
کند؟ هیات رئیسه مجلس همراهی می 

چهار وزیر هدف گذاری شده بهارستان برای استیضاح
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   کعــب عمیــر گفــت : وضعیــت در وزارت صمــت، اقتصــاد و بهداشــت و کار ، اصال خوب 
نیست. درباره استیضاح وزیر اقتصاد هم صحبت هایی میان نمایندگان هست اما تا 
به امروز بحث اسیضاح ایشان کلید نخورده است.  خبرهای مختلفی درباره استیضاح 

وزرای دولت سیزدهم از سمت بهارستانی ها شنیده می شود. از خاندوزی وزیر اقتصاد 
، اســتیضاح وزیر صمت در دســت  گرفته تا وزیر بهداشــت و وزیر کار و در آخرین اخبار

 | صفحه 2 پیگیری نمایندگان مجلس است...

با ابالغ وزیر اقتصاد به بانک ها در روزهای آینده صورت می گیرد

رد 
ُ

 پرداخت وام های خ
بدون نیاز به ضامن و وثیقه

صفحه 3 
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وزیر کشور:

دلیلی برای ادامه تعطیلی 
مدارس و دانشگاه ها 

وجود ندارد
تقویــت  بــرای  گفــت:  کشــور  وزیــر       
و  مــدارس  بایــد  کشــور  آموزشــی  نظــام 
ســریع تر  هرچــه  کشــور  دانشــگاههای 

گشایی شوند... باز

ســخنگوی صنعت برق  اظهار کرد :

هشدار برای تامین برق 
در کشور

     ســخنگوی صنعت برق گفت: با توجه 
بــه اینکه با ســرد شــدن هــوا میزان مصرف 
کنــون ۵۰  کشــور افزایــش یافتــه، ا گاز در 
درصد ســوخت نیروگاه ها با ســوخت دوم 
اســت و امیدواریــم با همکاری مشــترکان 
گاز   مشــکلی بــرای تامیــن پایــدار بــرق و 

ایجاد نشود...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

آغاز صادرات خدمات 
 انرژی ایران به اروپا 

در دولت سیزدهم
4

سر بی کاله مردم از جنجال تعرفه های پزشکی

 رفتن به مطب 
با کدام پول

7

 شمارش معکوس برای
کرات برجامی وین مذا

2

 منتظر اتفاق عجیب 
در بورس نباشید

3

تغییر جهت بانک ها به سوی مردم
  رضا کربالیی - کارشناس اقتصادی

انتظار همه دولت ها این بوده اســت که 
بانک ها در خدمت اقتصاد و مردم باشند 
و دست کم در چهار دهه گذشته انتقاد از 
وضعیت بانک ها شاه بیت نقد ها و نظر ها 
دربــاره نظام بانکی بوده اســت. دیروز 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در نشستی صریح با مدیران 
عامل بانک ها در حضور گروه اقتصادی دولت، محور مطالبات و 
انتظارات از نظام بانکی را تشــریح و تأکید کرد که بانک ها باید 
به سمت مردم تغییر مسیر دهند و با آسان سازی مسیر اعطای 
تسهیالت به مردم، عرصه را بر بدهکاران کالن بدحساب بانک ها 
تنــگ کننــد. محور مطالبه و انتظار رئیس جمهور را می توان در 
محور هایی مانند عدالت بانکی، ســخت گیری بر بدحساب های 
حرفه ای، تغییر الگوی وام دهی بانک ها از ضامن و وثیقه محوری 
به سمت اعتبارسنجی و تشویق بانک ها به سرمایه گذاری سالم 
به جای بنگاه داری رصد کرد. اکنون که مطالبه دولت از بانک ها 
بیان شده، ضروری است به جای تکیه بر دستورات رئیس جمهور 
و برخورد شــعاری با این انتظارات، الگوی کســب وکار بانک ها 
بازنگری شــود تا به گفته رئیس جمهــور، نظام بانکی برمبنای 
عدالت و به نفع مردم متحول شود. آنچه ضروری است، پرهیز از 
اعمال سیاست های دستوری، پولی و حرکت به سمت اصالح نظام 
بانکی است. از قضا، می توان در کوتاه مدت بخشی از این مطالبات 
را بــا تغییــر رفتار بانک ها محقق کرد. ازجمله اینکه در همه دنیا 
بانک ها در پرداخت تســهیالت، چه به مردم و چه به بنگاه های 
اقتصادی، براســاس داده های دقیق و شفاف اعتبارسنجی اقدام 
می کنند و راه رانت پولی در دریافت تســهیالت و اعمال ســلیقه 
بانک ها مسدود شده است. نظام بانکی ایران هم نمی تواند از این 
قاعده کلی و اثبات شده مستثنا باشد و از قضا، اراده دولت و بانک 
مرکزی بر این اساس استوار شده است که اعتبارسنجی مشتریان 
دست کم در پرداخت تسهیالت خرد به مردم مالک رفتار بانک ها 
باشد. سنگ بنای اصالح نظام بانکی و بازنگری در رفتار آن ها به نفع 
مردم زمانی صحیح گذاشته می شود که بپذیریم بانک امانت دار 
و واســطه وجوه است و هرگونه دخالت غیرکارشناسی و دستور 
مبنی بر پرداخت تسهیالت به صورت غیرشفاف، فقط به استمرار 
رویه کنونی و تشدید نارضایتی مردم از بانک ها می انجامد؛ بنابراین 
مطالبه مهم می تواند این باشد که درد ها و مشکالت حاکم بر محیط 
کســب وکار بانک ها شناسایی شــود و از الگو ها و استاندارد های 
بین المللی درس بگیریم و مدل کسب وکار بانک ها مبتنی بر این 
اســتاندارد ها و الگوها، بومی ســازی و اصالح شود.  در این چرخه 
معیوب بانک ها خواســته یا ناخواسته کوتاه ترین و درعین حال 
زیان بارترین مســیر را برای پوشــش زیانشان انتخاب می کنند. 
چنین اقدامی اثرش را بر ناترازی بانک ها و اســتقراض آن ها از 
بانک مرکزی و تورم کشــور نشــان خواهد داد. واقعیت این است 
که بدحساب های حرفه ای بانک ها و بنگاه داری بانکداران، نتیجه 
اشتباه در انتخاب الگوی بانکداری و میراثی تلخ از گذشته است 
و نمی توان رفتار مالی دولت ها را در تشدید این وضعیت کم رنگ 
دید. بنابراین، انتظار می رود که کارگروه مدنظر رئیس جمهور برای 
اصالح نظام بانکی، واقع بینانه و کارشناسانه نسخه ای جامع و نقشه 
راهی شفاف برای تغییر مسیر بانک ها به سمت مردم ارائه کند.  
منبع: شهرآرا نیوز

یادداشت

به دعوت رسمی والدیمیر پوتین؛

رئیس جمهور امروز به روسیه سفر می کند
رئیس جمهور کشــورمان به دعوت رســمی 
همتای روس خود و در راســتای گســترش 
تعامالت اقتصادی، سیاســی و فرهنگی، امروز 

چهارشنبه عازم روسیه خواهد شد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در سفر به مسکو 
با والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراســیون 

روسیه دیدار خواهد کرد.
حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس 
دوما،  دیدار با ایرانیان مقیم روســیه و نشست 
هم اندیشــی با فعاالن اقتصادی روس، بخشی 

 از برنامه هــای رئیــس جمهور در این ســفر 
۲ روزه است.

وزرای امور خارجه، نفت و امور اقتصادی و دارایی 
 دکتر رئیســی را در این سفر همراهی خواهند

 کرد.
آیت اهلل رئیســی پیش از این و در راســتای 
رویکــرد دولــت ســیزدهم بــرای افزایش 
حداکثری ارتباط با همســایگان و کشورهای 
 منطقه، به تاجیکســتان و ترکمنســتان سفر 

کرده است.

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آئیــن نامــه معامــالت شــرکت ، ازطریــق برگــزاری  ح ذیــل و باستـــناد قانــون برگــزاری مناقصــات و  شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد: خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه شــر
گــذار نمایــد. مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکاران واجدیــن شــرایط وا

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
)ستاد(

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری 
و تحویل 

کات پا

گشائی   باز
اسناد ارزیابی 

کیفی

گشایی  باز
کات  پا
مناقصه

مبلغ تضمین

1-400140852000094146000008

نیرورسانی به متقاضیان ،بهینه 
سازی ،رفع حریم  ، اصالح 
ساختار شبکه های توزیع و 

روشنایی معابر در محدوده 
امور برق منطقه 5 )بسته 8(

1400/10/291400/11/051400/11/171400/11/181400/11/201،049،455،510

پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت  www.setadiran.irدریافــت و حداکثــر  تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1400/11/17 در ســامانه 
فــوق بارگــذاری نماینــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پاکــت الــف- ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی: اصفهــان - خیابــان ارتــش - روبــروی خانــه معلــم شــماره یــک - امــور بــرق منطقــه 5 

ر بارگــذاری گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. -طبقــه دوم -دفتــر امــور تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــر
         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir           : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

رگانــی بــا شــماره تلفــن 34122252 واحــد  مناقصــات و خریــد - خانــم زمانــی و جهــت آگاهــی بیشــتر درمــورد الزامــات، اطالعــات، شــرح خدمــاِت ایــن مناقصــه بــا  جهــت کســب اطالعــات باز
شــماره تلفــن : 34122240  دفتــر مهندســیتماس حاصــل فرمائیــد.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

ــه  ــانی https://www.eepdc.ir مراجع ــه نش ــان ب ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــپاری ش ــرون س ــامانه ب ــود، در س ــای خ ــت ه ــدارک و فعالی ــانی م ــه روز رس ــت ب ــران جه ــه گ *مناقص
ــا شــماره تلفــن 32241153 آقــای امیرانــی تمــاس حاصــل فرماییــد( ــد. )در صــورت هــر گونــه ســوال ب نماین

*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.
* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پاکتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده ، ازآخریــن اصالحــات احتمالــی 

اســناد مطلــع گردنــد، در غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
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سیاست 2

ج کمیجانی: فر

تغییر مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان دزدی از جیب معلمان است
فــرج کمیجانــی می گوید دولت و مجلــس در اقدامی غیرقانونی بنا دارند تا 
مالکیت خصوصی صندوق ذخیره فرهنگیان را به عمومی غیر دولتی تغییر 
دهند و در روز روشن در جیب معلمان دست ببرند. البته که معلمان ساکت 
نخواهند بود و هرکاری که باشد برای جلوگیری از این اقدام انجام می دهند.

