
کرملین  پیچیدگی های دیدار رئیسی و پوتین در 

خبری در راه است؟
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   سفر ابراهیم رئیسی به روسیه از اهمیت زیادی بر خوردار است. پیش از این دیدارهای 
مرحوم رفســنجانی و ســیدمحمد خاتمی دســتاوردهای خوبی داشــت و این ســفر هم 
چنانچه با برنامه و اهداف درســتی باشــد امکان برد برد در آن وجود دارد. مناســبات با 

روسیه با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و امکانات صنعتی و نظامی این کشور و عضویت 
آن در شــورای امنیــت و مهمتــر از آن همســایگی ایــران، دلیلــی اســت کــه مقامات ایران، 

 | صفحه 2 روسیه را به عنوان بخش مهم دیپلماسی کشور در نظر بگیرند...

دولت در چاه تصمیمات هیجانی نیفتد

وزش نسیم آزادی ارزهای بلوکه شده
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معاون سازمان امورمالیاتی:

دریافت مالیات خودرو 
جدی شد

     معــاون ســازمان امورمالیاتــی گفــت: از 
کارخانه هــای ســازنده و یــا مونتــاژ کننــده 
در  خــودرو  واردکننــدگان  یــا  و  داخلــی 
نخســتین انتقــال بــه خریــداران مالیــات 

دریافت می شود...

سخنگوی شرکت ملی گاز خبر داد؛

افزایش ۲۰ درصدی 
گاز   مصرف 

نسبت به سال گذشته
     ســخنگوی شــرکت ملی گاز از افزایش 
۲۰ درصــدی مصــرف گاز نســبت بــه ســال 
شــرایط  در  گفــت:  و  داد  خبــر  گذشــته 
فعلــی نیازمنــد مدیریــت مصــرف از ســوی 

مشترکان هستیم...  | صفحه 4  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 تهران 
در کِف وضعیت کرونا

7

رقم جدید اقساط ماهانه 
نهضت ملی مسکن برای 
اقشار کم درآمد اعالم شد

3

نگرانی ها در مورد سویه 
 »آی اچ یو« 

بی مورد است
8

برنامه توسعه صنعت 
پتروشیمی چیست؟

4

اقتصاد سوپرمارکتی
  سعید رجبی

کارشناس اقتصادی
فرض کنید یک فرد خیرخواه 
در محلــه  ای ســعی در حل 
مشکالت محله دارد. این فرد 
در حــل معضالت اجتماعی 

محله همیشه پیش قدم می شود.
فــرد معتــادی را در محــل می شناســند و کمک 
می کننــد که اعتیادش را تــرک کند. چند جوانی 
در محــل وجــود دارند که شــغل ندارند. از طریق 
صندوق قرض الحســنه ای که توســط اهالی محل 
تاســیس شده، سرمایه ای به این جوانان به صورت 
وام تامین می شــود کــه کارگاه کوچکی راه اندازی 
کننــد یا مغــازه ای باز کنند. به چنــد نفر دیگر از 
محــل همین صندوق قرض الحســنه که منابع ان 
توســط خیرین تامین می شود، تسهیالت پرداخت 
می شــود که ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. 
برای ضمانت هم ســخت گیری خاصی نمی شــود. 
همین که وام گیرنده در محل شناخته شده است یا 
معرف داشته باشد، کفایت می کند. در این صندوق 
قرض الحســنه خیلی ســخت گیری شود، سفته از 

وام گیرنده اخذ می شود.
در ایــن محل تعدادی خانــواده نیازمند هم وجود 
دارد. همیــن فرد خیر با کمک دیگر خیرین محل، 
سبد معیشتی از سوپرمارکت محل خرید می کنند 

و درب خانه های مستمند تحویل می دهند.
اقتصــاد و بــازار در اندازه این محلــه به خوبی کار 
می کنــد. ایجاد صندوق قرض الحســنه و تامین و 
تخصیص اعتبار هیچ آســیبی به اقتصاد محله وارد 
نمی کند. برای تهیه سبد معیشتی کافیست عده ای 
افــراد خیــر هزینه ها را تقبل کنند و افزایش تقاضا 
از طرف ســوپرمارکتی محل به راحتی پاســخ داده 
می شــود. ایجاد اشــتغال و کارگاه و پرداخت وام به 
راحتی انجام می شود. تبعات تمام اقدامات اقتصادی 
که در این محله انجام شده، کامال مثبت بوده و اثر 
منفی برجا نگذاشــته است. اما در مقیاس بزرگ تر، 

قضیه کامال متفاوت است.
در مقیاس یک جامعه و یک کشــور هرکدام از این 
اقدامات تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشــت. 
برای مثال پرداخت وام و تسهیالت خوداشتغالی در 
سطح کالن اگر صرفا در پرداخت وام خالصه شود، 
عالوه بر آنکه به اشــتغالزایی ختم نمی شود، اثرات 
تورمی برجا می گذارد و بعد از مدتی بدهکاران بانکی 
را افزایش می دهد. در یک محله شناسایی افراد واجد 
شــرایط و تضمین تسهیالت به راحتی امکان پذیر 
اســت، اما در ســطح کالن اقتصادی، شناســایی و 
توانمندســازی و تربیــت کارآفرین عالوه بر اینکه 
نیاز به طراحی یک سیســتم برنامه ریزی شــده و 
همکاری و هماهنگی دســتگاه های مرتبط دارد، به 
زمان محتاج اســت و زمان موضوعی اســت که از 

حوصله سیاستمداران خارج است.
همچنین با فرض درستی انجام تمام این موارد که به 
بروکراسی ختم می شود، اثرات افزایش نقدینگی اگر 
محل تامین اعتبارات از طریق قرض از بانک مرکزی 
باشد و در غیر این صورت افزایش تقاضای کل بدون 
پاســخ از طرف عرضه کننده باز اثرات تورمی در پی 

خواهد داشت.
یا تهیه ســبد معیشــتی در حد و اندازه یک محله 
هیچ اثری بر کل اقتصاد نخواهد گذاشــت، اما تهیه 
همین سبد در مقیاس کالن قطعا افزایش قیمت ها 
را در پی دارد و اصطالحا و به قول بازاری ها، بازار را 
بهم می ریزد . از طرف چسبندگی قیمت ها موجب 
می شود بعد از فشار تقاضای کل قیمت ها به سطح 
قبلــی بــاز نگردد. در نتیجه اگر فرد نیازمند قبل از 
توزیع یارانه یا ســبد معیشتی می توانست بر فرض 
ماهــی یکبار یک کاالی معیشــتی را خرید کند با 
یک بار توزیع رایگان امکان خرید وی را در ماه های 
آینده به خاطر افزایش قیمت از وی سلب می کنیم.

بــر اســاس این نــگاه در مقیاس محله بــه اقتصاد، 
اصــل محدودیــت منابــع کامــال در تحلیل حذف 
می شــود. به اقتصاد همچون ســوپر مارکت محله 
دیده می شــود که برای هــر تقاضایی، عرضه وجود 
دارد بــدون آنکــه قیمت ها را تغییــر دهد. می توان 
با پرداخت تســهیالت تمام مشــکالت اشــتغال و 
ازدواج جوانــان محل را حل کــرد. البته در محله با 
محدودیــت خیرین مواجه هســتند، ولی در دولت 
 بانک مرکزی به مثابه خیری اســت که محدودیتی 
ندارد! نشانه های اداره کشور با نگاه اقتصاد سوپرمارکتی در 
موضع گیری ها و مصاحبه های  تصمیم گیران به راحتی 
قابل مشاهده است. از پرداخت وام های خود اشتغالی و 
پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر نوزاد گرفته 
تا توزیع بسته های معیشتی. همه از همین نگاه اقتصاد 
ســوپرمارکتی نشــات می گیرد و اثرات آن را هم در 
اقتصاد مشاهده می شود که نه تنها به بهبود شاخصهای 
 اقتصادی منجر نشده است، بلکه بر شلختگی و بحران 

آن افزوده است.
منبع: خبرآنالین

یادداشت

قول وزیر کشور برای جبران خسارات 
سیل زدگان استان فارس

وزیــر کشــور گفت: دولــت آمادگــی دارد از تمام 
ظرفیت های قانونی و توان مدیریتی و اجرایی خود 
برای کاهش دردهای مردم سیل زده جنوب فارس 
استفاده کند و به طور حتم آسیب های وارد شده در 

ابعاد مختلف جبران خواهد شد.
احمد وحیدی در نشست شورای هماهنگی مدیریت 
بحران در شهرســتان المرد فارس اضافه کرد: همه 
نهادها ، سازمان ها و گروه های مختلف مردمی، سپاه، 
بسیج، بنیاد های مستضعفان، برکت وعلوی ، هالل 
احمر و نیروهای راهداری، و راهســازی و شهرداری 
ها هم اینک در  مناطق سیل زده و با قوت پای کار 

و در کنار مردم هستند.
وی بیان کرد: مرحله نخست پشتیبانی ها که همان 
تخلیه آب از منازل ، رساندن اقالم خوراکی ، پوشاک 
و یا ایجاد اردوگاه های اسکان موقت در مناطق سییل 
زده و بحرانی بود انجام شده و در گام بعدی بازتوانی 
ســیل زدگان و ارزیابی دقیق از میزان خســارات در 
بخش های گوناگون است که این کار نیز باید با شتاب 

بیشتری انجام شود.
وحیــدی گفت: ســیل و زلزله و مخاطرات طبیعی 
و ایــن گونه مصیبت ها اگرچه ســنگین و عمیق و 
دردناک است اما روی دیگر آن که در حقیقت ایجاد 
حس همبستگی و همیاری در میان ملت و همگریی 
بیشــتر دولت با مردم و ایجاد هماهنگی های منظم 

بین بخشی از جنبه های مثبت این اتفاقات است.
وزیر کشور افزود: در میان گزارش خسارات به سیل 
زدگان بخشــی عظیمی در حوزه کشــاورزی و تلف 
شــدن دام ها ، خســارت به باغ و زراعت و شــیالت و 
چاه های کشــاورزی مردم بوده که این مهم باید به 
طور دقیق و ویژه در دستور قرار گیرد و مکانیسم ها 
و شرایط الزم برای جبران این خسارات سنگین باید 
با فوریت و شــتاب بیشتری انجام شود.او همچنین 
بر ضرورت تامین آب شــرب سالم و مساله بهداشت 
عمومی در مناطق سیل زده و نیز تامین امنیت مردم 

در این شرایط تاکید کرد.
وحیــدی گفت: دولــت تا زمان تصویب و اختصاص 
بودجه در جلسه هیات دولت ، مبلغی را نیز به صورت 
تنخواه و اعتباراتی را بر اســاس مواد و ظرفیت های 
قانونی از جمله ماده ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران 
برای مناطق سیل زده پیش بینی کرده و دستگاه ها 
و به ویژه استانداران باید راه های قانونی برای هزینه 
کرد و تالش برای جذب این اعتبارات را در دســتور 

کار قرار دهند.
وزیر کشــور اظهار داشت:استفاده از ظرفیت و توان 
بخش های غیردولتی و شرکت ها و نهادهای قدرتمند 
دارای امکانات لجســتیکی و ماشــین آالت و نیروی 
انســانی ودیگر ظرفیت هــای مادی باید در اولویت 

مسئوالن امر در مناطق سیل زده قرار گیرد.

اخبار كوتاه

۴۴۷۴۴۵۲۹      ۴۴۷۴۴۵۱۳ 

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

شرط مجلس برای تصویب ارز تک نرخی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
نماینده شهرکرد در مجلس، گفت: ما با اصالح ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و حرکت به ســمت تک نرخی شــدن موافقیم و 
آن را مشروط کردیم به اینکه دولت یک برنامه مشخص 
بــرای جبــران قدرت خرید مردم و افزایش توان و ارتقاء 
مردم برای حل مسائل معیشتی شان در قالب یک بسته 
ارائه دهد. احمد راســتینه هفشجانی نماینده شهرکرد 
در مجلس شورای اسالمی در رابطه با موضوع حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در الیحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱، 
گفــت: ارز ۴۲۰۰ تومانــی مجموعه  ای از ناکارآمدی ها، 
رانت و فضای مبهم و غیرشــفاف را در اقتصاد کشــور ما 
شکل داده است؛ لذا ادامه ارز ۴۲۰۰ برای اقتصاد کشور 
ما بسیار ضرر دارد. وی ادامه داد: اما برای اصالح نظام و 
ساختار اقتصادی و اینکه ما یک فضای شفاف و روشنی 
در مبادالت تجاری و اقتصادی خودمان در تولید و روابط 
بین مصرف کننده و تولیدکننده داشته باشیم، ضرورت 
دارد که به ســمت تک نرخی شــدن ارز حرکت کنیم و 
برای حل این مساله ضروری است که راهکارهای جبران 
فشار و هزینه هایی که بر مردم به خاطر اصالح ساختار 
اقتصادی و تک نرخی شدن ارز شکل می گیرد، در دستور 
کار دولت باشد. راستینه اضافه کرد: طبیعی است که هر 
گونه اصالحی در ساختار اقتصادی ما نباید سبب فشار 

اقتصاد و معیشت مردم و پایین آمدن قدرت خرید مردم 
باشد. به عبارتی ما با اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به 
سمت تک نرخی شدن موافقیم و آن را مشروط کردیم 
به اینکه دولت یک برنامه مشــخص برای جبران قدرت 
خرید مردم و افزایش توان و ارتقاء مردم برای حل مسائل 

معیشتی شان در قالب یک بسته ارائه دهد.
نماینده شهرکرد در پاسخ به این مساله که »عدد یارانه ای 

که در نظر گرفته شده جبران کننده است؟ و دولت بخشی 
از منابع درآمد از این حذف را به صندوق های اســتانی 
اختصاص خواهد داد« بیان کرد: ما االن با یک مشــکل 
بزرگ در اقتصاد رو به رو هستیم و آن رکود نگران کننده ای 
است، که در طول سال های متمادی اقتصاد ما را نحیف 
و ضعیف کرده است، امروز شما هر جا که بروید با حجم 
انبوه متقاضی جویای کار رو به رو هســتید؛ در حالیکه 

اگر می خواهید اشــتغال را افزایش داده و پاسخ درستی 
بــه جوینــدگان کار بدهید، ضرورت دارد که اقتصاد را از 
رکود خارج کنید، ظرفیت های تولید را افزایش دهید، 
رونق اقتصادی را شکل بدهید و به سمت حمایت از حوزه 
اشتغال حرکت کنید. وی افزود: در اینجا دولت به جای 
اینکه تمرکز خود را روی حوزه های هزینه ای و مصرفی 
قرار دهد، ناگزیر است یک تعادلی بین درآمدها و مصارف 
شکل بدهد و در عین اینکه باید فشار هزینه ها را بر سبد 
معیشتی مردم جبران کند، به همان میزان هم باید روی 

رونق تولید و ایجاد اشتغال متمرکز شود.
راستینه ادامه داد: به همین خاطر دولت برای سال آینده 
آمده در قالب صندوق پیشــرفت و عدالت تالش کرده 
اعتباراتــی را در اختیار اســتان ها برای رونق اقتصادی، 
حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش فرصت های شغلی 
شکل دهد که این سیاست یک سیاست درستی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اما طبیعتاً جبران هزینه ها 
نسبت به فشار بر معیشت مردم جزو ضرورت های بسته 
حمایتی دولت است که مجلس دارد این را رصد می کند 
و آنچه در صحن بعد از بررسی های تلفیق ارائه شود؛ یکی 
از شروط نمایندگان در تایید و تصویب بودجه دولت، نگاه 

دولت به حمایت از معیشت مردم است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:    

وزارت خارجه پیگیری ترور شهید سلیمانی را با رویکرد انقالبی دنبال کند نه دیپلماتیک
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی متهم اصلی، هیئت حاکمه 
آمریکا است، به دستور رئیس جمهور این کشور این ترور جنایتکارانه صورت گرفت و قطعاً پیگیری ها باید 

در راستای مجازات عاملین این ترور باشد.
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار 
داشــت: موضوع پیگیری پرونده ترور ســردار ســلیمانی از موضوعاتی اســت که باید دولت و قوه قضاییه با 
جدیت آن را دنبال کنند زیرا حاج قاســم محبوب قلوب ملت های مســلمان بوده و این ترور در یک کشــور 

ثالث صورت گرفته است.
وی افزود: ملت ایران از ترور حاج قاسم سلیمانی نمی گذرند و مطالبه آنان از دستگاه های مرتبط آن است 

که با رویکرد انقالبی این پرونده دنبال شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی در موضوع بررسی پرونده ترور 
شهید حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی داشته و هماهنگ کننده امورات مختلف است و نیاز است 
این پرونده در مجامع بین المللی به صورت جدی دنبال شود. این در حالی است که این موضوع در جلسه 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه مطرح شد و به همین دلیل از 

دستگاه دیپلماسی خواستیم پیگیری این پرونده با رویکرد انقالبی دنبال شود نه دیپلماتیک.
الهیان گفت:  کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسالمی درباره پیگیری پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی چندین 
جلسه با دستگاه های ذی ربط جلسه تشکیل داده است و خواستار مجازات عامالن آن شده ایم. وی افزود: 
در پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی متهم اصلی هیئت حاکمه آمریکا است که به دستور رئیس جمهور این 
کشور این ترور جنایتکارانه صورت گرفت و قطعاً پیگیری ها باید در راستای مجازات عاملین این ترور باشد.
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سیاست 2

نماینده ارامنه در مجلس :

گر بناست سفرهای استانی دولت نتیجه  نداشته باشد هزینه  سفرها را به شهرستان ها بدهید  ا
نماینده ارامنه در مجلس  گفت: اصل سفرهای استانی رئیس جمهور 
عالی و قابل تقدیر و حمایت است و نقطه قابل ذکر در مورد آن این 
اســت که باید یک تقویم زمانی مشــخص برای عمل به وعده های 

داده شده در این سفرها اعالم کند.
آرا شــاوردیان، نماینده مســیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس 
شــورای اسالمی، با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور، بیان 
کرد: اصل ســفرهای اســتانی رئیس جمهور عالی و قابل تقدیر و 

قابل حمایت است.
وی افزود: نکته ای که درباره سفرهای استانی رئیس جمهور باید 

مد نظر قرار گیرد این اســت که باید یک تقویم زمانی مشــخص 
برای عمل به وعده های داده شده و تصمیمات اتخاذ شده در این 
ســفرها به مردم اعالم شــود تا مردم بدانند که از چه زمانی منتظر 

اجرای این تصمیمات باشند.
نماینده مســیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: عدم ارائه تقویم زمانی مشخص برای اجرای تصمیمات 
سفرهای استانی موجب می شود تا از همان روزی که رئیس جمهور 
از ســفر اســتانی بازگردد مردم منتظر عمل به وعده های داده شده 
باشند و با گذشت زمان ایجاد شده به دنبال سفر رئیس جمهور به 

استان کم کم به یاس مبدل شود.
شــاوردیان بیان کرد: ما نیز در مجلس ســفرهای استانی داریم اما 
آنچه که به طور کل درباره سفرهای استانی چه سفرهای استانی 
رئیس جمهور و چه ســفرهای اســتانی نمایندگان مهم است این 

است که این سفرها ثمره و نتیجه الزم را داشته باشد.
وی در پایان گفت: اگر بنا باشــد که ســفرهای استانی نتیجه ای در 
پی نداشــته باشــد بهتر است هزینه ای که برای این سفر انجام می 
شود اعتبار آن در اختیار استان یا شهرستان مربوطه قرار گیرد تا 

برای مردم هزینه شود.

بین الملل

ناآرامی ها در شهر 
آلماتی قزاقستان/ 

رویترز

به مناسبت دومین 
سالگرد شهادت سردار 
سلیمانی، نمونه ای از 
موشک هایی كه پایگاه 
آمریکایی عین السد 
را در هم كوبید، در 
مسیر نمازگزاران 
جمعه تهران به نمایش 
گذاشته شده بود.

گزارش تصویری

استخوان الی زخم ماندن ایران، بهترین حالت برای روسیه، چین و اروپا؛

 فضای مه آلود »وین«
مذاکــرات ویــن در فضایی مــه آلود و نه 
چندان روشن ادامه دارد. تیم مذاکره کننده 
کشــورمان از هفته گذشته در وین مستقر 
شده است و تالش دارد مذاکرات را به نتیجه 
برســاند. فارغ از دیدگاه ها و نظراتی که در 
هفته های اخیر درباره مذاکرات ارائه شده 
است، بر اساس آنچه علنا شنیده می شود و 
بیش از همه مواضع کشورهای اروپایی، نمی 
توان انتظار داشت فضای مذاکرات به خوبی 
پیش رود. برای همین نمی توان نسبت به 
نتیجــه فوری مذاکرات )آن طور که طرف 
های مذاکره کننده روسی و مذاکره کننده 
ارشــد اروپایی گفته اســت( که تا پایان ماه 

جاری به نتیجه قطعی برسد، امیدوار بود.
واقعیتی که نمی توان کتمان کرد تجربه پنج 
سال گذشته است که هر کدام از طرف های 
مذاکره کننده را بر آن داشته با توجه به آنچه 
در این سال ها گذشته و همچنین انتقادهایی 
که به برجام وجود داشــته، مذاکرات فعلی 
را دنبال کنند. روسیه، چین، ایاالت متحده 
و کشــورهای اروپایی در طول این سال ها 
با مشکالت و انتقادهایی رو به رو بودند که 
طبیعتا وضعیت فعلی مذاکرات را فرصتی 
می بینند تا آنچه در گذشته به آن نرسیده 
یا از دست داده بودند را جبران کنند یا اگر 

انتقادی بوده رفع کنند. 

روسیه
اگــر حرف هــای محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه سابق کشورمان را در پی افشای 
فایل صوتی اش مالک بگیریم، روس ها بعد 
از امضای توافقنامه برجام به شــدت مورد 
انتقاد فضای داخلی خود قرار گرفتند که از 
آنها انتقاد می شد ایران را به آسانی به غرب 
واگذار کردند. برای همین طبیعی است که 
آنها از فرصت فعلی پیش آمده بهره ببرند تا 

دیگر انتقادهای گذشته تکرار نشود. 
در عیــن حــال روس هــا – همانند همه 
کشــورهای جهــان از جمله کشــورهای 
حاضر در وین – در پی منافع خود هستند. 
یکی از این منافع که به طور جدی پیگیری 
می کنند، موضوع اوکراین، گرجســتان و 
گسترش فعالیت های ناتو به سمت مرزهای 

شرقی شان است. بی تردید روس ها این بار 
مذاکرات وین را فرصتی دم دستی می بینند 
تا از طریق آن منافع خود را دنبال کنند.  

فارغ از این که آیا تقسیم کاری میان ایران 
و روســیه در وین وجود دارد یا خیر، عمال 
شــاهدیم کار گــزارش وضعیت مذاکرات 
توسط طرف روسی انجام می شود. تقسیم 
کار ایران و روسیه قابل توجیه و پذیرفتنی 
اســت اما شکی نیســت که در این کار هم 
روســیه منافع خــود را دنبال می کند که 
ســاده ترین آن پررنگ کردن وجهه خود 
در مذاکرات برای دریافت امتیازهای بیشتر 

است.
انتقال صدهزار نیروی روسی یک روز قبل 
از مذاکــرات ویــن به مرزهــای اوکراین یا 
اعالم خبر خرید تسلیحاتی ایران از روسیه 
در بحبوحه مذاکرات توســط رســانه های 
امریکایی، نکات ســاده ای نیســتند که به 

راحتی بتوان از کنار آنها گذشت.
در اینجــا یادآوری این نکته خالی از لطف 
نیست که منبع درآمد اصلی روسیه در کنار 
نفت و گاز، تجارت اســلحه است که اصلی 
ترین موضوع قابل دادوستد با ایران از طرف 
روسیه محسوب می شود. بی شک ایران می 
تواند بخش عمده ای از نیازهای خود را در 

زمینه تسلیحات از طریق روسیه تامین کند.

