
عضو اتاق تهران خبر داد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومــانی از امروز
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی از امــروز خبــر داد و گفت: طی ۷ 
ماه امســال بانک مرکزی ۱۱.۱ میلیارد دالر معادل ۲۴۴ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی 
پرداخته اســت.  کاوه زرگران در نشســت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار 

کرد: طی دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعاالن اقتصادی برگزار 
و به آنها اطالع رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری  

 | صفحه 3 حذف شود...

تحلیلگر بازار سرمایه:

 روان بورس آسیب دیده
الیحه بهانه است!
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معاون اقتصادی رئیس جمهور:

 قانون ارز دیجیتال
 ۳ تا ۴ ماه آینده 
تدوین می شود

     معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: 
نظر رییس جمهور نسبت به ارز دیجیتال 
مثبــت اســت و بایــد ارز هــای دیجیتــال 

قانونی شود...

رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

 افزایش قیمت بنزین 
 در سال آینده 

کذب است
     رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
کنــون بحثی درباره  کیــد کــرد: تا اســالمی تا
افزایش قیمت بنزین در کمیســیون انرژی 

ح نشده است... مطر  | صفحه 4  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 رنج بیماران
در سایه کمبود دارو 

7

کرات وین مذا

 خان هفتم پایان ماجرا نبود
خان هشتم در راه است

2

به عالئم اومیکرون 
حساس باشید

7

 رقم کنونی فروش نفت 
 و بازگشت پول 
قابل قبول است

4

 به دام 
»مافیای آینده فروشی« نیفتید

   احسان عزیزی 
کارشناس اقتصادی

مدتی است که بازار ارزهای 
دیجیتــال در حال رشــد 
اســت و همین عامل باعث 
شده تقاضای مردم عموما  
در جهــان و خصوصــا در ایران برای ورود به این 

بازار افزایش چشمگیری داشته باشد.
بازار رمزارزها در ابتدای تکامل خود قرار دارد و در 
طول این ۱۳ سال به خوبی توانسته جایگاه خوبی 
در بیــن مــردم و کمپانی های بزرگ جهان پیدا 
کند و اقبال زیادی به این حوزه نشان داده شده.

توصیه می شــود که مردم برای ورود به این بازار 
حتمــا آمــوزش کافی ببینند چرا کــه این بازار 
پیچیدگی های خاص خودش را دارد و با کسب 
اطالعات کافی و آموزش های الزم میتوان از این 

بازار سود منطقی کسب کرد.
اگر کســی بدون آموزش وارد این بازار شــود به 
احتمال خیلی زیاد ســرمایه خود را از دست می 
دهد و با ضرر وزیان از بازار خارج می شــود البته 
هســتند افرادی که با روشــهای صحیح و اصولی 
در این بازار فعالیت میکنند و ســودهای خوبی 

هم به دست می آورند.
برای شــروع می تــوان از منابع رایــگان داخل 
اینترنــت اســتفاده کرد و انــواع اصول تحلیلی 
رافراگرفت اما متاســفانه افرادی که تجربه کافی 
و علم الزم جهت کســب درآمد در این حوزه را 
ندارند با تکنیک »رویا فروشــی« در حال فروش 
دورهای بی محتوا و کپی شده در فضای مجازی و 
به خصوص اینستاگرام هستند که از قیمت های 

باالیی هم برخوردار هستند.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

بهره برداری از  پروژه نسیم شمال خدمت ماندگاری از سوی 
مدیریت شــهری به شــهروندان بود.پاسخی به یک مطالبه 
اساســی کــه می تواند به گره هــای کور ترافیکی پایان دهد 

و  رضایت مردم را به همراه بیاورد.
 پروژه نســیم شــمال با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال با 
حضــور، آیت اله عبدالکریــم عابدینی نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه قزوین، محمد مهدی اعالیی اســتاندار 
قزوین، محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای 
اسالمی، سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب االمر)عج(، 
محمد شفیعی فرماندار قزوین، رجحانی معاون فنی عمرانی 
اســتاندار، مهدی صباغی شــهردار قزوین، فرج اله فصیحی 
رامندی رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران استانی 

و شهری قزوین برگزار شد.
 آیت اهلل عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین در مراسم افتتاح 
پروژه نسیم شمال شهر قزوین با بیان اینکه رفاه مردم در گروی 
عملکرد خوب مدیریت شهری است افزود: شهرداری و شورای 

شهر نیازمند توجه به سالمت اقتصادی است.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ 
نماینده ولی فقیه در اســتان تصریح کرد: مســووالن در نظام 
اسالمی باید برای کسب رضای خدا و خدمت به خلق تالش 

کنند و هر قدمی که برمی دارند در این راه باشد. 
وی با بیان اینکه اولین  نیاز هر شــهری امنیت اســت و  ایجاد 
امنیت تکلیف حاکمان در برابر امت است، افزود: این امنیت 
شــامل معانی فراوانی مثل آســایش، آرامش، رفاه، سالمت و 
بهداشت است و در درجه بعدی معیشت مردم باید تامین شود 
و باید تمام تالشمان را به کار ببریم تا همه مردم طعم خوش 
رشد و بالندگی، رحمت و نعمت های خداوند را بچشند و از 

نعمت عدالت برخودار شوند.
آیت اله عابدینی تاکید کرد: امروز نیاز به تبیین و تعیین چشم 
اندازها داریم و افزایش نشاط اجتماعی الزمه مدیریت شهری 
اســت و ایجاد بســترهای مناسب در ارتقای نشاط شهری و 
اجتماعی و آرامش روحی شــهروندان از اهمیت به ســزایی 

برخوردار است.
امام جمعه قزوین گفت: توسعه فضاهای شاد و مفرح منطبق 

با نیازهای فرهنگی و روحی و روانی جامعه در جهت گسترش 
ارتباطات سالم اجتماعی از جمله وظایف مهم مدیریت شهری 

است.
نماینده مردم قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت: رســیدگی به مطالبات مردم در مدیریت شــهری و 
شهرداریها با روی کار آمدن نیروهای تازه نفس تسریع شود.

فاطمــه محمدبیگی در این مراســم افــزود: از زحمات تمام 
رانندگان درون شــهری و برون شــهری تشکر می کنم که با 
تمام سختی ها و مشکالت معیشتی همچنان فعال هستند 
و تالش می کنند قزوین که کریدور شمال_جنوب و شرق و 

غرب کشور است را سرپا نگه دارند. 
وی ادامه داد: پروژه کمربند شرقی و غربی نسیم شمال با طولی 
بالغ بر ۶/۴ کیومتر نزدیک به دو ســال مردم قزوین به ویژه 
جنوب شهر منتظر آن هستند و امیدواریم با روی کار آمدن 
نیروهای تازه نفس رسیدگی به مطالبات مردمی تسریع شود.

محمدبیگی تصریح کرد: مردم جنوب شهر به خصوص خیابان 

اصفهان انتظار آسفالت کوچه ها و خیابان های خود را دارند 
و از شــهردار قزوین خواهش دارم که عالوه بر زیباســازی این 
محالت به خدمات رســانی مناطقی از محله پایین امامزاده 

حسین )ع( نیز توجه الزم را داشته باشند. 
رئیس شورای شهر قزوین هم با تاکید بر اینکه »پروژه نسیم  
شــمال« در کمترین زمان ممکن انجام شــد، تصریح کرد: 
تاکنــون در ایــن فاصله کوتــاه زمانی پروژه ای با این ابعاد در 

شهر قزوین اجرا نشده است.
فــرج الــه فصیحی با بیان اینکه »در ابتدا در ســال ۹۲ بحث 
توسعه محور نسیم شمال مطرح شد ولی آن زمان شرایطی 
نبود که این پیشنهاد عملیاتی شود«، توضیح داد: تقاطع غیر 
هم سطح امام رضا)ع( به عنوان طرح جایگزین مطرح شد و 

این پل در شورای پنجم به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به اینکه » تخریب محور نسیم شمال چون مسیر 
جاده عبوری نبود شدت گرفت« و ادامه داد: مجوز الزم اخذ 
شد تا یک اصالح هندسی انجام شود اما در ادامه در راستای 

تکریم شهروندان تصمیم بر این شد تا تمام مسیر با زیر سازی 
اصولی مرمت و بازســازی شــود و امروز شاهد این هستیم که 

این محور در دو فاز به بهره برداری رسیده است.
مهدی صباغی شــهردار قزوین نیز در مراســم افتتاح فاز دوم 
کمر بندی نسیم شمال با اشاره به اجرا و تکمیل فاز دوم پروژه 
کمربندی نسیم شمال گفت: طول مسیر در فاز دوم پروژه ۲ 
هزار و۸۰۰متر از تقاطع تاکستان تا میدان خلیج فارس بود و 
در مجموع بیش از پنج هزار متر مربع ) رفت و برگشت( رویه 

سازی بتنی در این مسیر انجام شده است.
به گفته شهردار قزوین با افتتاح این پروژه یکی از شریانهای 
حیاتی و مســیرهای دسترســی در امر بهبود عبور ومرور و 

کاهش ترافیک به سرانجام می رسد.
صباغــی بــا تاکید بر اینکه »در این پروژه از تمام توان فنی و 
مهندسی استفاده شده است«، افزود: کمربندی نسیم شمال 
با برنامه ریزی های انجام شده و سرعت اجرای کار تکمیل و 

در زمان مقرر به بهره برداری رسید.
وی اعتبــار اولیــه این پروژه را ۶۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و 

افزود: مسوولیت احداث کمربندی های نسیم شمال برعهده 
اداره کل راه و شهرســازی اســت که شــهرداری در راستای 
احترام به حقوق شــهروندی نسبت به احداث این کمربندی 

اقدام کرده است.
مهدی صباغی ضمن تقدیر از همه شهروندان که در اجرای 
این پروژه با شهرداری همکاری و صبوری کردند، یادآور شد: 
بدون شــک اگر همراهی مردم نبود، این پروژه به ثمر نمی 
رسید و اولویت بعدی ما نیز ترمیم خیابان هایی مثل راه آهن 
و خیابان اصفهان است که در این مدت به دلیل عبور ماشین 

های سنگین دچار خسران شده اند.
وی بــا بیــان اینکه »به زودی کمربند شــرقی قزوین نیز در 
دســتور کار قرار خواهد گرفت و مشــکل بزرگ ما آرامستان 
است که باید توجه ویژه ای شود«، افزود: امروز هیچ مشکلی 
در منابع مادی نداریم و به شهروندان قول خواهیم داد که تا 
پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ پروژه نیمه تمام در سطح شهر 

اجرا و بهره برداری خواهد شد.
الزم به ذکر است فاز دوم کمربندی نسیم شمال با اعتباری 
بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.مسیر کل فاز 
دوم پروژه کمربندی نســیم شمال چهار کیلومتر و۶۰۰ متر 
و فــاز  اول آن یــک هــزار و۸۰۰ متر و فاز دوم دو هزار و۸۰۰ 
متر با بیس بتنی  است.این مسیر در گذشته به عنوان جاده 
دسترســی لوله گاز و از حداقل اســتاندارد تردد برخوردار بود 
که با آغاز پروژه تمام موارد غیر استاندارد از جمله شیب های 
طولی و عرضی مســیر اصالح شــده است.مسئولیت احداث 
کمربندی های نسیم شمال بر عهده اداره کل راه وشهرسازی 
اســت که شــهرداری در راستای احترام به حقوق شهروندی 
نســبت به احداث این کمربندی با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار 
اقدام کرده اســت.در این مســیر ضمن نصب گاردریل در دو 
طرف کمربندی تعداد ۵۰ پایه روشنایی هم نصب شده است.

با توجه به توســعه شــبکه حمل و نقل کشور، نیاز به سیستم 
های حمل و نقل مدرن از یک سو و نیاز روز افزون به توسعه 
پایدار موجب شــده روســازی بتنی مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد.به هر ترتیب با افتتاح این پروژه مهم و حیاتی نســیم 
خدمت رسانی مدیریت شهری بیش از پیش وزیدن گرفت.

به همت مدیریت شهری انجام گرفت؛

 افتتاح فاز دوم کمربندی 
ین و نسیم شمال در قز



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران

17 جمادی االول 1443   22 دسامبر 2021 چهارشنبه 1 دی 1400  شماره پیاپی 1999

سیاست 2
گفت وگو

چادر کالس درس 
کودکان آواره جنگی 

در استان ادلب سوریه/ 
خبرگزاری فرانسه

نیروهای امنیتی 
طالبان در محله 
صرافان در 
شهر کابل/ 
خبرگزاری 
فرانسه

گزارش تصویری

کرات وین؛  مذا

خان هفتم پایان ماجرا نبود، خان هشتم در راه است
دور هفتــم از مذاکــرات وین هفت با فراز و 

نشیب به پایان رسید.
هفته گذشــته فضای سیاســی و رسانه ای 
کشور متمرکز بر هتلی در شهر وین بود. دور 
هفتم مذاکرات انجام شد، اما با حاشیه های 
فــراوان اعم از تولد گرفتن باقری برای مورا 
تا طیف وســیع اظهار نظر های مخالفان و 
موافقــان و گمانه زنی هــا درباره این دور از 

مذاکرات انجام شد.
جمعــه هفتــه پیش  حوالــی عصر بود که 
اختتامیه نشست های کمیسیون برجام در 
سطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی وزارت 

امور خارجه ایران و گروه ۱+ ۴برگزار شد.
اتفــاق مثبتی که بارقــه ای از امید را برای 
دستیابی به توافقی درست در وین هفت به 
وجود می آورد، اعالم توافق هســته ای میان 
ایران و گروه ۱+۴ بود. باز کردن راه دیپلماسی  
البته در عمل نه در حرف  توسط تیم ایرانی 
نشــان داد کشــورمان از هدر رفت وقت به 
شــدت دوری کرده و خواستار این است که 

هرچه زودتر به توافقی درست برسد.
اما این  نکته گفتنی است که  طبق پیگیری 
هــای باشــگاه خبرنــگاران هیــچ  یک از 
کارشناسان و تحلیلگران  روابط بین الملل 
از بیــان هرگونــه امید بــه  آینده مذاکرات 
ممانعــت کــرده و  هر اتفاقــی را در جریان 
آتی مذاکــرات محتمل می دانند، در واقع 
تحلیلگران  آینده مذاکرات را با وجود توافق 
هسته ای همچنان نامعلوم دانسته و همراه 

ابهامات زیادی توصیف  می کنند.
ماجرا از این قرار اســت که ایران به صورت 
داوطلبانه مجوز تعویض دوربین های آسیب 
دیده از خرابکاری اخیر در مجتع تسای کرج 
را به بازرســان آژانس داد تا برخی از ادعا ها 
و نگرانی هــای آژانس برطرف شــود، البته 
ایــن موضوع یک تبصــره دارد و آن اینکه 
ایــران برای تعویض دوربین های آســیب 
دیده در ســایت کرج ۳ شرط تعیین کرده 
اســت و همینطور تصاویر ضبط شده طبق 
قانون مجلس شــورای اسالمی تا زمان لغو 
تحریم هــای ضد ایرانی، نزد ایران می ماند و 

تحویل داده نمی شود.
اروپا و  سناریوی همیشگی تحریف واقعیت

ســعید خطیب زاده  ســخنگوی دستگاه 
دیپلماســی ایران گفت که بر خالف ادعای 
طرف غربی در مورد درخواســت ایران برای 
وقفه در مذاکرات، هم خود این کشور ها و هم 
دیگر اعضای ۱+۴ کامال در جریان هستند 
که این زمان بندی، تفاهمی دسته جمعی و 
اتفاقا با در نظر گرفتن تعطیالت طرف های 
اروپایی به مناسبت کریسمس و سال نوی 

مسیحی بوده است.
خطیب زاده با یادآوری اینکه این بار نخست 
نیست که طرف های غربی به تحریف واقعیت 
و درز اطالعات نادرســت متوسل می شوند، 
تاکید کرد این ســه کشور شاید خواسته اند 
بــا این ادعای غیرواقعی بــه نوعی جبران 
درخواســت دور قبل خود برای بازگشــت 
زودهنگام به پایتخت هایشان را کرده باشند.

روابط ایران و آژانس در چارچوب فنی 
بماند هیچ مشکلی نیست

ســخنگوی وزارت خارجــه درباره نصب 
دوربین هــای آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمــی در مجتمع کــرج هم گفت: از روزی 
کــه خرابکاری هــا در کرج اتفــاق افتاد به 
آژانس گفتیم باید اقداماتی صورت گیرد و 
بررســی های امنیتی و قضائی انجام و باید 
مجرم محکوم شود و طبیعتا وقتی چک های 
امنیتی و فنی درباره دوربین ها صورت بگیرد 

می تواند این دوربین ها نصب شود.
در سفر گروسی توافقات کاملی انجام شده 
بود. به دلیل برخی مشکالت و نقاط اختالفی 
این اعالم نشــد و بعد از ســفر کمالوندی به 
ویــن و گفت وگو هایی کــه صورت گرفت، 
وقتی مقدمات فراهم شــد، ایران اعالم کرد 
دوربین ها مجدد نصب می شــود و مادامی 
کــه روابط ایران و آژانس در چارچوب فنی 
بماند هیچ مشکلی نیست، در چارچوب فنی 

آسمان بسیار آفتابی و صاف است.

 اطالعات دوربین 
بعد از لغو تمام تحریم ها 

بهــروز کمالوندی معــاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس و ســخنگوی ســازمان 
انرژی اتمی ایران هم معتقد اســت اگرچه 
بررسی هایی در این خصوص پیش تر صورت 
گرفته است و بطور کلی این دوربین ها هنگام 
نصب نیز مورد بررسی های دقیق حفاظتی 
و امنیتی قرار می گیرند، اما به دلیل حادثه 
مزبــور مقرر بود بررســی های دقیق تری 

صورت گیرد.
وی یادآور شد که البته به خاطر مصونیتی 
کــه این دوربین ها دارنــد، امکان بازکردن 
آن هــا بدون موافقت آژانس وجود ندارد. به 
همین منظور بین دو طرف تفاهم شــد که 
یک دوربین برای بررسی های فنی دقیق در 
اختیار ایران قرار داده شــود همچنین طی 
آن افــراد فنی آژانس به ســواالت فنی که 
متخصصین حفاظتی و امنیتی ما در ارتباط 
با این دوربین ها دارند، پاسخ می دهند. نهایتا 
پس از بررسی های دقیق و الزم، دوربین های 

آژانس مجدداً نصب خواهند شد.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی معتقد 
اســت نصب دوربین ها به این صورت انجام 
می شود که دوربین ها عکسبرداری خواهند 
کــرد و عکس ها در حافظه دوربین ها حفظ 
می شــوند. هنگامی که حافظه ها پر شوند، 
کارت های حافظه اســتخراج می شوند و در 
مهــر و موم مشــترک ایــران و آژانس قرار 
می گیرند. به عبارت دیگر آژانس به هیچ وجه 

به این اطالعات دسترسی نخواهد داشت.
این امر بر اساس قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، 
مصوب مجلس شــورای اســالمی صورت 
می گیــرد که بر مبنای آن آژانس نمی تواند 
نظارت های فراپادمانی داشــته باشــد. هر 
چنــد کلیه نظارت های فراپادمانی مدت ها 
قبل از اســفند ماه ســال گذشــته متوقف 
شــده است و عمالً از آن تاریخ دوربین های 
آژانــس اگــر در مــواردی کار کرده انــد، 
 دسترســی آژانس به اطالعات آن ها مقدور

نیست.
او در خصــوص زمــان تحویل اطالعات به 
آژانــس، یادآور شــد که تنهــا در صورتی 
اطالعــات ضبط شــده در اختیــار آژانس 
قــرار خواهد گرفت که هدف قانون مذکور 
حاصل شــود. به عبارت دیگر هنگامی که 
تمامی تحریم ها لغو شــوند، می توانیم این 
اطالعــات را در اختیار آژانس بگذاریم تا از 
آن ها در تداوم دانش نظارتی خود موســوم 
 knowledge of continuity بــه

استفاده نماید.

کره را جدی نگرفته است غرب هنوز  مذا
حنیــف غفاری کارشــناس سیاســت 
خارجی معتقد است  مذاکرات اخیر وین 
قطعا نقطه آشــکار ســاز موفقیت نسبی 
ایــران در بخش مطالبــه گری  از طرف 
مقابل محســوب می شــود. طرف غربی 
اصرار داشــت که هیچ گونه تغییری در 
پیش نویسی که مربوط به مذاکرات دور 
ششم است یعنی مذاکراتی که در دولت 

قبلی انجام شــد به وجود نیاید.

او می گوید اما در عمل شاهد بودیم که در 
نهایت مالحظات ایران در پیش نویس های 
قبلی لحاظ شد. از این بابت شاهد موفقیت 
نســبی هستیم. همینطور شاهد بودیم که 
طرف های غربی ســعی دارند فرامتن را بر 
متــن برتری بدهند. به این معنا که فضای 
بیرونــی مذاکرات را به گونه ای هدایت کند 
که تاثیر این هدایت گری در مطالبات ایران 
یا به عبارت بهتر عقب نشینی ایران از برخی 

از خواسته های خود قابل مشاهده باشد.

 سیگنال منفی و تناقض گویی
 تنها اقدام اروپا

غفاری گفت: اینکه مثال طرف غربی سیگنال 
منفی به مذاکرات می دهد یا به تناقض گویی 
در بحث مذاکرات وین می پردازد یا تروئیکای 
اروپایــی مدام مطرح می کننــد که زمان 
مذاکرات رو به پایان اســت، این ها مصداق 
بــازی حقوقی نبوده بلکه مصداق یک بازی 

تبلیغاتی برای غلبه فرامتن هستند.
به بیان این کارشــناس سیاســت خارجی 
آنچــه که به میز مذاکرات و متن آن مربوط 
می شــود این است که باالخره طرف مقابل 
پذیرفته که ایــران مطالبات جدیدی دارد 
و آن هــا را در پیــش نویــس جدید لحاظ 
کرده اســت. اینکه در عمل طرف غربی با 
ایــن مطالبات چطور برخورد خواهد کرد و 
میــزان انعطاف پذیری آن ها در این موارد و 
میزان پذیرش آن ها در آینده میزان موفقیت 
 مــا را در مذاکــرات آینــده تعیین خواهد 

کرد.
او در تحلیل چشم انداز مذاکرات و در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه می توان به مذاکرات وین 
هشت خوش بین بود هم گفت: نمی توان از 
خــوش بینی یا بدبینی صحبت کرد، دلیل 
ان هم این است که طرف غربی هنوز پاسخ 
حقوقی، رســمی و نهایی خــود را در قبال 
خواسته ها و مطالبات ایران مطرح نکرده و 
کمــاکان بین ما و طرف غربی اختالف نظر 

وجود دارد.
غفاری می گوید تا زمانی که غرب تصمیم 
نهایی خود را در این خصوص نگیرد و وارد 

دستورالعمل مذاکره نشود نمی توانیم در این 
خصوص اظهار خوش بینی یا بدبینی کنیم.

کارشناس سیاست خارجی می گوید البته 
نباید این مسئله را فراموش کرد که دلیل دارد 
که جمله »وارد مذاکره شود« را برای طرف 
غربی بــه کار می بریم معتقدیم تروئیکای 
اروپایی که به نمایندگی از آمریکا در مذاکرات 
حضور دارند هنوز وارد فضای واقعی مذاکره 
نشــده اند، به این معنا که کامال بدون هیچ 
ابتکار، طرح و بسته پیشنهادی در مذاکرات 
وین حاضر شدند و فقط به اعالم موضع در 

مقابل طرح ایران در مذاکرات پرداختند.
غفاری ضمن اشاره به این موضوع که به لحاظ 
کارشناسی و فنی مورد بیشتری برای مذاکره 
باقی نمانده اســت تاکید کرد امریکا و اروپا 
می داننــد که چطور باید به برجام برگردند، 
در واقع به مســیر بازگشــت به  توافق واقف 

هستند.
او معتقد اســت موارد مهــم باقی مانده در 
مذاکرات تصمیم نهایی غرب و اقدام حقوقی 
آن ها در قبال رفع تحریم های ایران اســت. 
روز های آینده و قبل از مذاکرات وین هشت 
مشخص خواهد شد که رویکرد اروپا نسبت 
به توافق چه خواهد بود تا قبل از آن هر موردی 
که مطرح شود در حد گمانه زنی و مبتنی بر 

دیتا های مطلق نخواهد بود.

 همکاری با آژانس 
کرات وین کتور مهم مذا فا

مرتضی مکی کارشــناس ارشد مسائل اروپا 
می گویــد دومیــن دور از مذاکرات احیای 
برجام موســوم به دورهفتم در شــرایطی 
پایان یافت که دو طرف به یک پیش نویس 
مشترک درباره برجام دست پیدا کردند و تا 
حدودی توانستند یک درک مشترک برسند 
تا شاید بتوانند احیای برجام را شکل دهند.

