
مجلس یا دولت؟

ابهام در پذیرش مسئولیت حذف ارز ترجیحی

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

   روز یکشــنبه زمانــی کــه رئیــس جمهــور بــرای دفاع از کلیــات الیحه بودجه به مجلس 
رفتــه بــود، ابراهیــم رئیســی و محمدباقــر قالیبــاف یک جدال لفظی با هم داشــتند. ابتدا 
 
ً
ابراهیم رئیسی گفت منبعی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی تعیین نشده است، طبیعتا
باید چه کار کرد؟ باید ارز ترجیحی را حذف کرد؛ لذا شرحی برای ریاست محترم مجلس 

 تبیین کنیم که عدم 
ً
نوشتم و گفتم این را در یک جلسه ای برای نمایندگان محترم حتما

رأی به فوریت الیحه یعنی چه؟ باالخره مجلس باید نظر می داد که تخصیص ارز ترجیحی 
را ادامه دهیم یا حذف کنیم و چنانچه حذف کردیم برای جبران آن چه کنیم، اما مجلس 

 | صفحه 2 درباره هیچ کدام نظر نداد. نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود...

 در بازار رمز ارزها
از هول حلیم در دیگ نیفتید

صفحه 3 
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وزیر نفت:

وصول درآمدهای نفتی 
در دولت سیزدهم جهش 

چشمگیری داشته است
     وزیر نفت با انتشار مطلبی در حساب 
کیــد کرد: وصول  کاربــری خــود در توئیتــر تأ
ســیزدهم  دولــت  در  نفتــی  درآمدهــای 
جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته 
و پــول آن به صــورت منظم در حال وصول 

است...

وزیر آموزش و پرورش:

 حضور دانش آموزان 
 در مدارس 

اجباری نیست
     وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: حضــور 
دانش آموزان در مدارس اجباری نیست، 
اما مدارس باید با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی باز باشند...  | صفحه 7  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

میکرون« جان گرفت؛ 
ُ
»ا

زنگ تفریح تمام شد
7

 پرمصرف های برق 
روی لبه تیغ

4

کارگروه   برگزاری جلسه 
 رفع تحریم با حضور 
ایران و ۱+ ۴ در وین

2

 با چند میلیون درآمد
به زیر خط فقر می رویم؟

3

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
»خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس«

سازمان هواشـناسی کشور

»خریــد  مرحلــه ای  یــک  عمومــی  مناقصــه  درنظــردارد  کشــور  هواشناســی  ســازمان 
را   )2000003010000035( شــماره  تیس«بــه  خــودکار  ایســتگاه  یدکــی  تجهیــزات 
برگــزاری  مراحــل  کلیــه  برگزارنمایــد.  دولــت  الكترونیكــی  تــدارکات  ســامانه  ازطریــق 
بازگشــایی  ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و  تــا  از دریافــت اســناد مناقصــه  مناقصــه 
آدرس )ســتاد(به  دولــت  الكترونیكــی  تــدارکات  ســامانه  درگاه  طریــق  از   پاکت  هــا 

صــورت  در  مناقصه  گــران  اســت  الزم  و  شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir
عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 
الكترونیكــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار آگهــی مناقصــه 

1400/10/26می باشــد. تاریــخ  یكشــنبه  روز 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 روزشنبه تاریخ 1400/11/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00روز یكشنبه تاریخ1400/11/17
کت  ها: ساعت09:15 روزچهارشنبه تاریخ1400/11/20 گشایی پا زمان باز

بیشــتر در خصــوص  اطالعــات  جهــت دریافــت  تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار:  اطالعــات 
اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الــف: آدرس تهــران - میــدان آزادی- خیابــان معــراج 

تلفــن -66070075. روبــروی هلیكوپترســازی ســازمان هواشناســی کشــور و 
مرکــز  ســامانه:  در  عضویــت  مراحــل  انجــام  جهــت  ســتاد  ســامانه  تمــاس  اطالعــات 

.۸519376۸ و   ۸۸969737 ثبت نــام:  دفتــر  تمــاس27313131 
شناسه آگهی : 125۸272              م الف : 3511

 نوبت دوم
وزارت راه و شهرسازی

کشور سازمان هواشـناسی 

گهــی مناقصــه عمومی یک مرحله ای )چاپ مرحله اول( آ

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن

 نوبت دوم

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گیــالن در نظــر دارد، مناقصه  هــای شــرح زیــر را از طریــق ســامانه "تــدارکات الكترونیكــی دولــت )ســتاد(" برگــزار نمایــد. بــا توجــه بــه اینكــه کلیــه مراحــل برگــزاری 
مناقصــه، از مرحلــه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا بازگشــایی پیشــنهادها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الكترونیكــی 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 الكترونیكــی« اقــدام و ســپس در مناقصــه شــرکت نماینــد. تاریــخ انتشــار فراخــوان 

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

1

شرح مختصر موضوع مناقصه: 
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 آسفالت قطعه ی دوم راه روستایی دفراز-گلنگشن شهرستان رودبار                                                                                         برآورد اولیه: 21.74۸.265.23۸ 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 فیزیكی مدارس حاشیه راه های حوزه ی استحفاظی استان گیالن                                                                       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 مالک می باشد(2

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 اسالمی ایران3

4
مهلــت و محــل تحویــل پیشــنهاد قیمــت: حداکثــر تــا تاریــخ 1400/11/14، تحویــل پیشــنهاد فقــط از طریــق ســامانه ســتاد مــالک عمــل اســت. در ضمن اصل تضمین شــرکت در مناقصه بایــد روز قبل از زمان 
بازگشــایی پیشــنهادها، به صورت حضوری تحویل دبیرخانه رشــت، خیابان گلســار، روبروی پمپ بنزین. تلفن331122۸3 و33110154 کد 013 و نمابر 33110164 گردد. )درصورت تغییر زمان، آخرین 

اطالعات منتشر شده در سامانه ستاد معتبر است(

5

تضمین شرکت در مناقصه: بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402 مورخ 1394/9/22 به شرح زیر:
الــف( اصــل فیــش واریــزی بــه حســاب 4052063707535974 اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گیــالن نــزد بانــك ملــی شــعبه مرکــزی رشــت )دریافــت وجــوه ســپرده( شــماره شــبا 
IR 070100004052063707535974 ب( یــا ضمانتنامــه بانكــی بــه نفــع اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گیالن یا ضمانتنامه موسســات اعتبــاری غیربانكی که دارای مجوز از طرف بانك 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران. ضمانت نامه باید فقط بر اساس فرم پیوست آیین نامه صادر گردد.( ج( یا وثیقه ملكی معادل ۸5 درصد ارزش کارشناسی رسمی
1. فاز دوم روکش آسفالت راه روستایی رشته رود شهرستان رودبار                                                                                                                                                     به مبلغ: 529.000.000 ریال

به مبلغ: 2.۸50.000.000 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: 1.9۸7.000.000 ریال
5. تجدید مناقصه ایمن سازی فیزیكی مدارس حاشیه راه های حوزه ی استحفاظی استان گیالن                                                                                    به مبلغ: 577.000.000 ریال

شــرایط: بــرای مناقصه هــای ردیف هــای 1 تــا 4 دارا بــودن گواهــی صالحیــت 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 صالحیت معتبر در رشته ی راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا گواهینامه صالحیت معتبر در رشته ی تولید و نصب عالئم 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 ابالغ 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 اطالعات تعیین شــده در ســامانه 8
ستاد معتبر است.

نوبت اول:1400/10/25    نوبت دوم:1400/10/27

شماره مرجع: 104-108 /400 گهی مناقصه عمومی آ

واحد قراردادهای گروه شهید درخشان 

گــروه صنعتــی شــهید درخشــان در نظــر دارد واحــد جلــد و مــارک زنــی ) تولیــد قطعــات 
الت مربوطــه را بــه صــورت پیمانســپاری  پالســتیكی(  و تعمیــر و نگهــداری ماشــین آ
 بــه مــدت یكســال از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار واجــد شــرایط 

واگذار نماید.  
شــرایط متقاضیــان : داشــتن شــخصیت حقوقــی و کــد اقتصــادی - داشــتن دانــش 
فنــی و تجهیــزات مــورد نیــاز - داشــتن تــوان مالــی در ارائــه ضمانــت نامــه هــای الزم - 

آشــنایی بــا خطــوط تولیــد باتــری 
مهلــت و محــل توزیــع اســناد : واجدیــن شــرایط مــی تواننــد جهــت خریــد اســناد بــا 
در دســت داشــتن فیــش نقــدی بــه مبلــغ 1.000.000 ریــال ) قابــل واریــز از طریــق 
بــه  از چــاپ آگهــی نوبــت دوم  تــا 10 روز پــس   ) POS موجــود در محــل  دســتگاه 
آدرس: کیلومتــر 1۸ اتوبــان تهــران ســاوه - خروجــی دوم صباشــهر - گــروه شــهید 

درخشــان ) صباباتــری ( واحــد قراردادهــا مراجعــه نماینــد . 
مــدت زمــان اعتبــار قیمــت پیشــنهادی : دو مــاه پــس از تحویــل اســناد مــی باشــد . 

هزینــه دو نوبــت چــاپ آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد 
تلفن تماس :   56574900 فاکس : 5657490۸

گهی : 1260555 شناسه آ
م الف : 3545

شرکت توسعه منابع انرژی توان ) صباباتری (

گهی شماره) ۱۴00-۱50 (  آ
دبیرخانه کمیســیون ماده ۱2 قانون زمین شهری

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

نظــر بــه اینكــه اراضــی واقــع در پارســیان )منــازل ســازمانی( بمســاحت 2293 مترمربــع مــورد درخواســت 
ثــار و رای مــوات  معاونــت امــالك و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی کــه در تاریــخ 96/11/23  فاقــد آ
صــادر گردیــده اســت بــا توجــه بــه مصوبــه مــورخ 1370/11/20 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام موضــوع 
ــن  ــا مالكی ــك ی ــود.چنانچه مال ــی ش ــی م ــار آگه ــه کثیراالنتش ــه10 روز در روزنام ــه فاصل ــت و ب ــی دو نوب ط
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نوبت دوم کل راه و شهرسازی استان هرمزگان اداره 

گام گام به   ضرورت حذف 
 ارز ترجیحی

   مرتضی عزتی
مدرس و استاد اقتصاد 

تورم بخشــی از سفره مردم 
را بــا خــود بــرده و کوچک 
کــرده اســت. نگرانی دولت 
بابت کوچک تر شــدن سفره 
مردم زمینه را برای تصمیم گیری هایی در راستای 
حمایت های هر چه بیشــتراز اقشار ضعیف جامعه 
فراهم کرده اســت. به هر حال حذف ارز ترجیحی 
موضوعی اســت کــه این روزها مــورد تایید همه 
کارشناســان قــرار دارد، امری که بــا اما و اگرهای 
احتیاطــی برای عدم افزایش نــرخ تورم به جامعه 

همراه است. 
به دلیل نگرانی های افزایش نرخ تورم بعد از حذف 
یک باره ارز ترجیحی دولت و مجلس بر آن است تا 
این موضوع با کمترین آســیبی به سفره و معیشت 
مــردم رقم بخــورد، بنابراین زمزمه های حذف ارز 

4200 تومانی به گوش می رسد.
 اگــر دولــت به صورت منطقــی خواهان حذف ارز 
4200 تومانی است قطعا این موضوع را نباید به یک 
باره کلید بزند. چرا که اثرات روانی تورمی ناشی از 
حذف ارز ترجیحی فشار تورمی مضاعفی بر معیشت 
مردم و تولید کشــور وارد می کند. حذف تدریجی 
ارز 4200 تومانی در طی سه سال آینده با افزایش 
منطقــی نرخ ارز ترجیحــی راهکار مطمئنی برای 
جلوگیری از افزایش یک باره نرخ تورم خواهد بود.

دربــاره زمــان بر بودن آزاد ســازی نرخ ارز با توجه 
به شــرایط اقتصادی کشــور نیز باید گفت که تورم 
های موجود که تورم های ســنگینی برای اقتصاد 
ومعیشــت مردم به شــمار می رود، شرایط را برای 
تحمیل و پذیرش تورم های باالتر بر مردم ســخت 
می کند از این منظر دولت آزاد سازی و شناور کردن 
نــرخ ارز که به صورت قطعــی دراقتصاد ایران باید 
انجام شــود را بهتر اســت در طی سه سال به مرحله 

اجرا در بیاورد.
تخصیص ارز ترجیحی از ابتدا اشــتباه محض بود، 
هیچ کارشــناس و مســئولی در این موضوع شک 
نــدارد که تخصیص ارز 4200 تومای از ابتدای امر 
کار درستی نبود. درست نبودن تخصیص ارز 4200 
تومانی در حالی که ســه ســال از پرداخت آن می 
گذرد به معنای حذف یک باره آن نیســت. از این 
نظــر رئیــس جمهور حذف به صورت یک باره را به 
مصلحت مردم ندانستند چرا که حذف ارز ترجیحی 
باید متناسب با وضعیت تعامالت بین المللی و بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور پیش برود.
حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی را باید زمانی 
کلیــد زد کــه بیماری کرونا تا حد زیادی از بین رفته 
باشد. کسب و کارها به صورت عادی راه اندازی شده 
باشد و شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و کاری مردم 
باشیم. با کاهش بیماری کرونا و بهبود وضعیت کسب 
و کار که وابسته به اصالحاتی درحوزه کسب وکار است 
طی دو سه سال آینده می توان شاهد رشد اقتصادی 
کشور بود. رشدی که می تواند به تدریج فضا را برای 
آزاد سازی نرخ ارز باز کند. درچنین شرایطی با بهبود 
وضعیت درآمدی مردم، در صورت افزایش قیمت ها 
به دلیل باال رفتن توان خرید مردم، معیشــت گروه 
های مختلف جامعه دچار آسیب جدی نخواهد شد.
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت
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سیاست 2

رئیسی درباره هدف از جلسه با الریجانی در پاستور چه گفت؟
یک نماینده پیشین مجلس و از نزدیکان علی الریجانی گفت: آقای 
رئیســی گفتند می خواهیم بین دولت و نخبگان کشــور ارتباطی 

شکل بگیرد.
عزت اهلل یوســفیان مال، نماینده مجلس یازدهم و از همراهان علی 
الریجانی، درباره جلسه اخیر ابراهیم رئیسی با حضور علی الریجانی 
و دیگر چهره های مطرح سیاست خارجی گفت: »من از جزئیات آن 
جلسه اطالعی ندارم اما آقای رئیسی گفتند می خواهیم بین دولت و 
نخبگان کشور ارتباطی شکل بگیرد اما این که آیا از کسی تاکنون در 
حوزه های مختلف دعوت کرده باشند اطالعی ندارم. قبال هم دولت 
در ایــن زمینــه صحبت کرده بود که بعد از انتخابات رقابت ها تبدیل 

به رفاقت شود«.
او در ادامه نســبت به اســتفاده از نظرات مختلف در دولت و شــعار 
دولت فراجناحی رئیســی افزود: »کشور امروز دچار مشکالت جدی 
است و کسانی که تجربه دارند کمک خوبی برای حل مشکل هستند 
و انتقادی که تاکنون بوده است پیرامون افرادیست که خود تصمیم 
می گیرند اما االن شرایطی است که این بار تنها برداشته نشود. وقتی 
قرار شد کعبه نوسازی شود پیامبر دستور داد سنگ حجر االسود را 
در پارچه ای بگذارند و همه گروه ها هر یک گوشه ی آن را بگیرند تا 
همه مشارکت داشته باشند و همه ی اطرافیان از مخالفین و موافقین 
ســنگ را در عبایی گذاشــتند و حرکت دادند. اینکه آقای رئیســی 

بخواهد این حلقه را باز کند کار بسیار مثبتی است و وقتی این جلسه 
را شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. . اگر کسی دشمنی با ملت ندارد 
باید به کمک دولت رود به شرطی که دولت دعوت کند وگرنه کسی 
داوطلبانه از هیچ دری نمی تواند وارد شود اگر دولت این کار را انجام 
دهد بســیار عالی اســت. به هر حال تجربه می گوید که دنیا همیشه 
در حال شــدن هســت هیچ وقت در حال بودن نیست و همه چیز در 
حال تحرک است، اگر از فکر دیگران استفاده شود ممکن است افکار 
وایده هایی داشته باشند که به درد بخورد و قطعا نتیجه بخش است. 
االن همه از کندی پیشــرفت سیاســت خارجی گله دارند و علت این 
است که خروجی که مذاکرات می تواند داشته باشد را ندارد. در این 
مذاکــرات هم وقتــی ما آمریکایی ها را نمی بینیم مذاکرات زمان بر 
می شود بگذریم از اینکه پیغام بر ها ممکن است نظرات خود را نیز 

در مطالبات ما داخل کنند«.
این فعال سیاسی در ادامه درباره تیم قبلی مذاکره کننده و استفاده 
از تجارب آن ها در این دوره از مذاکرات تشــریح کرد: »تیم قبلی و 
حرف های آن ها خیلی دلچســب نبود و انتقاد های بســیاری نسبت 
بــه آقــای ظریــف و دولت آقای روحانی داشــتیم و به هر حال زمان 
گذشــت اما اینطور نیســت که آن ها همیشه اشتباه کرده باشند و به 
هر حال ممکن است آن ها نیز مطالبی داشته باشند. وقتی قرار است 
مذاکره ای انجام شــود چه اشــکالی دارد نظرات دیگران را نیز گوش 

دهند؟ دو مسئله در وین در شرایط فعلی وجود ندارد اول عدم تسلط 
بر زبان خارجی اســت وقتی 5نفر مقابل ما به زبان انگلیســی صحبت 
می کنند باید تیم مذاکره کنند تسلط داشته باشد تا زمان مذاکرات 
طوالنی نشــود از طرف دیگر خوب یا بد به خاطر اینکه تیم ظریف 
قبال در ســازمان ملل حضور داشــتند با کری رفیق بودند که صحبت 
در عالم رفاقت با صحبت در عالم دیگر متفاوت اســت. مقام معظم 
رهبری همیشه در هر مذاکره و اقدام سیاست خارجی دولت را تایید 
می کنند و خط قرمزها را می گویند این بار نیز مشــخصا در دیدار با 
اعضا حوزه علمیه قم گفتند مذاکره اشــکال ندارد.آقا نســبت به تیم 

قبلی نیز عنایت داشتند«.
یوسفیان مال در پایان درباره احتمال برگزاری جلسات بعدی توسط 
رئیســی با صاحب نظران سیاســت خارجی گفت: »من این احتمال 
را می بینم اما یک آفتی که ما متأسفانه با آن مواجه هستیم حضور 
برخی افراد است که نمی خواهند درحد مشاوره هم تعامل در کشور 
وجود داشــته باشــد و در تمامی جریان  های سیاســی نیز این خط 
فکری وجود دارد که کســانی می خواهند همیشــه آب گل آلود باشد 
اما من با شناختی که طی 16سال اخیر از آقای رئیسی دارم ایشان از 
نظرات مختلف استفاده می کردند و چه خوب است که امروز هم از 
نظرات کارشناسی مختلف استفاده شود و اگر این کار صورت نگیرد 
دولت ضرر میکند. دولت باید در حد مشورت نظرات افراد را بشنود«.

اخبار كوتاه

تمرینات آمادگی بدنی 
مراسم تشییع و تدفین دو ارتش چین/ رویترز

شهید گمنام دوران دفاع 
مقدس، یکشنبه 2۶ دی در 
وزارت كشور و با حضور احمد 
وحیدی، وزیر كشور و كاركنان 
این وزارتخانه برگزار شد.
/ ایسنا

گزارش تصویری

مجلس یا دولت؟

ابهام در پذیرش مسئولیت حذف ارز ترجیحی
روز یکشنبه زمانی که رئیس جمهور برای 
دفــاع از کلیات الیحــه بودجه به مجلس 
رفتــه بود، ابراهیم رئیســی و محمدباقر 
قالیباف یک جدال لفظی با هم داشــتند. 
ابتــدا ابراهیم رئیســی گفت منبعی برای 
ادامه تخصیص ارز ترجیحی تعیین نشده 
اســت، طبیعتاً باید چه کار کرد؟ باید ارز 
ترجیحی را حذف کرد؛ لذا شــرحی برای 
ریاست محترم مجلس نوشتم و گفتم این 
را در یک جلسه ای برای نمایندگان محترم 
حتماً تبیین کنیم که عدم رأی به فوریت 
الیحه یعنی چه؟ باالخره مجلس باید نظر 
می داد که تخصیص ارز ترجیحی را ادامه 
دهیم یا حذف کنیم و چنانچه حذف کردیم 
برای جبران آن چه کنیم، اما مجلس درباره 
هیچ کدام نظر نداد. نتیجه این اســت که 
ارز ترجیحی باید حذف شــود. این کار را 
به مصلحت ندانســتیم و به نظرمان رسید 
که این همان شوک وارد کردن به وضعیت 
سفره و معیشت مردم است که خط قرمز 
ماست. ما هم باورمان این است که اگر ارز 
ترجیحی قطع شود، حتماً باید برای جبران 
تأثیر آن بر زندگی مردم، بویژه نیازمندان 
فکر جدی کرد. امکان ندارد ارز ترجیحی 
را بدون اینکه فکری برای ســفره مردم و 

زندگی نیازمندان شود، حذف کرد.
بعــد از صحبت های رئیس جمهور، نوبت 
محمدباقر قالیباف بود که از شأن مجلس 
دفــاع کند. قالیبــاف گفت »ارز ترجیحی 
موضوع مهمی اســت و معیشــت مردم را 
مــورد توجه قــرار می دهد، همان طور که 
اشاره شد در بودجه 1400، هشت میلیارد 

دالر برای ارز ترجیحی پیش بینی شد، جزء 
دو بند »ب« تبصره یک قانون سال 1400 
به دولت اختیار داده بود که سیاست های 
جبرانی خود را برای پرداخت یارانه و کمک 
معیشتی به مردم اجرا کرده و مستقیم این 
پول را پرداخت کند. از طرف دیگر بخش 
قابــل توجهی از ارز ترجیحی در 6 -۷ ماه 
اول سال هزینه شده بود. دولت جدید بعد 
از سه - چهار ماه بعد از شروع کارش الیحه 
دو فوریتی )حذف ارز ترجیحی( به مجلس 
شورای اسالمی ارائه کرد. توقع دولت این 
بــود که مجلس در مورد این موضوع مهم 
ظرف 4۸ ساعت تصمیم گیری کند قطعا 
مجلس فی البداهه و 4۸ ساعته نمی تواند 
برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس 
به این فوریت رای نداد، اما کمیسیون این 

موضوع را در دســتور کار قرار داد و آن را 
بررسی کرد. اگر واقعا این بحث خوب بود 
دولــت باید الیحه اصالحیه بودجه می داد 

که این کار را انجام نداد.«
به نظر می رســد دولــت و مجلس هر دو 
بــر حذف ارز ترجیحی توافــق دارند، اما 
هیچکدام حاضر نیســتند مسئولیت آن 
را بپذیرنــد. روز دوشــنبه روزنامه ایران، 
مســئولیت این کار را بــه گردن مجلس 
انداخــت و در صفحــه اول خود نوشــت 
تکلیف دوباره دولت به حذف ارز ترجیحی. 
سایت فردانیوز نزدیک به تیم قالیباف، در 
گزارشــی نوشــته اصرار به استفاده از واژه 
»تکلیف مجلس« در شــماره امروز ایران 
و آنچــه ایرنا بعد از تصویب بودجه درباره 
رای دادن به حذف ارز ترجیحی نوشــت، 

این را به ذهن می رســاند که دولت ســعی 
دارد عــدم موافقت مجلس با آن الیحه دو 
فوریتــی حذف ارز ترجیحــی و تاکید بر 
اهمیت بررســی بیشتر و دقیق تر را نادیده 
بگیرد و به هر نحوی شده هزینه این تصمیم 

خود را گردن مجلس اندازد.
ســایت خانه ملت )خبرگزاری رســمی 
مجلــس( به تیتر روزنامــه ایران واکنش 
نشــان داد و نوشت به نظر می رسد رسانه 
رسمی دولت به جای تالش برای انداختن 
بار تصمیم دولت به دوش مجلس، کمک 
کند تا مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، 
چالش ســاخته شده توسط دولت قبل در 
ایــن زمینــه را با بهترین تدبیر حل کنند. 
اکنون که معیشــت مــردم که خط قرمز 
مجلس و دولت است، محل مناسبی برای 

تقابل رسانه ای یا فرافکنی نیست.
پیش از این بعضی رســانه ها نوشته بودند 
محمــد مخبر معاون اول رئیس جمهور، از 
وزرا خواســته بود به هیچ کدام از تغییرات 
پیشنهادی در کمیسیون های مجلس و نیز 
در صحــن علنی تن ندهند. البته ماجرای 
اختــالف نمایندگان شــاخص مجلس و 
دولــت، فراتــر از بودجه اســت. همزمان 
اســتیضاح ســه نفر از وزیران رئیسی در 
مجلس پیگیری می شــود. وزیر بهداشت، 
حتی بــا صدور حکم عضویــت قالیباف 
در هیئت امنای دانشــگاه علوم پزشــکی 
نتوانســت از زیر بار استیضاح خارج شود. 
وزیر اقتصاد هم هر روز شاهد اخباری است 
که نشان می دهد نمایندگان هنوز به دنبال 

استیضاح او هستند.
البته رســانه های منتقد قالیباف معتقدند 
بعضــی از وزیــران ناکارآمد، با ســفارش 
قالیباف در مســئولیت قــرار گرفته اند از 
جمله یک کانال تلگرامی نوشته که قالیباف 
با زیرکی، مانع طرح ســوال از عبدالملکی 
در مجلس شــده است. شاید این خبرها، 
هشــدار های رسانه ها و کد هایی باشد که 
برای هم می فرســتند. یکی از اصولگرایان 
نزدیــک به قالیباف هم امروز در توییتر به 
سعید محمد حمله کرده بود و اقدامات او 
در معافیت مالیاتی مناطق آزاد را زیر سوال 
برده بود. بوی اختالف بین اصولگرایان بلند 
شــده بود. اما خبر بــد این که همه پیش 
بینی می کنند اقتصاد ایران در سال 1401 
اوضاع مساعدی نخواهد داشت و هر دو این 

را به گردن دیگری می اندازد.