چین
اگرچه در طول مذاکرات ما کمتر صدایی از 
طرف چینی می شنویم اما بی شک طرف 
چینی نیز منافع خود را در مذاکرات دنبال 

می کند. 
از یک ســو چین منافعی در ایران دارد که 
قابل کتمان نیست. پکن بعد از امضای توافق 
هســته ای در ســال ۲۰۱5، از اینکه ایران 
کامال به سمت غرب روی گرداند )یا حداقل 
چین این گونه برداشت کرد( ناخرسند شد و 
طبیعتا این بار به گونه ای رفتار خواهد کرد 
که بار دیگر از جانب ایران سرخورده نشود. 
از سوی دیگر، چین در فضای تنش آلودی 
به مراتب شــدیدتر از سال ۲۰۱5 با ایاالت 
متحده به ســر می برد که بارزترین آن به 
موضوع تایوان و دریای چین جنوبی باز می 
گــردد. پکن در چنین فضای تنش آلودی 
قدم به وین گذاشته و طبیعتا بدیهی است 
از این بابت بخواهد امتیازاتی از طرف غربی 

بگیرد.

اروپا
آنچه دغدغه فعلی اروپاســت کش مکش 

ایاالت متحده با چین و روســیه است. اروپا 
این کش مکش را پرونده ای امریکایی می 
بیند که خود هیچ نفعی از آن نمی برد. اروپا 
هم چین را شــریک تجاری مهم خود می 
بیند و از این شراکت منافع بسیاری را برای 
خود متصور اســت و هم روســیه را تامین 
کننده اصلی انرژی خود می بیند و همچنین 
همســایه ای که نباید نگاه خصمانه اش را 
تحریک کرد. برای همین اروپا به هیچ وجه 
تمایل ندارد وارد منازعات امریکا با روسیه و 
چین شود. البته شاید در این میان انگلیس 
استثنا باشد که روابط خارجی خود را به طور 
کامل – به ویژه بعد از برکزیت – با ایاالت 
متحده بسته و تعریف کرده است. اما چنین 
وضعیتی شــامل حال فرانسه و آلمان نمی 
شود. فرانسه امریکا را متهم می کند که به 
اتفاق انگلیس در حال شکل دادن به اتحادی 
آنگالساکسونی است که در آن کشورهایی 
نظیر فرانسه و آلمان جایی ندارند یا اگر هم 
داشته باشند موقعیتی ثانویه دارند. آلمان نیز 
به هیچ وجه تمایل ندارد در فضای پرتنش 
روسیه و امریکا بر سر مرزهای شرقی اروپا، 
با روسیه درگیر شود و در جبهه امریکا قرار 
بگیرد. هم فرانســه و هم آلمان خوب می 
دانند در آینده فضای بین المللی پرآشوب 

تر از اآلن خواهد بود، چرا که ایاالت متحده 
در حال رفع و فتق امور خود و حل پرونده 
های مختلف خود با هدف تمرکز بر روسیه 
و چین است. این چیزی است که جو بایدن، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده در نخستین 
برنامه تلویزیونی خود برای اعالم سیاســت 

خارجی اش بیان کرد.
دیپلمات های اروپایی در حالی قدم به وین 
گذاشتند که تنش ها بر سر معاهده آواکس 
)AUKUS( رو بــه اوج اســت و طبیعتا 
تالش می کنند هر کاری کنند تا این پرونده 
به اولویت جامعه بین الملل تبدیل نشــود. 
شاید لحن تند اروپایی ها به ویژه دیپلمات 
های فرانسوی و آلمانی علیه ایران در طول 

مذاکرات به همین دلیل باشد. 

* * *
به عبارتی می توان گفت هم اروپا و هم روسیه 
و چین ترجیح می دهند پرونده هسته ای 
ایــران در همین وضعیت فعلی خود باقی 
بماند، فقط به دنبال راهکاری باشند برنامه 
هسته ای ایران بیش از این توسعه نیابد، به 
ایران بیش از حد و توانایی اش فشار نیاید تا 
دیگر تاب و توان تحمل تحریم ها را نداشته 
باشد، ایاالت متحده نیز به مرحله ای نرسد 
که بخواهد پرونده هسته ای ایران را مسکوت 
بگذارد. یعنی به قول معروف استخوان الی 
زخم بماند. چرا که نمی خواهند به این زودی 
هــا وارد اولویت ایاالت متحده یعنی تقابل 

واشنگتن با مسکو و پکن بشوند.
در این شــرایط دیپلمات های ما کار بسیار 
ســختی پیش رو دارند تا بتوانند مذاکرات 
را به نتیجه برســانند. به آنها از یک طرف 
فشار همه جانبه خواهد آمد تا میز مذاکره 
را ترک نکنند و از سوی دیگر فشار خواهد 
آمــد تا واکنش تندی به طرف های مقابل 
نشان ندهند تا مذاکرات به بن بست برسد. 
در سایه چنین وضعیتی نمی توان به راحتی 
گفــت مذاکرات در آینده نزدیک به نتیجه 
خواهد رسید یا مذاکرات آسان است. بلکه 
گفت وگوها به مراتب از سال ۲۰۱5 و حتی 
از آن نزدیک تر، از شش ماه گذشته سخت 

تر و پیچیده تر است.    

خبر ویژه

رییس بنیاد شهید اعالم کرد: امیدواریم سیر قانونی پرونده این حادثه در قوه قضاییه به زودی به پایان برسد 
و عواملی که قصور داشتند شناسایی شوند تا آرامشی بر آالم این خانواده ها باشد.

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی با حضور مدعوین نظامی، انتظامی، 
بنیادی و تعدادی از خانواده های شهدای پرواز اوکراینی در قطعه 5۰ بهشت زهرا در گلزار شهدا برگزار شد.

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران در این مراســم گفت: از میان ۱۳۳ خانواده محترمی که شناســایی شده 
اند برای ۷۳ مورد در بنیاد شهید پرونده تشکیل شده و تعداد دیگری هم در حال انجام است.

قاضی زاده گفت: تعدادی از این خانواده ها هم در ایران نیستند، ولی ما آمادگی داریم به عنوان شهید برای 

آن ها نیز تشکیل پرونده بدهیم.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: از طرف آقای رییس جمهور و همه مسئولین نظام به خانواده های 
شــهدای پرواز اوکراینی عرض تســلیت داریم و امیدواریم ســیر قانونی پرونده این حادثه در قوه قضاییه به 

زودی به پایان برسد و عواملی که قصور داشتند شناسایی شوند تا آرامشی بر آالم این خانواده ها باشد.
گفتنی است خانواده های شهدای پرواز اوکراینی در ۱۴ استان کشور پراکنده هستند و از این میان خانواده 

۸۴ نفرشان در تهران ساکن هستند.
5 نفر از شهدای پرواز اوکراینی در قطعه 5۰ بهشت زهرا در جوار گلزار شهدای مدافع حرم خاکسپاری شده اند.

آمار شهدای دارای پرونده و فاقد پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی در بنیاد شهید

پیچیدگی های دیدار رئیسی و پوتین در کرملین 

خبری در راه است؟
ســفر ابراهیم رئیســی به روســیه از اهمیت زیادی بر 
خوردار است. پیش از این دیدارهای مرحوم رفسنجانی 
و سیدمحمد خاتمی دستاوردهای خوبی داشت و این 
سفر هم چنانچه با برنامه و اهداف درستی باشد امکان 
برد برد در آن وجود دارد. مناســبات با روســیه با توجه 
به موقعیت ژئوپولیتیک و امکانات صنعتی و نظامی این 
کشــور و عضویت آن در شــورای امنیت و مهمتر از آن 
همسایگی ایران، دلیلی است که مقامات ایران، روسیه 
را به عنوان بخش مهم دیپلماسی کشور در نظر بگیرند.

ســفر رئیســی به روسیه در حالی برنامه ریزی شده که 
گروه ها وشخصیت های مختلف در این اواخر انتقادات 
متعــددی را به آن داشــته اند. طیفــی از منتقدین با 
اســتدالل های منطقــی، و گروهــی از موضع ملی و با 
توصیه های دلســوزانه و بعضــی از روی بی اطالعی از 
مناسبات کشورها و داشتن نگاه سطحی و عده ای هم با 
گرایش های صرف غربی و دسته ای هم مغرضانه نسبت 
به این دیدار و رویکرد دولت جدید داد سخن رانده اند.

کشورها اگرچه نمی توانند به حوادث و تجربه های تلخ 
تاریخی بی اعتنا باشند، اما توقف در گذشته معموال مفید 
و ســودمند نبوده و مانعی برای نگاه به آینده و توســعه 
روابط می شود. منتقدانی که مشکالت گذشته را مطرح 
می کنند و آن را دلیلی بر عدم اعتماد بر می شــمارند، 
مطمئنا اطالعی ندارند که کشورهای اتحادیه اروپا برای 
سال های زیادی در درگیری و کشتار یکدیگر گرفتار بوده 
و ده ها جنگ خونین را پشت سر گذاشته اند؛ در حالیکه 
بین روسیه و ایران تنها چند جنگ در میان بوده است.

آن ها که عهدشــکنی و بی اعتمادی را مطرح می کنند، 
حتما مطلعند بی اعتمادی و عهدشکنی در طول تاریخ 
کشورها همیشه وجود داشته است. در همین تحوالت 
عربــی اخیر آمریکائی ها منافعشــان ایجاب کرد که از 
سقوط هم پیمانان خود در مصر و تونس استقبال کنند 
و از حمایت آنان دســت بردارند. اگر شــرایط در منطقه 
در این تحوالت بر وفق نظر آن ها قرار می گرفت نسبت 
به تغییرات در دیگر کشورها از جمله عربستان نیز نظر 

موافق پیدا می کردند.
روابط کشــورها آمیخته ای از توازن نیازهای متقابل و 
ضرورت های دیپلماســی و... است که ذیل منافع ملی 
تعریف می شود. روشن است که اگر این روابط همراه با 
اعتماد متقابل باشد سودمندی بیشتر و تاثیرات عمیق تر 
داشته و می تواند دو طرف را در کنار یکدیگر قرار دهد.

عملکرد روس ها نسبت به جمهوری اسالمی ایران مسلما 
دارای انتقادهای زیادی است اما دارای ویژگی های مثبت 
نیز بوده است. روس ها چه دوران شوروی و چه پس از 
فروپاشی، اشتباه های محاسباتی بزرگی داشتند. رفتار 
آن ها با مصر و لیبی و بی اعتنائی نسبت به هم پیمانانشان 
باعث از بین رفتن منافع آن ها در خاورمیانه شد. مقامات 
روسیه باید بدانند که چنانچه ایران در طیف غرب قرار 
داشــت، جائــی در منطقه برای آن هــا باقی نمی ماند. 
امکان حضور روسیه در سوریه و توجه تاکتیکی بعضی 
کشورهای عربی صرفا به جهت مواضع و وجود جمهوری 
اسالمی مستقل بوده است. با این حال مطمئنا روس ها 
آنقدر که به طور مستقیم و غیر مستقیم از وجود ایران 
بهره برده اند امتیاز الزم را به طور متقابل واگذار نکرده اند.

یکی از علل موفقیت روس ها در قفقاز و آسیای میانه، به 
جهت سیاست های مستقل و غیر غربی ایران بوده است. 
روس ها اهمیت این مطلب را درک نکرده و مناسب با آن 
بر خورد نداشته اند و به همین دلیل به جمهوری اسالمی 
ایران در این رابطه امتیازی نداده اند. کشورهای متحد 
آمریــکا در خاورمیانه هرگز امکان پایداری در روابط با 
روس ها را نخواهند داشت. آن ها متحد آمریکا هستند 
و تغییر این سیاست، چشم اندازی ندارد؛ این در حالی 
اســت کــه روس ها همه نوع امکانــات را در اختیار این 

کشورها قرار می دهند.
والدیمیر پوتین متناسب با دستاوردهائی که از سوریه 
به جهت اقدامات و سیاســت های ایران کســب کرده، 
برخورد نداشــته اســت. آن ها امتیازات زیادی را برای 
ترکیه و اســرائیل قائل شــده اند. حال آنکه اگر کمک و 
ابتکارات ایران در ســوریه نبود این کشور هم اکنون در 
اختیار نیروهای ضد روســی قرار داشت. حضور روسیه 
در خاورمیانه با نجات ســوریه پر رنگ و برجســته شد 

که این را هم مدیون جمهوری اسالمی ایران هستند.
ایران و روســیه منافع مشــترکی در منطقه و در سطح 
بین الملل دارند که نباید از دید مقامات روسی کم اهمیت 
شــمرده شــود. مناسبات ایران و روســیه اصالت دارد 
بنابراین ابزاری کردن آن بر اساس منافع طرفین نبوده 
و اثــرات منفی درازمدت بر جای خواهد گذاشــت. در 
چنین شرایطی ابراهیم رئیسی اگرچه تصمیم خوبی را 
برای دیدار از روســیه گرفته است، اما می بایست از این 
مسائل مطلع باشد و به پیچیدگی های این دیدار به خوبی 
واقف شود. دولت فعلی در ایران اعتماد جدی به روسیه 
دارد و پوتین با درک این مسئله باید امتیازات متناسب 
با این اعتماد را در نظر داشته باشد. استفاده از کارت ایران 
و نگاه ابزاری نمی تواند منافع عمیق و درازمدت را تامین 
کند بلکه تنها اصالت بخشیدن به مناسبات فارغ از عنصر 
ثالث، پیوندهای بین دو کشور مهم را مستحکم، و اعتماد 
الزم را برای پی ریزی بنیان های محکم برقرار می کند.

همانطور که روســیه با همه کشــورها روابط خود را بر 
اساس منافع متقابل بر قرار می کند، دولتمردان فعلی 
ایران نیز باید بدانند که نگاه به شرق بدون تنش زدائی 
بــا غــرب نمی تواند منافع کشــور را تامیــن کند. اگر 
غرب گرایان ساده دالنی بیش نیستند که منافع کشور 
را قربانــی دیدگاه ها و گرایش های خود می کنند، تفکر 
نگاه ِصرف به شرق نیز مبتنی بر خواست های ملی نبوده 
و نمی تواند منافع واقعی کشور را تامین کند. شرق گرایان 
باید بدانند روسیه خواهان بهترین روابط با غرب  است 
و آمریــکا و آتالنتیک گرایان اروپائی آن را بر نمی تابند. 
داشتن مناسبات برد-برد درازمدت و قراردادهای محکم 

با کشورها شرط عقل و خرد  است.  
منبع: رویداد۲۴

وزیر خارجه فرانسه:

  هنوز بر این باورم می توانیم 
در وین به توافق برسیم

وزیر امور خارجه فرانســه در گفت وگویی با اشاره به 
این که رسیدن به یک توافق در پی مذاکرات احیای 
توافق هسته ای در وین هنوز امکان پذیر است،  گفت 

که زمان برای این کار رو به اتمام است.
خبرگزاری رویترز نوشت، ژان ایو لودریان وزیر امور 
خارجه فرانسه روز جمعه  گفت که پیشرفت هایی در 
مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین انجام شده 

است، اما زمان رو به پایان است.
رویترز در ادامه گزارش داد که لودریان در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی بی اف ام و شبکه رادیوی آرام سی 
گفــت: مــن هنوز بر این باورم که می توانیم به توافق 

برسیم، اما زمان رو به اتمام است.
اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در پی این مطرح 
می شــود که آنَالنا بِربوک همتای آلمانی اش نیز روز 
گذشته مدعی شده بود، ایران تاکنون اعتماد زیادی 
را تلف کرده است و فرصت زیادی برای احیای توافق 

هسته ای باقی نمانده است.
این در حالیست که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشــورمان دیروز در صفحه توییتر خود در 
ارتباط با روند کنونی مذاکرات وین نوشت: مذاکرات 
وین در مسیر طبیعی و خوب جریان دارد. ابتکارات 
طرف ایرانی این فضا را رقم زده است. اکنون این طرف 
غربی است که باید نشان دهد آیا حسن نیت و اراده 

جدی برای توافق خوب دارد.
دور هشتم مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین از 
چند روز پیش آغاز شده است. ایران گفته است تنها 
با هدف لغو شدن تحریم های یک جانبه و غیرقانونی 
آمریکا علیه ایران از طریق دســت یافتن به توافقی 

خوب، به این مذاکرات ادامه می دهد.

موافقت کره جنوبی با آزادسازی 
فوری پول های بلوکه شده ایران

وزارت خارجه کره بیان کرد: معاون وزیر خارجه چوی 
گفت، دیدار امروز باید به عنوان تسریع کننده روابط 
دوجانبه مان عمل کند. معاون وزیر امور خارجه باقری 
هم گفت، ســفر چوی بــه وین برای بحث پیرامون 
پول های بلوکه شده نشانه مثبتی برای تقویت روابط 

است.
وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار معاون 
وزیــر خارجــه آن با همتای ایرانــی اش در وین، در 
بیانیه ای با اشــاره به محور های گفت وگوی آن ها از 
موافقت طرف کره ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی 
پول های بلوکه شــده ایران در بانک های کره ای خبر 

داد.
وبــگاه وزارت امــور خارجه کره جنوبی در بیانیه ای 
درباره سفر چوی جونگ کان معاون وزیر امور خارجه 
این کشــور به وین و دیدارش با علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد 
ایران در وین، نوشــت، این اولین دیدار آن دو بوده 
اســت و مذاکرات صریح و ســازنده ای درباره روابط 
ایران - کره، از جمله مســئله دارایی های بلوکه شده 

ایران در کره داشته اند.
این بیانیه می افزاید: معاون وزیر خارجه چوی، ابراز 
امیــدواری کرد که مذاکرات احیای برجام به زودی 
به نتیجه برســند و دو طرف موافق بودند آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران ]در بانک های کره جنوبی[

باید فورا انجام شود.
در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه کره آمده است: دو 
طرف توافق کردند کارشناسان دو کشور برای بحث 
پیرامون مسائل مرتبط با انتقال پول های بلوکه شده 

رایزنی های کاری انجام دهند.
وزارت خارجــه کــره همچنین بیــان کرد: معاون 
وزیــر خارجه چوی گفت، دیدار امروز باید به عنوان 
تســریع کننده روابط دوجانبه مان عمل کند. معاون 
وزیر امور خارجه باقری هم گفت، سفر چوی به وین 
برای بحث پیرامون پول های بلوکه شده نشانه مثبتی 

برای تقویت روابط است.

 نشست اعضای برجام با آمریکا
 بدون حضور ایران

نماینده روسیه در وین در پیامی از نشست چندجانبه 
نمایندگان کشــورهای عضو برجام در وین )بدون 

ایران( با آمریکا خبر داد.
میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی در وین در صفحه توییترش نوشت: دیدار 
معمول اعضای برجام )بدون ایران( با آمریکا در پایان 

روز پنج شنبه برگزار شد. 
اولیانــوف ادامــه داد: ما مذاکرات هدفمندی درباره 
یکی از دشــوارترین مسائل در دستور کار مذاکرات 

وین داشتیم. 
این دیدار در پی این مطرح می شود که این دیپلمات 
روسی پنجشنبه گذشته با معاون وزیر امور خارجه 
کره جنوبی و نمایندگان کشورهای اروپایی در وین 
نیز دیدار داشــته اســت و درباره روند مذاکرات وین 

گفت و گو کرده اند. 
دور هشتم مذاکرات وین از چند روز قبل آغاز شده 
اســت که پس از جلسه کمیسیون مشترک برجام، 
دیدارهای رسمی و غیررسمی نمایندگان کشورهای 
عضــو برجــام و کارشناســان آن هــا در روزها و در 
چارچوب های مختلف در حال برگزاری بوده است.

تحلیل
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3اقتصاد
رقم جدید اقساط ماهانه نهضت 
ملی مسکن برای اقشار کم درآمد 

اعالم شد
معاونت مسکن و ساختمان این وزارت در گزارشی 
به تشــریح ویژگی های مثبت طرح نهضت ملی 

مسکن برای خانوارها پرداخت.
بر اســاس ایــن گزارش، اطالعات ســامانه ثبت 
معامالت امالک و مســتغالت نشــان می دهد که 
در پایان آذرماه سال جاری اجاره بها هر مترمربع 
در شهر تهران معادل ۸۴ هزار تومان است و بدین 
ترتیب اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری 
در شهر تهران حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
خواهد بود. از این رو پرداخت اقســاط تسهیالتی 
برای ساخت مسکن کمتر از هزینه اجاره یک واحد 
مسکونی برای زندگی خواهد بود با این تفاوت که 
پرداخت اقســاط منجر به خانه دار شــدن خانوار 

خواهد شد.
با مکانیزیم خانه دار شدن با استفاده از تسهیالت 
ساخت و نوسازی مسکن در برنامه حمایتی دولت 
)نهضت ملی مســکن( که اراضی دولتی را مورد 
اســتفاده قرار می دهد و هزینه زمین تقریباً صفر 
می شــود، طول دوره انتظار خانــوار برای خرید 

مسکن به شدت کاهش خواهد یافت.
گفتنی اســت دریافت تســهیالت مذکور توسط 
خانوار چه به صورت شخصی و چه در طرح حمایتی 
دولــت منجر به ایجاد مالکیت واحد مســکونی 
می شــود که عالوه بر تأمین نیاز اساســی خانوار 
برای مکان زندگی، یک کاالی سرمایه ای و با دوام 
نیز محسوب می شود و همراه با رشد قیمت های 
عمومی، قیمت مســکن به عنوان سرمایه خانوار 
نیز افزایش می یابد، درحالیکه مبلغ اقســاط در 
طی سال های بازپرداخت تسهیالت )حداکثر ۱۸ 

سال( ثابت خواهد بود.
با توجه به اینکه طول دوره ســاخت حداقل ۲ تا 
۳ سال به طول می انجامد و متقاضی باید پس از 
تکمیل واحد مســکونی و تحویل واحد شــروع به 
پرداخت اقساط کند عماًل رقم اقساط محاسبه در 
فوق از دو تا سه سال آینده آغاز خواهد شد. بدیهی 
اســت تا آن زمان درآمد ماهانه خانوار نیز تقریباً 
معــادل با تورم افزایــش خواهد یافت و پرداخت 
اقساط برای خانوار توان پذیر شده و فشار پرداخت 

اقساط کاهش می یابد.
پــس از آغــاز دوران فروش اقســاطی و شــروع 
بازپرداخت تسهیالت، مبلغ تسهیالت ثابت باقی 
می ماند، در حالی که درآمد خانوار متناسب با تورم 
ساالنه افزایش خواهد یافت. از این رو در ۲ الی ۳ 
ســال ابتدایی دوران فروش اقساطی، بازپرداخت 
تســهیالت ممکن اســت در برخی موارد با فشار 
مالی برای خانوار همراه باشــد اما پس از گذشــت 
۲ تا ۳ ســال ابتدایی فروش اقســاطی و با افزایش 
درآمد خانوار، پرداخت اقساط تحمل پذیر می شود 

و خانوار تحت فشار نخواهد بود.
دولت برای تأمین مســکن گروه های کم درآمد و 
حمایت از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیالت 
را در نظر گرفته است که وزارت راه و شهرسازی در 
حال حاضر مجدانه پیگیر تأمین منابع الزم برای 
پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد جامعه است. 
در صورت تأمین این منابع اقســاط تسهیالت در 
نرخ های ســود متفاوت برای دهک های متفاوت 

درآمدی به شرح زیر خواهد بود.

