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وزیرا رتباطات و فناوری اطالعات:

افزایش قیمت اینترنت ثابت و موبایل در راه است
    وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر از اصالح تعرفه های اینترنت ثابت و همراه داد؛ اما 
کید کرد که اصالح تعرفه به معنی افزایش سریع آن نیست؛ بلکه تعرفه ها  روی این نکته تأ
تدریجی افزایش پیدا می کنند.داســتان تغییر تعرفه از آن داســتان های بلند باالیی اســت 

که حداقل نزدیک به ده ســال اســت اپراتورهای ثابت و همراه با آن دســت به گریبانند. 
از اواســط دهه ۹۰ شمســی بســیاری از شــرکت های اینترنتی و همچنین مخابرات خواســتار 

 | صفحه 3 افزایش تعرفه با توجه به تورم در کشور بودند...

صفحه 3 

گالیه از برخی دفاتر متخلف همچنان ادامه دارد

بازار مسکن بر پیچ اصالح یا آشفتگی
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رییسی: 

 تردد از مرزها 
با جدیت نظارت 
ضدکرونایی شود

کید کرد: صیانت از جان       رئیس جمهور تا
مردم ایجاب می کند بر تردد از مرزها با دقت و 

جدیت نظارت شود...

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت  خبر داد؛

 دستور وزیر نفت 
گذشت از شکایت  برای 

علیه رسانه ها
     وزیــر نفــت بــا پیشــنهاد معاونــت امــور 
حقوقــی و مجلــس ایــن وزارتخانــه مبنــی 
شــکایت  بــه  نســبت  گذشــت  اعــالم  بــر 
ایــن وزارتخانــه و شــرکت های تابعــه علیــه 
رســانه ها اعــم از روزنامه هــا و پایگاه هــای 

 | صفحه 4  | صفحه 2 خبری موافقت کرد...

ظرفیت ها و اهداف توسعه ای 
بودجه 1401

  عليرضا سلطانی
اقتصاد دان

 بیش از 4 دهه است که 
بودجه ریزی در اغلب 
کشــورهای جهــان 
خصوصا کشــورهای درحال توســعه یک 
ویژگی مشترک دارد و آن رویکرد و مبنای 
توسعه ای بودجه های سالیانه است. ایجاد و 
غلبه چنین رویکردی در بودجه ریزی های 
ســالیانه کشورها ، عموما با گذار از رویکرد 

سیاسی است.
این ســخن به معنای حذف کامل رویکرد 
سیاسی در بودجه ریزی های سالیانه نیست 
چــه اینکه دولتهــا به عنوان متولی بودجه 
ریزی به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
تــاش دارنــد بودجه های ســالیانه را با 
منافع سیاســی حزبی یا جریانی تدوین و 
اجرا نمایند اما واقعیت این اســت که این 
رویکــرد ، رویکــرد غالبی در بودجه ریزی 
امــروز جهان به شــمار نمــی آید و به نظر 
مي رسد روح حاکم بر بودجه هاي سالیانه 
 مطابق با اسناد کالن و بلند مدت، توسعه اي 

است.
بودجه ریزي سالیانه در ایران عاوه بر ایرادات 
جدي به لحاظ ساختار و سازوکارهاي تدوین 
، اجرا و نظارت، از یک ایراد جدي دیگر یعني 
دور بودن از فضاي توسعه اي رنج مي برد.

این مســاله در یــک دهه اخیر تحت تاثیر 
فشــارها و محدودیــت هــاي خارجــي 
 و تحریــم هــاي اقتصــادي، بــه شــکل

 برجسته اي خودنمایي مي کند.
منبع : عصر ایران

یادداشت

 گرید جدید ميعانات گازی ایران 
در بازارهای جهانی 

از قطر سبقت گرفتیم
4

کرات وین  آخرین تحوالت مذا
 به روایت باقری کنی

2

بی ثمر بودن نتایج آزمایش 
کسن فایزر در کودکان وا

8

 فروشندگان بازنده 
و خریداران در بورس برنده 

واقعی خواهند بود
3

سهم ناعادالنه طبیعت از 
بودجه کشور

7

جزییات افزایش یارانه نقدی خانوارها در بودجه 1401 برای مهار جهش تورم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در الیحه ۱4۰۱ برنامه دولت این 
اســت که نهاده های دامی و دانه های روغنی را از دریافت ارز ترجیحی 
حذف کند و در ازای آن اعتبارات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ۷ دهک 
درآمدی در نظر گرفتهر شده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسامی درباره حذف ارز ترجیحی تخصیصی 
بــه برخی کاالهای اساســی گفــت:  در بودجه ۱4۰۱ بنای دولت بر این 
است که قیمت نان و دارو اضافه نشود، به طوری که وارد کننده گندم و 
مواد اولیه  تولید دارو، محصول خود را با ارز نیمایی وارد کند ولی عرضه 
کننــده نهایــی مابه التفاوت ارز نیمایــی و ارز 4۲۰۰ را از دولت بگیرد تا  

مردم به عنوان مصرف کننده نهایی، نان و دارو را با همان قیمت سابق 
دریافت کنند.  وی افزود: البته در الیحه ۱4۰۱ برنامه دولت این است که 
نهاده های دامی و دانه های روغنی را از دریافت ارز ترجیحی حذف کند و 
در ازای آن اعتبارات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ۷ دهک درآمدی در 
نظر گرفته شده تا افزایش احتمالی قیمت کاالهای مرتبط با نهاده های 
دامی و دانه های روغنی را جبران کند.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
تصریح کرد: بر این اســاس یارانه جدید چهار دهک اول ماهانه حدود 
۱۲۰ هزار تومان  و سه دهک بعدی ماهانه حدود ۹۳ هزار تومان خواهد 
شد، به طوری که  یک خانوار چهار نفره که در دهک اول تا چهارم قرار 

دارد ماهانه 4۸۰ هزار تومان یارانه جدید دریافت می کند. این مبلغ برای 
خانوارهای چهار نفره دهک پنجم، ششــم و هفتم نیز ۳۶۰ هزار تومان 
اســت. قادری با بیان اینکه بدون شــک این تصمیم دولت از بروز تورمی 
بزرگ که ناشی از تداوم سیاست پرداخت ارز 4۲۰۰ تومانی به چندین 
قلم کاال بود، جلوگیری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: در کمیسیون برنامه 
در ارتباط با آثار و پیامدهای حذف ارز ترجیحی بحث هایی مطرح شده 
اما رای گیری در این رابطه صورت نگرفته اســت، با این وجود  نه تنها 
کمیسیون برنامه  بلکه کلیت مجلس نیز حذف ارز 4۲۰۰ تومانی را به 

عنوان یک الزام تایید می کند.

گلستان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

  اولین مرکز تخصصی درمانی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی
 با حضورمتخصصین طب سنتی در سالمتکده طب ایرانی

گرامی می باشد . با تعرفه دولتی آماده ارائه خدمات به همشهریان 

زمان پذیرش: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14و روزهای زوج از ساعت 8 الی 16
آدرس: گرگان -ورودی شهرك زیتون)مسکن مهر سعد اباد (-فلکه اول - سالمتکده طب ایرانی ومکمل 

گیری از طریق : شماره تماس :32451984-32451985 نوبت 
نوبت دهی اینترنتی از طریق سامانه Golestanbehyab.ir و اپلیکیشن بهیاب

 خدمات شامل ویزیت -تعیین مزاج -بادكش -حجامت -فصد -زالو درمانی 

مژدهمژده
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سیاست 22
امنیت در مرز مشترک 

 ایران و افغانستان 
برقرار است

رئیس کمیته مرز مجلس گفت: با حضور 
مقتدرانه ارتش جمهوری اســامی در 
طول نوار مرزی با کشــور افغانســتان،  
اســتقرار نیروهای نظامی در این مناطق 
و همچنیــن همکاری نیروهای امنیتی، 
اطاعاتی و مرزبانی، انسجام و هماهنگی 
بیــن نیروها وجود دارد از این رو امنیت 
بســیار خوبی در منطقه برقرار اســت و 
هرگونه تحرک و تهدید رصد می شــود 
و زیر نظــر نیروهای نظامی و اطاعاتی 

ارتش و دیگر نهادها قرار دارد.
شــهریار حیدری ، با اشــاره به ســفر 
کمیته مــرز کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی بــه مناطق مرزی 
ایران و افغانســتان، گفت: در این ســفر 
مرزهــا را از چند منظر از جمله امنیت، 
امنیت پایدار، ترکیب، استقرار و آمادگی 
نیروهای مســلح و بررسی ظرفیت های 

مرزی مورد ارزیابی قرار دادیم.

قاليباف:

کار می لنگد یک جای 
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: 
مرکز پژوهش های مجلس، مرکز اندیشه 
و تحول مجلس و کشــور و دارای نقشی 
بی نظیر در فهم حکمرانی و حل مسائل 
کشــور اســت. محمدباقر قالیباف روز 
گذشــته در مراســم گرامیداشت هفته 
پژوهــش و تقدیر از پژوهشــگران برتر، 
گفــت: نقش مرکــز پژوهش ها در فهم 
و حکمرانی درســت بی نظیر است. وی 
افزود: مهمترین چالش امروز کشور حل 
مسئله است و مرکز پژوهش های مجلس 
باید در حل مســائل کشور و ریل گذاری 

اقدامات نقطه تحول باشد.
رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به 
طی مســیر مشترک دولت ها در بودجه 
نویســی سنوات گذشــته، ادامه داد: ما 
هــم در تشــخیص اولویت هــا و هم در 
حل مسائل مشکل داریم، یک جای کار 
می لنگد و لذا مرکز پژوهش ها باید به این 

نکته توجه داشته باشد.

انتقاد تند یک اصالح طلب :

  سخنان برخی نمایندگان 
 مردم را ناامید 

کند و عصبانی می 
یک فعال سیاســی اصاح طلب گفت: 
جریان هــای انحرافی هنگامــی که از 
ساحت های انســانی دور شدند در دنیا 
جنایت کردند و جهان بشــری را با رنج 

و سختی رو به رو کردند.
غامرضا ظریفیــان ، درباره اظهارات 
یــک نماینده مجلس در خصوص این 
که اگر کســی به دنبال موسیقی است 
در کشــور دیگری زندگی کند و اینکه 
پیش از این نماینده هم کســانی بودند 
که چنین حرف هایی را زدند و در جامعه 
واکنش های بســیاری نشان داده شد، 
گفت: البته آقــای نماینده حرف های 
خــود را تکذیب کــرد با این حال بهتر 
بود این واژه ها به زبان آورده نمی شــد؛ 
انســان باورش نمی شود در قرن بیست 
و یکم و در ایران و جمهوری اســامی 
که از ابتدای انقاب با موســیقی ســر 
و کار داشــته، کنســرت برگزار کرده و 
خواننــدگان بزرگــی را در عرصه های 
ملی و بین المللی معرفی کرده اســت 
و از همــه مهم تــر بنیان گذار انقابش 
از موســیقی دفاع کرده اســت، چنین 

سخنانی  مطرح شود.

رئیــس جمهــور تاکیــد کرد: صیانت از جان مردم ایجاب می کند بر تردد از مرزها 
با دقت و جدیت نظارت شود.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، رئیسی دیروز شنبه در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از همراهی مردم و تاش کادر بهداشت و درمان 
در کاهش آسیب های کرونا، بر ضرورت حفظ و تقویت این روند با تاکید مضاعف 
بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تداوم کنترل های دقیق و هوشمند بویژه در 
مرزهای کشور تاکید کرد. وی اقدامات انجام شده در ماه های اخیر برای صیانت 
از جان مردم و افزایش ایمنی در مقابل ویروس کرونا را بســیار ارزشــمند ارزیابی 

کرد و با قدردانی از همه دست اندرکاران، اظهار داشت: بازگشایی هوشمند، تحرک 
و نشــاط را به جامعه برگرداند، اما برای صیانت از جان مردم الزم اســت همچنان 
رعایت دستوالعمل های بهداشتی توسط مردم و دستگاه های متولی مورد تاکید 
جدی باشــد. رئیســی با تاکید مجدد بر ضرورت توجه مضاعف به کنترل تردد از 
مرزهای کشــور، گفت: صیانت از جان و ســامتی مردم ایجاب می کند که تردد 
افراد از مرزها بویژه از کشورهایی که احتمال سرایت بیشتری وجود دارد، با دقت 
و جدیت کنترل شــود. البته محدودیت هایی که در این زمینه اعمال می شــود به 

گونه ای باشد که برای تردد ضروری مردم مشکلی ایجاد نکند.

رییسی: 

تردد از مرزها با جدیت نظارت ضدکرونایی شود

خبر ویژه بین الملل

نماینده خمينی شهر: 
کی پرونده حسن روحانی هستند عمده مردم شا

حجت االسام نقدعلی گفت: تخلفات حسن روحانی در 
مجلس بررسی شده و دستگاه عدلیه هم باید در آزمون 
رسیدگی قضایی به این پرونده سربلند بیرون بیاید؛ مردم 
نباید احساس کنند که شکایت از حسن روحانی در پشت 

پرده ها سرهم بندی می شود.
حجت االسام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی 
شهر در مجلس شورای اسامی، درباره آخرین وضعیت 
رسیدگی به تخلفات حسن روحانی در قوه قضائیه اظهار 
داشت: مسأله تخلفات حسن روحانی هیچ ربطی به شأن 

معمم بودن او ندارد؛ چرا که فقط او عمامه بر سر دارد، لذا 
رسیدگی به پرونده تخلفات وی در دادگاه ویژه روحانیت 
را نمی پذیرم و او در جایگاه ریاســت جمهوری تخلفاتی 
کرده که بایستی به آن سریعا رسیدگی کرد.   وی افزود: 
معمم بودن حسن روحانی که رئیس جمهور سابق است، 
ربطی به تخلفات و سوء مدیریت هایی که در زمان ریاست 
جمهوری داشته ندارد؛ قوه قضائیه امروز در یک آزمون 
جدی قرار گرفته که اگر با آن سرسری برخورد کند و نگاه 
به آن نگاه به یک پرونده عادی باشــد به اعتماد عمومی 

و سرمایه اجتماعی نظام ضربه زده است. نماینده مردم 
خمینی شــهر در مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه 
عمده ایرانیان شــاکی این پرونده هستند، تصریح کرد: 
۸5 میلیون ایرانی شاکی پرونده حسن روحانی هستند 
و اگر از هر ایرانی سؤال کنیم که از رئیس جمهور سابق 
شکایت دارید حتما پاسخ مثبت خواهد داد و حتی حامیان 
سرسخت دولت تدبیر هم از حسن روحانی شکایت دارند؛ 
همگان خواســتار ســؤال از رئیس جمهور سابق در یک 

محکمه عدلیه هستند.

تظاهرات علیه 
سیاست های 

اقتصادی و بودجه ای 
حکومت ایتالیا در 
شهر روم/ رویترز

شرق اوکراین از سال 2۰۱۴ در 
جنگ بوده و شبه نظامیان تالش 
کرده اند خود را از زیر چتر دولت 
مرکزی خارج کنند. بسیاری از مناطق 
در شرق اوکراین در حال حاضر به 
صورت خودمختار اداره می شود و 
تالش های دولت مرکزی برای کنترل 
این بخش ها بی نتیجه بوده است.

