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معاون وزیر خارجه ایران  خبر داد؛

کرات حاصل شده است پیشرفت خوبی در مذا
کید کرد:  کرات وین موفقیت آمیز بوده تا    معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه روند مذا
همراهی روســیه و چین با موضع ایران روشــن اســت و اختالف با طرف غربی اســت.علی 
کرات موفقیت آمیز بوده و پیشرفت خوبی را محقق کردیم  کید کرد که روند ما در مذا باقریتا

کرات جدی را فراهم کند.وی خاطرنشان  و این پیشرفت می تواند زمینه سریعی برای مذا
کــرات روز هــای اخیــر درخصــوص مســائل مورد اختالف بود تا رســیدن به توافق را  کــرد: مذا

 | صفحه 2 تسریع ببخشیم...

صفحه 3 

رئیس سازمان  برنامه و بودجه به همراه برخی مدیران به تشریح ابعاد بودجه پرداخت

گرانی طبیعی است

1400 آذر   23 سه شـــــــــنبه     1992 پیاپــی:    9 جمادی االول 1443     14 دسامبر 2021      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

وزیر کشور: 

 اقتصاد مرزی را  
توسعه می دهیم 

گفــت: بــا برنامه ریـــــــزی  کشــور       وزیــر 
صـــــادرات  حجـــــــم  می تــوان  منســــــــجم 
همســایگان  بــا  اقتصــادی  مبــادالت  و 
را بــه میــزان قابــل قبولــی رســاند و ایــن 
راهبــرد می توانــد بــه اقتصــاد ملــی و اقتدار 

منطقه ای کمک کند...

وزیر صمت:

روابط تجاری باید از 
حالت دولت - دولت 

خارج شود
     وزیر صمت با بیان اینکه روابط تجاری 
ج شود،  باید از حالت دولت - دولت خار
کاالهــای  گفــت: ایجــاد ســکوهای تولیــد 
ایرانــی در کشــورهای دیگــر در دســتور کار 

 | صفحه 3  | صفحه 2 است...

وصول بخشی از مطالبات 
ایران از عراق

3

دو سناریو برای تحقق فروش 
روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت

4

 نامعلومی تکلیف کنسر ت ها 
و یک کوچ نگران کننده!

8

خبرهای امیدوارکننده از 
کرات موشکی   مذا

ایران و عربستان
2

بحران بی دندانی در ایرانیان
7

یادداشت

کنندگان   از مهاجرت 
گرفته شود باید مالیات 

  مجید گودرزی 
فعال سیاسی

معتقدم زیر ساخت های 
مالیاتی بکلی باید تغییر 
کنند. ما اکنون از سرمایه 
مالیات می گیریم و پول معاف از مالیات است. 
این رویه کامال باید برعکس شــود. ســرمایه 
گذاری در پول با نرخ بهره باال، بسیاری از سرمایه 
گذاری ها را که زیر نرخ بهره بازدهی دارند، را غیر 
اقتصادی می کند و انگیزه سرمایه گذاری را از 
بین می برد.ما نیازمند باز توزیع ثروت در جامعه 
هستیم. بخصوص زمانی که نوسانات عمدی 
نرخ ارز باعث جهش در سود صادر کنندگان و 
تحت فشار قرار گرفتن مصرف کننده داخلی 
میشود. ما باید از صادراتی که به مدد تغییر نرخ 
ارز و بدون یک ریال ارزش افزوده اضافه، با سود 
چند صد درصدی مواجه شده است ، مالیات 
هوشمند بگیریم و جلوی آسیب به معیشت 
مــردم را بگیریم.شــفافیت و مبارزه جدی با 
معافیت های بی دلیل مالیاتی باید یک مطالبه 
ی ملی باشد.از سوی دیگر افزایش کارمزدهای 
بانکی برای جلوگیری از جریان پول نقد و فرار 
مالیاتی ضروری است. کارمزدهای بانکی باید 
باالتر از نرخ مالیات باشند، تا گرفتن پول نقد 
توجیه اقتصادی نداشته باشد.دسترسی نظام 
مالیاتی به حســابهای اشخاص و نیز تصویب 
مالیات بر مجموع درآمد افراد، باید خواســت 
همه ی ایرانیان باشد.دولت میتواند کشور را با 
مالیات اداره کند اما نه با این قوانین فشل و ضد 
تولیدی. دولت باید هزینه های اخذ مالیات را 
کاهش دهد.قاچاق ضد مالیاتی ترین فعالیت 
اقتصادی اســت که باید با قانونگذاری درست 
و محکم، جلوی آن ایســتاد. این مالیات حق 
مردم و تولید کنندگان است.مالیات ستانی از 
کسانی که سالها در نظام آموزشی کشور رایگان 
تحصیــل کرده اند و بعد از فارغ التحصیلی از 
کشــور مهاجرت می کننــد، بدون یک ریال 
بازدهی ، باید تصویب و اجرایی شــود. نظام 
آموزشــی در دنیا یک صنعت بسیار سوده ده 
است، که در ایران فقط مسئول پرورش نیروی 
متخصص برای کشورهای آمریکایی و اروپایی 

شده است. این رویه کامال غلط است.
اکنــون ایاالت متحده آمریــکا از فارغ 
التحصیالن آمریکایی در هر جای جهان 
که باشند، مالیات می گیرد. این ظلم به 
نسل بعد و ظلم به کشور است که سرمایه 
گذاری آموزشی در ایران باشد و بازدهی در 
جای دیگر.ما نیازمند شناسایی و پرداخت 
مالیــات منفی به دهکهای پایین جامعه 
هســتیم.نابرابری اقتصــادی و افزایش 
ضریــب جینی دو مقوله ای اســت که 
نمی توان از کنار آن بســادگی گذشت و 
مالیات نقش مهمی در عادالنه کردن هر 
دو دارد.در شرایطی که کشور دچار رکود 
شدید است، افزایش مالیات بخصوص از 
کارگران و کارمندان اثر عکس دارد و رکود 
را بدتر و تقاضا را بشدت سرکوب می کند. 

رئیس قوه قضائیه گفت: دولت و بانک مرکزی وقت در مقاطعی رسما اعالم می 
کنند اخالل در بازار ارز به وقوع پیوســته اما پس از ورود قضایی، بانک مرکزی 
مجددا درخواست خود را رد می کند. رئیس عدلیه در ادامه جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی 
کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در 
همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا 
کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً 
مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و 
ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این 
موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند. حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئوالن سازمان بورس درخواست مالقات فوری 
کردند و من با آن ها جلسه ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات 
موجود در فرآیند های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت زایی بود از جانب 
بنده مطرح شد وتصریح هم شد که این ها برخی سواالت و ابهاماتی است که مطرح 
است و باید برخی رویه ها و روند های موجود در بورس که متعارف نیست روشن و 
خالی از ابهام شوند. رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست به موضوع متالطم بودن 
بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تالطمات بازار ارز 
در مقاطعی مطرح می شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب 
اعالم می کنند که اخالل در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این 
موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان 
و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه ای محتویات نامه پیشــین خود را نفی 
و نقض می کند. حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به ذکر مصداقی در 
رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس 
وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه ای رسمی مبنی بر رخ 
دادن اخالل در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان 
آن ها صراف ها و دالل ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده ای 
از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه ای نگاشت و تصریح 
کرد که این صراف های محکوم شده مرتکب اخالل نشده اند و لذا بر اساس آن 
نامه رســمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشــور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی 
آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف 
رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!

رئیس قوه قضائیه:

 بانک مرکزی مصادیق اخالل
کند گهی مناقصه عمومیدر مسائل ارزی را روشن  آ

شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم

عمومــی  مناقصــه  دارد  نظــر  در  ایــام  اســتان  صنعتـــــــی  شــهرک های  شــرکت 
 بــه شــرح جــدول ذیــــــل را از طریــق ســـــــامانه تــدارکات الکترونیـــــــک دولــت 

برگزار نماید.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت و 
 www.setadiran.irآدرس بــه  )ســتاد(  ســامانه  طریــق  از  پــاکات  بازگشــایی 

انجــام خواهــد شــد.
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اجرای شبکه 
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ایالم
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بانکی

داخلی 
شرکت
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5 به باال

تاریخ انتشار: 1400/9/23
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مهلت زمان ارائه پیشنهاد قیمت: روز سه شنبه 1400/10/14 ساعت 15:30
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آدرس: ایــام- میــدان نبــوت- کوچــه صبــور- دفتــر شــرکت شــهرک هــای صنعتی 
اســتان ایام



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
وزیر کشور: 

 اقتصاد مرزی را 
توسعه می دهیم 

وزیر کشــور گفت: بــا برنامه ریزی 
منســجم می توان حجم صادرات و 
مبادالت اقتصادی با همســایگان را 
به میزان قابل قبولی رســاند و این 
راهبــرد می تواند بــه اقتصاد ملی و 

اقتدار منطقه ای کمک کند.
 احمد وحیدی وزیر کشور در نشست 
مشترک سفرا در کشور های همسایه 
با استانداران استان های مرزی کشور، 
گفت: سیاست راهبردی جمهوری 
اســالمی ایران تعامل با همسایگان 
اســت. بررسی ها نشــان می دهد 
حتــی در دوران برجــام و در اوج 
سیاست نگاه به اروپا، سهم مبادالت 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با 
ایــن اتحادیه، کمتر از میزان مبادله 
با یکی از کشــور های همسایه بوده 

است.
وی بــا تشــریح ظرفیت هــا و 
پتانســیل های موجود در ایران و 
همچنین بازار هایی که در آن سوی 
مرز های کشور وجود دارد، افزود: با 
برنامه ریزی منسجم، هماهنگ و 
راهبردی، می توان حجم صادرات 
و میــزان مبــادالت اقتصادی با 
همســایگان را بــه میــزان قابل 
قبولی رساند. این راهبرد مبتنی بر 
اولویت همسایگان، هم به اقتصاد 
ملــی کمک می کند و هم موجب 
تقویت اقتدار منطقه ای جمهوری 

اسالمی می شود.
وزیر کشــور با بیان اینکه سیاست 
همســایگی امــروز در دنیــا مورد 
توجه قرار دارد، گفت: دیپلماســی 
ســازنده با جهان، اصل اساســی در 
سیاســت خارجی ایران اســت، اما 
در این دیپلماسی، حتماً اولویت اول 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی، 
ابتدا همسایگان است. اولویت های 
بعدی سایر کشور های اسالمی و در 
ســطح بعدی کشور های دوست در 

سایر مناطق هستند.
وحیدی با اشــاره به سیاســت های 
کلی نظام بر اساس سند چشم انداز 
۱۴۰۴، افزود: اسناد باالدستی کشور 
نشــان می دهد توجه و اولویت ایران 
به منطقه بوده اســت؛ هرچند این 
سیاســت در گذشــته آنچنان که 
باید و شــاید مورد توجه جدی قرار 

نگرفته است.
وی خاطرنشــان کــرد: تعامــل با 
کشور های منطقه موجب پیوند های 
عمیــق راهبردی با همســایگان 
خواهد شــد و برقراری امنیت یکی 
از دســتاورد های مهم آن محسوب 

می شود.
وزیر کشــور نشست اســتانداران 
مرزی با ســفرای جمهوری اسالمی 
در کشــور های همســایه را حائــز 
اهمیت و راهبردی دانســت و گفت: 
در راهبرد اول همســایگان، وزارت 
کشور به دنبال تقویت اقتصاد مرزی 
با محوریت بازارچه ها است و در این 
زمینه استانداران از اختیارات کامل 
برخوردار هستند تا پیشرفت پایدار 

مناطق مرزی، محقق شود.

اخبار سیاسی

 معاون وزیر خارجه ایران
 خبر داد؛

کرات  پیشرفت خوبی در مذا
حاصل شده است

معــاون وزیر خارجــه ایران با بیان 
اینکــه روند مذاکرات وین موفقیت 
آمیز بــوده تاکید کــرد: همراهی 
روسیه و چین با موضع ایران روشن 
است و اختالف با طرف غربی است.
علــی باقریتاکید کــرد که روند ما 
در مذاکــرات موفقیت آمیز بوده و 
پیشــرفت خوبی را محقق کردیم و 
این پیشرفت می تواند زمینه سریعی 
برای مذاکرات جدی را فراهم کند.
وی خاطرنشــان کــرد: مذاکرات 
روز های اخیر درخصوص مســائل 
مــورد اختالف بود تا رســیدن به 
توافق را تسریع ببخشیم. همراهی 
روسیه و چین با موضع ایران روشن 
و شــفاف اســت و اختالف با طرف 
غربی اســت.باقری در ادامه گفت 
که صهیونیســت ها تالش دارند که 
در فضای خارج از ســالن مذاکرات 
اخالل ایجاد کنند و بر فضای داخل 
سالن مذاکرات تاثیر بگذارند.معاون 
وزیر خارجه کشــورمان با اشاره به 
اختالف میان موضع انگلیس و اروپا 
تاکید کرد: ایران با اراده خود بر سر 
میز مذاکرات حاضر شــد و مجبور 
بــه این کار نبــود. ما از طرف دیگر 
توقع داریم که طرف مقابل به طور 

منطقی با مذاکرات تعامل کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور؛

 جراحی های عمیق 
در دستورکار دولت

معاون اقتصادی رئیس جمهور 
گفت: ایران به طور جد به دنبال 
لغــو تحریم هاســت، اما در این 
مســیر نباید رودست بخوریم. 
محسن رضایی امروز در مراسم 
روز ملی صــادرات، اظهار کرد: 
صادرات خط مقدم تولید ثروت 
ملت ایران است و بدون آن، ملت 
ایران ثروتمند نخواهند شد. اگر 
در تمام کشورها تجارت بخش 
مهمی از اقتصاد باشــد، در ایران 
تجارت و صادرات تأثیر مضاعفی 
بر تولید ملی دارد.وی گفت: در 
دولت سیزدهم تصمیم جدی بر 
جراحی های عمیق داریم و البته 
این جراحی ها باید عمیق و فنی 
باشــد که ما این کار را از حوزه 
تجارت شــروع کردیم.رضایی 
تاکیــد کرد: قبــل از انقالب ما 
را عقــب نگه داشــتند و بعد از 
انقــالب هم ما را ظالمانه تحریم 
کردند پــس االن باید در زمان 
محدود کارهــای بزرگ انجام 
دهیــم اما این موضــوع را باید 
با در نظــر گرفتن همه جوانب 
صورت دهیم.وی ادامه داد: البته 
جراحی در یارانه ها، انرژی و نظام 
بانکی هم آغاز شده که در آینده 

ابعاد آن مشخص خواهد شد.