خبر ویژه

وزیر امور خارجه حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در ســوریه و همچنین حمالت رژیم صهیونیســتی را 
عامل ایجاد خلل در روند راه حل سیاسی در سوریه برشمرد.

حســین امیرعبداللهیان در دیدار با نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد تالش صادقانه 
جمهوری اسالمی ایران برای موفقیت وی در پیگیری روند برقراری صلح و ثبات در سوریه را مورد تأکید قرار داد.
وزیر امور خارجه با تأکید بر دیدگاه جمهوری اســالمی ایران در خصوص راه حل سیاســی بحران ســوریه، 
 از ابتــدای تحــوالت آن کشــور، ســازمان ملــل متحد را بخشــی از پیگیری راه حل سیاســی در ســوریه 

خواند.
امیرعبداللهیان حضور غیرقانونی نیرو های آمریکایی در سوریه و همچنین حمالت رژیم صهیونیستی به این 

کشــور را عامل ایجاد خلل در روند راه حل سیاســی در ســوریه برشمرد و بر ضرورت توجه جامعه بین الملل و 
سازمان ملل متحد به این موضوعات تأکید کرد.

رئیس دســتگاه دیپلماســی خاطرنشان کرد بدون توجه به مسئله آوارگان و تحریم های اعمالی علیه سوریه، 
نمی توان بحران این کشور را در مسیر درست راهبری و هدایت کرد.

گیر پدرسون نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز در این دیدار اوضاع 
سوریه را باثبات توصیف کرد.

در شــرایط حاضر هیچ یک از طرف ها از تغییر رژیم در این کشــور صحبت نمی کنند، پدرســون با گفتن این 
جمله بر حفظ حاکمیت ملی، استقرار سیاسی و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد.

کید امیرعبداللهیان بر حل بحران سوریه از طریق سیاسی تأ

 متغیرهایی که بر سیاست خارجی پاریس 
تاثیر گذاشته اند

 فرازوفرود سیاست خارجی مکرون 
در قبال ایران

سیاست خارجی فرانسه به عنوان هفتمین اقتصاد دنیا در 
طول چهار سال گذشته تحت الشعاع متغیرهای زیادی 
از قبیــل روی کار آمــدن ترامپ، شــیوع بحران کرونا، 
بحران جلیقه زردها، برگزیت و ســرعت روند تحوالت 
در منطقه خاورمیانه قرار داشــت. چنین متغیرهایی 
بی تردید مناســبات و همکاری های دو کشــور ایران و 
فرانسه را نیز در این مدت تحت الشعاع قرار داده است.

مصادف شدن بخش اعظم سال های ریاست جمهوری 
مکرون )از 14 می 201۷ تا ژانویه 2020( بر فرانســه با 
ســال های حکومت ترامپ بر آمریکا با توجه به رویکرد 
سیاسی و اقتصادی ترامپ مبتنی بر یک جانبه گرایی و 
صرفاً در جهت تأمین منافع اقتصادی آمریکا که بعضاً 
هزینه های اقتصادی فراوانی نیز برای برخی از کشورهای 
اروپایی ازجمله فرانسه در پی داشت بر رویکرد مکرون 
در قبال تحوالت ایران تاثیرگذار بود. دراین بین عوامل 
 ،EU بیرونی نیز همچون شــروع واگرایی بین اعضای
افزایش قدرت و نقش بازیگران منطقه ای، افزایش نقش 
افــکار عمومی به عنوان یک کانون فشــار، عدم تمایل 
قدرت های بزرگ به ورود مستقیم به درگیری ها، استفاده 
از ابزار تحریم علیه شرکت ها، تمایل قدرت های اقتصادی 
نوظهور همچون چین و هند در ایفای نقش فعال تر در 
تحوالت سیاسی بین المللی در کنار ضعیف شدن تبعیت 
کشورها از تصمیمات اتحادیه های بین المللی )ضعیف 
شدن چندجانبه گرایی( بر رویکرد فرانسه در سیاست 
خارجی طی چهار سال گذشته اثر فراوانی داشته است 

که آن را در سه مقطع بررسی می کنیم:
1- احیای روابط از سال 2017 تا 2018

از تاریخ انتخاب مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه 
در سال 201۷ تا قبل از خروج آمریکا از برجام )مقطع 
اول( که مدت یک سال طول کشید و دوره احیای روابط 
نام گذاری می شود سیاست خارجی دو کشور بیشتر بر 

محورهای اقتصادی تا سیاسی متمرکز بود.
هرچند در این مدت رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتش 
نگرانی خود را از برنامه موشکی و نقش ایران در تحوالت 
منطقه به خصوص سوریه و لبنان کتمان نمی کرد، اما 
شرکت های بزرگ فرانسوی با توجه به رفع تحریم ها در 
چارچوب امضای توافق نامه برجام، به سرعت و در رقابت 
با سایر رقبای اروپایی در تالش برای حفظ و گسترش 
حضــور خود در بازار ایران بودند و قراردادهای بســیار 
مهمی بین شرکت های معظم فرانسوی )توتال، پژو و رنو، 
ایرباس و سانوفی( با شرکت های ایرانی که ارزش آن ها 
بیش از 16 میلیارد دالر بود به امضاء رسید، به طوری که 
باعث شــد تا پایان ســال 201۷ حجم روابط اقتصادی 

دو کشور به سطح نزدیک به چهار میلیارد یورو برسد.
2- کاهش شــدید روابــط و افزایش تدریجی 

تهدیدات )2018 تا 2020(
در ایــن دوره که بیشــترین زمان را در دوره ریاســت 
جمهوری مکرون به خود اختصاص داده است سیاست 
خارجی فرانســه در قبال ایران همانند ســایر شرکای 
اروپایی با افزایش تهدیدات ترامپ تغییر محسوسی کرد.

این کشور به رغم حمایت و باقی ماندن در برجام عمالً با 
پیشگامی در تقویت سیاست گره زدن تحوالت منطقه 
و برنامه موشکی ایران به برجام و با خارج شدن سریع 
شــرکت های فرانسوی از بازار ایران دریچه جدیدی از 
فشار همراه با تهدید توسل به مکانیسم ماشه را باز نمود.

واکنش دولتمردان فرانسوی به خصوص لودریان، وزیر 
خارجه این کشور در این مقطع در قبال اصرار مقامات 
ایرانی مبنی بر اجرای تعهدات برجامی، اتخاذ سیاست 
خریــد زمــان باهدف ممانعت از لطمــه دیدن روابط 
استراتژیک و راهبردی فرانسه با رژیم اسرائیل و آمریکا 
و کسب منافع اقتصادی از توسعه همکاری اقتصادی با 
کشورهای خلیج فارس و فروش تسلیحاتی به آن ها بود.

از سوی دیگر پاریس تالش داشت با افزایش تهدیدات 
ازجمله اســتفاده از مکانیسم ماشه )بازگشت خودکار 
تحریم ها( و تهدید به اقدام جمعی در EU علیه ایران 
زمینه را برای اجرای موفق نقش میانجی گری احتمالی 

در برقراری مذاکره بین آمریکا و ایران فراهم نماید.
اتخاذ سیاســت فشــار بر ایران هم زمان با اتکا صرف بر 
حمایت سیاسی از برجام توسط فرانسه به رغم بی توجهی 
ترامــپ به خطــوط قرمز اروپا ازجمله اصل چندجانبه 
گرایی باعث گردید اعتبار فرانســه به عنوان یک قدرت 
مستقل تأثیرگذار بر تحوالت بین المللی زیر سؤال رود 
به خصوص اینکه قباًل نیز این کشور از آزمون هایی همانند 
مذاکرات برگزیت، بحران لیبی، ســوریه و لبنان موفق 
خارج نشده بود. در این دوره سطح تعامالت اقتصادی 
با فرانســه )300 میلیون یورو( به پایین ترین سطح در 

طول سال های اخیر رسید.
3- مشــروط نمودن احیای روابط به موفقیت 

مذاکرات وین سال )2021(
مقاومــت و مواضع کشــورمان مبتنی بر عدم اجازه به 
مقامات فرانسوی برای استفاده ابزاری از ایران در کنار 
روی کار آمــدن بایدن به عنــوان رئیس جمهور جدید 
آمریکا باعث شــد فرانســه در طی سال 2021 موضوع 
ازسرگیری مذاکرات وین باهدف بازگشت آمریکا و ایران 
به میز مذاکرات را بیش از موضوع برنامه موشکی و نقش 

ایران در تحوالت منطقه موردتوجه قرار دهد.
البتــه این رویکرد به معنای غفلت مکرون از پرداختن 
برنامه موشکی و انتقاد از نقش ایران در تحوالت منطقه 
نبود بلکه نتیجه اطمینان فرانســه از عدم موفقیت در 
رویکرد گذشــته و ایفای نقش میانجیگری بین ایران 
و آمریکا و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران بود.

فرانســه در این مســیر )تالش برای بازگشت آمریکا به 
برجام و ازسرگیری مذاکرات( فشار علیه ایران را در قالب 
بیانیه های مختلف E3 و با تأکید بر ضرورت مشارکت 

کشورهای حوزه خلیج فارس در مذاکرات ادامه داد. 
منبع: دیپلماسی ایرانی

 برگزاری جلسه کارگروه رفع تحریم 
با حضور ایران و 1+4 در وین

جلسه کارگروه رفع تحریم با حضور کارشناسان ایران 
و گروه 1+4 در هتل کوبورگ وین برگزار شد.

 روز جمعه اعالم شد که بر اساس تفاهم انجام شده 
میان روسای هیأت ، مذاکره کنندگان ارشد جمهوری 
اســالمی ایران و ســه کشور اروپایی برای انجام امور 
مربوط به سمت های سیاسی خود و برخی مشورت ها، 
موقتــا به مدت دو روز به پایتخت ها بازمی گردند. با 
این وجود، مذاکرات کارشناسی همچنان بدون وقفه 

در وین ادامه دارد.
قرار اســت روســای هیات های مذاکره کننده روز 
دوشنبه مجدد برای ادامه مذاکرات به وین باز گردند 
و گفت وگوهــا در چارچــوب دیدارهای دو جانبه و 

چندجانبه ادامه یابد.

سخنگوی طالبان: هر کسی مقابل 
نظام بایستد، نابود می شود

ما در تمام نقاط تسلط کامل داریم، در هیچ جایی به 
ناامنی اجازه نمی دهیم، نیروهای ما در همه والیات 

به گونه منظم و قوی هستند.
طالبــان در واکنش بــه ناآرامی های اخیر در والیت 
فاریاب می گوید که اگر کســی در مقابل نظام شــان 
ایســتادگی کند و یا اینکه با دشمن شان همدست 

شود، نابود خواهد شد.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در واکنش 
به ناآرامی های اخیر در والیت فاریاب و گسترش آن 
به والیت هــای دیگر و اظهارات مقام های حکومت 
پیشــین درباره این گفت: ما در تمام نقاط تســلط 
کامل داریم، در هیچ جایی به ناامنی اجازه نمی دهیم، 
نیروهــای ما در همــه والیات به گونه منظم و قوی 

هستند.
وی بیان کرد اگر کســی بخواهد از وضعیت ســوء 
اســتفاده کند، با دشــمن همدست شود، یا بر ضد 
نظام ایستادگی کند، مجاهدین در برابر آن ها واکنش 

قطعی دارند و در وقت کم نابود خواهند شد.
مجاهد می گوید که بازداشتی که در والیت فاریاب 
صورت گرفته اســت با مســاله ربودن یک کودک به 
نام عبدالروف مرتبط بوده که تحت بررسی قرار دارد. 
اعتراضات هم از سوی طرفداران افراد بازداشت شده 

انجام شده است.
ساکنان فاریاب روز پنج شنبه گذشته در واکنش به 
بازداشت مخدوم عالم، رئیس سابق کمیسیون نظامی 
طالبان در فاریاب و یکی از فرماندهان نامدار ازبک تبار 
آنان دســت به تظاهرات زدند که گفته می شــود در 
درگیری هــا میان معترضــان و افراد طالبان دو نفر 

نیز کشته شدند.

غ  عذرخواهی منتشــرکننده خبر درو
استعفای علی عسگری

باشــگاه خبرنگاران جوان وابســته به صداوسیما با 
عذرخواهی از انتشــار خبر استعفای علی عسگری 
نوشــت که استعفای علی عسگری را منابع رسمی 

دولت گزارش کردند.
این رسانه نوشته است: در پی گمانه زنی های مختلف 
درباره نحوه انتشــار خبر خالف واقع استعفای آقای 
علی عسگری از مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس، 
به اطالع مخاطبان می رســاند این خبر را مســئول 
رســمی اطالع رســانی یک نهاد دولتی در اختیار 
باشگاه خبرنگاران قرار داده بود. با توجه به مطمئن 
بودن منبع خبر، انتشار خبر از طریق عادی تحریریه 
و بدون دخالت مدیر باشگاه و مدیران خارج از باشگاه 
در سازمان صداوسیما بوده است. باشگاه خبرنگاران از 
آقای علی عسگری و مخاطبان برای انتشار این خبر 

خالف واقع عذرخواهی می کند.

 رئیسی در سفر به مسکو 
 قرارداد 20 ساله همکاری ایران 

با روســیه را امضا می کند؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از دســتورکار نبودن امضای سند راهبردی 
20 ساله ایران و روسیه در سفر آتی رئیس جمهور 

به مسکو خبر داد.
محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی از دستورکار نبودن امضای سند راهبردی 
20 ساله ایران و روسیه در سفر آتی رئیس جمهور 

به مسکو خبر داد.
وی گفت: این ســند به دلیل بررســی های بیشتر و 
انجــام توافقــات ابتدایی هنوز به مرحله نهایی برای 
امضای دو ســران نرســیده است؛ از این رو سند 20 
ساله ایران و روسیه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد 
و به این سفر رئیس جمهور به روسیه نخواهد رسید.
ســخنگوی امنیت ملی مجلس ادامه داد: در ســفر 
رئیس جمهور به مسکو بر مقدمات این سند بحث و 
تبادل نظر خواهد شد و بر مقدمات آن توافق خواهد 

شد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران اواخر این هفته سفری به روسیه خواهد داشت 
و قرار اســت در این ســفر با رئیس جمهور روســیه 

دیدار کند.

بین الملل



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

دوشنبه 27 دی 1400  شماره پیاپی 142020 جمادی الثانی 1443   17 ژانویه 2022

3اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی:

  وضع بازار ارز سال آینده 
بهتر از امسال خواهد بود

رئیس کل بانک مرکزی درباره چشم انداز ثبات 
نرخ ارز در بازار گفت: با فرض تداوم شرایط فعلی 
و با مفروضاتی که در بودجه پیش بینی شــده 
است سال آینده وضع از امسال بهتر خواهد بود.

 علی صالح آبادی گفت: شرایط اقتصادی کشور 
به گونه ای اســت که در زمان حاضر نرخ تورم 
رو به کاهش اســت. با اینکه ســال قبل یکی 
از باالترین شــاخص های تورم تاریخ کشور را 
داشــتیم، ولی خوشبختانه کاهش تورم نقطه 

به نقطه را مشاهده خواهیم کرد.
رئیــس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه تورم 
در ســه ماه گذشــته 1/3 درصد بود افزود: این 
نــرخ در آبان ماه به 4/2 درصد و آذرماه به ۸/1 

درصد رسید.
صالح آبــادی تصریح کرد: این که رشــد تورم 
کاهشــی باشد به معنای نبود تورم نیست، در 
حقیقت نمی توانیم بگوییم چیزی ارزان شده 
بلکه فقط گران شــدن کمتر شده است و این 

اتفاق نویدبخش اتفاقات خوبی خواهد بود.
وی با اشــاره به اهمیت بازار ارز به عنوان یکی 
از شاخص های هر کشور افزود:  در حوزه ارز از 
تعادل خوبی برخورداریم این تعادل به گونه ای 
بوده اســت که در ماه های اخیر بیش از تقاضا، 
عرضه ارز را شــاهد بوده ایم و این آرامش بازار 

ارز بر تورم اثرگذار خواهد بود.
صالح آبــادی نرخ رشــد اقتصادی کشــور در 
6 ماهه نخســت امســال را 3/3 درصد عنوان 
کرد و گفت:  بخش اعظم این میزان مربوط به 
ســه ماهه نخست سال می شود و سه ماهه دوم 
سال به دلیل قطعی های برق با رشد اقتصادی 
کمتری مواجه بودیم، زیرا تولید کشــور متأثر 

از قطعی برق قرار گرفته بود.
وی گفــت: در ســال های اخیــر بــا افزایش 
10برابری نرخ دالر در کشور شرایط اقتصادی 
مردم دستخوش تورم باالیی قرار گرفته است 
پس نمی توان گفت شــرایط اقتصادی خوبی 
داریم، اما با کاهش روند رشــد تورم شرایط رو 

به بهبود است.

بازی با معیشت مردم

  بهانه دولت برای حذف 
ارز 4200 تومانی چیست؟

به گفته یک کارشــناس اقتصادی، دولت 
بــا حــذف یکپارچــه ارز 4200 تومانی، 
ســفره های مــردم را هــدف گرفته و این 
تبعات ســنگینی را برای اقتصاد و جامعه 
خواهد داشــت. حــذف قیمت ارز 4200 
تومانی از کاال های اساســی که این روز ها 
در دســتورکار دولت سیزدهم قرار گرفته، 
موضوعی است که نظر های متفاوتی را در 
میــان فعاالن اقتصادی و کارشناســان را 

همراه داشته است.
در همین رابطه کامران ندری کارشــناس 
اقتصــادی گفت: دولت با حذف ارز برخی 
از کاال ها رســماً خروج ارز دولتی از ســبد 

کاال ها را کلید زد.
ندری گفــت: هدف گذاری برای کوچک 
شــدن ســفره های مردم وضعیت اقتصاد 
کشــور را بحرانــی می کند. بــا حذف ارز 
ترجیحی از کاال های اساسی گرانی و تورم 
جایگزین اقالم اساسی مردم خواهد شد.

ایــن تحلیلگرمســائل اقتصــادی گفت: 
کاال های روزمره مردم در معرض حذف ارز 
دولتی قرار می گیرند و چندین برابر قیمت 
این کاال ها ضربه سنگینی به معیشت مردم 

وارد می سازد.
ندری با اشاره به پرداخت یارانه به مردم به 
عنوان جایگزین حذف ارز 4200 تومانی، 
گفت: هیچ یک از برآورد ها برای پرداخت 
یارانه به مردم مکنطقی و واقعی نیســت. 
خود دولت بهتر می داند که توان پرداخت 
چنین مبلغی در هر ماه را ندارد! اما تنها به 
بهانه یارانه قرار است نفس مردم را بگیرد.

به گفته این کارشــناس اقتصادی؛ دولتی 
که توانایی تأمین کاالی اساسی ارزان برای 
مــردم خود را ندارد چطور می تواند یارانه 
معیشتی، بنزین و ... را به مردم بپردازد؟

ندری با اشــاره بر اینکــه درآمد خانوار ها 
طی 4 سال گذشته به شدت تحلیل رفته 
اســت، گفــت: حقوق و دســتمزد واقعی 
خانواده هــا با توجه بــه نرخ تورم افزایش 
نداشته است. حاال دولت با حذف ارز 4200 
تومانی قیمت اقالم ضروری و مایحتاج در 
سفره های مردم را بشدت افزایش می دهد.

وی تصریح داشــت: در این شرایط دولت 
مدعی است که با پرداخت ۹0 هزار تومان 
جبران کسری درآمد های مردم را می کند. 
موضوعی که خود دولت هم به واقعی بودن 

آن هیچ اعتقادی ندارد!
این کارشــناس اقتصادی با انتقاد از رویه 
دولــت برای حذف ارز 4200گفت: دولت 
بــرای حذف ترجیحی مصمم اســت، اما 
بایــد  اجــرای این طرح  تدریجی باشــد. 
چراکه این اقدام با معیشــت مردم ارتباط 

مستقیم دارد. 