ایران در این دور از نشست های برجامی دو 
سند را ارائه کرد که واکنش منفی دولت های 
اروپایی و آمریکا را به دنبال داشته و آنها اعالم 
کردند که این دو سند عمال به منزله نادیده 
گرفتن شش دور مذاکره دولت قبل  است.

کشورمان می خواســت اروپا در چارچوب 
ســند جدید ایران ابتکار عملی نشان داده 
و بــرای ادامــه مذاکرات مطــرح کند؛ که 
اروپــا مواضع خــود را پیش تر اعالم کرده و 
گفتــه بودند که هرگونه مذاکرات برجامی 
باید در ادامه شــش دور قبلی باشد. دریک 
هفته گذشــته رایزنی های فشرده ای میان 
طرف هــای مذاکره کننده ایران و غرب در 

جریان بوده است.
به بیان مکی این مهم اســت که نشان داده 
شــد ایران آمادگی الزم را برای گســترش 
همکاری هــا بــا آژانــس دارد. همکاری با 
آژانس یک فاکتور بســیار مهم در خصوص 
مذاکرات وین اســت، چرا کــه تروئیکای 
اروپایی و آمریکا نســبت به پیشرفت برنامه 
هسته ای کشورمان حساس هستند. و اعالم 
کردند که اگر این پیشرفت ها بدون همکاری 
آژانس ادامه پیدا کند ضرورت احیای برجام 

از بین می رود.

خبر ویژه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تالش برای ارتقا اعتبار رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
رتبه بندی معلمان گفت: الیحه رتبه بعد از ۳۰ سال از سپری شدن مدیریت معلمان بر کالس های کشور یک مطالبه 
جدی بود که باید عملی می شد که با همکاری مجلس یازدهم  دولت سیدزهم اتفاق خوب رخ داد. رتبه بندی معلمان 
دو هدف را دارد یکی بحث کمی و دیگری بحث کیفی است. رتبه بندی معلمان  سال ۹۰ شروع شد و هفته گذشته بعد 
از فراز و نشیب های بسیار تصویب شد. به گفته ی مسئوالن با تصویب الیحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان 
۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد. منابع رتبه بندی معلمان در دولت قبلی ۵ 
هزار میلیارد تومان دیده شده بود و سقف آن توسط مجلس و با موافقت دولت به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 
»هدف کمی رتبه بندی فرهنگیان پیگیری مطالبات کمی معلمان است تا ارتقا مالی و پرداختی آن ها اتفاق بیفتد«  و 

»بحث دیگر کیفی سازی است تا به این وسیله معلمان ارتقا جایگاه داشته باشند« بابایی کارنامی این دو مورد را هدف 
الیحه رتبه بندی معلمان می داند.   بابایی کارنامی معتقد است که باید آموزش را بر مدار پژوهش قرار داد و با رتبه بندی 
این مسئله در کل کشور و برای همه معلمان اتفاق می افتد و معلم بر این اساس باید هر روز ارتقا پیدا کند و هر ۵ سال 
این ارتقا بر اساس امتیازات اعمال می شود.  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دوران آموزش، سوابق پژوهشی، 
مسیر طی شده برای پیشرفت کاری، دانشگاه محل تحیل، مدرک تحصیلی از جمله مالک های رتبه بندی است و صف 
بین حقوق معلم و کارکنان اداری به این شیوه جدا می شود و قدرت جدیدی به معلمان داده می شود، این جمله را این 
نماینده مجلس می گوید و درباره بودجه رتبه بندی برای سال بعد می گوید:  تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه 
بندی در نظر گرفته شده که این مبلغ به حساب معلمان واریز می شود و  این مسئله را قدمی به جلو می دانیم، قطعا 

بودجه ای که برای رتبه بندی سال ۱۴۰۱ در نظر می گیرم بیشتر خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

اعتبار بیشتری برای رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ تعیین می کنیم

خبرهای غافلگیر کننده از لیبی؛

 قذافی زنده است!
یکی از افسران دوره معمر قذافی رئیس مخلوع و معدوم 
لیبی ادعا کرد وی زنده است و به زودی خبر های غافلگیر 

کننده ای در این خصوص منتشر خواهد شد.
 ســرهنگ محمد ابوحمراء که خود را افســر نیرو های 
مســلح مردمی لیبی از نیرو های هوادار معمر و ســیف 
االسالم قذافی معرفی می کند در گفتگو با برنامه ”قصاری 
القول )خالصه کالم( “ در شبکه روسیا الیوم و در پاسخ 
به احتمال زنده بودن معمر القذافی گفت پاســخ این 
سئوال نیاز به زمان دارد و به خواست خدا خبر غافلگیر 
کننده ای در راه است. ابوحمراء در پاسخ به پرسش مجری 
برنامه درباره سرنوشت معمر قذافی و اینکه در شبکه های 
اجتماعی آمده است به نظر می رسد معمر قذافی زخمی 
شد و رفتار زشتی با او شد،گفت: سرهنگ معمر القذافی 
بار ها مورد سوء قصد قرار گرفت، اما به خواست خدا جان 
سالم به در برد تا آنکه فاجعه سال ۲۰۱۱ بر سر لیبی آوار 
شد، اما باز هم ایشان در حوزه سیاسی و نظامی کشور 
را هدایت کرد، ولی پس از هجوم وحشــیانه به کشــور و 
کشیده شدن جنگ به ورودی های طرابلس، به خاطر 
عشق به مردم و کشور، تصمیم گرفت از طرابلس خارج 
شود تا خون های زیادی ریخته نشود و پایتخت ویران 
نشــود. به همین منظور به شــهر سرت رفت و در واقع 
تصمیمش این بود که در شهر سرت یعنی زادگاهش، 
به مقاومت مردمی بپیوندد و در همانجا به شهادت برسد. 
واقعیت این اســت که در میدان نبرد، موازنه ای میان 
نیرو های ناتو و نیرو های مردمی لیبی دیده نمی شد به 
همین منظور محاصره شهر سرت تنگ تر شد و قذافی 
برای آنکه مردم از این تنگنای محاصره رها شوند از شهر 
خارج شد. با مجموعه ای از خودرو ها از شهر بیرون رفت 
و ناتو این کاروان را از آسمان و با استفاده از چند موشک 
هدف قرار داد که بسیاری از اعضای همراه معمر قذافی 
کشــته شــدند، اما خود او توانستند از این مهلکه خارج 
شود، اما بقیه ماجرا را در روز های آینده نقل خواهم کرد.

حکم سیف و عراقچی  نقض شد
طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، 
مجریان سیاست های کالن ارزی بوده اند و با این وصف 
مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخالل 

در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره به پرونده 
متهمان ارزی که شامل نفر از جمله ولی اهلل سیف رئیس 
کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق 
ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی 
بانــک مرکــزی و نفر دیگر را صادر کرد.  طبق رای دیوان 
عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست های 
کالن ارزی بوده اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن 
عملکرد آنان و انتساب بزه اخالل در نظام اقتصادی کشور 
توجیه قانونی نخواهد داشــت.  همچنین طبق این رای 
پرونده برای بررســی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می 
شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این 
متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا 
رســیدگی می شود.  مهر ماه سال جاری سخنگوی قوه 
قضائیه اعالم کرد که ولی اهلل ســیف رییس کل پیشین 
بانک مرکزی به ۱۰ ســال و احمد عراقچی معاون او به 
۸ سال حبس محکوم شدند. همچنبن احکام مشاهبهی 
نیز برای پند تن دیگر از مقامات بانک مرکزی صادر شده 
بود. این احکام مربوط به ماجرای بحران ارزی در کشور 
بود.   پس از آن چندی پیش اخباری مبنی بر اینکه رهبر 
معظم انقالب خواستار بررسی دقیقتر این پرونده شده اند، 
منتشر شد. پس از دستور رهبری دیوان عالی کشور حکم 

صادره را نقض کرد.

 به دام 
»مافیای آینده فروشی« نیفتید

ادامه از صفحه اول
یکــی از روش های رویا فروشــی نشــان دادن 
خانــه و ویالهای الکچری می باشــد درواقع با 
نشــان دادن ماشین های اجاره  ای و گرانقیمت 
مخاطب را مرعوب خواسته های خود میکنند و 
با این روش دوره های آموزشــی کپی شده را به 
مخاطب میفروشــند و با پول فروش همان دوره 
ها مجدد به فخر فروشی میکنند. عمده فعالیت 
این تیم در پلتفرم اینســتاگرام است. متاسفانه 
پدیــده دیگری که در این فضا به وجود آمده ورود 
شرکت های پانزی و زیرمجموعه گیری به این حوزه 
بخصوص در اســتان کرمانشاه میباشد همچون 
شرکت یونیک فاینانس که باقی مانده آنها ظاهرا 
در حال حاضر در کرمانشاه در حال فعالیت هستند. 
به طور کلی شرکتهایی که وعده سود تضمینی و 
ثابت روزانه یا ماهیانه میدهند کالهبردار هستند 
و بعــد از مدتــی اجازه خروج ســرمایه به مردم را 
نمیدهند یا اعالم ورشکســتگی می کنند. توصیه 
می شــود مردم از مطالب رایگان و در دســترس 
اســتفاده کنند یا نهایتا در کالس های آنالین و 
حضوری شــرکت کنند. البته می توان از فضای 
رمز ارزها در کشور استفاده کرد و برای دور زدن 
تحریم هــا بــه نوعی از این چالش عبور کرد. دور 
زدن تحریم ها را می توان به گونه ای در مقیاس 
کوچک همانند اســتفاده از بازارچه های مرزی 
به خصوص بازارچه مرزی کرمانشــاه نام برد که 
در آن تجار و بازرگانان برای مبادالت خودشان 
از رمز ارزهایی که ظرفیت کافی دارند اســتفاده 
کننــد اما در مقیاس ملــی هم از ظرفیت بانک 
مرکزی که در حال ســاخت رمز ارز ملی اســت 
استفاده خواهد شد. مهم ترین اصل در بازارهای 
مالی رعایت مدیریت سرمایه و کنترل دارایی ها 
میباشد و در بازارارزهای دیجیتال حفظ دارایی 
دیجیتــال و حفاظت از کیــف پول دیجیتال از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
منبع : فارس

گفته های مرعشی :  نا

 روحانی می خواست استعفا دهد
رهبری صالح ندانستند

در روزهایی که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران 
پس از ۲۵ ســال تغییر کرده است، میزبان سیدحسین 
مرعشی، دبیرکل جدید این حزب بودیم و حکومت داری 
روحانی و رئیسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی، رفتار ترامپ و بایدن، 
بحران اقتصادی ۱7 ســاله ایران و ... محورهای این گپ 

و گفت بود.
مرعشــی از لزوم استعفای حسن روحانی پس از خروج 
آمریکا از برجام گفت و از کنار گذاشــتن و کم شــدن 
اختیارات اســحاق جهانگیری در دولت دوازدهم انتقاد 

کرد.
خالصه گفت وگوبا سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب 

کارگزاران را در ادامه بخوانید؛
-  ما در جمهوری اسالمی تا االن اصرار داریم که رای مردم 
باید تعیین کننده باشد و همه تصمیماتی که مخالفان 
مرحوم آیت اهلل هاشمی و مخالفان اصالحات گرفتند و 
همه تصمیماتی که جبهه اصالحات گرفتند، اگر با رای 

مردم پشتیبانی نمی شد هیچ اتفاقی نمی افتاد.
-  روزنامه کیهان زمانی که مطلب می نویسد باید مطالبش 
را جدی گرفت چون بدون پشتوانه نیست، در آن زمان 
هم یادداشتی نوشته بود که آقای خاتمی رای دارد ولی 
کاندیدا نمی شــود چون نمی خواهد در پرونده اش رد 
صالحیت ثبت شود، آقای هاشمی تایید صالحیت می 
شــود ولی رای ندارد و به همین علت کاندیدا نمی شــود 
اما زمانی که آقای هاشــمی کاندیدا شد علی رغم پیش 
بینی حسین شریعتمداری در کیهان ایشان رد صالحیت 

شدند.
-  اصالح طلبان و مجموعه ای که آماده شده بودند تا از 
ریاســت جمهوری آقای هاشمی دفاع کنند همه توافق 
کردند از آقای روحانی حمایت شود. یک اشکالی اصلی 
که به این موضوع وارد است، این است که دوستان ما هیچ 
نشستی با آقای روحانی نداشتند و هیچ شرطی نگذاشتیم 

و منطق سیاسی این حمایت قوی نبود.
-  آقای روحانی در مقابل آقای جلیلی بود، آخرین دبیر 
شــورای امنیت ملی در زمان آقــای احمدی نژاد آقای 
جلیلی بودند و رقابت بین آقای جلیلی و آقای روحانی 
یــک رقابت معنادار بود و به همین دلیل اصالح طلبان، 
شخص آقای خاتمی و شخص آقای هاشمی رفسنجانی 
روشن و قاطع از آقای روحانی حمایت کردند که ایشان 
بیاید و کشور را از ذیل فصل هفتم شورای امنیت خارج 
کند و آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوریشان به 

شایستگی اینکار را انجام دادند.
- ســال ۹۶  بنده از کســانی بودم که فکر می کردم آقای 
روحانــی نقش تاریخی خودشــان را ایفا کردند و دلیل 
ندارد این ســرمایه ای که در آقای روحانی جمع شــده 
بود را به ســادگی از آن و صرفا برای ریاســت جمهوری 

استفاده کنیم.
- آقای روحانی اگر برای دور دوم کاندیدا نمی شد یکی از 
شخصیت های معتبر، جا افتاده و صاحب نفوذ ایران بود، 
االن هم شخصیت معتبری است ولی آن نفوذ اجتماعی 
که می توانســت داشــته باشد را امروز ندارد و حتما می 
شد تغییراتی را به وجود آوریم منتهی این چیزی نبود که 
بدون توافق آقای روحانی شدنی باشد. آقای روحانی می 
خواستند دور دوم ریاست جمهوریشان را داشته باشند 
و بتوانند از دســتاوردهایی کــه در دور اول پایه گذاری 
شــد )برجام(، برای اصالحات اقتصادی مورد نظرشان 

استفاده کنند.
-  آقــای روحانــی زمانــی که مطرح بودنــد ما به آقای 
جهانگیــری هم اصرار کردیم که کاندیدا باشــند چون 
۲ هدف داشــتیم؛ یکی اینکه اگر به هر دلیلی شــورای 
نگهبان آقای روحانی را ردصالحیت کرد )چون شورای 
نگهبان به کسی پاسخگو نیست، وقتی آقای هاشمی رد 
صالحیت می شوند هر کسی ممکن است رد صالحیت 
شود کما اینکه در دوره های قبل هم برای دور دوم ریاست 
جمهوری ما همیشــه این دغدغه را داشتیم.( ما گزینه 

دیگری داشته باشیم.
اساس مشکالت اقتصادی ایران این بود که اوال با تغییر 
دولــت در امریــکا و گرفتن جای دموکرات ها توســط 
جمهوری خواه ها، آقای ترامپ یک اشتباه تاریخی کرد 
که تا امروز جهان با ضایعات این تصمیم مبارزه می کند. 
خــروج آقــای ترامپ و امریکا از برجام اتفاق عجیبی بود 
البته امریکا با خیلی دیگر از پیمان ها اینکار را کرد مثل 
پیمــان آب و هوایی پاریــس ولی در مورد ایران به طور 
خــاص، این ضربــه زیادی به دولت آقای روحانی زد که 
بخشی از آن می تواند ریشه های داخلی هم داشته باشد.
-  از نظــر مــن مهم ترینش این بود که قبال هم در جمع 
دوســتان سیاسی مان گفته بودم زمانی که دیپلماسی 
شکســت خورد دلیل نداشــت در ایران با همان دولتی 
ادامه دهیم که سیاستش دیپلماسی است.اگر ملی فکر 
می کردیم و اگر رهبری صالح می دانســتند بعد از این 
اقدام خصمانه ای که امریکایی ها و بی عرضگی که اروپایی 
ها کردند، باید در ایران دولتی متناسب با آن فضا مستقر 
می کردیم، دلیل نداشــت دولتی که شعار و سیاستش 
گفت وگو اســت و طرف های مقابلش این گفت وگو را 
ترک کردند.می توانست استعفا دهد. ما باید به کشور فکر 
کنیم، ما باید به مردم فکر کنیم، اینکه بگوییم دولت آقای 
روحانی آمده است و یک سال هم از دور دومش بیشتر 
نگذشــته اســت ولی ترامپ تمام بازی را بهم زده است و 
اروپایی ها هم بی عرضگی کردند پس این یعنی ما باید 
صبر کنیم تا دوره ایشان تمام شود؟من به رهبری گفتم و 
شنیدم که آقای روحانی هم با رهبری مطرح کرده بودند 

اما رهبری در آن مقطع صالح ندانستند.
خبرآنالین

اخبار کوتاه

یادداشت
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3اقتصاد

هرچند عکس العمل بازار ســرمایه به الیحه 
بودجه در روز نخســت چراغ قرمز بود، اما در 
نهایت با اصالح و همچنین شفاف سازی برخی 
ابهامات، ترمز ســقوط بورس به دلیل الیحه 
کشیده شد. بر این اساس یک کارشناس بازار 
ســرمایه بر این باور است که الیحه بودجه نه 
به ضرر بورس و نه علیه آن است و مهم ترین 
دغدغه بازار ســرمایه اســیب روانی و از بین 

رفتن اعتماد است.
روزبه شریعتی،  تحلیلگر بازار سرمایه با بیان 
اینکه یکی از پاشنه آشیل های بازار سرمایه 
در این مدت میزان سود اوراق خزانه بود، اظهار 
کرد: بازده موثر اوراق خزانه به باالی ۲۵ درصد 
رســیده  و ســیر افزایشی آن نیز ادامه دارد و 
باعث شده است سرمایه گذاران ریسک گریز 
از این بازار موازی بترســند. اگر گفته میشود 
قرار است به بازار سرمایه کمک شود و هدف 
رشــد این بازار است، نباید به این شیوه رفتار 

کرد و از بازار انتظار صعود داشت.
ک  خ خورا  نگاهی به تغییرات نر

در الیحه بودجه
وی با تاکید بر اینکه ســرمایه گذارانی که در 
بازار سرمایه هستند باید بتوانند انتخاب هایی 
مبتنی بر منطق و ریسک داشته باشند، گفت: 
اتفاقــی که زمان تقدیم الیحه بودجه ســال 
آینده رخ داد، مزید بر اتفاقاتی شــده بود که 
به ریشز بازار دامن میزد. در پیش نویس الیحه 
بودجه مطرح شد نرخ گاز شرکت ها هم معادل 
نرخ خوراک حساب شود. این موضوع پاشنه 
اشــیل اول و مهم ترین پاشنه اشیل بازار بود 
زیرا صنایع بســیار زیادی را تحت تاثیر قرار 
میداد. از صنعت متانول و اوره گرفته است تا 

فوالدی ها، سیمانی ها و پاالیشی ها.
این تحلیلگر بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه 
نگاهــی که به فرمول خــوراک وجود دارد، 
منطقی نیست، توضیح داد: ایران دارای ۱7.۹ 
درصــد ذخایــر گازی دنیا و تولیدکننده گاز 
است. بنابراین فرمول خوراک پتروشیمی ها 
نباید میانگین چهار هاب دنیا باشد که دوتا از 
آنها مصرف کننده گاز در اروپا هستند. قیمت 
هر مترمکعب گاز در روز یکشنبه در آمریکا و 
کانادا نزدیک به ۱۳ سنت و در اروپا به بیش 

از یک و نیم دالر رســیده  که دلیل آن وقوع 
بحران گازی در اروپا به دالیل مختلف است.

شریعتی ادامه داد: این درحالی است که  نرخ 
گاز در اروپا یک سال قبل حدود ۲۰ سنت بود. 
به همین دلیل سال های قبل که این فرمول 
نوشــته میشد، بسیاری از تحلیلگران بورسی 
و حتی فرمول نویســان تصور نمیکردند که 
ممکن است چنین بحران هایی شکل بگیرد 
که باعث غیرمنطقی شــدن این روند شــود. 
چرا باید فرمول گاز در ایران که تولیدکننده 
و صادر کننده گاز است مانند کشورهایی که 
وارد کننده گاز هستند محاسبه شود؟ طبق 
این فرمول قیمت خوراک برای شــرکت ها 
۴۲ ســنت می شود. یعنی با دالر نیمای ۲7 
هــزار تومانی قیمت یک مترمکعب گاز برای 
شرکت ها حدود ۱۱ هزار تومان خواهد شد.

شریعتی با تاکید بر اینکه اجرای فرمول مذکور 
باعث می شــود سودآوری شرکت ها آسیب 
شــدیدی ببیند، اظهار کرد:  حتی اگر دولت 
به این نتیجه میرسید فرمول مذکور را پیاده 
کند اما از سوی دیگر اجازه میداد تاجرها گاز 
بخرند و در بورس کاال عرضه کنند منطقی بود. 
چراکه میتوانستند با قیمت فوب که حدود ۲۵ 
ســنت استگاز را خریداری کرده و در بورس 
کاال عرضــه کنند و ارزان تر از ۴۲ ســنت به 

شرکت ها بفروشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از جذابیت 
هــای ســرمایه گــذاری در بازارهای مالی و 
ســرمایه ای برای ســرمایه گذاران ثبات نرخ 
گذاری و فرمول اســت، گفت: ســال گذشته 
نرخی برای خوراک اعالم و نرخ ســوخت گاز 
۳۰ درصد نرخ خوراک تعیین شد و بعد ناگهان 
برای الیحه بودجه ســال آینده ۳۰ درصد را 
اندازه نرخ خوراک تعیین کردند، مشــخص 
است اگر سرمایه گذار دید بلند مدت داشته 
باشد، ترجیح میدهد وارد چنین بازاری نشود. 
این الیحه صدای اعتراض بسیاری از فعالین 
اقتصادی را بلند کرد اما در نتیجه برخی اصالح 
ها به نام بورس صورت گرفت درحالی که ۱۰ 
فرمــان اصالح الیحه برای جلوگیری از زیان 

ده شدن صنایع است.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: اگر 
الیحه به همان صورت اجرا میشــد، متانول 
سازها و پس از آن زنجیره فوالد برخی شرکت 
ها بیشترین اسیب را میدیدند. االن بیشترین 
نفع را فوالدسازها میبرند. با فرمول های جدید 
یکی از بزرگترین ریســک های بازار برطرف 
شد. اما نه برای همیشه بلکه تا یک سال آینده 

و تا زمان بودجه سال آینده.
شــریعتی با بیان اینکــه کاهش فاصله نرخ 
دالر آزاد با نرخ نیما باعث می شود رشد نرخ 
محصوالت شرکت ها افزایش یابد، عنوان کرد: 

برخی اعتراض میکنند که چرا از منابع ملی 
به نفع بورسی ها کار میکنید، پاسخ این است 
که اگر قرار است قیمت گاز برای شرکت ها با 
نرخ صادراتی حساب شود باید به آن ها اجازه 
داده شود که محصوالتشان را با نرخ صادراتی 
خودشان بفروشند. چرا باید دالر ازاد ۳۰ هزار 
تومان باشد ولی شرکت ها دالر خود را با نرخ 

۲۴ هخزار تومان در سامانه نیما بفروشند؟
 واریز هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان 

به صندوق تثبیت
وی بــا تاکید بر اینکه بازار ســرمایه از لحاظ 
روانی اسیب دیده و ملتهب است، گفت: بازار  
حاضر نیست خیلی چیزها را بپذیرد بنابراین 
از نظر روانی نیاز دارد احیا شــود. مقرر شــده 
مالیات شرکت های تولیدی ۵درصد کاهش 
یابد که این به نفع شرکت های داخلی فروش 
است زیرا شرکت های صادراتی از قبل معافیت 

مالیاتی داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد مبلغی که 
قرار اســت از صندوق توسعه ملی به صندوق 
توســعه و تثبیت بازار سرمایه واریز شود نیز 
گفت: قرار نیســت ایــن مبلغ از جیب مردم 
به صندوق تثبیت واریز شــود بلکه قرار است 
دولــت مالیاتــی از خرید و فروش ســهام به 
دســت می آورد و مبلغ آن بین هفت تا ۱۰ 
هزار میلیارد تومان است را واریز کند. سپس  

صندوق تثبیت بازار روی ســهام خود اوراق 
منتشــر و منابع آن را بــرای حمایت از بازار 

خرج میکند.
شــریعتی ادامه داد: یکی دیگــر از مواردی 
که در الیحه بودجه دیده شــده این اســت 
کــه بانک مرکزی را موظف کرده اند در بازار 
بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کند تا بتواند 
نــرخ را کنترل کند. در این مورد اقتصاددان 
هــای پولی باید نظر دهنــد اما به طور کلی 
سیاســت گذار پولی که همان بانک مرکزی 
است باید آنقدر استقالل داشته باشد که بتواند 
با سیاست گذاری ارتباطی و حرف هایی که به 
صورت علنی میزند روی حرف خود بایستد و 
شرایط را کنترل کند. در این شرایط میتواند 
گاهی انبساطی کار کند و هر وقت صالح دید 
انقباضی جلو برود و بتواند نرخ ها و انتظارات 

تورمی را کنترل کند.
وی با اشاره به نرخ تسعیر ارز نیز گفت: اعالم 
شــد نرخ تســعیر ارز بانک ها ۹۰ درصد نرخ 
نیما باشــد که اتفاق خوبی اســت بازار به آن 
وزن زیادی نداد. زیرا دیده شــده است زمانی 
که بانک ها میخواهند سود تسعیر را شناسایی 
کنند بهانه تراشی میکنند. بنارباین این فرایند 

باید شفاف باشد تا به نفع بازار تمام شود.
پیدا و پنهان مالیات روی سپرده های 

بانکی اشخاص حقوقی
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه درمورد لغو 
معافیت مالیاتی ســود ســپرده اشــخاص 
حقوقــی نیز توضیح داد: اگر این اتفاق نهایی 
شــود پیامدهای بزرگی دارد که بازار اصال به 
این موضوع هم وزن نداده است. شنیده شده 
صنــدوق های درامد ثابت از پرداخت مالیات 
معاف هستند اما اشخاص حقوقی باید مالیات 
دهند. مانده ســپرده های ریالی و ارزی نزد 
بانک ها در انتهای شــهریور ۱۴۰۰ بیش از 
۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر ذخایر 
قانونی را از آن کم کنیم ۴۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان میشود. حدود 7۸ درصد پول نزد بانک 
ها متعلق به اشخاص حقوقی است که عمدتا 
شبه پول هستند. چیزی که مشخص شده این 
است که دولت برای خود از این محل  ۵۰ هزار 

میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته است.