کشورهای عربی منطقه می شود؟ رئیسی عازم 

کرات موشکی ایران و عربستان  خبرهای امیدوارکننده از مذا
 همسایگان در اولویت روابط 
خارجی ایران قرار دارند. این 
ابراهیم  شاه بیت ســخنان 
رئیسی و وزیر خارجه دولت 
ســیزدهم درباره سیاست 
خارجی ایران در آغاز به کار 
دولت بوده اســت. حاال خبر 
رســیده که ایران پیشنهاد 
برگزاری نشست مشترکی 
با حضور کشــورهای حوزه 
خلیج فارس و تهران را مطرح 
کرده که این پیشنهاد مورد 
موافقت پوتین و مکرون نیز 

قرار گرفته است.
روزنامــه الجریــده کویت 
از تالش هــای منطقه ای و 
بین المللــی برای برگزاری 
نشستی با حضور کشور های 
حوزه خلیج فارس و ایران خبر 
داده و نوشــته »تالش های 
منطقه ای و بیــن المللی با 
تایید رئیس جمهور روسیه 
و فرانســه بــرای برگزاری 
نشستی با حضور کشور های 
حوزه خلیــج فارس و ایران 
در جریــان اســت. بــا این 
حــال چالش اصلــی، آغاز 
گفتگو هــای متوقف شــده 
میان تهران و ریاض است.«

یک منبع دیپلماتیک ایرانی 
نیــز از وجــود تالش های 
منطقه ای و بین المللی برای 
برگزاری نشست خلیجی-

ایرانــی خبــر داده و گفته 
که قرار اســت کشــور های 
حوزه خلیج فارس میزبانی 
ایــن نشســت را برعهــده 
داشــته باشــند. این منبع 
دیپلماتیک به الجریده گفته 
که پیشــنهاد برگزاری این 
نشســت از سوی علی باقری 
کنی مذاکره کننده ارشــد 
ایران در ســفر هفته گذشته 
به مســکو پایتخت روسیه 
پیــش از از ســرگیری دور 
جدید مذاکرات هســته ای 
وین مطرح شــده است. به 
گفته این منبع دیپلماتیک 
مقام های روسیه با پیشنهاد 
ایــران موافقت کرده و وعده 

داده اند که سرگئی الوروف 
وزیــر خارجه روســیه در 
جریــان دیدارهایــش بــا 
مقام های کشــور های عربی 
حــوزه خلیــج فــارس در 
نشست عربی-روسی که قرار 
است در سطح وزاری خارجه 
در مراکش برگزار شود، این 

موضوع را پیگیری کند.
این طرح موافقت والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه 
را نیز کســب کرده است. به 
ویــژه آنکه این پیشــنهاد 
در راســتای تالش پیشین 
روســیه بــرای تاســیس 
سازمان تامین امنیت خلیج 
اســت که در نشست اکتبر 
۲۰۲۰ شورای امنیت ملی 
ســازمان ملل مطرح شده 
بود. بر اساس این پیشنهاد 
شورای  عضو  کشــور های 
همــکاری خلیــج فارس و 
همکاری های اســالمی در 
این سازمان عضویت دارند.

گفته می شود این پیشنهاد 
موافقــت امانوئــل مکرون 
رئیس جمهور فرانســه که 
اخیــرا از عربســتان دیدن 
کــرده بود را نیــز به همراه 
دارد. مکــرون در این دیدار 
بر اهمیت نقش عربســتان 
و کشــور های حــوزه خلیج 
فــارس برای دســتیابی به 
توافق هسته ای ایران اشاره 
و خواســتار مشــارکت این 
کشــور ها در این گفتگو ها 
شده بود.به گفته این منبع، 

پوتین و مکرون اخیرا در یک 
تماس تلفنی این پیشنهاد را 
بررسی کرده اند و باقری کنی 
به روسیه اطالع داده که سفر 
اخیر شــیخ طحنون مشاور 
امنیت ملی امارات به تهران 
می توانــد حــل اختالفات 
میان ایران و همســایگانش 
را تســهیل ببخشد و تهران 
معتقد اســت که این سفر با 
هماهنگی دیگر کشور های 
حــوزه خلیج فــارس انجام 
شــده و یــک اقــدام صرف 

اماراتی نبوده است.
مذاکره کننده ارشد ایران در 
این سفر به مسکو گفته بود 
که مهمتریــن اقدام اکنون 
از ســرگیری گفتگو هــای 
ســعودی ایرانی اســت که 
مدتی اســت متوقف شده 
اســت. الجریــده در ادامه 
نوشــته که در صورت نتایج 
مثبــت گفتگو های ایران و 
عربســتان احتماال ابراهیم 
رئیســی به امارات، مسقط 
یا یکی دیگر از کشــور های 
عربی منطقه ســفر خواهد 
کــرد و برگزاری نشســت 
خلیجــی ایرانی می تواند به 
یــک توافق و تفاهم تاریخی 

منجر شود.
نشست امنیتی ایران و 
عربستان درباره برنامه 

موشکی و هسته ای
همزمــان دیروز دوشــنبه 
خبرگــزاری رســمی اردن 
پتــرا گــزارش داد که ایران 

و عربســتان نشست امنیتی 
در امــان برگزار کرده اند و در 
این نشســت طرفین درباره 
موضوعات مختلف از جمله 
برنامه هســته ای و موشکی 
ایران گفتگو شــده اســت. 
خبرگزاری اردن روز دوشنبه 
از پایان نشست گفت وگوی 
امنیتی میان ایران و عربستان 
سعودی خبر داد و گفت که 
این نشســت با مشــارکت 
کارشناســان دو کشــور در 
پایتخت این کشــور برگزار 

شده بود.
بــر اســاس این گــزارش، 
پژوهشــگاه عربــی ویــژه 
مطالعــات امنیتی که مقر 
آن در اردن اســت میزبــان 
این نشســت بود. به نوشته 
ایــن  اردن  خبرگــزاری 
نشســت بر »کاهش تهدید 
موشــک ها و مکانیسم های 
پرتــاب، اقدامات فنی برای 
اعتمادسازی میان طرفین به 
ویژه درباره برنامه هسته ای 
ایــران و همکاری در زمینه 
ســوخت هســته ای و دیگر 

محورها« متمرکز بود.
»ایمــن خلیــل« رئیــس 
پژوهشگاه مطالعات امنیتی 
با اشاره به حاکم بودن احترام 
متقابل بر فضای این جلسه 
آن را نشان دهنده تمایل دو 
طــرف برای توســعه روابط 
و تقویــت ثبــات منطقه ای 
دانسته و گفته به زودی میان 
طرفین جلسات بیشتری به 

منظور پیگیری توصیه های 
مطرح شــده در نشســت و 
نیز تدویــن جزئیات برگزار 

خواهد شد.
پژوهشــگاه عربــی ویــژه 
مطالعــات امنیتی از معدود 
مراکــز در منطقــه غــرب 
آسیاســت کــه در زمینــه 
ســالح های کشتار جمعی، 
عــدم اشــاعه هســته ای و 
مســایل مربــوط به امنیت 

هسته ای کار می کند.
تاکنــون چهــار دو گفتگو 
میــان ایران و عربســتان به 
میزبانی بغداد برگزار شــده 
اســت. مصطفی الکاظمی 
نخســت وزیر عراق مبتکر و 
میانجی گفتگو های ایران و 
عربستان بوده است. طرفین 
تالش می کنند از طریق این 
گفتگو ها ضمن اعتمادسازی 
برخی از مشــکالت خود در 
منطقــه را نیــز حل و فصل 
کننــد. جنگ یمن و برنامه 
هسته ای و موشکی ایران از 

جمله این مسائل است.
شــورای عالــی امنیت ملی 
مســئولیت ایــن گفتگو ها 
را برعهــده دارد و نماینــده 
این شــورا در این گفتگو ها 
حضــور دارد. رئیس ســتاد 
کل نیرو های مسلح نیز خبر 
دیــدار نماینــدگان ایران و 
عربســتان در اردن را تایید 
و از پیشرفت مذاکرات خبر 
داده اســت. باقــری دیدار 
بــا مقام هــای اماراتی را نیز 
تاییــد کــرد و اعالم کرد در 
ایــن دیدار ها تــا حدودی 
ســوءتفاهم ها برطرف شده 
اســت.حاال کــه نشســت 
مشــترک ایران و عربستان 
برگزار و به گفته مقام ایرانی 
نتایج آن مثبت بوده است می 
توان انتظار داشت به زودی 
رئیس جمهــور ایران عازم 
کشــورهای عربــی منطقه 
شــود و مقدمــات برگزاری 
نشســت خلیجی ایرانی نیز 

فراهم شود.

رئیس جمهور:

کشور وضعیت قابل قبولی دارد کاالهای اساسی و دارو در  ذخایر 
رئیس جمهور در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: ذخایر کافی کاالهای اساسی و دارو به 
مرحله اطمینان بخشی رسیده و این ذخایر همواره 

مورد توجه باشد و همین مسیر ادامه یابد.
 در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
یکشــنبه شــب به ریاست آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی، برگزار شد موضوعات مهم اقتصادی کشور 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در ایــن جلســه گزارش های جداگانــه ای درباره 
وضعیت خوب و قابل قبول ذخایر کاالهای اساسی 

و دارو در کشــور از جمله در بنادر و کشــتی های 
تجاری در حال ورود به کشور که حاصل تمهیدات 
الزم از جملــه تخصیــص به هنــگام ارز مورد نیاز 

است ارائه شد.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به لزوم تســریع 
در ترخیص و توزیع کاالهای اساســی تاکید کرد: 
ذخایــر کافی غذای مردم کــه به مرحله اطمینان 
بخشــی رسیده است باید همواره مورد توجه باشد 

و همین مسیر ادامه یابد.
آیت اهلل رئیسی از حمایت های بیشتر دولت از تامین 

داروی مورد نیاز بیماران به عنوان اقدامی مســتمر 
و ضروری یاد کرد و از مســئوالن دســت اندرکار از 
جمله وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و 
بانک مرکزی خواســت در سریع ترین زمان ممکن 
از تقویت ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند چرا 
کــه صیانت از جان و تامیــن نیازمندی های مردم 

همواره از دغدغه های دولت است.
در این جلسه همچنین گزارشی از وضع منابع مالی 
صندوق توسعه ملی ارائه و مقرر شد از منابع موجود 
در جهت تامین نیازهای بخش تولید استفاده شود.

گزارش
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3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

اخبار ویژه

تذکر به وزارت مسکن 
 بابت بالتکلیفی 

ک سامانه امال
یک نماینده مجلس با اشــاره به 
اینکه یکی از دالیل عدم استقبال 
از سامانه امالک و اسکان کشور، 
ضعف اطالع رسانی است، گفت: 
متأسفانه شــاهد عدم پیشرفت 
ایــن ســامانه هســتیم.اقبال 
شــاکری  دربــاره فرآینــد ثبت 
اطالعــات ســکونتی و مالکیتی 
هم وطنــان در ســامانه امالک 
و اســکان گفــت: ایــن فرآیند 
ضــروری و حائــز اهمیت برای 
برنامه ریزی های حوزه مســکن 
هنوز درحال اجراســت، اما هنوز 
همه مردم در این ســامانه اقدام 
به ثبت اطالعات ســکونتی خود 
نکرده اند.نماینده مردم تهران با 
تشریح روند تکمیل اطالعات در 
ســامانه مذکور گفت: بخشی از 
اطالعات مــورد نیاز جهت ثبت 
در ســامانه ملی امالک و اسکان، 
از دســتگاه های اجرایی کشــور 
دریافت می شــود و وزارت راه به 
راستی آزمایی اطالعات دریافتی 
و خوداظهــاری می پردازد. این 
دســتگاه ها بنــا بر درخواســت 
راه وشهرســازی موظف  وزارت 
هســتند، اطالعــات مورد نیاز را 
در اختیار سامانه امالک و اسکان 
قرار دهند و درغیر این صورت با 
پیگیری قضائــی و اعمال قانون 
مواجه می شوند.بخش دیگری از 
اطالعات موردنیاز سامانه امالک 
و اســکان، از طریق خوداظهاری 
هم وطنــان تکمیــل می گردد؛ 
دولت بایســتی با اطالع رســانی 
مناسب و توضیح ثمرات تکمیل و 
نهایی شدن ثبت اطالعات در این 
سامانه، مردم را به ثبت اطالعات 
خود در این سامانه تشویق کند. 

 قیمت مصوب شیرینی 
شب یلدا اعالم شد

رئیــس اتحادیه قنــادان تهران 
گفت: علی رغــم افزایش قیمت 
مــواد اولیــه، قیمت شــیرینی 
برای شــب یلدا افزایشی ندارد.
علــی بهرمنــد گفــت: قیمت 
شــیرینی مصوبه تیرماه امسال 
اســت و افزایــش قیمتــی تابه 
امــروز نداشــته ایم.او ادامه داد: 
بــر این اســاس قیمــت عرضه 
هــر کیلوگرم شــیرینیِ تر برای 
واحد هــای درجــه یک ۷۸ هزار 
تومــان و در واحد های درجه دو 
۶۰ هزار تومان اســت، همچنین 
قیمت شــیرینی زبان و پاپیونی 
هم بــرای واحد های درجه یک 
۶۵ هزار تومان و برای واحد های 
درجه دو ۵۰ هزار تومان اســت.  
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، 
شیرینی و کافه قنادی بیان کرد: 
قیمت کیک یزدی با همان قیمت 
مصوب تیرماه بــرای واحد های 
درجــه یــک ۴۹ هــزار تومان و 
برای واحد هــای درجه دوم ۳۹ 
هزار تومان تعیین شده است.  او 
گفت: برخی از شــیرینی ها مانند 
دســر، چون مدل و تنوع زیادی 
دارند و در اشــکال مختلف تهیه 
می شوند قیمت باالیی دارند، ولی 
شــیرینی هایی مانند تر و خشک 

قیمت مصوب است.

وزیر صمت با بیان اینکه روابط تجاری باید از حالت دولت - دولت خارج شود، 
گفت: ایجاد ســکوهای تولید کاالهای ایرانی در کشــورهای دیگر در دســتور 
کار اســت. ســید رضا فاطمی امین در مراســم روز ملی صادرات، اظهار کرد: 
سیاستگذاری برای صادرات بسیار مهم است و اگر این سیاستگذاری نادرست 
باشــد تا مدت ها سیاســتگذاری های غلط ادامه خواهد یافت. ترازهای اشتغال، 
آب و ســرمایه گذاری و مواردی از این دســت هستند که برای سیاست گذاری 
در حوزه صادرات باید لحاظ شــوند.وزیر صمت افزود: هدفگذاری افزایش پنج 
میلیارد دالری در حوزه صادرات در حال تحقق است اما بخش عمده آن متانول 
است که نباید این رویه تداوم یابد و باید از صادرات این چنینی عبور کرده و به 

ســمت صادرات کاال با ارزش افزوده باال برویم.وی ادامه داد: در ســال جاری دو 
ماه برگزاری روز ملی صادرات را عقب انداختیم تا معیار انتخاب صادرکنندگان 
نمونــه را تغییــر داده و برخی از شــاخص ها را اعمــال کنیم. این معیارها برای 
انتخاب صادرکننده نمونه برای سال آتی تغییر و صادرات کاالی ارزش افزوده 
و دانش بنیان نقش مهمی در انتخاب صادرکنندگان نمونه خواهد داشت.وزیر 
صمت تصریح کرد: در حال حاضر اکثر روابط تجاری ایران با کشورهای دنیا به 
صورت دولت با دولت است که باید تبدیل به کسب و کار شود تا از این طریق 
رابطه اقتصادی مستحکم تری داشته باشیم.فاطمی امین گفت: ایجاد سکوهای 

تولید کاالهای ایرانی در سایر کشورها در دستور کار است .