»اگر کســی نیســت که جلوی ترک تازی های شما را بر اموال معلمان بگیرد 
از خدا بترسید، از روز حساب بترسید، از حق الناس بترسید، حق الناسی که 
محمد )ص( که پیامبر خدا بود، از آن ترس داشت و همیشه می گفت شاید 
خدا از حق خودش در روز جزا بگذرد، اما از حق الناس نخواهد گذشت. اگر 
قرار باشد حق به حق دار برسد و ماهیت صندوق تعیین تکلیف شود، شرع و 
عرف و قانون و خدا و پیغمبر می گویند که این صندوق مال فرهنگیان عضو 
است.« این بخشی از نامه سرگشاده مجمع فرهنگیان ایران اسالمی در واکنش 

به دست درازی دولت و مجلس به صندوق ذخیره فرهنگیان است. 
در جدیدترین تصمیم دولت رئیسی ظاهرا قرار است مالکیت صندوق ذخیره 
فرهنگیان تبدیل به مالکیت عمومی غیردولتی شود و اموال این صندوق را 
به صورت عمومی مصرف کند. این در حالی است که فرهنگیان معتقدند این 

صندوق سال ها است که در حال فعالیت است و همه فرهنگیان ماهانه مبلغی 
از حقوقشان کسر و به این صندوق واریز می شد تا در زمان بازنشستگی بتوانند 
از آن برای معیشت و مشکالتشان برداشت کنند. حاال اما در اقدامی عجیب 
و غیر قابل توجیه، مجلس در الیحه بودجه دولت را مکلف به تغییر مالکیت 
این صندوق کرده اســت. این صندوق چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
آورده معلمان و ۴۰ هزار میلیاردتومان آن ارزش افزوده و سود دارد که دولت 
می گوید اگر نمی خواهید اصل پولتان که همان ۱۰ هزار میلیارد تومان است 
را بگیرید و خودش هم آن ۴۰ هزار میلیارد تومان را بردارد. این اقدام در حالی 
صدای رهنگیان را بلند کرده است که آن ها مدت هاست فریاد بی عدالتی سر 
می دهند و طرح رتبه بندی معلمان نیز در اتاق های مجلس ردوبدل می شود 

و هیچکس به خواسته آن ها توجه نمی کند.

دولت در روز روشن در جیب معلمان دست کرده  است
فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اســالمی می گوید: صندوق 
ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ ایجاد شده که ماهیت و مالکیت خصوصی 

داشته یعنی با پول معلمانی که آنجا بودند این صندوق تاسیس شد. در مدت 
این سال ها یکسری ارزش افزوده ایجاد شده است که مثال اگر ۱۰ هزار میلیارد 
گذاشــته اند، اکنون این پول به ۶۰ هزار میلیارد رســیده است. دولت اکنون 
می خواهد مالکیت این صندوق را به مالکیت عمومی غیردولتی تبدیل کند 
که اگر این چنین شــود، آورده معلمان را به خودشــان پس می دهند و بعد از 
آن میزان پولی که باقی مانده است را برمی دارد. کمیجانی با بیان اینکه دولت 
در روز روشــن در جیب معلمان دســت کرده ، گفت: این اتفاق بسیار عجیب 
است. مجوز تاسیس این صندوق در ماده تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه 
به وزارت آموزش و پرورش داده شد که اجازه داده شد چنین صندوقی ایجاد 
شــود. در ســال ۷۴ این صندوق ایجاد شــد و هر ماه چیزی در حدود ۵ درصد 
از حقوق آن ها را کم کردند و قرار شد دولت هم همین مبلغ را بگذارد و یک 
شرکت سرمایه گذاری شود و هم اصل پولی که دولت داده به اضافه سودی که 
به دست آمده به اعضای صندوق داده شود. طی این سال ها نزدیک به ۸ سال را 
دولت حتی ریالی هم از سهم خود را پرداخت نکرده است. اکنون می خواهند 

با عمومی کردن این صندوق به نحوی در جیب فرهنگیان دست ببرند.

اخبار كوتاه

پرچم پاره شده ایاالت 
متحده آمریکا در حاشیه 
مراسم سخنرانی دونالد 
ترامپ رییس جمهوری 

سابق آمریکا در شهر 
»فلورنس« ایالت آریزونا 

آمریکا/ رویترز

پرتاب آزمایشی موشک 
تاكتیکی هدایت پذیر از 
مکانی نامعلوم در كره شمالی/ 
خبرگزاری رسمی كره شمالی

گزارش تصویری

هیات رئیسه مجلس همراهی می کند؟

چهار وزیر هدف گذاری شده بهارستان برای استیضاح
کعب عمیر گفت : وضعیت در وزارت صمت، 
اقتصاد و بهداشت و کار ، اصال خوب نیست. 
درباره استیضاح وزیر اقتصاد هم صحبت هایی 
میان نمایندگان هســت اما تا به امروز بحث 

اسیضاح ایشان کلید نخورده است.
 خبرهای مختلفی درباره اســتیضاح وزرای 
دولت سیزدهم از سمت بهارستانی ها شنیده 
می شــود. از خاندوزی وزیر اقتصاد گرفته تا 
وزیر بهداشــت و وزیر کار و در آخرین اخبار، 
اســتیضاح وزیر صمت در دســت پیگیری 
نمایندگان مجلس است. شاید از خوش اقبالی 
ابراهیم رئیسی باشد که در این روزها مجلس 
درگیــر تصویب بودجه اســت و از طرفی به 
پایان سال زمانی نمانده است و اگر مجلسی ها 
بخواهند تمامی این استیضاح ها را کلید بزنند، 
هیچ بعید نیست با مخالفت طرفداران وزرا در 
مجلس با همین بهانه ها روبه رو شوند. اما در 
آخرین صحبت ها با نمایندگان مجلس همین 
شرایط نیز به کمک دولت سیزدهم نخواهد 
آمد و تا پیش از پایان ســال استیضاح وزرای 
اقتصادی دولت سیزدهم کلید خواهد خورد.

چند وزیر رئیسی استیضاح می شوند؟
محمد کعب عمیر عضو کمیسیون اجتماعی 
و رییس کمیته صندوق های بازنشســتگی 
مجلس که اســتیضاح وزیــر کار را پیگیری 
می کند درباره تعداد امضاهای جمع شــده 
به خبرآنالین می گوید: »در حال جمع آوری 
امضا هســتیم و تا کنون ۳۲ امضا جمع آوری 
شــده است. اســتیضاح با توجه به امضاهای 
جمع آوری شــده قابل وصول است اما دست 
نگه داشتیم تا تعداد امضاها به ۷۰ یا ۷۵ برسد 

و بعد آن را تقدیم هیات رئیسه کنیم.«
کعب عمیر در پاسخ به این که مجلس بودجه 
را در دست بررسی دارد و به پایان سال نزدیک 
می شویم چنین وضعیتی چقدر می تواند بر 

پیگیری استیضاح تاثیر گذار باشد، می گوید: 
»این موارد مانعی برای اســتیضاح وزیر کار 
نیست و برای بهمن ماه این مسئله را در دستور 

کار قرار خواهیم داد.«
او دربــاره  ادعای حمایت مجلس از وزیر کار 
توضیــح می دهد: »جو مجلس برای حمایت 
از وزیر مناســب نیست. مسائل کالن کشور 
مطرح است. وزارتخانه ای که سه حوزه تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی را زیر مجموعه خود دارد، 
تصمیمات اساســی را می گیرد و اگر نگوییم 
مهم تریــن اما از اساســی ترین و مهم ترین 
وزارتخانه های اقتصادی کشور است حاال در 
دســت کسی افتاده که واقعا بی تجربه است. 
جوانــی که نمی توانــد آن را مدیریت کند و 
تصمیم گیرنده نیستند. خیلی از نماینده ها 

به همین نتیجه رسیده اند.«
او دربــاره دیگــر دالیل اســتیضاح توضیح 
می دهــد: »بحث دیگر، انتصاباتی اســت که 

غیر تخصصی و غیرکارشناســی انجام شده 
اســت و افرادی بر ســر کار هستند که از بدنه 
این وزارتخانه نیســتند. فردی که حتی یک 
روز در ایــن وزراتخانه کار نکرده حاال معاون 

وزیر شده است.«
او ادامــه می دهد: »از طرفی بســیاری از 
نماینــدگان بعد از توهینی که شــخص 
وزیــر به آقای الرگانی داشــت خیلی از 
ایــن موضوع ناراحت هســتند. دولت و 
مجلس انقالبی اســت و این خوب نیست 
که به یک نماینده مجلس توهین شــود. 
هر نماینده می تواند از روش های سوال و 
اســتیضاح و تذکر استفاده کند و نباید به 
این خاطر توهین بشــنود. این مورد برای 

دولت بازتاب خوبی ندارد.«
او درباره همراهی هیات رئیســه با استیضاح 
وزیــر کار بیان می کند: »اســتیضاح قانونی 
اســت و هیات رئیســه مجلس باید همراهی 

کند. زمانی که تعداد امضاهای اســتیضاح به 
حد نصاب برسد هیات رئیسه مجلس باید آن 
را وصول کند و نمی تواند از آن تخطئی کند و 
آن را نپذیرد. نماینده مجلس نیز حق دارد که 
استیضاح را پیگیری و هیات رئیسه آن اعالم 

وصول کند و به صحن بیاورد.«
این نماینده مجلس درباره اســتیضاح وزیر 
صمت که در دســت پیگیــری نمایندگان 
مجلس اســت، توضیح می دهد: »دوستان 
و همــکاران ما در مجلس از عملکرد وزارت 
صمــت از زمانــی که دولت شــکل گرفته 
راضی نیستند. گرانی های سرسام آوری در 
کاالهای اساسی اتفاق افتاده و قیمت خودرو 
هر روز باالتر می رود. خود من از وزیر صمت 
در کمیســیون ســوال داشتم که تا به امروز 
در کمیسیون حضور پیدا نکرده و قرار است 
در هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن 

حضور پیدا کند.«

کعــب عمیر  می گویــد: »وضعیت در وزارت 
صمت، اقتصاد و بهداشت و کار و تعاون ، اصال 
خوب نیســت. درباره استیضاح وزیر اقتصاد 
هم  صحبت هایی میان نمایندگان هســت 
اما تا به امروز  بحث اســیضاح ایشــان کلید 