تحلیلگر بازار سرمایه:

روان بورس آسیب دیده، الیحه بهانه است!

جزئیات ساختار جدید وزارت صمت

کاهش می یابد  سردرگمی بنگاه ها 
جزئیات ساختار جدید وزارت صمت/ سردرگمی بنگاه ها کاهش می یابد
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت، برای اولین 
بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است، گفت: با یکپارچگی به  وجود آمده، بنگاه ها 

از سردرگمی رهایی می یابند.
سید مهدی نیازی با بیان اینکه برای اصالح ساختار وزارت صمت، سه ماه 
زمان صرف و یک تیم کارشناسی تشکیل شد، اظهار کرد: حدود ۱۰ سال 
پیش که وزارت صنایع و معادن با بازرگانی ادغام شد، قرار بود اصالحات 
ســاختاری انجام شــود اما در این حوزه، اتفاقی نیفتاد و فقط معاونت های 
هم شــکل ادغام شــدند. این شکل از ادغام عماًل بنگاه ها را سردرگم کرده 
بود و به دلیل تطویل برنامه ریزی ها، اصالح ساختار در دولت های مختلف 

اجرایی نشد.
معاون هماهنگی و محیط کســب و کار وزیر صمت با اشــاره به ســبد ۱۰ 
گانــه بازآفرینــی وزارت صمت، افزود: یکی از برنامه های کالن ما موضوع 
بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت که باز طراحی و اصالح 

ساختار سازمانی اولین پروژه آن است.
ساختار جدید، سردرگمی بنگاه ها را کاهش می دهد

نیازی گفت: در ساختار جدید وزارت صمت، برای اولین بار ادغام واقعی 
اتفاق افتاده است و آنچه که مرتبط با هر رشته فعالیت در حوزه اختیارات 
وزارت صمت اســت در داخل باکســی تحت عنوان دفتر آن رشته فعالیت 
گنجانده می شود. با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاه ها از سردرگمی رهایی 
می یابند و با پیاده سازی این ساختار هیچ بهانه ای برای انجام ندادن امورات 
وجود نخواهد داشت که در واقع یک تحول بنیادی است که اتفاق می افتد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: به عنوان مثال 
در ساختار جدید به عنوان نمونه تمام موضوعات و فرآیندهای مرتبط با 

صنایع نســاجی و پوشــاک از قبیل برنامه ریزی و سیاستگذاری، سرمایه 
گذاری، تولید، توسعه فناوری، بازار، قیمت، صادرات، واردات، رفع موانع 
کســب و کار و… تماماً با ســاختار جدید در درون دفتر صنایع نســاجی و 

پوشاک قرار می گیرد.
به گفته وی، با توسعه دفاتر تخصصی رشته فعالیت ها به خوبی مدیریت 
می شوند. همچنین صادرات و واردات در همه دفاتر گنجانده شده است و در 
حوزه صادرات و واردات پشتیبانی را سازمان توسعه تجارت انجام می دهد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت تاکید کرد: همچنین 
در چارت جدید توجه به رشته فعالیت های مغفول مانده را در دستور کار 
قرار داده ایم؛ این رشــته فعالیت ها از جمله صنایع خالق، اســباب بازی، 
صنایع هوایی، مواد پیشرفته و… هستند که به علت پراکندگی و کوچک 

بودن الیه های تخصصی به آن ها پرداخته نشده است.
وی تصریح کرد: از دیگر رویکردهای ساختار جدید، ادغام صنف و صنعت 
در دفاتر تخصصی است؛ به این شکل که صنف و صنعت در یک زنجیره 

به صورت یکپارچه مدنظر قرار می گیرند.
نیازی تاکید کرد: البته سیاســت های رشــته فعالیت ها نیز در سطح کالن 
باید هم گرا شــوند، دفاتر مســتقل تحت حوزه باالتر )معاونت( هماهنگ 
می شــوند تا اهداف با هم هم راســتا شوند. ما به عنوان معاونت هماهنگی 
زمین بازی را برای این فضای جدید طراحی می کنیم. اهداف، نیازمندی ها، 
چارچــوب کاری، ارتبــاط با بیرون وزارتخانه )بانک، بیمه، مالیات، محیط 

زیست و…( را در کارگروه ها هماهنگ می کنیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت با بیان اینکه از این به 
بعد سیاســتگذاری در حوزه ســتاد جلو می رود، اظهار کرد: همچنین در 
مدل جدید کســب و کارها به اســتان ها می روند و مراودات کاری کسب و 

کارها و رشته فعالیت ها در استان ها تعریف می شود.
نیازی همچنین با بیان اینکه بخش عمده ای از خدمات شامل خدمات فنی 
و مهندسی، خدمات کسب و کارها، خدمات نگهداری و تعمیر و… در حوزه 
اختیارات وزارت صمت اســت، گفت: با وجود اینکه حوزه خدمات حدود 
۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد، تاکنون 
مغفول مانده بود از این رو توجه ویژه ای به موضوع خدمات خواهیم داشت.
وی همچنیــن در خصــوص ایجــاد معاونت معادن و فــرآوری مواد در 
وزارت صمت نیز افزود: از دیدگاه وزیر ســازمانهای وابســته به دو قسمت 
سازمان های حاکمیتی )سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت، سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی( و شرکتی )ایدرو و ایمیدرو( تقسیم می شوند. سازمان های شرکتی 
ســهامدار هســتند و باید بنگاه داری کنند. در این راستا قرار شد ایمیدرو 
شــرکت داری و ســهامداری کند و سیاستگذاری ها در حوزه معاونت مواد 

و فرآوری مواد باشد.
اجرای پروژه های بازآفرینی تا پایان سال

معــاون هماهنگــی و محیط کســب و کار وزیر صمــت اضافه کرد: دیگر 
پروژه های ســبد ۱۰ گانه بازآفرینی وزارت صمت نیز شــامل طراحی و 
اســتقرار نظــام مدیریت خدمات، اســتقرار نظام یکپارچــه ارتباطات و 
پاســخگویی، طراحی و اســتقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه اندازی 
ســامانه هوشــمندی کســب و کار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت 
ســرمایه انســانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و امالک، 
بازطراحی هویت بصری وزارت صمت، یکپارچه ســازی داده های کســب 
و کار و مدیریت اســتعدادها می شــود که برنامه زمان بندی اجرای آنها تا 

پایان سال و نهایتاً تا ابتدای سال آینده است.

روند کاهش ارزش پول ملی ترکیه همچنان ادامه دارد. قیمت لیر در شــش 
ماهه گذشته ۳۵٫۲ درصد افت داشته و امروز به محدوده یک هزار و 7۹۰ تومان 
رسیده است.رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تصمیم گرفت که 
حداقل دستمزد در این کشور ۸۴ میلیون نفری را برای سال ۲۰۲۲ میالدی 
۵۰ درصد افزایش دهد. میانگین نرخ تورم این کشــور به محدوده ۲۱ درصد 
رسیده است.بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت تا بار دیگر نرخ بهره اصلی را از 
۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش دهد که باعث شد تا ارزش پول ملی ترکیه به 
سرعت پایین تر بیاید.پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی گفت: عملکرد اردوغان 
یک گرته برداری از عملکرد چین در پایین نگه داشتن موقت ارزش یوان است. 
دولت ترکیه اجازه نمی دهد اقتصادش وارد فاز رکودی شــود.وی ادامه داد: با 
وجود اینکه نرخ تورم در ترکیه دو رقمی شده اما دولت نرخ بهره را کاهش داد، 
تا به گفته دولتی  ها میزان صادارت کشــور افزایش پیدا کند.به گفته مولوی، 

اقتصاد ترکیه از ثبات قدیمی خود فاصله گرفته و وارد یک فاز پر ریسک شده 
اســت.این کارشــناس اقتصادی توضیح داد: در زمان کاهش ارزش پول ملی، 
قدرت خرید کشــور برای کاالهای بین المللی دچار نوســان می شود. تاثیر این 
موضوع را می توان در رشد اقتصادی کشورها دید.وی با اشاره وضعیت ترکیه 
گفت: کاهش نرخ لیر جذب توریست و فروش محصوالت را افزایش می دهد 
اما روی اقتصاد کشور اثرچندانی ندارد.به اعتقاد مولوی، ادامه کاهش نرخ بهره 
در میان مدت ارزش لیر کاهش پیدا می کند و این موضوع برای اردوغان تبعات 
سیاسی دارد.وی در ادامه درباره اثر کاهش نرخ لیر در ایران گفت: کاهش نرخ 
لیر برای شرکت های ایرانی مشکل ساز است، چراکه ترکیه محصوالت خود را 
با قیمت پایین تری در بازارهای رقیب عرضه می کند.به گفته این کارشــناس 
اقتصادی قیمت لیر در ایران براساس شاخص دالری محاسبه می شود.عبداهلل 
مشکانی، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر قیمت لیر می گوید: در کوتاه مدت 

برخی می توانند از کاهش قیمت لیر سود کنند ولی باید سرعت عمل داشته 
باشند و عمدتا کسانی می توانند این کار را انجام دهند که در حال حاضر آنجا 
زندگی می کنند و در جریان قیمت ها هستند. سقوط پول هر کشوری می تواند 
به شرطی که متغیرهای بعدی اقتصاد هم پشتیبانی کنند باعث توسعه صادرات 
شود. ما بخشی از بازار صادرات ترکیه را در دو سه سال اخیر گرفتیم آن هم به 
دلیل رشد دالر. من فکر می کنم ترکیه احساس خطر کرده است و چون دیده 
بعضی از بازارهایش را از دست می دهد فکر می کند سقوط لیر می تواند برای 
کشورشان خوب باشدمشکانی توضیح می دهد: معموال کشورهای همسایه باید 
یک سطح ارزی را نسبت به هم حفظ کنند. این اتفاق در ایران و سقوط ارزش 
پول در ایران ترکیه را به این نتیجه رساند که باید قیمت لیر هم کاهش پیدا 
کند چون بازارهای صادراتی خود را از دست داده بودند. این احتمال وجود دارد 

که دیگر کشورهای همسایه هم به تدریج به این نتیجه برسند.

سقوط ارزش لیر فرصت یا سراب؟

گفت و گو
معــاون اقتصادی رئیس جمهور:

قانون ارز دیجیتال ۳ تا ۴ ماه آینده 
تدوین می شود

معــاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: نظر رییس 
جمهور نســبت به ارز دیجیتال مثبت است و باید 

ارز های دیجیتال قانونی شود.
محسن رضایی گفت: در آبان ماه به خبرهای خوش 
در آذرماه اشــاره کردم که به چهار اتفاق مهم در 

دولت اشاره می کنم.
 جلوی فروش ارز نفتی 

به بانک مرکزی را می گیریم
او گفت: اولین تصمیمی که گرفته شد این بود که 
یکی از شــیوه های خلق پول بدون پشــوانه یعنی 
فــروش ارز های نفتی دولت بــه بانک مرکزی در 
بودجــه ای کــه در آذرماه تحویل مجلس داده ایم 
را گرفتیم. این ارز های نفتی که وارد بانک مرکزی 
می شــد تبدیل به پایه پولی شــده و این پایه پولی 
در استخر نقدینگی کشور 7 برار می شد. به عنوان 
مثال هر هزار تومان بدون هیچ پشــتوانه و بدون 
کمترین تاثیر در تولید ملی و ثروت ملی تبدیل به 7 
هزار تومان می شد.رضایی تصریح کرد: این عوامل 
باعث شــد میزان نقدینگی افزایش پیدا می کرد؛ 
بدون اینکه تاثیر قابل توجهی در تولید ملی داشته 
باشد به مدت ۵۰ سال این رویه ادامه داشت یعنی 
از سال ۱۳۵۱ که درآمد های نفتی ایران چند برار 
شد این مشکات به صورت سریع تری وارد اقتصاد 
ایران شد و چند سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی 

تا دولت فعلی این شیوه غلط ادامه داشته است.
او بیان کرد: از نمایندگان مجلس خواســتارم در 
تصویــب ایــن بند از بودجــه همت به خرج دهند  
یعنــی دولت ارز های نفتی را به بانک های کشــور 
و بانک ملی بفروشــد تا پول بدون پشــتوانه وارد 
اقتصاد کشــور نشود و همان پول به صورت واقعی 

به کشور تزریق شود.
یارانه جدید در راه است

این مقام مســئول ادامه داد: مسئله دوم مربوط به 
یارانه هاســت که در الیحه بودجه مقرر شده است 
که دو برابر شود اما رئیس جمهور تاکید داشت تا 
ســه ماه پایانی ســال نیز این قانون اجرایی شود بر 
همین اساس این اقدام از دی ماه اجرایی خواهد شد.
رضایــی گفــت: با اجرای درســت این مصوبه، هر 
خانــواده چهار نفره ۸۰۰ هــزار تومان کاال و پول 

دریافت خواهند کرد.
کرات جدی دنبال می شود مذا

این مقام مسئول تصریح کرد: خبر سوم مربوط به 
مذاکرات هســته ای اســت که بعد از ۴ الی ۵ سال 
متوقف شده بود، این مذاکرات هم باالخره شروع شد 
و ما پیشرفت های خوبی داشته ایم البته مذاکرات 
ادامه دارد. ایران جدی است، اما می خواهم توصیه 
به همه کنم که بدانند ما اقتصاد کشــور را شرطی 
نمی کنیم و به مذاکرات گره نمی زنیم.او گفت: ایران 
منطقی دارد که ما در مسئله انرژی هسته ای دنبال 
ساخت بمب اتم نیستیم، اما انرژی هسته ای صلح 
آمیز را حق مســلم خود می دانیم لذا در مذاکرات 
جدی هستیم.رضایی افزود: مسئله چهارم این است 
که اولین بار در کشــور دولت ها شــعار می دادند و 
زحمت می کشیدند، اما بودجه کافی برای پیشرفت 
نمی گذاشــتند. برای برای پیشرفت کشور بودجه  
گذاشــته ایم؛ چه برای کسب و کار های کوچک و 
بزرک و همچنین برای ۱۰ تا از مگاپروژه هایی که 
می خواهد صورت بگیرد که در زمان درست آن را 
مطرح خواهیم کرد. این ها تصمیماتی است که در 

آذرماه گرفته شد و وارد مرحله اجرا شده است.
 موافق ارز دیجیتالیم 

اما به شرط تدوین قوانین محکم
او گفت: نظر من و رئیس جمهور نســبت به این 
موضوع مثبت است، ولی این موضوع باید قانونی 
شود. اوال از حالت های مخفی و پنهانی به صورت 
آشــکار شــود؛ افراد فعال در این زمینه اظهارنامه 
پــر کنند و مالیــات دهند. گاز و برقی که مصرف 
می کنند باید با قیمت های درســتی خریده شود، 
ولی این مســئله باید مراحل قانونی خود را طی 
کنــد من موافقــم، اما باید قانون در هیئت دولت 
تصویب شــود، در حال حاضر در حال تدوین این 
مراحل هســتیم و این فرآیند نباید بیش از ۳ تا 

۴ ماه طول بکشد.
تالش برای رسیدن به شاخص یک میلیون و 

۷۰۰ هزار واحدی در بورس
معــاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: این ۱۰ 
تصمیــم برنامه کوتاه مدت ما برای تقویت بورس 
است، ولی جلسات ما ادامه دارد که بتوانیم به صورت 
اساســی بازار بورس را یک اصالح بنیادین کنیم، 
چون در دولت گذشته یک کار شتاب زده ای صورت 
گرفــت و بورس فراتــر از توانش زیربار هزینه های 
مردم رفت و مردم پول هایشان را آوردند در حقیقت 
روی یــک خودرویی ســوار کردند که این خودرو 
توانایی الزم را برای تحمل آن را نداشت هم اکنون 
شــاخص بورس روی پله یک میلیون و ۱۵۰ هزار 

واحدی قرار دارد.
رضایــی بیــان کرد: از اینجا به بعد ما این خودرو را 
تقویــت می کنیــم که بتواند بار بزرگتری را از یک 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تــا یک میلیون و 7۰۰ هزار 
واحــدی و آرام آرام در ارتفــاع باالتری حمل کند؛ 
این مورد در دســتورکار ماست. بزودی اصالحات 

قابل توجهی در بورس انجام خواهیم داد.

گفت و گو

عضو اتاق تهران خبر داد؛

 حذف ارز ۴2۰۰ تومانی
 از امروز

عضو اتاق بازرگانی تهران از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی از امــروز خبر داد و گفت: طی 7 ماه 
امســال بانک مرکــزی ۱۱.۱ میلیارد دالر 
معادل ۲۴۴ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی 

پرداخته است.
 کاوه زرگران در نشســت هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: طی دو هفته 
گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با 
فعاالن اقتصادی برگزار و به آنها اطالع رسانی 
کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای 

دی ماه سال جاری  حذف شود.
رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و صنایع 
غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: این ارز برای 
کاالهای اساســی حذف و نهاده های دامی، 
روغن و دانه های روغنی با ارز نیمایی توزیع 
خواهند شــد که بر این اســاس، آماده باشی 
بــه بخش خصوصی برای ایــن اقدام بزرگ 

داده شده است.
زرگــران ادامه داد: با توجه به شــرایطی که 
کشور دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم 
بــزرگ و عاقالنه ای بوده و اهمیت اجرای آن 
بسیار زیاد است که در این میان باید دولت به 
نکاتی برای بهبود اجرای این کار توجه کند.

وی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی از سه سال 
قبــل به دولت بابت حذف این ارز تذکر داده 
بودند، گفت: البته بهتر بود که حذف ارزهای 
دولتــی در دولت قبل و زمانی رخ می داد که 
فاصلــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی با نرخ ارز نیمایی 
کمتــر از رقــم فعلی بود تــا تأثیر آن بر روی 
مصرف کننده کمتر شود، اما به هر حال هم 
اکنون نیز کار بزرگی است و بخش خصوصی 
هم تالش خواهد کرد که در کنار دولت، این 

طرح را به سرانجام برساند.
زرگران تصریح کرد: در 7 ماهه ابتدای سال 
جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
از ســوی بانک مرکزی برای اقالم دارو و غذا 
پرداخت شــده است که بر این اساس میزان 
یارانــه پرداختــی به این ارزها در مدت 7 ماه 
گذشته، ۲۴۴ هزار میلیارد تومان با محاسبه 
نــرخ ارز بازار آزاد بوده که ســرانه آن حدود 
۴۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی خواهد بود.

وی افزود: قرار است که گندم و دارو همچنان 
ارز دولتی بگیرند که این کار صالح نیســت، 
چراکــه گندم کاالیی اســت کــه به راحتی 
جایگزین شــده و وقتی گنــدم یارانه ای در 
شبکه وجود داشته باشد، به راحتی به بیرون 
شبکه نشت کرده و در بازار جایگزین ذرت و 

جو خواهد شد.
رئیس انجمن غالت ایران خاطرنشــان کرد: 
طبیعی است که دولت در بودجه سال آینده 
۱۵۰ هــزار میلیارد تومان یارانه گندم و نان 
دهد اما بهترین روش این اســت که قیمت 
گندم 7,۵۰۰ تومان از سوی دولت خریداری 
شده و یارانه به آرد تعلق گیرد. زرگران گفت: 
قرار است که دولت گندم را از کشاورز 7,۵۰۰ 
تومان خریداری کرده و با احتســاب ۱,۰۰۰ 
تومان به عنوان هزینه حمل و آسیابانی، آرد 
آن  ۶۴۰ تومان به خبازی ها برســد، اما بهتر 
است که نرخ گندم نرخ آزاد باشد.وی گفت: 
در حال حاضر یکی از نقاط ضعف این اســت 
که باید آزادسازی نرخ گندم هم صورت گیرد 

و یارانه به آرد یا نان تعلق گیرد.
وی افــزود: اگر قرار باشــد که هدفمندی 
یارانه هــا اجرا شــود، باید طرح را به نحوی 
اجــرا کرد که مردم ناراضی نباشــند؛ این 
در حالی اســت کــه اکنون کاًل دولت برای 
دانه های روغنــی، گندم، دارو و نهاده های 
دامــی یارانــه ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر 
ایرانی پرداخت می کند که اگر گندم و دارو 
همچنــان ارز دولتی بگیرند، دولت باید به 
هر ایرانی ۱۵۰ هزار تومان یارانه بدهد و این 
رقم نباید کمتر شــود.زرگران تصریح کرد: 
بایــد یارانــه فعلی که در قالب ارز ترجیحی 
به مردم داده می شــود به مردم ارائه شود تا 
طرح با موفقیت اجرایی شده و به هدف خود 
که فســادزدایی است، برسد.زرگران اظهار 
کرد: اگر قرار اســت که کمتــر از یارانه ای 
کــه دولت به ارز ترجیحی می دهد به مردم 
پرداخت کند و در مقابل هم کاال گران شود، 
در این صــورت قدرت خرید مردم کاهش 
یافتــه و قــادر به خرید کاالهای اساســی 
نیســتند. وی افــزود: در چنین شــرایطی 
نارضایتی ایجاد خواهد شــد؛ ضمن اینکه 
باید نقدینگی بنگاههای فعال در این حوزه 
تأمین شــود چراکه با حذف ارز ترجیحی 
ســرمایه در گــردش واحدهای تولیدی از 
جمله دامداری ها ۴ تا ۵ برابر خواهد شــد. 
پس دولت باید سرمایه در گردش را تأمین 
کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین 

حال چرخ تولید نیز بچرخد.

گزارش
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی ایران خبر داد؛ 

افزایش بازدهی نیروگاه های ایران به ۴۰ درصد
چندی پیش »جلیل ساالری« مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی بازدهی )راندمــان( پایین نیروگاه های حرارتی را 
دلیلی بر مصرف باالی سوخت در نیروگاه ها دانسته و خواستار افزایش 
این میزان با هدف پیشــگیری از اتالف بیشــتر ســوخت در نیروگاه ها 
شــده بود.در همین رابطه »محســن طرز طلب« مدیر عامل شــرکت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: متوســط بازدهی نیروگاه ها پارســال به عدد ۳۹ 
درصد رسیده بود که امسال تالش خواهد شد از طرق مختلف نسبت 
به تامین منابع مالی الزم اقدام شــده تا این بازدهی افزایش یابد.وی 
ادامه داد: طبیعی اســت هرچه میزان بازدهی نیروگاه ها افزایش یابد 

به همان نسبت از مصرف سوخت کاسته خواهد شد و این هم به نفع 
خــود نیــروگاه و هم به نفع محیط زیســت خواهد بود.مدیرعامل برق 
حرارتی خاطرنشان ساخت: یکی از برنامه های اعالمی از سوی »علی 
اکبرمحرابیان« در زمان معرفی به عنوان وزیر نیروی دولت سیزدهم، 
رسیدن بازدهی نیروگاه ها به ۴۱.۵ درصد بود که با اقدام های در نظر 
گرفته شــده به طور قطع به این عدد دســت خواهیم یافت.طرزطلب، 
خارج کردن نیروگاه های فرســوده از مدار تولید، تبدیل نیروگاه ها به 
سیکل ترکیبی و احداث نیروگاه های جدید با بازدهی باال را مهمترین 
اقدام ها برای رســیدن بازدهی نیروگاه ها به ۴۱.۵ درصد برشــمرد.وی 
گفــت: تحقــق ایــن امر نیاز به منابع مالی خــاص و ویژه دارد که امید 

اســت با کمک دولت و مجلس این امر محقق شــود.مدیرعامل شرکت 
برق حرارتی ادامه داد: روش های مختلفی برای تامین منابع مالی مثل 
فروش اموال و دارایی ها، اســتفاده از تســهیالت اوراق مالی اسالمی و 
منابع داخلی خود شــرکت مدیریت تولید نیروی برق حرارتی در نظر 
گرفته شده است.طرزطلب افزود: تحقق این منابع روند افزایش بازدهی 
نیروگاه ها و به دنبال آن کاهش مصرف سوخت را تسریع خواهد کرد.