وزیر صمت: 

روابط تجاری باید از حالت دولت - دولت خارج شود

خبر ویژه

رئیس سازمان  برنامه و بودجه به همراه برخی مدیران به تشریح ابعاد بودجه پرداخت

گرانی طبیعی است
طبق رســم هر ســاله یــک روز پس 
از ارائــه الیحــه بودجه بــه مجلس،  
ســازمان برنامه و بودجه در نشستی 
خبــری با حضور رئیس ســازمان به 
همراه برخی مدیران به تشــریح ابعاد 
بودجه پرداخت. در ابتدای این نشست 
مســعود میرکاظمی -رئیس سازمان 
برنامه و بودجه - با اشــاره به وضعیت 
منابــع غنــی ایران گفت که علی رغم 
تمــام این امکانات این موضوع مطرح 
اســت که چرا اوضاع اقتصادی مردم 
مناســب نیست و چند دهک وضعیت 
مناســبی ندارند، چرا رشد اقتصادی 
آن طور که هدف گذاری شــد محقق 
نشــده یا بیکار دو رقمی اســت وقتی 
که هــدف گذاری ها به گونه ای دیگر 
بوده اســت.وی گفــت: وقتی اهداف 
کالن محقق نمی شــود نمی دانم باید 
از چه کسی سوال کنیم یا مورد سوال 
قرار دهیم پس بودجه باید پاســخگو 
باشــد و اهداف را پوشش دهد، بر این 
اســاس جهت گیــری بودجه ۱۴۰۱ 
رفتن به ســمت پاسخگویی است.در 
ادامه این نشست رئیس سازمان برنامه 
و بودجه به ســواالت خبرنگاران پاسخ 
داد.میرکاظمی در پاســخ به سوال در 
رابطــه بــا جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در 
ســال آینده و چگونگــی هزینه کرد 
منابــع ناشــی از آن که حداقل ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان اســت توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت که دولت برای ســال 
جاری هشــت میلیــارد دالر ظرفیت 
اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته 
اســت و این تمام شــده و برای نیمه 

دوم سال امکان استفاده نداشته است 
ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم 
فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را 
بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله 
به آن اضافه کرد گفت: ارز ۴۲۰۰ یک 
نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم 
گرفت بر این اساس در حال حاضر هم 
ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی 
اســت و برای سال بعد شفاف خواهد 
شد.وی با بیان اینکه زمانی که دولت را 
تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی 
بیــن ۳۰ تا ۷۰ درصد از ســقف خود 
پایین تر بود ادامه داد: بر این اســاس 
باید این ذخایر تکمیل می شد ولی در 
مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول 
نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش 

تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق 
افتــاده و دیگر افزایش تند قیمت در 
بــازار جهانی که برخــی اقالم مانند 
روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم 
ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دالر 
افزایــش پیدا کند در حالی که چینن 
مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال 
تعیین تکلیف می شد.وی همچنین با 
اشــاره به اینکه تورم و افزایش قیمت 
کاال بعــد از حــذف ارز ۴۲۰۰ را رد 
نمــی کنیم گفت: بــه هر صورت این 
افزایــش قیمت بــا توجه به انتظارات 
تورمی طبیعی اســت ولی باید توجه 
داشــت که در حال حاضر هم برخی 
کاالیی که مستقیم یا غیر مستقیم از 
ارز ۴۲۰۰ اســتفاده می کنند مطابق 
با نرخ ترجیحی نیســت و دلیلی ندارد 
ارز در بازار بریزیم و دالالن و واسطه ها 

از آن سواستفاده کنند.
مبلغ جدید یارانه چقدر است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه 
با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز 
۴۲۰۰ و حمایــت از دهک های پایین 
حــدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیش بینی 
شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف 
ارز ۴۲۰۰ احتمــاال بیــن ۹۰، ۱۰۰ تا 
۱۲۰ هزار تومان در دهک های پایین 
متغیر خواهد بود.به گفته میرکاظمی، 
جریان به نحوی خواهد بود که قدرت 
خرید حدود پنج دهک پایین افزایش 
یافته و دهک های باال که سرانه مصرف 
باالتــری دارند پول بیشــتری خرج 
خواهنــد کرد.وی این را هم گفت که 
در حال حاضر ۸۵ میلیارد دالر یارانه 
پنهان پرداخت می شــود که عمده آن 

را پردرآمدها مصرف می کنند .

رئیس اتاق ایران اعالم کرد؛

توقف ۳0 ساله صادرات ایران
رئیس اتاق ایران گفت: طی ۳۰ سال گذشته ایران 
از نظر صادرات رشــدی نداشته در حالی که ترکیه 
۷ برابر و مالزی ۳ برابر افزایش صادرات داشــته اند. 
غالمحســین شــافعی در مراسم روز ملی صادرات، 
اظهار کرد: صادرکنندگان نمونه ســه ســال اخیر 
وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته داشته و صادرات 
با مشقت، مرارت و با نامهربانی و برخورد اهانت آمیز 
مواجه بوده اســت.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: 
در ســی ســال قبل از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم 

صادرات را مقایســه کنیم، ایران در صادرات رشــد 
نداشــته اســت؛ این در حالی است که در این سی 
ســال صادرات ترکیه هفت برابر و مالزی ســه برابر 
افزایش داشــته و در عین حال، بیشــتر از نیمی از 
صادرات کشور صادرات نفت بوده و بخش عمده ای 
از ۵۰ درصد باقیمانده نیز خام فروشــی بوده است. 
از نظــر درجه اعتبــار بازار بین المللی و در زنجیره 
ارزش جهانی، جایگاه مناســبی نداریم. رئیس اتاق 
ایران گفت: اگر صادرات از رشــد مناسب برخوردار 

نبوده و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد ایران با چالش 
مواجه خواهد شــد.به گفته شافعی، علیرغم نقش 
آفرینی شرکت های دانش بنیان در اقتصاد جهان، 
سهم شــرکت های دانش بنیان ایرانی در صادرات 
تنها یک تا ۱.۵ درصد است. رئیس اتاق ایران افزود: 
صادرات در اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
مظلوم ترین بخش بوده و از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶ 
میلیارد دالر منابع صندوق اســتفاده شده که سهم 

بخش خصوصی تنها ۱۰ میلیارد دالر بوده است.

وصول بخشی از 
 مطالبات ایران 

از عراق
رئیس اتاق مشــترک ایران و 
عراق گفت: مقرر شده بخشی 
از مطالبــات برای خرید اقالم 
مورد نیاز از طریق عراق هزینه 
شود که در این راستا قسمتی 
از مطالبات وصول شده و روند 
وصول ادامــه دارد.یحیی آل 
اســحاق با بیان اینکه برخی از 
رســانه ها اعالم کردند که کل 
مطالبات ایران از عراق وصول 
شده که این خبر صحت ندارد، 
اظهــار کرد: مطالبات ایران از 
عراق در محدود ۵ تا ۷ میلیارد 
دالر اســت کــه عمــده این 
مطالبات به فروش و صادرات 
گاز و برق به این کشور مربوط 
اســت.رئیس اتــاق بازرگانی 
مشــترک ایران و عراق افزود: 
با توجه به پیگیری های انجام 
شــده، بانک های مرکزی دو 
کشور موافقت نامه ای مبنی بر 
هزینه کرد بخشی از مطالبات 
بــرای خرید اقالم مورد نیاز از 
طریق عــراق منعقد کرده اند 
که در همین راســتا بخشی از 
مطالبات از عراق وصول شــده 
و روند وصــول ادامه دارد.آل 
اسحاق گفت: همچنین مقرر 
شده بخشــی از مطالبات نیز 
به صورت اســکناس به ایران 

پرداخت شود. 

بررسی تاثیر الیحه 
بودجه روی بورس

یک تحلیل گر بازار ســرمایه 
ضمن بررســی تاثیــر الیحه 
بودجه روی این بازار اظهار کرد: 
بــه طور کلی تعداد نمادهایی 
که از الیحه بودجه سال آینده 
تاثیر مثبت می گیرند بســیار 
بیشــتر از نمادهایی است که 
تاثیــر منفــی می گیرند، اما 
متاســفانه بازار ســرمایه در 
شــرایطی اســت که به اخبار 
منفی وزن بیشتری می دهد و 
از نظــر روانی نیازمند حمایت 
است، بنابراین قیمت گاز حتما 
باید در مجلس شورای اسالمی 
اصالح شــود.ولید هالالت ، با 
اشــاره به الیحه بودجه ســال 
آینده که روز گذشــته تقدیم 
مجلس شــورای اسالمی شد 
اظهــار کــرد: به طور کلی و به 
غیــر از یک الی دو مورد الیحه 
بودجه به نفع بازار سرمایه بوده 
و ســرمایه گذاری در بازارهای 
مــوازی را ســرکوب می کند. 
برای مثــال معافیت مالیاتی 
کــه روی ســپرده های بانکی 
اشخاص حقوقی بود لغو شده 
است و همین موضوع می تواند 
تمایل این اشخاص به سرمایه 
گــذاری در بازار ســرمایه را 

بیشتر کند.
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کوتاه از انرژی

بین الملل

در نشست تخصصی 
ح شد؛ پتروپاالیشگاه ها مطر

عرضه اسناد فنی 
 پتروپاالیشگاه ها 
به جوامع علمی

بــا توجــه بــه اهمیــت بحث 
پتروپاالیشگاه ها و لزوم عبور از 
خام فروشی نفت، نشست ارزیابی 
پتروپاالیشــگاه ها  اقتصــادی 
در اقتصاد ایران بوســیله گروه 
تحلیلی پتروپال دانشــگاه امام 
صادق برگزار شد و کارشناسان 
ایــن حوزه بــه بیــان نظرات 
خود درباره پتروپاالیشــگاه ها 
و مشــکالت حکمرانی صنعت 
نفــت کشــور پرداختنــد.در 
ابتدای نشســت مهدی نعمتی، 
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز و 
پتروشیمی رضوی اظهار داشت: 
پتروپاالیشگاه به زبان ساده یعنی 
تلفیق پاالیشگاه و پتروشیمی. 
یعنی یک پاالیشــگاه از طرفی 
نفــت خام را بگیــرد و الفین و 
ســایر فراورده های شیمیایی را 
بدهد.وی افزود: شــاخصی در 
دنیا وجود دارد به نام شــاخص 
و  پتروشــیمی  همبســتگی 
پاالیشــگاه که هرچه بیشــتر 
باشــد، درصد بیشتری از نفت 
خام به مواد پتروشمیایی تبدیل 
می شــود و هرچه پایین تر باشد 
تکنولــوژی ضعیف تری وجود 
دارد. بــه طور مثال پاالیشــگاه 
آبــادان ما که حدود یک ســوم 
آن بــه ماده کم ارزش نفت کوره 
تبدیل می شود که حتی قیمت 
آن از نفت خام هم پایین تر است. 
هرچه پاالیشــگاه پیشرفته تر 
باشــد به ســمت نفــت کوره 
صفــر درصد می رود، کما اینکه 
متوسط نفت کوره آمریکا حدود 
۳ درصد می باشد.نعمتی ادامه 
داد: اینکه گفته می شــود عصر 
نفــت رو به اتمام اســت ممکن 
است با وجود تنوع سبد سوختی 
و انرژی های تجدیدپذیر حرف 
درســتی باشــد اما نیاز دنیا به 
مــاده و مواد شــیمیایی هیچ 
وقــت کاهش پیــدا نمی کند. 
بنابــر این عصــر نفت به معنای 
سوخت ممکن است تمام شود 
ولی به معنای پتروشیمی تمام 
نمی شــود.در ادامه نشســت 
محمد ابراهیمی، عضو ســابق 
هیئــت مدیره تاپیکو گفت: آن 
چیزی که دنیا، به خصوص پس 
از کرونــا به ســمت آن می رود 
ایــن اســت که از پاالیشــگاه 
ســوخت محور عبــور کند و 
به ســمت پتروپاالیشــگاه به 
مفهــوم CTC یا همان تبدیل 
مســتقیم نفت خــام به مواد 
شــیمیایی برود. بر اساس این 
گــزارش همیــن االن ۳ الی ۴ 
واحد از این پتروپاالیشــگاه ها 
در چین در حال احداث اســت 
و عربســتان و اندونــزی هم به 
این سمت رفته اند. عضو سابق 
هیئت مدیــره تاپیکو با تأکید 
بــر اینکــه تعریــف داخلی از 
پتروپاالیشــگاه باید مشخص 
شــود، افزود: این سوال باید از 
کسانی که در داخل می خواهند 
پتروپاالیشگاه بسازند پرسیده 
شــود که دقیقاً مقصود شما از 

پتروپاالیشگاه چیست؟

روند صعودی نفت 
گرفت شتاب 

قیمت نفت در معامالت دیروز  
بــازار جهانی با بهبود ریســک 
پذیــری ســرمایه گذاران در 
پــی کاهش نگرانی ها نســبت 
بــه تبعــات شــیوع واریانت 
اُمیکــرون، به رونــد صعودی 
خــود ادامه داد.بهای معامالت 
نفت برنت ۹۴ سنت معادل ۱.۳ 
درصد افزایــش یافت و به ۷۶ 
دالر و ۹ ســنت در هر بشــکه 
رســید. نفت برنت روز جمعه 
یــک درصد صعــود کرده بود.
بهای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا یک دالر و 
پنج ســنت معادل ۱.۵ درصد 
افزایــش یافــت و به ۷۲ دالر و 
۷۲ ســنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز جمعه 
یک درصد افزایش داشــت.هر 
دو شــاخص هفتــه گذشــته 
حدود هشــت درصــد صعود 
کرده بودند که نخســتین رشد 
هفتگــی در ۷ هفته گذشــته 
بود و بیش از نیمی از ریزشــی 
که پــس از اعالم شناســایی 
واریانت جدید اُمیکرون در ۲۵ 
نوامبــر متحمل شــده بودند، 
جبــران کردند.تاتســوفومی 
اوکوشــی، اقتصاددان ارشــد 
شــرکت "نومورا سکیوریتیز" 
اظهــار کرد: اکنون که شــدت 
بیماری زایــی اُمیکرون کمتر 
دیده می شود، حس آسودگی 
خاطــر فزاینده ای وجود دارد. 
توجه بازار به اقدام بعدی اوپک 
پالس معطوف شــده اســت.
دانشــمندان آفریقای جنوبی 
روز جمعه اعــالم کردند هیچ 
نشانی نمی بینند که اُمیکرون 
بیماری زایی شدیدتری  باعث 
می شود. این در حالی است که 
مقامــات برنامه هایــی را برای 
عرضه واکســن های بوستر در 
پی نزدیک شــدن آمار ابتالی 
روزانــه بــه رکورد بــاال اعالم 
بهداشــتی  کردند.مقامــات 
انگلیس روز جمعه اعالم کردند 
واکسن های بوستر کووید ۱۹ 
ایمنی در برابر بیماری مالیمی 
که واریانت اُمیکرون ایجاد می 
کنــد، را به میزان قابل توجهی 
تقویت می کنند.سرمایه گذاران 
به دقت تحوالت نشست بعدی 
وزیــران اوپک پالس در چهارم 
ژانویــه را دنبــال می کننــد. 
تولیدکنندگان این گروه اوایل 
مــاه میالدی جــاری موافقت 
کردند به سیاســت فعلی برای 
افزایش تولید ماهانه ادامه دهند.
وزیــر نفت عراق روز یکشــنبه 
اعــالم کرد انتظــار دارد اوپک 
در نشست بعدی خود سیاست 
فعلی افزایش تدریجی تولید به 
میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز 
در هــر ماه را ادامه دهد.بازار به 
اطالعیه وزارت انرژی آمریکا که 
روز جمعه منتشر کرد و از فروش 
۱۸ میلیون بشکه نفت از ذخایر 
نفت استراتژیک در ۱۷ دسامبر 
 خبــر داد، واکنــش چندانــی 

نشان نداد. 