 تسهیالت یارانه ای ساخت و نوسازی 
مسکن و اقساط ماهانه

در تهران برای تســهیالت ۴5۰ میلیون تومانی با 
نرخ ســود ۹ درصد برای دهک های۴ و 5، مبلغ 
اقســاط بدون ســود دوران مشارکت ۴ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان اســت. همچنین رقم اقســاط با 
نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز 
بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان برآورد شده است.
در شــهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 
برای تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی با با نرخ سود 
۹ درصد برای دهک های۴ و 5، مبلغ اقساط بدون 
سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
اســت. همچنین رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد 
برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران 
مشــارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان برآورد 

شده است.
در مراکز اســتان برای تســهیالت ۳5۰ میلیون 
تومانی با با نرخ ســود ۹ درصد برای دهک های۴ 
و 5، مبلغ اقســاط بدون ســود دوران مشارکت ۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اســت. همچنین رقم 
اقســاط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول 
تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون 

و 5۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در ســایر مناطق شــهری برای تسهیالت ۳۰۰ 
میلیــون تومانــی بــا با نرخ ســود ۹ درصد برای 
دهک های۴ و 5، مبلغ اقســاط بدون سود دوران 
مشــارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اســت. 
همچنین رقم اقســاط با نرخ ســود 5 درصد برای 
دهک هــای اول تا ســوم نیز بدون ســود دوران 
مشــارکت ۲ میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان برآورد 

شده است.
در مناطق روستایی برای تسهیالت ۲5۰ میلیون 
تومانی با با نرخ ســود ۹ درصد برای دهک های۴ 
و 5، مبلغ اقســاط بدون ســود دوران مشارکت ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اســت. همچنین رقم 
اقســاط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول 
تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۱ میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

گفت و گو

 معامله گران در بازار طال و سکه 
محتاط تر شدند

 افزایش حباب سکه
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، بازار این 
هفته سکه و طال را نزولی توصیف و اعالم کرد که 
علیرغم ریزش قیمت ســکه و طال، حباب سکه 
بزرگتر شــد چراکه میل به عرضه سکه  )توسط 
دارندگان ســکه( کاهش داشته و معامالت نیز 

با احتیاط بیشتر انجام شده است.
حمد کشتی آرای در تشریح وضعیت یک هفته 
اخیر بازار سکه و طال داخلی گفت: قیمت سکه 
پــس از چنــد هفته قرار داشــتن در کانال ۱۳ 
میلیــون تومان، طــی یک هفته اخیر مجدد به 

کانال ۱۲ میلیون تومان بازگشته است.
وی اظهــار کرد: تا آخرین روز از ســال ۲۰۲۱، 
قیمت اونس جهانی ســیر صعودی داشــت و تا 
۱۸۳۰ دالر افزایــش پیــدا کرد اما در یک هفته 
اخیر که مصادف با آغاز ســال میالدی هم بود، 
از روز دوشنبه و پس از اتمام تعطیالت سال نو 
میالدی، قیمت اونس جهانی ســیر نزولی پیدا 
کرد. البته در روز اول کاهش چهار دالری داشت 
اما در ادامه با ۱5 دالر کاهش این سیر نزولی را 

تا روز پنجشنبه ادامه داد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، افزود: 
پــس از ریزش قیمت هــا در اونس جهانی طال، 
قیمــت هر اونس طال دوبــاره به کانال ۱۷۰۰ 
دالر بازگشت. در آخرین معامالت رسمی کشور 
در این هفته )روز پنجشــنبه( قیمت هر اونس 
جهانــی طال ۱۷۸۹ دالر ثبت شــده که براین 
اســاس نسبت به ابتدای هفته ۴۱ دالر کاهش 

را نشان می دهد.
وی خاطر نشــان کرد: از ســوی دیگر در داخل 
نیز برخی سیگنال ها و نشانه های مثبت درباره 
مذاکرات، ســبب شد نرخ همه ارزها در بازار ارز 
کشور کاهش یابد. بنابراین کاهش همزمان نرخ 
ارز و قیمت اونس جهانی دو عامل اصلی کاهش 
قیمت ســکه و طال در بازار داخلی بوده اســت. 
در حالیکــه مدت ها بود قیمت ســکه در کانال 
۱۳ میلیون تومان در نوســان بود، در این هفته 
مجدد در کانال ۱۲ میلیون تومان قرار گرفت.

 سکه ۳۲۰ هزار تومان و هر گرم طال 
۳۵ هزار تومان ارزان شد

کشــتی آرای در رابطه با آخرین قیمت  ســکه و 
طــال در پایــان هفته و تغییرات آن نســبت به 
روزهــای ابتدایی هفته، گفت: هر قطعه ســکه 
تمــام طرح جدید بــا  ۳۲۰ هزار تومان کاهش 
نســبت به ابتدای هفتــه به ۱۲ میلیون و ۷5۰ 
هزار تومان و هر قطعه ســکه تمام طرح قدیم با 
۳۰۰ هــزار تومان کاهش به ۱۲ میلیون و ۴5۰ 
هزار تومان رســیده اند. در پایان هفته نیم سکه 
نیز به شــش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش 
یافته و بدین ترتیب نسبت به ابتدای هفته بطور 
متوسط ۱۰۰ هزار تومان ارزان تر شده است. ربع 
ســکه با افت ۱۲۰ هزار تومانی به ســه میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان رســیده است. سکه های یک 
گرمــی بانــک مرکزی نیز در این هفته تغییری 
نداشته و همچنان دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد.نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر 
تهران افزود: تغییرات کاهشی ارز و اونس جهانی 
سبب تغییرات قیمت هر مثقال طالی آب شده 
در لحظه شد؛ بطوریکه هر مثقال طال آب شده 
در آخرین قیمت ها به پنج میلیون و ۴۷۰ هزار 
تومان رســیده که بطور متوسط هر مثقال طال 
۱5۰ هزار تومان کاهش هفتگی را تجربه کرده 
اســت. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با کاهش ۳5 
هزار تومانی طی یک هفته اخیر به یک میلیون 

و ۲۶۳ هزار تومان رسیده است.  
مسیر مخالف حباب سکه از قیمت آن

ایــن عضو هیات مدیــره اتحادیه طال و جواهر 
تهران خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در رابطه 
با ســکه این اســت که با توجه کاهش قیمت ها، 
عرضه ســکه به بازار نیز کاهش پیدا کرده است 
و فروشــندگان آن )مردم و دارندگان سکه و نه 
واحدهای صنفی( ترجیح دادند که ســکه های 
خــود را عرضــه نکنند؛ به همین دلیل به دنبال 
کاهش عرضه سکه به بازار حباب سکه افزایش 
یافــت. علیرغم کاهش قیمت ها اما همچنان با 
توجه به قیمت جهانی طال و نرخ ارز، قیمت انواع 
سکه دارای حباب است؛ در این هفته نیز علیرغم 
اینکه تقاضا )متناسب و نه کاذب( وجود داشت 
اما کاهش عرضه منجر به افزایش حباب ســکه 
شد.کشتی آرای اعالم کرد: حباب سکه در طول 
هفته از ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان در 
نوســان بوده است که نشان دهنده عدم تعادل 
تقاضا و عرضه است. معامالت سکه و طال در این 
هفته با احتیاط انجام می شــد؛ چراکه همانطور 
که اشار شد باتوجه به برخی سیگنال های مثبت 
حاصل از مذاکرات، اعتقادها براین است که روند 
کاهشــی قیمت اونس جهانی طال و کاهش نرخ 
ارز ادامه دار باشد و قیمت سکه و طال نیز به مسیر 
نزولی خود ادامه دهد. اما ســطح معامالت صفر 
نبود و در بازار وجود داشت.وی گفت که به نظر 
می رســد که در همین شرایط باقی بمانیم و در 
ایام پیش رو شــاهد نوسانات قابل توجه در بازار 

سکه و طال نباشیم.

دولت در چاه تصمیمات هیجانی نیفتد

وزش نسیم آزادی ارزهای بلوکه شده
اگرچه آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران 
محدودیت و فشار ارزی را کاهش می دهد 
اما دولت باید مراقب باشــد که با تسهیل 
دســتیابی به منابــع ارزی، بهبود فرایند 

صادرات و تولید را فراموش نکند.
 طی سنوات گذشته شرایط اقتصادی ایران 
به ســمتی حرکت کرده که »مضیقه های 
ارزی« را تبدیــل به یکی از کلیدواژه های 
اصلی اقتصاد کشــور کرده اســت چراکه 
دســتیابی به منابع ارزی حاصل از فروش 
نفت، ســخت شــده و دولِت نفتی ایران 
مجبــور بــه راه آمدن بــا صادرکنندگان 
جهت افزایش صادرات و بهره مند شــدن 

از عوائد ارزی صادرات شده است.
در واقع اگرچه تحریم آسیب های بسیاری 
بــه اقتصاد ایــران وارد کرده و در مواقعی 
هزینــه تجارت را به شــدت بــاال برده و 
صادرکننــده را مجبــور به اســتفاده از 
بیراهه ها برای ارسال کاال کرده است، اما از 
این جهت که توجه دولت را به امر صادرات 
و لزوم تسهیل کردن مسیر تجارت معطوف 
کرده، اهمیت دارد. نکته قابل توجه آنکه 
دولت برای کمک به افزایش صادرات، باید 
موانع تولید را نیز بردارد تا از نقطه شروع 
تجارت، تحریم هــای داخلی بر صادرات 

تحمیل نشود.
بهبود صادرات تبدیل به اولویت 

شده است
در ایــن راســتا در دولــت ســیزدهم به 
منظور شناســایی موانع تولید و صادرات 
و تســهیل سیاست های ارزی و صادراتی، 
کارگروه هــای مختلفی بین دســتگاه ها 
تشــکیل شــده که از جمله آنهــا باید به 
کارگروه مشــترک بیــن وزارت صمت و 
بانــک مرکزی و کارگروه مشــترک بین 
بانک مرکزی و اتاق بازرگانی اشــاره کرد؛ 
همچنیــن در مجلــس نیز طرح حمایت 
از کارخانجــات و واحدهــای صنعتــی و 
تولیدی به تصویب رسیده که طبق گفته 
کارشناســان در صورت اجرای این طرح، 
واحدهای تولیدی کشور با موانع کمتری 

فعالیت خواهند کرد.
از سویی دیگر دولت تاکید می کند که به 
دنبال توســعه صادرات کاالهای با ارزش 
افزوده و دانش بنیان است تا از این طریق 
هم سبد محصوالت صادراتی متنوع شود 
و هم فرایند ارزآوری بهتر و پایدارتر شود 
که در این مســیر سیاست های تشویقی 

نیز در نظر گرفته است.

در ایــن رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس 
ســازمان توســعه تجارت ایــران با بیان 
اینکه هم اکنون برنامه این است که تمام 
سیاست های تشــویقی صرف زنجیره ها 
شــود و صــرف محصوالت باالدســتی و 
خام نشــود، می گوید: برای شــکل گیری 
زنجیره صادرات در کشــورهای دیگر باید 
سیاســت های تشــویقی را جلو ببریم که 
به عنوان مثال شــرط کردیم که اولویت 
اول تسهیالت صندوق توسعه ملی صنایع 
پایین دســتی و تکمیلی باشند. همچنین 
شاخص های انتخاب صادرکننده نمونه را 
عوض خواهیم کرد و مصوبه هیأت دولت 
را نیز خواهیم گرفت، به این شکل که اگر 
صادرکننده ای کاالی جدیدی به کشــور 
جدیــدی در حوزه زنجیــره ارزش صادر 
کرد امتیاز بیشــتری بگیرد. تنوع بخشی 
برگشت ارز صادراتی نیز مورد تاکید قرار 
دارد. همچنین صندوق مدیریت عوارض 
نیــز جزو برنامه های وزارت صمت اســت 
که اگر این عوارض اخذ شد صرف بودجه 
عمومــی دولت نشــود بلکه به تســهیل 
صادرات صنایع پایین دستی و دانش بنیان 
کمــک کند. همچنیــن توافق کردیم که 
ســرمایه های صندوق توسعه ملی ابزاری 

برای سرمایه گذاری در صنایع شود.
دولت سیزدهم با طناب دولت های 

قبلی در چاه نیفتد
اگرچــه ایران برای تبدیل شــدن به یک 
کشور صادراتی راه بسیاری را باید طی کند 
و این اقدام یک شــبه محقق نمی شود اما 

بررسی سیاست های صادراتی کشور نشان 
می دهد که دولت تمایل به بهبود وضعیت 
صادرات کشور دارد، بنابراین در این نقطه 
اســت که مسائل نگران کننده خودنمایی 
و ایــن واهمــه را ایجاد می کنند که دولت 
سیزدهم نیز با طناب های دولت های قبلی 
در چاه بیفتد و با تسهیل دستیابی به منابع 
ارزی، بهبــود فرایند صــادرات و تولید را 

فراموش کند.
یکی از این مسائل، زمزمه های آزادسازی 
منابــع ارزی بلوکه شــده ایــران در کره 
جنوبی است؛ آنطور که پیش از این اعالم 
شــده بود حدود ۷ میلیارد دالر از منابع 
ارزی ایران در کشــور کره جنوبی بلوکه 
شده است که اخیراً و در کشاکش مذاکرات 
هسته ای، »چوی جانگ کان« معاون وزیر 
خارجه کره جنوبی در سفری به شهر وین 
اتریش با علی باقری معاون سیاســی وزیر 
امــور خارجه ایــران دیدار و گفتگو کرده 
کــه در این دیدار توضیحاتی در خصوص 
پول های بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی 

عنوان شده است.
امــروز نیز وزارت امور خارجه کره جنوبی 
پــس از این دیدار، در بیانیه ای با اشــاره 
به محورهای گفت وگوی آن ها از موافقت 
طــرف کره ای بــا انجام گرفتــن فوری 
آزادســازی پول های بلوکه شده ایران در 

بانک های کره ای خبر داد.
در صورتــی کــه منابع ارزی ایران در کره 
جنوبی آزاد شود قطعاً مسیر برای آزادسازی 
باقی منابع ارزی بلوکه شده ایران در دیگر 

کشورها نیز هموار خواهد شد؛ باید اشاره 
شــود که طبق برآوردهای انجام شــده، 
۳۶ میلیــارد دالر از منابــع ارزی ایران در 
کشــورهای مختلف از جمله کره جنوبی، 
ژاپــن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق 
مســدود اســت. البته تخمین ها متفاوت 
اســت و گاه ارقامی همچون ۱۰۰ میلیارد 
دالر نیز در برخی رسانه ها گزارش شده اما 
به طور دقیق مشخص نیست میزان منابع 

ارزی بلوکه شده ایران چه میزان است.
قطعاً آزادسازی منابع بلوکه شده عوائد 
بســیاری برای اقتصاد ایران همچون 
کاهش محدودیت های بانک مرکزی 
در تأمین ارز، کاهش فشار ارزی، نزولی 
شــدن قیمت برخی از کاالها از جمله 
دالر و … دارد، منتهــی در ایــن بین 
بیم آن می رود که دولت با به دســت 
گرفتن این ارزها و تسهیل شدن مسیر 
دستیابی به ارز حاصل از فروش نفت، 
همچون دولت های گذشته، صادرات 
غیرنفتــی و صنعتــی را به حاشــیه 
ببــرد و بــاز هــم روز از نو روزی از نو و 
صادرکننده باز هم در ســیکل معیوبی 
 بیفتــد که دولت با ارزهای آزادشــده 

ساخته است.
بیِم تثبیت قیمت ها و انحراف منابع 

ارزی به سمت ارز ترجیحی
از ســویی دیگــر بــا توجه بــه اینکه در 
اقتصادهایــی همچون اقتصاد ایران، برای 
مقابله با گرانی و افزایش قیمت سیاســت 
سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری 

اعمال می شود، این دل مشغولی نیز وجود 
دارد که با رســیدن ارزهای بلوکه شــده، 
دولت بیش از قبل بر سکان قیمت گذاری 
تکیــه بزند و بــرای تزریق آرامش به بازار 
تثبیــت قیمت ها را در اولویت کاری خود 

قرار دهد.
در واقع به نظر می رسد دولت سیزدهم 
نیز اگر مراقبت نکند و نگاه کارشناسی 
و فنی نداشته باشد، با هیجان به دست 
آوردن ارزهای بلوکه شــده ســعی کند 
بــازار را بــا تثبیت قیمت هــا آرام نگاه 
دارد؛ غافل از اینکه، بســاطی که دولت 
بــا قیمتگذاری هــای دســتوری برای 
تولیــد و بــازار پهن کــرده، به راحتی 
قابل جبران نیســت و خســارات آن در 
ماه های بعدی با در رفتن فنر قیمت ها و 
 ورشکست شدن تولیدکنندگان خود را 

نشان می دهد.
همچنیــن عدم تعییــن تکلیف نهایی ارز 
۴۲۰۰ تومانــی و احتمــال انحراف منابع 
بلوکه شده به سمت تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی جهت واردات کاالهای اساسی، نیز 
از دیگر نگرانی هایی اســت که باید مورد 
توجــه قرار گیرد چراکه ارز ترجیحی تنها 
به نام حمایت از معیشت خانوار و رساندن 
کاالهای ارزان بر سر سفره آنها اختصاص 
یافته و بیشتر، به کام دالالن و متخلفانی 
اســت که حتی چند روز هم که شده، اگر 
بتوانند بخشــی از این ارزها را از مســیر 
منحرف کنند، ســود کالنی را عاید خود 
خواهنــد کرد؛ هر چه باشــد، دالر رانتی 
۴,۲۰۰ تومان قیمت دارد و دالر آزاد فراتر 

از ۲۸ هزار تومان.
 با توجه به وضعیت قیمت ها در بازارهای 
مختلــف و گرانی های متعدد، در صورت 
عدم سیاســت گذاری دقیق و هیجانی 
شدن دولتمردان در نوع رفتار با ارزهای 
آزادشده، قدرت ورود ارزهای بلوکه شده 
شاید بیشتر از هر زمان دیگری می تواند 
گرد و خاک به پا کند و دولت را باز هم به 
این صرافت بیندازد که باید با هر روشی 
که شــده بــازار را آرام نگاه دارد غافل از 
آنکه این اقدام، نه تنها برنامه های ۴ ماه 
گذشــته دولت در بهبود فرایند صادرات 
غیرنفتی و تولید را به حاشیه می برد بلکه 
صادرکننــده و تولیدکننده را به عنوان 
ســتون فقرات اقتصاد بیش از گذشته به 
مضیقــه می اندازد و چتر ناامیدی و یاس 

را در این بخش باز می کند.

با اجرای دستورالعمل های جدید؛

لی ارز مسافرتی برچیده می شود دال
 بازار ارز به دلیل وجود قیمت های چندگانه )دالر آزاد، 
نیمایی، ترجیحی( همواره بســتری بــرای وقوع انواع 

تخلفات و سوءاستفاده ها بوده است.
از جمله سوءاســتفاده هایی که در این بازار رخ می دهد 
می توان به اخذ ارز ســهمیه ای و فروش آن به نرخ آزاد 

اشاره کرد.
در روز های متالطم بازار ارز که قیمت ها نوسان شدیدی 
داشت، اگر از جلوی صرافی ها عبور می کردید، احتماالً 
متوجــه حضور پرتعــداد خریــداران در مقابل برخی 
صرافی ها می شــدید که با هدف خرید ســهمیه ۲ هزار 

یورویی به صرافی ها مراجعه کرده اند.
هــر شــخص یک بار در ســال می تواند ۲ هــزار یورو از 
صرافی هــای مجاز بانک مرکــزی خریداری کند. افراد 
متقاضی می توانند با ارائه کارت ملی، ارز های مورد نظر 

خود را به نرخ صرافی بانکی تحویل بگیرند.
افرادی که برای خرید این سهمیه در مقابل صرافی های 
بانکی صف می کشیدند دو گروه بودند؛ گروه اول افرادی 
بودند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه گذاری خرید 

می کردند. این افراد تحت تأثیر فضای کاذب بازار ارز قرار 
می گرفتند و برای کسب سود اقدام به خرید و فروش ارز 

با این روش می کردند.
دســته دوم افرادی بودند که نه تنها اطالعی از بازار ارز 
ندارند بلکه پول الزم برای خرید هم نداشتند، اما با اجاره 
کارت ملی خود به مبالغ ناچیز ۳۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان 

به دالالن برای خرید می آمدند.
راهــکار بانــک مرکزی برای جلوگیری از داللی ارز های 

مسافرتی
بانک مرکزی در ماه های گذشــته برای حذف صف های 
مقابل صرافی های بانکی و نقره داغ دالالن نحوه فروش 
ارز های مسافرتی و مصارف خدماتی ۲5 گانه را تغییر داد 
به این صورت که عالوه بر احراز هویت متقاضیان، باید 

بلیت و برگه خروج از کشور نیز ارائه می شد.
سیاست احراز هویت متقاضیان واقعی جواب داد و دیگر 
شــاهد صف های طوالنی در مقابل صرافی های نبودیم. 
البته بانک مرکزی تغییراتی را با هدف ساماندهی فروش 
ارز و جلوگیری از تخلفات در ســرفصل های فروش ارز 

مسافرتی اعمال کرد.
براین اساس میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی ها 
برای کشــور های نیازمند به روادید ۲ هزار یورو و برای 
کشور های بدون نیاز به روادید معادل ۳۰۰ یورو تعیین 
شــده اســت. سرفصل های ارز مســافرتی به سه طبقه 
تقســیم شــده اند که به ســفر های هوایی با روادید ۲ 
هزار یورو، ســفر های هوایی بــدون روادید ۳۰۰ یورو و 
سفر های زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری 

تعلق می گیرد.
به سفر های بدون ویزا ۳۰۰ یورو تعلق می گیرد

امروز نیز اخباری از تغییر ارز مسافرتی صرفاً با پول کشور 
مقصد منتشــر شده است که »سعید مجتهدی« دبیر 
کانون صرافان کشــور گفت: در هفته های گذشته مدل 
توزیع ارز مســافرتی که با کارت ملی و از بازار متشــکل 

ارزی تغییر کرد.
وی افزود: بنابراین اعطای ارز مسافرتی با بلیت و پاسپورت 
انجام می شود و برای سفر هایی که نیاز به ویزا نباشد تنها 

۳۰۰ یورو تعلق می گیرد.

دبیر کانون صرافان کشور در خصوص تغییر ارز مسافرتی 
متناسب با پول کشور های مقصد نیز گفت: هم اکنون نیز 
افراد می توانند انتخاب کنند که دالر و یورو دریافت کنند 

یا پول ملی کشور مقصد را.
وی تصریح کرد: صرافی ها همواره متناسب با نیاز مشتری 
خود ارز تهیه می کنند و ارز های متنوع دارند و نرخ ارز های 

مختلف را در تابلوی فروش خود درج می کنند.
بررسی ها نشان می دهد که اقدامات بانک مرکزی برای 
مقابله با تخلفات و ساماندهی فروش ارز مسافرتی می تواند 
مثمرثمر باشــد، اما بنا به گفته صاحب نظران، می توان 
سیاست ارز های خدماتی را به شرایط بسیار بهتری تغییر 
داد. این طور که بیماران برای دریافت ارز موردنیاز خود با 
ارائه مدارک به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران مراجعه کنند و ارز موردنیاز خود را تأمین کنند.
برخی کارشناسان هم معتقدند اساسا تخصیص ارز برای 
ســفر های خارجی باید حذف شــود و افراد متقاضی از 
صرافی ها به نرخ آزاد تهیه کنند و فقط بیماران مشمول 

ارز سهمیه ای با قیمت پایین تر قرار گیرند.

