
ک  بودجه تنها مال
محرومیت زدایی نیست 

   عبدالمجید شیخی
کارشناس مسائل اقتصادی

 بودجه تنها مالک محرومیت زدایی 
نیست. دولت اعتبارات ویژه ای را برای 
محرومیت زدایی استان های محروم 
به صورت ملی در نظر می گیرد و این 
مناطق می توانند از جهت مختلفی مورد توجه واقع شــوند. 
درباره بودجه مناطق محروم از جمله سیســتان و بلوچســتان 
در الیحــه ۱۴۰۱ کــه این روزها درباره آن ســوال های زیادی 
مطرح اســت و با دغدغه هایی همراه شــده باید گفت  توســعه 
مناطق فقط تحت تاثیر بودجه اختصاصی نیست، بودجه به دو 
بخش ملی و استانی تقسیم می شود، راه آهن چابهار – زاهدان 
و توســعه منطقه چابهار جزو پروژه های ملی اســت و در ردیف 

های استانی نمی آید.
با توجه به این مهم اعتبارات منحصر به منابع استانی نیستند، 
رسیدگی به مناطق محروم از طرق مختلفی در حال انجام است، 
به عنوان مثال کمیته امداد امام خمینی )ره( رسیدگی خاصی 
دارد، صندوق توسعه ملی نیز با تعریف پروژه های خاص در این 
نقاط رسیدگی ویژه ای دارد. بنیاد مستضعفان هم با تعریف پروژه 
های توســعه منطقه ای که در صدر برنامه های خود قرار داده 

برای توسعه مناطق محروم رسیدگی خاص انجام می دهد.
اعتبارات اســتانی فقط منحصر به ردیف اعتباری هزینه های 
دولتی نیست، وقتی رئیس جمهور در یزد اعالم کرد که برای 
هر اســتانی صندوق ویژه توســعه ای تعریف می شود تا دولت 
بخشی را به عنوان آورده به صندوق اختصاص دهد و درآمدهای 
ویژه منطقه از این طریق تجهیز شود، صندوقی که اختیار هزینه 
کرد آن بر عهده استاندار است، این یک نوع رسیدگی خاص به 
مناطق است. رسیدگی های دیگری هم وجود دارد که ممکن 
است پروژه هایی باشند که مکانشان در منطقه ای دیگر باشد، 
اما نفع آن پروژه به اطراف با شعاع بسیار باالتر از حدود استانی 
تسری پیدا می کند، بنابراین نباید خودمان را محدود کنیم به 
تعریفی که در اعتبارات استانی و منطقه ای صورت گرفته است.

کشور:یادداشت کل  دادستان 

مردم فعال در رمزارزها سرمایه گذاری نکنند
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   دادســتان کل کشــور از تشــکیل کمیته مشــترک رســیدگی به وضعیت بورس خبر داد و 
به مردم توصیه کرد تا زمانی که تکلیف رمزارز ها به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص 
نشــده، وارد ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه نشــوند.  محمــد جعفــر منتظــری گفت: کمیته 

مشترکی برای رسیدگی به موضوع بورس با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور در حال 
شکل گیری است تا در چارچوب مقررات، تکالیف و وظایف قانونی بصورت مشترک کار 

 | صفحه 3 را انجام خواهیم داد و امیدوارم تا ظرف زمان معینی کار را به سرانجام برسانیم...

داستان از شب یلدا آغاز می شود

 برگزاری مراسم شب یلدا 
کرونا به میزبانی 
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اتفاق مهم برای یارانه ها

مبلغ ها از ماه بعد
دو برابر می شود

     محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس 
جمهــور گفــت: قــرار بــود از آذرمــاه مــاه رقــم 
یارانه ها دو برابر شود، اما به علت مشکالتی 
که در تهیه بن کارت ایجاد شــد این روند به 

دی ماه منتقل شد...

وزیر نفت در مراسم روز ملی پژوهش:

برنامه جدید صنعت 
نفت؛ چاه  محور است

گفــت: در حــال حاضــر       وزیــر نفــت 
۵۵۰۰ حلقــه چــاه نفتــی و گازی در کشــور 
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه تــوان دانــش 
بنیان می توانیم تولید ۸۰ میلیون بشــکه 
کــم  گاز از ایــن چاه هــای  معــادل نفــت و 
ســرمایه  و  ریســک  کمتریــن  بــا   بــازده 

داشته باشیم...  | صفحه 4  | صفحه 3

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

دانشگاه شهید مطهری)ره( 
با هدف تحقق نیت واقف 

ساخته می شود  
7

هیچ گفتگوی مستقیمی با 
آمریکا در وین نداشته ایم

2

راهی برای در امان 
ماندن از اومیکرون

7

 شبکه سراسری برق
در وضعیت پایدار قرار دارد

4

 اسناد مزایده فروش 2 واحد تجاری
)مجتمع دریای نور( در شهر بندرعباس

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

کلیــه مراحــل انجــام مزایــدات )اعــم از دریافــت اســناد، ارائــه تضمیــن، ارســال  بــا عنایــت بــه اینکــه 
کل راه و شهرســازی اســتان هرمــزگان  کات و اعــالم برنــده( در اداره  گشــایی پــا پیشــنهاد قیمــت، باز
ــردد، متقاضیــان  گ ــزار مــی  ــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگ ــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه ت ب
کاربــری و رمــز عبــور بــه ســایت   محتــرم بایســتی جهــت ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت نــام 

www.setadiran.ir  مراجعه فرمایند.
مهلــت دریافــت اســناد مــورخ 1400/10/11 ســاعت 14/00 ،تاریــخ تحویــل اســناد  1400/10/19 ســاعت 
کات مــورخ  1400/10/20  ســاعت 10/00 ، بارگــذاری مــدارک  الزامــی ، برنــده مزایده  گشــایی پــا 14/00 و باز
ــی  ــت الزام ــان دول کارکن ــه  ــع مداخل ــون من ــت قان ــرد و رعای گی ــی  ــام م ــران انج ــتاد ای ــایت س ــق س  از طری

می باشد.
گهی : 1245051 شناسه آ

گهی شماره )1400-137( کل راه و شهرسازی استان هرمزگان  آ   اداره 

ک ثبتیقطعهردیف طبقهپال
مساحت 

عرصه 
)مترمربع(

قیمت هر 
مترمربع 

)ریال(

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

5% قیمت 
کل)ریال(

113559/416)13G(239/20400/000/00095/680/000/0004/784/000/000همکف

همکف 253559/416
)G13(238/87400/000/00095/548/000/0004/777/400/000

گذاری فروش واحد تجارینوع وا

واحد تجاریمورد مزایده

شهر بندرعباس-خیابان طلوع مجتمع دریای نورنشانی

300850/38Y433854/87Xمختصات مرکز زمین

واحد تجاریکاربری

وضعیت سند

فاقد صورتجلسه تفکیکی)تنظیم 
اسناد قطعی به نام خریدار پس از 
آماده شدن صورتجلسه تفکیکی 

قطعات خواهد بود (

کارشناس مهندس مهدی رضائی سردرهنام 

کارشناسی 1400/08/22تاریخ 

نامه تعیین قیمت 
کانون  توسط 

کارشناسان رسمی 
دادگستری استان 

هرمزگان

شماره 1400/509

رأی هیأت نمایندگی 
کل راه و  اداره 

شهرسازی

شماره 001523/0000757 مورخ 
1400/07/08

001623/0001145 تاریخ  
1400/09/23

وضعیت واحد
تخلیه

شش دانگ

مهلت زمانی واریز 
کاریوجه ) عقد قرارداد( 7 روز 

نقدشرایط فروش

…………………………توضیحات

علی اصغر خدارحمی رئیس امور حسارسی شهرستان محالت 

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله برگهای دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ می گردد. خواهشمند است در زمان تعیین شده با در دست داشتن اسناد و 
مدارک الزم در جلسه حل اختالف مالیاتی به نشانی اداره امور مالیاتی محالت حضور بهم رسانید. بدیهی است عدم حضور مودی یا وکیل قانونی مودی در زمان تعیین شده مانع رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

نشانیساعت تاریخمبلغ عوارضمبلغ مالیاتماخذ مشمولتاریخ برگ شماره برگنوع برگکد واحد سال عملکردمنبعمحل صدور شماره ملی/ کد اقتصادیشــماره شناسنامه/ شماره ثبتنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200681400/09/2055,951,2009,679,050دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت10542833347حمیدحمیدحسنی1

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200671400/09/20187,500,00040,328,120دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت10452165441محمدامیرزمانی2

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200651400/09/20534,000,000141,039,800دعوت به هیات1392443111عملکردمحالت19443110715محمدرضااسدی3

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200481400/09/2084,000,00015,283,200دعوت به هیات1392443111عملکردمحالت19443110716علیرضاامینی4

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200461400/09/20414,556,500105,242,580دعوت به هیات1392443111عملکردمحالت19443110717علیرضاباقری5

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200441400/09/20200,775,00043,643,650دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت19443110720علیمحمدرمضانی6

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200421400/09/20408,000,000103,277,600دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت13119443110727رضاصادق میرطاهری7

کبری8 اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200401400/09/2057,200,0009,928,560دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت13119443110752محمدکمال ا

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200371400/09/20109,500,00020,847,620دعوت به هیات1392443111عملکردمحالت13119443110744محمدهادی مرتضوی9

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200341400/09/20193,500,00041,826,620دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت13119443110735علیمحمودقاسمی10

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200311400/09/2052,260,0007,831,160دعوت به هیات1395443111عملکرداصفهان5221285591925محمدمحموداصفهانی11

منیره السادات 12
اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200351400/09/206,240,000935,060دعوت به هیات1395443111عملکرداصفهان12708866141270886614سیدمهدیطبیبیان

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200361400/09/2019,500,0002,922,080دعوت به هیات1395443111عملکرداصفهان12706012291270601229محموداحمدرضااصفهانی13

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200331400/09/20129,000,00025,717,750دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت19443110736احمدرضاقربانی14

اداره امور مالیاتی شهرستان محالت1400/10/2015:00-200321400/09/2029,150,0004,368,130دعوت به هیات1393443111عملکردمحالت13119443110743علیمحمدشکوهی15

            مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با شماره تماس 1526  آماده پاسخگویی به سؤاالت شما مودیان محترم می باشد.                     شناسه آگهی : 1245412

دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی مورخ 1400/10/20 اداره امور مالیاتی شهرستان محالت در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

16 جمادی االول 1443   21 دسامبر 2021 سه شنبه 30 آذر 1400  شماره پیاپی 1998

سیاست 2

رقم دقیق حقوق نمایندگان و استانداران اعالم شد

وزرا چقدر حقوق می گیرند؟
جریان ثبت حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی نشان می دهد که باالترین 
میانگین خالص حقوق در پست های مختلف ، ۲۴ میلیون تومان برای استاندار 

و همتراز آن بوده است.
ثبت جزئیات حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی براساس ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششــم توســعه انجام می شود و در همین راستا سامانه ثبت حقوق و 
مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ دستگاه های 

مشمول باید برای ورود اطالعات حقوق اقدام می کردند.
با این وجود گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان داد که حتی تا سال جاری 
تعدادی از دستگاه ها و زیرمجموعه های آنها هنوز ورود اطالعات نداشته اند، 
از این رو جهت اجرای تکلیف قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط 

به ثبت اطالعات در سامانه شد.
میانگین حقوق دریافتی وزیر، 20 میلیون

اما گزارش دریافتی از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شده دستگاه های اجرایی 
)ســه قوه( به تفکیک ســطح پســت آنها در سال جاری حاکی از آن است که 

باالترین میانگین خالص حقوق )حقوق منهای کسورات( مربوط به استاندار 
و همتراز آن با بیش از ۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه است.

میانگین خالص حقوق  برای وزیران بیش از ۲۰ میلیون تومان ثبت شده  و 
این در حالی است که میانگین خالص دریافتی معاون وزیر و همتراز آن بیش 

از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعالم شده است.
میانگیــن خالــص پرداختی به نمایندگان مجلس  نیز ۱۷.۴ میلیون تومان 

ثبت شده است.
براساس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون موسسه یا معاون سازمان 
و همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، معاون مدیرکل 
و همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان اســت. در ســایر پست ها نیز میانگین خالص 

حقوق رئیس اداره و همتراز آن ۱۲.۸، رئیس گروه و همتراز ۱۳.۲ میلیون و 
کارشناس و همتراز ۹.۵ میلیون تومان ثبت شده است.
بیشترین اضافه کار برای کیست؟

در رابطــه بــا جزئیات پرداخت حقوق در پســت های مختلف، نیز باالترین 
میانگین اضافه کار برای استاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان 
اعالم شده است. میانگین اضافه کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون وزیر نیز به ۶.۲ 
میلیون تومان می رسد که بعد از استاندار، باالترین متوسط اضافه کار است.

باالترین میانگین رفاهی برای معاونان وزیر و موسسات
همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شــده بین پســت های مختلف 
نشــان می دهد که رقم پرداخت شــده برای وزیر و همتراز آن ۷.۴ میلیون و 
معاون وزیر ۱۲ میلیون تومان است ولی باالترین میانگین به معاون موسسه 
بــا ۱۳ میلیون تومان اختصــاص دارد. میانگین رفاهی که برای نمایندگان 
مجلس  پرداخت شــده به ۸.۱ میلیون تومان می رســد و برای استاندار  ۸.۵ 

میلیون تومان است.

خانه ملت

گابریل بوریک« 35 ساله 
توانست با کسب آرای 56 
درصد از شرکت کنندگان 

در انتخابات ریاست 
جمهوری شیلی، عنوان جوان 

ترین رییس جمهوری حال 
حاضر دنیا و جوان ترین 

رییس جمهوری تاریخ شیلی 
را از آن خود کند.

توزیع خواروبار رایگان میان 
نیازمندان در شهر چلسی ایالت 
ماساچوست آمریکا در پی همه 
گیری سویه جدید ویروس 
کرونا/ رویترز

گزارش تصویری

سخنگوی وزارت خارجه:

هیچ گفت وگوی مستقیمی با آمریکا در وین نداشته ایم
ســخنگوی وزارت خارجــه گفت: هیچ 
گفت وگوی مستقیمی با آمریکا در وین 
نداشــته ایم و اگر پیامی وجود داشــت، 
توسط انریکه مورا به ایران منتقل شده 

است.
ســعید خطیب  زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه صبح دیروز در نشســت خبری 
خود گفت: هیچ گفت وگوی مستقیمی 
با آمریکا در وین نداشتیم و اگر مطلبی 
وجود داشت توسط انریکه مورا به ایران 
منتقل و توسط ما پاسخ داده شده است.
جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید در نشست شورای روابط خارجی 
گفته است که آمریکا مستقیما به ایران 
پیام داده که در صورت ادامه رفتارش در 
برنامه اتمی و خودداری از بازگشــت به 
توافق اتمی برجام چه روی خواهد داد.

کنون موضوعیتی   آمریکا ا
در برجام ندارد

ایــن مقام ارشــد وزارت خارجه گفت: 
آمریکا االن موضوعیتی در برجام ندارد. 
زمانی که ترامپ گردنکشــانه از برجام 
خارج شــد تصویری تاریخی است. اگر 
سیاســتمداران و تصمیم گیران آمریکا 
دچــار آلزایمر هســتند همه نظام بین 
الملل آن روز ها به خاطرشــان اســت. 
بیش از ســه سال است آمریکا لحظه به 
لحظه بر این ملت فشــار های غیرقانونی 
و یکجانبــه آورده و تحریم هــا را اعمال 
کرده اســت. آمریکا تمام انرژی خود را 
صــرف این می کند کــه عضو برجام به 

حساب بیاید.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره سند 
همــکاری بین ایران و ترکیه گفت: این 
طرح در ســفر چاووش اوغلو به تهران 
بیــان شــد. دو طــرف در حــال انجام 
مقدمات ســفر اردوغان هســتند و اگر 
بتوانیم پیش از سفر این متون را نهایی 
کنیم این متون در سفر امضا خواهد شد.
خطیــب زاده گفــت: در گفته های که 

هشدار است گفته های عمیقی نیستند. 
بــا صراحــت می گویم طــرف مقابل و 
تروئیکا بدانــد برجام برای ایران وقتی 
توخالی شــد که آمریکا از برجام خارج 
و تحریم های یکجانبه و فراســرزمینی 
علیه ایران اعمال و سه کشور همنوایی 
با آمریکا کردنــد. توصیه می کنم همه 
انرژی خود را صرف مذاکرات در داخل 
اتاق ها کنند. ما نه خوشــبینی داریم نه 
بدبینی. ما به اصل گفتگو ها خوشــبین 
هســتیم، ولی در خصوص مسیری که 
باید طی کنیم بسیار واقع نگر هستیم.

آمریکا هیچ پیشنهاد ملموس یا متن 
ملموسی را به 1+4 ارائه نکرده است

این مقام ارشد وزارت خارجه ادامه داد: 
بر خالف آنچه امروز آمریکا بیان می کند 
هیچ پیشنهاد ملموس یا متن ملموسی 
را به ۱+۴ ارائه نکرده است. این به نیت 
آمریکا عالمت ســؤال بزرگی می گذارد. 
در خصوص آغاز گفت وگو های وین ایران 
آمادگی دارد براساس توافقی که صورت 
می گیــرد و انریکه مورا اعالم می کند به 
گفت وگو هــا ادامه می دهد. تمام انرژی 

خود را صرف می کنیم به توافق برسیم. 
اساسا منطق ما در تصمیم گیری مسیر 
بومی تصمیم ســازی اســت براساس 
اولویت هــای خودمان. طرف مقابل اگر 
با پیشــنهادات ملموس بــه وین بیاید 
در کمتریــن زمان ممکن می توانیم به 
توافق برسیم. سخنگوی وزارت خارجه 
درباره ســفر امیرعبداللهیــان به باکو 
گفت: دعوت از قبل داشت و این برنامه 
در دستور کار است و اگر هماهنگ شود 
آخر این هفته این سفر انجام می شود.

او دربــاره پیام هــای مثبت از ســوی 
کشور های منطقه و اخبار خنثی سازی 
تحریم هــا گفــت: بیــش از آن چیزی 
که هفته پیــش گفتم نمی توانم اضافه 
کنم. در گفت وگوی معاون دیپلماســی 
اقتصــادی برخــی دربــاره راه هــای 
مواصالتی و ترانزیتی گفته شد. هر زمان 

الزم باشد اطالع رسانی خواهم کرد.

بلیــت ورود آمریکا به اتاق برجام 
برداشتن همه تحریم هاست

خطیب زاده گفــت: ۱+۴ درباره خروج 
آمریــکا از برجــام موضــع واحــدی 

دارد. روش مقامــات آمریکایــی بر ما 
پوشــیده نیســت. از تالش هایشــان 
بــرای این که کشــور های اروپایی را در 
ارکســتر مصنوعی علیــه ایران ترغیب 
کننــد اطالع داریم. این ها مســیر های 
اشتباهی اســت که واشنگتن می رود. 
آزموده را آزمودن خطاســت. مســیر 
فشــار حداکثری به شکست حداکثری 
انجامیده و مســیر کارزا های رسانه ای و 
تصمیم در اتاق های بسته نیز همچنین. 
تنها مســیری که آمریکا باید طی کند 
کــه بلیت عضویت در برجام را دریافت 
کند مســیر در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ 

و برجام است.
او ادامــه داد: دربــاره پایان گفت وگو ها 
در ویــن، طرفین صحبت هایی را با هم 
داشتند برخی طرف ها نظرشان این بود 
تا جمعه باشد و بعد از کریسمس بیایند.

با امید به رفع موثر تحریم ها و 
راستی آزمایی درباره آن ها به 

کرات می رویم مذا
ایــن مقام ارشــد وزارت خارجه اعتقاد 
دارد کــه مــا در عملیات هــای روانی 

برای اعــالم خوش بینی و بدبینی وارد 
نمی شویم. برخی از این اعالم ها بخشی 
از عملیات های روانی است. در معماری 
که برخی طرف های آمریکایی و اروپایی 
انجــام می دهنــد و خوش بینی هــای 
لحظــه ای بــرای تاثیــر در اتاق های 
گفت وگو اســت. در طــول مذاکرات ما 
همــواره به نتیجه فکر می کنیم، ولی به 
نیات طرف مقابل و آمریکا و متاســفانه 
برخی کشــور های تروئیــکای اروپایی 
اعتماد نداریم. راه درســت این اســت 
کــه از قضاوت زودهنگام اجتناب کنیم 
و همــه تــوان را بگذاریــم که به نتیجه 
برســیم. ما با این امید می رویم که اگر 
طــرف مقابل بــا اراده رفع تحریم ها به 
صورت موثر و راستی آزمایی وارد شود 

به نتیجه برسیم.
او افــزود: احوالپرســی ســرپایی بین 
امیرعبداللهیان و وزیر خارجه عربستان 
در حاشــیه نشست ســازمان همکاری 
اسالمی در اسالم آباد انجام شده است.

امروز دو متن توافق شــده جدید 
گفت وگو های  که حاصل  داریم 

فشرده ای است
این مقام ارشــد وزارت خارجه در پاسخ 
به ســؤالی درباره رویکرد ســه کشــور 
اروپایــی در مذاکرات وین گفت: ســه 
کشور اروپایی به جای اینکه مذاکرات را 
جدی دنبال کنند، بعضا وارد کارزار های 
رســانه ای شده اند که اطالعات غلط در 
آن داده شد. ما امروز دو متن توافق شده 
جدید داریم که ماحصل گفت وگو های 
فشــرده ای اســت که طی این جلسات 
چند روز گذشــته به دست آمده است. 
نظــرات ایران بــه همراه متون قبلی در 
آن لحاظ شــده و االن متونی داریم که 
براســاس آن به گفت وگوهای آتی ادامه 
دهیم. اگــر طرف های مقابل در برجام 
با همین رویکرد که وارد شــدند از ابتدا 
وارد می شــدند، زودتر می توانستیم به 

این متون برسیم.

خبر ویژه

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بورس موافقت شد.
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشــنبه شب به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور برگزار شد گزارشی از مهار و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سه ماهه گذشته ارائه شد.
بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد عملکرد دولت اثر کاهنده ای بر رشد پایه پولی و نقدینگی گذاشته، 
به طوری که ســرعت رشــد پایه پولی کشــور به میزان چهار و هشــت دهم درصد از آنچه پیش بینی می شــد 

کندتر شده و به رقم ۱۲ درصد کاهش یافته است.