نفت و انرژی 4

وزیر نیرو خبر داد ؛

آغاز طرح سه ساله شورای جهاد آبرسانی 
در روستاها

وزیــر نیرو با اشــاره بــه اقدامات 
بســیجیان متخصص صنعت آب و 
برق، از آغاز برنامه سه ساله شورای 
جهاد آبرســانی در روســتاها خبر 
داد.علی اکبر محرابیان در همایش 
سراســری رده های مقاومت بسیج 
صنعت آب و برق، با اشــاره به آغاز 
فعالیت شورای جهاد آبرسانی اظهار 
کرد: این شــورا در چارچوب برنامه 
ســه ســاله با اســتفاده از ظرفیت  
گروه هــای جهادی کــه عمدتاً از 
بسیجیان تشکیل شده، یک حرکت 
سراســری و عظیمی را در روستاها 
شــروع کرده است.وی با بیان اینکه 
بایــد حرکــت ایثارگرانه و جهادی 
را در آبرســانی و برق رسانی شروع 
کنیــم، تصریح کرد: در موضوع آب 
و برق باید حرکت های جهادی را با 
کمک متخصصان به ویژه بسیجیان 
آغــاز کنیم و برای تامین دو کاالی 

مهــم آب و بــرق غفلــت نکنیم.
محرابیان با اشــاره به آغاز اقدامات 
عظیــم وزارت نیرو در چندماه اخیر 
گفــت: معتقــد به اجــرای برنامه 
ارائه شــده به مجلس هســتیم و به 
هیچ وجه بهانه های مختلف از جمله 

تحریم را قبول نداریم.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: صنعت 
آب و برق بیش از ۵۷ درصد صادرات 
خدمات فنی مهندســی را بر عهده 
دارد.محرابیان با بیان اینکه بســیج 
گرانبهاترین میراث امام )ره( است، 
اظهار کرد: بســیج هدیه و میراثی 
ارزشــمند اســت که با نوآوری امام 
خمینــی )ره( تاســیس و الگویی 
ایثارگرانــه کــه در ســطح ایران و 
جهان نمایان شــد. در ســال های 
اخیر تفکر بسیج با نام های مختلف 
در مقابل استکبار حرکت و اقدامات 

تاثیرگذاری را شروع کرده است. 

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران :

سهم سی ان جی در سبد سوخت خودرو 
به ۳0 درصد می رسد

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران از افزایش ســهم ســی ان جی 
در ســبد خودرو به ۳۰ درصد تا افق 
۱۴۰۴ خبــر داد.رضــا کاظم نژاد با 
اشــاره به اهمیت امضای قرارداد ۴۵ 
هزار خودروی دوگانه ســوز تاکسی و 
وانت بین شرکت ملی پخش و ایران 
خودرو اظهار کرد: این امر اقدام مهمی 
بود کــه در بخش تولید کارخانه ای 
خودروهــای دوگانه ســوز در دولت 
ســیزدهم برای نخستین بار این گام 
برداشــته شد.به گفته وی درصورت 
بسترسازی مناســب، انعقاد چنین 
قراردادهایــی در اولویت برنامه های 
شرکت ملی پاالیش و پخش خواهد 
بود تا با حمایت شــرکت مذکور روند 
تولید و تبدیــل خودروهای دوگانه 
ســوز شتاب بیشــتری بگیرد.مدیر 
پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملی 

پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی 
ایــران افزود: درحال حاضر ســهم 
ســی ان جی در سبد سوخت کشور 
۲۱.۲ درصد معــادل مصرف روزانه 
۲۲.۴ میلیون مترمکعب سی ان جی 
بوده که براســاس افق تعریف شــده 
در ســال ۱۴۰۴ مقرر شــده است تا 
مصرف ســی ان جی در بخش حمل 
و نقــل )خودروهای ســبک( به ۳۰ 
درصــد افزایش یابد. مدیر پژوهش و 
فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایــران در ادامه 
توضیح داد: افزایش سهم سی ان جی 
در سبد سوخت خودرو مستلزم این 
است که قیمت سوخت اصالح شود و 
با مابه التفاوتی که بین قیمت سوخت 
مایع و بنزین ایجاد می شود، مشوقی 
برای طیف بازار مصرف و افزایش اقبال 
عمومی برای توسعه هرچه بیشتر این 

سوخت فراهم شود. 

جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می دهد

دو سناریو برای تحقق فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت
 جزئیات منابع بودجه دولت 
در سال آینده نشان می دهد 
کــه  واگــذاری  دارایی های 
ســرمایه ای را حــدود ۴۰۸ 
هــزار میلیــارد تومان پیش 
بینی کرده اســت که نسبت 
بــه ۳۹۵ هزار میلیارد تومان 
بودجه سال جاری حدود ۱۳ 
هزار میلیاردی افزایش دارد.
ایــن در حالی اســت که در 
بخش واگــذاری دارایی های 
سرمایه ای ۳۸۱ هزار میلیارد 
تومان مربوط به منابع حاصل 
از فروش نفت و فرآورده های 
نفتی است و از مابقی حدود ۲۶ 
هــزار میلیارد تومان به منابع 
حاصــل از فروش و واگذاری 
امــوال منقــول و غیرمنقول 
و ۵۰۰۰ میلیــارد تومــان به 
واگــذاری طرح های تملک 
دارایی سرمایه ای اختصاص 
دارد.دولــت در الیحه بودجه 
سال گذشــته درآمد نفت و 
فرآورده هــای آن را حــدود 
۲۰۰ هــزار میلیــارد تومان 
پیــش بینی کــرده بود که با 
دالر حــدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان، هر بشــکه متوســط 
۴۰ دالر و فــروش روزانه ۲.۳ 
میلیون بشــکه مصوب شد و 
در مجمــوع واگذاری دارایی 
ســرمایه ای بــه ۳۹۵ هــزار 

میلیارد تومان رسید.

اعداد و ارقام منطقی است
محمــد خطیبــی - نماینده 
ســابق ایران در اوپک در این 
رابطه گفت: دو ســناریو برای 
این مســاله وجود دارد، اول 

اینکــه تحریم هــا ادامه پیدا 
کند، که به نظر می رســد که 
الیحه بودجه نیز بر اســاس 
همین شــرایط فعلی بســته 
شده و ســناریوی دیگر رفع 
تحریم هاســت کــه اگر این 
اتفاق بیفتــد، قطعا صادرات 
بســیار بیش تــر از این عدد 

خواهد بود.
وی افزود: اگر تحریم ها ادامه 
پیدا کند به نظر می رســد که 
شــرایط باید مانند زمان حال 
پیش برود، باتوجه به اینکه به 
آمار متوسط هشت ماهه اخیر 
دسترســی نداریم، نمی توان 
در این رابطه به طور دقیق نظر 
داد، اما اصوال الیحه بودجه بر 
اســاس روال هشت ماه اخیر 

بسته می شود. 
در مجمــوع بایــد گفت اگر 
شــرایط فعلی ادامــه یابد و 
عملکــرد امســال نیز همین 

میــزان بوده باشــد می توان 
نســبت به تحقــق این اعداد  
بود.نماینده ســابق  امیدوار 
ایــران در اوپک با بیان اینکه 
اگر بخواهیــم این اعداد را با 
بودجه سال جاری که توسط 
دولت قبل تنظیم شــده بود، 
مقایسه کنیم، باید بگوییم که 
اعداد و ارقام منطقی تر در نظر 
گرفته شده است، تاکید کرد: 
دولت قبل ۲.۳ میلیون بشکه 
را در نظــر گرفــت که محقق 
نشد، همه کارشناسان معتقد 
بودند که این عدد محقق نمی 
شــود و حتی خود دولت نیز 
نســبت به آن امیدوار نبود اما 
بنــا بر دالیلی ایــن عدد در 

بودجه لحاظ شد.
به گفته وی رقم صادرات فعلی 
نصف رقم الیجه بودجه قبلی 
بوده و از این نظر وابســتگی 
بــه  صــادرات نفت نصف می 

شــود. به نظر می رســد که 
الیحه بودجه امســال بیشتر 
به ســمت واقعیــت گرایی 
پیش رفته اســت و می توان 
 نســبت بــه تحقــق آن نیز 

امیدوار بود.
همچنین مرتضی بهروزی فر- 
کارشناس ارشد حوزه انرژی 
در ایــن رابطه ، گفت: عددی 
کــه در الیحه بودجه در نظر 
گرفته شده ۱.۲ میلیون بشکه 
صادرات با رقم ۶۰ دالر بوده، 
قیمــت ۶۰ دالر در شــرایط 
حــال حاضر بســیار منطقی 
است و اگر بتوانیم این میزان 
نفــت را به فروش برســانیم، 
این رقم محقق می شــود اما 
برای فــروش نیازمند پیش 
شــرط هایی هستیم.به گفته 
وی اگر برجــام اتفاق بیفتد، 
میزان صادرات تا دو میلیون 
بشــکه نیز پیش خواهد رفت 

و مــی توان به رقمی بیش از 
آنچه مد نظر بودجه اســت، 
دســت یابیم اما مســاله این 
اســت که اگر برجــام نهایی 
نشــود و فشار روی خریداران 
فعلــی افزایش یابد، این عدد 
 مــی تواند بــه راحتی تحقق 

پیدا نکند.
این کارشــناس ارشد حوزه 
انرژی با بیان اینکه با دو مساله 
فروش و برگشــت پول روبرو 
هســتیم، اظهار کرد: یکی از 
دالیل این مساله که گفته می 
شــود در حال حاضر بیش از 
یک میلیون بشــکه نفت را به 
فروش می رسانیم، می تواند 
این باشد که بازار تحت فشار 
قیمت های باالست و خیلی به 
نفع مصرف کنندگان نیست 
کــه  باتوجه به فشــاری که 
روی بــازار وجود دارد، جلوی 

صادرات را بگیرند.



روزنامه اقتصادی صبح ایران

سه شنبه 23 آذر 1400  شماره پیاپی 1992 9w جمادی االول 1443   14 دسامبر 2021 w w . r o o z g a r p r e s s . i r

5بانک و بیمه
اخبار

 در پی انعقاد قرارداد 
 بین بانک تجارت و معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری؛ 

تسهیالت ۸ هزار میلیارد 
ریالی بانک تجارت برای 

 حمایت از تولید 
کار ارائه می شود و 

اولیــن قرارداد عاملیت تســهیالت 
اعطایــی بانکها در چارچوب تبصره 
)۱۸( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشــور بین بانک تجارت و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
به امضا رسید.به موجب این قرارداد 
که طی مراســمی در محل معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
بــه امضــای دکتر هــادی اخالقی 
فیــض آثار مدیر عامــل این بانک و 
دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی 
و فنــاوری رییس جمهور رســید، از 
ســوی بانک تجارت مجموعا ۸۰۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت شامل ۳ هزار 
میلیــارد ریال بر اســاس تبصره ۱۸ 
قانــون بودجه و ۵ هزار میلیارد ریال 
نیز از محل منابع داخلی بانک برای 
اعطای تســهیالت تلفیقی در قالب 
ســرمایه ثابت و سرمایه درگردش به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی معرفی 
شده از سوی معاونت علمی و فناوری 
به بانک در نظر گرفته شــده اســت. 
نــرخ این تســهیالت در مناطق غیر 
برخــوردار ۱۰ درصد و برای ســایر 
مناطق ۱۲ درصد تعیین شده است.

مدیــر عامل بانک تجارت با اشــاره 
بــه تعامــل نزدیــک ایــن بانک با 
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی در 
راســتای حمایت از شــرکت های 
دانــش بنیان گفت: در این راســتا 
بانــک تجارت تاکنــون بالغ بر ۱۳ 
هزار میلیارد ریال تســهیالت و ۳۴ 
هــزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای 
شــرکتهای دانــش بنیان با معرفی 
صندوق نوآوری و شــکوفایی صادر 
کرده و خوشبختانه هیچ یک از این 
تســهیالت و تعهــدات تاکنون به 
مطالبــات منجر نشــده که این امر 
از وجــود ظرفیت های مناســب در 
شرکتهای دانش بنیان حکایت دارد.

هادی اخالقی به حرکت منســجم 
بانک تجارت در توســعه و حمایت 
از شــرکتهای دانش بنیان اشــاره 
داشــت و یادآور شد: بانک تجارت 
تاکنون تفاهمنامه هایی را با شرکت 
ملی نفت، همراه اول، دانشــگاه آزاد 
اســالمی و هلدینــگ خلیج فارس 
برای حمایت از شــرکتهای دانش 
بنیان به امضا رسانده که ارزش این 
تفاهمنامه ها رقمی بالغ بر ۳۰ هزار 
میلیارد ریال است. در همین راستا 
راه انــدازی پارک علم و فناوری در 
کنار کارخانــه نوآوری را در برنامه 
هــای بانــک قــرار داده ایم.وی به 
ظرفیت های بی شــمار حوزه نفت 
برای نوآوری تاکید کرد و افزود: در 
شرایط کنونی نرخ باالی بازدهی در 
این حوزه ها تمایل به سرمایه گذاری 
در این بخش را افزایش داده اســت.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییــس جمهور نیز اظهار امیدواری 
کرد انعقاد این قرارداد مسیر حمایت 
از تولید، کارآفرینی و اشــتغال را در 

کشور هموار کند.

برای حفاظت از دارایی های با ارزش 
مشتریان بانک ها محقق شد؛

 بیمه نامه صندوق امانات
خدمت جدید بیمه پارسیان 

به مشتریان
خدمــت جدید بیمه پارســیان برای 
حفاظــت از دارایــی های بــا ارزش 
مشــتریان بانک ها راهی بازار شد.این 
شــرکت به منظــور اطمینان خاطر، 
آســایش و حفاظــت از دارایی های با 
ارزش مشــتریان و خدمــات بانکی، 
محصــول جدید خود را با عنوان بیمه 
صندوق امانات راهی بازار کرد.براساس 
این گزارش؛ در مرحله اول این طرح، آن 
دسته از مشتریان فعلی بانک پارسیان 
که صندوق امانات بانک را اجاره کرده اند 
و یا مشتریان حقیقی و حقوقی که یکی 
از انواع حساب های فعال نزد شعب بانک 
پارســیان را داشته باشند می توانند از 
این پوشش بیمه ای جهت حفاظت از 
دارایی های باارزش خود که نزد بانک 
پارســیان می باشد محافظت نمایند.

