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در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان شد

افزایش پلکانی دســـتمزد
   طبق بند الف تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان افزایش پلکانی حقوق 
در دســتور کار قرار دارد؛ بر این اســاس افزایش حقوق و دســتمزد متوســط ۱۰ درصد اســت به طوری 
که برای طبقات پایین تر از این رقم بیشــتر افزایش پیدا خواهد کرد.بر این اســاس افزایش ناخالص 

حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۵ درصد تا ۲۹ درصد خواهد بود. اما حداقل حقوق کارکنان برای 
کید شــده بعد از اعمال افزایش های  ســال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت به طوری که تا

 | صفحه 3 پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد...

صفحه 2 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده های شهدای مدافع سالمت:

گر حقایق را روایت نکنید دشمن با دروغ و تحریف   ا
جای ظالم و مظلوم را عوض می کند
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وزیر نیرو خبر داد ؛

موقعیت ارزشمند ایران 
در حوزه پروژه های آبی
     وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه توانمندی هــای 
جمهــوری  گفــت:  بــرق  حــوزه  در  کشــور 
اســامی ایــران جــزو چنــد کشــور معــدود 
دنیاســت کــه تولیدکننــده تجهیــزات برق، 
ترین ســطح  توربین، ژنراتور و غیره در باال

تکنولوژی است...

رئیس جمهور: 

 اشکال جدی قبل 
که اقتصاد را   این بود 

 به اراده بیگانگان
گره زده بودند  

     رییس جمهوری هنگام تقدیم الیحه 
گفــت: اشــکال  بودجــه ۱۴۰۱ بــه مجلــس 
جــدی کــه در قبــل همه را رنــج می داد این 
بــود کــه اقتصــاد را بــه اراده بیگانــگان گــره 

 | صفحه 2  | صفحه 4 زده بودند...

حقوق تا ۵ میلیون تومان 
معاف از مالیات شد

3

 آب  بهای مشترکان پرمصرف 
۱۵ درصد گران تر می شود
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سهم ناچیز فرهنگ
از بودجه ۱۴۰۱

8

 حداقل دریافتی معلمان
در طرح رتبه بندی ۸ میلیون 

تومان خواهد بود
7

تصادفات ناخوشایند، خبر از 
آماری ناخوشایندتر می دهند

7

 زیاده خواهی اروپا 
کرات ادامه دارد در مذا

برخی رســانه های خارجــی در حالی 
با انتشــار گزارش های منفــی از توقف 
مذاکرات خبر داده اند که یک منبع آگاه 
بــا رد ایــن اخبار تاکید کرد: مذاکرات به 
صورت جدی بر روی متون پیشــنهادی 
ایــران ادامه دارد و امروز یک شــنبه نیز 
گفت وگوها به صورت جدی ادامه می یابد.
نماینــدگان  و  ایــران  مذاکــرات 
کشورهای۱+۴ و بحث های کارشناسی 
برای رســیدن به توافق در وین همچنان 

ادامه دارد.
اروپایی هــا کــه پــس از چندیــن روز 
کارشــکنی، بحث بــر روی متون ایران 
را پذیرفتــه اند، حاال ســعی می کنند با 
زیاده خواهی خواســته های آمریکا را در 

مذاکرات پیاده کنند.
از ســوی دیگــر برخی رســانه های 
خارجــی، با خط دهــی دیپلمات های 
اروپایی، با انتشار گزارش هایی منفی، 
خبر از توقف گفت وگوها می دهند.در 
همیــن حال یک منبع آگاه نزدیک به 
تیــم مذاکره کننده گفت: »خبر توقف 
مذاکــرات کامال رد می شــود؛ اتفاقا 
مذاکرات به صورت جدی بر روی متون 
پیشنهادی ایران ادامه دارد و امروز یک 
شــنبه نیز گفت وگوها به صورت جدی 
ادامه می یابد«این منبع آگاه تاکید کرد 
کــه »زیاده خواهی های اروپا همچنان 
ادامه دارد و کندی پیشرفت در بحث ها 
نیز به همین دلیل است، اما گفت وگوها 

متوقف نشده است«

خبر ویژه یک نماینده مجلس: 

عالقه مندان به موسیقی از ایران بروند!
مهدی میراشرفی، رئیس گمرک 
ایــران در گفت وگویــی خبــر 
ممنوعیت کاالیی را اعالم کرد که 
تا پیش از آن کسی از این ممنوعیت 
خبر نداشت. »آالت موسیقی جزو 
کاالهای گروه چهاری اســت که 
ورود آن به کشور ممنوع است.« 
ایــن در حالی اســت کــه کمی 
بعــد غالم علــی آهنکوب نــژاد، 
رئیــس اتحادیه عینک ســازان و 
عینک فروشــان اهواز اعالم کرد 
کــه ورود »عینک آفتابی« هم به 
کشور ممنوع شده و این کاال جزء 
کاالهای لوکس حساب می شود! 
در همیــن رابطــه، ســیدکاظم 
اول  نایــب رئیــس  موســوی، 
کمیســیون اقتصــادی مجلس 
یازدهــم به ممنوعیــت واردات 
آالت موســیقی و عینــک آفتابی 

واکنش نشان داد.
 نایــب رئیس اول کمیســیون 
اقتصادی مجلس یازدهم در باره 
ممنوعیــت عینک آفتابی اظهار 

کــرد: در خصــوص ممنوعیت 
ورود عینــک آفتابی، اگر مردم از 
آن اســتفاده پزشکی می کنند و 
توســط پزشک معالج توصیه به 
اســتفاده از آن شــده است، در 
این مورد اشکالی ندارد. اگر یک 
مکانیســم در چارچــوب قانون 
برای اســتفاده از عینک آفتابی 
تبییــن شــود، اســتفاده از آن 

اشکالی ندارد. 
وی در ادامــه افــزود: اگر عینک 
آفتابی نیاز مردم باشــد، اشکالی 
ندارد البته با توجه به شرایطی که 

گفتم و اینکه ارز بر نباشد ورود آن 
به کشور هیچ اشکالی ندارد.

نایــب  موســوی،  ســیدکاظم 
رئیس اول کمیســیون اقتصادی 
مجلــس یازدهم نایب اول رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس 
یازدهم در رابطه ممنوعیت ورود 
ابزارآالت موســیقی به دیده بان 
ایران گفت: ورود آالت موســیقی 
به کشــور به صالح نیســت چون 
کشور ما جمهوری اسالمی است. 
چرا باید با وجود این همه شهدا و 
علمایی که داریم آالت موســیقی 

به کشور وارد شود؟ موضوع آالت 
موســیقی و لوازمــی از این قبیل 
آقنــدر مهم نیســتند که ما حتی 
برای آن وقت و ارزی خرج کنیم.

موســوی با تاکیــد بر این موضوع 
که صالح نیســت آالت موسیقی 
به کشــور وارد شــود، گفت: بنده 
صــالح نمی دانم کــه این لوازم به 
کشور وارد شود. بنده و همکارانم 
به عنوان خادم مردم دغدغه شب 
و روز ما فقط معیشت مردم است.

وی در ادامــه تاکیــد کرد: آالت 
موســیقی که جزء کاالی اساسی 
نیســت که مــا ورودش را الزامی 
بدانیــم. عینــک افتابی و یا آالت 
موســیقی باشــد یا نباشــد هیچ 
تفاوتــی در زندگی مــردم ایجاد 

نمی کند.
 موسوی در پایان گفت: اگر افرادی 
که بــه دنبال آالت موســیقی یا 
امیال شخصی خودشان هستند، 
کشورهای دیگر هستند می توانند 

از ایران بروند.

کانادا هستند کن  مردم ایران منتظر استرداد مجرمین مالی سا
ســخنگوی دولت در واکنش به اقدامات نمایشــی دولت کانادا در ســالروز جهانی حقوق بشــر، نوشــت: مردم ایران منتظر استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در 
کانادا و بازگشــت اموال عمومی به تاراج رفته هســتند.  علی بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: اقدامات نمایشــی دولت کانادا در سالروز 
جهانی حقوق بشــر پاســخگو نیســت.  ســخنگوی دولت افزود: مردم ایران منتظر اســترداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج 

رفته هستند. هرچند انتهای نمایشنامه بهشت اختالسگران جز این نیست.

یادداشت

 مقایسه شرایط ما و آمریکا 
کرات هسته ای در مذا

  علی شعبانی 
 با پایــان یافتن دولت 
برجــام در ایران روند 
ســی ســاله کدخدا 
گرایی دچار وقفه شد 
و همگان در ایران و آمریکا و غرب و در همه 
دنیــا منتظر رفتار دولت های جدید ایران و 
آمریکا در زمینه برجام و رفع تحریم ها بودند 
و از سویی در آمریکا نیز  بایدن در این یک 
ســال که قدرت را بدست گرفته همان راه 
ترامپ را ادامه داده و تغییری در رفتار آنها 
دیده نمی شــد و حاال در این روزها با همان 
سیاســت چماق و هویج در کنار مذاکره با 
تحریــم های برخی افراد و شــرکتها و یا با 
تهدید به ســایر گزینه ها خود را وارد نبرد 
دیپلماتیک می کنند؛ اما سوال اینجاست که 
آیا آمریکایی ها در شرایط  برتر قرار دارند تا با 
نمایش چند تحریم جدید و یا با مصاحبه و 
تهدیدهــای تکراری خود در این هماوردی 
بر نمایندگان دولت ســیزدهم ایران فائق 
آیند؟برای پاســخ به این سوال خوب است 
به شرایط دو کشور ایران و آمریکا در اثنای 
مذاکراتی که این روزها در وین جریان دارد ، 
نگاهی بیندازیم  و تفاوت های ایران و آمریکا 

را به وضوح ببینیم:
۱- در حال حاضر دولت ایران با هیئتی کامل 
و شــامل چهل نفر در این مذاکرات حضور 
دارد در حالــی کــه آمریکایی ها نه تنها در 
این جلسات اجازه حضور ندارند بلکه حتی 
بر اســاس اخبار واصله ایران اجازه خوانده 
شــدن بیانیه آنها را در جلســه مذاکرات به 
ســایر اعضای ۴+۱ نداده اســت و آنها باید 

پشت درهای اتاق جلسات منتظر بمانند.
2- مذاکراتی که آمریکایی ها از سال 2000 
تا 20۱5 پیگیری کردند تا پیشــرفت های 
هسته ای ایران را متوقف کنند، سرانجام در 
ســال 20۱5 با توافقنامه وین تحقق یافت 
و حــاال با خروج آنهــا از برجام تمام نتایج 
فشــارهای 20 ســاله آنها برای توقف توان 
هسته ای ایران برباد رفته و ایران هر روز بر 
فعالیت های خود می افزاید و عمال آمریکا و 
اذنابش هستند که شکست خورده ماجرای 

تحریم و خروج از برجام شده اند.
3- بعد از افزایش تحریم ها و خروج آمریکا 
از برجام و عملیات روانی آنها برای فشار بر 
ملــت ایران و تالش بر ایجاد نارضایتی های 
اجتماعی، تیر آنها برای از میدان به در کردن 
مردم فهیم و بصیر ایران به ســنگ خورد و 
آنچــه مردم ایران از آمریکا و اذنابش از این 
نبرد اقتصادی و جنگ روانی بخاطر دارند، 
خباثت و بدعهدی و رفتار ظالمانه آنها حتی 
نسبت به بیماران )تحریم دارو و تجهیزات 
پزشــکی و ...( است و حافظه تاریخی ملت 
از ایــن همــه ظلم و جنایــت علیه خود و 
بیمارانشان هیچگاه پاک نخواهد شد لذا در 
شرایطی هستیم که آمریکایی ها در تسلیم 
ملت ایران سرخورده و افسرده هستند و ملت 
ما سربلند و سرافراز از این آزمایش بزرگ در 

حال خارج شدن است.



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست رئیس جمهور: 2

اشکال جدی قبل این 
که اقتصاد را به اراده  بود 
گره زده بودند بیگانگان 

رییس جمهــوری هنگام تقدیم 
الیحه بودجــه ۱۴0۱ به مجلس 
گفت: اشــکال جــدی که در قبل 
همــه را رنــج مــی داد این بود که 
اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده 
بودند. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
بــا حضور در صحن علنی مجلس 
شــورای اســالمی پس از تقدیم 
الیحه بودجه طی سخنانی اظهار 
کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری 
نسبت به اصالح ساختار بودجه را 
همه ما شنیدیم و بارها بر آن تأکید 
کرده اند. ارتقاء ســرمایه گذاری و 
اشتغال همواره مورد تاکید ایشان 
بوده اســت و امروز یکی از مسائل 
کشــور است و در استانهایی که به 
آنها ســفر کرده ام از محوری ترین 
مسائل، اشتغال است که خواست 
مردم است.وی افزود: اصالح نظام 
بانکی همواره مورد تاکید همگان 
اســت. مسئله بهبود فضای کسب 
و کار همــواره مــورد تاکید بوده و 
هســت. ما در آسیب شناسی های 
اقتصادی وقتی که به شــرایط نگاه 
می کنیم رشد اقتصادی کاهنده را 
در کشــور داریم، بی ثباتی اقتصاد 
و تورم فزاینده را شــاهد هستیم. 
رئیســی ادامه داد: نامتوازن بودن 
توســعه ســرزمین را شــاهدش 
هستیم و نهایتاً کیفیت نامناسب 
بودجه ریزی. اینها اقتضا می کند که 
یک بازنگاهی به آنچه که انجام شده 
و برنامــه ریزی برای آنچه که باید 

انجام شود داشته باشیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: اشکال 
جدی که در قبل همه را رنج می داد 
این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان 
گره زده بودند و این باعث می شــد 
که با وجود استفاده از ظرفیت های 
بسیاری که در کشور وجود دارد به 
ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر 
ارزشــمندی که در جــای جای 
کشــور وجود دارد، ما مشــکالت 
جدی اقتصادی داشته باشیم. وی 
با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری 
به میزان اســتهالک نمی رســد، 
یادآور شــد: رشد اقتصادی در حد 
چهار دهم درصد اســت و افزایش 
هزینه ها ده برابری، اینها کسانی که 
می بیینند شرایط را، به ویژه کسانی 
که دغدغه مشکالت مردم را دارند، 

رنج می دهد. 
رییسی با اشاره به اهدافی که دولت 
در الیحه بودجه مدنظر دارد، اظهار 
کرد: اولین هدف در بودجه ۱۴0۱ 
ثبات اقتصادی اســت. باید اقتصاد 
مــا از یــک ثباتی بهره مند شــود 
کــه ایــن ثبات بایــد بتواند برای 
تولیدکننده، مصرف کننده و برای 
بازار اطمینان بخش باشــد. الزمه 
ثبــات اقتصادی آن اســت که ما 
بودجه ای را ارائه کنیم که کســری 
بودجه نداشــته باشد. اگر کسری 
بودجه داشــته این ریشه بسیاری 

از مشکالت در کشور خواهد شد.