رئیســی در این جلســه از بانک مرکزی خواســت ســاماندهی وضعیت بانک ها را در دستور کار قرار دهد تا در 
ماه های باقیمانده امسال کاهش رشد پایه پولی استمرار یافته و مدیریت شود.

در این جلســه همچنین پیشــنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار بورس مطرح و با آن ها 
موافقت شد.

از جمله این پیشنهادها تعیین قیمت سوخت و خوراک گاز صنایع با توجه به مالحظات بخش صنعت مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت که جزئیات آن اعالم خواهد شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد

موافقت با پیشنهادات وزارت اقتصاد برای بورس

ترامپ:

 رئیس جمهور چین
 یک »قاتل« است

ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه ای 
گفت: شــی جینپینــگ، رئیس جمهوری چین »یک 

قاتل« است.
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در 
مصاحبه تفصیلی با ماریا بازتیرومو از شبکه فاکس نیوز 
با صحبت میزبانش مبنی بر اینکه شی جینپینگ، رئیس 
جمهوری چین یک قاتل است، موافقت کرد، اما گفت از 
این رویکرد حمایت نمی کند که ایاالت متحده المپیک 
زمستانی پکن را بابت اینکه این مسابقات باعث می شود 

این کشور چگونه به نظر برسد، بایکوت کند.
ترامــپ با اشــاره به اقدام آمریــکا در بایکوت المپیک 
تابستانی ۱۹۸۰ در مسکو گفت: دیدم که جیمی کارتر 
این کار را کرد و وحشــتناک بود. به ورزشکاران آسیب 
زد. ما اقدامات بسیار بسیار قدرتمندتری می توانیم انجام 
دهیم، خیلی قوی تر. این کار قدرتمندی نیست. این صرفا 
باعث می شــود که ما مثل، نمی دانم شاید، بازنده های 

فلک زده دیده شویم!
اقــدام آمریــکا در تحریم المپیک ۱۹۸۰ واکنشــی به 
حمله شوروی به افغانستان بود. به تالفی آن، شوروی و 
نزدیکترین متحدانش بازی های المپیک ۱۹۸۴ در لس 

آنجلس را بایکوت کردند.
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اوایل همین ما 
بایکوت دیپلماتیک المپیک پکن را در واکنش به آنچه 
برخورد نامناسب چین با اویغور ها در منطقه سین کیانگ 
خواند و با اشاره به دیگر نقض های حقوق بشری، اعالم 
کرد. با این حال، چنین اقدامی به ورزشکاران آمریکایی 
اجازه شــرکت در مســابقات را می دهد و صرفا مقامات 

دولتی در آن حضور نخواهند داشت.
در خصوص شی جینپینگ، ترامپ در مصاحبه با فاکس 
نیوز گفت که او در زمان حضورش در کاخ سفید روابط 
فوق العاده ای با این رئیس جمهوری چین داشت. ترامپ 
گفت: واقعا فکر می کنم او از من خوشش می آید، من هم 
او را دوست دارم. او قاتل است، اما من رابطه فوق العاده ای 

با او داشتم!
رئیس جمهوری پیشین آمریکا همچنین در مصاحبه 
خود مدعی شد که »چین به لحاظ اقتصادی سال ها سر 
ما کاله گذاشت« و در ادامه از شی بابت نوع مدیریتش 

در پاندمی کرونا انتقاد کرد.

طالبان:

 انزوای سیاسی افغانستان 
به نفع هیچ طرفی نیست

سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در جریان نشست 
اضطراری ســازمان همکاری اسالمی گفت که انزوای 
سیاســی افغانســتان بعد از تسلط گروه طالبان بر این 
کشور، به سود هیچ طرفی در جامعه بین الملل نیست.

به گزارش رســانه های پاکســتانی، »امیر خان متقی« 
وزیر امور خارجه طالبان طی ســخنانی در هفدهمین 
اجــالس فوق العاده وزیران خارجه کشــورهای عضو 
ســازمان همکاری اسالمی در شــهر اسالم آباد گفت: 
طالبان آماده اســت تا به تمام درخواست ها، نگرانی ها 
و توصیه های کشورهای اسالمی در رابطه با افغانستان 

گوش فرا دهد و بپذیرد.
وی افزود: تعامل طالبان با سایر کشورها موجب می شود 
تا ما از طریق یک نقشــه راه درســت و عادالنه از بحران 

کنونی خارج شویم.
امیر خان متقی اظهار داشــت: ما به عنوان  نماینده و 
مسئول مردم افغانستان هستیم و رعایت حقوق بشر، 
حقوق زنان و مشارکت دادن همه افغان های توانمند از 

مناطق مختلف را وظیفه خود می دانیم.
وی اظهار داشت: طالبان کارهای زیادی در این زمینه 
انجــام داده  و بــه اقدامات بعدی ادامه خواهیم داد. امیر 
خان متقی مدعی شد که فرمانی از سوی رهبر طالبان 
در مورد حقوق زنان ابالغ شده است که در احقاق حقوق 

آنان مؤثر خواهد بود.
به گفته وزیر امور خارجه طالبان، افغانستان همچنان 
هدف تبلیغات حزبی تعدادی از رســانه هاســت که به 
موجب آن تصویر کنونی کشور به شکلی تحریف شده 

به جهانیان نمایش داده می شود.

سناتور ارشد آمریکایی:

 روسیه در تالش 
برای جنگ با ناتو است

یک ســناتور جمهوری خواه آمریکا می گوید علی رغم 
هشــدار های واشنگتن، روسیه به دنبال بهانه ای برای 

آغاز یک جنگ است.
به گزارش رادیو آزاد اروپا، جیم ریش، یکی از سناتور های 
جمهوری خواه آمریکا در بیانیه ای گفت: پیشنهاد های 
اخیر روســیه در جهت حصول یک توافقنامه امنیتی 
نیســت بلکه یک ســری امتیازاتی اســت که آمریکا و 
متحدانــش در ناتو باید بــرای راضی کردن والدیمیر 
پوتین به وی بدهند. پیشنهاد روسیه که در تاریخ ۱۷ 
دسامبر سال جاری توسط وزارت خارجه این کشور ارائه 
شــد شــامل پایان دادن به گسترش نیرو های ناتو در به 
شرق اروپا و محدود کردن فعالیت های نظامی آن ها در 

نقاط مرزی این کشور بوده است.
ریش در بیانیه خود تاکید کرد: روسیه با علم بر غیرممکن 
بودن درخواست خود آن را مطرح کرده و پوتین خوب 
می داند که آمریکا و متحدانش درباره آینده سیاســی 
اوکراین مذاکره نمی کنند و این موضوع برایشان اهمیت 

دارد.
ریش از دولت بایدن و همه متحدان آمریکا خواست با 
درخواســت های روسیه در این زمینه مخالفت کنند؛ 
وی همچنین از کنگره آمریکا درخواست کرد در جهت 

تشدید تحریم ها علیه روسیه گامی مثبت بردارند.

نماینده چابهار:

 آیا زور حضرات 
به بودجه صداوسیما نمی رسد

نماینده چابهار در مجلس، گفت: آیا باید برای مصلی 
تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود، اما 
چهار شهرستان حوزه سواحل مکران که مقام معظم 
رهبری تاکید مؤکد بر توسعه اش دارد، بدون حتی 
یک تخت بیمارســتانی باشند؟ آیا عدالت در توزیع 

اعتبار بدین صورت است؟
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به الیحه بودجه ارائه شده 
از ســوی دولت به مجلس برای ســال ۱۴۰۱، گفت: 
آقایان سازمان برنامه و بودجه بر بحث بودجه انقباضی 
تاکید داشتند، آیا این بودجه انقباضی فقط باید شامل 
حال مناطق محروم در ایجاد زیرساخت های عمرانی 
شود؟ آیا زور حضرات به بودجه صداوسیما نمی رسد 

که افزایش محیرالعقولی داشته؟
وی ادامه داد: آیا باید برای مصلی تهران ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان اختصاص داده شود، اما چهار شهرستان حوزه 
سواحل مکران که مقام معظم رهبری تاکید مؤکد بر 
توسعه اش دارد، بدون حتی یک تخت بیمارستانی 
باشند؟ آیا عدالت در توزیع اعتبار بدین صورت است؟
ســعیدی با انتقاد از عملکرد رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه، اظهار داشــت: ما فراموش نمی کنیم آقای 
میرکاظمی وزیر دولتی بودند که به طور کامل سازمان 
برنامه و بودجه را حذف کرد، ایشان در آن زمان مگر به 
این موضوع اعتراضی کرد؟ ما االن پیشنهاد می کنیم 
این ریاضت اقتصادی را از خود سازمان برنامه و بودجه 

و اعتبارات دفتر ریاست جمهوری شروع کنند.
وی افــزود: در حــال حاضــر عمال تنها مناطقی که 
از مواهب بودجه بی بهره شــدند، مناطق محروم و 
زیرســاخت های عمرانی در مناطق محروم بود که 
طبیعتا مجلس با آن نگاه انقالبی که دارد و مخصوصا 
جدیتی که شــخص آقای قالیباف دارد، امیدواریم 
بســیاری از اعتبــارات برخی نهاد های فرهنگی که 
وجودشان ضرورت است، اما اولویت نیست ان شاءاهلل 
کاهش پیدا کند و به ایجاد زیرساخت ها در مناطق 
محــروم در حوزه های راه، آموزش، ســالمت و آب 

اختصاص پیدا کند.
نماینده چابهار در واکنش به پرسشــی درخصوص 
افزایش دو و نیم برابری بودجه دفتر رئیس جمهور، 
بیان کرد: من بهر که خوانم غزل حافظ و سعدی، در 

شهر غریبی که در آن فهم سخن نیست.

 سند 2030 در دو دولت قبل 
اجرا شده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اجرایی 
شدن سند ۲۰۳۰ در دولت یازدهم و دوازدهم و در 
نظر گرفتن بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
احمد حســین فالحی عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات مجلس، درباره علت در قعر جدول بودن 
بودجــه وزارت آمــوزش و پرورش گفت: عدم درک 
جایگاه واقعی آموزش و پرورش علت این اســت که 

به بودجه آموزش و پرورش توجهی نمی شود.  
فالحی معتقد اســت، زیر ســاخت تمام مســائل، 
اقتصادی اجتماعی سیاسی و حتی دفاعی ما آموزش 
و پرورش اســت و باید توجه ویژه و رتبه اول را برای 

آموزش و پرورش در نظر بگیریم.  
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
امیدواریم بودجه کم آموزش و پرورش برای ســال 
۱۴۰۱ اصالح شود تا بتوانیم حداقل ها را برای آن ها 

در نظر بگیریم.
فالحی درباره میزان اجرای شــدن ســند ۲۰۳۰ در 
آموزش و پرورش دولت یازدهم و دوازدهم نیز گفت: 
ســند ۲۰۳۰ در دو دولت قبل اجرا شــد و مسئولین 
ادعا می کردند که ما کنترل می کنیم تا اجرای سند 
۲۰۳۰ را نداشته باشیم، ولی به صورت غیر رسمی 

در خیلی از جا ها سند ۲۰۳۰ را اجرا کردند.  
به گفته  این نماینده مجلس، در پیش نویس بودجه 
سال ۱۴۰۰ رقمی برای اجرای این سند در نظر گرفته 
شده بود که نمایندگان مانع اجرای آن شدند و دولت 
وادار شد  آن را از بودجه ۱۴۰۰ حذف کند. در واقع 
اعتقاد دولت یازدهم و دوازدهم این بود که به سمت 
اجرای این سند برود، ولی با فشار مجلس این اقدام 

عملیاتی نشد.

شریعتی:

 »الریجانی« لیست اموال خود 
کند و خانواده اش را منتشر 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
به الریجانی پیشــنهاد می شــود لیست اموال خود، 

همسر و فرزندان را منتشر کند.
مالک شریعتی در صفحه شخصی خود در توئیتر در 
واکنش به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان از سوی 
علی الریجانی، نوشت: انتشار نامه محرمانه و »شخصا 
مفتوح« شورای نگهبان توسط آقای  الریجانی نشانه 

نگاه خاص ایشان به  شفافیت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
ادامه این مطلب آورده است: پیشنهاد می شود اموال 
خود، همسر و فرزندان در اولین اعالم به قوه قضائیه 
طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی در جدولی قابل مقایسه 
با اموال پایان سال های مسئولیت سطح اول کشور 

را نیز منتشر کنند.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد

 ساســان شاه ویسی اقتصاددان ضمن ارزیابی 
وضعیت بورس کشور، چشم انداز بازار را مثبت 
ترسیم و اعالم کرد گزارش های اقتصادی نشان 
می دهد شــرکت ها به سودسازی رسیده اند 
و براســاس آن باید ارزش ســهام آنها صعودی 
باشد، اما برخی شرکت ها به دلیل زیان انباشته 
گذشــته یا زیان شــرکت های زیر مجموعه و 
خرید دستوری سهام برخی شرکت های دیگر 
در بورس در گزارش های مالی خود زیان نشان 
می دهند و این مساله روی معامالت آنها تاثیر 

منفی گذاشته است. 
در حال حاضر وضعیت بورس کشــور 
بسیار بحرانی شده و هر گروهی مبتنی 
بر تحلیل خــود به این روند نزولی بازار 
دامن می زند، نظر شــما درباره وضعیت 

بازار چیست؟
ســوداگری نباید واقعیت های اقتصاد را لوس 
کند امروز جریان تولید در کشــور بهبود پیدا 
کرده اســت، هرچند وقتی گفته می شود سه 
ساله پشت سر هم نرخ سرمایه کشوری قرمز 
شــده شرایط بد گذشته را نشان می دهد، اما 
در شرایط کنونی وقتی آمارها نشان می دهد 
که در ۶ ماهه  گذشته خودروسازها ۵۰ درصد 
افزایش تولید داشته اند و بخشی از گزارش ها 
حاکی از رشــد صادرات کاالهای غیر نفتی را 
دارد و از طرف دیگر برای ســال آینده گزارش 
های درآمدی و هزینه کرد واقعی تر شــده اند 
و همین مســاله باعث می شود تا تغییرات در 
بازارها به ویژه با نرخ های جدید بستری برای 
رشــد ســهام هم به وجود آید.البته باید توجه 
داشت که صورت های مالی برخی شرکت ها 
زیان انباشته را از گذشته نشان می دهد و فرایند 
رشــد تولیدی که ایجاد شده هنوز در صورت 
های مالی اثر نگذاشته است. از طرف دیگر سال 
گذشته قیمت پراید ۶۰ میلیون تومان بوده و 
امروز به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده حاال آیا این 
اختالف قیمت نتوانسته زیان را جبران کند؟

بــا توجه به اطالعاتی که درباره وضعیت 

تولیــد خــودرو در ایــران دادید آیا 
خودروسازها باید در سال جدید از زیان 
خارج شوند و ســهام آن ها هم روندی 

صعودی را آغاز کند؟
خودروسازی که در دولت سیزدهم تولید می 
کند باید بتواند ســود و اصل تســهیالت مالی 
دوره هــای قبلــی را جبران کند و در واقع این 
قیمتــی که در بازار وجود دارد تنها مربوط به 
تولید نیست، بلکه هزینه سربار هم اضافه شده 
که منجر به زیان دهی شــده اســت. در حال 
حاضر خودروسازها معتقدند که اگر محصوالت 
من اســتراتژیک اســت باید تسهیالت آن هم 
ویژه باشد و با نرخ سود پایین محاسبه شود یا 
تسهیالت بدون سود داشته باشد، اما در حال 
حاضر توان پرداخت چنین تســهیالتی برای 
شرکت های خودروسازی وجود ندارد که زیان 
انباشته آنها که ناشی از معوقات تسهیالت است 

را کاهش دهد.
در شرایط کنونی چه عاملی باعث شده 
شرکت هایی که صادرکننده هستند با 
وجود اینکه قیمت ارز نســبت به سال 
گذشته افزایشی باشــد بازهم قیمت 

سهام آنها روندی نزولی داشته است؟
هر تولیدکننده ای باید به دنبال بهینه ســازی 
تولید بروند تا با رشــد تولید و صادرات درآمد 
خــود را افزایــش دهد، اما هم اکنون برخی از 
تولیدکننده ها در کشور به دنبال این نیستند 
که از تولید و عرضه در بازار ســود ببرند، بلکه 
به دنبال صادرات و سود بردن از اختالف نرخ 
ارز هســتند، به عبارت دیگر منتظر شوند که 
قیمت ارز باال برود و از این طریق ســود ببرند. 
بنابرایــن صادرات برای آنها ممکن اســت به 

تنهایی سودی نداشته باشد.
آیا شرکت های سرمایه گذاری در بورس 
در یک سال گذشته که بازار روندی نزولی 

داشته است سودسازی داشته اند؟
برخی شــرکت های سرمایه گذاری به صورت 
دستوری سهام شرکتی را خریده اند و امروز ۴۰ 
درصد زیان ایجاد کرده اند یا از سهام شرکت 
های زیر مجموعه خریده اند و زیان ایجاد شده، 
حاال زیان باعث شده آنها زیان را در صورت های 
مالــی خود اعمال کنند به همین دلیل میزان 

سودسازی آنها کاهش یافته است.
پس از اینکه الیحه بودجه ۱4۰۱ به مجلس 

ارائه شد بسیاری از فعاالن بازار درباره اثر 
آن بر بازار سرمایه تحلیل های مختلفی 
داشتند، تاثیر گذاری الیحه بودجه از چه 

طریقی امکان پذیر است؟
بودجــه باید رابطــه بین بازارها را بهینه کند 
و باعث ایجاد تحرک جدیدی در بازار شــود، 
این الیحه بودجه هنوز به تلفیق نرســیده و 
توســط مرکزهای پژوهشی هم مورد بررسی 
قــرار نگرفته و همه ایــن فرایندها باید طی 
شود و ممکن است دو ماه آینده بتوان درباره 
جزئیــات بودجه ۱۴۰۱ حرف زد، اما دورنما 
این اســت که با همبســتگی دولت مجلس، 
شورای نگهبان و مجمع تشخص در راستای 
توســعه عدالت و انضباط مالی عمل شــده 
اســت.چطور ممکن اســت که شرکتی که  
ســال گذشته ۱۰۰۰ تومان فروخته امروز ۳ 
هزار تومان می فروشــد بعد ارزش سهام آن 
کاهــش پیدا کرده باشــد، مگر اینکه اتفاقی 

برای شرکت افتاده باشد
با توجه به آمارهای اقتصادی که رشــد 
تــورم و نقدینگی را نشــان می دهد 
بازار ســرمایه هم باید روندی صعودی 

می گرفت، اما این اتفاق نیفتاده اســت، 
دلیل این مساله چیست؟

در حال حاضر با وجود حجم نقدینگی باال به 
دلیل بی ثباتی و بی اعتمادی از بازار، سرمایه 
ها مهاجرت کرده اند و این مشکل از دولت قبل 
شروع شد، زیرا دولت روحانی اعالم نکرده بود 
که سهامدار خرد اول باید مشاوره بگیرد و بعد 
معامله کند، هرچند بعد مدعی شدند که این 
موضوع را مطرح کرده بودند، با این حال االن 
شــرایط فرق کرده رئیس قوه قضائیه، رئیس 
بــورس را موظف کرده که ســاختار را اصالح 
کند که به معنای این اســت که سرمایه مردم 
از بین نمی رود، همچنین وقتی آزاد ســازی 
قیمــت ها اعالم می شــود، به طور قطع بازار 
روندی صعودی خواهد گرفت و رئیس سازمان 
بورس هم شفاف اعالم کرده تا جایی که ممکن 
است قیمت ها باید اصالح و از حالت دستوری 
خارج شود. یک موقع گران فروشی مطرح است 
و یک موقع فردی کاالیی می خرد و همان کاال 
را گرانتــر می فرود و اینها با همدیگر متفاوت 
اســت که باید در بحــث قیمت گذاری مورد 

توجه قرار گیرند.
وضعیت گرانی کاال و حتی سودســازی 
برخی شرکت ها با وضعیت معامالت آنها 
در بورس همخوانی دارد و این مساله به 
یکی از چالش های بازار بدل شده است، 

نظر شما در این باره چیست؟
در حال حاضر نمی توان به صورت کلی درباره 
نمادها اظهار نظر کرد و باید به صورت جزئی 
ارزیابی شوند، چطور ممکن است که شرکتی 
که  سال گذشته ۱۰۰۰ تومان فروخته امروز 
۳ هزار تومان می فروشد بعد ارزش سهام آن 
کاهش پیدا کرده باشد، مگر اینکه اتفاقی برای 
شرکت افتاده باشد. البته ممکن است که در یک 
شرکت صورت های مالی زیاندهی داشته باشد 
که در این حالت افت ارزش سهام آن منطقی 
اســت، اما این موضوع برای همه شــرکت ها 

صادق نیست.

 چگونه قیمت ها سه برابر می شود ارزش سهام نه؟

گران رها کنید بورس را زیر یوق سودا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پاسخ می دهد:

کارمندان در بودجه 1401 چند درصد است؟ افزایش واقعی دستمزد 
به باور احسان ارکانی با توجه به اینکه از بودجه های عمرانی عمدتا برای 
محرومیت زدایی در روستاها، توسعه شهرهای کوچک و رونق پروژه های 
مولد استفاده می شود، هر یک ریالی که از بودجه نهادها و دستگاه های 
غیر ضروری، کســر و به بودجه عمرانی افزوده شــود، باعث بهبود شاخص 
های رشــد در مناطق محروم می شــود. عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس در خصوص مسیری که بودجه در مجلس طی خواهد کرد، گفت: 
در حال حاضر، الیحه بودجه۱۴۰۱ در سامانه نمایندگان، بارگذاری شده 
و روند بررســی مقدماتی بودجه تا شــنبه آینده ادامه دارد. نمایندگان می 
توانند بر روی تبصره های ماده واحده، نظرات، پیشــنهادات و اصالحات 
خود را ثبت کنند. نهایتا اصالحات صورت گرفته برای بررسی به کمیسیون 
های تخصصی می رود تا چکش کاری شود. ارکانی ادامه داد: یکشنبه هفته 
آینده کمیســیون تلفیق تشــکیل و جلسات این کمیسیون برای بررسی 
بودجه آغاز می شــود. بودجه برای نخســتین بار به صورت دو شــوری در 
کمیسیون تلفیق بررسی می شود. ابتدا گزارش کلیات به صحن می رود. 