علی اکبر محرابیان دراین باره گفته اســت: با توجه به کســری تولید 
برق نســبت به تقاضای آن، ضرورت داشــت که برای تامین بخشی از 
این کسری ها برنامه ریزی کنیم و بر این اساس برنامه ای که برای چهار 

سال آینده پیش بینی کردیم.

به شرط ورود دیوان محاسبات  محقق می شود 

جلوگیری از هدررفت ال.پی.جی

کوتاه از انرژی

بین الملل

استاد دانشگاه تهران اظهار کرد :

 زمان مناسب 
برای حذف یارانه پرمصرف ها

اســتاد دانشگاه تهران گفت: پرمصرف ها به 
دلیل بهره گیری بیشــتر برق و گاز، از یارانه 
بیشــتری نیز بهره مند می شوند و به همین 
دلیــل حذف یا تعدیل یارانه های انرژی این 
گروه از مصرف کنندگان آســیبی به ســایر 

مردم نخواهد زد.
حســن مرادی، اســتاد دانشــگاه تهران و 
کارشــناس اقتصاد انرژی  اظهار داشت: در 
حال حاضر یارانه های پنهان به راحتی قابل 
حذف کردن نیســت، چرا که هر گونه دخل 
و تصــرف در یارانــه ها باعث متضرر شــدن 
عموم مردم خواهد شد.وی افزود: یارانه های 
پنهان بدون آنکه خود را نشان دهد، بیشتر به 
کشــور آسیب می زند؛ اما یارانه های آشکار  
را بــه دلیل قابل محاســبه بودن، می توان 
بــا انواع روش های اقتصادی، مدیریت کرد.

این کارشــناس اقتصــاد انرژی تصریح کرد: 
در حال حاضر ســاختار اقتصادی کشــور و 
پرداختی به مردم به گونه ای است که هرگونه 
دخل و تصرف در نظام یارانه ها باعث ایجاد 
احساس ضرر در میان مردم خواهد شد چرا 

که مردم حس می کنند دریافتی  های آنها 
کفاف هزینه ها را نمی دهد.مرادی با تاکید 
بر اینکه "ســاختار اقتصادی کشور نیازمند 
جراحی اســت"، خاطرنشــان کرد: در حوزه 
انرژی نیز به دلیل جمعیت در حال رشــد و 
مصرف کننده های زیاد و وجود شبکه های 
انرژی دوگانه برق و گاز، استفاده از انرژی به 
وفور انجام می شود و حتی زمانی که انرژی 
ارزان است، شاهد اسراف در مصرف هستیم 
.این اســتاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش 
که آیا زمان مناســبی برای حذف یا تعدیل 
یارانه های انرژی های پرمصرف ها هست؟" 
گفت: پرمصرف ها به دلیل بهره گیری بیشتر 
برق و گاز، از یارانه بیشتری نیز بهره مند می 
شوند و به همین دلیل حذف یا تعدیل یارانه 
هــای انرژی این گــروه از مصرف کنندگان 
آســیبی به سایر مردم نخواهد زد.کارشناس 
اقتصــاد انرژی در ادامــه   اظهار کرد :یارانه 
های پرمصرف ها را می توان از طریق تعیین 
پلــکان هــای مصرفی تعدیل یا به طور کلی 

حذف کرد.

کارشناسان چه می گویند ؛

گشایی از ایده دولت   رمز
برای اصالح نظام یارانه ای بنزین

درباره تبعات منفی اقتصاد یارانه ای در کشور 
و لزوم اصالح این اقتصاد تقریبا هیچ اختالف 
نظری بین کارشناســان وجود ندارد. در واقع 
آنچه بین کارشناســان محل اختالف اســت 
و مــردم را نســبت به انجــام هر گونه حرکت 
اصالحی نگران می کند مربوط به »شیوه اجرا« 
است. یعنی دولت سیزدهم در طی چه مسیری 
قصد دارد برای اصالح قیمت حامل های انرژی 
و در این نمونه اصالح قیمت بنزین اقدام کند.
بــه طور کلــی دو پارادایم برای اصالح قیمت 
بنزیــن وجــود دارد. در پارادایم اول که ذیل 
قانون هدفمندی یارانه ها تعریف شــده است، 
دولــت گام به گام قیمــت بنزین را به قیمت 
جهانــی نزدیک می   کند و درآمدهای حاصل 
از آن را به عنوان یارانه به تناســب در اختیار 
دهک هــای مختلف درآمــدی قرار می دهد.
در پارادایم دوم که با عنوان »بازار متشــکل 
انرژی« شــناخته می شود، دولت هیچ اقدامی 
بــرای افزایش قیمت حامل های انرژی انجام 
نمی  دهد بلکه شیوه تخصیص را تغییر می  دهد. 
بــه طــور مثال به جای تخصیص بنزین به هر 

خودرو، مجموع مصرف را به صورت ســهمیه 
بــه هر فرد تحصیص می  دهد.در این پارادایم 
دولت بازاری را برای خرید و فروش ســهمیه 
بنزیــن ایجــاد می کند تا افرادی که به بنزین 
بیشــتری نسبت به ســهمیه خود نیاز دارند 
بنزیــن موردنیاز خود را از افرادی که خودرو 
ندارند خریــداری کنند. در حقیقت طبیعی 
است که در این روش، دولت یارانه ای را به مردم 
پرداخت نمی کند بلکه درآمد مردم از فروش 
ســهمیه بنزین، خود در بازار متشکل انرژی 
ایجاد می  شود.همچنین شیوه قیمت گذاری 
نیز بدین صورت اســت بنزین ســهمیه ای با 
قیمت ۱۵۰۰ تومان به میزان مشخص به هر 
فرد داده می شــود و افــراد می توانند با خرید 
و فروش این بنزین در بازار متشــکل انرژی، 
قیمت هر لیتر بنزین را کشف و تعیین کنند. 
در واقــع قیمت بر مبنای نظام عرضه و تقاضا 
در این بازار اســت.البته باید توجه داشــت که 
ایجــاد بازار نیازمند یک طراحی دقیق و یک 
نهاد تنظیم گر است که متناسب با نیاز جامعه 

کار تنظیم گری را انجام دهد. 

ارزیابی امکان تغییر توافق 
اوپک پالس هنوز زود است

 خبرگــزاری اینترفکــس بــه نقــل از 
الکســاندر نواک نوشت: تولیدکنندگان 
نفت اوپک پالس درباره سیاســت تولید 
نفت در چهارم ژانویه )۱۴ دی( گفت و گو 
خواهنــد کرد.در این بین، دو منبع آگاه 
بــه رویترز گفتند: نرخ پایبندی اعضای 
اوپــک پالس به توافق محدودیت عرضه 
از ۱۱۶ درصــد در اکتبر به ۱۱7 درصد 
در نوامبــر افزایش یافت که نشــان می 
دهد ســطح تولیــد بســیار پایینتر از 
اهداف توافق شــده، مانده اســت. نرخ 
پایبنــدی ۱۰ عضــو اوپک کــه در این 
توافق مشــارکت دارنــد، ۱۲۲ درصد و 
نرخ پایبنــدی تولیدکنندگان غیرعضو 
اوپک ۱۰7 درصد بوده است.آژانس بین 
المللی انرژی در گزارش دســامبر بازار 
نفــت خود اعالم کــرد اوپک پالس ماه 
گذشــته ۶۵۰ هزار بشکه در روز پایینتر 
از ســقف توافق شــده نفت تولید کرده 
است در حالی که این رقم در اکتبر 7۳۰ 
هزار بشــکه در روز بوده است.آمار اوپک 
پالس نشان می دهد نیجریه و آنگوال که 
تولیدکنندگان غرب آفریقای عضو این 
گروه هستند، همچنان برای رسیدن به 
هدف تولید اوپک مشــکل دارند و نرخ 
پایبنــدی آنگوال بــه محدودیت عرضه 
اوایــل امســال به حــدود ۳۰۰ درصد 
رسید. نرخ پایبندی نیجریه ماه گذشته 
در پــی افزایش مالیم تولید، ۱۰ درصد 
کاهــش یافت و به ۲۳۹ درصد رســید. 
این دو کشــور به دلیل کاهش ســرمایه 
گذاری، اســتمرار مســائل تعمیراتی و 
خروج شــرکتهای انرژی بین المللی، در 
سالهای اخیر نتوانسته اند اهداف تولید 
نفت را محقق کنند.بر اســاس گزارش 
رویتــرز، تولید نفــت و میعانات گازی 
روســیه که شــامل توافق نمی شود، در 
دسامبر نسبت به نوامبر تا حدود زیادی 

ثابت بوده است.

افزایش ۳۵۰ میلیارد یورویی 
 هزینه انرژی 

شهروندان اروپایی
وزیــر انرژی یونان هشــدار داد از آنجا 
کــه تقاضای جهانی باال برای ســوخت 
و بــرق ممکن اســت قیمتها را باال نگه 
دارد، شــهروندان اروپایی ســال آینده 
۳۵۰ میلیــارد یورو )۳۹۵ میلیارد دالر( 
بیشــتر هزینه انرژی پرداخت خواهند 
کرد.کنســتانتینوس اسکرکاس، وزیر 
انرژی یونان خواستار آن شد که مکانیزم 
جدید برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و شــرکتهای متوســط در برابر افزایش 
قیمتهای انرژی، در سطح اتحادیه اروپا 
ایجاد شــود. این پیشنهاد به دنبال ابراز 
نگرانی کشــورهای متعدد از مجارستان 
گرفته تا اســپانیا درباره نوســان اخیر 
بازارهای انتتشار کربن در دیدار وزیران 
محیط زیســت کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در بروکســل مطرح می شود.یونان 
اوایل امسال برآورد کرده بود شهروندان 
اروپایی تنها در زمستان با افزایش ۱۰۰ 
میلیــارد یورویی هزینه انــرژی روبرو 
هستند.کمبود انرژی اروپا، بودجه های 
ملی را تحت فشــار قرار داده و به یکی 
از بزرگترین چالشهای سیاسی اتحادیه 
اروپا تبدیل شده و به رشد تورم درست 
زمانی که دولتها به دنبال مقابله با شیوع 
واریانت جدید اُمیکرون هســتند، دامن 
زده اســت. کشــورهای عضو این بلوک 
پیشنهادهایی در این زمینه داشتند که 
از بازطراحی عملکرد بازار برق تا تعیین 
ســقف برای بازار تجارت کربن اتحادیه 
اروپا را شامل می شود.کمیسیون اروپا به 
نوبه خود به ضرورت روی آوردن به منابع 
انرژی تجدیدپذیــر ارزانتر تاکید کرده 
است. این کمیسیون در اکتبر مجموعه 
ابزاری را فراهم کرد که دولتهای اروپایی 
می توانند از آنها برای کمک به حمایت از 
شهروندانشان در برابر هزینه های باالتر 
انرژی اســتفاده کنند.بر اساس گزارش 
بلومبــرگ، کمبــود جهانی عرضه گاز، 
ذخایــر اندک، تنشــهای نظامی در مرز 
روسیه و اوکراین و محدودیتهای منابع 
انرژی تجدیدپذیــر همگی در افزایش 
قیمتهای انرژی از برق تا زغال ســنگ 
تاثیر داشته اند. بهای معامالت گاز اروپا 
امســال ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده 
است. بهای قرارداد برق سال آینده آلمان 
و فرانســه روز دوشــنبه به رکورد باالی 

جدیدی صعود کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

 افزایش قیمت بنزین 
در سال آینده کذب است

رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: تاکنون بحثی درباره 
افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی 
مطرح نشــده اســت. فریدون حسنوند ، با 
اشــاره به مباحث مطرح شده در رسانه ها 
درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده، 
بیــان کــرد: تاکنون در دولــت و مجلس 
بحثی دربــاره افزایش قیمت بنزین برای 
سال آینده مطرح نشده است و موضوعات 
مطرح شده در رسانه ها گمانه زنی است.وی 
در ادامــه اظهار کرد: تاکنون بحثی درباره 
افزایــش قیمت بنزین نیز در کمیســیون 
انرژی مطرح نشــده است و افزایش قیمت 
در سال آینده کذب است.رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
تاکنــون در دولــت و مجلس و به ویژه در 
کمیســیون نیز تصمیمی بــرای افزایش 
قیمــت حامل های انرژی بــه ویژه بنزین 

گرفته نشده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی خبر داد؛ 

 افزایش مصرف گازوئیل 
در نیروگاه ها

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
گفت: میزان تخصیص گاز به نیروگاه ها ۵۰ 
درصد نســبت به هفته گذشــته کاهش و 
میــزان مصرف گازوئیــل به همین میزان 
افزایش یافته است.محســن طرزطلب ، با 
بیان اینکه پیش بینی می شــود در صورت 
کاهــش محســوس دمای هــوا و افزایش 
مصــرف گاز در بخــش خانگی و تجاری، 
 میزان مصرف ســوخت مایع در نیروگاه ها 
افزایش پیدا کند، اظهار کرد: در حال حاضر 
ذخایر سوخت مناسب است و مشکلی برای 
تامین بــرق وجود ندارد.وی با بیان اینکه 
در چند روز گذشــته میــزان گاز تحویلی 
به نیروگاه ها نســبت به هفته گذشته ۵۰ 
درصد کاهش پیدا کرده اســت و متناسب 
با این میزان کاهش مجبور به اســتفاده از 
ســوخت مایع شــدیم، اظهار کرد: عمده 
ســوخت مایعی که در نیروگاه ها استفاده 
می شود، سوخت گازوئیل است.مدیرعامل 
شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به 
احتمال وقوع خاموشی ها در کشور و یا بروز 
مشکل جدی در صنعت برق، گفت: وضعیت 
تامین برق به برودت هوا و میزان مصرف گاز 
بستگی دارد، اگر هوا سردتر شود و میانگین 
دمای هوا در کل کشور کاهش یابد و پیرو 
آن مصــرف گاز خانگی افزایش پیدا کند، 
مجبور به سوزاندن سوخت مایع بیشتر در 
نیروگاه ها خواهیم شــد.طرزطلب با بیان 
اینکه در این شــرایط نگرانی برای تامین 
برق کشــور وجود خواهد داشــت اما هیچ 
برنامه ای برای تحمیل خاموشی ها در نظر 
گرفته نشــده است، اظهار کرد: در شرایط 
فعلی الزم اســت مدیریت مصرف بیشتری 

در صنعت برق و گاز کشور اتفاق بیفتد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس :

وضعیت کارکنان عملیاتی 
وزارت نفت باید بهبود یابد

ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
اگرچه در الیحه بودجه سال آینده اختیاراتی 
به "شــورای حقوق و دستمزد" داده شده تا 
بتواند در رابطه با دریافتی مشــاغل سخت 
اقداماتــی انجــام دهد امــا بهتر بود در این 
الیحــه به کارکنان عملیاتی وزارت نفت به 
طور ویژه پرداخته می شــد.مصطفی نخعی 
بــا انتقاد از عدم اصالح حقوق و دســتمزد 
کارکنــان عملیاتــی وزارت نفت در الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱، گفت: با توجه به شــرایط 
کاری بسیار سخت کارکنان عملیاتی وزارت 
نفت باید برای آن ها جهت ادامه کار انگیزه 
ایجــاد کــرد و به یقین نگاه ویژه به حقوق و 
دســتمزد آن ها این انگیزه را به دنبال دارد 
به همین دلیل در قانون بودجه سال جاری 
مبنی بر "کاهش ســقف ناخالص حقوق و 
مزایای گروه هــای مختلف حقوق بگیر در 
 دســتگاه های اجرایی از )۲۱( برابر حداقل 
حقوق مصوب شــورای حقوق و دســتمزد 
به )۱۵( برابر حداقل حقوق و دســتمزد"، 
تعدیــل شــد.نماینده مــردم نهبندان و 
سربیشــه در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: از آنجــا که هدف عمــده تحریم های 
دشــمن متوجه صنعت نفت اســت لذا باید 
ســاز و کاری را فراهم کرد که این صنعت 
روی پای خود بایستد بنابراین توجه به منابع 
انســانی وزارت نفت ضروری است.وی بیان 
کــرد: اگرچه در الیحه بودجه ســال آینده 
اختیاراتی به "شــورای حقوق و دســتمزد" 
داده شــده تــا بتواند در رابطــه با دریافتی 
مشاغل سخت اقداماتی انجام دهد اما بهتر 
بود در این الیحه به کارکنان عملیاتی وزارت 

نفت به طور ویژه پرداخته می شد. 

یکــی از کاربردهــای مهم ال.پی.جی یا همان گاز مایع 
اســتفاده به عنوان ســوخت خودروها است که در دنیا 
با نام اتوگاز معروف اســت که متأســفانه در ایران از این 
کاربری غفلت شده است. از جمله مزایای استفاده از اتوگاز 
می توان به جایگزینی با بنزین و گازوئیل اشاره کرد که 
موجب کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی اقتصادی در بعد 
شخصی و ملی، پیمایش بیشتر خودرو و جلوگیری از هدر 
رفت این ســوخت با تزریق در خط لوله سراســری و فلر 
کردن اشاره نمود.با این وجود در سال های گذشته اهمال 
مسئولین وزارت نفت باعث شده است که نه تنها از مزایای 
این ماده هیدروکربنی بهره ای برده نشــود بلکه ساالنه 
مقدار زیادی از آن فلر شده یا در خطوط لوله گاز طبیعی 
وارد شود که عماًل مزیت اقتصادی آن از دست می رود.
بنابر آمار مقدار گازمایعی که در سال ۱۳۹۹ هدر رفته 
است به بیش از ۴ میلیون تن می رسد. جالب است بدانید 
کشور ترکیه که رتبه نخست استفاده از اتوگاز در دنیا را 
دارد ساالنه تنها ۴.۵ میلیون تن گازمایع مصرف می کند 
که 7۵ درصد آن هم از طریق واردات تأمین می شــود. 
یعنــی آمار بزگترین مصرف کننده ال.پی.جی در دنیا، 
تقریباً برابر آمار هدررفت این سوخت در کشور ما است.

عالوه بر این که عدم راه اندازی جایگاه های اســتاندارد 
ســوخت گیری اتوگاز در ایران، از یک طرف باعث زیان 
هدر رفت گازمایع می شــود، از طرف دیگر نیز باعث راه 
اندازی جایگاه های غیر استاندارد و رواج سوخت گیری 
غیر ایمن گاز مایع شده است. این پدیده ساالنه حوادث 

گوناگون مالی و جانی را برای مردم کشور رقم می زند.

آیا دیوان محاســبات به عدم توســعه جایگاه های 
ســوخت گیری گازمایع ورود می کند؟

تمام این اتفاقات در حالی در کشــور رخ می دهد که 
ساالنه بیش از ۱۰ میلیون تن گاز مایع در کشور تولید 
می شــود و نیاز مصرف خانگی آن کم تر از ۲ میلیون 
تن است و مقدار مازاد آن را می توان به صورت بهینه 
در خودروها مورد استفاده قرار داد. الزم به ذکر است 
یکی از دالیل عدم تمایل وزارت نفت برای عدم توسعه 
جایگاه های سوخت گیری گازمایع، سهم صد درصدی 
این وزارتخانه از صادرات آن اســت.در همین راســتا 
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاســبات در گزارش 

تفریغ بودجه ســال ۱۳۹۸ گفت: »شــرکت ملی گاز 
ایران در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱.۶ میلیارد دالر بابت فروش 
صادراتی گاز مایع )ال.پی.جی( وصول نموده است که 
جز درآمد این شرکت محاسبه می گردد. لیکن به دلیل 
خالء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این 
منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمی گردد. شایان 
ذکر اســت در قوانین بودجه ســنواتی صرفاً صادرات 
گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه 
ملی و شــرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته 
است.«در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز وزارتخانه های 
نفت و کشور موظف به احداث جایگاه های استاندارد 

ســوخت گیری گازمایع برای خودروها شــده بودند. 
شنیده ها حاکی است که حتی آئین نامه اجرایی این 
بند از تبصره ۱ قانون بودجه نیز پس از گذشت ماه ها 
تدوین شده و در انتظار تصویب هیأت وزیران بوده است 
اما به مرحله تصویب نرسیده و اجرایی نشده است.البته 
افزودن ال.پی.جی به سبد سوختی همراه با مالحظاتی 
اســت تا اقتصاد CNG را تضعیف نکند. کرامت ویس 
کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: ال.پی.جی 
اگر به صورت گسترده در سراسر کشور بخواهد پخش 
شود، صرفه اقتصادی ندارد زیرا نیازمند زیرساخت های 
زیــادی هســت ولی در نواحی محــدود ال.پی.جی 
می تواند به عنوان یک سوخت جایگزین مطرح شود. 
در آئین نامه هم پیشــنهاد شــده بود که این سوخت 
در نواحی اطراف پاالیشــگاه هایی که گاز مایع تولید 
می کنند و به صورت محدود برای خودروهای عمومی 
و درون شهری ارائه شود.در شرایطی که قانون بودجه 
دولت را مکلف به تأسیس جایگاه های سوخت کرده 
بود، از مجلس انتظار می رفت به این ترک فعل ورود 
کند. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی با اشاره 
به این موضوع گفت: از توزیع روزانه ۶ هزارتن گازمایع 
داخل کشور )بجز صادرات(، یک سوم به محل مصرف 
برنامه ریزی شده رسیده، مابقی یا بطور غیراستاندارد 
در خودروها استفاده شده یا قاچاق می شود. در بودجه 
۱۴۰۰ پیش بینی کردیم مصارف خانگی و خودرویی 
ساماندهی شود و از دولت جدید انتظار اجرا و نظارت 

دقیق داریم.

خبر ویژه

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: فروش نفت به اندازه قابل قبولی انجام و 
پول آن دریافت می شــود، از این رو مقدار فروش نفت که در الیحه بودجه ســال 
آینده پیش بینی شــده قابل تحقق اســت.هادی بیگی نژاد  با بیان اینکه الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ یک گام رو به جلو در اصالح ســاختار بودجه اســت، گفت: 
براســاس محاســبات و پیش بینی های انجام شــده مقدار فروش نفت در بودجه 
ســال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه خواهد بود.وی افزود: در این 
بودجه ســهم درآمدی دولت از منابع نفتی عدد منطقی و قابل تحققی خواهد 
بود.عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از آنجا که اکنون فروش نفت به 

اندازه قابل قبولی انجام و پول آن نیز دریافت می شود فروش مقدار نفتی که در 
الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده دور از دسترس نیست.مالک شریعتی 
نیاسر نیز در این زمینه گفت: با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و 
سه درصد مناطق محروم، حدود ۳۸۱ هزار میلیارد تومان سهم درآمدی دولت 
از منابع نفتی می شود که به نظر می آید عدد منطقی باشد.وی به موضوع ایجاد 
پتروپاالیشــگاه ها نیز اشــاره و تصریح کرد: احداث پتروپاالیشگاه های جدید در 
ســاحل  خلیج فارس و دریای عمان، امروز مهم ترین ســالح دفاعی ما در برابر 

تحریم نفت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

گشت پول قابل قبول است کنونی فروش نفت و باز رقم 
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5بانک و بیمه
خبر ویژه

با تصمیم اعضای هیات مدیره و موافقت بانک مرکزی، دکتر سید 
محمد مهدی احمدی به عنوان مدیرعامل بانک شهر برگزیده شد.

