سهمیه ســاالنه ارزی 
برخــی افــراد در قالب اجاره 
کارت ملــی آنها بــه قیمت 
ناچیز، سودهای قابل توجهی 
را بــه جیب زنند و از طرفی به 

بیت المال ضرر برسانند.
ورود بانک مرکزی به بازار 

 برای ساماندهی 
پرداخت ارز سهمیه ای 

چنین رویکــردی که طی 
دو ســه هفته اخیر بازار ارز 
را متشــنج و ملتهب کرد و 
قیمت دالر را به بیش از ۲۹ 
هــزار تومان رســاند، باعث 
شــد تا بانــک مرکزی پس 
از ســالها وارد عمل شــود و 
صرافی ها را در پرداخت ارز 
سهمیه ای مجاب به بررسی 
دقیق مدارک و اسناد معتبر 
متقاضیــان کنــد تا پس از 
ایــن دیگر به هر کســی ارز 
سهمیه ای تعلق نگیرد مگر 
اینکه متقاضی ارز ســهمیه 
ای مــدارک، مســتندات و 
شواهد الزم را برای دریافت 
 ایــن نــوع ارز در دســت 

داشته باشد.
البته طی روزهای گذشــته 
بازار داد و ستد ارز سهمیه ای 
در خیابان فردوســی و مقابل 
صرافــی ها داغ بود، دالالن و 
سرمایه گذاران با اجاره کارت 
ملــی افراد و پرداخت ۴۰۰ تا 
۵۰۰ هــزار تومــان، در قبال 
اجاره کارت ملی، سهمیه ارز 
آنهــا را مــی خریدند و از این 

طریق به ســودهای هنگفتی 
دست می یافتند.

حال سئوال اینجاست که چرا 
بانک مرکزی قبا برای قطع 
دست رانت خواران سودجو و 
برچیده شدن بساط دالالنی 
که با اجاره کارت ملی و سوء 
استفاده از آن به خزانه دولت و 
بیت المال تعرض می کردند، 
صرافی ها را مجاب به دریافت 
مدارک الزم برای جلوگیری 
از پرداخت ارز سهمیه ای که 
بنــام متقاضیان صوری و به 
کام دالالن بــوده وارد عمل 

نشده است؟
 جلوگیری از حراج 

 ارز سهمیه ای 
توسط صرافی ها

در چنیــن شــرایطی بانک 
مرکــزی دیــروز بــا ابــاغ 
بخش نامه ای بــه صرافی ها 
با ۲۵ مورد تقاضای مســتند، 
مانــع از حراج ارز ســهمیه 
ای و تامیــن متقاضیان غیر 
واقعی ارز سهمیه ای شد  که 
انتشــار این بخشنامه خیلی 
زود توانســت بر بازار ارز تاثیر 
گذار شــود و قیمت ها را در 

این بازار نزولی کند.
طوری که در جزئیات جدید 
فــروش نقــدی ارز کــه در 
قالب بخشــنامه ای به شبکه 
صرافی های کشــور از سوی 
بانــک مرکزی اباغ شــده 
اســت؛ عرضه ارز سهمیه ای 
نه فقط تنها با کارت ملی بلکه 
بایستی با ارائه تمام مدارک و 
مستندات تعیین شده  صورت 
گیــرد و کارت ملــی دیگر به 
تنهایــی مــاک دریافت ارز 

دولتی یارانه ای نیست.
در اباغیــه بانــک مرکزی 
»ضمــن تأکیــد بــر تداوم 
رونــد تخصیص ارز به صورت 
اسکناس با مصارف خدماتی 
۲۵ گانــه، از شــبکه صرافی 
های کشــور خواســته است 
درصورتــی کــه متقاضیان 
درخواســت خرید ارز برای 
مصارفــی، به جــز مصارف 
تعریف شــده دارند، به بانک 

مرکزی اعام کنند.«

کارت ملی دیگر چون 
گذشته برای دریافت ارز 

سهمیه ای به تنهایی 
کارساز نیست

محســن صادقی، کارشناس 
مالــی در گفتگو بــا »بازار« 
دربــاره اقــدام اخیــر بانک 
مرکزی در رصد و شناســایی 
دقیق نیازمنــدان واقعی ارز 
ســهمیه ای، گفــت: منابع 
ارزی فراوانــی بــه دلیل کم 
توجهــی صرافی هــا و بانک 
مرکــزی در رصد ســفت و 
سخت مســتندات و مدارک 
مــورد نیاز بــرای پرداخت 
ارز ســهمیه ای طی سالهای 
گذشته به افرادی تعلق گرفت 
کــه همان ارز نیز نصیب آنها 
نمی شد زیرا خیلی ها )افراد 
فرودســت و ضعیف جامعه( 
چون نیازی به ارز نداشــتند، 
بنابراین سهمیه ساالنه ارزی 
خــود را بــه دالالن در قالب 
اجــاره کارت ملی به آنها می 
دادنــد و در عوض رقم کمی 

پول دریافت می کردند.
 وی ادامــه داد: ارز ســهمیه 
ای از ابتــدا باید به افرادی که 
دلیل محکمی برای تقاضا این 
نــوع ارز را دارند پرداخت می 
شــد نه اینکه در شرایطی که 
کشــور تحریم و منابع ارزی 
کشور به شدت کاهش یافته 
است صرافی ها با پرداخت ارز 
به صاحبان کارت ملی چوب 
حراج را به منابع محدود ارزی 
آن هم بدون حســاب و کتاب 

بزنند.
ایــن کارشــناس اقتصادی 
خاطرنشــان کرد: هرســاله 
مقادیر بســیار زیــادی ارز 
مســافرتی،  ارز  قالــب  در 
دانشجویی، درمان و ... بدون 
سختگیری در بررسی مدارک 
متقاضیان از سوی صرافی ها 
که خیلی از آنها صوری انجام 
مــی گرفت به هدر می رفت.  
اما در شــرایط جدید گویا ارز 
ســهمیه ای را به کســی می 
دهنــد که عاوه بر داشــتن 
مدارک و مســتندات کامل 
برای دریافت ارز، ارز سهمیه 

ای نیز به حســاب بانکی خود 
شــخص متقاضی واریز شود 
کــه این موضــوع باعث می 
شــود بساط دالالن سود جو 
که اقدام بــه اجاره کارتهای 
ملــی افراد کــم درآمد برای 

خرید ارز بود جمع شود.
خ ارز به دلیل  افزایش نر

التهاب بازار و ایجاد 
صفوف طویل برای اخذ 

ارز سهمیه ای بود
صادقــی در ادامه گفت: اگر 
ارز ارزان ســهمیه ای به افراد 
واقعی داده شــود متقاضیان 
اصلی ارز دیگر چون روزهای 
گذشته مجبور به اتاف وقت 
در صــف های شــلوغ خرید 
نخواهند شــد، چرا که خیلی 
از آنها به دلیل شــلوغی صف 
خرید ارز یارانه ای مجبور می 
شــدند این کاال را از بازار آزاد 
بــا نرخی بــاال تهیه کنند که 
چنین موضوعی به گرانی ارز 

منجر می شد.
وی در ادامــه گفــت: به نظر 
می رســد عاوه بر سیاست 
گــذاری بانــک مرکزی در 
بررســی دقیق مدارک برای 
پرداخــت ارز ســهمیه ای به 
مــردم، نظــارت دقیقی نیز 
باید از سوی نهادهای کنترل 
کننده بازار انجام شــود و آن 
دسته از افرادی که مخل بازار 
ارز بــا خرید کارت ملی اجاره 
ای و ... هســتند؛ شناسایی و 
مورد بازخواست قرار گیرند.

 وی افزایــش قیمــت دالر و 
انــواع ارز طی ۲ هفته اخیر را 
غیر واقعی و بی منطق عنوان 
کــرد و گفــت: با وجودی که 
خبر از انجام مذاکرات برجام 
و حل مشــکات تحریمی به 
گوش می رسد اما قیمت ها در 
بازار ارز برخاف چنین اخبار 
خوشــبینانه ای افزایشی شد 
که این روند غیر واقعی بودن 
رشــد قیمت ها را در بازار ارز 

نشان می دهد.
 عمدی بود؟

با این حال برخی از فعاالن بازار 
در باره  این روش  ارزپاشــی 
در بــازار نظر دیگری دارند و 

معتقدند که دسترسی دولت 
به منابع ارزی باعث شــده تا 
بــه نوعی ارزهــای فیزیکی 
خــود را بــرای تامین بودجه 
بــه بازار  عرضــه کند اما این 
عرضه  با نوعی عطش و ایجاد 
تقاضــا و یجاد صف و بســیار 
هوشــمندانه بوده است. اگر 
چــه بازار این  تحلیل را تائید 
نمــی کند اما آنها می گویند 
۲۱ آبان ماه  خبر آزاد سازی 
۳.۵ میلیارد دالر از پول های 
بلوکه شــده در دسترس قرار 
گرفتــه اســت و در حالی که 
انتظار می رفت این خبر مهم  
روی نــرخ بــازار ارز اثر گذار 
باشــد ولی  هم زمان با عرضه 
بیشتر و در صف های طوالنی 
خرید ارز روند نرخ دالر رو به 
افزایــش رفته و به کانال ۲۹ 
هزار تومان خود را رساند.علی 
نادری مدیرعامل خبرگزاری 
جمهوری اســامی )ایرنا( در 
حســاب کاربری خــود در 
صفحــه توییتــر آورده بود: 
»کمتــر از ۱۰۰ روز پــس از 
آغاز دولت ســیزدهم، اخیرا 
بیــش از ۳.۵ میلیارد دالر از 
منابع مســدود ایران در یکی 
از کشــورها در دسترس قرار 
گرفتــه و بخش قابل توجهی 
از ایــن منابع در حال ورود به 
چرخه تجاری کشور است.«

  همچنین  اخباری از افزایش 
توان فروش نفت ایران  به ویژه 
به چین و  افزایش در آمدهای 
ارزی فروش نفت  در آســتانه  
مذاکرات مجدد  به سطح ۱.۳ 
میلیارد دالر ماهانه  منتشــر 
شده که نشان می دهد بانک 
مرکزی نگران مدیریت  بازار 
ارز نبــوده و بــرای همین در  
ایــن مدت ســکوت اختیار 

کرده است.
بنــا به این گــزارش، با اباغ 
بخشــنامه بانــک مرکزی به 
صرافی ها برای رصد اســناد 
و مــدارک در پرداخــت ارز 
ســهمیه ای، بــازار ارز امروز 
با کاهش قیمت همراه شــد 
طوری که هم اکنون،   قیمت 
دالر ۲۷ هــزار و ۹۳۱ تومان 

اعام شده است.
عاوه بر این، در صرافی های 
بانکی قیمت فروش دالر ۲۶ 
هــزار و ۷۱۵ تومان و قیمت 
خریــد دالر از مــردم نیز ۲۶ 
هزار و ۱۸۶ تومان تعیین شده 
اســت. قیمت فروش یورو نیز 
معادل ۳۰ هزار و ۸۰۴ تومان 
و قیمــت خرید یورو نیز ۳۰ 
 هزار و ۱۹۴ تومان اعام شده

 است.