صندوق امانــات بانک ها، محل امنی 
برای نگهداری اشــیای با ارزش اعم از 
پول، انواع سکه، اوراق بهادار، جواهرات، 
انواع چک های بانکی تضمین شــده، 
تمبرها، سفته و غیره متعلق به مشتریان 
بانک اســت و خرید این بیمه نامه می 
تواند به حفظ و نگهداشت دارایی های 
باارزش مشــتریان بانک ها بیانجامد.

عالقــه مندان جهت کســب اطالع از 
شــرایط این بیمه نامــه می توانند به 
شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان 
در سراســر کشــور مراجعه و یا تماس 

حاصل نمایند.

به منظور توسعه درگاه های دسترسی به 
فرایندهای سامانه صیاد انجام می شود؛

ارائه خدمات چک های 
 صیادی از طریق پیامک 

در بانک ملت
دارندگان حساب در بانک ملت می توانند 
از سامانه پیامکی خدمات مربوط به چک 
های صیادی دریافت کنند.این بانک به 
منظور توسعه درگاه های دسترسی به 
فرایندهای ســامانه صیاد، امکان انجام 
عملیات ثبت صــدور / دریافت / انتقال 
چــک های صیاد )چکهای طرح جدید 
بــه رنگ بنفش( را در بســتر پیامک با 
سرشــماره ۱۵۵۶۰۰۱۸ به ترتیب زیر 

فراهم کرده است:
-   ثبت صدور چک با ارسال عدد ۱

-    ثبت دریافت چک با ارسال عدد ۲
-    ثبت انتقال چک با ارسال عدد ۳

 بر این اساس، با ارسال هر یک از اعداد 
به سرشماره مذکور، پیاِم متناسب با هر 
یک از عملیات فوق، از طریق سرشماره 
پوشــش داده شده “BankMellat” به 
مشتری ارسال می شود. در این صورت 
مشــتری بایــد در پاســخ، اطالعات 
درخواســتی را در ردیــف های مجزا 
و در قالــب یک پیامک، به سرشــماره 

۱۵۵۶۰۰۱۸ ارسال کند.

گفت  مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران چهاردهمین سالروز تأسیس این بانک را تبریک 
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایران در 
چهاردهمین ســالروز تأسیس این بانک، در پیامی 
ضمن تبریک این مناســبت مهم ترین برنامه های 
کاری بانک را در دوره جدید فعالیت آن تبیین کرد.
در متن این پیام آمده اســت:»بانک قرض الحسنه 
مهر ایران« توانمند سازی اقشار کم درآمد و نیازمند 
جامعه و همچنین تامین مالی خرد مشتریان عزیز 
بــه منظور رفع نیازهای ضروری آنها را رســالت و 
ماموریت اصلی خویش می داند و با تالش بی دریغ 
و زحمات شبانه روزی همکاران خود برای دستیابی 
به اهداف مطرح شــده و بهبود شــرایط اقتصادی 
جامعه به ویژه در مناطق کمتر بر خوردار و محروم 

کشور گام بر می دارد.
توجــه بــه قابلیت های بالقوه وبالفعل بانک به طور 
حتم جهت گیری خدمت رسانی را به سمت ارتقاء 
مشتری مداری، توسعه سبد محصوالت و سرویس 
های بانکداری الکترونیک بر اســاس ســلیقه و نیاز 
مشــتریان و تنوع بخشــی در طرح های تسهیالتی 
مبتنی بر قرض الحسنه سوق می دهد.وجود نیروی 
انســانی جوان، تحصیلکرده، متعهد و متخصص از 
نقاط قوت بانک قرض الحســنه مهر ایران است که 
بهره مندی از این گنجینه ارزشــمند، سازمانی کار 
آزموده و موفق در مسیر راهبردهای اقتصادی کشور 
را رقم می زند.تدوین سیاست های اعتباری مبتنی 
بر طراحی ابزارهای جدید در حوزه قرض الحســنه، 
توسعه شفافیت سازمانی و ارتقای جایگاه بانکداری 
قرض الحســنه نزد ذی نفعان و پژوهش محوری در 
تصمیم ســازی، تصمیم گیری و تدوین برنامه های 
عملیاتی از جمله راهبردهای بانک قرض الحســنه 
مهر ایران برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در 
افــق ۱۴۰۴ است.توســعه بکارگیری فناوری های 
نوین با هدف افزایش بکارگیری محصوالت خدمات 
الکترونیک بانک نزد مشــتریان و استاندارد سازی 
روش ها و فرآیندهای دریافت خدمات بانکی سبب 
می شــود تا خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به دورافتاده ترین نقاط کشور ارائه و اقشار مختلف 

جامعــه از آثــار و برکات قرض الحســنه بهره مند 
شــوند.از دیگــر الویت های بانــک در افق پیش رو 
»توسعه برنامه های وفاداری و ماندگاری مشتریان 
در ســپهر خدمات بانک« اســت که در این راســتا 
تالش می شــود با راه اندازی باشــگاه مشــتریان و 
ایجاد و توسعه شعب مجازی یک گام به متقاضیان 
و مشــتریان بانک نزدیک تر شــویم.چابک سازی 
ساختار، ارتقای هماهنگی سازمانی و توانمندسازی 
کارکنان از دیگر راهبردهای بانک است که براساس 
آن می کوشیم سازمانی چابک و پیشرو با کارکنانی 
خالق و نوآور برای ارائه خدمات قرض الحســنه به 

جامعه داشته باشیم.
اکنون در آغاز پانزدهمین سال فعالیت بانک قرض 
الحســنه مهرایران، به پشــتوانه سهامداران بزرگ 
خــود و با حمایت هموطنان، مشــتریان و تالش و 
همت مضاعف کارکنان ســاعی، این بانک توانسته 
است با استقبال از خدمات و طرح های تسهیالتی 
متنوع از مرز ۱۱ میلیون نفر مشــتری و پرداخت 
تســهیالت به بیــش از ۱۰ میلیون نفر گذر نماید. 
که این مهم خود نشــان دهنده اســتقبال مردم و 
نیــاز روز افزون جامعه بــه خدمات بانکداری خرد 
و قرض الحســنه است.در همین راستا بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در چشم انداز پیش رو به عنوان 
»بانک مردمی، جامع و هوشمند برای ایران قوی« 
بنا دارد ضمن توســعه طرح های تسهیالتی خود و 
تغییر روند اعطای وامهای قرض الحسنه از معیشت 
محــور به اشــتغال محور به گونــه ای عمل نماید 

تا با ســرلوحه قراردادن مســؤولیت اجتماعی خود 
در توســعه بانکداری اســالمی، خدمات خود را به 
دورترین نقاط ایران عزیز اسالمی به ویژه روستاها 
و مناطق کمتر توســعه یافته توســعه دهد.توسعه 
خدمات بانکداری قرض الحســنه به نقاط مختلف 
کشــور به ویژه مناطق محروم و روســتاها عالوه بر 
تــالش ارکان بانــک یقینا نیازمند حمایت خیرین 
و افراد نیک اندیشــی اســت که همواره در راه خیر 
تــالش نموده انــد؛ در اینجا از این همه خیرین در 
جای جای ایران عزیز تقاضا دارم همچون گذشــته 
بانک قرض الحسنه مهر ایران را برای توسعه عمل 
نیکو و خیر قرض الحسنه با هدف حمایت از اقشار 
نیازمند و توانمندســازی آنها یاری نمایند.۲۲ آذر 
مــاه، چهاردهمین ســالروز تاســیس بانک قرض 
الحسنه مهر ایران را به تمامی سهامداران ارجمند، 
مشــتریان گرامی، اعضــای محترم هیات مدیره و 
کلیــه همکاران عزیز تبریــک عرض میکنم . امید 
آنکه در چشــم انداز پیش رو، در ســایه توجهات 
حضرت حق با حمایت های بیش از پیش سهامداران 
محترم، مشتریان ارجمند و کارکنان کوشا بتوانیم 
بــه اهداف عالیه بانک به ویژه عمل به مســئولیت 
اجتماعی خود در زمینه بهبود معیشــت و ارتقای 
شــاخص های اقتصادی مردم عزیز ایران اســالمی 
دست یابیم. در این میان الزم می دانم از مشتریان 
ارجمند و ســهامداران گرامــی که با همتی بلند و 
اندیشــه ای نیکو، بانک قرض الحســنه مهرایران را 
یاری نمودند تا با ســرافرازی و سربلندی به جایگاه 
شایسته خود در جامعه و شبکه بانکی کشور دست 
یابد کمال سپاس و امتنان خانواده بزرگ این بانک 
را داشته باشم. این مهم جز با الطاف الهی، مساعدت 
و همدلی ســهامداران محترم و همچنین مودت و 
اعتماد مشتریان عزیز میسر نمی شد.در پایان از در 
گاه خداوند سبحان، توفیق روز افزون، موفقیت در 
دستیابی به افق های مسئولیت اجتماعی و استمرار 
خدمت رســانی برای تحقق پیشــرفت و درخشش 

جمهوری اسالمی ایران را مسئلت دارم.

اخبار

گرفت؛  توسط رئیس جمهور و وزیر صمت در سفر به استان لرستان صورت 

بازدید از طرح های تأمین مالی شده از سوی بانک صنعت و معدن 
رئیــس جمهور و وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت به اتفــاق هیأت همراه در 
سفر به استان لرستان از تعدادی واحد 
صنعتــی که از ســوی بانک صنعت و 
معدن تأمین مالی شده است، بازدید 
کردند.آیت ا... ســید ابراهیم رئیسی، 
در این ســفر که به منظور بررســی 
ظرفیت های تولیدی اســتان و ارایه 
راهــکار در خصوص حل مســایل و 
مشکالت واحدهای صنعتی به انجام 
رسید، از شرکت یخچال سازی بوژان 

لرستان بازدید به عمل آوردند.
آیت ا... رییسی در بازدید از این شرکت 
با اشــاره به مشــکالت مطرح شده از 
ســوی مدیــران این واحــد تولیدی 
مبنــی بــر فعالیت آن بــا یک پنجم 
ظرفیت، عنوان داشــت: در حالی که 
ایــن مجموعه از تمــام ظرفیت های 
الزم برخــوردار اســت، الزم اســت 
مســؤلین اســتان با جدیت پیگیری 
کننــد تا ظرفیت این کارخانه به طور 
کامل فعــال شود.شــرکت یخچال 
ســازی لرستان تولید کننده یخچال 
فریزخانگــی با نــام تجاری بوژان می 
باشــد که در شهرســتان خرم آباد و 
در زمینــی بــه مســاحت ۳۵ هکتار 
احداث شده و مبلغ ۷۰ میلیارد ریال 
تســهیالت سرمایه در گردش از بانک 
صنعت و معدن دریافت کرده اســت.

ظرفیت عملی شرکت یاد شده، ۶۰۰ 
دستگاه یخچال فریزر در روز می باشد 
که در حال حاضر با ۲۰ درصد ظرفیت 
مشــغول به فعالیت می باشد؛ میزان 
اشــتغالزایی آن در حال حاضر ۱۰۲ 
نفر بوده و در حداکثر ظرفیت به ۶۰۰ 
نفر افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه 
به زیرســاختهای موجود در کارخانه، 
قابلیت تولید ســایر لــوازم خانگی از 
جمله  فرگاز ، ماشــین لباسشــویی و 

... را نیز خواهد داشت .
همچنین ســید رضــا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به اتفاق 
هیأت همراه از واحدهای تولیدی صبا 
ظرف آســیا، نورد و آلومینیوم آسیا و 
زاگــرس پوش کــه از بانک صنعت و 

معدن تســهیالت دریافت کرده اند و 
همچنین  شــرکت فرتاک سیلیکون 
متــال بازدیــد کردند.شــرکت صبا 
ظرف آسیا، تولیدکننده انواع ظروف 
آشپزخانه با ظرفیت ۲ هزار و ۴۰۰ تن 
و اشتغال ۶۰ نفر می باشد که از بانک 
صنعت و معدن، مبلغ ۶۵ میلیارد ریال 
تسهیالت سرمایه در گردش دریافت 

کرده است. 
شــرکت نورد آلومینیوم آسیا، تولید 
کننــده گرده های آلومینیومی، انواع 
ورق آلومینیومی آلیاژی و غیر آلیاژی 
با اشتغال ۲۳ نفر و ظرفیت ۳ هزار تن 
می باشــد که در خصوص این شرکت 
نیز بانک صنعت و معدن تسهیالتی به 
میزان ۲۸ میلیارد ریال مصوب نموده 

است.واحد تولیدی فرتاک سیلیکون 
متــال نیز با با ظرفیــت ۳۴ هزار تن 
در ســال در زمینی به وســعت ۲۰ در 
حال احداث اســت که با بهره برداری 
از این پروژه، زمینه اشــتغال مستقیم 
۶۰۰ نفر و اشــتغال غیر مســتقیم ۲ 
هزار و ۵۰۰ نفر فراهم می شود.شایان 
ذکر اســت، پس از بهره برداری از این 
واحــد تولیدی، عالوه بر ســیلیکون 
متــال، محصوالت پلی ســیلیکون و 
پلیمر ســیلیکونی که پیش نیاز تولید 
سلولهای خورشیدی است نیز در این 

مجتمع صنعتی تولید خواهد شد. 
شــرکت تعاونی زاگرس پوش نیز به 
تولید پوشاک با ظرفیت ۳۰ هزار دست 
کت و شــلوار در سال مبادرت داشته 
و  برای ۲۶۲ نفر اشــتغال ایجاد کرده 
است.شــرکت مذکور هم تسهیالت 
ســرمایه در گردشــی بــه مبلغ ۸۰ 
میلیــارد ریال از بانک صنعت و معدن 
دریافت داشته است.گفتنی است، در 
دیدار صنعتگران و کارآفرینان استان 
لرستان با رییس جمهور و وزیر صمت، 
مسایل و معضالت بخش تولید استان 
همچون دریافت تسهیالت و نقدینگی 
مورد نیاز این واحدها مطرح شد و مقرر 
شد، بانک ها و نهادهای دست اندرکار 
پس از بررسی این مشکالت برای حل 

آن در اسرع وقت اقدام کنند.  
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 در راستای دستور 
معاون وزیر راه و شهرسازی؛

پروژه های مسکن مهر 
شهرستان هشتگرد تعیین 

تکلیف خواهند شد
البرز / گروه استان ها: حسب دستور 
معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور 
عضــو هیئت مدیره و مدیر کل دفتر 
فنی، اجرایی و نظارت شــرکت مادر 
تخصصی عمران شــهرهای جدید، 
پروژه های مسکن مهر و خودمالکی 
شــهر جدید هشتگرد تعیین تکلیف 
خواهــد شــد. در راســتای تاکید 
دکتر طاهرخانــی معاون وزیر راه و 
شهرســازی مبنی بر تعیین تکلیف 
واحدهای مسکن مهر و متقاضیانی 
کــه آورده کافی نداشــته اند، عضو 
هیئــت مدیــره و مدیــر کل دفتر 
فنی، اجرایی و نظارت شــرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید در 
شــهرجدید هشتگرد حضور یافته تا 
با بررسی پروژه ها مسائل و مشکالت 
را مرتفــع و تعیین تکلیف نمایند.در 
این نشست که اعضای هیئت مدیره 
و مدیران شرکت عمران شهرجدید 
هشــتگرد نیز حضور داشتند، عضو 
هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی 
عمران شــهرهای جدیــد بر تعیین 
تکلیــف کــردن واحدهــای فاقد 
متقاضی مســکن مهر و متقاضیانی 
کــه آورده پایینی دارند تاکید کرد.
میــر محمــد غــراوی از جابجایی 
متقاضیــان موثر کــه پروژه آنها زیر 
۳۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند 
بــه پروژه بــاالی ۶۰ درصد خبر داد 
و گفــت: جابجایی منوط بر افزایش 
آورده متقاضیــان خواهــد بود.وی 
همچین اظهار داشــت: متقاضیانی 
کــه علیرغم اخطارهــای متعدد به 
تعهــدات مالی خود عمل نمی کنند 
از سامانه مسکن مهر حذف خواهند 
شد.الزم به ذکر است پیشرفت پروژه 
های مسکن مهر و فعالیتهای اجرایی 
بر اساس آورده های ۱۰۰درصدی که 
متقاضیان داشته اند، انجام می شود 
لــذا افزایــش موجــودی و آورده 
متقاضیان از شروط تکمیل و تحویل 

واحدها می باشد.