اعضای هیئت مدیره بانک با قدردانی از زحمات احمد درخشنده؛ 
بــا توجــه به تجــارب ارزنده و دانش بانکی دکتر احمدی ؛ وی را به 

عنوان مدیرعامل بانک شهر برگزیدند.
دکتر احمدی از ســال ۱۳۹۳ تاکنون به عنوان عضو هیأت مدیره 
موظف بانک شــهر و عالوه بر آن معاون ارزی و بین الملل بانک و 

قائم مقامی مدیرعامل را عهده دار بوده است.
وی فارغ التحصیل اقتصاد بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه 
شهید بهشتی است. تحصیالت کارشناسی ارشد ایشان در دانشگاه 
تهران و در رشته علوم اقتصادی بوده و دارای دکترای اقتصاد است. 

او همچنین توانسته از سوی بنیاد ملی نخبگان، عنوان »نخبه علمی 
کشور« را دریافت کند.

گفتنی است، در زمان فعالیت دکتر احمدی در بانک شهر به عنوان 
معــاون ارزی و امــور بین الملل از ســال ۹7 تا کنون، این بانک در 
جمع برترین بانک های کشــور در ارائه خدمات ارزی به مشــتریان 

قرار گرفته است.
احمدی در سال ۸۵ به مدت سه سال مدیر اداری و پشتیبانی بیمه 
ملت بوده و در سال ۸۸ به سمت مشاور مدیرعامل این بیمه برگزیده 
شــد. وی تا انتخاب به عنوان مشــاور مدیرعامل بانک پارسیان در 
سال ۹۲ در مجموعه این بانک فعالیت داشته و سپس به عضویت 

هیات مدیره بانک شهر درآمد.

دکتر احمدی مدیرعامل بانک شهر شد

خبر ویژه

5
بانکداری با چاشنی آموزش 
مفاهیم مالی به دانش آموزان

آموزش و آشنایی دانش آموزان با مفاهیم بنیادین 
بانکداری از جمله اقدامات مهم در جهت ارتقای 
دانش مالی جامعه اســت. این آموزش ها زمانی 
می توانند بازدهی و تأثیر مناســبی داشته باشند 
که با اقدامات واقعی همراه شوند. افتتاح حساب 
دانش آموزی بانک پاســارگاد را می توان از جمله 

این اقدامات برشمارد.
 بانک های زیادی در کشــور حســاب های بانکی 
مخصــوص کودکان یا نوجوانان را به مشــتریان 
خود پیشــنهاد می دهند. این در حالی اســت که 
بیشتر این حساب ها از نوع سپرده های بلندمدت 
هستند، زیرا پیش فرض تمام این بانک این است 
که قرار اســت والدین برای فرزند خود حســابی 
افتتاح کنند تا با پس انداز و بهره برداری از ســود 
آن در ســال های آتی، آینده مالی فرزند خود را 
تأمین کنند. اما این گونه حساب های بلندمدت 
یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند و آن ویژگی 
این است که خود کودک یا نوجوان هیچ دخل و 
تصرفی در مدیریت آن ها ندارد و در واقع در بیشتر 
مواقع حتی از وجود چنین حسابی هم بی اطالع 
است. در این میان بانک پاسارگاد با افتتاح سپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت دانش آموزی، گامی 
مهم در راســتای آمــوزش بنیادین دانش مالی 
و بانکی به نســل های آینده )به ویژه نســل z و 
نســل های بعد از آن( در کشــور برداشته است. 
این حســاب، دو تفاوت اساســی با حساب های 
اشاره شــده دارد؛ اول اینکــه نوع این حســاب 
کوتاه مدت اســت و ضمن داشــتن امکان واریز و 
برداشــت آنی،سود آن به صورت ماه شمار، مشابه 
با ســایر ســپرده های کوتاه مدت عادی محاسبه 
و پرداخت خواهد شــد. تفاوت دوم و اساســی تر 
این حســاب با موارد مشــابه دیگر، آن است که 
ســپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دانش آموزی 
پاســارگاد، در واقع راهی برای آشــنا کردن خوِد 
دانش آمــوز و نوجوان با دنیای بانکداری و آماده 
کردن او برای اســتفاده از خدمات بانکداری در 
آینده نزدیک است. این حساب، نوجوان را در امر 
افتتاح حساب و استفاده از آن به عنوان »صاحب 
ســپرده« درگیر می کند، نه اینکه صرفاً حسابی 
به نام آن نوجوان ولی توســط والدینش افتتاح و 
مدیریت شود. کودکان و نوجوانان هم چنین قادر 
خواهند بود با ابزارهایی نظیر ســامانۀ بانکداری 
مجازی بانک پاســارگاد، اپلیکیشن موبایل بانک 
پاســارگاد و اپلیکیشــن کیف پول »پی پاد« به 
مدیریت ســپرده خــود پرداخته و ضمن انتقال 
وجه به ســایرین، خرید شارژ سیمکارت، خرید 
بســته اینترنت، پرداخت کرایه تاکسی، پرداخت 
قبــض و… از وضعیت گردش حســاب خود نیز 

مطلع شوند.
ســپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دانش آموزی 
بــرای دانش آموزان مقاطــع تحصیلی ابتدایی 
و متوســطه، قابل افتتاح اســت و ضمن داشتن 
موجــودی پیش فــرض ۱،۰۰۰،۰۰۰ریالی به 
عنــوان هدیــه افتتاح حســاب از طــرف بانک 
پاســارگاد، هیچ گونه هزینۀ کارمزدی در هنگام 

گشایش سپرده و صدور کارت ندارد.
تفاوت های این چنینی باعث شده است تا همواره 
ایــن بانک در زمینه های مختلف به عنوان بانکی 
پیشرو مطرح باشد. برای نمونه می توان به انتخاب 
شدن بانک پاسارگاد به عنوان بانک اسالمی سال 
ایران، و برگزیده شــدن هفتمین بار آن به عنوان 
بانک سال جمهوری اسالمی ایران توسط مؤسسه 
بین المللــی »بنکر« و حضور به عنوان تنها بانک 
ایرانی در لیســت ۵۰۰ برنــد برتر بانکی جهان 
به انتخاب مؤسســه »برندفاینانس« اشاره کرد. 
هم وطنان عزیز و ارجمند جهت کسب اطالعات 
کامل تــر درخصوص این ســپرده می توانند به 
ســایت این بانک به نشانی www.bpi.ir مراجعه 
فرمایند، همچنین مرکز مشــاوره و اطالع رسانی 
ایــن بانک نیز به شــماره ۸۲۸۹۰-۰۲۱ آماده 
پاســخگویی به سؤاالت و ارائه اطالعات تکمیلی 

می باشد.

اخبار

اخبار

ح  بهره برداری از 2۳ طر
 خوداشتغالی در استان 
 سیستان و بلوچستان 

با حمایت بانک اقتصادنوین
دیروز طی مراســمی رســمی، ۲۳ طرح خود 
اشــتغالی ویژه مددجویــان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در اســتان سیستان و بلوچستان 
با حمایت مالی بانک اقتصادنوین به بهره برداری 
رســید. در این مراســم که با حضــور علیرضا 
بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصادنوین، مصطفی 
خاکســار قائم مقام کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی 
شهرهای زاهدان و زهک و جمعی از مسئولین 
استانی برگزار شد، در راستای اجرای تفاهم نامه 
بانــک اقتصادنوین و کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، ۲۳ طرح خوداشتغالی شامل ۱۳ طرح در 
حــوزه پرورش دام و ۱۰ طرح در حوزه پرورش 
آبزیان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.     
علیرضــا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصادنوین 
در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: در چند سال 
گذشــته اهداف، استراتژی ها و مسئولیت های 
حرفــه ای و اجتماعی این بانــک با نگاه ملّی و 
در جهت توســعه اقتصادی کشور، رونق تولید 
و اشــتغال، توزیع عدالــت اجتماعی و افزایش 
رفاه عموم بنا نهاده شده است. از این رو، بانک 
اقتصادنویــن در چهارچــوب وظایف حرفه ای 
خــود، منابع مالی خــود را به پروژه ها و صنایع 
ملــی، اســتراتژیک و ارزآور کشــور تخصیص 
داده تــا در نتیجــه آن، تولید ملی و اشــتغال 
پایــدار جان گیــرد و هموطنان عزیزمان طعم 
رفاه عمومی را بچشــند. این رویکرد در حوزه 
مســئولیت اجتماعی نیز جاری اســت. توسعه 
عدالت آموزشــی و پرورش سرمایه های انسانی 
به عنوان تضمین کنندگان آینده کشور، اعطای 
تسهیالت حمایتی به اقشار آسیب پذیر و کمک 
به توســعه و عرضه خدمات درمانی به ویژه در 
نقــاط کمتر برخــوردار و همچنین حمایت از 
طرح های خود اشــتغالی با هدف ایجاد اشتغال 
پایــدار نمونه هایــی از اقدامــات این بانک در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی است.

او در ادامه با اشــاره به طرح های خوداشــتغالی 
به بهره برداری رســیده در اســتان سیستان و 
بلوچستان گفت: بانک اقتصادنوین سهم بسیار 
کوچکی از این حرکت بزرگ داشــت و جا دارد 
از همــه دســت اندرکاران اجــرای موفق این 
طرح ها در این استان به ویژه کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، اداره کل شیالت، جهاد کشاورزی 
و اســتانداری سیســتان و بلوچستان قدردانی 
کنــم. امیدوارم این طرح ها به اشــتغال پایدار 
خانوارهــا کمــک کند و وضعیت اقتصادی آنها 
را بهبود بخشــد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین 
در پایان با اشــاره به ظرفیت های خوب استان 
سیســتان و بلوچستان گفت: امیدوارم با همت 
و تــالش جمعی و همــکاری و هم افزایی همه 
دســتگاه ها و نهادها شــاهد به فعلیت رسیدن 
این ظرفیت ها و توســعه این اســتان باشیم. در 
ادامه مراســم، عبادی، مدیر کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( سیســتان و بلوچستان ضمن 
تشکر از اقدامات شایسته بانک اقتصادنوین در 
ایــن اســتان گفت: پس از بحــران کم آبی در 
اســتان، یکی از اولویت های کمیته امداد امام 
خمینی )ره( ایجاد اشتغال پایدار از طریق پروژه 
های متناســب با شــرایط جدید اقلیمی بوده 
است که خوشبختانه امروز با بهره برداری از ۲۳ 
پروژه خوداشــتغالی توانستیم با حمایت بانک 
اقتصادنوین و دیگر دســتگاه ها گام ارزشمندی 
در جهت تحقق این مهم برداریم. او ضمن تقدیر 
از بانــک اقتصادنویــن در حمایت از طرح های 
خوداشــتغالی در این استان افزود: این بانک با 
جدیت و پیگیری های فعاالنه خود کمک کرد 
تــا این طرح هــا در مدت زمان کوتاهی به ثمر 
بنشــینند. گفتنی است، پیش از بهره بردای از 
این طرح ها، مدرس خیابانی، استاندار سیستان 
و بلوچستان با اهدای لوحی به علیرضا بلگوری، 
مدیرعامل بانک اقتصادنوین از اقدامات متعدد 

این بانک در این استان تقدیر و تشکر کرد.

کرد: کل صادرات بانک توسعه صادرات تشریح  رییس اداره 

جزییات دریافت تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان در آذربایجان غربی
رییس اداره کل صادرات بانک توســعه 
صادرات با اشــاره بــه جزییات دریافت 
تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان، 
از ارائه خدمات ویژه به اعضای باشــگاه 
مشتریان بانک توسعه صادرات خبر داد.
سیدحســین حســینیان در وبینــار 
تخصصی مدیران بانک توسعه صادرات 
ایران با فعاالن اقتصادی صادرکنندگان 
و مقامات اســتان آذربایجــان غربی با 
اشــاره به فلسفه تاســیس اگزیم  بانک 
ایران برای حمایت و تامین مالی توسعه 
صادرات غیرنفتی، اظهار داشت: با توجه 
به ظرفیت های باالی استان آذربایجان 
غربی و هم مرزی آن با سه کشور جمهوری 
آذربایجان، ترکیه و عراق، عملکرد فعلی 
شــعبه بانک توســعه صــادرات در این 
 اســتان، نیاز مند توســعه بیشتر است.

وی با بیان اینکه قرار نیست به ظرفیت 
فعلی صادرات اســتان آذربایجان غربی 
بسنده کنیم، تصریح کرد: ظرفیت های 
صادراتــی اســتان آذربایجــان غربی 
باید شناســایی شــود تا بانک توســعه 
 صادرات در مقام تامین مالی آن بر آید.

رییس اداره کل صادرات بانک توســعه 
صادرات با اشــاره به خدمات متنوع این 
بانک به ویژه برای صادرکنندگان، اظهار 
داشــت: بانک توســعه صادرات به طور 

عمومی تمامی خدماتی که سایر بانک ها 
ارائه می کنند را در اختیار مشــتریانش 
قرار می دهد ولی از نظر خدمات تخصصی 
به ویژه در مورد نرخ سود و تسهیل برخی 
مــوارد مانند ســرعت در انجام عملیات 
و پیگیری امور ارزی مشــتریان، امکان 
 خدمات رسانی بهتری را در اختیار دارد.

حســینیان یادآور شــد: شــرکت های 
زیرمجموعــه بانک توســعه صادرات از 

جمله صرافی، کارگزاری و تامین سرمایه 
نیــز بــه طور مرتب با همکاری شــعب 
بانک در تماس بوده و امکان اســتفاده 
 از خدمــات ذیربــط را فراهم می آورند.

وی، ســبد مشــتریان بانــک توســعه 
صادرات را به ســه دســته مشتریان با 
توانمندی باال، متوســط و شرکت های 
دانش بنیان تقسیم کرد و افزود: باشگاه 
مشــتریان بانک بر اساس تقسیم بندی 

های انجام شــده، خدمات ویژه ای را در 
 اختیار مشــتریان خود قــرار می دهد.

رییس اداره کل صادرات بانک توســعه 
صــادرات ایران درباره ســقف اعتباری 
شعبه ارومیه این بانک در ارائه تسهیالت 
به مشتریان، اظهار داشت: ساختار بانک 
برای هر شــعبه سقفی را تعیین کرده و 
در صورتی که درخواست مشتری فراتر 
از سقف مشخص شده برای شعبه باشد 

مراتــب جهت تصمیــم گیری به ارکان 
اعتباری باالتر منعکس و در فاصله زمانی 
 کوتاهی به آن ها رســیدگی می شــود. 
حسینیان با اشاره به تفاهم نامه منعقده 
بین بانک توســعه صــادرات با معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری و 
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، افزود: 
ایــن تفاهم نامه در راســتای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان امضا شــده و 
منابــع خوبی هــم در آن در نظر گرفته 
شــده اســت. براین اساس بانک توسعه 
صــادرات از طریق منابع خود، صندوق 
توســعه ملی و منابــع تلفیقی یا منابع 
صندوق توســعه ملی با مکانیزم تعریف 
شــده در تفاهــم نامه امضا شــده بین 
بانــک و صندوق نوآوری و شــکوفایی، 
تسهیالتی را با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد 
 در اختیار این شــرکت ها قرار می دهد.
وی در خصوص فرآیند اخذ تســهیالت 
شرکت های دانش بنیان گفت: به منظور 
بهره مندی شــرکت های دانش بنیان از 
این تســهیالت در چارچوب تفاهم نامه 
مذکور، شرکت ها می بایست نسبت به 
ثبت اطالعات خود در سامانه غزال اقدام 
کرده و ضمن هماهنگی با کارشناســان 
صندوق و بانک نسبت به تکمیل مدارک 

اقدام نمایند.

مدیرعامل بیمه نوین در مراسم افتتاح شعبه نجف آباد: 

آفرین است کنار توسعه خدمات و نیروی انسانی ارزش  افتتاح شعب جدید در 
مدیرعامل بیمه نوین در مراسم افتتاح شعبه نجف آباد:شرکت بیمه 
نوین در راســتای توســعه خدمات و ارتقای کیفیت خدمت رسانی 
خود، شــعبه نجف آباد در اســتان اصفهان را افتتاح کرد. شعبه نجف 
آباد این شرکت با حضور حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل، محمدرضا 
تمجیدی؛ معاون امورشعب، شبکه فروش و بازاریابی، حسین استاد 
رحیمی؛ سرپرست استان اصفهان، اعضای شبکه فروش و همچنین 
رئیس و کارکنان شــعبه افتتاح شــد. مدیرعامل بیمه نوین در این 
مراسم گفت: حضور بیمه نوین و ارائه خدمات بیمه ای در شهر نجف 
آباد به عنوان یکی از شــهرهای مهم اقتصادی، کشــاورزی و صنعتی 
کشور اتفاقی بسیار ارزشمند و نقطه مثبتی در توسعه خدمت رسانی 
شرکت بیمه نوین به هموطنان عزیز در شهرستان نجف آباد محسوب 

می شود. وی در ادامه گفت: افتتاح شعب جدید در شرکت های بیمه 
باید به شکل متوازن در کنار توسعه در بخش منابع انسانی و همچنین 
توسعه محصول و خدمات آنها اجرایی شود چرا که رشد متوازن تمامی 
شاخص ها و مدیریت مبتنی بر ارزش در شرکت های بیمه، خواهد 
توانست به یکپارچگی و توسعه پایدار در آنها منجر شود. وی همچنین با 
تأکید بر نقش دانش نیروی انسانی در صنعت بیمه افزود: آینده صنعت 
بیمه را مهارت و دانش کارکنان آن رقم خواهد زد. آموزش و بهسازی 
منابع انسانی با هدف سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان مزیت 
رقابتی امروز حرف اول را می زند. از مهم ترین ســرمایه گذاری های 
ما در بیمه نوین نیز آموزش و توسعه نیروی انسانی با هدف همگامی 
با تغییرات سازمانی و محیط اجتماعی است تا تک تک افراد بتوانند 

به طور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و با حفظ کارایی، اثربخشی 
حرفه ای خود را نیز افزایش دهند. حسین کریم خان زند همچنین 
در بازدید از ساختمان شعبه اصفهان شرکت بیمه نوین در دیدار با 
نمایندگان استان اصفهان بر همکاری و تعامل شعبه با شبکه فروش 
تأکید کرد و گفت: از وظایف اصلی شعب در بیمه نوین فراهم آوردن 
بســتر و فضایی مناســب همراه با تعامل برای فعالیت و ارائه خدمات 

مناسب از سوی نمایندگان و شبکه فروش است.
نائب رئیس هیأت مدیره بیمه نوین هدف واحد در این شرکت را ارائه 
بهترین شکل از خدمات از طریق شعب و شبکه فروش دانست و از 
برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت هایی با هدف کیفی سازی خدمات 

و کاهش زمان اجرا در تمام فرایندهای این شرکت خبر داد.

گرفت نشان عالی مدیر سال ۱۴۰۰ به مدیرعامل بانک دی تعلق 
نشان عالی مدیر سال ۱۴۰۰ به برات کریمی، مدیرعامل بانک دی اعطا شد.

 در ششــمین اجالس سراســری نشــان عالی مدیر ســال که با حضور سید محمد حســینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، هادی قوامی، معاون حقوقی وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی 
نمایندگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، نشان عالی مدیر سال ۱۴۰۰ به پاس خدمات 

ارزنده در نظام بانکداری و اقتصادی کشور و مدیریت بنگاه بزرگ اقتصادی،به برات کریمی، مدیرعامل بانک دی تعلق گرفت.
از اهداف این گردهمایی می توان به انســجام و اقتدار ملی برای احیای امید در مردم، ایجاد انگیزه برای نیل به موفقیت در قشــر مدیران موفق و 
پویا، ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی و ارائه راهکارهای نوین در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، انتقال تجارب و آگاهی از عوامل موفقیت و 
شکســت مدیران و بنگاه های تولیدی و صنعتی، بررســی فرصت ها و چالش های توســعه مدیریت در چشــم انداز آینده صنعت ایران و نقش آن در 

توسعه پایدار و ارائه راهکارهای ملموس و انجام پذیر در توسعه کّمی و کیفی مدیریت جهادی اشاره کرد.

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظــر بــه اینکــه یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی بــه پــاک ثبتــی 6406 فرعــی از 4 اصلــی، مفــروز و مجزاشــده از 993 و 938 فرعــی 
ز بــه مســاحت 371.73 مترمربــع بــه نــام آقــای حجــت/ حســین زاده  ، واقــع در حــوزه ثبــت ملــک ســاوجباغ اســتان البــر از اصلــی مذکــور
فرزنــد حکمعلــی شــماره شناســنامه 1260 تاریــخ تولــد 1359/02/04 صــادره از میانــه دارای شــماره ملــی 1530481181 بــا جــز ســهم 4 
از کل ســهم 6 بعنــوان مالــک چهــار دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان باشــماره مســتند مالکیــت 16834 تاریــخ 1396/11/16 
ــرز، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 449461 ســری الــف  دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 15 شــهر هشــتگرد اســتان الب
ســال 96 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 139620331012012665 ثبــت گردیــده اســت. کــه بــه موجــب نامــه شــماره 2946 . 101 .40 
مورخــه 27/9/1400 اداره ثبــت احــوال شهرســتان ســاوجباغ نــام آقــای حجــت / حســین زاده از حجــت بــه مهــران تغییــر یافتــه اســت 
ســپس نامبــرده ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت چاپــی پــاک مــورد ثبــت 
بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد بــه مــاده 120 
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه ســند مالکیــت بــه ایــن اداره 

تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد.
ک ساوجبالغ ج نیک بین- رئیس اداره ثبت اسناد و امال ایر

مفقودی
موتــور  شــماره  NAANllFA9BK848478و  بدنــه  شــماره  بــه  1600ccســفید  پــارس  خــودروی  مالــک  بشــارتده  فــرزاد  اینجانــب 
13990006871و شــمارهرپاک 72ایــران 369ه 35 بــه علــت فقــدان اســناد فروش،تقاضــای رو نوشــت المثنــی ســند خــودروی مذکــور 
را نمــوده اســت.لذا چنانچــه احــدی ادعــای در خصــوص خــودروی فــوق دارد ظــرف مــدت ده روز بــه ادرس تهــران کیلومتــر 14جــاده 
ر اقــدام خواهــد شــد . مخصــوص کــرج شــرکت ایــران خــودرو مراجعــه نماینــد .بدیهــی اســت پــس از مهلــت مذبــور مطابــق ضوابــط مقــر

اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها پست بانک ایران در گزارشی اهم اقدامات صورت گرفته برای توانمندسازی باجه های بانکی روستایی را 
تشریح نمود که شامل؛ فعالسازی ۱۰۰۰ دستگاه صدور کارت آنی و صدور ۵7۰ هزار فقره کارت در باجه های بانکی روستایی، ایجاد دسترسی 
فعالســازی اینترنت بانک، همراه بانک و تلفنبانک برای باجه های بانکی روســتایی، ایجاد دسترســی بازاریابی صدور ضمانت نامه )فاز اول طرح 
ســفیران( در باجه های بانکی روســتایی منتخب در ۸ ماهه ســال ۱۴۰۰ اســت. بنابر این گزارش: پرداخت تعداد ۳۲.۳۵۲ فقره وام قرض الحسنه 
در قالب طرح نیکان به مبلغ ۳.۰۴۵ میلیارد ریال با نرخ ۴ درصد به جامعه روستایی، راه اندازی سرویس چکاوک در باجه های بانکی روستایی 

و واگذاری تعداد ۲.۸۰۰.۰۰۰ فقره چک ظرف ۸ ماه از دیگر اقدامات این اداره کل در همین راستا بوده است.
گفتنی اســت: افتتاح تعداد ۵۴۲ هزار فقره انواع حســاب در باجه های بانکی روســتایی در قالب طرح پست بانکی شــو در مدت ۵ ماه، نصب و 
راه اندازی تعداد ۴۱ دستگاه Cashless در باجه های بانکی روستایی و ایجاد و راه اندازی تعداد ۳۸۲ باجه بانکی جدید در روستاها ظرف مدت 

۸ ماه را می توان از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت توانمندسازی باجه های بانکی روستایی برشمرد.