گفت و گو

رئیس اتحادیه امالک:

 توافق بشود قیمت خانه 
پایین می آید ، امیدواریم 

کسی سکته نکند
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان 
اینکه تورم بازار مســکن در ۹ ماه گذشته 
نزدیــک صفر بوده اســت گفت: با فضای 
امیدوارکننــده ای کــه در مذاکرات 4+1 
ایجاد شده احتمال کاهش قیمت مسکن 

وجود دارد.
مصطفی قلی خســروی اظهــار کرد: این 
روزها اخبار خوبی از پیشــرفت مذاکرات 
هســته ای شنیده می شــود که به نوعی 
موضع عزتمندانه دولت آیت اهلل رئیســی 
در تعامالت بین المللی را نشــان می دهد. 
همین مســأله باعث شــده تــا انتظارات 
افزایشی، جای خود را به انتظارات کاهشی 
در بازارهای طال، ارز و به خصوص مسکن 

بدهد.
وی افــزود: با وجود آنکــه برخی »بخر و 
بفــروش ها« و ســوداگران نهایت تالش 
خــود را برای افزایش قیمت مســکن به 
کار گرفتنــد، از ۹ مــاه قبل تاکنون بازار 
مســکن تقریباً با تــورم صفر مواجه بوده 
اســت. روند امیدوارکننده مذاکرات 4+1 
نیــز تأثیر مثبتی بر بازار مســکن خواهد 

داشت.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان 
اینکه من دائماً وضعیت کف بازار مســکن 
را رصد می کنم، گفت: هیچ نوع افزایشــی 
از اسفندماه سال گذشته تا کنون در بازار 
رخ نداده و به همین دلیل از آمارهای بانک 
مرکزی و مرکز آمار که نشان دهنده رشد 
ولو جزئی در بازار اســت تعجب می کنم. 
ریز نوسانات ماهیانه در بازار مسکن وجود 
داشته اما به طور کلی مسیر خطی را طی 

کرده است.
خســروی تصریح کرد: از نیمه دوم ســال 
جــاری که مقــداری دولت ســیزدهم 
بــر اوضــاع اقتصادی تســلط پیدا کرد و 
مذاکرات هســته ای شــکل جدی تری به 
خــود گرفــت روند فزاینده نــرخ تورم تا 
حدودی کنترل شــد و بازارهای ارز و طال 
به ثبات نسبی رسیدند. مسکن نیز که قبل 
از آن در آرامــش کامل بود. هم اکنون که 
تیم مذاکره کننده در آستانه دستیابی به 
توافق است این انتظار ایجاد شده که با رشد 
درآمدهای نفتی و به طور کلی درآمدهای 
صادراتی شاهد کاهش قیمت دارایی های 
ثابت مثل طال، ارز و مسکن باشیم. تا جایی 
که در هفته های اخیر شاهد افزایش عرضه 
در بازار مسکن هستیم و مشتریان به نوعی 

دست باال را دارند.
وی یادآور شــد: در زمان امضای قطعنامه 
5۹۸ و پایــان جنــگ ایــران و عراق در 
ســال 136۷ بســیاری افراد که در طال و 
ارز ســرمایه گذاری کرده بودند با ریزش 
قیمت دالر، سرمایه خود را از دست دادند؛ 
تــا جایی که قیمت دالر از 300 تومان در 
ماه هــای پایانی جنــگ به 50 تومان بعد 
از جنگ رســید و حتی تعــداد زیادی از 
دالالن بازارهای ارز و طال ســکته کردند. 
البته خدا کند که اتفاق بدی برای کســی 
نیفتد ولی معموالً با انجام توافقات سیاسی 
 شــاهد ریزش هایــی در بازارهــای غیر 

مولد هستیم.
خســروی همچنین با اشــاره به خبر آغاز 
اجرای توافق ایران و چین در روز گذشته 
گفــت: این اتفاق مهــم می تواند اقتصاد 
کشور را یک گام به جلو هدایت کند. با این 
توافق امکان افزایش صادرات محصوالت 
نفتی و پتروشــیمی به چین وجود دارد. 
از آن طــرف می توان از ســرمایه گذاران 
چینی برای پروژه های عمرانی و مســکن 
در ایران اســتفاده کرد. کما اینکه وزارت 
راه و شهرســازی به دنبال استفاده از این 
ظرفیــت در طــرح نهضت ملی مســکن 
اســت. اگر ساخت ســالیانه یک میلیون 
واحد مســکونی محقق شود که هم اکنون 
طرح به مرحله مناسبی از پیشرفت اولیه 
رسیده به تدریج شاهد بهبود وضعیت بازار 

مسکن خواهیم بود.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک درباره 
پیش بینی از وضعیت آینده بازار مســکن 
گفــت: عوامــل متعددی بر آینــده بازار 
مســکن تأثیرگذار است که مهمترین آن 
به نوسانات اقتصاد کالن، بازارهای موازی 
و تــوان خریــد متقاضیان برمی گردد. در 
حــال حاضر توان طرف تقاضا به شــدت 
کاهــش یافته و از طرف دیگر با شــرایط 
امیدوارکننده ای که در فضای سیاســی و 
اقتصادی کشور ایجاد شده به نظر می رسد 
با کاهش قیمت مسکن یا دست کم ثبات 

این بازار در میان مدت مواجه باشیم.

افزایش روز افزون  نرخ خانوار دچار فقر

با چند میلیون درآمد به زیر خط فقر می رویم؟
اظهار نظر معاون وزیر رفاه در یک برنامه تلویزیونی در 
روزهای اخیر، با واکنش هایی همراه شد، به طوری که 
اعداد و ارقام اعالم شــده توســط این مقام مسئول در 

وزارت رفاه، مورد شک و تردید قرار گرفت.
حال، ســوال این اســت که اساساً، سطح زندگی مردم 
بــا چه میزان درآمد تحــت تأثیر قرار می گیرد و باعث 
می شــود خانواده ها به زیر خط فقر بروند. آیا، می توان 
خط فقر را خط کشی کرد و اگر قرار بر خط کشی باشد، 
این عدد برای همه مناطق شــهری و روســتایی کشور 
یکســان اســت و یا اینکه در شهرهای بزرگ و صنعتی 
مثل تهران، اصفهان، مشــهد، تبریز، کرج، شیراز و…، 
خط فقر با شهرهای کوچک، متفاوت است. همچنین، 
خط فقر برای روستاییان چقدر است و اینکه چرا خط 

فقر در همه مناطق کشور یکسان نیست.
کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که هزینه های 
زندگی در کالنشهرها به ویژه تهران، به مراتب سنگین تر 
از شــهرهای کوچک و روستاهای کشور است و همین 
مســئله می توانــد در تعییــن خط فقر در شــهرها و 

روستاهای کشور، اثرگذار باشد.
این در حالی اســت که اخیراً از ســوی معاون وزیر رفاه، 
عددی به عنوان خط فقر اعالم شــده اســت که حداقل 
درآمد یک خانواده 4 نفره را برای اینکه به زیر خط فقر 
نرود، حدود 4.5 میلیون تومان اعالم کرده اســت و در 
همین حال، رقمی بین 4.5 تا 5 میلیون تومان را برای 

خانواده 4 نفره در تهران اعالم کرده است.
اعالم این ارقام برای یک خانواده 4 نفره که بتواند یک 
ماه هزینه های زندگی را تأمین کند، با ابهاماتی همراه 
شده است. زیرا، شرایط اقتصادی کشور و گرانی کاالها 
و مایحتاج مردم، نمی تواند با این ارقام برای یک خانواده 

4 نفره همخوانی داشته باشد.
بــر اســاس آنچه کــه از آن به عنــوان مایحتاج روزانه 
خانواده ها نام برده می شــود و شــامل؛ غذا، بهداشت، 
حمل و نقل، آموزش و…، اســت، حداقل هزینه ای که 
می توان برای یک خانواده 4 نفره در کالنشــهر تهران 
متصــور بود، حدود 10 میلیون تومان اســت و همین 
هزینه ها در ســایر شــهرهای کوچک و روستاها نیز به 

حدود ۷ میلیون تومان می رسد.
گفته می شــود، ارقامی که این مقام مســئول در وزارت 
رفاه اخیراً برای تعیین خط فقر اعالم کرده است، مربوط 

به اسفند 13۹۸ است.
اشتباه معاون وزیر رفاه چه بود

فرامــرز توفیقی رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شورای اسالمی کار در تحلیل و ریشه یابی اشتباه عجیب 
معــاون رفــاه وزارت تعاون و ادعــای خط فقر 4 الی 5 
میلیون تومانی برای خانوارهای 4 نفره ساکن تهران و 
سایر شهرهای کشور، گفت: طی 41 سال گذشته، در 
برنامه های 5 ســاله توســعه به صراحت تاکید شده که 
وزارت رفاه مکلف و موظف به اعالم خط فقر اســت که 
البته تا امروز، هیچ دولتی خط فقر را به صورت رسمی 
اعالم نکرده اما نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی به صورت غیر رسمی، وضعیت بازار 
را به صورت ماهانه رصد می کنند چون نتایج بررسی ها 

در نحوه توانمندســازی مددجویان تحت پوشش این 
نهادهای حمایتی مؤثر است.

جالب این است که حتی این نهادهای حمایتی هم به 
خط فقر 10 میلیون تومانی رسیده اند چنان که تابستان 
1400، رئیس کمیته امداد درباره افزایش خط فقر به 

رقم 10 میلیون تومان، اشاره کرد.
وی افزود: معاون وزیر رفاه که مدعی خط فقر 4 الی 5 
میلیون تومانی شده، حتی اگر همان استاندارد جهانی 
خط فقر و معادل 1.25 دالر به ازای یک روز برای یک 
نفــر را هــم در نظر می گرفت و هزینه درمان، آموزش و 
سرپناه را هم به این رقم اضافه می کرد، باز هم رقم خط 
فقر برای خانوار 4 نفره ساکن در تهران و سایر شهرهای 

کشور، بسیار بیشتر از 4 الی 5 میلیون تومان می شد.
طبق نتایج پایش فقر ســال 13۹۹، اعالم شــد که 
در فاصله ســال های ۹5 الی ۹۸، تعداد فقرای کشور 
بــا افزایــش 2 برابری، از 15 بــه 30 درصد و تعداد 
شاغالن فقیر، با افزایش 5 برابری، از 3 به 15 درصد 
رســید. معاون وزیر رفاه، حتی اگر به گزارش پایش 
فقر منتشر شده توسط وزارتخانه ای که در آن مشغول 
به کار است، استناد می کرد هم، به این ارقام عجیب 
از خط فقر و ادعای خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی 

در کشور نمی رسید.
اشــتباه معاون وزیر رفاه این بود که اعداد اعالمی در 
ایــن گزارش که مربوط به اول فروردین 13۹۹ بوده 
را به کل ماه های ســال 1400 هم تعمیم داده است. 
گزارش پایش فقر، خط فقر در ســال 13۹۸ را احصا 
کرده بود و طبق این گزارش، سبد معاش خانواده در 
اول فروردین ۹۹ هم 4 میلیون و ۸00 هزار تومان بود 
در حالی که به دنبال تورم 34 درصدی در 11 ماه سال 
13۹۹، سبد معاش در بهمن سال 13۹۹ به حدود 6 
میلیون و ۸00 هزار تومان افزایش یافت. همان زمان، 
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعالم کرد 
کــه خــط فقر غذایی به ازای هر نفر 6۷0 هزار تومان 
اســت. اگر همین رقم را در خانوار با بعد 3.3 نفری 
ضرب می کردیم، 2 میلیون و 211 هزار تومان، فقط 
خط فقر غذایی یک خانوار 3.3 نفری بود و در پایان 

ســال 13۹۹، در خوش بینانه ترین شرایط، رقم خط 
فقــر بــرای خانوار با بعد 3.3 نفر، به حدود ۷ میلیون 

تومان رسید.
در برخی از استان ها مانند البرز، قم و تهران 

جمعیت زیر خط فقر شدید کمتر از یک درصد است
بر اســاس گزارش دفتر اطالعــات رفاه ایرانیان وزارت 
تعاون، طی سال های ۸0 تا ۹۹ متوسط هزینه خانوارها 
در حال افزایش بوده اســت. به طوری که باالترین نرخ 
رشــد هزینه های کل در ســال های 13۹۸ تا 13۹۹ با 
31.5 درصد و ســال های 13۹1 تا 13۹2 با نرخ 2۹.5 

درصد به ثبت رسیده است.
درصد جمعیت زیرخط فقر شدید در استان های البرز، 
قم، تهران، اصفهان، قزوین، مازندران، کردستان و یزد 
کمتر از یک درصد است. در استان سیستان و بلوچستان 
این رقم به 42.۸ درصد و در استان کرمان به 14 درصد 

رسیده است.
اســتان های البرز، قم و اصفهان کمترین نرخ شاخص 
سرشمار فقر و استان های سیستان و بلوچستان، کرمان 
و هرمزگان باالترین نســبت های شاخص سرشمار فقر 
مطلق را داشته اند. در سال ۹6 شکاف فقر مطلق یعنی 

فاصله فقرا از خط فقر به شدت افزایش یافته است.
این نرخ از 61 درصد در سال ۸0 به 2۹ درصد در سال 
۸۹ می رسد. همچنین از سال ۸۹ تا ۹1 افزایش می یابد. 
مجدد از ســال ۹1 تا ســال ۹6 روند کاهشــی دارد و از 
سال ۹6 به بعد در این شاخص هم با وضعیت مطلوبی 
مواجه نیستیم و نرخ خانوار دچار فقر چند بعدی تا 3۷ 

درصد افزایش می یابد.
شکاف میان دستمزد و هزینه های زندگی

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران 
در واکنــش به اظهار نظــر معاون رفاهی وزارت تعاون 
در یــک برنامــه تلویزیونی مبنی بر اینکه خط فقر 4 تا 
5 میلیون اســت، اظهار داشــت: هیچ مستنداتی برای 

این آمار ارائه نشد.
وی با بیان اینکه خط فقر از سوی وی کاماًل سلیقه ای 
عنوان شد، گفت: سال گذشته در شورای عالی کار خط 
فقر و تأمین هزینه های ســبد زندگی حدود ۷ میلیون 

تومان تعیین شــد که با توجه به گرانی برخی از کاالها 
در ســال جاری به طور حتم حداقل دو میلیون تومان 

به رقم اعالم شده برای سال 1400 اضافه می شود.
دهقــان کیــا با تاکید بر اینکه در شــورای عالی کار هر 
ســه گروه کارفرما، کارگر و دولت حضور دارند که پس 
از بررســی های الزم به رقم خط فقر رسیدند، افزود: به 
همین دلیل می توان آن را مبنایی برای تأمین ســبد 
هزینه های خانوار یک خانواده 3.3 نفره در نظر گرفت.

وی گفت: در حال حاضر حقوق بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی با اجرای قانون همسان سازی، به 4 میلیون 
و 200 هزار تومان رســیده در صورتی که این حقوق 
تــا رســیدن به ۷ میلیون تومــان باز هم فاصله دارد. به 
همین دلیل می توان گفت شــکافی که میان حقوق و 
سبد هزینه های خانوار وجود دارد باعث بروز مشکالتی 
برای بازنشســتگان در شرایط امروز می شود. به همین 
دلیل از دولت انتظار داریم برای ســال 1401 حداقل 
این شــکاف را بیشتر نکند و برنامه های رفاهی ویژه ای 

برای بازنشستگان در نظر بگیرد.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران ادامه داد: در سال 
جاری تا پایان مرداد 1400، بر اساس آمارهای موجود 
یــک میلیــون و ۷2 هزار تومان در مواد غذایی افزایش 
قیمت داشــتیم و اگر بخواهیم سایر هزینه ها همچون 
پوشــاک، مســکن، حمل و نقل و…، را نیز اضافه کنیم 
به 2 میلیون و ۹50 هزار تومان می رسیم که در مقایسه 

با نیمه اول سال ۹۹ با تورم زیادتری مواجه بودیم.
دهقان کیا تصریح کرد: در حالی که افزایش نرخ تورم 
وجود دارد چطور در بودجه 1401 به حداقل حقوق ها 
2۹ درصد و متوســط بگیرها 10 درصد اضافه شده در 
حالــی کــه اگر قرار بود تورم 41 درصدی که مرکز آمار 
ارائه کرده، حداقل 40 درصد به حقوق ها اضافه می شد. 
البته این هنوز در الیحه بودجه است و به تصویب نرسیده 

و ممکن است خروجی آن کمی متفاوت باشد.
وی گفــت: از دولــت انتظار داریم مابه التفاوت ســبد 
هزینه خانوار در اســفند ۹۹ تا پایان اســفند 1400 را 
محاســبه و آن را به بازنشســتگان پرداخت کند، چرا 
که در غیر این صورت مســتمری ها پاسخگوی حداقل 
 نیاز بازنشســتگان نخواهد بود و مشکالتشــان هر روز 

بیشتر می شود.
هرچند که مشکالت زندگی و تأمین هزینه های زندگی 
خانواده ها در کالن شهرهایی مانند تهران نشاندهنده این 
است که آمار اعالم شده خط فقر از سوی معاون رفاهی 
وزیر رفاه بیشتر از 5 میلیون تومان است اما نباید به این 
ارقام بســنده کرد و مســئوالن ذیربط در جهت کاهش 
تورم و هزینه های زندگی و مشکالت اقشار کم درآمد و 
همچنین افزایش درآمد خانوارهای نیازمند اقدام کنند.

البته دولت سیزدهم برنامه ها و طرح های زیادی برای 
کاهش فقر و کمک به نیازمندان در دســتور کار دارد 
و همچنیــن در الیحه بودجه 1401 نیز بودجه مربوط 
به امور رفاهی و دســتگاه های حمایتی و فقر زدایی از 
رشد خوبی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است که 
امیدواریم این برنامه ها تأثیر زیادی در کاهش جمعیت 

زیر خط فقر در کشور داشته باشد.

در بازار رمز ارزها، از هول حلیم در دیگ نیفتید
یک فعال بازار سرمایه در خصوص بازار رمزارزها گفت: از 
سال 2010 تا به امروز بسیاری از رمز ارزها ایجاد شدند 
و رشدهایی خوبی را ثبت کردند اما االن هیچ اسمی از 
آنها نیست و به طور کل نابود شدند و هیچ ارزش دالری 
را ندارند پس مردم آگاه باشــند با طمع اینکه ســودهای 
چندهزار درصدی را کســب کنند، بدون علم وارد این 
بازار نشوند و همچنین از مردم تقاضا داریم وارد ارزهای 
ناشــناس و جدید که از سوی افرادی سودجو در فضای 
مجازی تبلیغ می شود نشوند.میالد ویسمه اظهار کرد: 
در خصوص گسترش بازارهای مالی جهانی، اعتقاد بنده 
بر این است که در سال 2022 زمینه ای برای گسترش 
فضای علمی بازار رمز ارزها ایجاد خواهد شد، همچنین 
تا سال 2025 که این پروتکل به اوج و بلوغ برسد شاهد 
هســتیم که در دنیای فیزیکی افراد، اصناف، شرکت ها 
بیشتر به سمت بازار رمز ارزها هدایت می شوند و این بازار 

را مورد پذیرش قرار می دهند و حتی شاهد خواهیم بود 
که دولت ها اندک اندک به این سمت سوق پیدا می کنند.

این فعال بازار ســرمایه بیان کرد: متاسفانه شاهدیم که 
مــردم مجــددا یک رفتار و تجربه غلط دیگری را از خود 
نشــان می دهند و همانگونه که ســال ۹۸ دارایی های 
اصلی زندگی خود را فروخته یا با دریافت تسهیالت به 
ایــن امید کــه می توانند دارایی خود را چند برابر کنند 
وارد بازار بورس شدند، امروز هم شاهدیم که افراد بدون 
داشتن هیچگونه آگاهی و با بسنده کردن به یک آگاهی 

اندک، وارد بازار رمز ارزها شده اند.
ویسمه خاطرنشان کرد: در بازار بورس یک دارای فیزیکی 
پشت ماجرا وجود داشت به این معنی که شما سهامدار 
یک شرکت و شریک مشاعی زمین، ساختمان ها، ماشین 
آالت، موجــودی انبــار و برند و... ســایر اموال منقول و 
غیرمنقول شرکت بودید و شاید می توان گفت بدترین 

اتفاقی که می توانست برای این شرکت رخ دهد این بود 
که شرکت طعمه حریق شود که البته با همه این اوصاف 
هنوز هم حداقل زمین و اموال غیرمنقول پابرجا می ماند 
اما در بازار رمزارزها پشت هیچ رمز ارزی حتی بیت کوین 
که معروف به پادشاه رمزارزهاست، هیچ دارایی فیزیکی 
وجود ندارد و صرفا یک اعتبار معنوی اســت که قیمت 

گذاری می شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم دقت زیادی در بازار داشــته 
باشــند گفت: از ســال 2010 تا به امروز بسیاری از رمز 
ارزها ایجاد شــدند و رشــدهایی خوبی را ثبت کردند اما 
االن هیچ اسمی از آنها نیست و به طور کل نابود شدند و 
هیچ ارزش دالری را ندارند پس مردم آگاه باشند با طمع 
اینکه سودهای چندهزار درصدی را کسب کنند، بدون 
علم وارد این بازار نشوند و همچنین از مردم تقاضا داریم 
وارد ارزهای ناشناس و جدید که از سوی افرادی سودجو 

در فضای مجازی تبلیغ می شود نشوند.
ویســمه بیان کرد: متاسفانه شاهدیم که تعدادی افراد 
سودجو با ایجاد یک کانال مجازی و اینستاگرامی وعده 
هایــی ا بــه مردم می دهنــد که اگر ارزی را خرید کنند 
ظرف یک مدت کوتاهی زندگی فوق العاده را با سودهای 
چند میلیون درصدی خواهند داشت، به جرئت می توان 
گفت بســیاری از این افراد صرفا با قصد ســودجویی و پر 
کردن جیب خودشان از جیب مردم، این رفتار را از خود 
نشان می دهند. مردم مراقب باشند از هول حلیم به دیگ 

نیفتند و با کسب اطالع در این مسیر حرکت کنند.
وی تاکیــد کرد: اولیــن گام موثر برای انتخاب رمز ارز، 
انتخاب رمزی است که پروژه قوی یا سند راهبردی قوی 
داشــته باشــد و بازهم تقاضا داریم مردم بدون علم وارد 
این بازار نشوند چراکه بازار پر ریسکی است و فکر نکنند 
که این بازار قرار است همه زندگی آنها را متحول کند.

خبر ویژه

مقام مســئول وزارت راه و شهرســازی با اشــاره به ثبت نام 2.۷ میلیون نفر 
در نهضت ملی مســکن، گفت: زنان مطلقه مانعی برای ثبت نام در نهضت 
ملی مســکن ندارند.پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه  
و شهرسازی استقبال از نهضت ملی مسکن را خوب ارزیابی کرد و با اشاره 
به ثبت نام حدود 2.۷ میلیون نفر در این طرح، اظهار کرد: خانم های باالی 
35 سال و آقایان باالی 45 سال می توانند نسبت به ثبت نام در طرح نهضت 
ملی مســکن اقدام کنند؛ این افراد باید ســابقه سکونت پنج ساله را در شهر 
مورد تقاضای خود داشته باشند.وی  با اشاره به امکان ثبت نام مجردهای 23 

تا 45 سال، افزود: این دسته از مجردان اکنون امکان ثبت نام دارند و تا هنگام 
واگذاری زمین باید بر اساس تکلیف قانون رفتار شود چرا که این اقدام با هدف 
تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده است. با این حال افراد متاهل، 
زنان خود سرپرســت، زنان مطلقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد نخبگان 
و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تاهل ندارند.

