
گرفت ؛ با حضور رئیس جمهورصورت 

افتتاح نخستین پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین ایران 

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

    فار اول نخستین پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین کشور با حضور رییس جمهور 
در منطقه آزاد قشــم افتتاح شــد.همزمان با افتتاح فاز نخســت شــرکت پارس بهین 
پاالیــش نفــت قشــم، روزانــه 35 هــزار بشــکه نفــت خام فوق ســنگین کشــورمان به 
، نفتا، گازوئیل و نفت سبک تبدیل می شود.50 درصد  فرآورده های نفتی شامل قیر

 محصــوالت پاالیشــی ایــن مجتمــع عظیــم در جزیــره قشــم بــه قیــر و 50 درصــد 
 دیگــر هــم بــه برش هــای ســبک نفتــی شــامل نفتــا، گازوئیــل و نفــت ســبک تبدیــل  
کشــورهای مختلــف صــادر   و  تمــام ایــن محصــوالت بــه صــورت 100 درصــد بــه 

 | صفحه 4 خواهد شد...

پیامد امنیتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ؛ 

، خیلی نزدیک خیلی دور

صفحه 2 

1400 دی   25 شـــــــــنبه     2018 پیاپــی:    12 جمادی الثانی 1443     15 ژانویه 2022      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

وزیر راه و شهرسازی :

ایران و سوریه بانک 
مشترک تاسیس می کنند

     وزیر راه  و شهرسازی در تشریح جزییات 
رایزنی هایش در ســفر به ســوریه گفت: قرار 
شــد بانک مشــترک در ســوریه ایجاد شــود 
و در این راستا بناست بانک های ایرانی و 
سوری در کشورهای یکدیگر شعبه داشته 

باشند...

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات:

ک مازاد دستگاه ها    با امال
می توان ۲۰ سال کشور را 

کرد اداره 
     رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان 
ل هــا به انــداز کل یارانه نقدی  اینکــه برخــی دال
از ارز ۴۲00 تومانــی ســود کردنــد، گفــت: دولــت 
اولویت هــای  مــورد  در  می تواننــد  مجلــس  و 
شــود،  وارد   ۴۲00 ارز  بــا  بایــد  کــه  کاالهایــی 

هدف گذاری کنند...  | صفحه 2  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 از تهران تا بغداد
 سفر برای فروش 

گران تر »کلیه«
7

محصوالت کشاورزی ایرانی  
آلوده به سموم نیست

3

کرات  مجلس بر روند مذا
برجامی نظارت دارد

2

 آیا  فصل کوپن 
آغاز می شود؟

3

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )چاپ مرحله اول( آ

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن

 نوبت اول

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گیــان در نظــر دارد، مناقصه  هــای شــرح زیــر را از طریــق ســامانه "تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(" برگــزار نمایــد. بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری 
مناقصــه، از مرحلــه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا بازگشــایی پیشــنهادها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. لــذا ضــروری 
اســت مناقصه گــران محتــرم در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه، ابتــدا مراحــل ثبــت نــام در ســایت و دریافــت »گواهــی امضــای الکترونیکــی« اقــدام و ســپس در مناقصــه شــرکت نماینــد. تاریــخ انتشــار فراخــوان 

مناقصــه در ســامانه الکترونیکــی ســتاد 1400/10/27 می باشــد.

1

ح مختصر موضوع مناقصه:  شر
1. فاز دوم روکش آسفالت راه روستایی رشته رود شهرستان رودبار                                                                                                                                                  برآورد اولیه: 10.573.613.149 ریال 

2. اجرای عملیات روکش آسفالت محور راه فرعی گرسک، کل چال، بلوردکان، الت لیل  شهرستان لنگرود                                                برآورد اولیه: 56.924.757.412 ریال
3. تثبیت و روکش آســفالت قطعه ی دوم راه روســتایی دفراز-گلنگشــن شهرســتان رودبار                                                                                         برآورد اولیه: 21.748.265.238 ریال
4. تجدید دوم مناقصه تعریض و ایمن سازی پل زیباکنار- لشت نشاء                                                                                                                                           برآورد اولیه: 39.737.471.361 ریال
5. تجدید مناقصه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه های حوزه ی استحفاظی استان گیان                                                                       برآورد اولیه: 11.522.060.755 ریال 

مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار در سامانه ستاد لغایت مورخ 1400/11/04 )زمان دقیق در سامانه ماک می باشد(۲

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: پرداخت فقط از طریق سامانه ستاد به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب درآمدی شماره حساب شبا IR 370100004001063704010676 بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران3

۴
مهلــت و محــل تحویــل پیشــنهاد قیمــت: حداکثــر تــا تاریــخ 1400/11/14، تحویــل پیشــنهاد فقــط از طریــق ســامانه ســتاد مــاک عمل اســت. در ضمن اصل تضمین شــرکت در مناقصه بایــد روز قبل از زمان 
، روبــروی پمپ بنزین. تلفــن33112283 و33110154 کد 013 و نمابر 33110164 گردد. )درصــورت تغییر زمان، آخرین  بازگشــایی پیشــنهادها، بــه صــورت حضــوری تحویــل دبیرخانــه رشــت، خیابــان گلســار

اطاعات منتشر شده در سامانه ستاد معتبر است(

5

: ح زیر خ 139۴/9/۲۲ به شر تضمین شرکت در مناقصه: بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1۲3۴۰۲ مور
الــف( اصــل فیــش واریــزی بــه حســاب 4052063707535974 اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گیــان نــزد بانــك ملــی شــعبه مرکــزی رشــت )دریافــت وجــوه ســپرده( شــماره شــبا 
IR 070100004052063707535974 ب( یــا ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گیان یا ضمانتنامه موسســات اعتبــاری غیربانکی که دارای مجوز از طرف بانك 

مرکزی جمهوری اسامی ایران. ضمانت نامه باید فقط بر اساس فرم پیوست آیین نامه صادر گردد.( ج( یا وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی رسمی
1. فاز دوم روکش آسفالت راه روستایی رشته رود شهرستان رودبار                                                                                                                                                     به مبلغ: 529.000.000 ریال

به مبلغ: 2.850.000.000 ریال 2. اجرای عملیات روکش آسفالت محور راه فرعی گرسک،کل چال، بلوردکان، الت لیل  شهرستان لنگرود                       
3. تثبیت و روکش آسفالت قطعه ی دوم راه روستایی دفراز-گلنگشن شهرستان رودبار                                                                                                   به مبلغ: 1.090.000.000 ریال

4. تجدید دوم مناقصه تعریض و ایمن سازی پل زیباکنار- لشت نشاء                                                                                                                                                    به مبلغ: 1.987.000.000 ریال
5. تجدید مناقصه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه های حوزه ی استحفاظی استان گیان                                                                                    به مبلغ: 577.000.000 ریال

شــرایط: بــرای مناقصه هــای ردیف هــای 1 تــا 4 دارا بــودن گواهــی صاحیــت معتبــر حداقــل پایــه 5 و ظرفیــت کار در رشــته راه از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی الزامی اســت. بــرای مناقصه ردیف 5 دارا بودن 6
گواهینامه صاحیت معتبر در رشته ی راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا گواهینامه صاحیت معتبر در رشته ی تولید و نصب عائم ایمنی راه ها از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای الزامی است. 

مدت اعتبار پیشنهادمناقصه: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه پس از تاریخ اباغ برنده مناقصه و 3 ماه نیز قابل تمدید می باشد.7

ســاعت روز و محل قرائت پیشــنهادها: ســاعت10صبح مورخ 1400/11/16 پاکات پیشــنهاد قیمت بازگشــایی می گردد. در ضمن با توجه به احتمال تغییر زمان، آخرین اطاعات تعیین شــده در ســامانه 8
ستاد معتبر است.

نوبت اول:1۴۰۰/1۰/۲5    نوبت دوم:1۴۰۰/1۰/۲7

شماره مرجع: 1۰۴-1۰8 /۴۰۰

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

نیــروی  تأمیــن  دارد"فعالیــت  درنظــر  هرمــزگان  ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت 
هواشناســی  و  آب  ایســتگاههای  تأسیســات  از  بــرداری  بهــره  جهــت  انســانی 
بــه مبلــغ  کار  اجــرای  بــرآورد هزینــه  آب منطقــه ای هرمزگان"بــا حــدود  شــرکت 
بــه  ای  مرحلــه  یــك  عمومــی  مناقصــه  طریــق  از  ریــال   14.883.664.818
کل  اداره  از  تأسیســاتی  امــور  و  عمومــی  خدمــات  صاحیــت  واجــد  پیمانــکار 
فرآینــد  مبلــغ تضمیــن شــرکت در  نمایــد.  واگــذار  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
وجــه  واریــز  یــا  و  بانکــی  ضمانت نامــه  نــوع  از  744.180.000ریــال  کار  ارجــاع 
)www.setadiran.ir(ایــران ســتاد  ســامانه  از  اســناد  خریــد   نقد.مهلــت 
 بــا پرداخــت مبلغ6.050.000ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداکثــر تــا مــورخ
28 /1400/10،مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد قیمــت و اســناد مربوطــه تــا ســاعت 
ســاعت10مورخ  پیشــنهادات  بازگشــایی  تاریــخ  و  1400/11/10بــوده  18مــورخ 

باشــد.  مــی   1400/11/16
شناسه اکهی :    1257739

گهی فراخوان  مناقصه عمومی   آ
با ارزیابی کیفی ساده)نوبت دوم( 

گهی مناقصات شماره 1400/1097 و 1400/1098 در روزنامه   آ
و شماره 2000005744000295و 2000005744000296 در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خوزستان

شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان در نظــر دارد مطابــق مــاده 13  قانــون برگــزاری مناقصــات پــروژه زیــر را بــه شــرکتهای واجــد 
شــرایط بــا ظرفیــت آزاد بــر اســاس بخشــنامه شــماره 94/30593 مــورخ 94/03/05 و بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه ذیــل 

را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت واگــذار نمایــد .
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه  از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه  تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
عنوان مناقصهالکترونیکی دولت

رشته کاری 
مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 

ارجاع کار

برآورد 
)میلیون 

ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه از 

طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت 
کت های  گشایش پا

مناقصه از طریق 
سایت ستاد

1۴۰۰/1۰97۲۰۰۰۰۰57۴۴۰۰۰۲95

تکمیل عملیات اجرایی 
شبکه جمع آوری ، انتقال و 
انشعابات فاضالب مناطق 

کنده شهر بهبهان  پرا

آب و پایه 5 
تر  خ 1۴۰۰/11/۰۲ 5،15۰،۰۰۰،۰۰۰1۰۲،8۰9و باال تا مور

ساعت 1۰ 
1۴۰۰/11/16
ساعت 11 

1۴۰۰/1۰98۲۰۰۰۰۰57۴۴۰۰۰۲96
اجرای شبکه و انشعابات 

خانگی فاضالب کوی 
سعدی شهرستان ماهشهر 

آب پایه 5 و 
تر  خ 1۴۰۰/11/۰۲ 5،555،۲8۰،۰۰۰111،1۰5باال تا مور

1۴۰۰/11/17 ساعت 11ساعت 1۰ 

 داشــتن گواهینامــه تاییــد صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران صــادر شــده توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی الزامــی 
می باشد.

اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه ســتاد قابــل دریافــت مــی باشــد. و بــر اســاس زمانبنــدی قیــد شــده در ســامانه ســتاد ، 
پــس از تکمیــل توســط مناقصــه گــر تحــت بســتر ســامانه ســتاد تحویــل خواهــد شــد. 

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعام شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشایش پاکت ها می باشد. 

محــل تحویــل پاکــت )الــف( اســناد مناقصــه : عــاوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه ســتاد ، 
مناقصــه گــر مــی بایســت اصــل تضمیــن را در یــک پاکــت مناســب بــا عنــوان پاکــت "الــف" قــرار داده و الک و مهــر نمایــد . روی 
"پاکــت الــف" ،عنــوان و موضــوع مناقصــه نــام و مشــخصات مناقصــه گــر ، ذکــر گــردد و طبــق برنامــه زمانــی اعــام شــده بــه 
شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان بــه آدرس اهــواز – کیانپــارس – فلکــه اول – شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان – طبقــه 

پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد .
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت

میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش، بامانع است.
 www.abfakhz.irو ســایت اینترنتــی شــرکت http://iets.mporg.ir آدرس پایــگاه ملــی اصــاع رســانی مناقصــات کشــور 

می باشد.

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب خوزستان 

مدیریت امور قراردادها 

دلیل اصرار عربستان برای تجاوز به یمن 
   اکبر معصومی

کارشناس مسائل بین الملل 
شکســت عربســتان در جنگ یمن، 
موضوعی اســت که تقریبا همه جوامع 
بین المللی به آن اذعان کردند. در واقع 
آل سعود که برای پیروزی شدن در یک 
هفته، به یمن حمله کرد، در مدت شش سال نیز نتوانست پیروز 
میدان شــود و در حال حاضر با عنوان طرف شکســت خورده در 
یمن مورد توجه قرار می گیرد.  نکته مهم و قابل توجه آن است 
که اوال عربستان ســعودی با درک منطق »هزینه و فایده« خود 
نیز متوجه شده است در یمن شکست خورده است و دیگر هیچ 
کشوری در مساله یمن را در کنار خود ندارد و لذا بدنبال فرار از 
یمن است اما آل سعود در تالش است تا از علنی شدن شکست 
خود در یمن جلوگیری کند و با یک ترفند و رفتار به اصالح »اقتدار 
گرایانه« از باتالق یمن فرار کند. موضوعی که بنظر می رسد در 
کازار میدان امکانپذیر نباشد و عربستان سعودی برای جلوگیری 
از هزینه بیشتر و تحمل شکست سنگین تر باید هر چه سریعتر 
جنگ را متوقف کند. دوما در میدان دیپلماسی، عربستان سعودی 
همواره در تالش بوده تا با بازیگران تاثیرگذار در منطقه بخصوص 
آمریکا وارد مذاکره شود تا جنگ را به نفع خود به اتمام برساند. 
در حالی که این نیز یک گزاره غلط و بی فایده است و با دالر نفتی 
نمی توان ایده خود را بر دیگران تحمیل نمود. در واقع عربستان 
ســعودی باید برای فرار از شکســت، بدنبال یافتن مسیری برای 
مذاکره با انصاراهلل یمن باشد. موضوعی که تا به االن عربستان از 
پذیرش آن خودداری کرده است. در حالی که آل سعود برای پایان 
دادن به جنگ یمن تنها یک مسیر دارد و آن این است که در میز 
مذاکره به خواسته های انصاراهلل یمن تن دهد. انصاراهلل یمن نیز 
تا به االن نشان داده که همواره اهل منطق و گفتگو بوده است و 
این عربستان سعودی است که با زور سعی در تحمیل خواسته های 
خود بر مردم مظلوم یمن بر آمده است. حمله عربستان به یمن 
یک گزاره بسیار غلط بود که نه تنها با منافع منطقه، حتی با منافع 
خود عربستان نیز کامال در تعارض بود، ادامه آن نیز کاری بسیار 
پرهزینه برای آل سعود است که حتی جایگاه منطقه ای آل سعود 

را با خطر مواجه ساخته است. 

یادداشت
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سیاست 2

وزیر خارجه ایران: 

ایرانبهعنوانشریکراهبردیدرکنارچینمیایستد

وزیــر خارجــه کشــورمان که به چین ســفر کرده در 
یادداشــتی در روزنامه گلوبال تایمز به تشریح شراکت 

خوب و قوی تهران و پکن پرداخت.
 حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشــرمان در 
یادداشتی که در گلوبال تایمز منتشر شد، نوشت: ایران 
و چین دو تمدن بزرگ در غرب و شرق آسیا هستند که 
در طول تاریخ روابطی خوب، باثبات و قوی داشته اند.

کنفوسیوس، یک دانشیار مشهور در چین باستان گفته 
است »همیشه مایه خرسندی است که پذیرای دوستان 
از فواصل دور باشیم«.با آرزوی بهترین ها از سوی ملت 
ایران به دوســتان چینی، به مناسبت آغاز سال ۲۰۲۲ 
میالدی و در شب عید سال جدید چینی از این کشور 
بازدید می کنم.دو کشور پنجاه و یکمین سالگرد تثبیت 
روابط دیپلماتیک را جشن گرفته و وارد نیمه دوم سده 
تبادالت دوجانبه می شــوند که صفحه جدیدی را در 
روابــط ما بازخواهد کــرد. این بازدید که با ورود حزب 
کمونیســت چین به ســده دوم خود همزمان می شود، 
افق های نویدبخش جدیدی به توســعه و پیشــرفت 
همکاری های مــان در حوزه های مختلف خواهد تاباند.

ایران و چی در نیمه اول ســده  روابط شــان از طریق 
دیدارهای سران دو کشور توانستند به تعامالت سطح 

بــاال، گفت وگوهــا و رایزنی های درخصوص مســائل 
دوجانبــه و منطقــه ای، امضای برنامه همکاری جامع، 
ایفای نقش به عنوان بازیکنان فعال در حوزه بین المللی 
و میانجیگــری جهت کاهــش تنش ها و درگیری های 
بین المللی دست یابند. همکاری دو کشور در حوزه های 
مختلف ازجمله مبارزه علیه کووید ۱۹ و حمایت متقابل 
از مواضع یکدیگر در سازمان ها و موسسات بین المللی و 
همچنین حمایت چین از عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری شــانگهای مســیر جدیدی را برای نیمه دوم 
ســده روابــط ایجاد کردند.ایران و چیــن با یکدیگر از 
تمامیــت ارضــی و خودمختاری ملی شــان دفاع، از 
چندجانبه گرایی حراســت و با یکجانبه گرایی مخالف 
کردند. دو کشور از رویکرد معرفی دموکراسی به عنوان 
حق امتیاز ابرقدرت ها انتقاد کردند و از طریق سیستم 
دموکراتیــک بومی خود به جهان دموکراســی واقعی، 
ارزش های صوری جامعه انسانی، عدالت و آزادی را نشان 
دادند. ایران و چین از استفاده از سیستم تحریم به عنوان 
ابزار قضایی فرامرزی انتقاد و در برابر اســتانداردهای 
دوگانه حقوق بشری ایستاند. دو کشور از سیاسی سازی 
مسائل ورزشی انتقاد و بر توسعه مشترکات و ارزش های 

انسانی رایج تاکید کردند.

 برای تامین هزینه تکمیل یک پل انجام می گیرد؛

فروشویالهایمنتسببهنهادریاستجمهوریدرقشم
مشــاور رئیس جمهور گفت: ویالهای منتسب به نهاد 
ریاســت جمهوری برای تامین هزینه پل خلیج فارس 
و ســایر زیرساخت های جزیره قشم به فروش گذاشته 
می شود.ســعید محمد در دیدار با علمای شــیعه و اهل 
ســنت در قشم با اشــاره به قول مساعد رئیس جمهور 
در مورد تحقق خواســته های مردم جزیره اظهار کرد: 
۲۸۰ میلیون یورو اعتبار برای تکمیل پل خلیج فارس 
قشم مورد نیاز است که با برنامه ریزی انجام گرفته و از 
طریق تهاتر نفتی توسط پیمانکار ایرانی ساخته می شود.

وی گفت: ویالهای منتســب به نهاد ریاست جمهوری 
برای تأمین هزینه پل خلیج فارس و سایر زیرساخت های 

جزیره قشم به فروش گذاشته می شود.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تأمین آب شرب 
روستانشــینان جزیره، گفت: ۲۰ هزار مترمکعب آب از 
آب شــیرین کن های خصوصی جزیره خریداری و مابه 
التفاوت هزینه آب توسط دولت پرداخت می شود و در 
اختیــار مــردم قرار می گیرد و اصالح خط لوله و اجرای 
طرح توزیع آب شیرین نیز توسط سازمان منطقه آزاد 

قشم انجام می شود.
محمد از تقویت و توسعه صنعت بانکرینگ در قشم خبر 
داد و افزود: این صنعت ارزآور و مهم در حوزه خلیج فارس 

با محدودیت هایی مواجه است که با قول مساعد رئیس 
جمهور، مشکالت توسعه آن رفع می شود.

وی تصریح کرد: با انتقال بخشــی از ســهام کشتیرانی 
جمهوری اســالمی به مناطق آزاد و افزایش ســهام این 
منطقه به باالی ۵۰ درصد، این بخش ها تکمیل شــده 
و ایــن صنعــت نیز رونق می گیرد و در اولین قدم ۲۸۰ 
شــناور ایران که در فجیره ســوخت گیری می کنند در 

ایران سوخت گیری می شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: به منظور توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی قشم و کیش، ۲۳۰۰ خودرو 
توقیفی از سال ۲۰۱۷ به مناطق آزاد اختصاص می یابد.

محمد ابراز کرد: به زودی بحث حاکمیت دوگانه قشم 
برطرف خواهد شد و سراسر جزیره به منطقه آزاد تبدیل 
می شــود.وی عنوان کرد: حکمرانی و مدیریت باید در 
مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد باشد 
و فعالیت غیر از این خالف قانون است.دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد با بیان اینکه از پشت درهای بسته و بدون 
آشــنایی با مشکالت مردم نمی توان مدیریت درستی 
داشت؛ از سرپرست منطقه آزاد قشم خواست تا مبارزه با 
ویژه خواری و تغییر مدیرانی که اکثر مردم از عملکرد آنها 
ناراضی هستند را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد.

اخبار سیاسی

پیامد امنیتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ؛ 

خیلی دور، خیلی نزدیک
»تورم، مردم و علما را نگران کرده ... تورم 
کنونی در هفتادســال گذشته بی سابقه 
بوده«، این جمله رئیسی شاید به تنهایی 
کافی اســت که علت حساسیت بی سابقه 
توجه افکارعمومی به محتوای اقتصادی 

الیحه بودجه ۱۴۰۱ را مشخص کند.
دو پیش بینی متضاد : 
بدبینانه و خوش بینانه

گنجاندن برخی پیشنهادهای پر ریسکی 
کــه حتی رئیســی نیــز از آن به عنوان 
»جراحــی بزرگ« یاد می کند و به اطالع 
پیشــاپیش خود از خونریزی گریزناپذیر 
آن اذعان می کند، موجب نگرانی و دغدغه 
اکثریت باالیی از مردم و کارشناسان شده 
که نســبت به اجــرای موفقیت آمیز این 
جراحی بزرگ و به ویژه پیامدهای حذف 
ارز ترجیحی، بدبین هســتند و احتمال 
اعتراض های اجتماعی را جدی می دادند.
دولتی ها اما می گویند با سیاســت های 
حمایتی و توجیه مردم در زمینه ضرورت 
انجام جراحی بزرگ و تحمل آســیب ها 
و رنج هــای ناشــی از گرانــی و جهش 
قیمت کاالهای اساســی و ســایر کاالها، 
می توان بــدون مواجه با اعتراض مردم، 
این مرحله سرنوشت ســاز را با موفقیت 

پشت سر گذاشت.
 شاخص  سنجش آستانه 

تاب آوری مردم
 محمدرضــا خباز، جایــی در میانه این 
دو پیش بینــی بدبینانــه و خوش بینانه 
پیرامــون فرجام جراحی بزرگ و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی از کاالهای اساســی 
ایســتاده است. او در ادوار چهارم، پنجم، 
ششــم و هشتم مجلس به عنوان نماینده 
حضور داشــته، استاندار استان خراسان 
شــمالی در دولت دوازدهم و اســتاندار 
ســابق استان ســمنان در دولت یازدهم 
بوده و پســت معاون ســابق امور تقنینی 
معاونــت پارلمانی رئیس جمهور را نیز در 

کارنامه دارد،.
 خبــاز ضمــن تکیه بر تجارب پارلمانی و 
اجرایــی خود تأکید دارد: »شــوک های 
اقتصــادی و هــر نوع فشــاری بر مردم 
ممکن اســت پیامد سیاسی / امنیتی هم 

داشته باشد و البته واکنش مردم، ارتباط 
مســتقیمی به نحوه ایجاد و قدرت شوک 

دارد.«.
بــه گفتــه وی، »برخی از شــوک ها، تا 
حــدی قابل تحمل هســتند و مردم به 
خاطر عظمت کشــور، آب وخاک و دین 
خود این فشــارها را تحمل می کنند اما 
گاهی شوک ها به قدری سنگین هستند 
که برای مردم قابل تحمل نیستد و طبیعتاً 
پیامد سیاسی / امنیتی را به دنبال دارد«.