ک خرید ارز سهمیه ای نیست! کارت ملی به تنهایی مال

سقوط قیمت ارز با ورود بانک مرکزی به بازار

گفت و گو



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 23 ربیع الثانی 1443   29 نوامبر 2021دوشنبه 8 آذر 1400  شماره پیاپی 1979
کوتاه از انرژی

بین الملل

 نایب رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس :

روا نیست کارگران 
عملیاتی صنعت نفت زیر 

خط فقر حقوق بگیرند
نایــب رئیس کمیســیون انرژی 
مجلس معتقد اســت روا نیست 
کارگــران عملیاتی صنعت نفت 
زیــر خط فقر حقــوق بگیرند اما 
عــده ای از مدیــران حقوق های 
نجومــی دریافــت کنند.احمد 
مــرادی بــا انتقــاد از پرداخت 
حقوق هــای نجومی به برخی از 
مدیران در صنایع پتروشــیمی، 
نفــت و گاز، در مقابــل پرداخت 
حقوق هــای ناچیــز کارکنــان 
عملیاتــی وزارت نفــت، گفت: 
مجلــس به جدیدیــت به دنبال 
ایجاد تعادل میــان حقوق های 
نجومی برخــی از مدیران نفتی 
با کارگــران و کارکنان عملیاتی 
این وزارتخانه است در این راستا 
شــخصا و به همراه تعداد دیگری 
از نمایندگان، درخواست اعمال 
۲۳۴ بر عملکرد پاالیشــگاه نفت 
ســتاره خلیج فــارس را به دلیل 
بــروز برخی ســوءمدیریت ها را 
داشته ام. وی  ادامه داد: همچنین 
کمیسیون انرژی بررسی وضعیت 
دریافتــی مدیــران و کارکنان 
صنایع پتروشــمی را در دســت 
گرفته اســت و در این راســتا از 
منطقه عســلویه بازدید میدانی 
داشــته و پــای درد و دل هــای 
کارکنــان بخش های عملیاتی و 
ســکوهای نفتی نشسته ایم تا در 
ادامه بتوانیم دقیق تر مشــکات 
آن ها را در کمیســیون پیگیری 
کنیم.وی با یادآوری دستور اخیر 
رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری 
از پرداخــت حقوق های نجومی، 
افــزود: از آنجا که رســیدگی به 
حقوق هــای نجومی برای مردم 
بسیار مهم است  بنابراین باید به 
موضوع حقوق های نجومی برای 
رفع این مشــکل هم رســیدگی 
کرد و مردم را در جدیت برخورد 

مجلس با موضوع قانع کرد.

کاهش ۳۰ درصدی 
ذخایر سدهای کشور

آمارها نشــان می دهد با سپری 
شــدن ۶۵ روز از ســال آبی، تا ۵ 
آذرماه ) سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱( 
میــزان کل حجم آب در مخازن 
ســدهای کشــور حدود ۱۷.۷ 
میلیــارد متر مکعب اســت که 
نســبت به مدت مشابه سال آبی 
گذشــته ۳۰ درصد کاهش نشان 
می دهد.به گفته  فیروز قاسم زاده 
- مدیــرکل دفتر اطاعات و داده 
های آب کشــور بررسی وضعیت 
سدهای کشــور نشان می دهد، 
میــزان کل حجــم خروجــی از 
ســدهای کشور از ابتدای مهرماه 
تا تاریخ ۵ آذرماه معادل ۴ میلیارد 
مترمکعب اســت که کاهشــی 
معــادل ۳۷ درصــد نســبت به 
مدت مشــابه سال آبی گذشته را 
نشــان می دهد.وی خاطر نشان 
کــرد: در شــرایط کنونی، از کل 
حجم مخزن سدهای مهم کشور 
به میزان حدود ۵.۵۰ میلیارد متر 
مکعــب، حــدود ۳۵ درصد آب 

ذخیره شده وجود دارد.

هشدار درباره ارزانی 
 بیش از حد 
نیروی بادی

رونق ســرمایه گــذاری در 
انرژی سبز برای پرداختن به 
تغییرات اقلیمی کمک کرده 
اســت هزینه نیروی بادی به 
ســطحی کاهش پیدا کند که 
می تواند با سوختهای فسیلی 
ماننــد زغــال ســنگ و گاز 
طبیعی رقابت کند.آندریاس 
نوئــن، مدیر اجرایی زیمنس 
گمســا به رویترز گفت: آنچه 
به شــکل روشنی به آن دست 
یافتیم این اســت که نیروی 
بادی اکنون ارزانتر از هر منبع 
دیگری اســت اما بر این باورم 
کــه نبایــد آن را بیش از حد 
ارزان کنیم.طبــق تحقیقات 
برن اشــتاین، در اروپا نیروی 
بادی و خورشــیدی در حال 
حاضر به میزان قابل توجهی 
ارزانتــر از زغال ســنگ، گاز 
طبیعی و نیروی هســته ای 
توربینهای  برای  است.تقاضا 
بادی تحت تاثیر گذار ســبز 
در رکــورد باالیــی قرار دارد 
امــا قیمتهــای پایینتــر و 
رقابت فزاینده، حاشــیه سود 
را منقبض کرده اســت.مدیر 
شرکت زیمنس گمسا گفت: 
ما احتماال نیروی بادی را بیش 
از حد ارزان کرده ایم. توانایی 
صنعت برای ادامه ســرمایه 
گــذاری در فناوریهای جدید 
و کارخانه ها در صورت ادامه 
کاهش هزینه نیروی بادی با 
ایــن نرخ، کاهش پیدا خواهد 
کرد.حاشیه ســود عملیاتی 
ســازندگان توربیــن بادی 
بــه دلیل هزینه هــای رو به 
رشد ناشــی از کمبود عرضه 
و قیمتهای باالی مواد خامی 
ماننــد فوالد، کوچک شــده 
است.زیمنس گمسا و رقیب 
اصلی اش شــرکت وستاس 
اعــام کرده اند توانســته اند 
بخشــی از هزینه های باالتر 
را بــه مصــرف کننــدگان 
منتقل کننــد که احتماال به 
تدریــج در قیمت های باالتر 
مناقصــه و توافقهــای خرید 
نیرو انعــکاس خواهد یافت.
وســتاس اوایل ماه میادی 
جاری دورنمای سال ۲۰۲۱ 
خــود را بــرای دومیــن بار 
در ســال جــاری تنزل داد و 
اکنون حاشیه سود عملیاتی 
چهار درصــد را به جای ۵.۷ 
درصــد بــرآورد قبلی، پیش 
بینــی می کند کــه با هدف 
بلندمدت برای حاشــیه سود 
۱۰ درصــدی فاصله زیادی 
دارد.زیمنس گمســا هم در 
هدف بلندمدت برای حاشیه 
سود هشــت تا ۱۰ درصدی 
تجدیدنظــر کــرده. توانایی 
صنعت برای ادامه ســرمایه 
گــذاری در فناوریهای جدید 
و کارخانه ها در صورت ادامه 
کاهش هزینه نیروی بادی با 
ایــن نرخ، کاهش پیدا خواهد 

کرد.

نفت و انرژی 4

از ســوی مرکز پژوهش های مجلس انجام شــد؛

بررسی رویکردهای مختلف در توسعه 
کشور صنعت پتروپاالیشگاهی 

معاونــت پژوهش های زیربنایی و 
امــور تولیدی مرکز پژوهش های 
مجلــس شــورای اســامی طی 
گزارشــی به بررسی رویکردهای 
توســعه  زمینــه  در  مختلــف 
در  پتروپاالیشــگاهی  صنعــت 
کشــور پرداخت. ایــن مرکز طی 
گزارشــی به بررسی رویکردهای 
مختلف در زمینه توســعه صنعت 
کشــور  در  پتروپاالیشــگاهی 

پرداخت.
در این گزارش تصریح شده: هدف 
از این گزارش بررسی رویکردهای 
توســعه ای نســبت بــه صنعت 
پتروپاالیشــگاهی در ایران است. 
باید فرصت ها و چالش های پیش 
روی کشور در این حوزه شناسایی 
شــود و بهترین رویکــرد را برای 
توســعه صنعت پتروپاالیشگاهی 
در افــق ۲۵ ســال آینــده، برای 

کشور ترسیم کرد.
در ادامــه این گزارش آمده: نتایج 
این گزارش نشــان می دهد که با 

پیشرفت فناوری در حوزه حمل و 
نقــل انتظار مــی رود که در آینده 
ســوخت های جایگزیــن جدید 
بخشــی از ســبد مصرف بنزین و 
گازوئیل را تصاحب کنند و رشــد 
تقاضای سوخت های فسیلی نظیر 
بنزین و گازوئیل در ۲۵ سال آینده 
تقریباً صفر شود و بخشی از انرژی 
در حــوزه حمل و نقــل از طریق 
ســوخت هــای جایگزین جدید و 

برق تأمین خواهد شد. 
لذا ســرمایه گذاری جهت احداث 
پاالیشگاه های جدید برای تأمین 
ســوخت در دنیا کاهش می یابد و 
ساخت پاالیشگاه ها با هدف تولید 
مواد شیمیایی پیکربندی خواهد 
شد. لذا اتخاذ رویکردهای احداث 
پتروپاالیشگاه های جدید و ارتقای 
کیفی پاالیشگاه های موجود کشور 
با هدف تولید مواد با ارزش تر می 
توانــد هدف گذاری هماهنگ، در 
مسیر جهانی تبدیل پاالیشگاه ها 

به پتروپاالیشگاه ها باشد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی :

کنونی تعرفه گذاری در حوزه برق طبقات  نظام 
ثروتمند را به مصرف بیشتر تشویق می کند 

عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
شورای اسامی گفت: اجرای نظام 
تعرفه گذاری افزایشــی- پلکانی در 
حــوزه برق و اعمال سیاســت های 
راهکارهــای  از  یکــی  قیمتــی 
نقش آفرین در اصاح الگوی مصرف 

در سطح جامعه است.
مالک شــریعتی نیاسر به ضرورت 
اصــاح نظام تعرفه گذاری برق، گاز 
و آب اشــاره کرد و گفت: متاسفانه 
اکنــون میزان یارانــه ای پرداختی 
برای بــرق، گاز و آب طبقات مرفه 
و پرمصرف جامعه بیشتر از طبقات 
پایین است، به عبارت دیگر افرادی 
کــه نیازمندتــر هســتند کمتر از 
یارانــه انرژی بهره مند می شــوند 
و افــرادی که کمتر بــه این یارانه 
نیاز دارند، بیشــتر از آن اســتفاده 
می کنند.نماینده مردم تهران، ری، 
شــمیرانات، اسامشهر و پردیس 
در مجلس و شــورای اسامی ادامه 
داد: آنچــه که امروز به عنوان تعرفه 
بــرق، آب و گاز در بخــش خانگی 

اعمال می شــود، نه تنهــا عادالنه 
نیست بلکه حتی ظالمانه است و از 
آنجــا که اصاح نظام تعرفه گذاری 
خــود یکــی از عوامــل موثــر در 
اصــاح الگوی مصرف مشــترکان 
بدمصــرف و پرمصــرف به شــمار 
مــی رود، مجلس در بودجه ســال 
جــاری دولت را ملزم کرد که نظام 
 تعرفه گذاری افزایشــی- پلکانی  را 

اجرایی کند.
وی اظهــار کــرد: براســاس نظام 
تعرفه گــذاری افزایشــی- پلکانی 
هرچقدر بــه پله های مصرف باالتر 
می رویم، باید شــیب رشــد تعرفه 
مشــترکان افزایشی شــود، بدین 
ترتیب شاهد تحقق عدالت در تعرفه 
گــذاری خواهیم بــود که به واقعی 
شــدن قیمت ها نیز کمک می کند 
اما متاسفانه این امر اکنون در عمل 
اتفاق نمی افتد.به گفته شــریعتی 
امــروز در تعرفه گذاری برق مناطق 
عادی از پله دوم به سوم ۱۱۵ درصد 

افزایش تعرفه داریم 

++

+++

++

معاون شرکت فاضالب تهران خبر داد؛

سرقت ۹۰ درصد تجهیزات پروژه فاضالب تهران
معاون شرکت فاضاب تهران 
گفت: طبق گفته پیمانکاران، 
۸۰ تــا ۹۰ درصــد ورق های 
اجرای پــروژه طرح فاضاب 
تهران ســرقت می شود و آنها 
مجبور به خریداری مجدد آن 
هســتند و الزم است اقدامات 
جدی تری برای مقابله با این 
مســاله صورت بگیــرد، چرا 
که پیشــرفت پروژه مستلزم 
 ایجــاد شــرایط ایمــن در 