گزارش تصویری

 آخرین تحوالت 
کرات وین  مذا

کنی  به روایت باقری 
معاون وزیر خارجه کشــورمان در گفت 
وگو با یک شبکه عربی به تشریح آخرین 
تحــوالت مذاکرات وین پرداخت. علی 
باقــری ، معاون وزیــر خارجه ایران در 
گفت وگــو با المیادین گفــت: در دور 
هفتم مذاکرات رویکرد خود نســبت به 
پیش نویس های شــش دور گذشته را 
مطرح کردیم. وی گفت: مســاله مهم 
این اســت که طــرف دیگر مذاکرات با 
رویکرد ما به عنوان پایه و اســاس دور 
جدید مذاکرات موافقت نمی کرد. باقری 
تاکید کرد: مجموعه۱+4 بعد از یک هفته 
مذاکرات فشــرده با رویکرد ایران که در 
پیش نویس مطرح کردیم ، موافقت کرد. 
اکنون دو پیش نویس جدید داریم؛ یکی 
درخصوص برداشــت تحریم ها و دومی 
درخصوص اقدامات هســته ای. این دو 
پیــش نویس اســاس مذاکرات در دور 
جدید خواهند بود.  شــبکه الجزیره نیز 
به نقل از علی باقری نوشت که تهران و 
واشنگتن پیش از هر زمان دیگری برای 
رســیدن به توافق به منظور برداشــت 
تحریم ها نزدیک شــده انــد . نور نیوز 
خبر الجزیره را تکذیب کرد و نوشت که 
علی باقری نامی از واشنگتن نبرده است.

سفير روسيه در آمریکا مدعی شد:

 ایران و آمریکا تمایلی 
گسترش تنش ندارند به 

آناتولی آنتونوف سفیر روسیه گفت: ما با 
این تصور پیش می رویم که دیپلماســی 
تنها راه حل و فصل مســئله هســته ای 
ایران است. از تمامی طرفین می خواهیم 

حداکثر انعطاف را نشان بدهند.
آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا 
در بخشی از یک گفت وگوی اختصاصی با 
مجله نیوزویک در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که با توجه به تنش های اخیر در روابط 
آمریکا و ایران بر سر احیای توافق هسته 
ای، روسیه چه موضعی در قبال فشار یا 
اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران 
در صورت شکســت دیپلماسی خواهد 
داشــت و تا چه سطحی از ایران حمایت 
خواهــد کرد، گفت: ما با این تصور پیش 
می رویم که دیپلماسی تنها راه حل و فصل 
مسئله هسته ای ایران است. برجام ]توافق 
هســته ای[از زمان انعقاد آن، کارآمدی 
اش را با تضمین شفافیت برنامه هسته ای 
ایران ثابت کرده اســت. سفیر روسیه در 
واشنگتن ادامه داد: ما بر این عقیده ایم که 
نه ایران و نه آمریکا تمایلی به گســترش 
تنش هــا ندارند. بنابرایــن، ما از تمامی 
طرفیــن می خواهیم حداکثر انعطاف را 
نشــان داده و به پیدا کردن راهکار های 
مــورد قبول هر دو طرف برای احیای هر 

چه سریع تر برجام کمک کنند.

 توقف عضویت ترکیه 
در اتحادیه اروپا

شــورای وزیران اتحادیــه اروپا تصمیم 
گرفــت مذاکرات عضویت ترکیه در این 

اتحادیه را همچنان مسدود نگه دارد.
اعضای شــورای وزیران اتحادیه اروپا در 
آخرین نشست سال ۲۰۲۱ به اتفاق آراء 
توافق کردند به دلیل عدم پایبندی ترکیه 
به معیار ها و اولویت های اروپا، مذاکرات 
عضویت این کشور در اتحادیه همچنان 

مسدود بماند.

صفر تا صد ماجرای استیضاح نخستین وزیر کابینه
خبرنــگار  هــای  پیگیــری 
نمایندگان ما حاکی از آنســت 
که اســتیضاح فاطمی امین نه 
تنها صحت دارد بلکه در مرحله 
امضــای نماینــدگان و درحال 

اجراست.  
 بــا تمام امــا و اگرهای انتخاب 
وزرای دولت سیزدهم، مجلس 
شورای اســامی از همان ابتدا 
ســعی بر حمایت حداکثری از 
دولــت جدید داشــت. در این 
رونــد نمایندگان مجلس با رای 
اعتمــاد نود و نه درصدی به وزرا 
خواســتار شروع هر چه سریعتر 
فعالیت دولت ســیزدهم شدند 
تــا اوضاع درهــم ریخته حاکم 
بر جامعــه و اقتصاد که حاصل 
اقدامات دولت گذشــته بود، سر 

و سامان پیدا کند.  
حاال با گذشــت حــدود چهار 
ماه از شــروع کار دولت جدید، 
متاســفانه بــا افزایش قیمت 
کاالهــای اساســی و ارز و روند 
افزایشــی قیمت خودرو مردم 
همچنــان در مضیقه و تنگنای 
اقتصــادی هســتند. مجلس 
شورای اســامی با اهرم قانون 
گذاری تاش کرد تا به مســأله 
خودرو ورود کند و با ارائه طرح 

ســاماندهی صنعــت خودرو و 
آزاد کــردن واردات خودروی 
خارجی به ایــن اوضاع خاتمه 
دهــد. ولی این طرح با اما و اگر 
های زیادی روبرو شد و به نتیجه 
نرسید. مافیای خودروسازی از 
این فرصت اســتفاده کردند و 
بــه روند افزایش قیمت خودرو 
ادامه دادند. دولت هم سرانجام 
تســلیم این خواســته شــد و 
افزایــش ۱۸ درصــدی قیمت 
خودرو را اباغ کرد. این موضوع 
بــا وعده های انتخاباتی دولت و 
همچنین برنامه ها و وعده های 
وزرا هنگام شروع به کار در تضاد 

کامل بود.  

 کلید خوردن استیضاح 
وزیر صمت

نماینــدگان مجلس بــا انتقاد 
از رونــد گرانی خــودرو، به نظر 
می رســد حاال درصدد استفاده 
از ابزارهــای قانونــی خود برای 
اعمال فشار بر دولت در راستای 
حمایــت از مردم هســتند. در 
همین راستا زمزمه هایی مبتنی 
بر کلید خوردن اســتیضاح وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت در 
مجلس شورای اسامی شنیده 
شــد. البته این موضوع با تناقض 
گویی از طرف نمایندگان مجلس 

همراه شد.  
در ابتدا ســید جواد حسینی کیا 

نایب رییس کمیسیون صنایع 
و معــادن از جمع آوری امضای 
نمایندگان برای استیضاح سید 
رضا فاطمــی امین وزیر صمت 

دولت سیزدهم خبر داد.  

سلیمی استیضاح فاطمی 
امین را تکذیب کرد

بعد از انتشــار این خبر علیرضا 
ســلیمی عضو هئیت رییســه 
مجلــس در گفــت و گویــی با 
تکذیب جمع آوری امضا از سوی 
نمایندگان برای استیضاح وزیر 
مربوطه، گفــت: نمایندگان در 
هفتــه جاری در مجلس حضور 
ندارند و امکان جمع آوری امضا 

برای استیضاح وجود ندارد.
این نماینده مجلس ضمن اعام 
توافق کمیسیون صنایع با وزیر 
صمــت تاکید کرد به دنبال حل 
مشکات مردم در حوزه قیمت 
خودرو با توافق تشکیل کارگروه 
مشترک دولت و مجلس هستیم 
و کمیسیون هنوز تصمیمی برای 

استیضاح فاطمی امین ندارد.  
تایید شدن خبر با منتشر شدن 
تصویر درخواست استیضاح وزیر
حــاال بعد از همــه این تناقض 
گویی های اعضای کمیسیون 
صنایــع و معــادن خبرنــگار 
نمایندگان ما با انتشار عکسی 
که اطاعات اســتیضاح وزیر 
صنعــت و معــدن و تجــارت 
در آن موجــود اســت، میــخ 
آخــر را به همــه اظهار نظرها 
کوبید. پیگیری های خبرنگار 
نمایندگان ما حاکی از آنســت 
که اســتیضاح فاطمی امین نه 
تنها صحت دارد بلکه در مرحله 
امضای نماینــدگان و درحال 
اجراســت.  با تمام این اوصاف 
باید دید علت اینکه کمیسیون 
صنایع اول خبر استیضاح وزیر 
صمت را منتشــر کرد و بعد به 
تکذیب آن پرداخت، چیست؟ 

اخبار کوتاه
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3اقتصاد معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ 

 احتمال تمدید 
 ثبت اطالعات سکونتی 
ک  در سامانه ملی امال

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه 
پیشــنهاد تمدید ثبت اطاعات 
ســکونتی مردم در ســامانه ملی 
اماک و اســکان تا پایان ســال 
خبــر داد.محمــود محمودزاده 
بــا یادآوری این کــه مهلت ثبت 
اطاعات ســکونتی در ســامانه 
ملی اماک و اســکان تا پایان ماه 
جاری )آذر ۱4۰۰( اســت، اظهار 
کــرد:  وزارت راه و شهرســازی با 
توجه به این که برخی متقاضیان 
مسائلی مانند صدور سند و امثال 
این داشتند که زمانبر شده، برای 
آن که مشکات ناشی از عدم ثبت 
اطاعات سکونتی برای آنها پیش 
نیاید درخواست تمدید مهلت را 
داده اســت.وی با بیــان این که 
درخواســت تمدید را به مجلس 
شورای اسامی و دبیرخانه ستاد 
ســران قوا  ارائــه کرده ایم، افزود: 
امیدواریــم بتوانیم مهلت تمدید 
شــود تــا همه مردم بــا فرصت 
مناســب اجازه ثبــت اطاعات 
سکونتی خود را در سامانه اماک 

و اسکان داشته باشند.

کارشناس بازار سرمایه :

فروشندگان بازنده و 
خریداران در بورس برنده 

واقعی خواهند بود
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن 
تشریح دالیل ریزش این بازار طی 
هفته های گذشته، تاکید کرد که 
بازار سرمایه جای اصاح ندارد و در 
این روزها فروشندگان در این بازار 
بازنده و خریــداران برنده واقعی 
خواهنــد بود.فردین آقابزرگی  با 
بیــان اینکه بازار ســرمایه وارث 
اتفاقات سال گذشته است، اظهار 
کرد: برای مثال نرخ بهره یا ابهامات 
برجام طی یک سال گذشته تاثیر 
زیادی روی بازار داشــته است که 
همه این موضوعات از قبل به بازار 
تحمیل شده است.وی با اشاره به 
الیحه بودجه سال ۱4۰۱، گفت: 
روزی که الیحه به مجلس تقدیم 
شد، بســیاری از سرمایه گذاران 
که اکثرا مبتــدی بودند واکنش 
منفی نشــان دادند و این موضوع 
باعث شــد شاخص کل کانال یک 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار واحد را از 
دست بدهد. اما در نهایت شفافیت 
در قیمت تمام شده به خصوص در 
حوزه حامل های انرژی، و سوخت 
و خوراک پتروشیمی و همچنین 
ســوخت صنایع فوالد و سیمان و 
حتی پاالیشــگاه ها باعث میشود 
ابهامات برطرف شــود. در دولت 
های گذشــته وزارت خانه ها در 
حوزه یکدیگر دخالت زیادی می 
کردنــد. برای مثال وزارت صمت 
نقــش بانــک مرکــزی را برای 
جلوگیری از تورم ایفا و شــروع به 
قیمت گذاری دستوری می کرد.

گزارش

وزیرا رتباطات و فناوری اطالعات:

افزایش قیمت اینترنت 
 ثابت و موبایل 

در راه است
 وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات 
خبــر از اصاح تعرفه های اینترنت 
ثابــت و همــراه داد؛ امــا روی این 
نکته تأکیــد کرد که اصاح تعرفه 
به معنی افزایش ســریع آن نیست؛ 
بلکه تعرفه ها تدریجی افزایش پیدا 
می کنند.داستان تغییر تعرفه از آن 
داســتان های بلند باالیی است که 
حداقل نزدیک به ده ســال اســت 
اپراتورهــای ثابت و همــراه با آن 
دســت به گریبانند. از اواسط دهه 
۹۰ شمسی بسیاری از شرکت های 
اینترنتــی و همچنیــن مخابرات 
خواســتار افزایش تعرفه با توجه به 
تورم در کشور بودند؛ اما در نهایت نه 
وزارت ارتباطات دولت یازدهم تن 
به این کار داد و نه وزارت ارتباطات 
دولــت دوازدهم. حتی در مقطعی 
در یــک مصاحبه تلویزیونی، وقتی 
مجری از محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات 
دولت دوازدهم پرسید بزرگ ترین 
دســتاورد خود را چه می داند، وی 
گفت ثابت نگه داشــتن تعرفه ها در 
چهار ســال وزارتش در وزارتخانه 
ارتباطات و فناوری اطاعات.حاال 
اما گویا عیســی زارع پور به عنوان 
هفتمیــن وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات قرار اســت این چرخه را 
تغییــر دهــد و تعرفه  های بخش 
ارتباطــی کشــور را اصــاح کند.
در ابتــدا، گویا تغییــر تعرفه های 
مخابرات در اولویت قرار دارد چرا که 
آنطور که عیسی زارع پور و مدیران 
مخابرات می گویند این شرکت در 
شرایط بدی قرار دارد و باید هرچه 
سریع تر با اصاح تعرفه این شرکت 
که ســرمایه ملی است اجازه داده 
شــود تا این شــرکت نفسی دوباره 
بکشــد.زارع پور در پاسخ به سؤالی 
در مورد اینکه شــنیده می شــود 
برخی اپراتورها بدون اجازه مجلس 
و رگوالتوری اقدام به افزایش تعرفه 
خــود کرده اند این اتفاق را تکذیب 
کــرد و گفت: خیر اینطور نیســت؛ 
کســی اجازه نــدارد در این زمینه 
کاری انجام دهد. اگر در این زمینه 
مصداقــی دارید بگویید تا پاســخ 
دهــم. هیچ اپراتوری بدون مصوبه 
رگوالتــوری حق افزایش هیچ نوع 
تعرفه ای را ندارد.طبق توضیحات 
او اخیرا هم دولت اعام کرده است 
کــه عاوه بــر مرجع تخصصی که 
کمیسیون سازمان تنظیم مقررات 
است، هماهنگی الزم با ستاد تنظیم 
بــازار هم در مورد تغییر تعرفه های 
حــوزه ارتباطــی انجام شــود. او 
همچنین تأکید کرد که منظورش 
از اصــاح تعرفــه افزایش یکباره 
آن نیســت؛ بلکه به صورت پله ای 
تعرفه هــای ارتباطی افزایش پیدا 

خواهند کرد.

طــرح الزام ثبــت معامات 
اموال غیرمنقول در ســامانه 
ثبت اســناد و اماک کشور 
کــه توســط نماینــدگان 
مجلس تنظیم شده، تیرماه 
امســال بــرای دومین بار از 
سوی شورای نگهبان چراغ 
قرمز دریافت کرد. شورا به ۱۶ 
مــورد از مفاد این طرح ایراد 
گرفــت و اکثر آنها را خاف 
موازین شــرع تشخیص داد. 
مجــددا نمایندگان مجلس 
روز ۲۶ آبان مــاه بــا اصرار بر 
برخی مصوبات قبلی خود و 
اصــاح برخی مفاد، طرح را 
به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع دادند. مهمترین 
مفاد این طرح، ثبت معامات 
در ســامانه ثبت الکترونیک 
اسناد، تعیین تعرفه بنگاهها 
بر اساس منطقه جغرافیایی و 
 تعیین سقف برای تعرفه است.