گزارش

امتناع رژیم 
صهیونیستی از فروش 
 گنبد آهنین به امارات 

از ترس ایران
یک رســانه صهیونیســتی 
گزارش داد که مقامات رژیم 
صهیونیستی به دلیل هراس 
از نزدیک شدن روابط ایران و 
امارات از فروش سامانه گنبد 
 آهنیــن به ابوظبــی امتناع 

می کنند.
به نوشــته روزنامه اسرائیل 
متحــده  امــارات  هیــوم، 
عربــی در حــال فشــار بــر 
رژیم صهیونیســتی اســت 
تــا میلیاردها دالر ســامانه 
دفاعــی هوایی گنبد آهنین 
به این کشــور بفروشــد اما 
مقامات صهیونیســتی از این 

کار امتناع می کنند.
  این رســانه صهیونیستی در 
ادامه نوشــت که اسرائیل در 
حال حاضــر مایل به فروش 
ایــن ســامانه ها بــه امارات 
نیســت. منابعــی در قدس 
اشغالی از این موضوع هراس 
دارند کــه باتوجه به نزدیک 
شــدن اخیر روابــط ابوظبی 
به تهــران که موجب نگرانی 
اســرائیل است، فشار امارات 
برای اجــرای قرارداد مربوط 
به فروش گنبد آهنین تجدید 

شود.
 اســرائیل هیوم افزود: پس از 
امضای توافق عادی ســازی 
روابــط و برقــراری روابــط 
دیپلماتیک میان اســرائیل 
و امــارات متحــده عربــی، 
فشــارهای ابوظبــی بــرای 
تحقق این موضوع تشدید شد 
اما اســرائیل از پیشبرد توافق 
فروش ســامانه هــای دفاع 

هوایی خودداری می کند.
 این روزنامه همچنین مدعی 
شــد: دلیل ایــن، بیش از هر 
چیزی امنیت است. همیشه 
در داخــل امارات افراد ایرانی 
وجــود دارنــد و حضور این 
سیســتم های حســاس در 
کشــوری که ایران دسترسی 
آزاد به آن دارد، چیزی نیست 
که اســرائیل در حال حاضر 

بتواند آن را تحمل کند.
 رســانه های صهیونیســتی 
پیــش از این نیز گزارش داده 
بودند که این رژیم از نزدیکتر 
شــدن روابط ایران و امارات 
به شــدت نگران است و از آن 

ناراضی است.
نفتالــی بنت نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی قرار است 
امروز )یکشــنبه( برای اولین 
بار به عنوان یک نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به امارات 

متحده عربی سفر کند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده های شهدای مدافع سالمت:

گر حقایق را روایت نکنید دشمن با دروغ و تحریف   ا
جای ظالم و مظلوم را عوض می کند

رهبــر معظم انقالب اســالمی 
صبــح دیــروز در دیدار جمعی 
از پرســتاران و خانواده هــای 
شــهدای مدافع سالمت، رفتار 
و سخنان حضرت زینب کبری 
)سالم اهلل علیها( را نشان دهنده 
و تجلّی عظمت و قدرت روحی، 
معنــوی و عقالنــی جنس زن 
خواندند و با تبیین ابعاد مختلف 
»ارزش پرســتاری و سختی ها و 
تلخی های این شــغل شریف«، 
تقویــت جامعه پرســتاری در 
زوایای گوناگون را مطالبه اصلی 
پرســتاران برشمردند و تحقق 
این مطالبــه منطقی را وظیفه 
مســئوالن و ضرورتی برای حال 
و آینده کشور و جامعه دانستند.

ایشان با تبریک والدت حضرت 
زینــب)س( و روز پرســتار به 
تــک تک پرســتاران و فعاالن 
حوزه درمان و ســالمت، گفتند: 
بانوی عظیم الشأن کربال به همه 
بشریت و تاریخ اثبات کرده است 
که »زن« بــا وجود همه تالش 
کوته فکــراِن گذشــته و حال از 
جمله غربی های مســتبد برای 
تحقیــر زن، می تواند اقیانوس 
عظیمــی از صبر و تحمل، و قله 
بزرگــی از خردمنــدی و تدبیر 

باشد.
رهبــر انقالب صبــر و بردباری 
حضرت زینــب)س( در مقابل 
مصیبت هــا را غیرقابل توصیف 
خواندند و افزودند: »ایستادگی 
و تحمل شهادت ۱۸ نفر از عزیزان 
از جملــه برادر بزرگوار و حجت 
خدا حضرت سیدالشــهدا و دو 
تــن از فرزندان حضرت زینب«، 
»صبــر در مقابــل اهانت های 
اراذل و اوباشــی که آن بانوی با 
عزت خاندان رســول اهلل را مورد 
جسارت قرار می دادند«، »تحمل 
مسئولیت سنگین جمع آوری و 
اداره دههــا زن و کودک داغدار 
و مصیبــت زده« و »صبر زیبا در 
پرستاری از امام سجاد)ع(« جلوه 
هایی از عظمت روحی و معنوی 
حضرت زینب به عنوان یک زن 

است.
رفتــار  تبییــن  در  ایشــان 
خردمندانــه و قدرت عقالنی آن 
بانــوی بزرگ، به رفتار مدبرانه و 
سخنان شــگفت انگیز حضرت 
زینــب در مقابل حــّکام جابر و 
یاوه گویــی همچــون ابن زیاد و 
یزید اشــاره کردند و گفتند: آن 
اقتــدار تاریخی، در مقابل مردم 
جای خود را به تبیین و سخنانی 
سرزنش بار می دهد که بعدها به 
یکــی از عوامل قیــام تّوابین در 

کوفــه منجر می شــود. رهبر 
انقالب »جهاد روایت و تبیین« 
را از دیگر ابعاد خردمندی و تدبیر 
عمیق حضرت زینب برشمردند 
و افزودنــد: آن حضرت با روایت 
حقیقی، تأثیرگــذار و ماندگاِر 
کربال، فرصت نداد روایت دشمن 

بر واقعیت غلبه کند.
ایشان با تکرار تأکیدات گذشته 
خــود درباره ضــرورت روایت 
حقیقِی »واقعیات جامعه، تاریخ 
انقــالب، دفاع مقدس و حوادث 
گوناگون ۴2 سال اخیر« گفتند: 
اگر این کار نشــود که در موارد 
متعدد نشــده اســت، دشمن 
روایت تحریف آمیز و دروغ خود 
را در افــکار عمومــی جاری، و با 
عوض کردن جای ظالم و مظلوم، 
اقدامات مستمر ظالمانه خود را 

توجیه می کند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در 
بخــش دیگری از سخنانشــان 
درباره ارزشهای پرستاری گفتند: 
نقطه اصلی این ارزشها، کمک به 
انسان نیازمند یعنی بیمار است 
که در همه مسائل، نیازمند توجه 

و یارِی پرستار است.
رهبر انقالب، پرستاری را موجب 
اجــر مضاعف الهی دانســتند و 
افزودنــد: ایجــاد امنیت خاطر 
بــرای بیمار، نزدیــکان بیمار و 
همــه مردم از دیگر ارزشــهای 
برجسته پرستاری است و جامعه 
پرستاری در واقع به گردن همه 

ملت حق دارد.
ایشــان با اشــاره به خوشحالی 
مســتکبران عالــم از رنج ملت 
ایــران کــه در حوادثــی نظیر 
»کمــک به صدام برای بمباران 
شــیمیایی و ایجاد درد عمیق و 
رنج جانکاه برای مردم شهرهای 
مرزی ایران« و نیز در مســائلی 
ماننــد »تحریــم دارویی ملت 
ایران« کاماًل آشــکار شده است، 
افزودند: با توجه به این واقعیات 
وقتــی پرســتاران، بــا تالش و 
ایثــار، لبخند بر لبــان بیماران 

و نزدیکان شــان می نشانند، در 
حقیقــت در حال مجاهدت در 
مقابل استکبار کینه توز هستند 
که این کار، ارزش مضاعف جامعه 
پرستاری در ایران اسالمی است.

رهبــر انقالب در ادامه، طبیعت 
کار پرســتاری یعنی »مشاهده 
درد و رنــج بیمــاران و مراقبت 
شــبانه روزی از آنــان« را تلخ و 
ســخت خواندنــد و گفتند: در 
بعضی از مقاطع مانند دوره دفاع 
مقدس و یا کرونا این ســختی ها 

چند برابر شده است.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
افزودنــد: همچنانکه در دوران 
جنــگ تحمیلی، پزشــکان و 
پرســتاران و امدادگران در زیر 
بمبــاران کار می کردند، در دوره 
کرونا نیز پرســتاران با افزایش 
ساعات کار، کاهش مرخصی ها، 
حضــور در بیمارســتان در ایام 
تعطیــالت نوروز، و مشــاهده 
دردنــاک مرگ و میر بیماران و 
همکاران، سختی هایی مضاعف، 
و خطر ابتال به بیماری مهلک را 

تحمل کردند.
ایشــان با تأکیــد بر اینکه ملت 
بایــد این ســختی ها را درک و 
آنها را ارزشــگذاری کند، حضور 
طیف هایی همچون دانشجویان، 
طــالب و جوانان برای کمک به 
پرســتاران در دوره کرونــا را 
از جملــه حقایــق درخشــان 
برشمردند و افزودند: این تعهد و 
احساس مسئولیت که در مقاطع 
مختلفی همچون مبارزات دوران 
انقــالب و دفاع مقدس نیز بروز 
یافته بود، نشــان دهنده هویت 
پر نشــاط، پر تحرک و با وجدان 
ملت ایران اســت. رهبر انقالب، 
حرکت عظیم علمی کشــور را 
نشــانه و محصولی از این هویت 
رویش ساز دانستند و خاطرنشان 
کردند: قهرمانانی مانند شهیدان 
سلیمانی، فخری زاده و شهریاری 
از درون ایــن حقیقــت و هویت 

عظیم بیرون می آیند.

ایشان، با اشاره به خأل روایت هنری 
از ســختی ها و دشواری های کار 
پرستاری، و زمینه ها و مایه های 
هنــری فراوان برای پرداختن به 
ایــن حوادث گفتند: هنرمندان 
مسئول و متعهد به میدان بیایند 
و این سرمایه عظیم فرهنگی را 
در قالــب انواع هنرها به نمایش 

بگذارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس 
موضوع مطالبات پرســتاران را 
مــورد تأکید قرار دادند و گفتند: 
مطالبه اصلی پرستاران در یک 
جمله »تقویت جامعه پرستاری« 
اســت که ضرورتی برای حال و 

آینده کشور به شمار می رود.
ایشان افزودند: قضیه کرونا نشان 
داد کــه اگر جامعه پرســتاری 
تقویت نشود، در بزنگاهها ضربه 

خواهیم خورد.
رهبــر انقالب، »اجــرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری« 
را از جمله مطالبات مشــخص 
پرســتاران خواندند و با اشــاره 
به تأکیدات ســابق خود در این 
زمینه گفتند: این قانون ۱۴ سال 
قبل تصویب شــده اما متأسفانه 
تا روزهای آخر دولت قبل حتی 
آیین نامه های اجرای آن تنظیم 
نشــده بود که اصرار دارم در این 
دولت، وزارت بهداشــت مسئله 
تعرفه گذاری را دنبال و اجرا کند.
»کمبود پرســتار و لزوم تکمیل 
ســرانه آن نسبت به تخت های 
بیمارستانی«، و »مسئله امنیت 
شــغلی« دو مطالبه دیگری بود 
کــه رهبر انقــالب تحقق آنها 
را ضــروری دانســتند و گفتند: 
در برخــی مقاطــع از جمله در 
دوره کرونــا فراخوان هایی برای 
کار پرســتاری داده شده است 
اما بــا پرســتاران قراردادهای 
کوتاه مدت بســته شده و پس از 
مدتی آنهــا را مرخص کرده اند 
در حالی که پرســتار باید امنیت 
شــغلی داشــته باشــد و نباید 
همچــون کارگر فصلــی به آن 

نگاه شود.
 »بازســازی شــبکه بهداشت 
کشــور« و »توزیــع عادالنــه 
پزشک« دو موضوع دیگری بود 
که رهبر انقالب در خصوص نظام 

سالمت بیان کردند.
ایشــان بــا اشــاره به آثــار و 
دستاوردهای بسیار خوب نظام 
سالمت در دهه ۶0 و اوایل دهه 
۷0 با تمرکز بر مقوله بهداشــت 
و پیشگیری، خاطرنشان کردند: 
البتــه درمــان الزم اســت اما 
پیشــگیری بهتر از آن اســت و 
باید شــبکه بهداشت، بازسازی 
و تقویت شــود تا با هزینه کمتر، 
سالمت مردم بیشتر تأمین شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، توزیع 
پزشــک در مناطــق مختلف را 
ناعادالنــه دانســتند و افزودند: 
درباره مســئله کمبود یا کافی 
بودن پزشک اظهارنظر نمی کنم 
امــا توزیع پزشــک در مناطق 
مختلف کشــور عادالنه نیست 
که این مســئله باید مورد توجه 

قرار بگیرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان، 
توکل به پروردگار قادر یعنی کار و 
تالش در عین اعتماد به وعده ی 
برکت و یاری الهی را در همه امور 
زندگی و کشور راهگشا خواندند 
و ابــراز امیدواری کردند فردای 
ملت ایران بهتر از امروز آن باشد 
و خداونــد، ملت ایران را در همه 
عرصه های مواجهه با دشــمنان 

پیروز و سربلند سازد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب 
اسالمی، دکتر عین اللهی -وزیر 
بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی- با تقدیر از مجاهدت 
پرستاران و کادر درمان در 22 ماه 
مقابله با کرونا، به تولید واکســن 
کرونــا در پنــج مرکــز علمی و 
تحقیقاتــی داخلــی و تأمین 
گســترده و تزریق بیش از ۱۱0 
میلیون دوز واکسن اشاره کرد و 
گفت: تا امروز ۷۴ درصد از مردم 
هــر دو دوز و ۸۶ درصد نیز یک 

دوز واکسن را دریافت کرده اند.
آقــای عین اللهی همچنین رفع 
بنیــادی دغدغه هــای جامعه 
پرســتاری، کاهش هزینه های 
درمــان، تقویت طرح پزشــک 
خانــواده و نظام ارجاع، حمایت 
از تولید داخلی دارو و تجهیزات 
ضروری، توســعه گردشــگری 
ســالمت و اجــرای صحیــح 
سیاست های افزایش جمعیت 
را از جملــه اولویت های وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی برشمرد.

گزارش
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3اقتصاد
بازار

 پیامک ۳ تومان 
گران شد

قیمت پیامک در بودجه ۱۴0۱ 
افزایش یافت.در الیحه بودجه 
ســال ۱۴0۱، اپراتور ها موظف 
شــدند قیمــت پیامــک را 3 
تومــان افزایــش دهند و مبلغ 
حاصــل از آن را برای حمایت 
از حقوق معلوالن، کودکان کار 
و خیابان به خزانه داری کشــور 

واریز کنند.

تصمیم مهم دولت 
برای بورس

 در الیحه بودجه ســال ۱۴0۱ 
در بخش واگذاری دارایی های 
مالی ردیفی برای منابع حاصل 
از واگذاری شرکت های دولتی 
در نظر گرفته شده که نسبت به 
ســال قبل کاهش داشته است. 
در واقع طبق پیش بینی صورت 
گرفتــه در الیحه، قرار اســت 
حــدود ۷۱ هزار میلیارد تومان 
از ســهام شــرکت ها در بورس 
واگذار شود. این درحالی است 
که این رقم در سال ۱3۹۹، بالغ 
بر ۱۱.۶ و در سال جاری نیز ۹5 
هزار میلیارد تومان بوده است.

 
حقوق تا ۵ میلیون تومان 

معاف از مالیات شد
 طبق پیش بینی صورت گرفته 
در الیحــه بودجه ســال آینده 
ســقف معافیــت مالیاتی ۶0 
میلیون تومان در ســال پیش 
بینی شــده است.براین اساس 
حقــوق کارکنــان در هر ماه تا 
پنــج میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف اســت.مالیات بر 
درآمــد حقوق کارکنان دولتی 
و غیردولتــی شــامل حقوق و 
مزایای مســتمر و غیرمستمر 
و ســایر پرداختی هــا و کارانه 
به اســتثنای عیدی پایان سال 
خواهــد شــد .بر این اســاس 
نحوه پرداخــت مالیات به این 
ترتیب است که نسبت به مازاد 
۶0 میلیون تومان در ســال تا 
۱20 میلیون تومان ۱0 درصد، 
نسبت به مازاد ۱20 میلیون تا 
2۴0 میلیون تومان ۱5 درصد 
و نســبت به مازاد 2۴0 میلیون 
تومــان تا 20 درصد مشــمول 

مالیات خواهد شد.