تهران است. 
مســعودرضا ثامنی - معاون 
مهندســی و توسعه شرکت 
فاضــاب تهران امــروز در 
نشســت خبری با اشــاره به 
افزایــش ســرقت تجهیزات 
طرح پــروژه فاضاب تهران 
اظهار کرد: حجم قابل توجهی 
از تجهیزات پیمانکاران مورد 
سرقت قرار می گیرد و همین 
مساله موجب شده که در تمام 
مناطــق نگهبانان به صورت 
شــبانه روزی حاضر باشند اما 
باز هم شــاهدیم که با وجود 
نگهبــان ســرقت ها صورت 

می گیرد.
وی ادامــه داد: آن طــور که 
پیمانــکاران اعام می کنند 
تمامــی تجهیزات ســرقتی 
قابل ردیابی اســت و معموال 
در بازار خازیر یافت می شود 
علی رغم این که این مساله را 
بارها به نیروی انتظامی اطاع 
دادیــم اما برخوردی که باید 
با این سارقان صورت نگرفته 

و در ســال های اخیر سرقت 
تجهیــزات فاضاب افزایش 
است.معاون مهندسی  یافته 
و توســعه شــرکت فاضاب 
تهــران با بیــان این که بعضا 
ورق های آهنــی چندین بار 
مورد ســرقت قرار گرفته اند، 
تصریح کرد: این مســاله در 
شــأن پایتخت نیست و باید 
تمهیدات جدی برای مقابله 

با آن صورت بگیرد. 
بعضــا دیــده می شــود که 
تجهیزاتــی که بــرای ایجاد 
ایمنــی همچــون چراغ ها و 
تابلوهای هشــدار نصب شده 
مورد ســرقت قرار گرفته که 
این مســاله می تواند تبعات 
زیادی را داشــته باشد.وی با 
بیــان این که بــه دلیل وجود 
ســرقت مجبــور هســتیم 
روش هایــی  را به کار گیریم 
که از اســتانداردهای تعیین 

شده پایین تر هستند، گفت: 
با توجه به این که دریچه های 
فاضــاب دچــار خردگــی 
می شــوند جنس آنهــا باید 
چدن باشند اما به همین دلیل 
مجبوریم از دریچه های بتنی 
و یا جنس های دیگر استفاده 
کنیم تــا میزان ســرقت ها 

کاهش یابد.
ثامنــی با اشــاره بــه میزان 
ســرقت دریچه های فاضاب 
در یــک منطقــه اظهار کرد: 
ممکن اســت در یک منطقه 
در طول یک ســال چند هزار 
دریچه ســرقت شود که این 
مســاله در غرب تهران اکنون 
 اوضــاع وحشــتناکی پیــدا 

کرده است.
به گفته وی قیمت هر دریچه 
حدود دو میلیون تومان است 
و در شهر تهران حدودا ۱۴۰ 
تا ۱۵۰ هزار دریچه فاضاب 

وجــود دارد که ســرقت این 
دریچه هــا هزینــه  زیادی را 
به مجموعه شــرکت تحمیل 

کرده است.
معاون مهندســی و توســعه 
شــرکت فاضاب تهران یکی 
دیگر از مهم ترین مشــکات 
شــرکت فاضاب تهــران را 
تامیــن منابــع مالی عنوان و 
اظهــار کرد: در اواخر دهه ۷۰ 
و اوایــل دهه ۸۰ حدود ۱۵۰ 
میلیــون دالر از بانک جهانی 
وام دریافــت کردیم و در چند 
ســال اخیــر یعنی از ســال 
۱۳۹۵ بــا موافقت نامه ای که 
صورت گرفت از بانک توسعه 
اسامی ۱۵۴ میلیون یورو به 
منظور پیشبرد پروژه فاضاب 
وام اخــذ کرده ایم.وی با بیان 
این کــه پروژه فاضاب تهران 
جزو موفق تریــن پروژه های 
بین المللی بــه لحاظ جذب 

اعتبار و تکمیل پروژه کشــور 
اســت، تصریح کرد: براساس 
پیش بینی های صورت گرفته 
برای تکمیل پروژه فاضاب به 
۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 

نیاز داریم.
ثامنــی با بیــان این که برای 
تصفیه فاضاب هر مترمکعب 
۶۰۰۰ تومــان هزینــه الزم 
اســت، اظهار کرد: متاسفانه 
سیســتم بانکی کشور مانند 
عموم بــا ما رفتــار می کند 
و ایــن در صورتی اســت که 
اگر سیســتم بانکی همکاری 
بیشــتری با ما داشــته باشد 
می توانیــم اجــرای پروژه را 

چند برابر کنیم.
معاون مهندســی و توســعه 
شــرکت فاضاب تهــران با 
بیان این که طــرح فاضاب 
تهــران به صورت رســمی از 
سال ۱۳۷۵ عملیات اجرایی 
خــود را آغــاز کــرد، گفت: 
بــا اجــرای ۹۰۰۰ کیلومتر 
شــبکه در سطح شهر تهران 
و احــداث ۲۲ واحــد تصفیه 
جهت جمــع آوری فاضاب 
برای شهر تهران برنامه ریزی 
شد که امروز بخش عمده ای از 
این پروژه تکمیل شده است.

به گفته ثامنی بیش از ۷۰۰۰ 
کیلومتر شــبکه فاضاب در 
تهران احداث شــده است که 
براساس طرح جامع فاضاب 
در چنــد نوبت مورد بازنگری 

قرار گرفته است.
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5بانک و بیمه
اخبار

یازدهمین گردهمایی 
 مدیران ارشد 

و شعب بیمه سینا
یازدهمین گردهمایی مدیران ستادی و 
شعب سراسر کشور شرکت بیمه سینا با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
بیمه سینا در روز چهارشنبه سوم آذرماه 

۱۴۰۰ برگزار شد.
در این گردهمایی، مدیران ارشــد بیمه 
سینا در دو بخش صبح و عصر به تبیین 
سیاســت ها، چشــم انداز و برنامه های 
آینده و تبادل نظر درباره مسائل مختلف 
شرکت پرداختند. دکتر رضا جعفری، 
مدیرعامل بیمه سینا در بخش نخست 
این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج بر 
لزوم توجه به فرهنگ بســیج و رویکرد 
جهادی در فعالیت ها و اقدامات و تحقق 

برنامه های اباغی تأکید کرد.
وی در ادامه به بیان گزارشی از عملکرد 
۳۲ ماهه شرکت پرداخت و ضمن تبیین 
اقدامات مهم و اساسی صورت گرفته در 
این مدت، برنامه های توسعه ای آینده را 
نیز تشریح کرد. دکتر جعفری، حق بیمه 
تولیدی هشت ماهه امسال را معادل ۱۲ 
ماه سال قبل و قریب به دو هزار میلیارد 
تومــان عنوان و ابراز امیدواری کرد این 
رقم در پایان امســال به بیش از بودجه 

پیش بینی شده برسد.
وی چشــم انداز بیمه ســینا را کسب 
سهم سه درصدی از بازار بیمه کشور و 
تثبیت آن دانست و گفت: خوشبختانه 
بیمه سینا اعتبار و جایگاه بسیار خوبی 
در صنعــت به دســت آورده و با توجه 
بــه تاش صــورت گرفته برای تقویت 
زیرســاخت ها، آینده بسیار خوبی در 

انتظار آن است.
وی در بخــش دیگــری از اظهاراتش با 
اشــاره به فرامیــن مقام معظم رهبری 
و رفع موانع از تولید و اشــتغال اصاح 
آیین نامــه ۹۲ امــور نماینــدگان و 
کارگزاران را ضروری دانســت و گفت: 
فن آوری های نو می توانند بستری برای 
اشتعال زایی بیشتر در هر کسب وکاری 
باشند و درصنعت بیمه هم باید طوری 
برنامه ریزی شــود و شیوه نامه ای برای 
بهره مندی شبکه فروش از این خدمت 
تهیه شود تا این پدیده نوظهور موجب 
تقویت نمایندگان و کارگزاران و شبکه 
بزرگ بازاریابان صنعت بیمه که سال ها 
برای این صنعت زحمت کشیده اند شود 

و درواقع فرصت باشد نه تهدید.
مدیرعامــل بیمــه ســینا اضافه کرد: 
شرکت های استارتاپی و اینشورتک ها 
می تواننــد به عنوان یــک خدمتی نو 
پشتیبان فعالیت های شبکه گسترده 
نماینــدگان صنعت بیمه بوده و نه تنها 
روند ســرویس دهی شــبکه فروش را 
تســهیل نمایند، بلکه در رشد و توسعه 
صنعت و افزایش ضریب نفوذ بیمه ایفای 

نقش کنند.
مدیرعامل بیمه سینا در پایان سخنان 
خود در جلســه صبح، از پوشش بیمه 
محرومیــن تحت حمایت بنیاد علوی 
خبــر داد و گفــت: با توجــه به تاکید 
مهندس پرویز فتاح، ریاســت محترم 
بنیاد مســتصعفان انقاب اســامی 
مبنی بر حمایت های بیمه ای از مناطق 
محروم تحت پوشش این نهاد و پس از 
بررســی و تعامل مدیران و کارشناسان 
بیمه سینا و بنیاد علوی بسته حمایتی 
بیمه ای خوبی تهیه شــده که به زودی 
قرارداد آن بــه امضای طرفین خواهد 
رسید. ضمن این که جزئیات این قرارداد 
به زودی اعام خواهد شد و این قرارداد 
نقطــه عطفی در انجام رســالت های 
اجتماعی بیمه ســینا به عنوان یکی از 
شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان 

انقاب اسامی خواهد بود.

در دیدار مدیرعامل بیمه آسیا 
و مدیرعامل جدید بانک ملت 

ح شد:  مطر

 بیمه آسیا و بانک ملت 
بر ادامه همکاری های 

کید کردند خود تا
مســعود بادیــن مدیرعامل بیمه 
آسیا و رضا دولت آبادی مدیرعامل 
جدیــد بانک ملت با یکدیگر دیدار 

کردند.
در پــی انتصاب مدیرعامل جدید 
بانــک ملت، مســعود بادین نایب 
رییــس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه آســیا در دیدار با دکتر رضا 
دولت آبادی ضمن تبریک انتصاب 
وی به عنوان مدیرعامل جدید این 
بانک، بــر ادامه تفاهم نامه بزرگ 
ترین بیمه و بانک خصوصی کشور 

تاکید کرد.
مدیرعامل بیمه آســیا با اشاره به 
تاثیرگــذاری اهرم هــای بانکی، 
بــورس و بیمه در بازار ســرمایه، 
گفــت: همــکاری و تعامل بانک و 
بیمه در شــرایط فعلی اقتصادی 
کشــور می توانــد تاثیر مثبتی در 
رونق بازار و فعالیت های اقتصادی 

کشور داشته باشد.
بنا بر این گزارش، مدیرعامل بانک 
ملت نیز در این دیدار با اشــاره به 
توانمندی بیمه آســیا در صنعت 
بیمــه اظهار داشــت: اینجانب و 
آحــاد خانواده بــزرگ بانک ملت 
آمادگــی کامــل دارد تا خدمات 
بانکــی مــورد نیــاز آن مجموعه 
معظم را در راستای تحقق اهداف 
عالیه هر دوسازمان و ارتقای سطح 
تعامــات دو جانبه به بهترین نحو 

ممکن، ارائه نماید.
رضا دولت آبادی با اشــاره امضای 
تفاهم نامه بزرگ بین بیمه آسیا و 
بانــک ملت، از همکاری این بانک 
با خوشــنام ترین شــرکت بیمه 
در کشــور ابراز خرســندی نمود 
و بیمــه آســیا را شــرکتی مورد 
 اعتمــاد عموم مــردم و توانمند 

توصیف کرد.
گفتنی است، چندی پیش تفاهم 
نامــه همکاری بین بیمه آســیا و 
بانــک ملت به عنوان بزرگ ترین 
بیمــه و بانک خصوصی کشــور 
منعقد شد که هدف از آن افزایش 
رضایتمنــدی مشــتریان، بهینه 
سازی فرایند امور مالی، سودآوری 

بیشتر و افزایش بهره وری است.