کــردن  مســئولیت پذیر 
امــاک  مشــاوران 
آنــان؟ تضعیــف   یــا 
مهدی اقبالـ  معاون سازمان 
ثبت اسنادـ  که موافق طرح 
ثبــت معامات در ســامانه 
این سازمان است می گوید: 
مشــکات حقوقی مردم در 
انتقال اماک با اسناد عادی 
بایــد مورد توجه قرار گیرد و 
نباید تحت تأثیر جوســازی 
برخــی افــراد در مخالفت 
بــا این طرح قــرار بگیریم. 
برخی نماینــدگان مجلس 
نیــز معتقدند که بنگاههای 
معامــات ملکــی در برابر 
دریافــت حق کمیســیون، 
مســئولیت چندانی ندارند.
در سوی مقابل، کارشناسان 
حقوق ثبتی و رییس اتحادیه 
مشاوران اماک می گویند راه 
حل، نه تضعیف واسطه های 
ملکــی بلکه اصاح قوانین و 
مقــررات در جهت افزایش 
دفاتــر  مســئولیت پذیری 
اماک اســت. به طور مثال 
واگذاری اختیارات به اتحادیه 
مبنــی بر وضــع تنبیهات 
متناســب با تخلفات دفاتر 
امــاک و ایجاد دسترســی 
بــه اطاعات امــاک مورد 
معامله در زمینه هایی چون 
بدهی بانکی، ممنوع المعامله 
بودن هریک از طرفین و ... از 
درخواستهای صنف اتحادیه 
مشــاوران امــاک اســت. 
همزمان با این طرح، کاهش 
تعرفه بنگاهها از سوی مرکز 
پژوهشــهای مجلس دنبال 
می شود و چند روز قبل مرکز 

پژوهشها با ارایه گزارشی در 
ایــن خصــوص، مهمترین 
علل جهش قیمت مســکن 
را تبدیل شــدن مســکن از 
کاالیی مصرفی به سرمایه ای، 
افزایش مستمر نرخ ارز و تورم 
ناشی از افزایش قیمت تمام 
شــده ساخت مسکن عنوان 
کرد. تعرفه کمیسیون دفاتر 
امــاک در حــال حاضر ۲5 
صــدم درصد قیمت ملک از 
هر طرف معامله است اما در 
مواردی دیده می شــود که 
مشاوران اماک مبالغی باالتر 
را از متعاملین درخواســت 
اتحادیه  می کنند. رییــس 
مشاوران اماک، این معضل 
را معلول کاهش دســتوری 
نرخ تعرفــه می داند.کاهش 
کمیســیون دفاتر اماک به 
نوعی ادامه سیاســت دولت 
قبل محســوب می شــود. 
مهرمــاه ســال ۱۳۹۹ بــه 
دســتور معاون اول رییس 
جمهور وقــت، حق الزحمه 
دفاتــر امــاک بــه نصف 
کاهش پیدا کرد. بنا به گفته 
خســرویـ  رییس اتحادیه 
مشــاوارن اماکـ  رسیدن 
کمیسیون مشاوران اماک 
از نیــم درصد بــه ۲5 صدم 
ارزیابی های  بــدون  درصد 
کارشناســی در زمینه های 
ایجاد تورم در بازار مســکن، 
مســائل اجتماعی، شغلی و 
معیشــتِی فعاالن این بخش 
انجام شد و پدیده های شوم 
دور زدن قانــون، گاوبندی و 
درخواســت تعرفه باالتر از 
نرخ مصوب از ســوی برخی 
واسطه های ملکی را تشدید 
کــرد.از دو طــرح »الزام به 
ثبت اســناد در سامانه اسناد 
و امــاک« و »کاهش تعرفه 
بنگاههای معامات ملکی«، 
اولی به ســد شورای نگهبان 
برخــورد کــرده و دومی در 
حــال پیگیــری در مرکــز 
پژوهشهای مجلس شورای 
اسامی اســت.پیش از این 
هــم  در طــرح اصاح قانون 

پیش فروش مصوب دی ماه 
سال ۱۳۸۹ به بهانه کاهش 
تخلفاتی که عمدتا توســط 
سازندگان صورت می گرفت 
با حذف واسطه های ملکی، 
متعاملین بــه ثبت قرارداد 
 در دفاتر اســناد ملزم شدند. 
طرح بدون پشــتوانه ۱۰ بار 
هم ارایه شود توسط شورای 
 نگبهــان رد خواهــد شــد
مصطفی قلــی خســرویـ  
رییــس اتحادیه مشــاوران 
امــاکـ  با بیان اینکه طرح 
ثبــت معامــات اماک در 
ســامانه ثبت اسناد و اماک 
کشــور، تیرماه امسال برای 
دومین بار از ســوی شورای 
نگهبان رد شده است به ایسنا 
گفت: طرحی که پشــتوانه 
منطقی نداشــته نباشد اگر 
۱۰ بار هم ارایه شود از سوی 
شورای نگهبان رد خواهد شد. 
از نمایندگان مجلس انتظار 
مــی رود قوانینــی مطابق با 
مسئولیتهای ذاتی هر صنف 
تنظیــم کننــد، در غیر این 
صورت فقط اختاالت شغلی 
را دامن می زنند. نمی شود که 
مسئولیت واسطه ملکی را به 
صنــوف دیگر واگــذار کرد. 
همانطــور که مِن مشــاور 
اماک نمی توانم کار پزشک 
را انجــام دهم.وی افزود: ما با 
مشکاتی همچون نداشتن 
حدود صنفی و ســقف و نبود 
اختیارات کافی درخصوص 
تنبیهات متناسب با تخلفات 
دفاتر اماک مواجهیم که اگر 
رســیدگی و قوانین مناسب 
وضع شود بسیاری از مسائل 
مبتابــه بازار مســکن حل 
خواهد شــد. اما در سالهای 
گذشــته، دولت و مجلس به 
جای حل و فصل این مسائل، 
عمدتا با آسان پنداری و عدم 
شــناخت عمیق از وضعیت 
بازار مسکن، راههای انحرافی 
را در پیــش گرفته اند که دو 
طرح مذکور از همین جنس 
انحرافی هستند.خســروی 
تاکید کرد: بارها از نمایندگان 

مجلس خواسته ایم با حضور 
مشــاوران  اتحادیــه  در 
اماک، معضات و مســائل 
مبتابــه بازار مســکن را از 
نزدیــک ببیننــد و مطابق 
بــا ایــن مشــکات، قانون 
وضــع کنند. آقایان در دفتر 
خودشان نشسته اند و نسخه 
می پیچند که عمدتا به تشنج 
بازار مســکن و بی اعتباری 
مشــاوران امــاک منجــر 
می شود. کجای دنیا واسطه 
شغلی را حذف می کنند؟ ما 
مولد اقتصادی، مولد مالیاتی 
و مولد شغلی هستیم. حدود 
۱۳5 هزار مشــاور اماک در 
ســطح کشور با کارکنانشان 
یک صنــف حــدودا ۷۰۰ 
هزار هســتند که با اعضای 
خانواده شــان تقریبــا یک 
خانــواده بزرگ ۲.5 میلیون 
 نفــری را شــکل می دهند. 
گایه عضو کمیسیون عمران 
 مجلس از برخی دفاتر متخلف

کمیســیون عمران مجلس 
شورای اســامی با تکیه به 
ایــن موضوع که وابســتگی 
کمیسیون مشاوران اماک 
با قیمت مســکن در افزایش 
قیمت خانه تاثیرگذار است، 
از ماههــا قبــل اصاح نرخ 
کمیسیون مشاوران اماک 
را در دســتور کار خــود قرار 
داده اســت. اقبال شــاکری 
ـ عضــو کمیســیون عمران 
مجلسـ  بــه عنوان یکی از 
منتقــدان وضعیت موجود 
دفاتــر امــاک می گویــد: 
برخــی از بنگاه ها با فعالیت 
غیر مســئوالنه، سفته بازی 
و دریافــت مبالغــی مازاد بر 
حق کمیســیون به افزایش 
کاذب قیمت مســکن دامن 
می زننــد.وی خاطرنشــان 
کــرد: طرح کاهــش تعرفه 
بنگاه های معاماتی با هدف 
کاهــش 5۰ درصــدی حق 
کمیسیون بنگاه ها طراحی و 
در کمیسیون عمران مطرح 
شــده است اما بنده معتقدم 
باید ســاماندهی اساســی 

بنگاه های معاماتی و جایگاه 
مدیریتی و نظارتی آن ها در 
دستور کار قرار بگیرد چرا که 
فعالیت آنها در حوزه زمین و 
مسکن بوده اما جایگاه صنفی 
آنها در وزارت صمت اســت و 
هیــچ ارتباطی با وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان متولی 
اصلی مســکن کشور ندارند. 
لذا این موضــوع حتما باید 
مــورد توجه قــرار گرفته و 
در تعیین جایــگاه بنگاه ها 
بازنگــری صــورت بگیرد.

شاکری با اشاره به  طرح الزام 
ثبت رسمی معامات اموال 
غیرمنقول که در کمیسیون 
قضایــی مجلس تدوین و در 
صحن مجلــس به تصویب 
رســیده است گفت: در طرح 
مذکور شــیوه جدیدی برای 
تعییــن تعرفــه بنگاه های 
معاماتــی درحــوزه خرید 
و فــروش زمین و مســکن، 
رهن و اجاره مشــخص شده 
اســت که به نظر می رســد 
اصــاح این طــرح بیش از 
طــرح کاهش تعرفه بنگاه ها 
معاماتی تاثیر گذار اســت.

معاون ســازمان ثبت اسناد 
کشــور نیز تیرماه امسال بر 
ضرورت تصویب طرح »الزام 
ثبت رسمی معامات اموال 
غیرمنقــول« در مجلــس 
شورای اســامی و شورای 
نگهبــان تأکید کرد و گفت: 
ایــن طرح آثار مثبت و مؤثر 
بســیاری برای مردم و نقش 
مهمــی در امنیت قضایی به 
همــراه دارد.مهدی اقبال با 
بیان اینکه در ســطح کشور 
نیز از ۱۸ میلیون ثبت ســند 
رســمی، نیمی از آن ســند 
وکالت بوده است، مشکات 
حقوقی مردم در انتقال اماک 
با اســناد عادی را مورد توجه 
قــرار داد و گفت: نباید تحت 
تأثیر جوســازی برخی افراد 
در مخالفــت با این طرح قرار 
بگیریم.بر اســاس قانون ۱۰ 
مدنی قراردادهای خصوصی 
نسبت به کســانی که آن را 
منعقد نموده اند، در صورتی 
کــه مخالف صریح شــرع 
نباشــند، نافذ است.  معنی و 
تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی از 
جهات گوناگون قابل بررسی 
بــوده که بیــان اصل آزادی 
قــراردادی،  اصــل نفــوذ و 
صحت قرادادهای خصوصی 
و لــزوم پایبنــدی بــه این 
قراردادها از مهم ترین نکات 
 مربــوط به این ماده اســت.

گالیه از برخی دفاتر متخلف همچنان ادامه دارد 

بازار مسکن بر پیچ اصالح یا آشفتگی

کوتاه از اقتصاد
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بین الملل

معاون وزیر نفت:

کارکنان  وام مسکن به 
و بازنشستگان صنعت 
نفت پرداخت می شود

معاون وزیر نفت در امور منابع 
انسانی گفت: تسهیات خرید 
مســکن تا سقف ۳5۰ میلیون 
تومــان )هر نفر( به کارکنان و 
بازنشســتگان صنعت نفت از 
محــل صندوق بازنشســتگی 
نفت پرداخت می شود.مهدی 
علی مــددی، معاون توســعه 
مدیریت و ســرمایه انســانی 
وزارت نفت اظهار کرد: در وضع 
کنونی چالش های بســیاری 
داریم که این مســائل در خود 
صنعــت نفت و با مدیریت این 
مجموعه ایجاد شــده اســت، 
تعهدهــای فارغ التحصیــان 
نفــت،  صنعــت  دانشــگاه 
تعهدهــای قراردادهای جذب 
نوین، تعهــد آزمونی که برای 
قــرارداد مدت موقــت گرفته 
شده، تعهدهای تبدیل وضعیت 
ایثارگــران که قانون بود و همه 
این موارد که بخش های جزئی 
هم دارد یا انجام شده یا در حال 
رسیدگی اســت.مددی ادامه 
داد: ما با جامعه نیروی انسانی 
طرف هستیم که به آنها توجهی 
نشــده و امروز قاطبه سازمان 
را گرفته است، نیروهای ارکان 
ثالــث و قــراردادی واقعیتی 
برای صنعت نفت و ما نیز نگاه 
دولــت را می دانیــم و این که 
دولت در چه شــرایطی کار را 
آغاز کرده اســت، وضع بودجه 
کشور، وضع فروش نفت، همه 
این موارد را عزیزان بی شــک 
دنبال می کنند.معاون توسعه 
مدیریت و ســرمایه انســانی 
وزیــر ادامــه داد : برای جامعه 
ایثارگــران با ســازمان اداری 
اســتخدامی بــه جمع بندی 
رســیدیم و آن ها اجازه دادند 
ما بــرای این عزیزان ســمت 
سازمانی ایجاد کنیم و این کار 
واحد ســاختار ما را دوچندان 
می کند که هم باید سمت ایجاد 
کند، هم متناسب سازی کند 

معاون وزیر صمت خبر داد؛

کره   مذا
 وزارت صمت با نفت 

گاز صنایع در مورد 
معاون وزیر صمت با اشــاره به 
مذاکــره وزارت صمت با وزارت 
نفت در مورد گاز صنایع، گفت: 
وزارت صمــت بــه دنبال این 
اســت که تا جایــی که امکان 
دارد جلوی توقف تولید صنایع 
را بگیرد.مهدی صادقی نیارکی 
در مورد قطع گاز صنایع، اظهار 
کرد: تــداوم تولید برای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بسیار 
مهم اســت؛ از این رو وزارتخانه 
به دنبال این اســت که تا جایی 
کــه امــکان دارد جلوی توقف 
تولید صنایــع را بگیرد.معاون 
امــور صنایع وزیر صمت افزود: 
در تــاش هســتیم از طریق 
هماهنگی با شــرکت ملی گاز، 
تولید ادامه داشته باشد و جایی 
که ناچار به صرفه جویی هستیم 

نباید تولید متوقف شود. 

صادرات نفت روسیه 
کمتر می شود

برنامــه صــادرات ســه ماهه 
روسیه نشان می دهد صادرات 
و ترانزیــت نفت از روســیه در 
ســه ماه نخست ســال ۲۰۲۲ 
حــدود 5۶.۰5 میلیون تن در 
مقایســه با 5۸.۳ میلیون تن در 
ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ 
خواهد بود.برنامه روســیه برای 
صــادرات کمتر نفــت با وجود 
افزایــش تدریجی برنامه ریزی 
شــده تولید نفت این کشــور 
در ســال میادی آینده تحت 
توافــق اوپک پــاس روی می 
دهد.طبق محاســبات رویترز، 
صادرات نفت روسیه و ترانزیت 
نفــت قزاقســتان، جمهوری 
ترکمنســتان  و  آذربایجــان 
از طریق سیســتم خــط لوله 
ترانس نفت روســیه بر مبنای 
روزانــه به میزان ۱.۷ درصد در 
در ســه ماه نخست سال ۲۰۲۲ 
کاهــش پیدا مــی کند.برنامه 
صادرات نفت ســه ماهه روسیه 
ســندی اســت که محدودیت 
عرضه تولیدکنندگان از طریق 
مســیرهای صادراتی خاص را 
تشــریح کرده و بر مبنای سطح 
تولیــد و درخواســت آنها برای 
است.تولیدکنندگان  صادرات 
ممکن اســت حجم کاملی که 
اجازه دارند صادر کنند را صادر 
نکنند.به گفته دو معامله گر در 
بازار نفت روسیه، حجم پایینتر 
صادرات نفت برنامه ریزی شده 
برای ســه ماه نخســت ســال 
۲۰۲۲ ممکن اســت نشانه آن 
باشــد که روســیه قصــد دارد 
پاالیشگاههای داخلی  فعالیت 

را افزایش دهد.