گرفته برای توانمندسازی باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران اهم اقدامات صورت 
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شهردار سمنان:

شبکه فاضالب شهری سمنان تا 2 سال دیگر تکمیل می شود 
سمنان / گروه استان ها: شهردار سمنان گفت : تا 
دو سال آینده خط انتقال فاضالب شهری سمنان 
آماده بهره برداری می باشــد . ســید علی مرتضی 
نژاد شــهردار ســمنان ، با تاکید بر عزم شهرداری 
در اجرای ســریعتر پروژه تصفیه خانه فاضالب و 
شبکه فاضالب شهری سمنان گفت : اجرای پروژه 
فاضالب شهری با توجه به  موقعیت جغرافیایی شهر 
، یک ضرورت است و شورا و شهرداری آمادگی خود 

را جهــت تحقق هرچه ســریع تر این پروژه اعالم 
می کنند.مرتضی نژاد با اشــاره به واگذاری ساخت 
این پروژه به شــهرداری ســمنان در سال گذشته 
افزود : ۸۰ کیلومتر خط انتقال فاضالب شــهری 
در شهر سمنان در افق سه ساله ایجاد خواهد شد 
که تالش می شــود تا دو ســال آینده پروژه آماده 
بهره برداری باشد .وی افزود : از 7۰ کیلومتر باقی 
مانده شــبکه فاضالب شهری ، امسال لوله گذاری 

۱۰ کیلومتر از فاضالب شهری سمنان در دستور 
کار قرار دارد .شهردار سمنان گفت : پیمانکار هندی 
این پروژه ، تعهدات خود را مبنی بر رفع نواقص و بروز 
رسانی  انجام نداد که در حال حاضر این موارد توسط 
شــهرداری ســمنان در حال انجام است . مرتضی 
نژاد با اشــاره به موقعیت جغرافیایی اجرای شبکه 
فاضالب شهری سمنان که عمده در مناطق جنوب 
شهر دارای بار ترافیکی نسبتا باال و تراکم جمعیتی 

بسیاری است افزود : بدلیل رعایت حریم تاسیسات 
شهری و تراکم فراوان آن و همچنین بافت متغیر 
زمین در اکثر معابر، به طور کلی سبب کندی روند 
اجرا شــده است. شهردار سمنان خاطرنشان کرد 
: پســاب تصفیه شده تصفیه خانه فاضالب سمنان 
برای تامین آب واحدهای صنعتی  و فضای ســبز 
شهری و دیگر مصارف شهری  مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.

ک برای خانواده موکب دار عراقی  تراژدی وحشتنا

شهادت ۴ فرزندش باعث نشد از خدمت به زائرین سید الشهدا دست بکشند
۱۵ محرم ســال گذشــته بــود که یک 
تــراژدی بســیار دردناک و خیلی غمبار 
برای یک خانواده موکب دار عراقی اهل 
بصره به وقوع پیوست. خانواده الزیداوی، 
۴ فرزند نوجوان و خردســال به نام های 
لیث، حســن، رقیه و زینب داشــتند و 
همســر خانواده نیــز دو قلو باردار بود و 
خــود را آماده پذیرایی از زائرین حضرت 
ســید الشهداء سالم اهلل علیه می کردند 
که اتفاقی دردناک برای آنها در این حین 
واقع می شود. آنها تصمیم میگیرند خانه 
خــود را تمیــز کنند و فرش های خانه را 
بشــورند تا از زائرین امام حســین علیه 
الســالم پذیرایی نماینــد. فرش خانه را 
که شســت و شو می دهند، ۴ فرزند این 
خانواده با هم، فرش خیس را به پشــت 
بــام می برند کــه از آنجا آویزان کنند تا 
خشــک شود ولی متاسفانه فرش خیس 
روی کابــل برق مــی افتد و در جا هر ۴ 
فرزنــد کوچک این خانواده به دلیل برق 
گرفتی، به شــهادت می رســند. واقعه 
ای دهشــتناک و جانگدازی که در یک 
لحظه بــرای خانواده الزیداوی واقع می 
شــود که ۴ فرزند خود را در راه خدمت 
به زائرین ســید الشــهداء سالم ا... علیه 
تقدیــم میکنند و مــادر این خانه که دو 
قلو باردار بود نیز از شدت این غصه، یکی 
از دو قلوی او ســقط می شــود و در واقع 
۵ شــهید در این راه مقدس می دهند. 
امــا پدر و مادر این شــهیدان علی رغم 

شــدت این مصیب جانگداز، صبورانه با 
این حادثه مواجه می شوند و می گویند 
فرزندان ما فدای فرزندان امام حســین 
و دوباره مشــغول خدمت به زائرین سید 
الشــهدا می شوند.پدر شخصا بچه های 
خــود را کفن می کند، تابوت ها را آماده 
میکنــد و فرزندان عزیز خود را دفن می 
کند، ســپس دوباره خانــه خود را مهیا 
کنــد برای زائرین امام حســین و تا روز 
اربعین به خدمت به زوار سید الشهدا می 
پردازد. حیدر الزیداوی پدر ۴ شــهید به 
همسر خود چند روزی است به ایران سفر 

کرده اســت و مهمان ما ایرانی ها است. 
حیدر الزیداوی ۳ روز به دعوت آســتان 
قــدس رضــوی در مشــهد مهمان امام 
رئوف بود، ســپس به قائمشهر مازندران 
رفت و مهمان موکب حضرت زهرا سالم 
ا... علیها این شــهر بود که در آنجا برای 
فرزندان شــهیدش یادواره گرفتند و از 
این خانواده تجلیل کردند. بعد به تهران 
آمد و با اســتقبال مســئولین حرم شاه 
عبدالعظیم علیه الســالم واقع شــد و از 
ایشان تقدیر کردند و سپس به حرم امام 
خمینی رفتند. خانواده الزیداوی سپس 

به قم مشرف شد و مهمان حرم حضرت 
معصومه ســالم ا... علیها گردید و نشان 
فاطمی را از دست آیت ا... سعیدی تولیت 
حــرم حضرت معصومه دریافت کرد و با 
آیــت ا... جوادی آملــی از مراجع تقلید 
دیدار کرد و سپس با استقبال مسئولین 
بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت 
مواجه شد که در این دیدار حجت السالم 
و المســلمین احمدی مسئول فرهنگی 
ســتاد اربعین، قــرآن متبرک اهدایی از 
طــرف رهبر انقالب بــه همراه دو چفیه 
متبرک که مخصوص ایشــان ارســال 

شــده بود و همچنین تابلوی نقاشــی از 
تصاویر فرزندان شــهیدش را که توسط 
آقای گودرزی ترسیم شده بود به ایشان 
اهدا کردند.حیدر الزیداوی در پایان سفر 
خــود از ایران در گفتگوی کوتاهی که با 
خبرنگار روزنامه روزگار در قم داشــت، 
اظهــار داشــت: من واقعا از مســئولین 
محترم جمهوری اســالمی ایران تشکر 
می کنم به خاطر این دعوتی که از بنده 
کردند. ســفر بســیار خوبی بود و باعث 
آرامش خاطر من و همسرم گردیده است. 
واقعا زبانم عاجز اســت از اینکه چه طور 
از این عزیزان تشکر کنم ولی باز از همه 
کســانی که مقدمات این ســفر را فراهم 
نمودند و در این چند روز از ما اســتقبال 
نمودند و لطف داشــتند تشکر می کنم، 
همچنیــن از رهبر بزرگ ایران آیت اهلل 
خامنه ای به خاطر هدیه ارزشمندی که 
بــه مــا دادند که قــرآن متبرک به امضا 
خود بود، تشکر می کنم.وی افزود: قطعا 
مصیبت بزرگی اســت که در یک لحظه 
۴ عزیز خود و جگرگوشه خود را از دست 
بدهی ولی خود ســید الشــهدا سالم ا... 
علیه، داغ این مصیبت را بر ما آسان کرد 
و فرزندان من فدایی راه ایشــان شــدند.

الزیــداوی در پایــان تاکید کرد: ایران و 
عراق با هم برادر هســتند و این محبت 
امام حســین که باعث شده ما زیر پرچم 
واحد قرار بگیریم، من باز هم از دوستان 

عزیز ایرانی تشکر می کنم.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 سرپرســت شرکت توزیع برق استان 
در دیدار با دادستان سمنان:

 کنتورهای هوشمند 
ک های برق ۳ فاز   برای اشترا

 با اولویت پرمصرف ها 
نصب می شود

ســمنان / گروه اســتان ها: سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان ســمنان در دیدار 
و نشســت با دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان گفــت: کنتورهای   هوشــمند برای 
مشترکان سه فاز که چند برابر الگوی مصرف، 
از برق اســتفاده می کنند نصب می شود.سید 
محمد حسینی نژاد بیان کرد: مصرف کننده 
های پرمصرفی که الگوی مصرف باالیی دارند، 
بایــد آنهــا را کنترل و محــدود کنیم.  وی با 
عنــوان این که نصب کنتورهای هوشــمند 
ساخت داخل برای اشتراک های برق با اولویت 
پرمصرف ها، در دســتورکار این  شرکت قرار 
گرفته اســت یادآور شــد: در مرحله نخست، 
برای اشتراک های سه فاز که در استان حدود 
۵۰۰ مشــترک هستند، این  مهم اجرایی می 
گــردد و مبلغ مربوطه نیز به صورت اقســاط 
از مشــترکان اخذ می شــود. حسینی نژاد با 
اشاره به این که موضوع رمزارزها، یک پدیده 
و موضــوع نوظهوری اســت کــه با آن مواجه 
شــده ایم تصریح کــرد:  قریب پنج درصد از 
انرژی مصرفی استان در بخش رمز ارزهاست 
که سه درصد آن مربوط به انشعاب های غیر 
مجاز است.  وی خاطرنشان ساخت: بر اساس 
دســتورالعمل ابالغی و بــه منظور مدیریت 
مصرف برق و پیشــگیری از قطعی های برق 
ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه ها، تا اطالع 
بعدی برق رمزارزهای مجوز دار هم قطع شده 
است.سرپرســت شرکت توزیع برق استان به 
موضوع سرقت شبکه ها و تاسیسات توزیع برق 
توسط سارق یا سارقان اشاره نمود و اضافه کرد: 
این پدیده شوم، چالش اساسی است که عالوه 
بر ضرر و زیان هایی که به خطوط برق رسانی 
و تجهیــزات برقــی وارد می نماید، نارضایتی 
مردمی را به همراه دارد.دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز استان در این نشست بیان کرد: 
مسئله انرژی و تامین برق پایدار، برای مردم، 
تولیدکنندگان، بیمارستان ها و صنایع بسیار 
مهم اســت و خاموشــی ها و قطعی های برق، 
برای بخشهای مختلف امری دشوار محسوب 
می شــود.محمد شریف ابراهیمی با بیان این 
که در مورد رمز ارزها نگاه ها متفاوت اســت 
گفت: تحت هر شرایطی رمزارز باصرفه است 
و در ارائه مجوز برای این بخش، می بایســت 
دقت نظر بیشتری صورت پذیرد.وی با عنوان 
این که دستگاه های خدمت رسان، با استمرار 
خدمــات بــه موقع به مــردم، نقش خود را به 
بهتریــن نحو ممکن ایفــا کنند تصریح کرد: 
در اجــرای طــرح ها و برنامه های جدید، باید 
تمرکزمان به حقوق مردم باشــد و با گفتمان 
منطقــی، مــردم را در زمینه عملیاتی نمودن 
برنامه ها همراه کرد.دادستان عمومی و انقالب 
شهرســتان ســمنان همچنین یادآور شد: به 
شکلی که قانون اجازه می دهد، اقدامات الزم 
را می بایست در حوزه های مختلف انجام داد 
و در حین کار نیز دادســتانی نقش حمایتی 

خود را ایفا می نماید.

با حضور مدیر عامل شرکت شهرك های 
صنعتی استان مرکزی؛

پنجاه و نهمین جلسه شورای 
 گفت وگوی اســتان مرکزی 

تشکیل شد 
مرکزی / گروه استان ها: پنجاه ونهمین جلسه 
شورای گفت وگو استان مرکزی در محل اتاق 
بازگانی صنایع،معادن وکشــاورزی در اراک 
تشــکیل شد.در این جلسه که مخلص االئمه 
اســتاندار مرکزی و ســلطان نژاد مدیرعامل 
بورس کاالی ایران حضور داشــتند مشکالت 
واحدهای  تولیدی کوچک ومتوسط در تامین 
مواد اولیه از بورس کاال و بررسی رفع مشکالت 
و موانــع شــهرکهای صنعتی مورد بحث قرار 
گرفت.بررســی ضرورت برخــی ازواحدهای 
صنعتی مســتقر در شهرک صنعتی و بررسی 
مشکالت دستگاههای خدمت رسان از جمله 
مســائلی بود که در این جلســه مطرح گردید 
.مخلص االئمه استاندار مرکزی در این جلسه 
توجه به شــهرکهای صنعتی اســتان مرکزی 
را یکی از وظایف مهم مســئولین درحمایت 
از صنعت اســتان مرکــزی نامبرد.میرزایی 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 

مرکزی نیز در این جلسه حضور داشت.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اردبیل:

 ۶۸ درصد از اراضی ملی 
ح کاداستر   استان اردبیل با طر

سنددار شد 
اردبیل / گروه اســتان هــا: مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت:با 
اجــرای طرح ملی کاداســتر ۶۸ درصد از 
اراضی ملی اســتان اردبیل به وسعت ۶۵۲ 
هــزار هکتار تثبیت و دارای ســند مالکیت 
شــده است. محمود قلی زاده افزود: از زمان 
اجرای طرح کاداســتر از ۱۱ ســال گذشته 
تا پایان ســال ۱۳۹۸ در مجموع ۲۸7 هزار 
هکتار از اراضی ملی استان تثبیت شده بود 
که سال گذشته نیز با تثبیت ۲ هزار و ۵۰۰ 
قطعه از اراضی ملی استان به مساحت ۳۶۵ 
هزار هکتار مجموع اراضی ملی تثبیت شده 
در استان به ۶۵۲ هزار هکتار رسیده است.

وی  با بیان اینکه مســاحت اســتان اردبیل 
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است، 
اظهــار کــرد: از این مقدار ۹۵۶ هزار هکتار 
اراضی ملی، 7۵۰ هزار هکتار اراضی زراعی 
و کشــاورزی و مابقی نیز اراضی شــهری و 
روستایی است.وی با اشاره به اینکه اولویت 
اداره کل مناابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اردبیل تثبیت اراضی ملی است، بیان کرد: 
تالش می شــود تمامی اراضی ملی اســتان 
امســال شناسایی، جانمایی و با صدور سند 
تک برگی تثبیت شــود.قلی زاده  با اشاره به 
اینکه بیش از یک سوم پرونده های وارده به 
سامانه قضایی مربوط به اختالفات در حوزه 
اراضی ملی و کشاورزی  است، اضافه کرد: با 
اجرای کامل طرح کاداستر ضمن پیشگیری 
از اختالف و تشکیل پرونده قضایی از هرگونه 
تجــاوز به اراضی ملی و تصرفات غیرقانونی 
و زمین خــواری در اراضــی ملــی و دولتی 
جلوگیری خواهد شــد.قلی زاده  اظهار کرد: 
در حالی که اختالف موجود ما بین سازمان 
جهاد کشــاورزی و اداره کل منابع طبیعی 
اســتان اردبیل بر ســر مالکیت اراضی ملی 
موجب ایجاد مشــکل بــرای بهره  برداران 
کشــاورزی استان می شــد، با اجرای طرح 
ملی رفع تداخل ضمن حل مشــکل موجود 
بین ۲ سازمان دولتی، با صدور اسناد رسمی 
برای اراضی ملی و کشــاورزی در حوزه رفع 
تداخالت نیز ۴۰ هزار هکتار تفکیک اسناد 
به انجام رســیده اســت.وی مزایای طرح 
کاداســتر را در حوزه مدیریت بازار تقویت 
تجارت و عرضه و تقاضا و همچنین ارزیابی 
از نیــاز بازار را یادآور شــد و اظهار کرد: در 
حقیقــت با اجرای این طرح اراضی کشــور 
شناسنامه دار شده و برنامه ریزان به راحتی 
می توانند در جهت کشــت و زرع درســت و 
حوزه صادرات و واردات و خروج از یک نگاه 
ســنتی در این بخــش صحیح و واقع بینانه 

عمل کنند.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان اظهار کرد:

نصب ۳ دوربین رصد و پایش 
حریق در استان گلستان 

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری گلســتان با بیان این 
که ســه دوربین رصــد و پایش حریق دیگر 
در جنگل های اســتان نصب خواهد شــد، 
گفــت: در مجموع به ۲۵ دوربین برای رصد 
منایع طبیعی گلستان نیاز داریم.عبدالرحیم 
لطفی اظهارکرد: بسیاری از عرصه های منابع 
طبیعی دچار تخریب شده و در اثر سیالب و به 
مرور زمان سدهای پایین دست پر شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
افزود: برای تثبیت خاک های لسی و خندق 
ها و سکونتگاه های روستایی که در جوار آن 
ها قرار دارند، طرح هایی همچون آبخیزداری 
در حتا تمجام است.وی با بیان این که از این 
منابع آبی بومیان منطقه استفاده می کنند، 
گفت: حتی ذی نفعان هم در برخی از نقاط 
پیش قدم شــده و برای احداث بند خاکی و 
مانند آن اظهار تمایل کردند.لطفی با اشــاره 
به این که از اســتان های پیش رو در اجرای 
آبخیزداری هستیم، افزود: یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار هکتار از اراضی گلستان نیازمند اجرای 
طرح های آبخیزداری بوده که مطالعات یک 
میلیون و ۹۰ هزار هکتار در حال انجام است.

وی بــا بیــان این کــه در ۶۵۰ هزار هکتار از 
اراضی گلستان طرح آبخیزداری انجام شده 
اســت، گفت: در حال حاضر در ســطح ۳7۰ 
هزار هکتار از اراضی استان، طرح آبخیزداری 
بــا هدف کنترل فرســایش خاک و غیره در 
حــال اجرا اســت.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری گلســتان در بخش دیگری از 
سخنان خود در خصوص نصب دوربین رصد 
و پایش حریق در جنگل های گلستان گفت: 
تاکنــون ۶ دوربیــن در عرصه های جنگلی 
اســتان نصب شــده و سه دوربین جدید هم 
خریداری و به  زودی نصب خواهد شد.طبق 
گفته لطفی برای رصد جنگل های گلستان 

۲۵ دوربین نیاز است.

استانها 6
خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس اداره گاز منطقه یک شهرستان 
گرگان ازساخت بای پاس ایستگاهای تقلیل فشار شهرستان گرگان 
خبر داد.سیدجوادموســوی رئیس اداره گازمنطقه یک شهرستان 
گرگان دراین خصوص گفت:باتوجه به افت فشــارگاز در زمســتان 
گذشته و به منظور مرتفع شدن مشکالت مربوطه ، ضرورت ساخت 
بای پاس ایستگاه های تقلیل فشارگازCGS   برای  مسیرهایی که  
فاقد آن هستند از طرف اداره گاز منطقه پیشنهاد گردید که پیرو 
موافقت انجام شــده، عملیات طراحی ، ســاخت و اجرای مسیر در 
دســتور کاراین اداره قرار گرفت. وی افزود: درهمین رابطه نقشــه 
اولیــه ســاخت بــای پاس در اختیار طراح  قــرار گرفت که پس از 
بازدید انجام شــده  توســط کارشناســان ابزار دقیق بهمراه طراح 

مربوطه از ایســتگاه هایCGS  ، نقشــه های تهیه شــده اصالح و 
نهایی شــده و دراختیارشرکت مجری)ایمن بنای سپهرهیرکان(

قرار گرفت.رئیس اداره گازمنطقه یک مرکز استان گلستان اظهار 
داشــت:در ادامه پس ازآماده شــدن قطعات بای پاس ایستگاه های 
گاز گــرگان و زنگیــان ،کارمونتــاژ و نصب آنها برنامه ریزی شــد 
که با توجه به شــروع فصل ســرما جهت ازســرویس خارج کردن 
ایستگاه های فوق باهماهنگی ادارات گاز شهرهای کردکوی وآق قال 
وتقویت فشار ازمسیرهای ذکر شده، بای پاس ایستگاه های گرگان 
وزنگیان طی ســه روزکاری نصب و درســرویس قرار گرفت،ضمن 
اینکه مراحل ســاخت و نصب بای پاس ایســتگاه های گازعلی آباد 

کنارشهر،سرخنکالته ومیرمحله نیز در دست انجام است.

رئیس اداره گاز منطقه یک شهرستان گرگان خبر داد؛

گرگان  ساخت بای پاس ایستگاه های تقلیل فشار در شهرستان 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی عنوان کرد؛

گاز استان خراسان رضوی ارتقای فرهنگ HSE با محوریت خالقیت در شرکت 
مشــهد / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: هدف 
گذاری گاز خراسان رضوی ارتقا و توسعه فرهنگ HSE با محوریت 
خالقیت است.حســن افتخاری در آیین افتتاحیه ارزیابی شــرکت 
گاز خراسان رضوی برای حضور در جشنواره نشان تعالی HSE که 
با حضور ارزیابان و تیم رهبری این شــرکت در محل ســالن تعالی 
اداره مرکزی برگزار شد اظهار کرد: ارزیابی فرصتی برای یادگیری 
فردی و سازمانی است و باید از این فرصت برای طی مسیر تعالی و 
برداشــتن گام های رو به جلو اســتفاده کنیم.وی با بیان این مطلب 
که خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار کیلومتر مربع و شش و نیم میلیون 
نفر دومین اســتان کشــور از نظر جمعیتی است گفت: دو میلیون و 
۵۰۰ هزار مشــترک گاز در اســتان وجود دارد. تعداد مشترک گاز 
در شهرســتان مشــهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک است که به 
تنهایی از تعداد مشــترکین ۲۵ استان کشور بیشتر است.افتخاری 
ادامه داد: در حال حاضر تعداد روســتاهای گازدار خراســان رضوی 
به حدود ۲۵۰۰ روســتا افزایش یافته و برای ســال جاری گازرسانی 
به بیشترین تعداد واحد تولیدی و صنعتی در استان خراسان رضوی 
هدفگذاری شــده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: شرکت 

گاز خراسان رضوی ارزیابی و توسعه فرهنگ HSE را از سال ۱۳۹۶ 
آغاز نموده و  تاکنون با یک رشــد منطقی در ســال های ۹7 و ۹۸ 
و ۹۹ این مهم را ادامه داده اســت. هدف گذاری خراســان رضوی 
ارتقای HSE با محوریت خالقیت اســت.وی ادامه داد: شــرکت گاز 
خراســان رضــوی در حوزه تولید نــرم افزارهای مرتبط با HSE نیز 
اقدامــات موثــری را انجــام داده که از آن جمله می توان به نرم افزار

HSE پیمانکاران، بازرســی HSE، ســالمت و لوازم استحفاظی، نرم 
افزار CM و نرم افزار PM اشاره کرد که ۱۰۰ درصد در داخل سازمان 
تولید شــده اســت.وی تصریح کرد: این شرکت در حوزه پژوهش و 
فناوری هم اقدامات اثربخشــی با محوریت نگاه به HSE انجام داده 
که می توان به ارزیابی ریســک های HSE و ریســک های امنیتی، 
صداگیر و طراحی اکوســتیکی ایستگاهها، تعیین میزان انتشار گاز 
طبیعی و ضرایب انتشار، بوزدایی از بشکه های خالی ادرانت با ازن، 
شناســایی پیامدهای محیط زیســتی ناشی از آتش سوزی ادرانت، 
اســتفاده از جاذبه های نانو ســاختار در ریزش ادرانت، شناسایی و 
ارزیابی چرخه عمر محیط زیستی و ارزیابی و ممیزی سامانه اعالن 
و اطفای حریق اشــاره کرد.افتخاری به موضوع همه گیری ویروس 
کرونا در چند سال گذشته هم اشاره کرد و افزود: شرکت گاز خراسان 
رضوی در همین راســتا با تدوین چندین دســتورالعمل با محوریت 
خدمت رســانی سالمت محور در شرایط کاری مختلف شرکت گاز 
اقدام کرده اســت.گفتنی است، فرآیند ارزیابی شرکت گاز خراسان 
رضوی برای حضور در جایزه نشان تعالی HSE  به مدت سه روز در 

تاریخ های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ انجام شد.
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کوتاه از جامعه

وضعیت داروی بیماران نادر به مرز خطر رسیده است؛

رنج بیماران در سایه کمبود دارو
کمبود دارویی در ایران به گفته بسیاری از 
مقامات دارویی به بیش از ۱۵۰ قلم و گاه تا 
۵۰۰ رسیده است. روزی نیست که در توئیتر 
یا کانال ها و گروه های واتســاپی و تلگرامی 
عکسی از یک دارو وایرال نشود که بیماری 
بــه آن نیــاز دارد، اما در هیــچ داروخانه ای 
پیــدا نمی شــود.برخی از دارو ها اگر زمانی 
در داروخانه هــای عمومی و خصوصی پیدا 
نمی شد، حتما در داروخانه هایی مانند ۱۳ 
آبان، هالل احمر یا ۲۹ فروردین پیدا می شد، 
امــا موجودی این داروخانه ها نیز کم کم در 
حال خالی شدن است. از سوی دیگر اگر هم 
دارویی گیر بیاید قیمت آن به قیمت خون 
آدمیزاد رســیده است. این موضوع وضعیت 
خطرناکی را برای بسیاری از بیماران از جمله 
بیماران خاص و بیماران نادر به وجود آورده 

است.