خبر ویژه

معاون سازمان امورمالیاتی گفت: از کارخانه های سازنده 
و یــا مونتــاژ کننده داخلی و یــا واردکنندگان خودرو در 
نخســتین انتقال به خریداران مالیات دریافت می شود.
محمد مســیحی معاون ســازمان امورمالیاتی افزود: بر 
اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال 
خودرو از کارخانه های ســازنده و یا وصل کننده قطعات 
پیش ســاخته )مونتاژ کننده( داخلی و یا واردکنندگان 
)نمایندگی هــای رســمی شــرکت های خارجــی( به 

خریداران، مشــمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.
وی گفت: با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افــزوده مصــوب ۲/۳/۱۴۰۰ از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ و بر 
اســاس تبصره )۲( ماده )۳۰( قانون مذکور، اولین انتقال 
خودرو از کارخانه های ســازنده و یا وصل کننده قطعات 
پیش ســاخته )مونتاژ کننده( داخلی و یا واردکنندگان 
)نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی( به خریداران 
و همچنیــن هرگونــه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع 

دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این 
ماده می شود.مسیحی افزود: واردکنندگان و کارخانه های 
سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ 
اجرای قانون یاد شــده نســبت به پرداخت مالیات نقل و 
انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره 
)۱( ماده )۲۸( قانون موصوف، به نرخ یک درصد )۱%( برای 
انواع خودروهای تولید داخل و دو درصد )۲%( برای انواع 

خودروهای وارداتی اقدام کنند.

معاون سازمان امورمالیاتی:

دریافت مالیات خودرو جدی شد

گزارش
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نفت و انرژی 4

مرکز فایننس آلترنیتیو کمبریج اعالم کرد؛

کوین ضربه مهلک بحران قزاقستان به استخراج بیت 
مرکز فایننس آلترنیتیو کمبریج اعالم کرد پس از این که چین به مقابله 
گسترده با فعالیتهای استخراج رمزارز پرداخت، قزاقستان سال میالدی 
گذشته به دومین مرکز بزرگ استخراج بیت کوین در جهان پس از آمریکا 
تبدیل شد.روسیه نیروهایی را برای کمک به مهار ناآرامیها به قزاقستان 
اعزام کرد. پلیس می گوید دهها آشوبگر در شهر آلماتی کشته شده اند، 
در حالی تلویزیون دولتی اعالم کرد ۱۳ عضو نیروهای امنیتی کشته شده 
اند.اینترنت روز چهارشنبه در سراسر قزاقستان قطع شد. این اقدام احتماال 
مانع از آن شد که ماینرها به شبکه بیت کوین دسترسی پیدا کنند.بیت 
کوین و رمزارزهای دیگر توسط رایانه های قدرتمندی استخراج می شوند 

که معموال در دیتاسنترهایی در نقاط مختلف جهان قرار دارند و در یک 
پروسه انرژی بر برای حل معادالت ریاضی پیچیده تالش می کنند.طبق 
جدیدترین آمار که مربوط به اوت ســال ۲۰۲۱ اســت، قزاقســتان در ۱۸ 
درصد از هش ریت جهانی  )واژه صنعتی مورد استفاده برای توصیف قدرت 
رایانشی ماینرها( سهم دارد. در آوریل پیش از این که سرکوبی استخراج 
بیت کوین در چین آغاز شــود، این رقم تنها هشــت درصد بود.طبق آمار 
شــرکت استخراج رمزارز BTC.com، هشت ریت مراکز استخراج رمزارز 
شامل AntPool و F۲Pool  حدود ۱۴ درصد نسبت ، کاهش پیدا کرد.با 
این حال افت نرخ هش ریت از قیمت بین کوین پشتیبانی نکرد. بدنبال 

افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای داراییهای پرریسک که تحت تاثیر 
سیاســت بانک مرکزی آمریکا برای افزایش ســریعتر نرخهای بهره روی 
داد، نرخ بیت کوین روز پنج شــنبه به پایین ۴۳ هزار دالر ســقوط کرد و 
رکورد پایین جدیدی را آزمود.هر چه تعداد ماینرها در شبکه بیشتر باشد، 
به میزان نیروی رایانشــی بیشــتری برای استخراج بیت کوین جدید نیاز 
است. کاهش هش ریت در صورت کاهش شمار ماینرها در شبکه، تولید 
سکه جدید را برای ماینرهای دیگری که در شبکه حضور دارند، راحتتر 
می کند.مزارع استخراج رمزارز قزاقستان نیروی خود را با استفاده از برق 

تولید نیروگاههای زغال سوز تامین می کنند .

گاز دنیا کشورهای حاشیه خزر از ذخایر  سهم ۵۰ درصدی 

چرخش معادالت گاز جهان از خلیج فارس به سمت خزر

خبر انرژی

بین الملل

کید کرد: معاون سازمان حفاظت محیط زیست تا

گاز  کاهش مصرف ۸۰ میلیون متر مکعب 
با ۱۰ درصد صرفه جویی

معاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: در زمستان 
با پوشــیدن یک لباس بیشتر در منزل ۱۰ 
درصــد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد 
شــد و با فرهنگسازی در این زمینه حداقل 
۷۰ تــا ۸۰ میلیون متــر مکعب گاز کمتر 
مصرف می شود.آلودگی هوا دیگر کالف سر 
درگمی نیست که ندانیم از کجا نشات می 
گیرد، سوخت، منابع متحرک و صنایع غیر 
استاندارد عامالن اصلی آلودگی هوا هستند 
کــه در این میان مصرف مازوت در نیروگاه 
ها در زمستان به علت باال رفتن مصرف گاز 
در مصارف خانگی و شهری بر این وضعیت 
دامــن می زند، ســازمان حفاظت محیط 
زیســت بر اســاس رســالتی که دارد علت 
آلودگی در همه کالنشــهرها را به تفکیک 
مشخص و برای هر کدام از آنها راهکارهای 
جداگانــه ای ارائه کرده که دســتگاه های 
متولی باید نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.
در حالیکــه بزرگترین تولید کننده نفت و 
گاز دنیا هستیم اما در زمستان برای تامین 

گاز صنایع و نیروگاه ها دچار مشــکل می 
شــویم، برای جلوگیری از خاموشی کشور 
و قطع نشــدن برق به مصرف مازوت روی 
می آوریم، این در حالیســت که نگاه دولت 
ها بر این اســت که همه کشور زیر پوشش 
گاز قرار گیرد که مســعود تجریشی معتقد 
است به نظر می رسد این قانون باید بازنگری 
شود.وی افزود: با توجه به شرایط کنونی به 
نظر می رسد باید بحث آلودگی هوا، مازوت 
ســوزی، نداشتن برق، عدم سرمایه گذاری 
بر روی نیروگاه ها،  برخی سیاســت گذاری 
ها مانند تحت پوشــش قــرار گرفتن تمام 
کشــور از گاز بازنگری شود.تجریشی اظهار 
داشــت: بر این اســاس در چندین الیه نیاز 
داریم که یک بازنگری در سیاســت گذاری 
ها انجام گیرد؛ یکی اینکه چه اندازه بر روی 
گاز ســرمایه گذاری کنیم یعنی گرمایش و 
انرژی ما چه اندازه بر اساس گاز و چه اندازه 
بر اساس برق باشد، آیا همه نقاط باید مانند 
هم باشــند یا نیاز به الگوی متعددی داریم 

که همه اینها نیاز به بازنگری دارد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد؛

ک  خ سوخت و خورا لزوم معادل سازی نر
پتروشیمی ها طی سه سال

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی 
افزایش نرخ ســوخت صنایع و پتروشــیمی ها در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته اســت.الزم به ذکر 
است با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش 
درآمد دولت و تک نرخی شــدن نرخ گاز طبیعی 
تحویلی به صنعت پتروشــیمی، در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ مقرر شده است، منابع حاصل از اصالح 
نرخ سوخت گاز پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و صنایع 
پایین دستی، مجتمع های احیای فوالد و مصارف 
مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره 
آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، صنایع 
سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک 
پتروشیمی ها، به ارزش ۹۴۴,۰۶۸ میلیارد ریال به 
منابع تبصره ۱۴ تحت ردیف 5 اضافه گردیده است.

براســاس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۷ میلیون مترمکعب در 
روز )حدود ۲۸ میلیارد مترمکعب در ســال( گاز 
طبیعی در صنعت پتروشــیمی مصرف می شود. 
حدود 5۴ درصد از این مقدار معادل ۴۲ میلیون 
مترمکعب در روز به عنوان ســوخت و مابقی ۳5 
میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت 

پتروشــیمی مصرف شده است.طبق محاسبات 
انجام شــده، درآمد حاصل از اصالح نرخ سوخت 
گاز پتروشیمی ها )برابر با نرخ خوراک گاز(، حدود 
۲۹۹ هزار میلیارد ریال برآورد می شــود.در پایان 
نتیجه گیری می شود با توجه به تأثیر منفی این 
سیاســت بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه 
سود به نسبت زیاد شرکت های پتروشیمی، زیان 
ده شــدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع، 
به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های 
تازه به بهره برداری رسیده وکاهش انگیزه سرمایه 
گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پاالیش نفت 
اعمال این سیاست توصیه نمی شود.در مقابل با با 
هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی 
شــدن ســوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی 
پتروشــیمی ها و بــا لحاظ تأمین مبلــغ برآورد 
شــده ذیل ردیف مذکور، پیشــنهاد می شود نرخ 
ســوخت گاز صنعت پتروشیمی و پاالیشی نفت 
و نیــز مجتمع هــای احیای فوالد به تدریج و طی 
ســه ســال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.

بنابراین در سال ۱۴۰۱، این نرخ ها برابر ۶۰ درصد 
نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود. 

 رکوردشکنی رشد هفتگی 
قیمت نفت

قیمت نفــت در معامالت بازار جهانی تحت 
تاثیــر نگرانیهای عرضه در بحبوجه افزایش 
ناآرامیها در قزاقســتان و اختالالت در لیبی، 
افزایش یافت و به ســوی بزرگترین رشــد 
هفتگی از اواســط ماه دسامبر پیش می رود.

بهای معامالت نفت برنت 5۷ ســنت معادل 
۰.۷ درصــد افزایش یافت و به ۸۲ دالر و 5۶ 
ســنت در هر بشــکه رســید. نفت برنت روز 
گذشــته ۱.5 درصد صعــود کرده بود.بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶۷ 
سنت معادل ۰.۸۴ درصد افزایش یافت و به 
۸۰ دالر و ۱۳ ســنت افزایش یافت. شاخص 
نفت آمریکا روز گذشــته ۲.۱ درصد صعود 
کرده بود.در شــرایطی که نگرانیها نســبت 
به مختل شــدن عرضه از نگرانیها نســبت به 
تاثیر شیوع اُمیکرون بر تقاضا سبقت گرفته 
است، نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
در مســیر ثبت بیش از شــش درصد رشــد 
در نخســتین هفته ســال نوی میالدی قرار 
دارنــد و قیمتهــای آنها بــه باالترین حد از 
اواخر نوامبر رسیده است.لوییس دیکسون، 
تحلیلگر شرکت "ریستاد انرژی" در اظهاراتی 
گفــت: روند صعــودی قیمتهای نفت عمدتا 
منعکــس کننده التهاب بــازار در مواجهه با 
تشدید ناآرامیها در قزاقستان و ادامه وخامت 
وضعیت سیاســی در لیبــی و کاهش تولید 
نفت است.پس از روزها ناآرامی در قزاقستان 
کــه طی آن دولت حالت فــوق العاده اعالم 
کرد، روســیه روز پنج شــنبه نیروهایش را 
بــرای مهار ناآرامیها اعــزام کرد. اعتراضات 
در مناطــق غربی نفت خیز قزاقســتان پس 
از حذف سقف قیمت دولتی بوتان و پروپان 
در روز سال نو آغاز شد.در این بین، افزایش 
تولید از سوی تولیدکنندگان اوپک پالس با 
رشــد تقاضا همگام نبوده اســت. تولید نفت 
اوپک در دسامبر به میزان ۷۰ هزار بشکه در 
روز نسبت به ماه پیش افزایش یافت در حالی 
کــه تحت توافق اوپک پالس اجازه داشــت 
تولیدش را ۲5۳ هزار بشــکه در روز افزایش 
دهد.تولید در لیبی به ۷۲۹ هزار بشکه در روز 
در مقایسه با اوج ۱.۳ میلیون بشکه در روز در 
ســال گذشته، کاهش پیدا کرده که بخشی 
از علــت این کاهش، تعمیرات خط لوله بوده 
اســت.اگرچه واریانت اُمیکرون به سرعت در 
حال شــیوع است اما نگرانیهای بخش تقاضا 
با شــواهدی از شدت بیماری زایی کمتر این 
واریانت در مقایسه با واریانتهای قبلی و تدابیر 
دولتها برای مهار شیوع گسترده، تخفیف پیدا 
کرده اســت.بر اساس گزارش رویترز، وانگ 
شیائو، محقق ارشد شرکت "گوئوتای جونان 
فیوچــرز" اظهار کــرد: ذخایر اندک نفت در 
اروپا و آمریکا عامل دیگری بوده که از رشــد 

قیمتهای نفت پشتیبانی کرده است.

 تولید نفت لیبی 
مختل شده است

نظرســنجی بلومبرگ نشان داد تولید نفت 
اوپک در دسامبر تنها ۹۰ هزار بشکه در روز 
رشد کرد و افزایش تولید عربستان سعودی 
بــا افــت تولیــد در لیبــی و نیجریه جبران 
شــد.وزیران اوپک پالس که گروهی شامل 
اعضــای اوپک، روســیه و چند تولیدکننده 
دیگر غیرعضو اوپک اســت، روز ســه شنبه 
افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در 
روز را بــرای فوریه تصویب کردند اما فرآیند 
افزایش تولید به دلیل ناتوانی بعضی از اعضای 
گروه برای باال بردن سطح تولیدشان، با مانع 
روبرو شده است.تالشهای این گروه در کنترل 
عرضه به تقویت قیمتها حتی در شــرایطی 
که بازار به مازاد عرضه برگشته است، کمک 
کرده اســت. بهــای معامالت نفت برنت روز 
چهارشنبه در بازار لندن نزدیک به ۸۰ دالر 

در هر بشکه بود.
تولید نفت لیبی پس از یک ســال بهبود و 
ثبات، دوباره مختل شــده است. تولید نفت 
پس از این که شــبه نظامیان میدان نفتی 
شراره – بزرگترین میدان نفتی این کشور- را 
تعطیل کردند ماه گذشته ۷۰ هزار بشکه در 
روز کاهش یافت و به ۱.۰۶ میلیون بشــکه 
در روز رســید. با ادامه اختالالت و آســیب 
دیــدن خــط لوله ای که به بزرگترین پایانه 
صادرات متصل اســت، تولید لیبی به ۷۰۰ 
هزار بشــکه در روز کاهــش پیدا می کند.

در نیجریه شــرکت رویال داچ شــل نسبت 
بــه دشــواری صادرات نفت خــام از پایانه 
فورکادوس -یکــی از بزرگترین پایانه های 
نفتی نیجریه- در ۱۰ روز آخر ماه هشــدار 
داد. پایانه بانی هم که توســط شل اداره می 
شــود، برای بارگیری محموله ها مشکالتی 
دارد. تولید این کشــور ۱۱۰ هزار بشکه در 
روز کاهــش پیدا کــرده و به ۱.۴۲ میلیون 

بشکه در روز رسیده است.

 برنامه توسعه 
صنعت پتروشیمی چیست؟

توســعه پایدار و پیوســته صنعت پتروشیمی 
نیازمند تأمین ســرمایه بود که تا انتهای سال 
۱۳۹۹ به منظــور تحقــق ۸۳.5 میلیون تن 
ظرفیت اســمی صنعت، زیرساخت های مورد 
نیاز از جمله اسکله ها، خطوط لوله و طرح های 
در حال اجرای جهش دوم و ســوم در مجموع 
۷۹ میلیارد دالر سرمایه گذاری شد که از ورود 
میانگین ساالنه ۱.۳ میلیارد دالر سرمایه به این 
صنعت نشــان دارد.مجموع تأمین مالی ارزش 
صنعت پتروشیمی ایران برای احداث طرح ها و 
مجتمع های پتروشیمی از سال ۱۳۷۷ تا پایان 
۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۲۶.۳ 
میلیارد دالر بوده اســت. صندوق ذخیره ارزی 
با ۲.۱ میلیارد دالر و صندوق توســعه ملی با ۶ 
میلیارد دالر از جمله منابع تأمین مالی داخلی با 
سهم ۳۱ درصدی است.سهم منابع خارجی نیز 
۶۲ درصد است که سه کشور آسیایی امارات، 
چین و ژاپن با ۷ میلیارد دالر و هشــت کشــور 
اروپایی فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، بلژیک، 
اسپانیا، هلند و اتریش با مبلغ ۹.۴ میلیارد دالر 
بیشــترین ســهم را در تأمین مالی از منابع 
خارجی در صنعت پتروشیمی ایران داشته اند. 
۱.۸ میلیارد دالر به دیگر منابع داخلی و خارجی 
اختصاص دارد.بررسی آمار حاکی از آن است که 
حدود ۱5 هزار بنگاه فعال در صنایع پایین دست 
صنعت پتروشیمی در کشور مشغول به فعالیت 
هستند. یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه 
این بنگاه ها، تأمین پایدار خوراک های مورد نیاز 
آنهاســت. در سال ۱۳۹۹ صنعت پتروشیمی 
۳.۳ میلیــون تــن پلیمــر و ۲.۱ میلیون تن 
محصول شــیمیایی برای تأمین خوراک مورد 
نیــاز بنگاه های فعال در صنایع پایین دســت 
صنعت پتروشــیمی عرضه کرده است.فروش 
محصــوالت پتروشــیمیایی در بورس کاال و 
انرژی، روند توسعه و جلوگیری از خام فروشی 
را به شکل مطلوبی نشان می دهد، به طوری که 
مقدار فروش این محصوالت از ۲.۱ میلیون تن 
در سال ۱۳۹۰ به 5.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ 
رسیده است.هم اکنون 5۲ میلیون تن معادل 
روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام 
خوراک واحدهای پتروشیمی بوده، ۶۷ مجتمع 
فعال فعلی پتروشیمی با ظرفیت اسمی ساالنه 
۹۰ میلیون تن در کشــور فعال هســتند و هم 
اکنون هم اکنون ۶5 میلیون تن محصول در این 
صنعت تولید می شود از این میزان ۴۰ میلیون 
تن محصول نهایی به بازار عرضه می شود، که 
۳۰ میلیون تن سهم صادرات و ۱۰ میلیون تن 
در بازار داخلی مورد مصرف قرار میگیرد، حدود 
۲5 میلیون نیز خوراک های بین مجتمعی است.
ارزش محصوالت نهایی پتروشــیمی در سال 
۱۴۰۰ معادل ۲۱ میلیارد دالر بود و هم اکنون 
میانگین ارزش محصوالت پتروشیمی به ازای 
هــر تــن حدود ۴۶۰ دالر اســت، طبق پیش 
بینــی های صورت گرفته ظرفیت محصوالت 
پتروشــیمی در پایان برنامــه هفتم به حدود 
ســاالنه ۱۴۰ میلیون تن می رسد، هم اکنون 
حدود ۷۰ طرح پتروشــیمی در حال اجراست 
که نیــاز به ۳۶ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
دارد و از ایــن مقــدار تاکنون ۸.5 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری شــده است.سال گذشته ۱5 
میلیارد دالر ارزش کل محصوالت پتروشیمی 
بــود و در مجمــوع ۹ میلیــارد دالر صادرات 
داشتیم، صنایع پتروشیمی ابتدا نیاز داخل را 
تأمین و ســپس مازاد تولیــدات خود را صادر 
می کنند؛ ۳۰ میلیون تن صادرات محصوالت 
پتروشــیمی تا پایان امســال ۱۴ میلیارد دالر 
ارزآوری برای کشور خواهد داشت.۶۹ طرح در 
صنایع پتروشیمی در حال اجراست، اجرای این 
طرح ها 5۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی را افزایش می دهد.تاکنون ۸ میلیارد 
دالر در این طرح ها سرمایه گذاری شده است که 
این طرح ها در ادامه تکمیل زنجیره ارزش، اجرا 
می شوند، البته به دلیل محدودیت ها و تحریم ها 
با چالش سرمایه گذاری روبه رو هستند؛ با این 
حال برنامه ریزی شــده که صنعت پتروشیمی 
در ادامــه زنجیره ارزش بتواند خوراک صنایع 
پایین دســت را تأمین کنــد. در پایان برنامه 
توسعه هفتم باید به ظرفیت ۱۴۲ میلیون تن 
تولید محصوالت پتروشــیمی برسیم.در این 
بین مرتضی شاهمیرزایی- مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرده که ظرفیت 
اســمی صنعت پتروشــیمی در پایان برنامه 
هشــتم به ۲۰۰ میلیون تن در ســال می رسد 
که این رقم جای تأمل دارد و برای آینده همه 
فعاالن برای هدف برنامه ریزی و کمک کنند.وی  
تأمین سرمایه مورد نیاز طرح های پتروشیمی 
را یکــی از مهم ترین موارد عنوان کرد و گفت: 
در ایــن زمینه تشــکیل صندوق های پروژه و 
صندوق های سرمایه گذاری ویژه پتروشیمی در 
دست پیگیری است که افزون بر این، استفاده 
از سرمایه های عمومی و مردمی، انتشار اوراق 
و شــیوه های نویــن و منابــع خارجی از دیگر 
راهکارهای تأمین ســرمایه اســت. همچنین 
بازنگری اساســنامه شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی، پیگیری ایجاد نهاد تنظیم گر و 
رگوالتوری، اولویت بندی و پیگیری طرح های 
نیمه تمام و بازنگری برنامه های صنعت در این 

شرکت در حال پیگیری است.

گاز عمری به مراتب کمتر از نفت در مناسبات انرژی 
دنیــا دارد. در ابتــدای کشــف نفت، گاز به عنوان یک 
عامل مزاحم شناخته می شد که مانع از برداشت سریع 
و کم هزینــه نفــت بود.در آن زمان راهکار مقابله با این 
ماده مزاحم سوزاندن در مشعل هایی بود که هنوز هم 
به عنوان قدیمی ترین ســمبل مناطق نفتی شناخته 
می شــود.اما با گذشــت زمان، کم کم گاز جای خود را 
در ســبد ســوخت جهان باز کرد تا آنجا که بر اســاس 
آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا، تا ســال ۲۰5۰ 
میالدی اگرچه سهم نفت در سبد سوخت دنیا از ۳۲ 
درصــد فعلی به ۲۷ درصــد کاهش پیدا خواهد کرد.

اما ســهم گاز در بخش صنعت جهان به مراتب بیشتر 
خواهد بود. 5۰ درصد از مصرف انرژی دنیا مربوط به 
مصارف صنعتی است و از همین رو افزایش تقاضا برای 

گاز در این بخش نیز مهم خواهد بود.