کاهش هفتگی طالی 
گیری  سیاه با اوج 

ُامیکرون
قیمــت نفت روز جمعه کاهش 
یافــت و تحت تاثیــر افزایش 
موارد ابتا به واریانت اُمیکرون 
که نگرانیها نســبت به آســیب 
دیــدن تقاضا برای ســوخت از 
اعمــال محدودیتهای جدید را 
برانگیخت، بــا کاهش هفتگی 
روبرو شــد.بهای معامات نفت 
برنــت با یک دالر و 5۰ ســنت 
معادل دو درصد کاهش، در ۷۳ 
دالر و 5۲ ســنت در هر بشــکه 
بسته شد. بهای معامات وست 
تگزاس اینترمدیــت آمریکا با 
یک دالر و 5۲ سنت معادل ۲.۱ 
درصد کاهش، در ۷۰ دالر و ۸۶ 
ســنت در هر بشکه بسته شد. 
برنت ۲.۶ درصد کاهش هفتگی 
و وســت تگــزاس اینترمدیت 
۱.۳ درصــد کاهش هفتگی به 
ثبت رســاند.باب یاوگر، مدیر 
معامات انرژی شرکت میزوهو 
در نیویورک گفت: نگرانیهایی 
نســبت به کووید وجود دارد که 
رفــع نمی شــوند و این دیدگاه 
که پاندمی می تواند روی تقاضا 
تاثیر منفی بگذارد، بازار را تحت 

فشار قرار داده است. 

نفت و انرژی ۴

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت  خبر داد؛

 دستور وزیر نفت 
گذشت از شکایت علیه رسانه ها برای 

وزیــر نفــت با پیشــنهاد معاونت 
امــور حقوقــی و مجلــس ایــن 
وزارتخانه مبنی بر اعام گذشــت 
نســبت به شکایت این وزارتخانه و 
شرکت های تابعه علیه رسانه ها اعم 
از روزنامه هــا و پایگاه های خبری 
موافقــت کــرد. »شــجاع الدین 
بازرگانی« معــاون امور حقوقی و 
مجلس وزیر نفت افزود: مطبوعات 
و رسانه ها عموماً برای روشنگری و 
باالبردن سطح اطاعات عمومی و 
شفافیت اقدام می کنند اما بعضی 
از مواقع مشــاهده می شــود که با 
نقــض یا رعایت نکــردن قوانین و 
مقررات، برخی رســانه ها مطالبی 
را انتشــار می دهند که خاف واقع 
است یا از منظر قانون حاکم، تخلف 
به شــمار می آید و از همین رو در 
جهــت احقاق حقوق ســازمانی، 
شــکایت هایی از ســوی وزارت 
نفــت یــا شــرکت های تابعه نزد 

مراجع ذی صاح طرح و رسیدگی 
می شــود.وی با اشــاره به رویکرد 
دولــت ســیزدهم و توجه به اصل 
شفافیت و همچنین رویکرد مثبت 
وزیــر نفت در حمایت از مطبوعات 
و رســانه ها به عنوان ابزار عمومی 
در حوزه شــفافیت و پیشگیری از 
وقوع تخلف و فســاد، تصریح کرد: 
وزیر نفت موافقت کرد تا شــکایات 
طرح شــده در سال های گذشته یا 
ماه های اخیر علیه مدیران رسانه ها 
و مطبوعــات در مراجــع قضایی 
ذی صاح با هماهنگی و بررســی 
معاونت حقوقی وزارت نفت حسب 
مورد استرداد یا اعام گذشت شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت 
نفت افزود: بر این اســاس معاونت 
حقوقی و مجلس پس از بررســی 
نســبت به اعام گذشت و استرداد 
شکایات مطرح شده علیه رسانه ها 

اقدام می کند.

معاون برق و انرژی وزارت نيرو اعالم کرد:

 ورود4 هزارمگاوات نیروگاه جدید
کاهش ناترازی برق  برای 

 معــاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: 
تا پیک تابســتان ســال آینده عاوه 
بــر ارتقای تــوان واحدهای موجود، 
حــدود چهار هزار مــگاوات نیروگاه 
جدیــد حرارتی نیــز وارد مدار می 
شــود.همایون حائــری در همایش 
فرصت های ســرمایه گذاری افزایش 
ظرفیــت عملــی در حــوزه تولید 
نیروی بــرق حرارتی، افزود: تا پیک 
ســال آینده در ۲۸۶ واحد نیروگاهی 
کشــور طرح های ارتقای توان تولید 
بــه ظرفیت یک هزار و ۱۱۳ مگاوات 
اجرا می شود.وی ادامه داد: همچنین 
بــرای حداکثر بهره برداری از فرصت 
ارتقــای تــوان و افزایــش ظرفیت 
عملــی نیروگاه های حرارتی، ســه 
مشوق با تایید هیات تنظیم مقررات 
بازار برق در نظر گرفته شــده اســت.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفــت: در حال ظرفیت نصب شــده 
کل نیروگاه هــای ایران به ۸۶ هزار و 

۲۱5 مگاوات رسیده که از این میزان 
۶۹ هــزار و ۶۲۲ مگاوات آن ســهم 
نیروگاه های حرارتی اســت.حائری 
ادامــه داد: از ابتدای امســال تا نیمه 
آذرماه، ۹5 درصد برق کشــور توسط 
نیروگاه های حرارتی تولید شده است 
.وی در باره مشــوق هایی پیش بینی 
شــده برای اجــرای ایــن طرح ها، 
گفت: بــه همه واحدهای نیروگاهی 
که نســبت به ارتقای پایدار ظرفیت 
تولید با اســتفاده از روش هایی مانند 
ارتقا و بهینه ســازی پره های توربین، 
خنک کاری هــوای ورودی و... اقدام 
کننــد به تناســب افزایش ظرفیت 
مطمئن نیروگاهی، گواهی ظرفیت 
اعطا خواهد شد.حائری  گفت:صنعت 
بــرق حرارتی بــرای کاهش ناترازی 
تولید و مصرف برق شــبکه در پیک 
سال آینده از طریق اجرای طرح های 
افزایش ظرفیت نیروگاه های ســطح 

کشورتاش می کند.

گازی ایران در بازارهای جهانی  گرید جدید میعانات 

از قطر سبقت گرفتیم 
پاالیشــگاه  در همســایگی 
دوم پــارس جنوبی، مجموعه 
جدیــدی بــا عنــوان واحد 
میعانــات  مرکاپتان زدایــی 
گازی پاالیشــگاه فازهــای ۲ 
و ۳ پــارس جنوبی به چشــم 
می آید کــه ماحصل فعالیت 
آن، یکه تازی ایران در صادرات 
محصوالت مرغوب و شــیرین 
میعانــات گازی بــا گریدی 
جدیــد در منطقــه خواهــد 
بود.واحــد مرکاپتان زدایــی 
میعانــات گازی پاالیشــگاه 
فازهای ۲ و ۳ پارس، به تازگی 
مراحل راه اندازی را پشت سر 
گذاشــته و در آستانه ارسال 
محصــول به مقاصد صادراتی 
اســت. واحد مرکاپتان زدایی 
میعانــات گازی پاالیشــگاه 
فازهــای ۲ و ۳ پارس جنوبی 
)DMC( به منظــور کاهــش 
آثــار خوردگی ترکیبات مضر 
پاالیشگاهی،  تأسیســات  بر 
آالینده هــای  کاهــش 
زیست محیطی، ارتقا و بهبود 
کیفیــت میعانــات گازی و 
افزایــش ارزش افــزوده این 
فرآورده بــا ظرفیت فرآورش 
۸۰ هزار بشــکه در روز ایجاد 
شــده اســت.آنچه در بازدید 
مرکاپتان زدایــی  واحــد  از 
میعانــات گازی فازهــای ۲ و 
۳ پــارس جنوبی که در ضلع 
جنوب  غربی واحدهای گازی 
پاالیشــگاه دوم و فنــس به 
فنس آن قرار دارد، به چشــم 
می آید، مجموعه ای کامل و در 
حال فعالیت است که مراحل 

ســاخت، پیش راه انــدازی و 
آزمون همه تجهیزاتش پایان 
یافتــه و خروجی  آن میعانات 
گازی مرکاپتان زدایی شــده 
اســت؛ مجموعه ای که از آن 
به عنوان پاالیشگاهی کوچک 
یــاد می شــود و هم اکنــون 
کارشناســان و متخصصان در 
حــال رفع ایرادهای احتمالی 
در ایــن مجموعه هســتند.
همجــواری با پاالیشــگاه در 
حــال فعالیت خــود بیانگر 
سختی کار، فعالیت و ریسک 
باالی کار در دوره فعالیت های 
احداث این واحد بوده اســت؛ 
به گونــه ای که با توجه به آنکه 
 DMC خطوط ارتباطی واحد
در محدوده پاالیشــگاه قرار 
دارد، هــر فعالیتی مســتلزم 
هماهنگــی و دریافت مجوز 

از پاالیشــگاه بوده اســت.در 
محوطه واحد مرکاپتان زدایی 
میعانــات گازی پاالیشــگاه 
فازهــای ۲ و ۳ پارس جنوبی، 
وقتــی رونــد فرآیندهای در 
حــال انجام به منظور عملیات 
مرکاپتان زدایــی را دنبــال 
می کنیم، نقطــه آغاز از خط 
لوله زرد رنگ بخش شــمالی 
پــروژه خودنمایــی می کند 
کــه در مرحلــه دریافت همه 
تولیــدی  گازی  میعانــات 
پاالیشگاه فازهای ۲ و ۳ پارس 
جنوبــی از واحدهای مربوطه 
اســت و رد آنهــا بــه واحدی 
می رســد که طی فرآیندی، 
میزان مرکاپتان های موجود 
در میعانــات گازی را از ۳۶۰۰ 
ppm بــه ppm 55 کاهش و 
مقــدار کل گوگرد را به کمتر 

از ppm ۱۶۰۰ می رســاند.
ســیروس پیکار، مدیر پروژه 
احداث واحد مرکاپتان زدایی 
میعانــات گازی پاالیشــگاه 
فازهــای ۲ و ۳ پارس جنوبی 
اعــام می کند که این پروژه، 
هم اکنــون بــا رعایــت همه 
الزام های راه اندازی و شــرایط 
مدنظر پاالیشــگاه، همچنین 
تمامی اصول ایمنی، اقدام به 
دریافت خوراک از پاالیشگاه 

کرده است.

 ُبعد بین المللی و ربودن 
گوی  ســبقت از قطری ها

پیکار در ادامه با اشاره به اینکه 
اکنون در منطقه خلیج فارس 
سه مشــخصه میعانات گازی 
وجــود دارد و دو مشــخصه 
مربوط به کشــور قطر بوده که 

به نام میعانات گازی کم گوگرد 
و میعانات گازی بوزدایی شده 
در بازار جهانی شــناخته شده 
اســت، یادآور می شود: برای 
طراحی واحد مرکاپتان زدایی، 
در عمل مشخصات کشور قطر 
به عنوان یک شــاخص در نظر 
گرفته شــد و اکنون باید اعام 
کرد که واحد مرکاپتان زدایی 
میعانات گازی پاالیشگاه های 
پارس جنوبی، شرایط بهتری 
در مقایسه با واحدهای مشابه 
در کشــور قطــر دارند و خبر 
مهم آن اســت کــه با تکمیل 
و بهره بــرداری کامــل از این 
واحــد، قطعاً به عنــوان یک 
مشخصه جدید میعانات گازی 
قابل ارائه به بازار جهانی است.
علیرضا هاشــمی مهر، مدیر 
سایت پروژه مرکاپتان زدایی 
میعانات گازی نیز با اشــاره به 
کیفیــت بــاال و ارزش افزوده 
بــاالی محصــول نهایــی در 
ایــن واحد، از مشــتریان آن 
در آســیا و اروپا خبر می دهد 
و می گویــد: محوریت پروژه 
بر مبنای صادرات اســت و در 
همیــن زمینه امور بین الملل 
شــرکت ملــی نفــت ایران، 
درخواســت محصولــی بــا 
کیفیت ppm 4۳۰ مرکاپتان 
را داشــتند که همــکاران با 
اقدام های شبانه روزی به این 
مشــخصات رسیدند، البته ما 
بر اســاس قرارداد، موظف به 
رســاندن مرکاپتان محصول 
نهایی بــه 55ppm مطابق با 

مشخصات طراحی هستیم.
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5بانک و بیمه
اخبار

در شانزدهمين سالروز تأسيس 
بانک پاسارگاد صورت گرفت ؛ 

برگزاری نشست ه اعضای 
هیئت مدیره و هیئت 
 عامل بانک پاسارگاد 
با مشتریان 16ساله 

در روز سه شــنبه ۲۳آذرمــاه۱4۰۰ 
)سالروز تأسیس بانک( طی نشستی 
صمیمانه با حضور مشــتریان وفادار 
بانک پاســارگاد ضمن ارائه گزارشی 
از فعالیت هــا و ســرمایه گذاری های 
سرنوشت ساز از ایشان به پاس شانزده 
سال اعتماد و همراهی تجلیل به عمل 
آمد.طی این نشست، مدیرعامل بانک 
پاســارگاد ضمن تشــریح تاریخچۀ 
تأســیس اولین شعبۀ بانک در جوار 
حرم ملکوتی حضرت علی بن موسی 
الرضــا )ع( و بیــان خاطراتی از روند 
پذیره نویسی سهام بانک، شکل گیری 
هویــت و روزهای آغازین فعالیت آن؛ 
بــر روی نقش کلیــدی و پراهمیت 
سهامداران مؤسس و اولین مشتریان 
و ســپرده گذاران بانک پاسارگاد در 
توفیقــات زودهنگام این بانک تأکید 
کــرد و تــداوم رشــد و بالندگی این 
بانک را تا زمان حاضر، ثمرۀ اعتماد و 
اطمینان همراهان بانک هزارۀ سوم، 
به ویژه نخســتیِن آن هــا اعام کرد.
دکتر قاســمی هم چنین در پاسخ به 
ابــراز لطف یکی از مشــتریان حاضر 
در این جلسه درخصوص نحوۀ رفتار 
همکاران بانــک، این موضوع را مایۀ 
مباهــات خود و ســایر مدیران بانک 
پاسارگاد دانست و فرهنگ سازمانی 
بانک پاســارگاد و تأکید بانک بر روی 
رشد و توسعۀ سرمایه انسانی، به ویژه 
رضوی بودن پاســارگادیان را از نقاط 
قــوت و مزیت های بانک پاســارگاد 
معرفی کرد.دکتر قاســمی با اشــاره 
بــه شــکل گیری بانک پاســارگاد و 
فعالیت هــای اقتصادی مرتبط با آن 
کــه در حوزه های فناوری اطاعات و 
ICT، صنایع معدنی، انرژی و سامت 
از موفق ترین مجموعه های کشور به 
شــمار می روند، عنوان داشت که این 
افتخارها با پشتوانۀ اعتماد مشتریان 
و سهامداران، تاش و کوشش جوانان 
مســتعد ایرانی و هدایت و راهنمایی 
راهبــران باتجربه و متخصص بانک و 
گروه پاســارگاد به دست آمده است. 
وی در ادامــه بــه دســت آوردهای 
مجموعه هایــی نظیر فناپ در زمینۀ 
فنــاوری اطاعات و فین تک اشــاره 
داشــت و این مجموعه را بزرگترین 
و موفق تریــن هلدینــگ فنــاوری 
اطاعــات بخــش خصوصی معرفی 
کــرد. مدیرعامــل بانک پاســارگاد 
هم چنیــن در بخــش دیگــری از 
صحبت هــای خــود بــه پروژه های 
بــزرگ اقتصادی مورد حمایت بانک 
اشــاره داشــت و توانایی های فنی و 
مهندســی این مجموعه هــا را قابل 
رقابت با رقبای نامدار جهانی توصیف 
کرد. دکتر قاســمی هم چنین با بیان 
فعالیت ها و دست آوردهای مجموعۀ 
معدنی میدکو، بیان داشــت که این 
مجموعه به عنوان ســومین شرکت 
بــزرگ بــورس تاکنــون در زمینۀ 
اشــتغال زایی و خودکفایی کشور در 
حوزۀ صنایــع معدنی و فلزات نقش 
بی بدیلی داشــته و قادر بوده اســت 
بــا تجاری ســازی فناوری های روز 
دنیــا نه تنها در حــوزۀ ملی، بلکه در 
حوزۀ جهانی نیز با اســتفاده از همین 

فناوری ها به خلق ارزش بپردازد.

