
کمیسیون تلفیق از بودجه ۱۴۰۱ گزارش 

حداقل دریافتی ۴.۵ میلیون شد
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   نمایندگان مجلس در جلســه علنی صبح دیروز )یکشــنبه( مجلس بعد از اســتماع 
نظــرات موافقــان و مخالفــان و ســخنرانی رییس جمهــور و دفاع نماینده دولت، کلیات 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ را بــا ۱۷۴ رای موافــق، ۷۶ رای مخالــف و ۶ رای ممتنــع از مجمــوع ۲۶۰ 

ع ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه  نماینده حاضر تصویب کردند.  رحیم زار
۱۴۰۱ در جلســه علنی روز گذشــته گزارش این کمیســیون درباره کلیات الیحه بودجه 

 | صفحه 2 سال آینده را قرائت کرد...

رهبر معظم انقالب:

که به مردم داده می شود    وعده هایی 
در موعد خودش عمل بشود

صفحه 2 
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رئیس جمهور:

  سیر نزولی تورم 
آغاز شده است

     رئیس جمهور در جریان دفاع از الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ گفت که دولت کنترل تورم را 
دنبال می کند و سیر نزولی تورم آغاز شده 

است...

مدیرعامل گروه پتروپارس خبر داد؛ 

شتاب بخشی در توسعه 
فاز ۱۱ میدان مشترک 

پارس جنوبی
     مدیرعامــل گــروه پتروپــارس از ابــاغ 
رســمی دو قــرارداد مهــم بــرای تســریع در 
توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی 

خبر داد...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 عملیات سوآپ گاز
یک فرصت برای ایران
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که   و مردمی 
»ماسک« نمی زنند
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 بازار ارز 
در مسیر ریزش

3

 خط فقر
 ۴ میلیون تومان است!
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گهی مزایده عمومی 1۴00-13 آ

اداره کل راه و شهرسازی ایالم 

اداره کل راه و شهرســازی اســتان ایــام در نظــر دارد نســبت بــه فــروش یــک بــاب مغــازه بــه شــماره پــاک 38/2 اصلــی واقــع در شــهر ایــام – خیابــان شــهید 
عبدالهی پــور )اداره راه ســابق( پشــت بانــک تجــارت بــه شــرح جــدول زیــر اقــدام نمایــد:

کارشناسی )ریال( مساحت اعیان )متر مربع(مساحت عرصه )متر مربع( ردیف  مبلغ تضمین )ریال( قیمت 

۱۱5۱۱529/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۴5۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع)پس از اصالجی ۱۰۰ متر مربع( ۱

 www.setadiran.ir مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 1400/10/19 لغایت 1400/11/10 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir مهلت و محل تحویل پیشنهاد قیمت: 1400/11/10 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

ــا مراجعــه  ــا توجــه بــه اعــام فراخــوان و دریافــت پیشــنهادات از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی www.setadiran.ir الزم اســت کلیــه متقاضیــان ب ب
بــه شــرکتهای مربوطــه نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت فــوق الذکــر و دریافــت شناســه کاربــری و رمــز عبــور و امضــا الکترونیکــی )token( جهــت ارائــه پیشــنهاد قیمــت 

اقــدام نماینــد. 
الزم به توضیح است که پاکتهای متقاضیانی که در سامانه مذکور ثبت نام نکرده و از طریق سامانه پیشنهاد قیمت ارسال نکنند باز نخواهدشد. 

متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت داشــتن هرگونــه پرســش در خصــوص فراخــوان و بازدیــد در ســاعات اداری بــه اداره کل و راه شهرســازی ایــام )معاونــت توســعه 
مدیریــت و منابــع انســانی( مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 08433331907 تمــاس حاصــل نماینــد. 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد 
بــا توجــه بــه ارائــه پیشــنهاد قیمــت از طریــق ســامانه ســتاد ایــران نیــاز بــه ارائــه و ارســال پاکــت فیزیکــی پیشــنهاد قیمــت نمــی باشــد و فصــل اصــل ضمانــت نامــه 

ــل گــردد  ــی امــام )ره( تحوی ــوار جنوب ــام – بل ــه اداره کل واقــع در ای ــه دبیرخان ــا ســاعت 14 روز یکشــنبه 1400/11/10 ب ــده ت شــرکت در مزای
شناسه آگهی 1257165

نوبت دوم 
کل راه و شهرسازی استان ایالم  اداره 

 حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی است 
به شرط آنکه تدریجی اجرا شود

   نسیم توکل
کارشناس اقتصادی

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین 
و بحث برانگیز ترین اقدام اقتصادی 
دولت سیزدهم، تصمیم تک نرخی 
کــردن ارز یا اصطالحاً برنامه حذف 
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که با شعار حمایت از اقشار 

آسیب پذیر روی میز پاستور قرار دارد.
به نظر می رسد ایده اولیه اجرای این برنامه تحت تأثیر محقق 
نشــدن اهداف سیاســت دولت قبل در کنترل نرخ کاالهای 
اساسی باشد که به واسطه افزایش ناگهانی قیمت دالر تصمیم 
گرفته شد برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گندم، 
نهاده های دامی و... ارز با نرخی متفاوت از سوی دولت توزیع 
شود. در همان زمان بخش خصوصی با هشدار درباره تبعات 
دو نرخی شدن ارز بر پایه تصمیم های مشابه پیشین مخالفت 

خود را اعالم کرده بود.
نباید از نظر دور داشت که دو نرخی شدن قیمت دالر در آن 
زمان فضا را برای سوء استفاده گروه هایی خاص فراهم کرد و 
این تصمیم، رانت، ناکارآمدی و فساد مالی فراوانی به دنبال 
داشــت که فشــار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه های 
آسیب پذیر متحمل شدند. با این حال، حساسیت مسأله قیمت 
گذاری در جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی و معیشتی بر 
دوش مردم و آســیب پذیری باالی بخش تولید و صنعت از 
این ناحیه عواملی هستند که برنامه ریزی دقیق، طرح اجرایی 
مشخص و سیاست گذاری بسیار هوشمندانه ای برای حذف 

ارز ترجیحی می طلبد.
بر کســی پوشیده نیست که هر گونه تغییر در سیاست های 
ارزی کشور ابتدا تغییر در هزینه های تولید کنندگان را سبب 
می شود و به تبع آن مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد 
شد. باال رفتن بهای تمام شده کاالهای تولیدی در شرایطی 
که قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد جامعه سقوط کرده است، 
سبب ایجاد رکود بیشتر، سخت تر شدن شرایط و افزایش فشار 
بر اقشار آسیب پذیر می شود؛ بنابراین هر گونه ایجاد التهاب در 
بازار کشور می تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
دولت پیشنهاد می دهد که با افزایش مبلغ یارانه نقدی فاصله 
به وجود آمده را کاهش خواهد داد اما به نظر نمی رســد این 
موضوع تأثیر چندانی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. به 
ویژه اینکه فاصله سطح درآمدی و هزینه کرد اقشار مختلف در 
شرایط کنونی زیاد است و تورم زا بودن این تصمیم و شوک 

آن به بازار سبب بیشتر شدن اختالف درآمد خواهد شد.
همچنین وجود تعرفه های وارداتی باال قیمت کاالهای وارداتی 
را افزایش خواهد داد و به تبع افزایش قیمت نهاده های دامی، 
دارو، گندم و... قیمت ســایر اقالم نیز افزایش خواهد یافت. 
طبیعی است کاالیی که اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور 
وارد می شود پس از حذف تعرفه با دالر ۲۶ هزار تومانی وارد 
خواهد شــد و در گروه های کاالیی حذف شده شاهد جهش 
شش برابری قیمت خواهیم بود. پس برای اجتناب از وخیم 
تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی این تصمیم باید به صورت 

تدریجی اجرا شود.
اگر چه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکات مثبتی همچون ایجاد 
رقابت در بخش های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، 
افزایش شــفافیت، کاهش مداخالت دولت در نظام قیمت 
گذاری و... خواهد داشت اما فراموش نکنیم که از سال ۱۳۹۶ به 
این سو بخش تولید نتوانسته فرصت های مناسبی برای افزایش 
نقدینگی بیابد و بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط تحت 

تأثیر این تصمیم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
امواج تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال 
فراوان سبب ناتوانی بخش زیادی از تولیدکنندگان در تهیه 
و تأمین کاال به اندازه قبل می شود. از این رو، با برهم خوردن 
چند باره تناســب بین بخش های عرضه و تقاضا در اقتصاد 
ایران ســفره بخش های متوسط درآمدی کوچک تر خواهد 
شــد. افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای زیان بار این 
طرح هســت و از همه مهم تر افرادی که به دارو و تجهیزات 
پزشــکی ضروری نیازمند هســتند و توان مالی برای تأمین 
 آن بــا قیمت هــای جدیــد را ندارند در ماراتــون بقاء ناکام

 خواهند شد. 
منبع: ایسنا

یادداشت

نماینده مجلس : 

کارمندان دولت ناعادالنه است  حقوق 
کند دولت فکری برای فقرزدایی 

نماینده رشــت در مجلس با انتقاد از وابســتگی 
۳۶ درصــدی دولت به نفــت در بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: دولت باید دلیل قانع کننده ای برای رشد 
۸ درصــدی اقتصاد کــه در الیحه ۱۴۰۱ آمده 

بیان کند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس 
شورای اسالمی دیروز )یکشنبه( در جلسه علنی 
مجلــس و در مخالفت بــا کلیات الیحه بودجه 
۱۴۰۱ اظهار داشت: رئیس جمهور در اظهارات 
خود به ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناعادالنه بودن حقوق 
و دســتمزد کارمندان دولت اشــاره کرد اما باید 
بدانــد ما یــک میلیون کارمند بــا قراردادهای 
شــرکتی و حجمی در کشــور داریم که بایستی 

به حقوق آنها رسیدگی شود.
وی افــزود: رئیس جمهــور در اظهارات خود از 
مجلس خواســت که برای فقرزدایی فکری کند 

در حالــی که مقــام معظم رهبری تاکید بر این 
دارند که دولت الیحه کارشناسی به مجلس ارائه 
دهد، لذا دولت نباید حرفی برعکس بیان کند.

نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: دولت باید دلیل قانع کننده ای برای 
رشد ۸ درصدی اقتصاد که در الیحه ۱۴۰۱ آمده 
بیان کند، این در حالی است که ما سرمایه گذاری 
کافی داخلــی و خارجی در بخش های مختلف 

کشور نداشته ایم.
کوچکــی نژاد با بیان اینکه وابســتگی دولت به 
بخــش نفت در بودجه ۳۶ درصد اســت افزود: 
دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین 
اجتماعی بدهکار است این در حالی است که ما 
شاهد افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها طبق 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: دولــت در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ رقــم ۹۸ هــزار میلیــارد تومانی برای 
فــروش اوراق در نظــر گرفتــه اســت، این در 
حالی اســت که اگر نتوانیم رقم مناســب نفت 
 را بفروشــیم دولت مجوز فروش بیشتر اوراق را

 داده است.
نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی 
در پایان گفت: دولت ۲ هزار ردیف بودجه را در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ به 5۰ ردیف متمرکز کرده 
که همین موضوع مشــکالتی را برای بخش های 
مختلف دولت در استان ها و شهرستان ها ایجاد 

کرده است.

گهی مناقصه عمومی   آ
شماره 1۴00/78/ع

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد پــروژه" عملیــات اجــرای فضــای داخلــی گلخانــه هــای ژئودزیــک دهکــده گردشــگری" 
خــود را واقــع در کیلومتــر 20 جــاده سیرجان-شــیراز، بــه صــورت مدیریــت پیمــان )MC( و از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکت واجــد شــرایط 
ــا راه و بانــد و همچنیــن رتبــه حداقــل 3 رشــته کشــاورزی بصــورت  ــا رتبــه حداقــل 5 رشــته ابنیــه ی ــر ب و دارای گواهینامــه صاحیــت پیمانــکاری معتب
 توأمــأ ، از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی

WWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تأمیــن کننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت 
تحویــل پــاکات ســاعت 9 الــی 14 روز دوشــنبه مــــورخ 1400/10/27 در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی 
باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ 1400/10/25 مقــرر شــده اســت. شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در رد یــا 

قبــول هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

گهی مناقصه عمومی«   » تجدید آ
)نوبت پنجم-نوبت ششم(

عباس حق محمد لو-  شهـردار کوهسـار

بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند شــهرداری کوهســار قصــد دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 1400/388/ش مــورخ 1400/08/03 نســبت بــه اجــرای پــروژه هــای بــه شــرح جــدول ذیــل از 
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فرخــوان تــا بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکتررونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد . لــذا 
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از شــرایط و همچنیــن دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.

متقاضیــان شــرکت در فراخــوان در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه ، نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی )بــه صــورت بــر خــط( بــرای کلیــه صاحبــان امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام 
الزم را بــه عمــل آورنــد.

ف
دی

ر

میزان سپرده شرکت مبلغ )ریال(عنوان پروژهبودجه
در مناقصه )ریال(

شماره مناقصه سامانه 
توضیحاتتدارکات الکترونیکی دولت

۱52۰۴۰۰۱۰۰۰5۰۰2
اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر سطح 
کوهسار و ساختمانهای متعلق به شهرداری  شهر 
کم توان جهت تردد معلولین ، نابینایان و افراد 

5/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰275/۰۰۰/۰۰۰2۰۰۰۰۰53۱9۰۰۰۰35
شرکت کنندگان در این مناقصه 
باید دارای رزومه و سوابق کاری 

مرتبط باشد 

خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست 52۰6۰۰۰6۰۰۰2۰۰۴  2
6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰3۰۰/۰۰۰/۰۰۰2۰۰۰۰۰53۱9۰۰۰۰3۴ورزشی و لوازم بازی  

شرکت کنندگان در این مناقصه 
باید دارای رزومه و سوابق کاری 

مرتبط باشد. 

ادامه عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان  352۰۴۰۰2۰۰۰۴۰۰6
دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و باند ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰7۰۰/۰۰۰/۰۰۰2۰۰۰۰۰53۱9۰۰۰۰36چمران به سمت خیابان طباطبایی

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

1( مبلــغ پنــج درصــد ســپرده شــرکت در مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا فیــش نقــدی واریــزی بــه میــزان 
مبلــغ مذکــور بــه شــماره حســاب ســپرده  0106804833000  شــهرداری کوهســار نــزد بانــک  ملــی ایــران شــعبه کــردان کــد 2599 .

2( سپرده برندگان نفر اول  و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4( در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک عقد قرارداد خواهد بود .
5( شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت کلیــه اســناد مناقصــه را در ســامانه تــدارکات دولــت ثبــت نمــوده، و ترجیحــًا  

ــز تحویــل واحــد دبیرخانــه شــهرداری نماینــد. پاکــت الــف مناقصــه )ضمانتنامــه( را در بســته نی
6( سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

7( پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
8( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9( الزم بذکــر میباشــد فقــط اشــخاص حقوقــی حــق شــرکت در مناقصــه مذکــور را دارنــد و مــی بایســتی اســناد مناقصــه را بــه مهــر 
و امضــاء الکترونیکــی  مســئولین ذیربط برســانند.

10( متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار نوبت پنجم  نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
11( تاریخ انتشار نوبت پنجم:     1400/10/13                                           15( تاریخ انتشار نوبت ششم:    1400/10/20                                        

12( مهلت دریافت اسناد فراخوان:   1400/10/22                               16( مهلت ارسال پیشنهادات : 1400/11/02
13(  زمان بازگشایی پاکتها : 1400/11/03
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سیاست 2

رئیس جمهور:

 سیر نزولی تورم آغاز شده است
رئیس جمهور در جریان دفاع از الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که دولت کنترل 

تورم را دنبال می کند و سیر نزولی تورم آغاز شده است.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جریان دفاع از الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس گفت که دولت کنترل تورم را دنبال 

می کند و سیر نزولی تورم آغاز شده است.
رئیس قوه مجریه گفت کشور ۴۰ درصد افزایش صادرات غیر نفتی داشته و 
باید برای بیشتر شدن آن تالش کند. سهم اقتصاد ایران در منطقه خاورمیانه 
باالست و باید در جای خودش قرار بگیرد و برخالف تهدیدها صادرات نفت 

و میعانات افزایش داشته است.
مهار تورم در بودجه هدف گیری شــده و نباید شــاهد باشیم که فقرا فقیرتر 
شوند و غنی ها غنی تر شوند. با این تصمیم گیری حتما وضع مردم متفاوت 

خواهد شد، این بخش دیگری از صحبت های رئیس جمهور بود.

ارز ترجیحی دغدغه همه ما است
رئیسی می گوید ارز ترجیحی دغدغه همه ما است. کار را در دولت شروع کرده 
ایم و ۸ میلیاراد دالری که برای ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده بود در ابتدای 

شروع دولت سیزدهم چیزی از آن باقی نمانده بود ولی نمی توانستیم آن را 
حذف و شوک به مردم وارد کنیم و در نهایت به اینکه باید چند ماه دیگر ارز 
۴۲۰۰ ادامه پیدا کند رایزنی هایی شد. سپس الیحه دو فوریتی درباره ارز در 
دولت تصویب شد تا چند ماه دیگر حذف شود و برای اقشار آسیب پذیر هم 
ادامه پیدا کند ولی مجلس به فوریت آن رای نداد. مجلس نه برای ادامه دادن 

و نه حذف ارز اعالم نظر نکردند.
رئیس قوه مجریه تاکید کرد سفره مردم خط قرمز ماست. اگر ارز ترجیحی 

قطع شود باید برای جبران آن مخصوصا اقشار ضعیف فکری بشود.

  افرادی که به نام دولت کار می کنند عدالت 
در پرداخت ها را رعایت کنند

رئیسی معتقد است عدالت در پرداخت ها مسئله درستی است و تفاوت در 
پرداخت ها در کشور نسبت به کسانی که شغل ها، مدارک تحصیلی کارکنان 
را رنج می دهد .اساتید دانشگاه، معلمان، کارکنان قوه قضائیه، دادگستری و 
تمام کسانی که به نام دولت و حکومت کار می کنند باید از نظام عدالت در 
پرداخت حقوق برخوردار شوند. هر طرحی در جهت ریشه کن کردن فقر مطلق 

در کشور باشد مورد حمایت دولت است و ما نمی توانیم شاهد این باشیم که 
کسانی در کشور توان اداره حداقلی زندگی خود را ندارند.نسبت به جزئیات 

بودجه نماینده ها هر نکته ای دارند مطرح کنند هیچ اشکالی هم ندارند.
هم اکنون زمینه برای اجرای عدالت در کشور فراهم شده است. باید عدالت 
در کام مردم شــیرین شــود ولی دشــمن نمی خواهد ما به این نقطه برسیم. 
این بخش دیگری از صحبت های ســید ابراهیم رئیســی بود که در ادامه آن 
می گوید بر خالف خواست دشمن مصمم هستیم به این نقطه برسیم و این 
نقطه را هم نقطه آرمانی دست نایافتنی نمی دانیم، بلکه آن را دست یافتنی و 
کاماًل اجرایی می دانیم. اجرای عدالت را در جذب، نگهداری، پرداخت حقوق 
و ارتقاء نیروی انسانی دنبال می کنیم و این امری شدنی است و همواره مورد 

تأکید بوده و خواهد بود.
 رئیس قوه مجریه گفت که علی رغم شرایط و ضعیتی که دشمن به دنبال 
آن بود »یعنی تحریم ها و تهدید ها« شرایط بهتر از هر زمان شده و آینده را 
روشن و امیدوار کننده می بینم. شرایط را برای تصمیم گیری های مهم بسیار 
مناسب می بینم و امروز نیازمند تصمیمات مهم هستیم و این تصمیمات با 

همکاری دولت و مجلس امکان پذیر است.