 مبارزه با فساد ارز ترجیحی
واجب تر از نان شــب

او در پاسخ به این سؤال که آیا حذف ارز 
ترجیحی اقدامی ضروری است یا خیر؟، 
گفــت: »با دو واقعیت روبه رو هســتیم. 
نخســت، اقتصاد بیمــار ایران که تورم و 
رکــود را هم زمــان دارد. از عالئم جدی 
اقتصاد بیمار، وجود نرخ ارزی اســت که 
با قیمت ارز واقعی، شــکاف زیادی دارد. 
در شــرایطی کــه ارز در بازار آزاد، اغلب 
بــا رقمی نزدیــک و گاهی حتی باالتر از 
۳۰ هزار تومان معامله می شــود، فساد و 
رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطعی اســت و 
تاکنون، راهکاری برای مهار این فســاد 

یافت نشده است«.
این نماینده ادوار مجلس افزود: »ســؤال 

این است آیا نباید اقتصاد کشور را جراحی 
کــرد؟ این موضوع از نان شــب واجب تر 
اســت و باید انجام شــود. البته مشروط 
به آنکه دولت بتواند شــوک های ناشــی 
از اقــدام خود را از قبل پیش بینی دقیق 
کند و راهکارهای واقع بینانه و مؤثر نجات 
از شــوک را داشــته باشد و اجازه ندهد، 
صدای شکستن استخوان های مردم زیر 
بار تورم، دردناک تر از االن، شنیده شود«.

 نیاز  حیاتی به جراح متبحر 
و تیم همراه کارآمد

او ادامــه داد: »تردیدی نیســت که این 
اقتصاد بیمار، حتماً باید جراحی شود اما 
بــه علت حساســیت موضوع، جراح باید 
کامــاًل متبحر و دارای تجربه و علم الزم 
باشــد و تیم مجرب و کارآمدی نیز او را 
همراهی کنند تا مردم مطمئن شوند که 
این تیم توان معالجه اقتصاد بیمار را دارند 
و نهایــت همراهی را برای انجام جراحی 

بزرگ انجام دهند«.
ضرورت ارائه دقیق اهداف و برنامه ها

خبــاز توضیــح داد: »ایــن دولــت اگر 
می خواهــد اعتمــاد نزولــی مــردم به 
کارآمــدی کابینه را ترمیم و تقویت کند 
باید صریح و شــفاف، برنامه خود را ارائه 
دهــد و بگوید چه برنامــه ای برای دوره 

پــس از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ 
مابه التفاوت ایجادشــده به دلیل حذف 
ایــن ارز را صرف چه حوزه ها و اقداماتی 
خواهد کرد؟ برنامه های پیش بینی شده 
برای کنترل بازار چیســت؟ گرانی های 
سرســام آور و گران فروشــی ها را چگونه 

مهار خواهد کرد؟ و ...«
 اطالع رسانی دولت؛ 

کنده گویی و تعارض پرا
دولــت  گفــت: »متأســفانه،  خبــاز 
دربــاره برنامه های خود بــرای ضربات 
ســنگین ناشــی از حذف ارز ترجیحی، 
اطالع رســانی شفاف و دقیقی ندارد و به 
پراکنده گویی های کلی و گاهی متفاوت 
و متعارض اعضای کابینه و مدیران ارشد 
وزارتخانه های مرتبط، بسنده کرده و در 
چنین وضعیتی، طبیعی اســت که مردم 
و کارشناســان، در تــوان دولــت برای 
کنترل بازار، شــک جدی کنند و نگران 

جهش های قیمتی کمرشکن باشند«.
 تیم اقتصادی دولت 

توان انجام این جراحی بزرگ را ندارد
به گفته او، »به نظر می رسد تیم اقتصادی 
دولت، از توان و تجربه علمی و تجربی الزم 
بــرای انجام این جراحی بزرگ برخوردار 
نیست و بعید است، از عهده این مأموریت 

سنگین برآید و شاید با نیت درست کردن 
ابرو، چشم اقتصاد کشور را کور کنند«.

 ارز تک ترخی 
رویایی دور از دسترس

معاون ســابق امــور تقنینــی معاونت 
پارلمانــی رئیس جمهور، یادآور شــد: 
»ارز، اوایــل انقالب تک نرخی بود و پس 
از مدتــی به چندنرخــی تغییر وضعیت 
داد. از همــان هنــگام، همه دولت های 
پیشــین ازجمله، دولــت روحانی مایل 
بودنــد با جراحی بــزرگ اقتصاد ایران، 
هدف گذاری همیشــگی ارز تک نرخی را 
اجرایی کند و ســوای دولت خاتمی که 
در مقطعی توانست ارز را تک نرخی کند، 
هیچ دولت دیگری بعد از انقالب نتوانسته 

ارز تک نرخی را برقرار و ماندگار کند«.
 نگرانی از تأثیر تورم سرسام آور 

بر سفره مردم
وی تأکید کرد: »هر ایرانی که دل در گرو 
ســربلندی وطن دارد، آرزو می کند، ارز 
تک نرخی شود تا دولت، سرمایه گذاران، 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، قادر به 
برنامه ریزی میان مدت و حتی بلندمدت 
شــوند. اما این نگرانی هم وجود دارد که 
اگــر دولــت از عهده این کار اگر برنیامد، 
تورم سرسام آوری بر کشور حاکم خواهد 
شــد و کاالهای اساسی که از اصلی ترین 
اقالم معیشت مردم هستند، از سفره ها و 
زندگی اکثریت مردم، خارج می شــوند یا 
تأمین آن ها، بسیار دشوار خواهد شد«.

خباز یادآور شد: »شوک های اقتصادی و 
هر نوع فشاری بر مردم ممکن است پیامد 
سیاسی / امنیتی هم داشته باشد و البته 
واکنش مردم، ارتباط مستقیمی به نحوه 

ایجاد و قدرت شوک دارد«.
بــه گفتــه این نماینــده ادوار مجلس و 
اســتاندار پیشــین دو استان، »برخی از 
شــوک ها، تا حدی قابل تحمل هستند و 
مردم به خاطر عظمت کشور، آب وخاک 
و دین خود این فشارها را تحمل می کنند 
اما گاهی شــوک ها به قدری ســنگین 
هستند که برای مردم قابل تحمل نیستد 
و طبیعتاً پیامد سیاســی / امنیتی را به 

دنبال دارد«.

گزارش

رئیس جمهور با اشاره به توجه خاص رهبر معظم انقالب به جزیره هرمز، عنوان کرد: این ضرورت 
توجه همه مسئوالن به این جزیره را می طلبد. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در جمع 
مردم جزیره هرمز اظهار کرد: هرمز نامش همراه با مقاومت، ایستادگی و دشمن شناسی است و 
خانواده شهدای ارزشمندی در این جزیره داریم.وی با اشاره به توجه خاص رهبر معظم انقالب به 
این جزیره، عنوان کرد: این ضرورت توجه همه مسؤوالن به این جزیره را می طلبد.به گفته رئیس 
جمهور، کار های خوبی برای جزیره در راه است و نهاد های مسؤول نظیر سپاه و نیرو های مردمی 
تاکنون کار های خوبی کرده اند و اقدامات بیشتری نیز در راه است.رئیسی، بهترین سرمایه توسعه 
جزیره هرمز را مردم این جزیره برشمرد و تأکید کرد: این جزیره مواهب خدادادی زیادی دارد که 
باید به دســت مردم این جزیره و با مشــارکت خود آن ها شــکوفا شود و دولت در این زمینه کمک 
خواهد کرد.رئیس جمهوری گفت جزیره هرمز ظرفیت زیادی در جذب گردشگران دارد و با فعال 
شدن این ظرفیت، مشکل بیکاری در این جزیره حل خواهد شد.آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی روز 

جمعه در ادامه برنامه های سفر خود به استان هرمزگان با حضور در جزیره هرمز با مردم و مسئولین 
این جزیره دیدار و گفت وگو کرد.رئیسی با اشاره به کمبود مرکز بهداشتی در جزیره هرمز اظهار 
داشت: یک مرکز فعال برای خدمت رسانی به مردم این جزیره و مسافران و گردشگران ایجاد شود.
رئیسی تاکید کرد: یکی از برنامه های دولت ساخت مسکن است و قرار شد در طرح ملی مسکن 
تعدادی مسکن نیز در این جزیره ساخته شود و استاندار هرمزگان این موضوع را پیگیری میکند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: معنا ندارد در جزیره هرمز با این همه ظرفیت مردم مشکل بیکاری 
داشــته باشــند و مســأله اشتغال از محوری ترین موضوعاتی است که باید در این جزیره حل شود.
رئیسی با تاکید بر فعال کردن اقتصاد گردشگری در هرمز خاطرنشان کرد: معتقدم با فعال شدن 
ظرفیت گردشــگری در جزیره هرمز اشــتغال نیز ایجاد می شود.همچنین در این بازدید آیت اهلل 
رئیسی با خانواده شهدا و ایثارگران این جزیره دیدار و گفتگو کرد و بر حفظ فرهنگ و سیره شهدا 

در این منطقه و پاسداری مقاصد و اهداف شهیدان تاکید کرد.

رئیس جمهور:

تأکیدرهبریبرتوجهخاصبهجزیرههرمزاست

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات:

ک مازاد دستگاه ها    با امال
می توان ۲۰ سال کشور را اداره کرد

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات با بیان 
اینکــه برخــی دالل ها به انداز کل یارانه نقدی 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی ســود کردند، گفت: دولت 
و مجلــس می تواننــد در مــورد اولویت های 
کاالهایــی کــه باید با ارز ۴۲۰۰ وارد شــود، 

هدف گذاری کنند.
علیرضــا منــادی در خصوص سیاســت ارز 
ترجیحــی در دولت روحانی اظهار کرد: دولت 
روحانــی در مقطعــی از هــول حلیم در دیگ 
افتــاد و ارز ۴۲۰۰ تومانــی را بدون حســاب و 
کتــاب به برخی نور چشــمی ها برای واردات 

اختصاص داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: امروز کاالهای اساســی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد می شــود اما با این قیمت به دست 
مردم نمی رســد، بنابرایــن دو احتمال وجود 
دارد یا با این یارانه ارزی کاالهای اساسی وارد 
نمی شــود و به جــای آن کاالهای لوکس وارد 
می شــود و یا کاالهایی که با نرخ ارز دولتی به 
کشــور وارد می شــود و با ارز آزاد به کشورهای 
همسایه صادر می شود. در هر صورت کاالهای 

با نرخ دولتی به دست مردم نمی رسد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با 
بیان اینکه سیاســت اختصاص ارز ترجیحی به 
واردات کاالهای اساســی در دراز مدت موجب 
شــد که ســرمایه ملت به جیب دالل ها برود، 
گفت: طبق گزارش های دســتگاه های نظارتی 
برخی از دالل ها به اندازه کل یارانه های نقدی 
از محل رانت ارزی سود کردند. این فساد ناشی 
از عملکــرد وزارتخانه های اقتصاد و صمت در 

دولت روحانی بود.
وی بــا تاکیــد بر اینکه دولت در پی حذف این 
رانت است اما افراد رانت خوار و سوداگر در این 
زمینه سنگ اندازی می کنند، در مورد راهکار 
مدیریت منابع محدود ارزی کشــور در شرایط 
افزایــش ۴۷ درصدی قیمــت جهانی گندم، 
افزایــش ۶۵ درصــدی قیمت جهانی خوراک 
دام و دانــه های روغنی گفت: دولت باید برای 

حل این مشکل به مردم یارانه پرداخت کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: دولت باید برای تامین منابع مورد 
نیاز بهره وری را افزایش دهد، یک ســوم رشد 
تولید از محل بهره وری است. بهره وری برای 
دولت درآمدزاســت امــا عماًل دولت ها عالقه 
ای به افزایــش بهره وری ندارند این خاصیت 
اقتصــاد دولتی اســت. ۳.۸ درصد از رشــد 
اقتصادی کشــور از محل بهره وری اســت که 

باید محقق شود.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ادامــه داد: راهــکار دیگر بــرای تامین منابع 
دولت، فروش اموال مازاد اســت. وزارتخانه ها 
به فروش امالک مازاد خود تن نمی دهند، کشور 
در بحران قرار دارد و باید از این بحران عبور کنیم 
یکی از بهترین محل ها برای تامین منابع مورد 
نیاز دولت، فروش اموال و امالک مازاد است. با 
توجه به افزایش قیمت مســکن و ملک، اموال 
مازاد دولت به اندازه ای اســت که تا ۲۰ ســال 

می توان کشور را با آن اداره کرد.
منادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
آیا علی رغم تامین منابع مورد نیاز دولت نباید 
اقداماتــی برای حذف یارانه عظیم ارزی که به 
جیب دالالن می رود، انجام دهد؟ گفت: نباید 
صورت مسئله را پاک کنیم، باید تصمیم عاقالنه 
اخذ کنیم، قانون همه یا هیچ، قانون درســتی 
نیست. بنابراین نه ادامه اجرای کامل سیاست 
ارز جهانگیری و نه حذف کامل این ارز درست 
نیست. برای مثال نمی توان ارز ۴۲۰۰ تومانی 

را از واردات گندم و دارو حذف کرد.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در پاســخ به این ســوال که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باید از واردات کدام کاالها حذف شــود؟ گفت: 
تنظیــم بازار فرمول دقیقی دارد که امثال من 

نمی توانیم به صورت دقیق اعالم کنیم.
منــادی در پاســخ به این ســوال کــه آیا باید 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کاالهای اساسی 
علی رغم رانت عظیمی که ایجاد می کند ادامه 
یابــد؟ تأکید کــرد: دولت باید با اولویت بندی 
اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. نباید ارز دولتی 
بــه واردات کاالهای لوکس اختصاص یابد. ارز 
دولتی باید با حساب و کتاب به واردات کاالهای 

اساسی و ضروری اختصاص یابد.
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه مجلس در 
قبــال تالش دولت برای حذف رانت ارزی چه 
وظیفه ای دارد؟ گفت: الیحه بودجه به مجلس 
ارســال شده اســت، دولت و مجلس می توانند 
در مــورد اولویت هــای کاالهایی که باید با ارز 

۴۲۰۰تومانی وارد شود هدف گذاری کنند.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
تاکید کرد: مجلس در الیحه بودجه در مورد این 

رانت عظیم ارزی تصمیم گیری خواهد کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه:  

خط قرمز مجلس در بودجه 1۴۰1 
معیشت مردم است

رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس 
گفت:حتمــا برای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید 
به یک جمع بندی مشــترک بین مجلس و دولت 
برسیم. حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به پیشنهاد 
دولت برای حذف ارز ترجیحی از سال آینده،گفت: 
در کمیسیون تلفیق، با دعوت از مسئوالن دولتی 
و کارشناسان بر روی این موضوع مهم که نگرانی 
های هم برای جامعه ایجاد کرده است در حال کار 
کارشناســی هستیم.وی با بیان اینکه حتما برای 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به یک جمع بندی 
مشــترک بین مجلس و دولت برســیم، ادامه داد: 
تا زمانی که یک راهکار کامال محکم ارائه نشــود 
که بر اساس آن خط قرمز مجلس یعنی معیشت 
مردم را تضمین کند، قطعا مجلس زیر بار حذف ارز 
ترجیحی نخواهد رفت.نماینده همدان در مجلس 
با بیان اینکه هنوز به جمع بندی الزم در کمیسیون 
نرســیده ایم و دولت گزارشــاتی در این زمینه به 
نمایندگان ارائه می کند، افزود: هنوز دولت راهکار 
قطعــی و قابــل قبولی برای حذف ارز ترجیحی از 
بودجه ســال آینده به مجلس ارائه نکرده اســت.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلــس بــا تاکید بر اینکه اگر به جمع بندی های 
الزم برسیم قطعا آن را اعالم خواهیم کرد، اظهار 
کرد: البته تا زمانی که اطمینان حاصل نشــود که 
به معیشت مردم ضربه وارد نمی شود اجازه حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی دهیم و باید به یک راهکار 
جدی در این زمینه برســیم.حاجی بابایی با بیان 
اینکــه نظر دولت برای پــس از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دادن یارانه به مردم اســت، گفت: ســمت 
و ســوی مجلس نیز بیشــتر به ســمت دادن کاال 
برگ به مردم است که هنوز این روش پرداخت ها 

جمع بندی نشده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کرات برجامی  مجلس بر روند مذا
نظارت دارد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: 
مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود بر روند مذاکرات 
برجامی نظارت دارد و گزارشات دوره ای را از وزیر 
امور خارجه و تیم مذاکره کننده دریافت می کند.
عبــاس مقتدایی با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
مذاکــرات برجامی بین ایران و طرف های غربی، 
گفت: اخیراً وزیر امور خارجه با حضور در کمیسیون 
توضیحاتی را درباره روند مذاکرات به نمایندگان 
ارائه کرد.وی با بیان اینکه درباره مذاکرات برجامی 
در سطوح کالن ملی تصمیم گیری می شود، ادامه 
داد: مجلس نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود بر روند 
مذاکرات نظارت دارد و گزارشات دوره ای را از وزیر 
امور خارجه و تیم مذاکره کننده دریافت می کند.
نماینده اصفهان در مجلس با تاکید براینکه قانون 
اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها یکی از مبانی 
اساســی در مذاکرات اســت و در جریان صیانت از 
حقوق ملت ایران مورد توجه قرار می گیرد، اضافه 
کرد: در جلسه ای که با وزیر امور خارجه داشتیم 
نمایندگان مجلس بر اجرای  این قانون و همچنین 

لغو تحریم ها تاکید داشتند.
و  امنیت ملــی  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نمایندگان 
به دنبال احقاق حقوق ملت ایران در برجام هستند، 
اظهار کرد: هرگونه مذاکره ای که انجام می شــود 
بایــد به انتفاع مردم ایــران از حقوق قانونی خود 
منجر شــود.مقتدایی تصریح کرد: مجلس عالوه 
بــر اینکــه لغو تحریم ها را دنبال می کند به دنبال 
خنثی ســازی تحریم ها در بودجه سالیانه و برنامه 

هفتم توسعه است.

دکتر رئیسی:

 مردم خیالشان از امنیت کشور 
آسوده است

 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبح روز جمعه 
در ادامه سفر خود به استان هرمزگان در بازدید 
از نمایشــگاه دستاورد ها و توانمندی های نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه 
یکم دریایی، ضمن تقدیر و تشــکر از فرماندهان 
و پرســنل این یگان، تصریح کرد: این نمایشگاه 
اثبات کرد که تحریم و تهدید مانع پیشرفت نیست.
دکتر رئیســی با اشــاره به اراده قوی و توانمندی 
در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
اظهار داشت: تا وقتی این روحیه انقالبی و بسیجی 
باشد، دشــمن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. 
آنچه امروز به کشــور قدرت داده اراده پوالدین 
اســت.رئیس جمهور تصریح کــرد: امروز مردم 
خیالشــان از امنیت کشور در بخش های مختلف 
آسوده است، زیرا هیچ حرکتی از چشم دالوران 
نیرو های مســلح پوشیده نیست.آیت اهلل رئیسی 
خاطرنشان کرد: این احساس امنیت بدلیل اقتدار 
ســپاه، ارتش و بســیج است. ارتش و سپاه در دل 
مردم جای دارند و ارتباط مردم با نیرو های مسلح 

بسیار نزدیک است.

گفت و گو
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3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

وزیر راه و شهرسازی :

ایران و سوریه بانک مشترک 
تاسیس می کنند

وزیــر راه  و شهرســازی در تشــریح جزییــات 
رایزنی هایش در ســفر به ســوریه گفت: قرار شد 
بانک مشترک در سوریه ایجاد شود و در این راستا 
بناســت بانک های ایرانی و سوری در کشورهای 
یکدیگر شــعبه داشته باشند.رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی در تشریح آخرین نتایج رایزنی ها 
و گفتگوها در ســوریه گفت: در مالقات با رئیس 
جمهور سوریه به موضوعات اقتصادی این کشور 
و همچنین موانع و مشــکالت کنونی در روابط 
اقتصــادی ایران و ســوریه پرداخته شــد.وی با 
اظهار اینکه در جلســات برگزار شده، تصمیمات 
خوبی گرفته شــده است، افزود:  تفاهم نامه های 
زیادی با سوریه داریم اما بخشی از آنها عملیاتی 
نشده اند بنابراین قرار شد در کمیته ای مشترک 
این موضوعات بررســی و ســپس اجرایی شوند.

قاســمی با اشــاره به بزگراری جلسه با وزیر امور 
خارجه ســوریه و بررسی موضوعات دیپلماتیک 
بین دو کشور نیز اظهار داشت: به توافقات خوبی 
رسیدیم، قرار شد بانک مشترک در سوریه ایجاد 
شــود. در این راستا بناســت بانک های ایرانی و 
سوری در کشورهای یکدیگر شعبه داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به برگزاری 
جلســه با وزیر راه ســوریه، گفت: حمل ونقل در 
بخش های مختلف یکی از زیرســاخت های مهم 
توســعه اقتصادی کشــور اســت، در این زمینه 
تصمیم گرفته شــد رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشــور موضوعــات اجرایی را بــا همکاران خود 

بررسی کند. 

 محصوالت کشاورزی ایرانی 
لوده به سموم نیست آ

 عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: درباره موضوع صادرات محصوالت 
تازه خوری همچون فلفل دلمه ای واقعیت امر آن 
است که سموم مصرفی که در گذشته در مراکز 
گیاه پزشکی روسیه شناخته و ثبت شده بود، با 
ســموم فعلی متفاوت است.به گفته وی، با توجه 
به عدم ثبت ۴ نوع ســم مصرفی، روســیه جنس 
هــای مورد نظر را پــاس نکرد که در نهایت این 
امر منجر به بازگشــت محصول شــد.در ۱۱ آذر 
امسال خبر بازگشت فلفل دلمه ای صادراتی سر 
و صدای زیادی به پا کرد، در حالی که مسئوالن 
بارها اعالم کردند که این موضوع ارتباطی به باقی 
مانده ســموم ندارد.اخیرا رئیس ســازمان حفظ 
نباتــات گفت: روش هــای نظارت در دنیا عوض 
شده است به طوری که قرنطینه مقصد صادراتی، 
به جای ســالمت خود محصول، می خواهند بر 
بســتر پرورش گیاهان نیز نظارت داشته باشند 
که بدین منظور ســامانه "ســماک" به زودی راه 

اندازی می شود. 