شرایط ارائه خدمات بانکی 
به افراد زیر 18 سال در بانک 

توسعه تعاون اعالم شد
در راســتای آیین نامــه اجرایی ماده 
۱4 الحاق قانون مبارزه با پول شــویی 
ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها 
صرفــاً در فعالیت های تجاری توجیه 
دارد و برای شــخص تعهدآور اســت 
به اشــخاص کمتر از ۱۸ ســال تمام، 
مجانین و اشــخاص غیر رشید ممنوع 
است.به موجب قانون، اشخاص کمتر 
از ۱۸ ســال شــامل اشخاص صغیر و 
اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آن ها 
از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده 
نشده است نمی توانند در اموال و حقوق 
مالی خود تصــرف کنند.این گزارش 
می افزایــد، ارائه خدمات بانکی اعم از 
اعطــای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای 
انواع تســهیات و قبول انواع تعهدات 
با موضوعات تجاری، افتتاح و نگهداری 
حساب سپرده قرض الحسنه جاری با 
یا بدون دسته چک و خریدوفروش ارز 
اعــم از نقدی و حواله ای به اشــخاص 
محجور مجاز نیســت، اجاره صندوق 
امانات به اشــخاص کمتر از ۱۸ سال 
نیز ممنوع اســت.بانک مجاز به افتتاح 
و نگهداری بیش از یک حساب سپرده 
قرض الحســنه پس انداز و یک حساب 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 
به نام هر شــخص محجور نمی باشد.

این گــزارش تصریح دارد، اختصاص 
هرگونه ابزار پرداخت به حســاب های 
سپرده اشخاص کمتر از )۷( سال تمام 
ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت 
به حساب های سپرده اشخاص باالتر 
از )۷( ســال تمام تا )۱۲( سال تمام و 
نیز مجانین و اشخاص غیر رشید باالتر 
از )۱۸( سال تمام فقط در قالب اعطای 
 کارت پرداخت فیزیکی مجاز اســت.
بر اســاس این بخشنامه، سقف خرید 
روزانــه برای اشــخاص محجور ۷ تا 
۱۲ بــا هــر کارت ۱۰۰ میلیون ریال 
و ســقف خرید روزانه با کل کارت ها 
بــرای هــرروز ۳۰۰ میلیــون ریال 
تعیین شــده اســت. همچنین سقف 
خریــد ماهانــه بــا کل کارت ها نیز 
5۰۰ میلیون ریال تعیین شــده است.

این گزارش می افزاید، ســقف خرید 
روزانه با هر کارت برای اشــخاص ۱۲ 
تا ۱۸ ســال ۱5۰ میلیون ریال است. 
همچنین ســقف خرید ماهانه با کل 
کارت ها برای اشخاص ۱۲ تا ۱۸ سال 
یک میلیارد ریال تعیین شــده است.

اشــخاص ۱۲ تا ۱۸ سال همچنین با 
ســایر ابزارهای پرداخت می توانند در 
روز ۱5۰ میلیون ریال برداشت کنند. 
آســتانه برداشت ماهانه برای این عده 
5۰۰ میلیون ریال تعیین شــده است.

عاوه بر این آستانه مجاز مجموع مبالغ 
برداشت حضوری از کلیه حساب های 
ســپرده متعلق به هر شخص محجور 
روزانه مبلغ 5۰۰ میلیون ریال و ماهانه 
پنــج میلیارد ریال اســت. در صورت 
درخواســت دارنده حق برداشــت از 
حساب سپرده شخص محجور مبنی 
بــر ضرورت برداشــت وجه حضوری 
بیش از آستانه های مجاز تعیین شده، 
برداشــت وجه منوط به تکمیل فیلد 
)قسمت(" بابت" در فرهای مربوطه و 
ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه 
موردتقاضــا برای برداشــت، با منافع 

شخص محجور است.

به گفته بشیری بر اساس تمهیدات بانک مسکن در زمینه کاهش 
5۰ درصدی اوراق تســه مورد نیاز برای دریافت تسهیات مسکن 
این بانک روز جاری شاهد آن بودیم که اوراق تسه در اکثریت قریب 
بــه اتفــاق نمادها با صف فروش مواجه شــد و متعاقب آن کاهش 
چشــمگیری در قیمت پایانی این اوراق به ثبت رســید.  سرپرست 
معاونت توســعه کسب وکار فرابورس ایران از اجرایی شدن مصوبه 
هیات مدیره بانک مســکن برای حمایت از متقاضیان تســهیات 

خرید مسکن و تاثیر آن بر کاهش قیمت اوراق تسه خبر داد و گفت: با تمهیدات 
صورت گرفته از سوی این بانک شاهد کاهش چشمگیر قیمت پایانی اوراق تسه در 
معامات امروز در فرابورس ایران بودیم.به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، 
ندا بشیری به مصوبه هیات مدیره محترم بانک مسکن برای حمایت از متقاضیان 
خرید امتیاز تسهیات مسکن اشاره کرد و در این باره توضیح داد: بر اساس مصوبه 
هیات مدیره بانک مســکن و با هدف تقویت قدرت خرید و کاهش بهای تمام شــده 
تسهیات، از ۲۳ آذرماه تا ۲5 دی ماه تعداد اوراق الزم برای خرید امتیاز اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن و همین طور جعاله تعمیرات مسکن، به نصف 
کاهش پیدا کرد.به گفته بشیری بر اساس این تمهیدات روز جاری شاهد آن بودیم 

که اوراق امتیاز تسهیات مسکن این بانک در اکثریت قریب به اتفاق 
نمادها با صف فروش مواجه شد و متعاقب آن کاهش چشمگیری 
در قیمت پایانی این اوراق به ثبت رسید.سرپرست معاونت توسعه 
کســب وکار فرابورس با تاکید بر اینکه به واســطه این طرح، تمامی 
متقاضیان می توانند همان میزان وام را با نصف اوراق مورد نیاز قبلی 
دریافت کنند، ادامه داد: این موضوع سیگنال کاهش فشار تقاضا را 
به بازار مخابره کرد که در پی آن قیمت اوراق رو به کاهش گذاشت 
و در نهایت منجر به ایجاد صف فروش در بیشــتر نمادهای این اوراق، موســوم به 
تسه ها شد.او برای توضیح بیشتر درباره میزان اوراق موردنیاز برای خرید مسکن 
گفت: به عنوان مثال مطابق اطاعیه فرابورس در تاریخ سوم مهر ۱4۰۰، می توان 
برای خرید انفرادی مسکن در شهر تهران معادل ۲۰۰ میلیون تومان و برای جعاله 
تعمیرات نیز معادل ۸۰ میلیون تومان تســهیات دریافت کرد. با توجه به اینکه 
هر ورقه از تســه ها، بیانگر حق دریافت 5۰۰ هزار تومان وام اســت، بنابراین برای 
وام خرید مسکن، متقاضیان باید تعداد 4۰۰ ورقه و برای وام جعاله نیز ۱۶۰ ورقه 
تســه از بازار تهیه می کردند.به گفته او اما با مصوبه فعلی این میزان نصف شــده 
است و به ۲۰۰ ورقه برای وام خرید و ۸۰ ورقه برای وام جعاله کاهش یافته است.

با مصوبه هيات  مدیره بانک مسکن محقق شد ؛

قیمت اوراق تسهیالت مسکن در سراشیبی ریزش

خبر ویژه

نوید ارائه خدماتی ویژه در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین در شب یلدای 1400
بانک ایران زمین به عنوان بانکی مردم محور در زمینه ارائه 
خدمات در باشگاه مشتریان این بانک متفاوت ظاهر شده 
است و نوید از ارائه خدماتی ویژه در باشگاه مشتریان خود 
می دهد. ، امروزه کسب وکارها تاش می کنند تا با شیوه های 
مختلف بازاریابی، مشتریان جدیدی به دست آورند و حوزه 
فعالیت خود را گسترش دهند. کسب و کارها در عین حال بر 
این باور هستند که برای مطرح شدن در حوزه تخصصی خود 
باید مشتریان فعلی را حفظ کرده و وفاداری آن ها را افزایش 
دهند. »باشــگاه مشتریان« یکی از مهم ترین برنامه های 
برندها برای تقویت ارتباط شــان با مشتریان است.بانک ها 
برای تثبیت جایگاه خود در بین مردم و به منظور رقابت با 
دیگر مجموعه های هم ترازشان، طرح هایی را برای حفظ 
مشتریان خود اجرا می کنند. یکی از این طرح ها »باشگاه 
مشتریان« نام دارد.طی یک دهه اخیر با توجه به افزایش 
چشــمگیر رقابت در حوزه خدمات مختلف، به خصوص 
بانکی، و با توجه به ماهیت یکســان آن ها، مســئله باشگاه 
مشتریان برای بانک ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این 
باشگاه یک روش خوب برای بانک هایی است که خواهان 
افزایش وفاداری مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با آن ها 
هستند. مشتریان بانک ها زمانی که در باشگاه عضو می شوند 
خدمات ویژه ای را دریافت می کنند. این کار باعث افزایش 
رضایت مندی آن ها و توسعه وفاداری شان می شود.در واقع 
باشگاه مشتریان باعث می شود تا بانک ها رابطه و فعالیت 

مرتبط با مشتریان را مدیریت کرده و خواسته ها و نیازهایشان 
را شناسایی و برطرف کنند. در کل باشگاه مشتریان، بانک ها را 
قادر خواهد ساخت تا ارزش افزوده ای در خدمات خود ایجاد 
کرده و یک خدمت متمایز را ارائه دهند.باشگاه مشتریان 
بانک ایران زمین، یکی از باشگاه های فعال است که همواره 
سعی در به روزرسانی و تنوع خدمات خود دارد. رونمایی از 
این باشگاه به سال ۱۳۹4 باز می گردد. اکنون فعالیت این 
بخش بانک ایران زمین آنقدر توسعه پیدا کرده که اگر عبارت 
»باشگاه مشتریان بانک« در گوگل جست و جو شود، نام این 

باشگاه یکی از اولین موارد پیشنهادی خواهد بود.
در همان آغاز کار تیم تخصصی نرم افزاری بانک ایران زمین 
برای این باشگاه مزایای مختلفی را در نظر گرفتند تا این 
سیســتم نســبت به موارد مشابه برتری پیدا کند. از جمله 
مزایای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین در همان سال اول، 

امکان عضویت تمامی مشتریان آن بود. اکنون این بخش 
خدمات مختلفی را در حوزه انجام تراکنش های بانکداری 
الکترونیک، خرید شــارژ تلفن همراه، انواع قرعه کشــی و 
بازی و ســرگرمی برای مشــتریان خود فراهم کرده است.

باشــگاه مشتریان این بانک به منظور شناسایی مشتریان 
وفادار خود، پنجم هر ماه براساس تعداد امتیازهای هزینه 
شــده، تعداد ورود به سایت باشگاه، عضویت در خبرنامه و 
ارسال دعوتنامه ها ده نفر از برترین ها را مشخص و به آن ها 
امتیاز تشویقی اعطا می کند.بنابر اعام بانک ایران زمین، 
فعالیت مداوم این باشگاه برای حفظ مشتریان وفادار بسیار 
مهم به نظر می رســد. باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، 
یکی از بخش هایی اســت که همواره برای رقابت با دیگر 
مجموعه های بانکی و حفظ مشتریان وفادار خود خدمات 
متنوع و کارآمدی را ارائه داده است. این بانک با راه اندازی 
و تداوم فعالیت باشگاه، سعی در ایجاد لحظه های دلپذیری 
برای مشتریان خود دارد.به گزارش کیوسک خبر به نقل از 
شمانیوز، اخبار جدید نیز نوید از ارائه خدماتی متفاوت تر 
توسط این بانک مردم محور در حوزه باشگاه مشتریان دارد، 
به طوری که مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین از 
راه اندازی متفاوت ترین باشگاه مشتریان بانکی خبر داد و 
افزود: برنامه جامعی در اختیار روابط عمومی قرارداده شده 
است که امیدواریم متفاوت ترین باشگاه مشتریان بانکی را 

در شب یلدا راه اندازی کنیم.

اخبار

با حضور دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک؛

یازدهمین جلسه کمیته نوآوران پست بانک ایران برگزار شد
یازدهمین جلســه کمیته نوآوران پست 
بانــک ایران با حضور دکتر بهزاد شــیری 
مدیرعامل بانک و رئیس کمیته ، مهندس 
فرهادبهمنــی عضو محترم هیات مدیره و 
نایب رئیس و سایر اعضای کمیته نوآوران 
در روز پنجشنبه ۲5 آذرماه ۱4۰۰ تشکیل 
شد.در ابتدای جلسه قیطاسوند دبیر و عضو 
کمیته ، ضمن تبریک افزایش سرمایه بانک 
به باالی ۱۶۰۰ میلیارد تومان و تشــکر از 
همــه کارکنان ، مدیــران و اعضای هیات 
مدیره ، مطالب مرتبط با بند اول دســتور 
جلســه را در خصــوص تامیــن مالی در 
زنجیره تامین و ابزار اوراق گام و ســکوک 
و بــرات تضمینی الکترونیک و حجم بازار 
گردش نقدینگی را تشریح کرد.وی گفت: 
با توجه به رشــد ســرمایه بانک حرکت به 
بانکداری شــرکتی اجتناب ناپذیر بوده و 
آینده پســت بانک با ابزارهای تامین مالی 
دیجیتال و محصوالت بانکداری شــرکتی 

بسیار درخشان خواهد بود.در ادامه جلسه 
دکتر شــیری در خصوص ظرفیت جدید 
بانک و رویکرد توســعه بازار با این ابزار یا 
ســایر ابزار های مشابه و قراردادن تمرکز 
اصلی محصوالت پست بانک و جهت گیری 
بازارها بر رســالت بانک در حوزه فناوری 
اطاعات و ارتباطات ) ICT ( ، نکات مهمی 
را بیان کرده و رویکرد بانک را در این زمینه 

تشریح نمود.مدیر عامل پست بانک ایران ، 
همچنین در بحث کمیته نوآوران و حرکت 
بانک به سمت ابزارها و روش های نوین و 
خاقانه و نگاه بلند مدت بانک به این موضوع 
اظهار داشــت : بایستی فرآیند نوآوری در 
بانک بهبود یافته و فضا برای اســتفاده از 
ایــده ها و نکات مشــتریان و کارمندان و 
ســایر ذینفعان فراهم شــود.دکتر شیری 

افزود: بدون شــک نوآوری و بهبود و ارتقاء 
عملکــرد یک چرخه مــداوم و بلند مدت 
بوده و بررسی موضوعات نوآورانه لزوما در 
کوتاه مدت به توسعه محصول جدید ختم 
نمی شــود.وی گفت: ممکن است استفاده 
از ابــزار و روش های موجود را حتی بهبود 
بخشــد و این موضــوع اثرات مثبتی برای 
بانک و کارمندان مشــتریان و سهامداران 
و ســایر ذینفعان خواهد داشــت.در این 
جلســه ، سایر اعضای کمیته نیز نکاتی را 
درخصوص موضوعات مطروحه اوراق گام 
و بــرات الکترونیک بیان نمودند.در بخش 
انتهایی جلسه شرکت دانش بنیان ماکیان 
دام و از برندگان مسابقه تلویزیونی کارویا 
در خصــوص دو طرح خود مطالبی بیان و 
پروژه و تقاضای خود را برای حمایت از طرح 
جدید خود در توســعه محصوالت دارویی 
کاما ایرانی با استفاده از میوه درخت بلوط 

را ارائه نمود.
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اخبار استان

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

کمترین  استان اصفهان 
 میزان آب بدون درآمد 

کشور را دارد  در 
اصفهان / گروه اســتان ها: در نخستین 
همایــش منطقــه ای آب مایه حیات، 
بــر حل مســئله آب به صــورت ملی و 
وحــدت نظر میان مردم و مســئوالن 
تاکید شــد.دبیر اولین همایش منطقه 
ای آب مایــه حیات گفت: این همایش 
با هدف انعکاس وضعیت کاهش ســطح 
آب های زیرزمینی و فرونشســت زمین 
همزمان با روز پژوهش در ســالن دکتر 
علی شــریعتی زواره برگزار شد.محمد 
رضا شــواخی زواره افــزود: از ۳۳ مقاله 
رســیده به دبیرخانه همایش ۱5 مقاله 
بررســی و تاییــد و 4 مقالــه به صورت 
ســخنرانی ارائه شد.مشاور وزیر نیرو و 
رئیس قرارگاه جهاد آبرســانی کشور در 
این همایش گفت: در حال حاضر موضوع 
آب به بحران ملی تبدیل شــده و خروج 
از این بحران نیازمند نگاه ملی و وحدت 
مردم و مسئوالن علمی و اجرایی است.