اخبار كوتاه

مسدود كردن خیابان ها 
از سوی پلیس ضدشورش 
برای مقابله با معترضان در 

شهر آلماتی قزاقستان/ 
EPA

بارش برف 
در شهر كابل 
افغانستان و 
درماندگی 
مردم/ 
خبرگزاری 
فرانسه

گزارش تصویری

کمیسیون تلفیق از بودجه ۱۴۰۱ گزارش 

حداقل دریافتی ۴.۵ میلیون شد
نمایندگان مجلس در جلســه علنی صبح 
دیروز )یکشــنبه( مجلس بعد از اســتماع 
نظــرات موافقــان و مخالفان و ســخنرانی 
رییس جمهور و دفاع نماینده دولت، کلیات 
الیحــه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رای موافق، 
۷۶ رای مخالــف و ۶ رای ممتنــع از مجموع 

۲۶۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
 رحیم زارع ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
الیحــه بودجه ۱۴۰۱ در جلســه علنی روز 
گذشته گزارش این کمیسیون درباره کلیات 

الیحه بودجه سال آینده را قرائت کرد.
ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ در توضیــح کلیــات الیحه بودجه 
گفت: در شــرایطی دولت ســیزدهم اولین 
الیحــه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد 
کــه طبق گزارش صندوق بین المللی پول، 
ایران چالش هایی درباره اقتصاد دارد؛ از جمله 
آن وابســتگی تولید به واردات، رشد سریع 
واردات، کاهــش صادرات غیرنفتی، کاهش 
کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، 
افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی 
ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمد های منابع 
بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از 
کاهــش طرح های عمرانــی و نرخ تورم باال 

است.
نرخ تورم در سال جاری به ۴۹.۷ درصد رسید 
که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، 
عالوه بر این افزایش پایه پولی کشور و کاهش 
قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی 
نیز به عنوان چالش های اقتصادی ایران بیان 

شده است.
ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ در توضیح مزایای الیحه بودجه 
سال آینده، گفت: در این الیحه تالش شده 
به منابع پایدار تکیه شــود و از ایجاد بدهی 
جدیــد و انتقــال آن به ســال های جدید و 

افزایــش پایه پولی پرهیز شــود. همچنین 
بودجه شرکت های دولتی علیرغم کار های 
حاکمیتــی حدود ۴5۰ هزار میلیارد تومان 
برای سرمایه گذاری پیش بینی شده و سهم 
نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود 
۲۸ درصد است که این رقم افزایش یافته، زیرا 
میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشــکه و با نرخ ۶۰ دالر در نظر 

گرفته شده است.
وی ادامه داد: دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
پیش برآورد هایی که در بودجه ۱۴۰۰ درج 
شــده بود را انجام نداده همچنین انتشــار 
اوراق حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نســبت 
به ســال آینده اســت که حدود ۱۸۲ هزار 
میلیارد تومان برای تســویه اوراق منابع در 
بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

زارع به اعتبارات تملک دارایی ســرمایه ای 
در الیحــه بودجه اشــاره و اظهار کرد: این 

اعتبــارات از ۱۷۶ هــزار میلیــارد تومان به 
۲5۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اعتبارات 
طرح های تملک دارایی برای استان ها نسبت 

به سال جاری افزایش یافته است.
ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ تمرکززدایــی را از نقاط قوت بودجه 
خواند و افزود: در الیحه بودجه ســال آینده 
اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال 
جاری به اســتان ها داده شــده و همچنین 
پیش بینی الزم برای اعتبارات صندوق های 
بازنشستگی و بحران ها و همچنین رتبه بندی 
معلمان و همسان سازی شده که از جمله آن 
اعتبار ۲5 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی 

معلمان در سال آینده است.
همچنین برای تحقق رشد ۸ درصدی مبلغ 
۱5۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی 
منابع عمومی الیحه ۱۴۰۱ لحاظ شده مثال 
اعتبارات در سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد 

تومان بود که در الیحه بودجه سال آینده به 
۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی 
پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری 

پیش بینی شد.
وی اضافــه کــرد: دغدغه ای که در ارتباط با 
شــبکه ملی ارتباطات در برنامه های چهارم 
و پنجم داشــتیم، بــرای دولت الکترونیک 
۱۰ هــزار میلیارد تومان برای این شــبکه 
پیش بینی شــد و در ســطح اســتانی رشد 
۷۷ درصدی منابع عمومی دولت در ســطح 
استانی دیده شده است. در مورد بحث حقوق 
کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار 
دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل 
دریافتــی از ۳ میلیون و 5۰۰ هزار تومان به 

۴ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: ۹ هزار میلیارد تومان بابت پاداش 
پایان خدمت جانبازان و همچنین ۲۲ هزار 
و ۶۰۰ میلیــارد تومــان برای پایان خدمت 

بازنشســتگان پیش بینی شده و همچنین 
اعتبــارات هزینــه ای دولت به طور تقریبی 
۱5 درصــد کاهش پیدا کرده اســت. برای 
قانــون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و 
همچنین در مورد بهبود شاخص های کالن 
منابع بودجه ۱۴۰۱ نســبت به سال ۱۴۰۰ 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۹ 
شده اســت البته برخی نمایندگان نسبت 
بــه این موضــوع ایراداتی وارد کردند که در 

جزئیات بودجه مورد توجه قرار می گیرد.
ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ اضافه کرد: در الیحه بودجه استقراض 
دولت از طریق اوراق مالی کاهش پیدا کرده و 
پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود 
مالی در ســال آینده مورد توجه قرار گرفته 
است؛ همچنین دولت برای سال آینده برای 
تولید ۴ میلیون مسکن اعتباراتی مشخص 
کــرده که این نویدی خــوش برای جوانان 
کشــور اســت و 5 هزار میلیارد تومان برای 
راه اندازی مســکن محرومان و اســتفاده از 
ظرفیــت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و 
شهرســازی و منابع ۳۱ صندوق پیشرفت و 

عدالت در استان ها پیش بینی شده است.

تصویب کلیات بودجه در مجلس
نمایندگان مجلس در جلســه علنی صبح 
دیروز مجلس بعد از استماع نظرات موافقان 
و مخالفان و سخنرانی رییس جمهور و دفاع 
نماینده دولت، کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
را بــا ۱۷۴ رای موافــق، ۷۶ رای مخالف و ۶ 
رای ممتنــع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر 

تصویب کردند.
بــا تصویب کلیــات در صحن علنی، الیحه 
بودجه برای بررســی جزییات به کمیسیون 

تلفیق ارجاع می شود.

خبر ویژه

آمریکا در ماجرای شهادت شهید سلیمانی اشتباه محاسباتی کرد/فرمانده کل قوا بر اهمیت وحدت در کشور تاکید فرمودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب در سالروز قیام ۱۹ دی مردم قم در سال ۱۳5۶ علیه رژیم ستمشاهی، با اشاره 
به اهمیت قیام مردم قم فرمودند نباید بگذاریم غبار فراموشــی در میان این حوادث بزرگ بنشــیند، حادثه ۱۹ دی از 

این قبیل است.
فرمانده کل قوا معتقد هستند این حادثه منشاء یک حرکت سلسله واری شد که همان حرکت هم به پیروزی انقالب 
انجامید.حادثه ۱۹ دی و دنباله های آن نشانه عمق اعتقادات دینی مردم است. در اغلب قضایای مهمی که در این صد 
و پنجاه سال اخیر در کشور ما واقع شده پای یک مرجع دینی در میان است، دشمنان ما با فقه سیاسی و دین سیاسی 

مخالف هستند.

نظام جمهوری اسالمی مظهر اعتقاد مردم است و ناشی از نگاه انقالبی برخاسته از این به مسائل جاری جهان و کشور 
اســت. از این جهت دشــمنان ما که در راس اســتکبار آن آمریکاســت با این موضوع مخالف است. این بخشی از سخنان 

مقام معظم رهبری در این دیدار بود.
ایشان در توصیه ای گفتند که نباید بگذاریم موفقیت های جمهوری اسالمی مکتوم بماند.

مقام معظم رهبری گفتند که بعضی ها مشــکالت کشــور را آنچنان بیان می کند که انگار هیچ موفقیتی در جمهوری 
اســالمی اتفاق نیفتاده. بنده در گام دوم انقالب گفتم که باید موفقیت های جمهوری اســالمی ایران را بگوییم. دولت 
فعلی ارتباط خوبی با مردم دارد و در میان مردم حضور پیدا می کند و باید ادامه پیدا کند. باید وعده هایی که به مردم 

داده می شود در موعد خود عمل شود. این بخشی از توصیه های مقام معظم رهبری بود.

رهبر معظم انقالب:

که به مردم داده می شود در موعد خودش عمل بشود  وعده هایی 

 صحبتهای ضد و نقیض 
درمورد توافق وین

روزنامه رأی الیوم مدعی شد توافق در وین تکمیل شده 
و طرف ها در حال تنظیم آن هستند.

روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم« در خبری اختصاصی 
ادعا کرد توافق در وین در تکمیل شــده و موانعی که 
در مســیر مذاکرات طی دورهای قبلی وجود داشت، 

برداشته شده است.
این رسانه مدعی شده این دور از مذاکره به توافقی موقت 
و ۲ ساله ختم شده تا مرحله آزمایش و اعتمادسازی 
باشــد و به موجب آن آمریکا تمامی تحریم های وضع 

شده در دوره ترامپ را لغو کند.
رأی الیوم نوشته دیدار معاون وزیر خارجه کره جنوبی 
با باقری در وین و اعالم توافق میان طرفین به منظور 
آغاز گفت وگو برای آزادی پول های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی، به درخواست آمریکا و برای اثبات حسن 

نیت بوده است.
این روزنامه نوشــت: بهاء یا ضمانت هایی که بر سر آن 
در وین توافق شده این است که ایران ذخیره اورانیوم 
غنی شده و سانتریفیوژها و معدن اورانیوم خود را حفظ 
کند. ایران این ذخایر را پس از خروج آمریکا از برجام 
تولید کرد.  بر اساس توافق مذکور، این ذخایر اورانیوم 
به روسیه منتقل خواهد شد و در لحظه خروج آمریکا از 
توافق، به ایران بازمی گردد. همچنین در صورت خروج 
آمریکا از توافق، ایران از همانجایی که برنامه هسته ای 

خود را متوقف کرده دوباره شروع خواهد کرد.
با این حال شبکه المیادین به نقل از منابع ایرانی نوشت 
که مذاکرات وین پیشــرفت هایی داشــته اما هنوز به 

مرحله توافق نرسیده است.
شــبکه المیادین به نقل منابع ایرانی در وین نوشــت: 
مذاکرات وین پیشرفت های کندی داشته است اما هنوز 
به مرحله توافق نرســیده است. کشورهای اروپایی در 

مذاکرات تعلل می کنند.
این منابع تاکید کردند: هدف ما )ایران( رسیدن به توافق 

است و مباحثات درخصوص این موضوع ادامه دارد.
این شبکه لبنانی در ادامه به نقل از همین منابع اخبار 
منتشر شده در برخی رسانه ها درباره آغاز مرحله تدوین 

توافق موقت و دوساله را تکذیب کرد.

سرگئی ریابکوف:

روسیه تسلیم فشار های آمریکا 
نخواهد شد

 معاون وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی اعالم کرد 
که روسیه تسلیم فشار های آمریکا نخواهد شد و پیش 
از مذاکرات ژنو که قرار است در ۱۰ ژانویه برگزار شود، 

هیچ امتیازی را نخواهد داد.
ســرگئی ریابکوف در گفتگو با اسپوتنیک تاکید کرد: 
»مسکو از سیگنال های واشنگتن و بروکسل پیش از 
نشســت درباره تضمین های امنیتی پیشنهاد شده از 
طرف روسیه، بسیار ناامید است. ما به ضمانتنامه های 
قانونی نیاز داریم که بتواند به ما اطمینان دهد که ناتو 
بیش از این به ســمت شــرق گسترش نخواهد یافت. 
رویکــرد یکجانبه ای که آمریکا و ناتو ترویج می کنند 
نمی توانــد مبنایی بــرای بحث در مورد تضمین های 

امنیتی باشد.«
بر اساس گفته این مقام روس، مسکو با واشنگتن درباره 
وضعیت قزاقستان گفتگو نخواهد کرد و این پرونده ای 
است که ربطی به آمریکا ندارد و این تصور که مسکو در 

همه جا مداخله می کند، امری پوچ است.
مذاکرات تضمین امنیتی روسیه و آمریکا در ژنو در سه 
مرحله انجام خواهد شد. اولین نشست، ۱۰ ژانویه بین 
روســیه و آمریکا خواهد بود. پس از آن در ۱۲ ژانویه 
نشستی بین روسیه و ناتو برگزار خواهد شد و نشست 
دیگر نیز بین روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا 

در ۱۳ ژانویه برگزار می شود.
ماه گذشته، وزارت خارجه روسیه دو پیش نویس 
توافقنامه جامع در مورد تضمین های امنیتی بین 
روسیه، آمریکا و ناتو را ارائه کرد. در این پیش نویس، 
باید آمریکا متعهد شود که پایگاه های نظامی در 
نزدیکی مرز روسیه ایجاد نکند و از گسترش بیشتر 

ائتالف به شرق خودداری کند.

 بهانه تراشی آمریکا 
برای حضور در عراق و سوریه

یک کارشــناس سوری گفت که آمریکا برای تضمین 
حضور نظامی خود در عراق و ســوریه، اســتدالل ها و 
بهانه هایی واهی ارائه می کند. یک کارشناس سیاسی و 
امنیتی سوری اعالم کرد: اهداف واقعی حضور نیرو های 
آمریکایی در ســوریه کامال روشن است. تصرف منابع 
نفتی در شــمال شرق ســوریه و حمایت از نیرو های 
دموکراتیک در آن منطقه. این چیزی است که حتی 
خود آمریکایی ها نیز به آن اذعان کرده و آن را پنهان 

نمی کنند.
 نیرو های آمریکایی هر از چندگاهی استدالل هایی بیان 
می کنند که آخرین آن سخنان مایلز کاگینز، سخنگوی 
سابق ائتالف بین المللی به فرماندهی آمریکا است که 
ادعا کرده بود: »مبارزه با گره تروریستی داعش در عراق 
و سوریه به پایان رسیده و آن ها شکست خورده اند و تنها 
تعداد کمی از عناصر باقی مانده از تروریست ها حضور 
دارند که در جبهه های عراق و سوریه شناسایی و نابود 
می شوند. با این حال آمریکایی ها تمایلی برای خروج 
از سوریه و عراق نشان نمی دهند« به گفته سخنگوی 
ائتالف بین المللی، سیگنال هایی که از سوی مقامات 
واشنگتن دریافت می شود، نشان دهنده این است که 
نیرو های آمریکایی از ادامه حضور خود در عراق و سوریه 
اطمینان دارند و هیچ نشانه ای از عقب نشینی و خروج 
از عراق و سوریه مانند آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، 

دیده نمی شود.

توضیح خطیب زاده درباره فعالیت 
سفارت افغانستان در تهران

سخنگوی وزارت امورخارجه با رد برخی مطالب مطرح 
شده در خصوص فعالیت های آینده سفارت افعانستان 
در تهران، اظهار داشت: فعالیت های دیپلماتیک سفارت 
افغانســتان در تهران همانند تمامی سفارتخانه های 

خارجی در چارچوب قواعد تعریف شده قرار دارد.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امورخارجه با 
رد برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیت های 
آینده ســفارت افعانســتان در تهران، اظهار داشــت: 
فعالیت های دیپلماتیک ســفارت افغانستان در تهران 
همانند تمامی ســفارتخانه های خارجی در چارچوب 
اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در 
خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچ گونه تغییر 

و تحولی خارج از آن ممکن نیست.
 بر اساس گزارش خبرگزاری آوا همزمان با ورود مولوی 
امیرخان متقی، وزیر امورخارجه دولت موقت طالبان 
به تهران، برخی رســانه ها با انتشار عکس ورود هیئت 
طالبان در فرودگاه مهرآباد و استقبال از آن، به نقل از 
منابع نامعلوم گزارش دادند که دولت ایران ســفارت 

افغانستان در تهران را تحویل طالبان می دهد.
در ادامه این خبر ادعا شده بود که ایران، دولت طالبان 
را به رســمیت نمی شناســد، اما سفارت افغانستان در 
تهران را تحویل آن ها خواهد داد تا به امورات شهروندان 

افغانستانی در ایران رسیدگی کنند.
در واکنــش بــه بازتاب این شــایعه، یک منبع آگاه در 
ســفارت افغانستان در تهران در گفتگو با خبرنگار آوا، 

این ادعا را کامال رد کرد و آن را بی اساس خواند.

قالیباف: 

درباره سقوط هواپیمای اوکراینی 
شفاف سازی شود

قالیباف گفت: فرا رســیدن سالروز شهادت جمعی از 
فرزندان برومند ایران زمین در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی را به تمامی ملت شریف ایران و به خصوص 
خانواده هــای داغــدار آن عزیزان تعزیت و تســلیت 

می گویم.
رئیس مجلس شــورای اســالمی فرا رسیدن سالروز 
شــهادت جمعــی از فرزندان برومنــد ایران زمین در 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی را تسلیت گفت و 
تاکید کرد: بســته شــدن راه تکرار حوادثی چنین تلخ 

و جانکاه ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر الزم است.
محمــد باقر قالیباف در جلســه علنی دیروز مجلس 
شــورای اســالمی در نطق پیش از دســتور خود بیان 
کرد: فرا رســیدن ســالروز قیام تاریخی مردم شریف 
شهر قم در روز ۱۹ دی ماه سال 5۶ را گرامی می دارم.
ارج نهــادن مردم ایران بــر مجاهدت های قهرمانانی 
همچون شهید سلیمانی و شهید کاظمی و بزرگداشت 
ایثار و فداکاری همه شهیدانی که امنیت و افتخار را به 

کشور عزیزمان هدیه کردند.
قالیباف گفت: فرا رســیدن سالروز شهادت جمعی از 
فرزندان برومند ایران زمین در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی را به تمامی ملت شریف ایران و به خصوص 
خانواده های داغدار آن عزیزان تعزیت و تسلیت می گویم 
و مراتب همدردی عمیق خود و سایر نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی را با خانواده های محترم این 

عزیزان اعالم می دارم.
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: تمام ایران یکپارچه 
سوگوار این مصیبت دلخراش و جانکاه است. پیگیری 
مطالبات به حق این خانواده ها و شفاف سازی جزئیات 
رسیدگی به پرونده برای اولیای دم و حصول اطمینان 
از بســته شــدن راه تکرار حوادثی چنین تلخ و جانکاه 

ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر الزم است.

 رییس جمهور در دیدار فرستاده ویژه 
رئیس جمهور ترکمنستان:

 ایران برای ارتباط نزدیک 
کشورهای همسایه   با 

جایگاه ویژه ای قائل است
فرســتاده ویژه رئیس جمهور ترکمنستان به همراه 
وزیر خارجه این کشور پیام کتبی »قربانقلی محمد 
اف« رئیس جمهور ترکمنستان را به آیت اهلل رئیسی 

تقدیم کرد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در دیدار 
»ســردار بردی محمداف« فرســتاده ویژه رئیس 
جمهور و »رشید مردوف« وزیر خارجه ترکمنستان 
با بیان اینکه روابط تهران - عشق آباد در مسیر توسعه 
قرار گرفته است، گفت: مصمم هستیم گام های موثر 
و مفیدی در روابط و مناســبات سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی به نفع ملت های خود برداریم.

رئیسی دیدار دوجانبه با رئیس جمهور ترکمنستان 
در عشــق آباد و تماس های تلفنــی طرفین را آغاز 
فصل جدیدی در توســعه روابط دو کشــور دانست 
و اظهارداشــت: در این گفتگوها با اتخاذ تصمیمات 
مناسب موانع موجود در توسعه همکاری ها از جمله 
در بخــش حمــل و نقل و انرژی رفع شــده و زمینه 
گسترش و تعمیق روابط دو کشور تسهیل شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تهران برای توسعه روابط 
با کشــورهای همســایه اهمیت ویژه ای قائل است، 
گفت: ایران و ترکمنســتان فقط دو کشور همسایه 
نیستند، بلکه رابطه خویشاوندی با یکدیگر داشته و 
دو ملت از ارتباط ریشه دار و عمیق فرهنگی و تاریخی 

برخوردار هستند.

بین الملل
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3اقتصاد
 وزیــر امور اقتصادی و دارایی:

 فعاالن اقتصادی 
نگران افزایش درآمدهای 

مالیاتی نباشند
 وزیــر امــور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: 
کســبه، حقوق بگیران و فعاالن اقتصادی 
کــه به صــورت شــفاف و عادالنه مالیات 
می پردازنــد نگران افزایــش درآمدهای 
مالیاتــی در الیحــه بودجه ســال آینده 

نباشند.
 »سید احسان خاندوزی«  در حاشیه مراسم 
رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی اظهار 
داشــت: استراتژی و راهبرد وزارت اقتصاد 
فقط بر کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی 
مودیانی که تاکنون شناسایی نشده بودند و 

مالیات خود را نمی پرداختند، است. 
وی ادامــه داد: در جهــان نیز درصد کمی 
از افراد هســتند که بیشــترین درآمدها، 
تراکنش ها و اســتفاده اقتصادی را دارند و 
عمده درآمدهای مالیاتی دولت از آن قشر 
حداقلی با تســهیل بیشــتر و کاهش فشار 

بر سایر اقشار تامین می شود. 
وزیــر اقتصاد گفت: دولت ســیزدهم پس 
از ۲۰ ســال پیشــنهاد داد که نرخ مالیات 
بــر تولیدکننــدگان پنــج درصد کاهش 
یابــد، بنابراین راهبرد ما کاهش فشــار بر 
بخش هــای تولیدی و شــفاف اقتصادی 

است.

وزیر کار:

 مبنا و معیار تعیین مزد 
عادالنه، قانون است

وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار 
مهم و ضروری و معیار و مبنای تعیین مزد 

عادالنه، قانون است.
 حجت اهلل عبدالملکی در سیصد و یکمین 
نشست شورای عالی کار که با حضور »سید 
رضــا فاطمی امین«، وزیر صمت، »مهدی 
اسالم پناه« رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران، »محمد چکشیان« معاون فرهنگی و 
اجتماعی و شرکای اجتماعی »نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان« برگزار شد، با اشاره 
به محوری بودن عدالت گفت: بر اســاس 
تاکیــد رییس جمهور، همه امور در دولت 
ســیزدهم با پیوســت عدالت تهیه و انجام 

می شود.
رییس شــورای عالی کار تاکید کرد: رفاه 

مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
تاکید دولت ســیزدهم بر حمایت از اقشار 
کم درآمد و قشــر کارگر، گفت: روش ها و 
نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان 

کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

 ساماندهی اصناف بدون 
کار  مجوز، در دستور 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
در ســاختار جدید وزارت صمت کســب و 
کارها )صنف و صنعت( به صورت همزمان 
مورد توجه قرار گرفته، گفت که ساماندهی 
اصنــاف بدون مجوز در دســتور کار قرار 

گرفته است.
ســیدرضا فاطمــی امین در نشســت هم 
اندیشی با اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران و مراکز اســتانها که با حضور اکبری 
تاالر پشــتی، رئیس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس برگزار شــد، اظهار کرد: با 
اســتقرار ساختار ســازمانی جدید وزارت 
صمــت ادغــام واقعــی در وزارتخانه های 
صنایع و معادن و بازرگانی به وقوع پیوست 

و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.
وزیــر صمت با بیــان اینکه در تبصره ۱۸ 
اصنــاف دیــده، معافیت هــای گمرکی 
بــرای اصناف لحاظ شــده و تمام مزایایی 
کــه واحدهای صنعتــی دارند واحدهای 
صنفــی نیز دارا هســتند، گفــت: دفاتر 
تخصصی رشــته فعالیت ها همزمان صنف 
و صنعــت را جلو می برند و تمام مســائل 
رشــته فعالیتها در حوزه مربوطه در درون 
 دفاتــر تخصصــی همان رشــته فعالیت 

پیگیری می شود.
وی همچنین با بیان اینکه در ستاد تنظیم 
بــازار اتاق های اصنــاف، بازرگانی و تعاون 
حضــور دارند و نظرات بخش خصوصی در 
تمام فعالیت ها کســب می شود، با اشاره به 
تفاهــم نامه تامین مالی زنجیره ای اظهار 
کــرد: اصناف توزیعی و تولیدی می توانند 
از ایــن تفاهــم نامه اســتفاده و مبتنی بر 
فاکتورهــای الکترونیکی ســامانه جامع 

تجارت تسهیالت دریافت کنند.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن گفت: 
ســاماندهی اصناف بــدون مجوز را نیز در 
دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد.