اصالنی با اشــاره به وجود فرصت دو ماه برای ثبت نام در طرح نهضت ملی 
مسکن برای هر استان نیز تصریح کرد: برای این استان ها سامانه باز است و 
اگر کســی فرصت ثبت نام نداشــته، این امکان برایش فراهم است تا ثبت نام 

کند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در پاسخ به وجود 
ابهامات موجود درباره طرح اقدام ملی مســکن نیز توضیح داد: طرح اقدام 
ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن امروز هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند؛ 
بر اساس مصوبه ای دریافتی از شورای عالی مسکن این دو طرح کامال شبیه 
به هم هستند و در دسته طرح های حمایتی مسکن قرار می گیرند.اصالنی 
بیان کرد: تســهیالت این دو طرح کامال مشــابه به هم است و همه امکانات 
حمایتی موجود در طرح های حمایتی مســکن شــامل طرح اقدام ملی نیز 
می شود. بنابراین دیگر دو طرح نداریم و هر دوی این طرح ها یکی شده اند.

خبر خوش مسکن برای زنان مجرد

زنان طالق گرفته مانعی برای ثبت نام در نهضت ملی مسکن ندارند

گزارش
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نفت و انرژی 4

ح شد  درنشست کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  1401مطر

منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی به فروش می رسد
ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 مجلس شورای 
اسالمی گفت : به دولت و دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت 
خدمات کشوری اجازه داده شد که منابع ارزی حاصل از صادرات 
نفت، گاز، میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع 
ارزی آن را با نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی یا همان ETS به 
فروش برســاند. رحیم زارع در توضیح مصوبات نشست کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 1401 گفت: طبق مصوبه کمیســیون تلفیق، 
دولت مکلف شد که در صورت افزایش عواید حاصل از منابع فروش 

نفت به همان میزان سقف انتشار اوراق اسالمی را کاهش دهد. 
وی افزود: درباره نرخ ارز به دولت و دســتگاه های اجرایی ماده 5 

قانون مدیریت خدمات کشــوری اجازه داده شــد که منابع ارزی 
حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و 
گازی و سایر منابع ارزی اش را با نرخ سامانه معامالت الکترونیکی 
یــا همان ETS بفروشــد. ایــن اختیار هم داده شــد که حداکثر 
 دو درصــد زیــر نرخ این ســامانه برای کنترل بــازار ارز به فروش 

برساند.
ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: طبق مصوبه کمیســیون به وزرات نفت اختیار 
داده شــد از محل افزایش ظرفیت پاالیشــگاه آبادان تا سقف 265 
میلیون یورو برای طرح توســعه و تثبیت این پاالیشــگاه اقدام کند.

زارع همچنین گفت: دولت مکلف شــد تا ســقف 4.5 میلیارد یورو 
جهــت پرداخــت تعهداتش به اشــخاص حقیقی و حقوقی و برای 
پیشــرفت و آبادانی کشــور و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت 
خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص به قیمت روز صادراتی 
تسویه کند. دولت مکلف شد در صورت فروش مازاد نفت تا سقف 
5.5 میلیارد یورو  آن را صرف تولید مســکن، تنش آبی، اشــتغال 
زایی، حمایت از تولید پروژه های پیشران جدید مثل خطوط ریلی 
، بنادر راهبردی و توسعه و فعال سازی پتروپاالیشگاه ها و میادین 
نفت و گاز مشترک و نیروگاه های با ظرفیت باال کرده که از محل 
تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی تامین مالی می شود.

کرده است  دولت مصوبه افزایش پلکانی تعرفه مشترکان پر مصرف را اجرایی 

پرمصرف های برق  روی لبه تیغ

كوتاه از انرژی

بین الملل

مدیر حراست شرکت برق منطقه ای تهران خبر داد ؛ 

افزایش 50 درصدی سرقت تجهیزات برقی در تهران
مدیر حراســت شــرکت برق منطقه ای تهران از 
افزایــش 50 درصدی ســرقت تجهیزات برقی در 
استان تهران نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: 
در حال حاضر میزان ســرقت ها ساالنه حدود 10 
میلیارد تومان است.داوود حاجی رحیمی ، با اشاره 
به آخرین آمار وضعیت سرقت تجهیزات برقی در 
استان تهران اظهار کرد: سرقت های تجهیزات برقی 
در یک ســال اخیر در کل کشــور افزایش یافته که 
تهران نیز از این مساله مستثنا نبوده است؛ سرقت 
در تهران وجود دارد و به دلیل معیشت مردم شاهد 

افزایش این موضوع نیز هستیم.وی با بیان اینکه به 
دلیل اینکه شــبکه های برق در دسترس هستند، 
افــراد بــه دزدی از تجهیزات برقی اقدام می کنند 
که خطراتی را نیز برای آن ها به دنبال دارد، اظهار 
کرد: بعضا شاهد وجود درگیری هایی بین ماموران 
و حافظان تجهیزات صنعت برق با سارقان هستیم.

مدیر حراســت شــرکت برق منطقه ای تهران با 
اشــاره به میزان ســرقت تجهیزات صنعت برق در 
تهران، گفت: ارزش ریالی ســرقت های تجهیزات 
برقی حدود 10 میلیارد تومان در ســال اســت که 

این عدد افزایش زیادی نســبت به ســال گذشته 
داشــته، البته باید توجه داشت که آمار اعالم شده 
ارزش ریالی سرقت ها است و آسیب وارده به صنعت 
)ترمیم، زمان بازسازی، خاموشی های اعمال شده 
به مراکز مهم کشوری و هموطنان( خیلی بیشتر و 
غیرقابل جبران است.حاجی رحیمی با بیان اینکه 
یک بخش از ســرقت های تجهیزات برقی مربوط 
به شــرکت توزیع برق تهران بزرگ و بخشی دیگر 
مربوط به شــرکت برق منطقه ای تهران می شود، 
تاکیــد کرد: باتوجه به اینکه برق منطقه ای تهران 

در حوزه انتقال برق فعالیت دارد، عمده سرقت ها 
مربوط به تجهیزات دکل و سیم های ارت می شود 
و از این محل متحمل خســارت می شویم.چندی 
پیــش نیز مجید ربیعی - رییس مرکز حراســت 
وزارت نیــرو اعالم کرده بود: صنعت برق کشــور 
بــا بیــش از 160 میلیــارد تومان و صنعت و آب و 
فاضالب کشور با بیش از 43 میلیارد تومان خسارت 
ســرقت تجهیزات روبرو بوده اســت.به گفته وی، 
صنعت برق همواره دستخوش سرقت هایی است .

 بحران انرژی 
تقصیر خود اروپاست

معاون نخســت وزیر روسیه اتهامات 
مطرح شده از سوی آژانس بین المللی 
انرژی علیه مسکو مبنی بر این که عمدا 
از عرضــه گاز به اروپا خودداری کرده 
و باعث باال رفتن قیمتها شــده اســت 
را رد کرد. الکساندرنواک به تلویزیون 
دولتــی روســیه گفت: نه روســیه و 
نه شــرکت گازپــروم –صادرکننده 
انحصاری گاز روســیه – هیچ ارتباطی 
با بحران انرژی در اروپا ندارند. روسیه 
به میزان قابل توجهی گاز بیشــتری 
به مشــتریانش در اروپا مانند آلمان و 
ترکیه تحویل داده است.نواک نگرش 
کوته بینانه اتحادیه اروپا و کمیسیون 
اروپــا کــه سالهاســت قراردادهای 
بلندمدت را کنار گذاشــته اند و بخش 
انرژی را به سمت کاهش وابستگی به 
روسیه هدایت کرده اند را عامل بحران 
انــرژی این منطقه معرفی کرد.اروپا با 
کمبود انرژی دست و پنجه نرم می کند 
که به افزایش شــدید قیمتهای گاز و 
بــرق و رکوردزنی متوالی آنها در چند 
ماه گذشــته منتهی شده است. ذخایر 
گاز ایــن قاره بــه پایینترین میزان در 
بیش از یک دهه اخیر ســقوط کرده 
اند و ســردترین ماههای سال در اروپا 
تازه آغاز شــده اســت.معاون نخست 
وزیــر روســیه گفت: روســیه آماده 
اســت تحویل گاز را افزایش دهد اما 
بــه قراردادهای بلندمدت نیاز دارد تا 
سرمایه گذاریها در تولید را توجیه کند.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، نواک به 
اظهــارات اخیر فاتــح برول، مدیرکل 
آژانــس بین المللی انرژی پاســخ داد 
که روســیه را متهــم کرده بود عرضه 
به بــازار معامالت نقــدی را با وجود 

قیمتهای باال متوقف کرده است. 

 خیز نفت برای صعود 
به 100 دالر

تحلیلگران پیش بینی می کنند قیمت 
نفت که در ســال 2021 بیش از 50 
درصد رشد کرد، امسال در صورت عدم 
رشــد ظرفیت تولید و سرمایه گذاری 
محدود در این بخش می تواند افزایش 
بیشــتری پیدا کرده و به باالی 100 
دالر در هر بشــکه صعود کند.هر چند 
شیوع واریانت اُمیکرون ویروس کرونا، 
مــوارد ابتال به این بیماری را افزایش 
داده اســت اما تحلیلگران می گویند 
قیمتهــای نفت بــه دلیل عدم تمایل 
بســیاری از کشــورها بــرای احیای 
محدودیتهای ســخت گیرانه ای که به 
اقتصاد جهانی در اوج شیوع کووید 1۹ 
در ســال 2020 آسیب زد، پشتیبانی 
خواهند شد.بهای معامالت نفت برنت 
روز جمعــه بــه بیش از ۸6 دالر در هر 
بشــکه و وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریــکا بــه بیــش از ۸3 دالر صعود 
کرد.جفــری هالی، تحلیلگر ارشــد 
بــازار در شــرکت OANDA در این 
بــاره گفــت: با فرض ایــن که چین با 
کندی چشمگیری مواجه نخواهد شد، 
اُمیکرون در واقع رفتنی خواهد شد و 
با توجه به محدود بودن توانایی اوپک 
پالس برای افزایش تولید، دلیلی نمی 
بینم که نفت برنت نتواند در سه ماهه 
نخســت امســال به 100 دالر در هر 
بشــکه صعود کند.اوپک و متحدانش 
در قالب اوپک پالس ســرگرم تسهیل 
تدریجی محدودیت عرضه ای هستند 
کــه در زمان فروپاشــی تقاضا در اوج 
بحــران پاندمــی در ســال 2020 به 
اجرا گذاشــتند. با این حال بسیاری از 
تولیدکنندگان کوچک تر نمی توانند 
تولیدشــان را افزایش دهند و سایرین 
نگــران افزایــش بیش از حد تولید در 
صورت تشــدید دوباره شیوع بیماری 
هســتند.بلومبرگ سه شنبه گذشته 
به نقــل از محمد الرومهی، وزیر نفت 
عمان نوشــت: ما نمــی خواهیم نفت 
100 دالری را ببینیم. دنیا برای چنین 
اتفاقی آماده نیســت.مورگان استنلی 
پیــش بینی کرد: قیمت نفت برنت در 
سه ماهه سوم امسال به ۹0 دالر در هر 
بشــکه صعود خواهد کرد. در گزارش 
این بانک آمده اســت: با چشــم انداز 
تقلیل سطح ذخایر نفت خام و ظرفیت 
پاییــن مازاد تولید تا نیمه دوم ســال 
2022 و ســرمایه گذاری های محدود 
در بخش نفت و گاز، بازار حاشیه امن 

اندکی خواهد داشت.

وزیر نفت:

وصول درآمدهای نفتی 
در دولت سیزدهم جهش 

چشمگیری داشته است
وزیر نفت با انتشار مطلبی در حساب کاربری 
خــود در توئیتر تأکید کرد: وصول درآمدهای 
نفتی در دولت ســیزدهم جهش چشمگیری 
نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم 
در حال وصول است. جواد اوجی در تازه ترین 
مطلــب در حســاب کاربری خــود در توئیتر 
نوشــت:1- ریاست محترم جمهور به درستی 
از افزایش 40 درصدی »میزان« صادرات نفت 
در دولت ســیزدهم خبر داده اند.2- تردیدی 
نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش 
درآمد کشــور مؤثر بوده است.3- در مجموع 
وصول درآمدهای نفتی کشــور بیش از چند 
برابر شــده که حاصل افزایش میزان فروش و 
افزایش قیمت است.4- اما از آن مهم تر، وصول 
درآمدهای نفتی در دولت ســیزدهم است که 
جهش چشــمگیری نســبت به قبل داشته و 
پول آن به صورت منظم در حال وصول است.

یک مقام مسئول خبر داد؛

شناســایی یک مزرعه بزرگ ارز 
دیجیتــال در بزرگراه فتح تهران

مدیر دفتر حراســت و امور محرمانه شــرکت 
توزیــع نیروی برق تهــران بزرگ گفت: یک 
مزرعــه بزرگ غیرقانونی ارز دیجیتال با 235 
دستگاه ماینر در بزرگراه فتح تهران شناسایی 
و جمع آوری شــد. کاظم دهقان پور گفت در 
راســتای مبارزه با ســودجویان که با استفاده 
غیرمجاز از شــبکه برق شــهری منجر به بروز 
اختالل در تأمین برق هموطنان می شــوند، با 
هماهنگــی پلیس امنیــت اقتصادی تهران و 
کسب دســتور قضائی از دادسرای ناحیه 32 
تهران، ضمن جمع آوری ماینرهای غیرمجاز، 
رسیدگی به پرونده متهم در مراجع قضائی به 
دلیل استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، در 
دســتور کار قرار گرفت.مدیر دفتر حراست و 
امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ از شهروندان تهرانی درخواست کرد در 
صورت اطالع از وجود مزارع غیرمجاز استخراج 
ارز دیجیتال مراتب را از طریق شــماره تلفن 
۸۸05۷044 و یــا مراجعه به پایگاه اینترنتی 
www.tavanir.org.ir/samaat ثبــت کرده 
و در صــورت صحــت اطالعات از پاداش های 

تعیین شده بهره مند شوند.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ:

قبل از هرگونه نقل و انتقال 
کنتور برق را   ملک صحت 

کنید بررسی 
 شــرکت توزیــع نیروی بــرق تهران بزرگ از 
مشــترکان خواست تا به منظور پیشگیری از 
تبعات قانونی ناشی از دستکاری کنتور نسبت 
بــه آزمایش کنتورهای ملــک خود پیش از 
هرگونــه نقــل و انتقال اقدام کنند.به گزارش 
روز یکشنبه ایرنا از شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ، با هدف شناســایی و جلوگیری 
از دســتکاری کنتورهای برق توســط ســوء 
استفاده کنندگان و همچنین صیانت از حقوق 
شهروندی، ضروری است مشترکان نسبت به 
آزمایش کنتورهای برق قبل از نقل و انتقاالت 
ملکی اقدام کنند.با توجه به اســتفاده ازبرق 
های غیرمجاز ناشــی از دستکاری های کنتور 
توسط متخلفان و جلوگیری از کاهش تلفات  
انرژی برق، الزم اســت به منظور شناســایی 
مشترکان متخلف واقعی و جلوگیری از تبعات 
حقوقی و مالی ناشــی از برق های غیرمجاز، 
نسبت به آزمایش کنتورهای برق قبل از نقل 
و انتقاالت ملکی اقدام شود.مشترکان تهرانی 
می تواننــد از طریق خدمــات غیرحضوری و 
اپلیکیشــن »برق من« و همچنین با مراجعه 
به سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
به نشــانی )www.tbtb.ir( بخش میز خدمت 
الکترونیک، نســبت به درخواســت آزمایش 

کنتور اقدام کنند. 

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور 
نشان می دهد؛

کاهش 27 درصدی مخازن 
کشور سدهای 

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان 
می دهد با سپری شدن 115 روز از سال آبی، تا 
25 دی ماه )سال آبی 1401-1400( میزان 
کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 
1۹.6 میلیارد متر مکعب اســت که نسبت به 
مدت مشــابه ســال آبی گذشــته 2۷ درصد 
کاهــش نشــان می دهد.فیروز قاســم زاده - 
مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
در این رابطه گفت: بررســی وضعیت سدهای 
کشور نشان می دهد، میزان کل حجم ورودی 
به ســدهای کشــور از ابتدای مهر تا 25 دی، 
6.۹۹ میلیارد متر مکعب اســت که کاهشــی 
معادل 2۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

آبی گذشته را نشان می دهد. 

دولــت اخیرا مصوبــه بودجه 1400 مجلس درباره 
افزایش پلکانی تعرفه مشترکانی که باالتر از الگوی 
استاندارد مصرف کرده اند را اجرایی کرده که طبق 
آن پرمصرف هــای بــرق از اول بهمن ماه، قبوضی با 
اعدادی جدید دریافت می کنند. بر اساس بند "ی" 
تبصره ۸ قانون بودجه سال 1400، آیین نامه جدید 
تعرفه برق مشترکان خانگی با هدف اصالح مصرف 
به تصویب هیئت وزیران رسید، بر اساس آن  الگوی 
مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف هیچ تغییری 
نکرده و برای کســانی که مصرف ماهیانه برق آنها 
پایین تر از الگو باشــد، هیچ افزایش تعرفه ای درنظر 
گرفته نشــده اســت.بر این اساس الگوی مصرف در 
ماه های غیر گرم سال 200 کیلووات ساعت تعریف 
شــده که مصرف بیش از ۷5 درصد از مردم کشــور 
پایین تر از این الگو قرار دارد. این عدد برای ماه های 
گرم سال که خردادماه تا شهریورماه است، در مناطق 
گرمسیر 3000 کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق 
عادی 300 کیلووات ساعت است که نسبت به گذشته 
هیچ تغییری نکرده است.با این اوصاف الگوی مصرف 
نســبت به گذشــته تغییر نکرده است، مشترکانی 
که زیر الگوی مصرف تعیین شــده برای هر منطقه 
برق مصرف می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی 
نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری مصوب سال 
13۹۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد. در این 
آیین نامه همچنین پیش بینی شده که اگر مشترکی 
بتواند در چهارماه گرم سال مصرف خود را به کم تر 
از الگوی مصرف کاهش دهد، می تواند متناســب با 
میزان کاهش، پاداشــی متناسب با هزینه هایی که 
برابــر تامین برق برای وزارت نیروســت را دریافت 
کند و در شرایطی حتی مشترکان خانگی بستانکار 
نیز خواهند شــد.اگر مشــترکی در فصل گرم 200 
کیلووات ســاعت برق مصــرف کرده و به دنبال آن 
100 کیلووات ســاعت زیر الگوی از برق اســتفاده 
کنــد، از یک پاداش کــم مصرفی، بهره مند خواهد 
شــد. مشترکانی که برخالف تشــویق های تعیین 
شــده همچنان به مصرف بــاالی خود ادامه دهند، 
تعرفه برق آنها افزایش خواهد یافت. میزان مصرف 

مازاد بر الگو متناســب با افزایش مصرف به صورت 
پلکانی و بر اســاس هزینه های تامین انرژی اضافه 
می شــود. آنطور که رجبی مشــهدی - سخنگوی 
صنعت برق گفته اســت ۷5 درصد مشــترکان زیر 
الگــوی مصــرف منطقه قرار دارند و تنها 25 درصد 
که حدود هفت میلیون مشترک را شامل می شود، 
جزو مشــترکان پرمصرف هستند، البته در مناطق 
مختلف پراکندگی ها متفاوت است، در مجموع این 
دســته از مشــترکان که بیش از  حد مصرف منطقه 
مصرف دارند، شامل حال این طرح خواهند شد.وی 
با تاکید بر اینکه قطعا تالش وزارت نیرو این است که 
با ایجاد سیاست های تشویقی این دسته از مشترکان 
را به ســمت کاهش و مدیریت مصرف ســوق دهد، 
افــزود: تعدادی از مشــترکان نیز در مرزهای بیش 
از الگو قرار دارند که می توانند با یکســری اقدامات 
ساده به سرعت میزان مصرف خود را کاهش دهند 
و به زیر الگوی مصرف منطقه بروند و مشــمول این 

افزایش قیمت نشوند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای مشترکانی 
که میزان مصرف آن ها بیش از الگو بوده، تعرفه برق به 
صورت تساعدی و پلکانی است و متناسب با مصرف 
آن ها این تعرفه ها افزایش می یابد، گفت: هدف این 

اســت تا توزیع عادالنه یارانه انجام شــود، عالوه بر 
این کســانی که مصرف بیشتری دارند هزینه های 
نزدیک به قیمت واقعی و یا غیر یارانه ای را پرداخت 
کنند.اطالعات کســب شــده از توانیر گویای این 
اســت که در حال حاضر تعرفه ها بر اساس مصرف 
مازاد نســبت به الگوی مصرف محاســبه می شود 
کــه در نتیجــه، میانگین تعرفه را کاهش می دهد. 
این در حالی اســت که برای پله های آخر تعرفه ها، 
می تــوان در اصالحــات آتی قوانین، کل مصرف را 
براســاس تعرفه پله آخر برای مشترکین پرمصرف 
لحاظ کرد. تا پیش از آنکه دولت مصوبه مجلس را 
درباره تعرفه افزایشــی - پلکانی برق اجرایی کند، 
شــیب افزایش تعرفه برای پله های باالتر کمتر از 
پله های پایین بود و مجموعا میزان افزایش ها روند 
کاهشی داشت اما نکته مهم  این است که باید با رشد 
مصرف برق در پله های باالتر نیز روند افزایشی شود. 
مدل افزایش تعرفه برق که در دولت اجرا می شود، 
براساس الگوی IBT است، با استناد به حکم قانون 
و بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری، برای 
مصارف تا میزان الگوی مصرف، هزینه برق یارانه ای 
محاســبه می شود ولی از محل تعرفه های باالتر از 
الگوی مصرف، تعرفه برق یک بخشــی از طبقات  

محروم شــامل کمیته امداد و بهزیســتی به شرط 
کم مصرف بودن به صورت رایگان محاسبه خواهد 
شد.برخی از کارشناسان معتقدند آیین نامه اجرایی 
دولــت درباره تنظیم گری تعرفه های برق رویکرد 
کلی خوبی دارد و در راســتای بند "ی" تبصره ۸ 
قانــون بودجه بوده اما جا داشــت که هم پله های 
بیشــتری برای مشترکان  پرمصرف در نظر گرفته 
شــود و هم تعرفه های ســنگین تری برای مصارف 
نجومی وضع شــود. سقف منابع درآمدی دولت از 
محــل فــروش برق  3.5 برابر نرخ ECA اســت که 
این عدد می توانســت برای مصارف نجومی باالتر 
از 5 برابر هم باشــد.از ســوی دیگر، درآمد دولت از 
محــل مصــرف برق نجومی باید در ســقف میزان 
درآمدی دولت مشــخص و اخذ شــود تا دولت از 
این محل متضرر نشــود. هرچند تعداد پرمصرفها 
زیاد نیســت و ۷5 درصد از مشــترکین پایین تر از 
الگوی مصرف هســتند اما مردم در مواجهه با این 
افــراد که 30 برابر بیشــتر از الگوی مصرف یارانه 
انرژی می گیرند، احســاس می کنند مورد تبعیض 
واقع شــده اند.همچنین وضــع تعرفه های پایین 
برق باعث شــده بود تا بســیاری از صنایع انرژی بر، 
انگیــزه ای برای اصالح فناوری خطوط تولید خود 
نداشــته باشــند که در این بین انعقاد تفاهم نامه 
وزارت صمــت بــا وزارت نیرو برای احداث نیروگاه 
در صنایع پاالیشــی، پتروشــیمی، فوالدی و سایر 
صنایع انرژی بر اقدامی مثبت بوده اســت. قیمت 
بسیار پایین انرژی، انگیزه ای برای ارتقاء سطح فن 
آوری در ایــن صنایع ایجاد نمی کرد. در حالی این 
صنایــع انرژی بر نقش بســیار مخربی در افزایش 
شــدت انرژی کشــور دارند و مطابق قانون برنامه 
پنجم توسعه باید طی 10 سال، شدت انرژی کشور 
به یک دوم ابتدای سال اجرای برنامه پنجم توسعه 
می رســید.اصالح تعرفه های برق باعث شد تا این 
صنایع متقاعد شــوند که برق مصرفی شــان را به 
صــورت داخلی تامین کنند و تاکنون برای تامین 
10 هــزار و 500 مــگاوات برق در نیروگاه های این 

صنایع تفاهم نامه منعقد شده، است.