اگر کلیات بودجه با رای مثبت نمایندگان روبه رو شد به کمیسیون تلفیق 
باز می گردد تا تلفیق در طول یک ماه بررســی های الزم را صورت دهد. 
نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به اینکه اگر مانند سال گذشته، 
کلیات بودجه در صحن علنی رای نیاورد، کمیسیون تلفیق درگیر جزئیات 
بودجه نمی شود و الیحه به دولت باز می گردد، گفت: در صورت عدم رای 
نمایندگان به کلیات، دولت دو هفته فرصت دارد تا اصالحات الزم را اعمال 
و بودجه را دوباره راهی بهارســتان کند. ارکانی اما پیرامون وضعیت کلی 
بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: هدف گیری الیحه بودجه ۱۴۰۱، مبتنی بر 
رویکردهای درســتی تدوین و ارایه شــده است. اینکه هدف اصلی،تحقق 
رشــد ۸درصد، محرومیت زدایی، عدالت محوری و...اســت، نشان دهنده 
جهت گیری درست است. اما باید دید که نهایتا این تبصره های ۲۰گانه، 
جداول، ردیف ها و احکام ذیل ماده واحده الیحه، اهداف یاد شده را می 
توانند محقق کنند یا نه؟ او افزود: بسیاری از نمایندگان معتقدند هرچند 
شاکله کلی بودجه مبتنی بر اهداف درستی است، اما در عین حال نباید 

فرامــوش کــرد که بودجه۱۴۰۱ در عین ویژگی های مثبت، نقایصی نیز 
دارد که از دل نشست های کارشناسی و بررسی های تخصصی، این نقایص 
باید استخراج و اصالح شوند. این نماینده در تبیین برخی از این نقایص 
گفت: کسری بودجه یکی از مهمترین معادالتی است که هر ساله پیش 
روی اقتصاد ایران قرار می گیرد و زیربنای بسیاری از مشکالت اقتصادی و 
معیشتی را شکل می دهد. اینکه دولت تالش کرده، بودجه را بدون کسری 
یا با کمترین میزان کسری محقق کند، مطلوب است، اما باید توجه داشت 
که برای حل مشکل کسری بودجه نباید فشارها را متوجه مردم و اقشار 
حقوق بگیر جامعه کرد. ارکانی یادآور شــد: دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای 
جبران کسری بودجه به ویژه در بحث صندوق های بازنشستگی کشوری 
و لشگری و سایر صندوق ها و همچنین کنترل نرخ تورم، حقوق پرسنل 
و کارمندان را با فاصله زیاد، پایین تراز نرخ تورم ارائه کرده است. در واقع،  
۳درصد افزایش حقوق برای ســال آینده، لحاظ شــده به اضافه۵۳۰هزار 

تومان به شرط اینکه از ۴میلیون و ۵۰۰هزار پایین تر نباشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران قیمت انواع میوه را در 
آستانه شب یلدا اعالم کرد.

اسداهلل کارگر آخرین وضعیت بازار میوه را در آستانه شب یلدا تشریح 
کرد و گفت: قیمت انواع میوه در آســتانه شــب یلدا در میدان مرکزی 
میوه و تره بار با نوساناتی همراه بود و در اکثر اقالم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 

تومان افزایش قیمت اتفاق افتاده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: قیمت انواع میوه 
در آستانه شب یلدا در میدان مرکزی میوه و تره بار با نوساناتی همراه 

بود و در اکثر اقالم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان گران شدند.
اسداهلل کارگر آخرین وضعیت بازار میوه را در آستانه شب یلدا تشریح 
کرد و گفت: قیمت انواع میوه در آســتانه شــب یلدا در میدان مرکزی 

میوه و تره بار با نوساناتی همراه بود و در اکثر اقالم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 
تومان افزایش قیمت اتفاق افتاده است.

وی اضافــه کــرد: قیمت انواع نارنگــی، هندوانه و پرتقال بین ۱۰۰۰ تا 
۲۰۰۰ تومان افزایش داشته، در موز این افزایش قیمت نسبت به هفته 
گذشته ۲ هزار تومان بوده و در انار فقط قیمت انار دماوند افزایش یافته 

و به کیلویی ۲۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان رسیده است.
کارگر قیمت انار ســاوه را نیز ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان، انار شــیراز را ۲۰ 

تا ۲۸ هزار تومان و انار کوهستان را ۲۲ تا ۳۵ هزار تومان اعالم کرد.
افزایش مجدد قیمت میوه در آستانه شب یلدا

وی قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال را ۹ تا ۱۵ هزار تومان و 
پرتقال ناول را نیز بین ۱۸ تا ۲۴ هزار تومان اعالم و اضافه کرد: قیمت 

موز نیز بین ۲۲ تا ۲۹ هزار تومان است.

کارگر افزود: قیمت هر کیلوگرم هندوانه خطی نیز ۴ تا ۸ هزار تومان، 
هندوانه دزفولی ۴ تا ۸ هزار تومان، هندوانه محبوبی ۵ تا ۸ هزار تومان 

و هندوانه میناب نیز ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان است.
وی قیمــت هــر کیلوگرم نارنگی تانجلو را نیز بین ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان 
و نارنگی انشــو را نیز ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان و نارنگی پیچ را بین ۱۴ تا 

۱۸ هزار تومان اعالم کرد.
بــه گفتــه کارگر قیمت نارنگی تخــم ژاپنی نیز ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان و 
نارنگی یافا ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان است.وی گفت: در مراکز خرده فروشی 

حدود ۳۵ درصد سود به ارقام فوق اضافه می شود.

 انار و هندوانه کیلویی چند؟

گرانی میوه در آستانه شب یلدا  

خبر
کاهش ارزش لیر با اقتصاد ایران چه می کند؟

 زنگ خطری جدید 
برای اقتصاد ایران

رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران می گوید 
بــا پایین آمــدن ارزش لیر در مقابل دالر، زنگ 
خطــری جدیــد برای اقتصاد ایــران به صدا در 

خواهد آمد.
 در هفته های گذشته اقتصاد ترکیه با معضالت 
و مشکالتی جدید دست و پنجه نرم کرده و در 
کنار افزایش کم سابقه نرخ تورم در این کشور، 
ارزش لیر نیز در بازار جهانی به شــدت کاهش 

پیدا کرده است.
هر چند این موضوع می تواند به ایجاد مشکالتی 
جدید برای اقتصاد ترکیه منجر شود اما در عین 
حال امکان فراهم کردن بستری جدید در حوزه 
صــادرات را نیز خواهد داشــت و کاهش ارزش 
لیر، قدرت رقابت کاالهای ترک در بازار منطقه 
را افزایــش می دهد. اتفاقی که چند ســال قبل 
بــرای ریــال نیز رخ داد اما با توجه به تحریم ها و 
مشــکالت سیاست گذاری داخلی، تجار ایرانی 

امکان استفاده کامل از آن را پیدا نکردند.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید با 
توجه به اینکه ترکیه در بازارهای مختلف منطقه 
رقیب ایران به شــمار می رود و در کشــورهایی 
مانند روســیه و عراق، رقابت ســنگینی میان 
کاالهای صادراتی دو کشور وجود دارد، کاهش 
ارزش لیــر اگر با واکنش درســت ایران مواجه 
نشــود، می تواند به کاهش صادرات کشور منجر 

شود.
الهوتی با اشــاره به بســتر صنعتی و صادراتی 
اقتصــاد ترکیه، اظهار کــرد: با توجه به کاهش 
ارزش لیر، قطعا فرصت بســیار مناســبی برای 
صادرکننــدگان ترکیه فراهم شــده اســت؛ از 
یک ســو قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه از 
گذشــته نسبت به صادرکنندگان ایرانی بیشتر 
بوده و حاال با وجود فراهم بودن زیرساخت ها و 
با کاهش ارزش لیر فرصت بیشتری برای توسعه 
بازار در اختیار صادرکنندگان این کشــور قرار 
می گیرد. مســاله این اســت که ایران در زمان 
کاهــش ارزش ریال به دلیل بازگشــت تحریم 
ها ناگزیر به اعمال برخی سیاســت ها شد و این 
سیاســت ها صادرات کشور را نیز تحت الشعاع 
قرار داد. اما صادرکنندگان ترکیه با این مشکالت 
مواجه نبوده و سیســتم اقتصادی آنها به شکلی 
روان در حال فعالیت  است. بنابراین، به طور قطع 
افزایش صادرات در تجارت ترکیه رخ خواهد داد.
وی گفــت: با توجه بــه اهمیت حفظ بازارهای 
پیرامونی به ویژه کشــورهای حوزه CIS، عراق 
و روســیه، ضرورت دارد که دولت حمایت های 
الزم را از صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان 
حوزه کشــاورزی و محصوالت غذایی به صورت 
مضاعف به عمل آورد؛ اگر چه تاکنون حمایت ها و 
مشوق های خاصی به صادرکنندگان ارائه نشده 
است. اما با توجه به کاهش ارزش لیر و افزایش 
صــادرات ترکیه پرداخت مشــوق ها دیگر یک 
انتخاب نیست بلکه یک الزام است. دولت باید این 
الزام را در نظر بگیرد و حمایت های ویژه ای چه 
در حوزه حمل و نقل و چه در حوزه مشوق های 
نقــدی در نظر بگیرد که صادرکنندگان بتوانند 
در مقابــل افزایش قدرت صادرکنندگان ترکیه، 

کماکان بازارهای خود را حفظ کنند.
 رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران با اشــاره به افزایش هزینه 
حمــل و نقل پس از پاندمی کرونا، گفت: یکی 
از حــوزه هایی که با افزایش هزینه دو تا ســه 
برابری مواجه شــد، حمل و نقل اســت. از این 
رو، دولت در این شــرایط، می تواند با پرداخت 
نقدی مشــوق ها به صادرکنندگان بخشــی از 
ایــن افزایــش قیمت در حــوزه حمل  ونقل یا 
حتی بســته بندی را پوشش دهد. یا چنانچه، 
برای صادرات یک ســری از کاالهای صادراتی 
به بازارهای مشــخص، مشــوق های مستقیم 
پرداخت شــود، قدرت رقابت صادرکنندگان 

ایرانی افزایش پیدا می کند.
او به ســایت اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر چه، 
در بســته های حمایتی صادرات، حمایت های 
مورد اشــاره قید شــده اســت، اما به دلیل آنکه 
منابع آن به طور کامل تامین  نمی شود، سازمان 
توسعه تجارت نمی تواند این مشوق ها را به موقع 
پرداخت کند. پرداخت مشوق و اعمال حمایت 
باید در زمان خود اتفاق بیفتد تا اثر گذار باشد. 
اینکه پرداخت این مشــوق ها به ســال های بعد 
موکول می شــود، تاثیری نخواهد داشــت، چرا 
که صادرکننده، مطمئن نیســت که این اعداد 
و ارقــام در آینده پرداخت خواهد شــد و صرفا 
تعیین مشــوق ها در قیمت تمام شده محصول 

اثری نخواهد داشت.
 الهوتی تاکید کرد: با توجه به اهمیت ارزآوری 
صادرات، حمایت از صادرکنندگان برای رقابت 
بــا صادرکننــدگان ترکیه،   یک الزام اســت، نه 
یــک انتخاب و دولــت باید هر چه زودتر به این 
حــوزه ورود کنــد و منابــع حمایتی خود را در 
اختیار ســازمان توســعه تجارت قــرار دهد و 
ســازمان نیز بالفاصله این منابع را با وسواس به 

صادرکنندگان تخصیص دهد.

گفت و گو

دادستان کل کشور: 

مردم فعال در رمزارز ها 
سرمایه گذاری نکنند

دادســتان کل کشور از تشکیل کمیته مشترک 
رســیدگی به وضعیت بورس خبر داد و به مردم 
توصیــه کــرد تا زمانی که تکلیــف رمزارز ها به 
موجب قانون و از منظر قانونی مشــخص نشده، 

وارد سرمایه گذاری در این حوزه نشوند.
 محمد جعفر منتظری در حاشیه بازدید از مرکز 
ارتباطات مردمی قوه قضاییه در پاســخ به سوال 
خبرنگار ایرنا درباره دســتور رئیس قوه قضاییه 
برای رســیدگی به تخلفات بورس گفت: کمیته 
مشــترکی برای رســیدگی به موضوع بورس با 
هماهنگی ســازمان بازرســی کل کشور در حال 
شکل گیری است تا در چارچوب مقررات، تکالیف 
و وظایف قانونی بصورت مشــترک کار را انجام 
خواهیم داد و امیدوارم تا ظرف زمان معینی کار 

را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: دولت سیزدهم برای رفع مشکل بورس 
اهتمــام دارد و بطــور قطع می توانیم با همکاری 
وزارت اقتصاد و دارایی و مسئوالنی که جدیدا در 
سازمان بورس مشغول به فعالیت شدند، نسبت به 
گذشته بررسی های الزم را انجام دهیم و با کسانی 
که احتماال مرتکب تخلف شده اند برخورد کنیم.
دادســتان کل کشــور در پاسخ به سوالی درباره 
ســاماندهی به وضعیت رمزارز ها اظهارداشــت: 
متاســفانه امروز رمزارز ها موجب آســیب شده 
اســت و عــده ای از مردم بــه دلیل عدم توجه به 
عواقب آن دچار مشکل می شوند و احیانا توسط 

افراد کالهبردار به دام می افتند.
وی با اشــاره به پرونده کریپتولند افزود: درباره 
رمزارز هــا مکاتباتی با بانــک مرکزی و مجلس 
انجــام دادیــم تا وضعیت رمز ارز ها را برای مردم 

مشخص کنند.
مردم فعال در رمزارز ها سرمایه گذاری نکنند

منتظری تاکید و توصیه کرد: مردم تا زمانی که 
تکلیف رمز ارز به موجب قانون و از منظر قانونی 
مشخص نشده، وارد سرمایه گذاری در این حوزه 
نشــوند، زیرا بســیاری از مردم که در این معرکه 

وارد شدند، دچار مشکل شدند.
وی خاطرنشــان کرد: هم ســرمایه مردم از بین 
می رود و از ســویی دیگر هم پرونده های متعدد 

در دستگاه قضایی تشکیل می شود.

اتفاق مهم برای یارانه ها 

  مبلغ یارانه  از ماه بعد
 دو برابر می شود

محســن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
گفت: قرار بود از آذرماه ماه رقم یارانه ها دو برابر 
شود، اما به علت مشکالتی که در تهیه بن کارت 

ایجاد شد این روند به دی ماه منتقل شد.
رضایــی گفت: طبق پیش بینی ها و برآورد ها به 
طور مثال یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ 
هزار تومان نقد و کاال یارانه دریافت خواهند کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 اتفاق مهم بورسی
 در راه است

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، در حاشــیه مراسم افتتاحیه گواهی 
ســپرده مــس و میلگــرد و قــرار داد آتی، از 
رونمایــی از طرح اصالح قانون بازار ســرمایه 
در مجلــس خبر داد.محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی در مراســم افتتاحیه معامالت آتی و 
گواهی ســپرده مس کاتد و معامالت گواهی 
ســپرده میلگرد در بــورس کاالی ایران که با 
حضور رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار و 
وزیر صمت برگزار شد، گفت: طرح اصالح قانون 
بازار سرمایه، در کمیته تخصصی بازار سرمایه 
کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی می شود 
تا فعاالن بازار ظرف دو هفته، پیشنهادات خود 
را ارائه نمایند. برای مثال، مشکالتی مانند اخذ 
مالیات از ابزارهای مالی )مانند گواهی سپرده 
کاالیی( از جمله مواردی است که رفع آنها به 
توسعه بورس کاال کمک می کند و بسیاری از 
دغدغه های فعاالن بازار ســرمایه نیز در قانون 

جدید بازار خواهد آمد.
پورابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: واگــذاری 
دارایی هــا، اموال و مســتغالت دولت از طریق 
بورس کاال، معضالت واگذاری ها را رفع می کند.

پورابراهیمــی تصریــح کرد: بازار ســرمایه، از 
قیمت گذاری دستوری رنج می برد. نا کارآمدی 
در بنگاه های اقتصادی مانند خودروسازی ها را، 
نبایــد از جیب مردم پرداخت کرد. درحالی که 
باید قیمت تمام شده را اصالح کرد و کاهش داد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به ۱۰ مصوبه وزیر اقتصاد 
درمــورد بورس، اظهارکــرد: وزیر اقتصاد، ۱۰ 
مصوبــه را درمــورد بورس اعــالم کرد که یکی 
از پیشــنهادات ما در این راستا، استفاده از بازار 
ســرمایه برای بهبود اقتصاد کشــور اســت. در 
کشــور، ظرفیت هــای معدنی غیرفعال داریم و 
۹۰ درصد ذخایر معدنی ما، یا شناسایی نشده اند 
یا غیرفعال هســتند. به راحتی می توان از بازار 
سرمایه تامین مالی کرد و شرکت ها و عرضه های 

اولیه می تواند بازار را بزرگ کند.

کچری در بورس  گاز خودروهای ال تخت 
رئیس ســازمان بورس در مراســم افتتاحیه معامالت آتی مس و گواهی سپرده 
مس و میلگرد گفت: یکی از رســالت های بورس کاال بحث اوراق ســازی اســت. 
خوشــحال هســتیم که در رابطه با محصوالت صنعتی توانستیم به این موضوع 

علیرغم مشکالت برسیم.
مجید عشقی  ادامه داد: بورس کاال با موانع و دست انداز های بسیاری مواجه بود، 
اکنون به معامالت ۵۰ تن محصوالت مختلف در فضای شــفاف و رقابت بورس 

کاال رسیده ایم.
عشقی گفت: شرایط کشور ما به گونه ای است که روی برخی محصوالت حسایست 
وجود دارد، اما فضای بورس کاال به شکلی است که عالوه بر شفافیت، تناقض را 

نیز از بین می  برد. معامالت در بورس کاال قابل رصد و پیگیری است. با عزمی که 
در وزارت صمت وجود دارد فکر می کنم اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد.

این مقام مسئول ادامه داد: در موضوع سیمان با چالش های مختلفی مثل قطعی 
برق و گاز مواجه شدیم که با افزایش عرضه، مشکل تعدیل و شفافیت افزایش پیدا 
کرد. در رابطه با موضوع مالیات بر گواهی سپرده صنعتی پیگیر هستیم که مرتفع 
شود. در رابطه با ضمانت ها برای بازار فیزیکی سعی کردیم که با گواهی آن را سهل تر 
کنیم.او گفت: مس قبال در بورس کاال حضور داشت. آمادگی داریم در خصوص 
سایر محصوالت صنعتی که ویژگی های مد نظر را دارند، نیز گام های مهم برداریم.

عشقی گفت: از طریق گواهی سپرده امکان خرید خرد را فراهم کرده ایم، همچنین 

ریسک تحویل نیز کاهش پیدا کرده است.
او ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که در حال رایزنی هستیم، در رابطه با عرضه  
خودرو است که مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، ما آمادگی کامل داریم 

که این موضوع را به سرانجام برسانیم.
عشقی گفت: در رابطه با رینگ صادراتی ان شااهلل بتوانیم در زمینه محصوالت 

صنعتی نیز گام برداریم.
رئیس سازمان بورس گفت: بورس کاال با همین روند رو به رشد خود باید ادامه دهد 
تا ما نیز در سازمان بتوانیم کمک کننده باشیم، تا فروشندگان بتوانند محصوالت 

خود را با قیمت منصفانه و رقابتی عرضه کنند.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: 

سرمایه  زیرزمینی مزیت رقابتی ما نیست
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران بر ضرورت جذب و انتقال فناوری 
در این شرکت تأکید کرد و گفت: سرمایه  زیرزمینی مزیت رقابتی ما 
)ایران( نیست. زمانی می تواند مزیت باشد که بتوانیم از آن برداشت و 
تولید کنیم.محسن خجسته مهر در آیین گرامیداشت روز ملی پژوهش 
با بیان اینکه رویکرد شرکت ملی نفت و وزارت نفت در بخش فناوری 
و شــرکت های دانش بنیان اشــتراک گذاری است، اظهار کرد: صنعت 
نفت چند ویژگی مهم دارد؛ تولیدی، اقتصادی علمی و جهادی است.

وی با بیان اینکه امروز در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد بشــکه معادل نفت 
خــام منابــع هیدروکربوری زیر زمین وجــود دارد که در ۴۰۰ مخزن 

نفت و گاز جای گرفته است، تصریح کرد: مخازن نفت و گاز ایران در 
دنیا پیچیده ترین مخازن هســتند و شــرایط تولید نفت و گاز در دنیا 
پیچیده تر شده و دوران تولید نفت ارزان به پایان رسیده است.معاون 
وزیر نفت با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کمتر از ۳۰ درصد منابع 
موجود را با فناوری های موجود می توان برداشت کرد، گفت: این یک 
معنا دارد؛ اگر می خواهیم ذخایر موجود را به ثروت تبدیل کنیم باید 
از علم و فناوری بهره ببریم.خجســته مهر با بیان اینکه علم و فناوری 
هــم ثــروت و هم قدرت می آورد، اگــر اقتدار می خواهیم باید از علم و 
فناوری مدد بگیریم، افزود: از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون بیش از 

یک تریلیون دالر نفت فروختیم، پرســش اساســی این است که سهم 
فناوری چقدر اســت؟وی افزود: در شــرکت ملی نفت ایران با توجه به 
تأکیدات اســناد باالدســتی می خواهیم سهم قابل توجهی برای تولید 
ثروت از مخازن زیرزمینی داشــته باشــیم و در این راه باید از حداکثر 
نقش فناوری استفاده کنیم، امروز می توانیم ادعا کنیم که باید ظرفیت 
جذب و انتقال فناوری را در کشور باال ببریم.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران  در ادامه با تأکید بر اینکه ذخایر هیدروکربوری مزیت اقتصادی 
ما است، گفت: لزوماً سرمایه های زیرزمینی ما مزیت رقابتی ما نیست 
و زمانی مزیت می شود که به مدد علم و فناوری تبدیل به ثروت شود. 