اخبار

بررسی مشکالت اقتصادی کشور در جلسه با استادان دانشگاه
دکتر ســید احســان خانــدوزی، هدف 
از برگــزاری ایــن نشســت را، فراهــم 
آوردن فرصتــی برای شــنیدن نظرات و 
پیشــنهاداِت سیاستی استادان اقتصادی 
دانشــگاه صنعتی شــریف عنوان کرد و 
گفت: با توجه به اشــراف اســتادان حاضر 
در این نشســت به مســائل روز، فکر می 
کنــم دیگــر نیــازی به مــرور وضعیت 
شــاخص های اقتصادی کشــور و یا حتی 
پرداختن به قیود سیاستگذار برای گرفتن 
 تصمیمات  بهینه  وجود نداشــته باشــد.
وی از اقتصاد دانان حاضر در این نشست که 
حائز جایگاه باالی علمی و تجربه طوالنی 
در سیاســتگذاری هستند ، خواستار ارائه 
نکاتی شــد که می تواند در کوتاه و میان 
مدت، منجر به ارتقای کیفیت سیاســت 
 هــای پولــی و بودجه ای کشــور شــود.
وزیر اقتصاد از اســتادان حاضر در نشست 
خواســت در مورد مســئله کنترل تورم، 
بــا جزئیات بیشــتر از آنچــه معموالً در 
فضــای عمومی طرح می شــود، به بیان 
 نظــرات و پیشــنهادات خــود بپردازند.
دکتــر خانــدوزی تصریــح کــرد : کار و 
تاشــی که همکاران ما در مدت اخیر، در 
معاونت سیاســتگذاری اقتصادی وزارت 
اقتصــاد انجــام داده اند، بــا فرض اینکه 

برنامه پنج ســاله هفتم را از ســال ۱۴۰۲ 
اجرایــی خواهیم کرد، متمرکز بر همین 
دوره  میان مدت  بوده اســت تا بتوانیم در 
این فرصت، مجموعه سیاست های کان 
اقتصــادی، حول چند محور مشــخص 
را جمــع بنــدی و طراحــی کنیــم تا از 
 پراکندگی و عدم انسجام جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از ســخنان 
خــود، با اســتقبال از پیشــنهاد برخی 
اســتادان بــرای برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی ویژه مدیران و کارکنان دولت 
و انجــام پژوهش های علمی در خصوص 
مســایل خرد و کان اقتصاد کشور، اظهار 
داشــت: متأســفانه ما در هر دهه تاریخی 
بعد از انقاب، گرفتار مشــکات مشابه و 

بعضــاً کامًا متفاوت از یکدیگر در عرصه 
اقتصــاد بوده ایم که نشــان می دهد، در 
مجموع،  آموزندگی  پیوســته ای نداشته 
ایم، به نحوی که برخی سیاستگذاران، در 
یــک بی نظری تئوریک گیــر افتاده و به 
 شــکل کامًا روزمــره تصمیم گرفته اند.
وی بــا یادآوری اینکه برخاف گذشــته، 
مجموعه وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و 
بانک مرکزی در مورد مسائل مهمی چون 
سرنوشت ارز ترجیحی و حذف رانت های 
موجود، کامًا متفق القول هستند، اظهار 
داشت: مسیری در وزارت اقتصاد در حال 
طی شدن است که با طراحی و ایجاد ساز 
و کاری، به شــکل غیرتورمی، اعتبار برای 
خرید کاال های اساسی در اختیار مردم قرار 

داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی و 
 رانت و فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم.

دکتر خاندوزی با تأیید نظرات اســتادان 
حاضــر در جلســه، در خصــوص اصاح 
نظام حاکمیت شــرکتی در شرکت های 
دولتی اعام کرد: از همکاران معاونت امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد خواسته ام، برای تدوین برنامه ای 
بــه منظور پایــان دادن به برخی تصدی 
هــا، رویه هــا و پیوندهای نامطلوب اقدام 
 کنند و آنها را به مسیر صحیح برگردانند.
این گزارش حاکی است، استفاده از تجارب 
بین المللی برای حل مســایلی چون تورم 
و رکــود، آموزش الیه دوم مدیران دولتی، 
تأمیــن مالــی زنجیــره تولید به شــکل 
غیرتورم زا، ایجاد ســامانه ای مشــترک 
بیــن وزارتخانه های اقتصاد، رفاه و صمت 
برای شناســایی و پرداخت هدفمند یارانه 
به دهک های پایین، جلوگیری از افزایش 
بدنــه و عائله دولت، انجام اقدامات جدی 
تــر در بحث مقــررات زدایی، اصاح نظام 
حکمرانی شــرکت های دولتی، ضرورت 
ایجاد همگرایی اقتصادی از ســوی وزارت 
اقتصاد در دولت و ... از جمله پیشنهادات 
مطرح شده توسط استادان حاضر در این 

نشست بود که به وزیر اقتصاد ارائه شد.

 نادر حســن پور در نشســت برخط با رؤســا و معاونان شــعب ارزی این بانک که با هدف تبیین اهداف و سیاست ها 
و کارنامه عملکردی شــعب ارزی در  ســال ۱۴۰۰ برگزار شــد، با اشــاره به لزوم آگاهی شــعب از استراتژی های 
کان و اهداف استراتژیک ارزی بانک گفت: مهمترین هدف استراتژیک بانک دی در حوزه ارزی، تمرکز بر ارائه 

خدمات کارمزدی به مشتریان و رشد درآمدهای غیرمشاع برای حرکت بانک در مسیر سودآوری پایدار است.
معاون امور بین الملل بانک دی،  بازاریابی رابطه مند  را رمز موفقیت شــعب در جذب مشــتریان جدید در بخش 
ارزی دانســت و تصریح کرد: در نظام بانکداری نوین جهانی، بازاریابی رابطه مند به یک رکن اساســی بانکداری 
تبدیل شده است به گونه ای که بانک ها با برقراری رابطه ای صمیمی و دوستانه با مشتری و پاسخگویی سریع به 
نیازها و انتظارات وی، تعهد و وفاداری مشتری را به برند خود تعمیق می بخشند و به عنوان مشاوری امین، در  

رابطه ای طوالنی مدت با مشتری، مجموعه خدمات ریالی و ارزی خود را به آنان ارائه می کنند.
حســن پور تصریح کرد: مشــتری مداری و ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان تا حد زیادی وابســته به آموزش 
کارکنان است که برای برآورده کردن نیازهای همکاران، ارائه آموزش های تخصصی به کارکنان شعب ارزی 
در دســتور کار قرار گرفته اســت. وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و مســاعدت معاونت اعتبارات ســقف 

تعهدات شعب افزایش یابد.
در این نشست، همکاران شعب ارزی به بیان فرصت ها و چالش های موجود در حوزه خدمات ارزی بانک پرداختند.

آگهــی مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی پرداخت سود به سپرده های ارزی مزیت رقابتی بانک دی است
، نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۱۲۵۹ مــورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات 
رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــاک ربــاط کریــم بــر حســب مــاده ۳ 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکید 
انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی عبدالرضــا کریمــی حســین آبــادی فرزنــد حتم بــک 
ــای  ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــس نس ــادره از هری ــنامه ۹ ص ــماره شناس ــه ش ب
احداثــی بــه مســاحت ۱۲۰ مترمربــع مفــروز شــده قســمتی از پــاک ۵۰۰ فرعــی مفــروز از قســمتی از 
قطعــه تفکیکــی از ۱۰۱ اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی حســن 
شــعبان خانــی محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز 
آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات موکــول به 
ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور و عــدم وصول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت 

جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 
تارخ انتشار اولین آگهی: ۱۴۰۰/۸/۲۲    تاریخ انتشار دومین آگهی: ۱۴۰۰/۹/۷

کریم ک رباط  بابک احمدی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

بانــک توســعه تعاون با وزارت میــراث فرهنگی ، 
گردشگری و صنایع دستی، قرارداد عاملیت جهت 
پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد ریال تســهیات به فعالین 

بخش گردشگری منعقد نمود.
ســید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون در جلســه انعقاد قــرارداد عاملیت با وزارت 
میراث فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دســتی با 
حضور ســعید اوحدی معاون توســعه مدیریت و 
منابع وزارتخانه اظهار داشت: برنامه پرداخت ۷۵۰۰ 
میلیــارد ریال تســهیات جهت تکمیل طرحهای 

نیمــه تمام بخشــهای گردشــگری و بومگردی با انعقاد این قــرارداد عاملیت در 
دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان این مطلب که این تسهیات یارانه دار می باشد و در مناطق کمتر توسعه 
یافته با نرخ ۱۰ درصد و در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد قابل پرداخت است 
خاطرنشــان کرد : باز پرداخت این تســهیات نیز همراه با دو ســال تنفس است و 

پس از آن بازپرداخت به صورت پنج ساله قابل انجام است.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰ حائز ظرفیت هایی برای تامین مالی بانکی طرح های اقتصادی می باشــد 
که به محض نهایی شــدن تدوین دســتورالعمل آن، بانک توســعه تعاون به عنوان 
پیشروترین بانک در نظام بانکی، این قرارداد را در بخش گردشگری با وزارتخانه 

تخصصی به امضا رسانده است.
فتاحــی گفــت: هماهنگی زیادی فیمابین ارکان اعتباری بانک توســعه تعاون با 
همکاران وزارت میراث فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دســتی وجود دارد و هم 
اکنون ۵۸۰ پروژه گردشگری با پیشرفت باالی ۷۰ درصد در سطح کشور شناسایی 

شده است که با اعطای این تسهیات، پروژه ها به مرحله 
بهره برداری خواهد رسید و اشتغال مناسبی نیز در این 

بخش ایجاد خواهد شد.
وی به آمادگی کامل بانک توســعه تعاون جهت انعقاد 
قــرارداد عاملیت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت مســکن و شهرســازی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت جهاد کشــاورزی اشــاره نمود و گفت: 
طی ســال های اخیر همکاری و تعامل مناســبی با این 
دســتگاه ها جهت تخصیص منابع صندوق توسعه ملی 
و اشتغال پایدار روستایی به معرفی شدگان بخشهای 
تولیدی و اشــتغال زایی وجود داشــته اســت و در مقطع کنونی نیز قراردادهای 

عاملیت با قید اولویت تعاونگران به اجرا درمی آید.
رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون گفت: این بانک باالترین ســطح ایجاد 
اشتغال در بخش بومگردی و گردشگری را در نظام بانکی داشته است و بر اساس 
گزارش سازمان برنامه و بودجه، بانک توسعه تعاون از این حیث سرآمد بوده است.
سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری 
و صنایع دســتی گفت: بانک توســعه تعاون طی ســالهای اخیر تعهد خود را در 
اعطای تسهیات به معرفی شدگان وزارتخانه به صورت صد در صدی ایفا نموده 
است و در حال حاضر نیز با تشکیل کمیته ای مشترک، تسریع در مسائل اجرایی 

قرارداد مد نظر قرار می گیرد.
در این مراســم امیر هوشــنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون، 
سعید معادی معاون مدیرعامل بانک در امور استان ها و بازاریابی، حمید البرزی 
مدیر امور اعتباری بانک و محمد حســین عســگرپور مدیرکل دفتر تســهیات و 
کارآفرینی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی نیز حضور داشتند.

انعقاد قرارداد عاملیت بانک توسعه تعاون با وزارت میراث فرهنگی
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در هشت ماهه امسال صورت گرفت؛

صدور ۱۵۶ پروانه ساختمانی 
در منطقه سه 

قزوین / گروه استانها : مدیر شهرداری 
منطقه سه قزوین از صدور ۱۵۶ پروانه 
ســاختمانی از ابتدای امسال تا پایان 
آبــان ماه در ســطح منطقه خبر داد. 
محمدابراهیــم عصارزاده در خصوص 
عملکرد واحد شهرسازی اظهار داشت: 
بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی 
از ابتدای سال جاری تاکنون مربوط به 
آبــان ماه و به تعداد ۲۵ مورد اســت.