خبر ویژه

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درآمدهای دولت از فروش نفت و مشــتقات آن منابع خوبی برای 
تأمین مالی دولت به شــمار می آید، گفت: هم اکنون حجم فروش نفت و فرآورده های نفتی نســبت به 
گذشــته خیلی بهتر شــده اســت.علی صالح آبادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است 
که هم اکنون نرخ تورم رو به کاهش اســت، گفت: در حوزه ارز از تعادل خوبی برخورداریم، این تعادل 
به گونه ای بوده که در ماه های اخیر بیش از تقاضا، عرضه ارز را شــاهد بوده ایم و این آرامش بازار ارز بر 
تورم اثرگذار خواهد بود.وی نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماه نخست امسال را 3.3 درصد اعالم کرد و 
افزود:  بخش زیادی این رقم مربوط به سه ماه نخست سال می شود و سه ماه دوم سال به دلیل قطعی های 
برق با رشد اقتصادی کمتری روبه رو بودیم، زیرا تولید کشور تحت تأثیر قطعی برق قرار گرفته بود.رئیس 
کل بانک مرکزی تصریح کرد:  در بخش صادرات غیرنفتی در ســامانه نیما شــاهد عرضه ارز 23 میلیارد 

دالر کاال بوده ایم که این رقم نسبت به پارسال 6۷ درصد رشد نشان می دهد، در بازار متشکل ارزی هم 
یک و نیم میلیارد دالر عرضه ارز انجام شــده که این مقدار نســبت به ســال ۹۹، 2۷4 درصد رشد داشته 
اســت.صالح آبادی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، همچنین درآمدهای 
دولت از فروش نفت و مشتقات آن منابع خوبی برای تأمین مالی دولت به شمار می آید.وی اظهار کرد: 
هم اکنون فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده از طرف دیگر قیمت نفت 
هم مهم است به عنوان نمونه قیمت نفت برنت امروز باالی ۸6 دالر بود و قیمت نفت که در بودجه مبنا 
قرار گرفته است بسیار پایین تر از این عدد است و اینکه گفتم مفروضات بودجه سال آینده، معقول است، 
زیرا پیش بینی کردیم تحت هر شرایطی برنامه ریزی را به گونه ای انجام دادیم که با فرض تداوم شرایط 

کنونی و با مفروضاتی که در بودجه پیش بینی شده است سال آینده وضع از امسال بهتر خواهد بود

رئیس کل بانک مرکزی:

گذشته  بهتر شده است حجم فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به 
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55بانک و بیمه
با همکاری بانک ملت؛ 

تفاهم نامه احداث خط لوله انتقال 
 فرآورده های نفتی شرق کشور 

امضا شد

تفاهم نامه خط لوله انتقال فرآورده های نفتی مسیر 
رفســنجان، بیرجند، تربت حیدریه، مشــهد بین 
شرکت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی ایران و بانک ملت امضا شد.
ایــن تفاهم نامه برای احــداث خط لوله راهبردی 
انتقال فرآورده های نفتی کشــور از رفســنجان تا 
مشــهد مقدس با عنوان خــط لوله تابش )تأمین 
انرژی بازار شرق( با حضور جواد اوجی وزیر نفت، 
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
جلیل ســاالری، معاون وزیر نفت در امور پاالیش 
و پخش و رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت،   
صبح امروز )25 دی ماه( بین شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتــی ایران و بانک  ملت 

امضا شد.
بــا احداث خط لوله انتقــال فرآورده های نفتی از 
رفســنجان تا مشهد مقدس، اهدافی چون تامین 
پایدار سوخت مورد نیاز شرق و شمال شرق کشور 
)اســتان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی(، 
کوتاه شدن مسیر انتقال فرآورده، کاهش مصرف 
ســوخت و کاهــش هزینه های حمل، تســهیل 
صادرات فرآورده به کشــورهای همجوار، استفاده 
از خط لوله به عنوان جایگزین حمل و نقل جاده ای و 
ایجاد کریدور انتقال شمال-شمال شرق و جنوب- 

شمال شرق محقق می شود.
براساس این گزارش، ظرفیت انتقال فرآورده های 
نفتی در این خط لوله 150 هزار بشکه در روز است و 
مسیر احداث خط لوله از رفسنجان تا مشهد مقدس 
نیز از سه استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان 

رضوی به طول ۹4۸ کیلومتر عبور خواهد کرد.
در احجام کار این طرح، احداث 2 تلمبه خانه و 3 
پایانه نیز تعریف شده و برآورد اولیه سرمایه گذاری 

در این طرح، 3۷2 میلیون یوروست.  

 اعالم جزئیات تغییرات 
 دستور پرداخت های ساتنا و پایا 

در بانک اقتصادنوین
 سقف مبلغ دستورپرداخت 
پایا در بانک اقتصادنوین به 
یک میلیارد ریال و کف مبلغ 
دســتورپرداخت ساتنا به 
500 میلیون ریال افزایش 

یافت.
در راســتای اجرای بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا، از 
روز شنبه مورخ 25 دی ماه 1400 تغییراتی به شرح 

زیر در سامانه های ساتنا و پایا اعمال شد:
کــف مبلغ دســتورپرداخت های ســاتنا، از 150 
میلیون ریال به 500 میلیون ریال، افزایش یافت.

ســقف مبلغ دســتورپرداخت های پایــا، از 500 
میلیــون ریــال به یک میلیارد ریــال به ازای هر 

دستورپرداخت، افزایش یافت.
در خصــوص چرخه های تســویه پایا در روزهای 
عــادی )غیرتعطیل رســمی(، چرخه جدیدی در 
ساعت 1۷:45 جهت تسویه دستورپرداخت های 

غیرشاپرکی افزوده شد.
تا پیش از صدور این بخشنامه، سقف مبلغ دستور 
پرداخت پایا 500 میلیون ریال و کف مبلغ دستور 
پرداخت ساتنا 150 میلیون ریال تعیین شده بود.
آن دسته از مشتریان ارجمند بانک اقتصادنوین که 
پیش از این ســقف انتقال وجه خود در درگاه های 
الکترونیکــی را افزایــش داده اند، می توانند از این 

امکان جدید نیز در این درگاه ها استفاده کنند.
مشــتریان محترم می توانند برای کسب اطالعات 
بیشــتر با کارشناســان مرکز 24 ساعته ارتباط با 
مشتریان این بانک به شماره 021-4۸031000 

تماس حاصل کنند.

افزایش بیش از 800 درصدی 
سرمایه بانک رفاه کارگران ثبت شد

 افزایــش بیــش از ۸00 
درصدی سرمایه بانک رفاه 
کارگران در ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کشور،به 
ثبت رسید. بر اساس آگهی تغییرات این بانک در 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، 
سرمایه بانک رفاه کارگران از مبلغ 23.326.000 
میلیون ریال به مبلغ 1۹2.6۸۹.000 میلیون ریال 
منقســم به تعداد 1۹2.6۸۹.000.000 سهم یک 
هــزار ریالــی با نام، از محل مطالبات حال شــده 
ســهام داران و آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها افزایش یافت.
بر اســاس این گزارش، ثبت رسمی افزایش بیش 
از ۸00 درصــد ســرمایه بانک رفــاه کارگران، در 
تاریخ این بانک بی ســابقه و نقطه عطفی در تاریخ 

فعالیت های آن محسوب می شود.
الزم به ذکر است، با ثبت رسمی افزایش سرمایه، 
بانک رفاه کارگران به یکی از بانک های برتر کشور 

از منظر کفایت سرمایه تبدیل شده است.

اخبار

رشد منابع بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از مرز 54 درصد گذشت

منابع بانک قرض الحســنه مهــر ایران در ۹ ماه 
نخست سال 1400 نسبت به پایان سال گذشته 

بیش از 54 درصد رشد داشته است.
بــا اقدامــات صورت گرفته در طول ۹ ماه ســال 
جــاری، بالــغ بر 2۷۹هزار میلیــارد ریال منابع 
قرض الحســنه جذب شده که نســبت به پایان 
ســال 13۹۹ بیش از 54 درصد رشــد داشــته و 
در حــال حاضر منابع بانک به ۷60هزار میلیارد 

ریال رسیده است.
همچنیــن در طــول مــدت یــاد شــده بانک 
قرض الحسنه مهر ایران یک میلیون و ۸65هزار 
فقره تســهیالت پرداخت کرده اســت. مبلغ این 
تســهیالت به بیش از 405هــزار میلیارد ریال 

می رسد.
تســهیالت پرداختی به محرومــان به ۷0هزار 

میلیارد ریال رسید
بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین 
و بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشــور، یکی 
از محورهای اصلی پرداخت تســهیالت خود را 
توانمندســازی مددجویان نهادهای حمایتی و 
گره گشایی از کار محرومان قرار داده و بر همین 
اســاس بخش قابل توجهی از تســهیالت خود را 

معطوف به این حوزه کرده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران از آغاز تفاهم نامه با 
نهادهای حمایتی مختلف تا پایان آذر ماه ســال 
جاری، در مجموع 60۸هزار فقره تســهیالت به 
ارزش تقریبــی ۷0هزار میلیارد ریال را پرداخت 

کرده است.
از مبالغ تســهیالت پرداخت شــده به نهادهای 
مختلــف، 453هزار فقــره به مددجویان کمیته 
امــداد به ارزش بیــش از 43هزار میلیارد ریال، 
130هــزار فقره بــه ارزش 22هزار میلیارد ریال 
به معرفی شــدگان بنیاد برکت، 13هزار فقره به 
ارزش 1360 میلیــارد ریال به معرفی شــدگان 
بنیاد مســکن و بیش از 12هزار فقره تســهیالت 
بــه ارزش 3000 میلیــارد ریــال به مددجویان 

بهزیستی تخصیص یافته است.

مدیرعامل بانک ملت خبر داد؛ 

سرمایه گذاری 9 هزار میلیارد 
 تومانی بانک ملت در پروژه

خط لوله تابش

مدیرعامــل بانــک ملت گفــت: در پروژه خط 
لوله انتقال ســوخت تابــش 300 میلیون یورو 
معادل ۹ هزار میلیارد تومان توســط بانک ملت 

سرمایه گذاری خواهد شد.
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت در مراسم 
امضــاء قرارداد تامین مالــی خطوط لوله انتقال 
فرآورده نفتی تابش اظهار داشــت: نقش صنعت 
نفت در اقتصاد کشــور بســیار کلیدی است و به 
همیــن دلیــل ضرورت دارد نظــام بانکی توجه 

خاصی به این صنعت داشته باشد.
وی گفــت: بانــک ملت بیشــترین ســهم را در 
ســرمایه گذاری در ابرپروژه هــای صنعت نفت 
داشــته و تامین مالی 10 ها پروژه را انجام داده 
است. به عنوان مثال پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج 
فــارس با تامین مالی 1.4 میلیارد یورویی بانک 

ملت انجام شد.
دولت آبــادی افزود: همچنیــن در تامین مالی 
پروژه هــای پاالیشــگاه نفــت شــازند، تهران، 
بندرعباس، تبریز، آبادان و الوان نیز نقش بانک 

ملت قابل توجه بوده است.
مدیرعامــل بانــک ملت گفــت: در حال حاضر 
مــراودات مالــی بانک ملت با شــرکت پاالیش 
و پخــش فــرآورده نفتی برقرار اســت و تاکنون 
1۸ میلیارد یورو در این صنعت ســرمایه گذاری 
کرده ایم. وی اظهار داشــت: در پروژه خط لوله 
انتقــال ســوخت تابش نیــز 300 میلیون یورو 
معادل ۹ هزار میلیارد تومان توســط بانک ملت 
ســرمایه گذاری انجام خواهد شــد. بعد از انعقاد 
قرارداد به سرعت وارد فاز اجرایی خواهیم شد.

دولت آبــادی گفت: همچنیــن در حال تنظیم 
یــک قــرارداد همکاری با شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در زمینه توزیع ســوخت در 

جایگاه های عرضه سوخت هستیم.
مدیرعامــل بانک ملت در پایان تاکید کرد: بانک 
ملــت این آمادگی را دارد که همکاری های خود 

با وزارت نفت را گسترش دهد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران: 

با ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک رفاه مشتریان را افزایش می دهیم
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران 
در جمع روســا و معاونان شعب و دوایر 
ستادی استان خراسان رضوی، از برنامه 
های مدون بانک برای گسترش خدمات 

بانکداری الکترونیک خبر داد.
دکتر شمسی نژاد در سفر خود به مشهد 
مقدس، در نشســتی با روسا و معاونان 
شــعب و دایره های ســتادی استان از 
عزم جدی بانک برای گسترش خدمات 
الکترونیــک خبــر داد و بر اهمیت این 
حوزه در ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و 

کاهش شلوغی شعب تاکید کرد.
وی با اشــاره به فضای محدود شــعب و 
تعداد زیاد مشتریان بیان داشت: تنها راه 
حل این مشــکل باال بردن سطح کیفی 
و کمی خدمــات بانکداری الکترونیک 
اســت تا مشــتریان بتوانند امور مالی و 
بانکی خود را از راه دور انجام داده و به 

شعب مراجعه نکنند.
وی افــزود: بایــد جذابیت را در بخش 
بانکــداری الکترونیــک افزایش داد تا 
مشــتریان برای اســتفاده از این بستر 
ترغیب شــوند. تخصیص امتیاز بیشتر 
در هنگام اخذ تسهیالت برای این دسته 
از افراد می تواند یکی از روش های ایجاد 

جذابیت باشد.
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر 

ایــران ادامــه داد: باید برای بســیاری 
از امــورات مشــتریان از جملــه ارائه 
اســناد ضمانتی  به بانک، راهکارهایی 
گنجانده شــود تا زمینه را برای بهترین 

و بیشترین خدمت فراهم نماییم.
دکتر شمســی نژاد با اشاره به افزایش 
روز افزون مشــتریان بانک و لزوم ارائه 
خدمات مناســب به آن ها عنوان کرد: 
گســترش بخــش انفورماتیک بانک با 

جذب نیروهای متخصص در این زمینه 
در دســتور کار قرار دارد و امید داریم 
در آینده نزدیک شــاهد اتفاقاتی بسیار 
خــوب در بخش خدمــات الکترونیک 

بانک باشیم.
ماموریت این بانــک، حمایت از  افراد 

کم برخوردار جامعه است
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران در ادامه ســخنان خود با ترسیم 

نقشــه راه بانــک قرض الحســنه مهر 
ایــران، ماموریت بانک را پوشــش نیاز 
افــراد ضعیف جامعــه و حمایت از آن 

ها دانست .
وی با بیان اینکه قریب به 30 درصد از 
افراد جامعه را قشر ضعیف تشکیل می 
دهد، گفت: بخشــی از افراد جامعه در 
فقر مطلق هســتند و قادر به هیچگونه 
ســپرده گذاری در بانک نیستند که ما 

تالش کرده ایم تا نیاز این گروه از افراد 
را از طریق تســهیالت تکلیفی پوشش  

دهیم.
وی با اشــاره به مشکالت این قشر بیان 
داشت: همکاران ما باید با درک شرایط 
ســخت این افراد در مواجهه با آن ها با 
متانــت و صبوری رفتار کنند و از هیچ 
تالشی برای کمک به آن ها دریغ نورزند.
شمســی نژاد تالش و همت همکاران 
را در ارائــه خدمت به مشــتریان قابل 
ســتایش دانست و گفت: برکات قرض 
الحسنه به یمن زحمات همکاران و نیت 
خدایی آن ها روز به روز بیشتر شده  و 
این موضوع موجب ایجاد توقع در میان 

مردم و مسئولین شده است.
وی ادامه داد: تالش می کنیم با استفاده 
از ایــن اعتمــاد و اعتقادی که به قرض 
الحســنه به وجود آمده است در جهت 
افزایش مبلغ تسهیالت و تحکیم جایگاه 

بانک استفاده نمائیم.
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران الزمه ادامه روند مثبت بانک را، 
در جذب منابع جدید دانســت و عنوان 
کرد: جذب منابع باید در تمامی سطوح 
بانک اتفاق افتد و می بایســت مدیران 
ارشد و کارکنان هر کدام نقش خودشان 

را در این موضوع ایفا نمایند.

پاالیشگاه نفت فوق سنگین »پاسارگاد« قشم به بهره برداری رسید
پاالیشــگاه نفت خام فوق ســنگین پاســارگاد قشــم روز جمعه 
مورخ 24دی ماه1400 باحضور آیت اهلّل رئیســی، رئیس جمهور، 
مدیران هولدینگ گســترش انرژی پاسارگاد و استاندار هرمزگان 

به بهره برداری رسید.
با تأسی از فرمایش های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای 
اجتناب از خام فروشــی ذخایر ملّی از جمله نفت در ســال »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی   ها«، پاالیشــگاه نفت خام فوق سنگین 
پاسارگاد قشم روز جمعه مورخ 24دی ماه1400 باحضور آیت اهلّل 
رئیســی، رئیــس جمهــور، مدیران هولدینگ گســترش انرژی 
پاســارگاد، اســتاندار هرمزگان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به 

بهره برداری رسمی رسید.
بهره برداری از این پاالیشــگاه که ظرفیت تولید 35هزار بشــکه  
بُرش ســبک و قیر باکیفیت در روز را دارد، منجر به ایجاد شــغل 
مستقیم برای 400 نفر شده است و بیش از 1000 نفر نیز به صورت 

غیرمسقیم در این پاالیشگاه اشتغال خواهند داشت.
پاالیشــگاه نفت خام فوق ســنگین پاســارگاد قشم در زمینی به 
مســاحت 40 هکتار و با رعایت کلیه اســتانداردهای یورو2005 و 

توجه به مباحث زیست محیطی احداث شده است. از جمله مزایای 
بهره برداری از این پاالیشگاه می توان به تضمین برداشت از پارس 
جنوبی، اشــتغال زایی در منطقه، تولید محصوالت باکیفیت باال 
و کمک به ارتقای صادرات فراورده های نفتی کشــور از جمله قیر 
اشــاره کرد. از دیگر نتایج حاصل از زیرســاخت های ایجاد شده در 
این منطقه می توان به افزایش ظرفیت صادراتی ســاالنه به بیش 

از 15میلیارد دالر اشاره کرد.
آیــت اهلل رئیســی پــس از افتتاح فــاز اول پروژه پاالیشــگاه در 

گفتگــو بــا خبرنگاران در تشــریح اثرگذاری افتتــاح این طرح 
عنوان داشــت کــه هدف از احداث این پاالیشــگاه جلوگیری از 
خام فروشــی و ایجاد ارزش افزوده اســت. رئیس دولت سیزدهم 
بــا بیــان اینکــه محصوالت این پاالیشــگاه از جملــه قیر موارد 
اســتفاده گســترده ای دارد، اظهار داشــت: این اقدام از گام های 
 بســیار خوبی اســت که وزارت نفت با همکاری بخش خصوصی 

برداشته است.
هم چنیــن آیین کلنگ زنی فاز دوم این پاالیشــگاه برای افزایش 
ظرفیــت تــا 100هزار بشــکه، روز 23دی1400 و با حضور وزیر 
نفت و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور در 
جریان چهاردهمین سفر استانی رئیس جمهور به استان هرمزگان 

برگزار شده بود.
گفتنی اســت گروه گســترش انرژی پاسارگاد تاکنون در منطقه 
آزاد قشم بابت احداث پاالیشگاه نفت فوق سنگین پاسارگاد قشم، 
نیروگاه 500مگاواتی برق پاســارگاد و هم چنین سه پست اسکله 
صادراتی به ظرفیت 15میلیون تن در سال، بیش از 560میلیون 

دالر سرمایه گذاری کرده است.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات اعالم کرد: 

اعطای 925 میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان استان یزد
رئیس شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران گفت: این شعبه از آغاز 
ســال جاری تا کنون بالغ بر ۹25 میلیارد ریال تســهیالت و تعهدات 

تامین مالی به شرکت های دانش بنیان ارائه کرده است.
مجید غفوری منش، اظهار داشــت: کل تســهیالت اعطایی بانک به 
شرکت های دانش بنیان در سال جاری یک هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال 
بوده که سهم شعبه یزد در این مورد قابل توجه و حدود 2۸ درصد است.

وی رشــد ســپرده ها در این شعبه، طی هشت ماهه اول سال جاری را 
در مقایسه با مدت مشابه 1۹ درصد عنوان کرد و گفت: سال گذشته 
یک هزار و۸۸1 میلیارد جذب ســپرده در این شــعبه انجام شــده که 
این رقم در سال جاری به دو هزار و 256 میلیارد ریال رسیده است.

غفوری منش با بیان اینکه، رشــد جذب منابع این امکان را فراهم می 
کند که تسهیالت بیشتری در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
قرار دهیم، تصریح کرد: شــعبه یزد از این منظر پس از شــعبه مرکزی 

در رتبه دوم در میان شعب بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد.
رئیس شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران گفت: مانده تسهیالت 

شعبه یزد تا آبان ماه 1400 بالغ بر 21 هزار و 3۹2 میلیارد ریال بوده 
که در مقایســه با ســال قبل با 13 هزار و ۹5۷ میلیارد ریال ، رشــدی 
53 درصدی را تجربه کرده اســت که بیانگر تزریق مســتمر تسهیالت 

از سوی شعبه این بانک به واحدهای تولیدی صادراتی استان است.

وی یادآور شد: بانک توسعه صادرات ایران عالوه براعطای تسهیالت، 
خدماتی چون اعتبار اســنادی داخلی ریالی و حواله های ارزی نیز 
صــادر مــی کند بر همین اســاس نیز تا آبان ماه ســال جاری ۹63 
میلیارد ریال اعتبار اســنادی داخلی ریالی صادر کرده که نســبت به 
سال گذشته با 3۹۸ میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی رشدی 141 

درصدی داشته است.
غفوری منش رشــد حواله های ارزی صادره از شــعبه یزد را در هشت 
ماهه ســال جاری در مقایســه با ســال گذشت، ۷6 درصد اعالم کرد و 
اظهار داشــت: شــعبه یزد در محدوده زمانی یاد شده، 13 میلیون دالر 

و امسال 24 میلیون دالر حواله ارزی اعطا کرده است.
رئیس شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران با تاکید بر ارائه ســبد 
کامل خدمات بانک در کنار تسهیالت به مشتریان، اظهار داشت: این 
شعبه با هدف کمک به تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی 
صادرات محوراز خارج از کشــور، عالوه بر ثبت ســفارش، انواع مشاوره 

های تخصصی ارزی الزم را به مشتریان ارائه داده است.