اخبار اقتصادی

غ بعد از حذف ارز 4200 تومانی قیمت مر

غ 75 هزار تومانی  مر
 در راه است

برومنــد چهارآیین، رئیــس هیات مدیره 
شرکت مادر تخصصی صنعت طیور گفت: از 
سال ۹۷ تا امروز، ارز ۴۲۰۰ رانت وحشتناکی 
ایجاد کرده و آســیب بزرگی به صنعت مرغ 
زده است.وی افزود: تنها 55 درصد از هزینه 
ها بصورت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مرغدار 
می رسد و مرغدار ۶5 درصد مابقی را از بازار 
آزاد تهیــه می کند. امــا دولت مرغداران را 
مجبــور مــی کند ۱۰۰ درصد مرغ خود را با 
قیمت دولتی به بازار عرضه کنند. ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی قدرت رقابــت را از تولیدکنندگان 
گرفته اســت. واردکنندگان هر محصول بی 
کیفیتی را به نام ذرت با ارز ۴۲۰۰ وارد می 
کنند، به دولت می فروشند و سود می کنند.
چهارآیین خاطرنشــان کــرد: قیمت های 
۱۰۰ هــزار تومانی مرغ در صورت حذف ارز 
۴۲۰۰ که برخی می گویند خواب و خیالی 
بیش نیست. در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ مرغ 
حدودا کیلویی ۷5 هزار تومان می شــود و 
افزایش قیمت بیش از این امکان پذیر نیست.
رئیس هیات مدیره شــرکت مادر تخصصی 
صنعت طیور گفت: تولید و تراکم باالی مرغ 
و بازار اجازه نمی دهد قیمت مرغ بیش از این 
افزایــش پیدا کند. مرغدار قدرت نگه داری 
مرغ بیش از 5 روز را ندارد و اگر مردم ۳ روز 
مرغ نخرند ناخودآگاه قیمت ۲۰ هزار تومان 

کاهش پیدا می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

55۰ هزار خودروی لوکس باید 
56۰۰ میلیارد  مالیات دهند

رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 55۰ 
هــزار خودرو لوکس خبــر داد و گفت: این 
خودروها باید 5۶۰۰ میلیارد تومان مالیات 
بدهند و برای دریافت این مالیات به مالکان 

آنها پیامک می دهیم که پرداخت کنند.
 داوود منظور با اشــاره به دریافت مالیات از 
خودرو و خانه های لوکس اظهارکرد: افرادی 
کــه ارزش خودروی آنها باالی یک میلیارد 
تومان است، بر اساس جدولی نسبت به مازاد 
یک میلیــارد باید مالیات بدهند؛ با تعاملی 
که با پلیس راهور داشــتیم، اطالعات ۱۷.5 
میلیون خودروی سواری و دوکابین دریافت 
شــد. آیین نامه این مالیات کمتر از ۲۰ روز 
پیش ابالغ شــده اســت و در همین مدت 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی افزود: طبق 
محاســبات انجام شده 55۰ هزار خودرو 
مشــمول مالیات شــدند، جمــع مالیات 
محاسبه شــده نیز 5۶۰۰ میلیارد تومان 
است. برای دریافت این مالیات به مالکان 
آنها پیامــک می دهیم که پرداخت کنند 
و اگــر پرداخــت نکننــد، در زمان نقل و 
انتقال خودرو باید مفاصا حســاب مالیاتی 

را پرداخت کنند.
معــاون وزیر اقتصــاد در مورد خانه های 
لوکس هم گفت: به دنبال آن هســتیم که 
اطالعات الزم را از وزارت راه و شهرسازی، 
شــهرداری،  وزارت کشور، دریافت کنیم. 
البتــه اطالعاتمان کامل نیســت، بر این 
اســاس پایگاه اطالعاتی سازمان بر اساس 
مــاده ۱۸۷ قانون مالیات های مســتقیم 
کــه خرید و فــروش خانه در دفترخانه ها 
ثبت می شــود، اطالعات آن ارسال شده و 
آنهایی که قیمت ارزش باالی ۱۰ میلیارد 
تومان دارند را شناسایی کردیم، اما هنوز 
کامل نیســت و باید تا پایان مهلت قانونی 
ثبت نام در ســامانه امالک و اسکان برای 

خوداظهاری منتظر ماند.
منظور  با اشــاره به رواج پدیده حساب های 
اجــاره ای در اقتصاد ادامــه داد: افرادی که 
می خواهند فرار مالیاتی داشــته باشــند، با 
حساب خودشان کار نمی کنند، بلکه فردی 
را پیدا می کنند و با مبلغ ناچیزی حجم باالیی 
از تراکنش را در حســاب او انجام می دهند. 
وقتی بررســی می کنیم فرد صاحب حساب 
هیچ اطالعی از تراکنش های خود ندارد. یک 
پیرمــرد یا یــک پیرزن و یا جوان ناپخته ای 
حســابی را باز کرده و در اختیار افرادی که 
می توان آنها را کالهبردار نامگذاری کرد قرار 

داده و حاال گرفتار شده است.
معــاون وزیــر اقتصاد تأکید کــرد: تا پایان 
دی ماه امســال اولین فرصت تعیین شــده 
تــا افراد وضعیــت کارتخوان خود را تعیین 
تکلیــف کنند و در صورتی که افراد تکلیف 
کارتخوان هــای تعیین نکنند، اعم از الصاق 
به پرونده مالیاتی، تشــکیل پرونده مالیاتی 
جدیــد و یا درخواســت غیرفعــال کردن 
کارتخوان، ســازمان امــور مالیاتی از بانک 
مرکــزی می خواهد که ایــن کارتخوان ها 

غیرفعال شوند.

 احتمال تعدیل نرخ ارز قوی تر شده است

بازار ارز در مسیر ریزش
بازار ارز کشــور پس از پشــت سر گذاشتن 
روزهــای ملتهــب مهر و آذر بــار دیگر به 
آرامش رسیده و با خالی شدن حباب ناشی 
از انتظــارات در حال بازگشــت به تعادل و 

ثبات است.
نــرخ دالر پــس از صعود بــه کانال ۳۰ هزار 
تومانی در ماه گذشته، موفق به شکست این 
نرخ نشد و آرزوهای سفته بازان و نوسانگیران 
افزایشــی را با درجا زدن در این کانال بر باد 
داد. حــاال و پس از عبور از روزهای غبارآلود 
گذشــته حباب انتظارات ترکیده و نرخ ارز 
در حــال کاهش و حرکت به ســمت ثبات 

و تعادل است.
ســیگنال های کاهشی بازار ارز را محاصره 
کرده اند و توانی برای ایجاد شــوک قیمتی 
در بازار ارز دیده نمی شود. به نظر می رسد 
حتی اخبار منفی از مذاکرات احیای برجام 
نیز پیش خور شده و پیشرفت هرچند اندک 
مذاکرات و افزایش خوشــبینی ها به پایان 
خوش آن امیدها برای ماهی گرفتن دالالن 
و سفته بازان از آب گل آلود را به یاس تبدیل 
کرده است. در این گزارش آخرین تحوالت 
بازار ارز و ســیگنال های آن مورد بررســی 

قرار گرفته است:
 پنچ میلیارد دالر از منابع بلوکه شده 

کشور آزاد شد
احمــد امیرآبادی فراهانــی، نماینده قم در 
مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه طی 
چنــد ماه اخیر فروش منابع نفتی کشــور 
افزایش یافته و درآمدهای نفتی ما بیشــتر 
شده است تاکیده کرده است که حدود پنج 
میلیارد دالر از منابع بلوکه شــده، آزاد شده 
که بخش عمده ای از آن وارد کشور و مابقی 

نیز تبدیل به خط اعتباری شده است.
وی همچنیــن رایزنــی هــای مثبــت با 
همسایگان بویژه عراق، پاکستان، عربستان، 
قطر و ترکمنستان را از دستاوردهای دولت 
و در راستای اقدامات استراتژیک سیاسی و 
اقتصادی کشــور دانسته و از بهبود شرایط 
کشور سخن گفته است. در همین خصوص 
نیز رییــس کل بانک مرکزی چندی پیش 
وصــول درآمدهای ارزی کشــور در ســال 
جاری را ســه برابر مدت مشــابه سال قبل 

اعالم کرده بود.
آزادسازی منابع ایران در کره

وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه 
اعالم کرد چوی جونگ کان معاون اول وزیر 
امور خارجه کره جنوبی با مذاکره کنندگان 

ارشــد درگیر در مذاکرات احیای برجام  در 
ویــن گفتگو کرد. ایــن وزارت خانه یک روز 
قبل )چهارشنبه( اعالم کرده بود که هیئتی 
به سرپرستی چوی جونگ کان به وین سفر 
می کند تا راه های حل مســئله دارایی های 

مسدود شده ایران در کره را بررسی کنند.
وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار 
معــاون وزیر خارجه آن با همتای ایرانی اش 
در وین، در بیانیه ای با اشــاره به محورهای 
گفت وگوی آن هــا از موافقت طرف کره ای 
با انجام گرفتن فوری آزادســازی پول های 
بلوکه شــده ایران در بانک های کره ای خبر 

داد.
گفتنی اســت بدهی کره به ایران حدود ۷ 
میلیــارد دالر تخمین زده می شــود که در 
صــورت پرداخت نقش مهمی در تامین ارز 
واردات کشور و کاهش نرخ ارز خواهد داشت.

افزایش نرخ ارز در سامانه نیما
اختــالف قیمت ارز در ســامانه نیما و بازار 
غیررسمی همواره یکی از چالش های مطرح 
در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور 
و مورد انتقاد صادرکنندگان بوده اســت. در 
واقع بخشی از صادرکنندگان به دلیل آنکه 
بازگشــت ارز به کشور از طریق سامانه نیما 

را به صرفه نمی دانستند از این امر استقبال 
نکرده و به خروج سرمایه از کشور یا قاچاق 
دامن زده اند. اما با سیاست های در نظر گرفته 
شده نرخ ارز در سامانه نیما طی روزهای اخیر 
افزایش یافته و از ۲۳ هزار تومان به ۲5 هزار 
تومان رسیده است. این موضوع به طور قطع 
با استقبال صادرکنندگان مواجه و عرضه ارز 
در نیما را بیشتر خواهد کرد.  عرضه بیشتر 
در نیما به معنای تسهیل و افزایش واردات و 
کاهش تقاضا در بازار آزاد است که موجبات 
کاهش نرخ غیررسمی را نیز به دنبال داشته 

و خواهد داشت.
اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی 

پرداخت ارز خدماتی
بانــک مرکزی در یک ماه اخیر با دو اقدام 
ضربتی، دســت دالالن و ســفته بازان را از 
بازار اســکناس ارز کوتاهتر  از پیش کرده 
و آرامشــی نســبی را به صرافی ها تزریق 
کرده اســت به گونه ای که دیگر شــاهد 
ایجاد صــف های طویل در مقابل صرافی 
ها نیســتیم. اقــدام اول قطع پرداخت ارز 
ســهمیه ای بر اســاس کدملی و محدود 
کــردن پرداخت ارز بــه موارد ۲5 گانه بر 
اســاس مدارک بود. بر این اســاس بانک 

مرکزی پرداخت ۲۲۰۰ دالر به هر کدملی 
را که به محملی برای جوالن ســودجویان 
و ســفته بازان از طریق اجاره کارت ملی 
افراد تبدیل شده بود را ممنوع و منوط به 
ارایه مــدارک مثبته کرد. همچنین بانک 
مرکزی در دومین اقدام خود به ساماندهی 
ارز مسافرتی پرداخت و میزان ارز پرداختی 
به مسافرت های  زمینی را که قبال ۲۲۰۰ 
دالر و برابر با مسافرت های هوایی بود را به 
۳۰۰ یورو کاهش داد.  این رویکرد نیز نقش 
مهمی در کاهش تقلب سودجویانی که با 
بلیت مســافرت زمینی نسبت به دریافت 
ارز مســافرتی اقدام می کردند و سپس با 
کنســل کردن بلیت و فروش ارز در بازار 

آزاد به سود می رسیدند داشت.  
 طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها 

و ارز تک نرخی
آنطور که از شواهد پیداست، دولت قصد دارد 
با حذف تخصیص ارز ترجیحی و اصالح نظام 
پرداخت یارانه گامی بلند در راستای حذف 

رانت و ایجاد شفافیت در اقتصاد بردارد.
بســیاری از کارشناســان، بر این باورند که 
سیاســت  تخصیص ارز ترجیحی به هدف 
خود که کاهش قیمت کاالهای اساسی برای 

عموم مردم بویژه طبقات ضعیف بود اصابت 
نکرده است و بالعکس موجب تورم بیشتر و 
افزایش نرخ ارز و پر شدن جیب رانتخواران 

شده است.
معاون ســازمان برنامــه بودجه در اظهارات 
خود در این خصوص گفته اســت که تداوم 
تخصیص ارز ترجیحی تورم ۲۸ درصدی در 
پی دارد در حالیکه تورم ناشــی از حذف آن 
نهایتا ۸ درصد خواهد بود. لذا از آنجا که نرخ 
ارز در کشــور همبستگی زیادی با نرخ تورم 
دارد، کاهش تورم از محل حذف ارز ترجیحی 

به تعدیل قیمت ارز منجر خواهد شد.
همچنین رییس ســازمان برنامه و بودجه 
نیز از تک نرخی شدن ارز متعاقب حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده و اعالم کرده 
است که طبق قانون دیگر نمی توانیم ارز 
۴۲۰۰ را داشته باشیم و می توانیم از این 
پــس با ریال حمایــت های خود را انجام 
دهیــم یعنی دیگــر ارز ۲ نرخی در بازار 
وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه 
ای بــه کاالیی تخصیص دهیم به صورت 
ریالــی خواهــد بود و بــه ذینفع نهایی و 
مردم پرداخت می شود زیرا تمامی مسائل 
حاکی از آن اســت، یارانه ای که از طریق 
دو نرخی کردن ارز پرداخت می شــد، در 

سفره مردم قرار نگرفته است.
 تدوین سازوکار استفاده از رمزارزها 

در تجارت خارجی
موضوع اســتفاده از رمزارزها برای وارادات 
کاال به کشــور به ویژه در شرایط تحریمی از 
جمله مباحثی است که طی یکسال اخیر در 
فضای اقتصادی کشور مطرح بوده است. در 
همین ارتباط رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران چند روز پیش از نهایی سازی سازوکار 
استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی 
در جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت 

صمت و بانک مرکزی خبر داده است.
در صورتیکه این امکان برای کشــور فراهم 
شود و با توجه به اینکه ایران به عنوان یکی از 
مهمترین استخراج کنندگان رمز ارز در دنیا 
شناخته می شود در واقع منبع ارزی جدیدی 
برای واردات کاال به کشور اضافه خواهد شود. 
این امر از یکســو دســت بانک مرکزی برای 
تامیــن ارز وارادات را بازتــر خواهد کرد و از 
سوی دیگر توان تاثیرگذاری این نهاد برای 
کنترل نوســانات بازار ارز را افزایش خواهد 
داد. موضوعی که به صورت بالقوه نوید تعدیل 

نرخ ارز را می دهد.

ک: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشا

گران! قاچاق ارزان شد، تولید 
ابوالقاســم شــیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشــندگان پوشــاک یکی از مشــکالت صنعت 
پوشاک را تامین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: درباره 
پارچه هــای تخت کــه در انواع لباس های پارچه ای از 
آن اســتفاده می شود، با وجود تحوالت و به روززسانی 
در صنعت نســاجی، ۱۰۰ درصد نیاز کشــور در داخل 
تامین نمی شود. اما در مورد پارچه های گردباف نیازی 
به واردات نیســت. البته بخــش عمده ای از پنبه وارد 

می شود.
اما به گفته وی همچنان در بازار با کمبود پارچه گردباف 
مواجه هستیم که به معنی ناتوانی در تامین نیست بلکه 
علت آن افزایش قیمت است. کارخانجات نساجی علت 
این افزایش قیمت را گران شدن پنبه و سایر هزینه های 

تکوین پنبه تا ریسندگی عنوان کرده اند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
با بیان اینکه نباید شاهد افزایش قیمت مداوم در مواد 
اولیه داخلی باشــیم، تصریح کرد: در مورد پارچه های 
تخــت وزارت صمــت باید برای مدت محدودی بدون 
قید و شــرط ورود پارچه، پنبه و نخ را از انحصار خارج 
کند تا هر کســی بتواند با ارز آزاد آن را وارد کند. چرا 
که صنعت پوشاک نسبت به نساجی ارجحیت دارد و 

مستقل از آن است.
چرا دستفروشی در پوشاک زیاد است؟

شیرازی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت پوشاک در 

حال حاضر نیز مربوط به قیمت مواد اولیه است، اظهار 
کرد: تولید کنندگان پوشاک هر سه ماه و اخیراً هر روز 
پارچه را با قیمت متفاوت می خرند؛ بنابراین الزم است 
بر این بازار نظارت شود تا تولید کننده در قیمت مواد 
اولیه ثبات داشته باشد. از طرف دیگر کشش بازار هم 
باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر مصرف کننده 
دیگر تحمل گرانی را ندارد و بازار با رکود مواجه می شود. 
ادامه این وضعیت هم به ضرر مصرف کننده و هم تولید 
کننده است که کاال ها روی دستشان می ماند و تبدیل 
به کاالی استوک می شود و علت پدیده دستفروشی و 
بساط گستری در خیابان های تهران هم همین شرایط 
اســت.به گفته وی در صنایع دیگر مد و فصل اهمیت 

ندارد و طی سال های بعد با تورم، قیمت آن ها افزایش 
هم می یابد، اما در حوزه پوشــاک به دلیل تابعیت از 
فصل و مد، اگر کاال فروخته نشود به بساطی ها سرریز 
می شود. همین شرایط باعث شده در یک سال گذشته 
تولیدکنندگان در همان ابتدای فصل فروش فوق العاده 
بگذرند و کاال را با قیمت تمام شده یا ۱۰ تا ۲۰ درصد 

ارزان تر از قیمت واقعی فروش، ارائه کنند.
شــیرازی با بیان اینکه اشــتغال بخش پوشاک خیلی 
بیشتر از نساجی است، گفت: در حوزه نخ و پنبه انحصار 
وجود دارد که باید برطرف شود. همچنین موانع تولید 
پوشــاک باید شناسایی و بسته های حمایتی از جمله 

معافیت مالیاتی موقت تعریف شود.

واردات قاچاق ۳۰ تا 4۰ درصد ارزان تر از تولید
وی در ادامه با اشاره به هجوم پوشاک قاچاق به بازار، 
گفت: ارزانی پوشاک برای این صنعت مهلک است. از 
طرف دیگر تولیدکننده با تامین ســخت و گران مواد 
اولیــه مواجه اســت. در این میــان باید تامین زندگی 

کارگران هم مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در 
ادامه با اشاره به اشتغالزایی، ارزآوری و ارزش افزوده باال 
در صنعت پوشاک، گفت: سهم قاچاق از بازار پوشاک 
را باید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کند، اما به 
طــور کلی کاالی قاچاق زمانی که با قیمت پایین تر از 
مشابه داخلی عرضه شود، به بازار آسیب بیشتر می زند 
کــه در حــال حاضر حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از 

قیمت تمام شده کاالی داخلی وارد می شود.
شــیرازی بــا بیــان اینکه مبارزه با قاچاق در ســطح 
عرضه کافی نیســت، تصریح کرد: در این زمینه نیاز 
به فرهنگ ســازی و فراهم کردن شرایط مساعد برای 
تولید است. همچنین بررسی وضعیت مبادی ورودی 
و قوانین گمرکی، کم هزینه تر از ســطح عرضه اســت. 
چرا که ضبط و جریمه مغازه ها به خانواده های متعدد 
لطمه می زند. اما در صورت فراهم کردن بستر مناسب 
تولید و قانون گذاری های مناسب و برخورد در مبادی 
ورودی، می تــوان به جای صد ها عرضه کننده، با چند 

قاچاقچی بزرگ پوشاک برخورد کرد.

خبر ویژه

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
خط فقر به طور میانگین در کشــور برای خانوار ۴ 
نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی 

بیشتر و نزدیک به 5 میلیون است.
داریوش ابوحمزه در یک برنامه تلویزیونی درباره خط 
فقر اظهار داشت: حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
زیر خط فقر نیســت. متاســفانه نهادهای مختلفی 
شروع کردند عددهایی را حاال با انگیزه های مختلف 

برای خط فقر مطرح کردند و یکی از این اعداد، ۱۰ 
میلیون تومان برای خط فقر بود.

وی افزود: این عدد مبنای علمی و کارشناسی ندارد 
و بــا این ۱۰ میلیــون، ۹۰ درصد ایرانی ها زیر خط 

فقر می آیند.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کرد: خط فقر برمبنای حداقل کالری مورد نیاز افراد 
در ماه براســاس یک اســتاندارد بین المللی تعریف 

می شود که ۲ هزار و ۱۰۰ کالری برای هر فرد است. 
این خط فقر خوراکی است.

ابوحمــزه افــزود: به طور طبیعی هر فرد هزینه های 
غیرخوراکــی هم دارد کــه با یک ضریبی، خط فقر 

خوراکی به بقیه هزینه ها تعمیم داده می شود.
وی عنوان کرد: خط فقر به طور میانگین در کشــور 
بــرای خانــوار ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای 
شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به 5 میلیون است.

معاون وزیر کار:

خط فقر ۴ میلیون تومان است!