کمبود داروی بیماران تاالسمی
کمبود داروی بیماران تاالســمی به مرحله 
بحرانی رسیده است. به گفته یونس عرب، 
عضو هیئت مدیره انجمن تاالســمی ایران 
این مشکل از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده 
اســت چــرا که هیچ قلــم دارویی که برای 
این بیماران اســت وارد کشــور نشده است 
مگر ۳۰۰ ویال داروی تقلبی که مشــکالت 
بسیاری را برای این بیماران به وجود آورده 
اســت.عرب با اشــاره به پیامد های مرگبار 
کمبــود داروی بیماران تاالســمی، گفت: 
خواسته مشخص بیماران تاالسمی تأمین 
داروی مــورد نیاز اعــم از خارجی و داخلی 
است. بر اساس قانون، دسترسی به دارو حق 
بیماران اســت و چیزی خارج از این حق از 
وزارت بهداشت مطالبه نکرده ایم.وی کمبود 
دارو را موجــب گرایــش بیماران به مصرف 
دارو هــای قاچاق و تقلبی دانســت و گفت: 
معلوم نیســت این دارو های قاچاق از کجا 
به دست بیماران می رسد؛ ممکن است این 
دارو از طریق واسطه هایی که در ناصرخسرو 
و برخی شــهر های بزرگ فعالیت می کنند، 

توزیع شود.وی در خصوص مشکالت موجود 
بیماران تاالســمی برای تأمین داروی مورد 
نیاز، گفت: استفاده از دارو های تاریخ مصرف 
گذشــته و بدون نام و نشان خارجی یکی از 
چالش های پیش روی بیماران است که این 
دارو ها از کشور های همجوار و یکی دو سال 
پس از گذشت تاریخ انقضا به دست بیماران 
می رسد و معلوم نیست این دارو ها در آینده 
چه بر ســر بیماران می آورد.به گفته عرب، 
مرگ و میر بیماران به شدت افزایش یافته 
است و از اردیبهشت ماه ۱۳۹7 تاکنون ۵۳۸ 
بیمار تاالسمی فوت کرده اند، البته درست 
است که بخشی از مشکالت واردات دارو به 
دلیل تحریم هاست، اما وزارت بهداشت باید 
برای تأمین داروی مورد نیاز بیماران خاص 

نیز در این شرایط فکری کند.

اعتراض و تجمع بیماران تاالسمی
از طرفی کمبود داروی دیســفرال و جیدیو 
ایــن روزها موجب اعتراض و ســردرگمی 
بیشــتر بیماران تاالســمی شده است.این 
دارو کــه یــک داروی خارجی اســت برای 

دفــع آهن اضافــی از بدن بیماران مبتال به 
تاالســمی تجویز می شود. حیدر محمدی، 
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو در 
مــورد دالیل کمبــود این دارو، گفت: علت 
وارد نکردن نمونه خارجی داروی دســفرال 
این است که شرکت سوئیسی تولید کننده 
اعالم کرده اســت که این دارو را فقط برای 
ایران و عراق تولید می کنیم و همه دنیا نمونه 
تزریقی این دارو را کنار گذاشته اند.وی افزود: 
البته مشکالت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو 
در کمبود داروی بیماران تاالسمی هم دیده 
می شود. ارزی که برای انتقال ماده اولیه این 
دارو اســتفاده شد مربوط به ارز اروپا بود که 
ما منبع نداشتیم و به زودی قرص خوراکی 
همان برند خارجی در کشــور تولید خواهد 

شد.

وضعیت داروی بیماران تاالسمی نگران 
کننده شده است

حمیدرضــا ادراکــی، مدیرعامل بنیاد 
بیماری هــای نادر نیز در رابطه با کمبود 
داروی ایــن بیماران، گفت: این کمبود ها 

جدید نیســت و از قبل هم وجود داشته 
اســت و هنوز هم وجــود دارد، اما آنچه 
در حــال حاضر به صــورت جدی نگران 
کننده اســت وضعیــت داروی بیماران 
تاالســمی اســت.وی افزود: تا یک هفته 
قبل هم موضوع داروی بیماران اس ام ای 
مطــرح بود که دیدیــم در نهایت رئیس 
جمهوری دســتورات مهمی برای تأمین 
داروی ایــن بیمــاران صادر کــرد. این 
کمبود تأثیر زیادی را بر روند درمان آنها 
گذاشته است و امیدوارم هرچه زودتر این 
موضوع برای آنها برطرف شــود.ادراکی 
اظهار کرد: بر اســاس شــنیده های ما دو 
مســأله عدم تأثیرگذاری داروی ایرانی و 
ایجاد مشــکالت برای برخی بیماران در 
مقابــل نمونه خارجی آن و دیگری عدم 
تخصیــص ارز برای خرید این دارو ها این 
مشکالت را به وجود آورده است، در حالی 
که در روز های گذشته ارز برای خرید دارو 
اختصــاص پیدا کرد و امیدواریم هر چه 
زودتر فکری به حال این بیماران شــده و 
بیشتر از این سالمتی آن ها به خطر نیفتد.

کتور ۹ هموفیلی ها هم در رنج فا
این تنها بیماران تاالســمی نیستند که از 
کمبــود داروی خود رنج می برند. بیماران 
هموفیلی نیز در تأمین فاکتور ۹ به مشکل 
برخورده انــد. احمد قویــل، عضو مجمع 
عمومی کانــون هموفیلی نیز اظهار کرد: 
حدود یک ماهی می شــود که این دارو به 
شدت در بازار دچار کمبود شده است.وی 
افزود: دلیل کمبود این دارو نوع قرارداد ها و 
شکل های خریدی است که برای تأمین آن 
پیش بینی شده است. این دارو از پالسمایی 
تولید می شــود که سازمان انتقال خون و 
شــرکت های تولید کننده پالسما به خارج 
از کشــور می فرستد. برنامه ریزی درستی 
بــرای تأمین ارز خریــد دوباره این داروی 
مشــتق از ارز صورت نگرفته اســت. ایران 
پالسما را به یک شرکت آلمانی می فروشد 
و پول آن را نیز می گیرد.اما نتیجه شــکل 
قرارداد نادرســت با این شرکت آلمانی این 
اســت که ارز این دارو تأمین نشــده و دارو 
در گمــرک می ماند و آنقــدر می ماند که 
تاریــخ مصرف آن تمام می شــود و جالب 
توجــه این اســت که پالســمای ایرانی و 
پالســمایی که از شــرکت های خصوصی 
تأمین می شــود، جشــن خودکفایی آن 
زمانی مرضیه دســتجردی وزیر بهداشت 
بــرای تولید داروی فاکتــور ۸ و فاکتور ۹ 
بیماران هموفیلی گرفته شــده است یعنی 
اینکه این پالســما که به آلمان فرســتاده 
می شــود برای بیماران هموفیلی کفایت 
می کند.قویدل ادامه داد: این داروی مشتق 
از پالسمای ایرانی بهترین دارویی است که 
می تواند برای بیماران ایرانی قابل استفاده 
است. چرا که از خون ایرانی گرفته شده با 
ژنوم و ژنتیک بیماران ایرانی مطابقت دارد 
و حساســیت سایر دارو ها را ندارد، اما هیچ 
برنامه درستی برای تأمین واردات و خرید 
آن وجــود نــدارد و در حالی که دارو های 
ساخته شده از پالسمای ایرانیان در آلمان 
خاک می خورد بیماران ایرانی دارو ندارند.

7جامعه
یک عضو کمیسیون بهداشت:

دورکاری برگردد
یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و 
درمــان مجلس اظهار کرد: متاســفانه 
واکســن های موجود در مقابل اُمیکرون 
کارایی آنچنانی را ندارد؛ البته شــرکت 
برکت می تواند واکســنی برای مقابله با 
اُمیکــرون تولید کند و چنین توانایی را 
دارد؛ امیدواریم برکت با ســرعت عمل 
وارد شــده و واکســنی بــرای مقابله با 
اُمیکرون تولیــد کند.همایون وضعیت 
قرمز قرار ندارد اما اُمیکرون وارد کشــور 
شــده و تا دو هفته دیگر تبدیل به سویه 
غالب می شود و این اجتناب ناپذیر است 
ســامه یح  با تاکید بر لزوم پروتکل های 
بهداشــتی، گفت: مردم باید از ماسک و 
مواد ضد عفونی کننده اســتفاده کرده 
و فاصلــه اجتماعی را رعایت کنند. باید 
اقدامات الزم برای جلوگیری از انتشــار 
خیلی زیاد سویه اُمیکرون صورت گیرد 
تا باز به شــرایط قبلی دچار نشویم.وی 
گفــت: الزم اســت دولت محدودیت ها 
را دوبــاره اعمــال کند کــه از جمله آن 
برگشــت دورکاری و بســتن پاساژها و 
رستوران ها و جلوگیری از انجام تجمع 
هــا و یک قرنطینه کامل اســت.در این 
شــرایط باید از حضور دانش آموزان در 
مــدارس جلوگیری کــرده و آموزش به 

صورت حضوری نباشد.

معاون درمان وزارت بهداشت:

بیمارستان های اومیکرون 
مشخص شدند

معاون درمان وزارت بهداشــت از تعیین 
دو بیمارستان در هر استان برای پذیرش 
بیماران مبتال به کرونا و سویه اومیکرون 
در کشــور خبر داد.قاسم جان بابایی در 
این باره گفت: در فاز اول فعاًل یک تا دو 
بیمارســتان در هر استان برای بیماران 
کرونایی و سویه اومیکرون در نظر گرفته 
شده است، در فاز اول حدود ۸ هزار تخت 
بیمارستانی را برای بیماران کرونایی در 
نظــر گرفته ایــم که اگر الزم شــد، این 
تعداد افزایــش خواهد یافت.وی افزود: 
بیمارستان هایی که برای کرونا مشخص 
شده اند، اختصاصی این بیماران خواهند 

بود.

    شرایط ثبت نام آزمون 
جذب عمومی تصدی 
منصب قضاء اعالم شد

معاونــت منابع انســانی قــوه قضاییه 
اطالعیه آزمــون جذب عمومی تصدی 
منصب قضاء سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد. این 
اطالعیه به این شرح است: بدین وسیله 
بــه اطالع کلیه داوطلبان دانشــگاهی و 
حوزوی متقاضی ثبت نام و شــرکت در 
آزمون اســتخدامی تصدی منصب قضاء 
در ســال ۱۴۰۰ می رســاند، ثبت نام در 
ایــن آزمون منحصراً به صورت اینترنتی 
از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی: www.sanjesh.org از 
روز یکشــنبه مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ آغاز 
و در روز شــنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۱۴۰۰ 
پایــان می پذیرد؛ لــذا کلیه متقاضیان، 
ضــرورت دارد کــه در مهلــت در نظر 
گرفته شــده و پس از مطالعه شــرایط و 
ضوابــط عمومــی و اختصاصی آزمون و 
فراهــم نمودن مدارک و اطالعات مورد 
نیاز ثبت نام، نسبت به ثبت نام در آزمون 

فوق اقدام کنند. 

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد:

 امتحانات پایان ترم 
 در مقاطع کاردانی 

و کارشناسی مجازی است
مدیــر کل روابط عمومی دانشــگاه آزاد 
اظهار کرد: با توجه به شناســایی سویه 
جدید کرونا در کشــور براساس تصمیم 
هیات رئیسه، امتحانات مقاطع کاردانی 
و کارشناسی تمامی واحدهای دانشگاه 
آزاد به صورت مجازی برگزار می شــود.
رضــا همدانچی افزود: در خصوص نحوه 
برگزاری امتحانات دانشــجویان ارشد و 
دکتــری هنوز تصمیم گیری نشــده اما 
بــه زودی در این زمینه اطالع رســانی 
خواهد شــد. وی تاکیــد کرد: امتحانات 
دانشــجویان گروه پزشــکی و آن دسته 
از دانشــجویانی کــه امتحــان عملی و 
آزمایشگاهی دارند، به صورت حضوری 

برگزار خواهد شد.

هشدار؛ کوه بروید می میرید

 ارتفاعات 
بوی مرگ می دهند

عصر پنج شنبه هفته گذشته بود که یک 
تیــم ۱۰ نفــره طبیعت گرد در ارتفاعات 
دیزین گرفتار شــدند، هر لحظه کوالک 
بیشــتر می شــد و اعضای این گروه راه را 
گم کردند. اوضاع هر لحظه وخیم می شد 
و هیچ راهی برای برگشت وجود نداشت.
ســرگروه تصمیم می گیــرد از نیرو های 
امــدادی کمــک بخواهد بــرای همین 
خیلی زود با هالل احمر تماس می گیرد 
و درخواســت کمــک می کند.چهار تیم 
امداد کوهســتان البرز به ارتفاعات رفتند 
و ۶ نفــر را در همــان شــب نجات دادند، 
امــا خبــر این بود که اعضای نجات یافته 
از ســقوط یک عضو تیم و رفتن ســه نفر 
دیگر به دنبال او در ســرمای اســتخوان 
سوز کوهستان خبر دادند.تیم های امداد 
باالخره بعد از ســاعاتی در بامداد جمعه 
ســه نفر را زنده پیدا کردند، ولی خبری 
از عضو ســقوط کرده نبود.سرانجام مرد 
ســقوط کرده پیدا شــد که مشخص شد 
جان خود را از دســت داده است.هر سال 
با شــروع آغاز بارش برف تیم های آماتور 
و حرفه ای کوهنوردی بسته به تجهیزات 
و تجربــه به ارتفاعات می روند. تیم هایی 
کــه عمدتا به دلیل گرفتاری در کوالک، 
سرمای زیاد و گاهی بهمن گرفتار شده و 
همیشه تیمی که به ارتفاعات صعود کرده 
است کامل بازنمی گردد. با شروع زمستان 
و از اوایــل دی مــاه صعود های تیم ها به 
ارتفاعات زیاد می شــود و همین موضوع 
باعث افزایش حوادث کوهستان می شود. 
دو حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات تهران 
در ســال گذشته و حادثه مرگبار ریزش 
بهمن قله کول جنو از جمله این حوادث 
بود.هالل احمر بر اســاس آمار می گوید 
که حوادث کوهســتان در ســال ۱۴۰۰ 
افزایــش یافته و میزان تماس افراد برای 
امدادرســانی در ارتفاعات زیاد شده است 
و در صورت بارش برف مناسب و افزایش 
صعود باید منتظر حوادث بیشــتر باشیم.
ســازمان هواشناسی با صدور اطالعیه ای 
بــرای رفتــن به ارتفاعات هشــدار داد و 
اعــالم کــرد در ســه روز پایانی هفته در 
ارتفاعات شاهد بارش شدید برف خواهیم 
بود و همین موضوع می تواند باعث شــود 
تــا افراد در ارتفاعات گرفتار شــوند. این 
افــراد در ایــن روز ها از رفتن به ارتفاعات 
خودداری کنند.در همین حال مدیریت 
بحران استان تهران صعود به ارتفاعات را 
ممنوع اعالم کرد و از کوهنوردان خواست 
آخر هفته به ارتفاعات نروند.جالل ملکی، 
ســخنگوی سازمان آتش نشانی در مورد 
آمادگی این ســازمان برای روز های آخر 
هفتــه، گفت: ارتفاعات تهران میان آتش 
نشــانی و هالل احمر تقســیم شده است 
و آتش نشــانی مســئول امدادرسانی در 
ارتفاعات توچال اســت. در آخر هفته ها 
تیم امداد و نجات کوهستان در ارتفاعات 
شمال تهران مستقر می شود و در صورت 
نیاز کار امدادرسانی را انجام می دهند.وی 
افزود: به کوهنوردان توصیه می کنیم که 
به هشــدار های هواشناسی دقت کرده و 
بعد به ارتفاعات صعود کنند. افراد آماتور 
بهتر است در روز های سرد و زمان بارش 
به اتفاعات نروند. در صورت بروز مشــکل 
هم می توانند با شماره ۱۲۵ آتش نشانی 
و ۱۱۲ هــالل احمــر تماس بگیرند تا به 
آن ها امدادرســانی شود.به گفته ملکی، 
متاســفانه افــراد بــدون تجهیــزات به 
ارتفاعــات باال صعــود می کنند که این 
موضوع خطرناک اســت و می تواند باعث 
ایجاد مشکالت برای آنها شود.مهدی ولی 
پور، رئیس ســازمان امداد و نجات هالل 
احمر نیز با بیان اینکه نباید در آخر هفته 
و در زمان هشدار ها به ارتفاعات باال و قلل 
برف گیر صعود کرد، گفت: تیم های امداد 
کوهستان هالل احمر آماده هستند تا در 
صورت بروز حوادث امدادرسانی کنند، اما 
این دلیل نمی شود افراد بدون تخصص و در 
صورت بروز خطر حتی تیم های حرفه ای 
به ارتفاعات صعود کنند. با توجه به اینکه 
آخــر هفته در بیشــتر نقاط بارش داریم، 
بهتر است افراد در این روز ها صعود نکرده 
و حضور در ارتفاعات را به روز هایی با شرایط 
بهتر موکول کنند.وی با اشــاره به اینکه 
بیشتر حوادث کوهستان در ارتفاعات بیش 
از دو هــزار متــر رخ می دهد، افزود: افراد 
بــه هیچ وجه بــه صورت انفرادی اقدام به 
صعــود نکننــد و حتما با افراد زبده و چند 
نفره بــه ارتفاعات بروند تا درصورت بروز 
مشــکل بتوانند به یکدیگر کمک کرده و 
از تیم های امــدادی کمک بگیرند.وی از 
افزایش حوادث کوهستان خبر داد و گفت: 
عملیات های ما در کوهســتان به ویژه در 
تابســتان افزایش یافته بود که امیدواریم 
در زمســتان با همکاری کوهنوردان این 

آمار کاهشی شود.

خبر ویژه

وزیر بهداشت درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه های علوم پزشکی، 
گفت: دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی باید در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
حضور فیزیکی داشته باشند.حتی در دوران کرونا هم که بیماری شدت داشت، 
فیلدهای بالینی دانشگاه های علوم پزشکی حضوری بوده اند و دانشجویان پزشکی، 
پرســتاری، دندانپزشــکی و... به شــیوه حضوری در کالس های درس شــرکت 
می کردند.بهرام عین اللهی افزود: در سال جاری از مهر شاهد حضور دانشجویان 
علوم پزشکی در کالس های درس هستیم، بنابراین از آن جایی که آموزش این 
دسته از افراد حضوری بوده امتحاناتشان هم به همان شیوه برگزار خواهد شد.وی 

گفت: آموزش در دوران کرونا صدمات جدی به دانشــگاه ها و دانشــجویان وارد 
کرد، چراکه دانش آموزان و دانشجویان به شیوه مجازی آموزش می دیدند که در 
این صورت الزم اســت تا به ســرعت شرایط را به سمت وضعیت عادی برگردانیم 
تا فارغ التحصیالن بتوانند سالمت مردم را تامین کنند.وی افزود: از آن جایی که 
امتحانات پایان ترم دانشگاه های علوم پزشکی حضوری است و اومیکرون هم به 
تازگی وارد کشور شده، بنابراین با تدوین اصول بهداشتی دانشجویان را وادار به 
رعایت کرده و همچنین دانشگاه ها را موظف به برگزاری امتحانات پایان ترم در 

فضاهای بازتر سالن های دانشگاه ها می کنیم.

بر طبق دستور وزیر بهداشت؛

امتحانات پایان ترم دانشگاه های علوم پزشکی حضوری است

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:

غ التحصیالن دانشگاهی هستند کشور فار ۴۰ درصد بیکاران 
خیرالدیــن، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم 
گفــت: گفتمــان پایه های کشــور باید گفتمان 
پیشــرفت علــم و فناوری باشــد و وزارت علوم 
روی این مســئله در جهت فرهنگ ســازی حوزه 
فناوری تاکید دارد.خیرالدین افزود: شرکت های 
دانــش بنیان یکــی از بهترین مفاخر و موثر ترین 
مولفه های اقتصاد مقاومتی هســتند.خیرالدین 
تصریــح کــرد: ایجاد معاونت فناوری و نوآوری از 
برنامه های پیشنهادی وزیر علوم در مجلس بود و 
توانستیم در کوتاه مدت این معاونت را ایجاد کنیم 

تا بتوانیم باعث ارتقای شــاخص های شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری شــویم.او 
اضافه کرد: با ایجاد معاونت باید بتوانیم بســتری 
مناســب بــرای نخبگان علمی ایجــاد کنیم و به 
گســترش آنها بپردازیم، این موضوع باید تکمیل 
اکوسیســتم فناوری را به همراه داشته باشد.وی 
افزود: رتبه ۱۶ تولید علم در جهان و رتبه یک تولید 
علم در منطقه را داریم که نشــان دهنده سرمایه 
گذاری خوب کشــور در تحقیقات بنیادی است و 
بایــد بــه صیانت و حفظ و ارتقای آن ها بپردازیم.

وی گفــت: در بحث نوآوری و فناوری رتبه ۹۵ را 
داشته ایم که اکنون به رتبه 7۱ دست یافته ایم.

در شاخص نوآوری رتبه ۶۰ام را داریم که در سال 
۲۰۱۴ شــاخص جهانی نوآوری ایران عدد ۱۲۰ 
بوده است؛ در این زمینه ابتدای کار هستیم و باید 
رتبه ها را ارتقا دهیم.او گفت: بحث فناوری برای 
وزارت علوم بسیار مهم است چرا که نشان می دهد 
در چــه زمینــه ای باید کار کنیم تا مانند ســتاد 
نانو در جهان شــاخص شــویم. بیش از ۴۰ درصد 
بیکاران کشــور را فارغ التحصیالن دانشــگاهی 

تشــکیل می دهند در مقابل، دانشــجویانی که 
مهــارت آموزی کردند ماننــد دانش آموختگان 
فنــی و حرفه ای و علمــی کاربردی، اکثرا جذب 
کار شــده اند.وی گفت: حــدود ۵۰ درصد فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی وارد شرکت های دانش 
بنیان شده اند که باید در شغل و حرفه مرز جدیدی 
را خلق کنند و اســتاندارد های موجود در حرفه 
خــود را ارتقا دهند. کارآفرینی برای وزارت علوم 
به ویژه در حوزه فرهنگ سازی و هدایت شغلی، 

بسیار مهم است.

رئیس سازمان هواشناسی:

کمتر از حد نرمال است کشور ۴۰ درصد  بارش در 
رئیس سازمان هواشناسی درباره صحت اطالعات هواشناسی در سطح بین 
المللی، گفت: داده های هواشناسی کامال استاندارد هستند چرا که با جان 
مردم ارتباط دارد. سحرتاج بخش گفت: اقلیم اساسا خودش بی نظم است 
و تغییرات اقلیمی رخ داده به این بی نظمی افزوده است بنابراین بحران ها 
و مخاطرات جوی می تواند اثرات گسترده ای بر جهان بگذارد.وی درباره 
تاثیر تغییرات اقلیمی اظهار کرد: تغییرات اقلیمی تاثیرات منفی از قبیل 
افسردگی و...دارد و اگر بتوانیم این تغییرات را مدیریت کنیم می توانیم از 
بروز این مخاطرات نیز پیشگیری کنیم. وی در مورد وظایف این سازمان 
در قانون هوای پاک، گفت: در قانون هوای پاک حداقل ۱۲ سازمان کشور 

دخالت دارند.ســازمان هواشناســی در این قانون سه چهار وظیفه بیشتر 
ندارد که مهم ترین آن پیش بینی الودگی است که محیط زیست داده های 
سیاهه انتشار  را تولید و در اختیار سازمان هواشناسی قرار  می دهد تا با 
مدل های مرتبط آلودگی و هواشناسی تطبیق دهد.وی درباره میزان تاثیر  
سوخت ها بر آلودگی هوا، اظهار کرد: بر اساس نقل قول ها منابع متحرک 
آالینده های بیشتری نسبت به منابع ساکن دارند و از آن جایی که منابع 
متحرک الودگی بیشــتری تولید می کنند، تاثیر بیشتری بر آلودگی هوا 
مــی گذارند.تاج بخش درباره خشکســالی و جبران کمبود آب به کمک 
بارندگی های  پاییز و زمستان، گفت: مسئله خشکسالی یک پدیده خزنده 

و چند وجهی است مثل خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی.
وی افزود: حوزه آب به دو حوزه آب های ســطحی و آب های زیرســطحی 
تقســیم می شــود. خشکسالی همیشه در کشور بوده است و اگر ۱۰ سال 
دیگر هم باران ببارد، چون به میزان باالیی بهره برداری کرده ایم، نمی توانیم 
آب ها را جمع کنیم. درباره خشکسالی هواشناسی ما به لحاظ بارندگی در 
حدود۴۰ درصد زیر حد نرمال هستیم و اگر توسط بارندگی های زمستان 
این ۴۰درصد تامین شود، باز هم ما دچار خشکسالی کشاورزی هستیم.