بازدیــد مدیر مخابرات منطقه 
 مرکزی و شهردار منطقه ۳ 

ک کوی سردشت ارا از 
مرکــزی / گروه اســتان هــا: مدیر 
مخابــرات منطقه مرکــزی باتفاق 
شــهردار منطقه ۳ از کوی سردشت 
اراک بازدید کردند.در بازدیدی که از 
کوی سر دشت اراک توسط مهندس 
لطفی ، مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
و  مهندس نصرا للهی شهردار منطقه ۳ 
اراک  انجام گرفت ، شهردار این منطقه  
از نزدیــک در جریان روند توســعه و 
مراحل اجرای شــبکه فیبرنوری در 
این منطقه  قرار گرفت و مقرر شــد 
شــهرداری در جهت اخذ مجوز های 
الزم همکاری ومســاعدت الزم را به 
عمــل آورد.گفتنی اســت با اجرای 
ایــن طرح بهینه ســازی فاصله بین 
مشــترکین تا مرکــز در این منطقه 
کوتاه تر شده وبا ایجاد کافوهای نوری 
کیفیت  وسرعت اینترنت وهمچنین 

خدمات تلفن ثابت ارتقا می یابد .

طی مراسمی و با حضور برخی از 
مسئوالن استان گلستان؛

روستای بدون برق ملچ 
آرام رامیان برق دار شد

گلســتان / گروه اســتان ها: مراسم 
بهره برداری از تامین برق روســتای 
بدون برق ملچ آرام )رامیان( با حضور 
نماینده مردم رامیان و آزادشــهر در 
مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه ، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان ، معاونین و مدیران مستقیم 
و فرماندار شهرستان در روستای ملچ 
آبــاد رامیان برگزار شــد.علی اکبر 
نصیری در حاشــیه این مراســم به 
روســتاهای بــی برقی که دارای کد 
آبادی هســتند و بیش از ۱۰ خانوار 
ســاکن دارند اشــاره کرد و گفت: با 
ارســال اطالعات بــه توانیر و پس از 
بررسی های انجام شده برق رسانی به 
روستاهای بدون برق انجام می شود 
که در ســال جاری برق رســانی به 
روستای ملچ آباد از توابع شهرستان 
رامیان با احداث شبکه فشار ضعیف 
و فشــار متوسط به طول ۱۹۸۹ متر 
و نصب یک دستگاه ترانس که شامل 
۱۰۰ خانوار می شوند با هزینه ای بالغ 
بر ۴۰۰ میلیون تومان انجام گردید.

در ادامــه نماینده مــردم رامیان و 
آزادشهر در مجلس شورای اسالمی 
و امام جمعه شهرستان از مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان و 
مجموعه صنعت برق استان به جهت 
ارائه خدمــات در جهت تامین برق 
پایدار برای مشترکین تقدیر و تشکر 

خود را اعالم نمودند.

توسط سازمان عمران و بازآفرینی 
ج محقق شد؛ فضاهای شهری کر

 تولید 11 هزار تن 
آسفالت بازیافتی 

البرز / گروه استان ها: شهردار کرج 
گفت: ســازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شــهری از نیمه دوم سال 
۹۸ عملیات تولید آسفالت بازیافتی 
را آغاز کرده اســت. شهرداری کرج 
بــا بهره گیــری از روش های نوین 
توانسته در بخش تولید آسفالت که 
یکی از نیازهای اصلی شــهر اســت 
موفــق عمل کند. عملیات بازیافت 
تراشــه های آســفالت دستاوردی 
اســت که عالوه بر رفع بخشــی از 
آســفالت موردنیاز شــهر، موجب 
کاهــش برخی هزینه ها و توســعه 
امر خدمت رســانی شــده است.در 
این خصوص با مصطفی ســعیدی 
سیرائی، شهردار کرج گفت وگویی 
ترتیــب داده ایــم کــه در ادامــه 
می خوانید.سعیدی سیرائی با اشاره 
به اینکه سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شــهری از نیمه دوم سال 
۹۸، عملیات تولید آسفالت بازیافتی 
را آغاز کرده اســت، گفت: اکنون در 
ســال جاری و طی هشت ماه اخیر 
موفــق به تولید ۱۱ هزار و ۱۱۲ تن 
آسفالت بازیافتی شده که در اجرای 
ایــن مهم، هزار و ۷۰۰ تن تراشــه 

آسفالت بازیافت شده است.

استانها 6

با حضور مدیرعامل و معاونان آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

کویری جرقویه سفر »کاروان خدمت« آبفای استان اصفهان به شهرستان 
اصفهان / گروه استان ها: ۸ بازدید، ۴ نشست مردمی 
و بیش از ۱۵ مصوبه، حاصل ســفر یکروزه کاروان 
خدمت آبفای استان اصفهان به شهرستان کویری 

جرقویه بود.
در ایــن ســفر یکروزه کــه مدیرعامل، معاون بهره 
برداری و توســعه آب، معاون خدمات مشــترکین 
و درآمــد و تنــی چنــد از مدیران آبفای اســتان 
اصفهان حضور داشتند از چشمه و مخزن روستای 
تاریخــی قارنه، مجتمع گردشــگری نادری، محله 
مســکن مهر محمد آباد، شــهرک گیوان نصرآباد، 
شــرکت قارچ یکتای ســپاهان، مزرعه سیدآباد و 
محله های نوبنیاد مســکونی و صنعتی روســتای 
تاریخــی مالواجــرد بازدید به عمل آمد و از نزدیک 
به مشکالت و درخواست های ساکنان این مناطق 
و واحــد های تولیدی- خدماتی رســیدگی شــد. 
همچنین در نشست های جداگانه ای که در آبفای 
جرقویه، شهرداری حسن آباد، مرکز فرهنگی نیکان 
رامشــه و اقامتگاه بوم گردی الماس کویر روستای 
دســتجرد با حضور فرماندار، بخشــدار، شهرداران 
و اعضای شــوراهای اســالمی شهرها و روستاهای 
این منطقه برگزار شــد بر خدمت رســانی بهینه، 
تامین آب شرب پایدار و اجرای تاسیسات فاضالب 
با مشارکت صنایع برای بهره گیری از پساب تاکید 

شد. کاروان خدمت آبفای استان اصفهان همچنین 
۱۵ مصوبه داشت که از جمله می توان به حصارکشی 
مخزن آب و اصالح شــبکه آبرسانی روستای قارنه، 
حصارکشــی مخزن آب محمــد آباد، اجرای طرح 
مطالعاتی احداث مخازن جداگانه آب روســتاهای 
پیکان و سعادت آباد، واگذاری یک فقره انشعاب آب 
شــرب به متقاضیان مزرعه سیدآباد در محل شهر 
محمــد آبــاد، احداث انبار آبفای نیک آباد و اجرای 
کامــل طرح تله متری خطوط انتقال و مخازن آب 
در منطقه جرقویه اشــاره کــرد. همچنین مصوب 
شــد موضوع آبرســانی به روستای اسدآباد از محل 
طرح های محرومیت زدایی، تکمیل شــبکه جمع 
آوری و تصفیــه خانه فاضالب روســتاهای کمال 
آباد، دســتجرد و خارا، اســتفاده از ســرمایه گذار 
بخش خصوصی برای اجرای طرح فاضالب شــهر 
حســن آباد، اجرای طرح آبرســانی به محله های 
تازه تاســیس روستای مالواجرد با مشارکت اهالی، 
احداث و تکمیل مخزن آب روستای مبارکه، اصالح 
و ذون بندی خط انتقال و شبکه آبرسانی روستاهای 
رامشــه، حارث آباد، اســفنداران، فیض آباد، احمد 
آباد، دســتجرد و کمال آباد با مشارکت دهیاری ها، 
آبرســانی ســیار به روســتاهای شهرستان در ایام 
خاص ســال همچون روزهای تاســوعا و عاشورای 

حســینی به منظور تامیــن آب مورد نیاز جمعیت 
عزادار و برگزاری نشســت مشترک با فرمانداری و 
بنیاد مســکن برای حل مشکالت آبرسانی به محله 
های محرومین و مســکن مهر در دســتور کار قرار 
گیرد.مدیرعامــل آبفای اســتان اصفهان هدف از 
حضــور در منطقــه و بازدید میدانــی از طرح ها را 
برقراری ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم و 
مسئوالن دانست و گفت: توسعه خدمات زیربنایی 
نظیــر تامین آب شــرب پایــدار در نقاط محروم و 
کویری از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری 
کرده است.هاشــم امینی به موضوع تغییر اقلیم و 
کاهش میزان بارندگی ها نیز اشــاره کرد و گفت: 
همین موضوع باعث شــده تا آبفای استان اصفهان 
با مجهز ســاختن مخازن، خطوط انتقال و شــبکه 
توزیع آب به ســامانه های تله متری و تله کنترل، 
گام هــای مهمــی در تامین آب با کیفیت و فشــار 
مناسب در نقاط دور و نزدیک استان بردارد. وی در 
عین حال بر اجرای شبکه های جمع آوری و انتقال 
فاضالب شــهرها و روستاها به منظور حفظ محیط 
زیست تاکید کرد و از مسئوالن شهری و روستایی 
شهرستان جرقویه خواست نسبت به جذب سرمایه 
گذار بخش خصوصی و استفاده از پساب در صنایع 

منطقه اهتمام ورزند.

کرمانشاه / گروه استان ها: مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه گفت: با توجه به 
موج های جدید کرونا در برخی کشورها، نظارت های 
ویژه ای در پایانه های مرزی در دستور کار قرار گرفته 

است.
فریبرز کرمی اظهار داشــت: در راســتای جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا در پایانه مرزی پرویزخان اقداماتی 

از جمله اخذ تســت از مســافرین ورودی ایرانی و خارجی در بدو ورود به 
کشــور انجام می شــود.وی عنوان کرد: در پایانه  های مرزی ورود مستقیم و 
غیرمســتقیم همه مسافران غیرایرانی از مبادی   کشورهای  آفریقای جنوبی 
به کشور تا اطالع ثانوی ممنوع است کرمی تصریح کرد: برای موضوع ورود 

اتبــاع خارجی و ایرانیان، از مرزهای کشــور از طریق 
پایش های وزارت بهداشت و تنظیم پروتکل های ابالغی 
با توجه به شیوع سویه جدید در این مرزهای زمینی، 
شرایط ویژه اضطرار و کنترل اعالم شده است.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: 
غربالگری بهداشتی و کنترل ها در قالب طرح آماده باش 
به دقت اجرا خواهد شد و نمایندگان وزارت بهداشت و 
دانشگاه های علوم پزشکی استان ها هم در پایانه های مرزی مستقر هستند 
تا غربالگری به صورت صد درصدی اجرا شود.وی افزود: از مسافرین ورودی 
خارجی در صورتی که دارای برگه تست پی سی آر کرونا از مراکز دولتی با 

اعتبار ۷۲ ساعت باشند تست اخذ نمی شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد؛

کرونا نظارت مستمر بر مرزها به منظور پیشگیری از شیوع 

خبر ویژه

به همت بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها؛ 

۱۵۰ ویلچر به معلوالن مناطق محروم استان خراسان رضوی اهدا شد
مشهد / سیده زهرا حیدری

بنیــاد بین المللی آبشــار عاطفه ها در 
همایــش بزرگ همدلــی ۱۵۰ ویلچر 
بــه معلــوالن ســاکن در مناطق کم 
برخوردار ســطح خراسان رضوی اهدا 
کرد.محمدجواد فوالد، مدیرعامل بنیاد 
بین المللی خیریه آبشــار عاطفه ها، در 
همایــش بزرگ همدلــی که به همت 
بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها 
در مهدیه بزرگ مشهد برگزار شد، اظهار 
کرد: برکت روزی مشــهد به یمن وجود  
ولی نعمت ما امام رضاســت و  آبشــار 
عاطفه ها در ســایه توجهات شــمس 
الشــموس جهت فقر زدایی تالش می 
کند و هر جا خال و نیازی باشد بر حسب 

وظیفه مشارکت دارد.
وی با اشاره به اینکه معلولیت محدودیت 
نیســت و بسیاری از معلولین خالقیت 
های باالیی دارند، افزود: این موسســه 
در خراســان رضــوی ۱۵۰ ویلچــر به 
ارزش ۳۴۰ میلیــون ریال به معلولین 

در جهت کاهش مشــکالت آن ها اهدا 
می کنــد. مدیرعامل بنیاد بین المللی 
خیریه آبشــار عاطفه ها بیان کرد: گام 
برداشــتن در مسیر کمک به محرومان 
جامعه با هدف کســب رضایت خداوند 
متعال توفیق بزرگی اســت که نصیب 

خادمان بنیاد شده است.
وی همچنیــن از اهــدای ۱۵۰ بســته 
معیشــتی به ارزش هر بسته ۴ میلیون 
ریال و ۱۵۰ بخاری به ارزش هرکدام ۱۱ 

میلیــون ریال به خانواده های معلولین 
ســاکن مناطق محروم اســتان در این 
رزمایــش خبر داد.فوالد ابراز امیدواری 
کرد: در جهت یاری رساندن به معلولین 
انشــاهلل با همکاری اداره کل بهزیستی 
خراسان رضوی، برنامه های وسیع تری 

در نظر گرفته شده است. 
وی گفت: نیکوکاران بسیاری در سطح 
کشــور به معلولین خدمت رسانی می 
کنند و خوشــبختانه محرومیت زدایی 

یکی از محورهای اصلی دولت سیزدهم 
است. در ادامه حجت االسالم کامرانی، 
از فعالیــن حوزه محرومیت زدایی بیان 
کرد: تالش در عرصه محرومیت زدایی 
بسیار دشوار اســت، لذا شایسته است 
آن هــا را مجاهــدان به حق نامید. وی 
اظهار کــرد: محرومیت زدایی صرفا به 
تامین آب و غذا نیســت، بلکه داشــتن 
احســاس مسئولیت نسبت به رفع سایر 
مشکالت فرهنگی، اجتماعی و آموزشی 
در این شــرایط حائز اهمیت است.این 
فعال حوزه محرومیت زدایی تاکید کرد: 
در مسیر پیشرفت محرومیت زدایی باید 
لذت جویی را کنار گذاشت و تمام تالش 
و اهتمــام خود را صرف رفع تمامی نیاز 
و کمبودها کرد.وی با اشــاره به روایتی 
از امــام حســین)ع( کــه می فرمایند 
درخواست سائل نعمتی است که نباید 
او را رد کــرد، خاطر نشــان کرد: هدف 
غایــی در محرومیت زدایی باید رشــد 