دولت سال آینده 
7۳.8 هزار میلیارد 
 تومان یارانه نقدی 

به مردم می دهد
طبــق جزئیــات تبصــره ۱۴ 
هدفمنــدی یارانه هــا بــرای 
یارانــه نقــدی و غیرنقدی ۴2 
هــزار و ۸00 میلیــارد تومان و 
همچنین اجرای طرح معیشت 
بنزینــی نیــز 3۱ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شــده است.

همچنیــن بــرای کاهش فقر 
مطلق خانوارهای تحت پوشش 
نهادهای حمایتی کمیته امداد 
امام خمینی و بهزیســتی 35 
هــزار ۶۶0 میلیــارد تومان در 

نظر گرفته شد.

پراید بازهم بازار خودرو 
کرد را شوکه 

بــازار خودرو در کنار ارز، بورس 
و مســکن یکــی از بازارهــای 
جذاب سرمایه گذاری در ایران 
بــوده و پیش بینی قیمت پراید 
کار ســاده ای نیست. موازی با 
نوسانات چشمگیر دالر، شاهد 
نوســانات قیمت پراید در بازار 
هســتیم اوایل امســال بود که  
قیمــت پراید  بیــن کارخانه و 
حاشیه بازار به شدت زیاد بود و 
پــس از آن برای کنترل قیمت 
پراید طرح قرعه کشی راه اندازی 
شــد به هر حال  برخی معامله 
گــران در بازار خودرو روی موج 
اخبار سیاســی نوســان قیمت 
ایجــاد کردند و این امر موجب 
شد تا قیمت پراید در بازار دوباره 
دچار نوسان باشد.در معامالت 
قیمت پراید صفر ۹۹ مدل۱3۱ 
SE بــه ۱۶2 میلیــون تومان 
رسید. بررسی نمودار تغییرات 
قیمتی نشــان می دهد که این 
خــودرو طی ۱0روز گذشــته 
۱3میلیــون تومــان  افزایش 
یافته اســت. همچنین قیمت 
پرایــد وانــت صفر مدل ۱۴00 
به ۱۸۶میلیون تومان رســیده 
اســت. این خودرو در بازه زمانی 
۷روزه ۶میلیــون تومان گران 
شــده اســت.قیمت پراید صفر 
SE ۱32 مــدل ۹۸ بــه ۱52 
میلیون رســیده است. گفتنی 
اســت بررســی نمودار قیمتی 
نشــان می دهد که این خودرو 
طی ۱۴روز گذشته ۱2میلیون 
تومان گران شــده است.قیمت 
پراید صفــر ۱۴00 مدل ۱۱۱  
SE حوالی ۱۷۷ میلیون تومان  

اعالم شد.

ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی نیازمند 

همکاری است 
کمیســیون  رییــس  نایــب 
گفــت:  اقتصــادی مجلــس 
تحقق هدف ســاخت ســاالنه 
یــک میلیون واحد مســکونی 
در گــروی این اســت که تمام 
وزرای مربوطــه اعــم از وزیــر 
صمت، وزیر نیرو، شورای عالی 
اقتصاد کشــور و سیستم بانکی 
به یاری وزیر مســکن بشتابند.
شهباز حسن پوربیگلری گفت: 
انجام پروژه های ارزشــمندی 
مانند نهضت ملی مســکن، تنها 
گوشــه ای از مشکالت فاقدین 
مسکن در شهرستان سیرجان 
را حــل خواهد کــرد چرا که ما 
۱0 هزار متقاضی مسکن داریم 
که بــا انجام این پروژه هم تنها 
مشکل حدود ۱0 درصد آنها حل 
خواهد شــد. لذا باید با همت و 
اراده جهادی گام های اساســی 
در ایــن مســیر برداریم. نایب 
رییــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسالمی بیان 
کرد : مشــکل مسکن موضوعی 
نیست که یک روزه بتوان آن را 

حل کرد. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سود سهام عدالت سال ۹۸ 
به میزان ۹۸ درصد پرداخت شد، گفت: تالش می کنیم تا پایان سال جاری 
سود عملکرد سال ۹۹ سهام عدالت هم به صورت کامل پرداخت شود. مجید 
عشــقی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست خبری در 
جمع خبرنگاران و در محل این سازمان از تشکیل شورای ثبات مالی برای 
هماهنگی سیاســت گذاری نرخ ارز با کمک بانک مرکزی خبر داد و گفت: 
در قالب الیحه بودجه ۱۴0۱ این شورا را پیشنهاد می کنیم که اگر مجلس 
تصویب کرد، تشکیل می شود اما به صورت غیررسمی این شورا ثبات مالی 
تشــکیل شــده و کارهای نرخ ارز مرتبط با بازار ســرمایه پیگیری می شود.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاســخ به سوال خبرنگار 

فارس در مورد پرداخت ســود ســهام عدالت ســال ۹۸، گفت: سود عملکرد 
شرکت های سرمایه پذیر عدالت ۹۸ درصد پرداخت شد و فقط 2 درصد سود 
مربوط به شرکت مخابرات بوده که پرداخت نشده در این زمینه از شرکت 
مخابرات شــکایت شده سازمان خصوصی سازی هم پیگیر است مشکالتی 
برای مخابرات پیش آمده بود که ســود ســهام عدالت را نپرداخت.وی برای 
پرداخت ســود عملکرد ســال ۹۹ شرکت های سرمایه پذیر عدالت گفت: در 
جلسه بعدی شورای عالی بورس این مسأله مطرح می شود و نحوه دریافت 
مبالغ سود از شرکت های سرمایه پذیر و پرداخت به ذی نفعان سهام عدالت 
تصمیم گیری می شــود و تالش بر این اســت تا پایان سال جاری سود سهام 

عدالت سال گذشته هم پرداخت شود.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار:

سود سهام عدالت سال 99 تا پایان امسال پرداخت می شود

خبر ویژه

در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان شد

افزایش پلکانی دستمزد
طبــق بند الف تبصره ۱2 الیحه بودجه 
سال ۱۴0۱ دولت برای حقوق کارکنان 
افزایش پلکانی حقوق در دســتور کار 
قرار دارد؛ بر این اساس افزایش حقوق 
و دســتمزد متوسط ۱0 درصد است به 
طــوری که برای طبقات پایین تر از این 
رقم بیشــتر افزایش پیدا خواهد کرد.
بر این اســاس افزایش ناخالص حقوق 
به صورت پلکانی معکوس از 5 درصد تا 
2۹ درصد خواهد بود. اما حداقل حقوق 
کارکنان برای ســال بعد چهار میلیون 
و 500 هزار تومان اســت به طوری که 
تاکید شــده بعد از اعمال افزایش های 
پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان 
کمتر از چهار میلیون و 500 هزار تومان 

باشد.
متــن کامل بنــد الف تبصره ۱2 الیحه 
بودجه سال ۱۴0۱ به شرح زیر است.

- حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر 
در تمامی دستگاه های اجرایی موضوع 

ماده )2۹( قانون برنامه ششــم توسعه 
و همچنیــن نیروهای مســلح، وزارت 
اطالعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل 
کارکنان کشــوری و لشکری، اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالی و پژوهشــی و قضات به 
طور متوسط به میزان ده درصد )٪۱0( 
به شرح زیر به گونه ای افزایش می یابد 
تــا طبقات پایین تــر از درصد افزایش 

بیشتری برخوردار شوند.
- در حکم کارگزینی تمامی گروه های 
مختلــف حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج 
میلیون و ســیصد و ســی و هشت هزار 
)5.33۸.000( ریــال معــادل ۱۷00 
امتیاز برای مشــمولین قانون مدیریت 
خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز 
برای مشــمولین قانون نظام هماهنگ 
پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در 
سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق 
سال ۱۴0۱ درج می گردد که مشمول 

کســور بازنشستگی است و در محاسبه 
هیچکدام از امتیازات مربوط به حقوق 
و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر 
آن قابل محاسبه نیست. عالوه بر مبلغ 
مذکــور، ضریب حقوق به میزان ســه 

درصد )3٪( افزایش می یابد.
- پــس از اعمــال افزایش های موضوع 
بنــد ۱-۱، مجمــوع مبلــغ مندرج در 
حکم کارگزینی برای کارکنان رســمی 
و پیمانــی و مبلــغ قــرارداد منعقده 
ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین 
)مشــخص( و کارکنــان طرح خدمت 
پزشــکان و پیراپزشــکان در وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
به نســبت مدت کارکرد، نباید از چهل 
و پنج میلیــون )۴5,000,000( ریال 

کمتر باشد.
رشــد حقوق، مزایا و فــوق العاده های 
کارکنــان تابــع قانــون کار کــه در 
وزارتخانه هــا و شــرکت های دولتــی 

مشغول به کار هستند نمی تواند از سه 
درصــد )۳٪( مجموع مبلغ مندرج در 
آخرین حکم کارگزینی ســال ۱۴00 
بعالوه پنج میلیون و ســیصد و ســی و 
هشت هزار )5.33۸.000( ریال بیشتر 

باشد.
- حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران 
و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشکری و سایر صندوق های 
بازنشستگی وابســته به دستگاه های 
اجرایی، به طور متوســط به میزان ده 
درصد )۱0٪( به شــرح زیر به گونه ای 
افزایش می یابــد تا طبقات پایین تر از 
درصــد افزایش بیشــتری برخوردار 
شــوند. در حکم حقوق ســال ۱۴0۱، 
مبلغ پنج میلیون و ســیصد و ســی و 
هشت هزار )5.33۸.000( ریال بعالوه 
ســه درصد )3٪( آخرین حکم حقوق 
ســال ۱۴00، اضافــه می گردد. پس 
از اعمــال افزایش هــای مذکور، حکم 
حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران 
و مشترکان صندوق های بازنشستگی، 
متناســب با ســنوات خدمــت قابل 
قبــول، نبایــد از چهــل و پنج میلیون 

)۴5.000.000( ریال کمتر باشد.
- در سال ۱۴0۱ در کلیه دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده )2۹( قانون برنامه 
ششــم توســعه و همچنین نیروهای 
مســلح، وزارت اطالعات و ســازمان 
انرژی اتمی )به اســتثنای مشموالن 
قانون کار جمهوری اســالمی ایران(، 
حداقــل حقــوق و مزایای مســتمر 
شــاغالن مشــمول قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری و حداقل حقوق 
ســایر حقوق بگیــران، حداقل حقوق 
بگیــران  بازنشســتگان و وظیفــه 
مشمول صندوق بازنشستگی کشوری 
و ســازمان تأمین اجتماعی نیروهای 
مســلح و سایر صندوق های وابسته به 
دســتگاه های اجرایی و مستمری ها و 
ســایر حمایت های متناسب با آنها، به 
میزان ده درصد )۱0( افزایش می یابد.

براساس تبصره 1۶ ماده واحده الیحه بودجه؛

بند وام ازدواج از الیحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد
در الیحه بودجه ۱۴0۱ بند مربوط به میزان وام ازدواج 
جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته 
شــده است .براســاس تبصره ۱۶ ماده واحده الیحه 
بودجه ســال آینده که مربوط به تســهیالت تکلیفی 
اســت عنوان شــده اســت: بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی 
و موسســات اعتباری غیر بانکــی مکلف به پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه از محل ۱00 درصد مانده 
ســپرده های قرض الحســنه و 50 درصد سپرده های 

جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد 
مندرج در قوانین مصوب مجلس شــورای اسالمی از 
جمله قانون برنامه ششم توسعه است.طبق این تبصره، 
موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیالت پرداختی، دوره 
بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه 
اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
با همکاری بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و 
معاونــت امــور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس 
از ابالغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می 

رسد، تعیین می شود.بنابراین، دولت در الیحه بودجه 
سال آینده برای تسهیالت تکلیفی درخواست اختیار 
کلی کرده اســت. این در حالی اســت که پیش از این 
هــر ســاله در بودجه بندی بــه وام ازدواج، مبلغ آن و 
تکلیــف بانک ها بــه پرداخت مبلغ مربوطه اختصاص 
داشت و طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج برای هــر یک از زوج ها معادل 
۷0 میلیــون تومــان و با دوره بازپرداخت ۱0 ســاله 

تعیین شده است.

 کوتاه از اقتصاد
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کوتاه از انرژی

بین الملل

براساس الیحه بودجه 1401 ؛

آب  بهای مشترکان 
پرمصرف ۱۵ درصد 

گران تر می شود
براســاس الیحــه بودجه ۱۴0۱ 
وزارت نیرو مکلف شــد عالوه بر 
دریافــت نرخ آب بهای شــهری، 
بــه ازای هر مترمکعب فروش آب 
شرب باالتر از الگوی تعیین شده 
۱5 درصــد نرخ آب بها را افزایش 
دهــد. بر اســاس بند الف تبصره 
۶ الیحــه بودجه ۱۴0۱، وزارت 
نیرو از طریق شــرکت های آب و 
فاضالب اســتانی سراسر کشور 
مکلف اســت عالوه بــر دریافت 
نــرخ آب بهای شــهری، به ازای 
هر مترمکعب فروش آب شــرب 
باالتــر از الگــوی مصرف تعیین 
شده توســط هیات وزیران، ۱5 
درصد نرخ آب بها را افزایش داده 
و از مشترکان آب شهری دریافت 
و به خزانه داری کل کشــور واریز 
کند. وجوه فوق مشــمول مالیات 
بــر درآمــد و مالیات بــر ارزش 
افــزوده نخواهد بود.۱00 درصد 
وجــوه دریافتی تاســقف ۹۶5 
میلیــارد ریال از محل حســاب 
مذکور در ردیف معین در بودجه 
شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور فقط برای آب رسانی شرب 
روســتایی و عشــایری و اصالح 
شبکه آب مربوط به آن اختصاص 
می یابد.20 درصد اعتبار مذکور 
برای آب رسانی شرب عشایری و 
۸0 درصد برای آب رسانی شرب 
روســتایی بر اســاس شــاخص 
جمعیــت و کمبود آب شــرب 
ســالم بین استان های کشور در 
مقاطع سه ماهه از طریق شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور 
توزیع می شــود تا پس از مبادله 

موافقت نامه هزینه شود.

بر اساس الیحه بودجه سال 
1401؛

دولت به دنبال ساخت 
پاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای 

نفت سنگین است 
بر اســاس الیحه بودجه ســال 
۱۴0۱ دولــت بــه وزارت نفت 
اجــازه داده اســت از طریــق 
شــرکت دولتی ذیربط نسبت به 
احداث پاالیشــگاه نفت سنگین 
به ظرفیت 300 هزار بشکه اقدام 
کند. بر اســاس الیحــه بودجه 
ســال ۱۴0۱ دولت بــه وزارت 
نفــت اجازه داده اســت از طریق 
شــرکت دولتی ذیربط نسبت به 
احداث پاالیشگاه نفت سنگین به 
ظرفیت 300 هزار بشــکه در روز 
از محل منابع داخلی با مشارکت 
بخــش غیردولتی اقــدام نماید.
این گزارش حاکی اســت تأمین 
مالی خارجی یا تحویل نفت خام 
بــه پیمانکار نیــز در تأمین مالی 
این پاالیشــگاه دیده شده است. 
همچنیــن اخذ مصوبه شــورای 
عالــی اقتصــاد در این خصوص 
الزامــی اســت و در اجــرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساســی مصوبه 25 خرداد سال 
۸۷ با اصالحات و الحاقات بعدی، 
این وزارتخانه موظف به واگذاری 
پاالیشگاه مذکور بعد از یک سال 

از بهره برداری کامل است.