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:

آیا تابستانی خاموش در راه است؟
معــاون وزیــر نیرو در امور برق و انرژی گفت: از هم اکنون برنامه ریزی 
برای پیک ســال آینده آغاز شــده اســت و تمام تالش وزارت نیرو این 
اســت که تابســتان بدون مشکل سپری شود.همایون حائری ، با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته برای پیک سال آینده، اظهار کرد: وزارت نیرو 
برنامه منسجمی را برای پیک سال آینده تدوین کرده که بر اساس آن 
تا زمان پیک حدود ۶۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه خواهد 
شــد و این رقم قابل توجهی اســت.وی با اشــاره به جزئیات اجرای این 
طرح، گفت: بخشی از این برنامه برعهده نیروگاه های حرارتی، بخشی 
برعهده صنایع و بخشــی دیگر توســط تجدیدپذیرها خواهد بود و از  

اکنون برنامه های آن نیز تنظیم شده و در دست اجرا قرار گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره احتمال وقوع خاموشی ها در 
تابستان، اظهار کرد: تمام تالش وزارت نیرو این است که تابستان بدون 
خاموشی و مشکل سپری شود.بر این اساس، در حال ظرفیت منصوبه 
مجموع نیروگاه های ایران به ۸۶ هزار و ۲۱5 مگاوات رسیده که از این 
میزان ۶۹ هزار و ۶۲۲ مگاوات آن سهم نیروگاه های حرارتی بوده و از 
ابتدای ســال تا نیمه آذرماه ۹5 درصد برق کشــور توسط نیروگاه های 
حرارتی تولید شد؛ در این بازه زمانی سهم این واحدها در تامین برق 
مورد نیاز مشترکان ۲5۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.براساس 

برآوردهای صورت گرفته تا پیک سال آینده در ۲۸۶ واحد نیروگاهی 
کشور طرح های ارتقای توان تولید به ظرفیت ۱۱۱۳ مگاوات اجرایی 
می شــود، علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو نیز چندی پیش از افزایش 
ظرفیت تولید برق کشور به ۶۰۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: از این میزان 
۴5۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه های حرارتی، گازی و بخار تامین شود. 
برای تولید برق در کشــور برنامه چهارســاله ای پیش بینی شده است. 
براساس این برنامه کسری موجود در تولید برق کشور جبران خواهد 
شد. متاسفانه در تابستان گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشته 
و در قطعی برق مصارف خانگی و صنعتی با مشکالتی مواجه شدیم. 

گاز وجود دارد کافی برای واردات و سوآپ  گفته  وزیر نفت  زیرساخت  به 

عملیات سوآپ گاز؛ یک فرصت برای ایران

كوتاه از انرژی

بین الملل

کید کرد؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأ

لزوم وجود رویه های سخت گیرانه، 
شفاف و بین المللی در حوزه اچ اس ئی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت 
جایگاه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت 
بر ضرورت تدوین رویه های ســخت گیرانه، شفاف 
و مبتنی بر استانداردهای بین المللی در این حوزه 
تأکید کرد.محســن خجسته مهر در آیین تکریم 
مانی عبداهلل زاده و معارفه عباس رزمی، سرپرست 
مدیریت اچ اس ئی این شــرکت، با بیان اینکه این 
حوزه از حساسیت زیادی برخوردار است به طوری 
کــه همواره باید عبارت »اول ایمنی، بعد کار« در 
رأس اقدام ها و فعالیت های شرکت ملی نفت قرار 
گیــرد، گفــت: همه افراد در هر مقامی باید مطیع 
مقررات اچ اس ئی باشــند، زیرا رعایت ایمنی هم 
وظیفه فردی و هم وظیفه جمعی تلقی می شــود.
وی اظهار کرد: چنانچه هدف، برخورداری از یک 
مدیریت اچ اس ئی درخور و شایســته در ســطح 
شرکت ملی نفت ایران است، باید رویه ها به صورت 
شــفاف تدوین شــوند، به طوری که همه رویه ها 
مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی و قابل قبول 
در ســطح جهانی باشند.معاون وزیر نفت با اشاره 
بــه ضعــف کنونی حاکم بر رویه هــای اچ اس ئی، 

تصریــح کرد: اگر به دنبــال صدور خدمات فنی و 
شایستگی الزم برای فعالیت در سطح بین المللی 
هستیم، باید مدارک و مجوزهای قانونی و استاندارد 
درباره صالحیت فعالیت در حوزه مرتبط را داشته 
باشیم، زیرا نخستین گام برای همکاری در سطح 
بین المللی، محرز شدن شایستگی علمی و فنی در 

زمینه کاری است.
خجســته مهر افزود: در بطن رویه های اچ اس ئی، 
باید شــرایطی بســیار ســخت گیرانه حک فرما 
باشــد، به این معنا که مدیران این حوزه بر اصول 
و رویه های استاندارد و الزم االجرا بودن آنها در هر 
شرایطی پایبند باشند، در غیر این صورت عواقب 
جبران ناپذیــری در انتظار هر مجموعه ای خواهد 
بود.وی با مهم شــمردن اصل تجربه، تکامل آن را 
نیازمند و وابسته به تحصیالت و دانش فنی مرتبط 
خواند و بر ضرورت آن در شرایطی همچون همکاری 
در سطح بین المللی تأکید کرد.وی با تأکید بر تقویت 
جنبه فرهنگی رعایت مقررات و دستورعمل های 
اچ اس ئی، افزود: اگر مشکالتی در بحث ایمنی وجود 
دارد، بخش قابل توجهی از این نقص ها سهل انگاری 

و بی اهمیت انگاشتن این موضوع است.

ح CNG شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:  مدیر طر

کشور  متوسط مصرف CNG در 
23 میلیون متر مکعب است

مدیــر طــرح CNG شــرکت ملــی پخــش 
فراورده هــای نفتی گفت: طی دو ســال اخیر 
علی رغــم گســترش کرونــا و کاهش مصرف 
سوخت، مصرف سی.ان.جی کاهش پیدا نکرد 
و در حال حاضر متوســط مصرف ۲۳ میلیون 
مترمکعب است.محمدحســین باقری اظهار 
داشــت: طی دو سال اخیر علی رغم گسترش 
کرونا و کاهش مصرف سوخت، مصرف سی. ان. 
جی کاهش پیدا نکرد و به جز فروردین ســال 
گذشــته به میزان متوسط مصرف بازگشتیم.

وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر متوســط 
مصرف سی. ان. جی ۲۳ میلیون متر مکعب در 
روز است، افزود: قبل از افزایش قیمت سوخت 
در آبــان ۹۸ میزان فروش جایگاه های ســی. 
ان. جــی بیــن ۱۹ تا ۲۰ میلیون متر مکعب در 
روز بــوده کــه بعد از افزایش قیمت بنزین این 
میــزان تــا ۲5 میلیون متر مکعب هم افزایش 
پیدا کرد.باقری مدیر طرح CNG شرکت ملی 
پخــش فراورده های نفتــی تصریح کرد: چند 
مــاه پــس از کرونا میزان مصرف به همان رقم 
متوسط بازگشت و این نشان می دهد مشتریان 

ثابت ســی. ان. جی حفظ شــده و در عین حال 
با اســتفاده از ظرفیت مصوبه شــورای محترم 
اقتصاد برای توسعه و افزایش این سوخت اقدام 
الزم بــا تبدیل خودروهای عمومی و مســافر 
برهای شخصی در حال انجام است.مدیر طرح 
ســی. ان. جی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی افزود: در حال حاضر تبدیل خودروهای 
عمومی در دست اقدام است و با توجه به سهمیه 
قابــل توجــه بنزین در نظر گرفته شــده برای 
خودروهای عمومی به نظر می رســد ســهمیه 
بنزین کفاف شــان را می دهد و به همین دلیل 
ترغیب نمی شوند که جهت تبدیل خودروهای 
خــود نســبت به ثبت نام جهــت تبدیل اقدام 
نمایند.وی با اشــاره به اینکه هم اکنون حدود 
۱۶۰ هزار خودرو عمومی در بخش حمل بار و 
مســافر به دوگانه سوز تبدیل شده است و ۲۰ 
هــزار خودرو هم در صف و نوبت کارهای اولیه 
جهت تبدیل هستند، افزود: در بحث تبدیل ۷ 
پیمانکار فعال در کشــور با ۳۱۰ کارگاه مجهز 
و تحت نظارت ناظرین سازمان ملی استاندارد 

در حال اجرای پروژه تبدیل هستند .

ورود نفت به سال 2۰22 
روی موج مثبت

بازاری که تصور می رفت از مازاد عرضه 
آسیب می بیند، در عوض هفته گذشته 
که تقاضا از شــیوع واریانت اُمیکرون 
بــدون تاثیر مانــد و اختالالت عرضه 
غیرمنتظــره در چندین تولیدکننده، 
از مــرز ۸۰ دالر در هــر بشــکه عبور 
کرد.به گزارش ایســنا، بانکهای بزرگ 
قیمت های باالتــر برای نفت را پیش 
بینی می کنند و قراردادها به چشــم 
انــداز صعــود نفت به باالی ۱۰۰ دالر 
در هر بشــکه اشاره دارند که تهدیدی 
برای تشــدید فشــارهای تورمی در 
اقتصادهای مصرف کننده بزرگ نفت 
خواهد بود.چنین افزایش قیمتی برای 
کشــورهای مصرف کننده بزرگ نفت 
خبر بدی خواهد بود و ضربه بزرگی به 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا وارد 
می کنــد که زمــان و تالش زیادی را 
برای پایین بردن قیمت ها و هماهنگ 
کردن آزادسازی جهانی نفت از ذخایر 
اســتراتژیک صرف کرده است.مایکل 
تران، استراتژیســت کاالها در شرکت 
"آر بی ســی کپیتال مارکتس" در این 
باره گفت: احساســات خوش بینانه بر 
فضا غالب شده است. بهبود تقاضا برای 
نفت، کاهش سطح ذخایر و پرسش ها 
دربــاره توانایی اوپک بــرای افزایش 
بیشــتر تولید، به خوش بینی پر و بال 
بیشتری می دهد.حرکت قیمت نفت 
پرجنبش تر و ســریع تر از هر کاالی 
دیگــری احســاس می شــود زیرا به 
ســرعت در هزینه محصوالت نهایی 
ماننــد بنزین، دیزل و ســوخت جت 
تاثیــر می گذارد. مــاه میالدی جاری 
ناآرامیهایی در قزاقستان روی داد که 
در اعتراض به موافقت دولت با افزایش 
قیمت LPG  بود که ســوخت جاده ای 
مهمی در این کشــور اســت.تحوالت 
اخیر به معنای آن اســت که قیمت ها 
به دقت از ســوی بانکهای مرکزی که 
در تالش برای کنترل تورم و همزمان 
پشــتیبانی از رشــد اقتصادی پس از 
رکود ناشی از کووید ۱۹ هستند، دنبال 
می شوند.از نظر تقاضا برای نفت، اوپک 
و متحدانش ابراز اطمینان کرده اند که 
اُمیکــرون روند احیای اقتصاد را متاثر 
نخواهــد کرد و این تولیدکنندگان به 
اســتراتژی خود برای احیای تدریجی 
تولیــدی ، ادامــه خواهند داد.اگرچه 
اوپک پالس می گوید بر این باور است 
که بازارها وضعیت اشــباع عرضه پیدا 
کرده اند اما پیش بینی های این گروه 
برای ســه ماهه نخســت سال ۲۰۲۱ 
بدبینی کمتری پیدا کرده اســت زیرا 
رشــد عرضه رقیبــان مایوس کننده 
بوده اســت. اوپک پالس مازاد عرضه 
۱.۴ میلیون بشــکه در روز را برای سه 
ماهه نخســت پیش بینی می کند که 
۲5 درصد کمتر از پیش بینی یک ماه 

پیش این گروه است.

افزایش یارانه نروژ برای 
جبران هزینه قیمت برق

دولــت نروژ در بیانیــه ای اعالم کرد 
دولــت ۸۰ درصــد هزینه های برق را 
هنگامــی که قیمت بــرق باالی ۷۰ 
اوره نــروژی )۰.۰۸ دالر( بــه ازای 
هــر کیلووات ســاعت در دوره ژانویه 
تا مارس اســت، پوشــش خواهد داد. 
هیات دولت در ابتدا قصد داشــت 5۰ 
درصد هزینه ها را پوشش دهد و سپس 
اواخر ماه گذشــته تحت فشار متحد 
چپ سوسیالســت خود، این میزان را 
بــه 55 درصد افزایش داده بود.یوناس 
گار استوره، نخست وزیر نروژ گفت: ما 
چندین اقدام را در ارتباط با قیمتهای 
باال در پاییز سال ۲۰۲۱ اتخاذ کردیم 
امــا اکنون الزم اســت ایــن مکانیزم 
امنیتی مهم را تحکیم کنیم. این یک 
بازتوزیع منصفانه برای منفعت مردم 
عادی در شرایط نیاز برای عده بسیاری 
است.در شرایطی که اروپا با هزینه های 
انرژی کم ســابقه دســت و پنجه نرم 
می کند، نروژ که در آن برق عمدتا برای 
گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد، 
بســته کمکی به ارزش بیش از هشت 
میلیارد کرون را در دسامبر اعالم کرد 
که عمدتا شــامل یارانه های مستقیم 
بــود. دولت برآورد جدیدی از مجموع 
هزینه ها ارائه نکرده اســت. حمایت از 
کاربران خانگی بــه 5۰۰۰ کیلووات 

ساعت در ماه محدود شده است.

مدیرعامل گروه پتروپارس خبر داد؛ 

شتاب بخشی در توسعه فاز ۱۱ 
میدان مشترک پارس جنوبی

مدیرعامل گروه پتروپارس از ابالغ رسمی 
دو قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز 
۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد.
حمیدرضا مســعودی با بیان اینکه این دو 
قرارداد مربوط به اجرای خط لوله دریایی، 
همچنیــن انتقال، اصالح و نصب ســکوی 
تولیــدی در موقعیت SPD11B اســت، 
گفــت: با ابالغ این قراردادها، فعالیت  های 
مهندســی، خرید و اجــرای متناظر با این 
دو قرارداد از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰، به طور 
رســمی آغاز  شــده اســت.وی با اشاره به 
دغدغه  های کالن کشــور در بهره  برداری 
هرچه سریع تر از آخرین فاز میدان مشترک 
پارس جنوبــی بیان کرد: به منظور اجرای 
هرچه سریع تر انتقال و نصب سکوی تولیدی 
به موقعیت ۱۱B، پس از بررسی و مطالعات 
الزم، مناســب ترین گزینه  را در قالب یک 
قرارداد EPCI به یک شرکت ایرانی واگذار 
کردیــم، همچنین کاالها و تجهیزات مورد 
نیاز با زمان تحویل زیاد )L.L.I( از ســوی 
شرکت پتروپارس خریداری شده تا به این 
ترتیب پروژه طبق زمان بندی انجام شــود.
مدیرعامل گــروه پتروپارس درباره پروژه 
خط لوله دریایی هم توضیح داد: پس از به 
تولید رسیدن چاه  ها با اجرا و راه اندازی این 
خط لوله، گاز و میعانات گازی تولیدشده در 
مرحله نخســت به مقدار روزانه حدود ۱۱ 
میلیون مترمکعب، به تأسیســات خشکی 
فرآورش در منطقه پارس ۲ انتقال می  یابد.

مســعودی با تأکید بــر جدیت پتروپارس 
در حمایــت حداکثری از تولیدکنندگان و 
پیمانــکاران ایرانی، بیان کرد: تاکنون ۸۳ 
درصــد قراردادهــا در بخش های مختلف 
اعــم از تأمین تجهیزات و خرید خدمات با 
شرکت  های داخلی امضا شده و تالش بر این 
است که در ادامه نیز این مقدار افزایش یابد. 

توسط پژوهشگران انجام شد 

لوده نفتی  کسازی مناطق آ  پا
با راه حل های سبز

آلودگــی هایــی که در صنعــت نفت رخ 
مــی دهد معمــوال دارای بخار های هیدرو 
کربنی است که در برخی مواقع به چاه های 
فاضالب و در محیط های خانگی ورود می 
کند و حتی ممکن است باعث انفجار شود 
که در این شــرایط برای ســالمتی انسان 
های ســاکن در اطراف محیط های آلوده 
خطرناک است؛ اغلب کارشناسان در عرصه 
محیط زیست معتقدند حل این معضالت با 
پیگیری راه حل های سبز و با بهره گیری از 
محیط طبیعی بهترین انتخاب برای رهایی 
از این آلودگی ها است؛ چراکه اگر بخواهیم 
از روش های شــیمیایی بهره بگیریم، خود 
منجــر به ایجاد دیگر آلودگی ها در محیط 
طبیعی می شود اما بهره گیری از امکاناتی 
که محیط طبیعی در اختیارمان گذاشــته 
اســت؛ نظیر کشت برخی میکرو ارگانیسم 
ها برای پاک سازی یا تولید مواد پاک کننده 
ای که از باکتری ها انتخاب هوشــمندانه 
تری اســت؛ که معموال از آن به عنوان راه 
حل های ســبز یاد می شــود. در واقع از 
محیط برای پاکسازی خودش استفاده  می 
شــود معموال ایــن فرایند در نهایت منجر 
بــه حاصلخیزی خــاک می انجامد.در این 
رابطــه کمال خدایی، رییس پژوهشــکده 
علوم پایه کاربردی جهاددانشــگاهی واحد 
شــهید بهشتی و درباره مهمترین فعالیت 
هــای ایــن پژوهشــکده که در راســتای 
پاکســازی آلودگی نفتی از ســطح خاک و 
آب اســت، توضیحاتی ارایه کرد و گفت: از 
آنجایی که آلودگی های نفتی در کشور یک 
معضل همیشگی بوده است خوشبختانه ما 
توانستیم فناوری های متعددی را در زمینه 
رفــع این آلودگی ها ایجاد کنیم. هدفمان 
باال بردن ســرعت پاک سازی محیط هایی 
اســت که به آالینده های نفتی آلوده شده 
اســت. در واقع با شناســایی منشا آلودگی 
و توســعه فناوری ها توانســتیم ســرعت 
پاکســازی آلودگــی نفتی را بــاال ببریم.
وی ادامــه داد: عمــده فعالیت ما در حوزه 
باالدســتی و مسائل زیست محیطی نفت 
اســت، همواره ما تالشمان بر این است که 
زنجیــره  ای از فناوری  هــا که بتواند تمام 
آلودگی  های نفتی آب و خاک را پاکسازی 
کند را به کار بگیریم. خوشبختانه به دانش 
فنی آن رسیده ایم و در حال حاضر توانایی 
رقابت با شــرکت هــای بزرگ بین المللی 
را داریــم؛ بــه عبارت دیگر امروز ما در مرز 
دانش حرکت می کنیم.رییس پژوهشکده 
علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی شهید 
بهشتی در تشریح پاکسازی حوضچه های 
پســماند نفتی گفت: یکی از فناوری هایی 
که تولید کردیم دســتگاه تصفیه حوضچه 
 پســماند بــود کــه دارای ترکیبات نفتی 

تجزیه ناپذیر است. 

ایران با بیش از ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره گازی 
)دومیــن دارنده ذخایــر گازی جهان( در منطقه ای 
قــرار گرفته اســت کــه تقاضاکننــدگان برای این 
ســوخت ارزشمند و پاک روزبه روز در حال افزایش 
هستند و ایران می تواند بازار تشنه منطقه را سیراب 
کند. در این راســتا عملیات ســوآپ سه جانبه میان 
ترکمنستان، ایران و آذربایجان که هفتم آذرماه در 
حاشــیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( امضا شــده بود، از دوازدهم دی ماه 
آغاز شد. ایران بر اساس این قرارداد ساالنه ۱.5 تا ۲ 
میلیارد مترمکعب گاز ترکمنســتان را به آذربایجان 
تحویل می دهد.روشــن است که یکی از فرصت های 
ایران برای افزایش ســهم خود از بازار جهانی گاز و 
تبدیل شدن به قطب گازی منطقه، آذربایجان است 
که چنین به نظر می رسد ایران گام نخست را با امضای 
قرارداد سوآپ سه جانبه، هوشمندانه برداشته است 
و بــرای تقویت و توســعه روابــط در آینده از طریق 
دیپلماسی سازنده و فعال می تواند به این مهم دست 
یابد. از دیگر سو موقعیت راهبردی ایران در نزدیکی 
دارندگان بزرگ ذخایر گازی سبب می شود که برای 
تصاحب ســهم ۱۰ درصدی از تجارت جهانی گاز به 
منابع دیگر کشورهای همسایه نیز اندیشید تا بتوان 
با استفاده از منابع این کشورها تجارت گاز در منطقه 
بــا محوریت ایران را شــکل داد.با همه این اوصاف، 
بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اقتصاد می گویند 
برگ برنده ایران، اســتفاده از فرصت های ترانزیتی 
اســت که گویا راهبرد آمریکا بــرای منزوی کردن 
ایران از این مســیر به بن بســت رسیده است. سوآپ 

ســبب وابسته شدن کشورهای حوزه مرز شمالی به 
کشور می شود که این موضوع تحکیم و تقویت روابط 
سیاسی و ثبات سیاسی در منطقه را نیز در پی خواهد 
داشت.اگرچه حجم قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان 
از مسیر ایران به آذربایجان باال نیست، اما آغاز آن را 
باید به فال نیک گرفت زیرا با حل مشکالت اقتصادی 
و افزایش تولید نفت و گاز در کشــور، ایران می تواند 
ثابت کند نه تنها عرضه کننده نفت و گاز تولیدی خود 
است، بلکه می تواند مسیر مناسب و امنی برای انتقال 
نفت و گاز کشــورهای همســایه به اشکال مختلف 
باشــد. قرارداد سوآپ گاز در این قالب قرار می گیرد 
و همسو با دیپلماسی انرژی کشور است.ترکمنستان 
و دولت وقت افغانستان تالش داشتند با اجرای طرح 

انتقال گاز ترکمنســتان - افغانســتان - پاکستان - 
هند موســوم به تاپــی )TAPI( ایران را یک بار برای 
همیشه از معادالت گازی منطقه خارج کنند. به گفته 
تحلیلگران، ترکمنســتان دسترسی به آب های آزاد 
برای ورود به بازارهای صادراتی را در سر می پروراند 
و در این میان ایران گزینه مهمی است زیرا به راحتی 
می تواند به آب های جنوبی دسترسی یابد و گاز خود 
را صادر کند و در صورت تحقق این موضوع در آینده 
ما نیز از آن منتفع خواهیم شد.دو روز  گذشته هیئت 
ترکمنستان با وزیر نفت کشورمان دیدار داشتند که 
بر اساس این دیدار قرار شد تا اسنادی میان دو کشور 
به امضا برسد، آنطور که جواد اوجی گفته  زیرساخت 
کافــی برای واردات و ســوآپ گاز وجود دارد، برای 

انتقال ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در روز یا ۱۰ تا ۱5 
میلیارد مترمکعب در سال آمادگی داریم.وی ضمن 
تشــریح عملیاتی شدن سوآپ گاز از ترکمنستان از 
مســیر خاک ایران به کشور آذربایجان از ابتدای ماه 
ژانویه ســال جاری میــالدی گفت: همکاران ما که 
در ایســتگاه میترینگ منطقه سرخس ترکمنستان 
مستقر هستند بر اجرای سوآپ با شروع ۴ تا 5 میلیون 
مترمکعــب در روز یــا به عبارتــی ۱.5 تا ۲ میلیارد 
متر مکعب  در ســال نظارت دارند.وزیر نفت با بیان 
اینکه ۱۸ و ۱۹ دی ماه اســنادی بین دو طرف امضا 
می شود، گفت: این اسناد از سوی کارشناسان ایرانی و 
کارشناسان کشور دوست و برادر، ترکمنستان، تهیه 
شده است و مربوط به حوزه های نفت و گاز می شود که 
دو طرف ظرفیت خوبی برای همکاری در این زمینه ها 
دارند. در قراردادهایی که امضا می شود، برای احیای 
قرارداد گازی و نیز بحث افزایش سوآپ با کشورهای 
همســایه تمرکز می کنیم، همچنین در حوزه های 
انرژی، تهاتر فرآورده های نفتی و تبادل خدمات فنی 
- مهندسی مذاکرات خوبی انجام شد.وی بر تمرکز 
برای افزایش سهم تجارت انرژی تأکید کرد و گفت: 
بیشتر تمرکز در اسناد پیش رو، افزایش سهم تجارت 
انــرژی در بعــد گاز، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشیمی است.همچنین رشید مردوف - وزیر امور 
خارجه ترکمنستان نیزضمن اشاره به گذشته خوب 
همکاری های حوزه انرژی این کشــور با ایران گفت: 
با توجه به پتانسیل و زیرساخت های موجود، عزم و 
اراده قاطع برای توسعه همکاری ها داریم و آمادگی 

برای این موضوع وجود دارد.