وزیر نفت در مراسم روز ملی پژوهش:

برنامه جدید صنعت نفت؛ چاه  محور است 

کوتاه از انرژی

بین الملل

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی :

 کسری  تجمیعی آب های زیرزمینی 
به بیش از 132 میلیارد متر مکعب رسید

دفتر مطالعــات زیربنایی مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی درگزارشی اعالم 
کرد: میزان کســری تجمعی ذخیره آب های 
زیرزمینــی ایــران به بیــش از ۱۳۲ میلیارد 
مترمکعب رسیده که تنها حدود ۱۰۵ میلیارد 
مترمکعب از این رقم مربوط به ۱۷ سال اخیر 
و ۱۸ میلیــارد مترمکعــب آن مربوط به پنج 
ســال اخیر اســت.در گزارش دفتر مطالعات 
زیربنایــی ایــن مرکز درباره آثــار متقابل دو 
حوزه علم و سیاســتگذاری در پایداری منابع 
آبهای زیرزمینی آمده اســت: براساس آمار و 
اطالعــات وزارت نیــرو، منابع آب زیرزمینی 
حدود ۵۷ درصد از نیاز آب شــرب شــهری، 
حدود ۸۳ درصد از نیاز آب شــرب روســتایی 
و حدود ۵۲ درصد آب کشــاورزی کشــور را 
تأمین می کند. در ســال های خشــک نسبت 
تأمیــن آب از این منبع برای مصارف مختلف 
افزایــش می یابد.این گزارش اعالم کرد: آمار 
و اطالعات نشــان می دهد که تأمین نیازهای 
مختلف آبی در کشــور وابســته به برداشــت 
آب های زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود 
بارش و رخداد خشکســالی های پی درپی در 
ســال های اخیر، عدم اجرای طرح های تغذیه 

مصنوعی و پخش سیالب جهت مهار سیالب ها 
و احیــای آبخوان ها، حفر چاه های غیرمجاز با 
پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره 
برداری هــای بیــش از حــد از چاه ها منجر به 
کســری ذخیره آب هــای زیرزمینی و کاهش 
توان مدیریتی در آبخوان ها شــده است.دفتر 
مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس 
افزود: درحال حاضر میزان کســری تجمعی 
ذخیــره آب های زیرزمینــی ایران به بیش از 
۱۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود 
۱۰۵ میلیــارد مترمکعب از این رقم مربوط به 
۱۷ ســال اخیر و ۱۸ میلیــارد مترمکعب آن 
مربوط به پنج سال اخیر است. در حال حاضر 
از بین ۶۰۹ دشت کشور، ۱۸۸ دشت وضعیت 
آزاد، ۲۷۳ دشت وضعیت ممنوعه، ۱۳۵ دشت 
وضعیت ممنوعه بحرانی و ۱۳ دشت در لیست 
پیشــنهاد ممنوعیت قــرار دارند. این گزارش 
ادامــه داد: نگرانی در مــورد کاهش آب های 
زیرزمینــی و تخریب اکوسیســتم ها منجر به 
توســعه مفهوم پایــداری آب های زیرزمینی 
بــه عنوان ابزاری برای سیاســتگذاری آبهای 
زیرزمینــی در برنامه های مدیریت منابع آب 

در سراسر جهان شده است. 

سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد؛

 حوزه مهندسی مخازن 
در صدر پروژه های پژوهشی

سرپرســت اداره پژوهش و فناوری شــرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب از رشد ۳ برابری 
پروژه های پژوهشی این شرکت نسبت به سال 
پژوهشی گذشته خبر داد و گفت: اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه ها تا ســقف ۶۵ میلیون تومان 
می توانند با این شرکت قرارداد پژوهشی امضا 
کنند. حسین یاقوت نژاد در تشریح عملکرد این 
شرکت در حوزه پژوهش و فناوری اظهار کرد: 
در ســال پژوهشــی امسال از مهرماه ۱۳۹۹ تا 
مهرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۸ پروژه پژوهشی جدید 
بــه ارزش ۲۳۰ میلیــارد ریال با مراکز علمی و 
تحقیقاتی امضا کرده ایم که تعداد آنها نسبت به 
سال پژوهشی پارسال ۳ برابر بیشتر بوده است.

وی گفت: با احتساب این پروژه ها، هم اکنون ۳۷ 
پروژه پژوهشی در ۱۱ بخش مدیریت  مخازن، 
علوم حفاری، رفع چالش های ازدیاد برداشــت 
نفت )IOR/EOR(، بهینه سازی تولید، حفاظت 
صنعتی، ارتباطات، صرفه جویی انرژی، ساخت 
فناورانه مواد و تجهیزات، علوم زمین و مطالعات 

راهبردی و منابع انسانی در حال اجراست.
سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی 
مناطــق نفت خیز جنوب با بیان اینکه از زمان 
تأسیس این اداره از سال ۱۳۷۹ تاکنون ۱۵۳ 

پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته اســت، افزود: از 
میان پروژه های خاتمه یافته و جاری بیشترین 
تعداد پروژه ها مربوط به حوزه مهندسی مخازن 
اســت و پــس از آن باالترین تعداد پروژه های 
پژوهشــی به حوزه های مهندســی حفاری، 
فــرآورش نفت و گاز و زمین شناســی مربوط 
می شــود.یاقوت نژاد ادامــه داد: در بخــش 
تحصیــالت تکمیلی نیز در ســال پژوهشــی 
جاری ۳۸ پروژه جدید با دانشــگاه های سراسر 
کشــور امضا شــد که ۱۴ پروژه آن متعلق به 
دانشــگاه های استان خوزستان بوده است.وی 
درباره افزایش تعامل این شرکت با دانشگاه ها 
توضیح داد: این شــرکت با هدف ارائه راهکار و 
حل مشــکالت در قالب پروژه های زودبازده و 
کوتاه مدت، تقویت ارتباط صنعت با دانشــگاه 
و اکتســاب فناوری های اولویــت دار، فرصت 
مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
و مؤسسه های پژوهشی فراهم کرده است.وی 
افــزود: بر اســاس این طــرح، اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه ها می توانند به صورت انفرادی 
یا گروهی تا ســقف ۶۵ میلیــون تومان برای 
ســال ۱۴۰۰ با این شــرکت قرارداد پژوهشی 

امضا کنند.

کاهش واردات نفت چین 
از عربستان

آمار اداره کل گمرک چین نشــان داد 
واردات نفت از عربســتان سعودی به 
چیــن در نوامبر بــه ۷.۴ میلیون تن 
معادل ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید 
که در مقایسه با ۱.۶ میلیون بشکه در 
روز در اکتبــر و ۲.۰۶ میلیون بشــکه 
در روز در نوامبر ســال۲۰۲۰ کاهش 
داشت.واردات نفت چین از روسیه در 
نوامبر مشابه ماه پیش از آن بود و به ۶.۷ 
میلیون تن معادل ۱.۶۳ میلیون بشکه 
در روز رسید. پاالیشگاه های خصوصی 
چیــن که عمدتا بــه گریدهای نفتی 
روســیه عالقمندند، سهمیه واردات 
محدودی تا پایان امسال دارند.هر چند 
فروشــندگان غرب آفریقا و آمریکای 
جنوبی تالش کردند ســهم بیشتری 
از بــازار نفت خام چین تصاحب کنند 
اما واردات نفت خام از برزیل و آنگوال 
بــه چین در نوامبر به ترتیب به میزان 
۲۸ درصد و ۱۸ درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته کاهش یافت. به 
گفتــه معامله گران، خریداران چینی 
بــه راحتــی برای خرید نفــت ارزان 
بیشــتر از این مناطق وسوســه نمی 
شــوند زیرا پاالیشگاههای خصوصی 
ســهمیه واردات اندکی برای امسال 
دارند در حالی که شــرکتهای دولتی 
به خوبی تامین شده اند.صادرات نفت 
از امارات متحده عربی و کویت به چین 
در نوامبر نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته به ترتیــب ۷۱ درصد و ۳۱ 
درصد افزایش یافت.بر اساس گزارش 
رویترز، آمارهای رســمی چین، هیچ 
وارداتــی از ایــران یا ونزوئال از ابتدای 

امسال را نشان نمی دهد.

 بازار نفت حداقل
 تا 20 سال آینده نیازمند 
توافق اوپک پالس است

یکــی از مدیران شــرکت لوک اویل 
معتقــد اســت که بــازار جهانی نفت 
دســت کم تا ۲۰ سال آینده به توافق 
اوپک پالس نیــاز دارد.لئونید فدون، 
عضو هیئت مدیره شــرکت لوک اویل 
روســیه اعالم کرد که توافق سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانــش )ائتــالف اوپک پالس( 
کــه تعدیل کننــده عرضــه نفت در 
بازار جهانی اســت تا ۲۰ ســال آینده 
کارســاز خواهد بود.وی گفت: در همه 
سناریوهای توسعه بازار نفت به توافق 
اوپک پالس نیاز داریم. به نظر من این 
توافق دست کم تا ۲۰ سال آینده مؤثر 
خواهد بود.این مقام لوک اویل معتقد 
است که اوپک پالس در ماه فوریه هم 
به افزایش تعیین شــده تولید نفت این 
ائتــالف - یعنی ۴۰۰ هزار بشــکه در 
روز - ادامــه خواهد داد.توافق تاریخی 
اوپک پــالس در پایان ســال ۲۰۱۶ 
منعقد و از ســال ۲۰۱۷ اجرایی شده 
است.وزیران کشورهای شرکت کننده 
در ایــن توافقنامه به طور منظم برای 
تعییــن مقدار تولیــد نفت برای دوره 
آینده مالقــات می کنند، بزرگ ترین 
اعضای این ائتالف روسیه و عربستان 

هستند .

شیب سقوط قیمت نفت 
تندتر شد

قیمــت نفت در معامالت بازار جهانی 
تحــت تاثیــر افزایش مــوارد ابتال به 
واریانــت اُمیکــرون در اروپا و آمریکا 
که نگرانی ســرمایه گذاران نسبت به 
احتمــال اعمال محدودیتهای جدید 
و آســیب دیدن تقاضا برای ســوخت 
را برانگیخــت، ریزش پیدا کرد.بهای 
معامــالت نفت برنــت یک دالر و ۹۲ 
سنت معادل ۲.۶ درصد کاهش یافت 
و به ۷۱ دالر و ۶۰ سنت در هر بشکه 
رســید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا دو دالر و ۹ ســنت 
معادل سه درصد کاهش یافت و به ۶۸ 
دالر و ۷۷ ســنت در هر بشــکه رسید.

کلوین وانگ، تحلیلگر بازار شــرکت 
"ســی ام ســی مارکتس" در این باره 
گفت: به نظر می رســد فضای ضعیف 
بازار نفت در آســیای امروز همســو با 
ضعفی باشــد که در معامالت شاخص 
 اس انــد پــی ۵۰۰ و نــزدک ۱۰۰ 

مشاهده شد. 

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
اظهار کرد : 

 توسعه استانداردهای ملی 
به جای استانداردهای 

بین المللی در صنعت نفت
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: 
یکی از مشــکالت استفاده از ساخت داخل در 
صنعت نفت استاندارد ای. پی. آی است که به 
دلیــل تحریم نمی توان دریافت کرد، کارهای 
خوبی انجام شــده تا به جای این اســتاندارد، 
گواهــی تطابق داده و اســتانداردهای ملی را 
توسعه دهیم.سورنا ستاری با بیان اینکه توسعه 
عســلویه یکی از مظلومیت های صنعت نفت 
است، اظهار کرد: در ۲۰ سال اخیر عسلویه از 
یک بیابان به تمدن صنعتی بزرگی در حاشیه 
دریا تبدیل شــده و عظمت بزرگی اســت.وی 
بــا بیــان اینکــه در عرصه پژوهش ســرمایه 
گذاری های خوبی می شود، اما به همان اندازه 
نتوانســته ایم به تولید محصول برسیم، تاکید 
کرد: ســالیان ســال ساختار نفت این نبود که 
از تولید داخل اســتفاده کند و همین ساختار 
اجــازه نمی دهد تولیدکننده داخلی محصول 
خــود را عرضه کند.معــاون علمی و فناوری 
رییس جمهــوری ادامه داد: اکنون ســومین 
تولیــد کننده گاز جهان هســتیم و این مهم 
در شــرایط تحریم اتفاق افتاده است.ستاری 
با اشــاره به مصرف باالی گاز در کشــور اظهار 
کرد: باید شــرکت های دانش بنیان در زمینه 
بهینه سازی مصرف وارد عمل شوند. وی با بیان 
اینکه ایران مشکل نیروی انسانی ندارد، گفت: 
مشــکل موجود این است که پل های ارتباطی 

به درستی شکل نگرفته است.

صنعت نفت 4 تفاهم نامه 
همکاری با شرکت های 
کرد دانش بنیان امضا 

در مراســم گرامیداشــت روز پژوهش شرکت 
ملــی نفت ایــران، با حضور معــاون علمی و 
فنــاوری رییس جمهوری، وزیــر نفت، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرعامل شرکت 
ملــی نفت ایران، چهــار تفاهم نامه همکاری 
بیــن پارک فناوری و نــوآوری صنعت نفت و 
چهار شــرکت به امضا رسید.این تفاهم نامه ها 
بیــن پارک فنــاوری و نوآوری صنعت نفت به 
نمایندگــی از وزارت نفــت با صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، پارک فناوری پردیس، هلدینگ 
خلیج فارس و گروه داده پردازی پارســیان به 
امضا رســید.  موضوع این تفاهم نامه ها شامل 
تامین ســرمایه برای شرکت ها و توسعه بازار، 
به کارگیری زیرســاخت شــبکه فن بازارهای 
ایران در ایجاد و راهبری فن بازار صنعت نفت با 
محوریت پارک نفت، حمایت از توانمندسازی 
کسب و کارها برای رفع نیاز صنعت پتروشیمی 
و حوزه هوش مصنوعی و هوشمندسازی است.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

شبکه سراسری برق در وضعیت 
پایدار قرار دارد

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
گفت: شــبکه سراسری برق در وضعیت پایدار 
قرار داشــته و تامین برق مشترکان بدون هیچ 
مشکلی ادامه دارد.»مصطفی رجبی مشهدی« 
در واکنش به انتشار خبری از شرکت توزیع برق 
تهران بزرگ درباره احتمال بروز خاموشــی در 
روزهای آینده، افزود: هیچ مشکل و محدودیتی 
در تامیــن برق مشــترکان وجــود ندارد و این 
اطالعیه بدون هماهنگی منتشر شده و از اعتبار 
ساقط است.وی ادامه داد: وزارت نیرو در سه ماه 
گذشــته با برنامه هــای بهبودبازده نیروگاه ها، 
افزایش واردات و قطع مراکز اســتخراج مجاز 
رمز ارز و تعدیل روشــنایی معابر، نســبت به 
کاهش مصرف ســوخت نیروگاه ها اقدام کرده 
که نتایج خوبی نیز داشــته اســت. سخنگوی 
صنعت برق بیان داشت: وضعیت مخازن سوخت 
نیروگاه ها نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
مطلوب است.رجبی مشهدی همچنین درباره 
پیش بینی ســازمان هواشناسی مبنی بر سرد 
شــدن دمای هوا از روز سه شــنبه هفته جاری، 
خاطرنشان کرد: این رخداد به طور طبیعی باعث 
افزایش مصرف انرژی و گاز در کشور خواهد شد 
و ضرورت دارد مشترکان در کاهش مصرف برق 
و گاز جدیت بیشــتری داشته باشند.وی اظهار 
داشت: از هموطنان در سراسر کشور درخواست 
می کنیم با رعایت نکات ساده ای مانند کاهش 
دمای سیستم های گرمایشی که به ازای هر یک 
درصد کاهش دما، سه درصد در مصرف کاهش 
خواهیم داشــت، همچنیــن  خاموش کردن 
المپ هــای اضافــی که می تواند در تامین برق 
همه و انرژی همه مشترکان کمک کند، نسبت 
به مدیریت مصرف اقدام کنند. رجبی مشهدی 
همچنین درباره پیش بینی سازمان هواشناسی 
مبنی بر ســرد شدن دمای هوا از روز سه شنبه 
هفته جاری، خاطرنشان کرد: این رخداد به طور 
طبیعــی باعــث افزایش مصرف انرژی و گاز در 
کشــور خواهد شــد و ضرورت دارد مشترکان 
در کاهش مصرف برق و گاز جدیت بیشــتری 

داشته باشند

وزیر نفت گفت: در حال حاضر ۵۵۰۰ حلقه چاه نفتی و 
گازی در کشور وجود دارد که با توجه به توان دانش بنیان 
می توانیم تولید ۸۰ میلیون بشــکه معادل نفت و گاز از 
این چاه های کم بازده با کمترین ریسک و سرمایه داشته 
باشــیم. جواد اوجی در مراســم روز ملی پژوهش با بیان 
اینکه هر حلقه چاه ۱۰ تا ۱۲ میلیون دالر هزینه دارد و 
یک و نیم سال هم زمان حفاری آن طول می کشد، اظهار 
کرد: می توانیم با استفاده از توان دانش بنیان ها بالغ بر 
۷۰۰ حلقه چاه را افزایش بهره وری داده و تولید زودهنگام 
داشته باشیم.وی با بیان اینکه کشور ما در حوزه کارافرینی 
و افزایش درآمد ملی صاحب سرمایه های گران قیمتی 
اســت تاکید کرد: ســاالنه ۴۰۰۰ نخبه در کشور ظهور 
می کند که پرورش آن ها نیازمند سرمایه کالنی است، 
چراکه اگر نخبگان مورد بی مهری قرار بگیرند، کم انگیزه 
می شوند و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند 
کسانی که سیاه نمایی و باعث مهاجرت نخبگان شوند 
خیانت کرده اند.او تاکید کرد: یکی از راه های اشتغال زایی 
استفاده از نخبگان بوده و امروز عزم صنعت نفت نیز بر 
همین اساس استوار شده تا از  این سرمایه استفاده کند 
چراکه به اشتغالزایی به خصوص در مناطق کم برخوردار 
منجر خواهد شد.وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر 
بالغ بر ۵۰ درصد صادرات کشور به صورت خام و نیمه 
خام اســت اظهار کرد: این خام فروشــی ضعف بزرگی 
اســت چراکه استفاده از توان شرکت های دانش بنیان 
می تواند ایجاد ارزش افزوده اشتغالزایی و ارزآوری کند.

اوجی با بیان اینکه صنعت نفت امروز به شرکت های دانش 
بنیان نیاز دارد، گفت: علی رغم اینکه بیش از صد سال 
از تولید و اکتشاف نفت می گذرد اما روش های تولید در 
بخش های باالدست و پایین دست همچنان به صورت 
ســنتی هســتند.وی با بیان اینکه  در حال حاضر عمده 
چاه ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار بشکه به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ بشکه 
رسیدند که شرکت های دانش بنیان با کمک در این زمینه 
می توانند توان تولید را افزایش دهند، گفت: ما تاکنون 
برای توسعه میادین صفر تا صد پروژه را به شرکت های 
داخلــی یا خارجــی واگذار می کردیم که افزایش تولید 

داشــته باشــند اما در برنامه جدید جدا از توسعه مخزن 
نگاه ما به این موضوع چاه محور است.او با اشاره به اهمیت 
بهینه ســازی مصرف انرژی اظهار کرد: با توجه به روند 
مصــرف گاز در دومین حوزه ای که نیاز به کمک دانش 
بنیان ها داریم، اســتفاده بهتر از انرژی اســت؛ تولید گاز 
۹۷۰ میلیون متر مکعب است که ۸۴۰ متر مکعب آن 
به شبکه سراسری تزریق می شود؛ البته قرار بود تا پایان 
برنامه ششــم رقم تولید به ۱۲۰۰ میلیارد متر مکعب 
برسد که به دلیل عدم سرمایه گذاری به این عدد دست 
نیافتیم.وزیر نفت ادامه داد: با این حال اکنون برنامه جدی 

داریم که توســعه میادین گازی و حفظ و نگهداشــت و 
افزایش تولید از ســال آینده رقم بخورد و تولید گاز ۴۰ 
تا ۵۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد و به ظرفیت ۱.۲ 
میلیارد متر مکعبی برسیم.اوجی با بیان اینکه هرچند 
افزایش تولید و روند توســعه میادین گازی در دســتور 
کار است اما با افزایش ساالنه ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف 
خانگی و نیروگاهی میزان تولید جوابگو نیست، گفت: 
بنابراین مصرف باید بهینه باشد، به عبارت دیگر همان 
گونه که عرضه افزایش می یابد مصرف نیز باید کنترل 
شود.وی با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب گاز 
مشــعل سوزانده می شــود که در این زمینه قبال طرح 
آماک مطرح شده بود اما امروز جوابگو نیست، اظهار کرد: 
بنابراین در این حوزه با استفاده از توانمندی شرکت های 
دانش بنیان قادریم ظرف چهار تا پنج سال آینده گازهای 
همــراه را جمــع آوری کرده و خوراک واحدای صنعتی 
از جمله پتروشــیمی ها شــود.وزیر نفت با بیان اینکه ما 
اکنون بعد از روسیه و عراق سومین کشوری هستیم که 
گازهای همراه نفت را می سوزانیم که نسل آینده قطعا ما 
را نمی بخشد، گفت: در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
اتفاقات خوبی رقم خورده و اشــتغالزایی در مناطق کم 
برخوردار و ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی 
از جمله آنها بوده است.به گفته اوجی، امروز صنعت نفت 
در چهار حوزه چاه های کم بازده، بهینه ســازی مصرف 
گاز، زنجیره تکمیلی صنایع پتروشیمی و فلرها نیاز به 

همکاری شرکت های دانش بنیان دارد .