 سهم ۵۰ درصدی کشورهای حاشیه خزر 
از ذخایر گاز دنیا

نگاهی به بزرگترین دارندگان گاز جهان نشان می دهد 
که بیش از 5۰ درصد از ذخایر گازی جهان در اختیار 
کشــورهای حاشیه خزر اســت. این موضوع در نفت 
مربــوط به خلیج فارس بــود. بنابراین در هر دو مورد 
ایــران ذینفع ماجرا است.روســیه با ۳5 تریلیون متر 
مکعــب گاز بیــش از ۱۸ درصد از ذخایر گازی دنیا را 
در اختیار دارد. ذخایری که حدود ۶5 درصد از آن در 
منطقه ســیبری واقع شده است.بعد از روسیه ایران با 
۳۳ تریلیون ذخایر گازی کشف شده و سهمی ۱۷.۲ 

درصدی در رتبه دوم جای گرفته اســت.رتبه ســوم 
مربــوط بــه قطر با ۲۴.۹ تریلیــون متر مکعب ذخایر 
گازی اســت که سهمی ۱۲.۹ درصدی از منابع گازی 
دنیا را در اختیار این کشــور قرار داده است.چهارمین 
کشــور از نظر دارا بودن ذخایر گازی ترکمنســتان با 
ذخیره گاز ۱۹.5 تریلیون متر مکعب و سهمی ۱۰.۱ 
درصدی است.بنابراین تنها سه کشور روسیه، ایران و 
ترکمنستان در مجموع ۴5.5 درصد از ذخایر گاز همه 
دنیا را به خود اختصاص داده اند. همین کافی اســت 
تا مشخص شود، آینده بازار گاز در اختیار کشورهای 
حاشیه خزر خواهد بود.در تولید اما اگرچه آمریکا جزو 
چهار کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز جهان نیست اما 

بیشــترین تولید گاز را دارد تا آنجا که این کشــور در 
سال ۷۳۴.5 میلیارد متر مکعب گاز تولید می کند که 
معادل ۲۰ درصد گاز تولیدی جهان است.با این حال 
رتبه های بعدی تولید گاز برای روســیه و ایران است.

تولید ســاالنه گاز روســیه ۶۳5.۶ میلیارد متر مکعب 
اســت که معادل ۱۷.۳ درصد از تولید گاز دنیا اســت. 
ایران نیز با تولید ۲۲۳.۹ میلیارد متر مکعب تولید گاز 
و سهمی ۶.۱ درصدی در این زمینه، در رتبه سوم قرار 
دارد.بعد از ایران، همسایه جنوبی و شریک کشورمان 
در پارس جنوبی در رتبه چهارم اســت. قطر ســاالنه 
۱۷۶.۳ میلیارد متر مکعب گاز تولید می کند و سهمی 
۴.۸ درصدی در این زمینه دارد.نکته مهم این است که 

ایران اگرچه جزو چهار کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز و 
تولید کننده این هیدروکربور است اما باال بودن مصرف 
گاز و شــدت انرژی در کشــور باعث شده تا نتواند در 
بازارهای جهانی نقشی در خور ایفا کند.تولید و مصرف 
گاز در آمریکا نیز تقریبا برابر است. این در شرایطی است 
که بیشترین مصرف گاز در آمریکا صرف بخش صنعت 
می شود و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.بعد از آمریکا 
با مصرف ۷۳۹.5 میلیارد متر مکعب گاز در روز، روسیه 
قرار دارد. ایران در این زمینه چهارمین کشور دنیا است 
که در سال ۲۱۴.۴ میلیارد متر مکعب گاز می سوزاند 
.اگرچه ایران در ذخایر گاز بســیار به روســیه نزدیک 
است و حدود یک درصد کمتر از روسیه ذخایر گازی 
در اختیار دارد اما در زمینه صادرات شــرایط متفاوت 
اســت. روســیه بیش از ۲۱۰ میلیارد متر مکعب از گاز 
تولیــدی خود را صــادر می کند. بنابراین در آینده ای 
نــه چندان دور، اروپا و مصرف کنندگان عمده گاز در 
آسیا )چین و هند( برای تامین گاز مورد نیاز خود باید 
به سایر تولیدکنندگان گاز توجه کنند که نزدیکترین 
منبع انرژی گاز به این دو بازار بزرگ منطقه خزر است.

ایران نیز به عنوان یکی از همســایگان خزر و با توجه 
به توان باالی تولید و وجود زیرساخت های گسترده، 
می توانــد در کنار ایجاد امــکان بهره برداری از ذخائر 
گازی حوضــه خــزر با رعایت الگوی مصرف و کاهش 
مصــرف داخلی، به عنوان یکی از تامین کنندگان گاز 
در اروپا و آسیا مطرح شود که همین موضوع می تواند 
جذابیت خاص برای سرمایه گذاران بزرگ بین المللی 
برای سرمایه گذاری در گاز ایران در پی داشته باشد.

خبر ویژه

ســخنگوی شــرکت ملی گاز از افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز نســبت به 
ســال گذشــته خبر داد و گفت: در شــرایط فعلی نیازمند مدیریت مصرف از 
ســوی مشــترکان هستیم.محمد عسگری ، با بیان اینکه مقدار مصرف گاز در 
بخــش خانگــی و تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب رســید که حدود 
۷۰ درصد تولید گاز کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: اکنون 
تولید گاز طبیعی در حداکثر مقدار خود اســت.وی با تاکید بر اینکه شــاهد 
روند افزایشــی مصرف گاز در کشــور هستیم، گفت: اکنون روزانه حدود ۱۱۰ 
میلیون مترمکعب به بخش صنعت و روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون مترمکعب به 

نیروگاه ها اختصاص یافته است که اگر مصرف در بخش خانگی افزایش یابد، 
این مقدار گازرســانی به این دو بخش هم کاهش می یابد.ســخنگوی شرکت 
ملی گاز با تاکید بر لزوم رعایت در میزان مصرف و صرفه جویی در گاز، تاکید 
کرد: الزم اســت همه مشــترکان نسبت به این مهم حساس باشند؛ دمای ۱۸ 
تا ۲۱ را مدنظر قرار دهند، از لباس های گرم در داخل منزل استفاده کنند و 
برای گذر از این چالش همراهی الزم را با شــرکت گاز داشــته باشــند.به گفته 
عســگری، ســخنگوی شرکت ملی گاز هر چه میزان صرفه جویی افزایش یابد 

منافع آن بیشتر است. 

سخنگوی شرکت ملی گاز خبر داد؛

گذشته گاز نسبت به سال  افزایش ۲۰ درصدی مصرف 
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55بانک و بیمه
 در کنار رونمایی از 

دو محصول جدید این بانک 

دیتا سنتر بانک رفاه کارگران 
افتتاح شد

طی مراسمی که هم زمان با نهمین نشست 
شــورای سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
تحــول راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی به میزبانی بانک رفاه کارگران 
برگزار شــد، دیتا ســنتر این بانک توسط 
دکتــر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی افتتــاح و از دو محصول جدید 
این بانک در حــوزه خدمات الکترونیکی 

رونمایی شد.
دیتا ســنتر بانک رفاه که امروز افتتاح شد 
یکی از مجهزترین و پیشــرفته ترین مراکز 
فناوری اطالعات کشور محسوب می شود 
و از ظرفیــت فنی ویژه ای در مقایســه با 
مراکز مشــابه برخوردار است.این گزارش 
می افزاید، »سامانه بتا« به عنوان بستری 
به منظور تامین اعتبار بازنشستگان معزز 
سازمان تامین اجتماعی و سامانه نئوبانک 
رفــاه بــا نام » فرا رفاه« نیز نوع جدیدی از 
بانکداری مبتنی بر فناوری های دیجیتال 
و هوش مصنوعی، محصوالت جدید بانک 
رفاه کارگران هســتند که در کنار افتتاح 
دیتاسنتر بانک مورد رونمایی قرار گرفتند 
و بهره برداری از آن رسما آغاز شد.الزم به 
ذکر اســت، » ســامانه بتا« به عنوان یکی 
از محصوالت جدیــد بانک رفاه کارگران 
محیط و بســتری اســت که از طریق این 
بانک در راستای ارائه و تعریف طرح های 
مختلف تسهیالتی و حمایتی فراهم شده 
اســت.گفتنی است، سامانه نئوبانک رفاه 
با نام ” فرا رفاه ” نیز نوعی بانک دیجیتال 
اســت که به ارائه خدمات غیر حضوری به 

مشتریان می پردازد.

سرپرست جدید معاونت 
 فناوری اطالعات 
 و شبکه ارتباطات 

بانک ملی ایران معرفی شــد

بــا حضــور دکتــر محمدرضــا فرزین 
مدیرعامــل، اعضای هیأت مدیره و دیگر 
مسئوالن ارشد بانک ملی ایران، علی رضا 
ماهیار به عنوان سرپرست جدید معاونت 
فناوری اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک 

معرفی شد.
در این مراســم دکتــر محمدرضا فرزین 
ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد و خدمات 
شایسته مسعود خاتونی عضو هیات مدیره 
و معاون پیشین فناوری اطالعات و شبکه 
ارتباطات بانک ملی ایران اظهارداشت: در 
عصر بانکداری الکترونیک بخش فناوری 
اطالعــات یکــی از اثرگذارتریــن و مهم 
تریــن حوزه های صنعت جدید بانکداری 
اســت که نقل و انتقــال عملیات مالی از 
بســتر فناوری اطالعات و در محیط های 
الکترونیک صورت می گیرد که بی شــک 
این عملیات کاری مهم و الزمه آن داشتن 
دانش و تخصص است.وی در ادامه با اشاره 
بــه این که این حوزه جزو ســرمایه های 
الینفک بانک اســت و عملکرد این حوزه 
به طور مستقیم می تواند بر عملکرد بانک 
اثرگذار باشــد، اظهار داشــت: امیدواریم 
بخــش فناوری اطالعــات بانک در دوره 
مدیریت جدید با وجود مدیریت متعهد و 
توانمند و همکاران پرتالش با نگاه به جلو 
و خلــق محصوالت فناورانه مطابق با نیاز 
مشــتریان به تقویت هر چه بیشــتر بانک 
بیانجامــد و بیــش از پیش ارتقا یابد تا هر 
کاربری با هر دانشی از خدمات بانک بهره 
مند شــود.دکتر فرزین در ادامه به سابقه 
فعالیت دکتر ماهیار اشــاره کرد و افزود: 
وی از مدیران توانمندی است که در حوزه 
فعالیت خود بسیار متخصص است و حضور 
ایشــان با همراهی و همدلی هرچه بیشتر 
همکاران موجب نتایج ارزشــمند در بانک 
خواهد شــد.عباس شفیعی رئیس هیات 
مدیره بانک ملی ایران در این مراسم افزود: 
امیدواریم معاون جدید فناوری اطالعات 
بانک با کمک اعضای هیات مدیره و مدیران 
ارشد بانک در موقعیت جدید بتواند با ارائه 
نقشه راه تحول دیجیتال بانک ملی ایران، 

منشأ خدمات مثبت باشد.

اخبار

 اپلیکیشن »همراه نوین« 
کامل تر شد

بانــک اقتصادنویــن با هدف تســهیل دریافت 
خدمــات بانکی نویــن از طریق تلفــن همراه، 
اپلیکیشــن »همراه نوین« را به روزرسانی کرد و 
امکانــات و قابلیت های جدیدی را در دســترس 

مشتریان خود قرار داد.
در نســخه جدید اپلیکیشن »همراه نوین« که از 
۱۳ دی ماه ۱۴۰۰، با قابلیت اجرا بر روی سیستم  
عامل  اندروید و نســخه تحت وب –ویژه سیستم 
عامل iOS- در دسترس قرار گرفته است، کاربران 
می تواننــد از امکانات جدیدتری مانند خواندن 
اتوماتیک پیامک رمز پویا )ویژه سیســتم عامل 
اندرویــد(، ســفارش کارت هدیه با متن و طرح 
دلخواه )ســامانه می کارت(، نمایش تاریخ تایید 
هریک از امضاداران در منو کارپوشــه و چندین 

قابلیت و امکان کاربردی دیگر بهره مند شوند.
گفتنــی اســت، اپلیکیشــن »همــراه نوین« 
کامل تریــن خدمــات بانکی مبتنــی بر کارت و 
ســپرده را بر تلفن همراه به مشــتریان حقیقی 

و حقوقی ارائه می کند.
مشــتریان ارجمنــد می توانند بــرای دانلود یا 
بروزرسانی این اپلیکیشن بهصفحه ویژه »همراه 

نوین«
 در پورتــال بانــک اقتصادنویــن بــه آدرس

 www.enbank.ir/mobile مراجعه کنند.

 پیام مدیرعامل 
 بانک قرض الحسنه مهر ایران 
 به مناسبت سالگرد شهادت 

سردار سلیمانی

مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهــر ایران به 
مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی پیامی 

را صادر کرد . در متن این پیام آمده است:
»شــهید سلیمانی که در سال های دفاع مقدس، 
ســکان فرماندهی عملیات ها و نبرد را بر عهده 
داشت و همه توان خود را صرف پاسداری از میهن 
اسالمی مان کرد، پس از پایان جنگ تحمیلی نیز 
عرصه نبرد حق علیه باطل را خالی نگذاشــت و 
هر جا که به وی نیاز بود، برای دفاع از مظلومان 

و محرومان منطقه شتافت.
ســردار دل ها حتی از تــوان و اعتبار خویش در 
حوزه های غیرنظامی نیز بهره برد تا به آسایش و 
آرامش مردم خدشه ای وارد نشود. هنوز حضورش 
در مناطق ســیل زده کشــور در سال ۱۳۹۸ و به 
دست گرفتن فرماندهی عملیات مقابله با سیل در 
خاطرمان هست. مردم داری سردار سلیمانی، او 
را به چهره ای محبوب در جامعه تبدیل کرده بود 
و این موضوع از ســوگواری مردم پس از شهادت 
ایشــان و حضور پرشــور در مراســم تشییع این 

شهید سرافراز اسالم مشخص بود.
ما خادمان مردم در بانک قرض الحسنه مهر ایران 
نیز »مهرورزی«، »نیکوکاری«، »مردم داری« و 
»توجــه به محرومــان« را به عنوان ویژگی های 
شهید حاج قاسم سلیمانی سرلوحه کار خود قرار 
داده و امیدواریم با لطف حق تعالی در مســیر آن 

شهید بزرگوار گام برداریم.«

کرد: رییس شعبه ارومیه بانک توسعه صادرات اعالم 

پرداخت دو هزار و 281 میلیارد ریال تسهیالت در هشت ماهه 1400
رییــس شــعبه ارومیــه بانک توســعه صادرات اعالم کــرد که مانده 
تســهیالت پرداختی این شــعبه به صادرکنندگان، تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی استانی در پایان آبان ماه امسال ۲هزار و ۲۸۱ میلیارد 

ریال بوده است.
ایران حســین آتش پیکر گفت: ســقف تجمیعی انباشته در خصوص 
پرداخت تسهیالت صادراتی و غیر صادراتی، اعتبارات اسنادی داخلی 
و ضمانت نامه های گمرکی با وثایق نوع یک، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال 

است.
وی حجم تسهیالت صادراتی و غیر صادراتی، اعتبارات اسنادی داخلی 
و ضمانت نامه های گمرکی با وثایق نوع دوم را ۱5۰میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: سقف تجمیعی وثایق نوع سوم برای تسهیالت صادراتی و 
غیرصادراتی، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه گمرکی به طور انباشته 
۷5 میلیارد ریال اســت و ارقام باالتر به اداره اعتبارات مرکزی بانک 

توسعه صادرات ارجاع داده می شود. رییس شعبه ارومیه بانک توسعه 
صادرات، تعداد کارکنان این شــعبه را ۱۱ نفر اعالم کرد و افزود: این 
شــعبه دارای ۱۷۲ مشــتری فعال اقتصادی، یک هزار و ۶5 حســاب و 
سپرده ارزی، ۸۱5 فقره سپرده کوتاه مدت و ۲۱۷ سپرده ارزی است.

آقای آتش پیکر خاطرنشــان کرد: شــعبه ارومیه بانک توسعه صادرات 
عامل خرید ارز و اســکناس صادرکنندگان در اســتان بوده و در هشت 
ماهه نخســت امســال بیش از ۳,5 میلیون دالر از ارز صادرکنندگان را 
خریداری و از آنها رفع تعهد کرده است . به گفته رئیس شعبه ارومیه، 
این بانک از نظر رتبه دستیابی به اهداف در آبان ماه ۱۴۰۰بابت مانده 
تسهیالت ارزی رتبه هشتم در بین سایر شعب در خصوص تسهیالت 
اعطایی ریالی در رتبه پنجم، حواله های ارزی وارده و صادره رتبه دوم 
واعتبار اســنادی داخلی رتبه پنجــم و از نظر صدور ضمانت نامه های 

ریالی در رتبه شانزدهم قرار دارد.

ساختمان جدید شعبه »صابر یزدی« بانک قرض الحسنه مهر ایران در یزد افتتاح شد
در مراســم افتتاح ســاختمان جدید این شــعبه 
)کــد ۷۶۲۰( عــالوه بر مدیرعامل بانک، ســید 
مســعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری یزد، عماد شجاعان مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( اســتان و ســید مجتبی 
حســینی پور مدیــرکل ســازمان مدیریــت و 

برنامه ریزی در این استان حضور داشتند.
عظیمــی: بانک قرض الحســنه مهر ایران موجب 
افزایــش اعتمــاد عمومی به نظام بانکی شــده 
اســت عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری یزد در مراسم افتتاح این شعبه گفت: 
بانک قرض الحســنه مهر ایران با عملکرد مطلوب 
خــود در حــوزه بانکداری بــدون ربا و پرداختن 
به حوزه مســئولیت اجتماعــی، موجب افزایش 
اعتمــاد عمومی به نظام بانکی شــده اســت.در 
ادامه این مراســم مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران طی ســخنانی گفت: هنگامی که بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در ۱۴ سال پیش فعالیت 
خود را آغاز کرد، در ذهن سیاست گذاران این گونه 
تصور نمی شد که به این نتایج مثبت و درخشان 
برسد.شمســی نژاد ادامــه داد: تصــور می شــد 
بانک هــای قرض الحســنه نیز همچــون برخی 
صندوق های قرض الحسنه دچار بحران و مسائلی 
همچون اضافه برداشــت و کســری منابع شوند. 
اما اکنون که شــاخص های ۲ بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و رسالت را بررسی می کنیم، هر دو در 
نسبت هایی همچون تسهیالت پرداختی، کفایت 
ســرمایه، میزان معوقات و... عالی عمل کرده اند.

شمسی نژاد: شــاخص های عملکردی بانک های 
قرض الحسنه کشور بسیار مطلوب است

وی اظهــار کرد: اکنــون کمترین میزان معوقات 
را در ۲ بانک قرض الحســنه شــاهدیم، همچنین 
بیشــترین اثرگذاری وام هــا را این ۲ بانک انجام 
می دهنــد. با اینکــه کار بانکــداری خرد انجام 
می دهند، شاخص های آن ها در حوزه عملکردی 

بسیار مطلوب است و روز به روز نیز بهتر می شود.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: 
اکنون بانک مرکزی و اشــخاص فعال در صنعت 
بانکداری خواهان بخشــیدن امکانات بیشتری به 
این بانک ها هستند و معتقدند این بانک ها می توانند 
وظایف خود را به خوبی انجام دهند.شمسی نژاد در 
ادامه ســخنان خود با تأکید بر ضرورت پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به اشخاص حقوقی گفت: 
این نوید را به مشتریان بانک می دهیم که عالوه 
بر وام های خرد و قرض الحســنه به بحث تأمین 
مالی نیز ورود کنیم. حلقه مفقوده ای وجود دارد 
که شرکت های کوچک، دانش بنیان و بسیار فعال 
در حــوزه خرد که می توانند در حوزه اشــتغال، 
مؤثر باشند، این امکان برایشان فراهم نیست که 
به عنوان شــخص حقوقی تسهیالت خرد دریافت 
کنند. این در حالی است که چنین وام های خردی 
می تواند بخشی از مشکالت آن ها را حل کند.وی 
در همین رابطه افزود: در سیاســت ها و برنامه ها 
این مورد وجود دارد که بانک های قرض الحسنه، 
عــالوه بر وام هــای خردی که پرداخت می کنند، 
ســقف تسهیالتشــان نیز افزایش یابد. عملکرد 

بانک های قرض الحســنه نشان داده که می توانند 
کنترل های الزم را انجام دهند.می توان از سرریز 
منابع شــرکت ها به اقشــار کم درآمد تسهیالت 
پرداخت کردمدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران اظهار کرد: هر استان و شهری را که بررسی 
می کنیم، بسیاری از صنایع و شرکت های تولیدی 
در آن فعال هســتند. این شــرکت ها می توانند 
عــالوه بر وام هایی که به کارمندان خود پرداخت 
می کنند، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز نقش 
ایفا کنند. بخشی از منابع این شرکت ها می تواند 
به اقشاری وام داده شود که منابع خاصی در اختیار 
ندارند. بخشــی از جامعه ما اصاًل پولی ندارند که 
بخواهند پس انداز کنند تا از محل معدل حساب 
ایجاد شــده، وام دریافت کنند. می توان از سرریز 
منابع شرکت های مختلف به این قشر تسهیالت 
پرداخــت کرد.وی در همیــن رابطه توضیح داد: 
برای نمونه، منابع گل گهر در ســیرجان اســت 
که از قِبل آن به کارکنان این شــرکت تسهیالت 
پرداخت شــده و در عین حال از ســرریز آن به 
شهر سیرجان و روستاهای اطراف کمک می کنند.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران افزود: 

خوشــبختانه شهر یزد شاخص های غرورآفرینی 
دارد و به خوبی نیز از بحث قرض الحسنه حمایت 
می کند و آمارهای مناســبی در این حوزه دارد. 
امیدواریم پوشش ۳۰ درصدی که در این استان 
داریم تا سال آتی به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد و این 
میزان از افراد در بانک قرض الحســنه مهر ایران 
حساب داشته باشند.شمسی نژاد همچنین بیان 
کرد: تقریباً ۳ درصد از نقدینگی اســتان یزد در 
بانک قرض الحســنه مهر ایران است و هدف ما تا 
یک ســال آینده، رســاندن این عدد به ۱۰ درصد 
اســت. کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
این استان افراد سخت کوشی هستند و مطمئنم با 
حضور این افراد و با همت و تالش آن ها و همکاری 
مسئوالن محترم استان، این هدف دست یافتنی 
است. برکت قرض الحسنه زیاد است. امیدوارم به 
اهداف تعیین شــده برای استان یزد دست یابیم 
و باقیات و صالحات مناســبی برای خود داشــته 
باشیم.شــعبه صابر یزدی نیازمندی های مردم به 
تسهیالت خرد را پوشش می دهدمدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با اشاره به افتتاح شعبه 
صابر یزدی، گفت: این شعبه در جایی ایجاد شده 
که می تواند نیازمندی مردم به دریافت تسهیالت 
خرد را به راحتی پوشش دهد. قرض الحسنه باید 
در متن جامعه باشــد. نقاط لوکس برای این کار 
مناسب نیست و باید اقشار متوسط به پایین هدف 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه باشد. مردم نیز از 
قرض الحسنه استقبال می کنند و شاهدیم نکول 
دریافت کنندگان تســهیالت قرض الحسنه کمتر 
است. امیدوارم با همکاری کارکنان بانک بتوانیم 
گام های مؤثر بیشــتری را در این حوزه برداریم.
وی در ادامه ضمن بازدید از بایگانی شــعبه صابر 
یزدی، با تأکید بر ضرورت حذف بایگانی فیزیکی 
اسناد، خاطرنشان ساخت: به زودی استان یزد به 
عنوان نخســتین استان به صورت آزمایشی این 

طرح را اجرا خواهد کرد.