بررسی بازار نشان داد؛ 

کاهش چشــمگیر حباب سکه
بررسی بازار سکه و طال در هفته سوم دی ماه حاکی 
اســت سکه طرح جدید روز ابتدایی هفته )شنبه، 
۱۸ دی ماه( را با روند نزولی شروع کرد و با نرخ ۱۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و روز بعد ۱۳۳ 
هزار تومان افت نرخ داشت.بهای سکه روز دوشنبه 
پس از نزدیک به پنج ماه به کانال ۱۱ میلیون تومان 
بازگشت و با نرخ ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داد 
و ستد شد. بهای سکه طرح جدید روز بعد با ۲۷۰ 
هزار تومان رشد دوباره به کانال ۱۲ میلیون تومان 
بازگشت. محمد کشتی آرای اظهارکرد: نرخ ارز در 
هفته گذشته کاهشی بود و موجب شد بهای طال 
و ســکه کاهش یابد اما دوباره در اواسط هفته سیر 
صعودی را در پیش گرفت. رئیس اتحادیه سازندگان 
و فروشندگان طال. افزود: در مجموع هفته گذشته 
به دلیل کاهش نرخ ارز بهای ســکه و طال کاهش 
یافت و حباب سکه اول هفته ۳۸۰ هزار تومان حباب 
داشت و در پایان هفته ۲۵۰ هزار تومان شد؛ یعنی 

۱۸۰ هزار تومان کاهش داشت.

خبر ویژه

 بالتکلیفی جاماندگان 
سهام عدالت در سال  1۴۰1

    طبــق بررســی ها منابع مــورد نیاز برای 
جامانــدگان ســهام عدالــت، در الیحــه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است.با 
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال 
۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این ســهام متاثر 
از وضعیت بازار ســرمایه در آن روزها، بحث 
مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. 
درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای 
اعتراض عده ای که به گوش می رسد که چرا با 
وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه 
هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟دولت 
دوازدهــم درحالی به کار خود پایان داد که 
اعــالم شــد پرونده ثبت نام ســهام عدالت 
بســته شــده اســت و امکان اینکه مشمول 
جدیدی پذیرفته شــود وجود ندارد. هرچند 
که مجلس نشــینان هر از گاهی دوباره برگه 
وعده اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان 
را رو می کردنــد؛ بــا ایــن حال و هرچند که 
سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش 
واقعی ســهام عدالت شد و درحال حاضر نیز 
امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید 
وجــود ندارد، اما ســهام عدالت همچنان از 
ارج و قــرب نیفتــاده و افراد زیادی خواهان 
آن هســتند.باید به این نکته توجه کرد که 
طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار 
بود امســال حدود ۹۵ هــزار میلیارد تومان 
از ســهام شــرکت ها در واگذار بورس شود؛ 
درحالی که این رقم در ســال گذشته ۱۱.۶ 
هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اســت. این 
پیش بینــی درحالی صورت گرفته که دولت 
از ابتدای امســال تا کنون حتی یک ریال از 
سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. 
این می تواند بدان معنی باشد که دولت روی 
فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین 
بودجه امســال حساب باز کرده است؛ حال 
سوال اینجاست که اگر قرار است سهام دولت 
به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت 
از چه طریقی می خواهد به جاماندگان، سهام 
عدالت اختصاص دهد؟با این حال همچنان 
مجلــس و دولت فعلی بر این باورند که باید 
موضوع جاماندگان تعیین تکلیف شــود.در 
این راســتا، علی اکبر حیدری، ســخنگوی 
کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت با بیان اینکه اراده مجلس از 
روزهای نخســتین کار، تعیین تکلیف بحث 
جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در 
دولــت قبل اراده ای برای این موضوع وجود 
نداشــت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین 
تکلیــف جاماندگان و احقاق حق دهک های 
پایین اســت. متولیان امر در حوزه مســئله 
جاماندگان ســهام عدالت بر اســاس ارجاع 
رئیــس جمهــور، وزارت خانه های اقتصاد و 
رفاه هســتند. ما هــم پیگیری های الزم را 
در بخش هــای مردمی ســهام عدالت انجام 
داده ایم تا هرچه ســریع تر در قالب جلسات 
مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود.وی 
به این ســوال که چرا منابع مورد نیاز برای 
جاماندگان ســهام عدالت، در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: 
یکــی از مــواردی که وجود دارد این اســت 
که شــاید نیازی به تعیین منابعی برای این 
موضــوع در بودجه نباشــد، زیرا منابع قابل 
توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته 
کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به 
دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب 
اتنتقال سیســتمی انجام شــود، می توان از 
آن برای جاماندگان استفاده کرد.سخنگوی 
کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت ادامه داد: نکته اصلی این است 
کــه تصمیــم گیر اصلــی در تعیین تکلیف 
ســهام عدالت، دولت اســت و محل تامین 
منابــع و نحــوه تخصیص نیز باید از ســوی 
دولت مشــخص شود. می توان گفت تعیین 
تکلیــف جاماندگان نیــازی به گنجاندن در 
بودجه نداشــته و امیدواریم این کار هرچه 
سریع تر به نتیجه برسد. قبال هم کمیسیون 
اقتصــادی اعالم کرده بود که این موضوع تا 
پایان امســال تعیین تکلیف خواهد شــد.بر 
این اســاس گفته می شــود که به طور کلی 
جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم 
می شــوند. نخست گروهی که در بازه زمانی 
توزیع ســهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا 
ســال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت 
بودند و شناســایی شدند. گروه دوم افرادی 
هســتند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دولت قبل به عنوان شــش دهک 
پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام 
عدالــت دریافت نکرده اند. در بین این افراد 
مشموالن نهادهای حمایتی ، کارگران تحت 
پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و 

ساختمانی نیز قرار دارند. 
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آیا  فصل کوپن آغاز می شود ؟ 
سیاســت دولــت برای حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی در الیحه بودجه ۱۴۰۱، همچنان 
با، اما و اگر جدی مجلســی ها روبرو است؛ 
موضوعی که برآیند جلســات این روز های 
کمیســیون تلفیق می تواند گواهی بر آن 
باشد.از ۲۱ آذرماه که دولت الیحه بودجه 
۱۴۰۱ را بــه مجلس ارائه و تصمیم خود را 
برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال 
آینده آشــکار کرد، بسیاری از نمایندگان 
مجلــس در صف مخالفان این تصمیم قرار 
گرفتنــد. این مخالفت تا حدی اســت که 
می تــوان از »حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی« به 
عنوان یکی از پرتکرارترین محور های نقد 
نماینــدگان مخالف با کلیات الیحه بودجه 
در جلســه علنی روز یکشــنبه گذشته یاد 
کرد.موضوع برای مجلسی ها آنقدر جدی 
اســت که در فاصله ۴ روز تصویب کلیات 
الیحه تا رســیدن پیشــنهادات بودجه ای 
نماینــدگان بــه کمیســیون تلفیق، این 
کمیسیون جلسات صبح و عصر خود را به 
صورت ویژه برای بررســی توقف سیاست 
اختصــاص ارز ترجیحــی یــا همان دالر 
۴۲۰۰ تومانی به برخی کاالها، برگزار کرد 
و این جلســات همچنــان ادامه دارد.یکی 
از مهمترین مــوارد مورد نظر نمایندگان 
در مخالفــت با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
موضــوع تخصیص آن به دارو و تجهیزات 
پزشکی اســت؛ اعضای کمیسیون تلفیق 
بــر این باورند کــه منابع ۴۰ هزار میلیارد 
تومانــی که دولت در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
در نظر گرفته کافی نیست.این موضوع در 
جلسه ای که کمیسیون تلفیق با حضور وزیر 
بهداشت برگزار کرد مطرح شده و به گفته 
رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، آنچه 
»مســئوالن وزارت بهداشت درباره حذف 
ارز ترجیحــی و دارو گفتنــد« نمایندگان 
را »قانــع نکــرد«. زارع در این باره توضیح 
داد که به باور نمایندگان، زیرســاخت های 
حذف ارز دارو و زیرســاخت های نســخه 
نویســی الکترونیکی فراهم نیســت.این 

تنها نمونــه ای از مباحث مربوط به تردید 
مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
سال آینده است. آن ها حتی در اعالم آنکه 
»دولت سمت و سوی توزیع کاالبرگ پس 
از توقف اجرای سیاست ارز ترجیحی دارد«، 
واهمه ای ندارند. دیروز پس از پایان یافتن 
جلسه عصر کمیسیون تلفیق، ریاست این 
کمیسیون یعنی حمیدرضا حاجی بابایی 
بــر موضع مردد مجلــس در زمینه حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی صحه گذاشــت و گفت: 
مجلس و دولت هنوز برای چگونگی حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین آن به توافق 
مشترک نرسیده اند و رایزنی ها در این باره 
همچنان ادامه دارد.مجلســی ها در حالی 
در بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱، در مقابل 
سیاســت حذف ارز ترجیحی برای ســال 
آینده ایســتاده اند کــه در الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین الیحه تقدیمی 
دولت حسن روحانی، به گونه دیگر نظر داده 
و عمل کرده بودند. برخالف امسال که در 
بررســی الیحه بودجه سال بعد، حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی را عامل تهدید آمیزی برای 
معیشت مردم می بینند، سال گذشته وقتی 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ را بررســی و تصویب 
می کردنــد، دولت را مکلف کرده بودند که 
در ۶ ماهه دوم سال؛ یعنی از مهرماه امسال، 
به تدریج اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کاال های 
اساسی، دارو و تحهیزات پزشکی را متوقف 
سازد. حتی این را به عنوان یک شرط برای 
تصویــب کلیات الیحه بودجــه به دولت 
روحانی تفهیم کردند؛ همان الیحه ای که 
یک بار در صحن رد کرده بودند و دومین بار 
هم تصویبش مشــروط شد.گواه این ماجرا 
اظهارات ســال گذشته محمدباقر نوبخت 

رئیس وقت ســازمان برنامه و بودجه است 
که قول داد با فراهم شدن زیرساخت های 
الزم، از مهرماه ۱۴۰۰، ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
کار نباشد. او در جلسه علنی بررسی کلیات 
الیحــه اصالحی بودجه ۱۴۰۰ )۲۸ بهمن 
۱۳۹۹( اعــالم کرده بود که »دولت طبق 
نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را 
طــی ۶ ماه فراهم می کند.« در واقع دولت 
در الیحه اصالحیه بودجه ۱۴۰۰ از مجلس 
اجازه خواسته است تا در نیمه نخست سال 
۱۴۰۰، براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و بین المللی کشــور نســبت به 
تغییــر تمام یا بخشــی از نــرخ ترجیحی 
کاال های اساسی اقدام و مابه التفاوت منابع 
وصولی را صرف تامین معیشــت مردم به 
نرخ ســامانه معامــالت الکترونیکی کند.

مجلســی ها آنچنان بــر این موضوع اصرار 

داشتند که شهریور ماه امسال، محمدباقر 
قالیباف اجرای این مصوبه بودجه ای را در 
جلسه سران به ابراهیم رئیسی و دولت تازه 
نفسش گوشزد کرد.با وجود این تکلیف که 
برای دولت تعیین کردند، اما عمل مجلس 
بــه گونه ای دیگر بود. ابتــدا به دو فوریت 
الیحــه ای که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بعضی کاال ها ارائه کرده بود و قصد 
داشت منابع حاصل را بر میزان یارانه نقدی 
خانوار بیفزاید، مخالفت کرد؛ مخالفتی که 
عمال این الیحه را بی اثر کرد.این، اما ظاهرا 
پایان ماجرا نیست؛ حاال که نوبت به بودجه 
۱۴۰۱ رسیده، مجلس رویکردی بر خالف 
آنچه خودش در الیحه ۱۴۰۰ بر آن تاکید 
داشت، برگزیده است. ظاهرا مجلسی ها به 
این نتیجه رسیده اند که حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از کاال های اساسی، دارو و تجهیزات 
پزشکی، آنگونه که در زمستان سال گذشته 

می اندیشیدند، آسان نیست.
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حال این ســوال مطرح اســت که در یک 
ســالی که گذشــت، تغییر کدام مولفه ها 
رویکــرد مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را زیر رو رو کرد؟ســال گذشــته نخستین 
ســال فعالیت مجلس اصولگرای یازدهم و 
واپسین سال فعالیت دولت ۸ ساله حسن 
روحانی بود. مردادماه امسال هم در موعد 
انتقــال دولــت یعنی مردادمــاه، ابراهیم 
رئیســی و همکارانش دولت را به دســت 
گرفتند.تنهــا ســه مــاه از روی کار آمدن 
دولت جدید گذشته بود که مجلس درباره 
»برچیدن بســاط ارز ۴۲۰۰ تومانی« که 
تــا پیش از آن خود را مدافعش می خواند، 
تغییر موضع داد. حاال کار به جایی رسیده 
که در فصل بودجه، مجلس نه تنها اصراری 
به توقف اختصاص ارز ترجیحی به کاال، دارو 
و تجهیزات پزشــکی ندارد بلکه در مقابل 
دولت نیز قد علم کرده و بر بقای سیاســت 

ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

کیفیت خودروها شده است تعارض منافع مانع 
رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران گفت: طرح 
تحــول کیفیــت و زنجیره تامین صنعت در حوزه 
خودروساز و قطعه ساز حوزه گسترده ای است که 
متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارد.مهدی 
اســالم پناه در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
مسئولیت استاندارد ایمنی خودروها با شماست؟ 
افزود: در قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد، 
ســازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی 
و مرجــع نظارتی در جهت اطمینان بخشــی به 
تولید کاال، واردات و صادرات می باشــد.وی ادامه 

داد: موضــوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین 
صنعت در حوزه خودرو ســاز و قطعه ســاز حوزه 
گســترده ای اســت که ضمانت اجرای تعهدات را 
مدیــران عالی این طرح های زنجیره ای دارند، اما 
متاســفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند 
و ایــن تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن 
کیفیت خودروها شــده است.اســالم پناه گفت: 
خودروها در چند ســال گذشــته از لحاظ کیفی 
ریزش داشــتند به خصوص در هشــت سال اخیر 
محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو 

بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشــده است.
وی خاطرنشــان کرد: بی کیفیتی خودرو و برخی 
از کاالهای شبیه خودرو موضوعی است که ما هم 
به آن واکنش نشــان دادیم، چون ما وکیل مردم 
هستیم و حق الناس مردم برآورده و رعایت نشده 
اســت.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان 
اینکه حفاظت از کیفیت، مسئولیت ماست، تصریح 
کرد: در جهت اعتماد عمومی و حق و حقوق مردم 
با هیچ دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.
اســالم پناه گفت: موضوع ایمنی، کیفی ســازی، 

عملکــرد و ارزیابی جزو مجموعه نظامات ارزیابی 
کیفی هســتند و ما دستگاه نظارتی هستیم . وی 
در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسئول 
اســتاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: 
این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال 
حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی 
استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه 
سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان 
بــه عنوان عامل و بنگاه، اصلی ترین نقش را دارند 

که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.

عضو سابق اتاق ایران:

گذشته بود ارز چند نرخی از اشتباه های  مهلک دولت های 
عضــو ســابق اتــاق بازرگانی ایران، رانت و فســاد را نتیجه ارز چند 
نرخی می داند و معتقد اســت که حرکت به ســمت ارز تک نرخی 
به ســود اقتصاد ایران خواهد بود.جمشــید عدالتیان شهریاری عضو 
سابق اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: متاسفانه ما در سال ها و حتی 
دهه های گذشــته بارها به غلط بودن برخی تصمیم های اقتصادی 
خود رســیده ایم و هربار پس از چند ســال اقدام به اصالح اشتباهات 
گذشته کرده ایم اما متاسفانه از این اشتباهات درس نگرفته و مجددا 
مشکالتی برای اقتصاد کشور به وجود آورده ایم. نظام چند نرخی ارز 
نیز یکی از همین اشتباهات است.وی با بیان اینکه خطر ایجاد رانت 

و فساد از اصلی ترین ویژگی های نظام چند نرخی ارز است، توضیح 
داد: ما پیش از این نیز گرفتار چند نرخی شــدن ارز شــده  بودیم و 
در ســال های اخیر نیز دوباره با در نظر گرفتن ارز دولتی مشــکالتی 
در ایــن حــوزه به وجود آمده اســت. قطعا اصالح این روند و حرکت 
به سمت ارز تک نرخی به سود اقتصاد ایران خواهد بود.عضو سابق 
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم حمایت از اقشار کم درآمد مردم 
در حوزه کاالهای اساسی، بیان کرد: با توجه به مشکالتی که مردم 
در سال های اخیر با آن مواجه بوده اند، در این تردیدی وجود ندارد 
کــه دولــت باید حمایت های الزم بــرای تامین مایحتاج مردم را در 

دستور کار قرار دهد اما اینکه این حمایت ها به چه شکل انجام شود 
و چه شیوه ای به کار گرفته شود که هزینه هایش از فایده اش بیشتر 
نشود سوال مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.عدالتیان عضو 
ســابق اتاق بازرگانی ایران به موضوع حمایت نقدی از مردم اشــاره 
کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا نیز برای اقشار کم درآمد 
حمایت های این چنینی انجام می شود اما ما باید با توجه به ساختار 
اقتصاد خودمان برنامه ریزی کنیم. متاســفانه با توجه به باال بودن 
نرخ تورم، ارزش نهایی یارانه نقدی در مدتی کوتاه از بین می رود و 

این موضوع می تواند به نارضایتی مردم منجر شود.

خبر ویژه

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مساله مربوط به آموزش 
و فضای مجازی که اکنون در بین فعاالن بازار سرمایه طرح موضوع 
شده است، متن خامی است که هیچ مصوبه ای در کمیته برای آن در 
نظر گرفته نشده است و جزو مصوبات کمیته تخصصی یا کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیســت.محمدرضا پورابراهیمی به پیش نویس 
تغییر قوانین بازار اوراق بهادار و نیز اعتراض کارشناســان بورس 
نســبت به برخی از بندهای این پیش نویس اشــاره کرد و افزود: 
ایــن پیش نویــس دارای ۱۶ ماده بود، موضوعات مطرح شــده در 
این پیش نویس کامال متفاوت با مســائلی اســت که اکنون برخی 
در حال ارائه توضیحات و نیز واکنش  نسبت به آن هستند. آموزش 

و فضای مجازی در بازار ســرمایه باید در کمیســیون اقتصادی 
مجلس مورد بحث باشد که تاکنون به هیچ عنوان این موضوع در 
کمیســیون مورد بررسی قرار نگرفته است.به گفته پور ابراهیمی، 
مساله  مطرح شده در میان فعاالن بازار، متن خامی است که هیچ 
مصوبه ای در کمیته بازار سرمایه برای آن در نظر گرفته نشده است.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشــت: مساله مدنظر 
نماینــدگان مجلس فقــط در قالب متنی بود که با حضور فعاالن 
اقتصادی، رییس کانون نهادهای ســرمایه گذاری و رییس کانون 
کارگزاران از آن رونمایی شد و در اختیار فعاالن بازار قرار گرفت؛ 
بنابراین در متن رونمایی شــده هیچ اشــاره ای به مساله آموزش و 

فضای مجازی نشده است.وی با بیان اینکه در کنار مسائل مطرح 
شده در این کمیته، متنی در مورد فضای مجازی و آموزش آماده 
شده تا به ۱۶ ماده دیگر اضافه شود، گفت: این طرح باید ابتدا در 
کمیته بازار ســرمایه که زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس 
اســت، تصویب شــود. در این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد 
گرفــت و بعــد از انجام جمع بندی هــای الزم می تواند به عنوان 
مــاده ۱۷ بــه متن این پیش نویس اضافه شــود.بعد از گذر از این 
مراحل، اظهار نظر فعاالن بازار ســرمایه درخصوص بخش مربوط 
بــه آمــوزش و فضای مجازی اتخاذ می شــود، اما تا این لحظه این 

مساله در کمیته مورد بحث قرار نگرفته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد:

نگرانی فعاالن بازار از پیش نویس تغییر قانون بازار سرمایه

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه  آ
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
مــورخ   140060316001003368 شــماره  رای  برابــر 
1400/8/30 _  هیــات اول/ دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــک تصرف ــه ی ناحی
بــرزو بشــیری فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 1 کــد 
ملــی 3257743351 صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ 
ــع در  ــاحت 70 مترمرب ــه مس ــاختمان)دکان( ب ــاب س ــک ب ی
محــدوده اراضــی پــاک یــک فرعــی از 129 اصلــی واقــع در 
آبــاد خ  آدرس دیــزل  بــه  یــک حومــه کرمانشــاه  بخــش 
ســوم پشــت شــرکت خیبــر خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
شــهرداری کرمانشــاه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
طبــق  اعتــراض  وصــول  عــدم  و  مذکــور  مــدت  انقضــای 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد خواهــد شــد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/25

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/11
2393 م الف
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نفت و انرژی 4

با حضور رئیس جمهورصورت گرفت ؛

افتتاح نخستین پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین ایران 
 فار اول نخســتین پاالیشــگاه نفت خام فوق سنگین کشور با حضور 
رییس جمهور در منطقه آزاد قشم افتتاح شد.همزمان با افتتاح فاز 
نخست شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم، روزانه ۳۵ هزار بشکه 
نفت خام فوق ســنگین کشــورمان به فرآورده های نفتی شامل قیر، 
نفتا، گازوئیل و نفت ســبک تبدیل می شــود.۵۰ درصد محصوالت 
پاالیشــی ایــن مجتمع عظیم در جزیره قشــم بــه قیر و ۵۰ درصد 
دیگر هم به برش های سبک نفتی شامل نفتا، گازوئیل و نفت سبک 
تبدیل و تمام این محصوالت به صورت ۱۰۰ درصد به کشــورهای 
مختلف صادر خواهد شــد.فاز دوم این مجموعه پاالیشــگاهی هم با 
۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در حال ســاخت است که با اتمام آن، 

میزان تولید روزانه محصوالت پاالیشــی این پاالیشــگاه به ۷۰ هزار 
بشکه در روز افزایش می یابد.ارزش افزوده ساالنه فرآورده های نفتی 
این پاالیشگاه مهم کشورمان در قشم ۸۵۷ میلیون دالر برآورد شده 
که ارزآوری مهمی برای کشور محسوب می شود.به گفته کارشناسان 
این پاالیشگاه، ساالنه یک میلیون تُن قیر و ۵.۶ )شش و نیم( میلیون 
بشکه فرآورده های نفتی همچون نفتا، گازوئیل و نفت سبک در این 
مجموعه با هدف صادرات تولید خواهد شــد.افتتاح فاز نخســت این 
پاالیشگاه با سرمایه گذاری ۲۱۹ میلیون دالری گروه گسترش انرژی 
پاسارگاد، امکان اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نیروی کار و یک هزار نفر 
هم به صورت غیر مستقیم را فراهم کرده است. سهم قشم با افتتاح 

این پاالیشــگاه در حوزه پاالیشــی کشور حدود ۳۵ درصد می باشد.
وزیر نفت در این مراســم  گفت: این نخســتین پاالیشــگاه نفت فوق 
سنگین کشور است که در مرحله نخست ظرفیت پاالیش ۳۵ هزار 
بشــکه نفت فوق ســنگین را دارد.جواد اوجی افزود: بخش خصوصی 
برای راه اندازی پاالیشــگاه نفت فوق ســنگین قشــم بیش از ۲۲۰ 
میلیون دالر ســرمایه گذاری کرده اســت.وی گفت: با بهره برداری 
از این پاالیشــگاه، ظرفیت پاالیشــگاهی استان به بیش از ۸۵۰ هزار 
بشــکه می رســد که حدود ۳۷ درصِد ظرفیت پاالیش نفت کشــور 
اســت. ۴ طرح پاالیشــگاهی دیگر نیز با پیشرفت چند تا ۳۵ درصد، 

در دستورکار وزارت نفت قرار دارد. 