خبر ویژه

وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان طی تماس تلفنی با وزیر نیرو در خصوص 
موضوعات مورد عالقه دو کشــور و چگونگی رفع موانع توســعه روابط ایران - 
تاجیکستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.در مذاکره تلفنی علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکســتان، طرفین با تاکید 
بر روابط دوســتانه دو کشــور، بر توسعه این روابط تاکید کردند.دلیر جمعه وزیر 
انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان با اشاره به دستور رئیس جمهور این کشور برای 
حل مشــکالت و موانع دو جانبه و تالش برای حل این مســائل در زمان تصدی 
وزارت انرژی، خواستار پیگیری موضوعات مورد عالقه طرفین از جمله همکاری 

ایران در زمینه احداث نیروگاه خورشــیدی و نفت و گاز شــد.رییس تاجیکی 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، با اشاره به توانمندی شرکت های ایرانی 
در زمینه ساخت و احداث نیروگاه های خورشیدی، خواستار مشارکت در ساخت 
نیروگاه خورشــیدی در مناطقی از شــمال تاجیکستان با سرمایه گذاری طرف 
ایرانی شد.علی اکبر محرابیان  آمادگی ایران برای گسترش روابط در حوزه های 
مطرح شــده توســط وزیر تاجیکی بر اساس موافقت نامه های قبلی را اعالم کرد.

در پایان طرفین بر برگزاری جلسه  پیگیری موضوعات مورد نظر در تهران و با 
حضور وزرای نیرو و انرژی دو کشور توافق کردند.

طی تماس تلفنی صورت گرفت ؛ 

گفت وگوی وزیر نیرو با وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان
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55بانک و بیمه
جلســه ممیزی سیستم مدیریت 

ریسک بیمه میهن 

جلســه مشــترک مرکز توسعه مدیریت ریسک 
بیمه مرکزی و بیمه میهن با هدف بررسی اقدامات 
انجام شــده در این شــرکت در راستای اجرای 
الزامات حاکمیت شــرکتی و سیســتم مدیریت 

ریسک برگزار گردید. 
در ابتــدای این جلســه که مدیرعامل و معاونان 
فنی و مالی حضور داشتند، دکتر ابراهیم حمیدی 
رئیــس هیئت مدیره بیمــه میهن ضمن خوش 
آمدگویی به تیم مرکز توســعه مدیریت ریسک 
به ریاســت دکتــر محمود اسعدســامانی، ابراز 
امیــدواری کرد که تعامل و ارتباط فیمابین این 
مرکز و شرکت های بیمه سیستماتیک باشد و این 
مرکز آخرین یافته ها و دستاوردهای خود را برای 
بهبود مدیریت ریســک در اختیار شــرکت های 
بیمه قرار دهد تا با شکل گیری مدیریت دانش، 
ایــن مجموعه ها بتواننــد با بهبود عملکرد خود 
در حوزه مدیریت ریسک، از مزایای یک سیستم 

یکپارچه مدیریت ریسک بهره مند شوند.
در این جلســه گزارشی از اقدامات کلیدی بیمه 
میهن در ارتباط با فصل سوم آئین نامه شماه ۹۳ 
حاکمیت شرکتی و تشکیل کمیته ها و کارگروه ها 
به منظور کنترل ریسک های راهبردی مجموعه 
میهن به صورت پاورپوینت ارائه گردید و سپس 
دکتر سامانی رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک 
با تشــریح فرایند شکل گیری این مرکز در بیمه 
مرکــزی، اهمیت مدیریت ریســک در مجموعه 
ها و بنگاه های اقتصادی را بســیار مهم توصیف 
کرد و الزامات حاکمیت شــرکتی را که از ســوی 
بیمه مرکزی به شــرکت های بیمه ابالغ شــده و 
بــه عنوان بازوی اجرایی هیئت مدیره عمل می 

کند، برای حاضران برشمرد.
دکتر سامانی یکی از مهمترین الزامات حاکمیت 
شرکتی را سیستم مدیریت ریسک عنوان کرد و 
گفت این سیســتم باید به صورت نظامند و مؤثر 
در شرکت بیمه عمل کند و تغییر و تحوالت در 
حوزه های مختلف و اکوسیستم بیمه را پیگیری 

و بطور دقیق بررسی نماید.
در پایان جلســه که کارشناسان حوزه مدیریت 
ریســک بیمه میهن نیز حضور داشتند، سیستم 
مدیریت ریسک این شرکت با چک لیست های 
تهیه شــده توســط این مرکز مورد بررسی قرار 
گرفت و سواالت مرتبط به صورت تعاملی مطرح 

شد و پاسخ های الزم ارائه گردید.

ارائه تســهیالت پنج میلیارد 
ریالی پست بانک ایران به 

استارتاپ های اینوتکس پیچ

اینوتکس پیــچ، بزرگترین رویــداد ملی رقابت 
اســتارتاپی با حضور تیم هــای خالق و نوآور از 
شــهرها و اســتان های مختلف کشور است که با 
هدف کشف استعدادها و حمایت از ایده های آنان 
جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان 

در کشور برگزار می شود.
در این رقابت ها، اســتارتاپ های برتر هر شهر به 
انتخاب داوران محلی مشــخص می شــوند و در 
ادامه از اســتارتاپ های برگزیده هر شــهر برای 
حضور در رقابت های نیمه نهایی و نهایی، همزمان 

با نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ دعوت می شود.
در این مرحله، استارتاپ ها ضمن بهره مندی از 
فرصت حضور در دوره  پیش شتابدهِی مخصوص 
اینوتکس، امکان بهره مندی از خدمات ویژه از 
قبیــل فضای کار اشــتراکی رایگان، خدمات 
مربوط به سیســتم های پرداخت آنالین و … 
به منظور توســعه کسب وکار و آمادگی بیشتر 
برای شــرکت در رقابت های نهایی را خواهند 

داشت.
برگزیــدگان نهایی رقابت هــای اینوتکس پیچ، 
ضمــن بهره منــدی از جوایــز نقــدی، امکان 
بهره منــدی از تســهیالت اعتباری پنج میلیارد 
ریالــی که با حمایت پســت بانک ایــران برای 
توســعه ی کســب وکار آن ها تدارک دیده شده 
اســت را خواهند داشــت. این تسهیالت با نرخ 
ترجیحی و طبق رویه معمول بانکی به تیم های 

برگزیده اینوتکس پیچ اعطا خواهد شد.
شــایان ذکر است ثبت نام اســتارتاپ ها در این 
رویداد کامــال رایگان بوده و عالقه مندان جهت 
ثبت نام تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ می توانند به سایت 

www.pitch.inotex.com مراجعه نمایند.

اخبار

رشد ۱23 درصدی تسهیالت دهی 
موسسه ملل

مانده تســهیالت اعطایی موسسه ملل در پایان 
آذرماه ســال جاری به بیش از ۲۷ هزار میلیارد 
تومان رســید که در مقایســه با دوره مشابه سال 
گذشته نزدیک به ۱۲۳ درصد رشد داشته است.
موسســه اعتبــاری ملــل که با ســرمایه ثبت 
شــده یک هزار میلیــارد تومانی و نماد “وملل” 
در بــازار فرابورس ایران در حال فعالیت اســت 
گزارش ماهیانــه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۰ 
را منتشــرکرد.براین اساس این شرکت توانست 
در آذرمــاه ۴۹۹ میلیــارد تومان درآمد از محل 
تســهیالت اعطایی درآمد کسب کند و در مقابل 
به ســپرده گــذاران ۴۶۱ میلیارد تومان ســود 
اختصــاص داد تا در مجموع درآمد تســهیالتی 
آن در ۹ ماه نخســت ســال جاری به رقم چهار 
هــزار و ۱۱۹ میلیارد تومان برســد و همچنین 
ســود پرداخت به سپرده گذاران این موسسه به 
سه هزار و۹5۶ میلیارد تومان رسید و حاصل آن 
ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱۶۳ میلیارد تومان بود.

موسسه ملل در این دوره زمانی ۴۱ درصد بیشتر 
از دوره مشابه سال قبل درآمد از محل تسهیالت 
اعطایی کسب کرد و همچنین ۱۰۸ درصد بیشتر 
از دوره مشــابه سال قبل سود پرداخت کرد. این 
شــرکت بورســی در پایان آذرماه سال گذشته 
دو هــزار و ۹۱۴ میلیــارد تومان درآمد از محل 
تســهیالت اعطایی کسب کرده بود و یک هزار و 
۹۰5 میلیارد تومان هم سود پرداخت کرده بود.
مانده تســهیالت اعطایی این موسسه اعتباری با 
رشــد ۱۲۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
گذشــته به رقم ۲۷ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان 
رســید که در مقایســه با ۱۲ماه سال گذشته هم 
۴۷ رشــد نشان می دهد. در بخش مانده سپرده 
های ســرمایه گذاری هم این موسســه با رشــد 
۷۰ درصد نســبت به دوره مشــابه سال گذشته 
و ۴۱ درصدی نســبت به ۱۲ ماه ســال گذشته 
رقــم ۳۲ هــزار و ۲۷۲ میلیارد تومان ثبت کرد.

براین اساس موسسه ملل در سال ۱۴۰۰ توانسته 
اعتماد سپرده گذاران را بیش از پیش جذب کند 
که رشد چشمگیر ۱۲۳ درصدی سپرده حاکی از 
این موضوع  است و از سوی دیگر با افزایش توان 
مالی ، قدرت تسهیالت دهی این موسسه افزایش 
پیدا کرده  است و موسسه ملل ۷۰ درصد بیشتر 
از دوره مشابه سال گذشته تسهیالت در اختیار 
همه بخش های اقتصادی کشور قرار داده است.

گردهمایی ماهانه روسای شعب 
 استان های خراسان رضوی 

و شمالی

گردهمایی ماهانه روســای شــعب استان های 
خراســان رضوی و شــمالی با موضوع بررســی 
عملکرد شعب در آذرماه و تشریح طرح تسهیالت 
انتخاب و وصول مطالبات با حضور مدیر و معاونان 

منطقه برگزار شد.
بــه گزارش  روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در 
این جلســه میثم شمس آبادی مدیر امور شعب 
منطقه گزارشی از عملکرد شعب در جذب منابع، 
میزان افزایش ســهم از بازار، تسهیالت، تعهدات 
و وصــول مطالبات و خدمات بانکداری مدرن از 
ابتدای سال ارائه داده و به مقایسه جایگاه استان 
خراسان در بین رقبا در استان و کشور پرداخت.
شــمس آبادی ضمن تشــریح کلــی مفاد طرح 
انتخــاب، طــرح های مصوب بانــک را فرصتی 
مناســب جهت بازاریابی و جــذب منابع جدید 
دانســت کــه در صورت برنامــه ریزی صحیح و 
اقدامات به موقع نتایج مطلوبی به همراه خواهد 
داشــت. در ادامه جلســه محمود مصنع رضوی 
معاون اجرائی استان روسای شعب را به مطالعه 
مســتمر و اطالع دقیق از آخرین بخشــنامه ها و 
دســتور العمل ها و طــرح های اجرائی مصوب، 
خصوصا طرح تســهیالتی انتخاب دعوت کرد و 
بر رعایت هر چه بیشــتر پروتکل های بهداشتی 
با توجه به فراگیری ســویه جدید ویروس کرونا 
تاکید کرد. غالمرضا رخشانی معاون اداری و مالی 
منطقــه ضمن تاکید بر ایجاد و تقویت ارتباطات 
موثر و حرفه ای با مشــتریان گفت: رئیس شعبه 
ای موفق اســت که عالوه بر شناســایی به موقع 
فرصت ها، تهدیدها و بازارهای هدف، استراتژی 
و برنامه ریزی صحیحی جهت مدیریت آن ارائه 
دهد و این مهم جز به واســطه کار تیمی و خرد 

جمعی امکان پذیر نخواهد بود.

 آمادگی برای افزایش تعامل دوسویه با شهرداری ها و حل مشکالت 
با استفاده از ظرفیت های بانک شهر

مدیرعامــل بانک شــهر گفت: آمادگی 
داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداری ها 
ســطح تعامالتمــان را در دوره جدیــد 
مدیریتی بانک شــهر به صورت دوسویه 
افزایش دهیم و در پروژه های ســرمایه 

گذاری مشارکت داشته باشیم.
دکتر ســید محمد مهــدی احمدی در 
هفتاد و یکمین نشست کمیسیون مالی 
و اقتصاد شــهری مجمع کالنشهرهای 
کشــور که با حضور شــهرداران مشهد 
و تهــران، جمعــی از اعضای شــورای 
اســالمی شهر مشــهد و معاونان مالی 
شــهرداری های کالنشــهرهای کشور 
برگزار شد، افزود: سطح انتظار از دولت 
و شــهرداری ها در این دوره به شــدت 
افزایــش پیدا کرده اســت و امیدواریم 
بانــک شــهر بتواند به خدمت رســانی 

شهرداری ها به مردم کمک کند.
وی گفت: بانک شــهر اکنون با هشــت 
چالــش عمــده برای خدمات رســانی 
به شــهرداری ها مواجه اســت که یکی 
از آنهــا تاکیــد بانک مرکــزی بر لزوم 
افزایش ســرمایه ۲۰۰ درصدی از سوی 

سهامداران است.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه زیان 
انباشــته  از سال گذشته در بانک وجود 
داشــت، اظهارکرد: خوشبختانه بخشی 
از این زیان انباشته برطرف شده است و 
پیش بینی می شود تا پایان سال کاهش 
بیشــتری را نیز شاهد باشیم، البته این 
زیان انباشــته ناشــی از اقاله یک سری 
از امــالک شــهرداری ها بــوده که طی 
سال های گذشــته به صورت ضربدری 
با برخی از بانک ها انجام شــده اســت و 
دســتگاه های نظارتی تاکید داشتند که 
ایــن موارد از صورت هــای مالی حذف 

شود.

احمدی تصریح کرد: ســال گذشــته با 
همدلی  که بین شهرداری ها و بانک شهر 
وجود داشت، صورت جلسه ای با حضور 
معــاون اول وقت رئیس جمهور با بانک 
مرکزی امضاء شــد که طی آن با مجوز 
انتشــار اوراق مشارکت با عاملیت بانک 
شهر برای شهرداری ها موافقت شد، که 

اثرات آن را در شهرداری ها می بینیم.
وی اظهار کرد: عاملیت بانک شــهر در 
انتشــار اوراق مشــارکت و همراهی آن 
برای آزاد کردن دارایی جهت اســتفاده 
در پروژه های عمرانی برای شهرداری ها 

بهتر است.
احمدی خاطرنشــان کرد: باید در بلند 
مدت همت کنیم و ســقف سرمایه پایه 
بانک شــهر را افزایش داده و یک مجمع 
عادی فوق العاده برگزار کنیم و در کوتاه 
مدت نیز با رایزنی با دولت بتوانیم باز هم 
مجوز عاملیت انتشــار اوراق مشارکت را 

برای شهرداری ها اخذ کنیم.
مدیرعامــل بانک شــهر ادامه داد: البته 
شــهرداری ها نیــز باید فکــری برای 
پرداخت دیون خود در ارتباط با انتشــار 
اوراق مشــارکت با عاملیت بانک شــهر 

بکنند تا بانک دچار مشکل نشود.
احمــدی با بیان اینکــه چالش دیگری 
که با آن برای کمک به شهرداری روبرو 
هســتیم، موضوعاتی با دســتگاه های 
نظارتی اســت، اظهارکرد: شهرداری ها 
بایــد پــای کار بیاینــد و برویــم این 
موضوعــات را با دســتگاه های نظارتی 

برطرف کنیم.
وی افزود: دستگاه های نظارتی خواستار 
توقف پرداخت تسهیالت به شهرداری ها 
به عنوان سهامداران بانک شهر، بیش از 
درصد تعیین شده از سوی بانک مرکزی 
هستند و بر این اساس بانک شهر اجازه 
نــدارد بیــش از ۳ درصد ســرمایه پایه 

به ســهامدارن بــاالی 5 درصد خود که 
همان شــهرداری ها هستند، تسهیالت 

پرداخت کند.
مدیرعامــل بانــک شــهر تصریح کرد: 
بنابرایــن مــا نمی توانیم بیــش از 5۰ 
میلیارد تومان به شــهرداری ها به عنوان 
ســهامداران بانک تســهیالت پرداخت 
کنیــم. در خصوص پیمانکارانی هم که 
از ســوی شهرداری معرفی می شوند نیز 
برخــی موضوعــات وجــود دارد که در 
مجموع باید با همکاری شــهرداری ها، 
با دســتگاه های نظارتی گفت وگو کرده 
تا بتوانیم راه حلی برای این مســاله پیدا 

کنیم.
احمــدی گفت: تنها بدهــکاران عمده 
بانک شهر شهرداری ها هستند، اما باید 
این موضوع نیز اعالم شود که تسهیالت 
دریافتــی از بانک بــرای اجرای پروژه و 
خدمت رســانی به مردم دریافت شــده 

است و اگر قرار باشد بابت این تسهیالت 
مدیران بانک شــهر دچار مشکل شوند، 

درست نیست.
وی اضافــه کــرد: لذا انتظــار داریم از 
ظرفیت های شــهرداری ها و ارتباطاتی 
که با نمایندگان مجلس دارند برای رفع 
مشــکالت و اصالح آیین نامه در شورای 

پول و اعتبار استفاده شود.
مدیرعامل بانک شهر افزود: شهرداری ها 
برای تسهیالت از شوراهای شهر مصوبه 
دریافت کرده اند و شــورای شهر نیز یک 
دولت محلی تلقی می شود که مصوبات 
آن را فرمانــدار تاییــد می کند. ما باید 
شهرداری ها را مانند شرکت های دولتی 
ببینیم، برای شرکت های دولتی ضریب 
ذخیره گیری صفر درصد است، اما برای 
شــهرداری ها ضریب را ۱۰۰ درصد در 
نظر گرفته اند. همین امر بانک شــهر را 

دچار مشکل کرده است.
احمدی تصریح کرد: این چالشــی است 
که باید برای آن با همفکری و همکاری 

شهرداری ها چاره ای اساسی اندیشید.
وی ادامه داد: بحث بعدی تســویه دیون 
شــهرداری ها ذیل تبصره بند )ز( است 
که برای اینکار در ســال ۹۹ تنها ۱۰۸ 
میلیارد تومــان مجوز داده اند در حالی 
کــه هرکدام از درخواســت هایی که از 
ســوی شــهرداری ها ارائه شده باالتر از 

این مبلغ است.
مدیرعامل بانک شــهر، بــا بیان اینکه 
باید برای افزایش ســقف تســویه دیون 
شــهرداری ذیل تبصره بند)ز( با دولت 
رایزنی کرد، افزود: بدهی که شهرداری ها 
بــه بانک شــهر دارند از میــزان بدهی 
آنهــا به تمامی بانک ها بیشــتر اســت 
 لــذا با اراده جمعی باید این مشــکل را 

حل کنیم.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و پاالیشگاه نفت اصفهان توسعه می یابد
در مراســم انعقــاد قرارداد همــکاری بین بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران و پاالیشــگاه نفت 
اصفهان، دکتر ناصر ســیف الهی عضو هیأت  میره 
بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن ابراز تشکر از 
ارتباطات خوب شــرکت پاالیشگاه نفت اصفهان 
با بانک قرض الحسنه مهر ایران، از آمادگی کامل 
این بانک برای ارائه خدمات به همه کارکنان آن 

مجموعه خبر داد.
ســلیمان توکلــی، قائم مقــام مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نیز، همکاری مســنجم 
و مداوم شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: سابقه مناسب و خوش نامی 
این بانک در مجموعه پاالیشــگاه موجب افتخار 

و خرسندی است.
توکلی در ســخنان خود بر ارائه خدمت از ســوی 
بانــک همــراه بــا رضایت مشــتری تأکید کرد. 
وی همچنین از تالش شــرکت پاالیشــگاه نفت 
اصفهــان برای ایجاد رضایــت کارکنان و فراهم 
آوردن شــرایط رفاهی پرسنل خود و همکاری با 

بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکر کرد.

بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران، بانک عامل 
پاالیشگاه نفت اصفهان خواهد شد

در ایــن مراســم همچنیــن محســن قدیری، 
مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان ضمن تقدیر 
و تشــکر از بانک قرض الحسنه مهر ایران به علت 
رضایت حداکثری کارکنان شــرکت، درخواست 

کرد تا خدمات بانک به همه پرسنل اعم از رسمی 
و غیررسمی ارائه شود.

صرامــی، معاون مالــی و بازرگانی و عضو هیأت  
مدیره شــرکت پاالیشگاه نفت اصفهان نیز ضمن 
تقدیر و تشــکر از فعالیت های چندین ســاله این 
بانک، گفت: ان شــاءاهلل بانک قرض الحســنه مهر 

ایران به نخستین بانک و بانک عامل در پاالیشگاه 
نفت اصفهان تبدیل خواهد شد.

جوادی، دیگر عضو هیأت  مدیره پاالیشــگاه نیز 
از با برکت بودن تســهیالت بانک قرض الحســنه 
مهر ایران ســخن گفت و به خاطر حســن خلق 
و عملکــرد مطلوب کارکنــان این بانک در همه 

شعب تقدیر کرد.
همچنین زنگنه، مدیر توســعه ســرمایه انسانی 
پاالیشــگاه نفــت اصفهان نیــز از عملکرد مثبت 
بانک قرض الحســنه مهر ایران از آغاز فعالیت در 
این مجموعه ابراز خرســندی کرد و از تالش های 
پاالیشــگاه نفــت اصفهــان برای ســوق دادن 

پیمانکاران به سمت بانک خبر داد.
وی گفــت: در دوره مدیریــت جدیــد بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران، ضمن تقویت مســیر 
قبلی، ارائه خدمات مالی و پولی با کارکنان صنعت 
و انــرژی، برنامه هــای متنوع رفاهی و خدماتی و 
ســهل الوصول برای پرسنل صنعت و کارگران در 
نظر گرفته شــده اســت و گام های بلندی در این 

زمینه برداشته می شود.

بازدید مدیرعامل بیمه البرز از شرکت بهداش
مدیرعامل و هیات مدیره شــرکت بیمه البرز از شــرکت بهداش بازدید 

و با مدیرعامل آن دیدار کردند.
مدیرعامل این شــرکت پس از بازدید از بخش های مختلف شــرکت 
شــیمیایی بهداش که چندی پیش دچار حادثه آتش ســوزی شــده 
بــود، اظهار داشــت: به تأســی از فرمایش مقــام معظم رهبری مبنی 
بــر حمایــت از بخــش تولید بیمه البرز بالفاصلــه پس از حادثه آتش 
ســوزی در شــرکت تولیدی شیمیایی بهداش، مبلغ قابل توحهی را به 
 صورت علی الحســاب به این شــرکت پرداخت کرد تا چرخه تولید آن 

متوقف نشود.
محسن پورکیانی در بازدید از روند بازسازی بخش های خسارت دیده 
این شــرکت، افزود: پس از اعالم حادثه، شــرکت بیمه البرز ســریعا با 
اعزام کارشناسان به پرونده خسارت رسیدگی کرد و در کمتر از شش 
مــاه کل مبلــغ خســارت به میزان ۴5۰ میلیــارد ریال را به بیمه گزار 

خود پرداخت کرد.
وی در عین حال به تولیدگران و فعاالن بخش های مختلف اقتصادی 
توصیه کرد تمام فعالیت های خود را تحت پوشش کامل بیمه ای قرار 
دهند تا هنگام بروز خســارت احتمالی دچار مشــکل نشوند و زیانشان 

به طور کامل جبران شود.
پورکیانــی همچنیــن در نشســت بــا مدیران شــرکت شــیمیایی 
بهــداش بــا قدردانی از مدیرعامل این شــرکت بــه خاطر همکاری 
خوب با کارشناســان ارزیاب خســارت بیمه البرز و ســرعت عمل در 

بازســازی بخــش های خســارت دیده و رعایت مــوارد ایمنی پس از 
بازســازی این شــرکت، گفت: ما در بازدید از کارخانه بهداش از شــما 
که یکی از پیشکســوتان عرصه صنعت کشــور و پرتالش هســتید و 
 نگذاشــته اید که حادثه رخ داده چرخه تولید شــما را متوقف کند، 

بسیار آموختیم.
مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: وجود صنعتگران و فعاالن بخش مولد 
پرتالش را باید قدر بنهیم چرا که در شــرایط دشــوار تحریم با پشتکار 
و تالش نه تنها نگذاشــته اند چرخه تولید کشــور متوقف شــود بلکه با 

همت و غیرت به آن سرعت داده اند.
داوود عابدی آملی، موســس و رییس هیات مدیره شــرکت شیمیایی 

بهداش نیز در این دیدار از بیمه البرز به خاطر پرداخت دقیق و سریع 
خســارت قدردانی کرد و گفت: شــرکت بیمه البرز جزو شــرکت های 
بیمه نمونه کشــور اســت که با بهره مندی از کارکنان ســالم، ساعی، 
حرفه ای و پویا در هنگام وقوع خسارت در کنار بیمه گزار خود است 

و نهایت دقت و سرعت را در پرداخت خسارت دارد.
وی همچنیــن بــه صنعتگران توصیه کــرد تمام فعالیت و بخش های 
مختلف زیرمجموعه خود را تحت پوشــش بیمه قرار دهند و به دنبال 
ارزان خریــدن بیمــه نامه نباشــند تا در هنگام وقوع خســارت دچار 

مشکل نشوند.
این گزارش حاکی است، شرکت بیمه البرز ۴5۰ میلیارد ریال خسارت 

آتش سوزی به شرکت بهداش پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، شرکت شیمیایی بهداش واقع در 
شهرک صنعتی لیا قزوین چندی پیش دچار حادثه آتش سوزی شد 
که بالفاصله پس از وقوع حادثه و در کم تر از ۲۴ ساعت کارشناسان 
ارزیــاب خســارت بیمه البــرز به محل اعزام شــدند و پس از انجام 
مراحل کارشناســی اولیه مبلغ دویســت میلیارد ریال به صورت علی 
الحساب از سوی بیمه البرز به زیان دیده خسارت پرداخت شده بود 
و مابقی مبلغ خسارت نیز پس از اتمام مراحل کارشناسی، پرداخت 
شــد و بخش های خســارت دیده شــرکت بهداش پس از گذشــت 
 شــش ماه از حادثه و با دریافت خســارت از شــرکت بیمه البرز به 

چرخه تولید بازگشت.

اخبار
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امام جمعه خوانسار:

سرعت خدمات آبفای استان اصفهان به مردم قابل ستایش است
اصفهان / گروه اســتان ها: امام جمعه خوانسار 
از روند رو به رشد خدمات رسانی آبفای استان 
اصفهان در سال های اخیر قدردانی کرد.حجت 
االسالم خواجه کریمی که در نشست مشترک 
اعضای کاروان خدمت شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان و مسئوالن شهرستان خوانسار 
ســخن می گفت افزود: با سرمایه گذاری های 
انجام شده، امروز دیگر از قطع مکرر و طوالنی 
آب در شهرســتان خوانسار شبیه آنچه در دهه 
۱۳۸۰ وجود داشــت خبری نیســت و مردم به 

آب شرب پایدار و با کیفیت دسترسی دارند.
وی همچنین به موضوع شبکه گذاری فاضالب 
در شــهر خوانســار اشاره کرد و گفت: این روند 
در ســه ســال اخیر ســرعت زیادتری گرفته و 
امیدواریــم با تکمیل شــبکه جمــع آوری و 
انتقــال فاضالب و همچنین اســتقبال مردم 
از خریــد انشــعاب فاضالب، ایــن طرح نیز به 

طور کامل اجرایی شــود.امام جمعه خوانســار 
افزود: موفقیت هریک از دســتگاه های اجرایی 
در خدمت رســانی به مردم، به منزله موفقیت 
نظــام جمهوری اســالمی و تحقق آرمان های 

بلند انقالب به شمار می رود.
مدیرعامــل آبفای اســتان اصفهان نیز با بیان 
این که یک دهه پیش، مردم خوانســار با قطع 
مکــرر و جیره بنــدی آب مواجه بودند گفت: 
خوشــبختانه پس از بازســازی شبکه فرسوده 
آب، زون بندی شبکه و اجرای سامانه های تله 
متری و تله کنترل، میزان هدر رفت آب در شهر 
خوانسار از ۶۲/5 به ۲۷ درصد کاهش یافت و با 
اجرای طرح های انتقال و احداث تصفیه خانه 
اضطراری، درحال حاضرمشکلی در تامین آب 

شرب پایدار شهروندان وجود ندارد.
هاشــم امینی همچنین به مشــکالت اجرای 
شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضالب 

شــهر خوانسار با توجه به شرایط توپوگرافی و 
بافت ســنگی زمین اشاره کرد و گفت: فقط در 
سال گذشته قرارداد اجرای 55 کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب در این شــهر منقعد شــد 
که تاکنون 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اســت و هم اکنون ۱۲۰۰ انشعاب فاضالب در 

خوانسار نصب شده است.
وی از تصفیه خانه فاضالب خوانســار به عنوان 
یکــی از تصفیــه خانه های پیشــرفته و دارای 
فناوری روز دنیا نام برد و از شهرداری و صنایع 
مســتقر در شهرستان دعوت کرد تا از ظرفیت 
پساب این تصفیه خانه برای توسعه فضای سبز و 
صنعت و  همچنین ایجاد اشتغال در شهرستان 

استفاده کنند.
اضافه می شــود درحال حاضر دو شــهر و ۱۸ 
روســتا تحت پوشــش امور آب و فاضالب شهر 
خوانســار هستند و تاکنون ۸5۰۰ انشعاب آب 

در شــهر خوانسار، ۱۱۰۰ انشعاب آب در شهر 
ویست و ۶۰۰۰ انشعاب آب در روستاهای این 

منطقه نصب شده است.
گفتنی اســت: اعضــای کاروان خدمت آبفای 
اســتان اصفهــان در چهارمین ســفر خود به 
شهرســتان هــا، روز چهارشــنبه ۱5 دی ماه 
جاری با ســفر به شهرستان خوانسار از تصفیه 
خانه های آب و فاضالب، روستاهای خم پیچ و 
رحمت آباد و همچنین ایستگاه پمپاژ حسن آباد 
بازدید کرده و در نشست مشترک با مسئوالن 
این شهرستان راهکارهای خدمت رسانی بهتر 
به مردم شهرستان را مورد بررسی قرار دادند که 
حاصل آن ۹ مصوبه در زمینه توسعه شبکه های 
آب و فاضــالب، احــداث فاز اصلی تصفیه خانه 
آب خوانســار، احداث مخزن ۳۰۰ متر مکعبی 
روســتای خم پیچ و اصالح شــبکه آبرســانی 

روستای رحمت آباد بود.

با هدف ایجاد سهولت در رفت و آمد؛

معبر 1۲ متری حصارک به امام زاده محمد)ع( پس از سال ها بازگشایی شد
البرز / گروه اســتان ها: رییس کمیسیون 
شهرســازی و حقوقی شــورای اســالمی 
شــهر کرج گفت: بازگشــایی معابر گامی 
به سوی توسعه متوازن شهر است.حسین 
مهاجری در جلسه کمیسیون شهرسازی 
و حقوقی شــورای اســالمی شــهر اظهار 
داشــت: با عنایت به درخواست های مکرر 
اهالــی خیابان المهدی حصارک مبنی بر 
بازگشــایی معبر ۱۲ متری عبوری از ضلع 
شمال امامزاده محمد)ع( خط پروژه معبر 
مذکــور مطابق طــرح تفصیلی مصوب به 
بازار روز موجود برخورد و عمال اجرای آن 
امکان پذیر نبود.عضو و رئیس کمیســیون 
شهرسازی و حقوقی شورای اسالمی شهر 
کرج افزود: در این راســتا شهرداری جهت 
حل مشــکل نســبت به تغییر خط پروژه، 
پــس از اخذ مصوبه کمیســیون ماده پنج 
بــه تغییر خط پروژه از مســاحت واقع در 
طــرح از ۷۰۰ مترمربع به ۱۰۸۰ مترمربع 

افزایش و تغییر پیدا کرد.مهاجری تصریح 
کــرد: لذا طی الیحه شــهرداری، اعضای 
شــورای شــهر موافقت کردند تا با عنایت 
به خط پروژه مصوب کمیسیون ماده پنج 
در رابطــه با خیابــان ۱۲ متری عبوری از 
ضلع شمالی امامزاده محمد )ع( نسبت به 
اعطای ۳۸۰مترمربع تراکم تجاری بعنوان 
جبــران غرامت مســاحت ۳۸۰ مترمربع 
ناشــی از تغییر خط پروژه در محل مورد 
توافق شــهرداری کرج بــا اداره کل اوقاف 
اســتان البــرز در اراضــی امامزاده محمد 
)ع( پس از اخذ مصوبه کمیســیون ماده 5 
اقدام نماید.رئیس کمیسیون شهرسازی و 
حقوقی شــورای اسالمی شهر کرج با بیان 
اینکه طرح بازگشایی و تعریض معابر بنا به 
ضروریــات منطقه و با اولویت بندی انجام 
خواهد شــد، ادامه داد: همکاری اهالی هر 
منطقه موجب تسهیل در روند بازگشایی ها 

و رفع مشکالت خواهد شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

با حضور مدیر عامل شرکت فوالد 
خوزستان انجام شد؛

 برگزاری جلســه بررسی روند 
پروژه های فوالد خوزستان

خوزستان / گروه استان ها: جلسه بررسی 
روند پروژه های شرکت فوالد خوزستان با 
حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، محمد 
نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره 
برداری و توســعه، میثم شهنیانی معاون 
برنامه ریــزی و اجــرای پروژه ها و جمعی 
از مدیران شــرکت فوالد خوزستان، بعداز 
ظهر روز دوشــنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ در 
ســالن کنفرانس ساختمان سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.در جلسه 
یاد شده، گزارش وضعیت پیشرفت پروژه 
هــای طرح های توســعه شــرکت فوالد 
خوزســتان در حضور مدیرعامل شرکت 
ارائه شــد. میثم شــهنیانی معاون برنامه 
ریــزی و اجــرای پروژه هــا در گفت و گو 
با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشــت:  
گزارش یاد شــده حاکی از روند افزایشی 
پیشــرفت ماهیانه پروژه هــا و همچنین 
نشــان دهنــده روند کاهشــی میانگین 
انحــراف از برنامه پروژه های اجرایی علی 
رغم افزایش بی ســابقه کمی و کیفی آن 

ها در سال جاری بوده است.

ج عنوان کرد؛ شهردار کر

 تشریح وضعیت 
بزرگراه شمالی 

کرج / اکبرحیدری 
شــهردار کرج با اشــاره به بازدید از پروژه 
بزرگراه شــمالی، گفت: در بازدید از این 
پروژه موضوعات مهمی ازجمله برگزاری 
 B۰ مناقصــه و انعقــاد قــرارداد برای پل
بررســی شد.مصطفی ســعیدی سیرائی 
به همراه اعضای شــورای شــهر، مدیران 
مجموعه مدیریت شــهری و مشــاورین 
پروژه از بزرگراه شــمالی بازدید کرد.وی 
ضمن تشــریح آخریــن وضعیت بزرگراه 
شــمالی، گفت: در این بازدید موضوعات 
مهمــی ازجمله برگزاری مناقصه و انعقاد 
قرارداد برای پل B۰ بررســی شد.شهردار 
کرج با اشــاره بــه اهمیت رفع معارضین 
پــروژه، گفت: همچنیــن راه های تأمین 
منابــع مالی و برگزاری جلســات هفتگی 
)چهارشــنبه ها صبح( برای شتاب گرفتن 
پیشــرفت طــرح بخشــی از موضوعاتی 
بــود که در این بازدید موردبررســی قرار 
گرفت.ســعیدی سیرائی همچنین تأکید 
کرد: قطعاً تالش ما به ســرانجام رساندن 
پروژه های در حال انجام، برای رفاه بیشتر 

شهروندان است.

 بازدید مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی از مرکز 

 مخابرات 
شهرستان خنداب  

مرکزی / گروه اســتان ها: مهندس لطفی 
مدیــر مخابرات منطقــه مرکزی از مرکز 
مخابرات شهرســتان خنــداب بازدید به 
عمــل آورد.در این بازدید،مهندس لطفی 
عالوه بــر دیداروگفتگو با همکاران مرکز 
مخا برات شهرخنداب،از نواحی متقاضی 
واگذاری تلفن ثابت در شــهر خنداب که 
قرار اســت عملیات توســعه شبکه کابل 
انجام شود، بازدید کرد. بر پایه این گزارش  
بازدیــد مهندس لطفــی، از  مراکز تابعه، 
طبق برنامه زمانبنــدی ارتباطات درون 
سازمانی ، بصورت مرتب انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم اظهار 
کرد:

بهره مندی یک هزار و 6۱ واحد 
گاز صنعتی استان ایالم از 

ایالم / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز 
ایــالم گفت: یــک هزار و ۲۶ واحد تولیدی و 
صنعتی در ســطح اســتان، از جمله نواحی و 
شهرک های صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند هستند.عباس شمس اللهی اظهار داشت: 
طی چند ســال  گذشته توسعه گازرسانی به 
صنایع موجب کاهش مصرف ســوخت های 
آالینده مانند گازوییل و مازوت شــده است 
که می تواند تاثیر بســزایی بر بهبود کیفیت 
هوا و کمک به محیط زیســت داشــته باشد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۲ 
واحد صنعتی و تولیدی در ســطح استان به 
شبکه گاز سراسری متصل شده اند که برای 
اجرای گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی 
سال جاری بیش از ۳۰ کیلومتر خطوط تغذیه 
و شبکه اجرا شده است.مدیرعامل شرکت گاز 
ایــالم با بیان اینکه گازرســانی به واحدهای 
صنعتی از اولویت های این شرکت در استان 
محســوب می شود، یادآور شــد: میانگین 
مصرف گاز مصرفی در صنایع اســتان ســال 
گذشــته ۲۲۱ میلیــون متر مکعب بوده که 
برابــر جایگزینی ۲۲۷ میلیون لیتر گازوییل 
مصرفی در صنایع شــده است.شمس اللهی 
با اشــاره به فصل ســرد سال، تاکید کرد: هر 
چنــد تامین گاز بــرای واحدهای صنعتی 
وظیفه این شــرکت اســت اما با این وجود 
نامــه نگاری های الزم به واحدهای صنعتی 
در خصوص برنامه ریزی جهت اســتفاده از 
سوخت دوم واحدهایشان به عمل آمده تا در 
مواقع اضطراری، آنان بتوانند در صورت بروز 
هرحادثه از جمله مواردی چون یخبندان از 
سوخت دوم و ذخیره شده خود استفاده کنند. 
وی با اشــاره به وضعیت گازرسانی روستایی 
در اســتان اضافه کرد: هم اکنون ۹۰ روســتا 
در ســطح استان کار گازرسانی در آنها انجام 
نشــده که از این تعداد، مجوز گازرســانی به 
۴۰ روستای استان اخذ و در مرحله انتخاب 
پیمانکار و فرآیند مناقصه هستند.مدیرعامل 
شــرکت گاز ایالم تاکید کرد: سرانه جمعیت 
بهره مند روستایی استان از نعمت گاز طبیعی 
۹۷ درصد است که با برنامه ریزی های انجام 
شــده و با بهره برداری از ۹ روســتای دیگر تا 
پایان سال جاری تعداد روستاهای برخوردار 
به 5۱۰ روســتا خواهد رسید و کار اجرایی و 
مطالعه چندین روستای دیگر نیز در دستور 
کار قرار دارد.شــمس اللهی اضافه کرد: سال 
گذشــته عملیات گاز رسانی به ۳5 روستا در 
دستور کار این شرکت قرار گرفت که با اتمام 
گازرســانی به این تعداد روستاها برنامه این 
شرکت به طور ۱۰۰ درصدی محقق شد.وی 
در خصوص وضعیت گاز شهری نیز گفت: با 
گازرســانی به شــهر پهله از توابع شهرستان 
مرزی دهلران در ماه گذشته، تمام شهرهای 

این استان از نعمت گاز برخودار شدند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان 
کید کرد؛ تا

 ضرورت ایجاد شهر جدید 
گلستان در استان 

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و 
شهرســازی گلســتان از در نظر گرفتن یک 
محدوده در اســتان برای ایجاد شــهر جدید 
خبرداد و گفت: در مرحله اخذ اســتعالم از 
دستگاه های مرتبط هستیم.حسین محبوبی 
اظهارکرد: در گلســتان برخالف بسیاری از 
اســتان ها، شــهر جدید نداریم و در ســفر 
مدیرعامل شــهرهای جدید به گلســتان، 
چنــد نقطه برای ایجاد شــهر جدید بازدید 
شد.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: 
یکی از نقاط جمعیتی که نیاز به احداث شهر 
جدید دارد، منطقه آزاد اینچه برون است که با 
راه اندازی این منطقه افرادی در آن مشغول 
به فعالیت می شوند و قرار نیست این افراد در 
گرگان، آق قال یا گنبدکاووس ساکن شوند.
وی بیان کرد: بنابراین زمینی به مســاحت 
۲۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی برای ایجاد 
شهر جدید در جوار تاالب آلماگل شناسایی 
شــده که خارج از محدوده های تاالبی است.