گسترش چشمگیر پوشش بیماری های خاص بیمه تجارت نو
رئیــس اداره کانال هــای توزیع بیمه های زندگی شــرکت بیمه 
تجارت نو اذعان داشــت که شــرکت متبوع وی، در راستای عمل 
به پوشش حداکثری بیمه ای و با توجه به چالش های مالی افراد 
در مواجــه با بیماری های ســخت عــالج، ۲5 بیماری خاص در 

چهارگروه را به پوشش امراض خاص خود اضافه کرده است.
آدرین درودی نیا، با اشــاره به افزایش تعداد بیماری های خاص 
تحــت پوشــش امراض خاص شــرکت بیمــه تجارت نو، گفت: 
بیماری های خاص تحت پوشــش این شــرکت از پنج بیماری 
بــه ۳۰ بیماری در چهار گــروه بیماری های قلبی، بیماری های 
ســرطان، بیماری های اعصاب و ســایر بیماری ها افزایش یافت 
تا بتوانیم پوشــش جامع تری را براساس ظرفیت هایی که داریم 

اضافه کنیم.
وی، بیان کرد:۲5 بیماری اضافه شــده مواردی اســت که امروزه 
افراد جامعه با آنها سروکار دارند. به عنوان مثال موضوع بیماری 
ام اس به علت اســترس های کاذبی که وجود دارد و بیماری های 
آلزایمر و پارکینســون به دلیل زندگی ماشــینی که وجود دارد 

افزایش یافته است.
رئیــس اداره کانال هــای توزیع بیمه های زندگی شــرکت بیمه 
تجارت نو، افزود: این بیماری ها مواردی است که اگر فرد به آنها 
مبتال شــود هزینه های زیادی را برای فرد و خانواده او دارد و به 
همین دلیل شرکت بیمه تجارت نو این هزینه ها را تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان برای هر گروه به صورت سرمایه ای قرار داده است.

درودی نیا، اذعان داشــت که ممکن اســت هزینه درمانی بیمار 
بســیار کمتر باشــد اما با احراز اتفاق بیماری و ابتالی بیمه گذار 

پرداخت سرمایه صورت میگیرد.
وی، عنــوان کــرد: در اجتماع بســیاری از ســازمان ها، نهادها، 
موسســه های خیریــه و یا حتی بنیاد امــور بیماری های خاص 
وجــود دارند که از بیماران بیماری های خاص حمایت می کنند 

و با خانواده و آشنایان این بیماران ارتباط دارند.
درودی نیا، اذعان داشــت که شــرکت بیمه تجارت نو به دنبال 
آن اســت که با این شــرکت ها، موسسات خیریه و بنیادهایی که 
در ایــن زمینــه وجود دارد ارتباط برقرارکند که دراین خصوص 
اتفاقات خوبی افتاده و چند مورد هم تفاهم نامه انجام شــده تا 
بتوان از این بیماران در راستای کاهش آالم مالی حمایت کرد.

رئیــس اداره کانال هــای توزیع بیمه های زندگی شــرکت بیمه 
تجارت نو، یکی از دالیل افزایش بیماری های خاص تحت پوشش 
شرکت متبوع خود را مسئولیت اجتماعی خواند و اهداف فروش 
شرکت، تحقق پرتفوی و توسعه فرهنگ بیمه ای در جامعه را از 
جمله دالیل این اقدام برشــمرد. درودی نیا، تصریح کرد: زمانی 
که فرد در سالمتی کامل به سر می برد و حادثه ای پیش نیامده 
بایــد بــرای تهیــه بیمه نامه اقدام کند و ایــن بیمه نامه یک نوع 

سرمایه گذاری برای آینده نامعلوم است.
درودی نیا، گفت: پیشــنهاد شرکت بیمه تجارت نو به موسسات 
گروه ها و یا شرکت های خیریه فعال در جامعه این است که این 
موضوع را با آغوش باز پذیرا باشــند و قبل از بروز بیماری چاره 

اندیشــی نمایند و در راســتای فرهنگ سازی بیمه های زندگی 
با بیمه گرها مشــارکت داشته باشند. وی، توضیح داد: متاسفانه 
به علت مخدوش بودن فرهنگ بیمه ای در ســطح جامعه، تفکر 
موسســات و یا شــرکت ها این اســت که بیمه گر برای فروش و 
منافع خود وارد شده است درحالیکه اینگونه نیست و بهتراست 

که این تفکر اصالح شود.
رئیــس اداره کانال هــای توزیع بیمه های زندگی شــرکت بیمه 
تجارت نو،اظهارداشــت: از بیمه مرکزی ج.ا.ا می خواهیم که این 
موضوع را فرهنگ ســازی نماید و تبلیغاتی که در باالدســت و 
سطوح باالیی انجام شود می تواند تاثیرگذاری بهتری برای آحاد 
جامعه داشــته باشــد و آن اعتمادسازی که قرار است پیش بیاید 
می تواند برای آنها شــفاف تر بشود. درودی نیا گفت: تالش بیمه 
تجارت  نو این اســت که به مسئولیت  های اجتماعی خود جامعه 
عمل بپوشــاند و رســالت اصلی بیمه گری که آرامش بخشــی و 

ایجاد آرامش در آحاد جامعه است را انجام دهد.
وی، افــزود: در ایــن راه اگر ســطوح باالی مدیریتی به خصوص 
بیمه مرکزی ج.ا.ا همراه باشــند می توان تفاهم نامه های خوبی 
را با بنیادها و موسسات خیریه  و موسسات نگهداری از بیماران 
خــاص انجــام داد تا این موضوع در خانواده این بیماران نهادینه 
شــود زیرا در بســیاری از این بیماری ها موضوع وراثت و ژنتیک 
اهمیت فوق العاده  ای دارد و بهتر است که افراد خانواده قبل از 

ابتال چاره اندیشی کنند.
رئیــس اداره کانال هــای توزیع بیمه های زندگی شــرکت بیمه 
تجارت نو، با بیان اینکه آینده روشــنی را دراین زمینه می بیند، 
گفت: این فرهنگ به آرامی در بین مردم و آحاد جامعه درحال 
شــکل گرفتن اســت و شبکه فروش نیز موضوع رسالت بیمه که 
آرامش بخشــی درآینده اســت را بیش از همیشــه مدنظر قرار 

خواهند داد.
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کید کرد؛ شهردار سمنان تا

لزوم مدیریت فرهنگی محله محور   
سمنان / گروه استان ها: شهردار سمنان گفت: مدیریت فرهنگی محله 
محور باید در دستور کار سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
سمنان باشد .سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در گفتگو با خبرنگار 
ایمنا  با تاکید بر اینکه فرهنگ  به عنوان یک سرمایه اجتماعی در برنامه 
ها و طرح های شهری باید مدنظر همکاران قرار گیرد گفت : در سال های 
قبل رویکرد محله محوری در فعالیت های عمرانی شــهرداری سمنان 
ایجاد شد که نتایج خوبی را در استفاده از متخصصان و معتمدین محلی 

در برداشت . امروزه با استفاده از این نتایج باید همین رویکرد در برنامه 
ریزی های فرهنگی هم جاری شود . مرتضی نژاد ، مساجد و پایگاه های 
مقاومت بســیج را از ظرفیت های مهم و موثر فرهنگی و اجتماعی در 
محله های شهری برشمرد و اظهار داشت : استفاده شهرداری از ظرفیت 
حداکثری این مراکز فرهنگی ، پویایی، سرزندگی و تعامالت اجتماعی 
ساختار محله  ها را افزایش داده که در نهایت منجر به پایداری اجتماعی- 
فرهنگی فضاهای شهری می گردد.شهردار سمنان گفتمان سازی در 

ســطح محله ها به ویژه در رابطه با بیانیه گام دوم انقالب را در راســتای 
بهبود سبک زندگی اسالمی ایرانی و کاهش نرخ آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی دانســت و تصریح کرد : مدیریت فرهنگی محله محور باید 
در دستور کار سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 
باشــد که رشــد فرهنگی شــهروندی همراه  با افزایش میزان مشارکت 
شــهروندان  و همچنین افزایش میزان اعتماد شــهروندان به مجموعه 

اقدامات مدیریت شهری را به دنبال خواهد داشت

ح شد؛  کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان مطر در هفدهمین نشست 

بررسی ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن ملی
اصفهــان / گروه اســتان ها: هفدهمین 
نشســت کارگــروه اقتصــادی بنیــاد 
نصف جهــان در اتــاق بازرگانی اصفهان 
به بررسی ظرفیت های بخش خصوصی 
در اجرای طرح مســکن ملی اختصاص 
یافت.مســعود گلشــیرازی، رئیس اتاق 
بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی 
اصفهان در نشســت کارگروه اقتصادی 
بنیاد نصف جهــان در خصوص انگیزه و 
ظرفیت هــای بخش خصوصی در حوزه 
تامین مســکن مــردم اظهار داشــت: 
تأمیــن مســکن کارگــری و کارکنان 
موضوعی اســت که با مسئولین دولتی 
از  طــرف بخش خصوصی مطرح شــده 
اســت و بســیاری از فعــاالن اقتصادی 
حاضرند مســکن کارگــران واحد های 
صنعتی و تولیدی خود را به شــرط آن 
که بســته سیاستی مناســبی از طرف 
دولت اعالم شــود تامین نمایند به گونه 
ای کــه حتی آورده مــورد نیاز کارگران 
را نیــز پرداخت نمایند.وی افزود: تعداد 
کم تایید شدگان نهایی متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن گواه آن است که توان 

مالی مردم کفاف پرداخت وجه  مورد نیاز 
طرح های تامین مسکن را نمی دهد و لذا 
نیاز اســت از ظرفیت واحدهای صنعتی 
و خیریــن برای تامین منابع و ســاخت 
مســکن استفاده شود.همچنین علیرضا 

قاری قــرآن، مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه افق نهایی 
قانون جهش مسکن تأمین چهار میلیون 
مسکن در کشور است، اظهار داشت: یکی 
از شــروط طرح اقدام ملی که در ۲ سال 

و نیم اخیر اجرا شــد، پنج ســال سابقه 
ســکونت در محل موردنظــر بود که به 
افــراد بومی اولویــت می داد اما در طرح 
جدید به یک ســال کاهش یافته اســت 
.چنیــن تغییری می تواند باعث افزایش 

مهاجرت از خارج استان شود.وی با بیان 
اینکه در قانون جهش مســکن تأسیس 
یک صندوق حمایتی تعریف شــده که 
ارکان آن نیز مشــخص شده و منابع آن 
باید تخصیص داده شــود، افزود: با وجود 
تصریــح قانون بــر تخصیص زمین های 
مازاد از ســوی دستگاه ها، تأمین زمین 
می توانــد یکــی از چالش های این طرح 
باشــد. البته با اقداماتی که در ۲ ســال و 
نیم گذشته انجام شد به اندازه واحدهایی 
که در طرح مسکن مهر تأمین شد، زمین 
آماده برای اجرای طرح جهش مســکن 
وجــود دارد.در ادامه محمد نورصالحی، 
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
تأکید کرد: باید از ظرفیت گســتره های 
ویژه برای ساخت مسکن استفاده کرد، به 
شرطی که زیرساخت های خدماتی برای 
این واحدهای مســکونی در نظر گرفته 
شود. همچنین در طرح اخیر باید منافع 
خریداران و انبوه سازان تأمین شود و اگر 
گام های نخست با موفقیت برداشته شود 
می توان از ظرفیت خیران و دستگاه های 

حمایتی نیز استفاده نمود

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 به مناسبت دومین سالگرد شهادت 
سردار سلیمانی؛

 مدیرعامل شرکت گاز 
 استان سمنان با خانواده 

شهید مدافع حرم دیدار کرد
سمنان / گروه استان ها: مدیر عامل، اعضای 
هیئت مدیره و شــورای بســیج شرکت گاز 
اســتان ســمنان با خانواده شــهید مدافع 
حرم "محمدحســین حمزه" دیدار و گفتگو 
کردند.به مناســبت ۱۳ دی ماه روز جهانی 
مقاومت و دومین ســالگرد شــهادت سردار 
سلیمانی و همرزمان شهیدش، مدیر عامل و 
اعضای هئیت مدیره و شورای بسیج شرکت 
گاز اســتان ســمنان با حضور در بیت شهید 
واالمقام محمدحسین حمزه نسبت به مقام 
عالی شهدای مدافع حرم ادای احترام نمودند.

در این دیدار مدیرعامل شــرکت گاز استان 
گفت: شــهدای مدافع حرم افراد برگزیده و 
خالصی هســتند که فارغ از هرگونه تعلقات 
مــادی و دنیوی راهشــان را انتخاب کردند 
و بــه فیض شــهادت نائــل آمدند و امنیت و 
آرامــش را  بــه این مــرز و بوم هدیه کردند و 
همه ما مدیون خون پاک این شهدا هستیم.

اعوانی با اشاره به منزلت خانواده شهدا، گفت: 
شــهادت طلبی و ایثار در راه مکتب اســالم 
نــاب محمدی، ارزش واالیی دارد و تکریم و 
تجلیل از خانواده معظم شهدا وظیفه شرعی 
و اخالقی همگان بوده و این فرهنگ در میان 
مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت.وی 
در حضور خانواده ایشان، گفت: خدمتگزاران 
میهن اســالمی محتاج دعای خانواده شهدا 
هستند و زیارت شما عزیزان روحیه ما را در 
انجام رسالت خدمت رسانی به مردم شریف 
استان مضاعف می نماید.در ادامه این دیدار 
پدر شــهید واالمقام حمزه به بیان خاطراتی 
از فرزند شــهید خود پرداخت و اخالص، از 
خودگذشــتگی در کنار انس دائم با قرآن و 
توجه به اهل بیت)ع( را جزو روحیات برجسته 
این شهید برشمرد.وی با اشاره به اینکه همه 
امورات عالم با اراده پرودگار عالمیان واقع می 
شود، گفت: در واقع ما بعد از شهادت شهدا، 
تازه متوجه شخصیت آنان می شویم و این یک 
تولد دوباره برای شــهید محسوب می شود؛ 
هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به خواست 
و اجــازه خداوند اما بســیاری از تنگ نظران 
آن را بر اســاس اتفاقات می بینند.پدر معزز 
شــهید با اشاره به رشــادت های این شهید 
واالمقام افزود: در سال ۹۴ با توجه به تسلط 
محمدحسین به انواع سالح ها و آموزش آن، 
به عنوان نیروی ادوات تیپ ۱۲ قائم آل محمد 
)عج( همراه آنان به جبهه مقاومت در سوریه 
اعزام شد و حدود ۴ ماه آنجا بود؛ سرانجام در 
۲۶ فروردین ۱۳۹5 در جنوب حلب با اصابت 
ترکش خمپاره به فیض شــهادت نائل آمد و 
آسمانی شــد.در پایان این دیدار مدیرعامل 
شرکت گاز با اهداء تقدیرنامه از خانواده این 

شهید واالمقام تجلیل بعمل آورد

 سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه 
شرکت آبفای استان مرکزی:

 سارقان امسال بیش از 
۵ میلیارد ریال به تاسیسات آبفا  

خسارت زدند
مرکــزی / گروه اســتان ها: »ســید محمد 
جواد موسوی نژاد« با اعالم این خبر ، اظهار 
داشت : بیشترین اقالم سرقتی شامل »درب 
منهول«، »درب حوضچه«، »شــیرآالت«، 
»ترانســفورماتور«، »پنل خورشــیدی«، 
»فنــس«، »کابل بــرق« و »تابلوی برق« و  
پمپ های آب « اســت که ضمن وارد آمدن 
خسارت به اموال شرکت منجر به ناپایداری 
خدمات به مشــترکین می گردد .وی  بیان 
داشت: سال گذشته میزان خسارت سارقان 
به تاسیســات شــرکت آبفا استان مرکزی 
هشــت میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال بود که 
اقدامات شرکت آبفا استان منجر به کاهش 
خسارت شده است.سرپرست دفتر حراست 
و امور محرمانه شــرکت آبفا استان مرکزی 
گفت: تعامل با نیــروی انتظامی، همکاری 
دادگســتری و معاونت پیشــگیری از جرم، 
پیگیــری پرونده قضایی ســارقان، فرهنگ 
ســازی عمومی، بازرسی ســرزده از مراکز 
فــروش ضایعاتی از راهکارهای عمومی آبفا 
استان برای جلوگیری از سرقت بوده است.

موسوی نژاد افزود: راهکارهایی اختصاصی 
نیز این شــرکت برای جلوگیری از آســیب 
پیش بینی کرده که شــامل نصب سیســتم 
حفاظــت الکترونیکی، نصب آژیر و دوربین 
بوده اســت.وی اظهار داشت: شرکت آب و 
فاضالب اســتان مرکــزی قریب به ۲۰۰۰ 
تاسیســات دارد کــه با ادغام آبفا شــهر و 
روستایی گستردگی فعالیت شرکت افزایش 
 یافتــه و نظــارت بر مجموعــه را دوچندان 

کرده است

 مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه: 

کیفیت و تحویل به موقع 
محصول، انتظار اصلی 

مشتریان فوالد مبارکه است
اصفهان / گروه استان ها: مهدی آقازینلی 
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی فوالد 
مبارکه و شــرکای کســب و کار در عرصه 
صنایع بســته بندی اظهار کرد: با توجه به 
نظرسنجی های ســالیانه و بازخوردهای 
دریافتــی تأمین حداکثــری نیاز صنعت 
بســته بندی، خصوصاً بــا ضخامت های 
کمتــر از  ۱۸ صــدم میلی متــر و کاهش 
زمان رسیدگی به شکایات فنی مشتریان 
از مهم ترین انتظارات مشــتریان صنایع 
بســته بندی از شرکت فوالد مبارکه بوده 
اســت.وی اذعان داشت:  ارائه کتاب های 
فنی و مشــخصات محصوالت، برگزاری 
دوره های آموزشــی بــا موضوعات فنی، 
ایمنــی و بهداشــتی و راه انــدازی کانال 
کال ســنتر از اولویت های دیگر شــرکت 
فــوالد مبارکــه در کســب رضایتمندی 
مشــتریان بوده اســت.وی تصریح کرد: 
پیگیری سیســتمی اقدامــات اصالحی 
انتقال بازخوردها به خطوط تولید، انتقال 
کیفی و آزمایشگاه، رسیدگی حضوری به 
شکایات مشــتریان و ثبت شکایات آنان 
نیز از دیگر اقدامات شرکت فوالد مبارکه 
در راســتای رضایت مندی مشتریان بوده 
اســت.آقازینلی با اشــاره به میزان تولید 
محصوالت قلع اندود و واردات آن از ســال 
۹5 تاکنون عنوان داشــت: آمارها نشــان 
می دهد که در سال ۹5 میزان تولید ورق 
قلع انــدود در فــوالد مبارکه ۹۲ هزار تن 
بــوده که میــزان واردات این محصول به 
کشــور در همان ســال، ۷۳ هزار تن نیز 
بوده اســت؛ در سال ۹۶ میزان تولید ورق 
قلع انــدود در فوالد مبارکه به ۹۶ هزار تن 
رســید اما در همان سال بیش از ۹۷ هزار 
تن از این محصول نیز وارد کشور شد.وی 
ادامه داد: میزان تولید قلع اندود در ســال 
۹۷ در شــرکت فوالد مبارکه به ۹۴ هزار 
تن رســید اما میــزان واردات به 5۰ هزار 
تن رســیده بود؛ در سال ۹۸ میزان تولید 
این محصول در فوالد شرکت فوالد مبارکه 
به ۹۸ هزار تن رسید که حدود ۱۰۰ هزار 
تــن نیز واردات  بوده  اســت و در ســال 
گذشــته میزان تولید آن در شرکت فوالد 
مبارکه معادل ۱۰۳ هزار تن بود که معادل 
۸۴ هــزار تــن نیز واردات این محصول به 
کشور بوده است.مدیر پشتیبانی فروش و 
بازاریابی شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: 
طی ۹ ماهه نخســت امسال تحویل ورق 
قلع اندود فوالد مبارکه به مشــتریان بیش 
از ۷۶ هــزار تــن بوده اما میزان واردات به 
کشور در این مدت به حدود ۱۹ هزار تن 

کاهش یافته است.

برگزاری مراسم سوگواری 
سالروز شهادت حضرت زهرا 

 در شرکت توزیع برق 
استان سمنان

سمنان / گروه استان ها: مراسم سوگواری 
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 
در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

برگزار شد.
رئیس شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
استان در این آئین با بیان این که معرفت 
حضرت زهــرا ســالم ا... علیها، موهبت 
بزرگی برای ما محســوب می شود گفت: 
حضرت فاطمه)س(، ســبب خلقت عالم 
اســت.حجت االسالم محسن فاطمی نیا 
با اســتناد به روایتی از امام محمد باقر)ع( 
افزود: فاطمه؛ لیله ِی قدر اســت که لیله؛ 
فاطمه و قدر؛ خداست.وی با بیان حدیثی 
از امام رضا علیه الســالم بیان کرد: کمال 
دین، والیت ما اهل بیت است و با دوستان، 
دوســتی و با دشــمنان اهل بیت دشمن 
باشــیم.حجت االســالم فاطمــی نیا در 
روایتی دیگر از نبی مکرم اسالم)ص( اظهار 
کــرد: وقتی خداوند متعال می خواســت 
عالــم را خلــق کند، نور من را خلق کرد و 
بــا نور من، عــرش را خلق نمود و نور من 
از نــور خداســت.وی در ادامه این روایت 
با اشــاره به این کــه خلقت مالئکه از نور 
علی است و نور علی ابن ابیطالب افضل از 
مالئکه اســت تصریح کرد: خداوند از نور 
 دختــرم فاطمه)س( آســمانها و زمین را 

خلق کرد.
وی همچنیــن در حدیثی به فرموده امام 
هادی)ع( خاطرنشان کرد: مادرمان فاطمه 
بر ما هم حجت اســت و همه تسبیحات و 
تقدیســات شما برای حضرت فاطمه زهرا 
و برای شــیعیان این بانو است.یادآور می 
شود: برنامه مداحی و ذکر مصیبت و توسل 
به حضرت زهرا سالم ا... علیها و سینه زنی، 

از دیگر برنامه های این مراسم است.

استانها 6

ج: رئیس شورای شهر کر

کند الیندگی ها سیاست گذاری  آ کنترل  ک و  شهرداری برای تأمین هوای پا
کرج / فاطمه کیاحیرتی- رئیس شورای شهر کرج از شهرداری خواست 
در خصوص تأمین هوای پاک و کنترل آالیندگی ها سیاست گذاری و 
برنامه ریزی داشــته باشند.جواد چپردار از شهردار، معاونین، مدیران 
مناطق و روســای ســازمان های تابعه شهرداری خواست در خصوص 
تأمین هوای پاک و کنترل آالیندگی ها سیاست گذاری و برنامه ریزی 
داشــته باشند.وی با اشــاره به قانون هوای پاک مصوب ۴/۲5/۹۶ که 
در آن وظایف ســازمان ها و نهادها در این خصوص تعیین شــده، گفت: 
در پنج ماده از این قانون شــهرداری در معیت ســایر دســتگاه ها در 
موضوعات متعدد تکالیفی دارد.رئیس شورای شهر کرج به ماده هفت 
این قانون اشــاره کرد و گفت: در این ماده نحوه تردد وســایل نقلیه 
موتوری و طراحی و ســاماندهی ســامانه حمل ونقل شهری در جهت 
کاهش آلودگی هوا اعالم شده است .چپردار همچنین به ماده ۱۰ که به 
تکمیل و تجهیز ناوگان عمومی درون شهری به میزان ساالنه 5 درصد با 
اولویت کالن شهرهای باالی 5۰۰ هزار نفر جمعیت اشاره کرد و گفت: 
ماده ۲۰ قانون هوای پاک به ســازمان پســماند مربوط می شود.وی با 
تأکید بر اینکه ماده ۲۲ قانون هوای پاک به افزایش سرانه فضای سبز 
اشــاره دارد، گفت: البته دو وجه در خصوص ســرانه فضای ســبز کرج 
وجود دارد؛ اوالً تقدیر از اهتمام در ارتقاء میزان باالی سرانه جاری در 
سال های اخیر و گوش زد کردن میزان دست درازی به باغات و منابع 

طبیعی که در این آمار مستتر مانده است.رئیس شورای شهر کرج به 
ماده ۲۷ این قانون که به حریم ســبز بزرگراه ها و کمربند ســبز شهرها 
اشــاره دارد، اشــاره کرد و افزود: البته خبر خوش آیندی که به همت 
استاندار، شورای اسالمی شهر، شهردار و مدیران کل مربوطه ان شااهلل 
مسئولیت ساماندهی ۲۲ کیلومتر از حاشیه اتوبان تهران – کرج - قزوین 
که سیمای شهر کرج را در طول سال های اخیر در منظر تردد بیش از 
۱۳ اســتان کشــوری به مخاطره و چالش انداخته به شهرداری واگذار 
و به نحو شایســته ســاماندهی خواهد شد.چپردار در ادامه اضافه کرد: 

متأسفانه در سال جاری کالن شهر کرج فقط دو روز هوای پاک، ۱۹۸روز 
هوای قابل قبول، ۷۳ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۱۶ روز هوای 
ناسالم داشته است.وی با تأکید بر اینکه آالیندگی هوا دالیل متعددی 
دارد و دســتگاه ها و نهادها هرکدام تکالیفی داشــته و شــاید تعدیل یا 
حل همه آن وجوه در عهده، توان و اختیار ما نباشد، گفت: ما موظفیم 
برای تأمین سالمتی مردم در ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها و 
بهره از کمیســیون های تخصصی شورا، برنامه ای دقیق، فنی، عاجل و 
کارآمد برای این امر ضرور در اولین موعد به صحن شــورا ارائه کنیم.