خبر ویژه

بانک آینده در راســتای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، نســخه 
جدیدی از سامانه »کیلید« را برای سیستم های عامل iOS و اندروید، منتشر کرد.
ـ مشــتریان می توانند با به روز رســانی ســامانه »کیلید« به امکانات جدیدی از 
جملــه پرداخت یک مرحله ای برای مشــتریان حقیقــی تک امضاء، انتخاب نوع 
انتقــال وجه )پایا،ســاتنا، پل، داخلی( و ایجاد کنتــرل مربوط به فیلد »بابت«، 
دسترســی داشته باشــند. در این قابلیت نرم افزاری،کارمزدهای انتقال وجه بر 
اســاس مبلغ انتقال وجه، محاســبه و به مشتری نمایش داده می شود. همچنین 
کارمزد انتقال وجه »پل« همانند کارمزد »ســاتنا« بوده و ســقف انتقال وجه آن 

نیز همانند انتقال وجه کارت به کارت و هم اکنون تا سقف صدمیلیون ریال است. 
هم وطنان می توانند بدون مراجعه به شعبه، با استفاده از سامانه »کیلید« احراز 
هویت شده و مشتری بانک آینده شوند و از خدمات این بانک، استفاده کنند.

هم چنین هر یک از کاربران می توانند حســاب های شــخصی و تک امضای خود 
را در ســامانه »کیلیــد« فعــال کرده و از این طریــق، انتقال وجه های داخلی یا 

بین بانکی خود را انجام دهند.
 بــرای نصــب برنامــه »کیلید« به وب ســایت رســمی بانک آینده به نشــانی

 ba24.ir مراجعه فرمایید. 

کاربردی ارتقای سامانه »کیلید« با قابلیت های متنوع و 

اخبار
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ح کرد؛ مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان مطر

اجرای 103 پروژه عارضه یابی واحدهای صنعتی شهرک های صنعتی 
خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: در 4 سال 
اخیر، عملیات عارضه یابی و بهبود موانع کسب 
و کار برای 103 واحد مســتقر در شــهرکهای 
صنعتی اســتان توســط کلینیک کسب و کار 
این شــرکت صورت گرفته اســت.مدیرعامل 
شرکت شــهرکهای صنعتی خوزستان گفت: 
در 4 ســال اخیر، عملیات عارضه یابی و بهبود 
موانع کســب و کار برای 103 واحد مســتقر 
در شــهرکهای صنعتی استان توسط کلینیک 
کســب و کار این شــرکت صورت گرفته است.

اخالق محمدیان ســه شــنبه 21 دی در دیدار 
با اعضای کلینیک کســب و کار این شرکت در 
محل سالن اجتماعات مرکز خدمات فناوری و 
کسب و کار شهرکهای صنعتی اهواز، اظهار کرد: 
خوشبختانه مشاوران ماهری با کلینیک کسب 
و کار همکاری دارند و خدمات مناسبی در زمینه 
های بازاریابی و بازرگانی، توسعه نظام مدیریت، 
عارضه یابی، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، 
آماده ســازی بنگاه ها بــرای ورود به صنعت، 
توســعه محصول و فناوری، فناوری اطالعات، 
حقوقی و تامین مواد اولیه به واحدهای صنعتی 

دارای چالش، ارائه نموده اند.محمدیان با اشاره 
به عملکرد این کلینیک در ســال جاری، بیان 
کرد: تاکنون مشــاوران کلینیک کسب و کار از 
11 واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی 
شماره 2 اهواز و اندیکا، بصورت میدانی بازدید 
نموده و برای بهبود موانع و چالش های موجود، 
با صاحبان صنایع مذکور به توافق رســیده اند.

وی تعداد پروژه های در حال اجرا برای بهبود 
دهی عارضه های شناســایی شده را 1۷ پروژه 
اعالم نمود و افزود: حمایت های مالی توســط 
شــرکت شــهرکهای صنعتی خوزســتان به 

قراردادهای مشاورین کلینیک کسب و کار که 
خدمات مشــاوره ای بــه منظور عارضه یابی و 
بهبود کســب و کار به واحدهای صنعتی ارائه 
می دهند صورت می گیرد، این ظرفیتی است 
که صاحبان صنایع چنانچه از آن به نحو مطلوبی 
بهره مند شــوند به ارتقای بهره وری و کیفیت 
عملکرد آنها خواهد انجامید.در ادامه مشاوران و 
صاحبان صنایع به ارائه دیدگاه ها و درخواست 
های خود پرداختند و از اعضای کلینیک کسب 
و کار شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان نیز 

تجلیل بعمل آمد.

گرفت؛ توسط معاون وزیر نفت صورت 

بررسی موضوعات حوزه منابع انسانی شرکت گاز استان خراسان رضوی 
خراسان رضوی / گروه استان ها: مهدی 
علی مددی معاون وزیر نفت در توســعه 
مدیریت و منابع انســانی طی ســفری 
دو روزه بــه خراســان رضــوی، فرصت 
ها، مســائل و مشــکالت حــوزه منابع 
انســانی بخش های رسمی، قراردادی و 
پیمانکاری شــرکت گاز خراسان رضوی 
و دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت در 
این استان را بررسی کرد.حسن افتخاری 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان در این 
جلســات گزارشــی از آخرین وضعیت 
منابع انســانی، نیروهای شاغل در بخش 
های مختلــف و ظرفیت ها و توانمندی 
کارکنان را ارائه کرد.وی با تشکر از نگاه 
ارزشــمند و همراه با تکریم وزیر نفت و 
معاون وزیر در توســعه مدیریت و منابع 
انسانی وزارت نفت به حوزه سرمایه های 
انســانی، کارکنان شرکت گاز خراسان 
رضــوی را نیروهایی متعهد، متخصص و 
بــا ایمان معرفی کرد و افزود: در ســایه 
همــت و تــالش کارکنان در بخش های 
رسمی، قراردادی و پیمانکاری اقدامات 
بســیار خوبی در حوزه خدمت رســانی 
گســترده در اســتان خراســان رضوی 
صورت پذیرفته است.حســن افتخاری 
گفت: بیشــترین عملکرد در حوزه های 
گازرسانی به خانوار روستایی و واحدهای 
تولیدی و صنعتی، انتخاب شــرکت گاز 

خراســان رضوی بعنوان دســتگاه برتر 
عمرانی ســال 13۹۹ اســتان و کسب 
باالتریــن رتبه حوزه ســالمت اداری در 
بین شــرکت های گاز اســتانی بخشی 
از ایــن دســتاوردها مــی باشــد.وی با 
قدردانــی از نگاه جدید حاکم بر وزارت 
نفت در حوزه منابع انسانی، سمت های 
بالتصــدی، تســریع در تبدیل وضعیت 
کارکنان مشمول ایثارگری، اضافه کردن 
افراد جامانده در ســامانه ساپنا، تعدیل 

مدرک، همســانی رتبه کارکنان با رتبه 
هــای ســازمانی و در نتیجه عدم امکان 
ارتقاء کارکنان و معیشــت کارکنان را از 
موضوعاتی دانست که نیازمند توجه ویژه 
مدیریت منابع انسانی وزارت نفت است.

نیروی متعهد موجب پیشرفت و 
تعالی سازمان می شود

معاون وزیر نفت در توســعه مدیریت و 
ســرمایه انســانی هم ضمن قدردانی از 

تالش های شبانه روزی کارکنان صنعت 
گاز بــرای گرمابخشــی به منازل مردم، 
نیروی انســانی جذب شــده در صنعت 
نفت را عاشــق دانســت و گفت: تحمل 
ســختی ها و دشواری های صنعت نفت 
و گاز تنها با عشــق امکان پذیر است.وی 
افزود: اســتفاده از نیروی متعهد و دارای 
شــاخصه های الزم قطعا در پیشــرفت، 
ارتقاء و تعالی سازمان موثر خواهد بود و 
باید به این باور برسیم که حفظ سرمایه 

های صنعــت نفت تنها از طریق نیروی 
انسانی شاداب اتفاق می افتد.

گاز  کارکنان شرکت  دیدار نمایندگان 
خراسان رضوی با معاون وزیر نفت

نمایندگان کارکنان نیروهای رســمی، 
قــراردادی و پیمانــکاری شــرکت گاز 
خراســان رضوی نیز شامگاه چهارشنبه 
22 دی ماه 1400 در نشســت صمیمی 
معاون وزیر نفت در توســعه مدیریت و 
ســرمایه انســانی با کارکنان در منطقه 
عملیاتــی خانگیران ســرخس حاضر 
شــدند و بــه بیان دیدگاه هــا و انتقال 
نظــرات کارکنــان پرداختند.ارتقــای 
شــغلی کارکنان رســمی، تســریع در 
تبدیــل وضعیــت ایثــارگان، پرداخت 
هوشمند، نظارت بر عملکرد پیمانکاران 
و ارتقای معیشت کارکنان پیمانکاری از 
موضوعات مطرح شده نمایندگان در این 
نشست بود.یادآور می شود؛ مدیران کل 
حوزه ستادی معاونت توسعه مدیریت و 
منابع انســانی وزارت نفت، مدیر توسعه 
منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران و دیگر 
مدیران توســعه منابع انسانی شرکتهای 
اصلــی وزارت نفت مهدی علی مددی را 
در این ســفر دو روزه به مشــهد مقدس 
و منطقه عملیاتــی خانگیران همراهی 

کردند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

شهردار اصفهان اظهار کرد:

 برگزاری جلسات همفکری
کیفی محالت با هدف ارتقای 

اصفهان / گروه اســتان ها: علی قاسم زاده شهردار 
اصفهــان گفت: با توجه بــه بارندگی های اخیر، 
پاکبانان در سطح شهر مشغول فعالیت و برطرف 
کردن آبگرفتگی های جزئی هســتند.وی با بیان 
اینکــه طبق آخریــن گزارش ها، آب گرفتگی که 
مانع از تردد شــهروندان در ســطح شهر باشد را 
نداریم، افزود: با توجه به شناسایی نقاط و برطرف 
کردن مشــکالت بارندگــی قبلی، در حال حاضر 
شــهروندان بدون هیچ مانعی در شهر رفت و آمد 
دارند.شــهردار اصفهان از شهروندان درخواست 
کرد: چنانچه در معابر اصلی یا فرعی شهر مواردی 
از آب گرفتگی مشاهده کردند، مراتب را از طریق 
تماس با سامانه 13۷ اعالم و شهرداری را در جریان 
قرار دهند تا اکیپ های رفع آب گرفتگی در محل 
حاضر شوند.وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای 
مدیریت شــهری محله محوری است، گفت: این 
روزها تیم های مدیریتی شــهرداری در محالت با 
مردم جلســات همفکری و برنامه ریزی به منظور 
ارتقای کیفی محالت برگزار می کنند.قاســم زاده 
ادامــه داد: در بودجه 1401 شــهرداری اصفهان 
تعدادی از محالت شــهر که شهروندان ساکن در 
آن به لحاظ معابر یا برخی مشکالت شهری شرایط 
سخت تری دارند، در اولویت کاری شهرداری قرار 
می گیرند لذا شهروندان چنانچه نکاتی در ارتباط 
با محله خود دارند می توانند از طریق سامانه های 

شهرداری ما را در جریان قرار دهند.

در شرکت ملی حفاری ایران صورت گرفت؛ 

 برگزاری نشست هم اندیشی 
کارفرمایی و آموزش  با تشکل های 

رابطین بیمه ای
خوزستان / گروه استان ها: نشست هم اندیشی با 
تشکل های کارفرمایی و آموزش رابطین بیمه ای 
با هدف بررسی و رفع مشکالت بیمه ای کارکنان 
شــرکت ملی حفاری ایران در این شرکت برگزار 
شــد.این نشســت با حضور سید محمد مرعشی 
مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان ، معاون 
و چند تن از مســئوالن این اداره کل، مدیر منابع 
انســانی و  مشــاور مدیرعامل شرکت،  تعدادی از 
پیمانکاران نیروی انسانی و خدمات غذایی و رئیس 
هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان 
شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی 
کشور، در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی ملی 
حفــاری در اهواز برگزار شــد.رئیس امور دعاوی 
شــرکت ملی حفاری در حاشــیه این نشست در 
ارتباط با هدف از تشکیل این جلسه توضیح داد: 
با  توجه به مشکالت بیمه ای و پیگیری های مکرر 
برای رفع آنها و در راستای تعامل و همکاری ، امور 
حقوقی و پیمان های شــرکت با هدف کم کردن 
دغدغه کارکنان و آشــنایی رابطین بیمه سازمان 
تامین اجتماعی، پی جوی برگزاری این نشســت 
گردید.محمــود ممبینی گفت: در این نشســت 
پس از بحث و بررســی مشــکالت و تبادل نظر در 
جهت رفع آنها  و طرح پرســش و پاســخ از سوی 
حاضران، مقرر شــد ظرف یک ماه آینده از طرف 
تامین اجتماعی استان کمیته ای اختصاصی برای 
پیگیری مسائل بیمه ای شرکت ملی حفاری ایران 
تشــکیل و ضمن هم افزایی، راهکارهای مناسب 

برای رفع اشکاالت تبیین گردد.

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان گلستان خبر داد؛

کشــف 97 کیلوگرم مواد مخدر طی 
2 عملیات در اســتان گلستان 

گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس پلیس مبارزه 
بــا مواد مخدر گلســتان از افزایش 15 درصدی 
کشــف مواد مخدر در استان خبرداد و گفت: روز 
چهارشــنبه در دو عملیات پلیســی ۹۷ کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک در گلستان کشف 
شــد. ســرهنگ مجید زائری اظهارکرد: ماموران 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان با اشــراف 
اطالعاتی موفق شــدند دو نفر از سوداگران مرگ 
را در شهرســتان گرگان شناســایی کنند.رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: پس از 
هماهنگی با مراجع قضائی در بازرســی از منزل 
متهم 54 کیلوگرم شیشــه که از مرزهای شرقی 
وارد کشــور شــده بود، کشف شد.وی با اشاره به 
دستگیری دو متهم و توقیف دو دستگاه سواری در 
این عملیات، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده 
به مراجع قضائی معرفی شــدند.زائری همچنین 
بیان کرد: در عملیات دیگر افرادی که قصد ورود 
مواد مخدر از اســتان های مرکزی به گلســتان را 
داشتند در گرگان دستگیر و 43 کیلو و 500 گرم 
مواد مخدر از نوع تریاک از آنها کشف شد.رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر گلســتان ادامه داد: از 
ابتدای امســال تاکنــون 10 تن و ۸00 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در اســتان کشف و ضبط شد که 
این آمار در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 15 

درصد بیشتر شده است.

توسط مدیران شرکت توزیع برق استان 
سمنان انجام شد؛

کمیته های  عضویت در 
کشور تخصصی صنعت برق 

ســمنان / گروه اســتان ها: مدیــران دفاتر 
ایمنــی و بــازار برق شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان سمنان به عضویت کمیته های 
تخصصی شــرکت توانیــر و انجمن صنفی 
کارفرمایی شــرکت های توزیع نیروی برق 
کشــور درآمدند.در ابالغی از سوی غالمعلی 
رخشــانی مهــر، معــاون هماهنگی توزیع 
شــرکت توانیــر، پروانــه آزادی فرد ، مدیر 
بازار برق شــرکت توزیع برق استان سمنان 
به عنوان مســئول کارگروه پنج منطقه ای 
پایــش راهبردی بازار بــرق تعیین گردیده 
تــا با هماهنگــی دبیرخانه کمیته راهبردی 
پایش، نســبت به بررســی و رصد عملکرد 
شــرکت های توزیع در بورس و پیش بینی 
نیاز مصرف طبق شــرح وظایف محوله اقدام 
نموده و نتایج عملکرد را به کارگروه راهبردی 
پایش گزارش نماید.همچنین طی ابالغ علی 
حیدری تفرشی، مدیر اجرایی انجمن صنفی 
کارفرمایی شــرکت های توزیع برق کشور، 
حسین مهراندیش، مدیر دفتر ایمنی شرکت 
توزیع برق استان به مدت دو سال به عنوان 
عضو اصلی کمیته حفاظت فنی و بهداشــت 
کار انجمن صنفی منصوب شده تا به منظور 
کار کارشناســی و ارائه راهکار برای تصمیم 
گیری در ســتاد صنعت برق کشور همکاری 

نماید.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
کید کرد؛ و جمهوری آذربایجان تا

لزوم تمرکز بر توسعه روابط با 
بازار بزرگ منطقه قفقاز 

حســین پیرمــوذن در نشســت بررســی 
همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری ایران 
با کشــورهای حــوزه قفقاز و فدراســیون 
روســیه، این منطقه را بازار بزرگ اقتصادی 
ایران دانســت و بر لزوم تمرکز بر آن تاکید 
کرد. رئیس اتاق مشــترک ایران و جمهوری 
آذربایجــان  گفت: یکی از اولویت های اصلی 
سیاســت خارجی ایران، تقویت و توســعه 
روابط با کشــورهای همسایه بوده، همچنان 
کــه امروز شــاهد نگاه ویــژه دولت ایران به 
ارتباط با همســایگان هستیم. در این میان 
کشــورهای حوزه قفقــاز از اهمیت ویژه ای 
برای ایران برخوردار است.حسین پیرموذن 
در نشســت بررسی همکاری های اقتصادی 
و تجاری ایران با کشــورهای حوزه قفقاز و 
فدراســیون روســیه، تصریح کرد: در میان 
همســایگان شمالی، جمهوری آذربایجان با 
وجود 3۷0 کیلومتر مرز مشــترک با ایران 
و با توجه به اشــتراکات سیاســی و فرهنگی 
فــراوان با ایران، شــرایط مســاعدی برای 
همــکاری پایدار دوجانبــه دارد که موجب 
تقویت و رشــد اقتصادی دو کشــور خواهد 
شــد.پیرموذن ادامــه داد: مجمــوع حجم 
تجارت دو کشــور در 11 ماهه نخست سال 
جاری میــالدی 3۹0 میلیون دالر بوده که 
سهم صادرات ایران 351 میلیون دالر و سهم 
واردات ایــران از آذربایجان 3۹ میلیون دالر 
و تراز تجاری دو کشور 312 میلیون دالر به 
نفع ایران می باشــد.وی افزود: ایران در بین 
شــرکای تجاری آذربایجان جایگاه سوم را 
به خود اختصاص داده و در بین کشــورهای 
تامین کننده آذربایجان رتبه هشتم را دارد.
پیرموذن خاطرنشان کرد: عمده ترین منابع 
درآمدی جمهوری آذربایجان بعد از نفت و گاز، 
موقعیت ترانزیتی آن بوده که بخش عمده ای 
از آن در مسیر کریدور شمال-جنوب به ایران 
گره خورده است. خوشبختانه در مسیرهای 
ترانزیــت و صادرات و گــذرگاه های 4گانه 
رسمی بین دو کشور هیچ محدودیتی ایجاد 
نشــده بلکه شاهد افزایش ترانزیت نسبت به 
ســال های گذشــته از گذرگاه های آستارا و 
بیله ســوار هستیم، همچنین صادرات ایران 
به آذربایجان نسبت به سال 2020 افزایش 
33 درصــدی را نشــان میدهد.رئیس اتاق 
مشــترک ایران و آذربایجان در ادامه ضمن 
تقدیر از تالش های سفیر ایران در باکو گفت 
در آینده نزدیک شاهد افزایش همکاری های 
سیاســی، فرهنگــی، اقتصادی و تجاری دو 

کشور خواهیم بود.

استانها ۶

در آیین نکوداشت سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

کشور حاصل 56 سال تجربه ذوب آهن اصفهان است 40 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد 
اصفهان / گروه استان ها: آیین نکوداشت پنجاه و ششمین سالروز 
تاسیس ذوب آهن اصفهان با شعار) 56 سال افتخار،50 سال تولید( 
بــا حضور حمزه وکیلــی عضو هیأت مدیره هلدینگ صدرتامین، 
منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، محمدیاســر 
طیــب نیا مدیرعامــل مجتمع فوالد مبارکه، آیت ا... رهبر رییس 
دفتر هماهنگی تبلیغات اســالمی شرکت، و جمعی از پیشگامان 

و مسئولین ذوب آهن اصفهان در تاالر آهن برگزار شد.
منصوریزدی زاده ضمن تبریک پنجاه و ششمین سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان و گرامیداشــت شــهدای این مجتمع بزرگ 
صنعتــی و بنیانگــذاران آن گفت: ذوب آهن اصفهان قابلیت ها و 
توانمندی های بســیار باالیی دارد و انشــاا... با تامین نهاده های 

تولید به جایگاه واقعی دست می یابد.
این مقام مسئول در خصوص پروژه های در حال اجرای این شرکت 
خاطر نشان کرد: در حوزه آب، اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه 
پســاب به صورت BOT توســط شــرکت مپنا در حال اجرا است، 
پروژه اکسیژن پلنت با ظرفیت 25 هزار نرمال متر مکعب با بهبود 
شرایط در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد،کوره 
پاتیلی LF در جهت باالنس نســبی تولید فوالد و چدن در حال 

اجراست که امیدواریم در مسیر تسریع قرار بگیرد بنابراین چشم 
انداز خوبی برای ذوب آهن اصفهان متصور هستیم.

یزدی زاده اظهار داشت: تامین مواد اولیه چالشی است که گریبانگر 
صنایع فوالدی کشــور شده اســت و امیدواریم مسئولین وزارت 
صمت در این زمینه تصمیم جدی بگیرند تا نرخ تولید فوالد کشور 
دچار آسیب نشود و در ذوب آهن اصفهان تولید محصوالت دارای 
ارزش افزوده باال مانند ریل با کمترین محدودیت به ثمر بنشیند.

بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق ذوب آهن اصفهان و رییس انجمن 
تولید کنندگان فوالد ایران نیز ضمن تبریک سالروز تاسیس ذوب 
آهــن و همچنیــن بهره برداری از مجتمع فوالد مبارکه گفت: هم 
اکنون تولید فوالد ایران حدود 30 میلیون تن است در حالی که 
ظرفیت نصب شــده آماده به کار آن باالی 40 میلیون تن اســت 
که البته برخی از آنها جدیداً راه اندازی شده و تعدادی هم درگیر 

لجستیک و تامین مواد اولیه هستند. 
متاســفانه در تابســتان ســال جاری قطعی برق هم به عنوان یک 
چالش دیگر، تولید فوالد کشور را تحت تاثیر قرار داد و در زمستان 
هم قطعی گاز را شــاهد هســتیم.وی افزود: ذوب آهن اصفهان به 
نوعی در ایجاد این ظرفیت تولید نقش آفرین بوده است و توسعه 
صنعت فوالد کشور از مسیر ذوب آهن اصفهان محقق شده است 
که اشــتغالزایی تنها یک مورد از دســتاوردهای آن به شــمار می 
رود. رییــس انجمــن تولید کنندگان فوالد ایران بیان کرد: تولید 
فــوالد در خــارج از فنس کارخانه بــرای ذوب آهن اصفهان باید 
مــورد توجه قــرار گیرد تا بتواند از انرژی های مختلف مانند آب، 
مواد اولیه و... بهره مند شود و سبد تولید محصوالت دارای ارزش 

افزوده باال را گسترش دهد.