خبر ویژه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با سرمایه گذاری در علم و فناوری، می توان 
از خام فروشی و خام سوزی در صنعت نفت جلوگیری کرد. محمدعلی زلفی گل 
افزود: واقعیت این  است که بهترین نوع سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری 
در عرصه علم و فناوری است.وی ادامه داد: عمده ترین مشکل امروز کشور بیکاری 
است و باید ایجاد شغل را تبدیل به یک نهضت و پروژه ملی کنیم و همه امکانات 
کشــور را برای ایجاد شــغل و رونق تولید بســیج کنیم و در این مســیر، بهترین 
راهکار توجه به علم، فناوری و نوآوری اســت.وزیر علوم با اشــاره به اینکه اگر 
نخبگان در جایگاهی قرار گیرند که احساس اثربخشی داشته باشند، مهاجرت 

نخبگان کاهش می یابد، گفت: باید بدانیم بهترین مســیر برای افزایش امید و 
نشاط در جامعه سرمایه گذاری در علم و فناوری است. زلفی گل با تاکید بر اینکه 
وزارت علوم آماده همکاری با صنعت نفت اســت، خاطرنشــان کرد: توان نخبگان 
دانشــگاهی را در اختیار صنعت نفت قرار می دهیم.وی اضافه کرد: از یک اســتاد 
دانشــگاه و پژوهشــگر انتظار می رود مسائل و مشکالت کشور را شناسایی کند.

وزیر علوم تاکید کرد: در شــرایط فعلی جهانی و ملی، خام فروشــی و خام سوزی 
مناســب نیســت، کشوری که خام فروشــی می کند نشان دهنده این است که 

برای علم و فناوری سرمایه گذاری شایسته ای انجام نداده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:

جلوگیری از خام فروشی در صنعت نفت با سرمایه گذاری در علم و فناوری
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5بانک و بیمه
خبر ویژه

از ابتدای اجرای طرح بزرگ و ملی اشــتغال پایدار روســتایی 
وعشــایری تا ۲۰ آذر امســال ۲۶ هزار و ۶۴۱ طرح در مناطق 
روستایی و عشایری از تسهیالت بانک توسعه تعاون استفاده 

کرده اند.
اطالعات ســامانه »کارا«نشــان می دهد میزان تســهیالت 
پرداختی بانک توســعه تعاون به این تعداد طرح به ۲۷ هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری در قالب این طرح ،تسهیالت ارزان قیمت 

در اختیار طرح های روستایی وعشایری قرار داده است.
این گزارش می افزاید ،تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون 
۵۲ هزار و ۲۴۵ شــغل پایدار در روســتاها ومناطق عشایری 

کشور ایجاد کرده است.

کرد بانک توسعه تعاون به 26 هزار و 641 طرح روستایی و عشایری تسهیالت پرداخت 

خبر ویژه

5
در بازدید از شعب گرگان و گنبد؛ 

مدیرعامل بانک دی بر معرفی و 
کرد کید  توسعه خدمات الکترونیک تأ

مدیرعامل بانک دی  در این بازدیدها با بررسی 
عملکرد شــعب و ارائه رهنمودهای الزم جهت 
بهبــود عملکــرد گفت: همه شــعب بانک دی 
بــه دســتگاه های خوددریافت و خودپرداخت 
پول مجهز شــده اند که ایــن موضوع می تواند 
در کاهــش مراجعه به شــعب و انجام خدمات 
مشــتریان به صورت ۲۴ ســاعته نقش مهمی 
ایفــا کند. برات کریمی تصریح کرد: همچنین 
همراه بانک دی که با نام »دی جت« شــناخته 
می شــود، یکی از موفق ترین اپلیکیشــن های 
بانکــی اســت که این امــکان را فراهم کرده تا 
افراد بدون نیاز به حضور در شــعب، به صورت 
غیرحضوری در بانک دی افتتاح حساب کرده و 
کارت بانکی خود را نیز در هر نقطه ای که معرفی 
کننــد، دریافت کنند که بایــد این ظرفیت ها 
جهت تســهیل امور بانکی مخاطبان، بیشــتر 
معرفی شــود. وی همچنین با مشتریان شعب 
به گفت وگــو پرداخت و در خصوص چگونگی 
و کیفیت خدمات دریافتی در شــعب از آن ها 
نظرخواهــی کــرد. در ایــن بازدیدها فریدون 
رشــیدی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست 
معاونت اعتبارات، همت اله حسین زاده، معاون 
بانکی و بازاریابی، جواد افتخاری، معاون سرمایه 
انسانی، حمداله محمدی، مدیر امور حراست و 
امیــر لعلی، مدیر امور روابط عمومی و ارتباط با 

مشتریان نیز حضور داشتند.

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه 
دانا درخواست کرد: 

 تالش مضاعف شبکه فروش 
برای جذب پرتفوی جان دانا

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا 
از نمایندگان و شبکه فروش خواست با جدیت و 
تالش مضاعف در جهت جذب پرتفوی محصول 

جدید این شرکت حرکت کنند.
دکتــر ابراهیــم کاردگر در آئیــن رونمایی و 
معرفی”جــان دانــا” در جمع شــبکه فروش 
اســتان مازندران، ضمــن قدردانی از عملکرد 
مناســب منطقه ۱۰ در خصوص صنعت بیمه، 
طرح هــای جدید بیمه دانا، رفاه دانا و جان دانا 
را تشــریح کرد.وی که در محل مجتمع شهید 
عظیمی بهزیستی بابلسر سخن می گفت، اظهار 
کرد: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جامعه 
و طرح هــای ویــژه و منحصر بــه فرد بیمه دانا 
از جملــه مهردانا، رفاه دانا و جان دانا، شــرکت 
همواره حامی شــبکه فروش بوده و نمایندگان 
نیز می بایســت حداکثر تالش خویش را بکار 
گیرند تا همانند فروش مناســب طرح مهردانا، 
در طرح رفاه دانا نیز عملکرد مناســبی را ثبت 
نمایند.دکتــر کاردگر افــزود: در حقیقت این 
جاده، دو طرفه بوده و ما از شــبکه فروش نیز 
انتظــار داریم همانطور که شــرکت در جهت 
تحقق انتظارات شــبکه فروش گام برمی دارد، 
نماینــدگان نیز حداکثر تالش خویش را برای 

رسیدن به اهداف شرکت بعمل آورند.
مدیرعامــل بیمه دانا، حذف قراردادهای درمان 
زیانده را مورد اشــاره قرار داد و اظهار داشــت: 
تاکنــون حــدود ۷۰۰ میلیارد تومــان قرارداد 
درمانــی زیانده را حــذف کردیم تا عمال جلوی 
خســارت ۱۴۰۰ میلیــارد تومانی را )که اثرش 
را در ســال ۱۴۰۱ نشان می دهد( بگیریم.دکتر 
کاردگر در خصوص شــرایط ویژه و جدید “جان 
دانــا” گفت: این طــرح به تصویب بیمه مرکزی 
رســیده و تا دو ســال نیز در انحصار کامل بیمه 
دانا اســت. از این رو از شبکه فروش می خواهیم 
تالششــان را به کار گیرند تا در ماه های پایانی 
سال، این بیمه نامه را جذب و پرتفوی خوبی را 
ثبت نمایند. وی در ادامه، مزایای ویژه جان دانا 
را برشمرد و اظهار کرد: مزایای ویژه این طرح از 
قبیل پوشش ده برابری سرمایه فوت در اثر حادثه 
در وســائل نقلیه عمومی، پوشش ۲۰ درصدی 
همســر بیمه شده و شــرایط ویژه بستری بیمه 
شدگان و … است. در حقیقت در این محصول، ما 
جان مردم را بیمه می نمائیم. ضمنا یکی از شرایط 
ویــژه طرح، صدور بیمــه نامه از طریق موبایل، 
تبلت در قالب سیســتماتیک می باشد.پیش از 
ســخنرانی دکتر کاردگر، ضیائی فرد سرپرست 
منطقــه ۱۰، ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی 
به حضار، به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در 
استان مازندران پرداخت و اظهار داشت: استان 
مازندران با جمعیتی بالغ بر سه میلیون و دویست 
و هشتاد و سه هزار نفر)۳٫۲۸۳ هزار نفر(، حدود 
چهــار درصــد از جمعیت کل کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت که ضریب نفوذ بیمه نیز 
در استان حدود ۷/۲درصد بوده و نسبت خسارت 
نیز بر اســاس سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ حدود 
۵۲ درصد است که از میانگین صنعت بیمه کشور 

که حدود ۵۲٫۲ درصد بوده، باالتر می باشد.

اخبار

اخبار

اقدام بانک توسعه تعاون برای 
حفظ حقوق دارندگان اوراق صبا

در راســتای حفــظ حقوق دارنــدگان اوراق 
واحدهــای ســرمایه گذاری صندوق توســعه 
تعاون صبا، ثبت صدور این اوراق طی روزهای 

۲۴ تا ۲۹ آذر صورت نمی پذیرد. 
اوراق ســرمایه گذاری صندوق توســعه تعاون 
صبا از جمله راهکارهای جذب منابع در شعب 
بانک توسعه تعاون است که این اوراق در مسیر 
ســرمایه گذاری بکار گرفته می شــود و ســود 
متعلقــه به صاحبــان اوراق تعلق می گیرد.در 
پایان هر ماه به علت تعدیالت ناشــی از تفاوت 
قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری 
ممکن اســت حقوق سپرده گذاران صبا تحت 
تاثیر قرار گیرد، بر این اساس شعب بانک توسعه 
تعــاون مجاز به انجام فرآیند ثبت صدور اوراق 
صندوق صبا از ۲۴ تا ۲۹ آذر نیســتند.الزم به 
ذکر اســت عدم ثبت صدور واحدهای صندوق 
در شعب در این بازه از ماه، مورد تاکید ابالغیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هست و سرمایه 
گذاران در صندوق صبا می توانند از ۲۹ آذر به 
بعد درخواست خود را دنبال نمایند.همچنین با 
توجه به الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف 
حســاب های مازاد سپرده گذاران شبکه بانکی، 
همکاران در مدیریت شــعب استان ها و شعب 
موارد مرتبط با تغییرحســاب سرمایه گذاران 
برای واریز سود واحدهای صندوق صبا و ارسال 
فایل مربوطه، را بر اســاس رویه ابالغ شــده به 

اجرا در می آورند

 معاون وزیر اقتصاد:  

کشاورزی  بانک 
 بانک اخالق مدار است

ســید عباس حســینی معاون بانــک، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

بانک کشاورزی را بانک اخالق مدار دانست.
ســید عباس حســینی معاون بانک، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی در آییــن تکریــم و معارفه اعضای 
جدید هیات مدیره بانک کشاورزی، این بانک 
را بانک اخالق مدار دانســت و اظهار داشت: 
یکــی از مــواردی که برند بانک کشــاورزی 
اســت، شخصیت آن اســت که بسیار متین 
و هوشــمند رفتار می کند.حســینی با بیان 
ایــن مطلب افزود: قطع به یقین بانک معظم 
کشــاورزی از مردمی ترین بانک های کشور 
اســت و با یکی از شــریف ترین اقشار جامعه 
یعنی کشــاورزان مرتبط اســت.وی تصریح 
کــرد:  بانک کشــاورزی بــا طبیعت و مردم 
ســروکار دارد ، ماهیــت خدمات آن با وجود 
انسان عجین است و تعامل با آن لذت بخش 
است و امیدواریم همه مردم بتوانند با اتکا به 
بانک کشــاورزی ،بانکی که در خدمت مردم 
اســت، این لذت را تجربه کنند.وی با تاکید 
بــر ایــن که  دولت توجه ویژه ای به اهمیت و 
جایگاه بانک کشاورزی در نظام بانکی کشور 
دارد، اظهار داشــت: خدمت رسانی به مردم ، 
حل مشکالت آنان و کارآمد بودن، فرصت ذی 
قیمتی برای کارکنان بانک کشــاورزی است 
و مــن بــه نوبه خود از همه مدیران و کارکنان 

این بانک تشکر و قدردانی می کنم

مدیرعامل بیمه سامان: 

تحول دیجیتال، مسیری برای توسعه صنعت بیمه در داخل و خارج از کشور است
مدیرعامل شــرکت بیمه ســامان با تاکید بر این که »تحول دیجیتال« 
فقط استفاده از فناوری و صدور آنالین بیمه نامه نیست، گفت: تحول 
دیجیتال مسیری برای توسعه صنعت بیمه در داخل و خارج از کشور 

است.
احمد رضا ضرابیه در پنل »تحول دیجیتال و شــبکه فروش، فرصت 
ها و چالش ها« که در بیســت و هشــتمین همایش بیمه و توســعه 
برگزار شــد با بیان این که در شــرایط تورمی کنونی، شرکت ها باید به 
دنبال راهکارهای موثر برای حفظ ارزش دارایی خود باشــند، اظهار 
کرد: داشــتن درآمد ارزی، بهترین راه حفظ دارایی اســت و » تحول 
دیجیتال« راهکاری برای نفوذ به بازار بین المللی و در نتیجه کســب 

درآمد ارزی است.
او با اشاره به این که صنعت بیمه دنیا در حوزه تطبیق با تحول دیجیتال 
از ســایر صنایع عقب تر اســت، تاکید کرد که بیمه گران ایرانی می 
توانند از این فرصت اســتفاده کرده و دســت کم برای رونق بازار بیمه 
در عراق، ترکیه ، ارمنســتان و کشــورهای اورآســیا، بکوشند تا از آن 

محل، خودشان نیز منتفع شوند.
 ضرابیه داشــتن اعتماد به نفس را مهمترین الزام حضور در بازارهای 

بین المللی خواند و با بیان این که صنعت بیمه کشورمان از نظر دانش و 
سرمایه انسانی، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از کشورها 

به ویژه کشورهای منطقه دارد، گفت: بدون شک بیمه گران ایرانی می 
توانند صادرات خدمات بیمه ای داشــته باشــند و از این محل شرایط 

مطلوبی برای خود ایجاد کنند.
وی تحول دیجیتال را در ارتباط مستقیم با عوامل فروش صنعت بیمه 
خواند و با تاکید بر این که نمی توان به بهانه تحول دیجیتال، شــبکه 
فروش کنونی را از میان برداشــت، خاطرنشــان کرد: جایگاه شــبکه 

فروش، امن است و باید با قدرت حفظ شود.
او همچنیــن بــه ظهور بازیگران جدید در عرصه صنعت بیمه در قالب 
اینشــورتک هــا اشــاره کرد و بــا بیان این که هزینــه تبلیغات آنها از 
محلی خارج از صنعت بیمه تامین می شــود، گفت: این تجربه نشــان 
می دهد همه تحوالت ســاختاری در صنعت نیاز به ســرمایه گذاری 
 داخلــی نــدارد و مــی توان از ظرفیت های بیرونــی نیز به این منظور 

بهره گرفت.
مدیرعامل شــرکت بیمه ســامان افزود: ارزیابی های ما نشان می دهد 
کــه تنهــا ۱۵ درصد تحول دیجیتال در گروی فناوری و اســتفاده از 
تکنولوژی است، اما ۸۵ درصد آن در گروی فرایند انجام کار، فرهنگ 

سازمانی و سرمایه انسانی است.

خدمتی جدید برای خانواده مشتریان بانک آینده:

فعال سازی غیرحضوری رمز اول و دوم پویا در سامانه »کیلید« بانک آینده
مشــتریان محترم بانک آینده که از ســامانه »کیلید« 
بانک آینده استفاده می کنند برای فعال سازی رمز پویا 
نیازی به مراجعه حضوری به شــعب و خودپرداز ندارند 
و می تواننــد به صورت غیرحضوری، رمز اول و دوم پویا 
را در بخش وب سامانه »کیلید«، فعال کنند.مشتریان 
بانک آینده می توانند در ســامانه کیلید،از طریق بخش 

وب سامانه موبایلی کیلید، اقدام کنند.
هم چنین این خدمت در سامانه پیشخوان نیز از طریق 
بخش »ســایر خدمات«، منوی فعال سازی رمز پویا در 
دســترس اســت.از مزایای این خدمت، حذف نیاز به 

مراجعه مشــتری به شــعب بانک یا دستگاه خودپرداز 
بانــک آینده برای فعال ســازی رمز پویا و دسترســی 
بــدون محدودیت زمان و مــکان به خدمات بانکداری 

الکترونیکی بانک آینده است.
مشــتریان می تواننــد برای دریافــت رمز پویا از طریق 
ســامانه ریما یا پیامک اقدام و هر یک از این روش ها را 

بسته به نیاز خود فعال کنند.
از آن جایی کــه عملیــات به صــورت غیرحضــوری 
اســت، مشــتری بایــد از طریــق شــماره موبایــل 
 خــود کــه در ســامانه های بانــک، تعریــف شــده 

تایید هویت شود.
در صــورت تطابــق، مشــتری می تواند از ســرویس 
غیرحضوری فعال ســازی رمز دوم پویا اســتفاده کند. 
بدیــن ترتیــب با دریافت و انجام فرآیندهای راهنمایی 
شــده در ســایت بانک آینده به نشانی ir.ba24 می تواند 
رمز پویای خود را فعال کند.هم چنین، برای نصب سامانه 
کیلید نیاز به مراجعه به شعبه نیست و از طریق سایت 
کیلیــد می تــوان این برنامه را نصب و فعال کرد و دیگر 
هیچ گونه نیازی به حضور در شــعب برای فعال ســازی 

رمز دوم پویا نیست.

اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از دریافت تسهیالت
بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال های اخیر اقدامات زیادی 
در راستای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از دریافت تسهیالت 

انجام داده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
تسهیالت اعطایی به مشتریان

بانک قرض الحســنه مهر ایران بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر مشتری دارد که بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشتریان 
از تسهیالت قرض الحسنه بانک استفاده نموده اند؛ از این تعداد، 
نزدیک به ۸ میلیون فقره، معادل ۷۶ درصد مربوط به ۵ ســال 

اخیر بوده است. 
همچنین پرداخت۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره تســهیالت قرض 
الحســنه به اقشــار مختلف جامعه از دیگر برنامه های این بانک 
در ســال جاری بوده اســت که بر این اســاس تا پایان آبان سال 
جاری، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره به مبلغ ۳۰۰ هزار 
میلیارد ریال به نیازمندان پرداخت شــده اســت. این رقم از نظر 
مبلغ تســهیالت، رشــدی معادل ۴۵ درصد، را نســبت به مدت 

مشابه سال قبل نشان می دهد.
رویکردهای نوین در تخصیص منابع قرض الحســنه

در ســال های گذشــته بالغ بر ۱۵۰ تفاهم نامه ملی در حوزه های 
اشتغا ل زایی، کارآفرینی، دانشگاهی، بهداشت و درمان، معیشت، 
مسکن و حمایت از کاال و خدمات ایرانی میان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و ســازمان ها و نهاد های گوناگون منعقد شــده است. 
این تفاهمنامه ها عالوه بر رفع دغدغه های مالی اقشار مختلف 
جامعه سبب ایجاد اشتغال پایدار، بهبود شرایط تحصیلی، ارتقای 

خدمات درمانی و حمایت از کار و تولید ایرانی شده است.
در این ســال ها، بانک قرض الحســنه مهر ایران همواره تالش 
کرده است تا با سبد محصوالت و خدمات خود به عنوان بازویی 
توانمند در کنار مســئوالن و ســازمان های مردم نهاد به بهبود 

شرایط اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم کمک کند.

کاالی ایرانی کارآفرینی و حمایت از  اشتغال، 
بانــک برنامه ریــزی منســجمی را برای تغییــر رویکرد اعطای 
تسهیالت از حوزه معیشت به حوزه های اشتغال و کارآفرینی و 
حمایت از کاال و خدمات ایرانی انجام داده است. این اقدامات با 
هدف ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق محروم کشور مورد 
توجه نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
بنیاد برکت، بنیاد مســکن انقالب اســالمی، سازمان بهزیستی و 
... از یک سو و همچنین مراکز تولیدی، صنایع خدماتی و بیمه، 

قرار گرفته است.
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در حوزه اشتغالزایی

بانــک قرض الحســنه مهر ایران با هدف توانمندســازی دائمی 
نیازمندان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم تا کنون بیش 
از ۶۰۰ هزار فقره تسهیالت اشتغالزایی در حوزه محرومیت زدایی 

و حمایــت از دهک هــای پایین درآمدی جامعه به ارزش حدوداً 
۶۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

افزایش قدرت خرید مردم و تامین آسان کاال و خدمات مورد نیاز
کاال کارت: یکی از طرح های تســهیالتی بانک قرض الحســنه 
مهــر ایــران، کاال کارت مهــر ایران اســت. کاال کارت یک طرح 
خرید اقســاطی کاال با اســتفاده از تســهیالت قرض الحســنه 
اســت که در راســتای حمایت از رونق تولید و اشــتغال زایی 
 و همچنیــن افزایــش قــدرت خرید مــردم عزیز کشــورمان 

طراحی شده است.
حمایت از کاال و خدمات ایرانی: طراحی و اجرای طرح »حمایت 
از کاال و خدمات ایرانی« با اســتفاده از تســهیالت ارزان قیمت 
قرض الحســنه با هدف افزایش قدرت خرید مردم و اســتمرار 
چرخــه تولیــد و اشــتغال در بنگاه های کوچک و متوســط که 
 دارای زنجیــره ارزش داخلــی بوده و موجبات اشــتغال ملی را 

فراهم می کنند.
بر این اساس، تفاهم نامه هایی در راستای حمایت از تولید کاالی 
دیجیتال، منسوجات، لوازم یدکی خودرو، صنایع دستی، فرش 
و مبلمان، ملزومات ســاختمان، لوازم خانگی و آشپزخانه و... در 
حــوزه کاال و همچنین تفاهم نامه هایــی در حوزه ارائه خدمات 
درمانی، پوشش بیمه ای، عوارض شهرداری، سفر و گردشگری، 

آموزش هنری و... منعقد شده است.
طرح بیمه مهر دانا: یکی از دغدغه های همیشــگی بخش قابل 
توجهی از مردم جامعه، تهیه بیمه نامه مناسب برای خانه و خودرو 
می باشــد. در این طرح متقاضیان می توانند به دفاتر نمایندگی 
شرکت های بیمه طرف قرارداد در سراسر کشور مراجعه کرده و 
بــدون پیــش پرداخت، کارمزد و بدون نیاز به مراجعه به بانک، با 
دریافت تســهیالت قرض الحسنه، بیمه نامه های شخص ثالث، 

بدنه خودرو و آتش سوزی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

آمارها نشــان می دهد ،اســتان کرمانشــاه با ۴۷۴۶ طرح 
،سیســتان و بلوچســتان با ۱۹۵۹ طرح ،گلســتان با ۱۴۵۵ 
طــرح ،گیــالن با ۱۳۵۰ طرح و فارس با ۱۱۸۰ طرح در رتبه 
های اول تا پنجم تعداد طرح های مشمول دریافت تسهیالت 

قرار گرفته اند.
در بخش اشــتغال پایدار ایجاد شــده استان های کرمانشاه با 
۵۸۱۶ ،خراســان رضوی با ۴۲۰۹ ،سیســتان و بلوچستان با 
۲۷۱۸ ،فارس با ۲۵۳۰ و هرمزگان با ۲۱۵۰ شــغل در رتبه 
های اول تا پنجم قرار دارند. بر اساس این گزارش در بخش 
حجم تسهیالت پرداختی نیز استان های کرمانشاه با ۲۳۴۰ 
میلیارد ریال ،سیستان و بلوچستان با ۱۲۵۴ میلیارد ،فارس 
با ۱۲۳۴ میلیارد ، خراسان رضوی با ۱۱۶۱ میلیارد و کرمان 

با ۱۱۴۷ میلیارد ریال در رتبه اول تا پنجم قرار گرفته اند.