رئیس شــورای شــهر کرج از شــهردار، معاونت حمل و نقل و ترافیک، 
ســازمان بار و مســافر و سازمان مدیریت پسماند خواست به وظایف و 
تعهدات سازمانی خود به خوبی عمل کرده و طرح، پاسخ و اقدام الزم 
در این خصوص را به فوریت به شورا ارائه کنند.چپردار ضمن تشکر از 
استاندار در همراهی و مشایعت قابل تقدیر با پروژه های کالن مدیریت 
شهری، گفت: به عنوان رئیس شورای شهر از ایشان به عنوان باالترین 
مقام عالی دولت مردمی در استان البرز، درخواست دستور و ساماندهی 
استانی در موضوعه مطروحه از بازبینی ساعات شروع به کار اداری تا 
تعیین محدوده های طرح ترافیک یا هر صالحدید الزم را داشــته و ما 
نیز در انجام تکالیف محوله برابر قانون و در شــورای شــهر و شهرداری 

با جدیت پای کار این ضرورت مهم خواهیم بود.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان گلســتان از پرداخت ۱۱5 میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به واحدها و بنگاه های اقتصادی 
استان خبر داد.سعید مازندرانی اظهار داشت: در دو سال اخیر با توجه به شیوع کرونا، بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی با مشکالتی روبه رو شدند که دولت 
با پرداخت تســهیالت ســعی کرده بخشــی از مشــکالت این واحدها را کم کند.وی گفت: در دولت ســیزدهم نیز حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی که در اثر 
شــیوع کرونا آســیب دیدند ادامه دارد و حدود ۲ هزار بنگاه اقتصادی در اســتان در نوبت دریافت تســهیالت قرار دارند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
افزود: تاکنون برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده از کرونا در استان ۱۰ هزار و ۲۳۹ پرونده با مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان تشکیل و به بانک ها معرفی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان:

کرونایی به واحدهای تولیدی پرداخت شد ۱۱۵ میلیارد تومان تسهیالت 

رئیس سازمان سیما و منظر شهری  شهرداری گرگان تشریح کرد؛

نحوه سرقت منهول های فاضالب کمربندی گرگان
گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای ســبز شهرداری گرگان نسبت به سرقت 
منهول های فاضالب واقع در کمربندی توضیحاتی ارائه کرد.مهســتی قدس ولی در خصوص منهول های 
ربوده شــده فضای ســبز مســیر کندروی کمربندی گرگان گفت: تمامی منهول ها یا چاهک های بازدید 
اتصاالت شبکه آبرسانی شهری در سطح شهر از جمله موقعیت کندروی کمربندی، تحت مالکیت و نظارت 
سازمان آب و فاضالب شهرستان هستند که بارها مورد سرقت واقع شده اند و شهرداری گرگان دائمااً در 
حال رفع خطر و رســیدگی به وضعیت آن قرار دارد.قدس ولی افزود: شــهرداری گرگان در خصوص این 

قبیل مخاطرات پیش آمده در ســطح فضای ســبز شــهری، حساسیت بسیار باالیی داشته، سریعاً گزارش 
چنین موارد را به مســئولین مربوطه ابالغ نموده و به طور جدی اســت.به گفته وی، گروه نظارت ســازمان 
با توجه به حس مســئولیت خود اقدام به رفع خطر با دال و نوار زرد کرده تا از بروز حادثه جلوگیری شــود.

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری گرگان با تقدیر از اطالع رسانی شهروندان گفت: از 
شهروندان محترم درخواست می کنم مشکالت شهری را با سامانه ۱۳۷ در میان گذاشته تا در اسرع وقت 

شاهد رسیدگی به آن باشیم.
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كوتاه از جامعه

کسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی به دادمان رسید وا

تهران در کِف وضعیت کرونا
در حالی که آمار مرگ  و میر و ابتال به کرونا 
در هفته های اخیر مسیر سراشیبی طی 
می کند اما ورود ســویه جدید امیکرون 
به کشور باعث نگرانی هایی شده است؛ 
سویه ای که قدرت سرایت پذیری باالیی 
دارد و عالئــم آن بــه ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا بسیار نزدیک است اما بر اساس 
تازه ترین تحقیقات محققان اعالم شده 
اســت که ســویه جدید امیکرون خطر 
کمتری نســبت به گونه دلتا دارد.البته 
هنوز به طور دقیق مشــخص نیست که 
بســتری و فوت پایین به دلیل کم خطر 
شــدن امیکرون اســت یا به دلیل انجام 
واکسیناســیون جمعی بــاال ؛ اما دلیل 
این موضوع هر کدام از موارد که باشــد 
برای جوامعی مانند کشــور خودمان که 
درصد باالیی واکسینه شدند، نوید فوتی 
و بستری پایین تر از سوش دلتا در صورت 
بروز موج کرونا امیکرون را می دهد؛ البته 
این مسئله در صورت تزریق دوز بوستر 

کافی بسیار محتمل تر است.

تهران در کِف وضعیت کرونا 
دکتــر علیرضا اولیایــی منش،  معاون 
بهداشــت ســتاد مقابله با کرونا استان 
تهران گفت: از جبنه کلی ما در خصوص 
سویه کرونای دلتا در وضعیت خوبی به 
ســر می بریم و اســتان تهران هم مانند 
نقاط کشور است و اکنون شهر قرمزی 
در اســتان نداریم. عمده شــهرها آبی 
رنگ هســتند و می توان گفت در کف 
وضعیــت کرونا هســتیم. برخی روزها 
هیــچ مرگ و میری در اســتان نداریم 
و تعداد بســتری ها هم به تناســب ۱۴ 
میلیون نفر جمعیت اســتان اســت که 
نشان می دهد در کل اوضاع بدی از نظر 
کرونا نداریم.وی درباره واکسیناسیون 
علیــه ایــن بیماری نیز گفــت: عمده 
واکسیناســیون کشور و تهران در سال 
۱۴۰۰ بویژه از تیرماه به بعد انجام شده 
اســت و به همین دلیل خیلی از مردم 
همچنان ایمنی تزریق دو دز واکســن 
را دارنــد کــه این ایمنی کمک می کند 
که افراد کمتر به بیماری مبتال شوند.

سویه امیکرون ریسک و خطر کمتری 
نسبت به سویه دلتا دارد

او با اشاره به اینکه تاکنون سویه امیکرون 
به طور کلی ریسک و خطر کمتری نسبت 
به سویه دلتا داشته، تاکید کرد: ابتال به 
این سویه درگیری ریه کمتری می دهد. 
مســلما امیکرون در کشور وجود داشته 
و در حال گردش است و خیلی از مردم 
ممکن است متوجه نباشند و فکر کنند 
سرماخوردگی کوچک و گذرایی گرفتند 
و این بیماری را رد کنند و به همین دلیل 
چون مراجعات مردم پایین اســت آمار 
ما هم از ابتال به این ســویه خاص دقیق 
نیست. برخی مواردی که شک زیادی به 
امیکرون بودن آن داریم، برای آزمایشات 
دقیق فرســتاده می شود و بر این اساس 
موارد شناسایی قطعی ابتال به این سویه 
اعالم می شــوند اما اینکه بخواهیم آمار 
دقیقــی از مبتالیان به این جهش ارائه 

دهیم، امکان پذیر نیست.

لزوم افزایش مراقبت های بهداشتی 
اولیایــی منش با تاکید بر لزوم افزایش 
مراقبت هــا،  اظهار کــرد: توصیه اکید 
ما تزریق دز ســوم واکســن اســت که 
از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت و 
خوشــبختانه انواع واکسن ها در مراکز 
موجود اســت. از سوی دیگر همچنان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی امری 
مهم اســت. علی رغم اینکه ممکن است 
عوارض ســویه امیکرون از سویه قبلی 
کمتر باشــد اما بایــد همچنان موازین 
مراقبتی را رعایت کرد زیرا وقتی مردم 
به طور گسترده به بیماری مبتال شوند 
برخی مانند سالمندان و بیماران خاص 
بیشــتر در معرض خطر قرار می گیرند. 
از طرف دیگر اگر ســویه ای از ویروس 
کرونا تا حد زیادی در جمعیتی گسترده 
شــود احتمال جهش آن به سویه های 
خطرناک تر وجود دارد. حتی اگر اثبات 
شود که امیکرون عالئم خفیف تری دارد 

بــاز هم باید مراقبت ها را در حد باالیی 
قرار داد.وی افزود: اگر تعداد بستری ها 
در یک ماه به یکباره افزایش یابد، نظام 
سالمت قادر نخواهد بود با آن تعداد باال 
روبرو شــود و دوام بیاورد زیرا امکانات 
کشــورها برای مقابله با شــرایط عادی 

است.

کسیناسیون دز سوم  آمار کشوری وا
۱۳ درصد است

او با اشاره به اینکه هنوز در کشور حدود 
۱۲ درصــد جمعیت دز اول واکســن و 
حدود ۲۴ درصد هم دز دوم را دریافت 
نکردنــد، تصریح کرد: از ســوی دیگر 
توصیــه به عدم قرارگیــری در مجامع 
شــلوغ و فاقد تهویه و تاکید به استفاده 
از ماســک همچنان برقرار اســت. آمار 
کشوری واکسیناسیون دز سوم نیز ۱۳ 
درصد است.معاون بهداشت ستاد کرونا 
استان تهران درباره آمار واکسیناسیون 

در اســتان تهران،  بیان کرد: در اســتان 
تهران واکسیناســیون دز اول مشــابه 
آمار کشــوری حــدود ۸5 درصد و دز 
دوم ۷۴درصــد و دز ســوم ۱5 درصــد 
اســت. همچنین آمار واکسیناســیون 
در مناطق تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برای دز اول ۱۰۰ درصد، 
برای دز دوم ۷۷ درصد و دز ســوم ۱۳ 
درصد، برای دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهید بهشتی دز اول ۸۱ درصد، دز دوم 
۷۴ درصد و دز ســوم ۱۷ درصد و برای 
دانشگاه علوم پزشکی ایران دز اول ۸۱ 
درصد، دز دوم ۷۲ درصد و دز سوم ۱۴ 
درصد است.او با اشاره به اینکه شاخص 
رنگ بندی کرونایی شهرها هنوز تغییر 
نکرده اســت،  ادامه داد: قرار بود پس از 
شیوع امیکرون یک رنگبندی جدید ارائه 
شود. به طور کلی شناسایی امیکرون به 
کیت های آزمایشگاهی ویژه نیاز دارد که 
به تعداد باال در دســترس همه نیست؛ 
البته خوشبختانه انستیتو پاستور ایران 
به ســرعت توانست این کیت ها را تولید 
کنــد امــا نه به تعداد باال که در همه جا 
به وفور وجود داشــته باشــد. به همین 
دلیل نمی توان در مورد وضعیت به شکل 
خیلی دقیق صحبت کرد.وی همچنین 
در پیش بینی از شرایط کرونا در روزهای 
آتــی  با توجه بــه وضعیت فعلی، گفت: 
آمار رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر 
5۰ درصد رسیده است. البته با تصویب 
ســتاد ملی کرونا برخی محدودیت ها از 
جمله عدم بازگشــایی مدارس )به جز 
برگزاری امتحانات حضوری( و برگزاری 
مجازی کالس های دانشگاهی بازگشته 
اســت اما در بین جمعیت مردم معمول 
که مشــاغل آزاد دارند رعایت ها کاهش 
یافته است. امیدوارم با رعایت مردم وارد 
پیکــی  از امیکرون کــه نتوانیم جلوی 
آن را بگیریم، نشــویم. در کشــورهایی 
مثل آمریکا و انگلیس همه مناطقشــان 
از نظر امیکرون قرمز است و جایی پاک 
ندارند. حمل و نقل عمومی، مراکز خرید 
و باشگاه ها از جمله مراکزی است که باید 

پروتکل ها به دقت رعایت شود.

7جامعه
ک خودرو را  آیا می توان پال

به ارث گذاشت؟
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور ناجا درباره اینکه آیا امکان انتقال 
پالک خودروی متعلق به افراد فوت شده 
به وارثان وی وجود دارد یا خیر؟، گفت: 
بــرای این اقدام باید تمامی امور مربوط 
بــه انحصار وراثت از ســوی ورثه قانونی 
انجام شده باشد.سرهنگ عین ا... جهانی، 
بــا بیان اینکه پس از انجام این اقدامات 
بایــد با مدارک مربــوط به پلیس راهور 
مراجعه شــود، گفت:  در ادامه باید ظرف 
کمتر از یک ســال از زمان فوت صاحب 
پالک، موضوع به مراکز شــماره گذاری 
پلیس راهور ناجا در شهر محل سکونت 
متوفی نیز اعالم شــود.وی افزود:  پس از 
آن ورثه باید با مدارک مربوط به انحصار 
وراثت به مراکز شــماره گذاری و تعویض 
پالک مراجعه کرده و درخواســت خود 
بــرای انتقال پالک به نــام خود را ثبت 

کنند.

کسیون گردشگری مجلس  رئیس فرا
ح کرد؛ مطر

ضعف زیرساخت دلیل حضور 
گردشگران ایرانی در ترکیه

رئیس فراکســیون میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی مجلس 
درباره دالیل عدم موفقیت گردشــگری 
ایران در مقایســه با کشور ترکیه، گفت: 
آنچنان که باید زیرساخت های کشورمان 
آمادگــی جــذب توریســت خارجی را 
ندارد.محمدرضا دشــتی اردکانی افزود: 
کشــور ۴ فصــل ما طبیعتــی بی نظیر 
دارد امــا مشــکالتی از جمله ایرالین ها 
و عدم شــناخت جاذبه های گردشگری 
علــت این اســت که ما نتوانســتیم به 
درســتی کشــورمان را به سایر کشورها 
و گردشگران شــان معرفی کنیم.رئیس 
فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به ضعف های موجود در زمینه 
گردشــگری اظهار کرد: ضعف ما در این 
اســت که هم از نظر زیرســاختی، هم از 
نظــر ســخت افزاری و نرم افزاری دچار 
ضعف های متعددی هستیم. امیدوارم با 
تدابیری که این دولت اندیشیده بتوانیم 
تا حدودی جبران ســال های گذشته را 
کنیم.دشتی اردکانی در پاسخ به سوالی 
مبنــی بر اینکه چه برنامه ای برای حفظ 
گردشگران داخلی و جلوگیری از خروج 
آنان و عدم خروج ارز را دارید، بیان کرد: 
ما باید برای جذب گردشــگران داخلی 
ســفرهای ارزان برنامه ریــزی کنیــم 
همچنین جاذبه های گردشــگری را به 
آنــان معرفی کنیم.این نماینده مجلس 
ادامه داد: همچنین بســیاری از مردمان 
خودمان جاذبه های گردشــگری کشور 
را نمی شناســند و این امر نشان دهنده 
ضعف ماســت که تاکنون نتوانستیم این 

اقدام مهم را انجام دهیم. 

یک مقام مسئول خبر داد؛

کاهش درخواست پرستاران 
برای مهاجرت از کشور

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری استان 
تهران گفت: پرســتاری که درخواست 
برای فعالیت در خارج از کشــور داشــته 
باشــد مجوز آن از سوی نظام پرستاری 
صادر خواهد شد. آرمین زارعیان افزود: 
تعداد افرادی که در ابتدای دوران کرونا 
به دلیل تعدیل نیرو انســانی خصوصا در 
بخش خصوصی مهاجرت کردند افزایش 
بسیار زیادی داشت چراکه به دلیل بیکار 
شدن برخی از پرستاران ایرانی بسیاری 
از کشــور ها در باغ ســبزی نشان دادند 
و از پرســتاران ایرانی اســتقبال کردند. 
وی با اشــاره به اینکه طی این دو ســال 
حدود ۴ تا 5 هزار پرستار از کشور خارج 
شدند، گفت: اینکه آیا به ایران بازگشتند 
یا بازنگشتند را نمی دانیم اما بعید است 
که این افراد به کشــور بازگشته باشند. 
زارعیان گفت: درحال حاضر درخواست 
برای مهاجرت پرســتاران بسیار کاهش 
پیــدا کرده اســت چراکه تســهیالت و 
فوق العاده ویژه هایی را برای پرســتاران 
قائل شــدند و امیدی به پرستاران داده 
شــده، همچنین مقام معظم رهبری به 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری تأکید 
کردند.وی گفت: وعده های اســتخدام 
و مــوارد دیگــر باعث شــده امیدی در 
پرســتاران ایجاد شــود که بخواهند در 

ایران بمانند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای 
شهر تهران:

احتمال تغییر نحوه اجرای 
ح ترافیک تهران برای  طــر

۱۴۰۱ وجود دارد؟
ترافیــک یکــی از معضــالت اصلــی 
کالن شهر تهران است و تعداد زیادی از 
شــهروندان به صورت روزانه گرفتار این 
موضوع می شــوند؛ اما در این میان بهم 
تنیدگــی کمبود حمل و نقل عمومی و 
افزایش میل افراد به استفاده از خودروی 
شخصی به دلیل شیوع کرونا سبب شده 
کــه ترافیک تهران به کالف ســردرگم 
تبدیل شــود.جعفر تشــکری هاشمی، 
رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای 
شهر تهران با اعالم شرایط تغییر در طرح 
ترافیک، می گوید: دقت داشته باشید که 
برای تعیین محدوده طرح ترافیک، ورود 
خودروهای مجاز، نوع خودروها و تعداد 
ورود بایســتی در شورای ترافیک تهران 
تصمیم گیری شــود. اما در شورای شهر 
ســاختار و مدل مدیریت محدوده طرح 
ترافیک بررسی می شود که البته در این 
زمینه دیدگاه همه اعضای شورای شهر 
احصا و به شورای ترافیک تهران انتقال 
داده می شود.وی با بیان اینکه ما به دنبال 
آن هســتیم که مدل اجرای طرح تغییر 
کنــد، ادامه می دهد: مدل اجرای طرح 
باید مبتنی بر هوشــمند سازی، تقویت 
عدالــت محــوری و همین طور با توجه 
به موضوعات زیســت محیطی باشد که 
ما در شــورای شهر به این مسائل توجه 
می کنیم. اما در مورد محدوده ، ساعت 
اجــرای طرح، تعــداد و نوع خودرو باید 
شورای ترافیک تصمیم گیری کند.وی 
در پاســخ به این سوال که چرا به دنبال 
تغییر در شــیوه اجرای طرح هســتید؟ 
می افزاید: شــاهد بی نظمی در محدوده 
طرح ترافیک هســتیم و ورودهای غیر 
مجــاز افزایش یافتــه و همان طور که 
مــی بینید موضــوع آلودگی هوا در این 
طــرح یا دیده نشــده و یا کــم اثر بوده 
است و از جمله مسائلی که ما را وادار به 
تغییــر در نحوه مدیریت محدوده طرح 
ترافیک می کند؛ اینگونه مســائل است 
به گونه ای که به یاد دارید ما طرحی به 
نــام »ال ای زد« یا محدوده هوای پاک 
داشــتیم که قرار بود در چارچوب طرح 
ترافیک و محدوده زوج و فرد به موضوع 
خودروهــای آلوده کننده هوا توجه کند 
و در آن طرح مســائل زیســت محیطی 
مد نظر قرار داشــت؛ اما متاســفانه در 
طرح ترافیک فعلی به طور محسوســی 
موضوعات زیست محیطی کم رنگ و کم 
اثر شــده است. رئیس کمیسیون حمل 
و نقل شــورای شــهر تهران در ادامه در 
پاســخ به این ســوال که آیا در بازنگری 
طــرح ترافیــک به دنبــال مدل جدید 
هســتید یا رفع نواقص مدلهای قبلی؟ 
می گوید: هــر چیزی که موجب بهبود 
اوضاع شــود ما از آن استقبال می کنیم؛ 
ولــی در طرح مدیریت محدوده ترافیک 
به مسائل زیست محیطی، روانی ترافیک 
و هوشمندتر شــدن مدیریت محدوده 
توجــه می کنیم.وی مــی افزاید: ما به 
دنبال آن نیســتیم که بگوییم یک طرح 
قبال داشــتیم و بایــد به آن برگردیم. یا 
الزاما همه آن چیزی که در حال حاضر 
وجــود دارد را تغییر دهیم. بلکه در این 
نگاه ما به دنبال آن هســتیم که انضباط 
بیشتری در معابر شهر حاکم شود و این از 
الزامات بازنگری طرح ترافیک است. این 
عضو شــورای شهر تهران در مورد اینکه 
چــه زمانی طرح ترافیک جدید اجرایی 
می شــود؟ می گوید: طبق رویه گذشته 
شهرداری تهران باید الیحه پیشنهادی 
خود را قبل از پایان سال به شورا بیاورد 
و اگر طرحی که می آورند نقطه نظرات 
شــورا نیز در آن لحاظ شده باشد حتما 
از آن حمایــت می کنیــم اما اگر نقطه 
نظرات ما در آن نباشــد طبیعی اســت 
که اصالحات الزم را در شــورای شــهر 
انجــام می دهیم تــا وضعیت ترافیک 
تهران بهبود یابد. تشــکری هاشــمی 
در ادامــه در مــورد نحوه قیمت گذاری 
نیــز ادامه می دهد: نگاهمان در قیمت 
گذاری طرح ترافیک این گونه است که 
جذابیتــی بــرای ورود افراد به محدوده 
ایجــاد نکند و کســانی که عارضه ای را 
بــه شــهر تحمیل می کنند بخشــی از 
هزینه هــا را پرداخــت کنند. اما در نرخ 
گــذاری حتما به عدالت اجتماعی توجه 
می شــود. رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شــورای شهر تهران در مورد درآمدهای 
حاصله از طــرح ترافیک نیز می افزاید: 
مالحظات برنامه ای در شــورای شــهر 
داریــم که همه درآمــد حاصل از طرح 
ترافیک صرف نوســازی ناوگان شود؛ اما 
در نرخ گذاری حتما به عدالت اجتماعی 

توجه خواهیم کرد.