میثــم جعفرزاده افــزود: همانگونه که 
در حادثه ســیل خوزســتان و زلزله سر 
پل ذهاب، همه کشــور از جمله استان 
اصفهــان بــه یاری مــردم حادثه دیده 
شتافتند، اکنون نیز برای حل مشکات 
ناشی از خشکسالی باید همه کشور با نگاه 
جهادی وارد عمل شــوند.وی در بخش 
دیگری از سخنانش به موضوع آبرسانی 
پایدار به روســتاها اشاره کرد و گفت: به 
رغم تحریــم ها و محدودیت اعتبارات، 
خوشبختانه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا 
در کشــور با کمک قرارگاه جهادی امام 
حســن در یک بازه زمانی سه ساله آغاز 
مدیرعامل آبفای استان  شده است 
اصفهــان نیز برگــزاری این همایش را 
بیانگــر نگاه مدبرانــه و عاقانه مردم و 
مســئوالن استان اصفهان به مقوله آب 
دانســت و گفت: این همایش نشان داد 
نگاه مردم شهرســتان اردســتان به آب 
نگاه سازگارانه و مدیریت آب در شرایط 
خشکسالی است.هاشم امینی گفت: در 
۱۲ ســال گذشته زیرساخت های الزم 
بــرای خدمات رســانی در بخش آب و 
فاضاب در تمام نقاط اســتان گسترش 
یافته است.وی کاهش مصرف سرانه آب 
در اصفهان را یکی از عوامل تأمین پایدار 
آب شــرب مردم دانست و اعام کرد: در 
سال ۱۳۸۶ سرانه مصرف آب در اصفهان 
۱۸۹ لیتر در شبانه روز بود که با فرهنگ 
سازی و همکاری خوب مردم، این رقم در 
ســال ۱۳۹۸ به ۱5۷ لیتر در شبانه روز 
رسید.امینی ارتقاء سطح خدمات آبفا در 
روســتاها را ضروری دانست و بیان کرد: 
پس از یکپارچه ســازی شــرکت های 
آبفای شــهری و روستایی در اصفهان با 
اجرای طرح ۳۰۰_۱۰۰ که در حقیقت 
اصاح و توســعه ۳۰۰ کیلومتر شــبکه 
آبرســانی روســتایی در مدت ۱۰۰ روز 
بــود، زیرســاخت های الزم برای ارتقاء 
خدمات در روستاها بیش از پیش فراهم 
شــد.مدیر عامل شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان با بیان این که با استفاده 
از فنــاوری هــای جدید زمینه خدمات 
رســانی مستمر در شــهرها و روستاها 
فراهم شــده است تصریح کرد: استفاده 
از ســامانه های تله متری و تله کنترل، 
بازســازی خطوط انتقال و شبکه های 
توزیع آب موجب شد تا میزان هدررفت و 
آب بدون درآمد در مناطق تحت پوشش 
آبفای استان اصفهان از ۳۱ به حدود ۱۸ 
 درصد برسد که جزو کمترین ها در کشور 

به شمار می رود.

رئيس شورای شهر مهدیشهر:

 حضور رئیس جمهور 
 در مهدیشهر 

منشا امید و برکت بود
ســمنان / گروه اســتان ها: حبیب ا... 
اقیان رئیس شورای شهر مهدیشهر در 
نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران 
مهدیشــهر با گایه فراوان بر ظلم روا 
یافته به مهدیشــهر توسط مسئولین 
در بعــداز انقاب به تشــریح عملکرد 
چندماهه شــورا پرداختند و فرمودند 
مهدیشهر خیری اداره میگردد و حتی 
ادارات شهرســتان هم خیــری اداره 
میشوند.ســفر آیت ا... رئیسی ریاست 
محتــرم جمهوری اســامی ایران به 
مهدیشــهر برکات زیادی به اســتان و 
شهرستان داشــت و مردم مهدیشهر 
قدردان ایشان هستند باتوجه به شعار 
انتخاباتی ایشــان مهدیشــهر بعنوان 
قطب دامپروری کشــور قبل از حضور 
ایشان مصوب شده بود اجرایی گردید 
که برنامــه جامع ایی در این خصوص 
در دســت اقدام اســت و موجب رشد 
و شــکوفایی قــرار خواهــد گرفت و 
اعتباراتی نیــز اختصاص یافته که در 
آینده اعام خواهد شد .رئیس شورای 
شهر مهدیشــهر در خصوص تشکیل 
مجمع خیرین در مهدیشــهر گفتند 
یک کمیسیون بزرگ خیرین در زمینه 
علمی ورزشی درمانی مذهبی خدماتی 
معیشــتی و .... توســط شورای شهر با 
کمــک و معید امــام جمعه و فرماندار 
در حال تشــکیل میباشد که می تواند 
کمک حال خوبی برای آبادانی و عمران 
شهر باشد.وی احداث جاده فیروزکوه 
گنداب به مهدیشــهر و مهدیشــهر به 
آهوان دامغان از نیازهای مهم و حیاتی 
این شهرستان خواند و گفتند از استاندار 
و مسئولین محترم مربوطه درخواست 
کمک داریم نسبت به احداث سریعتر 
آن که از ضروریات شهرستان میباشد 
.ایشــان در خصوص تشــکیل کمیته 
ســازش در شورای شهر اظهار داشتند 
با تشکیل این کمیته پرونده هایی که 
در ســنوات گذشته شکل داشته مورد 
بررســی قرار گرفته و نســبت به حل و 
فصل ان اقدام می شــود.اقای اقیان در 
خصوص احداث ترمینال مســافربری 
، جاده ســامت ، درختکاری مناسب 
و مثمر ، ســاماندهی بازار ، بازگشــایی 
مجدد جمعه بازار مهدیشهر ، شب بازار ، 
کیوسک مطبوعاتی ، جایگاه تاکسیرانی 
، جابجایی مکان بیمارستان دربند ، راه 
ارتباطــی بیمارســتان ، ادامه فعالیت 
خدمات درمانی بهداشتی بیمارستان 
۱5خــرداد داخل شــهر ، برنامه های 
فرهنگی سطح شهر از ۱۳دجب تا نیمه 
رمضان به ســئواالت خبرنگاران پاسخ 
دادند.رئیس شورای شهر مهدیشهر با 
گایه کم کاری و ظلم آشــکار چهل و 
اندی ســاله به شهر فرمودند روزی در 
مهدیشــهر بالغ بــر ۷5۰۰نفر کارگر 
مشغول کار بودند و یک چهارم کارگران 
استان را مهدیشهر داشت اما با تعطیلی 
کارخانجات این شــهر در حق مردم ما 
بی مهری کردنــد .آقای عبدالمالکی 
وزیــر محترم کار ما به این دولت امید 
داریم اما چرا سازمان تامین اجتماعی 
بایــد اینقــدر در حق ما بی مهری کند 
و درمانــگاه حضرت فاطمه زهرا طالب 
آباد که با نشست و صورتجلسه قرار به 
شبانه روزی بود اقدام نشد چرا مصوبه 
تبدیل کلینیک تخصصی ان در ســال 
۱۳۸۸ به بوته فراموشــی سپرده شده 
است چرا کارگر ما در وضعیت بیماری 
کرونا از خدمات داشته گذشته حتی در 
زمان بخشداری داشتن محروم میگردد 
و برای کمیسیون و شورای پزشکی باید 

به مرکز استان برود .

استانها 6

در مراسم بیست  و  پنجمين دوره معرفی صادر کنندگان نمونه کشور محقق شد؛
دریافت تندیس صادرکننده نمونه ملی توسط عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان 

اصفهان / گروه اســتان ها: در مراسم بیست و پنجمین 
دوره انتخــاب و معرفی صادرکنندگان نمونه کشــور 
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانــی اصفهان به عنوان 
عضو هیئت مدیره شــرکت گلنور تندیس صادرکننده 
نمونه ملی را از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد . 
شرکت گلنور یکی از اعضاء موفق اتاق بازرگانی اصفهان 
و از بزرگ ترین شرکت های حوزه روشنایی خاورمیانه 
است که برای چهارمین مرتبه موفق به دریافت تندیس 
صادرکننده نمونه کشور شد .بیست و پنجمین همایش 
روز ملــی صادرات با حضور معاون اول رییس جمهور، 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون اقتصادی 
رییــس جمهــور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران، رئیس ســازمان توســعه تجارت و 
فعاالن اقتصادی در ســالن همایش های خلیج فارس 
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزارشــد.گفتنی است 
به منظور شناســایی صادرکننــدگان ممتاز، پرونده 
حدود 5۰۰ صادرکننده بررســی شده که از این تعداد 
۲ صادرکننــده مدال افتخار صادرات دریافت کردند و  
۷ شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز و ۳۷ شرکت به 

عنوان صادرکننده ملی انتخاب و معرفی شدند. 

مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران گفت: با حمایت های این سازمان 
در قالب خوشه های صنعتی، ارایه آموزشهای مختلف در 
جهت تخصصی کردن تولید کفش، پنج خوشــه صنعتی 
کفش در کشور تکمیل و جانی دوباره به این صنعت داده 
شــد.علی رسولیان در حاشیه نمایشگاه بین المللی چرم و 
کفش در جمع خبرنگاران در مشــهد افزود: صنعت کفش 

بین ۷۱ رسته شغلی، سهم باالیی از اشتغال کشور را در اختیار دارد و از این لحاظ از 
رتبه چهارم کشور در میان سایر مشاغل و صنایع کشور برخوردار است.وی درادامه 
گفت: برگزاری نمایشگاه کفش فرصتی است تا نیازهای داخلی کشور در این صنعت 
شناســایی شــود و از این فرصت برای توسعه صادرات تولیدات داخلی بهره گرفته 
گردد.رسولیان افزود: در هفت  ماهه ابتدای امسال فعاالن صنعتی مستقر در شهرکها 
و نواحی صنعتی موفق شدند 5۱ میلیون دالر صادرات کفش به خارج از ایران داشته 
باشــند.مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: 
زنجیره تولید کفش شامل هشت مرحله ازجمله طراحی، تولید، برندینگ و بازار 
است که برای توسعه صادرات آن باید مشخصات نیازمندی های خارج از کشور در 

این زمینه شناسایی و براساس آن تولید انجام شود.وی اظهار 
داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
در قالب توسعه خوشه های صنعتی، اختصاص مشوق های 
الزم برای استقرار در شهرکهای صنعتی، واگذاری کارگاه 
تولیدی در شهرک های صنعتی یا ایجاد شهرک های صنفی 
تخصصی می تواند حمایت های الزم را از این صنعت انجام 
دهد.رســولیان همچنین به برنامــه این نهاد برای احیای 
واحدهای تولیدی راکد در کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا االن یکهزار 
و ۳۰۰ واحد تولیدی راکد در داخل شــهرکهای و نواحی صنعتی و خارج از آن به 
چرخه تولید بازگشــتند.دوازدهمین نمایشگاه صنعت کیف، کفش ماشین آالت، 
مواد اولیه و محصوالت پوســت و چرم در مشــهد از امشــب در محل نمایشگاه بین 
المللی مشهد آغاز به کار کرد و تا ۲۷ آذرماه به کار خود ادامه می دهد.این نمایشگاه 
به مساحت ۶ هزار متر مربع و با ۹۷ غرفه در نمایشگاه بین المللی مشهد گشایش 
یافته و از ســاعت ۱5 تا ۲۰ برای بازدیدکنندگان باز اســت.در این نمایشــگاه ۹۷ 
شــرکت از اســتانهای تهران، زنجان، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، 

همدان و قم نیز حضور دارند.

مدیرعامل شــهرک های صنعتی ایران:

کشور تکمیل شد کفش در  5 خوشه صنعتی 

خبر ویژه

در راستای اجرای قانون »جامع حدنگار« و ماده ۳۲ سند »امنیت قضایی«؛

تاالب »آجی گل« و برج »قابوس« سند دار شدند
گلســتان / گروه اســتان ها: در راستای 
اجرای قانون »جامع حدنگار« و ماده ۳۲ 
سند »امنیت قضایی« و به منظور تثبیت 
مالکیــت دولــت بر انفــال و ثروت های 
عمومــی، همزمــان با ســفر رئیس قوه 
قضاییه به اســتان گلســتان هفت فقره 
ســند کاداستری به نفع بیت المال صادر 
شــد. در راســتای اجرای قانون »جامع 
حدنگار« و ماده ۳۲ سند »امنیت قضایی« 
و به منظور تثبیت مالکیت دولت بر انفال و 
ثروت های عمومی، با همت سازمان ثبت 
اســناد و اماک کشــور و همزمان با سفر 
رئیس قوه قضاییه به استان گلستان هفت 
فقره سند کاداســتری به نفع بیت المال 
صادر شــد.بر این اســاس؛ یک میلیون و 
۲5۳ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی 
تثبیــت و در خصوص یک میلیون و ۶۰ 
هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی ســند 

کاداستری به نفع دولت صادر شد و اسناد 
کاداســتری سایر اراضی مربوط به منابع 
طبیعی نیز در حال صدور است.همچنین، 
در خصوص سایر دستگاه ها در مجموع به 
میزان ۶۸ هزار هکتار از اراضی تثبیت شده 
و به زودی سند مالکیت کاداستری آن ها 
صادر خواهد شــد.بر اساس این گزارش؛ 

5 فقره ســند مالکیت کاداســتری به نام 
ســازمان »جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور« مجموعا به مساحت ۱۱5 میلیون 
و 4۲۶ هــزار و ۱۶۲ متــر مربع صادر و بر 
ایــن اســاس، مالکیت دولــت بر تاالب 
»آجی گل« تثبیت شــد.یک فقره سند 
مالکیت کاداستری به نام »بنیاد مسکن 

انقاب اســامی« به مســاحت ۳5 هزار 
متر مربع در راستای قانون تولید و عرضه 
مسکن صادر شد.یک فقره سند مالکیت 
کاداســتری نیز به نام اداره کل »میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری« 
اســتان گلستان به مســاحت ۱4 هزار و 
۲۲4 متر مربع صادر و بر این اساس برج 
»قابوس« در گنبدکاووس دارای ســند 
شــد.پیش از این؛ بابایــی معاون رئیس 
قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و 
اماک کشــور در سفر به استان گلستان 
و جلسه با روسای واحد های ثبتی استان 
گلستان گفته بود: با جلسات و همکاری که 
بین سازمان ثبت و سازمان منابع طبیعی 
صورت گرفته است تا پایان سال کاداستر 
منابع طبیعی باید به اتمام برسد و ادارات 
ثبــت باید با تمام توان برای اجرای کامل 

کاداستر منابع طبیعی تاش کنند.