نخورده است.«

 یوسفی دبیر هیات رئیسه مجلس : هیچ 
استیضاحی اعالم وصول نشده است

کمال حسین پور نماینده ای است که استیضاح 
وزیر بهداشت را کلید زده است. او در آخرین 
صحبت های خود گفته بود که استیضاح وزیر 
بهداشت به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده 
اســت. اما مجتبی یوسفی دبیر هیات رئیسه 
مجلس دربــاره این موضوع ابزار بی اطالعی 
می کند و می گوید: »اســتیضاح اعالم وصول 
نشده و یک فرآیند دارد. بهتر است با آقای سید 
نظام الدین موســوی صحبت کنید او اشراف 
بیشــتری بر این مسئله دارد. من جزئیات را 
نمی دانم چون هر کدام از اعضای هیات رئیسه 
یک وظیفه دارند. در تقســیم وظایف هیات 
رئیسه، بنده به عنوان دبیر موضوعات مربوط 

به استیضاح به من ربطی ندارد.«
او درباره این که اســتیضاح احسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد، در مجلس کلید خورده اســت، 
می گویــد: »من هر حرفی بزنم حرف دقیق 
نیست. در این حد می دانم که در هیات رئیسه 
مجلس هیچ استیضاحی اعالم وصول نشده 
اســت و ممکن اســت هر همکاری در حال 
جمع آوری امضا باشــد اما در هیات رئیســه 

این موضوع مطرح نیست.«
ســید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات 
رئیسه نیز از طرح استیضاح ها ابراز بی خبری 
می کند و می گوید: »مســئله استیضاح را از 
دبیران هیات رئیســه پیگیری کنید من در 

این زمینه وظیفه ای ندارم.«   

خبر ویژه

وزیر کشــور گفت: برای تقویت نظام آموزشــی کشــور باید مدارس و دانشگاههای کشور هرچه سریع تر بازگشایی 
شــوند. احمد وحیدی گفت: با روند مناســب واکسیناســیون افراد باالی ۱۲ سال در کشور دلیلی برای تداوم روند 

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد.
وزیر کشور که در نشست مشترک با وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در جهت اجرای دستور 
رئیس جمهور نســبت به هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و بهداشــت برای 
بازگشایی مدارس و دانشگاهها سخن می گفت بیان کرد ادامه تعطیلی مراکز علمی به آینده علمی کشور آسیب 

می زند و برای همین بایستی مقدمات بازگشایی مدارس با دستورالعمل های بهداشتی فراهم شود.
وحیدی در ادامه صحبت های خود بر لزوم برگزاری حضوری امتحانات و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی تاکید کرد 

و گفت معموال امتحانات با فاصله برگزار می شود و همچنین پایان نامه های دانشجویی با حضور چند استاد در کالس 
کامال با اصول بهداشتی هم مطابقت دارد و برای همین نباید این برنامه ها از این پس به صورت آنالین برگزار شود.
وزیر کشور تاکید کرد تالش داریم با تقویت روند واکسیناسیون و همچنین رعایت اصول بهداشتی نظیر استفاده از 

ماسک ضمن حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان، فرایند تحصیل و آموزش هم شکل گیرد.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به اجرای طرح هوشمند سازی محدودیت ها اشاره کرد و گفت 
این طرح با همکاری دستگاه ها به نحو موثری اجرا می شود و هم اکنون اجرای طرح در دستگاه های اجرایی، حمل 
و نقل درون شهری، اصناف و حمل و نقل برون شهری در جریان است. مطابق این طرح همه کارکنان دستگاه های 

اجرایی باید تزریق دو دوز واکسن و مشخص بودن وضعیت بیماری شان در ادارات حضور یابند.

وزیر کشور:

دلیلی برای ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد

افشای جدیدترین اسرار از خاندان سعودی؛

ملک سلمان کجاست؟
از زمانی که محمد بن سلمان، عمو و عموزاده اش را به 
زندان انداخته اســت، پادشاه سعودی نیز به شهر نئوم 
رفته و فعالیت هایش را از طریق مجازی دنبال می کند 

و با کسی دیدار نکرده است.
حدود یک سال و پنج ماه است که »سلمان بن عبدالعزیز« 
پادشــاه ســعودی دیدار حضوری با مقامات داخلی و 
خارجی نداشته است. برنامه ها به ویدئوکنفرانس محدود 
شده و تمامی دیدار ها و استقبال رسمی از مقامات دیگر 
کشور ها را پسرش »محمد بن سلمان« انجام می دهد.

وبســایت سعودی لیکس که به افشــای اسرار خاندان 
ســعودی می پــردازد، در گزارشــی به نقــل از منابع 
دیپلماتیک عربستان، به نکات قابل توجهی در این باره 
اشاره کرده و نوشته است که غیبت پادشاه، به موضوع 
بازداشت برادرش »احمد بن عبدالعزیز« در پنجم مارس 

۲۰۲۰ نیز مربوط است.
به گفته منابع سعودی، »احمد بن عبدالعزیز« و »سلمان 
بن عبدالعزیز« آخرین فرزندان »عبدالعزیز آل سعود« از 
جناح سدیری هستند. جناحی که نفوذ و احترام باالیی 
در خاندان پادشاهی دارند. »محمد بن نایف«، ولی عهد 
سابق نیز از جناح سدیری هاست. )جناح سدیری یا هفت 
سدیری، به هفت برادر تنی از فرزندان ملک عبدالعزیز 
آل سعود و همسر او حصه دختر احمد السدیری گفته 

می شود. این هفت تن به نام آل فهد هم مشهوراند.(
احمد بن عبدالعزیز پیش از اینکه محمد بن ســلمان 
شروع به بازداشت گسترده شاهزادگان در هتل »ریتز 
کارلتون« در ریاض کند، در نوامبر ۲۰۱۷ از عربستان 
خارج شد و به لندن رفت. سپس یک سال بعد با ضمانت 
آمریکا و کشــور های اروپایی به عربســتان بازگشــت. 
ضمانتی که گویا ارزشی برای، ولی عهد جوان نداشت 
و »احمد بن عبدالعزیز« به همراه »محمد بن نایف« به 
اتهام تالش برای کودتا در هفتم مارس ۲۰۲۰ بازداشت 
و روانه زندان شدند. تا این جا موضوع جدیدی رخ نداده 
و مشــخص است که بن سلمان قصد دارد شاهزادگان 
اصلی را از مقابل خود برای رسیدن به تخت پادشاهی 
کنار بزند. اما ارتباط این مسائل با غیبت پادشاه از مقابل 
دوربین رسانه ها چیست؟ و چرا همه وقتش را در شهر 
جدید نئوم می گذارند و دیداری با شاهزادگان یا مقامات 

داخلی و خارجی ندارد؟
به نوشته سعودی لیکس، تا قبل از هفتم مارس ۲۰۲۰، 
پادشــاه سعودی به کار های روزمره خود می رسید و از 
هیأت های خارجی در کاخش اســتقبال می کرد و در 
مراسمات تودیع و معارفه وزراء و سفرا شرکت می کرد. به 
عنوان مثال، شاه سعودی قبل از دستگیری برادر تنی اش 
به دست محمد بن سلمان، در ۱۳ ژانویه به عمان رفت و 
در مراسم درگذشت سلطان عمان شرکت کرد. در ۱۹ 
ژانویه وزیر خارجه قبرس را به حضور پذیرفت، در ۲۰ 
ژانویه برای جنازه »بندر محمد« نماز میت خواند. در ۲۱ 
و ۲۸ ژانویه نیز در جلسات هیأت وزیران حضور یافت.

در ماه فوریه نیز در ۲۶ این ماه از رئیس جمهور موریتانی 
در کاخش استقبال کرد. فردای آن روز با رئیس جمهور 
الجزائر دیدار کرد و در ســوم ماه مارس نیز در جلســه 
هیــأت وزیران شــرکت کرد. منظور اینکــه تا قبل از 
هفت مارس ۲۰۲۰ در جلســات و دیدار های مختلفی 
شاه سعودی مقابل رسانه ها ظاهر شد، اما از زمانی که 
احمد بن عبدالعزیز دستگیر شد، پادشاه نیز دیگر در این 
مراسمات دیده نشد. همزمان پس از قتل فجیع جمال 
خاشقچی روزنامه نگار معروف عربستانی در استانبول، 
نیز جو بین المللی به شدت علیه محمد بن سلمان بود و 
سخنان زیادی در خصوص تمایل کشور های غربی برای 
جایگزینی احمد بن عبدالعزیز با وی در رسانه ها گفته 
می شــد. به طوریکه موضوع دیدار وزیر خارجه آمریکا 
و انگلیس با شــاه ســعودی پیش از بازداشت احمد بن 
عبدالعزیز در خصوص تفاهم برای برکناری محمد بن 
سلمان بود و شاه سعودی در معرض فشار های خارجی 
زیــادی بــرای برکناری پســرش از والیت عهدی قرار 
داشــت، اما محمد بن ســلمان پیشدستی کرده و عمو 
و عموزاده اش را بازداشت و روانه زندان کرد و پدرش را 
نیز به منطقه نئوم در ساحل دریای سرخ فرستاد تا صرفا 
از طریق ویدئوکنفرانس ها در مراسمات حضور یابد و با 
کسی دیدار نکند. این اقدام به این معنی است که محمد 
بن سلمان نه تنها رقبای خود برای پادشاهی را کنار زد 
بلکه کودتای آرامی نیز علیه پدرش ترتیب داده و خود 

عمال همه امور را در دست گرفته است.
شاه سعودی پس از بازداشت احمد بن عبدالعزیز، فقط 
دو بار در انظار رســانه ها و مقامات در ریاض ظاهر شــد. 
اولی در هشت مارس ۲۰۲۰ یعنی فردای بازداشت احمد 
بن عبدالعزیز بود و سلمان با سفرای اروگوئه و اوکراین 
دیدار کرد. منابع عربســتانی می گویند که آن دیدار با 
این هدف صورت گرفت که گویا پادشــاه از بازداشــت 
برادرش راضی اســت. دومین حضور نیز در نهم مارس 
۲۰۲۰ بود و شاه سعودی در جلسه هیأت وزیران دیده 
شد. از آن زمان تاکنون یک سال و پنج ماه است که او در 
نئوم به سر می برد. فعالیت های سلمان بن عبدالعزیز در 
این مدت به گفت و گوی تلفنی و سخنرانی های مجازی 
کوتاه و تقطیع شده و حضور مجازی در جلسات هیأت 
وزیران محدود شــده اســت. حتی زمانی که امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به ریاض آمد، این محمد 
بن سلمان بود که به استقبال وی رفت. در جریان ورود 
رهبران کویت، امارات، قطر، عمان و بحرین به عربستان 
در ماه دسامبر ۲۰۲۱ نیز عدم حضور پادشاه سعودی در 

مراسم استقبال کامال به چشم می آمد.
ایــن وبســایت افزود: بازداشــت خانگی ســلمان بن 
عبد العزیز به دست، ولی عهد درست باشد یا نه، منکر 
این واقعیت نیســت که محمد بن ســلمان هر کاری از 
دســتش بــر می آید. او بود که مــادر و خواهرش را به 
بازداشــت فرســتاد و عموزاده هایش را دستگیر کرد و 
 قصد کشــتن ملک عبداهلل را در زمان پادشــاهی اش 

را داشت.