خبر ویژه

رئیس پلیس پایتخت در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه چرا بر خالف اینکه صندوق امانات وجود دارد 
اما مردم تمایلی به استفاده از این صندوق ها ندارند، 
اظهار داشــت: قیمت صندوق امانات بانک ها خیلی 
باال است و البته تعداد آنها هم کم است. سردار حسین 
رحیمی  در ادامه توضیح داد: این طور نیست مردم 
تمایل نداشته باشند که طال و ارزشان را در صندوق 

امانت نگذارند اما هم صندوق کم است و هم قیمتشان 
باال هســت در نتیجه دیگر مردم رغبتی به اســتفاده 
از آنهــا پیدا نمی کننــد. رئیس پلیس تهران بزرگ 
در ادامه با اشــاره به اینکه مردم تمایل به اســتفاده 
از صندوق امانات را دارند اما شرایط استفاده از این 
صندوق هــا بــه دلیل قیمت آنها بــرای همه مقدور 
نیســت، گفت: مســئوالن بانک مرکزی و مسئوالن 

اقتصــادی باید فکر جــدی برای این موضوع کنند. 
ســردار رحیمی بیان کرد: متأســفانه میزان طال و 
میزان ارزهای خارجی در منازل زیاد است و تقریباً 
در تمــام ســرقت ها یک بخش اعظــم آن طال و ارز 
اســت. وی خاطر نشــان کرد: بعد از طال و ارز، بخش 
دیگری که در ســرقت ها چشمگیر است، فرش های 

قیمتی و نفیس است.

کم صندوق امانات بانک ها گالیه پلیس از قیمت باال و تعداد 

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اظهار کرد:

کاهش مصرف شیر و لبنیات در ایران 
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درباره 
مصرف شیر و لبنیات در کشور، گفت: به طور کلی 
مصرف شــیر و لبنیات در برنامــه غذایی ایرانیان 
همیشه کمتر از مقدار توصیه شده بوده است؛ یعنی 
مطالعات بررســی مصرف غذایی خانوارهای کشور 
که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه در کشور انجام 
شــده، همیشه نشــان داده است که مردم کمتر از 
مقدار توصیه شده شیر و لبنیات مصرف می کنند.
زهــرا عبداللهی افزود: در حــال حاضر با توجه به 

شــرایط فعلی و افزایش قیمت شــیر و لبنیات این 
مقدار مصرف بســیار کمتر شده است. مطالعه ای 
که در انستیتو تحقیقات تغذیه در ایام کرونا انجام 
دادیم، نشان داد که در این وضعیت به دلیل تبعات 
اقتصادی کرونا و افزایش قیمت مواد غذایی و تورم، 
میزان مصرف شــیر و لبنیات حدود ۳۰ درصد در 
سفره مردم کمتر شده یا حذف شده است.دلیل این 
مسئله همانطور که گفتم اول به دلیل افزایش قیمت 
است که در حال حاضر قیمت ها بسیار بیشتر شده 

است و دلیل دوم آگاهی های پایین مردم در مورد 
اهمیت مصرف شیر و لبنیات است. بنابراین آن مقدار 
که تمایل دارند نوشــابه های گازدار بخرند، تمایلی 
برای مصرف شیر وجود ندارد. عبداللهی گفت: در 
حال حاضر پوکی استخوان یکی از مشکالت عمده 
در جامعه ماســت و هزینه های زیادی را بر بخش 
بهداشت و درمان تحمیل می کند و در حال حاضر 
با این وضعیت قیمت شیر و لبنیات بسیار افزایش 
پیدا کرده است و این مشکالت بیشتر خواهد شد. 

مدیــر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت در 
پاسخ به این سوال که با توجه به برخی پیش بینی ها 
مبنی بر احتمال افزایش ۶۰ درصدی قیمت شیر و 
لبنیات، چه پیشنهاداتی از سوی دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشت برای افزایش مصرف شیر و لبنیات 
توصیه شــده است، گفت: باید برای شیر و لبنیات 
یارانــه تخصیص داده شــود که مردم به خصوص 
دهک هــای درآمدی پایین قادر به خرید و مصرف 

شیر و لبنیات باشند.

آسترازنکا تمام شد؟  موجودی 
رئیس گروه پیشــگیری بیماری های واگیر دانشــگاه علوم پزشکی 
تبریز در خصوص کمبود واکســن آسترازنکا، گفت: میزان واکسن 
آســترازنکا موجود بســیار محدود اســت لذا برای تکمیل دز دوم 
افرادی که دز اول این واکســن را تزریق کرده اند، اســتفاده می شود 
اما فعال برای دز ســوم تزریق نمی شــود.دکتر سیمین خیاط  زاده 
افزود: اکنون واکســن آســترازنکا که از سوی کشورهای دیگر اهدا 
شده بود به اتمام رسیده است و قرار بود طی هفته  جاری از سوی 
ژاپن محموله ای را دریافت کنیم که با تاخیر مواجه شده است و لذا 
در خصوص تامین آن طی روزهای آتی قولی نمی دهیم.وی افزود: 
افرادی که آسترازنکا و یا اسپوتنیک تزریق کرده اند، باید آسترازنکا، 

اسپوتنیک یا پاستوکووک پالس و افرادی که پاستوکووک تزریق 
کرده اند باید پاســتوکووک پالس تزریق کنند که سیاســت دولت 
استفاده از واکسن های تولید داخل است.وی افزود: در حال حاضر 
برای تزریق دز ســوم، واکســن های برکت، سینوفارم، اسپوتنیک و 
پاستوکووک پالس که قابلیت تزریق برای دز سوم اغلب واکسن ها 
را دارند، موجود است.وی گفت: واکسن پاستوکووک برای تزریق دز 
اول و دوم تمامی افراد حتی زیر ۱۸ سال توصیه می شود همچنین 
واکســن اســپایکوژن که برای تزریق دز اول و دوم استفاده می شود 
نیز موجود است.وی افزود: افراد باالی ۱۸ سالی که سه ماه از تزریق 
دز دوم آنها ســپری شــده است حتما با مراجعه به مراکز تجمیعی، 

واکسن دز سوم خود را دریافت کنند.وی افزود: افرادی که واکسن 
سینوفارم، برکت و بهارات تزریق کرده اند، می توانند واکسن هم نوع 
یا آســترازنکا و پاســتوکووک پالس را تزریق کنند.وی متذکر شد: 
به تمامی شــهروندان توصیه می کنم حتما واکســن خود را تکمیل 
کننــد؛ احیانــا اگر فردی بوده که تاکنون هیچ دزی را تزریق نکرده 
است در صورت گسترش سویه  اُمیکرون در کشور احتمال ابتالی 
آنها بیشتر خواهد بود.وی در پایان تاکید کرد: افراد منتظر واکسن 
خاصی برای تزریق کردن نباشــند چرا که تمامی واکســن ها در 
صورتی که سه دز آنها تکمیل شود، تاثیر باالیی دارند تا بتوانند در 

برابر انواع سویه ها محافظت کنند.
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روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

ــتان  ــاج-گنبدک شهرس ــه س ــتان آوج 5-حوض ــاد شهرس ــهید آب ــز ش ــه آبخی ــتان آوج 4- حوض ــروان شهرس ــز پ ــه آبخی ــتان آوج 3-حوض ــهرباز-قانقانلو شهرس ــز ش ــه آبخی ــتان آوج 2- حوض ــاد شهرس ــز تواب ــه آبخی ــزداری 1-حوض ــی آبخی ــی اجرای ــات تفصیل ــی مطالع ــات مکانیک ــی عملی ــروژه اجرای ــام پ ــر دارد انج در نظ
تاکســتان)که ازاعتبــارات ملــی تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای اســناد خزانــه اســامی بــا سررســید ســال 1403 هجری-شمســی(             6- حوضــه آبخیــز آقاگیــر- جوتــان شهرســتان البــرز- قزویــن7- حوضــه آبخیــز پلنگــه شهرســتان قزویــن 8- حوضــه آبخیــز ماهیــن شهرســتان قزویــن 9- حوضــه آبخیــز سینک-شــیزند 

شهرســتان تاکســتان10- حوضــه آبخیــز مرادبیگلــو شهرســتان بوئیــن زهــرا )کــه ازاعتبــارات ملــی متفرقــه اســناد خزانــه اســامی بــا سررســید ســال 1403 هجری-شمســی( تامیــن اعتبــار گردیــده اســت.

تذکر۱ : 
1-صاحیــت پيمانــکاران بایــد 1- رشــته کشــاورزي و منابــع طبیعي)پایــه 1 الــی 5(  2- آب)پایــه 1 الــی 5( 3-ابنیه)پایــه 1 الــی 5(  4- راه)پایــه 1 الــی 5(  5-رتبــه آب و 

آبخیــزداری ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی  و منابــع طبیعــی )پایــه 1 الــی 5(
2-پيمانــکاران موظــف انــد تــا قبــل از روز بازگشــایی اســناد مناقصــه ، بــا توجــه بــه مختصــات  UTM هــای معیــن شــده در فــرم جانمایــی ســازه هــا در اســناد ،از منطقــه و محــل 

اجــرای پــروژه بازدیــد و بــا علــم و آگاهــی از وضعیــت عرصــه لیســت ارائــه قیمــت خــود را ارائــه نماینــد
3-این مناقصه دارای تعدیل  می باشد.

4-بــا عنایــت بــه اینکــه اجــرای پروژه هــای آبخیــزداری بــا محدودیــت فصلــی و زمانــی مواجــه می باشــد لــذا مناقصه گرانــی کــه متقاضــی شــرکت در بیــش از یــک پــروژه می باشــند الزم 
اســت کــه اســناد و مــدارک ماشــین آالت و تجهیزاتــی کــه به صــورت ثابــت بــرای هــر پــروژه نیــاز اســت آمــاده و ارائــه نماینــد. همچنیــن بــا توجــه بــه مــوارد مشــروحه، همزمــان بــا 

تحویــل زمیــن می بایســت تجهیــز کارگاه و اســتقرار ماشــین آالت انجــام گــردد و کلیــه پروژه هایــی کــه برنــده می شــوند شــروع عملیــات اجرایــی بایــد همزمــان انجــام گــردد.

متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور دریافــت اســناد و  نقشــه هــا و .... و برگــه هــاي شــرایط شــرکت در مناقصــه از روز شــنبه مــورخ 1400/10/18  الــی روز   دوشــنبه مورخــه 
1400/10/27  از طریــق ســامانه ســتاد ) ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( بــه آدرس www.setadiran.ir  و وب ســایت اینترنتــي Qazvin.frw.org.ir  و معاونــت 
آبخیــزداری ایــن اداره کل مراجعــه و تــا روز  شــنبه  مــورخ 1400/11/9 مــدارك الزم شــرکت در مناقصــه را در ســامانه ســتاد بارگــذاری و پاکــت  تضمیــن شــرکت درمناقصــه 
نــواب شــمالی- مجتمــع ادارات کدپســتی15136- 34199  تحویــل  : خیابــان   ایــن اداره کل واقــع در قزویــن  یــک پاکــت سربســته الک ومهــر شــده دبیرخانــه  را در 
نماینــد. )بازگشــایي پيشــنهادات از ســامانه www.setadiran.ir  در روز یــک شــنبه مــورخ 1400/11/10  انجــام خواهــد شــد(   تلفــن تمــاس 45و33373088- 028 و 

 028-33379254
الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( دریافت و  ارسال نمایند . 

شناسه آگهی :  1256013

توضیحاتبرآوردمدت زمان اجراءمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

حوضه آبخیز توابادبند گابیونی)تور سنگی(  ۱۸۰۰  مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی۱
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

اجرای پروژه های مکانیکی۲
بند گابیونی)تور سنگی(  7۰۰  مترمکعب

بند سنگ-مالتی ۱۰۰۰  مترمکعب
بند خشکه چین ۲۰۰ متر مکعب

-قانقانلو حوضه آبخیز شهرباز
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

بند گابیونی)تور سنگی(  ۱۵7۰  مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی۳
بند خشکه چین ۲۳۰ متر مکعب

حوضه آبخیز پروان
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

حوضه آبخیز شهید آبادبند گابیونی)تور سنگی(  ۱6۰۰  مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی۴
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

بند گابیونی)تور سنگی(  ۲۳۰۰  مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی۵
بند خشکه چین ۳۵۰ متر مکعب

-جوتان گیر قا حوضه آبخیز آ
- قزوین برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان البرز

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

توضیحاتبرآوردمدت زمان اجراءمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

اجرای پروژه های مکانیکی6
بند گابیونی)تور سنگی(  9۵۰  مترمکعب

بند سنگ-مالتی ۱7۰۰  مترمکعب
بند خشکه چین ۲۰۰ متر مکعب

حوضه آبخیز پلنگه
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان قزوین

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

بند گابیونی)تور سنگی(  ۱۰۴۰  مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی7
بند سنگ-مالتی ۱۲۰۰  مترمکعب

حوضه آبخیز ماهین
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان قزوین

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

اجرای پروژه های مکانیکی۸
بند گابیونی)تور سنگی(  ۱7۳۰  مترمکعب

بند سنگ-مالتی ۵۵۰  مترمکعب
بند خشکه چین ۳۵۰ متر مکعب

حوضه آبخیز سینک-شیزند
کستان برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان تا

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

اجرای پروژه های مکانیکی9
بند گابیونی)تور سنگی(  ۱۴۸۵  مترمکعب

بند سنگ-مالتی ۴۱۰  مترمکعب
بند خشکه چین ۵۰۰ متر مکعب

حوضه آبخیز مرادبیگلو
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماهشهرستان بوئین زهرا

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

بند گابیونی)تور سنگی(  ۱۰6۰  مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی۱۰
حوضه آبخیز 
ساج - گنبدک

کستان شهرستان تا
برمبنای فهرست بهای منابع ۵ ماه

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

کشور سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری 
آبخیزداری استان قزوین           کل منابع طبیعی و  اداره 

 نوبت اول

جنگل جیغ مشهد؛
  تجربه حس 

ترس و وحشت در جنگل

 مطمئنــم کمتــر کســی را می تــوان یافت که 
احساس ترس برایش خوشایند نباشد. سالهاست 
که ترشــح آدرنالین با وجود اینکه برای بعضی از 
افراد خوشــایند نیست اما برای بعضی دیگر یک 
سرگرمی و تفریح محسوب می شود. مقاله امروز 
در مــورد یکــی از مکان های ترســناک در ایران 
اســت. این مقاله در مورد جنگل جیغ مشــهد با 

شما صحبت کند.
در اســتان خراســان رضوی و در بخش طرقبه 
روســتایی با نام روســتای ســربرج قرار دارد که 
جنگل جیغ مشــهد یکی از مناطق بسیار دیدنی 
این روستا به حساب می آید. روستای سربرج در 
جنوب شهر مشهد قرار گرفته فاصله آن تا مرکز 

شهر ۳۲ کیلومتر تخمین زده شده است. 
راز جنگل جیغ مشهد

به منظور بازگشــایی رمز و راز صداهای عجیب و 
غربی که در این جنگل با پدیدار شدن ماه به وجود 
می آمد اهالی روســتای ســر برج به همراه دهیار 
محل، ابراهیم عرب تصمیم گرفتند تا موضوع را 
با بخشدار منطقه در میان بگذارند. بخشداری این 
اســتان هم با شنیدن موضوع عجیب این جنگل 
تعدادی از کارشناســان خود را به جنگل سربرج 
اعزام نمود.با توجه به تحقیقاتی کارشناســان بر 
روی صداهــای موجود در این جنگل انجام دادند 
دریافتند که این جیغ های ممتد ناشی از صدای 
جیرجیرک هایی اســت که در زبان محلی به آن 
)کز( می گویند. در واقع این جیرجیرک ها سال 
هایی که بارش باران فراوان باشد و رودخانه سربرج 
پرآب و خروشان باشد، به روستا حمله می کنند و 

در البه الی درختان و گیاهان پنهان می شوند.
ممکن اســت بر روی هــر درخت نزدیک ۳ هزار 
جیرجیرک بنشــیند. تمام این جیرجیرک ها در 
حاشیه ی دو کیلومتری رودخانه هستند و تعداد 
زیاد آن ها باعث شــده که آواز دسته  جمعی شان 
ماننــد صــدای جیــغ و زوزه به نظر برســد. این 
جیرجیرک هــا تــا ۴۰ روز زنده هســتند و بعد از 

بین می روند.
اما با تمام این تحقیقات، این نتیجه نیز نمی تواند 
درست باشد زیرا این جیرجیرک ها به مدت ۴۰ 
روز زنده هستند و وجود دارند اما صدای جیغ در 
تمام سال در جنگل جیغ به گوش می رسد و یک 
موضوع دائمی اســت. بنابراین با وجود تحقیقات 
بسیار هنوز کارشناسان نتوانسته اند پرده از راز این 
جنگل مخوف بردارند و راز این جنگل ترســناک 

در پرده ای از ابهام باقی مانده است.

گردشگری

هر هفته سویه های تازه ویروس کرونا شناسایی می شوند و بسیاری از آن ها 
پدیدار و سپس به سرعت ناپدید می شوند. برخی دیگر هم می مانند اما هرگز 

به طور گسترده شیوع پیدا نمی کنند.
در این میان، تنها شــمار اندکی به مرحله ای می رســند که سازمان جهانی 
بهداشــت )WHO( آن ها را در گروه »سویه  نگران کننده« دسته بندی کند. 
به همین دلیل عجیب بود که سویه ای موسوم به "آی اچ یو" )IHU( که بیش 
از یک ماه پیش در فرانســه شناســایی شــد و چندان پخش نشد، این هفته 

ناگهان خبرساز شد.
در حال حاضر ســازمان جهانی بهداشــت نگرانی ها در مورد این ســویه را 

بی مورد خوانده است.
"عبدی محمود"، مدیر حوادث این ســازمان نیز در نشســت رســانه ای روز 
سه شنبه در ژنو یادآور شد که "این سویه در رادار ما زیرنظر است" و تاکید 

کرد که "آی اچ یو" یک تهدید به حساب نمی آید.
شــاید علت خبرســاز شدن ســویه مزبور این باشــد که دانشمندان هفته 
گذشــته تصمیــم گرفتند نام آن  را "آی آچ یــو" بگذارند. این نام برگرفته از 
مرکز بیمارستانی-پژوهشــی بود که این ویروس در آن شناســایی شــد اما 
 I( »کاربران رســانه های اجتماعی با بازیگوشــی زبانی، آن را »از تو بیزارم
HATE YOU( نامیدند و این ســویه که با نام تخصصی "ب.۱.۶۴۰.۲" ثبت شــده بود، 

ناگهان سر زبان ها افتاد.
این سویه نخستین بار در ماه نوامبر در فردی ساکن منطقه مارسی فرانسه 
که به تازگی از کامرون در آفریقای مرکزی بازگشته بود، شناسایی شد. ۱۱ 
فرد دیگر که همگی با مبتالی نخست در ارتباط بودند نیز به این سویه آلوده 

شدند و آی اچ یو به عنوان یک سویه جدید در تاریخ ۹ دسامبر ثبت شد.
نخستین مورد ابتال به سویه امیکرون در فرانسه نیز در همان هفته شناسایی 
شده بود. اکنون سویه امیکرون عامل نیمی از کل موارد ابتال به کووید-۱۹ 
در فرانســه اســت اما از ســویه آی اچ یو به جز همان ۱۲ مورد نخست، اثری 

وجود ندارد.

نگرانی  ها در مورد سویه »آی اچ یو« بی مورد است

دریچه علم

  چرا شکر 
گران شد!

دبیر انجمن صنفی 
كارخانه های قند و 

شکر درباره افزایش 
قیمت شکر گفته كه 

اخذ مالیات بر كاهش 
تقاضای كاالها حتما 

اثرگذار است. وزارت 
بهداشت هم از این 

تصمیم حمایت می كند 
چرا كه معتقد است 

مصرف این كاال برای 
مردم زیان بار است. 

این موضوع سوژه 
انتشار كارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین 
شد.

كارتون 

 پخش روایتی منتشرنشــده از
 7۲ ساعت منتهی به شهادت 

حاج قاسم در تلویزیون
 »مســتند ۷۲« که به دالیلی هفته گذشته از 
شبکه سه سیما پخش نشد، روز شنبه ۱۸ دی 
ماه از طریق این شبکه به نمایش در می آید.

مســتند ۷۲ ساعت طبق اعالم موسسه تهیه 
کننده قرار بود روز شنبه ۱۱ دی ماه از شبکه 
ســه سیما پخش شود اما پخش آن به مشکل 
خــورد. در نهایت مقرر شــد با تنظیم مجدد 
کنداکتور و ســبک تر شدن آن، امکان پخش 

این مستند فراهم شود.
بر این اســاس، مســتند ۷۲ ساعت روز شنبه 
۱۸ دی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.  

با توجه به تراکم برنامه های متنوع به مناسبت 
سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، مستند 
یاد شده در برنامه پخش سیما در شبکه سه از 
قبل پیش بینی و به صورت مکرر اطالع رسانی 
شــده بود؛ اما موسسه تهیه کننده مستند ۷۲ 
ساعت بر خالف وعده داده شده تا روز دوشنبه 
۱۳ دی مــاه موفــق به هماهنگی های الزم با 
نهادهای خارج از ســازمان صدا و ســیما برای 
آماده ســازی نســخه نهایی مستند و تحویل 

آن نشد.
تراکم برنامه ها و کنداکتور از قبل تنظیم شده 
شــبکه ها و تداخل برنامه های دیگر نیز امکان 
پخش این مســتند را در روزهای بعد ســلب 

کرده بود.
مستند »۷۲ ساعت« روایتی تازه و منتشرنشده 
از ۷۲ ســاعت منتهی به شــهادت حاج قاسم 

سلیمانی است.

مستند »سینه ما رکس« به »هنر و تجربه« آمد

 قصه قربانیان یک سینما
مستند »سینه ما رکس« با روایتی از قربانیان 
حادثه سینمارکس آبادان در گروه هنروتجربه 

اکران شده است.
 همزمان با اکران مستند »سینه ما رکس« به 
کارگردانــی میترا مهتریان و صادق دهقان و 
تهیه کنندگی میترا مهتریان در ســینماهای 
»هنر و تجربه«، پوستر این اثر رونمایی شد.

طراحی پوســتر این اثر که به قربانیان حادثه 
سینمارکس آبادان می پردازد، برعهده حسین 

عناصری بوده است.
در خالصه داســتان این اثر آمده اســت: »۲۸ 
مرداد ۱۳5۷ ساعت ده شب آباداِن گرم / یکباره 
داغ شد / ُگر گرفت / سوخت سینمارکس اش با 
گوزن ها بر پرده و بیش از ۶۰۰ جان بی خبر از 
پشِت پرده… روایت رسمی اما ۳۷۷ تن هموطن 
بود و چند تبعه کره و فیلیپین در کنارشــان. 
شــهر شــد چهارصدهزار صاحب عزا و بهت و 

اندوه به سرعت منتشر شد در همه جا.«
عوامل »ســینه ما رکس« عبارتند از نویسنده 
و کارگــردان: میترا مهتریان و صادق دهقان، 
پژوهش: میترا مهتریان، تصویر: صادق دهقان، 
میترا مهتریان، افشــین خسروآبادی و عماد 
ســلمانیان، دســتیار تصویر: میالد جعفری، 
تدویــن: صادق دهقان، صدابــرداری: ایمان 
لطفیــان و فرهاد عمویی تبریزی، صداگذاری: 
گیســو آزادروش، تصحیــح رنگ: حمیدرضا 
فتوره چیــان و برنا جمشــیدی و تهیه کننده: 

میترا مهتریان با حمایت منطقه آزاد اروند.

فرهنگ و هنر