رایزنی عراق با ایران 
 برای افزایش 

گاز واردات 
سخنگوی وزارت برق عراق با 
اشاره به تداوم مذاکرات میان 
بغــداد و تهــران در خصوص 
افزایش صادرات گاز ایران به 
عــراق تاکید کرد که هیاتی از 
این وزارت راهی ایران خواهد 
شد. احمد موسی، سخنگوی 
وزارت برق عراق اعالم کرد که 
بعد از کاهش میزان صادرات 
گاز ایران به عراق که از پنجاه 
میلیون متر مکعب به هشــت 
میلیون متر مکعب رســیده، 
قــرار اســت هیــات هایی از 
وزارت برق عــراق به منظور 
رایزنــی درخصوص افزایش 
میــزان صــادرات گاز به این 
کشور راهی تهران شوند.وی 
تاکید کرد: مذاکرات با سفیر 
ایــران در بغداد و وزارت نیرو 
ایــران در خصــوص افزایش 
واردات گاز از ایران  مســتمر 
است. ســخنگوی برق عراق 
همچنین خاطرنشــان کرد 
که عــراق همچنــان به گاز 
وارداتــی نیاز دارد زیرا برنامه 
وزارت نفت عراق برای فراهم 
کردن کامل سوخت در داخل 

هنوز به پایان نرسیده است.

 بحران انرژی جهان 
رو به وخامت است

صربســتان  رئیس جمهوری 
اعــالم کرد کــه بحران انرژی 
جهان با ســرعتی باورنکردنی 
در حال وخیم تر شــدن است. 
الکساندر ووچیچ پس از دیدار 
بــا مقام هــای ارشــد نظامی 
در شــهر نیــش اعالم کرد که 
شــرایط انــرژی در سراســر 
جهــان و منطقــه بالــکان با 
ســرعتی باورنکردنی در حال 
وخیم تر شدن است.وی گفت: 
شرایط در حال وخیم تر شدن 
است و کمبود گاز اروپا به ۷0 
میلیــارد مترمکعب رســیده 
اســت. چیــن همــه چیز را 
می خرد؛ زغال ســنگ و گاز را 
از آفریقــا، از آمریکای جنوبی 
و از سراســر جهــان و بــه هر 
مقداری خریــداری می کند.

صربســتان  رئیس جمهوری 
افــزود: مســائل در حــال 
پیچیده تر شــدن است و همه 
چیز با سرعتی باورنکردنی در 
مقابل چشمان ما در حال اتفاق 
افتادن اســت. اگر متوجه آن 
نباشــیم، به اندازه کافی جدی 
و مســئولیت پذیر نیســتیم.

ووچیچ در ادامه تصریح کرد که 
شرایط بحران انرژی در منطقه 
بالکان ناامیدکننده است.وی 
گفــت: مــا دیروز بــه یکی از 
کشــورهای همسایه برق را به 
قیمــت ۴۹۹ یورو به ازای هر 
مگاوات ســاعت فروختیم، در 
حالی که هزینه تمام شــده آن 
52 یــورو بــود، به عبارتی ۱0 

برابر قیمت فروختیم. 

نفت و انرژی 4

در الیحه بودجه 1401 دیده شد ؛ 

 اعتبار ۲۰ هزار میلیارد ریالی
گازرسانی روستایی برای توسعه 

در الیحــه بودجه ســال ۱۴0۱ با 
هدف توسعه گازرسانی روستایی، 
وزارت نفــت مکلف به تامین اعتبار 
20 هــزار میلیــارد ریالی از محل 
ســهم ۱۴.5 درصدی شرکت ملی 
گاز ایران است. بر این اساس، وزارت 
نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران 
مکلف است از محل ۱۴.5 درصد این 
شــرکت تا میزان 20 هزار میلیارد 
ریال نسبت به گاز رسانی روستایی 
و اتمــام طرح هــای نیمه تمام گاز 
رسانی روستایی، تداوم گاز رسانی 
بــا اولویت گازرســانی به شــهرها 
و روســتاهای اســتان سیستان و 
بلوچســتان و استان های نفت خیز 
و گازخیز، اســتان های رویشــی 
زاگــرس، مناطقــی کــه از لحاظ 
گازرســانی شــهری و روســتایی 
پایین تر از متوســط کشور هستند 
و همچنیــن روســتاهای واقع در 
مناطق کوهســتانی و صعب العبور 

خداقــل دو برابر ســرانه اقدامات 
الزم را بــه عمــل آورد.همچنین 
شــرکت ملــی گاز ایران موظف به 
گازرســانی تا در مدارس و مساجد 
روســتایی اســت.تاکنون  توسعه 
گازرســانی با ســرمایه گذاری ۴0 
هــزار میلیارد تومانی، اتصال بیش 
از ۹۶ درصــد جمعیت کشــور به 
شــبکه گاز را به دنبال داشــت که 
ایــن توســعه با اســتفاده از منابع 
ایجادشــده از محــل صرفه جویی 
در ســوخت مایع و افزایش ظرفیت 
تولید گاز کشور، شتاب بیشتری به 
خود گرفت. اگرچه ایران در شرایط 
تحریم با کاهش و عدم دسترســی 
بــه درآمدهای نفتی روبه رو بود، اما 
توانست تا حد امکان، به سالمت از 
این شــرایط عبور کند ارقام موجود 
در این بخش نشــان می دهد ۹5.۱ 
درصد کشور به طور مستقیم تحت 

پوشش گازرسانی قرار دارد.

بر اساس الیحه بودجه سال 1401 ؛

اعطای مجوز فروش ۴.۵ میلیارد 
یورویی نفت به نیروهای مسلح

بــر اســاس الیحــه بودجه ســال 
۱۴0۱ دولت مکلف شــده است از 
طریق شــرکت ملــی نفت ایران در 
خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی 
و تحقیقــات راهبــردی دفاعی بر 
اســاس ابالغ و تخصیص ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور تا مبلغ 
چهــار میلیارد و 500 میلیون یورو 
و همچنین اجرای تکالیف این قانون 
از جملــه پرداخت تعهدات مربوط 
بــه طرح های دفاعی و پیشــرفت 
و آبادانــی و محرومیت زدایــی از 
محل تحویــل نفت خام و میعانات 
گازی صادراتــی بــه اشــخاص بر 
اســاس قیمت روز صادراتی شرکت 
ملی نفت ایران تســویه و از طریق 
منابــع و مصــارف عمومی دولت با 
خزانه داری کل کشور حساب کند.
اجــرای این حکم منوط به اجرایی 
شــدن سقف تعیین شده در فروش 
نفت، میعانات و صادرات گاز اســت. 

دســتگاه های مجری برنامه تقویت 
دفاعــی موظفنــد عالوه بر ســهم 
خود، معادل ســهم صندوق توسعه 
ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران 
را بــه صورت حوالــه نفتی دریافت 
کــرده تا پــس از فروش معادل آن، 
به نســبت های مندرج در قوانین از 
طریــق و با هماهنگی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران به حساب 
ذینفعــان واریز کند. ســهم دولت 
بابــت تقویــت بنیه دفاعــی نیز از 
طریق خزانه داری کل کشور تسویه 
می شود. به وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح اجازه داده شده از 
محل این بند، مبلغ یک میلیارد یورو 
از سهمیه نفت خام، میعانات گازی 
از طریق پاالیش در پاالیشگاه های 
غیردولتــی که نســبت به افزایش 
ظرفیــت تولید اقدام کرده اند، پس 
از تائید سازمان برنامه و بودجه کل 

کشور به مصرف برساند .

وزیر نیرو خبر داد ؛

موقعیت ارزشمند ایران در حوزه پروژه های آبی
وزیــر نیــرو بــا اشــاره به 
توانمندی هــای کشــور در 
حوزه بــرق گفت: جمهوری 
اســالمی ایران جــزو چند 
کشــور معدود دنیاســت که 
تولیدکننــده تجهیزات برق، 
توربیــن، ژنراتــور و غیره در 
باالتریــن ســطح تکنولوژی 
اکبر محرابیان،  اســت.علی 
روســای  گردهمایــی  در 
جمهوری  نمایندگی هــای 
اســالمی ایران در کشورهای 
همسایه که در سالن اجالس 
وزارت امــور خارجــه برگزار 
شــد، اظهار کرد: امروز کشور 
ایران می تواند انواع توربین ها 
 F به ویژه توربین های کالس
را تولیــد کنــد که در صنعت 
نیروگاهی بیشترین راندمان 
را بــه خود اختصــاص داده 
اســت. موضــوع صــادرات 
برق و تجهیــزات آن یکی از 
توانمندی ها، پتانســیل ها و 
استعدادهای جدی ایران برای 
عرضه به کشــورهای منطقه 
است؛ البته ما توفیقات خوبی 
در این زمینه طی ســال های 
گذشته داشته ایم.وزیر نیرو با 
اشاره به سنکرون شبکه برق 
کشــور با کشورهای همسایه 
افــزود: امکان تبــادل برق با 
افغانســتان، ترکمنســتان، 
ارمنســتان،  آذربایجــان، 
ترکیــه، عــراق و ... را داریم.
وی بــا طرح این ســوال که 
چــرا باید برق را صادر کنیم، 
گفت: "ارزش اقتصادی قابل 
توجه برای کشور"، "مدیریت 

پیــک با تبــادالت موجود" و 
"ایجاد ثبات در وابسته کردن 
کشورهای دارای ارتباط" سه 
دلیــل عمده بــرای صادرات 

برق است.

 تولید توربین های 
کالس "F" در ایران

محرابیــان بــا اشــاره بــه 
توانمندی کشــور در زمینه 
 "F" تولید توربین های کالس
تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران جزو چند کشور معدود 
دنیا اســت کــه تولید کننده 
توربین،  بــرق،  تجهیــزات 
ژنراتــور و غیــره در باالترین 
سطح تکنولوژی است. امروز 
کشــور ایــران می تواند انواع 
توربین ها به ویژه توربین های 
کالس F را تولیــد کند که در 
صنعت نیروگاهی بیشــترین 

راندمــان را به خود اختصاص 
داده است.به گفته وزیر نیرو، 
در عراق، ســوریه، سریالنکا، 
و  روســیه  تاجیکســتان، 
خیلی از کشــورها پروژه های 
توجهی  قابــل  نیروگاهــی 
به ویــژه نیروگاه های برق آبی 
کرده ایم.محرابیان  اجــرا  را 
در رابطــه بــا حــوزه آب نیز 
خاطرنشــان کــرد: ایران در 
حوزه پروژه های آبی از جمله 
ســامانه های آب، سدسازی و 
نیروگاه های برق آبی موقعیت 
بسیار خوب و ارزشمندی را در 
دنیا دارد.وی ادامه داد: ایران 
در رابطــه با مســایل مربوط 
به آب در برخی کشــورهای 
همســایه، باالدســت بوده و 
در برخــی مکان ها نیز پائین 
دســت به حساب می آید. در 
این موارد هم قوانین و مقررات 

با هم متفاوت است. در معدود 
مســائلی همســایه هایی که 
در باالدســت قــرار دارنــد، 
حقابه های قانونی و رسمی که 
با ایران امضا کردند را رعایت 
نمی کنند و شــاید بیشترین 
زیــان وارده در این زمینه به 
دلیل عدم رعایت پروتکل ها 
اســت.وزیر نیــرو تصریــح 
کــرد: در موضوعات حقابه با 
افغانســتان در طول یک ماه 
گذشــته حرکــت و اقدامات 
خوبی انجام شد که امیدواریم 
باشــد.محرابیان،  مســتمر 
بــا تاکید بر ضــرورت توجه 
ســفرا نســبت به موضوعات 
آب و مسائل زیست محیطی 
یادآور شــد: کشورهایی که 
در باالدســت حضــور دارند 
اقداماتــی را انجام می دهند 
کــه منجر به آلــوده کردن 

رودخانه می شــود و با توجه 
به اینکه کشور پایین دست از 
ایــن آب در مصارف مختلف 
استفاده می کند، اغلب دچار 
زیان هــای هنگفــت در این 
موضوعات می شوند.وزیر نیرو 
همچنین در پایان با اشاره به 
پروژه های انتقال آب تصریح 
کرد: در موضــوع انتقال آب 
کشــورهایی در اطراف خود 
داریــم که میــزان آبی که در 
اختیــار دارند بیش از میزان 
مصرف شــان بوده و در زمینه 
می توانیم با هماهنگی به عمل 
آمده از پتانسیل موجود بهره  
الزم را ببریــم.وی با اشــاره 
بــه برخورداری کشــور از دو 
کاالی مهــم آب و بــرق نیز 
گفت: از نظر برخورداری آب 
و برق امروز در حوزه شــهری 
تقریباً برخورداری مردم ۱00 
درصد بوده و در روســتاها در 
حوزه برق باالی ۹۹.5 درصد 
برخوردار هســتند که نسبت 
به شاخص های آماری جهانی 
رقم بسیار باالیی است.طبق 
اعــالم وزارت نیرو، وی اضافه 
کرد: متاسفانه طی چند سال 
گذشته با سیاست های غلط، 
ســرمایه گذاری در این حوزه 
کاهش پیدا کرد و طی دو الی 
سه سال گذشته تراز تولید ما 
نســبت به تقاضای مصرف با 
کاهش مواجه شــد که شاهد 
محدودیت ها و خاموشی هایی 
بودیم، اما با یک برنامه فشرده 
و دقیق درصدد جبران و رفع 

مشکالت هستیم.
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اخبار

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
صورت گرفت؛ 

انجام اقدامات سازنده بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در 
مواجهه با حوادث طبیعی 

حــوادث و بالیای طبیعــی از دیرباز 
یکی از دغدغه های انســان بوده است. 
ایــن حوادث همواره زندگی انســان و 
کیفیــت آن را تهدید کرده اند. ســیل 
و زلزلــه دو مورد از این گونه حوادثند 
که شــناخت بیشتری نسبت به آن ها 
وجود دارد. کشــور ما نیز بنا به دالیل 
مختلــف زمین شناســی و اقلیمی در 
معــرض چنین حوادثی قــرار دارد و 
ضروری اســت اقدامــات گوناگونی 
بــرای مواجهه با این حــوادث انجام 
شــود. در آستانه چهاردهمین سالروز 
تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
برخــی از اقدامــات این بانک در حوزه 
مســئولیت اجتماعی بــرای کاهش 
پیامدهای حوادث طبیعی را بررســی 
کرده ایم.یقیناً واکنش نســبت به این 
حــوادث و اقدامــات مختلف پس از 
وقــوع، برای برطرف کردن آثار مخرب 
آن ها ضــروری اســت. از این همین 
رو نیز بانک قرض الحســنه مهر ایران 
ساخت ۱00 خانه برای آسیب دیدگان 
از سیل سال ۱3۹۸و همچنین ساخت 
3 خانه بهداشت و 5 مدرسه در مناطق 
محروم و آســیب دیده را در سال های 
گذشــته به انجام رسانده است.با این 
حال، می دانیم که پیشــگیری همواره 
بــر درمان اولویــت دارد. از همین رو 
اقدامــات مختلف پیش از وقوع بالیای 
طبیعــی بر کارهایــی که پس از وقوع 
رویــداد انجــام می شــود، ارجحیت 
دارد. بانــک قرض الحســنه مهر ایران 
نیــز با آگاهی نســبت به این موضوع، 
فعالیت هــای پیشــگیرانه مختلفی 
را انجــام داده اســت.این بانک برای 
نخستین بار در سطح کشور نسبت به 
بیمه حوادث 500هزار خانه روستایی 
در ســه استان سیستان و بلوچستان، 
ایالم و خراسان جنوبی اقدام کرد. این 
کار بانک که در سال ۱3۹۹ انجام شد، 
تقدیر مقامات مختلف کشوری را در پی 
داشت.با این حال بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران به این موضوع اکتفا نکرده 
و در حال برنامه ریزی برای مشــارکت 
در بیمه حوادث 5 میلیون و 300هزار 
خانه روستایی در سراسر کشور است. 
بانک قرض الحســنه مهر ایران این کار 
را با مشارکت نهادهای حاکمیتی انجام 

خواهد داد. 