وی بیان کرد: در هشــت ماهه امسال 
۱۸ مورد تمدید پروانه ســاختمانی و 
۱۵۶ مورد صدور پروانه ســاختمانی 
جدید توسط واحد شهرسازی منطقه 
ســه انجام شده است.مدیر شهرداری 
منطقه سه قزوین ادامه داد: نظارت بر 
رعایت قوانین در زمینه ساخت وسازها 
و اجــرای دســتورالعمل ها یکــی از 
اولویت های اصلی واحد شهرســازی 
محسوب می شود که در زمینه ساخت 
شــهری توسعه یافته و قانونمند نقش 
بسزایی دارد.به گفته عصارزاده، واحد 
شهرسازی در زمینه معماری بر اساس 
ضوابط و قوانین و مقررات نیز مشاوره 
فنــی ارائه می کند.وی تصریح کرد: در 
مدت مذکور ۲۴۳ مورد از نقشــه های 
ارســالی توسط واحد شهرسازی تایید 
شده است که بیشترین تعداد مربوط به 
خرداد ماه است.مدیر شهرداری منطقه 
ســه قزوین ادامه داد: آبان ماه امسال 
اصاح پروانه ســاختمانی در ســطح 
منطقــه صورت نگرفتــه اما از ابتدای 
سال در مجموع ۲۴ پروانه ساختمانی 
اصاح شــده اســت.عصارزاده با بیان 
اینکه تقویت تعامل بین شــهروندان 
و مجموعــه مدیریت شــهری باید در 
اولویــت قرار گیــرد، گفت: به منظور 
تســریع در امور اداری، آبان ماه امسال 
۴۰۰ مــورد مکاتبــه اداری در واحد 
شهرسازی منطقه سه انجام شده است.

ج: شهردار کر

ج  عملیات عمرانی متروی کر
با ۱۰۰۰ نیرو ادامه می یابد

کرج/ فاطمه کیاحیرتی - شــهردار کرج 
گفت: مقرر شــده پیمانکار متروی کرج 
عملیات عمرانی را ازاین پس با هزار نفر 
نیرو ادامه دهد.مصطفی سعیدی سیرائی 
در بازدید اســتاندار البرز از متروی کرج، 
گفت: جای بســی خوشحالی است که 
استاندار در روزهای ابتدای آغاز به کار در 
استان از پروژه های شهر بازدید کرد.وی 
به اهمیت حمایت استاندار از پروژه های 
مهم کان شهر کرج، گفت: امیدواریم با 
حمایت هــای دولت و برنامه ریزی های 
انجام شده بتوانیم از خط دو بهره برداری 
کنیم.شــهردار کرج بــا تأکید بر اینکه 
جلســات بررسی وضعیت متروی کرج 
را با حضور اســتاندار البرز ادامه خواهیم 
داد، گفــت: تأمین منابع مالی این پروژه 
باید به سرانجام برسد.سعیدی سیرائی 
همچنین اضافه کرد: مقررشده پیمانکار 
عملیات عمرانی پروژه را ازاین پس با هزار 

نفر نیرو ادامه دهد.

به منظور بررسی فرصت های 
سرمایه گذاری منطقه 12 اصفهان؛

 کمیسیون کشاورزی
سالمت، آب و محیط زیست 

اتاق بازرگانی اصفهان 
نشست برگزار کرد

اصفهان / گروه اســتانها :درنشست  
کمیسیون کشاورزی، سامت، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان 
کــه با حضور شــهردارمنطقه ۱۲ و 
معاونین ایشــان برگزار شد، محمد 
صادقــی، عضو هیئــت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی اصفهــان مهم ترین 
دلیل مشکات کشاورزان اصفهانی 
را ضعف هــای مدیریتی دانســت و 
افزود: از طریق تعامل بخش دولتی و 
خصوصی می توان مشکات فعاالن 
این بخــش را کاهش داد.وی ایجاد 
گلخانه های گردشگری و پایانه گل و 
گیاه در منطقه ۱۲ را عاوه بر تاثیر در 
افزایش امنیت غذایی کشور موجب 
بهره مندی شــهر اصفهان از ثمرات 
مادی و زیســت محیطی این گلخانه 
ها دانست.رییس فراکسیون توسعه 
پایــدار اتاق های بازرگانی کشــور با 
تاکیــد براینکه ســرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی در شرایط آلودگی 
هــوای موجود بســیار حایز اهمیت 
اســت از اعــام آمادگــی پارلمان 
بخــش خصوصــی اصفهــان برای 
کمک به این نوع ســرمایه گذاری ها 

در منطقه مذکور خبر داد.
صادقی توجه به تخصص و شایســته 
ســاالری به جای رابطه گرایی را در 
رفــع بخــش اعظمی از مشــکات 
اقتصــادی کشــور موثر دانســت و 
گفت: در شــرایط خشکسالی دیگر 
نباید به فکر توســعه صنعت در این 
اســتان باشیم زیرا بسیاری ازمیراث 
فرهنگی و تاریخی شــهر به واسطه 
توسعه صنایع در حال نابودی بوده و 
در شرایط موجود باید به فکر توسعه 
بخش کشاورزی باشیم.عضو هیئت 
نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان 
ضمــن تقدیــر از حضور پرشــور و 
خودجوش مــردم با غیرت اصفهان 
بــرای حمایت از کشــاورزان گفت: 
مــردم اصفهان ثابت کــرده اند در 
زمــان مشــکات و گرفتاری هــا 
همیشــه درصحنــه یاری رســان 
بوده انــد واکنون نوبت مســئولین 
دولتی است که مشکات کشاورزان 
را بــه صورت ریشــه ای حل کنند.  
علی باقری، شــهردار منطقه ۱۲ نیز 
در این نشســت با بیان اینکه منطقه  
۱۲بــا حدود ۸ هــزار و ۲۰۰ هکتار 
مســاحت، بزرگ تریــن منطقه به 
لحاظ وسعت در بین مناطق ۱۵ گانه 
اصفهان است، سکونت قومیت های 
مختلف، وسعت منطقه و زمین های 
بایر دارای اســتعداد تغییر کاربری و 
توســعه را از ویژگی های این منطقه 
بیــان کرد.باقری تاکید کرد از کلیه 
پتانســیل های منطقه ۱۲ می توان 
برای توســعه شهر و سرمایه گذاری 
اســتفاده نمود. شهردار منطقه ۱۲ 
ایجاد شــهرک خودرو، نمایشــگاه 
ســنگ و بازار مبــل را از پروژه های 
توســعه ای در دســت اقــدام این 
منطقــه معرفی کــرد و افزود: ایجاد 
ســایت گردشــگری برای مسافران 
بــا قابلیت های مختلف، ایجاد پایانه 
حمــل و نقل بار، ایجاد پروژه عظیم 
مســکونی با مساحت ۷۰ هکتار و... 
ازپروژه های در دســت بررسی این 

منطقه است.

استانها 6

نقش مهم  امام جمعه  در ترویج فرهنگ حفظ و حراست از عرصه های ملی و انفال 
سمنان / گروه استانها : حیدر واحد مطلق رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان مهدیشهر و 
کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
مهدیشهر با امام جمعه شهرستان مهدیشهرحضرت 
حجت االســام و المســلمین محمد بارانی دیدار 
کردنــد. در ایــن دیدارحضرت حجت االســام و 
المســلمین محمد بارانی منابــع طبیعی را امانتی 
برای همه نســل ها دانســتند و بیان کردند: وظیفه 
همه مردم حفظ و بقای این ســرمایه ملی اســت 
کــه بایــد در این زمینه تاش کنند و قول مســاعد 
دادند که با تمام قوا برای نشــر فرهنگ عرصه های 
منابــع طبیعی همدوش نیروهــای منابع طبیعی 
اقدام کنند.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان مهدیشــهردر این نشست با بیان اینکه 
مردم مهمترین نقش را در حفاظت از منابع طبیعی 
بر عهده دارند افزود: توانمندسازی مردم روستاها و 
بهره برداران عرصه های منابع طبیعی باید در اولویت 
قرار گیرد. حیدر واحد مطلق گفت: نقش روحانیون 
و طاب در فرهنگ ســازی وتوجه به منابع طبیعی 
بســیار با اهمیت اســت و تریبون های نماز جمعه از 
مهم ترین مراکز اشاعه فرهنگ منابع طبیعی است. 
امام جمعه شهرســتان مهدیشــهرحضرت حجت 
االســام و المســلمین محمد بارانی در این دیدار 
ضمن تبریک به حیدر واحد مطلق رئیس جدید این 
شهرســتان، عمل به وظیفه را نوعی عبادت دانست 

و بــا بیــان چند نکته در حوزه منابع طبیعی، گفت: 
جــدای از بحث قانون، منابع طبیعی بهترین نعمت 
اســت و زمانی خاء آن را احســاس می کنیم که 
گرفتار ریزگردها می شویم. واگر در حفظ عرصه های 
منابع طبیعی و درختان کوشــا باشــیم دیگر شاهد 
پدید ریزگردها نیســتیم .  امام جمعه مهدیشــهر با 
بیــان اینکــه در بحث برخورد با متعرضین به منابع 
طبیعی معتقد به اهرم قدرت و قانون هســتم، ابراز 
داشــت: باید بدون تعارف و ســفارش با متخلفین 
برخورد جدی شــود در غیراینصورت شاهد نابودی 

جنگل ها و مراتع هستیم
حجت االسام  بارانی در بحث تشکیل پرونده ها نیز 
گفت: باید دقت شود که برخی اوقات صدمه به منابع 
طبیعی بصورت ســهوی اســت و در این موارد باید با 
شدت کمتری برخورد شود و ما نیز در برخورد با بی 
قانونی ها حمایت می کنیم ، اما باید مواظب باشید 
تا ناخواسته به کسی ظلم نشود.وی در مورد شکایت 
برخی از مردم روستایی نسبت به منابع اعام شدن 
زمین های کشاورزی آنان نیز گفت: در برخی موارد 
شاهدیم که زمینی که به صورت دیم در حال کشت 
است به عنوان منابع طبیعی اعام می شود که باید 
در این موارد نیز با دقت بیشــتری عمل شــود.امام 
جمعه شهرستان مهدیشهررئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر را مردم دار و قاطع 
در اجرای قانون خواند و افزود: کارکنان منابع طبیعی 

نیز توانسته اند با برخورد مناسب با ارباب رجوع ها از 
وجهه خوبی در بین مردم برخوردار شوند.در ابتدای 
ایــن دیدارنیــز حیدر واحد مطلق رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان مهدیشهر با بیان  
گزارش عملکرد منابع طبیعی این شهرســتان  ابراز 
داشت: در بخش حفاظت منابع طبیعی پرونده های 
تخلف و تجاوز  تشــکیل شــده که بیشتر آنها منجر 
به صدور رأی و مابقی نیز در دســت اقدام اســت .وی 
توقیف، کشف و ضبط حمل چوب قاچاق از متخلفین 
و افراد سودجو را از دیگر اقدامات این اداره در جهت 
حفاظت از منابع طبیعی برشمرد و ادامه داد: این افراد 
ســودجو توســط یگان حفاظت و نیروهای انتظامی 
تحویــل مراجع قضایی شــده اند.رئیس اداره منابع 
طبیعی شهرستان مهدیشهر از توزیع  آبگرمکن های 
خورشیدی در مناطق روستایی و جنگل نشیان نیز 
خبر داد و این کار را در راستای ترویج استفاده از انرژی 
خورشــیدی و پرهیز از ســوخت های فسیلی اعام 
کرد.حیــدر مطلق کنترل و اطفاء چند مورد حریق 
را از عملکردهای این دستگاه اجرایی در حمایت از 
عرصــه های منابع طبیعی اعام کرد و افزود:در این 
زمینه برخی از متخلفین دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند.وی در پایان این نشست اعتبارات قابل 
توجهی در اجرای پروژه های آبخیزداری از سال ۹۷  
از اعتبارات صندوق توســعه ملی را از اقدامات مهم 

این اداره در بخش آبخیزداری دانست .