محبوبی عنوان کرد: برای ایجاد شــهر جدید 
در این نقطه استعالم های الزم از دستگاه های 
مختلف مانند آب منطقه ای، محیط زیست، 
منابــع طبیعی و غیره اخذ شــده و در حال 
جمع بندی هســتیم و نتیجه آن به شــورای 
برنامه ریزی استان اعالم و سپس به وزارتخانه 
ارســال می شــود.مدیرکل راه و شهرسازی 
گلســتان گفت: در صــورت موافقت اولیه با 
ایجاد شــهر جدید در ایــن نقطه، وزارتخانه 
مشــاور گرفته و مطالعات زیست محیطی، 
پدافند غیرعامل، بحران و غیره را انجام خواهد 
داد.طبق گفته وی این طرح هم اکنون در فاز 
شناخت بوده و تصمیمی در مورد آن گرفته 
نشده است.محبوبی بیان کرد: در حال حاضر 
همین یک نقطه در استان مد نظر بوده و در 
گلستان زمین دولتی با مساحت بیش از ۱۰۰ 

هکتار وجود ندارد.

استانها 6

معاون توانبخشی بهزیستی استان خوزستان:

بیش از ۱95 هزار مددجو تحت پوشش بهزیستی خوزستان هستند
خوزســتان / گــروه اســتانها :معاون 
اســتان  بهزیســتی  توانبخشــی 
خوزســتان گفــت: ۱۹5 هزار و ۳۸۸ 
خانــوار خوزســتانی تحت پوشــش 
بهزیســتی این اســتان هســتند که 
خدمــات و امکانات این ســازمان به 
آنها ارائه می شــود.غالمعلی جعفری 
با اشــاره به اینکه ۶ درصد از معلوالن 
کشور تحت پوشش بهزیستی استان 
خوزســتان هستند، بیان کرد: از ۱۹5 
هــزار و ۳۸۸ خانوار خوزســتانی، ۹۴ 
هــزار و ۱۹۳ خانــوار دارای معلــول 
هســتند.معاون توانبخشی بهزیستی 
استان خوزستان در ادامه افراد دارای 
معلولیت شــدید و خیلی شدید را ۸۴ 
هــزار و 5۲۳ نفر اعــالم کرد و افزود: 
۳5 هــزار و ۱۲۰ نفر جامعه معلوالن 

جســمی – حرکتــی خوزســتان را 
تشــکیل می دهنــد.وی همچنیــن 
جامعه معلوالن ذهنی خوزستان ۲۴ 

هــزار و ۱۳۷ نفــر بیــان کرد و گفت: 
جامعه معلوالن نابینای خوزستان ۱۱ 
هــزار و ۴۲5 نفــر، جامعه افراد دارای 

معلولیت شــنوایی ۱۱ هزار و ۴۰ نفر 
اســت.معاون توانبخشــی بهزیستی 
استان خوزستان با اشاره به اینکه هفت 
هزار و ۳۴5 فرد دارای معلولیت روانی 
تحت پوشــش بهزیســتی این استان 
اســت، افزود: همچنین 5 هزار و ۱۲۶ 
معلــول صوت و گفتار در خوزســتان 
وجــود دارد.جعفری بر ارائه خدمات 
به مددجویان بهزیســتی تاکید کرد 
و گفــت: به جز مســتمری ماهیانه، 
خدمات و امکاناتی نظیر کمک هزینه 
درمان، حق پرستاری افراد داری ضایع 
نخاعی، حق پرستاری افراد معلول در 
خانواده و هزینه مسکن به افراد دارای 
معلولیت شــدید و خیلی شدید ارائه 
می شــود.وی افزود: همچنین هزینه 
ایــاب و ذهاب، وام اشــتغال، هزینه 

دانشــجویی و دانــش آموزی، کمک 
هزینه وســایل توانبخشــی، کاشت 
حلــزون، کمــک هزینــه خدمات 
توانپزشــکی، کمــک هزینــه ارتز و 
پروتز، مراکز آموزشی و حرفه آموزی 
از دیگر خدمات و امکانات ارائه شــده 
بــه معلوالن شــدید و خیلی شــدید 
اســت.معاون توانبخشــی بهزیستی 
اســتان خوزســتان گفت: مناســب 
سازی محیط زندگی، کمک هزینه به 
معلوالن روستایی، معافیت سربازی، 
معافیــت مالیاتی، خدمات ویزیت در 
منزل، طرح توانمندســازی معلوالن 
و کمــک هزینــه بیماران pku دیگر 
خدمات و امکاناتی اســت که توســط 
ســازمان بهزیستی به معلوالن شدید 

و خیلی شدید ارائه می شود.

خبر ویژه

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشاه گفت: در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۱۳۴ هزار و ۶۳۱ تن آسفالت به 
صورت پیمانی و امانی مصرف شده است. فریبرز کرمی گفت: از ابتدای سال جاری 
تا کنون ۱۳۴ هزار و ۶۳۱ تن آســفالت به صورت پیمانی و امانی مصرف شــده 
است.وی گفت: عملیات روکش آسفالت با توجه به خرابی رویه های آسفالت و 
اولویــت بنــدی محورهای مواصالتی انجام می گیرد.کرمی افزود: ۱۳۲ کیلومتر 
عملیات چاله پرکنی، لکه گیری و روکش آســفالت رگالژی موضعه ای بصورت 

امانی انجام شــده اســت.وی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 5۶ کیلومتر 
عملیات لکه گیری و آسفالت، پنج کیلومتر شانه سازی آسفالتی، 5۹ هزار و ۷۳۲ 
متر درزگیری پلیمری و ۱۳۲ کیلومتر چاله پرکنی، لکه گیری و روکش آسفالت 
موضعه ای در سطح راه های این استان انجام شده است.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه گفت: حجم باالی حمل و نقل کاالی معدنی 
مصالــح ســاختمانی و وجود اضافه تناژ نــاوگان باعث تخریب بی رویه راه ها به 

ویژه در جاده های منتهی به معادن استان شده است.

مدیر کل راهداری استان کرمانشاه خبر داد؛

کرمانشاه  مصرف بیش از ۱3۴ هزار تن آسفالت در راه های استان 

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 
 در استانهای کشور 

سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312
66915268
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ویژه از آموزش

كوتاه از محیط زیست

کشور؛ رعایت ۴9درصدی پروتکل های ضدکرونا در 

میکرون« و مردمی که »ماسک« نمی زنند
ُ
مهلکه »ا

با وجود خطر »اُمیکرون« و روند افزایشی 
انتشــار این ســویه از ویروس کرونا در 
کشور، اما همچنان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در کشور کمتر از 5۰ درصد 
است و در چنین شرایطی، طبق آخرین 
آمارها، میانگین اســتفاده از ماسک در 
اماکن عمومی استان های کشور ۴۹.۱۷ 
درصد است؛ به این ترتیب بیش از نیمی از 
جمعیت کشور در اماکن عمومی ماسک 
نمی زننــد و به اذعــان متخصصان امر، 
همیــن عادی انگاری ها و البته جمعیت 
واکسن نزده می توانند عاملی باشند برای 
بروز پیک ششــم کرونا و این بار با سویه 

»اُمیکرون«...

 پیک ُامیکرون در ایران 
تا چند هفته آتی 

دکتــر حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته 
علمی کشــوری کووید۱۹ در حاشــیه 
جلســه کمیته علمی کشــوری کرونا با 
اشــاره به مصوبات این جلسه، گفت: در 
این جلســه درباره بحث واکسیناسیون 
و تست های تشــخیصی بود. همچنین 
آخریــن اطالعاتی کــه درباره امیکرون 
وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت. باید 
توجه کرد که باتوجه به شیوع امیکرون در 
کشورهای جهان و در کشورهای اطراف 
مــا از جملــه در بحرین و کویت، به نظر 
می رسد که ما در چند هفته آینده شاهد 
پیکــی از امیکرون باشــیم.وی افزود: بر 
همین اســاس باتوجه به بحث امیکرون 
که در کشــور وجود دارد و در چند هفته 
آتی شاهد پیک جدیدی هستیم، توصیه 
اعضای کمیته به صورت مصوب این بود 
که حتما بر تزریق دز سوم تاکید شود و 
ایــن اقدام صورت گیرد. باتوجه به اینکه 
اکنون حدود ۹ میلیون نفر در کشــور ما 
دز ســوم را تزریق کردند، نیاز اســت که 
۴۰ تــا 5۰ میلیون نفر دیگر وارد تزریق 
دز ســوم شوند و حتما دز سوم را تزریق 

کنند.جماعتــی ادامه داد: همچنین بر 
روی واکسیناســیون در افراد تا ۱۸ سال 
تاکید شــد، افرادی کــه دو دز را تزریق 
کردند، حتما دز سوم را در افراد ۱۲ تا ۱۸ 
سال تزریق کنند. باتوجه به اینکه شیوع 
امیکرون در افراد جوان تر بیشــتر است. 
بنابراین واکسیناســیون آن ها از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

کسیناسیون سنین 5 تا ۱۱ سال لزوم وا
وی گفــت: در عین حال در این جلســه 
بر واکسیناســیون ســنین 5 تا ۱۱ سال 
هم تاکید شد. مجددا موضوع در کمیته 
علمی بررســی شد و لزوم واکسیناسیون 
در کــودکان 5 تــا ۱۱ ســال بــه چند 
دلیل مشــخص شــد؛ یکــی اینکه در 
دنیا واکسیناســیون علیــه کرونا را روی 
این ســنین انجام دادنــد، همچنین بر 
اســاس مطالعات کارایی واکسیناسیون 
در این ســنین و ضرورت آن مشــخص 
شــده و عوارض بســیار کمی هم داشته 
اســت. بنابراین باتوجه به اینکه عوارض 
جدی نداشــته، به نظر می رســد که این 

واکسیناســیون می تواند موثر باشد. وی 
گفت: نکته دیگر این است که باتوجه به 
اینکه حدود ۱۰ درصد جامعه ما در سن 
5 تا ۱۱ سال هستند، خود واکسیناسیون 
این افراد می تواند از ایجاد پیک و چرخش 
ویــروس در جامعه جلوگیری کند. نکته 
دیگر هم این اســت که باتوجه به اینکه 
بحث بازگشــایی مدارس مطرح اســت، 
بنابرایــن انجام واکسیناســیون یکی از 
ضرورت هایی اســت که حتما باید انجام 
شود. باتوجه به اینکه اگر مدارس باز شده 
اما کودکان واکســینه نباشند، باتوجه به 
اوج امیکرونی که در سنین کودکان بیشتر 
دیده می شود، می تواند خودش یک بحث 
بسیار موثری را به وجود آورد که باعث به 
وجود آمدن بیماری در بین اطفال باشد. 
جماعتی گفت: مطالعات کشورهای دیگر 
هم نشان داده که اطفال حدود ۳۰ درصد 
بر اثر امیکرون گرفتار شــدند و یک سوم 
این ها در بیمارســتان ها بستری شدند. 
باتوجه به محدودیت تخت های ای سی یو 
در کشور ما برای اطفال، این موضوع یکی 
از مواردی است که اگر مدارس باز شوند 

اما واکســن در این سنین تزریق نشود و 
ایــن افراد گرفتار شــده و خدایی نکرده 
نیاز به ای ســی یو داشــته باشند، در کل 
کشور می تواند یک بحران را ایجاد کند. 
به همین دلیل ضرورت واکسیناســیون 
5 تا ۱۱ ســال باز هم مورد تاکید کمیته 
علمــی قرار گرفت. وی گفت: نکته دیگر 
این است که باتوجه به اینکه امیکرون در 
کشورمان تقریبا دارد شیوع پیدا می کند 
و در دو تا سه هفته آینده به احتمال زیاد 
به پیک خودش می رســد، کمیته علمی 
در نظر گرفت که حتما بحث بازگشــایی 
مدارس و دانشــگاه ها بــه تعویق بیفتد 
و این بازگشــایی انجام نشــود تا دو سه 
هفته آینده مشــخص شود که در کجای 
کار هستیم. پیش بینی های متخصصین 
اپیدمیولــوژی و آمــار و اعضای کمیته 
علمی این اســت که طی دو ســه هفته 
آینده با پیک امیکرون در کشــور مواجه 
خواهیم شــد. بنابراین به نظر نمیرســد 
که بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها کار 
معقولی باشــد. بایــد احتیاطات  الزم را 

داشته باشیم. 

فاصله تزریق دز دوم و سوم 
کسن ها، یک ماه شود وا

دکتر پیام طبرسی، عضو کمیته علمی 
کشــوری مبارزه با کرونا در حاشــیه 
جلســه کمیته علمی کشــوری کرونا، 
گفت: مــا در کمیته علمی تصمیمات 
علمــی را گرفتــه و ســتاد ملی برای 
اجــرای آنها تصمیم گیــری می کند. 
واقعیــت این اســت که خطر امیکرون 
بیــخ گوش ماســت. در کشــورهای 
اروپایی، امریکایی، کشــورهای اطراف 
مــا مانند بحرین، کویت و.. . که گزارش 
شــده تعداد موارد بــاالی ۹۰ درصد 
نســبت به چند مدت قبل افزایش پیدا 
کرده اســت که نشان می دهد افزایش 
امیکرون به ما نزدیک است. وی افزود: 
گزارشات در خود ایران و در مواردی که 
تست شده  متاسفانه آمار امیکرون در 
تست های انجام شده، رو به افزایش بوده 
و باتوجه به خصوصیات این ویروس که 
اگر شــروع به افزایش کند، مواردش به 
صــورت تصاعدی باال می رود، بنابرای 
طی دو تا ســه هفته آینده ممکن است 
کــه با پیکی مواجه شــویم. وی گفت: 
برای اینکه کمتر دچار مشــکل شویم، 
ســه نکته عمده دارد؛ اول تاکید مجدد 
بر رعایت پروتکل های پیشگیرانه مانند 
استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری 
فیزیکــی و... که می تواند به جلوگیری 
از گســترش بیمــاری کمک کند. دوم 
تزریق دز ســوم واکســن است، اکنون 
بیــن افرادی که دو دز یا یک دز تزریق 
کرند با کسانی که دز سوم تزریق کردند، 
فاصلــه زیادی داریم. به طوری که ۱۰ 
میلیون نفر دز ســوم را تزریق کردند و 
۴۰ تا 5۰ میلیون دز عقبیم. در کمیته 
علمی بحث شد که اگر امکان پذیر باشد، 
ما فاصله بین دز دوم و ســوم را کاهش 
دهیم و به یک ماه برسانیم تا افراد زودتر 
بتوانند دز سوم را تزریق کنند. زیرا شاید 
فرصتی تا موج امیکرون نداشته باشیم. 

7جامعه
خبر ویژه

رئیس صندوق رفاه دانشــجویان دانشــگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه 
سقف و مدت بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه کمک هزینه شهریه 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق 
دو بانک قرض الحســنه طرف قرار داد دانشــگاه افزایش یافته اســت، 
گفت: دانشــجویان می توانند از ابتدای نیمســال دوم سال تحصیلی 
تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در مقطــع کاردانی تا ســقف ۱۰۰ میلیون 
ریال با بازپرداخت ۲۴ ماهه، کارشناســی تا ســقف ۱5۰ میلیون ریال 
با بازپرداخت ۳۶ ماهه، کارشناسی ارشد تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با 
بازپرداخت ۳۶ ماهه، دکتری تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت 

۳۶ ماهه و با نرخ کارمزد ۲ الی ۳ درصد از تســهیالت قرض الحســنه 
دانشجویی بهره مند شوند.سید هادی سید فضلی با بیان اینکه تمامی 
تســهیالت با هزینه متقاضی مشــمول بیمه عمر مانده بدهکار خواهد 
بود، اظهار داشــت: افزایش تســهیالت فوق صرفاً به دلیل ایجاد امکان 
پوشش کامل شهریه بوده، تا دانشجویان بدون دغدغه برای پرداخت 
شــهریه بــا آرامش خاطر به تحصیالت تکمیلــی بپردازند.وی افزود: 
تمامی فرآیندهای مربوط به اخذ تسهیالت بانکی به صورت مکانیزه و 
غیرحضوری در بستر وب و از طریق سامانه آموزشی دانشگاه و سامانه 

ساجد به آدرس https://.sajed.iau.ir انجام می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد خبر داد؛    

افزایش سقف و مدت بازپرداخت تسهیالت دانشجویی دانشگاه آزاد

خبر ویژه
 معاون محیط زیست طبیعی 

کید کرد؛ سازمان محیط زیست تا

وضعیت به شدت بحرانی 
یوزپلنگ آسیایی

معــاون محیط زیســت طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیطزیست 
با تاکید بر اینکه وضعیت یوزپلنگ های 
ایرانی بحرانی اســت، گفت: سرشماری 
ها نشــان می دهد ۱۲ قالده یوزپلنگ 
در زیســتگاه ها وجــود دارد که از این 
تعداد فقط ۳ قالده ماده است.حســین 
اکبــری افزود: در زمینه جمعیت گونه 
های جانوری آنهایی که بالغ هســتند 
را جمعیــت واقعــی می دانیم از این رو 
سرشماری ها نشان می دهد که جمعیت 
یوزپنلگ های ایرانی در شرایط بحرانی 
قرار دارد و این یکی از دغدغه های اصلی 
ما در ســازمان حفاظت محیطزیســت 
اســت.وی اظهارداشت: البته اقداماتی 
ماننــد ایمن ســازی جــاده و کاهش 
ســرعت خودروها در نزدیک زیستگاه 
هــای یوزپلنگ انجام شــده اما کافی 
نیســت ، یوز گونه خاصی است و دارای 
زیســتگاه وســیعی است عالوه بر اینها 
این گونه با مشــکالت درون جمعیتی 
هم مواجه اســت یعنی اگر در بهترین 
شرایط هم باشد اما باز به سمت انقراض 
می رود که برای این مســاله طرحی را 
تهیه کردیم اما نتوانســتیم برای اجرای 
یک سری از اقدامات اعتبار بگیریم.وی 
گفت: مهمترین نگرانی و دغدغه ما نبود 
اعتبار است پول می دهند اما کم است، 
۱۰ ماه از سال گذشته اما هنوز نقدینگی 
نداشــتیم به رغم پیگیری های سازمان 
هنــوز رقمی نداده اند.وی افزود: جامعه 
علمی و دوســتداران محیط زیســت 
انتظار دارند که ســازمان محیط زیست 
رفتار ایده آلی برای حیوانات چه از نظر 
درمان و چه انتقال انجام دهد که تمام 
اینها به اعتبار نیاز دارد که امیدوارم این 

مساله حل شود.

معاون دفتر مدیریت زیستگاه ها 
سازمان محیط زیست خبر داد؛

تفاهم با سازمان جنگل ها 
برای مدیریت چرای دام

معاون دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور 
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: اجرای طرح های توســعه ای باید 
بــا درنظــر گرفتن آمایش ســرزمین 
باشــد.علی بالی درباره سیاست محیط 
زیســت درباره طبیعت گردی به عنوان 
بهره برداری پایدار گفت:  در مناطقی که 
ویژگی های اکولوژیک اجازه بدهد باید 
گردشگری پایدار را توسعه بدهیم. برنامه 
ســازمان  محیط زیست توسعه اقتصاد 
گردشگری در محیط زیست است.وی 
درباره مدیریت مناطق حفاظت شــده 
اظهار کرد: مجوز دام برای همه کسانی 
که تایید شــون،  صادر می شــود البته 
ســازمان محیط زیســت برای صدور 
مجوزها نقش اساســی ندارد. در برخی 
موارد با همکاری ســازمان مناطقی در 
نظر گرفته شده تا ورود دام و احشام به 
آن ممنوع شود و محیط بانان ما موظف 

هستند با متخلفان برخورد کنند.

ورود سامانه بارشی جدید 
کشور به 

رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: 
بر اســاس تحلیل آخرین نقشــه های 
بیش بینی هواشناسی طی امروز و فردا 
در غالب نقاط کشــور جوی پایدار و در 
شــهرهای صنعتــی و پرتردد، افزایش 
غلظــت آالینده هــا و کاهش کیفیت 
هوا پیش بینی می شود.صادق ضیائیان 
افــزود: از بعــداز ظهر امروز دوشــنبه 
)۲۰دی ماه( با ورود ســامانه بارشی، در 
نواحی غرب و شمال غرب افزایش ابر و 
به تدریج بارش باران وبرف، گاهی وقوع 
رعد و برق و وزش باد انتظار می رود.این 
شــرایط تا پیش از ظهر ســه شنبه)۲۱ 
دی مــاه( در این نواحی و بخش هایی از 
جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی 
ادامــه دارد. وی ادامه داد:  از اواخر وقت 
چهارشنبه )۲۲ دی ماه( و طی روز پنج 
شنبه )۲۳ دی ماه( با ورود سامانه بارشی 
دیگــر در نیمه غربی کشــور، ارتفاعات 
زاگــرس مرکزی ارتفاعات و دامنه های 
جنوبــی البرز بــارش باران و برف، رعد 
و برق و وزش باد شــدید موقت انتظار 

می رود.