اردبیل / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقــه اردبیل با اعام خبر 
ســهم ۳۸درصدی ســی ان جی در سبد سوخت 
خودروهــای اســتان اردبیل، گفــت: ۳۸ درصد 
مصرف سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز 
طبیعی فشــرده اختصاص دارد، بطوریکه مصرف 
این ســوخت پاک در ۲4۶ روز گذشــته از ســال 
۱4۰۰ نزدیــک بــه ۱5۹ میلیون متر مکعب بوده 

و در قیاس با مدت مشــابه ســال قبل 5.5 درصد 
رشد داشته است.

ســید حجت مدنی اظهار کرد: اســتان اردبیل به 
لحاظ مصرف سی ان جی به عنوان سوخت خودرو 
جزو استان های پیشرو در کشور محسوب شده و 
میانگین مصرف این فرآورده در استان از میانگین 
کشور باالتر است.وی با اشاره به پتانسیل تولید گاز 
طبیعی فشرده در کشور تصریح کرد: تاش شده 

ســهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور افزایش 
یابد و از سوی دیگر با توجه به اینکه شبکه گاز در 
سراسر کشور گسترده شده امکان استفاده از این 
ســوخت به عنوان ســوخت خودروها وجود دارد.
مدنی افزود: با دارا بودن ۶۹ باب جایگاه سی ان جی 
بــه طور میانگین روزانه ۶4۶ هزار متر مکعب گاز 
طبیعی فشــرده به خودروهای گازسوز در سراسر 

استان تحویل داده شده است.

کرد؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل عنوان 

سهم ۳8 درصدی سی ان جی در سبد سوخت خودروها
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کوتاه از جامعه

 زلزله با تهران 
کرد؟ چه خواهد 

هفته گذشته زمین لرزه ای به 
بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر 
دماوند در شرق تهران را لرزاند.
زمین لرزه ای که مدت هاست 
برای تهرانی ها به ویژه ساکنان 
شــرق پایتخت تکراری شده 
اســت.به عقیده کارشناسان 
ایــن زمین لرزه هــای خرد و 
گاهــی ســنگین پایتخت و 
شــهرهای اطــراف آن، خبر 
از تحرکات گســل های شهر 
می دهد و احتمال وقوع زمین 
لــرزه ای بزرگ تر و جدی تر را 
قوت می بخشد.هرچند که به 
نظر می رســد شــهر تهران به 
عنوان پایتخت کشور آمادگی 
چندانی برای وقوع یک زمین 
لرزه بزرگ یا حتی نسبتاً بزرگ 
را نداشته باشد.ساختمان های 
نا ایمن و بلند مرتبه در ســطح 
شهر، خانه هایی با مقاومت کم، 
بافت های فرســوده و ناپایدار، 
ســاختمان ها و خانه ساخته 
شــده در حریــم رودخانه ها 
خبر از آماده نبودن و ناپایداری 
شهر تهران در برابر زمین لرزه 
دارد.به گفته کارشناســان در 
صــورت وقوع زمیــن لرزه ای 
حتی متوســط و ســنگین در 
شهر تهران، تلفات شهر تهران 
میلیونی خواهد بود و جمعیت 
زیــادی از مردم پایتخت دچار 
حادثه خواهند شد.در همین 
خصوص محمد آقامیری، عضو 
کمیســیون عمران شــورای 
شــهر تهران، گفــت: تهران 
بــرای حادثه ای مانند زلزله به 
هیــچ وجه آماده نیســت و به 
گفته مسئولین حوزه مدیریت 
بحران، تنها ۲۰ درصد آمادگی 
در برابر زلزله داریم.وی افزود: 
امیدواریم مدیریت شــهری 
جدیــد و مدیران کشــور یک 
فکر اساســی برای این موضوع 
کننــد.وی افزود: هرچه زلزله 
در اطراف تهران بیشتر باشد، 
احتمال وقوع آن در شــهر نیز 
بیشــتر می شود.وی گفت: دو 
گسل شمال و جنوب پایتخت 
متفاوت هستند. گسل شمال 
تهــران بســیار جدی اســت 
و میــزان خطــر آن نیز قابل 
پیش بینی نیســت.وی با بیان 
اینکــه متاســفانه آمادگی و 
برنامــه خاصی برای مدیریت 
بحــران زلزله در تهران وجود 
ندارد، در پاسخ به این سوال که 
برای کاهش تلفات و پیامدهای 
وقــوع زلزلــه در پایتخت چه 
باید کرد، گفت: ابتدایی ترین 
موضوع فرهنگ ســازی میان 
مردم است. به طوری که سبک 
زندگی ها باید به شــکلی باشد 
که مــردم برای وقوع این نوع 
بحران آمادگی داشته باشند.از 
سوی دیگر مسئولین نیز باید 
مکان های مختلفــی را برای 
مدیریت بحران در نظر داشته 
و در صــورت رخ دادن زلزله، 
نحوه پوشش هر محله و منطقه 
را بــرآورد کنند. در این زمینه 
نیــز باید به بافت فرســوده به 

صورت ویژه توجه شود.

 خبرهایی خوش 
 برای معلمان 

»خرید خدمتی« 
معاون حقوقــی و امور مجلس 
وزارت آمــوزش و پــرورش با 
اشــاره بــه فعالیــت تعداد ۲۲ 
هــزار و ۸۲۳ معلم  طرح خرید 
خدمات  آموزشی، گفت: برنامه 
هــای خوبی بــرای آنها تدوین 
شــد و رییس مجلــس در این 
زمینه دســتور الزم را به دیوان 
محاســبات صادر کرد.قاســم 
احمدی الشکی با بیان اینکه به 
محض پاسخ دیوان محاسبات به 
وزارتخانه،این تصمیم اجرا می 
شــود، گفت: پیش از این معیار 
پرداخت حقوق به این افراد 44 
ســاعت حقوق کارگری و بیمه 
در نظــر گرفته شــد، حرف ما 
این اســت معلم ۲4 ساعت کار 
مــی کند و ۲4 هم خود را برای 
حضور در کاس درس آماده می 
کند، زیرا معلم فردی اســت که 
در حوزه تربیت و آینده کشــور 
اثرگذار است.وی افزود: تمامی 
نیروهای خریــد خدمت مانند 
سایر معلمان فعالیت می کنند، 
هــم اکنون دریافتی حقوق این 
افراد بسیار کم است.وی گفت: 
از مجموع بودجه عمومی ســال 
جاری دولت ۱۳۱هزار میلیارد 
تومــان به آمــوزش و پرورش 
تخصیــص یافــت، که این عدد 
کمتر از ۹ درصد است در حالی 
که در کشــورهای توسعه یافته 
این رقم بیش از ۲۰ درصد است. 
۹۷.5 درصد رقم یاد شــده برای 
حقــوق یک میلیــون فرهنگی 

هزینه می شود.

هشدار وزارت بهداشت 
 در مورد 

کسن نامعتبر کارت وا
مرکز مدیریــت آمار و فناوری 
اطاعات وزارت بهداشــت، به 
مردم نســبت به دریافت کارت 
دیجیتال واکسن نامعتبر هشدار 
داد و اعام کرد: شرکتی به اسم 
»نوبان« با سوءاســتفاده از نام و 
نشــان ســازمان نظام پزشکی 
اقــدام بــه راه اندازی ســایتی 
برای کارت دیجیتال واکســن 
کرده اســت که در آن با دریافت 
اطاعات و لینک کارت واکسن 
کادر درمــان و در ازای دریافت 
وجــه از افــراد، کارت فیزیکی 
صادر می کند. این اقدام شرکت 
مذکور تخلف اســت و دریافت 
وجــه از افــراد بــرای کارت 
واکســن غیرقانونی است. مرکز 
مرکز مدیریــت آمار و فناوری 
بهداشــت  وزارت  اطاعــات 
تصریــح کرد: از همه  هموطنان 
می خواهیــم اطاعات یا لینک 
کارت واکســن دیجیتال خود را 
در هیچ سامانه غیر معتبری وارد 
نکنند زیرا زمینه ساز دسترسی 
به اطاعات هویتی آنها می شود 
و امکان سوءاستفاده از آن وجود 

دارد.

7جامعه

طبق اعام جدیدترین رنگ بندی سامانه ماسک وزارت 
بهداشــت و با انتشــار جدید ترین نقشه کرونایی ایران، 
برای نخســتین بار تعداد شهرستان های قرمز و نارنجی 
کرونا در کشــور به صفر رســید و تنها 5۳ شهرســتان 
در وضعیت زرد و ۳۹5 شهرســتان در شــرایط آبی قرار 
گرفتند. با این وجود، به دلیل گســترش سویه امیکرون 
) کرونای آفریقای جنوبی ( در بیش از ۸۰ کشور جهان، 

رعایت مراقبت های بهداشتی کماکان ضروری است. وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی همچنین اعام کرد که تا کنون 5۹ میلیون و ۲۶ هزار و ۲۲۷ 

نفــر ُدز اول، 5۰ میلیــون و ۱۰۹ هزار و ۸۹۰ نفر ُدز دوم 
و ســه میلیون و 4۶۰ هزار و 454 نفر، ُدز ســوم واکسن 
کرونــا را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق 
شــده در کشــور تا کنون به ۱۱۲ میلیون و 5۹۶ هزار و 

5۷۱ ُدز رسیده است. 
در ادامه گزارش وزارت بهداشت، آمده است که مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به شش میلیون و ۱۶۷ هزار و 
۶5۰ نفر رسید. وزارت بهداشت، همچنین اعام کرد که مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۹۹۲ نفر رسید. 

در تازه ترین رنگ بندی کرونایی کشور؛

کرونا به صفر رسید تعداد شهرستان های قرمز و نارنجی 

خبر ویژه

رئيس اداره ســرطان وزارت بهداشــت اظهار کرد:

کشور افزایش سن جمعیت مهم ترین عامل بروز سرطان در 
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: مهمترین 
علل بروز ســرطان افزایش ســن جمعیت و نســبت 
جمعیت ســالمند نســبت به جمعیت جوان است که 
در کشــور ما و دیگر کشــورها در حال رخ دادن است. 
به غیر از افزایش سن می توانیم به تغییر شیوه زندگی 

و کم تحرکی نیز اشاره کنیم. 
تقریباً ۶۰ درصد جمعیت کشــور کم تحرک هستند، 
همچنین چاقی یکی دیگر از عوامل اســت که در آن 
مورد هم ۶۰ درصد جمعیت دچار اضافه وزن هستند، 
کمی مصرف میوه و سبزیجات نیز از دیگر عوامل است 

و بیش از ۸۰ درصد جمعیت 5 وعده میوه و سبزیجات 
بــه میــزان مطلوب را مصــرف نمی کنند و همچنین 
می توان به مصرف ســیگار و الکل به عنوان دیگر علل 
بروز ســرطان ها اشاره کرد که باعث افزایش بروز این 
بیماری ها می شــوند.علی قنبــری مطلق درارتباط با 
راهکارهای پیشگیری از سرطان، گفت: اصاح الگوی 
تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و مصرف غذاهای ســالم 
تر از جمله راه های پیشــگیری از بروز ســرطان است. 
موضوع دیگری که اهمیت دارد تشــخیص زودهنگام 

سرطان است. 

کند؟  ک و هوا حفاظت  آیا بودجه 1401 محیط زیست می تواند از آب، خا

سهم ناعادالنه طبیعت از بودجه کشور
الیحــه بودجــه ۱4۰۱ از زمانی که برای 
تصویــب کلیات آن به مجلس شــورای 
اســامی داده شده، انتقاد های گوناگونی 
را متوجــه خــود کرده اســت چرا که به 
گفته بســیاری از منتقــدان این بودجه 
بــا واقعیت ها جامعــه و نیازهای محیط 
زیست کشــور نمی خواند. به عبارتی در 
این بودجه بندی به هیچ عنوان اولویت ها 
در نظــر گرفته نشــده اســت و بودجه 
ســازمان حفاظت محیط زیست تنها دو 
هــزار و ۱5۸ میلیــارد تومان اســت، آن 
هم در شــرایطی که تهدیدات سرزمینی 
مانند نابودی جنگل ها، فرسایش خاک، 
آلودگی هوا، فرونشســت زمین، بی آبی، 
شــکارهای بــدون مجوز بــه دلیل عدم 
تجهیز پاسگاه های محیط بانی و ... هر روز 
بیش از پیش می شــود و سازمان محیط 
زیست برای تجهیز شدن و برنامه ریزی در 
برابر بحران های زیست محیطی به بیش 
از این مبلغ نیازمند است.ســهم سازمان 
حفاظت محیط زیســت از بودجه ۱5۰۰ 
هزار میلیارد تومانی کشور سهم ناچیزی 
است. این سهم اگرچه همانند سال های 
گذشته با افزایش 5۰ درصدی مواجه شده 
است، اما به گفته برخی از کارشناسان هر 
ســال تنها نیمی از این بودجه به سازمان 
محیط زیســت تخصیص می یابد این در 
حالیست که با این بودجه باید ۱۱ درصد 
خاک کشور با سه هزار و 5۰۰ محیط بان، 
سه هزار کارشناس، بیش از ۶۰۰ پاسگاه 
محیــط بانی، مهار آلودگــی هوا، حفظ 
گونه هــای در خطــر انقــراض، مقابله با 
آتش سوزی جنگل ها و ... را مدیریت کرد.از 
سوی دیگر در حالی سالیانه ۱4 هزار هکتار 
از جنگل های کشور  طعمه حریق می شود 
که هنوز سازمان حفاظت محیط زیست 
بالگردی برای مهار این آتش ندارد، البته 

هنــوز به خاطر داریم در حالی مرداد ماه 
سال جاری، ایران برای مهار آتش سوزی 
جنگل های ترکیه یک فروند هواپیما و دو  
فروند بالگرد به این کشــور اعزام کرد که 
آتش سوزی جنگل های ایران تاکنون ۱4 
نفر از نیرو های داوطلب برای اطفاء حریق 

را قربانی خود کرده است.

بودجه ای که کفاف نمی دهد
بهمن ایزدی، کارشناس محیط زیست 
و پژوهشــگر حوزه بوم شناختی، با بیان 
اینکه ایــن بودجه به هیچ عنوان کفاف 
مشــکات و مســائل محیط زیســت 
را نمی دهــد، گفــت: بیــش از ۱۰ هزار 
کیلومتر مربع از اراضی کشــور را با ســه 
هــزار و 5۰۰ محیط بان اداره می کنیم 
در حالی که نیاز کشور برای این گستره 
حــدود ۱۱ هــزار محیط بان اســت. از 
ســوی دیگر این بودجه برای این تعداد 
محیط بان، امکانات و ملزومات حفاظتی 
آنها کفایت نمی کند. وی افزود: بسیاری 
از محیط بانان کنونی برای مأموریت های 
روزانــه خود دچار کمبود هســتند، این 
پرســش وجود دارد کــه تا کی باید این 
داستان و بی توجهی به واقعیت موجود در 
امر حفاظت از محیط زیست وجود داشته 

باشــد. آیا کسی نیست که در مجموعه 
دولت از موضوع مدیریت حفاظت محیط 
زیست دفاع کند. این کارشناس محیط 
زیست ادامه داد: مسأله حفاظت از محیط 
زیست فقط حفاظت از زیستگاه ها نیست 
بلکه مســائلی مانند کنترل آالینده ها یا 
مســائلی که در بخش هــای عمرانی به 
وجود می آید همگی هزینه بر هســتند و 
بودجه می خواهند. کسری بودجه روی 
مأموریت ها و دقت نظری که ســازمان 
حفاظت محیط زیست باید داشته باشد 
تأثیر می گذارد و این دقت نظر را کاهش 
می دهد. در واقع این کسری بودجه روز 
به روز خســرانی را که در محیط زیست 
طبیعی و محیط زیســت انسانی وجود 
دارد افزایش داده و آن را مضاعف می کند.