مشــهد / گروه اســتانها : مدیرکل بهبود محیط زیست 
شــهری شهرداری مشــهد، از کاشت انواع محصوالت 
کشــاورزی و صیفی جات پاییزه در اراضی کشــاورزی 
شــهری "کشت پارک مشهد" با مشارکت شهروندان و 
دانشگاه فردوسی خبر داد.سید علی اکبر انتظام با اعام 
این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری و با همکاری 
دانشــگاه فردوســی مشهد، کشــت انواع محصوالت 
کشــاورزی به صورت آزمایشــی توسط شهروندان و با 
نظارت دانشــگاه آغاز شــد و در نیمه اول ســال کاشت 

محصوالتی نظیر فلفل، خربزه، هندوانه، ذرت وگوجه فرنگی در عرصه ای به 
وســعت حدود ۲ هکتار صورت گرفت.وی افزود: براســاس برنامه ریزی های 
صورت گرفته نیز از ابتدای پاییز، کاشــت انواع محصوالت کشــاورزی پاییزی 
نظیر گندم، جو، هویج، زردک، شلغم، پیاز، تره، یونجه، و پیازچه نیز با همکاری 

۵۰ خانواده مشهدی، شورای اجتماعی محات منطقه 
۱۱ و نظارت دانشــگاه فردوسی مشهد آغاز شده است.
انتظام عنوان کرد: محصوالت کشــاورزی تولید شــده 
درکشــت پارک، با رعایت تمامی اصول کشاورزی و به 
صورت سالم تولید می شوند و در صورت موفقیت این 
طرح آزمایشــی، کاشــت محصوالت کشاورزی در این 
بوســتان، از سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد.مدیر 
کل بهبود محیط زیســت شــهری بیان کرد: بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته در فصل پاییز امســال، 
بیش از بیش از ۱۰ تن انواع محصوالت کشــاورزی از این بوســتان برداشــت 
خواهد شد.انتظام خاطر نشان کرد: تمامی محصوالت تولید در فاز آزمایشی 
کشت در این بوستان، بین خانوارهای مشارکت کننده در این طرح آزمایشی 

توزیع می شود.

مدیر کل بهبود محیط زیست شهری؛

کشاورزی شهری ایران در مشهد کشاورزی پاییزه در اولین بوستان  کاشت محصوالت 

خبر ویژه

گرفت ؛  گرامیداشت بسیج صورت  همزمان با هفته 

دیدار مدیریت شهری با فرماندهان حوزه مقاومت بسیج شهرجدید هشتگرد
هشــتگرد/ گروه اســتانها :  شهردار و اعضای شورای 
اســامی شــهر به مناسبت هفته بســیج با حضور 
در حوزه ۶۱۳ و ۶۱۴ مقاومت بســیج شــهرجدید 
با فرماندهان حوزه حضرت قمر بنی هاشم)ع( و حوزه 
مقاومت بسیج ام ابیها)س( و جمعی از بسیجیان شهر 

دیدار و هفته بزرگداشت بسیج را گرامی داشتند.
در این دیدار دکتر محســن آســوبار شهردار ضمن 
بزرگداشــت یاد و خاطره شهیدان انقاب با تبریک 
فرا رسیدن این ایام به همه بسیجیان غیور، بصیر و 
دالور، نهاد مقدس بسیج را از مهمترین دستاوردهای 
انقاب اســامی برشــمرد و گفت: بســیج یک نهاد 
مردمی و اجتماعی اســت و وجود تفکر بســیجی در 
تمام جامعه و در بین اقشار مختلف مردم و مسئوالن 
ســبب اقتدار در نظام جمهوری اســامی ایران می 
شود.ایشــان جاری شــدن تفکر بســیجی را حلقه 
وحدت بین شــهروندان و مسئولین شهری دانسته 
و اضافــه کرد: امروزه انجام امور شــهری در ســایه 
مشارکت اجتماعی امکان پذیر است و جاری شدن 
تفکر بســیجی مابین شــهروندان و مسئولین سبب 
می شود همه افراد جامعه، شهر را از آن خود دانسته 

و نســبت به تک تک موضوعاتی که در شــهر اتفاق 
می افتد حســاس بوده و بی تفاوت از کنار مســائل و 
مشکات شهری نگذرند.در ادامه موحدی پور رئیس 
شورای اسامی با قدردانی از مقام ارزشمند شهدای 
بزرگوار انقاب اسامی و دفاع مقدس هفته بسیج را 
به بسیجیان ازخودگذشته تبریک گفت.ایشان ضمن 
اشــاره به ســخن تاریخی حضرت امام خمینی )ره( 

که فرمودند "بســیجی یعنی متن مردم، آن مردمی 
که می توان امید دفاع از انقاب را از آنها داشــت"، 
اضافه کرد: بســیج را می توان در یک جمله »وفاق 
همگانی برای توســعه ملی« تعریف کرد. توسعه در 
تمامی زمینه های ســازندگی، فرهنگی، اجتماعی و 
... جملگی با مشارکت نیروهای انقابی که در قالب 
ساماندهی بسیج فعالیت دارند میسر می شود و وجود 
چنین مجموعه ای موهبتی بزرگ برای کشــورمان 
است.ایشــان با برشــمردن اهمیت حاکمیت تفکر 
بســیجی در پیشبرد مسائل شــهری جهت تحقق 
اهداف مدیریت شــهری در تمامی موضوعات علی 
الخصوص بحران کرونا تأکید کرد: مشارکت گسترده 
بسیجیان در کنار مسئوالن در کنترل ویروس کرونا، 
و همیاری نیروهای بســیجی در حضور به موقع در 
میدان مبارزه با این ویروس آثار پربرکتی را برجای 
گذاشــته اســت و  بی تردید با همبســتگی و هّمت 
جمعی با تفکر بســیجی از این بحران نیز با موفقیت 
عبور خواهیم کرد.شــایان ذکر اســت در ادامه این 
دیدار صمیمی از فرماندهان پایگاه مقاومت بســیج 

شهر ضمن اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
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کوتاه از جامعه

در پی گسترش کرونای  
اومیکرون ؛

نظارت بر پروازهای 
 ورودی به کشور 

تشدید شد
شــیوع گونه جدید ویروس کرونا 
بار دیگر نگرانی ها را افزایش داده 
است. ویروس جدید کرونا به نام 
اومیکرون در ابتدا در شش کشور 
آفریقایــی، بوتســوانا، آفریقای 
جنوبی، نامیبیا، زیمبابوه، لسوتو 
و اســواتینی شیوع پیدا کرد و به 
سرعت به سایر کشورها گسترش 

یافته است. 
همزمان بســیاری از کشــورها، 
تردد مســافران به این کشورها را 
لغو کردند. نگرانی از شیوع جهانی 
دور جدیــد ویروس کرونا موجب 
افزایش نظارت بر مبادی ورودی 
مسافران شــده است. همچنین 
وزارت بهداشــت بــه افرادی که 
قصد مســافرت به این کشورها را 
دارند توصیه کرده است سفر خود 

را به تاخیر بیاندازند.
بــا دســتور وزارت بهداشــت و 
ابــاغ ســازمان هواپیمایــی به 
فرودگاه هــای کشــور از جمله 
فــرودگاه امام خمینــی )ره( به 
عنــوان مهمترین مــرز هوایی، 
ورود مســافر به کشــور مشمول 
گیری هــا  ســخت  تشــدید 
شــد.مطابق دستورالعمل جدید 
ورود مســتقیم و غیرمســتقیم 
مسافرین غیر ایرانی از کشورهای 
جنوب آفریقا از جمله بوتســوانا، 
لســوتو،  اســواتینی،  نامبیــا، 
موزامبیــک، زیمباوه، ماالوی و 
افریقــای جنوبی تا اطاع ثانوی 
به کشــورمان ممنوع است.تمام 
مسافرین ایرانی که از کشورهای 
یاد شــده عازم ایران هستند الزم 
است به مدت ۱۴روز در قرنطینه 
به سر برده و حق خروج نداشته و 
در این مدت سه بار تست PCR از 
آنها گرفته می شود و پس از پاسخ 
منفــی، حق خروج از قرنطینه را 
دارند.دســتورالعمل جدید برای 
اجرایی شــدن از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری به فرودگاه ها 

اباغ شده است. 
پیش تر حسن خوشخو، مدیرکل 
دفتــر نظــارت بــر فرودگاه ها، 
شرکت ها و موسسات هوانوردی 
ســازمان هواپیمایی با اشاره به 
کشــف گونه جدیــد و خطرناک 
کرونا در آفریقای جنوبی، درباره 
محدودیت هــای احتمالی برای 
پذیرش مسافر از جنوب آفریقا در 
فــرودگاه امام خمینی)ره( گفته 
بود: پرواز مســتقیم که منجر به 
ورود مسافر از آفریقای جنوبی به 
کشور شود نداریم، اما درباره ورود 
مسافران پروازهای غیرمستقیم 
 )CONNECTION -کانکشن(
در صورت لزوم همان تدابیر قبلی 
در نظر گرفته خواهد شــد. برای 
مثال هم زمان با انتشــار ســویه 
جدیــد در ســال ۹۸ از ســمت 
آســیا، بســیاری از پروازهــای 
مســتقیم کنســل شــد و برای 
پذیرش پروازهای غیرمســتقیم 
نیــز   )CONNECTION(
دســتورالعمل خاصی اتخاذ شد 
و مســافران باید با برگه آزمایش 
منفی کرونا اجازه ورود به کشــور 

را می گرفتند.

فرصتی طالیی برای 
کز علمی پژوهشی   مرا

غ  با جذب فار
التحصیالن سرباز

عضــو کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقات مجلس از رایزنی وزارت 
علوم با ستاد نیروهای مسلح برای 
استفاده بهینه از فارغ التحصیان 
دکتری خبر داد و گفت:  ســاالنه 
حدود شــش هزار فارغ التحصیل 
دکتری در کشــور هستند که بعد 
از اتمــام تحصیل باید به خدمت 
وظیفه اعزام شــوند، این ظرفیت 
علمی نباید در طول دو سال نادیده 
گرفته شود.رویکرد اصلی استفاده 
از ظرفیــت فــارغ التحصیــان 
رشــته های مختلف در تخصص 
خودشــان حتــی دوران خدمت 
مقدس ســربازی اســت.محمد 
وحیــدی افزود: فارغ التحصیان 
دکتــری اگــر در طول دو ســال 
خدمت سربازی جذب سازمان ها 
و نهادهــای علمی و پژوهشــی 
کشور شوند؛ در راستای تخصص 
خودشــان فعالیــت می کننــد. 
برخی از دانشــگاه ها، دانشجویان 
فــارغ التحصیــل مقطع دکتری 
را به عنوان امریه های)ســربازان( 
وزارت علــوم می توانند بپذیرند 
تا در مراکز آموزشــی و پژوهشی 
بــه فعالیت خود ادامــه دهند و 
به عنــوان هیئت علمی امریه ای 
پذیرفته و یا در مراکز پژوهشــی 
مورد استفاده قرار بگیرند.بخشی 
از این فارغ التحصیان می توانند 
در شــرکت های دانــش بنیــان 
مشــغول به فعالیت شــده و این 
ظرفیــت علمی کشــور در کنار 
درجــات علمی به نظام کشــور 
هــم خدمت کنند.وی افزود: اگر 
زمینه حضور فــارغ التحصیان 
دانشــگاهی به ویژه دکتری در دو 
سال خدمت ســربازی در مراکز 
علمی و پژوهشــی کشــور مهیا 
شود، فرصتی طایی برای کشور 

محسوب می شود .