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها: با هدف ایجاد نشاط و سالمت و همچنین بهره مندی کارکنان گاز گلستان ازفضای 
طبیعتی ، زیبا و جنگلی  شهرســتان گرگان  ،گروه کوهنوردی گازگلســتان به ارتفاعات شمســک روســتای 
توریســتی زیارت صعود کردند. در این راســتا ، هیئت کوهنوردی گازگلســتان پس از دعوت از دوســتداران  
کوهنوردی وتشکیل اکیپی از عالقه مندان ،مسیرکوهستانی وجذاب ارتفاعات روستای زیارت در مرکز استان 
را طی نمودند.دراین برنامه ، کارکنان بسیجی گازگلستان پس از طی مسیری بیش از 6 کیلومتر و قرار گرفتن 

درارتفاع 444 متری دشت شمسک ،  ازفضای باطراوت و زیبای منطقه  بهره مند شدند

با هدف ایجاد نشاط و سالمت انجام شد؛

گلستان گاز استان  کوهنوردان شرکت   صعود 
گرگان به ارتفاعات شمسک 

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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كوتاه از آموزش

فرار تصادفی از امیکرون دیگر فایده ندارد؛

میکرون« جان گرفت؛ زنگ تفریح تمام شد
ُ
»ا

اواخــر آذر ماه 1400 بود که ســویه جدید 
کرونا با نام اُمیکرون که در برخی کشــورها 
تاخــت و تازش را آغاز کــرده بود، در ایران 
هم شناسایی شد؛ سویه ای که تصور می شد 
آرام و خفیف باشــد و همین تصور موجب 
شد تا عده ای رعایت پروتکل های ضدکرونا 
و حتی اســتفاده از ماســک را کنار بگذارند. 
علی رغم خوش بینی  عمومی به اُمیکرون، اما 
کارشناسان حوزه سالمت و ویروس شناسان 
از همان ابتدا نســبت به عدم عادی انگاری و 
جدی گرفتن واریانت جدید، هشــدار داده 
و بر ضــرورت تداوم رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، تکمیل واکسیناسیون و تزریق دز 
سوم واکسن و حتی اعمال محدودیت هایی 
ماننــد محدودیت در بازگشــایی ها و...، به 
منظور جلوگیری از گســترش اُمیکرون در 
کشور تاکید کردند. حاال گویا خطر بروز موج 
اُمیکرونی کرونا در کشور نزدیک تر شده است؛ 
به طوری که محمد هاشمی_سرپرست مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در صفحه توییترش از افزایش فزاینده موارد 
اُمیکرون در کشــور خبر داد و اعالم کرد که 
»آمــار مبتالیان به  امیکرون به 1162 مورد 
رســیده است«. وی همچنین اعالم کرد که 
»متاســفانه در هر یک از شــهرهای تبریز، 
یزد و شــهرکرد شــاهد یک فوتی به دلیل 
اُمیکــرون بوده ایــم و یک مورد بد حال هم 
در اهــواز وجــود دارد«.  در عین حال معاون 
درمان وزارت بهداشت نیزدر روزهای گذشته 
در جدیدتریــن اظهارات خود با بیان اینکه 
تعداد تست های مثبت »امیکرون« افزایش 
یافته، اعالم کرد که زنگ خطر امیکرون در 
کشــور به صدا در آمده و از همین رو نیز بر 
لــزوم آماده بــاش مراکز درمانی تاکید کرد. 
بنابراین اکنون با این شرایط، بیم آن می رود 
که خوش کامی روزهای اخیر که ناشــی از 
کاهــش مرگ های کرونایی به زیر 20 مورد 
بود، مجددا به تلخ کامی تابستان و پاییز بدل 
شده و جان صدها هموطن را با خطر مواجه 

کند.

شانس تصادفی ایرانی ها
در این زمینه دکتر حسین کرمانپور،  مدیر 
اورژانس بیمارســتان سینا تهران درباره 
وضعیت کرونا در کشــور و افزایش موارد 
ابتال به ســویه اُمیکرون، اظهار کرد: یک 
شــانس خوب به صورت تصادفی شــامل 
مــا ایرانی هــا شــد و آن اینکه اوج تزریق 
واکســن مان، علی رغــم محدودیت های 
چند ماه اول، دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که 
پایان موج دلتا بود و میزان واکسیناسیون 
بــاال رفــت. وی افزود: بر این اســاس در 
طول ســه تا چهار ماه گذشته اوج تزریق 
واکســن مان بود، به طوری که آنتی بادی 
تمام ایرانی ها علیه کرونا به خصوص از آذر 
ماه به بعد به واسطه واکسیناسیون افزایش 
یافــت. بر همین اســاس اوج آنتی بادی و 
مقاومت بدن علیه اُمیکرون در کشــور، با 
مــوج اُمیکرون در اروپا و آمریکا مصادف 
شد. در حالی که در آمریکا و اروپا اُمیکرون 
زمانــی اوج گرفت که میــزان آنتی بادی 
 دز دوم مــردم آن مناطــق بــه حداقــل 

خودش رسیده بود.

کسن   پاسخ دهی به وا
بعد از 3 ماه افول می کند 

کرمــان پور با بیــان اینکه در این زمان ما 
ایرانی ها به صورت کامال تصادفی به نفع مان 
شــد و این نفع را نباید خراب کنیم، تاکید 
کرد: در کشــور ما واکنش طبیعی بدن به 
واکســن ها دقیقا با موج اُمیکرون مصادف 
شــد و ما به اُمیکرون خوب جواب دادیم و 
گرفتاری و میزان بیماری مان پایین تر بود، 
اما باید توجه کرد که آنچه در واکســن به 
صورت  علمی ثابت شــده است، این است 
که میزان پاســخ بدن به همه واکسن ها از 
ماه سوم و چهارم افول پیدا می کند. بر این 
اساس بهترین کار این است که دز سوم یا 
بوستر را تزریق کنیم که سطح آنتی بادی که 
اکنون باالست و منجر به کنترل اُمیکرون 
شده، در کشور افول نکند. این بزرگ ترین 
و مهم ترین کاری است که ایرانی ها دارند و 
می توانند به تداوم شانس شان کمک کنند، 
اما اگر این اتفاق نیفتد؛ به طوری که از یک 
ســو  مردم واکسن دز سوم را تزریق نکرده 
و واکسیناسیون شــان را تکمیــل نکنند و 

از ســوی دیگــر پروتکل ها را همانطور که 
می بینیــم، رعایت نکنند، دچار مشــکل 

خواهیم شد.

نوروز 1401؛ بهترین یا بدترین؟
کرمــان پــور در ادامه اظهــار کرد: اکنون 
اکثر بیمارانی که مراجعه می کنند، عمدتا 
پروتکل هــا را رعایــت نمی کنند یا اعالم 
می کنند حاال که بیماری مهار شد، واکسن 
تزریق نمی کنند. مســلم بدانید اینکه فکر 
می کردیــم نــوروز 1401 یکی از بهترین 
نوروزها بعد از دو تا سه سال گذشته است، 
امــا در صورت ادامه این شــرایط، بدترین 
نوروز خواهد شد. اوج اُمیکرون یا هر سوش 
جدیــدی، می تواند در زمانی در ایران اوج 
بگیرد که آنتی بادی های بدن در حال افول 
است. آن زمان گرفتاری شدیدی خواهیم 

داشت.

افزایش آمار کرونا و احتمال تکرار 
تلخ کامی ها

وی گفــت: در حــال حاضر  آمــار کرونا با 

یک شــیب مالیم در حال اوج گیری است 
و اگــر ایــن شــیب آرام آرام افزایش یابد، 
تکرار تلخی های که در گذشــته داشتیم را 
شــاهد خواهیم بود. نکته دیگر این اســت 
که هنوز از این تلخی ها چندان نگذشــته 
کــه یادمان برود. از مرگ های ســه رقمی 
و دیــدن پارچه های ســیاه در هر کوچه و 
خیابان، بیش از ســه تا چهار ماه نگذشــته 
است. این تلخی چگونه به اینجا رسیده که 
مرگ های ناشــی از کرونا در کشــور به زیر 
20 و 30 رسیده است؟. این شرایط تداوم 
نمی یابد، مگر اینکه هم دولت در این مرحله 
سخت بگیرد و هم مردم همراه باشند. اصل 
و مهم این اســت که  خودمان به خودمان 
رحم کنیم و پروتکل های هایی مانند عدم 
حضور در تجمعات، شســتن دســت ها، 
اســتفاده از ماســک و  ... را کنار نگذاریم. 
همچنان ارزان تریــن، بی خطرترین و در 
دســترس ترین امکانی کــه مانع انتقال و 

ابتالی کرونا می شود، همین موارد است.

گر... زنگ تفریحی که تمام می شود، ا
کرمان پور گفت: باید توجه کرد که در اواخر 
آذر و دی مــاه 1400، بــرای همه ما مردم 
ایران اعم از کادر درمان و سایر مردم، زنگ 
تفریحــی بود. باید این زنگ تفریح را حفظ 
کــرده و به زندگــی از نو بدل کنیم، اگر آن 
را بــه مردگــی از نو بــدل کنیم، از هوش و 
ذکاوت مردم ایران به دور است.امیدواریم که 
موج های سرکوب گر کرونا،  در ساحل نوروز 
1401 آرام  شوند و مردم می توانند آرام آرام 
زندگی طبیعی خودشان را شروع کنند، اما 
این موضوع منوط به این است که خودمان 
این موج را شروع نکنیم.وی در پایان تاکید 
کرد: از روزهای گذشته مرگ اُمیکرونی هم 
در کشور آغاز شده و این زنگ خطری جدی 
اســت و تلفات داشــتن از اُمیکرون که جزو 
آرام ترین کروناهاســت، بسیار جدی است. 
مردم طی این دو ســه سال زجر کشیدند و 
نباید با سهل انگاری این زجر را تلخ تر کنیم.

7جامعه
همزمان با از سرگیری آموزش حضوری؛

شرایط میهمانی و 
تحصیل در محل سکونت 

دانشجویان تسهیل می شود
معاون سازمان امور دانشجویان با اشاره 
به تســهیالت سازمان امور دانشجویان 
برای دانشــگاه ها بــا توجه به حضوری 
شــدن آمــوزش از تــرم بهمــن ماه، 
گفت: ســازمان امور دانشجویان نقش 
سیاســتگذاری، حمایــت و نظارت بر 
دانشــگاه ها را دارد.بر همین اساس به 
دانشــگاه ها توصیه کرده ایم با توجه به 
نقــش و اهمیت جدی مراکز مشــاوره 
و بهداشــت دانشگاه ها در دوران کرونا، 
در دوران از سرگیری آموزش حضوری 
نیــز نقش این مراکز پررنگ تر شــده و 
آنهــا را فعال تر کننــد.اردوان ارژنگ 
افزود: همچنین از رؤســای دانشگاه ها 
شــوراهای  کرده ایــم  درخواســت 
صنفی دانشــجویی را فعــال کنند به 
بخشنامه های معاونت آموزشی وزارت 
علوم که در زمان کرونا برای تســهیل 
آموزش دانشــجویان صادر شد، توجه 
کرده تا با عمل به این بخشنامه ها دیگر 
نیازی به طرح پرونده های دانشجویان 
در کمیسیون های موارد خاص نباشد.
وی افزود: در بخشــنامه های صادره از 
ســوی معاونت آموزشــی بر تسهیل و 
آسان گرفتن میهمان بودن دانشجویان 
تاکید شــده اســت.وی افزود: اگر این 
امــکان فراهم شــود که دانشــجویان 
در شــهر محل ســکونت خود به ادامه 
تحصیل بپردازند بسیاری از مشکالت 
از ســرگیری آمــوزش حضــوری نیز 
حــل خواهد شــد.ارژنگ ادامه داد: در 
بخشنامه تسهیل آموزش دانشجویان 
کــه از طرف معاونت آموزشــی وزارت 
علوم صادر شــده اســت؛ دانشجویان 
در شــرایط کرونا می توانند تا ســه ترم 
بدون احتســاب در سنوات از مرخصی 
استفاده کنند که انجام همین یکی دو 
مورد از بخشــنامه بسیاری از مشکالت 

دانشجویان را حل خواهد کرد.
 

وزیر آموزش و پرورش:

 حضور دانش آموزان 
در مدارس اجباری نیســت

وزیــر آموزش و پــرورش گفت: حضور 
دانش آموزان در مدارس اجباری نیست، 
اما مدارس باید با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی باز باشند.یوسف نوری گفت: 
همــکاران ما می توانند دانش آموزان را 
گروه بنــدی کرده و از فضا های جانبی 
اســتفاده کنند.۹4 درصــد معلمان و 
دانــش آمــوزان دوز اول و حــدود ۷5 
درصد دوز دوم واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند. مدارس روســتایی و حاشــیه 
شــهر ها همگی باز هستند اما در برخی 
کالنشــهر ها و مراکز استان ها هنوز این 
اتفاق به صورت کامل نیفتاده اســت.به 
گفته وزیر آموزش و پرورش در سال های 
۹3 و ۹۸ اقداماتی در جهت ترمیم حقوق 
معلم ها انجام شد، اما نظام مند نبود. در 
ســال 13۹۹ الیحه ای در راستای رتبه 
بندی معلمان به مجلس داده شــد. این 
موضــوع اخیرا در مجلــس به تصویب 
رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده 

است.

نرخ شیوع مصرف »الکل« 
در کشــور اعالم شد

معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان 
امــور اجتماعی در دومیــن همایش 
ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از 
دیدگاه اســالم، درباره وضعیت مصرف 
الکل در کشــور اظهار کــرد: درحالی 
بایــد بــه مصرف الکل توجــه کرد که 
رســانه های ما به هیچ عنوان جسارت 
پرداختن به تغییر نگرش مردم نســبت 
به الکل را ندارند.تقی رســتم وندی با 
بیان اینکه ســازمان بهداشت جهانی 
مصــرف صفر الــکل را توصیه می کند، 
تاکیــد کرد که باید نســبت به مصرف 
الکل در کشــور توجه کرد.وی با اشاره 
به وضعیت اعتیاد در کشــور، از اعتیاد 
به عنوان بحث »مرگ« و »زندگی« یاد 
و تصریح کرد: ســالیانه بین 50 تا 60 
هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات 
جان خود را از دست می دهند، لذا باید 
فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف 
دخانیات در کشور شود.به گفته رستم 
ونــدی، نگــرش 2۷ درصــد مردم به 

مصرف مواد مخدر، مثبت است. 

جزئیات ارائه 18 خدمت 
دفاتر اسناد رسمی چیست؟

اواخــر شــهریور مــاه امســال بود که 
غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه 
قضائیه ضمــن تاکید بر اینکه خدمات 
قضائی باید ارزان دســت مردم برســد، 
گفــت: تحول و تعالــی در قوه قضائیه 
بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه بی توجهی 
به دولت الکترونیک و هوشمندســازی 
دســتگاه های حاکمیتی موجب کندی 
در روند خدمات رســانی به مردم و بروز 
نارضایتی آنها می شود، تأکید کرد: نه تنها 
در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت 
هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در 
آینده با مشکالت مواجه می شویم.وی با 
اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش 
اطاله دادرسی متذکر شد: هرچه بیشتر 
در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی 
فرآیندهــا و کاهش خطاها گام برداریم 
به توفیقات بیشــتری در کاهش اطاله 
دادرســی دســت می یابیم.پس از این 
تذکــر رئیس قوه قضائیــه در رابطه با 
هوشــمند سازی خدمات و فرایندهای 
قضائی، موضوع آغاز هوشــمند سازی 
فرایندهــای قضائی در قــوه قضائیه به 
صورت پایلوت مطرح و 34 فرایند ثبتی 
هوشــمند سازی و به نوعی الکترونیک 
شد.در این راستا، امکان مشاهده امالک 
اســناد وقایع ازدواج و طالق شرکت ها 
و مؤسســات بــه ثبــت رســیده برای 
اشــخاص با احراز هویت الکترونیک از 
طریق درگاه ثبت من، پاســخ خودکار 
به اســتعالم دفاتر اســناد رسمی برای 
امــالک دارای دفتر امالک الکترونیک، 
ثبت خودکار خالصه معامالت ارســالی 
از ســوی دفاتر اســناد رسمی در دفتر 
امــالک الکترونیــک، راه اندازی امکان 
ارســال و دریافــت مکاتبــات مکانیزه 
بــا مراجع قضائی ســازمان امور اراضی 
و حــذف گــردش فیزیکــی مکاتبات، 
آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی در 
واحدهای ادارات ثبت اســناد و امالک 
کشــور، ابــالغ الکترونیک ابالغیه های 
اجرای اســناد رسمی به حساب کاربری 
ثنای متقاضیان، امکان شناسایی اموال 
مدیونین برای اجرای ســند رسمی، راه 
انــدازی ابــالغ الکترونیــک و انتخاب 
سیستمی کارشناس ارزیاب پرونده های 
اجرایی اســناد رســمی از طریق درگاه 
یکپارچه خدمــات الکترونیک، صدور 
سند الکترونیک طالق از جمله خدماتی 
به شــمار می رود که الکترونیک شــده 
اســت.ایجاد پرونده الکترونیک و حذف 
پرونده های فیزیکی، راه اندازی خدمات 
الکترونیک ثنا پایه، راه اندازی پرداخت 
الکترونیک هزینه اظهار نامه دفتر ثبت 
تجاری، راه اندازی پرداخت الکترونیک 
حقوق دولتی درخواســت های تأسیس 
در سامانه ثبت شرکت ها مؤسسات غیر 
تجــاری، نوبت دهی آنالین برای مرکز 
مالکیت معنوی، ادارات اجرای اســناد 
رســمی و دریافت نوبــت برای مالقات 
مــردم، امکان حذف تشــکیل پرونده 
فیزیکی از فراینــد دریافت گواهینامه 
مرکــز مالکیــت معنــوی، راه اندازی 
مرکــز پاســخگویی و مدیریت تماس 
در ســازمان، راه اندازی سامانه ارتوفتو 
تصاویر نقشه های ثبتی، امکان رهگیری 
پرونــده وضعیــت پرونده اجرا از طریق 
ســایت سازمان، برقراری سرویس های 
تبادل اطالعات با بیش از 160 سازمان 
و دســتگاه، امکان تصدیق اصالت اسناد 
صادره در دفاتر اســناد رسمی و امکان 
تصویر اصالت اسناد مالکیت دارای دفتر 
امالک الکترونیک از جمله فعالیت های 
هوشمندســازی سازمان ثبت هستند.

همچنیــن 1۸ خدمت ســازمان ثبت 
از جمله درخواســت صدور مهر ســند 
مالکیــت تــک برگی، صدور و ارســال 
الکترونیکی اجراییه ها از دفاتر اســناد 
رســمی بــه واحدهای اجــرا، صدور و 
ارســال الکترونیکــی اجراییــه مهریه 
از دفاتــر ازدواج و طــالق به واحدهای 
اجرا، پذیرش صــدور تقاضای اجراییه 
از طریق دفاتر اســناد، انجام اســتعالم 
مالکیت صنعتی توســط دفاتر اســناد 
رسمی به صورت برخط، انجام استعالم 
امــالک در زمان نقل و انتقال اســناد، 
اســتعالم مفاصا حســاب امور مالیاتی 
در زمان نقل و انتقال اســناد، اســتعالم 
الکترونیک اراضی از ســازمان جنگل ها 
در زمــان نقــل و انتقال اســناد، انجام 
اســتعالم از مفاصا حساب بیمه تأمین 
اجتماعی در زمان نقل و انتقال اســناد 
برای امالک تجاری و ایجاد امکان ثبت 
نام حســاب کاربری ثنا در دفاتر اسناد 
رســمی و دفاتر ازدواج و طالق به دفاتر 

اسناد رسمی واگذار شد.

خبر ویژه

مدیــر کل عملیــات بین المللی و برنامه های بشــر 
دوســتانه جمعیــت هالل احمــر در رابطه با کمک 
اضطراری به اســتان های سیل زده در جنوب کشور 
توسط سازمان های بین المللی، اظهار کرد: صندوق 
پاسخگویی اضطراری)DREF( با درخواست فوری 
جمعیت های ملی برای کمک به آســیب دیدگان از 
ســوانح و بالیا پس از بررســی و بر اســاس سابقه و 
تعامل ســازنده آن جمعیت با فدراسیون بین المللی 

جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر، کمک هایی 
را به طور سریع پرداخت می کند و اکنون این صندوق 
پذیرفته  اســت 500 هزار فرانک ســوئیس را برای 
کمــک بــه 13 هزار و ۷50 نفر از ســیل زدگان در 
اختیــار جمعیــت هالل احمر جمهوری اســالمی 
ایران قرار دهد. حســن اســفندیار در ادامه اظهار 
کــرد: این کمک هــا صرفا در اختیار ســیل زدگان 
دی ماه جاری در جنوب فارس، بلوچســتان، جنوب 

کرمــان و هرمــزگان قرار خواهــد گرفت و تنها در 
قالب کاالهای معیشــتی، امدادی و بهداشتی توزیع 
می شود. مدیر کل عملیات بین المللی و برنامه های 
بشردوستانه جمعیت هالل احمر در ادامه تاکید کرد: 
تعامل نزدیک با ســازمان های بین المللی همچون 
فدراســیون بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر، 
می تواند رســیدگی اضطراری به آســیب دیدگان از 

حوادث طبیعی را تسریع و تقویت کند.

مدیر کل عملیات بین المللی و برنامه های بشردوستانه جمعیت هالل احمر خبر داد؛

اختصاص 500 هزار فرانک سوئیس برای سیل زدگان جنوب ایران

رئیس سازمان نظام پرستاری:

گذاری محاسبه می شود کارانه پرستاران از اول دی بر مبنای قانون تعرفه 
رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری درباره 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اظهار کرد: یکی 
از بحث های مهم در حوزه پرستاری، تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری است، مخالفان خارج از حرفه 
پرستاری گاهی اظهاراتی دارند که تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری کارشناســی نشــده است و 
کارســنجی پیرامون آن نشــده و در رابطه با کای 
پرســتاری و ارزش های نسبی مستنداتی وجود 
ندارد. محمد میرزابیگی  تاکید کرد: تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری به لحاظ قانونی پرمستندترین 

قانون است. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
در سال ۸6 تصویب شده است. در یکی از بندهای 
قانون ارتقای بهره وری در ســال ۸۸ نیز مباحثی 
از این قانون را داشــته ایم، در قانون برنامه ششــم 
و مباحث مرتبط با تعرفه های خدمات ســالمت، 
به قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری اشاره 
شــده است. رئیس کل ســازمان نظام پرستاری 
در ادامه بیان کرد: در ســال قبل و امســال نیز 
فرمایشــات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان را 
بر قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری شاهد 

بودیــم. پیش از آن بحــث تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری به محاق رفته بود و اراده ای برای انجام 
آن وجود نداشت. قانون تعرفه گذاری را به مجلس 
بردیم و قرار اســت در رقابت با نظام پرداخت فی 
فور ســرویس و در نقد و برای تصحیح آن، قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا کنیم. وی 
دربــاره  قانون تعرفه گذاری، تصریح کرد: آنچه با 
وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به جمع بندی 
رســیدیم 4 مرحله اســت. تامین اعتبار قانون به 
اندازه ای که ســه ماه آخر امســال و ســال آینده 

پوشش داده شود که انجام شد و از اول دی ماه، هر 
زمان که کارانه پرســتاران بخواهد پرداخت شود، 
مبتنی بر تعرفه گذاری خدمات پرســتاری است، 
در جایی که اجرا شــده بــا همان روال اجرایی و 
در جاهایی که اجرا نشده بر اساس مشابه سازی، 
ایــن حق به همکاران خواهد رســید. وی گفت: 
پیگیر هســتیم و از زمانی که قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری اجرا شــود مبنای آن را یکم 
دی مــاه در نظــر خواهیم گرفــت و بر مبنای آن 

پرداخت خواهد شد. 