گوار سرویس مدرسه  در پی حادثه نا
دانش آموزان در استان کرمانشاه؛

مدیرعامل شرکت بیمه معلم بر 
ایفای سریع تعهدات و جبران 

کرد کید  خسارت تا
مدیریت وکارشناســان بیمه معلم در 
شعبه کرمانشاه همراه با مقامات ارشد 
آموزش و پرورش استان در بیمارستان 
محل بســتری دانش آموزان حاضر و از 
دانش آمــوزان مصــدوم و خانواده آنها 
دلجویی بعمل آوردند.گفتنی اســت، 
در ستادی که به همین منظور تشکیل 
شــده، فعالیــت و تالش مضاعف بیمه 
معلــم جهت تســریع در امور درحال 
انجام می باشد.ســرویس مدرســه که 
صبح چهارشــنبه )۱۷آذر( تعدادی از 
دانش آموزان ساکن روستایی در استان 
کرمانشاه را برای رساندن به مدرسه سوار 
کرده بود، به دلیل مه آلود بودن جاده با 
خودرو ســنگینی برخورد کرد که این 
حادثــه به مــرگ 2 نفر از دانش آموزان 
انجامیــد و ۱۶ دانش آموز دیگر را راهی 

بیمارستان شدند.

گردشگری و صنف  بانک 
جایگاه های سوخت تفاهمنامه 

کردند همکاری امضا 
بانک گردشگری و انجمن صنفی صاحبان 
اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی 
کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

در جریان امضای تفاهمنامه مذکور که 
اعضای هیــات مدیره و معاونان هر دو 
طرف همکاری حضور داشــتند، مقرر 
شــد با برگزاری جلسات تخصصی به 
صــورت گام به گام طرح ها و همکاریها 
پیگیــری و در نهایت به ارتقاء کیفیت 
خدمات در جایگاه های سوخت منجر 
شــود.همچنین در خصــوص تجهیز 
جایگاه ها به ســامانه نوین هوشمند و 
برقراری روش های جدید پرداخت بهای 
ســوخت مقرر شد نیازسنجی و اطالع 
از ظرفیت هــای طرفین و جایگاههای 
ســوخت و کاربردی کــردن امور برای 
مــردم به همــراه تاییدیه های الزم در 
دســتور کار قــرار گیرد.اعضای هیات 
مدیره بانک گردشگری آمادگی کامل 
خــود را برای هر گونه همکاری اعالم و 
اظهار کردند کارگروههای تخصصی در 
این خصوص توسط بانک تشکیل شده 
و ظرفیــت های خوبــی در این زمینه 

وجود دارد.

همزمان با فرارسیدن روز ملی بیمه، رئیس کل سازمان نظام 
پزشــکی جمهوری اســالمی ایران، این روز را به مدیرعامل 
بیمه آســیا تبریک گفت.همزمان با فرا رســیدن ۱3 آذر روز 
ملی بیمه، دکتر محمد رییس زاده رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران با ارسال لوح تقدیر، روز ملی 
بیمه را به مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 

بیمه آســیا تبریک گفت و از تالش های شایســته ایشــان و کارکنان این شرکت که با 
رعایت و حفظ حقوق بیمه گذاران،موجبات آرامش و امنیت خاطر آنان را فراهم می 
سازد، تقدیر کرد.بنا بر این گزارش، مدیرعامل بیمه آسیا نیز در پاسخ، ضمن قدردانی 

از پیام محبت آمیز رییس کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به 
شیوع بیماری کرونا در دوسال اخیر در کشور و تالش خستگی 
ناپذیر کادر پزشکی و درمانی در این زمینه، اذعان داشت که 
صنعت بیمه به ویژه بیمه آســیا در این مدت، حداکثر توان 
خــود را در همیــاری و همگامی با این عزیزان در جهت مهار 
بیماری کرونا و پرداخت خسارت های درمانی به مردم به کار 
بسته است. اخیرا نیز بیمه آسیا در راستای حمایت از کادر درمانی کشور طرح بیمه 
ای “حس” را که شــامل پوشــش های متنوع بیمه های زندگی و اموال بوده و دارای 
تسهیالت و تخفیفات ویژه است، ارائه داده که با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

گفت کل سازمان نظام پزشکی روز ملی بیمه را به مدیرعامل بیمه آسیا تبریک  رئیس 

خبر ویژه

اخبار

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری مدیریت حراست: 

حراست بازوی نظارتی و یاور امین بانک است
مدیرعامل بانک ســینا در همایش سراســری مدیریت 
حراست با اشاره به نقش ارزنده حراست در فعالیت بانکی 
و ضمن گرامیداشــت یاد شهدای جنگ تحمیلی به ویژه 
شهدای گمنام که با نثار خون خود نظام و انقالب را بیمه 
کردند، گفت: آذرماه هر ســال مصادف با یکی از شــگفت 
انگیزترین عملیات های رزمندگان اسالم در هشت سال 
دفاع مقدس است. عملیات بسیار حساس محرم با رمز یا 
زینب)س( که در سال ۱3۶۱ در منطقه زبیدات، دهلران و 
مهران اتفاق افتاد و شهیدان زیادی نیز تقدیم نظام اسالمی 
شد.دکتر ایمانی با بیان آنکه امنیت امروز ما مرهون خون 
شــهدا اســت تصریح کرد: صیانت از یاد و نام این عزیزان 
بخشــی از وظیفه ســنگین حراست است و یادمان باشد 
که حراســت یکی از نهادهایی بود که بر پایه خون شــهدا 
و با نهال انقالب شــکل گرفت و این امر مســئولیت آن را 
در دفاع از ارزش ها و مقدســات سنگین می سازد. وظیفه 
حراست به ویژه در بانک سینا که جزو زیر مجموعه های 
یک نهاد انقالبی و ارزشــی است اهمیتی دو چندان دارد.

دکتر ایمانی با اشاره به تغییر ساختار حراست در بانک سینا 

و بسط آن تا مناطق گفت: صیانت از بانک که مسئولیت 
نگهداری از امانات و سپرده های مردم را برعهده دارد، وظیفه 
ای ســنگین و بســیار مهم است؛ لذا به لحاظ ساختاری و 
نظارتی و همچنین با توجه به حساسیت موضوع، حراست 
استانها در ساختاری به نام حوزه شکل گرفتند تا در تصمیم 
گیریها و فرایندهای نظارتی حضور موثرتری داشته باشند.

مدیرعامل بانک سینا گفت: حراست و بازرسی دو بازوی 

نظارتی در استان ها هستند و همکاران این بخشها باید با 
تالش و جدیت به مسائل بانک حساس باشند و با تقویت 
مهارتها، دانش و تخصص خود در حوزه های مختف بانکی، 
اقدامات نظارتی الزم را در راســتای حفاظت و صیانت از 
ارکان بانک صورت دهند و ضمن ریشــه یابی مشــکالت، 
بانک را در پیشــبرد فعالیت ها یاری رســانند.در بخشی از 
این همایش، امیرعلی ابراهیمی مدیر حراست بانک سینا 
نیز ضمن تقدیر از حمایت های مدیریت ارشــد در جهت 
بهبــود ســاختار و جایگاه این مدیریــت در بانک، گفت: 
مدیریت حراســت تمام تالش خود را برای پیاده ســازی 
برنامه ها و راهکارهای نظارتی مبتنی بر شیوه های علمی 
از طریــق تقویــت دانش و تجربه کارکنان و برگزاری دوره 
های آموزشی مختلف اجرایی خواهد ساخت.وی در ادامه، 
گزارشی از وضعیت عملکردی این مدیریت ارائه داد.گفتنی 
است در همایش سراسری یک روزه مدیریت حراست بانک 
ســینا مطالب و نکات آموزشی مختلفی با حضور مقامات 
حراست مدعو از بانک مرکزی، بنیاد مستضعفان و اساتید 

دانشگاه مطرح شد .

گهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ۱۲۰ آیین نامه ق.ثبت  آ
نظــر بــه اینکــه خانــم زهــرا بیگــی نــژاد طبــق درخواســت وارده بــه شــماره ۱۲۵۳۳ مورخــه 
۱۴۰۰/۹/۴ بــا تســلیم استشــهادیه مصــدق دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ۴۷ ربــاط 
نــژاد فرزنــد بهرامعلــی  بیگــی  اینکــه مشــخصات مالکیــت: مالکیــت زهــرا  بــر  کریــم مبنــی 
شــماره شناســنامه ۱۲۵ تاریــخ تولــد ۱۳۵۱/۰۵/۲۰ صــادره از شــهریار دارای شــماره ملــی 
ــا جــز ســهم ۶ از کل ســهم ۶ بعنــوان مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیــان  ۴۹۱۰۷۲۷۷۸۷ ب
بــا شــماره مســتند مالکیــت ۷۳۵۱ تاریــخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 
۴۷ شــهر ربــاط کریــم اســتان تهــران، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــمار چاپــی ۳۹۳۳۲۱ 
ســری ج ســال ۹۶ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی ۱۳۹۷۲۰۳۰۱۰۲۲۰۰۳۵۶۶ ثبــت گردیــده 
اســت. بــا شــماره مســتند مالکیــت ۳۴۹۵ تاریــخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ دفترخانــه اســناد رســمی 
شــماره ۴۷ شــهر ربــاط کریــم اســتان تهــران ،موضــوع پــاک ۷۱۵۷ فرعــی از ۱۶۰ اصلــی ســند 
مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی ۳۹۳۳۲۱ ســری ج ســال ۹۶ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 
۱۳۹۷۲۰۳۰۱۰۲۲۰۰۳۵۶۶ ثبــت گردیــده اســت. محدودیــت: محدودیــت دفتر اماک: رهنی 
ــم  ــاط کری ــهر رب ــماره ۴۷ ش ــمی ش ــناد رس ــه اس ــورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ دفترخان ــماره ۳۴۹۵ م ش
اســتان تهــران کــه بــه نفــع بانــک مســکن شــعبه ربــاط کریــم بــه مبلــغ ۳۴۵۵۸۹۷۳۴ بــه 
مــدت ۹۶ مــاه ثبــت شــده حســب اعــام مالــک بعلت جابجایی مفقــود و طی درخواســت فوق 
تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور نمــوده اســت مراتــب در اجــرای مــاده ۱۲۰ 
آییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره هــای ذیــل در یــک نوبــت آگهی می شــود تا چنانچه شــخص 
یــا اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خود 
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت و ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را اعــام و رســید دریافــت نمایــد در غیــر 
اینصــورت وفــق مقــررات پــس از طــی تشــریفات صــدور ســند المثنــی و ســپری شــدن مهلــت 

اعتــراض اقــدام خواهــد گردیــد.
کریم ک رباط  بابک احمدی - رئیس ثبت اسناد و امال

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران:

7۴ درصد منابع بانک توسعه صادرات ارزان قیمت است
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
۷۴ درصد از منابع شعب در بانک توسعه صادرات، منابع 
ارزان قیمت است و تنها 2۶ درصد از منابع شعب، سپرده 
های سرمایه گذاری هستند. حبیب احمدی درباره عملکرد 
شــعب این بانک در بخش خدمات اظهار داشــت: با وجود 
تحریم ها، مجموع خدمات ارائه شــده در بخش اعتبارات 
اسنادی و بروات وارداتی توسط شعب بانک تا پایان مهرماه 
به ۱53 میلیون دالر و در بخش اعتبارات اسنادی و بروات 
صادراتی با رشــد 3۷۸ درصدی به رقم 2۴0 میلیون دالر 
رســید.به گفته مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توسعه 
صادرات ایران، در هفت ماهه نخســت امســال، شعب این 
بانک، 5۹5 میلیون دالر حواله ارزی صادر کرده اند که نسبت 
به سال گذشته رشدی ۶۱ درصدی نشان می دهد و بیانگر 
۱5۴ درصد دسترسی به اهداف است.وی عملکرد شعب 
بانک توســعه صادرات در بخش اعتبار اســنادی داخلی را 
مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان 
مهرماه، بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی 

در شــعب گشــایش شده که 2۷0 درصد رشد را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته داشته و ۱0۸ درصد دسترسی 
به اهدف بانک را محقق کرده اســت.احمدی خاطرنشان 
کــرد: در ایــن مــدت ۱۸ میلیون دالر خرید و بالغ بر 2۹0 
میلیون دالر فروش ارز به مشتریان بانک توسعه صادرات 
ایران داشته ایم که رشد ۷۴0 درصدی نشان می دهد.وی 
همچنین میزان صدور ضمانت نامه در شعب این بانک را 
یک هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال اعالم کرد که بامیزان ضمانت 

نامه های صادر شده در سال گذشته برابراست. مدیرامور 
شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات افزود: در هفت ماهه 
امسال 35 مشتری جدید حقوقی و ۱3 مشتری حقیقی 
را جذب و ۴۶ مشتری بازجذب شده اند و در مجموع ۹۴ 
مشتری که از نظر دسترسی به اهداف ۱5۴ درصد موفق 
عمل کرده ایم.وی با اعالم اینکه بسته بانکداری شرکتی 
برای ارائه به مشتریان این بخش تدوین و ابالغ شده، گفت: 
در حال حاضر ۱۱0 مشتری بانکداری شرکتی داریم که 
تا پایان جاری به ۱20 مشــتری خواهد رســید. و برای این 
مجموعه بسته بانکداری شرکتی تهیه و ابالغ شده است.
گفتنی اســت؛ بانک توســعه صادرات دارای 3۸ شعبه در 
سراسر کشور است که این شعب دارای ۴۸5 نفر پرسنل 
هستند. این تعداد ۴5 درصد از کل کارکنان بانک توسعه 
صادرات را شامل می شود.از 3۸ شعبه بانک توسعه صادرات، 
3۱ درصد شعب در تهران و ۶۹ درصد در سایر شهرهای 
کشور قرار دارد. همچنین از این تعداد شعب، هشت شعبه 
ممتاز، هشت شعبه درجه یک و 22 شعبه درجه دو هستند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران همواره پیشگام حوزه مسئولیت 
اجتماعــی بوده و اقدامات مختلفــی را در این زمینه انجام 
داده اســت. در آســتانه چهاردهمین سالروز تأسیس بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، برخی از اقدامات این بانک را در 
حمایت از کادر درمان بررسی کرده ایم.بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با مشارکت در طرح شهید سلیمانی وزارت بهداشت 
تجهیزات پزشــکی مختلفی اعم از دســتگاه اکسیژن ساز، 
کپسول اکسیژن، مانومتر، ترالی، دستگاه ضدعفونی کننده 
محیط)UV(، تب سنج لیزری، پالس اکسی متر و بارکدخوان 
خریداری و با هماهنگی وزارت بهداشــت در اختیار مراکز 
بهداشتی و پایگاه های سالمت سراسر کشور قرار داده است.