کرد؛ کارشناس انرژی عنوان  یک 

لزوم همکاری با روسیه در بحث فناوری های انرژی

بین الملل

کوتاه از انرژی

منابع خارجی پیش بینی کردند

 رشد صادرات ال.پی.جی ایران
در سال ۲۰۲۲

 LPG پیــش بینــی می شــود صــادرات 
تولیدکننــدگان خاورمیانه در ســال ۲۰۲۲ 
همزمــان با تشــدید رقابت بــرای بازارهای 
آســیایی رو به رشد و افزایش عرضه رقیبان 
دیگــر نظیر آمریــکا، به میزان ۶.۶ درصد در 
مقایســه با سال ۲۰۲۱ رشد کند.منابع آگاه 
به پالتس گفتند: برآورد می شــود مجموع 
صادرات قطر، امارات متحده عربی، عربستان 
ســعودی، کویت و ایران از ۳۶.۵ میلیون تن 
در سال ۲۰۲۱ به ۳۸.۹ میلیون تن در سال 
۲۰۲۲ رشد کرده است. عمده این صادرات بر 
مبنای قراردادهای بلندمدت بوده است با این 
حال قطر در مواقعی LPG برای تحویل فوری 
عرضه کرده است.از میان این تولیدکنندگان، 
انتظار می رود صادرات قطر در سال میالدی 
جــاری ثابت بمانــد و حدود ۱۰ میلیون تن 
باشــد در حالی که صــادرات امارات متحده 
عربی از ۹.۴ میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ به 
۹.۹ میلیــون تن رشــد مــی کند و صادرات 
عربســتان ســعودی از هفت میلیون تن به 
۸.۶ میلیــون تن افزایــش پیدا خواهد کرد.
یــک منبع آگاه گفت: صادرات LPG کویت 

امسال به پنج میلیون تن می رسد که باالتر 
از حدود ۴.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ است. 
تولیــد کویت حــدود ۵.۲ تا ۵.۳ میلیون تن 
در ســال ۲۰۲۲ اســت و صادرات این کشور 
حــدود پنج میلیون تن خواهد بود در حالی 
کــه تقاضای داخلــی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار 
تن اســت. این منبع آگاه خاطرنشــان کرد 
امســال برخالف ســال ۲۰۲۱ فروش نقدی 
LPG پیــش بینی نمی شــود.یک تحلیلگر 
صنعت پیش بینی کرد عربســتان سعودی، 
کویــت، امارات متحــده عربی، قطر و عمان 
صادراتشــان را امسال به میزان ۱.۵ میلیون 
تن افزایش می دهند و عربستان سعودی در 
چهار تا پنج ماه نخست سال حجم بیشتری 
صــادر می کند.به گفته منابع بازرگانی، هند 
بزرگترین خریــدار محموله های خاورمیانه 
خواهد بــود .منابع بازرگانی پیش بینی می 
کننــد صادرات LPG ایــران از ۵.۵ میلیون 
تــن در ســال ۲۰۲۱ بــه ۵.۶ میلیون تن در 
ســال ۲۰۲۲ رشــد خواهد کرد. تحلیلگران 
می گویند انتظار می رود ایران صادراتش را 
امسال به میزان ۱.۹ میلیون تن افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:

 آغاز دوره جدید در صنعت پتروشیمی
با ایجاد ارزش افزوده

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع 
مدیران عامل مجتمع های پتروشــیمی عسلویه 
گفــت: تکمیل زنجیره محصوالت و ایجاد ارزش 
افزوده باید با هدف کاهش خام فروشــی مدنظر 
باشــد و این موضوع به معنای آغاز دوره ای تازه از 
فعالیت های این صنعت ارزش آفرین است.مرتضی 
شــاهمیرزایی در نشستی با حضور مدیران عامل 
شرکت های پتروشیمی مستقر در عسلویه با بیان 
اینکه صنعت پتروشــیمی ایران در مسیر توسعه 
خود چشــم انداز روشــنی دارد، گفت: اکنون ۶۸ 
مجتمع تولیدی با ظرفیت اســمی تولید ساالنه 
حدود ۹۰ میلیون تن در حال فعالیت هستند که 
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی 
می شــود ظرفیت تولید پتروشیمی تا پایان سال 
۱۴۰۱ به ۱۰۰ میلیون تن برســد.وی با تأکید بر 
حمایت و همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با پتروشــیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس برای تسهیل و رفع برخی موانع موجود در 
مسیر تولید، افزود: ظرفیت های بسیار خوبی برای 
توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه وجود دارد 
که باید به بهترین شکل از آنها استفاده کرد.معاون 
وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر اینکه وظیفه 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان حاکمیت 
و نهادی توسعه گرا حمایت از بخش های مختلف 
صنعت است، اظهار کرد: تکمیل زنجیره و ایجاد 
ارزش افزوده باید با هدف کاهش خام فروشی مدنظر 
قرار گیرد و دوره ای تازه از فعالیت های این صنعت 
ارزش آفرین آغاز شده است.شاهمیرزایی تصریح 
کرد: با همکاری ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس و شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
بعضی از مشکالت پتروشیمی های این منطقه در 
کمترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.وی درباره 
تأمین خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی ها 
در فصل زمســتان، گفت: خوشبختانه با تشکیل 
کارگروهی تالش شــده است تا کمترین آسیب 
به صنایع پتروشــیمی وارد شود. طرح های آینده 
صنعت بــر پایه خوراک های ترکیبی خواهد بود 
و در ایــن زمینه چند مگاپروژه در حال ســاخت 
است و با برنامه ریزی های راهبردی، مسیر توسعه 
متوازن صنعت ارزش آفرین پتروشیمی هموارتر 
خواهد شد.شاهمیرزایی بیان کرد: زنجیره تکمیل 
متانول به محصــوالت با ارزش تر مانند پروپیلن 
و پلی پروپیلــن نیازمند ســرمایه گذاری و توجه 

بیشتری است .

رئیس صنف جایگاهداران:

 تجهیزات پمپ بنزین ها 
 هر چند سال یک بار 
به روز رسانی می شود

رئیس صنف جایگاهداران گفت: کشور ما در 
رتبه های باالی توزیع سوخت در جهان است 
و باید مســئولین تصمیم جدی در خصوص 
نوســازی و بازســازی جایگاه های ســوخت 
بگیرند تا شاهد رشد روزافزون ارتقای کیفیت 
خدمات در جایگاه ها برای مردم باشــیم اما 
اکنون سیستمها و تجهیزات مرتبط هر چند 
سال یک بار به روز رسانی و نوسازی می شود.

اسداهلل قلی زاده ، با بیان اینکه  زیان انباشته و 
کاهش توان مالی جایگاهداران مانع از ارتقای 
کیفیت خدمات توزیع سوخت می شود، اظهار 
کرد: همه ساله سواالت زیادی در مورد کیفیت 
خدمات جایگاهها مطرح می شود؛ درحالیکه 
پاســخ این ســوالها بارها داده شــده است و 
جایــگاه ســوخت مانند هر بنــگاه اقتصادی 
اگر با کاهش درآمد روبه رو شــود، نمی تواند 
کیفیت را بهبود بخشــد یا حتی آن را حفظ  
کند.وی خاطرنشــان کرد: مشخص است که 
جایگاهها به دلیل فعالیت شبانه روزی هزینه 
های بســیاری متحمل می شوند و استهالک 
تجهیزات این اماکن باال می رود؛ پس می طلبد 
در جهت نوسازی اقدام شود ولی اکنون دغدغه 
جایگاه داران پوشــش هزینه های جاریست و 
فشــارهای مالی اجــازه کار دیگری را به آنها 
نمی دهد.به گفته رئیس صنف جایگاهداران، 
تمامی جایگاههای سوخت در طی این سالها 
علی رغم فشــارهای مختلــف اقتصادی در 
جهت ارتقای کیفیت خدمات توزیع ســوخت 
کوشــیده اند ولی متاســفانه سیاستگذاریها 
به ویژه در ســالهای اخیر درجهت حمایت از 
جایگاههای ســوخت نبوده و محدودیتهای 
مختلف برای این صنف توان مالی را از آن ها 

سلب کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد : 

دعــوت از بانک ها برای 
سرمایه گذاری در صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
برنامه های متعدد سرمایه گذاری برای توسعه 
طرح های نفت پیش بینی شده است، از مذاکره 
بــا بانک ها و هلدینگ های پتروشــیمی برای 
سرمایه گذاری در بخش باالدستی صنعت نفت 
خبر داد.محسن خجسته مهر در بخش پایانی 
و جمع بندی نشست هم اندیشی مدیران ارشد 
شرکت ملی نفت ایران که در مرکز همایش های 
کوشک برگزار شد، ضمن تشریح رویکردهای 
شرکت ملی نفت ایران در بخش های مختلف، 
گفت: در بخش منابع انسانی رویکرد ما جذب 
نیروی انســانی نخبه از دانشــگاه صنعت نفت 
و دیگر دانشــگاه ها است.وی افزود: نگهداشت 
منابع انســانی موجود نیز بســیار مهم است و 
در این باره نشست های  متعددی برگزار شده 
و ســازوکارهایی در نظر گرفته شــده است تا 
چالش هــای موجود در این زمینه رفع شــود.
معــاون وزیر نفــت تصریح کرد: بحث آموزش 
منابع انسانی در گذشته متاسفانه مورد غفلت 
قرار گرفته اســت؛ امروز نیروهای شــاغل در 
بســیاری از بخش ها از جمله بخش های مهم 
عملیاتی ما نیروهای مدت موقت هســتند که 
نیاز است آموزش این نیروها را در نظر بگیریم. 
در این باره هم تصمیم های الزم گرفته شده و 
مقرر شده است برنامه پنج ساله ای برای آموزش 
و انسجام بخشی به  نیروی انسانی تهیه و تدوین 
شود.خجسته مهر تاکید کرد: در بخش فناوری 
حرکت بسیار جدی آغازشده است و این بخش 
را از حضــور روی کاغــذ و قوانین، خارج و زنده 
کرده ایم. برای آن با جهاد دانشــگاهی حدود 
۲۷۵ میلیون دالر و ۱۶ میلیارد تومان قرارداد 
و تفاهم نامه امضا شــده اســت که حدود ۷۵ 
میلیــون دالر و ۱۶ میلیــارد تومان آن قرارداد 
قطعی و مابقی در قالب تفاهم نامه اســت. وی 
ادامــه داد: حدود ۷۵۰ حلقه چاه کم بازده نیز 
بــه زودی فراخــوان همکاری آن اعالم خواهد 
شــد تا با شرکت های فناور قرارداد امضا شود. 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران بیان کرد: 
میــدان گازی پارس جنوبی و گنبد شــمالی 
بزرگترین میدان در دنیا اســت که گاز هلیوم 
دارد و ما اکنون واردکننده هســتیم در حالی 
که این گاز در صنایع مختلف مصارف بسیاری 
دارد. خجسته مهر همچنین گفت: با تولید این 
گاز افزون بر رفع نیاز داخل حتی می توانیم به 
صادرکننده این گاز تبدیل شویم که این موضوع 
امروز اهمیت بسیار باالیی دارد و در این زمینه 
از طریق شــرکت های فناور و دانش بنیان آغاز 
کردیم و به زودی طرح آن تصویب می شــود. 
وی افزود: در بخش ســرمایه گذاری می دانیم 
کــه منابع داخلی ما کفــاف نمی دهد و ۱۴.۵ 
درصدی که در قانون بودجه برای شرکت ملی 
نفت ایران در نظر گرفته شــده تقریبا معادل 
هزینه های جاری شرکت ملی نفت ایران است.

پیــش بینی کاهش قیمت 
نفت طی دو سال آینده

اداره اطالعــات انرژی آمریکا در گزارش 
خــود از دورنمــای کوتاه مــدت انرژی 
اعالم کرد افزایش ســرعت رشــد عرضه 
نفــت نســبت به تقاضا قیمــت نفت در 
 ســال جاری و ســال آینــده میالدی را 

کاهش می دهد. 
قیمت نفت خام برنت که در سه ماهه پایانی 
۲۰۲۱ به طور متوسط برابر با ۷۹ دالر در 
هر بشکه بود، در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب 
برابر با ۷۵ و ۶۸ دالر در هر بشکه خواهد 
بود.قیمت نفت برنت و نفت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا در اولین ســاعات روز 
چهارشــنبه قبل از انتشــار این گزارش و 
پس از اعــالم اطالعیه فدرال رزرو آمریکا 
مبنی بــر این که اقتصاد این کشــور تاثیر 
چندانــی از همه گیری اومیکرون نخواهد 
دید، به ترتیب باالتر از ۸۴ و ۸۲ دالر در هر 
بشکه بود.طبق گفته این اداره، برداشت از 
ذخایر نفتی در کل دنیا در ســال گذشته 
میالدی به خاطر رشــد ســریع تر تقاضا 
نســبت به عرضه، به طور متوســط برابر با 
۱.۴ میلیون بشــکه در روز بود. اما رشــد 
تقاضا در سال جاری میالدی آهسته شده 
و عرضه نفت باال رفته است، بنابراین ذخایر 

نفتی جهان روبه افزایش هستند.
در گزارش این اداره آمده است تولید نفت 
دنیا به خاطر افزایش تولید آمریکا، اوپک و 
روسیه ۵.۵ میلیون بشکه در روز در سال 
جــاری افزایش می یابــد. آمریکا، اوپک و 
روسیه روی هم رفته ۸۴ درصد معادل ۴.۶ 
میلیون بشکه در روز از رشد عرضه نفت را 
در اختیار دارند.دراین بین مصرف جهانی 
نفت ۳.۶ میلیون بشکه در روز باال خواهد 
رفت.اداره اطالعــات انرژی آمریکا اعالم 
کــرد ذخایر نفتی دنیا ۵۰۰ هزار بشــکه 
در روز در ســال جاری و ۶۰۰ هزار بشکه 
در روز در ســال آینــده میالدی افزایش 
خواهند یافت که بیش از پیش قیمت نفت 

را پایین می آورد.

تزریق گاز به مخازن اروپا 
 برای اولین بار

به زیر 5۰ درصد رسید
بر اســاس داده های انجمن زیرســاخت 
گاز اروپــا )GIE(، تزریــق گاز طبیعی به 
مخــازن زیرزمینــی این قــاره به زیر ۵۰ 
درصد کاهش یافته اســت. این اتفاق در 
اوایل ســال ۲۰۲۲ برای اولین بار از سال 
۲۰۱۱ صورت گرفته است. بر اساس داده 
 ،)GIE( های انجمن زیرســاخت گاز اروپا
تزریــق گاز طبیعی به مخازن زیرزمینی 
 ایــن قــاره به زیــر ۵۰ درصــد کاهش 

یافته است. 
این اتفاق در اوایل سال ۲۰۲۲ برای اولین 
بار از ســال ۲۰۱۱ صورت گرفته اســت.

برداشت گاز از مخازن زیرزمینی اروپا در 
۱۲ ژانویه به ۸۱۴.۶۶ میلیون متر مکعب 
رسید. در عین حال، تنها ۲۲.۶۴ میلیون 
متر مکعب تزریق شد. بنابراین این مخازن 

فقط ۴۹.۳۳ درصد پر شده است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود 
۵۳.۲۶ میلیارد متر مکعب گاز در مخازن 
اروپا موجود اســت که ۱۷.۷ میلیارد متر 
مکعب کمتر از سال گذشته است.این در 
حالی است که جریان گاز به سیستم حمل 
و نقــل گاز اروپــا از پایانــه های LNG در 
بحبوحه افزایــش تعداد تانکرهای حمل 
گاز مایع از ایاالت متحده به اروپا شــاهد 

رشد فزاینده ای بود.
ایــن تعــداد تانکر در این فصل از ســال 
بی ســابقه اســت و میزان این گاز حدود 
۳۶۰-۳۸۰ میلیــون متــر مکعب در روز 
تخمیــن زده می شــود.ذخایر LNG در 
انبارهــای اروپایی نیز ۲۵ درصد بیشــتر 
از ســال گذشته بوده و ۱۵ درصد باالتر از 
میانگین رقم اواســط ژانویه در پنج سال 

گذشته است.

آرامکو نفت مشــتریان آسیایی 
را  تأمین می کند

 برخــی منابــع اعالم کردند که شــرکت 
ســعودی آرامکو بــه حداقل پنج خریدار 
خود در آســیا اطالع داده است که در ماه 
فوریــه حجــم کامل نفت مورد نیاز آنها را 

تأمین می کند.
ایــن تخصیص هــا پس از آن انجام شــد 
که عربســتان قیمت های رسمی فروش 
)OSP( خــود بــرای همه انواع نفت خام 
فروخته شــده به بازارهای کلیدی آســیا 
در مــاه فوریــه را کاهــش داد و قیمت را 
به کمترین رقم در ســه ماه اخیر رســاند.
بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان از زمانی 
که ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( 
کاهش عرضه خود را از ماه اوت تســهیل 
کردند، عرضه نفت به مصرف کننده اصلی 

خود را ثابت نگه داشته است.

یــک کارشــناس حــوزه بین المللی 
انــرژی گفت: ایران و روســیه در عین 
اینکــه در برخی بازارهای انرژی رقیب 
یکدیگر هستند، فرصت های همکاری 
متعددی را دارند و اســتراتژی دقیقی 
باید در این زمینه تدوین شود.علیرضا 
شــیرمحمدی، کارشــناس حــوزه 
بین الملل انــرژی اظهار کرد: هرچند 
ایران و روســیه در برخی موارد انرژی 
رقیــب یکدیگر هســتند، امــا اولین 
کشورهایی نیستند که در عین رقابت 
باید با یکدیگر تعامل کنند و بسیاری از 
کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا 
بــا وجــود رقابت در یــک چهارچوب 
مذاکراتــی صحیــح به نتایج بســیار 
خوبی رســیدند. پس همانطور که این 
رقابت وجود دارد زمینه های همکاری 
بســیاری نیز وجود دارد.وی افزود: این 
امــر نیازمنــد یــک اراده جدی و نگاه 
صحیح است و به نظرم در دولت جدید 
با توجه به نگاهی که به شرق وجود دارد 
امکان تحقق آن وجود دارد. همچنین 
به نظر بنده مسائلی که مطرح می شود 
مســائل جدی نیســتند و با نگاه فنی 
قابل حل اســت. به طور مثال برگشت 
محصوالت کشاورزی که به بحث های 
سیاســی مرتبط شد، در حالی که این 
موضوع مشــخصی است که کشورها 
موانــع غیرتعرفه ای را ایجاد می کنند.

این کارشــناس بین الملــل ادامه داد: 
ما در ســال های گذشــته فرصت های 
زیادی را از دســت دادیم. مثاًل فرصت 
صادرات گاز از طریق ترکیه را داشتیم 
و این کشــور تأمین کنندگان گاز خود 
را متنوع کــرده و از طریق آذربایجان 
و روســیه گار وارد می کند. همچنین 
اگر بــه پایانه های نفتی شــمال نگاه 
کنید ما یک فرصت بسیار خوبی برای 
ســوآپ نفت ترکمنستان و قزاقستان 
و آذربایجان بودیم و ســرمایه گذاری 
کالنــی هم برای انتقــال نفت آنجا به 
پاالیشــگاه تهران و تبریز شد ولی این 

فرصت هم از دست رفت و این خط لوله 
در حال متروکه شدن است.وی با تأکید 
بــر اینکه در حوزه دیپلماســی انرژی 
نیازمند نگاه هوشمندانه و استراتژیک 
به همکاری ها هســتیم، افزود: بسیار 
ســاده انگارانه است که ما بدون اینکه 
کاری انجــام دهیم بگوییم فرصت ها از 
دست رفته و رقابت موجود در منطقه 
مانع همکاری ها است.شــیرمحمدی 
در رابطــه با همکاری های فناورانه در 
حوزه انرژی با کشور روسیه گفت: یکی 
از اشــتباهات ما در حــوزه انرژی این 
بود که LNG را در کنار CNG توســعه 
ندادیم. روســیه در بحــث توانمندی 
ســاخت LNG می توانــد به ما کمک 
کنــد. همچنین در بحــث حفاری با 
توجــه به اختالف ارتفاع چاه های ما و 
روسیه، این کشور می تواند همکاری با 
روسیه در افزایش برداشت، مخصوصاً 
در بهره بــرداری هــای نوین و با توجه 
به افت فشــار چاه ها ما همکاری کند.

این کارشناس انرژی افزود: با توجه به 
شــناختی که من از روســیه دارم، در 
برخی مباحث هم روسیه به کمک های 
مــا نیــاز دارد. روســیه یــک برنامه 
جایگزینــی واردات را شــروع کرده و 
این فرصت خوبی برای صادرکنندگان 
تجهیــزات نفت و گاز کشــور ما برای 
ورود به بازارهای صادراتی است. البته 
طبیعتــاً ایــن بحث را نباید با صادرات 
محصوالت کشــاورزی و سایر مقایسه 
کرد و مذاکرات آن پیچیده تر اســت.
وی بــا تأکیــد بر اینکه شــناخت ما از 
بازار روسیه کم است، افزود: در برنامه 
۲۰۲۵ روســیه حــدود ۸۰۰ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری در بخش انرژی 
پیش بینی شــده و با توجــه به اینکه 
روسیه هم با تحریم های آمریکا دست 
و پنجــه نــرم می کند این موضوع باید 
مــورد توجه قــرار گیرد کــه بتوانیم 
چهارچوب پیشــنهادی مان را به این 
کشور ارائه دهیم.وی با اشاره به اینکه 

روسیه یکی از کشورهای عضو اورآسیا 
و از مشوقین انعقاد قراردادهای با تعرفه 
ترجیحی است که امیدواریم به تجارت 
آزاد برســد، گفت: کشوری که بخواهد 
قــرارداد تجــارت آزاد امضا کند یعنی 
ســطوح باالی همکاری را هدف گرفته 
است. به طور کلی در حوزه های فناوری 
انرژی روســیه در بحــث نفت و گاز و 
ما در بحث برق پیشــرفت های خوبی 
داشــتیم و همکاری های گسترده ای 
می توانیم داشته باشیم.شیرمحمدی 
افــزود: در بازار صادرات گاز اگر کالن 
نگاه کنیم ما در همســایگی زمینی و 
دریایــی خودمان هند و پاکســتان را 
داریم که سال هاســت زمینه صادرات 
گاز آن با خط لوله صلح فراهم شــده 
اســت. یک اســتراتژی می تواند این 
باشــد که با همکاری روســیه به بازار 
هند و پاکســتان وارد شــویم و از آن 
طــرف هم بازار گاز اروپا توســط ما و 
روسیه به صورت مشترک تأمین شود.