گهی مزایده اتومبیل آ
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 140000008 ایــن اجــرا متعهــد: بســام آرمانفــر _ متعهدلــه: 
ثوهــام ســادات حســینی تبــار یــک دســتگاه ســمند بــه شــماره انتظامــی ایــران 1۹_48۹ ژ 11 متعلــق 
بــه بســام آرمانفــر متوقــف در توقفــگاه پردیــس کرمانشــاه کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی مــورخ 
1400/6/10 بــه مبلــغ 1/600/000/000 ریــال )یــک میلیــاردو ششــصد میلیــون ریــال( بــه شــرح 
مــدل ۹۷  یــو ســون(  ایکــس  )ال   lx xu۷ تیــپ خــودرو ســواری ســمند  ارزیابــی شــده،  ذیــل 
ســفید روغنــی _ تعــداد محــور 2 _ بنزینــی _ 4 ســیلندر _ شــماره موتــور 12۹1۳8۳k124 شــماره 
شاســی ۳۹۹581 _ خــودرو در لحظــه بازدیــد بــا موتــور خامــوش )بعلــت نبــود کلیــد خــودرو( از 
نظــر وضعیــت ظاهــری ســالم و آمــاده بکاراســت _ تــودوزی ســالم _ عــاج الســتیک 50 درصــد _ 
و خــودرو قابلیــت شــماره گــذاری و تبدیــل پــالک را دارد. خــودرو فــوق از ســاعت ۹ الــی 12 روز 
یکشــنبه مــورخ 1400/10/12 در آدرس کرمانشــاه_ فرهنگیــان فــاز 1_ بلــوار شــهید مطاعــی_ اداره 
کل ثبــت اســناد و امــالک کرمانشــاه_ واحــد اجــرا از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد. مزایــده 
از مبلــغ 1/600/000/000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه میشــود 
و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدًا 
وصــول خواهــد شــد شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی 
بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت برنــده 
مزایــده مکلــف اســت مــا بــه تفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب 
صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب 
ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد 
شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد. ضمنــا 

ــدارد. ــودرو ن ــه خ ــت بیم ــی از وضعی ــت اطالع ــوده اس ــالم نم ــتانکار اع بس
تاریخ انتشار 1400/۹/۳0
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پس از 90 روز فعالیت مداوم تعمیراتی محقق شد؛

تولید دوباره انرژی الکتریکی در واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی
قزوین / گروه اســتان ها: انرژی تولیدی واحد شــماره یک بخاری 
نیروگاه شــهید رجایی با بازگشــت این واحد به شبکه سراسری، 
دوباره به دســت مصرف کنندگان رســید.حبیب شــریفی مدیر 
نیروگاه بخار از پایان تعمیرات واحد شماره یک بخاری خبر داد 
و گفت: واحد شــماره یک بخاری این نیروگاه به ظرفیت تولید 
۲۵۰ مگاوات که برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج 
شده بود، پس از ۹۰ روز فعالیت متخصصان حوزه های الکتریک، 
ابزاردقیق و مکانیک این شــرکت، دوباره به مدار تولید بازگشت.
شریفی با اشاره به ضرورت آمادگی واحدهای نیروگاه برای تامین 
بــرق پایــدار افزود: هدف مدیریت و کارکنان این نیروگاه، تالش 
برای اطمینان از عملکرد صحیح واحدهای آن جهت تامین برق 
پایدار است؛ بنابراین سعی بر آن است با انجام به موقع تعمیرات 
در طول ســال و با انجام فعالیت های تعمیرات اساســی، نیمه 

اساســی و بازدیدهای دوره ای بر مبنای میزان کارکرد واحدها، 
بر آمادگی تولید نیروگاه بیافزاییم.مدیر نیروگاه بخار بیان داشت: 
علی رغم گذشــت نزدیک به ۳ دهه از فعالیت نیروگاه شــهید 
رجایــی، تــالش مطلوب متخصصان این شــرکت در تعمیرات و 
بهره برداری از واحدها موجب بهبود شــاخص های تولید در این 
نیروگاه شده است؛ به طوری که این اقدامات همواره زمینه الزم 
را برای دریافت تقدیرنامه ها از ســوی وزارت نیرو و شــرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی فراهم آورده است.ششــمین 
تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی 
در حالی به پایان رســید که بخش های مختلف توربین، بویلر و 
تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی آن به طور کامل مورد تعمیرات 
قرار گرفت تا این واحد آمادگی کامل به ویژه برای تولید برق در 

تابستان ۱۴۰۱ داشته باشد.

تولیت آستان قدس رضوی:

فعالیت های علمی و پژوهشی آستان قدس باید در جامعه ظهور و بروز داشته باشند
مشــهد / گروه اســتان ها:  تولیت آســتان قدس 
رضــوی بر لــزوم انجام پژوهش هــای کاربردی 
بــرای رفــع نیازهــای جامعه تأکیــد و ابراز کرد: 
فعالیت های علمی، پژوهشــی و تحقیقاتی مراکز 
علمی آســتان قدس باید در جامعه ظهور و بروز 
داشــته باشند.حجت االسالم والمســلمین احمد 
مــروی در گردهمایــی هفتــه پژوهش و فناوری 
و بزرگداشــت روز وحدت حوزه و دانشــگاه که با 
حضور مســئوالن و دســت اندرکاران بخش های 
علمی، فرهنگی و انتشــاراتی آستان قدس رضوی 
در تــاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شــد، با 
بیــان اینکه جامعه شــیعی باید نماد علم، دانش، 
معرفت و ادب باشــد، از خدمات تولیت فقید این 
آســتان مقدس قدردانی و اظهار کرد: قدرشناسی 
از زحمات گذشــتگان وظیفــه مبتنی بر اخالق، 
انســانیت و ادب اسالمی است، لذا الزم می دانم از 
خدمات آیت اهلل واعظ طبسی تولیت فقید آستان 
قدس رضوی در حوزه های علمی و فرهنگی تقدیر 
کنم.وی  با تقدیر از فعالیت ها و تالش های مجدانه 
پژوهشگران مراکز علمی آستان قدس برای خلق 
آثــار ارزشــمند و مفید، اظهــار کرد: در مجموعه 

آستان قدس بخش های مختلف علمی و فرهنگی 
با برخورداری از نشریات گوناگون وجود دارند، اما 
نشــریات این مراکز باید از طریق یک اتاق فکر و 
هیئت اندیشــه ورز فعال هدایت و رهبری شــوند، 
جایگاهی که مسائل را رصد، تقسیم کار و هرکدام از 
نشریات را به عرصه ای هدایت کنند.تولیت آستان 

قدس رضوی با اشاره به روایت »َفإَِنّ الّناَس لَْو َعلُِموا 
َمحاِسَن َکالِمنا الَتََّبُعونا، مردم اگر زیبایی های سخن 
ما را بدانند، بی گمان از ما پیروی می کنند«، رسالت 
بزرگ آستان قدس رضوی را تحقق این مهم دانست 
و گفت: تبیین، تفسیر و تحقق این سخن امام معصوم 
باید موضوع پایان نامه دانشجویان و فعالیت علمی 

پژوهشگران مراکز علمی آستان قدس باشد.
حجت االسالم والمســلمین مروی اخالص و موضع 
شناســی را عامل ماندگاری شهید مطهری دانست 
و عنوان کرد: شــهید مطهــری هیچ گاه در حجاب 
عناویــن قــرار نگرفت. زمانی که کتاب »داســتان 
راســتان« را نوشت، عده ای معترض شدند که شما 
یک فقیه و فیلســوف هســتید، این کتاب در شأن 
شــما نیست، به نام فرد دیگری منتشرش کنید؛ اما 
ایشان نپذیرفت.وی با بیان اینکه شهید مطهری یک 
فرد نبود بلکه یک بنیاد و مؤسسه بود؛ تصریح کرد: 
شهید مطهری همواره تهدیدهای پیش روی اسالم 
را رصد می کرد و هرگاه احساس می کرد، از نقطه ای 
به اسالم ضربه وارد می شود، بدون مصلحت اندیشی 
وارد میدان دفاع از اسالم می شد.تولیت آستان قدس 
رضوی در پایان به حضور اقشار مختلف با نگاه های 
متفاوت در حرم امام رضا )ع( اشــاره و عنوان کرد: 
حرم مطهر رضوی ظرفیت بسیار عظیمی است که 
قابل وصف و بیان نیست، اعتماد و اطمینان خاطری 
که مردم به مرقد شریف و نورانی رضوی دارند باید 
نســبت به حوزه های علمی و انتشاراتی این آستان 

مقدس نیز ایجاد شود.

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
گفت: در هشت ماهه امسال، ۴۹۰ پرونده برای قطع درختان و ۵۵۸ فقره 
پرونده تعلیف دام غیرمجاز در گلستان برای متجاوزان به منابع طبیعی 
تشــکیل شــده است.عبدالرحیم لطفی اظهارکرد: در هشت ماهه امسال 
۳۲۸ فقره تخریب و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی گلســتان اتفاق 
افتاده که ۳۲۰ هکتار از عرصه ها مورد تخریب قرار گرفته است.مدیرکل 

منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: در این راستا، ۴۹۰ پرونده برای 
قطع درختان و ۵۵۸ فقره پرونده تعلیف دام غیرمجاز تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون هزار و ۲۰۰ پرونده در محکم قضایی در حال 
رسیدگی است، ادامه داد: در هشت ماهه امسال ۱۰۵ فقره خلع ید اجرا 
شده که در این راستا ۱۸۰ هکتار از اراضی جنگلی و بیشه زارها به منابع 
طبیعی برگشت.لطفی بیان کرد: در اراضی مرتعی هم ۱۰۲ فقره خلع ید 

داشته و سه هکتار از اراضی ساحلی هم در قالب یک فقره پرونده به منابع 
طبیعی بازگشت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از اجرای 
۶۵۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری در اســتان خبرداد و گفت: در حال 
حاضر عملیات آبخیزداری در سطح ۳۷۰ هزار هکتار از عرصه ها با هدف 
کنترل فرسایش خاک، کاهش خطرات ناشی از سیالب و توسعه و تقویت 

پوشش گیاهی در حال اجرا است.

گلستان: مدیرکل منابع طبیعی استان 

گلستان تشکیل شد 490 فقره پرونده برای قطع درختان در استان 

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اردبیل: 

 مجاهدت راهداران 
 در شرایط زمستانی استان 

کسی پوشیده نیست  بر 
اردبیل / گروه اســتان ها: نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امــام جمعه اردبیــل گفت: با توجه به 
اینکه راهداران در ســخت ترین شــرایط حتی 
در ســاعات شــب نیز به خدمت رسانی به مردم 
مشــغول هستند، این خدمات بر کسی پوشیده 
نیســت و مردم قدردان زحمات آنان می باشند. 
بمناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری، 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل به همراه جمعی از معاونین این اداره کل، 
راهداران، رانندگان و مسئولین و فعاالن شرکت 
های حمل و نقل کاال و مسافر در استان اردبیل با 
آیت ا... سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند.آیت ا... 
ســید حسن عاملی در این دیدار به ارزش باالی 
فعالیت های راهداران و تالشــگران این عرصه 
اشاره کرد و این شغل را به دلیل خدمات رسانی 
به مردم نوعی عبادت تلقی کرد و گفت: با توجه 
به اینکه استان اردبیل یکی از مناطق سردسیر 
و دارای گردنه ها و محورهای برفگیر است، اگر 
تالش راهداران نباشد مردم با مشکالت بسیاری 
روبرو خواهند بود.رئیس شورای فرهنگ عمومی 
اســتان اردبیل خدمت بــه خلق را از مهمترین 
توصیه های دین مبین اسالم عنوان کرد و گفت: 
در سخت ترین شرایط حتی در ساعات شب نیز 
راهداران به خدمت رســانی مشــغول هستند و 
این خدمات برای کســی پوشیده نیست و مردم 

قدردان زحمات راهداران هستند.

معاون رئیس جمهور:

کارکنان   همت و خودباوری 
ذوب آهن اصفهان زمینه ساز 

تولید ریل ملی شد 
اصفهان / گروه استان ها: محمد اسالمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور 
در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در سومین 
نمایشگاه تقاضای ساخت تولید ایرانی)تستا( با 
بیــان خاطراتــی از دوران حضور خود در وزارت 
راه در زمانــی که برنامه تولید ریل ملی در ذوب 
آهــن اصفهــان با اتکا به توانمندی و پشــتکار 
پرســنل ذوب آهن اصفهان در دســتور کار این 
شــرکت قرار گرفته بود، اعتقاد و باور به همت، 
تالش و خودباوری کارکنان ذوب آهن اصفهان 
را زمینه ساز تولید ریل ملی دانست. وی با بیان 
نحوه همکاری این دو ســازمان مهم در کشــور 
یعنــی راه آهن جمهوری اســالمی و ذوب آهن 
اصفهان، تولید ریل و همچنین ملحقات مربوطه 
را با ارزش اعالم نمود. اســالمی اظهار داشــت 
:بهره گیــری از دانش هســته ای در زمینه های 
مختلف صنعتی از جمله صنعت فوالد گستردگی 
وسیعی دارد همچنانکه ذوب آهن در حال حاضر 
یکی از اســتفاده کنندگان دانش هســته ای در 
بخش هایــی همچون سیســتم های کنترلی و 
نظارت اســت . بر این اســاس امکان گســترش 
و توســعه همکاری ها و ارتباطات در زمینه های 
مختلف بهره گیری از دانش هسته ای فراهم می 
باشــد.وی افزود : با توجه به زمینه های فعالیت 
هــر دو مجموعــه امکان همکاری در پروژه های 
توسعه همدیگر وجود دارد. الزم به ذکر است در 
روز سوم برپایی نمایشگاه تقاضای ساخت تولید 
ایرانی )تســتا( و همزمان با حضور تیم سازمان 
اترژی اتمی کشــور در غرفه ذوب آهن اصفهان 
در خصــوص نحوه تعامل و همــکاری با مراکز 
علمی-پژوهشــی و شرکت های دانش بنیان در 
تامین نیازهای فن آورانه شــرکت و نحوه  اعالم 
این نیازها ،  توضیحاتی توسط کارشناسان ذوب 

آهن ارائه گردید.

سرپرست شهرداری قدس:

اجرای پروژه احداث زیرگذر 
کاووسیه شهر قدس روند مطلوبی 

کند را طی می 
تهران / گروه استان ها: مهندس چیبایی، سرپرست 
شهرداری قدس با بیان اینکه پروژه احداث زیرگذر 
کاووسیه به عنوان یکی از پروژه های دارای اولویت 
مدیریت شهری با جدیت در حال اجراست، از روند 
رو به پیشــرفت این پروژه با بتن ریزی دیوارهای 
حائل زیرگذر خبر داد.مهندس محسن چیبایی، 
سرپرست شهرداری قدس گفت: با توجه به عبور 
ریل راه آهن از این محور و وجود مخاطرات ناشی 
از آن برای شــهروندان عزیز، احداث این زیرگذر 
حائز اهمیت فراوانی است، از این رو تالش داریم در 
سریعترین زمان این زیرگذر را جهت بهره برداری 
در اختیار مردم قرار دهیم.وی افزود: این پروژه با 
پیشرفت فیزیکی خوبی در حال اجراست و در حال 
حاضر بتن ریزی اولین دیوار حائل ضلع شــمالی 
با ضخامت ۹۰ سانتیمتر، طول ۵ متر و ارتفاع ۳ 

متر توسط در حال انجام است.

کید کرد؛ شهردار رشت تا

لزوم تسریع در اجرای پروژه های 
عمرانی و طرح های نیمه تمام

گیالن / گروه استان ها: شهردار رشت تدوین یک 
چشم  انداز در حوزه مدیریت تحول و طرحهای 
توســعه ای برای شهر رشــت را الزم و ضروری 
خوانــد و گفــت: پیگیری مــوردی پروژه های 
مرکزی شــهر رشــت به عنوان یک اولویت در 
دســتور کار مدیریت شــهری قرار دارد. ســید 
امیر حســین علوی شــهردار رشت شنبه ۲۷ 
آذر ۱۴۰۰ در جلسه با مدیران پروژه های شهر 
رشــت اظهار داشت: روزی که بنا شد به عنوان 
شــهردار در پروسه انتخاب شهردار رشت ورود 
نمایــم، مهمترین نیازمندیهای شــهر را تحت 
عنوان پروژه های مرکزی ارائه کردم.شــهردار 
رشــت استفاده از مدیران و نیروهای کارآمد با 
رزومه مشــخص برای تحقق اهداف توسعه ای و 
زیربنایی مجموعه مدیریت شــهری را ضروری 
خواند و عنوان کرد: مهمترین علل عدم کارایی 
برخی پروژه ها نظیر آب نما که در سنوات گذشته 
در سطح شهر رشت اجرایی شد، باید توسط تیم 
جدید مدیریت شــهری به دقت آسیب شناسی 
شود.ســید امیر حسین علوی پیگیری موردی 
پروژه های مرکزی شهر رشت را مورد تاکید قرار 
داد و تصریح کرد: شهرداری برای پیشبرد اهداف 
و برنامه های خود در پروژه های مرکزی شهر افراد 
و مدیرانی را با ویژگیهای تخصصی و مدیریتی 
خاص برگزیده است تا از این مجرا بتواند نسبت 
به تســریع در اجرایی شدن پروژه های عمرانی 
و طرحهــای نیمه تمام اقدامات الزم را به عمل 
آورد.وی کمک و مســاعدت برای ســاماندهی 
رودخانه ها را یکی از اصلی ترین مطالبات مردم 
و مجموعه مدیریت شهری از دولت خدمتگذار 
و دســتگاههای متولی اعالم کرد و افزود: برای 
هر یک از مدیران پروژه های مرکزی شهر رشت 
وظیفه ای خاص تعریف شده تا مطابق با همان 
ســرفصلها کارها را پیگیری نمایند.شــهردار 
رشــت تدوین یک چشم  انداز برای شهر رشت 
در حــوزه مدیریت تحول و انجام مطالعات و به 
سامان رساندن پروژه نیمه  کاره نقشه مهندسی 
فرهنگی را از دیگر موضوعاتی که باید در دستور 
کار مدیران شــهرداری قــرار گیرد، ذکر کرد و 
یادآور شد: تملک و در اختیار قرار گرفتن اراضی 
سپیدرود از ملزومات اساسی برای توسعه شهر 

رشت است و باید محقق گردد.

گرامی  برندگان مسابقه اینستا
 مخابرات منطقه سمنان 

معرفی شدند
ســمنان / گروه اســتان ها: ســه برنده مسابقه 
اینســتاگرامی شــرکت مخابرات ایران، منطقه 
ســمنان معرفی شــدند. به منظور قدرنهادن به 
حضور مخاطبان، مشــارکت بیشــتر و افزایش 
تعامل با مخاطبان هدف و مشــتریان، مســابقه 
اینســتاگرامی شــرکت مخابرات ایران، منطقه 
ســمنان، در صفحه رســمی مخابرات منطقه 
https://www.instagram.ســمنان بــه آدرس

com/semnan_tci_iran  برگزار شد.براســاس 
این گزارش، شــرایط شــرکت در این مســابقه 
فالو کردن صفحه اینســتاگرام مخابرات منطقه 
ســمنان، ذخیره و الیک پست مسابقه و منشن 
کردن حداقل ۵ نفر از دوســتان بود.شایان ذکر 
اســت تعداد ۴۴۱۰ کامنت برای این مســابقه 
درج شــد کــه پس از انجام قرعه کشــی، خانم 
خدیجه انصاری از خراســان رضوی، مشــهد، و 
آقایان عباس رضازاده از کردســتان، شهرستان 
مریــوان و محمدرضــا قائمی خمامی از گیالن، 
شهرســتان خمام بعنوان برنده انتخاب شــدند 
که کارت هدیه یک میلیون ریالی برای این سه 
برنده ارســال خواهد شد.گفتنی ست مخاطبین 
گرامــی می تواننــد جهت آشــنایی به آخرین 
فناوری هــای مخابراتــی و ارتباطی و اطالع از 
آخریــن محصوالت، خدمات، طرح  و برنامه ها و 
ســرویس های جدید تلفن ثابت، دیتا و اینترنت 
پرســرعت )ADSL( نسبت به فالو کردن صفحه 
 رســمی مخابــرات منطقه ســمنان به آدرس
  https://www.instagram.com/semnan_tci_iran

اقدام نمایند.

به منظور کنترل میزان آب برداشتی از آب های 
زیر زمینی صورت گرفت؛

کنتور حجمی هوشمند  نصب 
 الکترو مغناطیس آب 

گیالن در استان 
گیالن / گروه استان ها: رئیس گروه احیاء و تعادل 
بخشــی آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه 
ای گیالن از نصب پنج دســتگاه کنتور حجمی 
هوشــمند الکترو مغناطیس آب در گیالن خبر 
داد . علی حنیفه پور نصب کنتور های هوشمند 
را یکی از پروژه های طرح احیا و تعادل بخشــی 
آب های زیرزمینی دانســت و گفت: در آذر ماه 
ســالجاری ۵ دســتگاه کنتور حجمی هوشمند 
الکتــرو مغناطیــس بر روی چــاه های عمومی 
کشــاورزی در سطح اســتان گیالن نصب شده 
اســت.وی افزود: این کنتور ها به منظور کنترل 
میزان آب برداشــتی در شهرستان های رشت، 
رضوانشهر، رودسر و لنگرود نصب گردیده است.