کرات  شمارش معکوس برای مذا
برجامی وین

در شرایطی که به اذعان مذاکره کنندگان گفتگو ها وارد 
مرحله حساسی شده است، طرف های مذاکره پیشرفت 
در گفتگو ها را تائید کرده اند، با این حال به نظر می رسد 
برخی اختالفات در جزئیات هم چنان پا برجا مانده است.
 مذاکرات در شرایطی از روز دوشنبه از سر گرفته شد که 
تیم مذاکرات بریتانیا و آلمان را مذاکره کنندگان ارشــد 
جدیدی، استفانی القاق و تیورون بلمان، هدایت می کنند.
گاردین مدعی است: به نظر می رسد پیشرفت در جزئیات 
به حداقل رسیده است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه 
در مذاکرات، گهگاه توئیت های مبهمی را منتشر می کند 
که برای القای احســاس پیشرفت در مذاکرات طراحی 

شده اند.
برخی دیگر نیز به دنبال تأثیرگذاری بر موازنه قوا در وین 
هستند. رابرت مالی، نماینده ویژه ایاالت متحده، فهرستی 
از سفیران شکاک کشور های خلیج فارس را اعالم کرده 

که در جریان روند مذاکرات قرار گرفته اند. 

توضیح والیتی درباره جلسه رئیسی 
 با او ، الریجانی ، کمال خرازی 

و سعید جلیلی
مشاور رهبر معظم انقالب گفت: دیدار اخیر وی و جمعی 

از سیاسیون با رئیسی درباره سفر روسیه بوده است.
علی اکبر والیتی، مشــاور رهبــر معظم انقالب در امور 
بین الملل درباره دیدار اخیر خود به همراه سعید جلیلی، 
علی الریجانی و کمال خرازی با رئیس جمهور گفت: اگر 
قرار بر این باشد که جزئیات جلسات گفته شود حتماً دفتر 
خود آقای رئیس جمهور این کار را انجام خواهد داد ولی 
کلیات معلوم است که موضوع، سفر جناب رئیس جمهور 

به روسیه بود. 
والیتی گفت: طبیعی اســت که ایشان در آغاز این سفر 
مهم مشورت کنند، خب بنده هم با توجه به تجاربی که 
در حوزه دیپلماسی داشته ام در کنار سایر آقایان ازجمله 

طرف های مشورت رئیس جمهور بودم.

اولین جلســه دادگاه »سرکرده 
گروهک االحوازیه« برگزار شد

اولین جلســه دادگاه »سرکرده گروهک االحوازیه« که 
متهــم به »طراحی و اجرای عملیات های بمب گذاری و 
تروریستی متعدد در استان خوزستان از جمله حمله به 
مردم اهواز در جریان رژه هفته دفاع مقدس در سال ۹۷ 

است« برگزار شد.
اولین جلســه رســیدگی به پرونده ســرکرده گروهک 
االحوازیه با نام »حبیب فرج اهلل چعب« ملقب به »حبیب 
اسیود« در در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب اسالمی به ریاست 

قاضی افشاری برگزار شد.
بر اساس کیفرخواستی که صادر شده، اتهام وی »اداره 
و ســرگروهی گروه تروریســتی به نام »حرکه النضال 
العربی لتحریراالحواز« و طراحی و اجرای عملیات های 
بمب گذاری و تروریســتی متعدد در استان خوزستان و 
تخریــب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری 

اسالمی ایران« است.
بمب گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهواز، عملیات 
بمب گذاری ســازمان برنامه و بودجه اهواز، بمب گذاری 
در اداره محیط زیست، بمب گذاری انتقال خط لوله های 
نفــت، بمب گذاری در محــور انتقال نفت آبادان و اهواز 
و ماشــهر، بمب گذاری در فرمانــداری دزفول و آبادان، 
برنامه ریزی به جهت بمب گذاری در دادگســتری اهواز 
از اهــم مــوارد تفهیم شــده به متهــم در جریان ابالغ 

کیفرخواست بوده است.
در جریان حمله این گروهک به رژه هفته دفاع مقدس در 

اهواز، ۲۵ نفر از شهروندان اهوازی شهید شدند.

 انتقاد نماینده سابق مجلس 
از کارتی شدن نان

نماینده سابق مجلس گفت : نمایندگان مجلس باید در 
تصویب بودجه به نحوی عمل کنند که قشر آسیب پذیر 
جامعه بیش از این تحت فشار قرار نگیرد و حتی فشارها 
بر این قشر کاسته شود تا بودجه سال آینده برای مردم 

تحمل پذیر باشد.
حجت االسالم و المسلمین حسین سبحانی نیا با اشاره 
به ارزیابی خود از روند بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ در 
مجلــس اظهار کرد: تقدیم الیحه دولت در این مرحله، 
تفاوت معناداری با دفعات قبل داشت و با قید دوفوریت 
مطرح شــد و بعد به کمیســیون ها رفت و به سرعت به 
صحــن علنــی مجلس آمد و کلیاتش بــا بیش از ۱۷۰ 
رای موافــق به تصویب رســید. البته قاعدتاً نمایندگان 
نقطه نظرات مختلفی درباره آن داشتند و بحث هایی در 
حاشــیه  تصویب بودجه درباره مندرجات و محتوای آن 
مطرح شد. هرچند در مجموع هنوز الیحه بودجه کاماًل 
به تصویب مجلس نرسیده است و باید دید که آنچه در 
پایان بررسی های مجلس به تصویب می رسد چگونه است 

تا راحت تر درباره آن اظهار نظر کرد.
وی افزود: آقای رئیســی در هنگام دفاع از الیحه بودجه 
در مجلس به موردی اشــاره کردند که از اهمیت باالیی 
برخوردار است که همان موضوع حذف ارز ترجیحی بود. 
می دانیم که نگرانی هایی در جامعه وجود دارد که اگر ارز 
ترجیحی برای کاالهایی ضروری مانند دارو حذف شود، 
چــه آثــاری به همــراه دارد و دولت و مجلس باید به چه 

صورت این آثار را جبران کنند.

سوژه داغ
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3اقتصاد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 

تشریح کرد : 

 تاثیرات حذف ارز ترجیحی 
بر اقتصاد کشور

عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس در 
خصــوص چالش هــای حــل معضالت 
اقتصــادی جامعه، اظهار کرد: کار دولت ها 
همیشــه بــه صورت آزمــون و خطا بوده 
اســت و با برنامه حرکت نمی کنند؛ حتی 
بودجــه ای کــه ارائه می دهند بر اســاس 
آمایش ســرزمینی صورت نمی گیرد و در 
نهایــت بودجه به مناطــق محروم خیلی 
کمتر می رســد؛ همچنیــن برنامه ریزی 
ها هم واقعی نیســت و بیشــتر روی کاغذ 
باقــی مــی ماند؛ به عنوان مثال در بودجه 
امســال، ســاخت ۱ میلیون مسکن پیش 
بینی شــده که به نظر من ۵۰ درصد هم 

محقق نخواهد شد.
 جالل محمودزاده در ادامه افزود: ایجاد ۱ 
میلیون شــغل جدید هم با توجه به بحث 
درآمــدی و افزایش ۶۴ درصدی مالیات، 
خیلــی امکان پذیر نیســت. ما با بیماری 
کرونا و تحریم ها مواجه هستیم که باعث 
شــده درآمد بیشــتر اصناف به یک سوم 
کاهــش یابد؛ پس دولت در اخذ مالیات با 

مشکل مواجه خواهد بود.
تبعات منفی افزایش 64 درصدی 

مالیات بر معیشت مردم
محمــود زاده تصریح کــرد: افزایش ۶۴ 
درصــدی مالیات، حذف یارانه نان و دارو 
و نهاده های دامی قطعا مشــکالتی را برای 
معیشت مردم ایجاد خواهد کرد. برای دارو 
هنوز در جداول بودجه، رقمی را مشخص 
نکردند. یارانه بخش های مختلفی از جمله 
شــیالت را هم در بودجــه حذف کردند؛ 
افزایش حقوق را متوسط ۱۰ درصد درنظر 
گرفتند که خیلی کم اســت و درحالی که 
اعالم کردند کل بودجه هزینه ای و عمرانی 
کشور، ۲۶ درصد افزایش داشته است، اما 
بــا تورم بــاالی ۴۰ درصدی، در اصل این 
بوجه کاهش هم داشــته است. همچنین 
اعتبــارات تعدادی از پروژه های مهم مثل 
اطفــاء حریق جنگل ها و مراتع و مبارزه با 
آفات دامی و بیماری های مشترک را هم 

قطع کردند.
کاهش 20 درصدی سهم صندوق 

توسعه ملی از درآمدهای نفتی
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس در 
خصوص صندوق توسعه ملی گفت: طبق 
قانــون باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به 
صندوق توســعه ملی واریز شــود اما ۲۰ 
درصد آن را حذف کردند. درآمدها را هم 
واقعی ندیدند به عنوان مثال میزان فروش 
نفت را ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز 
مشخص کردند که با این وضع اصال امکان 
پذیر نیست و قیر راه های روستایی و بین 
شــهری و قیر مورد نیاز نوســازی مدارس 
را از محــل فروش مازاد نفت اعالم کردند 
درحالی که ما ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
هم نمی توانیم بفروشیم پس فروش مازاد 
از کجــا بیاوریم که راه های روســتایی و 

مدارس را نوسازی کنیم.
گشت ارز حاصل از صادرات با وجود  باز

تحریم ها امکان پذیر نیست
محمود زاده ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را اگــر یکباره حــذف کنند، نهاده های 
دامی به شــدت گران شــده و در همه 
مسائل مثل حمل و نقل و سایر بخش ها 
هــم تاثیر خواهد شــد و با این وضعیت 
قیمــت مرغ به بــاالی ۵۰ الی ۶۰ هزار 
تومان خواهد رســید؛ از ســوی دیگر با 
توجــه به اینکه اختصاص مشــوق های 
صادراتی بخش کشــاورزی را منوط به 
بازگشــت ارز صادراتی به کشور کردند، 
اما با توجه به تحریم و مشکالت مربوط 
به بازگشــت ارز به کشور از طریق بانک 
ها، این سیاســت عمال با مشکل مواجه 
می شــود؛ لــذا صــادرات محصوالت 
کشــاورزی با ایــن قانونی که در بودجه 

دیدند، کاهش پیدا می کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس خاطرنشان 
کرد: حذف ارز ترجیحی، ۲ اثر در بازار دارد 
که یکی اثر واقعی است که ۴۰ درصد باعث 
افزایش قیمت ها می شود و اثر دوم، روانی 
اســت که ۲۰ درصــد قیمت ها را افزایش 
می دهــد؛ بنابراین ســال آینده وضعیتی 
خوبی از لحاظ اقتصادی نخواهیم داشــت 
و قطعــا دولت با مشــکالت زیادی از نظر 
اجتماعــی و اعتراضــات عمومی مواجه 

خواهد بود.
چراکــه یکــی از برنامه های اصلی دولت، 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و جبران آن با 
مبالــغ ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان اســت 
درحالــی که این مبلغ حتــی جوابگوی 
گرانی نان هم نیســت و به نظرم در چند 
ماه اول سال آینده مشخص خواهد شد که 
بخش هــای زیادی از الیحه بودجه قابلیت 
تحقق ندارد و بخش زیادی از پروژه ها هم 

نیمه تمام خواهد ماند.