این بانک مبلغ 300 میلیارد ریال را برای تهیه 25هزار قلم 
تجهیزات پزشــکی یاد شده در جهت پیشگیری، کنترل، 
واکسیناســیون و درمان کرونا تخصیص داده است.معاون 
بهداشت سابق وزارت بهداشت و درمان نیز ضمن تأیید این 
اقدام منحصر به  فرد، بهترین راه حل برای مبارزه با بیماری 
کرونا را داشتن مسئولیت های فردی و اجتماعی دانسته و از 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به دلیل این نیت خیر تقدیر و 
تشکر کرده بود.وی همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری 
از کرونا نسبت به درمان آن، تهیه تجهیزات پزشکی را یکی 
از موارد اصلی طرح شهید سلیمانی برشمرد.نکته قابل توجه 
اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران برای نخستین بار در کشور 

با اختصاص بودجه از محل جریمه دیرکرد، اقدام به خرید 
اقالم مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان و کنترل بیماری 
کرونا کرده است. خرید این اقالم نخستین گام شایسته بانک 
قرض الحسنه مهر ایران برای استفاده منابع حاصل از وجه 
التزام در حوزه مسئولیت اجتماعی و امور عام المنفعه به شمار 
می رود.بانک قرض الحســنه مهر ایران همچنین با امضای 
تفاهم نامه با دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه  به کادر بهداشت و درمان اقدام کرده 
است. به عالوه این بانک تا کنون بیش از ۱000 میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه نیز به دانشجویان دستیاری پزشکی 

پرداخت کرده است.

با هدف انجام مسئولیت های اجتماعی؛ 

بانک قرض الحسنه مهر ایران، همراه کادر بهداشت و درمان است
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود:

 نام ایران اسالمی 
 با نام شهدای دانشجو 

گره خورده است
ســمنان / گروه اســتان ها: رئیس 
دانشــگاه آزاد اســالمی شاهرود با 
تبریــک روز دانشــجو گفت: امروز 
شرایط کشــور به گونه ای است که 
دانشــجو و محیط دانشگاه ها باید 
بیش ازپیــش در پیشــبرد اهداف 
عالیه نظام دخیل باشند تا مشکالت 
بــه شــکل علمی و با ســنجه های 
دانشــگاهی مرتفــع گردد.دکتر 
اســمعیل علی بیکی افزود: فلسفه 
گرامیداشت روز دانشجو تبدیل فکر 
به عمل در راستای اجرای طرح های 
اجتماعی، علمی، سیاســی و ... در 
بین دانشجویان است و دانشجویان 
بایــد با بصیرت و نگاه به افق آینده 
این مهم را وجدان کنند.وی اظهار 
کرد: نام ایران اسالمی با نام شهدای 
دانشــجو گره خورده است و افتخار 
می کنیــم که دانشــگاه ها مزین به 
خون این شهیدان است.علی بیکی 
با اشاره به اینکه دانشجو باید همواره 
در جستجوی راهکارهای بهتر برای 
پیشــرفت باشــد، بیان کرد: تالش 
مجدانه تــر در عرصه های مختلف 
و دور بــودن از تک بعــدی گرایی 
می توانــد دانشــجو را با ســرعت 
بیشــتری به ســمت آرمان هایش 
ســوق دهد.رئیس دانشــگاه آزاد 
اســالمی شاهرود با تأکید بر اینکه 
۱۶ آذر یک نقطه عطف ناب در تاریخ 
انقالب اســالمی ایران است، گفت: 
دانشجو آرمان خواه است و به نظرم 
هرروز، روز دانشــجویانی است که 
ایثارگرانــه در جبهه های مختلف 
علمی و فرهنگی تالش می کنند تا 
ایران سربلند همیشه پاینده بماند.

عضــو هیات امنای دانشــگاه آزاد 
اســالمی استان ســمنان در پایان 
روز دانشــجو را به همه دانشجویان 
دانشــگاه آزاد اســالمی شــاهرود 

تبریک گفت.

بازدید مدیر مخابرات 
 منطقه مرکزی 

 و شهردار منطقه ۳ 
ک کوی سردشت ارا از 

مرکــزی / گــروه اســتان ها: مدیر 
مخابــرات منطقه مرکــزی باتفاق 
شهردار منطقه 3 از کوی سردشت 
اراک بازدیــد کردنــد.در بازدیدی 
که از کوی ســر دشت اراک توسط 
مهنــدس لطفی ، مدیــر مخابرات 
منطقــه مرکــزی و  مهندس نصرا 
للهی شهردار منطقه 3 اراک  انجام 
گرفــت ، شــهردار ایــن منطقه  از 
نزدیــک در جریان روند توســعه و 
مراحل اجرای شبکه فیبرنوری در 
این منطقه  قرار گرفت و مقرر شــد 
شهرداری در جهت اخذ مجوز های 
الزم همکاری ومساعدت الزم را به 
عمل آورد.گفتنی اســت با اجرای 
این طرح بهینه ســازی فاصله بین 
مشــترکین تا مرکز در این منطقه 
کوتاه تر شــده وبــا ایجاد کافوهای 
نــوری کیفیت  وســرعت اینترنت 
وهمچنیــن خدمــات تلفن ثابت 

ارتقا می یابد .

 رئیس هیات مدیریه 
بنیاد خیریه آالء:

 بهترین دارایی 
 زوج های جوان توکل 
به خداوند متعال است

رییــس هیات مدیریه بنیاد خیریه آالء 
گفت: بهتریــن دارایی زوج های جوان 
توکل و توجه به خداوند متعال اســت و 
الزم است این مهم مورد توجه قرار گیرد.
محمــد رضا دیانی در آیین اهدای ۶00 
ســری جهیزیه بــه افراد تحت حمایت 
کمیته امداد خمینی )ره( با بیان اینکه 
امروز متاسفانه بخشی از مردم با مشکالت 
معیشتی روبرو هستند گفت: همه وظیفه 
داریــم گام های بلندتری در جهت رفع 
محرومیت ها برداریــم.وی افزود: الزم 
اســت زمینه ی اشــتغال پایدار هرچه 
بیشتر افراد را در جهت رفع محرومیت 
ها در ســطح جامعه فراهم نماییم و این 
مهم نیازمند برنامه ریزی هدفمند است.
رییــس هیات مدیریه بنیاد خیریه آالء 
ادامه داد: امروز کمک به اقشــار آسیب 
پذیر باعث افتخار و ســربلندی اســت و 
کمیتــه امداد حضرت امام خمینی )ره( 
و خیریه ها زمینه و بســتر مناســبی در 
ایــن جهت فراهم نمــوده اند.وی ادامه 
داد: بــا برنامه ریزی های صورت گرفته 
در جهت ارائه ی جهیزیه به مددجویان 
کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( و 
دیگر مجموعه های حمایتی لوازم خانگی 
ارزان، باکیفیت و همگام با تکنولوژی های 
نوین در کمترین زمان ممکن طراحی و 
تولید شد.محمد رضا دیانی تصریح کرد: 
امیدواریم با همیاری و همراهی هر بیشتر 
در جهت رفع محرومیت زدایی حرکت 

نماییم.

استاندار گلستان:

کارخانه  مشکالت برق 
ریسندگی و بافندگی شرکت 
ماهوت شمال رفع می شود
گلســتان / گروه اســتان ها: استاندار 
گلستان بهمراه معاونین و مدیران کل 
استانی و شهرستانی از عملیات احداث 
کارخانه ریسندگی و بافندگی شرکت 
ماهوت شمال بازدید نمود. علی محمد 
زنگانه اســتاندار استان گفت : بایستی 
مشــکالت برق کارخانه ریســندگی و 
بافندگی شــرکت ماهوت شمال رفع 
گــردد.وی اضافه کرد : می توان با ارائه 
طرحهــای تشــویقی و برنامــه ریزی 
مناسب و هماهنگی با جهادکشاورزی 
و مرکز تحقیقات پنبه، سطح کشت پنبه 
در استان را افزایش داد و با توجه به آمار 
اعالم شــده این کارخانه روزانه ۱۷ تن 
پنبه نیاز دارد و در سالهای آتی می توان 
مجددا کشــت پنبه در سرزمین طالی 
ســفید را احیاء کرد.علی اکبر نصیری 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
گلســتان گفت : جهت تامین برق این 
کارخانــه ، 2,۷ مگاوات انرزی الزم دارد 
که جهت تحقق این امر ، بایستی خطی 
با طول ۱500 متر از پست 2 علی آباد 
کتول احداث شود که طی برآورد صورت 
گرفتــه ، قراردادی با مبلغ یک میلیارد 
و ۶3۴میلیــون تومان با کارفرمامنعقد 
گردید. وی افزود : صنعت برق اســتان 
جهــت تامین بــرق و رفع نیاز صنایع تا 
کنون همکاری الزم را داشته و از صنایع 
بخاطر همکاری در فصل گرم با صنعت 
برق استان تشکر نمود.شایان ذکر است 
عملیات احداث این کارخانه در زمینی به 
مساحت 5 هکتار با سرمایه گذاری پیش 
بینی شده برای این طرح 2۸۸ میلیارد 
تومان در شهرک صنعتی علی آباد کلید 

خورده است.

استانها 6

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود:

نفت سفید روستاییان استان سمنان آماده توزیع است
سمنان / مهران عاشوری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
شــاهرود ازآمادگی این منطقه بــرای توزیع نفت 
سفید روســتائیان در استان سمنان خبر داد.علی 
اکبر عربعامری با بیان این که ســهمیه نفت ســفید 
روستاییان محروم از لوله کشی گاز استان سمنان 
آماده توزیع است گفت: مراجعه تدریجی مردم برای 
جلوگیــری از ازدحــام مقابل مراکز توزیع ضروری 
اســت.عربعامری افزود: باتوجــه به تعداد خانوار و 
شرایط آب و هوایی مناطق مختلف استان سمنان 
، از 250 تا 500 لیتر ســهمیه نفت ســفید تعیین 
شــده که برای جلوگیری از ازدحام آخر هر ماه  در 
مقابــل مراکــز توزیع، مهلت دریافت  ۴5 روز  اعالم 
شده است. به گفته وی ، پیش از این مهلت دریافت 
ســهمیه نفت ســفید یک ماه بود.عربعامری با بیان 
ایــن که  نیمه نخســت فصل پاییــز ۶هزار و ۸۶3 
خانوار اســتان سمنان نفت سفید دریافت خواهند 
کرد ، ادامه داد: ســال گذشــته هشت میلیون لیتر 
نفت ســفید دراین اســتان بین خانوارهای مناطق 

محروم از گاز طبیعی توزیع شــد.مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه شــاهرود گفت: 
۶5 درصد این میزان ســهمیه نفت ســفید را مردم 
روســتاهای شهرســتان های شاهرود و میامی  که 
فاقد گاز طبیعی هســتند  مصرف می کنند و بقیه 
آن در شهرهای سراسر استان سمنان که این شرایط 
را دارند استفاده می شود.وی با اشاره به اینکه سال 
گذشــته بیش از چهار میلیون لیتر نفت ســفید در 
شهرســتان شــاهرود توزیع شده است  ، ادامه داد : 
بیشترین مصرف این سهمیه در استان سمنان  به 

ترتیب در شهرســتان های شاهرود ، مهدی شهر ، 
دامغان و میامی اســت.  به گفته وی ، بقیه مصرف 
سهمیه نفت سفید در شهرستان های استان سمنان 
که زیر 200 خانوار هســتند اختصاص دارد.  وی با 
اشــاره به اینکه مردم مناطق اســتان سمنان که از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند می توانند بدون 
نگرانی از سهمیه نفت سفید خانوار بهره مند شوند 
، تاکید کرد: خانوارهایی که در سامانه صدف ثبت 
نام کرده اند سهمیه نفت آنها در کارت سرپرستان 
خانوار از ابتدای مهرماه اختصاص یافته اســت.  به 
گفتــه وی ، ۹5توزیع کننده مجاز نفت ســفید در  
اســتان ســمنان فعالیت دارند و مردم می توانند  تا 
پایان فصل ســرما از ســهمیه های ۴5 روزه  خود 
اســتفاده کنند.  عربعامری افزود: چهارسیلندر گاز 
مایع بصورت ماهیانه برای هر خانوار در کارت های 
سرپرســتان خانوار اختصاص یافته است. به گفته 
وی ،در صورت اســتفاده از آن  می توانند از طریق 
بســتر الکترونیکــی و کارت های بانکی به افزایش 
تعداد کپسول های گاز مایع  مورد نیاز  اقدام کنند.

اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی اســتان اردبیل گفت: برنامه ریزی راهبردی 
برای رشــد و توســعه شــهرکهای صنعتی یکی از 
ضروریات توســعه صنعت اســتان به شــمار می آید 
و توســعه صنعتی نیز زمینه ســاز رشــد همه جانبه 

خواهد شد.
محمــد اهلــی در جریان بازدید از ناحیه صنعتی نیر 
گفــت: شــهرکهای صنعتی عاملی مهــم در جهت 
توســعه صنعت اســتان محسوب می شــود که در 
صورت عدم حمایت از آن، ســبب کمبود زیرساختها 

و در نتیجه فرار ســرمایه گذاران از اســتان خواهد شــد. وی تصریح کرد: با 
توجه به بســترهای مناســب شهرکهای صنعتی برای ایجاد تولید و اشتغال، 
ســرمایه گذاران از این ظرفیت مهم می توانند در راســتای توســعه صنعتی 
اســتان استفاده کنند.مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

افزود: صنعت اســتان اردبیل از ظرفیت بسیار باالیی 
برای توســعه صنعتی برخوردار اســت و دستیابی به 
این رشــد، با احداث شــهرکهای صنعتی جدید، به 
عنوان راهکاری مناسب در جهت دستیابی به جهش 
ســریع صنعت محســوب می شوند.وی ضمن تشکر 
از اســتاندار اردبیل و مســئوالن ارشد استان نسبت 
به مقوله توســعه صنعتی، اظهار داشت: خوشبختانه 
مسئوالن ارشد استان نگاه بلندی به توسعه شهرکهای 
صنعتی دارند که امیدواریم با همراهی و مســاعدت 
سازمان ها و ادارات ذیصالح و خدمت رسان، نسبت 
به ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی جدید موفق تر عمل کنیم.اهلی در پایان 
یادآور شد: این شرکت از هیچ کوششی برای تامین زیرساختها در شهرکهای 
صنعتی از خود دریغ نخواهد کرد و توسعه زیرساخت ها نیز متناسب با جذب 

سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان اردبیل:

توسعه صنعتی زمینه ساز توسعه همه جانبه خواهد شد 

خبر ویژه

توسط سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی انجام شد؛

بررسی آخرین وضعیت تامین سوخت زمستانی 
مشــهد / گروه اســتان ها: سرپرست 
معاونــت هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری خراســان رضــوی در 
بازدیــد میدانی از مخازن ســوخت 
شــرکت پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه خراسان و مرکز دیسپاچینگ 
عملیــات گاز آخرین وضعیت تامین 
ســوخت زمستانی اســتان را مورد 
بررســی قرار داد.جواد خدایی در این 
بازدید کــه به همراه مدیران صنعت 
گاز، نفت و برق انجام شــد از اقدامات 
و فعالیــت های مجموعه صنعت نفت 
و گاز در تامین پایدار ســوخت مورد 
نیاز اســتان تشکر و قدردانی کرد.وی 
با اشاره به بخشنامه معاون اول محترم 
رییس جمهــوری با موضوع مصرف 
بهینه گاز گفت: تمام ادارات، دستگاه 
های دولتی و نهادهای عمومی موظف 
به رعایت کامل دستورالعمل مدیریت 
مصرف صحیح گاز طبیعی هســتند.

سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری خراسان رضوی 
ادامه داد: در همین راســتا تیم های 
پایش و بازرســی شرکت گاز استان 
بایــد به صورت مســتمر بر حســن 
اجرای این بخشــنامه نظارت نموده 
و دســتگاه های که نسبت به رعایت 
این دســتورالعمل بی تفاوت باشند 
را معرفــی کند.مدیرعامل شــرکت 

گاز اســتان هــم در حاشــیه بازدید 
سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری خراسان رضوی 
از مرکز دیسپاچینگ عملیات گاز که 
به همــراه محمد کامل مدیر منطقه 
۴ عملیات انتقال گاز ایران انجام شد 
گزارشی از آخرین وضعیت تولید گاز 
در پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
و میــزان برداشــت از ذخایر ذخیره 

سازی شوریجه و توزیع در بخش های 
مختلف را ارائه کرد.حسن افتخاری، 
بهینه سازی مصرف در بخش خانگی 
و عمومــی را مهمترین عامل تامین و 
استمرار پایدار گاز طبیعی بخش های 
صنعتی و تولیدی عنوان کرد و بر لزوم 
مدیریت مصرف توســط شهروندان 
تاکیــد کرد.در پایان این بازدیدهای 
میدانی، جلسه ای به ریاست استاندار 
خراسان رضوی و با حضور سرپرست 
معاونــت هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری و مدیران شــرکت های 
آب، برق، گاز و نفت و ســایر مدیران 
مرتبط برگزار شــد. تسریع در اجرای 
پروژه های در دســت اقدام شــامل 
افزایش راندمــان نیروگاه ها، اجرای 
خطــوط زیرســاختی نفــت و گاز و 
اجــرای برنامه هــای راهبردی بلند 
مــدت از تاکیدات اســتاندار در این 

نشست بود.
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کوتاه از جامعه

بر اساس الیحه بودجه 1401؛

معافیت مالیاتی 
کنکور   موسسات 
حذف می شود

دولــت ســیزدهم اولین الیحه 
بودجــه خود را یکشــنبه )2۱ 
آذرمــاه( با ســقف 3۶3۱ هزار 
میلیارد تومان و 20 تبصره تقدیم 
مجلس شورای اسالمی کرد.در 
بنــد »د« تبصره ۹ ماده واحده 
الیحه بودجه سال ۱۴0۱ که به 
»آمــوزش، پژوهش و فرهنگ« 
اختصاص داده شده، آمده است 
که وزارت آموزش و پرورش مجاز 
است با ساز و کارهای تشویقی و 
از طریق مدارس سراســر کشور 
کتب درسی مستعمل، دفترچه 
و مجــالت مصرفی در پایان هر 
ســال تحصیلی را جمع آوری و 
نسبت به فروش آنها اقدام کند.
منابع حاصلــه به ردیف درآمد 
اختصاصی شــماره ۱۶0۱0۱ 
جــدول شــماره )5( این قانون 
نزد خزانه داری کل کشور واریز 
کند. وجوه واریزی پس از مبادله 
موافقتنامه با ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور صرف پرداخت 
ســرانه مدارس مربوطه و تامین 
رایــگان کتب درســی مناطق 
محروم می شــود.همچنین در 
بند »ح« این تبصره آمده اســت 
که در راســتای اجرای ماده )۱( 
قانــون تنظیم برخی از مقررات 
مالی، اداری و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش، شــرکت های 
دولتی مجازند ضمن هماهنگی 
با وزارت آموزش و پرورش تا یک 
درصد )۱٪( از درآمد شرکت ها و 
سود خالص بانک ها و موسسات 
انتفاعی را صرف توســعه عدالت 
آموزشــی کننــد.در بند »ی« 
نیز به این موضوع اشــاره شــده 
اســت کــه وزارت آمــوزش و 
پرورش مجاز است بازنشستگی 
معلمان دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی و باالتر را تا سن ۶5 
ســالگی و در صــورت رضایت 
معلمــان، به تعویــق بیاندازد.
همچنیــن در بنــد )ق( تبصره 
۶ الیحــه بودجه ســال ۱۴0۱ 
کــه به عوارض و مالیات مربوط 
است، آمده که معافیت مالیاتی 
فعالیت های مربوط به انتشارات 
کمک درســی موضوع بند )ل( 
ماده ۱3۹ قانــون مالیات های 
مستقیم تا سقف 2 میلیارد ریال 
در سال قابل اعمال است و بعد از 
آن حسب مورد به نرخ ماده ۱50 
یــا ماده ۱3۱ قانون مالیات های 
مســتقیم مشــمول مالیــات 
می شود و معافیت های مالیاتی 
موسســات کنکور دانشــگاه ها 
حــذف می شــود.همچنین بر 
اساس الیحه پیشنهادی دولت 
برای بودجه سال ۱۴0۱، تعرفه 
جریمــه هــای رانندگــی پنج 
درصد افزایــش خواهد یافت و 
مبالــغ حاصلــه از آن به میزان 
۱50 میلیــارد تومــان صــرف 
هزینه معلولین شــدید و ضایعه 
نخاعی شدید ناشی از تصادفات 
رانندگی خواهد شــد.همچنین 
از منابــع حاصل شــده، ۱50 
میلیــارد تومــان بــه اصالح 
جاده های روســتایی تخصیص 

خواهد یافت.

آمادگی دانشگاه 
فرهنگیان برای جذب 

 ۲۵ هزار دانشجو 
در سال

رئیس دانشــگاه فرهنگیان از 
آمادگی دانشــگاه فرهنگیان 
بــرای جذب ســاالنه 25 هزار 
دانشــجو معلــم خبــر داد و 
افــزود: این امر با تامین بودجه 
و فضا قابل تحقق اســت.دکتر 
حســین خنیفر ادامــه داد: با 
تامیــن بودجه و فضا می توان 
مشــکالت  کمبــود معلم در 
آمــوزش و پرورش را تا ســال 
۱۴03، ۱00 در صــد رفــع 
کــرد و اگــر ســالی 20 هزار 
دانشــجو معلم تا سال ۱۴۱5 
جذب شــود، مشکل کیفیت 
در آمــوزش و پرورش نیز رفع 
شــده و کالس هــای درس با 
جمعیــت کمتر دانش آموزان 
برگزار می شود.دکتر خنیفر از 
افزایش جذب دانشــجو به 25 
هزار نفر در ســال های اخیر در 

دانشگاه فرهنگیان خبر داد .

 آخریــن فرصت ثبت نام 
کنکور   در 

کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
سخنگوی ســازمان سنجش 
آزمــون  داشــت:  اظهــار 
ناپیوسته  ارشــد  کارشناسی 
ســال ۱۴0۱ بــرای پذیرش 
و  دانشــگاه ها  در  دانشــجو 
مؤسســات آمــوزش عالــی 
دولتی و غیردولتی و دانشــگاه 
آزاد اســالمی برگزار می شود. 
همچنین بیســت و هفتمین 
دوره المپیاد علمی دانشجویی 
کشــور همزمــان بــا آزمون 
ناپیوسته  ارشــد  کارشناسی 
ســال ۱۴0۱ برگــزار خواهد 
شد.فاطمه زرین آمیزی افزود: 
فرصت ثبت نــام برای آزمون 
ناپیوسته  ارشــد  کارشناسی 
ســال ۱۴0۱ از سه شنبه ۱۶ 
آذر آغاز شــده اســت و در روز 
سه شــنبه 23 آذر بــه پایان 
می رســد. ثبت نــام منحصراً به 
صــورت اینترنتــی و از طریــق 
 سایت سازمان سنجش به نشانی:

انجــام   www.sanjesh.org
می شود. 

 سفر زائران سوریه 
فعال هوایی است

رئیس ســازمان حــج و زیارت 
بــه تازه ترین تصمیم گیری ها 
برای سفر به سوریه اشاره کرد و 
اظهار داشت: سفر زائران سوریه 
به صورت رفت و برگشــت فعاًل 
به صورت هوایی انجام می شود.
علیرضا رشیدیان با بیان اینکه 
اعزام زائران منوط به واکسینه 
شــدن و داشــتن جواب تست 
منفی کرونا حداقل ۷2 ساعت 
قبــل از اعزام خواهد بود، افزود: 
اعزام ها گروهی خواهد بود، اما 
ثبت نام ها می تواند فردی باشد.

7جامعه

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
گفت: بر اســاس طرح رتبه بندی که اجرای آن از 3۱ 
شــهریورماه ۱۴00 خواهد بود، پایین ترین و حداقل 
دریافتی معلمان بر اساس طرح رتبه بندی مبلغ هشت 

میلیون و 20 هزار تومان خواهد بود.
علیرضا منادی سفیدانذ افزود: معلمان بر اساس طرح 
رتبه بندی ۸0 درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران را 

دریافتی خواهند داشــت.منادی با بیان اینکه، پیش از این کارمندان حوزه 
ســتادی و اجرایی آموزش و پرورش در طرح رتبه بندی جایی نداشــتند، 
تصریح کرد: افرادی که در آموزش و پرورش معلم هستند و کار اداری انجام 

می دهند، اما حکم آنها معلمی اســت نیز شــامل طرح 
رتبه بندی خواهند شد. 

وی با بیان اینکه، معلمان هر ســال از افزایش حقوق 
و مزایــای فصــل دهم قانون خدمات کشــوری و فوق 
العاده ویژه بهره مند می شــوند، افزود: بر اســاس طرح 
رتبــه بندی جدید، معلمان بر اســاس رتبه و جایگاه 
خود نیز در این طرح افزایش حقوق خواهند داشــت. 
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: در طرح رتبه بندی معلمان هر شش سال یک بار طبق ارزیابی های 

انجام شده حائز رتبه باالتر خواهند شد.  

رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:

حداقل دریافتی معلمان در طرح رتبه بندی 8 میلیون تومان خواهد بود

خبر ویژه

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان خبر داد؛

افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم ساالنه
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید 
بــر اینکه ارائه تســهیالت ازدواج جوانان در الیحه 
بودجه ۱۴0۱ حذف نشــده اســت، گفت: دولت در 
بند »ب« تبصره ۱۷ الیحه بودجه ۱۴0۱ ذیل عنوان 
»رفاه  و ســالمت«، به اجرایی شدن قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت اشــاره کرده که ماده 
۶۸ قانــون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز 
مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیالت 

ازدواج جوانان است.
وحید یامین پور با اشاره به تبصره ۱۶ الیحه بودجه 
۱۴0۱ تحت عنوان »تسهیالت تکلیفی«، گفت: در 

واقع این تبصره، ارائه تســهیالت ازدواج به جوانان 
را حذف نکرده بلکه درخواســت »اختیار« برای آن 

کرده است.به این معنا که در صورت اجازه مجلس 
موضوعــات و ذینفعــان و دوره بازپرداخت و میزان 
تسهیالت توسط آیین نامه سازمان برنامه و بودجه 

و بانک مرکزی تعیین شود.
وی بــا بیان اینکــه در الیحه ۱۴0۱ متن تبصره ها 
تغییــر یافتــه و به قانون مربوطه ارجاع داده شــده 
است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴0۱، گفت: 
مطابق با تبصره  ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت، از ســال ۱۴0۱ به بعد حداقل به 
اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و 

تبصره های آن اضافه می شود.

رشد ۳۱ درصدی حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۰ 

تصادفات ناخوشایند، خبر از آماری ناخوشایندتر می دهند
تصادفات همیشه برای همه ناخوشایند هستند و بروز 
آن هم دالیل متعددی دارد که شــامل ســاختار رشد 
3۱ درصدی حوادث رانندگی در سال ۱۴00 نامناسب 
جاده ها، بی حواســی رانندگان، عدم داشتن مهارت و... 
اســت، اما در این میان پلیس راهنمایی و رانندگی هم 
بار هــا در ایــن خصوص از آماری خبــر داده که حتی 
کمتریــن آن هــم نگران کننده اســت و باید برای آن 
فکری کرد.ســازمان پزشکی قانونی کشور با استناد به 
گواهی های مرگ صادرشده در دو ماهه اول سال ۱۴00 
اعــالم کــرد که: در طی مدت مورد نظر، 25۹۶ نفر در 
حوادث رانندگی در ایران، جان خود را از دست دادند. 
کشته شــدگان حوادث رانندگی در مدت مشــابه سال 
گذشته ۱۹۸0 نفر بود که در مقایسه با رقم فعلی، 3۱.۱ 
درصد رشد داشته است. همچنین در ادامه پلیس راهور 
ناجا چند روز گذشته اطالع رسانی کرد که : سهم عامل 
انســانی در بین عوامل ســه گانه بر تصادفات جاده ای، 
بیشتر است.عواملی همچون  نقاط حادثه خیز هم وجود 
دارد!. رضا اکبری معاون راهداری ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در آبان امسال، گفت: هزار و 5۸5 
نقطه حادثه خیز را در کشور شناسایی کردیم و تا اآلن 
حدود 500 نقطه از نقاط شناسایی شده اصالح و ایمن 
ســازی شده اســت. به دلیل محدودیت منابع سرعت 
اصالح این نقاط کافی نبوده است؛ پلیس راه کشور دو 
سال گذشته اعالم کرد که از بین نقاط شناسایی شده 
25۱ نقطه در اولویت اول قرار دارد بنابراین ما این نقاط 
را اولویت کاری قرار دادیم و تا امروز حدود 230 نقطه 
از نقاط اعالمی پلیس راه اصالح و ایمن ســازی شــده 
است و حدود ۱0 نقطه دیگر هم تا پایان امسال اصالح 
و ایمن سازی و بقیه هم در سال آینده انجام می شود.
در صورتی که مشکل بودجه ای نداشته باشیم ساالنه 

هزار نقطه را ایمن سازی می کنیم.

نقش مهم تابلو ها در پیشگیری از حوادث جاده ای
مرتضی مردای پور، مدیر تیم های عملیاتی ســازمان 

امــداد و نجــات جمعیت هالل احمــر درباره ایمنی 
جاده ها، گفت: مثلثی تحت عنوان مثلث ایمنی جاده ای 
وجود دارد که سه بخش آن شامل راه )جاده(، وسیله 
نقلیه و راننده )انسان( است. هر کدام از این سه مورد 
که ایمنی کمتری داشته باشد، باعث حوادث جاده ای 
خواهــد شــد و گاهی اوقات هــم ترکیبی از این موارد 
باعث وقوع حوادث جاده و ترافیکی می شود. در بحث 
ایمنی جاده ها، عالوه بر استاندارد بودن راه ها، محدود 
کننده ها و تابلو ها ی جاده ای هم نقش بســیار مهمی 
در ایــن خصوص دارند.مردای پــور ادامه داد: وزارت 
راه و شهرســازی متولی اصلی رســیدگی به تابلو ها 
هســت، چون نصب، ســایز، رنگ بندی و ارتفاع آنها، 
طبق اســتاندار هایی تعریف شــده که اجازه نمی دهد 
هر شــخصی یا ســازمانی اقدام به اجــرای آن کند و 
هالل احمر هم از این قاعده مســتثنی نیســت. هالل 
احمر مانند دیگر دستگاه های امدادی در بحث حوادث 
جاده ای، عضو کمیسیون ایمنی راه ها است که وزیر راه 
و شهرسازی به عنوان رئیس این کمیسیون به حساب 
می آید. اگر هالل احمر بخواهد تابلو های اطالع رسانی 
پایگاه هــای خــود و حتی شــماره ۱۱2 را نصب کند، 
حتما باید از طریق این کمیسیون اقدام کند.وی افزود: 
سطح استاندار تابلو های ایران مطابق با استاندارد های 
بین المللی هست، اما به دلیل محدودیت منابع تعداد 
تابلو ها کمتر از حد انتظار باشد که بهترین منبع برای 
ارائــه آمــار در این زمینه، کمیســیون ایمنی راه ها و 

وزارت راه و شهرسازی است. ما سامانه اطالعاتی تحت 
عنوان DMIS )سامانه مدیرت اطالعات سوانح( داریم 
کــه تمامــی عملیات های امداد و نجات ما در آن ثبت 
می شــود. در تحلیل هایی که از این سیســتم بدست 
می آوریم، نقاط پرحادثه را شناســایی و در کارگروه ها 
و کمیســیون ایمنی راه ها منتقل می کنیم تا نواقص 

برطرف شود.