وزیر آموزش و پرورش:

اصل تنوع مدارس بد نیست 
کیفیت مدارس  اما باید 

دولتی را باال برد 
وزیــر آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از 
مســائل آموزش و پرورش ما این است که 
جهت گیری ها بــا تغییر دولت ها چرخش 
۱۸۰ درجه ای انجام می دهد و این پرسش 
کــه »نظر دولت ســیزدهم دربــاره تعدد 
مدارس چیســت؟«، از اســاس پرســش 
خوبــی نیســت و نتیجه آن می شــود که 
شــما از وزیر دولت بعد، مثاًل ســؤال کنید: 
»نظــر دولت چهاردم درباره تعدد مدارس 
چیســت؟« خب، بدین صورت باید هر ۴ 
ســال یا ۸ ســال یک بار سیاست ها نسبت 
بــه تعدد مــدارس تغییر کند.پس چه باید 
کرد؟ پاســخ روشن اســت.ما دارای اسناد 
باالدســتی مانند سیاست های کلی ابالغی 
مقــام معظم رهبری در آموزش و پرورش 
و ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
هستیم که جهت های کلی را مشخص کرده 
است و مرجع سیاست گذاری اجرایی برای 
تفسیر و اجرایی سازی این اسناد نیز شورای 
عالی آموزش و پرورش است.یوســف نوری 
یادآور شد: تصمیم  گیری در مواردی مانند 
تنوع مدارس بر عهدۀ شورای عالی آموزش 
و پرورش اســت و این سیاســت ها نباید با 
تغییر دولت ها و تغییر وزرا تغییر کنند.وی 
همچنین گفت: زمینه ســازی برای »رشد 
و شــکوفایی استعدادهای دانش آموزان بر 
پایــه تنوع اســتعدادها و توانمندی های 
جامعــه نخبگانی« موضوع بســیارمهمی 
اســت که در چشــم انداز »سند راهبردی 
کشــور در امور نخبگان« مورد توجه قرار 
گرفته اســت.وی افزود: با تعمق در فلسفه 
پذیـرش تفاوت های فردی می توان گفت 
که کشـــف و هدایت استعدادهای متنوع 
فطری و پاســخگویی بــه نیازها، عالیق و 
رغبــت دانش آموزان در راســتای مصالح 
و چارچــوب معیارهای نظام اســالمی از 
جمله وظایفی هســتند که باید در برنامه 
ریزی های آموزشــی با دقت و حساســیت 
مدنظر قــرار گیرند.نوری افــزود: ماده ۴ 
»کلیات نظام تربیت اســتعدادهای برتر در 
آموزش و پرورش« مصوب نهصد و ســی و 
دومین )۹۳۲( جلسه شورای عالی آموزش و 
پرورش با توجه به همین امر، هر دو رویکرد: 
الف: ارائه خدمات آموزشی و پرورشی ویژه، 
ناظر بر تنوع بخشــی به برنامه های درسی 
به شــیوه تلفیقی )عدم جداسازی( با نگاه 
گسترش یابنده و حداکثری و ب: استمرار 
ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش 
آموزان در مدارس استعدادهای درخشان، 
به شــیوه تفکیکی )جداسازی( با رویکرد 
اصالحی و حداقلی را مورد توجه قرار داده 
اســت.وی یادآور شد: اینکه با برنامه ریزی 
درســت و هدف گــذاری منطقی و تأمین 
و تخصیــص منابع الزم، بتوانیم و بشــود 
ابرسیســتم آموزش و پرورش کشــور را به 
درجه ای از توســعه و بالندگی برسانیم که 
قادر باشــد ، خدمات مربوطه را ارائه دهد، 
اتفاق مبارکی است.نوری خاطرنشان کرد: 
چالش آنجاســت که در حال حاضر بنا به 
دالیل روشن، در بخشی از مدارس ناکارآمد 
عمل می شود و در واقع شاید صورت مساله 
درست، تنوع مدارس نباشد! صورت مساله  
درست، بحث ضرورت تالش در مسیر ارتقاء 
کیفیت در مدارس دولتی است و این مهم، 
دربرگیرنده الزاماتی نظیر رسیدگی کافی 
به عناصر شــکل دهنده فرآیند یاددهی-

یادگیری دانش آموزان است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

 دولت باید برای حفظ 
کشور  و برگرداندن نخبگان به 

کند برنامه ریزی 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در مــورد حفــظ نخبگان کشــور، گفت: 
سرمایه های انســانی مهم ترین دارایی هر 
کشور هستند و ضرورت دارد که برای صیانت 
از آنها برنامه ریزی شــده و از ظرفیتشان به 
بهترین شــکل استفاده شود. فرهاد بشیری 
افزود: ما باید بپذیریم که حفظ نخبگان نیاز 
به ایجاد شرایطی دارد که آنها انگیزه خدمت 
در کشور را داشته باشند و این در حالیست 
که یک کم کاری هایی را در این حوزه شاهد 
هســتیم.آنچه مسلم است باید برای حفظ 
و اســتفاده از ظرفیت نخبگان کشور تدبیر 
اساســی اندیشیده شــود تا این نیروهای 
ارزشمند دلیلی برای مهاجرت نداشته باشند 
کــه برای تحقق این امر نیز باید از تخصص 
این افراد در اداره بخش های مختلف استفاده 
شود یا سرمایه الزم در اختیارشان بگذاریم تا 
در حوزه کارآفرینی فعالیت کنند.وی افزود: 
هم اکنون دولت باید شرایطی را فراهم کند 
کــه هم نخبگان موجود و هم نخبگانی که 
مهاجــرت کرده اند، انگیزه حضور و فعالیت 

در کشور را داشته باشند.

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور :

کاهش ترافیک نقش دارند؟ اپلیکیشن های مسیریاب چقدر در 
رئیــس مرکز اطالع رســانی پلیــس راهور تهران 
بــزرگ درباره اپلیکیشــن های مســیریاب اظهار 
کرد: تهران بیش از هشــت میلیون وســیله نقلیه 
و جمعیت ۱۳ میلیونی شــناور دارد که با توجه به 
تــردد روزانه زیــاد، مدیریت کالن و خاص خود را 
می طلبد. سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: پلیس 
راهنمایــی و رانندگی با رصد ۲۴ ســاعته خود در 
معابــر، وضعیت را بــا دوربین ها و حضور فیزیکی 
کنترل می کند و تمام سعی ما این است که بتوانیم 

بار ترافیکی را به بهترین نحو مدیریت و کنترل کنیم. 
به گفته سرهنگ شریفی، پلیس با اجرای طرح ها 
و به حداقل رســاندن ســاعت ها و زمان تصادفات، 
ســعی در رفــع گره های ترافیکی بــا جابه جایی 
وسایل نقلیه دارد، این روزها شاهد اجرای طرحی 
در بزرگراه ها هستید که خودروهایی که قصد خروج 
دارند پلیس با استقرار در آنجا این خودروهایی که 
تخلف می کنند را اعمال قانون می کند و اجازه ورود 
نمی دهد و جریمه هم در نظر می گیریم. رئیس مرکز 

اطالع رســانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه 
اظهــار کــرد: یکی از کارهایی که پلیس انجام داده 
همکاری با اپلیکیشن های داخلی است و بسیاری از 
مردم از آن ها استفاده می کنند، ما آخرین وضعیت 
ترافیکــی را در خدمت این برنامه ها قرار می دهیم 
و آنهــا هــم خدمات خــود را ارائه می کنند در این 
اپلیکیشــن ها تمامی جزییات نشــان داده خواهد 
شــد که مردم زمان کمتری در ترافیک بگذرانند 
همچنین با رعایت قوانین سعی کنیم نظم بیشتری 

به جریان ترافیکی بدهیم تا سریعتر به مقصد برسیم. 
الزم به ذکر است که پیش از این، سردار محمدحسین 
حمیــدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته بود 
که حل شدن ترافیک تهران به این معنا است که با 
مدیریت صحیح ســاعت پیک ترافیک کم تر شود و 
اگر وضع همین باشد و تصمیم جدی گرفته نشود، 
همچنیــن روز بــه روز خودروها افزایش پیدا کنند و 
شاهد اتفاقات مثبت در حمل و نقل عمومی نخواهیم 

بود و این مشکل حل نخواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت:

مرزهای زمینی عراق به روی زائران ایرانی باز می شود
رییس ســازمان حج و زیارت از اعزام زمینی زائران عتبات عالیات از 
اول ماه رجب )۱۴بهمن ماه جاری( خبر داد و گفت: به رغم پیگیری 
های مســئوالن این ســازمان و توافق اولیه طرف های ایرانی و عراقی، 
با اعالم موافقت رســمی دولت عراق اعزام کاروان های زمینی عتبات 

عالیات بزودی آغاز خواهد شد. 
علیرضا رشیدیان با تاکید بر اینکه بر مبنای توافق طرفین روزانه 5۰۰ 
نفر از عاشقان زیارت خاندان عصمت و طهارت به عراق اعزام خواهند 
شد، اظهار داشت: برای گرفتن قول مساعد مسئوالن عراقی مبنی بر 
بازگشــایی مرزهای زمینی برای اعزام زائران ایرانی، سفیر جمهوری 

اسالمی ایران در عراق و همکاران سازمان حج در دو کشور زحمات 
زیادی را متحمل شدند که جای قدردانی دارد. وی با بیان اینکه پس 
از اعالم موافقت رســمی دولت عراق برای بازگشایی مرزهای زمینی 
احتمــال افزایــش اعزام زائران با یکهــزار نفر نیز وجود دارد، تصریح 
کرد: در نشســت های به انجام رســیده با مسئوالن عراقی اعالم شده 
همچنــان که زائران عراقــی از طریق مرزهای زمینی وارد ایران می 
شــوند ترتیبی اتخاذ شــود تا زائران ایرانی نیز وارد عراق شوند که در 
این زمینه توافق های خوبی به دســت آمده اســت. رشیدیان با بیان 
این مسئوالن عراقی هم اکنون به صورت غیر رسمی وعده بازگشایی 

مرزهای زمینی را داده اند، افزود: با توجه به موافقت مسئوالن عراق 
مرز مهران برای اعزام زائران در نظر گرفته شده اما با توجه به امکانات 
موجود در قصرشــیرین برای اســتقراز زائران به دنبال بازگشایی این 
مرز و مرز شــلمچه نیز هســتیم.رییس سازمان حج و زیارت با تاکید 
بر اینکه پس از بازگشــایی تمامی مرزهای زمینی زائران اعزامی به 
صورت تقسیم بندی شده بنا بر امکانات موجود هر مرز اعزام خواهند 
شد، ادامه داد: در نشست های انجام گرفته تاکید ما بر اعزام زائران از 
چهار مرز زمینی قصرشیرین، شلمچه، چذابه و مهران بوده و همچنان 

پیگیر آن هستیم.
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روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

در نظــر دارد انجــام پــروژه اجرایــی عملیــات مکانیکــی مطالعــات تفصیلــی اجرایــی آبخیــزداری 1-حوضــه آبخیــز توابــاد شهرســتان آوج 2- حوضــه آبخیــز شــهرباز-قانقانلو شهرســتان آوج 3-حوضــه آبخیــز پــروان شهرســتان آوج 4- حوضــه آبخیــز شــهید آبــاد شهرســتان آوج 5-حوضــه ســاج-گنبدک شهرســتان 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 پیمانــکاران بایــد 1- رشــته کشــاورزی و منابــع طبیعی)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-پیمانــکاران 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 هــای 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 اینترنتــی 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 را در 
یک پاکت سربســته الک ومهر شــده دبیرخانه این اداره کل واقع در قزوین : خیابان  نواب شــمالی- مجتمع ادارات کدپســتی15136- 34199  تحویل نمایند. )بازگشــایی 

پیشــنهادات 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

گابیونی)تور سنگی(  ۱8۰۰  مترمکعباجــرای پروژه های مکانیکی۱ حوضه آبخیز توابادبند 
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

اجــرای پروژه های مکانیکی2
گابیونی)تور سنگی(  7۰۰  مترمکعب بند 

بند سنگ-مالتی ۱۰۰۰  مترمکعب
بند خشکه چین 2۰۰ متر مکعب

حوضه آبخیز شهرباز-قانقانلو
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

گابیونی)تور سنگی(  ۱57۰  مترمکعباجــرای پروژه های مکانیکی3 بند 
بند خشکه چین 23۰ متر مکعب

حوضه آبخیز پروان
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

گابیونی)تور سنگی(  ۱6۰۰  مترمکعباجــرای پروژه های مکانیکی۴ حوضه آبخیز شهید آبادبند 
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

گابیونی)تور سنگی(  23۰۰  مترمکعباجــرای پروژه های مکانیکی5 بند 
بند خشکه چین 35۰ متر مکعب

گیر-جوتان قا حوضه آبخیز آ
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان البرز- قزوین

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

توضیحاتبرآوردمدت زمان اجراءمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

اجــرای پروژه های مکانیکی6
گابیونی)تور سنگی(  95۰  مترمکعب بند 

بند سنگ-مالتی ۱7۰۰  مترمکعب
بند خشکه چین 2۰۰ متر مکعب

حوضه آبخیز پلنگه
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان قزوین

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

گابیونی)تور سنگی(  ۱۰۴۰  مترمکعباجــرای پروژه های مکانیکی7 بند 
بند سنگ-مالتی ۱2۰۰  مترمکعب

حوضه آبخیز ماهین
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان قزوین

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

اجــرای پروژه های مکانیکی8
گابیونی)تور سنگی(  ۱73۰  مترمکعب بند 

بند سنگ-مالتی 55۰  مترمکعب
بند خشکه چین 35۰ متر مکعب

حوضه آبخیز سینک-شیزند
کستان برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان تا

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

اجــرای پروژه های مکانیکی9
گابیونی)تور سنگی(  ۱۴85  مترمکعب بند 

بند سنگ-مالتی ۴۱۰  مترمکعب
بند خشکه چین 5۰۰ متر مکعب

حوضه آبخیز مرادبیگلو
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماهشهرستان بوئین زهرا

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

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

کستان شهرستان تا
برمبنای فهرست بهای منابع 5 ماه

طبیعی وآبخیزداری۱۴۰۰

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

 نوبت دوم

 بازی با مرگ
کترین غار ایران   در خطرنا

در عمق یکی از کوه های اســتان کرمانشاه غاری 
قرار دارد که به خطرناک ترین غار ایران شــهره 
است. در اینجا کوهی بلند، غاری را در خود پنهان 
کرده که عمیق ترین ترین غار ایران است و مسیر 
سختش از آن غاری متفاوت ساخته که رفتن به 
داخلش دل شــیر می خواهد. روزگاری این غار 
بــزرگ ترین غار عمودی دنیا بود اما با گذشــت 
زمان غارهای بزرگ تر دیگری هم در جهان کشف 
شدند. این غار از آن غارهای معمولی نیست، اینجا 
غاری سرد و عمودی است و باید قبل از رسیدن به 
دهانــه ورودی اش، کوه را تا ارتفاع ۳۰5۰ متری 

باال بروید. 
در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه، کوه پراو 
در میان دو کوه طاق بستان و بیستون، غار عمیق 

پراو را در دل خود جای داده است.
کوه پراو ۳۳5۷ متر ارتفاع دارد و غار در ارتفاع 
۳۰5۰ متری آن است، غار پراو ۱۴5۴ متر طول 
و ۷5۱ متر عمق دارد و در نقاط مختلفش ۲۶ 
حلقه چاه قرار گرفته که عمیق ترین آن ها چاه 
شــماره ۱۶ با ۴۲ متر عمق اســت. در این غار، 
آبی جاری است که از ذوب شدن یخچال های 
زیرزمینی غار پراو جریان یافته است، پس بی 
دلیل نیســت که اســم این غار را پراو به معنی 
پرآب گذاشته اند. وجود این آب و ارتفاع بلند 
این غار باعث شده که هوای غار به شدت سرد 
باشد و دمایی بین ۱ تا ۳ درجه سانتیگراد داشته 
باشــد پس اگر غارنوردی حرفه ای هســتید و 
دلتان ماجراجویی می خواهد برای کشف این 
غار ماه های بهار و تابســتان را انتخاب کنید 
چون در ماه های پاییز و زمســتان سردی هوا 

ورود به آن را غیرممکن می کند.
حدود ۴۶ سال از زمان کشف این غار می گذرد، 
اولین بار در سال ۱۳5۰ بود که یک گروه غارنورد 
انگلیســی به عمق ۷5۰ متری این غار رفتند و 
آن را کشــف کردند.  یک سال بعد طمع دست 
یافتن به رکورد جهانی باعث شد که دوباره یک 
تیم غارنورد انگلیســی راهی این غار شــوند تا 
پیشــروی بیشتری را در اعماق این غار به ثبت 
برسانند. این گروه ۱۶ نفره در عمق ۷5۱ متری 
به حوضچه ای گلی به طول 5۰ متر برخوردند 
که ادامه پیشــروی را برایشــان غیرممکن می 
کرد، با اینکه امید زیادی به گســترش این غار 
می رفت اما از نظر آن ها غار به نقطه پایان خود 
رســید بود. سه سال بعد، تیمی لهستانی هم از 
غــار دیــدن کردند و مهر تاییدی زدند بر اینکه 
اینجا واقعا پایان این غار اســت. بعدها با رفتن 
غواصی به داخل این آبگیر مشخص شد که عمق 
این حوضچه سه متر است و راه به جایی ندارد.

گردشگری

محققان می گویند ممکن است تا پاییز سال آینده برای اکثر افراد به 
دلیل احتمال کاهش ایمنی، چهارمین واکسن کرونا مورد نیاز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محققان معتقدند اثربخشی دوز بوستر 
واکسن کووید احتماالً در طی چند ماه کاهش می یابد، مشابه آنچه 

که در دو دوز اول اتفاق افتاد.
استفان بانسل، سرپرست یک تیم تحقیقاتی گفت: ما معتقدیم که 
در پاییز سال ۲۰۲۲ و بعد از آن به دوز تقویتی نیاز خواهیم داشت.

داده های اولیه یک مطالعه نشــان داده اســت که تزریق واکســن 
تقویتــی کوویــد 5۰ میکروگرمی مجاز فعلــی، آنتی بادی هایی را 

کــه عفونت اومیکــرون را مهار می کنند ۳۷ برابر افزایش می دهد. 
حال دوز تقویت کننده ۱۰۰ میکروگرمی این آنتی بادی ها را ۸۳ 

برابر افزایش داد.
همچنین این مطالعه نشان داد که قدرت تزریق دوز بوستر پس از 
حدود چهار هفته شروع به کاهش می کند. دوز های تقویت کننده 
55 تا ۷۰ درصد در پیشگیری از عفونت در هفته های پنجم تا نهم 
و ۴۰ تا 5۰ درصد ۱۰ هفته پس از دریافت واکســن مؤثر هســتند. 
همچنیــن دبیر کمیته تشــخیص و درمــان کمیته علمی کرونا از 
پیشــنهاد این کمیته برای کاهش فاصله تزریق دوز دوم و ســوم 

واکسن کرونا به یک ماه خبر داد.
 پیام طبرسی گفت: پیشنهاد کمیته علمی کرونا برای کاهش فاصله 
بین دریافت دوز دوم و ســوم واکســن کرونا به این دلیل اســت که 
شــاید فرصتی تا بروز موج شــیوع امیکرون نداشته باشیم. تا کنون 
حدود 5۰۰ مورد مبتال به امیکرون در کشــور شناســایی شده اند 
و خطر بروز پیک همه گیری این ســویه در ســه هفته آینده وجود 
دارد. اعضای کمیته علمی کرونا بر رعایت نکات پیشــگیرانه مانند 
اســتفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری فیزیکی برای جلوگیری 

از گسترش امیکرون تاکید کردند.

ضرورت تزریق دوز چهارم واکسن کرونا در پاییز آینده

دریچه علم

معاون وزیر 
رفاه خط 

فقر را پایین 
كشید!

معاون رفاه اجتماعی 
وزیر رفاه در برنامه 

زنده تلویزیونی 
گفته كه میانگین 

خط فقر در كشور 
برای خانواده 4 

نفره حدود 4 
میلیون تومان و 

برای شهر تهران 
كمی بیشتر نزدیک 

5 میلیون است. 
اظهارنظر عجیبی كه 

سوژه كارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

كارتون 

 به تماشای 
»هزار توی صدا« بروید

فیلم مستند »هزار توی صدا« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی محمد حاتمی ،روز سه شنبه ۲۱ 
دی ماه ســاعت ۱۶ در سالن سینما تک موزه 

هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.
 فیلم مستند »هزار توی صدا« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی محمد حاتمی با نگاهی به شاخه 
ای از موســیقی با محوریت گیتار الکتریک  در 
ایران و با حضور »تایماز « و برخی از نوازندگان  
،آهنگســازان  و پژوهش گر ان موسیقی ، روز 
سه شنبه ۲۱ دیماه  ساعت ۱۶ در سالن سینما 
تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در 
می آید.بعد از نمایش فیلم، جلســه پرسش و 
پاســخ برگزار می شــود.ورود  برای عموم آزاد 

است.

کتیبه ساسانی  کشف 
 در مرودشت

مدیــر پایــگاه جهانی تخت جمشــید گفت: 
»کتیبه ای مربوط به اواخر دوره ساســانی در 
حوالی شهر استخر در مرودشت کشف شد.«

 حمیــد فدایــی )مدیر پایــگاه جهانی تخت 
جمشید( از کشــف کتیبه ای مربوط به اواخر 
دوره ساسانی در حوالی شهر استخر شهرستان 
مرودشت خبر داد و گفت: »این کتیبه در شش 

سطر و به زبان پهلوی نگارش شده است.«
مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید گفت: »این 
کتیبه در ابعاد ۴۰ در ۳5 سانتی متر است که به 
دلیل فرسایش کتیبه توسط باستان شناسان و 
مورخان با روش های تخصصی خوانده و ترجمه 
شده است و نام زرتشت بر آن حک شده است.«

او گفت: »در اسناد کاغذی تاریخی نام زرتشت 
آورده شــده بود، ولی برای نخســتین بار است 

که در کتیبه این نام شناسایی شده است.«
شهرســتان مرودشــت بــه دلیــل دارا بودن 
موقعیت خاص تاریخی کتیبه ها و اســناد مهم 

تاریخی و باستانی فراوانی دارد.

کانون پرورش فکری  5۰ فیلم تئاتر 
در 5۰ روز به صورت رایگان 

کران می شود ا
 به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز 
تولیــد تئاتر و تئاتر عروســکی کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان، 5۰ فیلم تئاتر در 

5۰ روز به صورت رایگان اکران می شود.
این فیلم تئاتر ها از روز ۱۹ دی تا ۱۲ اســفند 
۱۴۰۰ در پایــگاه اینترنتی کانون به نشــانی 
cinema.kpf.ir در دسترس مخاطبان کودک 

و نوجوان و سایر عالقه مندان قرار دارد.
در اولین هفته از برنامه های پنجاهمین سالگرد 
تاســیس مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروســکی 
کانون پرورش فکری، شش فیلم تئاتر به صورت 

رایگان در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
ناخوانــده«،  »مهمــان  فیلم تئاتر هــای 
»کلوچه های دارچینی«، »هدیه اسرارآمیز«، 
»عقــل صورتــی یا مــدادی که فقط مشــق 
می نوشــت«، »آ تقی در شــهر خیال« و »راز 
گنجور« به ترتیب از روز ۱۹ تا ۲۴ دی ۱۴۰۰ 

اکران می شوند.

فرهنگ و هنر