یک مقام مسئول خبر داد؛

کسی ها  ممنوعیت تردد تا
و موتورسیکلت های 

کاربراتوری
معاون محیط زیســت انســانی 
اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان تهران از ممنوعیت تردد 
موتورسیکلت های  و  تاکســی ها 
کاربراتــوری در شــهر تهــران از 
ابتدای ســال آینده خبر داد.زهره 
عبــادی گفت: ۴۰ درصد آلودگی 
هــوای تهــران مربوط بــه منابع 
ساکن و ثابت و حدود ۶۰ درصد از 
آلودگی هوای پایتخت هم مربوط 
به منابع متحرک است. کارخانه ها، 
نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، پایانه ها و 
واحدهای مسکونی و تجاری منابع 
ثابت و وسائل نقلیه منابع متحرک 
آلودگی هوا هستند.عبادی گفت: 
دستگاه های مســئول برای حل 
معضــل آلودگــی هــوا بایــد به 
 تکالیــف خود در قانون هوای پاک 

عمل کنند.  

7جامعه

دبیر کمیته علمی کشوری ستاد مقابله با کرونا با اشاره 
به نگرانی ها از واریانت  اُمیکرون  در سطح جهان و ایران 
و خطر بروز پیک هایی از بیماری، در عین حال از تصویب 
تزریق ُدز بوســتر )یادآور( واکسن کرونا برای سنین ۱۸ 
تا ۶۰ ســال در جلســه امروز کمیته علمی خبر داد.دکتر 
حمیدرضا جماعتی با اشاره به جلسه امروز کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا گفت: یکی از پایه های مهم مقابله با 

کرونا و پیشگیری از ابتا به آن، بحث واکسیناسیون است. البته در کنار آن همواره 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید داشته ایم و نباید رعایت دستورالعمل ها 

فراموش شــود و این امر بســیار مهم است.وی به واریات 
جدیــد و جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی 
)اُمیکرون( اشاره کرد و گفت: شروع این جهش ویروس 
از کشورهای آفریقای جنوبی بود و اکنون  در کشورهای 
اروپایی و آسیایی هم گزارش شده . بنابراین نگرانی آن 
اســت که ممکن است نوع جدید و جهش یافته ویروس 
باعث بوجود آمدن پیک هایی در کشــورهای مختلف و 
از جمله کشــور ما شــود. البته در کشورهای آفریقای جنوبی که شروع ویروس 
جدید از آنجا بوده، میزان واکسیناسیون علیه کرونا زیر ۴۰ درصد بوده است. 

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد؛

تصویب تزریق ُدز  بوستر  برای سنین ۱۸ تا ۶۰ سال

خبر ویژه

: مدیر امور آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کشور می شود کیفی باعث خروج نخبگان از  آموزش های  نبود 
مدیر امور آموزشــی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره 
برنامه ریزی های مناسب آموزش عالی برای نگهداشتن 
نخبگان ایرانی در کشــور، اظهار کرد: مســئوالن باید 
برای نگهداشــتن نخبگان در ایران شرایطی را فراهم 
ســازند تا آنها بتوانند زندگی متوســطی را با درآمد 

خوب داشته باشند.
اگر پیش نیاز اصلی نیاز نخبگان در ایران آماده شــود 
آنها می توانند در کشور بمانند و بعد از ادامه تحصیل 
مجــدد به ایــران بازگردند و همین جا زندگی خود را 
داشته باشند؛ بنابراین باید زمینه ماندن آنها را ایجاد 

کنیــم. عبــاس احمدی افزود: آموزش عالی در زمینه 
مهاجــرت نخبگان هیــچ نقطه ضعفی ندارد و وظیفه 
نظام آموزشــی تربیت دانشجویان است تا بتواند آنها 
را به ســطح ســواد و دانش مطلوبی برساند تا بتوانند 
بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار مناســب شــوند و 
اشتغال باید برایشان ایجاد شود. وی افزود: کشور هایی 
که کیفیت و آموزش الزم را برای دانشــجویان خود 
نداشــته باشند و آنها نتوانند مهارت الزم را در صنایع 
مختلف همان کشــور داشــته باشند با مشکل خروج 

نخبگان خود از کشور مواجه خواهند شد.

کرونا ترسید  چرا باید از سویه جدید  

 اومیکرون و چشم  نگران دنیا به آن 
ویروس کرونا در حالی دو ســاله می شود 
که طی این دو ســال جان هر کسی را که 
توانســت ستاند و بسیاری را بر تخت های 
بیمارستانی انداخت. این ویروس دو ساله 
در عمر خود واریانت های بســیاری شامل 
آلفا، بتا، دلتا، گاما، مو و ... را داشته است، اما 
در روز های اخیر یک واریانت جدیدی که از 
آن با عنوان   اومیکرون   نام برده می شود، 
کارشناسان بیماری های واگیر در سراسر 
دنیا را به خود مشغول کرده است.سازمان 
جهانی بهداشت ضمن نام گذاری این گونه 
جدید که خود جهش یافته واریانت بتای 
ویــروس کرونا اســت آن را در رده نگران 
کننده طبقه بندی کرد.واریانت   اومیکرون   
اولین بار در روز ۲۴ نوامبر از سوی آفریقای 
جنوبی به سازمان جهانی بهداشت معرفی 
شد، ولی پس از آن در کشور های دیگری از 
جمله بوتسوانا و هنگ کنگ نیز شناسایی 
شده است.کشف این واریانت ترس زیادی 
را به دل بســیاری از کارشناسن سامت، 
سیاســت مداران و به ویژه مردم انداخته 
است، اما این ویروس چه ویژگی هایی دارد 

که این همه ترسناک می نمایاند؟

۳۰ جهــش در واریانت اومیکرون
حمیــد ســوری، رئیس ســابق کمیته 
کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، با بیان 
اینکــه ویروس کرونــا دارای جهش های 
متعــدد و متناوبی اســت، اظهــار کرد: 
اینگونه نیست که هر جهشی تأثیر معنی 
داری در بیماری و اپیدمی بگذارد، با این 
حال این واریانت جدید شامل بیش از ۳۰ 
جهش صورت گرفته در پروتئین اسپایک 
آن است که جهش معنی داری محسوب 
می شود که این موضوع نگران کننده است.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت نیز به 

تبــع نگرانی هایی که در مورد این جهش 
وجود دارد تشــکیل جلسه داده تا بتوانند 
وضعیت جدید را بررسی کنند.وی با اشاره 
به نام گذاری واریانت جدید ویروس کرونا 
بــه نام اومیکرون، اظهار کرد: این واریانت 
برای نخســتین بــار در آفریقای جنوبی 
مشــاهده شده و دارای برخی از ویژگی ها 
اســت که نگــران کننده اســت. جهش 
در پروتئیــن اســپایک آن برای آلودگی 
ســلو ل های انســانی کمک کننده است.

ســوری ادامه داد: این واریانت در مقایسه 
با نوع بتا که دو جهش داشت و نوع دلتا که 
دارای دو جهش بود، جهش های بیشتری 
در آن صــورت گرفته اســت و به همین 
دلیــل به نظر می آیــد که در حال حاضر 
خطرناک ترین واریانتی باشد که کرونا به 
خود دیده است؛ این خطر در حد دو تا ۱۰ 

برابر واریانت های قبلی است.

گی های واریانت اومیکرون  یکی از ویژ
سرعت باالی انتقال آن است

وی بیــان کــرد: ایــن ویــروس ابتــدا 
در آفریقا مشــاهده شــد و به ســرعت 
کشــور های نامیبیا، زیمبابوه و بوتسوانا 
را نیــز درگیر کــرده و جمعیت مبتا را 

هــم دو برابر کرده اســت، بنابراین یکی 
از ویژگی های واریانت اومیکرون سرعت 
بــاالی انتقال آن اســت، طبیعتا اگر هر 
چه ســریع تر از گســترش آن به جوامع 
دیگر جلوگیــری صورت نگیرد احتمال 
آلوده کردن بســیاری از کشور در مدت 
کوتاهی برای آن وجود دارد.رئیس سابق 
کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ 
در ادامــه گفت: این واریانت به گروه های 
ســنی پایین تر تمایــل دارد. در جوامع 
آفریقایــی هــم که حدود یــک چهارم 
جمعیت آنها واکسینه شده اند، مبتا در 
جمعیت جوان تر هستند.وی افزود: هنوز 
در مورد مرگبار بودن این واریانت و تأثیر 
واکسن ها بر آن نمی توان قضاوت کرد، با 
این حال گفته می شود که این جهش ها 
با میزان مقاومــت آنتی بادی در ارتباط 
اســت یعنی اینکه ویروس را مســری تر 
کرده است.ســوری با بیان اینکه سازمان 
جهانی بهداشــت این واریانت را در گروه 
واریانت هــای نگران کننده طبقه بندی 
کرده است، گفت: این احتمال هم وجود 
دارد که این واریانت در گروه واریانت های 
تهدیــد کننده قرار بگیرد.رئیس ســابق 
کمیتــه کشــوری اپیدمیولوژی کووید 

۱۹ یادآور شــد: توصیه سازمان جهانی 
بهداشت این است که کشور ها تردد های 
خود را از کشور های آلوده یا کشور هایی 
که احتمال آلودگی در آنها وجود دارد به 
شدت کاهش داده و اقدامات محافظتی در 
مرز ها را تشدید کنند. برخی از کشور های 
اروپایــی مانند آلمــان، ایتالیا، بریتانیا و 
فرانســه و ... ورود مســافر از این کشور ها 
را ممنــوع کرده اند. با این حال موردی را 
در کشــور بلژیک مشاهده کرده اند. فرد 
آلوده مســافری از مصــر بوده که از این 
کشور به ترکیه رفته و از آنجا وارد بلژیک 
شده است.وی بیان کرد: این احتمال که 
ایــن ویــروس در ترکیه بوده و به تبع آن 
وارد کشــور ما شــود نیز زیاد هست. بر 
همین اساس مرز های شمال غربی، غربی 
و شــمال غربی و مرز های هوایی را باید 
شــدت نظارت کرده و قرنطینه مرزی در 
مبادی ورودی نیز تشــکیل شــود تا اگر 
کسی از این مرز ها وارد شده و مشکوک 
بــوده از آنجــا قرنطینه کننــد و به افراد 
غیــر ایرانی نیز اجازه ورود داده نشــود.