 دست متخلفان 
روز  به روز بازتر می شود

وی تأکیــد کرد: کارشناســان بودجه و 
سیاســت گذاران دولت نــگاه جدی به 
مســائل خطیر محیط زیست ندارند که 
زیــان اصلی این بی توجهی متوجه مردم 
است. سال گذشته سهم سازمان حفاظت 
محیط زیســت از بودجه کشور کمتر از 
۲ دهــم درصد بود. این نگاه خرد موجب 

می شود دســت متخلفان در حوزه های 
طبیعــی، صنعتی و عمرانــی روز  به روز 
بازتر شده و گستره تعرض آنها به ذخایر 
بومی کشــور افزون تر شود. با این بودجه 
نباید انتظار داشــته باشیم از امنیت هوا، 
خاک و آب برخوردار باشــیم. ایزدی در 
ادامه ،  با اشــاره به آتش سوزی جنگل ها 
نیــز گفت: با توجه به بحران هایی که در 
رویش گاه ها طی سالیان گذشته داشتیم 
باید رئیس ســازمان محیط زیســت در 
برنامه ریزی بودجه حضور داشــته باشد 
و از افزایــش بودجه این ســازمان دفاع 
کند در غیر این صورت تمامی مســائل 
و مشــکات گذشــته محیط زیست به 
ســالیان آینده انتقال پیدا می کند. وی 
افزود: ســازمان های غیر دولتی و مردم 
نهاد بیشتر از بخش دولتی برای حفاظت 
از محیط زیست مایه گذاشته اند. آمار ها 
ایــن موضوع را ثابت می کند. برای نمونه 
از اردیبهشت  ماه سال گذشته تا امروز ۱4 
نفر از داوطلب های مردمی برای حفاظت 
از رویش گاه های طبیعی جان شــریف 
خود را از دست داده و شهید شدند و این 
نشان می دهد که مردم نقش مؤثرتری در 
حفاظت از محیط زیست دارند. در حالی 
که ستاد های بحرانی که تشکیل می شوند 
و بودجــه ای هم بــرای آنها اختصاص پیدا 
می کنــد هیچ کار خاصی انجام نمی دهند.

وی بــا بیان اینکه بودجه ای هم که مصوب 
می شــود به صورت کامــل تخصیص داده 
نمی شــود، گفت: تجهیزات، نیرو و امکانات 
محیط زیســت حدود یــک چهارم نیاز ها 
اســت و بر همین اســاس بودجه را برای آن 
در نظر گرفته اند این یعنی اینکه هوا و خاک 
همچنان باید آلوده بماند و آب ها همچنان 
به دلیل عدم مدیریت از بین برود و بودجه 

هم به حرکت الک پشتی خود ادامه دهد.
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»تومان« فیلم تحسین شده و 
بی حاشیه این روز های سینما

 فیلم ســینمایی »تومان« ســاخته 
مرتضــی فرشــباف از جمله آثار کم 
حاشــیه سینمای کشور است که این 
روز ها میزبان مخاطب شده و تاکنون 
فروشی نزدیک به ۱5۰ میلیون تومان 
را به دست آورده است.فروش کم فیلم 
تومان را بیشتر باید به همزمانی اکران 
آن با ســایر آثار ربط داد، هر چند بر 
فیلم نقدهایی وارد است اما این فیلم 
ســینمایی یکی از گونه های متفاوت 
ســینمایی در ســالهای اخیر است 
که با بهــره گرفتن از بازیگران جوان 
تئاتری نظر مثبت اکثریت منتقدین 
را از آن خود کرده اســت. داســتان 
این فیلم درباره فردی اســت که از راه 
قمــار اســب و فوتبال تاش می کند 
یک شــبه طبقه اجتماعــی خود را 
تغییر دهد. ســعید ســعدی و سعید 
ملــکان تهیه کنندگی این فیلم را به 
صورت مشــترک بر عهده داشته اند.

میرسعید مولویان، مجتبی پیرزاده، 
پردیس احمدیه ، ایمان صیاد برهانی 
و حامد نجابت بازیگرانی هستند که در 
فیلم ســینمایی تومان به ایفای نقش 
پرداختــه اند.فیلم تومان اثری درباره 
جــاه طلبی جوانان برای پیمودن راه 
صد ساله در یک شب است، اثر در اقلیم 
ترکمن رخ داده و بسته به همان اقلیم 
روایتی متفاوت از شهری را نشان می 
دهد که همه چیز در آن بر پایه شرط 
بندی می گذرد.مرتضی فرشــباف به 
خوبی در این فیلم توانسته جاه طلبی 
جوانی را با کمک میرســعید مولویان 
بازیگر نقش اول فیلم به نمایش بگذارد، 
روایت فیلمنامه در چهار فصل یکسال 
از زندگی وی را نشان می دهد، روایتی 
که به فراز و فرودهای فراوان زندگی وی 
می پردازد. این جوان با بازی تحسین 
برانگیز میرسعید مولویان برای منافع 
شخصی همه چیز خود را از دست می 
دهد اما همچنان بر پایه طمع خود به 
کارهایش ادامه می دهد، ریتم تند فیلم 
در اکثریت مواقع برای مخاطب هیجان 
کورس اســب دوانی را به همراه دارد. 
ریتــم تندی که هرچند گاها به دلیل 
طوالنی بودن اثر آزار دهنده می شود. 
شاید تنها اشکال عمده این فیلم را باید 
در زمان طوالنی فیلم دانست، اتفاقی 
که شــاید بعد از تدویــن برای اکران 
عموم اتفاق بهتری باشد، البته مرتضی 
فرشــباف زمان فیلم را استاندارد می 
دانــد اما بدون شــک این فیلم با این 
زمانبندی و با توجه به موقعیت خود 
در گیشــه موفقیت چندانی را تجربه 

نخواهد کرد. 
امــا فارغ از مســائل کیفی بزرگترین 
پیــروزی فیلم تومان در اســتفاده از 
بازیگران جوان تئاتری است، بازیگرانی 
که با تمام انرژی در اثر ظاهر شــده و 
همه گونه در راه نقش ایثار می کنند، 
انتخاب و جرات مرتضی فرشــباف و 
تهیــه کننده اثر مهمترین نیاز امروز 
سینمای ایران است، ریسکی که شاید 
در گام اول کمی خطرناک باشد اما در 
ادامه بدون شــک سینمای ایران را از 
یکنواختی و تکراری شــدن بازیگران 

رها می کند.

فرهنگ و هنر

 آبشار شوی
اعجاز طبیعت دزفول

تقریبــا می توان با اطمینان گفت 
که محیط های آبی پرطرفدارترین 
جاذبه های گردشــگری هستند. 
حــال هر مقصدی که محیط آبی 
قابــل توجهی مانند دریا، دریاچه، 
رودخانه، چشــمه یا آبشار داشته 
باشد بسیار مورد توجه گردشگران 
داخلی و خارجــی قرار می  گیرد. 
شــوی آبشاری با ارتفاع ۸5 متر و 
عرض ۷۰ متر در شهرستان دزفول 
از توابع استان خوزستان قرار دارد. 
البته از آنجایی که شوی در نزدیکی 
مرز بین خوزستان  و لرستان قرار 
دارد برخی از مردم لرستان بر این 
باورنــد که این آبشــار متعلق به 
استان لرستان است. هر جاذبه ای 
کــه در ایران قــرار دارد متعلق به 
تمام مردم این ســرزمین است و 
همه می توانند از تماشــای آن ها 
لذت ببرند و به آن ها افتخار کنند. 
آبشــار مذکور در دامنه ی رشــته 
کوه های زاگرس واقع شده و از تنوع 
محیطی و زیســتی فوق العاده ای 
برخوردار است.وجود دهستانی به 
نام شــوی در اطراف آبشار سبب 
نامگذاری آن به این اســم شــده 
اســت. در زبان محلی شوی معنی 
لطافت می دهــد. البته در برخی 
جاها به دلیل نزدیکی آبشار شوی 
به ایستگاه راه آهن تله زنگ از آن به 
نام آبشار تله زنگ هم یاد می شود.
این آبشار از درون غاری سرچشمه 
می گیــرد و پس از بیرون آمدن از 
آن از صخره هــای بلندی به پایین 
می ریزد. آب این آبشار مسافتی را 
از میان دشت ها و کوه ها می پیماید 
و در نهایت به آغوش دریاچه سد دز 
در استان خوزستان واردمی شود.
جاندارانی همچون کل بز، پلنگ، 
خــرس و ســمندر ایرانی بخش 
مهمی از زیســتگاه اطراف آبشار 
را تشکیل می دهند. اگر بخواهیم 
از مهم تریــن گونه های گیاهی که 
اطراف این منطقه رشــد کرده اند 
نام ببریم، باید به درختانی همچون 
بید، انجیر، مو، زبان گنجشگ، افرا، 
کیکم و بلوط اشاره کنیم. همچنین 
می توان روی دیواره های صخره ای 
که آبشــار از آن ســقوط می کند و 
در زیــر آن رویــش گیاهی به نام 
سیاه وشــان را مشــاهده کرد که 
خاصیــت دارویی فــوق العاده ای 

دارد.

گردشگری

نتایج بدســت آمده از آزمایش واکســن کروناویروس فایزر در کودکان دو تا پنج 
ساله ناامید کننده بوده است.

 شرکت فایزر اعام کرد: دو ُدز واکسن کووید-۱۹ اطفال نتوانست واکنش ایمنی 
کافی را در کودکان دو تا پنج ساله ایجاد کند.

نتایج بدست آمده از این بررسی نگرانی هایی را برای والدینی به همراه دارد که 
امیدوار بودند فرزندانشان در اسرع وقت در برابر کروناویروس جدید واکسینه شوند.
در آزمایش های مربوط به واکسن کودکان، سه میکروگرم ُدز واکسن مورد استفاده 
قرار گرفت که معادل حدود یک دهم ُدز مورد استفاده در واکسن های بزرگساالن 
است. در حالیکه دو ُدز سه میکروگرمی واکنش ایمنی خوبی در نوزادان و کودکان 

شــش ماه تا دو ســال ایجاد کرد - مشــابه آنچه در افراد ۱۶ تا ۲5 ساله دیده می 
شود - در گروه سنی دو تا پنج سال نتوانست اثربخشی مشابهی داشته باشد.

شرکت فایزر اعام کرده است که ُدز سوم آزمایش خواهد شد تا مشخص شود 
آیا واکنش ایمنی قوی تری ایجاد می شود یا خیر، اما هیچ برنامه ای برای آزمایش 
هر مقدار واکسن باالتر از سه میکروگرم ترتیب داده نشده است. کودکان کمتر از 

پنج سال ُدز سوم را دو ماه پس از دریافت ُدز دوم دریافت خواهند کرد.
به گزارش هلث دی نیوز، مدیران شرکت فایزر می گویند: هدف، شناخت پتانسیل 
مصونیت ســازی ُدز ســوم است و در حال حاضر در حال مطالعه سه میکروگرم 

هستیم.

کودکان کسن فایزر در  بی ثمر بودن نتایج آزمایش وا

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

 برنج 
۸۰ هزار تومنی 

داره ما رو میخوره!
درپی افزایش عجیب قیمت 

برنج در بازار، قیمت هر کیلو 
 قیمت برنج ممتاز ایرانی 

به ۸۰ هزار تومان رسید. 
خبری که سوژه انتشار 

کارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

»در ســالیان گذشــته همواره بحث اکران و فروش آثار 
ســینمایی یکــی از مباحث مهــم و پراهمیت در میان 
فیلمسازان و سینماداران بود. از همین رو شفافیتی هم 
در بحث فروش وجود نداشــت و تولیدکنندگان آثار به 
راحتی می توانســتند اعداد و ارقام را به نفع خود جابه 
جا کرده و در اختیار اذهان عمومی قرار دهند. بنابراین 
شفافیتی وجود نداشت و شبهات بسیاری همراه آنچه 
که بود وجود داشــت. از این رو بنا به شکســت انحصار و 

شفافیت سازی شد.
پیشنهاد راه اندازی سامانه مدیریت فروش و اکران فیلم ها 
)سمفا( از دل بررسی معضات اکران در همه سال های 
گذشــته سینمای ایران در زمان حسین انتظامی مدیر 
ســازمان سینمایی وقت، درآمد و هدف از آن شکستن 
انحصار و شفاف سازی اکران اعام شد و با شعار عدالت 
در اکران و مدیریت فروش، با حذف انحصار در سینما، 
این طرح دنبال شــد. برای مدیریت بخشــی از مسائل و 
مشکات اکران مراکز فروش بلیت از یک سامانه به پنج 

شرکت رسانده شد تا زمینه رقابت ایجاد شود.
اصول اکران، سرگروه ها، محاسبه کف فروش، آغاز و پایان 
اکران، ثبت مصوبات شورای صنفی نمایش و سایر موارد 
مرتبط از طریق این سامانه انجام گرفت تا دیگر حرفی 

در آن باقی نماند.
از ســوی دیگر فعاالن ســینما، ذی نفعان مشــترک، 

منتقدان، روزنامه نگاران و همه شــهروندان این امکان 
برایشان فراهم شد تا از وضعیت فروش سینمای ایران 
برحسب شاخص های مختلف، مطلع شده و بتوانند به 
آن دسترســی داشته باشند. این نظام آماری نقطه اتکا 

برای هرگونه سیاستگذاری و بهبود بود.
شــکل گیری ســمفا قرار بود تحولی در سیستم فروش 
بلیت سینماها ایجاد کند. در واقع این سامانه به عنوان 
ترمینال مرکزی برای داده های سینمای ایران در بخش 
فروش بلیت در نظر گرفته شــد و براســاس تصمیمات 
شــورای صنفی اکران به روزرســانی شد. اما این سامانه 
جامع هنوز مشــکاتی در این بخش دارد که نیازمند 

بررسی و رفع آن است.
ســینماداران و به خصوص گیشــه داران در این بخش 
مشکاتی دارند که همچنان حل نشده باقی مانده است 
و همین امر نیز در بحث فروش، آن ها را درگیر مشکات 

ریز و درشتی چون نمایش ندادن نقشه فروش در روزهای 
گذشته، نمایش ندادن ساعت ثبت فروش بلیت به شکل 
ســاعت رســمی، امکان تعریف سانس حتی با اختاف 
چنــد دقیقه پیــش از نمایش، دو مرحله ای بودن چاپ 
بلیت، دسترسی نداشتن به اطاعات مخاطبان اینترنتی 
و چندین و چند مشــکل ریز و درشــت دیگر کرده است 
که همچنان پس از گذشــت دو ســال از راه اندازی این 
ســامانه با بیان تمام این مشکات به تیم برنامه نویسی 
ادامه دارد و سینماداران به خصوص در روزهای پرمخاطب 
با اختاالت چند ساعته و مشکات این چنینی دست 
و پنجه نرم می کنند.از سوی دیگر این سامانه در سی و 
نهمین جشنواره فیلم فجر نیز مشکاتی به همراه داشت 
که از جمله آن می توان به بحث اختال در فروش بلیت ها 
و سیمرغ مردمی که کار شمارش آرا را برعهده داشت، 

اشاره کرد.
اما این تمام مشــکات این ســامانه نیست. چرا که در 
بخش فروش نیز اشــکاالتی بر عملکرد این سامانه وارد 
است از جمله می توان به وجود نداشتن یک برنامه نویسی 
مشخص برای کدهای نوشته شده در سامانه اشاره کرد، 
هرچند که بیان می شود از یک تیم برنامه نویس خبره 
بهره گرفته شده است تا دستورات شورای صنفی اکران 
را به کد تبدیل کرده و بحث پشتیبانی به صورت جداگانه 

پیگیری و اجرایی شود، اما این اتفاق رخ نداده است.

سمفا و مشکالتی که همچنان ادامه دارد