این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه 
در منطقــه خطــوط نفت و گار زیادی 
در حال احداث اســت، تصریح کرد: در 
یک همایشی که سال های گذشته در 
ترکمنستان برگزار شد، نماینده ایاالت 
متحــده آمریکا از خط لوله تاپی که از 
ترکمنستان و از طریق پاکستان به هند 
می رسد و خط لوله ترانس کاسپین که 
از کف دریای خزر گاز ترکمنســتان را 
از شرق دریا به غرب دریا منتقل کند. 
همانطور که قباًل گفتم ما قباًل ســوآپ 
نفت قزاقزستان و ترکمنستان را انجام 
می دادیم و روســیه هم از رقابت با این 
کشــورها در حوزه نفت خالص شــود 
و ایــن نفــت از طریق ایــران به خلیج 
فارس منتقل شود.وی افزود: در حوزه 
همکاری های سازمانی از جمله اوپک و 
GECF این همکاری ها در سطح خوبی 
است. ســال های قبل این پیشنهاد از 
سمت روسی مطرح شد که نفت ایران 
از طریق این کشــور فروخته شود ولی 
به دلیل نگاهی که در دولت قبل وجود 
داشت این پیشنهاد جدی گرفته نشد.
شــیرمحمدی در پایــان تأکید کرد: 
روســیه از طرفی بزرگترین همســایه 
وارد کننده ما اســت و همکاری با این 
کشور استراتژی خاصی را می طلبد. از 
طرفی ما با روسیه در دو پیمان اورآسیا و 
سازمان شانگهای هم پیمان هستیم که 
برنامه های مهمی از جمله منطقه آزاد 
تجاری شدن و بنابر پیشنهادی داشتن 
یــک پول واحد در آینده این ســازمان 
است. باید توجه داشت مسئولین برای 
مذاکره با شرق باید آن روحیاتی که در 
مذاکره با غرب به کار گرفته می شــد را 
کنار بگذارند و این منطقه خصوصیات 
خاص خــود را برای مذاکره دارد. بنده 
اطمینان دارم همانطور که در بحث های 
سیاســی و نظامی با این کشور به نتایج 
مثبتی رسیدیم، در بحث های اقتصادی 
نیز می توانیــم همکاری های مفیدی 

داشته باشیم.
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55بانک و بیمه
 حضور موسسه ملل 

کنش   در نمایشگاه ترا
با دو شرکت فناوری اطالعات

موسسه ملل و شرکت های فناوری اطالعات 
آن همراهــان هفتمین نمایشــگاه تراکنش 
ایران هســتند.همراهان هفتمین نمایشگاه 
تراکنش ایران در غرفه ۴۷ آخرین محصوالت 
و خدمات خود را به عالقمندان فناوری نوین 
مالــی و بازدیدکنندگان این رویداد فناورانه 
معرفی خواهند کرد.گفتنی است که: موسسه 
اعتباری ملل با دو شرکت فناوری اطالعات  
شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات 
ملل )فام( و شــرکت فنــاوری اطالعات و 
تجارت الکترونیک ملل )فام+( در این رویداد 
شــرکت نموده و میزبان بازدیدکنندگان در 
غرفه ۴۷ هفتمین نمایشــگاه تراکنش ایران 
واقــع در هتــل الله و مرکــز آفرینش های 
کانــون در روزهــای ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ 
از ساعت ۹ الی ۱۸ هستند.الزم به ذکر است 
که در این رویداد از دو خدمت جدید متابانک 
و نسخه جدید هوش مصنوصی نرم افزار فام 
)روبوفــام( رونمایی خواهد شــد.هفتمین 
نمایشگاه تراکنش ایران با سخنرانی بیش از 
۱۰۰ نفــر از مدیران و متخصصان و در قالب 
دوره تخصصــی بانکداری نوین و میزگردها 
و نشســت ها، کارگاه های معرفی محصول، 
بانکداری نوین، جشنواره چهره های ماندگار، 
جشــنواره نوآوری و اســتارت آپی، تبلیغات 
محیطــی، گفت و گــوی B۲B و B۲Gو … 
برگزار و مدیران، متخصصان و کارشناســان 
صنعــت مالــی، بانکــداری و فناوری های 
 مالــی در آن مــی تواننــد تبادل اندیشــه 

و همفکری کنند.

توسعه اقدامات و فعالیت های 
 حمایتی بانک رفاه کارگران 

در خوزستان

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در راس هیاتی 
از مدیران عالی بانک و با هدف بررسی راه های 
توســعه فعالیت های حمایتی بانک در استان 
خوزســتان به این اســتان سفر کرد.دیدار با 
دکتر خلیلیان استاندار خوزستان و مهندس 
عبائی رئیس کانون بازنشســتگان اســتان 
و بازدید از برخی مجموعه های بزرگ فعال در 
حوزه پتروشیمی، فوالد و بهداشت و سالمت 
ازجملــه برنامه های اجرایی مدیرعامل بانک 
رفاه کارگران در سفر به استان خوزستان بود.

دکتر للـــه گانی در سخنانی در این سفر، از 
برنامه بانک رفاه کارگران به منظور توســعه 
اقدامات در بخش راه سازی استان خوزستان 
خبر داد و گفت: اقدامات حمایتی بانک رفاه 
در این بخش مســبوق به ســابقه است و در 
حــال حاضر عملیــات اجرایی محور دزفول 
به شوشــتر با حمایت های مالی و تسهیالتی 
بانــک مراحل پایانی خود را طی می کند.وی 
از حمایت بانک رفاه کارگران از پروژه محور 
ایذه به استان های همجوار خبر داد و گفت: 
برای این منظور مقرر شده است تا با استفاده 
بیش از پیش از ظرفیت های تسهیالتی بانک، 
نسبت به توسعه فعالیت ها در این بخش اقدام 
شود تا به دنبال آن شاهد بهبود شبکه ارتباطی 
 استان خوزستان با استان های همجوار باشیم.

مدیرعامــل بانک رفــاه کارگران به ضرورت 
توســعه فعالیت هــای این بانــک در حوزه 
پتروشــیمی استان خوزســتان اشاره کرد 
و گفــت: در همکاری مشــترک با شــرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی)شســتا( 
بــه دنبــال توســعه اقدامــات در صنایــع 
 پایین دســتی پتروشــیمی استان هستیم.  

به گفته وی، توســعه اقدامات حمایتی بانک 
رفاه کارگران و شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی)شستا( در حوزه پتروشیمی استان 
خوزســتان منجر به بهبود وضعیت اقتصادی 
 استان و توسعه اشتغال در این بخش می شود.

دکتــر للـــه گانی به برنامه های توســعه ای 
بانــک رفاه کارگران در راســتای حمایت از 
بازنشســتگان استان خوزســتان اشاره کرد 
و گفت: بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  معــزز 
ولی نعمتــان بانک هســتند و ارائه خدمات 
 بــه ایــن بخش بایــد به شــکل روزافزونی 

گسترش یابد.  

اخبار

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران: 

دریافت وام ازدواج در بانک قرض الحسنه مهر ایران تسهیل می شود
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفــت: متقاضیان 
می توانند برای آسان تر شدن فرآیند دریافت وام ازدواج، افتتاح 
حساب خود را به صورت غیرحضوری و از طریق وب سایت بانک 

و همراه بانک »مهریران« انجام دهند.
ســید ســعید شمســی نژاد، مدیرعامل این بانک گفت:  بانک 
قرض الحســنه مهر ایران ســعی می کند تا در ســریع ترین زمان 
ممکن، نســبت به پرداخت وام ازدواج معرفی شــدگان از سوی 
ســامانه بانک مرکزی که پرونده خــود را تکمیل کرده اند اقدام 
کند تا متقاضیان عزیز بتوانند هر چه سریع تر وام خود را دریافت 
کنند.شمسی نژاد یادآوری کرد: متقاضیان وام ازدواج می توانند 
برای آســان تر شــدن فرآیند دریافت وام، افتتاح حساب خود را 
به صورت غیرحضوری و از طریق وب ســایت بانک و همراه بانک 
»مهریران« انجام دهند. به این صورت برای افتتاح حســاب در 
بانک قرض الحســنه مهر ایران نیازی به حضور در شــعب بانک 
نیســت. کارت بانکی نیز به محل ســکونت یا کار متقاضیان که از 

سوی خودشان تعیین می شود، ارسال خواهد شد.وی در همین 
رابطه اشــاره کرد: خوشــبختانه مجموعه خدمات غیرحضوری 
بانک قرض الحســنه مهر ایران کامل است و مشتریان می توانند 

خدمات مختلفی از جمله افتتاح حساب، درخواست تسهیالت، 
ارســال کارت هدیه، احراز هویت ســجام، خدمات چک و... را 
توسط پیشخوان مجازی، اینترنت بانک و اپلیکیشن همراه بانک 
»مهریران« دریافت کنند.شمســی نژاد تصریح کرد: امیدواریم 
مجموعه اقدامات بانک قرض الحســنه مهر ایران، باعث آسان تر 
شدن دریافت خدمات بانکی برای مردم، به ویژه جوانان متقاضی 
دریافت وام ازدواج شده باشد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران آماری را نیز درباره وام های ازدواج پرداخت شده اعالم کرد: 
از آغاز سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه، ۲۸هزار و ۶۶۷ فقره وام ازدواج 
توسط این بانک پرداخت شده است.سید سعید شمسی نژاد گفت: 
مبلغ تســهیالت پرداخت شــده بانک در حوزه ازدواج در پایان ۹ 
ماه سال جاری به ۲۴هزار و ۴۳۹ میلیارد ریال رسیده است.وی 
همچنین خبر داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۳۹۹ 
نیــز ۲۴هــزار ۶۸۰ فقره وام ازدواج بــه ارزش بیش از ۱۲هزار و 

۸۲۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

یک مقام دولتی: 

بانک قرض الحسنه مهر ایران اعتماد به نظام بانکی را افزایش داد
معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری یزد گفت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران با عملکرد مطلوب خود در حوزه بانکداری 
بدون ربا و پرداختن به حوزه مسئولیت اجتماعی، موجب افزایش 
اعتماد عمومی به نظام بانکی شــده است.ســید مسعود عظیمی، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در مراسم افتتاح 
شعبه »صابر یزدی« بانک قرض الحسنه مهر ایران، طی سخنانی 
گفــت: تــا کنون بیــش از ۳۴۰هزار نفر از شــهروندان و خیرین 
یزدی با اســتقبال از خدمات بانک قرض الحســنه مهر ایران، به 
جمع مشــتریان بانک پیوسته اند. افزایش عالقه مندی هموطنان 
به همکاری با این بانک ســبب می شــود تا بتوان به نیازمندان 
بیشــتری با پرداخت تســهیالت قرض الحسنه کمک کرد.وی در 
همین رابطه افزود: معرفی مناســب ســبد محصوالت و خدمات 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به جامعه و افزایش میزان منابع نزد 
بانک باعث می شود تا بانک در راستای مسئولیت های اجتماعی 
خود با توان بیشــتری گام بردارد و افراد بیشــتری در حوزه های 
اشتغالزایی و کارآفرینی از تسهیالت بانک بهره مند شوند.عظیمی 
همچنین با اشاره به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران در چهار 
شهرستان هرات، مروست، تفت و اشکذر شعبه ندارد، درخواست 

کرد در این شهرها نیز شعبه تأسیس شود تا برکت قرض الحسنه 
در آنجا نیز جریان یابد، زیرا این بانک های قرض الحسنه هستند 

که به صورت کاماًل اسالمی فعالیت می کنند.

 17۰۰ شرکت در یزد 
مشتری بانک قرض الحسنه مهر ایران هستند

وی با بیان اینکه ۱۷۰۰ شرکت حقوقی در شعب بانک قرض الحسنه 

مهر ایران در یزد حساب دارند، تأکید کرد: برای اینکه بانک بتواند 
بــه کارکنان این شــرکت ها خدمات ارائــه کند، باید مذاکراتی با 
آن ها داشــته باشــد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
یــزد افــزود: همه معوقات بانک قرض الحســنه مهر ایران در یزد 
۰.۳ درصد و معادل ۵ میلیارد تومان اســت. همین میزان اندک 
نیز احتماالً به این علت اســت که ضامن های وام ها تحت فشــار 
قرار نگرفته اند، وگرنه این مبلغ به صفر می رسید.عظیمی ضمن 
تشــکر از تالش های دو بانک  قرض الحســنه در استان یزد، اظهار 
کــرد: بــا توجه به تغییراتی که در نقدینگی و فضای کســب وکار 
اتفاق افتاده، دیگر با ۱۰۰ میلیون تومان، امکان ایجاد اشــتغال 
وجود ندارد و الزم است سقف وام قرض الحسنه افزایش یابد.وی 
با اشــاره به اهمیت صنایع خالق و فناوری محور، گفت: از دکتر 
شمســی نژاد، مدیرعامل محترم بانک قرض الحســنه مهر ایران 
خواهش می کنم به این دو حوزه توجه بیشــتری نشــان دهند و 
تســهیالت مناســبی در اختیار فعاالن صنایع خالق و همچنین 
شــرکت های نوپای فعال در حوزه فناوری قرار گیرد. اگر چنین 
شود، فضای کشور را تغییر می دهیم؛ زیرا تغییر از مباحث مالی 

نیز نشأت می گیرد.

کید کرد؛  معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا

نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های نوآور
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نقش مهم بانک توسعه 
تعــاون در حمایت از تعاونی های نوآور تاکید ورزید.مهدی مســکنی 
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفه بانک 
توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران اظهار داشت: فعالیت 
های نوآورانه و دانش بنیان امروزه به عنوان محرک رشــد اقتصادی 
مطرح هستند و این فعالیت ها درصد باالیی از اقتصاد ملی کشورها را 
در بر گرفته اند.وی افزود: بانک توســعه تعاون برنامه های ویژه ای در 
حوزه ارائه خدمات اعتباری و بانکی برای تعاونگران در نظر گرفته است 
و اعطای تســهیالت با نرخ ترجیحی به تولید کنندگان و کارآفرینان 
 بخــش تعــاون از مهمتریــن ماموریت های بانک به شــمار می رود.

مســکنی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر استارتاپ ها و شرکت های 

دانش بنیان در قالب شرکت تعاونی مشغول فعالیت هستند و از برنامه 
های مهم معاونت تعاون سازماندهی و ایجاد مکانیزم های تشویقی برای 
 حمایت از تعاونی های دانش بنیان با همراهی بانک توسعه تعاون است.

معــاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به حضور 
بانــک توســعه تعــاون در طرحهای ملــی گفت: این بانــک با ایفای 
نقــش عاملیــت در همکاری با دســتگاه های اجرایــی، در طرحهای 
اشــتغال زایــی حضــور دارد و معاونــت تعاون نیز بــرای حمایت از 
 تعاونگــران، همکاری های گســترده ای بــا بانک به اجرا در می آورد.

گفتنی اســت مســکنی به همراه سید معین هاشمی مدیر کل توسعه 
تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی طی بازدیدهایی با دســت 

اندرکاران صنعت تراکنش و پرداخت به گفتگو نشست.

خبر ویژه

مدیــر عامــل بانک صادرات گفت: با توجــه به اینکه طرح تامین مالی زنجیره ای، بازار 
را هم مد نظر دارد به طور قطع باعث رونق تقاضای کل هم خواهد شــد که در نهایت 

به رونق تولید می انجامد.
حجت اله صیدی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره ای را از فروردین ســال ۹۸ با طرح 
طراوت که طرح اعتباری ویژه تولید بود و تمام زنحیره تولید از ماده اولیه تا محصول 
نهایی را در برمی گرفت، آغاز کردیم، اظهار کرد: تفاهم نامه ای که اخیرا در بانک مرکزی 

در قالب تفاهم نامه با صمت نهایی شــد هم قطعا کمک می کند تا تامین مالی در زنجیره تولید به 
طور کامل انجام شود و اینگونه نباشد که در بخشی تامین مالی مضاعف انجام شود و بخش دیگر از 
آن محروم باشد.وی ادامه داد: هرچند ما این طرح را از دوسال قبل اجرا می کردیم اما تنها موردی 
که به آن اضافه شده که اقدام بسیار موثر و ارزشمندی است، صورتحساب الکترونیکی بود. با این 

مورد هم اعتبار و قابلیت اتکای صورتحســاب باال می برد و هم کار تســهیل و تســریع 
می شــود.صیدی همچنین با اشــاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر عدم تعطیلی 
کارخانه های تولیدی گفت: بانک صادرات در این ســال های اخیر یک مورد تعطیلی 
کارخانه تولیدی فعال هم نداشته است ، بلکه هدف این بود که با حمایت و پشتیبانی 
الزم به تولیدکنندگان کشور کمک شود تا رونق بیشتری پیدا کنند. در واقع در تالش 
بودیم که اگر واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش داشتند یا درصدد افزایش 
ظرفیت بودند با حمایت از آنها مشکالت را رفع کنیم.  به گفته مدیرعامل بانک صادرات، بسیاری 
از تولیدات کشــور صادرات محور هســتند و یکی از وظایف ما نیز تامین مالی بخش های صادراتی 
از مواد غذایی و نســاجی گرفته تا لوازم خانگی و پتروشــیمی اســت و سعی می کنیم نقش حمایتی 

برای صادرکنندگان کشور به عنوان ارزآوران ارزشمند داشتیم. 

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد؛ 

رونق تولید با اجرای تامین مالی زنجیره ای 

اخبار

بانک دی دو برابر پارسال 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

پرداخت کرد

بانک دی از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش 
از ۷۷۴ میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.  میزان 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده 
این بانک از ابتدای ســال  ۱۴۰۰ تا ۲۲ دی ماه 
نشان می دهد رشد تسهیالت پرداخت شده در 
این مدت نســبت به مدت مشــابه قبل به بیش 
از دوبرابر افزایش یافته اســت.از ابتدای ســال 
۱۴۰۰ مبلغ تســهیالت ازدواج برای هر یک از 
زوجین ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شــده اســت 
که مبلغ این تسهیالت در صورتی که سن زوج 
زیر ۲۵ سال و سن زوجه زیر ۲۳ سال باشد، می 
تواند به ۱۰۰۰ میلیون ریال نیز افزایش یابد و 
برای فرزندان شــاهد و ایثارگر تا سقف ۲۰۰۰ 
میلیون ریال تعیین شده است.گفتنی است بر 
اســاس اطالعات دریافتی از سامانه تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بانک مرکزی، با توجه به 
شکایات و تقاضاهای دریافتی در خصوص اخذ 
هزینه از ســوی برخی ســایت ها برای ثبت نام 
متقاضیان در ســامانه تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، به هم وطنان یادآور می شــود، ثبت نام 
برای دریافت تسهیالت ازدواج، بدون پرداخت 
هیچ هزینه ای، صرفاً از طریق سامانه تسهیالت 
ازدواج به نشــانی https://ve.cbi.ir با انتخاب 
یکــی از بانک های فعال در این ســامانه انجام 

می گیرد.

 اعالم آمادگی بانک ملی 
 برای توسعه صنعتی 

استان های خوزستان و گلستان
 عضو هیات عامل و معاون شعب 
بانــک ملــی ایران در ســفر به 
استان های خوزستان و گلستان 
از شرکت های بزرگ صنعتی و 
تولیدی این اســتان ها بازدید و با مدیران این 
شــرکت ها گفت وگو کرد. حســن مونسان در 
ســفربه استان خوزستان به همراه محمد نجف 
زاده مدیر امور شعب منطقه یک کشورو احمد 
بهکارمــرام رئیس اداره امور شــعب اســتان 
خوزســتان ، در نشســت های جداگانه ای با 
مدیران شــرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی 
اســتان دیدار و از مراحل تولید در این شــرکت 
هــا بازدیــد کردند. وی در این دیدارها با اعالم 
آمادگی بانک ملی ایران برای مشارکت و سرمایه 
گذاری در طرح های توســعه این شــرکت ها، 
استان خوزستان را یکی از مستعدترین استان 
های کشور در زمینه های مختلف اقتصادی از 
جملــه تولید و صنعت عنــوان کرد و از برنامه 
ریزی جدی این بانک برای افزایش تعامالت با 

شرکت های بزرگ منطقه و استان خبر داد. 
مدیر امور شــعب منطقه یک کشــوربانک ملی 
ایران نیز با تاکید بر تالش همیشگی بانک ملی 
ایران برای ایفای نقش ســازنده در شکوفایی و 
بالندگی اقتصاد کشور، کمک به رونق تولید در 
اســتان ها بویژه استان مهم خوزستان را الزمه 
تحقــق این امر دانســت. در ادامه رئیس اداره 
امور شــعب اســتان نیز ابراز امیدواری کرد که 
با تالش و همت همکاران ســختکوش استان، 
مشتریان بالقوه و موقعیت های مناسب سرمایه 
گذاری در سراســر استان شناسایی و در جهت 
ایجاد و تقویت همکاری های همه جانبه اقدام 
شود. بازدید از شرکت های تولیدی نوین چوب، 
پاک چوب، کاغذســازی پارس، پارس سلولز و 
کاغــذ دیبــا و دیدار و گفت و گــو با همکاران 
شــعبه شوشــتر از جمله برنامه های این سفر 
بود. همچنین در سفری دیگر به استان گلستان، 
مونســان و نجف زاده ضمن بازدید از تعدادی 
از واحدهــای تولیــدی و صنعتی اســتان، در 
نشســت هم اندیشی و بررسی عملکرد ۹ ماهه 
این اداره امورشــعب حضور یافتند. مونسان در 
جمع مســئوالن و کارکنان این اداره امورشعب 
با اشــاره به رســالت بانک ملی ایران به عنوان 
کارگزار اصلی نظام مقدس جمهوری اســالمی 
در حمایت از واحدهای مولد و اشــتغالزا و ارائه 
خدمات به اقشــار مختلف جامعه ، بر ضرورت 
مسئولیت پذیری و همت جمعی کارکنان بانک 
در جذب منابع و بهبود شاخص های عملکردی 
تاکید کرد.نجف زاده نیز با اشاره به فرصت اندک 
باقیمانده تا پایان ســال ، اســتفاده حداکثری 
از تمامــی ظرفیت هــای موجود جهت تعیین 
تکلیــف و وصــول مطالبات غیر جاری ، جذب 
منابع ارزان قیمت و نیل به اهداف تعیین شده 

را خواستار شد . 

بانک سامان در نسخه جدید موبایلت امکان استفاده از خدمات باشگاه مشتریان بانک سامان را فراهم کرده است.بانک سامان در نسخه جدید 
موبایلت امکان اســتفاده از خدمات ســامانیوم )باشــگاه مشــتریان بانک سامان( را فراهم کرده اســت.بر این اساس، تمامی مشتریانی که عضو 
سامانیوم هستند ازاین پس می توانند از طریق منوی سایر در اپلیکیشن موبایلت، از خدمات باشگاه مشتریان بانک سامان اعم از مشاهده رده 
مشــتری، مشــاهده امتیازات، خرید بن های تخفیف، شــرکت در قرعه کشــی و مشاهده گزارش های خریدهای انجام شده در سامانیوم بهره مند 
شوند.گفتنی است، در نسخه جدید موبایلت، امکان عضویت در سامانیوم و ثبت کارت سامانی نیز فراهم شده است.عالقه مندان برای دریافت 

اطالعات بیشتر در این خصوص میتوانند با مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ داخلی ۲ تماس بگیرند.