گفت و گو

باید و نبایدهای رمزارز ملی
بانــک مرکــزی ایــران در حالــی از راه اندازی فاز 
آزمایشــی رمزپول بانک مرکــزی ایران با عنوان 
»رمزریــال« خبر می دهد که برخی کارشناســان 
حوزه فنــاوری معتقدند دیجیتالی کردن ریال، با 
ارزش و پشتوانه فعلی، بی معنی است زیرا با گذشت 
ســال ها از مطرح شدن موضوع ارزهای دیجیتالی 
در ایران، این حوزه هنوز مقررات گذاری نشــده و 

بالتکلیف مانده است.
ارز دیجیتــال یــک فــرم از پــول الکترونیکی 
اســت که از یک فناوری غیرمتمرکز اســتفاده 
می کننــد که بــه کاربران امکان پرداخت امن و 
ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از 
بانک ها و ســازمان های واسطه می دهند. زمانی 
که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشور ما هم 
داغ شد، مسووالن حوزه ارتباطات، از پیاده سازی 
آزمایشــی نخستین ارز دیجیتالی کشور توسط 
پست بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید خبر 
دادند.با وجود این، کارشناســان حوزه بانکداری 
الکترونیــک معتقدنــد اوال رمزارز بومی فارغ از 
این که چه ماهیتی داشــته باشد، عبارت غلطی 
است، زیرا ارز یعنی واحد پولی خارجی، بنابراین 
وقتی کلمه ی بومی به آن اضافه شــود، عبارت 
را دچار اشتباه می کند. اما این که بخواهند پول 
ریــال را به صــورت توکن هایی تولید کرده و در 
اختیــار مردم قرار دهند که معامله روزانه انجام 
دهند، ذاتاً کار بدی نیست. مثل این که در کیف 
پــول نرم افزاری موبایل، ۱۰۰ هزار واحد ریالی 

باشد که بتوان از آن استفاده کرد.
پول مجازی بومی، خدمت نوینی نیست

از طرفی، به اعتقاد این کارشناسان، جنبه فناورانه 
پول مجازی بومی آنقدر جذاب نیست که خدمت 
نوینی باشد، درواقع اگر ما توکنی در اختیار مردم 
قرار دهیم که هر توکن معادل یک ریال اســت، نه 
پایین و نه باال می رود و دیگر ارزی نیســت، بلکه 
همان پول ریالی به صورت الکترونیکی اســت که 
جذابیت فناوری و ســرمایه گذاری ندارد. بنابراین 
پول مجازی داخلی پایه ریال بر بســتر بالک چین 
به خاطر ســهولت انتقال بین مردم، نه جایگاهی 
از نظــر فنــاوری دارد و نــه جایگاهی از نظر ارزش 

سرمایه گذاری دارد و از آن استقبال نمی شود.
با وجود این اخیرا، از ســوی بانک مرکزی، اینطور 
عنوان شــده که توان بانک مرکزی برای مدیریت 
بازار ارز افزایش یافته است و رمزارز ملی در آینده 
نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد. 

فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی به زودی 
راه اندازی می شود

همچنیــن مهران محرمیان - معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی، در حاشــیه هفتمین همایش 
مالی اســالمی، درباره رمزارزها اظهار کرد: رمزارز 
پدیده ای اســت که مرزشناس نیست، اما فرض بر 
این است کسی که در خارج از کشور می خواهد برای 
واردات از رمزارزهای استخراج شــده داخل کشور 
اســتفاده کند، منعی ندارد و مصوبه هیئت وزیران 
را هم دارد. بانک های مرکزی برای حل تناقض بین 
تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاســت و از طرف 
دیگر در بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمز 
پول ملی کشــورهای مختلف را مطرح کردند که 
بیشــتر بانک های مرکزی دنیا در حال بررسی این 

موضوع هستند.
او همچنین درباره پروژه ارز دیجیتال ملی ایران، با 
نــام »رمزریال« توضیح داد: در بانک مرکزی ایران 
این موضوع از چند سال پیش مد نظر قرار گرفته و 
امور فنی آن هم انجام شده و خوشبختانه مقررات 
آن در شــورای پول و اعتبار هم به تصویب رســیده 
اســت. در نتیجه به زودی شــاهد اجرایی شدن فاز 
آزمایشی رمزپول بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
به عنوان »رمزریال« خواهیم بود. استفاده رمزریال 
بــرای عموم مردم خواهــد بود و کارکرد آن مانند 
اســکناس اســت؛ اما در فضای دیجیتال منتشــر 
خواهد شــد.با وجود این به نظر می رســد برخی 
کارشناســان حوزه فناوری اطالعات، چندان نگاه 
مثبتی به پروژه رمزارز بومی ندارند و می گویند پنج 
ســال است که فعاالن بخش خصوصی درخواست 
داده اند در این حوزه مقررات گذاری شــود و هنوز 

این حوزه بالتکلیف مانده است.
ریال دیجیتالی همین حاال هم در کیف پول  

افراد وجود دارد
رضا قربانی - رییس کمیســیون فین تک سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران- در پاســخ به 
این پرســش که آیا رمزارز ملی می تواند منجر به 
توسعه فرهنگ حداقلی در حوزه رمزارز شود یا خیر، 
گفت: رمزارز ملی هیچ تاثیری در توســعه فرهنگ 
کریپتو نخواهد داشت. ما هر فعالیتی را که شروع 
می کنیم اولین سوال این است که چرا قصد انجام 
آن را داریم؟ آنها در پاسخ می گویند که قصد ایجاد 
ریال دیجیتالی دارند و این در حالی  است که ریال 
دیجیتالی همین االن در کیف پول ها و کارت های 
بانکــی افــراد وجود دارد. این ریال قرار اســت چه 

تفاوتی داشته باشد؟
او همچنین با اشاره به اینکه در دنیا پشت ارزهای 
دیجیتــال طال، فلــزات گرانبهــا، دالر یا ارزهای 
ارزشمند است، با بیان اینکه دیجیتال کردن ریال 
چه سودی دارد؟ این کار را شوآف دانسته  و می گوید 
مشخص نیست چه مساله ای را قرار است حل کند.

با ابالغ وزیر اقتصاد به بانک ها در روزهای آینده صورت می گیرد

رد بدون نیاز به ضامن و وثیقه
ُ

پرداخت وام های خ
به دنبال دســتور رئیس جمهــور برای اصالح رفتار 
نظــام بانکی با مردم، وزیــر اقتصاد وعده داد که در 
روزهــای آینده با ابالغ بــه بانک های دولتی، آن ها 
مکلف خواهند شــد وام های ُخرد را بدون ضامن و 

وثیقه به مردم پرداخت کنند.
 ســید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشــاره به 
سخت گیری بانک ها در سالیان گذشته در پرداخت 
وام به مردم گفت: قاعده ســخت گیرانه ای را دنبال 
کرده ایــم و بــرای تســهیالت گیرنــده مانع ایجاد 
شــده اســت. به کســی که مثاًل ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ 
میلیون پول نیاز دارد و ســابقه نشان داده که فردی 
خوش حساب اســت می توان تسهیالت داد. مالک 
شــدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترســی ها را 

فراهم می کند.
خانــدوزی افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین 
گام را برمی داریم. به بانک های دولتی تکلیف خواهیم 
کرد در خصوص سطوح تسهیالت پایین حتماً با اتکا 
بــه اعتبار فرد و اینکه تــوان بازپرداخت دارد بدون 
وثیقه و بدون ضامن بتواند تســهیالت دریافت کند. 
آســیب ها را شناســایی خواهیم کرد و سپس برای 
سقف های باالتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده 

این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.
پرداخت حدود 64 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت ازدواج
وزیــر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک ها 
در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیالت 
ازدواج بــه مبلــغ حدود ۶۴ هــزار میلیارد تومان 
پرداختنــد، گفت: این رقم، پارســال ۴۳ و ســال 
پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد 

تومان بوده است.
 سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه 
خبری افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، 

تسهیالت ازدواج پرداختیم.
او اضافه کرد: به علت شیوع کرونا، بانک ها را مکلف 
کردیم تســهیالت قرض الحســنه برای سرپرستان 
خانوار که دچار بیماری کرونا می شــوند بپردازند و 
بانک ها با آســیب دیده کرونا که سرپرســت خانوار 
اســت تماس می گیرند و از او می خواهند که اگر به 

تســهیالت قرض الحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیالت 
را دریافت کند.