تربیتی باشد.
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کوتاه از جامعه

 روان شناســانی با مدرک 
مکانیک نسخه های عجیب 

برای بیماران می پیچند

رئیس ســازمان نظــام روان 
شناســی و مشــاوره کشــور 
گفت: برخی افراد در صفحات 
مجــازی با یک فن بیان خوب، 
نســخه روان شناسی عجیب و 
غریب برای بیماران می پیچند 
در حالــی که این مشــاوره ها 
جنبه علمــی و درمانی ندارد 
و شــهروندان نبایــد بــه آنها 
اعتماد کنند.محمد حاتمی با 
بیان اینکه افراد ســودجو با نام 
روان شناس واقعی اما با باطنی 
خالف بر این اسم، قصد درمان 
ســالمت روان افراد جامعه را 
دارند، افــزود: چنین افرادی 
با تبلیغ غرب گرایانه ســعی در 
تغییــر فرهنگ ایرانیان دارند، 
اما سازمان نظام روان شناسی 
و مشــاوره کشور اجازه چنین 
رفتاری را در جامعه به هیچ یک 
از این افراد نمی دهد و به تمامی 
هموطنــان توصیه می کند در 
صورت مشــاهده چنین افراد 
متخلفی در دایره روان شناسی 
و مشــاوره به بازرسی سازمان 
نظام روان شناســی و مشاوره 
کشــور اعالم کنند.وی ادامه 
داد: یکــی از فعالیت های مهم 
سازمان نظام روان شناسی طی 
۶ ماه گذشته بررسی افراد فاقد 
صالحیــت و فاقد پروانه نظام 
روان شناســی بود، به طوری 
کــه نزدیک به بیش از ۵ هزار 
روان شناس نما یا افرادی که در 
فضای مجازی خود را با عنوان 
روان شــناس معرفی کرده اما 
پروانه یا مجوز از سازمان نظام 
روان شناســی و مشاوره کشور 
نداشــته اند محرز شده است.
حاتمــی افزود: در حال حاضر 
اســامی ۷ هزار روان شــناس 
مــورد تائیــد ســازمان نظام 
روان شناســی و مشاوره کشور 
در ســایت سازمان نظام روان 
شناســی و مشاوره کشور ثبت 
شده است، همچنین نزدیک به 
۳۳ هزار نفر به صورت کارآموز 
و کارورز عضو ســازمان نظام 
روان شناســی و مشاوره کشور 
هســتند که تعــداد این افراد 
با روان شناســان مــورد تائید 
این ســازمان بــه ۴۰ هزار نفر 
می رســد.او گفت: آمار دقیقی 
از تعــداد روان شناســنماها 
در کشــور وجــود نــدارد، اما 
براســاس دنبــال کننده های 
ایــن افراد در صفحات مجازی 
می توان گفــت آمار این افراد 
حتی از روان شناسان واقعی و 
دارای تائید صالحیت سازمان 
باالتر اســت، افرادی که هیچ 
گونه مدرک روان شناســی و 
مشــاوره از آنها در هیچ یک از 
دانشــگاه ها ثبت نشده و طبق 
بررسی ها اغلب این افراد دارای 
رشــته هایی نظیــر مکانیک 
و علــوم تجربی هســتند و در 
مقطع دیپلــم تحصیل کرده 
انــد و تــا امروز حــدود ۴۵۰ 
پرونده تخلف توســط سازمان 
نظام روان شناســی و مشاوره 

کشور احصا شده است.

فراخوان برای ثبت نام 
 متقاضیان تاسیس 

دفتر خدمات سالمت
وزارت بهداشت در فراخوانی از 
متقاضیان واجد شرایط تاسیس 
دفتر خدمات سالمت، برای ثبت 
نــام دعوت به عمل آورد. در این 
فراخــوان آمــده اســت که در 
راســتای سیاست  های سالمت 
و نظام اداری و به منظور توسعه 
مشــارکت بخــش خصوصی و 
تعاونی در ارائه خدمات، کاهش 
تصدی گــری دولــت و ارتقای 
کیفیــت خدمات ســالمت به 
اســتناد دســتورالعمل ایجاد 
و بهره بــرداری دفاتــر خدمات 
ســالمت وزارت بهداشــت در 
نظــر دارد از متقاضیــان واجد 
شــرایط، ثبت  نام به عمل آورد.

از متقاضیان دعوت می شــود از 
تاریــخ ۲۵ آذر لغایــت ۱۰ دی 
مــاه ۱۴۰۰ جهــت ثبت نام به 
ســامانه »ثبــت  نــام و اطالع  
رســانی طرح دفاتــر خدمات 
 ســالمت« به نشــانی اینترنتی
 https://reg.mobiniranian.ir

مراجعه کنند.

ثبت نام برای تکمیل 
کاردانی آزاد   ظرفیت 
تا 29 آذر ادامه دارد

دانشگاه آزاد اعالم کرد ثبت نام 
و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 
پذیــرش بر اســاس ســوابق 
تحصیلــی کاردانی پیوســته 
دانشــگاه آزاد اســالمی است و 
ثبت نــام و انتخاب رشــته، از 
روز پنــج شــنبه ۱۸ آذر آغــاز 
شــد و تا روز دوشــنبه ۲۹ آذر 
ادامه خواهد داشــت.داوطلبان 
می توانند با مراجعه به ســامانه 
مرکز ســنجش، پذیرش و فارغ 
www. التحصیلــی به نشــانی

azmoon.org ابتــدا دفترچه 
راهنمــای ثبت نام را دریافت و 
پس از مطالعه و کســب آگاهی، 
در صــورت تمایــل و داشــتن 
شــرایط با تهیه کارت اعتباری 
نســبت به ثبت نــام و انتخاب 

رشته اقدام کنند.

گران      نظام سالمت 
اداره می شود

وزارت  پرســتاری  معــاون 
بهداشــت گفت: از گذشــته تا 
کنون نظام ســالمت گران اداره 
می شــود و بایــد ایــن رویکرد 
تغییر کند.عباس عبادی اظهار 
داشــت: پرســتاران می توانند 
در بخــش پیشــگیری فعالیت 
کنند تا بار نظام ســالمت کشور 
کمتر شــود.وی گفت: بسیاری 
از بیماری هــای مردم با تقویت 
نظــام پیشــگیری و حضــور 
پرســتاران، مامــا و همکاران 
واســط با دخالت جزئی التیام 
می یابــد، اما دیــر اقدام کردن 
باعــث افزایش هزینه های نظام 

سالمت کشور می شود.

7جامعه

بودجه ســازمان حفاظت محیط زیســت در سال جاری 
۲۱۵۷ میلیارد و ۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر 
گرفته شــده است که در چهار بخش هزینه خواهد شد. 
بودجه پیشــنهادی دولت برای برنامه پایش و مدیریت 
آالینده های محیط زیست ۴۸۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان است که در بخش های مطالعه و حفاظت 
محیط زیست انسانی و ایجاد سیستم های کنترل و پایش 

آلودگی های محیط زیست صرف می شود.برای برنامه حفاظت، احیا و بهسازی 
زیست بوم های تحت مدیریت ۱۴۸۵ میلیارد و ۶۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
در نظر گرفته شده است.  در این بخش حفاظت پارک ملی گلستان و زیست کره 

دنا، حفاظت، پایش و احیای تاالب ها و رودخانه های در 
معرض خطر، حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه 
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت 
از تنوع زیســتی و حیات وحش، ارزشــگذاری اقتصادی 
منابع محیط زیســتی، تامین تجهیزات یگان حفاظت و 
اطفای حریق مناطق تحت مدیریت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت مد نظر است.»آموزش، توانمندسازی و 
ارتقای مشارکت های مردمی در حفظ و بهسازی محیط زیست« یکی دیگر از 
برنامه های این بخش است که ۱۶۶ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

برای آن در نظر گرفته شده است.

در الیحه بودجه 1401 محقق شد؛

تخصیص بودجه برای تامین تجهیزات اطفای حریق عرصه های طبیعی

خبر ویژه

آیا شرایط اعزام زائران ایرانی به حج عمره فراهم می شود؟
شــرئیس سازمان حج و در مورد حضور زائران ایرانی 
در حج تمتع ۱۴۰۱، اظهار کرد: منتظر اعالم رسمی 
عربســتان در این خصوص هســتیم اما تا این لحظه 
بــا وجــود پیگیری هــا، وزارت حج عربســتان هنوز 
تصمیــم خــود را درباره برقراری حــج آینده به هیچ 
یک از کشــورهای اسالمی اعالم نکرده است.علیرضا 
رشیدیان با بیان اینکه ۷۲ هزار نفر سال گذشته ثبت 
نــام خــود را برای به جــای آوردن اعمال حج تمتع و 
حضور در ســرزمین وحی قطعی کرده اند، گفت: در 
صورتی که عربســتان با حضور زائران ایرانی در تمتع 

امسال موافقت کند و همه سهمیه ایران نیز اختصاص 
یابد، زائران ثبت نام شده اعزام خواهند شد.رشیدیان به 
برقراری حج عمره در عربستان با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و کاهش موانع حضور زائران اشاره و تصریح 
کرد: اگر مقدمات و شرایط الزم از جمله برپایی دفتر 
کنســولگری یا نمایندگی ایران در عربستان و بستن 
قراردادهای الزم در حوزه مسکن، تغذیه، پرواز، حمل 
و نقل و ... فراهم شــود تا قبل از حج تمتع ســعی می 
کنیــم تعــدادی از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار زائری را که 
در نوبت حج عمره هستند به عربستان  اعزام کنیم.

گیرتر شد و دندان های پوسیده فراوان تر بحران اقتصادی فرا

بحران بی دندانی در ایرانیان
ایرانی هــا ایــن روز ها مصــداق بارز آن 
ضرب المثل قدیمی خودشــان شده اند 
که »دندان پوســیده )لق( را باید کند و 
دور انداخــت«. هر چقدر علم پزشــکی 
پیشــرفت کرده است و در جهان راه های 
بهتر و مناسب تری برای ترمیم و نگهداری 
دندان یافت می شود، در ایران وضعیت این 
طور شده که حدود ۷۰ درصد جامعه آن 
قدر با دندان پوسیده مدارا می کنند تا در 
نهایــت بدون امیدی برای بهبود آن را از 
ریشــه بکنند و دور بیاندازند.این شرایط 
در حالیســت که اکنون بخش بزرگی از 
شــهروندان به دلیل مشــکالت به جای 
درمان دندان تنها برای کشــیدن دندان 
به دندانپزشکی ها مراجعه می کنند.زمانی 
اگــر بحران بــی دندانی مربوط به جامعه 
سالمندان ایرانی بود، اما در دو سال اخیر 
بار ها اخطار های جدی داده شــده است 
که حتی کودکان ایرانی نیز حاال با دندان 
خراب رشــد می کنند و بزرگ می شوند 
و وضعیت از همیشــه اســفبارتر است. 
بررســی ها اخیرا نشان داده که شاخص 
سالمت دهان کودکان ایرانی در سال های 
۸۷ تا ۹۷ بدتر شــده اســت، به طوری که 
هر کودک ۵ ساله ایرانی حداقل ۵ دندان 
شــیری پوسیده، کشیده شده و یا ترمیم 
شــده دارد. در حالی که این شــاخص در 
برخی کشور ها بین عدد یک تا یک و نیم 
دندان پوسیده، یا کشیده شده و یا ترمیم 
شــده است.در سال ۹۸، وزارت بهداشت 
تعداد دندان های خراب یا پوسیده را ۲۰۰ 
میلیون اعالم کرده بود. آماری که در همان 
زمــان نیز با واکنش مواجه شــد و برای 
مثال سیدجالل پورهاشمی، متخصص 
دندانپزشکی کودکان در همان زمان این 
عدد را ۴۰۰ میلیون دندان پوسیده برآورد 
کرده بود. یعنی به طور تقریبی سهم هر 

ایرانی ۵ دندان پوسیده است.این آمار در 
حالیســت که تا اواســط دهه ۹۰، حدود 
۲۵ هزار دندانپزشــک در کشور فعالیت 
می کردند و در ســال های اخیر نیز تعداد 
دانشکده های دندانپزشکی افزایش پیدا 
کرد، اما ســالمت دهــان و دندان مردم، 

تفاوت محسوسی نداشته است.

 70 درصد ایرانی ها توان رفتن 
به دندانپزشکی را ندارند

در همین شــرایط نیز بحــران دندان و از 
بین رفتن آن در میان ایرانیان حاال دیگر 
وارد مرحله تازه ای شده است. عضو شورای 
عالی نظام پزشکی در آبان سال ۹۸ خبر 
داده بود که اغلب بیماران برای رهایی از درد 
دنــدان به مراکز دولتی مراجعه می کنند. 
وی تصریح کرده بود که ۷۰ درصد مردم که 
اکثریت را تشکیل می دهند توان پرداخت 
هزینه های دندانپزشکی را ندارند و زمانی 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند که دیگر 
چاره ای جز کشــیدن دندان خود ندارند.

قابل تصور است که از آبان سال ۱۳۹۸ با 
افزایش بحران های اقتصادی احتماال این 
آمار و ارقام حتی از قبل نیز ترســناک تر 
شــده است.کافی است ســری کوتاه به 
یکی از مراکز درمانی دولتی دندانپزشکی 

در شــهر ها بزنید یا ســراغ کلینیک ها و 
دانپزشکی ها بزنید تا با موجی از بیمارانی 
مواجه شوید که درد به استخوانشان رسیده 
و حاال فقط به دنبال کشیدن دندان هستند 
و هیــچ انگیــزه و توان مالی برای ترمیم یا 
بهبود شرایط دندانشان ندارند.برای درک 
بهتر ارقام بد نیســت نگاهی به قیمت ها 
خدمات دندان پزشکی در سال ۱۴۰۰ نیز 
بیاندازیم.معموال در ابتدای هر سال وزارت 
بهداشت تعرفه ای را اعالم می کند، اما در 
مورد خدمات دندان پزشــکی، بسیاری از 
دندان پزشــکان فارغ از تعرفه اعالم شده 

عمل می کنند.