با موبایلت کاربر سامانیوم باش
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ح تانومای تجاری؛ با هدف تشریح طر

گلستان برگزار شد نشستی با مدیران IT سازمان ها در مخابرات منطقه 
گلســتان / گروه اســتان ها: جلسه ای با تعدادی 
از مدیران IT ســازمان ها و نمایندگان موسسات 
تجاری با هدف تشــریح کمپیــن واگذاری فیبر 
دسترسی به مشتریان تجاری  در مخابرات منطقه 
گلســتان تشکیل شد. دکتر غالمعلی شهمرادی 
که در نشست با مدیران IT سازمان ها و نمایندگان 
موسسات و مشتریان تجاری سخن می گفت : با 
بر شــمردن اهمیت ارتباطات در شرایط کنونی و 
آینده ، بر ضرورت تجهیز به سرویسهای ارتباطی 
به روز برای بخشهای مختلف جامعه تاکید و افزود: 
وظیفه مخابرات تامین زیرســاخت های ارتباطی 

مناســب برای مشــتریان و متقاضیان است . وی 
گفت : سیاســت مخابرات اســتان توسعه شبکه 
فیبرنوری در نقاط مختلف بوده و اقدامات خوبی 
هــم در این زمینه انجام شــده و کمپین تانوما و 
واگذاری فیبر دسترســی ،  برای سازمانها فرصت 
مناســبی بوده تا بتوانند از این سرویس بهره مند 
شــوند. مدیر مخابرات منطقه گلستان از تجهیز 
تمامی مراکز شــهری و ارتباطات بین شــهری به 
فیبرنوری خبر داد و گفت : این امکانات در بخش 
دسترســی و اتصال به مشتریان نیز توسعه یافته 
و برنامــه ریــزی و فعالیتهای موثری نیز در حال 

انجام اســت. دکتر غالمعلی شــهمرادی تبدیل 
شــبکه مســی به فیبر نوری را هدف دانســت و 
گفت : عدم محدودیت در ارائه ســرویس ، ارتقاء 
و بهبود شــاخص های فنی شــبکه در سازمانها و 
امنیت چشــمگیر و مناسب شــبکه را از مزایای 
فیبر نوری دانست و افزود: درصد زیادی از میزان 
گرایش به اســتفاده از این بستر مطمئن و پایدار 
در حوزه تجاری و ســازمان هــا به لحاظ امنیت 
آن اســت .وی طول عمر تجهیزات و زیرســاخت 
های مخابرات را محدود عنوان کرد و جایگزینی 
آن با تجهیزات مدرن را اجتناب ناپذیر دانســت 

و بــر ضــرورت آن برای داشــتن ارتباطات امن و 
پایدار تاکید کرد. در ادامه این جلســه مهندس 
شــعبان امیرخانلو مدیر تجاری مخابرات منطقه 
گلســتان در خصوص نحوه واگذاری ســرویس 
تانوما توضیحات مبســوطی ارائه و شــرایط ویژه 
برای مشــتریان تجاری درکمپین طرح تانومای 
تجاری مخابرات راتشریح کرد. همچنین مهندس 
بهرام عیدی مدیر دیتا مخابرات منطقه گلســتان 
از مزایای زیرســاخت و بستر فیبر نوری گزارشی 
ارائه و بر تجهیز ســازمانها و موسســات تجاری به 

بستر فیبرنوری تاکید و توصیه داشت.

گلستان:  کل راه و شهرسازی استان  مدیر 

16 کیلومتر از محور گنبد - اینچه برون تا پایان سال جاری آماده بهره برداری است 
گلســتان / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
راه و شهرســازی گلســتان گفــت: ۱۶ 
کیلومتر از جــاده ترانزیتی "نفت" واقع 
در گنبــدکاووس بــه طول ۵۴ کیلومتر 
از محــل اعتبارات ۱۴۰۰ زیرســازی و 
آســفالت و آماده بهره برداری می شود.

محبوبــی" مدیر کل راه و شهرســازی 
گلســتان بــا بیان اینکه در حــوزه راه، 
جاده نفت مهمترین پروژه شهرســتان  
گنبدکاووس است، اظهارداشت: تاکنون 
۱۱۰ میلیــارد ریال برای آســفالت  این 
پــروژه تا کیلومتر ۶ و زیرســازی آن به 
طول چهار کیلومتر هزینه شــده است.

وی با اشــاره به اینکه ســال گذشته ۳۷ 
میلیارد ریال برای تکمیل جاده ترانزیتی 
نفت مصوب شــد که فقط هفت میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافت، 
افزود: امسال افزایش اعتبار خوبی در این 
حوزه داشتیم به طوری که ۳۵۰ میلیارد 
ریال برای تکمیل این پروژه مصوب شد 
کــه تاکنــون ۳۰ درصــد آن تخصیص 
یافته اســت و دریافت قیر رایگان برای 
آن هــم در برنامه قرار دارد.مدیرکل راه 

و شهرســازی گلستان پیشرفت فیزیکی 
عملیات زیرســازی و آسفالت جاده نفت 
را ۳۰ درصــد اعــالم کرد  و افزود : طبق 
برنامــه ریزی از محل اعتبارات امســال 
۱۶ کیلومتــر این پروژه از ســمت گنبد 

بــه اینچــه برون توســط پیمانکار راه و 
شهرســازی انجام می شــود و کیلومتر 
۲۵ بــه بعــد آن هــم توســط پیمانکار 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
در حــال انجام اســت.محبوبی افزود: از 

طریق نماینده مردم شــریف شهرستان 
گنبدکاووس در مجلس شورای اسالمی 
در حــال پیگیری هســتیم تا این پروژه 
در مــاده ۲۳ قانون بودجه ۱۴۰۱ لحاظ 
شــود تا بخشی از هزینه های آن از محل 

اعتبــارات ملی اختصاص یابد.وی گفت: 
بــا توجه به عرض کــم و ترانزیتی بودن 
مســیر فعلــی گنبدکاووس بــه اینچه 
بــرون، جاده نفت جایگزین خوبی برای 
به حداقل رساندن بار ترافیکی و کاهش 
سوانح رانندگی در این مسیر خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ضمن 
اشاره به علت نامگذاری جاده نفت گفت 
: اطــالع دقیقــی از تاریخ احداث و علت 
نامگذاری جاده نفت در دست نیست اما 
برخی اهالی معتقدند حدود ۲ دهه قبل 
وزارت نفت به گمان وجود میدان  گازی 
اقــدام به حفــاری  و احداث دکل در این 
منطقه کرد و برای رسیدن به این هدف 
جاده ای خاکی - شــنی با عرض کمتر از 
چهار متر و طول ۲۳ کیلومتر بازگشایی 
کرد و آن را آماده تردد ساخت.وی افزود: 
ســال ها بعــد از احداث این مســیر ۲۳ 
کیلومتری، مســئوالن وقت شهرستان 
گنبدکاووس به این نتیجه رســیدند که 
با ادامه جاده نفت می توانند راه دسترسی 
به مرز اینچه برون را حدود ۳۰ کیلومتر 

کوتاهتر کنند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 
پرورش خراسان رضوی خبر داد؛

برگزاری مسابقات کشتی آزاد و 
فرنگی دانش آموزان متوسطه 

، به میزبانی مشهد  پسر
خراســان رضوی / گروه استان ها: معاون 
تربیت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش 
خراســان رضوی از برگزاری مســابقات 
کشــتی آزاد و فرنگــی دانش آمــوزان 
متوســطه پسر سراسر کشــور همزمان 
بــا چهــل و ســومین ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اســالمی به میزبانی 

مشهد مقدس خبر داد.
صفــدر ســلطانی بــا بیان اینکه ســی و 
هشتمین دوره  مسابقات ورزشی قهرمانی 
دانش آموزان پسر دوره تحصیلی متوسطه 
اول و دوم )رده ســنی نوجوانان( سراســر 
کشــور در رشته های کشتی آزاد و فرنگی 
به مناســبت فرا رســیدن چهل و سومین 
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی وگرامیداشت یاد و خاطره سردار 
دلها "سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی" 
و با شــعار "دانش آموز ورزشکار، دوستدار 
و حافظ محیط زیست“ به میزبانی استان 
خراســان  رضوی برگــزار می گردد اظهار 
داشــت: کلیه دانش آموزان عضو تیم های 
ورزشــی می بایست در ســال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰مشغول به تحصیل باشند، 
این مسابقات برابرآخرین قوانین و مقررات 
فدراســیون ورزش دانش آموزی کشور و 
فدراســیون کشــتی  جمهوری اسالمی 

ایران برگزار خواهد شد.
وی افزود: اســتان های سراســر کشــور 
بایســتی طبق برنامه زمــان بندی اعالم 
شــده در مسابقات کشتی فرنگی از تاریخ 
)۱۷ لغایــت ۲۰ بهمن( و در مســابقات 
کشــتی آزاد از تاریــخ )۲۲ لغایــت ۲۵ 
بهمن( با مراجعه به ســامانه مســابقات و 
جشنواره های ورزشی فدراسیون ورزش 
دانش آمــوزی در ســایت فدراســیون یا 
آدرس sport.medu.ir ، نسبت به تکمیل 
اطالعات شرکت کنندگان و دانش آموزان 

اقدام نمایند.
سلطانی با اشاره به اینکه حضور ورزشکاران 
در مســابقات، منــوط به رعایت قوانین و 
مقــررات ثبت نامــی و اردویی آموزش و 
پرورش خواهد بود اظهار داشت: مسابقات 
کشتی فرنگی از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ بهمن 
ماه و مســابقات کشــتی آزاد از تاریخ ۲۸ 
بهمن لغایت اول اسفند ماه برگزار خواهد 
شــد، لذا برنامه افتتاحیه کشــتی فرنگی 
روز دوشــنبه ۲۵ بهمن و کشتی آزاد روز 
جمعه ۲۹ بهمن ماه برگزار خواهد شد.وی 
در پایــان تاکیــد کرد: کارت دیجیتال دو 
ُدز واکســن کوید ۱۹ قبل از آغاز پذیرش 
مســابقات ارائه گردد وکلیه ورزشکاران، 
مربیان و سرپرســتان می بایســت تا قبل 
از پذیــرش تیم ها در مســابقات، دو دوز 

واکسن را تزریق کرده باشند.

دیــدار مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان با شورای شهر 
ورنامخواست زرین شهر

اصفهــان / گــروه اســتان هــا: مدیــر 
مخابرات منطقه اصفهان با شــورای شهر 
ورنامخواســت زرین شــهر دیــدار کرد.

اسماعیل قربانی در این دیدار  با اشاره به 
طرح های اجرایی مخابرات در این مناطق 
گفــت: تاکنون به همت مخابرات منطقه 
اصفهان طرح های توسعه ای بسیاری در 
مناطق این شهرســتان، در بخش ثابت و 
سیار عملیاتی شده که با حمایت نهادهای 
 حاکمیتــی و مردمــی این رونــد ادامه 

خواهد یافت.
وی شورای شهر را یکی از نهادهای مردمی 
تصمیم ساز در عرصه شهر و روستا دانست 
و گفت: شوراهای شهر و روستا می توانند با 
اتخاذ روشهای عملکردی موثر و همکاری 
بــا مجموعه هایی ماننــد مخابرات، تاثیر 
بســزایی در روند توســعه شــهر و روستا 

داشته باشند.
گفتنی است در این جلسه حضار به بحث 
و تبــادل نظــر در مــورد راه های کاهش 
مشکالت پیش روی توسعه زیرساختهای 
ارتباطی در این شهرستان پرداختند.الزم 
به ذکر اســت، ورنامخواســت، شهری در 
شهرســتان لنجان از توابع استان اصفهان 
اســت که در محور ارتباطی زرین شــهر- 
مبارکه بر روی جلگه رســوبی زاینده رود 

واقع شده است  .
این منطقه از شهرهای حاشیه زاینده رود 
می باشــد که از چشــم انداز بسیار زیبای 
شالیزارهای برنج لنجان برخوردار است.

ج: دبیر شورای شهر کر

انعقاد قراردادهای سراسر تخلف 
توسط شهرداری باعث شگفتی است

البرز / گروه اســتان ها: دبیر شــورای اســالمی 
کالنشهر کرج در حالی از انعقاد قراردادی سراسر 
تخلف توســط شهرداری با یک مرکز نیکوکاری 
برای احداث محل نگهداری سگ های بالصاحب 
انتقــاد کــرد که به گفتــه وی هنوز برخی زمین 
های زیر پای مردم و معابر شــهر آســفالت نشده 
و خاکی اســت.مهدی حاجی قاسمی بر ضرورت 
انجام کار تخصصی و دوری از سیاســی کاری در 
شــورای شهر تاکید و عنوان کرد: به این پارلمان 
آمــده ایــم تا کار تخصصــی انجام دهیم و حرف 
تخصصی بزنیم نه اینکه اسیر کار سیاسی شویم 
و در نطق هایمان خطابه بخوانیم.دبیر شــورای 
اسالمی مرکزاستان البرز با تاکید بر این که مردم 
از شــعارها و آزمون و خطاها خســته اند،اذعان 
کرد:اینجا محل کار اســت و من شــرمنده مردم 
هستم که به رغم گذشت ۶ ماه از فعالیت شورای 
شــهر حتی نتوانسته ایم معضل سطل های زباله 
را در شهر کرج حل کنیم.حاجی قاسمی به انعقاد 
قراردادی از پایه تخلف با یک مرکز نیکوکاری از 
سوی شهرداری اشاره کرد و بیان داشت:این مرکز 
در تاریخ سوم آبان ماه برای احداث پناهگاه سگ 
های بالصاحب درخواست داده است که شهردار 
به سرعت روی این درخواست دستور می دهد تا 
به صورت ترک تشریفات و اعمال ماده ۱۴ انجام 
شــود.دبیر شورای اسالمی کالنشهر کرج با بیان 
ایــن کــه به فاصله تنها چند روز از این دســتور، 
مکاتباتی با ســازمان ســیما،منظر و فضای سبز 
برای اختصاص زمین مورد نیاز در منطقه حصار 
انجام می گیرد اظهار داشت: پس از این مکاتبه به 
سرعت با روسای چند سازمان شهرداری و سایر 
مدیران ستادی ذیربط جلسه ای برگزار و برای هر 
بخش تکالیف و مسئولیت هایی تعیین می شود.
حاجی قاســمی نتیجه کلی جلسه را اختصاص 
زمینی با سه هزار متر مربع مساحت به این منظور 
عنوان کرد و خاطرنشان شد:همچنین مقرر شد 
برای زمین مذکور اعتباری معادل ۸۶۰ میلیون 
تومان بابت اقداماتی چون:زیرسازی،آســفالت، 
کاشــت درخت،انشعابات،سرویس بهداشتی و 
تهیه کانکس اختصاص داده شــود که متاسفانه 
بخش عمده ای از این ۸۶۰ میلیون تومان هزینه 
شــده است و متاســفانه کلیه اقدامات نیز خارج 
از چارچــوب فنی و اصولی انجام شــده اســت.
دبیر شــورای اســالمی کالنشــهر کرج با اعالم 
شــگفتی از اجرای یک امر به این ســرعت و با 
ایــن کیفیت در مدیریت شــهری،عنوان کرد:از 
این مبلغ،عملیات خاکی و زیرسازی،آســفالت، 
جــدول گذاری و درختکاری با مبلغی در حدود 
۷۰۰ میلیون تومان هزینه انجام شــده و مابقی 
در شــرف اجراســت که ضروری است به سرعت 
از انجام آن جلوگیری شود.حاجی قاسمی اظهار 
کرد:در شرایطی که دو مرکز نگهداری سگ های 
بالصاحب شهر که در مناطق حلقه دره و باغستان 
احداث شــده تکمیل نشــده و نیاز به رسیدگی 
دارد،احداث این مرکز با این سرعت و طی قرارداد 
با یک مرکز غیرکارشناســی و غیرتخصصی در 
این امور چه توجیهی دارد؟ دبیرشورای اسالمی 
کالنشــهرکرج به برخی از تخلفات انجام شده در 
این قرارداد نیز اشاره کرد و ادامه داد:کجای قانون 
نگهداری از ســگ های بالصاحب که موضوعی 
کامال تخصصی اســت را در صالحیت یک مرکز 
نیکوکاری دیده اســت؟همچنین بر اساس کدام 
قانون این امکانات در اختیار یک مرکز نیکوکاری 
خاص قرار داده شده است؟ دبیر شورای اسالمی 
کالنشــهر کرج،عدم رعایت موارد مرتبط با ماده 
۱۴ آیین نامه معامالتی شهرداری را نیز از تخلفات 
آشکار در این قرارداد اعالم کرد و یادآور شد:تخلف 
آشــکار بعدی عدم وجــود اعتبار برای این طرح 
در بودجه ســال ۱۴۰۰ اســت. ضمن این که در 
الیحه متمم بودجه ســال جاری نیز این موضوع 
مطرح شده بود که مصوب نشد.  به گفته حاجی 
قاسمی،آخرین نکته در احداث این پناهگاه عدم 
وجود هر گونه طرح و نقشــه اســت و به فرض 
ضــرورت اجــرا از لحاظ فنی باید از بتن برای کف 
سازی استفاده میشد و نه آسفالت که هزینه آن 
نصف میشود.این مسئول تاکید کرد:در حالی که 
زیر پای بخشی از مردم شهرمان آسفالت نیست 
چطور به این ســرعت برای پناهگاه ســگ های 
بالصاحب آسفالت ریخته شده است؟دبیر شورای 
اسالمی کالنشهر کرج،این اقدامات را حاصل کار 
غیرکارشناســی و اصطالحاً بزن در رو اعالم کرد 
که به نام کار جهادی انجام می گیرد و نتیجه ای 
جــز صرف و هدر کردن بیت المال ندارد.حاجی 
قاسمی تصریح کرد:کار جهادی هرگز به معنای 
کار عجله ای و فورس ماژور نیست بلکه جهاد به 
معنای استمرار در کار درست است.دبیر شورای 
اســالمی کالنشهر کرج،در پایان با ابراز تاسف از 
تســویه حساب های شخصی تعدادی از مدیران 
شهرداری با افراد وابسته به اعضای شورای شهر 
پس از بیان انتقادات توســط اعضای شورا تاکید 
کرد:در راه استیفای حقوق مردم با کسی تعارف 

ندارم و معامله نخواهم کرد.

استانها 6
خبر ویژه

خراسان رضوی / گروه استان ها: تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
رایزن های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی می توانند 
ســفرای آســتان قدس برای نشــر معارف رضوی در جهان باشند.

حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار رئیس و مدیران 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، به حساسیت فعالیت های فرهنگی اشاره و با تأکید بر اهمیت 
برخورداری از اســتراتژی فرهنگی برای انجام اقداماتی بنیادی و 
اثرگذار در حوزه فرهنگ، ابراز کرد: فرصت استثنایی و بی نظیری 
برای ترویج مبانی دینی در اختیار رایزن های فرهنگی اســت که 
آنان برای اثربخشی در ابعاد فرهنگی باید از روحیه عشق و انگیزه 
نسبت به کار برخوردار باشند.وی کار سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســالمی را بســیار دشــوار ارزیابی و عنوان کرد: سفرا و رایزن های 
فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی باید از میان نخبگان، 
دانشــمندان و افراد باانگیزه و دغدغه  مند در حوزه  مســائل دینی و 
فرهنگی انتخاب شوند تا بتوانند فرهنگ و تمدن ایرانیـ  اسالمی 
و پیام رحمانی اهل بیت)ع( را به گوش جهانیان برســانند.تولیت 
آستان قدس رضوی با اشاره به این حدیث از امام رضا)ع( که »اگر 
مردم حسن و حقایق کالم ما را بدانند قطعاً پیروی خواهند کرد« 
گفت: یکی از وظایف ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی این 

اســت که محاســن کالم اهل بیت)ع( را به گوش جهانیان برساند.
حجت االسالم والمســلمین مروی گفت: اهل بیت)ع( امروز شــاید 
بیشــتر از زمان حیات مبارکشــان مظلوم هستند زیرا متأسفانه در 
کنار احساســات و هیجانات کمتر به عمق بخشــی دینی و معرفتی 
مردم نسبت به آن حضرات توجه شده است، احساسات و شور در 
جای خود بسیار الزم و خوب است اما در کنارش باید به عمق بخشی 
معرفتی نیز توجه شود و یکی از وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی تقویت مبانی دینی و عقبه معرفتی نسبت به ائمه اطهار)ع( 
اســت.وی در ادامه بر اهمیت برنامه ریزی برای آشناسازی رایزنان 
فرهنگــی بــا ظرفیت های فرهنگی و هنری آســتان قدس رضوی 

تأکید و تصریح کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی می تواند 
در عرصه دیپلماســی زیارت نقش مؤثری خصوصاً در کشــورهای 
اسالمی ایفا کند، مردم کشورهایی همچون هندوستان و پاکستان 
علی رغم اینکه عموماً اهل تســنن هســتند اما بسیار عالقه مند به 
حضرت رضا)ع( و زیارت این مضجع نورانی هستند که باید شرایط 
تشرف آن ها تســهیل شود.حجت االسالم والمسلمین مروی نقش 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی در خصوص زمینه ســازی 
برای حضور آســتان قدس رضوی در عرصه های بین المللی به ویژه 
رویدادهای فرهنگی منطقه را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: 
این آســتان مقدس ظرفیت هــای عظیمی در حوزه های معرفتی، 
فرهنگی و هنری دارد که ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی 
می تواند در معرفی آن ها به دنیا نقش مؤثری داشــته باشــد.تولیت 
آســتان قدس ایجاد ارتباطات دوســویه میان ظرفیت های علمی و 
فرهنگی آستان قدس با ظرفیت های منطقه  ای و بین المللی مانند 
تعامالت دانشــگاهی، معرفی امام رضا)ع( به جهانیان با زبان هنر 
در تعامــل بــا بخش های هنری آســتان قــدس و معرفی فعاالن و 
خادمان بین المللی رضوی به آســتان قدس را از دیگر عرصه هایی 
دانســت که ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی می تواند در آنها 

ایفای نقش کند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

رایزن های فرهنگی سفرای آستان قدس برای نشر معارف رضوی در جهان باشند

خبر ویژه

کلیه مسئوالن واحدهای شهرداری برگزار شد جلسه شهردار هشتگرد با معاونین و 
البرز / گروه اســتان ها: در راســتای ارتقاء خدمات به شــهروندان ، 
رفع مشــکالت و ناهماهنگی های فیمابین واحدهای شــهرداری و 
بهره گیری از پیشــنهادات ، جلســه شهردار هشــتگرد با معاونین و 
مســئولین واحدها در ســالن جلسات مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی 
برگزار شد .مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در ابتدای این جلسه با 
تقدیر و تشــکر از زحمات کلیه پرســنل ، همدلی و اتحاد را زمینه ساز 
ارائه خدمات بهینه به شــهروندان و توســعه ، پیشرفت و آبادانی شهر 
دانســت .وی گفت : خوشــبختانه طی یک ماه اخیر با تالش شــبانه 
روزی کلیه کارکنان و حمایت های رئیس و اعضای شــورای اســالمی 
شــهر خدمات خوب و ارزنده ای به شــهروندان ارائه شــده و تدوین و 
اجرای برنامه هایی برای ماه های آتی و مناســبات پیش رو در دســتور 
کار قرار دارد .یعقوبی با اشاره به نیاز شهرداری به اصالح روند مراحل 
رسیدگی به درخواست های ارباب رجوع ، تسهیل در کار شهروندان 
و تکریم مراجعین را از اولویت های کاری برشــمرد .وی به هوشــمند 
سازی شهرداری و ارائه خدمات غیر حضوری به شهروندان پرداخت 