رئیس پلیس راهور پایتخت اعالم کرد؛

برخورد با آمبوالنس های مسافربر
رئیس پلیس راهور پایتخت به تشریح مهم ترین برنامه ها و اقدامات پلیس 
راهور پایتخت پرداخت و با عنوان این مطلب که طرح های نامحســوس 
شــدت بیشــتری به خود گرفته اســت، اظهار داشت: در یک ماه اخیر با 
500 دستگاه خودروی متخلف برخورد شده است.سردار محمد حسین 
حمیدی افزود: خودروهای متخلف، ســرعت باال داشــته و یا حرکات 
نمایشــی انجام داده اند.ســردار محمد حسین حمیدی درباره وضعیت 
تصادفات تهران، گفت: در ۹ ماه سال 1400 بر اساس آمار سازمان پزشکی 
قانونی، مانند دو ســال گذشــته روند کاهشــی جان باختگان تصادفات 
تهران را شــاهد هســتیم البته آمار کاهش جانباختگان چشمگیر نیست 

اما می شود با اقدامات توسط تمام بخش ها تصادفات تا حد چشمگیری 
کاهــش پیــدا کند.وی افزود: در بــازه مذکور 154 عابر پیاده معادل 3۸ 
درصد، 1۹0 موتورســوار و ترک نشــین آن معادل 46 درصد و 6۷ نفر از 
رانندگان یا سرنشینان وسیله نقلیه معادل 16 درصد در سوانح ترافیکی 
تهران جان باختند.حمیدی تصریح کرد: 42 درصد از جانباختگان سوانح 
رانندگــی تهــران در بازه مذکور به دلیل عدم توجه به جلو جان باختند. 
رئیــس پلیــس راهور تهران افزود: 3 میلیون و ۹00 هزار بار خودروهای 
فاقد معاینه فنی در شــهر تهران جریمه شــده اند؛ هزار و 500 دســتگاه 
خودروی دودزا پالک آنها فک و به تعمیرگاه اعزام شــدند؛ هزار و 120 

دستگاه خودرویی که معاینه فنی داشتند ولی در بازرسی بعدی ما برگه 
معاینه فنی آنها ابطال شده است.وی گفت: برخورد با تخلفات دستکاری 
پالک بعد از اینکه محدودیت های شــبانه برداشــته شد کمتر شد اما در 
معابر ورودی طرح ترافیک هنوز این تخلف را شاهد هستیم، و در ۹ ماهه 
اول سال 460 هزار خودرو در این زمینه اعمال قانون شده اند.حمیدی 
ادامه داد: در گذشته یکسری از آمبوالنس های بخش خصوصی بودند که 
مسافرکشی می کردند و به صورت VIP خدمات ارائه می دادند با نظارت 
پلیس این موضوع به شــدت کاهش پیدا کرده و در یک ماه اخیر هیچ 

موردی از تخلفات آمبوالنس ها را نداشته ایم.
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کاخ آپادانای شوش هخامنشی؛ 
 تجسمی ناب از 

هنر و تاریخ ایران

شهرســتان شوش، بواســطه ی آثار و بناهای 
تاریخی برجای مانده از ایران کهن، شــهرتی 
جهانی را از آن خود کرده است. کاخ آپادانا از 
جمله  آثار تاریخی اســت که شکوه و عظمت 
تمــدن و فرهنــگ غنی ایــران را به جهان و 
جهانیان عرضه می سازد. عمارتی کهن که گرد 
تاریخ، قدمتی به شــکوه اقتدار را بر پیکرش 
ارزانی داشته و دهان هر گردشگر و عالقه مند 
به تاریخ بشریت را به تحسین گشوده است. این 
عمارت تاریخی متعلق به دوران هخامنشیان، 
در سال 13۸0 و با شماره ی 3۹۸1 به عنوان 

اثر ملی به ثبت رسیده است.
کاخ آپادانای شــوش، در اســتان خوزستان، 
شهرســتان شوش و در محدوده ی مربوط به 
قلعه ی شوش قرار گرفته است.به نظر می رسد 
که در نزدیکی این بنای تاریخی، مجموعه ای 
به نام کاخ فرانســوی ها که توســط کشــور 
فرانســه ساخته شده است، وجود دارد.اگر از 
اندیمشــک، 40 کیلومتر در جاده ای سرسبز 
و زیبــا رانندگی کنیم، به شــهر »شــوش« 
می رســیم که یکی از کهن ترین شــهرهای 
جهان اســت. حفاری های باستان شناســی 
نشان می دهد که این منطقه در ۹000 سال 
پیش از میالد محل سکونت کشاورزان بوده، 
در 5000 سال پیش از میالد  مردم این مکان  
در قلعــه زندگی می کردند و از 4000 ســال 
پیش، اولین مکان روی زمین است که در آن 

زندگی شهری ایجاد شده است.
شهر شوش که می توان از آن به عنوان یکی از 
قدیمی ترین مناطق مسکونی در ایران یاد کرد، 
دربرگیرنده ی وقایع تاریخی شگرفی از دوران 
حکومت پادشــاهان و امپراتوران ایران کهن، 
همچون  فرمانروایی پادشــاهی هخامنشیان 
اســت. این خطه از کشــور، پاسدار عمارات و 
آثار تاریخی باشــکوه و ارزشــمندی است که 
بیان کننده ی بخشی از هویت و فرهنگ غنی 
سرزمینی اســت بی نظیر که تاریخ شناسان، 
باستان شناســان و مورخــان را بــه تعظیم و 
نکوهش وا داشــته اســت. باستان شناسان 
قدمت این شهرستان را به 4000 سال پیش از 
میالد نسبت می دهند. پیشینه ای که تمدنی 
ناب از ایران کهن را برای آیندگان به ارمغان 
آورده  اســت. به اعتقاد بســیاری از مورخان و 
کارشناسان تاریخی، اولین نشانه های تمدن 
بشــری در شهرستان شــوش، به دهکده ای 
تاریخــی و متعلق به دورانــی بالغ بر ۷000 
سال قبل از میالد مسیح باز می شود و همین 
مســئله یکی از دالیل اهمیت و شــکوه این 
منطقه در کشــور و سراســر جهان به شــمار 
می آید. کاوش گران و باستان شناسان به دلیل 
قدمت و اهمیت تاریخی شــوش، همچنان به 
فعالیت ها و کاوش های خود در جســتجوی 
بخشــی دیگر از تاریخ و فرهنگ گذشــتگان 

این سرزمین، ادامه می دهند.
خوشــبختانه به نظر می رسد که محوطه ی 
تاریخی شــوش در ســال 2015 میالدی و 
در ســی و نهمیــن اجالس کمیته ی میراث 
جهانی ســازمان علمــی، فرهنگی و تربیتی 
سازمان ملل متحد )یونسکو(، به ثبت جهانی 
رســیده اســت. این مجموعه ی تاریخی را 
عماراتــی همچون: کاخ شــائور، کاخ آپادانا، 
دروازه ی شــرقی، هدیش، شــهر پانزدهم، 
روســتای هخامنشی، مسجد جامع شوش و 
مجموعه ی بناهای تاریخی دوران اســالمی، 
قلعــه ی فرانســوی ها و تپه هــای آکروپول 
تشــکیل می دهند. شهرســتان شوش که 
در گذشــته یکــی از مهم ترین مراکز تمدن 
و فرهنگ حکومت های قدرتمند و باشــکوه 
ایران کهن در نظر گرفته می شــد، امروز نیز 
بواســطه ی آثار و عمارات ارزشمند تاریخی، 
از نظر کارشناسان تاریخی و باستان شناسان 
داخلــی و خارجــی، همچنــان باابهــت و 
قابل توجه محســوب می شود. کاخ آپادانای 
این شهرستان یکی از بناهای تاریخی ایران 
کهن به شــمار می آید که در سال های 515 
تــا 521 قبــل از میالد به دســتور داریوش 
کبیر )اولین پادشــاه حکومت هخامنشیان( 
بر فراز عمارات باقی مانده از دوران عیالمی ها 
ســاخته شده اســت. برخی از کارشناسان و 
باستان شناسان معتقدند، داریوش این کاخ را 
به عنوان اقامتگاه یا قصر زمستانی پادشاهان 

هخامنشی تاسیس کرده است.

گردشگری

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: بیشترین ابتال و مرگ های کرونایی ناشی از ابتال به اومیکرون در واکسن 

نزده ها گزارش شده است.
 علیرضا ناجی، یکی از اصلی ترین دالیل تفاوت گردش ســویه جدید کرونا در 
کشــورما با کشــورهای اروپایی و آمریکایی را فاصله زیاد واکسیناســیون علیه 
کرونا دانست و اظهار کرد: واکسیناسیون سراسری در کشور ما به تازگی انجام 
شــده اســت در صورتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی فاصله بین دو دوز 

واکسن بیشتر است.
وی با بیان این که تفاوت زیادی به لحاظ درصد واکسیناســیون در برابر کرونا 
در بین جوامع مختلف وجود دارد خاطرنشــان کرد: در کشــور ما تعداد باالتری 

از افراد جامعه در برابر کرونا واکسینه شده اند.
عبور از دو پیک سهمگین کرونا در کشور یکی دیگر از عواملی بود که دکتر ناجی 
به آن اشــاره کرد و افزود: به نظر می رســد ایمنی طبیعی حاصل شــده از پیک 
چهارم و پنجم نیز در کاهش آمار مبتالیان کرونایی در کشور اثرگذار بوده است.

ناجی با تاکید بر این که باید واکسینه شدن عمومی با دوز یادآور در دستور کار 
باشــد، خاطرنشــان کرد: ممکن است بعد از گذشت بازه زمانی سطح ایمنی در 
برابر ویروس کاهش یابد؛ بنابراین دریافت دوز یادآور واکسن کرونا ضرورت دارد.

این استاد دانشگاه هشدار داد: امکان ایجاد موج جدید کرونا در کشور همچنان 
وجود دارد، تا زمانی که در کشــور افرادی در برابر کرونا واکســینه نشده باشند، 

امکان موارد جدید ابتال وجود دارد.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه با اشاره به سرایت پذیری 
و قدرت انتقال باالی ســویه امیکرون توضیح داد: گریز از ایمنی یکی 
از مهم ترین شاخص های این ویروس است؛ بنابراین اکیدا توصیه می 
شــود در برابر ســویه های جدید ویروس با دریافت دوز بوســتر به قطع 

زنجیره انتقال ویروس کمک کنیم.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، تا زمانی که کووید 1۹ در دنیا ریشه کن نشده، 
خطر شیوع گسترده همه جوامع را تهدید می کند.ناجی با اشاره به خصوصیات 
ویروس کرونا عنوان کرد: کرونا از زمان شیوع تا به امروز دنیا را با شگفتی های 
متعددی مواجه کرده اســت؛ بنابراین باید با رعایت پروتکل های بهداشــتی و 

واکسیناسیون عمومی خصوصا دوز یادآور، به ایمنی نسبی دست یابیم.

کسن نزده ها است بیشترین ابتال به اومیکرون در بین وا

دریچه علم

تهیه کننده »خیلی دور نیست« می گوید بعیدست 
که اجازه اکران این فیلم به دلیل موضوعی که دارد، 
در ایران داده شود و اگر این اتفاق رخ بدهد محدود 

و پُرحاشیه خواهد بود.
مهیار عبدالملکی تهیه کننده »خیلی دور نیست« 
درباره ایده شــکل گیری این فیلم ســینمایی بیان 
کــرد: مدت ها پیش خبری مبنی بر تجاوز گروهی 
30 مرد به دختری 16 ســاله در کشــوری خواندم 
که برایم بسیار عجیب و ناراحت کننده بود و صدای 

همه مردم جهان را نیز درآورد. پس از خواندن این 
خبــر به این موضوع فکــر کردم که فیلمی درباره 
تجاوز بســازم اگرچه موضوع فیلم جدید نیســت 
چراکه آثاری در گذشــته تولید شــده  است اما این 
فیلم ها اغلب یا توقیف شــده و یا اکرانش محدود 
بوده است در صورتی که این اتفاقات متاسفانه در 
اطراف ما زیاد رخ می دهد.تهیه کننده »خیلی دور 
نیست« با اشاره به اینکه پیش از ساخت این فیلم 
ســینمایی در صحبت با زهرا پیرهادی نویســنده 

کار به این نتیجه رسیده بود که فیلم کوتاه درباره 
این موضوع بســازد، مطرح کرد: زمانی که اپیزود 
اول نوشــته شــد به دلیل آنکه شرایط کارگردانی 
نداشــتم با علی مربی صحبت کردم تا کارگردانی 
کار را برعهده بگیرد. اواســط فیلمبرداری بود که 
متوجه شــدم کار بســیار خوب پیش می رود و از 
نویسنده درخواست کردم سه داستان دیگر درباره 
این موضوع بنویســد تا به جای فیلم کوتاه یک اثر 
سینمایی بلند بسازیم.عبدالملکی با اشاره به اینکه 

فعــال به فکــر گرفتن پروانه نمایش برای اکران در 
ایران نیست، اظهار کرد: بعید است که اجازه اکران 
این فیلم در ایران داده شود و اگر این اتفاق بیفتد، 
محدود و پُرحاشیه خواهد بود و ما به دنبال حاشیه 
و سروصدا کردن نیستیم و از ابتدا با هدف اینکه قرار 
نیست »خیلی دور نیست« در ایران اکران شود، این 
اثر را ســاختیم تا در جشنواره های خارجی حضور 
پیــدا کنیــم در حقیقت به دنبال اکران در خارج از 

کشور هستیم.

کران »خیلی دور نیست« در ایران بعید است ا

فصل دوم جوکر نسبت به فصل 
گذشته خالق تر است

احسان علیخانی با مسابقه جوکر یک بار دیگر 
در برنامه ســازی، مرکز توجــه مخاطب قرار 
گرفته اســت. در اینکه ایشان زیبایی شناسی و 
تر و تمیز سازی را به خوبی بلد است تردیدی 
وجــود ندارد، اما با این وجود، مســابقه جوکر 

بدون نقص نبوده و گاهی توی ذوق می زند.

کوچک   فصل دوم جوکر؛ یک مقایسه 
گروه اول با 

تنوع، شــیطنت و خالقیــت در انتخاب بازی ، 
شوخی  و جنس معاشرت  میان آدم های مسابقه 
نشــان می دهد که گروه دوم نســبت به گروه 

نخست، خالق تر ظاهر شده  است.
همچنین نمونه هایی از جمله نواختن سنتور و 
دکلمه توسط عباس جمشیدی فر، بازی خوب 
بهنام تشــکر با موسیقی و صورت رقبای خود 
همچنیــن تمرین بیانی که هومن برق نورد هر 
از گاهی یقه دوستانش را با آن می گرفت، این ها 

همه نکات مثبت به شمار می آیند.
در گروه نخست چنین رویدادهایی کمتر دیده 
می شد. هر چند که با هر دوره، گروه سازنده نیز 
تجربه بیشتری به دست آورده و جهان برنامه 

را بهتر می شناسند.
از طرفی گروه نخســت مانند ســربازانی رفتار 
کردند که با فداکاری خود را به مین سپرده اند!

برنامه  سازی بر ماهیت مسابقه غالب است
جوکر یک مسابقه است و به همین سبب همه 
عناصــر تولید می بابد در خدمت ماهیت اصلی 

آن یعنی وجه مسابقه آن باشد.
این مهم اما گاهی اتفاق نمی افتد. تا جایی که 
بیننده شــاهد لبخند یا خنده یکی از شــرکت 
کننده هاســت اما زنگی به صدا در نیامده و نور 

قرمزی تذکر نمی دهد.
برای نمونه: دوربین ســپند امیرســلیمانی را 
می بیند که می خندد اما دقایقی بعدتر صدای 
زنگ اخطار شنیده می شود.مخاطب، مورد یاد 
شده را بیش از یک بار تحربه می کند که همین 
نــوع رویکرد، هیجان مســابقه را کم می کند.

از ســویی شــهرام قائدی به آشکار می خندد، 
ســیامک انصاری دکمه قرمز را می فشــارد به 
ســوی میهمان هــا رفته، صحنــه را از طریق 
تلویزیون بررســی می کند و به گونه ای نشــان 
می دهد که هنوز مشــخص نشــده چه کسی 
خندیده است.در صورتی که بیننده خنده های 
قائدی را دیده و زمان حرکت و رسیدن انصاری 
به شرکت کننده ها و بررسی تصاویر، ضرباهنگ 

را مختل و کند می کند.
جوکر تولید محتوا نمی کند

رســالت جوکر تفریح است و این نمی تواند بد 
باشــد اما نگارنده پیشنهاد می کند شوخی ها 
به ســوی تولید محتوا ســوق داده یا دست کم 
هدایت شــوند.جوکر روی هم رفته مسابقه ای 
موفق اســت که هر چند نســبت به شروغ خود 
اندکی از تک و تا افتاده اما همچنان بیننده دارد.

این مســابقه هر دوشــنبه ، هر چند که قرار بر 
شنبه بود، از پلتفرم فیلیمو منتشر می شود.

کوتاه جشنواره  اسامی 10 فیلم 
فجر اعالم شد

براســاس رای هیات انتخاب جشــنواره فیلم 
فجــر، متشــکل از احمدرضا معتمدی، دانش 
اقباشــاوی و حامد جعفــری، 10 اثر به بخش 

فیلم کوتاه این رویداد سینمایی، راه یافتند.
 هیات انتخاب بخش سینمای کوتاه چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر، اسامی آثار پذیرفته شده 
را اعالم کرد. فهرســت این فیلم ها به شرح زیر 
اســت: »آهو« بــه کارگردانی و تهیه کنندگی 
مهسا رضوی، »ارفاق« به کارگردانی رضا نجاتی 
و تهیه کنندگی ســولماز وزیرزاده، »تابوت« به 
کارگردانی اکبــرزارع و تهیه کنندگی انجمن 
سینمای جوانان ایران - دفتر تبریز، اکبرزارع، 
»گذشــته« به کارگردانــی حمید محمدی و 
تهیه کنندگــی حمید محمــدی و دفترمرکز 
گســترش سینمای مستند و تجربی،»گوزن« 
بــه کارگردانی هادی بابایی فر و تهیه کنندگی 
هــادی بابایی فــر و محمود غفــاری، »لئو« 
بــه  کارگردانــی محمدمعیــن روح االمینی و 
تهیه کنندگــی محمدمعیــن روح االمینی و 
انجمن ســینمای جوانان ایران )دفتر کاشان(، 
»ماجــان« بــه کارگردانی فردیــن انصاری 
و تهیه کنندگــی انجمــن ســینمای جوانان، 
بنیــاد بین المللــی امام رضــا)ع(، »هاجرو« 
بــه کارگردانــی افشــین اخالقی فیض آثار و 
تهیه کنندگــی افشــین اخالقی فیض آثــار و 
انجمن سینمای جوانان، »هرگز، گاهی، شاید« 
به کارگردانی شادی کرم رودی و تهیه کنندگی 
آریــن وزیردفتری، »ویار« به کارگردانی حورا 
طباطبائــی و تهیه کنندگــی حورا طباطبائی 
و انجمن ســینمای جوانــان در این بخش به 
رقابــت می پردازند.دکتر احمدرضا معتمدی، 
دانــش اقباشــاوی و حامد جعفــری، اعضای 
هیات انتخاب بخش ســینمای کوتاه چهلمین 

جشنواره فیلم فجر بودند. 
چهلمیــن جشــنواره فیلم فجــر در دو بخش 
فرهنگی و رقابتی از 12تا 22 بهمن  به دبیری 

مسعود نقاش زاده برگزار خواهد شد.

كارتون 

توافق صدا و سیما و وزارت ارشاد درباره نظارت بر نمایش خانگی پیمان جبلی، رییس رسانه ملی ضمن ارائه 
توضیحات درباره توافق کلی این سازمان با 
وزارت ارشاد بر سر پیش نویسی برای نظارت 
بر محصوالت شــبکه نمایش خانگی گفت: 
حضور عادل فردوســی پور در صدا و سیما 

بالمانع است.
 پیمان جبلی رییس صداوسیما در حاشیه 
مراســم تجلیل از خانواده های شهدا درباره 
نتیجه و روند مذاکره صداوســیما با وزارت 
ارشــاد برای نظارت بر سریال ها و تولیدات 
شبکه خانگی به مهر گفت: ما پیش نویسی 
را تهیه کردیم و خدمت وزیر ارشــاد ارایه 
دادیم که با موافقت کلی هر دو طرف مواجه 

شده است.
وی اضافــه کرد: ما بر روی این پیشــنهاد 
مشــترک که بین ما و وزیر محترم ارشــاد 
اســت، کارهای نهایی را انجام می دهیم و 
امیدواریــم ظرف روزها و هفته های آینده 
آماده شــود و به راهکاری مشترک منتهی 

شود.
جبلی درباره کلیات این پیش نویس تصریح 
کــرد: به صورت طبیعی نظارت بر محتوای 
نمایش خانگی و نظارت بر انتشار محتوای 
خانگی بر عهده ساتراســت اما حتماً وزارت 
ارشاد به عنوان دستگاه فرهنگی بسیار مهم 
در کشــور در این فرایند نقش موثر خود را 

خواهد داشت.
وی درباره ســرفصل های طرح تحولی که 
قرار اســت اجرا شــود عنوان کرد: تحقق 
تحــول در دســتگاه فرهنگی گســترده و 
پیچیده صداوســیما مسئله یک شب و یک 

روز نیســت که باید طی یک فرایند اتفاق 
بیفتــد. رویکرد تحولی در صداوســیما در 
دوره جدید، مشــمول تحــول در محتوا و 

تحول در ساز و کارها خواهد بود.
رئیس رســانه ملی همچنیــن گفت: ما با 

آسیب شناســی دقیق تــالش می کنیم با 
اســتفاده از نظر کارشناسان داخل و خارج 
سازمان آسیب های فرایندهایی را که منجر 
به شــرایطی شده که از ظرفیت رسانه ملی 
نشود حداکثر اســتفاده را کرد، شناسایی 

می کنیم.
جبلــی ادامه داد: این آســیب ها به تدریج 
ما را به تحول در رویکرد می رســاند و بعد 
تحول در محتوا. تحول در ســاز و کارها و 
ســاختارها و مناصــب را موکول کردیم به 
تحول در رویکرد و محتوا و هر ســاختار و 
هــر جایگاهی که به این تحول کمک کند 
باقی خواهد ماند و هر ساختاری که نتواند 
با این تحول همراهی کند تغییر خواهد کرد.

وی دربــاره زمان اجــرای این طرح تحول 
نیز گفت: ما در چهارماهی که پشــت ســر 
گذاشتیم جلسات بسیار مفصل و متعددی 
را با همه کارشناســان و مدیران در داخل 
و بیرون ســازمان داشــتیم. قصدمان این 
نیســت که تحولی نمایشــی انجام دهیم 
بلکه می خواهیم تحول ریشه دار و پایدار و 
ماندنی انجام دهیم تا رسانه ملی به ظرفیت 

الزمی که دارد برسد.
جبلی درباره بازگشــت عادل فردوسی پور 
بیان کرد: هر بار که این سوال مطرح می شود 
جواب من همان اســت، عادل فردوسی پور 
کارمند صدا و سیما است. از نظر ما نیروی 
ســازمان صدا و ســیما هستند و هیچ گونه 
منعی وجود ندارد و ما در خدمت ایشــان 
هســتیم درواقع حضور عادل فردوسی پور 

بالمانع است.

پرده نقره ای 

 امارات 
 با بنزین ایرانی 

چه می كنه!
دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد گفته 
امارات با سوخت 
قاچاق ایران 2۰ 

میلیارد دالر درآمد 
دارد. موضوعی كه 
سوژه كارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبرگزاری خبر آنالین 
شد.

فرهنگ و هنر