استانها 6

کل امور مالیاتی استان البرز گلسار با مدیر  دیدار شهردار و نایب رئیس شورای شهر 
البرز / گروه اســتان ها: روز یکشــنبه مــورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۰ حمید 
کیاروستا شهردار گلسار به همراه مهندس مهرانی نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر با محمدی مدیر کل و سلیمان فالح معاون حسابرسی 
امور مالیاتی اســتان البرز دیدار و گفتگو نمود . در این دیدار شــهردار 
گلسار  بیان داشت: مجموعه مدیریت شهری گلسار آماده همکاری 
و تعامل با اداره کل امور مالیاتی در زمینه اشاعه فرهنگ مالیاتی می 
باشد و تعامل سازنده بین شهرداری ها و سازمان امورمالیاتی ضامن 
درآمد پایدار در مدیریت توسعه شهری و پیشبرد پروژه های عمرانی 
شــهرها است.شــهردار گلسار تصریح کرد : با توجه به اینکه بخشی از 
اعتبارات شهرداری ها از سوی اداره امور مالیاتی و در قالب مالیات بر 
ارزش افزوده تامین می شود و ارزش افزوده تخصیص یافته نیز طبق 
قانون بر اساس جمعیت می باشد لذا مجموعه مدیریت شهری گلسار 
با توجه به شناور بودن جمعیت شهر گلسار و وجود اتباع که از خدمات 
شهری استفاده می نمایند و همچنین وجود صنایع بزرگ و کوچک در 
مجموعه این شهر خواستار توجه ویژه از سوی امور مالیاتی  در بحث 

تخصیص ارزش افزوده می باشــد که این موضوع تســریع در تکمیل 
و بهره برداری به موقع پروژه های عمرانی را به دنبال دارد. مهندس 

مهرانی نایب رئیس شورای اسالمی شهر گلسار نیز در سخنانی اظهار 
داشت: بنده به نمایندگی از اعضای شورای اسالمی شهر خواستار نگاه 
ویژه امور مالیاتی در راســتای  تخصیص ارزش افزوده بیشــتر جهت 
توسعه  ، عمرانی و آبادانی شهر بوده و برنامه ریزی درست و مدیریت 
بهینه در صرف هزینه کرد اعتبارات مذکور می تواند در پیشبرد پروژه 
های عمرانی و توســعه و آبادانی شهرها موثر باشدمحمدی مدیرکل 
امور مالیاتی استان البرز با بیان این که سه درصد درآمدهای حاصل 
از مالیات برارزش افزوده به حساب شهرداری ها ودهیاری های سطح 
اســتان واریز می شــود، بیان داشت: درآمدهای مالیاتی می تواند به 
عنوان یک ابزار مالی و اقتصادی کمک شایانی در زمینه توزیع مناسب 
امکانات در شهر و ارائه خدمات باکیفیت و عادالنه  و همچنین ارتقای 
سطح عمومی کیفیت زندگی باشد. مدیر کل امور مالیاتی استان افزود: 
مــا خود را جدای از شــهرداری نمــی دانیم و آماده هر گونه تعامل و 
همکاری هستیم، زیرا تعامل بین امور مالیاتی و شهرداریها در نهایت 

به نفع شهر  و شهروندان می باشد.

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان از ذخیره 
سازی سه هزار و ۵۰۰ تن برنج در استان خبرداد و گفت: هشت هزار تن سویا در سال 
جاری از کشــاورزان گلســتانی خریداری شد. سید خالق سجادی اظهارکرد: کشت 
قراردادی گندم در برخی از استان های کشور از جمله گلستان در حال انجام بوده و 
در این طرح کشاورزان به مراکز خدمات کشاورزی مراجعه کرده و قرارداد می بندند.

مدیر کل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان گلستان ادامه داد: این طرح به نفع 
کشاورز بوده و از کشاورزان گلستانی انتظار داریم از این طرح استقبال کنند.وی با 
بیان اینکه کشت قراردادی گندم در هشت استان به صورت پایلوت آغاز شده است، 

افزود: در این طرح کود مورد نیاز و حق بیمه محصول از سوی شرکت غله و خدمات 
بازرگانی استان پرداخت شود.سجادی گفت: در موقع برداشت گندم در خردادماه 
سال آینده، این مبلغ که تقریباً برای هر هکتار سه میلیون تومان است از پول گندم 
کشــاورزان کســر می شود.وی در خصوص سویا هم اضافه کرد: طبق پیش بینی ها 
قرار بود ۲۰ هزار تن سویا از مزارع گلستان برداشت شود که به علت خشکسالی فقط 
هشت هزار تن سویا خریداری شد.مدیر کل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان 
بیان کرد: در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ تن برنج و بیش از هزار و ۵۰۰ تن شکر در 

انبارهای استان ذخیره شده و مشکلی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان خبر داد؛

گلستان ذخیره سازی 3 هزار تن برنج در استان 
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ویژه از جامعه

کوتاه از جامعه

داستان از شب یلدا آغاز می شود

برگزاری مراسم شب یلدا به میزبانی کرونا 
چند هفته ای هســت که موضوع شــیوع 
سویه اومیکرون در جهان، سر و صدا کرده 
و قریب به ۹۰ کشور نیز درگیر آن شده اند 
و سرانجام همانطور که پیش بینی می شد، 
اومیکرون هم مثل سایر جهش های کرونا، 
وارد کشور ما نیز شد و حاال باید به فکر بود 
تا مبادا تجربه تلخ و سخت پیک پنجم تکرار 
شود. پیک پنجم کرونا که هنوز ترکش های 
آن را می بینیم، تلخ ترین و سخت ترین پیک 
بیماری کرونا، از زمان شیوع این بیماری در 
کشور بوده است. به طوری که وزیر بهداشت 
دولت سیزدهم، از آن به عنوان فاجعه ملی 
نام برده اســت. شاید همین هشدار کافی 
باشد تا مراقب اومیکرون باشیم. زیرا، حاال 
که نقشه کرونایی کشور رنگ آبی به خود 
گرفتــه و دیگر از محدودیت های نارنجی 
و قرمز خبری نیســت، باید بیشتر مراقب 

باشیم.

ماجرا از شب یلدا آغاز می شود
از طرفی سنت دیرینه شب یلدا، حاال دو سال 
است که با آمدن کرونا، شکل دیگری به خود 
گرفته و برخی خانواده ها از برپایی دورهمی 
هــای خانوادگی و فامیلی پرهیز کرده اند. 
اما، در مقابل برخی خانواده ها همچنان از 
قبول خطرات کرونا طفره رفته و شب یلدا 
را با برگزاری مهمانی های فامیلی، به صبح 
می رســانند.مجید مختاری، عضو کمیته 
علمی کشــوری کووید ۱۹، بر لزوم پرهیز 
از دورهمی هــای یلدا و همچنین تعطیلی 
مــدارس تا چند هفته آینده تاکید کرد و 
گفت: اومیکرون در ســه هفته اخیر باالی 
۵۰ جهش داشــته و ترکیب این جهش ها 
ممکن است منجر به کشندگی بیشتر شود.

وی افزود: انتقال سویه اومیکرون دو تا سه 
برابر بیشتر از دلتا است و ۲ برابر شدن آن 
در جامعــه فقط ۲.۵ روز زمان می برد. لذا، 
مردم باید تمامی پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند. یلدا را در خانه و بدون دعوت از 
فامیل و اقوام جشن بگیرند.مختاری گفت: 

اومیکرون اکنون در ســنین پایین تر دیده 
می شــود اما اگر تغییر رفتار دهد، ممکن 
اســت در سنین باال هم مشکل ساز شود.

در همیــن حال، محمدمهدی گویا رئیس 
مرکــز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت، به هموطنان هشــدار داد که 
مراقب سویه اومیکرون باشند و فکر نکنند 
چون قباًل کرونا گرفته اند، مبتال نمی شوند. 
برعکــس، باید بدانند که این امکان وجود 

دارد که درگیر این سویه جدید شوند.

عالئم اومیکرون شبیه سرماخوردگی
تازه ترین مطالعات هم نشــان می دهد که 
ابتالء به اومیکرون نشــانه هایی شــبیه به 
سرماخوردگی دارد. آبریزش بینی، عطسه، 
ســردرد، خستگی و گلودرد از نشانه های 
اومیکرون اســت و در سرماخوردگی های 
معمول چنین عالئمی شــایع است، اما به 
گفته پزشکان با بروز این عالئم ضرورت دارد 
بیمار به پزشــک مراجعه کند و در صورت 
نیاز تست کرونا بدهد تا در صورت ابتالی 
قطعــی به کرونا زمان طالیی برای درمان 

از دست نرود.داده ها حاکی از آن است که 
تاکنون تفاوتی در کاهش شدت بیماری با 
واریانت جدید نســبت به سویه دلتا وجود 
نداشته و به همین دلیل همچنان بهترین 
گزینه برای مقابله با بیماری با هر نوع سویه 
جهش یافته جدیدی، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی است.بنابراین یادمان باشد که  
یلــدا آرام آرام در حال آمدن اســت و اگر 
چه امسال بر خالف سال گذشته وضعیت 
کشور از نظر کرونایی بهتر شده، اما همچنان 
در شرایط پاندمی قرار داریم و از سوی دیگر 
همانطور که گفته شد شاهد جوالن سویه 
جدید این ویروس منحوس در کشورهای 
مختلف و اولین مورد آن در ایران هستیم.

در نتیجه با توجه به شرایط موجود امسال 
هم مانند سال گذشته، برای قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا، توصیه می شــود که 
از دورهمــی های جمعیتی و دید و بازدید 
پرهیز کنیم، اما می توانیم در جمع خانواده 
این سنت دیرینه را جشن بگیریم و لحظات 
شــادی را با خانواده تجربه کنیم.به خاطر 
داشته باشیم که دورهمی های شب یلدای 

امســال با توجه به شیوع سویه اومیکرون 
بسیار نگران کننده است، زیرا میزبانان این 
شب خاطره انگیز ممکن است بزرگترهای 
خانواده از جمله مادربزرگ ها و پدربزرگ 
ها باشــند درحالی که خطر ویروس کرونا 
و سویه های جهش یافته آن همچنان در 
کمین ما و عزیزانمان است.برگزاری شب 
یلدا با جمعیت باال در واقع نشان دادن چراغ 
دعوت از ویروس کرونا به داخل خانه هاست 
کــه می تواند پیامدهای زیانبارو غیرقابل 
جبرانی را برای خانواده ها درپی داشــته 
باشــد.فراموش نکنیم که در صورت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و یا برگزاری 
دورهمی های خانوادگی همانند شب یلدا 
بــاز هم باید چشــم انتظار موج حمله ای 
ویــروس کرونا در جامعه باشــیم.بیایید 
هشدارها را جدی بگیریم تا پس از سپری 
شدن این شب کهن ایرانی پشیمان نشویم 
که ای کاش به توصیه های کارشناسان و 
مدافعان حوزه ســالمت گوش می دادیم 
زیرا ختم کالم هر کدام ازآنها در این روزها 
که به شب باستانی یلدا نزدیک می شویم 

فقط به توجه کردن مردم نسبت به رعایت 
پروتکل های های بهداشتی برای کنترل و 

مهار ویروس کرونا برمی گردد.

یلدا رویکردی تعاملی
خدیجــه نوروزی، روانشــناس هم در این 
زمینه با اشــاره به اینکه انســان موجودی 
اجتماعــی اســت، اظهار داشــت: در این 
شــب، برای افراد یک مجموعه اجتماعی 
شــامل خانواده، دوســتان و کسانی که به 
هردلیل و نسبتی با هم درارتباط هستند 
فرصتی بازمی شود تا بتوانند در یک تعامل 
اجتماعی، انرژی خوب به دســت بیاورند.

وی گفت: این شــب نشــان می دهد که از 
کنارهم بودن می توان به امنیت و آرامش 
رســید که از نظر روانشناسی هم این یک 
نیاز روانی، فردی و اجتماعی محسوب می 
شــود تا فرد با حضور در جمع کســانی که 
دیدن آنها آرامش بخش است، یک زندگی 
بهتر برای آینده خود بسازد.نوروزی افزود: 
گسترش وسایل ارتباطی به جای نزدیک 
کــردن افراد به هم، باعث دور شــدن آنها 
از یکدیگر شــده اســت اما در این روزهای 
کرونایــی همه مــردم به این موضوع مهم 
پــی بردند که ارتباطات دیداری چه نقش 
مهمی در زندگی فردی و اجتماعی دارد.وی 
عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا، آموزش، 
تعامالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
سایر فعالیت ها را تحت تاثیر خود قرار داد 
به گونه ای که حتی مادربزرگ و پدربزرگی 
که به شوق دیدار نوه ها، خانه را مهیای ورود 
آنان مــی کردند اکنون به فضای مجازی 
روی آورده اند تا اعضای خانواده را درقاب 
دســتگاه های هوشمند چون تلفن همراه 
ببینند و گفت و گو کنند.وی افزود: شــب 
چله امسال هم از ویروس کرونا بی نصیب 
نمانده و شکل برگزاری آن تغییر پیدا می 
کنــد پس همه ما هرگونه دورهمی دراین 
شب باستانی را باید ممنوع بدانیم تا سالمت 

جامعه به خطرنیفتد.

7جامعه
دبیر انجمن داروسازان ایران:

 نگرانیم داروخانه ها 
 در تامین داروی مردم 

عاجز شوند
دبیــر انجمن داروســازان ایران ضمن 
گالیه از سازمان تامین اجتماعی اظهار 
داشت: مطالبات داروخانه ها از سازمان 
تامین اجتماعی از تیرماه پرداخت نشده 
و این به معنای آن اســت که داروهای 
مردم توســط داروخانه ها عرضه شده 
ولی ســازمان های بیمه گر، سهم خود 
را از هزینه نســخه های مردم پرداخت 
نکرده اند. جلیل ســعیدلو با اشــاره به 
اینکــه تاخیر مطالبــات داروخانه ها از 
تامین اجتماعی کمرشکن شده، گفت: 
ما در این خصوص بارها مکاتبه کردیم 
و درخواســت وقت مالقات کردیم؛ ولی 
بازهم شــاهد بی اعتنایی و بی توجهی 
سازمان تامین اجتماعی هستیم. این در 
حالی است که ما دنبال چیزی بیش از 
قانون نیســتیم و توقع داریم که هرچه 
زودتــر آنچه که قانــون تصریح کرده، 
اجرایی شــود. ســعیدلو در ادامه اظهار 
کرد: با شروع نسخه نویسی الکترونیک 
از ابتــدای دی ماه، با توجه به اینکه زیر 
ســاخت های آن کامل نشــده است، به 
خصوص در شهرهای بزرگ مشکالت و 
گرفتاری مردم و داروخانه ها کامال قابل 
پیش بینی است. وی افزود: عالوه بر آن، 
ایــن برنامه ها بار مالی برای داروخانه ها 
دارد و متاســفانه سازمان های بیمه گر 
هزینه آن را حذف کرده اند و این موضوع 
فشــار مضاعفی را بر اقتصاد داروخانه ها 
تحمیــل کرده اســت. دبیــر انجمن 
داروســازان ایران افــزود: بانک ها نیز 
تســهیالت ویژه ای را بابت فعالیت های 
داروخانه قائل نمی شــوند و این سبب 
می شــود که گرفتاری هــای اقتصادی 
داروخانه ها افزون شــود. سعیدلو تاکید 
کرد: واقعیت غیرقابل انکار آن است که 
اقتصــاد داروخانه ها بیش از پیش تحت 
فشــار قرار گرفته و نگران هســتیم که 
داروخانه هــا در تامین داروی مورد نیاز 
مردم، عاجز شــوند. ما امیدواریم هرچه 
زودتر مسئولین مربوطه در این خصوص 
گره گشــایی کنند و مانع شکسته شدن 

زنجیره دارویی کشور شوند.

 مدیر کل فرهنگی و پیشگیری 
ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 کاربران فضای مجازی
 در برابر موادمخدر 
محافظت می شوند

مدیر کل فرهنگی و پیشــگیری ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اظهار داشــت: در 
راستای تاکیدات دبیر کل ستاد مبارزه 
بــا مواد مخدر مبنی بر حضور فعال در 
فضــای مجــازی و تغییر ذائقه کاربران 
به دیدن فیلم و ســریال در رسانه های 
 VOD، IPTV، UGC نمایــش خانگــی
جلســه ای با حضور دکتر جمالو معاون 
کاهش تقاضا و توســعه مشارکت های 
مردمی ستاد و وحید فرهمند قائم مقام 
رئیس و معاون حقوقی سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر »ساترا« 
در ســتاد برگــزار شــد. محمد مهدی 
اسماعیلی افزود: در این جلسه مقرر شد 
که تفاهم نامه ای در حوزه پیشــگیری 
از رواج اعتیــاد بــه مــواد مخدر و روان 
گردان ها در محتواهای صوت و تصویر 
فراگیر منعقد و کارگروه تخصصی برای 
بررسی آسیب های اجتماعی محتواها 
و تمرکــز بر مداخالت با نگاه بر اولویت 
های کارشناســانه و تاثیرگذاری ستاد 
بر زیســت بوم محتوای فضای مجازی 
تشــکیل شود.همچنین استفاده از زیر 
ساخت آنالین برای سرعت بخشیدن به 
بررسی محتوا، توسط کارگروه تخصصی 
از فیلمنامــه تا تولیدات صوت و تصویر 
بــا لحاظ کســب وکارهای خصوصی و 
اســتفاده از تحقیقات و بررســی های 
انجام شــده توســط گروه کارشناسی 
ســاترا در محتواهــای قبلی و در حال 
اکــران فضای مجازی و تاثیرات آنها بر 
کاربــران از دیگر مواردی بود که بر آنها 
تاکید شد.اســماعیلی افزود: همچنین 
مقرر شد دوره آموزش پیشگیری از مواد 
مخدر برای آشنایی با اثرات مخرب مواد 
مخدر برای مدیران رســانه که از ساترا 
مجوز می گیرند، برگزار شــود. این امر 
باعث تاثیرگذاری ســتاد بر زیست بوم 
محتوای رســانه های فضای مجازی از 

قبیل فیلم و سریال خواهد شد .

 آیت اهلل امامی کاشانی 
در بازدید از پروژه ساخت دانشگاه:

دانشگاه شهید مطهری)ره( 
با هدف تحقق نیت واقف 

ساخته می شود

تولیت مدرسه عالی شهید مطهری با حضور 
در محل اجرای پروژه ساخت دانشگاه شهید 
مطهــری)ره( از نزدیک در جریان جزئیات 
رونــد پیشــرفت این طرح قــرار گرفت.به 
گزارش خبرنــگار ما، آیت ا... محمد امامی 
کاشانی امام جمعه موقت تهران، در بازدید 
از پروژه ساخت دانشگاه شهید مطهری)ره(، 
در خصــوص اهداف و چشــم انداز احداث 
این پروژه آموزشی، اظهار داشت: در اجرای 
نیات واقف مدرســه سپهساالر در خصوص 
گســترش علــوم دینــی و تربیت طالب و 
دانشــجویان در این موقوفه، یکی از اهداف 
اصلــی احداث این پروژه ایجاد زمینه برای 
تحقق این نیت واقف اســت.وی متذکر شد: 
بــا توجه به نظر کارشناســان حوزه میراث 
فرهنگــی مبنی بر کاهش بــار خدماتی و 
حفظ بنای میراثی مســجد و مدرسه عالی 
شــهید مطهری، پروژه ســاخت دانشگاه 
شــهید مطهری)ره( و مجتمع آموزشــی با 
هــدف انتقال برخی ســرانه ها نیز صورت 
گرفته اســت. بر اساس این گزارش، احداث 
ساختمان دانشــگاه شهید مطهری)ره( از 
ســال ۱۳۹۹ در فضایی به وســعت حدود 
چهار هزار و ۵۰۰ متر زمین در ضلع شرقی 
مدرسه عالی شهید مطهری آغاز شده است. 
این دانشگاه در شش طبقه در حال ساخت 
است و با راه اندازی آن شاهد توسعه سرانه 
های آموزشی، فرهنگی، پرورشی و خدماتی 
در زیــر بنــای بیش از ۲۱ هــزار متر مربع 
خواهیم بود که شامل سالن آمفی تاتر، سالن 
های مطالعه، ســالن ورزشی و پارکینگ در 
کنار کالس های درســی مطابق با آخرین 
اســتاندارد های آموزشی است. این گزارش 
می افزاید: با حمایت های بی دریغ آیت ا... 
امامی کاشانی و تاکنون افزون بر ۵۰ میلیارد 
تومان از محل موقوفات مدرسه عالی شهید 
مطهری برای احداث و ســاخت دانشــگاه 
شــهید مطهری)ره( هزینه شــده است. در 
حال حاضر ســاخت ســه طبقه از دانشگاه 
شهید مطهری)ره( در مراحل پایانی و بهره 
بــرداری موقت قــرار دارد و پیش بینی می 
شــود با توجه به تاکید تولیت مدرسه عالی 
شــهید مطهری)ره( بر سرعت اجرای پروژه 
مذکــور، ظرف ۱۸ ماه آینده شــاهد بهره 
برداری از این دانشــگاه باشــیم. با تکمیل و 
بهره برداری از این پروژه، زمینه تحصیل و 
پشتوانه آموزشی بیش از یک هزار دانشجو 
در ۱۳ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی 
و کارشناســی ارشــد و دکتری و همچنین 
۷۰۰ دانش آموز در دو مقطع متوسطه اول 

و دوم فراهم خواهد شد.

ح کرد؛ معاون آموزشی وزارت علوم مطر

گیری  آخرین وضعیت تصمیم 
 درباره امتحانات 

با توجه به اومیکرون
معاون آموزشی وزارت علوم درباره آخرین 
وضعیت امتحانات پایان ترم دانشــگاه ها با 
توجــه به شناســایی ویروس جهش یافته 
اومیکرون در کشور، اظهار کرد: کل تصمیم 
گیری در ارتباط با نحوه برگزاری امتحانات 
پایان ترم در نیمســال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
به عهده دانشــگاه ها گذاشــته شده است. 
برخی دانشــگاه ها به لحاظ امکانات امکان 
برگــزاری امتحانات پایان ترم و اســکان 
دانشــجویان را دارنــد و برخی دیگر خیر.