و خواستار بررسی پتانسیل ها و پیشنهاد نیازها برای ارتقاء اتوماسیون 
اداری و نصــب نــرم افزارهــای کاربردی ، ایجــاد بانک اطالعاتی در 
جهت کاهش هزینه های تردد و تسریع در پاسخگویی به مکاتبات و 
رسیدگی به خواسته های شهروندان شد و در ادامه جلسه معاونین و 

مسئولین واحدهای شهرداری به بیان مشکالت و کاستی های حوزه 
کاری خود پرداختند .تعمیر و بهســازی ماشــین آالت و تجهیزات به 
ویژه خودروهای آتش نشانی ، رفع اختالف با پیمانکاران تامین نیروی 
انســانی جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان ، پیگیری 
جهت امور رفاهی و معیشتی پرسنل ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز 
واحدها ، برگزاری مزایده ها و تعیین تکلیف اماکن فرهنگی ورزشی 
شهرداری ، پرداخت بدهی ها به اشخاص و پیمانکاران ، تاسیس تعاونی 
مصرف ، ساماندهی امالک و اموال ، ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 
سیســتم های موجود ، راه اندازی کمیته تشــخیص هزینه ها ، آماده 
ســازی بودجه پیشــنهادی و تعرفه عوارض ۱۴۰۱ ، تهیه پالن ایمنی 
جهت اجرای طرح های عمرانی توسط پیمانکاران مربوطه ، پیگیری 
موضوعات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری ، تقویت میز خدمت ، کاهش 
هزینه های غیرضروری ، تالش جهت کسب درآمد ، حفاظت از اماکن 
شهرداری ، راه اندازی کمیته پرسنلی و ...از جمله موارد مطرح شده 

در این جلسه بوده است .
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کوتاه از بهداشت

کلیه روی نوار صعودی هزینه های معیشت باال می رود؛ قیمت 

از تهران تا بغداد؛ سفر برای فروش گران تر »کلیه«
از تهران تا بغداد، مقصد مشخص نیست اما 
مقصود فروِش کلیه است، قیمت هرچه بیشتر 
باشد بهتر، طوری که بشود با پوِل آن بخشی 
از مشــکالت معیشتی را حل کرد.»قیمت 
فروش کلیه در تهران بیشتر است، آنجا دالل 
وجود دارد و قیمت کلیه را تعیین می کند، 
برای همین خیلی مواقع اهدا کنندگان کلیه 
به تهران مراجعه می کنند، اما انجمن کلیوی 
تهــران اجازه اهــدا به آنها نمی دهد چرا که 
طبق قانون افراد باید ســاکن همان شــهر 
یعنی تهران باشند، بنابراین فروشنده کلیه 
می رود یک بنگاه مســکن قراردادی سوری 
امضا می کند که نشــان دهد ســاکن تهران 
است، متاسفانه این اتفاقات می افتد. گاهی 
اهدا کننده ها به ما می گویند می رویم تهران 
۲۵۰ میلیون تومان کلیه را می فروشیم و کلی 
هدیه ام دریافت می کنیم و با پوِل آن ماشین 
می خریم«. این بخشی از صحبت های رئیس 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه 
است.حســین بیگلــری می گوید: »گاهی 
افرادی که برای اعالم آمادگی جهت اهدای 
کلیــه به انجمن مراجعه می کنند در مواجه 
با قیمت کلیه که از نظرشان کم است به ما 
می گویند ما می رویم عراق کلیه می فروشیم، 
تکرار این حرف سبب شده ما حدس می زنیم 
عراقی ها به ایران مراجعه می کنند و کسی که 
می خواهد کلیه خود را بفروشد پیدا می کنند، 
اما چون در ایران پیوند اعضا به شــهروندان 
خارجی ممنوع اســت، آنها فرد را به عراق 
دعوت می کنند، دالر هم به طرف می دهند 
و آنجــا پیوند می زنند. بنابراین وقتی مردم 
این ها را به ما می گویند قطعاً یک چیزهایی 

وجود دارد«.
افزایش متقاضیان فروش کلیه

طبق قانون اهدای کلیه از فرد زنده امکان پذیر 
است، براساس آمار وزارت بهداشت در سال 
گذشــته ۴۲۰ مورد پیوند کلیه از فرد زنده 
انجام شده است. آن طورکه مهدی شادنوش، 
رئیــس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های 
وزارت بهداشت گفته است: »درحال حاضر 
۳۷ هزارو ۱۸۵ بیمار به علت نارســایی کلیه 

تحت درمان به روش دیالیزم هســتند که 
حدود ۹۰ درصد بیماران کلیوی به پیوند کلیه 
نیاز دارند«. اما آن چه که سبب شده عرضه 
کننــدگان کلیه به تقاضای پیوند این عضو 
حیاتی جواب مثبت دهد مشکالت معیشتی 
است، طوری که هوشنگ رضوان پناه، رئیس 
انجمــن حمایت از بیماران کلیوی گیالن با 
بیان اینکه »به دلیل فقر و مشــکالت مالی 
تعــداد متقاضیان فروش کلیه افزایش پیدا 
کرده اســت«، می گوید: »افرادی که دست 
به فروش کلیه می زنند به علت مشــکالت 
زندگــی و مالــی  اســت، درغیراین صورت 
هیچ کس حاضر نیســت کلیــه خودش را 
واگذار کند، مگر در موارد اســتثنایی مانند 
کلیــه ای  کــه برادر به برادر یا خواهر به برادر 
و برعکــس هدیــه می کند«.همچنین در 
واکنشــی مشابه بیگلری بیان می کند: »در 
شهر ما مراجعه برای فروش کلیه بیشتر شده 
است، کسی که کلیه خود را می فروشد از روی 
ناچاری است، می خواهد با پولی که دریافت 
می کند از مشــکالت معیشتی خارج شود، 
به خودش می گوید پرایدی بخرم تا با آن کار 
کنم، یا با پوِل کلیه خانه ای رهن کنم؛ بنابراین 

قیمِت معیشت مردم هست که قیمت کلیه 
را مشخص می کند«.

قیمت خرید و فروش کلیه چقدر است؟
خرید و فروش اعضای بدن جرم محســوب 
می شــود اما اهــدای عضو فــرق دارد، در 
گفت وگویی شــادنوش گفته اســت که »از 
ســال ۱۳۹۸ دســتورالعمل اجرایی پیوند 
کلیه از اهداکنندگان زنده در بیمارستان های 
مجاز ابالغ شــد. همچنین لیســت انتظار 
اهداکننــدگان زنــده و گیرنــدگان کلیه 
راه اندازی شــد، پیوند کلیه از فرد زنده هم 
کامال مشخص و نظام مند شده است«.در این 
میان لیست افراد زنده برای اهدای کلیه در هر 
استان توسط انجمن های حمایت از بیماران 
کلیوی تهیه و متقاضیان به وزارت بهداشت 
معرفی می شوند، فرد اهدا کننده هم بعد از 
پیونــد کلیه مبلغی که معموالً تحت عنوان 
هدیه ایثار یاد می شــود از انجمن ها دریافت 
می کند، این مبلغ تا سقف ۸۰ میلین تومان 
اســت، اما در موارد زیادی فرد اهداکننده و 
گیرنده  کلیه، جدا از ســازوکار انجمن های 
حمایــت از بیماران کلیوی مبلغی اضافه بر 
ایــن ۸۰ میلیون تومان رد و بدل می کنند، 

گویی که ایــن ۸۰ میلیون فقط برای انجام 
مراحل اداری اســت و مابقــی مبلِغ توافق 
شــده برای جلب رضایت فروشــنده کلیه. 
دراین بــاره داود نوروزخانی، رئیس انجمن 
حمایت از بیماران کلیوی اســتان مرکزی 
می گویــد: »متاســفانه قراردادهایی وجود 
دارد که خارج از انجمن ها بین طرفین)اهدا 
کننده و اهدا گیرنده( بســته می شــود، این 
اقدامات غیرقانونی و غیراخالقی است، چنین 
اقدامی هیچ سقف ریالی ندارد از صفر تومان 
تا بینهایت می تواند باشد، وقتی ماشین، مواد 
خوراکی گران می شود روی قیمت هرچیزی 
تاثیر می گذارد، اما سقف مبلغ پرداختی در 
انجمن های حمایت از بیماران کلیوی همان 
۸۰ میلیون تومان است«.در واکنشی مشابه 
رضوان پناه می گوید: »هرکسی بخواهد کلیه 
خــودش را واگذار کند تنها از طریق انجمن 
خیریه بیماران کلیوی کشــور و اســتان ها 
می تواند مراحل این کار را انجام دهد. مجوزی 
که انجمــن کلیوی ایران برای قیمت کلیه 
اهدایــی به انجمن ها داده  اســت از صفر تا 
۸۰ میلیون تومان اســت، اما گاهی طرفین 
بیرون از سازوکار انجمن روی مبالغی بیشتر 

از این هــا مانند ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون توافق 
می کنند، اصالً هیچ معیار مشــخصی برای 
این قیمت گذاری ها وجود ندارد. اهداکننده 
۸۰ میلیون را از انجمن می گیرد و مابقی مبلغ 
توافق شده بین خودشان را بعد از عمل پیوند 

دریافت می کند«.
 افزایش متقاضی، کاهش خریدار

حاال با افزایش قیمت های غیررسمِی خرید 
و فروش کلیه چالش دیگری بر سر راه انجام 
پیوند کلیه قرار گرفته است، طوری که با باال 
رفتــن قیمت ها اگرچه متقاضیان فروش و 
اهــدای کلیه زیاد شــده اما شــاید کمتر 
کسی از میان دریافت کنندگان کلیه توان 
پرداخت این مبالغ نجومی را داشته باشد، 
چراکه انجمن ها بیشــتر از ۸۰ میلیون به 
فرد اهدا کننــده پرداخت نمی کنند و اگر 
فرد اهدا کننده درخواســت مبلغ بیشتری 
داشــته باشد که معموالً دارد، گیرنده  کلیه 
خودش بایــد این مبلغ اضافی را پرداخت 
کنــد؛ دراین باره حســین بیگلری، رئیس 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه 
می گویــد: »با توجه به افزایش قیمت کلیه 
تعــداد مراجعه  افراد متقاضی برای فروش 
افزایش پیدا کرده است، اما چون بیماران ما 
در استان توان پرداخت چنین قیمت هایی را 
ندارند تعداد پیوندها کم شده است«.او بیان 
می کند: »وقتی قیمت فروش کلیه افزایش 
پیدا کرد تعداد پیوندها در اســتان ما از ۸۰ 
نفر به ۸ نفر رســید، از طرفی کمبود پیوند 
ســبب شــد مراجعه بیماران کلیوی برای 
دیالیز زیاد شود، درحالی که اگر روند قیمت 
کلیه مانند ســابق بود ســالی ۷۰ یا ۸۰ نفر 
به دلیل پیوند کلیه از بار دیالیز مراکز درمان 
کم می شــدند، اما االن برعکس سالی ۸۰ 
نفر برای دیالیز اضافه می شــوند طوری که 
مراکــز دیالیز چند شــیفته کار می کنند. 
دولت هم بابت هر دیالیز ۷۰۰ هزار تومان 
به بخش دولتی و ۹۰۰ هزار تومان به بخش 
خصوصی پرداخت می کند، با این وضعیت 
هزینه های دولت هم چندین برابر شــده و 

بیماران هم در عذاب هستند«.

7جامعه
 مادران و پدران 
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چند ساله بودند؟
بر پایه  اطالعات ســالنامه آماری سال 
۱۳۹۹ ثبت احوال کشــور، در ســال 
گذشته یک میلیون و ۱۱۴ هزارو ۱۲۸ 
والدت در پایــگاه اطالعات جمعیت 
کشور ثبت شد که یک میلیون و ۸۶ 
هزارو ۵۶۶ مورد آن در همان سال رخ 
داد یعنی سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده 
است.بیشــترین فراوانــی والدت ها 
در ســال گذشته با فراوانی ۶۴هزارو 
۸۷۸ نوزاد زنده متولد شده متعلق به 
مادران ۳۰ ســاله و بیشترین فراوانی 
والدت ها بــا فراوانی ۷۲ هزارو ۶۲۶ 
نوزاد زنده متولد شده متعلق به پدران 
۳۴ ساله بوده است؛ این در حالی است 
که در ســال ۱۳۹۸ بیشترین فراوانی 
والدت ها مربوط به مادران ۲۹ ســاله 
و پدران ۳۳ ساله بوده است.میانگین 
سن مادران در والدت های ثبت شده 
ســال گذشــته نیز ۲۹ سال و ۲ماه و 
میانگین ســن پدران در والدت های 
ثبت شده ۳۳ سال و ۷ماه بوده است 
همچنین سهم پدران و مادران جوان 
یعنی ۱۸ تا ۳۵ ســاله از کل والدت 
های جاری ثبت شــده بدون توجه به 
مرتبــه تولــد فرزند به ترتیب ۶۵.۳ و 

۸۱.۸ درصد بوده است.

ک لودگی خا  اطلس آ
11 استان تهیه شده است

مدیــر کل دفترآب و خاک ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت از تهیه 
و تدویــن اطلــس آلودگــی خاک 
۱۱ اســتان کشــور خبر داد و گفت: 
تهیــه اطلس ســایر اســتان ها هم 
جــزو برنامه های ســازمان اســت و 
بــه مرور اجرا می شــود.علی مریدی 
افزود: اطلس خاک برای اســتان های 
بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، همدان، 
گلســتان، آذربایجان شرقی، زنجان، 
خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان 
و قزوین تهیه شــده که بر این اساس 
شــناخت خوبی از وضعیت آلودگی 
خــاک در این اســتان ها به دســت 
آوردیــم. در کنار ایــن اطلس ها که 
وضعیت کلی خاک مناطق را مشخص 
مــی کند، بحث خوداظهاری مصوب 
شده در قالب ماده ۱۴ نیز به سازمان 
محیط زیست گزارش می شود، ماده 
۱۴ قانــون حفاظت از خاک می گوید 
در صــورت بروز آلودگی خاک آلوده 
کننده مکلف است مراتب را سریع به 
نزدیک ترین اداره کل محیط زیست 
اطــالع دهد و بــا هماهنگی و تایید 
اداره کل آلودگی خاک را تا رســیدن 
به حدود مجاز برطرف کند.مدیرکل 
دفتــر آب و خاک ســازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: برای تهیه این 
اطلس نقاطی که دارای آلودگی نفتی، 
صنعتی، کشــاورزی و حتی طبیعی 
بودند را به صورت جداگانه بررســی و 
تمام آنها را در اطلس مشخص کردیم. 

کسن نزدند  آنها روزی وا
 اما حاال پشیمانند

عضــو کمیته علمی کشــوری مقابله 
بــا کرونا، با تاکیــد بر اینکه اُمیکرون 
خفیــف نیســت، گفــت: باتوجه به 
ســرایت پذیری بسیار باالی ویروس 
امیکــرون، در صــورت عــدم توجه 
به پروتکل های بهداشــتی و ســایر 
هشــدارها، این ویروس ۱۰۰ درصد 
می تواند به ویروس غالب در کشــور 
بدل شــود.دکتر پیام طبرسی تاکید 
کــرد: بر این اســاس توصیه می کنم 
کسانی که موعد دز سوم واکسن شان 
فرا رســیده و هنوز دز ســوم را تزریق 
نکرده اند، حتما آن را در اســرع وقت 
تزریــق کننــد. در عیــن حال یک 
جمعیتــی در کشــور داریم که هنوز 
اصال واکســن تزریــق نکرده اند که 
ممکن اســت خطرناک باشــد و باید 
هرچه ســریع تر واکسن تزریق کنند.
وی با بیان اینکه نباید تصور شود که 
اُمیکرون  خفیف است، گفت: در حال 
حاضر بیمارانی در بیمارســتان داریم 
که واکســن نزدند و حاال به اُمیکرون 
مبتال شــده اند و به شدت هم از مرگ 
می ترســند و حاال پشیمانند که چرا 
واکســن تزریق نکردنــد. افرادی که 
واکسن نزدند، باید این افراد را ببینند.

تابلوهای تبلیغاتی خیابان ها 
 منبع حواس پرتی 

رانندگان هستند
حضورشان مختص یک مکان خاص نیست 
و شــما در هرجایی که باشــید می توانید 
بیینده آنها باشید، در بزرگراه، جاده سطح 
شهر و...البته در سایز های مختلف با رنگ 
و لعاب هــای متفاوت! حاال هرچقدر زرق 
و برق آن بیشــتر باشــد، جلوه گری آن دو 
چندان می شــود و چشم ها طبیعتا بیشتر 
بــه ســمت آن برمی گردنــد، صحبت از 
بیلبورد هــا و بنر های تبلیغاتی اســت که 
حضور و رشدشان قارچ گونه است و هرجا 
بخواهند ســبز می شوند! تبلیغاتشان هم 
گسترده است از خوراک و پوشاک گرفته 
تا تبلیغ یک فیلم سینمایی با عکس بزرگی 
از بازیگر آن که ممکن است راننده خودرو 
را جذب کند وعواقبی خطرناکی داشــته 
باشــد! طبق قوانین راهنمایی و رانندگی 
تمام حواس راننده در هنگام رانندگی باید 
به جلو باشد و چیزی موجب حواس پرتی 
او نشود.در این خصوص سرهنگ مصطفی 
زینی وند، رئیس اداره مهندســی ترافیک 
پلیــس راهور تهــران بزرگ گفت: یکی از  
پارامترهای تاثیرگذار بر عدم توجه کافی 
به جلو توسط رانندگان در تصادفات، وجود 
تابلوهای تبلیغاتی ســطح شهرهاســت،  
تابلوهــا به عنــوان منبع قوه حواس پرتی 
شــناخته می شوند اما در مقایسه با سایر 
انواع مزاحمت ها مانند ارسال پیامک و یا 
صحبت کردن با موبایل در حین رانندگی، 
توجه کمتری به آن شــده است.تابلوهای 
تبلیغاتــی در کنار جاده را می توان نوعی 
به هم ریختگی محیطی در نظر گرفت که 
الگوهای حرکتی چشم رانندگان را طبیعتا 
تحت تاثیر قرار می دهد و مختل می کند و 
در تصمیم گیری های راننده هم مشکالتی 
را پدید می آورد.وی گفت: اکثر مطالعات 
در ایــن زمینه بــی نتیجه مانده ولی یک 
روند ظهور در ادبیات وجود دارد که نشان 
مــی دهد تبلیغات و بنرها می تواند خطر 
تصادف را افزایــش دهد.همچنین حتما 
باید تمام مراحل نصب تابلوهای تبلیغاتی 
تابع ضوابط و مقررات شورای عالی ترافیک 
باشد.یکی از ضوابط مهم، محل نصب این 
تابلوهاســت که نصب بنر در میانه راه ها و 
تقاطعات غیرهمسطح، ورودی و خروجی 
ها ممنوع است و نور پردازی تابلوها نباید 
به صورت چشمک زن باشد و باید به صورت 
ثابت باشد، نورپزدازی در پشت این تابلوها 
ممنوع است زیرا ممکن است موجب جلب 
توجه شود.به گفته وی،  تابوهای تبلیغاتی 
که چراغ های قرمز، ســبز و زرد دارند در 
مجاورت تقاطع ها باید به صورتی باشــد 
که مانــع عملکرد چراغ های راهنمایی و 
رانندگی و دوربین ها نشود که همه اینها 
در مقررات دیده شــده اســت.با توجه به 
اینکــه یکی از علل شــایع تصادفات عدم 
توجــه به جلو اســت، در بحث تابلوهای 
تبلیغاتی باید توجه و دقت بیشتری انجام 
شود تا موجب انحراف ذهنی راننده نشود.
عالوه بر افزایش تصادفات، وجود تابلوهای 
تبلیغاتی بر چهره شهر هم اثر می گذارد. 
به ویژه زمانی که به صورت غیراستاندارد 
هم در یک مکانی نصب شــده باشــند که 
طبیعتــا می تواند جلــوه بصری را تحت 
تاثیــر قــرار دهد و در رابطــه با محتوای 
آنهــا هم شــهرداری تهــران اعالم کرده 
بود  که شــهرداری هیچ گونه مسئولیتی 
دربــاره محتوای تابلو های تبلیغاتی ندارد 
امــا با شــرکت های خاطی برخورد جدی 
می شــود.البته شــاید صاحبان این بنرها 
هنگام سفارش چنین تابلوهای تبلیغاتی 
و نصــب آنهــا به تأثیری که تابلو آنها را بر 
ظاهر شهر می گذارد توجه زیادی نکنند، 
اما حقیقت این اســت که وقتی مجموعه 
ای از تابلــو هــا در کنار هم قرار می گیرند 
که اگر با هم تناسب نداشته باشند، زیبایی 
شــهر را تحت تأثیر می گذارند.اسماعیل 
حســین زهی، عضو کمیســیون عمران 
مجلــس هم گفت: متاســفانه این تابلوها 
منبع درآمدی برای راهداری، شــهرداری 
و شرکت ها  است؛ تصادفات زیادی به این 
دلیــل رخ داده و  بــه صــورت پایلوت  هم 
اســت که  نیاز به تشکیل کارگروه دارد.به 
گفتــه زهی، به چنین موضوع مهمی باید 
توجه شــود، زیرا دیده می شــود که در هر 
۳ الی ۴ کیلومتر یک تابلو و بنر تبلیغاتی 
نصب شــده که در تصادقات نقش فراوانی 
دارد همچنیــن این بحث در الیحه درامد 
پایدار لحاظ شده تا ساماندهی شود. البته 
ســازمان زیباسازی هم نقش دارد.با توجه 
به این صحبت ها،  امیر جهانگیری معاون 
تبلیغات ســازمان زیباســازی شهرداری 
تهران گفت : جهت بررســی این موضوع 
در روزهای آینده جلســه ای با راهنمایی 
و رانندگی برگزار خواهد شــد، که پس از 
برگزاری جلســه توضیحات تکمیلی داده 

می شود.

خبر ویژه

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری وزارت 
بهداشــت درباره دلیل پیامک نشــدن تزریق دز 
ســوم واکســن کرونا، گفت: بحث پیامک برای 
تزریق نوبت ســوم واکســن کرونا در دســترس 
دانشــگاه های علوم پزشــکی قرار گرفته است تا 
به افراد یادآوری کنیم.زهرایی برای تزریق نوبت 
سوم واکسن کرونا باید سه ماه تا نوبت دوم فاصله 
داشــته باشــد، نزدیک ۲۰ میلیون نفر تا ۲۰ مهر 

نوبت دوم واکســن کرونــا را تزریق کرده بودند، 
امــا تعداد کمتری دز ســوم را دریافت کرده اند 
که نشــان دهنده تعلل افراد است.زهرایی گفت: 
بــا وجود خلوتی مراکز درمانــی، اما هم وطنان 
برای تزریق واکسن کرونا مناسب عمل نمی کنند.
واکســن ایرانی اســپایکوژن به عنوان نوبت سوم 
سایر واکســن های موجود در داخل کشور مورد 
تایید بوده و با فاصله حداقل سه ماه از نوبت دوم 

قابل تزریق اســت. رئیس اداره بیماری های قابل 
پیشگیری در اوج واکسیناسیون کرونا می افزاید: 
اطالع رسانی درباره تزریق ُدز سوم واکسن کرونا 
را گســترش می دهیم و  ۱۲ هزار واحد عملیاتی 
فعــال بودند و االن هم ایــن رقم تغییری نکرده 
است. واکسن برکت به میزان کافی وجود دارد و 
واکسن آسترازنکا هم به میزان کافی تهیه و طی 

روزهای آینده به کشور وارد می شود.