ســوری افزود: چون در کشــور ما نظام 
مراقبت سکوئنســینگ برای شناسایی 
واریانت های جدیــد وجود ندارد، هنوز 
نمی دانیم که آیا این واریانت در کشــور 
ما وجود دارد یا خیر و متأسفانه این یکی 
از ضعف های کشور ما است.اگر چه ایران 
پیک پنجم خود را که در آن ســویه دلتا 
غالب شد و جان هزاران نفر از هموطنان 
را گرفت پشت سر گذاشته است اما با این 
حال این خطر وجود دارد که این ســویه 
جدید نیز همچون واریانت های پیشــین 
در اثر غفلت و ضعف در نظارت نیرو های 
بهداشت و درمان وارد کشور شده و پیک 

جدیدی را رقم بزند.
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وزیر فرهنگ:

 جشنواره های فجر امسال 
 پررونق تر از گذشته 

برگزار می شود
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
با اشــاره به شــرایط ناشــی از 
شــیوع بیماری کرونا و اثر آن بر 
حوزه های مختلف فرهنگ و هنر، 
از آمادگــی الزم ایــن وزارتخانه 
بــرای برگــزاری باشــکوهتر و 
پررونــق تر جشــنواره های فجر 

امسال خبر داد.
محمد مهدی اسماعیلی با تشریح 
آخرین وضعیت جشــنواره های 
فرهنگــی و هنــری فجر، اظهار 
داشــت: همزمان با فرارســیدن 
چهل و سومین سالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقاب اسامی در 
بهمن ماه ۱۴۰۰ جشنواره های 
فجر نیز همزمان با جشــن های 
انقاب اسامی در سراسر کشور 

آغاز و پیگیری خواهند شد.
وی ادامــه داد: جشــنواره های 
مختلف فجر شــامل موسیقی، 
تئاتر، فیلم، هنرهای تجســمی، 
مــد ولباس )عفــاف و حجاب(، 
شعر، همه ساله با آغاز بهمن ماه 
با حضور هنرمندان کشــورهای 
مختلــف به صورت بین المللی با 
ارســال آثار متنوع خود برگزار و 
در پایــان نیز برترین ها معرفی و 

تقدیر می شوند.
عضــو شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی یادآورشــد: به دلیل 
ضــرورت مراقبت های عمومی 
در شــرایط همه گیری ویروس 
کرونا، این دوره جشــنواره های 
فرهنگــی و هنری فجــر نیز بر 
پایه دســتورالعمل های ســتاد 
ملی مقابله با کرونا، برنامه ریزی 

و اجرا خواهند شد.
 برگزاری جشنواره های فجر 

در موعد مقرر
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
تاکیــد کــرد: تقریبــا درهمه 
بخش ها ایــن آمادگی به وجود 
آمــده که تمام جشــنواره ها در 
موعــد مقرر و با بکارگیری همه 

ظرفیت ها برگزار شوند.
عضــو شــورای عالــی انقاب 
فرهنگی در ادامــه به انتصابات 
صــورت گرفتــه در ایــن دوره 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی 
در دولت سیزدهم در معاونت ها 
و بخش های مختلف اشــاره کرد 
و گفت: خوشــبختانه مسئوالن 
منصــوب شــده بافاصلــه با 
جدیــت فعالیت به ویژه موضوع 
آماده ســازی مقدمات برگزاری 
جشــنواره های فرهنگی وهنری 
فجر را آغاز کرده و شــبانه روزی 
کار می کنند.اسماعیلی در عین 
حــال گفت: فضــای موجود را 
فضای خیلی خوب می بینم که با 
مجموعه اقدامات صورت گرفته 
و مســتمر انشااهلل جشنواره های 
فجر امسال پررونق تر از هر سال 

برگزار خواهد شد.

فرهنگ و هنر

 تاالب حله بوشهر
نگینی در نزدیکی خلیج فارس

همه چیز از نزدیکی روستای درودگاه 
استان بوشهر آغاز می شود. جایی که 
رود دالکــی و شــاپور به یکدیگر می 
پیوندند و رودی پرآب به نام حله متولد 
می شــود. حله رودخانه ای است که 
هر چهار فصل ســال جاری بوده و از 
شهرها و روستاهای بوشهر می گذرد 
و در نهایت در بندر گناوه خودش را به 
خلیج فارس می رساند؛ اما این شاخه 
اصلی رودخانه اســت که خودش را 
مستقیم به خلیج فارس می رساند و 
یک شاخه فرعی از رودخانه حله جدا 
شده و خود را به نزدیکی روستای کره 
بند در شهرستان گناوه می رساند. در 
۱۰ کیلومتری ســاحل خلیج فارس 
این شــاخه فرعی به تاالبی می ریزد 
که به تاالب حله معروف است و منبع 
اصلی تامین آب تاالب اســت. تاالب 
اما عمر آنچنانی ندارد. در حوالی سال 
۱۳۴۳ ه.ش رودخانه حله طغیان می 
کند و اینجا در ۱۰ کیلومتری ساحل 
تاالبی زیبا شکل می گیرد که چیزی 
در حدود ۲۰۰۰۰ هکتار وسعت دارد.
تاالب حله در درون منطقه حفاظت 
شده حله قرار دارد که در سال ۱۳۵۵ 
به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب 
شــده اســت. نیمــی از این منطقه 
حفاظت شــده ۴۲۰۰۰ هکتاری را 
تــاالب حله فرا گرفته اســت. گاهی 
جــزر و مد خلیج فــارس خودش را 
به تاالب می رســاند و سطح آبش را 
افزایش می دهد و گاهی ســرریز آب 
تاالب به خلیج فارس می ریزد. نیزاری 
وســیع سرتاسر تاالب را فرا گرفته و 
اطــراف تــاالب را نیز مراتع و چراگاه 
هایی سرسبز فرا گرفته است. نی، گز، 
گردو، نخل مردابی، کهور و پیازین از 
جمله درختان و گیاهانی هستند که 
حتما در تاالب حله خواهید دید. اگر 
به طبیعت گردی و به خصوص پرده 
نگری عاقمندید تاالب حله یکی از 
مناسب ترین مقاصد طبیعت گردی 
است. این تاالب یکی از ارزشمندترین 
زیســتگاه های پرندگان در جنوب 
کشور بوده و همه ساله به خصوص 
در فصل زمستان پذیرای پرندگان 
دراج،  اســت.پلیکان،  بســیاری 
حواصیل، اگرت، قمری، فامینگو، 
درنا، غاز خاکســتری، اردک نوک 
پهــن، اردک کله تیر، چنگر، هوبره، 
عقاب و بسیاری دیگر از پرندگان را 
می توانید به وفور در این تاالب زیبا 
مشــاهده کنید. دراج و جغدانبار از 
جمله پرندگانی هســتند که در این 
تاالب به وفور به چشــم می خورند 
در حالــی که جزو پرنــدگان نادر 

محسوب می شوند.

گردشگری

ویروس شناسان آمریکایی هشدار می دهند احتماال ویروس کرونا هم اینک 
جهش های خطرناکی انجام داده است اما به دلیل آنکه هنوز میزان باالیی از 

مردم را آلوده نکرده، دانشمندان موفق به شناسایی آن نشده اند.
نیک لومان، اســتاد میکروب شناســی دانشگاه بیرمنگام در این باره می گوید: 
ما پیشــتر نیز از جهش های رخ داده در این ویروس شــگفت زده شده بودیم. 
حقیقت این اســت که ما در مقابل ویروس کرونا ناتوان هســتیم و هیچ کس 

نمی تواند با اطمینان آنچه در آینده رخ خواهد داد را پیش بینی کند.
این هفته ســازمان جهانی بهداشــت اعام کرد به طور میانگین، روزانه ۵۴۰ 
هزار نفر در جهان به کووید ۱۹ آلوده شده و شمار تلفات هفتگی ویروس به 

۷۰ هزار نفر رسیده است. این آمار به خوبی عمق فاجعه همه گیری کرونا را 
نشــان می دهد.دردناکترین حقیقت در این باره این اســت که هر آن احتمال 
بروز جهش های مقاوم به واکســن در جهان وجود دارد. تحقیقات مرکز علم 
و فناوری اتریش نشان می دهد با گسترش همه گیری کرونا در جهان، خطر 

بروز جهش های مقاوم به واکسن به شدت افزایش یافته است.
داده های این مرکز نشان می دهد خطر بروز جهش در ویروس کرونا و ایجاد 
سویه های جدید مقاوم به واکسن در کشور هایی که بیش از ۶۰ درصد جمعیت 
آن ها واکســینه شــده اند، اما شیوه نامه های بهداشــتی شامل حفظ فاصله 

اجتماعی و زدن ماسک را رعایت نمی کنند، بسیار بیشتر است.

هشدار دانشمندان درباره ظهور سویه های جهش یافته کرونا

دریچه علم

چهره ها 

کارتون 

زیرمیزی  و رشوه 
هم بیت کوئین 

شده؟
رسول قهرمانی، نماینده 

دادستانی تهران گفته 
برخی از مدیران ارز 

دیجیتال رشوه می گیرند 
که مدیریت هوشمند 

توانایی ردیابی و کنترل 
آن را ندارد! موضوعی 

که سوژه انتشار کارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

  ایمان عبدلی: رامبد جوان از پاردوکسیکال ترین 
موجودات حاضر کره زمین اســت، وجودش اصا و 
اساســا پر از تناقض اســت، مثا از یک طرف برنامه 
هایی می سازد با محتوایی به اصطاح »شادی آور«، 
»دو و دو« می کند و از حضار می خواهد قهقهه بزنند 

و از طرف دیگر برای فرزندآوری به کانادا می رود!
یعنی برخاف آن چه که در برنامه هایش تبلیغ می 
کند، شــادی با قهقهه و خشک خشک و هردمبیلی 
ایجاد نمی شــود، شــادی با اقامت در یک کشــور 
درســت و حســابی با سطح رفاه مناســب، با بستر 
اقتصادی قابل پیشــبینی و با درصد قابل توجهی از 
حق حیات اجتماعی ایجاد می شــود، شــادی با زور 
زدن در اســتودیو خندوانه و چهار تا توصیه فزرتی 
به اصطاح روانشناســانه که نه! با توسعه متوازن، با 
شــرایط زیست محیطی پایدار و ایجاد این زیربناها 

ایجاد می شود.
حــاال رامبد در عنفوان گرانی کشــنده این روزها و 
در شــدیدترین تورم دوران، جلوی دوربین رفته و با 
»رژیم«، »الغری« و »گرانی« نمک ریخته و از گرانی 
به این رسیده که خب رژیم بگیرید. به عبارتی گفته 
که خب چه اشکالی دارد که گران است، اتفاقا خوب 
هم هســت، کمتر می خورید و الغر هم می مانید! 
البته اینها را در توجیه و تبلیغ یک موسســه الغری 

گفته! اما خب رامبد عزیز اگر دو کام از حرف های 
همان مهمانانش در خندوانه را اگر در گوش داشت، 
می دانســت که با هر چیزی و هر پدیده ای آن هم 
در این دوران نمک نریزد و اساسا چرا باید پول را از 

واژه های دردناک درآورد؟
همیــن دو هفتــه پیش بود کــه بهاره که رهنما هم 
نیســت، در نکوهش آدم های ناکام، نســخه هایی 
تجویز کرد که هنوز جایش درد می کند، حاال رامبد 
هم نمکدان را از دســت بهاره گرفته و نمک به زخم 
مردمی می پاشد که این روزها تند و تند زخم برمی 
دارنــد و هــی عمیق تر و امان از آنها که تا نوک بینی 
را مــی بینند! رامبدک نوجوان، این روزها می گذرد 

و... مراقبت کن برادر.

این روزها با تمام روزهای قبل فرق می کند، شما یک 
دقیقه افاضات می کنی و ملت تا همین حاال تند و تند 
در رد شما می نویسند، این خشم انباشته شده دائم 
راهــش را پیــدا می کند و هر چه و هر که »خودی« 
نباشــد را نــوازش می کند. این ســاعات متعلق به 
شماســت که زیر فریاد خشمگین جماعت بهت زده 
باشــی، تا ســاعات و روز بعد که نوبت دیگری شود.
اصا بیا منفعت طلبانه تفسیر کنیم ماجرا را، یعنی 
همانطور که احتماال می پسندید؛ به پیر، به پیغمبر، 
این مردم با تکرار چنین افاضاتی حتی »جناب خان« 
را هم پس می زنند، هر چیزی که نام و نشــان تو را 
داشته باشد، انکار می کنند، اصا این مردم و این »ما« 
در این سالها یک چیز را خوب یاد گرفته؛ »بایکوت« 
کردن، اینها حواسشــان را جمع کرده اند، دیگر نه 
فیلــم هایــت خواهد فروخت و نه برنامه هایت دیده 
می شــود و دالر هم روز به روز باال می رود، زندگی 
در کانادا ســخت اگر شود؟واال که ما راضی نیستیم، 
پس عجالتا زبان به کام بگیر،بیخیال این خرده پول 
تبلیغات شــو و کمی محبوبیت حفظ کن و محض 
رضای جیبت دو تا هشــتگ بزن، که مثا حواســت 
به مردمت هست، که گر چه زمانه دلبری با هشتگ 
هم گذشته، نه! همان زبان در کام گرفتن هم به نفع 
اعصاب ماست و هم به نفع جیب شما، دوسر برد فعا!

جناب رامبد، نمک به زخم این مردم نپاشید