علی خاکی صدیق با تاکید بر اینکه با توجه 
به شناســایی اولین فرد مبتال به ویروس 
اومیکرون در کشــور، دانشگاه ها باید برای 
برگزاری آزمون حضوری با ســتاد کرونای 
استان خود هماهنگ کنند، افزود: اگر پیک 
جدیدی در کشور رخ دهد، قطعاً دانشگاه ها 
به لحاظ رعایت پروتکل ها و حفظ سالمتی 
دانشــجویان این موضــوع را مد نظر قرار 
خواهنــد داد.خاکــی صدیق ادامه داد: در 
حال حاضر همان سیاست قبلی مبنای کار 
دانشگاه ها خواهد بود؛ یعنی هر دانشگاهی 
می تواند بر اســاس توانمندی ها و امکاناتی 
که دارند در مورد حضوری و غیرحضوری 
شدن امتحانات و آموزش حضوری تصمیم 
بگیــرد.  معاون آموزشــی وزارت علوم در 
پایان خاطر نشان کرد: در خصوص تصمیم 
گیری برای حضوری بودن ۱۰۰ درصدی 
آموزش در ترم جدید تحصیلی، هنوز زود 
اســت و بایــد منتظر بمانیــم که با توجه 
 ســویه جدید کرونا در کشــور چه اتفاقی 

خواهد افتاد.

خبر ویژه

رئیــس مرکــز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا گفت: امروز  ســه شــنبه )۳۰ 
آذر( در اســتان های واقع در شــمال غرب، غرب و 
جنوب غرب کشــور، ارتفاعات و دامنه های جنوبی 
البــرز واقع در اســتان های تهــران، قزوین، البرز و 
اســتان های قــم، مرکزی، نیمه شــمالی فارس، 
بوشــهر و بخش هایی از اصفهــان بارندگی، وزش 
باد شــدید موقت و در مناطق مســتعد رعدو برق و 

بارش تگرگ پیش بینی می شود.وی افزود: در این 
روز بیشــینه بارش ها در اســتان های چهارمحال و 
بختیاری شــمال خوزستان و جنوب لرستان است.
در ادامه بارش ها در این مناطق با حرکت ســامانه 
بارشــی به سمت شرق از مقدار بارش ها در مناطق 
غرب و شــمال غرب کشــور کاســته می شود و در 
مناطقی از اســتان های خراسان شمالی، خراسان 
رضوی همچنین ارتفاعات و دامنه های البرز شرقی 

در اســتان های گلستان، مازندران و سمنان شاهد 
بارش و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.به گفته 
صادق ضیاییان از اواخر وقت امروز )۳۰آذر( با ورود 
سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب کشور بارش ها 
در ایــن نواحی دوباره آغاز خواهد شــد.همچنین 
چهارشــنبه )اول دی( هم در شمال غرب و بخشی 
از مناطق غرب کشــور بارش باران و برف و کاهش 

دما رخ خواهد داد. 

رئیس مرکز ملی پیش بینی وضع هوا خبر داد؛

کشور  ورود سامانه بارشی جدید به 

وزیر بهداشت:

که شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشوند تجمع ها محدود خواهند شد  هر جایی 
وزیــر بهداشــت اظهار کرد: پاندمــی کرونا در 
دنیا همه کشــور ها را درگیر کرده اســت و در 
تمام ســازمان های پزشکی جهان ثابت شده که 
بزرگترین راه مقابله با کرونا انجام واکسیناسیون 
است.بهرام عین اللهی افزود: افرادی که سه دوز 
واکســن را تزریق می کنند ۸۰ تا ۹۰ درصد در 
مقابل امیکرون مقــاوم خواهند بود. بزرگترین 
توصیه ما این اســت که افرادی که ســه ماه از 
دوز دومشــان گذشــته، حتما دوز سوم واکسن 
را تزریــق کنند.او افزود: قدرت انتشــار ویروس 

امیکرون از همه ویروس های دیگر کرونا بیشــتر 
اســت و به سرعت می تواند منتقل شود و روزانه 
به دو برابر برســد و رشد تصاعدی دارد، بنابراین 
دســتور آمادگی ۱۰۰ درصدی به مراکز درمان 
داده ایــم.او افزود: در حال حاضر رســتوران ها 
وتاالر ها با تصمیم ســتاد ملی کرونا باز هســتند 
و تعطیل نخواهند شــد، اما به شرط اینکه شیوه 
نامه های بهداشــتی را رعایت کنند.عین اللهی 
گفت: صاحبان رســتوران ها و کارکنان آنها باید 
واکسن کرونا را تزریق و از ماسک استفاده کنند 

و فاصله گذاری اجتماعی را در دســتور کار قرار 
دهنــد و در مــدارس و دانشــگاه ها هم باید این 
دستورالعمل ها رعایت شوند، با توجه به شرایط 
کشور و تصمیمات ستاد ملی مقابله کرونا نحوه 
اجرایی شــیوه نامه ها در مدارس و دانشــگاه ها 
متفــاوت خواهــد بود.وی افــزود: هر جایی که 
شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشوند تجمع ها 
محدود خواهند شد. متولی رعایت قرنطینه های 
هوشــمند به عنوان موضوع مهم پیشــگیری از 
کرونا بر عهده وزارت کشور است.وی افزود: افراد 

به شرطی می توانند مسافرت بروند یا از حمل و 
نقل های عمومی هواپیما و قطار اســتفاده کنند 
که دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند. آخرین 
طبــق تصمیمــات، وزارت کشــور باید نظارت 
بیشــتری داشته باشــد و ورود کشور های مبتال 
بــه امیکرون را کمتر و محدودیت ها را بیشــتر 
کند.وی گفت: بررســی تست های تشخیصی و 
کیت های امیکرون طی روزهای آینده در کشور 
توزیع می شود تا موارد مشکوک به این بیماری 

در دانشگاه های کشور مشخص شوند.

کرونا کسن  فراخوان سنین باالی 18 سال برای تزریق ُدز سوم وا
دبیــر کمیتــه علمی کشــوری کرونا اظهار کرد: بــا توجه به اینکه 
اومیکرون بیشتر در سنین پایین دیده شده است و اگر در این سنین 
انتشار پیدا کند می تواند کانونی برای به وجود آمدن پیک بیماری در 
جامعه باشد، تاکید ما بر واکسیناسیون در سنین پایین یعنی سن ۷ 
تا ۱۱ است که امیدواریم مصوب و انجام شود. حمیدرضا جماعتی در 
پاسخ به این سوال که آیا مستندات کافی برای واکسیناسیون سنین 
کمتر از ۱۲ ســال وجود دارد، اظهار کرد: در چین واکسیناســیون 
سنین سه سال به باال در حال انجام است.در آمریکا هم چند هفته 
است که تایید شده در سنین پنج سال به باال واکسیناسیون انجام 

شــود و در اروپا نیز به همین صورت بود و در امارات نیز در ســنین 
ســه ســال به باال واکسیناسیون انجام شده است.بنابراین اطالعات 
کافی در دســترس اســت. ما منتظر مصوبه ستاد ملی کرونا هستیم 
که در سنین پایین هم واکسیناسیون انجام شود. دبیر کمیته علمی 
کشوری کرونا در پاسخ به این سوال که چه پلتفرمی در این گروه سنی 
می تواند ایمنی بیشــتری داشــته باشد، اظهار کرد: درمورد واکسن 
قانون و شعار این است که بهترین واکسن، در دسترس ترین آنهاست.
برخی واکسن های داخلی از واکسن های خارجی که مورد مطالعه و 
مقایسه قرار گرفتند، از کارایی بهتری برخوردار بودند. بنابراین اگر 

ســازمان غذا و دارو واکســنی را در سبد واکسیناسیون برای سنی 
خاصی قرار دهد، مطمئن باشید مطالعات به اندازه کافی روی آنها 
صورت گرفته است و کمیته ملی واکسن نیز با دیدن مستندات آن را 
وارد چرخه واکسیناسیون کشور می کند. همچنین کمال حیدری، 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اظهار 
کرد: تزریق دز سوم واکسن کرونا برای افراد باالی ۱۸ سال که سه 
تا چهار ماه از زمان تزریق دز دوم آنها گذشته باشد، آغاز شده است.
گفتنی اســت، اینکه دز ســوم مانند دز های اول و دوم یا متفاوت از 

آنها باشد، هر دو از نظر علمی مورد تایید است.
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گهی مناقصه عمومی  آ

مرتضی یوسف زاده - سرپرست دهیاری اورین

دهیــاری اوریــن در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1400 از محــل اعتبــارات دهیــاری اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار 
نمایــد، بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دارای رتبــه بنــدی دعــوت میگــردد جهــت شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه واحــد مالــی 
دهیــاری اوریــن پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم مراجعــه نمایــد. ضمنــًا مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکثــر تــا ده روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم 

خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود.
موضوع مناقصه : اجرای دوربین های سطح روستا )پایش تصویری( مورد نیاز روستای اورین

ردیف بودجه:  ۳۳060
مبلغ برآورد:  4۳/000/000/000 ریال 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ضمانتنامه بانکی(: 2/150/000/000 ریال 
چاپ نوبت اول: 1400/9/30      چاپ نوبت دوم: 1400/10/7

 نوبت اول

گهی فراخوان عمومی یک مرحله ای   آ
به شماره سامانه 2000001290000046

 مسعود حق لطفی- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

ازکلیــه پیمانــکاران دارای صالحیــت حداقــل رتبــه 5 در رشــته راه و ترابــری دعــوت بــه عمــل مــی آیــد بــرای 
مشــاهده و دریافــت اســناد فراخــوان  عمومــی یــک مرحلــه ای » انجــام خدمــات نگهــداری، تعمیــر روســازی 
و ابنیــه خــط از کل پــروژه قطــار برقــی گلشــهر شــهر جدیــد هشــتگرد « بــا ارزیابــی کیفــی بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه 
بــه عــدد:  42,۹۳6,52۷,68۳ ریــال از تاریــخ 1400/10/01 لغایــت 1400/10/11 بــه ســامانه تــدارکات 

الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.           

گهی فراخوان عمومی یک مرحله ای   آ
به شماره سامانه 2000001290000045

 مسعود حق لطفی- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

ازکلیــه پیمانــکاران دارای مجــوز فعالیــت در امــور خدمــات حفاظتــی و مراقبتــی تحــت نظــارت پلیــس پیشــگیری 
ناجــا و گواهینامــه تعییــن صالحیــت شــرکت هــای خدماتــی از وزارت تعــاون، کار و امــور اجتماعــی و یــا نیــروی 
 انتظامــی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد بــرای مشــاهده و دریافــت اســناد فراخــوان  عمومــی یــک مرحلــه ای 
» انجــام خدمــات نگهبانــی، حفاظــت و حراســت از پــروژه قطــار برقــی گلشــهر شــهر جدیــد هشــتگرد « بــا مبلــغ 
بــرآورد اولیــه بــه عــدد:  6۷,۳06,2۳5,420 ریــال از تاریــخ 1400/10/01 لغایــت 1400/10/11 بــه ســامانه 

تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه نشــانی setadiran.ir مراجعــه نماینــد.

 روستای کشیت
 بهشتی در کویر لوت 

روســتای کشــیت ،  روســتایی از توابع بخش گلباف در 
اســتان کرمان است.این روستا در دهستان کشیت قرار 
داشــته و بر اســاس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران 
که در ســال ۱۳۹۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۲۴۹ 
نفر بوده  اســت.جایی در دل کویر خشــک و داغ لوت، 
منطقه ای بســیار خوش آب و هوا و جادویی وجود دارد 
که روزگاری در مســیر جاده ابریشــم قرار داشته است و 
 تمام مسافران جاد  ابریشم از راهزنان آنجا خوف داشتند.

روستای کشیت در جنوب شهرستان کرمان )در فاصله 
۱۷۰ کیلومتری از کرمان( و در مکانی پرت و دور افتاده 
و البته هیجان انگیز به نام روســتای ِکشــیت؛ می توانید 
عالوه بر لذت بردن از بافت تاریخی، از طبیعتی بکر نیز 
بهره ببرید. کشــیت خصوصیاتی دارد که از کویر بعید 
اســت. چه کســی انتظار دیدن آبشــار در دل کویر لوت 
را دارد؟ بررسی نقشه این منطقه روی گوگل مپ بسیار 
جذاب است، در میان کویر و پستی و بلندی های کوه ها 
و تپه های شــنی یک منطقه ســبز رنگ، تنها و یکه روی 
 نقشــه دیده می شــود که از باال شبیه یک درخت است.

وجودقلعه تاریخی کشــیت  که اقتباســی از ارگ بم و 
ارگ راین اســت نیز نشــان از تاریــخ کهن این منطقه 
دارد.ایــن روســتا از بافت تاریخــی منحصر بفردی نیز 
برخوردار اســت و دارای جاذبه گردشــگری اســت. بعد 
از بافــت تاریخــی وارد مجموعــه ای بســیار متراکم از 
درختان و پوشــش گیاهی می شــویم که حجم زیادی 
نخلســتان را تشــکیل داده اند . آبشار کشیت و رودخانه  
 ای کــه در ایــن منطقــه جاری اســت، دیدنی اســت.

ورود از دل کویر به یک منطقه سرسبز و دیدن آبشا رهایی 
کــه ارتفــاع بعضی از آنها به ۱۲ متر می رســد بیننده را 
ســر جایش میخکوب می کند. تپه های شنی، نخلستان 
انبوه و البته رودخانه ای درخشان در کنار هم منظره ای 
شــبیه به یک کارت پســتال پدید می آورند. بسیاری از 
افرادی که از کشــورهای جنوب شــرقی آســیا بازدید 
کرده اند، طبیعت بکر کشــیت را بسیار شبیه کشورهای 
آن ناحیه می دانند. تعداد زیادی رودخانه و آبشار کوچک 
به دره کشــیت می ریزند و دیواره های دره پر از سرخس 
و درختان پرتقال، لیمو و نخل است. این دره ۳ کیلومتر 
 درازا دارد. محلی ها به آبشــار کشــیت دریا می گویند.
 اســپای طبیعــی در حوضچه های روســتای کشــیت

در حوضچه های کشیت می توانید ماهی های گاراروفا را 
ببینید. اینها همان ماهی هایی هستند که در اسپا برای 
پاکسازی پوست مرده از آنها استفاده می شود. زمانی که 
وارد حوضچه ها شوید ماهی ها برای پاکسازی پوست شما 
دورتان حلقه می زنند. یک پاکســازی رایگان را مهمان 
ماهی ها باشید. این روش درمانی در رفع خستگی سفر 

موثر خواهد بود.

گردشگری

قریب به یک ماه از اعالم رســمی شناســایی ســویه جدیدی از کرونا در 
آفریقای جنوبی می گذرد و تنها ظرف همین مدت کوتاه ۸۵ کشور اعالم 
کردنــد کــه این جهش را در مرزهای خود شناســایی کردند. در ایران نیز 
روز گذشته با اعالم رسمی وزارت بهداشت مشخص شد باالخره پای این 

جهش از کرونا به ایران هم باز شده است.
 »امیکرون« سویه ای جدید از کرونا با خواستگاهی از آفریقای جنوبی است 
که هنوز اطالعات پیرامون آن به اندازه سویه های قبلی کرونا همچون دلتا 
کامل نیست؛ اما فعال این سویه هم نگران کننده خوانده شده است و همه 
متخصصین بر قدرت سرایت باالی آن تاکید دارند تا جایی که دکتر کمال 
حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت به ایسنا گفته است: »اطالعات در 
مورد امیکرون جدید است و قدرت سرایت آن به روایتی ۳ و به روایتی دیگر 
۵ برابر سویه دلتا است؛ اما اینکه بیماری زایی و کشندگی آن چگونه است، 
باید گفت تا االن اطالعات می گویند بیماری زایی و کشــندگی این جهش 

کمتر از نوع قبلی است اما سرعت انتشار بیشتری دارد.«
در واقع همین قدرت ســرایت باال ســبب شده است که متخصصین نسبت 

به بروز پیک بعدی کرونا با این جهش هشدار دهند تا جایی که دکتر پیام 
طبرســی- عضو کمیته کشــور کرونا تاکید کرده است: »اُمیکرون می تواند 

طی ۱۷ روز تبدیل به سوش غالب شود.«
بنابر اعالم دفتر آموزش و  ارتقای ســالمت وزارت بهداشــت ســرعت رشد 
امیکرون از بقیه انواع جهش ها بیشتر است، تاکنون چندین مورد افزایش 
انفجاری از امیکرون دیده شده و هرجا امیکرون شناسایی شده تعداد موراد 
ابتال افزایش پیدا کرده اســت و احتماال قدرت ســرایت باالتری در مقایسه 

با سویه دلتا خواهد داشت.
چه کنیم که از امیکرون در امان بمانیم؟

_ در اولین فرصت واکسن بزنید و دوره واکسیناسیون خود را تکمیل کنید.
_ فاصله فیزیکی را رعایت کنید.

_ از ماسک استفاده کنید.
_ از رفتن به مکان های شلوغ اجتناب کنید.

_ تهویه مناسب برقرار کنید.
بر اساس نتایج مطالعه جدید منتشر شده دانشگاه بهداشت و علوم اورگان 

ایاالت متحده ابتال به کرونا بعد از واکسیناســیون به میزان زیادی پاســخ 
ایمنی به سایر سویه های ویروس کرونا را افزایش می دهد.

 نتایــج آزمایشــگاهی کــه قبل از چاپ به صــورت آنالین در مجله انجمن 
پزشــکی آمریکا JAMA منتشــر شــده، حاکی از این اســت که عفونت با 
ویروس کرونا بعد از دریافت واکسن، پاسخ ایمنی قوی در برابر سویه دلتا 
ایجاد می کند.محققان اظهار کردند: یافته ها نشــان می دهد پاســخ ایمنی 
احتماال در برابر ســویه های دیگر نیز بســیار موثر اســت زیرا این ویروس 
همچنان به جهش خود ادامه می دهد.این مطالعه اولین مطالعه ای اســت 
که از سویه های زنده سارس کوو ۲ برای اندازه گیری خنثی سازی متقاطع 
ســرم خون در ابتال به کووید اســتفاده می کند.فیکادو تافس، محقق ارشد 
این تحقیق و استادیار میکروبیولوژی مولکولی و ایمونولوژی در دانشکده 
پزشــکی اورگان، گفت: شــما نمی توانید پاسخ ایمنی بهتر از این دریافت 
کنید. واکســن ها در برابر بیماری های شــدید بســیار موثر هستند و نتایج 
تحقیق ما نشان می دهد افرادی که واکسینه می شوند و سپس در معرض 

عفونت جدید قرار می گیرند، ایمنی فوق العاده ای دارند.

راهی برای در امان ماندن از اومیکرون

دریچه علم

آخرین قیمت 
اقالم شب یلدا!

انتشار فهرست قیمت انواع 
میوه، شیرینی و آجیل در 
آستانه شب یلدا و هزینه 

سنگین برگزاری این 
مراسم برای مردم، سوژه 
انتشار کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

کارتون 

 نقدی تند به سریال »جزیره« 

این سریال دیدنی نیست!

کارگردان، بازیگران و برخی عوامل »جزیره« 
شناخته شــده هســتند. پس چــرا در ایامی 
که به واســطه ضعف تلویزیون، ســریال های 
پلتفرم ها پربازدید هستند، »جزیره« پرانتقاد 

است؟
بی شک اولین و بزرگ ترین مشکل »جزیره«، 
فیلمنامه آن است. قصه، شخصیت ها و اتمسفر 
این ســریال کامال غیرواقعی و پرایرادند. انگار 
که فیلمنامه نویس خواســته الگویی فرنگی را 
در بستری ایرانی طراحی کند اما آن قدر در این 
کار ناموفق بوده که حتی دیالوگ های ســاده 
آن هم مورد نقد کاربران فضای مجازی است.
درکنــار تمام داســتانک ها، کاراکتر محوری 
زن ســریال یعنی صحرا، یکــی از مهم ترین 
نقاط ضعف کار اســت. او خبرنگاری است که 
دقیقا به شکل کاریکاتوری ترسیم شده است. 
اصــوال خبر و خبرنگاری فرســنگ ها با آنچه 
در »جزیره« تصویر شــده متفاوت اســت. در 
ســریال سیروس مقدم، خبرنگار قصه، فردی 
پرحــرف، پررو، یکدنده، مغرور و مثال باهوش 
طراحــی شــده که خروجی اش بشــود یک 

خبرنگار کاربلد!
او دائم دست به گوشی است و با یک استوری)!( 
و یک سوال، یک کمپانی مشکوک اقتصادی را 
به دردسر می اندازد. او قبال خبرنگار اقتصادی 
بوده و دادگاهی شده و حاال هم برای پوشش 

یک رویداد ورزشی به کیش آمده است!
آخر کجای کار رســانه این گونه است که یک 
خبرنگار معتبر حوزه اقتصادی چنین شیفتی 
به حوزه دیگر کند؟ این ها به کنار! چرا عادت 
کرده ایم که فساد اقتصادی، رانت و... را اینقدر 
ســاده بگیریم و برای افشــایش یک دخترک 

بتواند اقدام کند؟!
»جزیره« ســریالی است که با کمترین دانش 
سینمایی پی به باگ ها و حرفه های متعددش 
خواهید برد. محصولی که خواســته با انتخاب 
لوکیشــنی جــذاب و بازیگرانــی رنگارنگ 
مخاطــب را جذب کند. حتی حضور خواننده 
جوان جذاب هم نتوانسته عمق ایرادات را کاور 
کند و نهایتا هر مخاطب جدی و سریال بینی 
می توانــد ایــرادات را برای خودش مرور کند. 
»جزیــره« نمونه خوبی بــرای وضعیت این 
روزهای شــبکه نمایــش خانگی و تولیداتش 

است.
آیا قرار اســت در به همین پاشــنه بچرخد یا 
صاحبان پلتفرم ها فکری به حال کیفیت شان 
می کنند؟ و اما ســیروس مقــدم! آیا او صرفا 
محــض یــک درآمد خوب و کار در یک پروژه 
پرزرق و برق سراغ ساخت این سریال رفته یا 
می خواهد دوری اش از تلویزیون را ادامه دهد؟ 
فاصله ای که با »جزیره« منجربه کاهش اعتبار 

مقدم شده است.

فرهنگ و هنر

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

66917312      66915268 