وی افزود: از همین االن هم دیر نیست ابتکارهای بسیاری است تا بتوانیم 
آب را در این سرزمین مدیریت کنیم.
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 گنبد علویان همدان
 بنای پر نقش و نگار سلجوقی

سرگذشت ایران با نام همدان گره خورده است و به هر 
کجای تاریخ که بنگریم، این شــهر چون الماسی در آن 
می درخشــد. شــهر همدان از حدود ۳ هزار سال پیش، 
همزمان با استقرار مادها و بر تخت نشستن اولین پادشاه 
ماد یعنی دیاکو، تا به امروز، امپراتوری ها، شاهان و مردمان 
بسیاری را به خود دیده است. مردمانی که هر یک، بناهایی 
در این سرزمین ساختند و به زندگی و حکومت در آن 
پرداختند. بناهایی که برخی از آن ها تا به امروز هم باقی 
مانده اســت. این آثار تاریخی کهن، همدان را به یکی از 
قطب های مهم گردشــگری ایران تبدیل کرده و سبب 
شده هر ساله گردشگران خارجی و داخلی زیادی از آن 
دیدن کنند. امروز به سراغ گنبد علویان همدان می رویم.

موقعیت مکانی گنبد علویان
ساختمان تاریخی گنبد علویان در شمال غرب همدان، 
چهار باغ علویان، بلوار علویان -که بین میدان امامزاده 
عبداهلل و میدان عین القضات همدانی قرار گرفته- واقع 
شده است. این بنا به تپه  باستانی هگمتانه نیز نزدیک 
بوده و در فاصله  ۸۰۰ مترِی غرب آن قرار دارد که با یک 

پیاده روی ده دقیقه ای می توانید به آنجا بروید.
در مورد تاریخچه  بنا

گنبد علویان یکی از با ارزش ترین و بهترین آثار تاریخی 
همدان به شمار می رود و در میان بناهای تاریخی ایران 
نیز اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. این سازه  قدیمی مربوط 
به دوره  اسالمی است، اما زمان دقیق احداث بنا مشخص 
نیست؛ زیرا هیچ کتیبه ای که بیان کننده  تاریخ ساخت یا 
نام سازنده  آن باشد، یافت نشده است. با این وجود، آثار 
و نشانه هایی در متون تاریخی و خود بنا وجود دارند که 
حــدس و گمان هایی را در مورد قدمت آن برمی انگیزد. 
گروهی از پژوهشــگران آن را به دوره  ســلجوقی نسبت 
می دهند و برخی دیگر این اثر تاریخی را متعلق به دوره  
ایلخانی می دانند، زیرا سبک های معماری و تزئینات رایِج 
هر دو دوره  تاریخی، در بنا دیده می شــود. اما بیشــتِر 
ســنگینی وزنه  نظرات محققان ، به ســمت اواخر دوره  

سلجوقیان و قرن ششم هجری قمری است.
متن های تاریخی آشکار می سازند که این بنا در ابتدا یک 
مسجد یا خانقاه بود، که توسط خاندان معروف علویان 
در همــدان احداث گردیــد. مدتی بعد در زیرزمین آن 
سردابه ای ایجاد شد و به آرامگاه و مقبره  بزرگان و اعضای 
این خاندان تبدیل گشــت. خاندانی که از قرن ســوم تا 
ششم هجری قمری بر شهر همدان حکمرانی می کردند.

گنبد علویان همدان در رده  بنا های آرامگاهی قرار دارد. 
گفته می شود که دو یا چند نفر از اعضای خانواده  علویان 
در آن دفن شــده اند، اما اطالعاتی در مورد هویت دقیق 

این اشخاص وجود ندارد.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید شاعر نامدار ایرانی، 
خاقانی شروانی، در یکی از ابیاتش به این گنبد اشاره کرده 

و آن را به کنایه »گنبد سبز سیه پوش« نامیده است.
هم اکنون خانواده هایی در همدان زندگی می کنند که از 
نوادگان و بازماندگان خاندان علوی هستند و هنوز هم، 

نام خانوادگی آن ها »سیه پوش« است.
گنبــد علویان همدان با ویژگی های منحصر به فردش، 
ســالیان درازیســت که مورد توجه محققان بوده است. 
این بنا در دی ماه سال ۱۳۱۰ هجری شمسی، به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و ساختمان آن طی 
دهه های اخیر، بارها تحت مرمت و نوسازی قرار گرفت.

برای حفظ و نگهداری این اثر ارزشــمند، دور تا دور آن 
توسط سازمان میراث فرهنگی همدان دیوارکشی شده 

است.
 چرا این بنای بدون گنبد 

با نام گنبد علویان شناخته می شود؟
ساختمان اولیه ی بنا، گنبدی داشت که با گذر زمان، بر 
اثــر بــاد و باران و رویدادهای طبیعی دیگر ویران گردید 
و اثری از آن باقی نماند. بنابرین کلمه ی گنبد، نشان از 
شــکل ابتدایی بنا دارد. طی مرمتی که در ســال ۱۳۱7 
انجام گرفت، سقفی از جنس چوب و به صورت شیروانی 
بر روی این بنای تاریخی ایجاد کردند. از طرف دیگر، به 
خاک سپرده شدن تعدادی از اعضای خاندان علوی در 
این آرامگاه، و مرتبه  و احترامی که سادات در میان مردم 
همدان دارند، باعث شــده که نام آن را »گنبد علویان« 

بگذارند.
معماری گنبد علویان همدان

ســازه ی آرامگاهِی گنبد علویان با معماری برجسته و 
گچ بری ها و آجرکاری های زیبا و چشم گیرش، از بناهای 
تحســین برانگیز و دیدنی دوره ی اسالمی است. اگر از 
بیرون به آن نگاه کنید، شباهت بسیار زیادی به گنبد 
سرخ مراغه )ساخته شده در سال ۵۴۲ هجری قمری( 
در استان آذربایجان شرقی دارد. تزئینات داخلی بنا نیز 
بــا طرح ها و نقش های پیچیده و زیبایش، مانند گنبد 
حیدریــه ی قزوین)مربوط به آغاز قرن ششــم هجری 
قمری( اســت. این تشــابهات نشان می دهد که گنبد 
 علویان نیز می بایست بین قرن های ۶ و 7 هجری قمری 

ساخته شده  باشد.

گردشگری

تئاتری ها از صددرصد ظرفیت سالن ها 
استفاده می کنند

قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی از لغو محدودیت 
های کرونایی خبر داد. قادر آشنا بیان کرد: وضعیت 
جســمی تماشــاگران با وارد کردن کد ملی شان در 
ســامانه از طریق استعالم از آزمایشگاه های سراسر 
کشــور بررسی می شود و در صورت اینکه نام فرد در 
لیســت واکسیناسیون کشوری وجود نداشته باشد 
امکان خرید بلیت برای او میسر نخواهد شد.مدیر کل 
هنرهای نمایشی در پایان با اشاره به اجرایی شدن این 
شیوه اظهار کرد: ما از اولین سازمان هایی هستیم که 
برای هوشمندسازی اعالم آمادگی کردیم و به امیدخدا 
در آینده بسیار نزدیک با مجموعه تئاتر شهر این طرح 
را اجرایی خواهیم کرد. چندی پیش قادر آشنا درباره 
اینکه آیا محدودیت اســتفاده از ۵۰ درصد ظرفیت 
سالن های تئاتر برداشته می شود و اجراها می توانند 
با ظرفیت ۱۰۰ درصدی روی صحنه بروند، گفته بود 
: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حال رایزنی با 
وزارت بهداشت است و گفتگوهایی در خصوص لغو 
محدودیت استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت سالن های 
تئاتر و سینما انجام شده ولی هنوز تصمیمی قطعی 

در این خصوص اتخاذ نشده است.
 اعتراِض خانواده قیصر امین پور 

به انتشار آثار جعلی  به نام این شاعر
خانواده قیصر امین پور که پیش تر نیز نسبت به انتشار 
آثار جعلی منســوب به این شاعر هشدار داده بودند، 
این بار می گویند که حتما پیگیری قضایی می کنند. 
خانــواده قیصر امین پور تاکنون بارها با جعلی اعالم 
کردن آثاری منســوب به این شــاعر فقید نسبت به 
این موضوع واکنش نشان داده اند. با این حال، آن ها 
بار دیگر در صفحه رسمی این شاعر، شعر »یک روز 
می رسد که در آغوش گیرمت/ هرگز بعید نیست، خدا 
را چه دیده ای« را که توسط صفحه ای غیررسمی به 
نام قیصر امین پور منتشــر شــده است، جعلی اعالم 
کرده و نوشته اند: »این شعر جعلی است! همراهان و 
دوستان عزیز این صفحه را لطفا مجدد ریپورت کنید. 
سال هاســت که داریم تذکر می دهیم و این صفحه 
هیــچ توجهی نمی کند.این بار حتما پیگیری قضایی 
هم خواهیم کرد.« از آثار این شاعر می توان به »تنفس 
صبــح«، »در کوچه  آفتــاب« )۱۳۶۳(، »آینه های 
ناگهــان« )۱۳7۲(، »گل هــا همــه آفتابگردانند« 
)۱۳۸۰(، »دستور زبان عشق« )۱۳۸۶(، »توفان در 
پرانتــز« )نثر ادبی(، »منظومه  ظهر روز دهم« )برای 
نوجوانان( )۱۳۶۵(، »مثل چشمه، مثل رود« )برای 
نوجوانان( )۱۳۶۸(، »بی بال پریدن« )نثر ادبی برای 

نوجوانان( و ... اشاره کرد.

 ترافیک در تهران 
رکورد زد!

با ثبت ۱7۰۰ کیلومتر مربع 
ترافیک در روز شنبه 27 
آذر ماه، رکورد ترافیک 

تهران در سال ۱4۰۰ 
شکسته شد. موضوعی 

که سوژه انتشار کارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

نگاهی به روز بلوا؛
 فتح باب مبارک شعیبی در افشای نفاق

فوق تخصص بیماری های عفونی، نســبت به عالئم سویه 
اومیکرون هشــدار داد و گفت: باید به بروز تمامی عالئم 
شــامل آبریزش، احتقان، ســرفه، گلودرد، تنگی نفس، 

سردرد، ضعف عمومی و...، حساس بود.
ایــالد علوی اظهار داشــت: خواســتگاه ایــن ویروس از 
کشــور های جنوبی قاره آفریقا بود که با ســرعت بســیار 
باال در ســایر کشــور ها شــیوع پیدا کرد و تاکنون بیش 
از ۹۰ کشــور به صورت رســمی مشــاهده ابتالء به این 

ویــروس را اعالم کرده اند. نمــودار آمار ابتالء به بیماری 
در کشــور های درگیر، موج همه گیری جدید را نشــان 
می دهد و از این رو امکان بروز طغیان بیماری در کشــور 
نیز وجود دارد.علوی در خصوص اهمیت واکسیناســیون 
برای پیشگیری از بروز موج جدید بیماری، اظهار کرد: کم 
و بیش بررسی هایی در مورد تأثیر واکسیناسیون بر کنترل 
شــیوع ســویه اومیکرون صورت گرفته است که نشان از 
اثربخشی برخی واکسن ها، البته نه به صورت بالینی بلکه 

به صورت آزمایشگاهی دارد. اما برای پاسخ به این پرسش 
که در واقعیت ایمنی زایی واکسن ها در مقابل این جهش 
چه میزان است، نیاز به مطالعات کامل تری دارد.وی عنوان 
کــرد: در حالــت کلی یکی از دالیل ضعف این ویروس در 
مقایســه با سویه های قبل، افزایش سطح ایمنی مردم به 
دنبال پوشش حداکثری واکسیناسیون یا ابتالء به کرونا 
در گذشــته اســت؛ بنابراین نباید از نقش واکسیناسیون 

به عنوان یکی از بزرگترین ابزار های مقابله غافل شد.

فوق تخصص بیماری های عفونی:

به عالئم اومیکرون حساس باشید

خبر ویژه

پرده نقره ای  عکس روز 

فرهنگ و هنر

 روز بلوا در زمان پخش در جشنواره فجر سی و هشتم 
در ســال ۹۸، خط شــکن و باشهامت ظاهر شد. کار 
شعیبی، روایتی نسبتا دقیق و البته صادقانه از نحوه  
عمل شــبکه های فساد درون-ساختاری در به دام 
انداختن و آلوده سازی انسان های سالم در سیستم 
است. در واقع »روز بلوا«، روایت تصویری این واقعیت 
اســت که هیچ »رشد ناگهانی« و هیچ صعود بدون 
زحمتی، بدون حکمت نیســت و اگر انســانی)هر 
انسانی(، دست از محاسبه ی زود به زود نفس خود، 
جایگاهش در جامعه و نســبتش با ارزش هایی که 
برایش مقدس و گرامی هســتند، بردارد و در نقش 
اجتماعی خود غرق شــود، بسیار محتمل است که 
در آینده ای نه چندان دور، انگشت حسرت به دندان 
بگزد و در آینه، به جای خود، غریبه ای مسخ شــده 
ببیند. این البته منوط به وضعیتی است که فرد در 
روند آهسته و خزنده ی استحاله، وجدان و شرافت 
خــود را گــم نکند، وگرنه نفس خود-سرزنشــی و 
حساب کشــی از خود ســالبه به انتفاء موضوع می 
شود. حاج آقا عماد)بابک حمیدیان(، روحانی »روز 
بلوا«، که تبدیل به یک ســلبریتی مذهبی شــده و 
به واسطه ی برنامه تلویزیونی خود، نوعی مرجعیت 
اخالقی برای بخشــی از جامعه پیدا کرده، بســیار 
ماهرانه و هوشمندانه توسط عوامل یک شبکه فساد 
دوره می شود و تارهای فتنه، بسیار نرم و نامحسوس 
به دور او تنیده می شود. او چنان در شیرینی شهرت و 
گرمای اعتماد مردم به شخصیت تلویزیونی خود)به 
عنوان اســتاد اخالق( غرق شده، که متوجه نیست 
چگونه مال حرام به سفره اش راه پیدا کرده و چگونه 
از رانت خویشــاوندی برای رســیدن به تنعم و رفاه 
بهره برده اســت.او البتــه قربانی ناخودآگاه یکی از 
بدترین و مرگبارترین رذیلت های اخالقی نیز شده 
و آن »غرور« اســت. در واقع، »روز بلوا« هشــداری 
صادقانه به همه کســانی است که حامالن نشان ها 
و نمادهای دین هســتند و به واســطه ی پیوند با 
ســاختارهای دینی، می تواننــد اعتماد عمومی یا 
دســت کم بخش معتقد و دینمدار جامعه را جذب 
کنند. شعیبی به این گروه هشدار می دهد که اگر " 
چون بید، بر سر ایمان خود نلرزند"، تلبیس ابلیس 
هر لحظه در کمین است و  طناب شیاطین برای به 
دام انداختن آن ها حاضر و مهیا و البته »ســقوط« 
آن ها، تنها سقوط یک شخص نیست، بلکه ضربه ای 
که از بابت فروریختن وجهه آنان به عنوان وابستگان 
و متولیان دین، به اعتقادات مردم می خورد، مرگبار 
خواهد بود.»روز بلوا« اما داســتان افول معصومیت 
و دیدگاه خوش بینانه به دیگران نیز  هست. آن چه 
که بر سر حاج آقا عماد می آید، بیش و پیش از هر 
چیــز، محصول نگاه آرمانی او به پدرزنش، حاج آقا 
امیری)داریوش ارجمند(، است که ظاهری به شدت 
عابد و موجه دارد. وقتی نقاب های نفاق و ریا از چهره 
امثــال امیــری می افتد، زندگی و جهان بینی عماد 
دیگر نمی تواند آن چیزی که بود، باقی بماند و او از 
این پس، با بینشی کامال دگرگون به دیگران خواهد 
نگریست. واقعیت تلخ ان است که از این پس، شاید 
در ذهن و باور عماد »اصل بر برائت نباشــد." با این 
حال، به قول آن ضرب المثل آمریکایی، »چیزی که 
تو را نکشــد، قوی ترت خواهد کرد«. با همه تلخی 

و رنجــی که این افــول معصومیت و خداحافظی با 
دنیای خوش خیاالنه قبلی عارض عماد می شود، او 
قطعا انســانی پخته تر و فرزانه تر و در نتیجه قوی تر 
خواهد شــد. شــعیبی به نوعی، اشــارت و ارجاعی 
ظریــف به آیاتی پرعظمــت و تکان دهنده در کالم 
اهلل مجید دارد: ای اهل ایمان! به راســتی برخی از 
همســران و فرزندانتان ]به علت بازداشــتن شما از 
اجرای فرمان های خدا و پیامبر[ دشــمن شمایند؛ 
بنابراین از ]عمل به خواســته های بی جای[ آنان 
]که مخالف احکام خداســت[ بپرهیزید، و اگر ]از 
آزار و رنجی که به شــما می دهند[ چشــم پوشــی 
کنید و سرزنش کردن آنان را ترک نمایید و از آنان 
بگذرید ]خدا هم شما را مورد الطاف بی کرانش قرار 
می دهد[؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است."و 
محققــا بدانید که شــما را اموال و فرزندان، فتنه و 
ابتالیی بیش نیســت و در حقیقت اجر عظیم نزد 
خداســت."حاج آقا عماد درست زمانی که در حال 
مزمزه کردن شــیرینی جایگاه و شهرت اجتماعی و 
تنعمات مالی است، با فتنه مال و عائله خود محکی 
ســنگین می خورد و در یک شــب، از این رو به آن 
رو می شــود.  شــعیبی بعد از سال ها تجربه آموزی و 
طبع آزمایی در سینما، درس های خود را خوب فرا 
گرفتــه و می داند که چگونه دریافت های اعتقادی 
خود را به شیوه ای غیرمستقیم و در قالب روایت)و 
نــه پیام های گل درشــت اخالقی( جامه  دراماتیک 
بپوشاند.سال هاســت کــه در ســینمای آمریکا، 
فیلم هایی ســاخته می شــود که بعضا ســر تا به 
پای سیســتم حکومتی و نهادهای وابســته به آن 
را مورد هجوم ســینمایی قرار می دهند و فســاد و 
تباهی سیســتمی را به رخ می کشــند. »سرپیکو«، 
»محرمانــه لس انجلــس«، »جــاده آرلینگتون«، 
»ســگ را بجنبــان«، »وکیل مدافع شــیطان«، 
»هفــت«، »روز تعلیم« و...تنها نمونه هایی چند از 
خیل آثار این چنینی است. شاخصه ی عام این سنخ 
آثار آن اســت که عمدتا در پایان کار، باز فردی از 
درون سیســتم وظیفه پاکسازی و تطهیر سیستم 
را بــه عهده مــی گیرد، چرا که  عقالنیتی در درون 
حلقــه ی اداره کننده هالیوود وجود دارد که اتفاقا از 
روی منفعت ســنجی، نقد درون-سیستمی را برای 
بقای خود سیســتم ضروری می داند.دست کم سه 
دهه اســت که جامعه ایرانی شــاهد ظهور، قوام و 
گســترش اقلیتی در قالب اشرافیت نوین تسبیح به 
دسِت دین فروش بوده که با عملکرد خود، همچون 
موریانه از درون سیســتم را جویده اند و بزرگ ترین 
ضربه را به دین، به مردم و به نظام وارد کردند و به 
امیدهای برخاســته از انقالب بزرگ ترین خیانت را 
روا داشــته اند. افشــاء و توصیف این اقلیت در قالب 
روایت داســتانی، نقطه شروع بسیار مطلوبی برای 
شــروع »نقد درون سیســتمی« با هدف اصالح و 
احیاء است. سالمت نفس و کاربلدی بهروز شعیبی 
ایــن ظرفیــت و قابلیــت را در او ایجاد کرده بود که 
در این زمینه خط شکنی کند و فتح بابی مبارک را 
رقــم بزنــد. و البته نباید از عقالنیت و درایت نهادی 
که از چنین پروژه ای حمایت کرد و آن را به عرصه 
رســاند، با وجود همه انتقادات بســیار جدی که به 

عملکرد آن وجود دارد، غافل شد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان در نظــر داردمناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری کلیــه عملیــات بــرق رســانی درحــوزه شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان گیــان   بشــرح جــدول بنــد 4 ازمحــل اعتبــارات عــوارض بــرق )منابــع داخلــی (شــرکت توانیــر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار 
نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس : www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت 
نــام درســایت مذکورودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــارمناقصه در ســامانه1400/10/02  مــی 

باشــد.
: شرکت توزیع نیروی برق استان گیان )سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی. گزار نشانی دستگاه مناقصه 

موضــوع مناقصــه :واگــذاری کلیــه عملیــات بــرق رســانی درحــوزه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان ازمحاعتبــارات عــوارض بــرق )منابــع داخلــی( شــرکت 
توانیر             

شرایط پرداخت : بشرح مندرج دربرگ شرایط عمومی مناقصه می باشد.  
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین قابل قبول کارفرما برابربرگ شــرایط وبه شــرح مبلغ مندرج درجدول ذیل:

ح مناقصهردیف شماره شر
مناقصه

مبلغ برآوردی
)ریال(

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیندارجاع کار

گذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق ۱  وا
۱۵۰۳.۳۹۶.۱۱2.۰۶۷2۰۰۰۰۰۵۱۰۴۰۰۰۳۸۶۱۶۹.۸۰۶.۰۰۰-۱۴۰۰املش- تجدید

گذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق سه 2  وا
۱۵۱۱.۹۵۶.۱۶۹.۵۸۳2۰۰۰۰۰۵۱۰۴۰۰۰۳۸۷۹۷.۸۱۰.۰۰۰-۱۴۰۰رشت-تجدید

گذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق ۳  وا
-تجدید ۱۵۹۴.۹۰۳.۹۱۸.۶۰۳2۰۰۰۰۰۵۱۰۴۰۰۰۳۸۸2۴۵.2۰۰.۰۰۰-۱۴۰۰رضوانشهر

گذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق ۴  وا
۱۷۱۳.۰۸۷.۴۰۳.۶۹۶2۰۰۰۰۰۵۱۰۴۰۰۰۳۸۹۱۵۴.۳۷۱.۰۰۰-۱۴۰۰صومعه سرا-تجدید

گذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق فومن۵ ۱۹۶2.۶22.۴۸۹.۳۷۶2۰۰۰۰۰۵۱۰۴۰۰۰۳۹۰۱۳۱.۱2۵.۰۰۰-۱۴۰۰وا

http://www.setadiran.ir۵- محل دریافت اسناد مناقصه: ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
۶- شرایط پیمانکاران : کلیه پیمانکاران می بایستی دارای حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.

۷-قیمت خرید اسناد: به مبلغ 500000 ریال)پانصد هزار ریال( ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی صورت می پذیرد.
۸- مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ 1400/10/02 لغایت تاریخ 1400/10/07  

۹-زمان و محل تحویل پیشنهادها: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت15:30 مورخ 1400/10/18 می باشد.
 تبصــره :پاکــت الــف شــامل تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کارعــاوه بربارگــذاری درســامانه فــوق مــی بایســت بصــورت فیزیکــی حداکثــر تــا ســاعت 15:30 

1400/10/18 تحویــل اداره دبیرخانــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان گــردد.
کات مناقصــه: پــاکات مناقصــه بــه تاریــخ 1400/10/19 رأس 09:000 حضــور شــرکت کننــدگان در مناقصــه ومطابــق بازمانبنــدی تعییــن  گشــایش پــا ۱۰- زمــان 

شــده دربــرگ شــرایط مناقصــه درســالن جلســات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان بازگشــایی مــی گــردد.
تبصره: حضور شرکت کنندگان در مناقصه   با ارائه معرفی نامه کتبی بامانع است

۱۱-  تضمین انجام تعهدات موافقتنامه : 5درصد مبلغ کل موافقتنامه به صورت تضمین معتبروقابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
۱2- پیش پرداخت موافقتنامه : 25درصدمبلع کل موافقتنامه به صورت تضمبن قابل قبول کارفرما.

13- اطاعات تماس سامانه ستادجهت کسب اطاعات بیشتروثبت نام درسامانه مذکور021-41934
گزار : 33621750-33606571- 013-33663006  ۱۴- اطالعات تماس دستگاه مناقصه 

15-  کارفرمادر قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
16- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیان( می باشد.

ح زیر مراجعه فرمایید: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شر
http://www.setadiran.ir ، http://www.gilanpdc.ir  ،  http://tender.tavanir.org.ir، http://iets.mporg.ir :  آدرس اینترنتی

                                   tadarokat@gilanpdc.ir  :  پست الکترونیکی

 نوبت اول