کسن برای ما نمی آید؟  چرا پیامک تزریق دوز سوم وا

آموزش می بینند؟ آیا همه دانشجویان حضوری 
با وجود گذشت چهار ترم غیر حضوری به دلیل 
شــیوع کرونا، حاال دانشــگاه ها و وزارت علوم 
تصمیــم بــه حضوری شــدن کالس های تمام 
دانشــجویان کشور گرفته و تصمیمات مختلفی 
را در این زمینه اتخاذ کرده اند.سکان دار وزارت 
علوم و روســای دانشــگاهی معتقد هستند که 
دانشــگاه بدون حضور دانشــجو معنا دارد؛ به 
همین دلیل در حال تدوین برنامه های مناسبی 
هستند تا بتوانند شرایط حضور تمام دانشجویان 
را در کالس های درس و دانشــگاه فراهم کنند.

حضوری شدن ۱۰۰ در صدی کالس ها، سوالی 

اســت که ذهن همه دانشجویان و استادان را به 
خود مشــغول کرده و بار ها مســئوالن کشور در 
این زمینه جلســات متنوعی را برگزار کرده اند؛ 
اما هر ترم با شــیوع ســویه جدید کرونا برنامه 
ریزی ها تغییر یافته و دانشــگاه ها نتوانسته اند 
به صــورت کامل پذیرای حضور دانشــجویان 
خود باشــند.برای تصمیم گیری قطعی در این 
زمینه، وزیر علوم روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ 
جلســه ای را با حضور روسای دانشگاهی ترتیب 
داد تــا بتوانــد نقطه نظرات آنها را جویا شــود و 
با رفع مشــکالت و در اختیار قرار دادن امکانات 

مربوطه به موسســات آموزشی، حضوری شدن 
کالس های درس تمام دانشــگاه های کشــور را 
برای ترم بهمن البته با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی و انجام واکسیناسیون تحقق ببخشد.

محمدعلی زلفی گل گفت: با توجه به تاکیدات 
رئیس جمهور و مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر 
آموزش حضوری دانشگاه ها، برنامه ریزی کرده 
و مقدمات را آماده کرده ایم تا از ترم جدید شاهد 
آموزش حضوری دانشجویان به صورت تدریجی 
باشیم.بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و رعایت 
مسائل حقوقی، داشــتن کارت واکسیناسیون 

برای حضور دانشــجویان در دانشــگاه ها از ترم 
بهمن اجباری است.وی افزود: باید مطابق برنامه 
ریزی از حداکثر ظرفیت خوابگاه ها استفاده شود 
تا دانشجویان کارشناسی به صورت دوره ای در 
دانشگاه ها حاضر شــوند.با توجه به تصمیمات 
مســئوالن وزارت علوم و روســای دانشگاهی، 
تمام دانشــجویان سراسر کشور در همه مقاطع 
تحصیلی کارشناســی، ارشــد و دکتری از ترم 
بهمن بایــد به صورت حضوری آموزش ببینند 
و در کالس های درس بنشــینند و امتحاناتشان 

هم به همان شیوه برگزار خواهد شد.

ح کرد؛ مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو مطر

شرط نیمایی شدن ارز دارو
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو گفت: 
برای تغییر ارز دارو باید همه  سازوکارها دیده شود.حمیدرضا اینانلو 
افزود: دغدغه ما این اســت که تمام ســاز و کارها دیده شــود، نقش 
بیمه ها شــفاف و مشــخص باشــد، عدد و بودجه الزم با میزان نیاز 
طرح تناســب داشــته باشد و رنج بیماران را به دنبال نیاورد. بسته 
کاملی دیده شــده اســت تا در قالب بیمه ها از بیماران حمایت شود 
و در عین حال نظارت کاملی هم روی این فرایند باشد.وی، تأمین 
منابــع ارز دارو در مقطــع فعلی را یکی از اولویت های دولت عنوان 
کــرد و ادامــه داد: با مداخله مســتقیم رئیس جمهور ۸۰۰ میلیون 

دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شــد. در جلســه رئیس و 
اعضای هیأت مدیره ی ســندیکا بــا رئیس بانک مرکزی ادله الزم 
مطرح شد تا این مبلغ افزایش پیدا کند.به گفته اینانلو ، دو نرخی 
شــدن ارز از ســال ۹۷ بحرانی ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از آنچه به مواد اولیه دارو اختصاص 
می دهیم، صرف واردات می شــود. باید صادقانه و بی تعارف بگوییم 
اگر امکانات و ظرفیت های تولید دارو در کشــور ایجاد نشــده بود، 
در شرایطی فعلی با چه معضالت و مشکالتی رو به رو می شدیم. از 
سویی باید ارز زیادی صرف واردات می کردیم و بخشی از داروهای 

حیاتی به شکل فوریتی وارد می شدند و از طرف دیگر برای تهیه ی 
داروی بیماران خاص و سرطانی با مشکالت زیادی درگیر می شدیم.

اینانلو، شرط نیمایی شدن ارز دارو را مشخص شدن حدود اعتباری 
شــرکت ها در بانک هــا، تأمین مالــی و…، عنوان و تاکید کرد: این 
موارد باید با همفکری و مشــارکت همدیگر بررســی و تحلیل شود.
وی همچنین به بعضی اقدامات برای رفع تبعیض ها در سازمان غذا 
و دارو اشــاره کرد و گفت: معتقدم باید از ظرفیت ســندیکاها برای 
تفویض یا اصالح امور استفاده شود چون در غیر این صورت ممکن 

است یک مشکل ساده به معضلی بزرگ تبدیل شود.
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گهی تجدید مناقصه عمومی  آ

مرتضی یوسف زاده - سرپرست دهیاری اورین

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

آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود.

ردیف موضوع مناقصهردیف
بودجه

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه  ضمانتنامه 

بانکی ) ریال(

1

اجرای دوربین های 
سطح روستا )پایش 
تصویری( مورد نیاز 

روستای اورین

33۰6۰۴3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/15۰/۰۰۰/۰۰۰

چاپ نوبت اول: 1400/10/25
چاپ نوبت دوم: 1400/11/2

 نوبت اول

گهی تجدید مناقصه عمومی   آ
شــماره 1400/119 - یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان ایــام در نظــر دارد مقــدار 1500 متــر لولــه گالوانیــزه رزوه دار درون چاهــی بــه قطــر 150 میلیمتــر 
بــا ضخامــت 11/7 میلیمتــر همــرا بــا بوشــن مربوطــه از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نمایــد کلیــه تولیــد کننــدگان و تامیــن 
کننــدگان واجــد شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1400/10/25 لغایــت 1400/11/26  بــه ســامانه تــدارکات 

الکترونیــک دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
 ضمنــا کلیــه مراحــل مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهادات و بازگشــایی پاکتها و عقد قــرارداد از طریق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی نســبت بــه انجــام مراحــل ثبــت نــام در 

ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصه اقــدام نمایند.
 مبلــغ ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 891,450,000 ریــال مــی باشــد کــه مــی بایســت بــر اســاس یکــی از تضامیــن فایــل قبــول 

وفــق آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره
 123402/ت/ 50659ه مــورخ 94/9/22 تهیــه گــردد و اصــل آن قبــل از آخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهاد قیمــت در پاکــت در بســته 

تحویــل دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت گــردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1۴۰۰/11/1۲

خ 1۴۰۰/11/13 کات ساعت 1۰ روز چهارشنبه مور گشایی پا تاریخ باز
گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. آ ج  هزینه در

ِگلفشان نفتلیجه،

جایــی که رنگ صورتی و بنفش 
جای رنگ آبی آب را گرفته اســت

بیشــتر ما گلســتان را با رنگ سبِز جنگل های 

هیرکانــی و آبِی دریای خزر می شناســیم. اما 
امروز می خواهیم سنت شکنی کنیم و چهره ای 
صورتی-بنفش از اســتان گلســتان را به شما 
معرفی کنیم. این سرزمین هزاررنگ در دل خود 
شــگفتی های کشف نشده ای دارد که می توانند 
قوی ترین نقاط گردشگری ایران باشند. گلفشان 
نفتلیجه، یکی از این پدیده های شــگفت انگیز و 
ناب استان گلستان است. جایی که رنگ صورتی 

و بنفش جای رنگ آبی آب را گرفته.
گلفشــان نفتلیجه در روزها و ماه های مختلف 
ســال، رفتــار و واکنش هــای متفاوتی دارد اما 
اگر شــما به دنبال دیدن فواره های ِگل در این 
حوضچه هستید باید به شما بگوییم در هر بازه ای 
از ســال که به ســراغش بروید هر چند دقیقه 
شاهد خروج آب شور همراه با گاز در مرکز این 
مخروط خواهید بود که پدیده ای شگفت انگیز 

و مجذوب کننده است.
ِگلفشان نفتلیجه در نزدیکی شهر مرزی و ترکمن 
نشــینی به نام ُگمیش تپه قــرار دارد که مرکز 
شهرستان گمیشــان است و از شهرستان های 

استان گلستان به حساب می آید.
برای رسیدن به گلفشان نفتلیجه باید به سمت 
بندر ترکمن و سپس به سمت گمیش و تاالب 
گمیشــان حرکت کنید. حدودا ۱۰۰ متر بعد از 
تاالب گمیشــان تابلو ورودی گلفشان نفتلیجه 
رو خواهید دید. این مســیر حدودا ۱۳ کیومتر 
راه خاکی دارد و بعد از آن به گلفشــان نفتلیجه 

خواهید رسید.
چون گلفشــان نفتلیجه در بیابان و زمین های 
خالی واقع شــده، امکانات رفاهی مثل سرویس 
بهداشــتی و ... ندارد. البته همین ویژگی باعث 
شــده که بکر بماند. بنابراین نزدیک ترین محل 
برای اســتفاده از امکانات رفاهی، شهرســتان 

گمیشان در ۲۰ کیلومتری نفتلیجه است.
هزینه بلیط و ساعت بازدید از گلفشان نفتلیجه
ایــن گلفشــان با تمام زیبایی شــگفت انگیز و 
طبیعــت بکــر و زیبایی که دارد نــه تنها برای 
بازدید هزینه و ساعت مشخصی ندارد، بلکه با آب 
گرم و یددار حوضچه ی صورتی  و خاصیت های 
درمانی اش، همیشه و در همه ساعت در انتظار 
طبیعت دوستانی است که به سراغش می روند.

دانستنی های قبل از بازدید گلفشان نفتلیجه
ِگلفشــان ها پدیــده ای طبیعی هســتند که 
عملکردشــان مثل آتشفشان ها است، منتها به 
جــای پرتــاب مواد مذاب و گــدازه، گاز و گل را 
به ســطح زمین می آورند. معموال گلفشــان ها 
بــه صــورت تپه های مخروطی هســتند که یا 
تکی درســت شــدند یا این که چندتا هستند. 
بعضی های شــان هنــوز فعال انــد و بعضی ها 
غیرفعــال. گلفشــان نفتلیچه هــم یکی از این 

گلفشان های فعال است.
به جز گلفشــان نفتلیجه، اســتان گلستان دو 
تا ِگلفشــان دیگر هم دارد: قارنیارق در شــرق 

ُگمیشان و اینچه در شمال استان.
““در سواحل دریای عمان و چابهار هم گلفشان 
هســت. اگر به چابهار ســفر کرده باشید، حتما 
گلفشــان تَنگ را دیده ایــد که بزرگ ترین کوه 
گلفشــان دنیاست و از بایدهای جاهای دیدنی 

چابهار است. ””
اگــر بخواهیــم گلفشــان نفتلیجه را با ســایر 
گلفشــان های جنوب ایران مقایســه کنیم به 
یک تفاوت بزرگ می رســیم: غلظت مواد داخل 
گلفشــان نفتلیجه خیلی کمتر است و از طرف 
دیگر در اصطالح زمین شناســی »روان روی« 

بیشتری هم دارد. یعنی این که روان تر است.
نفتلیچه به تازگی و در سال ۱۳۹۵ به فهرست 

آثار ملی ایران اضافه شد.
زمین شناســان می گویند حوضچه ی گلفشان 
نفتلیجه به خاطر فرونشست زمین که به شکل 
قیف پلکانی بوده، درست شده. در نتیجه، چند 
نقطه دایره ای تو در تو داخل دیواره هایش دارد 
که گازهای زیرزمین از همان ها بیرون می آیند. 
گلی هم که داخل قیف اســت از رس اســت که 
به خاطر ترکیب با ســیلت به رنگ خاکســتری 

درمی آید.
 اما چرا اسم اینجا را نفتلیچه گذاشتند؟ چون در 
اطراف گلفشان بوی نفت خام به مشام می رسد، 
محلی ها این اســم را برایش انتخاب کردند. به 
احتمال خیلی زیاد این حوضچه با منابع نفت و 

گاز خزر ارتباط دارد.

گردشگری

ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( در بحبوحه افزایش پذیرش 
مبتالیان به کووید-۱۹ در بیمارستان ها استفاده از دو روش درمانی 
جدید را توصیه کرد.سازمان بهداشت جهانی دو روش درمانی جدید 
را بــرای بیماری ناشــی از کروناویــروس تایید کرد چراکه موارد ابتال 
به ســویه اُمیکرون نظام ســالمت در سراسر جهان را تحت فشار قرار 
داده اســت. کارشناسان این ســازمان داروی عارضه آرتریت موسوم 
به بارســیتینیب )baricitinib( و داروی آنتی بادی سوتروویماب 
)Sotrovimab( را برای جلوگیری از ابتال به نوع شــدید بیماری 

و مرگ ناشی از کووید-۱۹ توصیه کرده اند.

کارشناســان اکیــدا اســتفاده از داروی بارســیتینیب را بــه عنوان 
جایگزین مســدودکننده های اینترلوکیــن-IL( ۶-۶( در ترکیب با 
کورتیکواســتروئیدها برای درمان بیماران بدحال کووید-۱۹ توصیه 
کردند. به گفته آنان استفاده از این دارو همراه با کورتیکواستروئیدها 
درمبتالیان به نوع شــدید کووید-۱۹ منجر به افزایش احتمال طول 
عمر آنان و کاهش نیاز به استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی می شود.

کارشناســان این سازمان همچنین پیشنهاد کردند که بارسیتینیب 
و مسدودکننده های گیرنده IL-۶ مانند توسیلیزوماب و ساریلوماب 
اثــرات مشــابهی دارند و تصمیم گیری در مــورد تجویز آنان باید بر 

اساس مسائلی از جمله هزینه و تجربه پزشک باشد.
 آنــان همچنیــن ســوتروویماب را برای مبتالیــان به کووید خفیف 
که بیشــتر در معرض خطر بســتری شــدن در بیمارســتان هستند 
ماننــد افراد مســن و مبتالیان بــه بیماری های مزمن توصیه کردند. 
اســتفاده از ایــن داروی آنتــی بــادی در مبتالیان بــه نوع خفیف 
بیمــاری، منجــر بــه کاهــش قابل توجه خطر بســتری شــدن در 
بیمارســتان میشــود. با این حال، طبق دستورالعمل صادر شده این 
 دارو احتماال تاثیر کمی بر مرگ و میر و اســتفاده از دســتگاه تنفس

 دارد.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد ؛ 

دوروشدرمانیمؤثروجدیدبیماریکووید-۱۹

دریچه علم

 »موقعیت مهدی« 
آماده نمایش شد 

 همزمان با پایان مراحل فنی »موقعیت مهدی« 
برای حضور در چهلمین جشــنواره فیلم فجر، از 
لوگوی این فیلم سینمایی رونمایی شد. همزمان 
بــا اتمام مراحل فنی فیلم ســینمایی »موقعیت 
مهــدی« بــه کارگردانــی هــادی حجازی فر و 
تهیه کنندگــی حبیب والی نژاد، لوگوی این فیلم 
که توســط محمد روح االمین طراحی شده است، 
رونمایی شــد.»موقعیت مهدی« اولین ســاخته 
سینمایی هادی حجازی فر و محصول سیمافیلم 
است که در چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
در خواهد آمد. فیلمنامه »موقعیت مهدی« توسط 
هادی حجازی فر و ابراهیم امینی نوشــته شــده 
اســت.در خالصه داســتان این فیلم آمده است: 
مهدی باکری، فرمانده لشــگر ۳۱ عاشورا از برادر 
کوچک ترش حمید می خواهد علی رغم مشکالتی 
که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او 
باشد. حمید می پذیرد و همراه می شود. حاال بعد از 
عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد…

هادی حجازی فر، ژیال شــاهی، وحید حجازی فر، 
معصومــه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح اهلل زمانی، 
بازیگــران ایــن فیلم هستند.ســایر عوامل فیلم 
عبارتنــد از مدیر تولید و جانشــین تهیه کننده: 
عبداهلل شــهباز زاده، مدیر فیلمبــرداری: وحید 

ابراهیمی، تدوین: حسین جمشیدی گوهری.

پوستر »سینه ما رکس« رونمایی شد

کران در »هنروتجربه«  ا
پوستر مســتند »سینه ما رکس« به کارگردانی 
میتــرا مهتریــان و صادق دهقان بــا طرحی از 
حســین عناصری منتشر شد. همزمان با اکران 
مســتند »ســینه ما رکس« به کارگردانی میترا 
مهتریــان و صادق دهقان و تهیه کنندگی میترا 
مهتریان در ســینماهای هنروتجربه، پوستر این 
اثر رونمایی شــد. طراحی پوســتر این اثر که به 
قربانیان حادثه ســینمارکس آبادان می پردازد، 
برعهده حســین عناصری بوده است.در خالصه 
داســتان این اثر آمده اســت: ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ 
ســاعت ده شــب آباداِن گرم / یک باره داغ شد / 
ُگر گرفت / ســوخت سینمارکس اش با گوزن ها 
بــر پــرده و بیش از ۶۰۰جان بی خبر از پشــِت 
پرده…. روایت رســمی اما ۳۷۷ تن هموطن بود. 
و چند تبعه کره و فیلیپین در کنارشــان. شــهر 
شد چهارصد هزار صاحب عزا، و بهت و اندوه به 
ســرعت منتشر شد در همه جا.عوامل »سینه ما 
رکس« عبارتند از نویســنده و کارگردان: میترا 

مهتریان و صادق دهقان.

 بهزاد فراهانی در مستندی 
نمایشی درباره سردار سلیمانی

تــاالر حافظ میزبان رادیوتئاتر »بودن« با حضور 
بهزاد فراهانی، مهرداد عشقیان، محسن بهرامی، 
علی میالنی، شمســی صادقــی و قربان نجفی 
می شــود.رادیوتئاتر »بودن«، مستند نمایشی 
با موضوع ســردار شــهید ســپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی،امروز ، شــنبه ۲۵ دی ماه، ســاعت 
۱۹ در تــاالر حافــظ اجرا می شــود.این نمایش 
بــه نویســندگی امیــن رهبر و احســان فکا به 
صحنه می رود. بهزاد فراهانی، مهرداد عشــقیان، 
محسن بهرامی، علی میالنی، شمسی صادقی و 
قربــان نجفی در این اجرا ایفای نقش می کنند. 
همچنین بهزاد عبدی )آهنگســاز(، امین رهبر 
)تهیه کننــده(، مجید آئینه )صدابردار(، نرگس 
موســی پور )افکتور(، رها جهانشــاهی )مجری 
طــرح( و علی رفتار )دســتیار کارگردان( دیگر 
عوامل این اجرا را تشــکیل می دهند.رادیوتئاتر 
»بودن« در یک سانس ویژه به همت بنیاد رودکی 
در تاالر حافظ روی صحنه می رود و حضور در آن 

برای عالقه مندان آزاد است.

کارتون 

« در جشنواره فیلم فجر ۴۰ احتمال درخشش »نمور
فیلــم ســینمایی »نمور« به کارگردانــی داوود بی دل و 
تهیه کنندگی یاسر جعفری دومین ساخته این کارگردان 
است که برای رقابت در چهلمین جشنواره فیلم فجر راهی 

این رویداد بزرگ سینمایی شده است.
 چهلمین جشنواره فیلم فجر پس از گذار از بیش از دو سال 
دوران اوج کرونا می تواند شورعی تازه برای سینمای کشور 
باشد، سینمایی که طی این سال های کرونایی مشکالت 
فراوانی تجربه کرد و در عرصه تولید و پخش به نوعی بحران 

تازه ای را پشت سر گذاشت. 
با شروع واکسیناسیون در سال ۱۴۰۰، بازگشایی سینما ها 
و پس از آن اعالم فروش صد در صد ظرفیت ســالن های 

نمایش، هنر هفتم نفس تازه ای کشید و همین عاملی بود تا 
اهالی سینما به برگزاری با شکوه چهلمین دوره از جشنواره 

فیلم فجر امیدوار شوند.
از سوی دیگر تلفیق دوباره جشنواره جهانی و ملی فیلم فجر 
گامی مثبت و رو به جلو برای برگزاری قدرتمند چهلمین 
دوره از مهمترین رویداد سینمایی کشور بود، با شنیدن 
این اخبار و رونق دوباره سینماها، اخبار مربوط به ساخت 
آثار ســینمایی و فرستادنشان به جشنواره فیلم فجر هم 
قوت گرفت.  کارگردانان مختلفی برای حضور در چهلمین 
دوره از جشنواره فیلم فجر اعالم آمادگی کردند که از جمله 
می توان به محمدحسین مهدویان، بهروز شعیبی، منیر 

قیدی، مرتضی علی عباس میرزایی، مسعود کیمیایی و 
دیگر کارگردانان جوان سینما اشاره کرد.  

با اعالم رســمی آثار منتخب بــاری حضور در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر حال باید منتظر برگزاری مهمترین 
رویداد ســینمایی کشور ماند تا ببینیم کدام کارگردان و 
آثار می توانند به عنوان شگفتی سازان جشنواره فیلم فجر 
معرفی شوند. فیلم سینمایی »نمور« به کارگردانی داوود 
بی دل و تهیه کنندگی یاسر جعفری دومین ساخته این 
کارگردان است که برای رقابت در چهلمین جشنواره فیلم 

فجر راهی این رویداد بزرگ سینمایی شده است.
»نمور« یکی از ۲۲ فیلم منتخب هیات انتخاب چهلمین 

جشــنواره فیلم فجر اســت که کمتر از یک ماه دیگر در 
این رویداد مهم سینمایی به رقابت با آثار دیگر می پردازد.
فیلمنامه این ملودرام ملتهب اجتماعی را نوشین معراجی 
به نگارش درآورده است و این دومین فیلم سینمایی بی دل 
در مقام کارگردان محسوب می شود.محمدرضا علیمردانی، 
سمیرا حسن پور، نسیم ادبی، باربد بابایی، پریسا شاهولیان، 
محمدرضا عباسی، سید بنیامین شهیدزاده و با حضور بهاره 
کیان افشــار بازیگرانی هســتند که در این اثر ایفای نقش 

کرده اند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »تاالب رو از زندگی 

من نقاشی کردند، لجن زار و نمور.«

پرده نقره ای 

علی عسگری 
 پرید تو 

بشکه نفت!
عبدالعلی علی عسگری، 

رئیس سابق صدا و سیما 
به عنوان مدیر عامل 
هلدینگ پتروشیمی 

خلیج فارس )بزرگترین 
شرکت پتروشیمی 

کشور( منصوب شد! 
پیام پور فالح با انتشار 

کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به این 

موضوع پرداخت

فرهنگ و هنر