بانک ها نسخه قرارداد را به مردم بدهند
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت:  مردم همیشــه 
از نحوه تســهیالت گیری بانک هــا ناراضی بودند و 
می گفتند نرخ ها را درســت محاســبه نمی کنند و یا 

اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه نمی کنند.
وی افزود: رئیس جمهور خواست، بدون اینکه مسئله 
به شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانک ها 
مکلف باشند مسائل کیفری و به ویژه مسئله نرخ سود 

مازاد را شناسایی کنند.
بانک ها سود مازاد را پس می دهند

خانــدوزی اضافــه کرد: اگر نرخ ســود تســهیالت 
بانک هــا باالتــر از نرخ مصوبه شــورای پول و اعتبار 
باشــد مکلف هســتند مبلغی را که برای این منظور 

گرفتند برگردانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این برای نخستین 
بار است که می گوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، 
ســود گرفته اســت باید آن را به مشتری تسهیالت 
گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک 
مرکــزی و یــا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه 

کند و به همه این شکایت ها رسیدگی می شود.
دریافت تســهیالت برای افراد خوش حساب باید 

آسان شود
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری ها 
باید آســان کننده دریافت تســهیالت باشند و برای 
افراد خوش حساب نباید سخت گیرانه باشد و اعتبار 

افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، مالک شود.
ســید احســان خاندوزی درباره مستغالت بانک ها 
گفت: این مســتغالت و ارزش آن ها در صورت های 

مالی بانک ها وجود دارد.
او ادامه داد: شــفافیت اقتصادی، مالی و بانکی، گام 
نخســت برای هر اصالحی است زیرا مدیریت، بهتر 
می شود و منضبط تر و قانون مدارتر رفتار می کنید و با 
توجه به اینکه در معرض نظارت و نقد قرار می گیرید 

سعی می کنید بهتر مدیریت کنید.
عملکرد مثبت بانک های قرض الحسنه

خاندوزی با بیان اینکه در سیستم بانکی، بانک هایی 
را داریم که بورسی نیستند اما جزو کم مشکل ترین 
بانک ها هســتند، گفت: بانک های قرض الحســنه، 
میزان معوقات آن ها زیر ۲ درصد است یعنی بسیار 
بهتر از بقیه بانک ها هســتند و باید ســعی کنیم این 

بانک ها را تقویت کنیم تا توان تســهیالت دهی آنها 
باال برود.

او افزود: دسترسی به تسهیالت، شاخص بسیار مهمی 
است که این شاخص را قاعده های مجلس، دولت و 
بانک مرکزی تعیین می کنند و نباید اینگونه باشــد 
که فقط یک عده خاص به تســهیالت، دسترســی 

داشته باشند و باید موانع را برداریم.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری ها 
باید آســان کننده دریافت تســهیالت باشند و برای 
افراد خوش حساب نباید سخت گیرانه باشد و اعتبار 

افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، مالک شود.
خاندوزی افزود: در روزهای آینده، نخســتین قدم 
را در ایــن زمینــه برمی داریم و به بانک های دولتی 
تکلیف خواهیم کرد در خصوص ســطوح تسهیالت 
پاییــن حتمــاً با اتکاء به اعتبار آن فرد عمل شــود و 
اگر توان بازپرداخت تســهیالت را دارد بدون وثیقه 

و بدون ضامن، این کار را انجام دهند.
او اضافه کرد: در این مســیر آســیب ها را شناسایی 
می کنیم و چند ماه بعد برای اعداد سقف های باالتر، 
نظام اعتبارســنجی و نهادســازی ها در کشور انجام 
خواهد شــد و امیدوارم در روزهای آینده این خبر 

خوش را به مردم بدهیم.
خاندوزی با اشــاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، مسئول تنظیم نرخ سود شبکه بانکی نیست، 
گفت: شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این 
زمینه سیاســتگذار هستند اما وزارت امور اقتصادی 

و دارایی حتماً کمک کار پایین آوردن تورم است.
موفقیت دولت در مهار تورم

او افزود: در پاییز امسال یعنی در مقایسه اول مهر با 
آخر آذر، تورم نقطه به نقطه، ۱۶ و هفت دهم درصد 
پایین تر آمده اســت، اما این به معنی ارزان تر شــدن 
اجناس نیســت بلکه گران تر هم شــدند اما سرعت و 

شتاب آن گرفته شد.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که دولت 
را از دســت اندازی به پایــه پولی ممنوع می کنیم و 
می گوییم استقراضش باید به حداقل برسد و انضباط 
بودجه ای باید ایجاد شود یعنی در جهت کنترل تورم 

حرکت می کنیم.

ح کرد؛ عضو اتاق تهران مطر

کاال ج قیمت تولیدکننده روی  تبعات در
عضــو اتــاق تهران گفت: درج قیمــت تولیدکننده 
روی کاال برای فروشــگاه های زنجیره ای مشــکلی 
ایجاد نمی کند اما ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک و 
مصرف کنندگان عام قطعاً با مشکل مواجه خواهند 

شد.
 علی نقیب در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران با اشــاره به اشــکاالت شیوه نامه جدید وزارت 
صمــت در مــورد درج قیمت تولیــد کننده بر روی 
کاال بــه جای درج قیمت مصرف کننده، اظهار کرد: 
قطعاً با شفاف سازی می توان رقابت پذیری و کیفیت 
کاال را افزایــش داد اما تحقــق این موضوع نیازمند 

زیرساخت است.
عضو هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران افزود: 

بخشــنامه درج قیمت تولیدکننده روی کاال، در دو 
برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشــنامه ها 
برای همه کاال تعمیم داده شده است و بر اساس آن 
تقریبــاً همه تولیدکنندگان کاالهای مختلف مکلف 
شــده اند که قیمت تولیدکننده را بر روی کاال درج 

کنند.
نقیب ادامه داد: بر اســاس بخشــنامه مراکز فروش 
کاال از جمله فروشگاه های زنجیره ای و یا واحدهای 
صنفی عرضه کننده باید از این پس بر اساس درصد 
مشخصی قیمت مصرف کننده را در فروشگاه عرضه 
کننده تعیین کنند. این امکان برای فروشــگاه های 
زنجیره ای وجود دارد اما به نظر می رسد در رابطه با 
حــدود ۲۰۰ هــزار واحد صنفی کوچک امکان پذیر 

نباشد و اجرای آن با مشکالتی مواجه شود و مشکالتی 
را برای مصرف کنندگان عام به وجود خواهد آورد.

وی بیــان کرد: شــرکت های بــزرگ معموالً دارای 
واحدهای پخش هســتند لذا اجرای این بخشــنامه 
مشــکالتی را بــرای آنها بــه وجود نمــی آورد اما 
شــرکت های کوچک برای حضــور در بازار مجبور 
بــه ارائــه یک ســری تخفیفات و یا فــروش کاال به 
صورت اعتباری هستند و لذا بر اساس این بخشنامه 

نمی توانند با شرکت های بزرگ رقابت کنند.
عضو هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران گفت: 
همچنین درصدهایی که به عنوان سود توزیع کننده 
نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است 
کارشناسی شده نیست زیرا بر اساس این بخشنامه 

ســود برای پخش سراسری ۱۰ درصد، منطقه ای ۷ 
درصد و اســتانی ۵ درصد در نظر گرفته شــده که با 
توجه به هزینه های لجســتیک چنین چیزی امکان 
پذیر نیست و هزینه ها به درستی محاسبه نشده است.

وی گفت: بنابراین انتظار این است که تا قبل از بروز 
مشکالت، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت 
تولیدکننده بر روی کاالها به جای درج قیمت مصرف 

کننده بازنگری انجام دهد.
نقیب یادآور شد: هزینه های لجستیک برای کاالهای 
متفــاوت فرق می کند و ممکن اســت هزینه حمل 
کاالهای گران قیمت یک درصد قیمت تمام شــده 
کاال باشد اما هزینه حمل کاالهای ارزان قیمت مثل 

نوشابه ها یا آب معدنی حدود ۱۰ درصد است.

یک کارشناس بازار سرمایه :

منتظر اتفاق عجیب در بورس نباشید
 کارشــناس بازار ســرمایه می گوید: بازار در ســال ۱۴۰۱ مطلوب تر و 
متفاوت تر از ســال جاری باشــد اما نمی توان گفت اتفاقاتی عجیب در 

بازار رخ خواهد داد.
نیما آگاهی اظهار کرد: بازار بورس به علت ماهیت سریع المعامله بودنش 
همواره مورد توجه بوده است؛ به طوری که افراد می توانند با یک کلیک 
راحت ســرمایه هایشــان را جابجا کنند. مثال در بازار مســکن اگر قصد 
فروش داشته باشیم باید یکی دو ماه منتظر ماند. در این دوماه می توان 

منطقی تر و عقالنی تر و سر فرصت تصمیم درست گرفت.

وی افزود: نکته مهم آن اســت که ریســک هایی در بازار سهام داریم که 
متاســفانه هنوز حل نشــده اند. تصمیم گیری های دولت در بورس و 
قیمت گذاری دســتوری همچنان پابرجا اســت. البته در برخی صنایع 
با توجه به فشــارهایی که در شــبکه های مجازی ایجاد شده بود، دولت 
مقداری عقب نشــینی کرد. اما همچنان بحث قیمت گذاری دســتوری 

هست و این امر ریسک بازار را باال می برد.
این کارشــناس بازار ســهام اظهار کرد: همچنین بحث مذاکرات هسته 
ای ادامه دارد و شرایط هنوز مشخص نیست. برجام می تواند دو جریان 

کامال متفاوت در بازارسرمایه ایجاد کند. نکته بعدی لطمه دیدن اعتماد 
عمومی به بازار اســت. اعتماد امری نیســت که بتوان آن را چندین بار 
خدشه دار و مجدد بازسازی کرد. ضمنا در بازار سرمایه شاهد هستیم در 
زمان حرکت شاخص،  یکسری خبرهای منفی علیه بازار منتشر می شود. 
این اخبار سبب می شود که سرمایه گذاران بزرگ دست به عصا حرکت 
کننــد. بنــده پیش بینی می کنم که بازار در ســال ۱۴۰۱ مطلوب تر و 
متفاوت تر از سال جاری باشد اما نمی توان گفت اتفاقاتی عجیب در بازار 
رخ خواهد داد بلکه بازار یک رشد آهسته و منطقی تری خواهد داشت.