۵ هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه خیز در معابر و جاده ها 
وجود دارد

وی تاکید کرد: نقاط حادثه خیز بر اســاس تصادفات 
یک دوره سه ساله شناسایی می شود و بالفاصله فرآیند 
مطالعه و تهیه طرح های ایمن سازی آنها انجام می شود 
و بــا توجــه به منابع مالی که دولــت در اختیار ما قرار 
می دهد هر ســاله تعدادی از این پروژه ها را در چرخه 
اجــرا و ایمن ســازی قرار می دهیــم. اگر نقاط حادثه 
خیزی که در یک دوره ســه ســاله شناسایی شدند رفع 
شوند 20 درصد تلفات جاده ای کاهش پیدا می کند.در 
این راســتا، پلیس نظر دیگری دارد، سردار سیدکمال 
هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد:  ما ســال 
هاســت که می گوییم باید به نقاط حادثه خیز توجه 
جدی شــود. 5200 نقطه حادثه خیز در معابر و جاده 
هــای مــا وجود دارد که از ایــن تعداد 3200 مورد آن 
مربوط به جاده هاست و باید وزارت راه نسبت به ایمن 
ســازی و رفع معایب آن اقدام کند و دو هزار نقطه نیز 
مربوط به شــهرداری هاســت که باید شهرداری ها آن 
را اصالح کنند.بر اساس این گزارش، با توجه به وجود 
کرونــا و جوالن آن در کشــور؛ طبیعتا انتظار می رفت 
حجم مسافرت مردم به مقدار زیادی کاهش پیدا کند 
امــا حــال که این اتفاق رخ نــداد، باید حداقل اصالح 
ســاختاری جاده ها به بهترین نحو صورت گیرد تا آمار 
تلفــات جاده ای و میزان تصادفات کاهش پیدا کند اما 
چنین کاری نیازمند تدبیر و همت ارگان ها و مسئوالن 

ذیربط است.
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 سهم ناچیز فرهنگ 
از بودجه ۱۴۰۱

در الیحــه بودجه ســال ۱۴0۱ 
کــه امــروز رئیــس جمهور به 
مجلــس تقدیم کرد، فقط ارقام 
بودجــه بخش هــای فرهنگی 
ســازمان تبلیغــات اســالمی، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
و صدا وســیما ذکر شــده بود.

حجت االســالم ســید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهــور الیحه 
بودجه سال ۱۴0۱ را به مجلس 
شــورای اسالمی تقدیم کرد.در 
ادامه گزارشی از بخش فرهنگی 
الیحــه بودجه ســال ۱۴0۱ را 
می خوانیــد؛در جدول شــماره 
هفت الیحه بودجه سال ۱۴0۱ 
رقــم بودجه کل وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی 50 میلیون و 
3۸2 هزار و ۴35 ریال ذکر شده 
سازمان  بودجه  است.همچنین 
تبلیغات اســالمی ۱5 میلیون 
و 3۴2 هــزار و ۷۸۷ ریــال ذکر 
شــده اســت.بودجه ســازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایــران هم 52 میلیون ۸۹2 هزار 
و 3۷0 ریال است.الیحه بودجه 
سال ۱۴0۱ امروز در حالی تقدیم 
مجلس شد که خالف سال های 
گذشــته، بودجــه بســیاری از 
نهادهای فرهنگــی در گزارش 
ارائه نشــده و شکل ارائه بودجه 
فرق داشــت.طبق آئیــن نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان ۱0 روز فرصت دارند 
الیحه بودجه پیشنهادی دولت 
را مــورد بررســی قــرار دهند. 
کمیســیون های  همچنیــن 
تخصصــی مجلــس هم ۱5 روز 
فرصــت دارند تا بودجه را مورد 

ارزیابی قرار دهند.

رقص نتهای دانیال 
 شهرتی 

برای زاینده رود
تک آهنگ جدید دانیال شهرتی 
منتشر شــد. »زاینده رود« تک 
آهنگ جدید آهنگســاز جوان 
کشــورمان دانیــال شــهرتی 
منتشــر شــد.دانیال شــهرتی 
جدیدتریــن آهنگ خــود را به 
زیبایــی »زاینــده رود« تقدیم 
کرد و این تک آهنگ را با همین 
نام طی اتفاقات اخیر برای مردم  
اصفهان ســاخته و منتشرکرد. 
شــهرتی از آهنگسازان و تنظیم 
کنندگان نســل کنونی  جامعه 
موســیقی کشــورمان به شمار 
می رود  که خودش آهنگســازی 
و نوازندگی  این قطعه رابه عهده  
داشــته است.تک آهنگ زاینده 
رود یک قطعه بی کالم و در سبک 
و سیاق ســنتی و کالسیک کار 
شــده اســت.کارهای تالطم و 
پاییــز بدون تکرار و امشــب از 
دیگر کارهای این هنرمند جوان 

کشورمان است.

فرهنگ و هنر

 خلیج دلفین ها
 گوهری ناب 

در دل خلیج فارس

قشم جزیره ای یگانه در جنوب ایران 
است، جزیره     سنت، تاریخ و فرهنگ. 
جزیــره ای کــه در کنــار فرهنگ 
غنی،اکوسیستمی ناب و بکر دارد که 
هر مسافری را مجذوب خود می کند. 
تکــه تکه این جزیره بزرگ، گوهری 
ناب و نادیده ای در دل، پنهان دارد که 
شوق دیدن هر کدام می تواند مقصد 

یک سفر باشد.
بســیاری قشــم را برای فرهنگش 
دوست دارند، برای سنت های جنوبی 
 اش، بــرای تصویر زنان نقاب دارش با 
لباس های بومی و سوزن دوزی شده، 
برای  موسیقی گرم و ریتمیکش وقتی 
در بندر و بین لنج ها طنین می اندازد. 
یا بــرای غذاهای دریایی  و طعم تند 
و غلیظــش. یا حتی برای فرهنگ زار 
که به موجودات خیالی داللت داردکه 
موجب بیماری می    شــود و بابازارها و 
مامازارهــا کــه در جنوب به شــکل 
آیینی این بیماری را درمان می    کنند. 
برخی هم قشم را برای محیط زیست 
یگانــه اش دوســت دارنــد، بــرای 
ســاحل های مرجانــی بکرش، برای 
جنگل هــای حرا یا الک پشــت های 
غول پیکر و دلفین  های بازیگوشش.

قشــم اما ترکیبی از همه این زیبایی  
هاســت. زیبایی  هایی که سفر به این 
جزیــره  را خاطره انگیــز و مانــدگار 

می    کند.
یکی از زیباترین جاذبه  های قشــم 
»خلیــج دلفین ها« اســت، خلیج 
دلفین  ها در ســاحل جنوبي جزیره 
قشــم و در غرب جزیره  هنگام واقع 
شــده اســت؛ در واقــع این خلیج 
بین جزیره و قشــم و هنگام اســت 
و محصــور بودن حریم دریایی این 
بخش از ســواحل قشــم، محیط 
امنی را شــکل داده که بدل به خانه 
امنی برای جانداران دریایی و حتی 
پرندگان شده است. اما بیش از همه 
دلفین  هــا اینجا را خانه خودشــان 
می داننــد و حتی نام خود را به این 
خلیج زیبا و امن بخشیده اند. عالوه بر 
دلفین ها گونه  های جانوری دیگری 
چــون ماهیــان زینتی آب شــور، 
الک پشــت های دریایی چون الک 
پشت های قرمز سبز و پشت چرمی 
هم در این محدوده زندگی می کنند. 
تنــوع جانوری این بخش از جزیره 
بســیار زیاد است و با کمی دقت به 
اطراف می توانید موجودات کوچک 
و عجیبــی را ببینیــد که احتماال 
پیش از این شــانس مالقات با آن ها 

را نداشته اید.

گردشگری

بررســی جدید پژوهشــگران آمریکایی نشان می دهد که سیستم ایمنی نوزادان، 
عملکردی بســیار قوی در برابر کووید-۱۹ دارد. دونا فاربر اســتاد میکروبیولوژی 
و ایمنی شناســی کالج پزشــکان و جراحان دانشگاه کلمبیا گفت: سیستم ایمنی 
نوزادان در مقایسه با سیستم ایمنی بزرگساالن، به ضعیف بودن و توسعه نیافته 
بودن شهرت دارد اما این مقایسه منصفانه نیست.نوزادان در مقایسه با بزرگساالن، 
به واسطه ویروس هایی مانند آنفلوانزا وویروس سین سیشیال تنفسی به بسیاری از 
بیماری های تنفسی مبتال می شوند اما برخالف بزرگساالن، برای نخستین بار با این 
ویروس ها برخورد می کنند.فاربر ادامه داد: بزرگساالن اغلب مریض نمی شوند، زیرا 
پیشتر با ویروس ها رو به رو شده اند؛ در حالی که هرچه نوزاد با آن رو به رو می شود، 

برای او تازگی دارد.فاربر و همکارانش در پژوهش خود، فقط توانایی سیستم ایمنی 
را برای واکنش نشان دادن به یک عامل جدید بیماری زا آزمایش کردند و اساسا 
هرگونه کمک مرتبط با خاطرات ایمونولوژیک را حذف کردند. آنها برای مقایسه، 
سلول های T ساده را که هرگز با عامل بیماری زا مواجه نشده اند، از موش های نوزاد 
و بالغ جمع آوری کردند. سلولها در یک موش بالغ آلوده به ویروس قرار داده شدند.
سلول های T نوزاد در رقابت برای ریشه کن کردن ویروس، پیروز شدند. سلول های 
T ساده به دست آمده از موش های نوزاد، سطوح پایین تری از ویروس را نسبت به 
سلول های بالغ تشخیص دادند، تعداد بیشتری از آنها به محل عفونت رفتند و به 

سرعت یک دفاع قوی را در برابر ویروس ایجاد کردند.

عملکرد سیستم ایمنی نوزادان در برابر کووید-۱۹، فراتر از حد تصور است

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

 اتفاق عجیب 
در معارفه 

مدیرعامل جدید!
یک رسانه خبر داد در 

مراسم معارفه مدیرعامل 
جدید شرکت دخانیات 

ایران به هر خبرنگار 
حاضر در مراسم یک 

باکس سیگار بهمن اهدا 
شده است! موضوعی که 
سوژه کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین 
شد.

رعنا مقیســه: فکر می کنم متر و معیار سنجش خوب و 
بد اساســا در هنر و مشــخصا در سینما حس است. حسی 
که فیلمســاز باید بتواند از پس ســاختن درست مسئله و به 
میانجی فرم به مخاطب برساند. پای "منصور" از همین نقطه 
ابتدایی و البته اساسی گیر است. فیلم در فرم ایرادات جدی و 
غیرقابل اغماض دارد. پادرهوا است و سرگردان بین مستند و 
فیلم داستانی. همین هم مانع از شکل گرفتن درام و قصه ای 
منسجم می شود:یک. فیلم نشانی از مسئله اصلی منصور، 
جنگ و شرایط بحرانی یک فرمانده نیروی هوایی در آن زمان، 
ندارد. جنگ یا در کالم و دیالوگ خالصه می شود یا، در آن 
پالن نجات دختر بچه، وصله شده به فیلم و تصنعی به نظر 
می رسد. وقتی مخاطب در طول فیلم شرایط جنگی و تنگنا 
را درک نمی کند، از همراهی با شــرایط آن روز ها و بحرانی 
که منصور با آن دست و پنجه نرم می کند هم باز می ماند. به 
بیان دیگر در فیلم اثری از ضرورت و اهمیت تعمیر هواپیما 
و تولید ایرانی و در آن روز ها وجود ندارد. ما همراه با منصور 
در نبود امکانات و حمایت اسیر نمی شویم. فرماندهی یک 
لشــگر بی اســلحه توســط او را درک نمی کنیم، همراه با او 
برای تعمیر و بعد ساخت هواپیما به هر دری نمی زنیم و به 
همین دلیل هم در صحنه پرواز آذرخش پر از شــور و امید 
نیستیم. تماشاگران ساکت و بی هیجانی هستیم که سال ها 
از باند پرواز آذرخش فاصله داریم. وقتی این موضوع، اهمیت 
تعمیر و تولید هواپیما، که اتفاقا مسئله اصلی فیلم هم هست، 

ساخته نمی شود، همه پیوند های بعدی هم معلق می مانند.
دو. کاراکتــر منصــور، آنطــور که در فیلــم برای مخاطب 
تصویرمی شــود، ترکیبی است از کنش های غیر منطقی و 
قلدرمآبانه در کنار رفتار هایی تصنعی و وصله شده. احتماال 
برای درآوردن چیزی شبیه صمیمیت و سادگی در شهید. 
وقتی مسئله ای ساخته نمی شود رفتار هایی شبیه آنچه در 
جلســه شــورای امنیت ملی از منصور سر می زند به جای 
آنکه شجاعانه و در راستای ساختن قهرمانی ملی عمل کند، 
بی منطــق جلــوه می کند و غیر قابل درک از آب در می آید. 
از سوی دیگر آنچه ما از وجه مردمی بودن شهید می بینیم 
هم درنمی آید. تکیه کالم "بابا" تصنعی به نظر می رسد و ما 
را به مصنور نزدیک نمی کند. صحنه هایی که از مصافحه و 
خوش و بش او با کارگر ها می بینیم هم اینطور. صحنه نشستن 
ســر سفره ســربازان هم عالوه بر اینکه گرفتار کلیشه های 
مرســوم ادبیات و ســینمای دفاع مقدس شده، در همین 

چهارچــوب جا می گیرد. ســرجمع تالش کارگردان برای 
ساختن ویژگی های رفتاری و شخصیتی منصور ستاری دم 
دستی است و شخصیت نمی سازد. این موضوع درباره بقیه 
کاراکتر ها و روابطشان با منصور هم صادق است. ما تصویر 
درستی از انگیزه ها و منطق کاراکتر های در تعامل با منصور 
نمی بینم. بر همین اساس بدمن های فیلم ساخته نمی شوند، 
کاریکاتوری به نظر می رسند و کنش هایشان خالی از منطق 
و غیر قابل درک اســت. مشــکلی که به دوری ما از منصور و 
مســئله اش کمک می کند.سه. جدا از همه کاراکتر های در 
تعامل با منصور، تصویری که فیلم از همسر و ارتباط دونفره 
آن ها می ســازد اساســا ضد خانواده و ضد زن است. در نگاه 
منصور خانواده مسئله درجه چندمی است که می تواند در 
غیرتعاملی ترین حالت ممکن فدای مسائل دیگر شود. جایی 
که پول خرید خانه به سادگی و حتی بدون اطالع همسر بذل 
و بخشش می شود و البته چندباری که منصور به خانه می آید 
همگی همین نگاه را می سازد. در نگاه همسرش، منصور با 
درجه فرماندهی نیروی هوایی وسیله ای است برای رسیدن 
بــه رفــاه و کمبود های زندگی. زن در هر چندباری که روی 
پرده می آید با چهره ای ناراضی و تلخ در حال طعنه و کنایه 
برای استفاده کردن موقعیت همسری است که درجه نظامی 
باالیی دارد. صحنه ای که رشوه ای در قالب قالیچه برای منصور 
فرستاده شده را به یاد بیاورید، زن به شدت توهین آمیز تصویر 

شده است. موجودی بدون درک از شرایط زندگی.

درباره »منصور«؛ قهرمانی که نمی بینیم