 تفاوت نجومی تعرفه 
با قیمت حقیقی خدمات

بــرای ســال ۱۴۰۰ تعرفــه خدمات در 
بخش دندانپزشــکی و کشــیدن دندان 
رقمــی حدود ۱۳۶ هــزار تومان تا ۱۷۰ 
هزار تومان را اعالم کرده اســت؛ اما کمتر 
مطب یا کلینیک دندانپزشــکی اساسا با 
چنین رقمی در شهر های بزرگ تر کار را 
انجام می دهد. برای مثال کافی است سری 
به نوبت دهی های آنالین بزنید یا با مطب 
چند دندان پزشــک تماس بگیرید تا به 
رقمی بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان 

برای کشــیدن دندان بر بخورید.در مورد 
کشیدن دندان عقل نیز تعرفه رقمی بین 
۱۹۶ هــزار تومان تــا ۲۴۰ هزار تومان را 
پیش بینی کرده، اما پیگیری ها و تماس 
با کلینیک های دندان پزشکی ما را به رقم 
از ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان نیز رساند.در مرحله پر کردن 
و ترمیم دندان بنا به تعرفه رقمی که قید 
شــده بین ۲۸۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار 
تومان است. اما در این بخش نیز زمانی که 
با مطب دندانپزشــکان تماس گرفتیم در 
نهایت بنا به تنوع مواد با قیمتی بین ۸۰۰ 
هــزار تومان تا یــک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان مواجه شدیم.نکته اینکه تمام این 
قیمت ها بدون احتســاب حدود ۵۰ هزار 
تومان بیمه و هزینه عکس از فک و دندان 
اســت که بر اســاس تعرفه بین ۲۵ هزار 
تومان تا ۶۵ هزار تومان نیز در نوسان است.
حــال تصور کنید یکی از اعضای خانواده 
یک کارگر یا کارمند، با حقوقی حدود پنج 
میلیون تومان بخواهد یکی از این خدمات 
درمانی را در شــرایط شکننده اقتصادی 
انتخاب کند؛ به نظر می رسد گزینه ناگزیر 
پیش روی او کشیدن دندان پوسیده، آن 
هم در ارزان ترین شرایط که نیاز به عکس 
گرفتن از دندان نباشد، خواهد بود. وگرنه 
که بخواهد به سراغ ترمیم و پر کردن دندان 
برود باید تا یک چهارم حقوقش را برای این 
کار کنار بگذارد و تازه این در شرایطی است 
که دندان نیاز به جراحی ریشــه نداشته 
باشد، چرا که در این صورت هزینه ترمیم 
بین دو تا ســه برابر نیز می تواند افزایش 
یابد.با این شرایط شاید دیگرعجیب نیست 
که بخــش بزرگی از جامعه ایرانی روز ها 
درد دندان را تحمل می کند تا این که در 
نهایت به سراغ دندانپزشک برای کشیدن 

دندان می رود.
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آزادی مشروط« ده نمکی 
در راه است

ســریاِل تازِه مسعود ده نمکی با 
ناِم »آزادی مشروط« به سفارش 
ســیمافیلم، بــه مرحلــه پیش 
تولید رســید. مسعود ده نمکی، 
ســریال طنز »آزادی مشروط« 
را دربــاره کرونــا و فعالیت های 
کادر درمــان می سازد.ســریال 
۳۰ قســمتی »آزادی مشروط« 
بــا محوریت طنز درباره فعالیت  
گروه های جهادی، کادر درمان و 
پرستاران در ایام کرونا و مصائب 
و شــیرینی های ایــن دوران به 
تهیه کنندگــی و کارگردانــی 
مســعود ده نمکــی در مرکــز 

سیمافیلم ساخته می شود.
از حدود ســه ماه پیش، نگارش 
فیلمنامه ســریال آغاز شده و در 
حال حاضر، نوشتن ۲۰ قسمت 
به پایان رســیده و از لوگوی این 

سریال نیز رونمایی شده است.
همچنیــن هم زمــان با نگارش 
فیلمنامه توسط کریم خودسیانی 
و شهاب عباسی بر اساس طرحی 
از مســعود ده نمکــی، به زودی 
پیش تولید سریال آغاز و عوامل 
پشت دوربین سریال جدید این 

کارگردان معرفی خواهند شد.
ســریال »آزادی مشــروط« به 
ســفارش مرکز سیمافیلم تهیه 

و تولید خواهد شد.

فصل چهارم نون خ 
ساخته می شود 

بازیگر نقش ادریس در ســریال 
»نــون خ« گفت: به خواســت 
مردم و مســئوالن قرار اســت 
سری چهارم سریال برای نوروز 
سال آینده ساخته و امیدوارم این 
فصل هم مثل فصل های گذشته 

با استقبال مردم مواجه شود.
 سیروس ســپهری از بازیگران 
شناخته شــده تئاتر کرمانشاه 
اســت که عالوه بــر بازیگری، 
بــه نویســندگی و کارگردانی 
نیــز اشــتغال دارد و تــا امروز 
نمایش هــای زیــادی را روی 
صحنه برده اســت. ســپهری با 
ســریال نون خ و نقش ادریس 
بــرای مخاطبان عام شــناخته 
شد.ســپهری می گوید: دوست 
داشته که مانند ادریس فرزندان 
زیادی داشته باشد اما مشکالت 
اقتصادی و معیشــتی این اجازه 
را به او نداده اســت. این بازیگر 
خصوصیــات اخالقــی خاص 
ادریــس ماننــد محافظــه کار 
بودنــش را ناشــی از نگرانــی 
اش از وضعیــت حــال و آینده 
فرزنــدان پرتعدادش در فقدان 
او عنــوان می  کند.بازیگر نون خ 
از همکاری با ســعید آقاخانی، 
کارگردان این ســریال به نیکی 
یاد می کند و می گوید آقاخانی 
دست بازیگران را باز می گذاشته 
تا توانایی  های خودشــان را به 

نمایش بگذارند.

فرهنگ و هنر

کرمان؛ عروس صحرا کویر لوت 

اگــر فکر کنید کویــر جای دیدنی 
ندارد و هرچه خوش و عیش و نوش 
در شــمال و جنوب ایران اســت، به 
احتمال زیاد از کلوت شــهداد، تنگه 
رتیل، رود کال شــور، گندم بریان و 
نبکا هیچ و هیچ نمی دانید و ندیده اید. 
بزرگ ترین شهر کلوخی جهان را از 
همین منطقــه کلوت ها ببینید که 
موج های آب و باد این اســتوانه های 
بزرگ را تراشیده اند. آبی که شهرها 
را خراب و ویران می کند، دســتی بر 
هنر دارد و پیکر می تراشــد دیدنی. 
اصــال بیابان لوت را عالوه بر نمکش 
به همیــن کلوت ها می شناســند 
کــه در لوت تــا دل تان بخواهد پیدا 
می شودبلندترین هرم های ماسه ای 
جهــان زحمت نکشــید. بلندترین 
هرم های ماسه ای جهان در کویر لوت 
پیدا می شــود که ارتفاع بسیارشان 
بــه بیــش از ۴۸۰ متر می رســد.
مخروط های آتشفشــانی کویر لوت 
تا دلتان بخواهند می توانید در حین 
کویرگردی مخروط های آتشفشانی 
ببینیــد. اما بایــد از بین بیش از ۴۰ 
مخروط بگردید تا از آن جذاب ترینش 
عکس برداری کنید. دشت لوت کم 
جــای دیدنی ندارد تا همه کســانی 
که می خواهنــد کویرگردی کنند، 
دســت خالــی از آن جــا برنگردند. 
کلوت های لوت یکی از آن هاســت. 
یا رود شــور یا تپه های ماســه ای یا 
دشت سر.دشــت سر»دشت سر« 
یا »ســنگ فرش بیابــان« در کویر 
لــوت نه گیاهی می خواهد و نه گلی. 
همیــن که بــاد و گرمای هوا بیایند 
و ســنگ فرش بزرگی روی آن ایجاد 
کند برایش کافی است. این جا یکی از 
بخش های جذاب کویر لوت است که 
از غرب به کلوت ها، از شمال به کلوت 
شهداد می رسد، از شرق به ریگ الن و 
از جنوب به هامون شور و لوت جنوبی.
کلوت هــای کویر لــوت محلی ها 
بــه خندق های عمیــق و هرم های 
ماسه ای جنوب کویر لوت »کلوت« 
می گویند که با فرســایش خاکش با 
رود شور و یادهای سریع سیستان و 
بلوچستان به وجود می آیند. کلوت 
از شــگفتی ها کویر لوت اســت که 
از فاصلــه دور فکــر می کنید مانند 
خرابه ها و شهرهای باستانی هزاران 
ســاله اســت، اما کار طبیعت است.
کلمه بلوچــی »کلولوت« یا همان 
»شــهر لوت« خودمان دســت باد و 
آب را باز گذاشــته تــا هرکاری که 
دلشــان می خواهد بکنند. اصال این 
کار شاید ۲۰ هزار سال طول بکشد تا 
کلوت ها به همین ابعاد شکل بگیرند. 

گردشگری

ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( اعالم کرد: سویه اُمیکرون با سرعت بیشتری 
منتقل می شود، اثربخشی واکسن را ضعیف می کند، اما موجب بروز عالئم خفیف 
در بیمار می شود. سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: سویه اُمیکرون نسبت به دلتا 
از قدرت سرایت بیشتری برخوردار است و اثربخشی واکسن را کاهش می دهد، اما 

طبق شواهد اولیه نمی تواند موجب بروز عالئم شدید بیماری در فرد شود.
سویه دلتا که اوایل سال جاری برای اولین بار در هند شناسایی شد عامل بیشتر 
عفونت های کروناویروس در جهان بوده اســت. اما شناســایی سویه اُمیکرون در 
آفریقای جنوبی که دارای تعداد زیادی جهش است کشور های جهان را بر آن داشت 
تا ممنوعیت سفر برای کشور های جنوب آفریقا اعمال کنند و مجدد محدودیت های 

داخلی اجرایی کرده تا گسترش آن را کاهش دهند.
بنابر اعالم ســازمان جهانی بهداشــت، ســویه اُمیکرون از ۹ دسامبر در ۶۳ کشور 
شناسایی شده است. همچنین انتقال سریع این سویه از کروناویروس در آفریقای 
جنوبی که دلتا شیوع کمتری دارد و در انگلیس که دلتا سویه غالب است، مشاهده 
شده است.اما در گزارش این سازمان تاکید شده کمبود اطالعات به این معنی است 
که نمی توان گفت آیا میزان انتقال سویه اُمیکرون به این دلیل است که کمتر در 
برابر واکنش های ایمنی آسیب پذیر است، قابلیت انتقال آن باالتر است یا ترکیبی 
از هر دو فاکتور است.هرچند شواهد موجود حاکی از آن است که سویه اُمیکرون 

می تواند تاثیر واکسن بر ویروس و جلوگیری از انتقال آن را کاهش دهد.

خبر مهم سازمان جهانی بهداشت درباره اومیکرون

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

آخرین وضعیت 
ابربدهکاران بانکی 

را ببینید!
بانک مرکزی در بخشنامه 

ای به شبکه بانکی مهلت های 
مقرر در قانون تسهیل 

تسویه بدهی بدهکاران، 
برای مشموالن را برای 

آخرین بار از اول مهر ماه به 
مدت شش ماه تمدید کرد. 
موضوعی که سوژه انتشار 

کارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

دو ســال اســت که هر بار نوید برگزاری کنســرت های 
حضــوری اعالن عمومی می شــود و در راســتای آن 
نشســت های بررســی، گزارش های رسانه ای و حرف و 
حدیث های مختلف از اینجا و آنجا و از ســوی مقامات 
مسوول به گوش می رسد، اما گویی هر بار موانع با قدرت 
بیشتری مقابل عزم جزم برگزاری قرار می گیرد تا برای 
مدتی باز هم از سرگیری کنسرت ها را به تعویق بیاندازد.
محرومیت مخاطبان و هنرمندان از صحنه، به نظر می رسد 
کــه همچنــان تمامی ندارد؛ صحنه ای که بخش اصلی 
فعالیت هنرمندان موسیقی به شمار می رود و بسیاری از 
آنها اصال به عشق اجرا و ارتباط با مخاطبانشان است که 
فعالیت می کنند، ولی گویا برگزاری دوباره کنسرت های 
حضوری از شیوع کرونا تا به امروز طلسم شده و این طلسم 

هم به این سادگی ها شکستنی نیست.
هشــتم آبان ماه محمود شــالوییـ  سرپرست معاونت 
هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی وقتـ  طی 
مصاحبه ای با ایسنا اعالم کرد که امیدوار است با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی برای ایجاد شرایط مطلوب 
سالن ها جهت میزبانی مخاطبان و واکسیناسیونی که 
به صورت عمومی و پرشــتاب انجام می گیرد، به زودی 

شاهد برگزاری کنسرت های زنده باشیم.
پس از این صحبت ها، دوشــنبه دهم آبان ماه جلسه ای 
در محل دفتر موســیقی وزارت ارشاد به ریاست محمد 

اله یاری فومنیـ  سرپرست دفتر موسیقیـ  و مسوالن 
واحدهای دفتر موسیقی برگزار و در جریان آن شرایط 

از سرگیری اجراهای صحنه ای بررسی شد.
در این جلســه مقرر شــده بود که با توجه به قرار گرفتن 
شــهر تهران در وضعیت نارنجــی و رعایت حداکثری 
پروتکل های بهداشتی شرایطی برای برگزاری کنسرت 
در پایتخت فراهم و از آذرماه برگزاری کنســرت ها آغاز 

شود.
همچنین چندی بعد، محمدمهدی اسماعیلی دوشنبه، 
۱۷ آبان ماه اعالم کرده بود که »امروز می توانیم بگوییم از 
اول آذر ماه مراکز فرهنگی هنری و کنسرت ها  می توانند 

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی آغاز به کار کنند.«
با این همه اعالم رســمی خبر راه اندازی کنســرت های 
حضوری از اول آذرماه همواره با چند پرســش اساســی 
همراه بوده اســت؛ اینکه آیا این آغاز با افزایش نجومی 

قیمت بلیت ها مواجه خواهد شد و در این صورت آیا از 
این کنسرت های حضوری استقبال مناسبی می شود؟ و 
اینکه بر فرض استقبال از این اجراها، آیا می توان سالمت 
انبوه تماشاگری که پس از مدتی تعطیلی قصد حضور در 

کنسرت های حضوری را دارند تضمین کرد؟
از طرفی بر فرض تعطیلی ادامه دار کنســرت ها، باز هم 
سوالی اساسی به میان می آمد؛ در شرایطی که بسیاری 
از هنرمندان کشورمان در این مدت تعطیلی، به اجراهای 
خارج از کشــور و برگزاری کنســرت ها در کشــورهای 
همسایه از جمله تاجیکستان و ترکیه و ... روی آورده اند، 
تکلیف خروج این همه ارز از کشور چه می شود؟ و اساسا 

تا چه زمان می توان به این خاموشی ادامه داد؟!
اما اکنون به شــرایطی رســیده ایم که این پرسش آخر 
پررنگ تر از قبل جلوه گر شده است؛ فراهم نبودن شرایط 
برگزاری کنسرت های حضوری در دو سال اخیر، تغییر 
نکردن این وضعیت و وعده هایی که همچنان عملی کردن 
آنها بعید به نظر می رسد، عده ای از هنرمندان موسیقی را 
یکی پس از دیگری به سمت برگزاری کنسرت در خارج 

از کشور سوق داده است.
حتی هنرمندانی همچون علیرضا قربانی که در شیوع 
کرونا اقدام به برگزاری کنسرت آنالین و رایگان موسیقی 
کردند، اکنون اعالم می کنند که قصد دارند در خارج از 

ایران به روی صحنه بروند.

کننده! کوچ نگران  کنسرت ها و یک  نامعلومی تکلیف 