خبر ویژه

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از لغو شدن مصوبه ابالغی انجمن 
شرکتهای هواپیمایی درباره تعیین کف نرخی بلیت هواپیما خبر داد و گفت: 
هیچ کدام از شرکتهای هواپیمایی مجاز به تعیین کف نرخی یا فروش بلیت 
باالتر از آن نیستند و در صورت مشاهده تخطی با متخلفین برخوردخواهد 
شد.چنندی پیش خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه ایرالینها و آژانسهای 
مسافرتی داخلی براساس ابالغیه ای از سوی انجمن شرکتهای هواپیمایی  
موظف شــدند که قیمت بلیت هواپیما را در پروازهای داخلی پایین تر از 
۶۰۰هزار تومان نفروشند. این موضوع واکنشهای متعددی را از سوی مردم 
به دنبال داشت و محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 

در این باره گفته بود این ســازمان به عنوان دســتگاه حاکمیتی مخالفتی با 
کاهش قیمت بلیت هواپیما و ارزان فروشــی آن ندارد به شــرط آنکه امنیت 
پرواز و مسافران هوایی به مخاطره نیافتد.این درحالی است که به نظر می 
رسد در روزها و هفته گذشته ایرالینها برای خودشان کف نرخی ۶۰۰ هزار 
تومانی را تعیین کرده بودند که باعث ورود سازمان هواپیمایی به این موضوع 
شــده اســت. میراکبر رضوی در اینباره اظهار کرد: در روزهای اخیر انجمن 
شرکتهای هواپیمایی با ابالغ صورتجلسه ای به شرکتهای هواپیمایی با تعیین 
کــف نرخی، حداقل قیمت فــروش بلیت در پروازهای داخلی را ۶۰۰ هزار 
تومان اعالم کرده بود.وی افزود: با توجه به مغایرت صورتجلسه فوق با آخرین 

مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر حذف کف نرخی از قیمت 
بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری موضوع فوق را پیگیری و براین 
اســاس،   انجمن شــرکتهای هواپیمایی با ارسال نامه ای خطاب به مدیران 
عامل شــرکتهای هواپیمایی مصوبه فوق را ملغی کرد.ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری اضافه کرد: تمامی شرکتهای هواپیمایی موظف هستند 
ضمن حذف کف نرخی از قیمت بلیت و اعالم مراتب به تمامی کانالهای فروش 
وتوزیع خود، بلیت پروازهای داخلی را حداکثر تا سقف نرخی تعیین شده 
به تفکیک مسیرهای پروازی که در تارنمای انجمن شرکتهای هواپیمایی 

جهت اطالع عموم منتشر شده است بفروش برسانند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

کف نرخ از روی بلیت هواپیما برداشته شد

گزارش
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نفت و انرژی 4

: مدیرعامل شرکت توانیر

کنند کم مصرف عالوه بر برخورداری از یارانه برق مشوق هم دریافت می  مشترکان 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران)توانیر( 
گفت: تعرفه های جدید برق از اول بهمن اجرایی خواهد شد و براساس آن 
مشترکان کم مصرف عالوه بر برخورداری از یارانه های قبلی مبالغی هم 
به عنوان تشویق دریافت خواهند کرد.آرش کردی در نهمین کنفرانس 
سیرد ایران در محل پژوهشگاه نیرو افزود: هدف گیری اصلی مصوبه جدید 
هیات دولت در باره اصالح تعرفه های برق اصالح رفتارهای مصرفی در 
بخش خانگی است.وی ادامه داد: مهمترین مبحث در این مصوبه بحث 
الگــوی مصــرف و تعمیق آن در ذهن مردم اســت تا بدانند چگونه باید 
مصرف کنند و مشمول مشوق های در نظر گرفته شوند.مدیرعامل توانیر 

خاطرنشان کرد: براساس مصوبه تازه هیات دولت در باره تعرفه های برق 
کســانی که در محدوده الگو مصرف کنند همچنان از یارانه ها برخودار 
خواهند شد و چنانچه بیشتر هم صرفه جویی کنند از مشوق هایی که 
برای اینکار در نظر گرفته شــده بهره مند خواهند شــد.کردی گفت: اما 
مشــترکانی که بیش از الگوی تعیین شــده مصرف کنند به تدریج از 
دریافت یارانه برق محروم خواهند شد البته میزان یارانه آنها به طورکلی 
قطع نخواهد شد.وی افزود: ۷۵ درصد کل مشترکان در حد الگوی های 
تعیین شده برق مصرف می کنند .مدیرعامل توانیر خاطرنشان ساخت: 
صنعت برق با هدف مدیریت بار تا قبل از پیک بار تابستان ۱۴۰۱ عالوه 

بــر اصــالح نظام تعرفه ای به دنبــال ایجاد تحول در بخش اندازه گیری 
الکتریکی است که بزرگترین معضل صنعت برق است.کردی ادامه داد: در 
سال های قبل هدف گذاری شده بود تا همه مشترکان مجهز به کنتورهای 
هوشــمند شــوند و براین اساس طرح »فهام« حدود ۱۰ سال پیش آغاز 
شد اما امسال با توجه به محدودیت هایی که در تابستان برای مشترکان 
ایجاد شد مقرر شده این طرح با سرعت بیشتری انجام شود.وی افزود: 
البته در این مرحله و تا قبل از پیک بار تابستان ۱۴۰۱ مقرر است همه 
مشــترکان بزرگ، دیماندی و تجاری مشــمول طرح شده تا سال آینده 
بیش از ۵۰درصد بارشبکه روئیت پذیر و قابل اندازه گیری دقیق شود.

برای نخستین بار انجام می شود؛

آغاز صادرات خدمات انرژی ایران به اروپا در دولت سیزدهم

كوتاه از انرژی

بین الملل

16۵ هزار خودرو عمومی در کشور گازسوز شد

افزایش درآمد ملی با جایگزینی 
سی ان جی با بنزین

مدیــر طرح ســی ان جی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی با اشــاره بــه اینکه جایگزینی 
سی ان جی با بنزین در سبد سوخت بخش حمل و 
نقل سبک سبب افزایش صادرات بنزین و درآمدزایی 
برای کشور می شود، گفت: تاکنون از طریق مصوبه 
شورای اقتصاد، ۱۶۵ هزار خودرو عمومی در کشور 
تبدیل شــده اســت که صرفه جویی محقق شده از 
این محل صرف توسعه صنعت سی ان جی می شود.

محمدحســین باقــری در این بــاره گفت:  تعداد 
پیمانکاران در حوزه تبدیل خودروها به دوگانه سوز 
با احتســاب شرکت ایران خودرو )با امضای قرارداد 
تولید ۴۵ هزار خودرو عمومی به دوگانه ســوز( به 
هشــت پیمانکار رسیده اســت و هم اکنون حدود 
۳۱۷ کارگاه در سراســر کشــور تجهیز شدند که 
کار تبدیل خودروها را انجام می دهند.وی افزود: با 
توجه به اینکه مصوبه شامل خودروهای عمومی از 
جمله تاکســی ها و وانت بارها می شود، تاکسی های 
نو از کارخانه به صورت دوگانه سوز تحویل می شوند 
و تعداد خودروهای باقیمانده تاکســی تک ســوز 
تــا حــدودی محدود و در عمل وجــود ندارد و در 
صورت موجود بودن تبدیل خواهند شد.مدیر طرح 

ســی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: مســافربرهای شــخصی شامل خودروهای 
مســافربر اینترنتی و آژانس های ساماندهی شــده 
در زیرمجموعه وزارت کشور نیز شامل این مصوبه 
می شــوند که اطالعات ایــن خودروها را از طریق 
وزارت کشور دریافت و در سامانه ثبت نام و تبدیل 
خودروهــا )gcr.niopdc.ir( بارگذاری می کنیم و 
مالکان خودروها می توانند مراجعه و ثبت نام کنند.
باقری افزود: تاکنون ۱۱۸ هزار مسافربر شخصی در 
این سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود ۴۵ 
هزار خودرو براساس مستندات الزم تأیید شده و از 
این تعداد ۳۳ هزار و ۸۰۰ خودروی مسافربر شخصی 
تبدیل شده و بقیه نیز در حال پیگیری برای تبدیل 
هستند.وی تأکید کرد: مطابق مصوبه شورای اقتصاد 
بخشی  از هزینه تبدیل که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد 
کل هزینه است، توسط مالکان خودروهای مسافربر 
شــخصی پرداخت می شود؛ بر اساس تمهیدهای 
پیش بینی شــده توسط وزارت کشور و وزارت نفت 
امیدواریم مالکان خودروهای مسافربر شخصی که 
ثبت نام اولیه خود را انجام داده اند، فرآیند ثبت نام و 

تبدیل خود را پیگیری و نهایی کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

ایران از محوری ترین بازیگران سال های 
آینده بازار انرژی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ایران با رتبه 
یک مجموع ذخایر نفت و گاز، از محوری ترین 
بازیگران ســال های آینده بازار انرژی خواهد 
بود. سیدمسعود میرکاظمی، در دیدار با سفیر 
برزیل در تهران گفت: در دولت سیزدهم ارتقای 
روابط اقتصادی با کشــورهای آمریکای التین 
از جملــه برزیــل اهمیت زیــادی دارد و ایران 
همسو با توسعه متوازن، روابط اقتصادی خود 
با کشــورهای مختلف را گسترش می دهد.وی 
بــا بیان اینکه از افزایش مبادالت اقتصادی هر 
دو کشور ایران و برزیل نفع خواهند برد، افزود: 
شــاید بسیاری از کشــورهای دنیا، ایران را به 
ظرفیت هــای نفت و گاز بشناســند، اما امروز 
ایران در حوزه های مختلف از جمله نانوفناوری، 
هوافضا، پزشــکی و دیگر رشته ها ظرفیت های 
زیــادی دارد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
اظهار کرد: بعضی از کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس با یک تماس آمریکا قراردادهای نفت و 
گاز خود با کشــورهای دیگر را به هم می زنند، 
امــا ایران به عنوان یک بازیگر مســتقل حوزه 
انــرژی می تواند نقش مهمی در تأمین امنیت 

انرژی کشور برزیل ایفا کند.میرکاظمی با بیان 
اینکه ایران تا ۱۵۰ سال آینده امکان برداشت از 
ذخایر نفت و گاز را دارد، گفت: عمر بسیاری از 
چاه های نفت کشورهای نفت خیز به باالی ۵۰ 
سال رسیده و بعضی از کشورها تنها تا ۵۰ سال 
آینده نفت دارند، اما ایران با رتبه یک مجموع 
ذخایــر نفــت و گاز، از محوری ترین بازیگران 
سال های آینده بازار انرژی خواهد بود. لودمار 
گونسالوش آگیالر نتو، نیز در این دیدار با اشاره 
بــه اهمیت ایران در منطقه گفت: تحریم های 
آمریــکا هم حتی مانع توســعه روابط ایران و 
برزیل نخواهد شد، ما در همین مدت مبادالت 
اقتصادی خوبی داشــتیم، هرچند ظرفیت دو 
کشــور بسیار فراتر از سطح کنونی است.سفیر 
برزیل در تهران افزود: وقتی وارد ایران شــدم 
از توســعه ایــران با وجــود تحریم های مداوم 
اقتصادی شــگفت زده شدم، به نظرم در جهان 
کمتر کشــوری وجود دارد که بتواند با وجود 
مشکالت تحریم به این سطح از پیشرفت برسد.

وی اظهار کرد: سال آینده ما یکصدوبیستمین 
سال روابط دو کشور را جشن خواهیم گرفت .

عربستان افت تولید 
 کشورهای دیگر را 

جبران نمی کند
شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی اظهار کرد 
کشــورش قصد ندارد فراتر از سهمیه 
تولیــدی که تحت توافق اوپک پالس 
دارد، نفــت تولیــد کنــد تــا کمبود 
 عرضــه اعضــای دیگر این گــروه را 

جبران کند.
اوپــک و ۱۰ تولیدکننــده متحد این 
گروه با افزایش تولید ماهانه به میزان 
۴۰۰ هــزار بشــکه در روز، امیدوارند 
تولیدشــان را تا اواخر سال ۲۰۲۲ به 
ســطح پیش از پاندمی احیا کنند اما 
همه اعضای این گروه احتماال نتوانند 
تولیدشــان را بیشــتر از این افزایش 
دهند و به حداکثر ســطح تولیدشان 
نزدیک شده اند.این وضع تردیدهایی 
را دربــاره توانایــی اوپک پالس برای 
تامین کافــی نفت برانگیخته و باعث 
شــده است درباره اعضای دیگر گروه 
مانند عربســتان ســعودی و امارات 
متحــده عربی که ظرفیت مازاد تولید 
کافی دارند گمانه زنیهایی مطرح شود 
که شــاید ایــن تولیدکنندگان الزم 
باشــد مداخله کــرده و عرضه کمتر 
تولیدکننــدگان دیگر را جبران کنند.

شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی در حاشیه 
کنفرانس دوبی به پالتس گفت: ما یک 
توافق اوپک پالس داریم و من باید به 
توافق با همکاران و دوســتانم احترام 
بگذارم.با این حال ســهیل المزروعی، 
وزیــر انرژی امــارات متحده عربی در 
این کنفرانس گفت: اوپک پالس باید 
اطمینان حاصل کند که عرضه در بازار 
محدود نمی شــود تا قیمتهای باثبات 
حفظ شــوند. کشورهای اوپک پالس 
تامین کننــده مطمئن هیدروکربنها 
مانده اند و هنگامی که کشورهایی که 
سابق بر این تامین کننده بزرگ بودند 
به دالیــل افت طبیعی قادر به تامین 
کافی نیستند، نیاز جهان را تامین می 
کنند.پالتس برآورد می کند ۱۹ عضو 
اوپــک پالس کــه در توافق نفتی این 
گروه مشارکت دارند، حدود ۶۲۰ هزار 
بشکه در روز پایینتر از سهمیه تصویب 
شده در دسامبر نفت تولید کردند. تاب 
آوری تقاضای جهانی در برابر شــیوع 
واریانت اُمیکرون هم باعث شده است 
تحلیلگران پیش بینی کنند قیمتهای 
نفت در ســال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دالر در 
هر بشــکه یا باالتر از آن می رســد و 
نگرانیهای سیاســت گذاران نسبت به 
تشدید تورم و متاثر شدن روند احیای 
اقتصادی از رکود ناشــی از پاندمی را 

تشدید می کند. 

روسیه برای افزایش تولید 
نفت کم آورد

روســیه احتماال قادر خواهد بود فقط 
نیمــی از افزایــش تولید برنامه ریزی 
نفت خام را در شش ماه آینده محقق 
کند و به کشورهای دیگر اوپک پالس 
ملحق شود که قادر نیستند تولیدشان 
را به میزان بیشتری افزایش دهند.در 
حالــی که نفت برنــت اکنون در بازار 
لنــدن بــاالی ۸۵ دالر در هر بشــکه 
معاملــه می شــود، دورنمــای تولید 
روسیه نشان می دهد بازار جهانی نفت 
با کمبود عرضه بیش از حد انتظار قبلی 
روبرو خواهد شــد و ریسکهای قیمت 
انرژی تشدید شده و به رشد تورم که 
به باالترین ســطح چند دهه گذشته 
صعود کرده اســت، دامن می زند.این 
عضــو اوپک پالس قرار اســت هر ماه 
۱۰۰ هزار بشــکه در روز به تولیدش 
اضافه کند تا محدودیت عرضه ای که 
حفظ کرده است را به طور کامل خاتمه 
دهد. به دلیل افت فعالیت حفاری در 
سال میالدی گذشته، اکثر تحلیلگران 
در نظرســنجی بلومبرگ پیش بینی 
کردند افزایش تولید ماهانه روســیه 
در نیمه اول ســال ۲۰۲۲ نمی تواند 
از ۶۰ هزار بشــکه در روز باالتر برود.

تحلیلگران بانک امریکا اظهار کردند: 
ما توانایی روســیه برای ادامه افزایش 
تولیــد ماهانــه به میــزان ۱۰۰ هزار 
بشــکه در روز در شــش ماه آینده را 
دشــوار می بینیم.اوپک و متحدانش 
در حــال احیای محدودیت عرضه ای 
هســتند که در اوج بحران پاندمی به 

اجرا گذاشتند. 

برگزاری کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و قطر

وزیــر نیــرو بــا وزیر صنعت و تجــارت قطر در 
گفت وگوی تلفنی، با تاکید بر توســعه همکاری 
در حوزه های آب، برق و اقتصادی، بر گســترش 
فرصت های سرمایه گذاری در موضوعات مختلف 
حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر، گردشــگری، 
درمانی و ... در ایران تبادل نظر کردند.علی اکبر 
محرابیان - وزیر نیرو در گفت وگو با شیخ محمد 
الثانی- وزیر صنعت و تجارت قطر با اشــاره به 
همکاری های موجود دو کشــور، بر توســعه و 
افزایــش این روابط تاکید کرد.در این گفت وگو، 
برای تشــکیل شورای مشترک تجار به ریاست 
رئیس اتاق بازرگانی دو کشــور توافق شــد تا 
هشــتمین کمیسیون مشــترک همکاری های 
اقتصــادی ایران و قطر بعد از ماه رمضان برگزار 
شــود. همچنین دو طــرف در خصوص بهبود 
وضعیت شــیوع کوید ۱۹ در کشــورهای ایران 
و قطر و گذر از شــرایط بحرانی نیز تبادل نظر 
کردند.طبق اعالم وزارت نیرو، محرابیان با بیان 
اینکه رویکرد دولت آیت اهلل رئیســی، گسترش 
تعامالت بین المللی با همســایگان است، اظهار 
کرد: در حال حاضر شــاهد گســترش روابط دو 
کشور بوده و انتظار داریم روابط دو کشور نه تنها 
خوب بلکه ممتاز باشد و سطح روابط تجاری دو 
کشور هم پایه روابط سیاسی عالی شود.وزیر نیرو 
با اشاره به اقدامات طرف قطری در این خصوص، 
اضافه کرد: اخیرا شــاهد پشــتیبانی و حمایت 
از شــرکت های ایرانی در قطر و تســهیل صدور 
روادید ورود به دو کشــور از طریق صدور ویزای 
فرودگاهــی هســتیم و امیدواریم این تعامالت 
افزایش یابد.در ادامه شــیخ محمد الثانی- وزیر 
صنعت و تجارت قطر درخواست کرد تا هشتمین 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو 
کشــور در اولین فرصت مناسب برگزار شود که 
طبق توافق طرفین مقرر شــد این رویداد بعد از 
ماه رمضان آتی برگزار شــود.همچنین در این 
جلســه دو طرف به موضوع صادرات از مناطق 
آزاد قطــر به عنوان یک فرصت برای تجار ایرانی 

اشاره کردند.

1000 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید 
به شبکه برق کشور  متصل شد

مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی 
گفــت: از شــهریورماه امســال تاکنــون حدود 
۱۰۰۰ مگاوات واحد نیروگاهی جدید به شــبکه 
سراســری برق کشور متصل شده  است. محسن 
طرزطلــب اظهار کرد: این واحدها شــامل بخش 
گاز نیروگاه های هنگام، ایران LNG و بخش بخار 
نیروگاه های جهرم، هریس و ارومیه بوده است.وی 
با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران 
به ۷۰ هزار مگاوات رســیده است، افزود: بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است تا پایان 
امسال نیز ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار 
شود.طبق اعالم وزارت نیرو، طرزطلب با تاکید بر 
اینکه برای تامین پایدار برق پیک تابســتان سال 
آینده مجموعا ۳۱ واحد نیروگاهی به ظرفیت چهار 
هزار و ۷۵۰ مگاوات وارد مدار خواهد شــد، گفت: 
در حال حاضر این تعداد پروژه به طور متوسط از 
پیشرفت ۷۱ درصدی برخوردار هستند.مدیرعامل 
شــرکت مادرتخصصی بــرق حرارتی تاکید کرد: 
طبق برنامه پیش بینی شده صنعت برق حرارتی 
عالوه بر احداث نیروگاه های جدید حدود یک هزار 
و ۱۱۳ مگاوات نیز از طریق ارتقای توان واحدهای 
موجــود به ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشــور 

افزوده می شود.

استانداردسازی خدمات درمانی 
صندوق ها به بازنشستگان صنعت 

نفت ضروری است
رئیس هیئت رئیســه صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت در نشست برخط با دست اندرکاران 
صندوق ها در کشور، به طور ویژه، وضع مدت زمان 
بازپرداخــت هزینه های درمان بازنشســتگان 
را بررســی کرد و گفــت: بازپرداخت هزینه های 
درمــان بازنشســتگان در کمترین زمان ممکن 
همــراه با استانداردســازی خدمــات ضروری 
است.عبدالحســین بیات در نشستی با مدیران 
مناطق هشــت گانه صندوق هــا، گفت: هدف از 
ایجاد نمایندگی ها، خدمات رســانی مطلوب به 
کارکنــان، بازنشســتگان و بازماندگان ارجمند 
اســت از این رو، چنانچه »ســازمان دهی« دچار 
اختالل باشــد، به معنای مختل شــدن فرآیند 
»خدمات رسانی« است.وی افزود: سازمان دهی 
موضوعی اساســی برای مدیریت به شمار می رود 
و عامل ایجاد روابط درست میان فعالیت ها برای 
دســتیابی به اهداف سازمانی است. در سازمانی 
مانند صندوق های بازنشستگی صنعت نفت که با 
ارباب رجوع در ارتباط است، بحث »سازمان دهی« 
اهمیت بیشــتری می یابــد و این موضوع به طور 
نظام منــد در »کاهــش کار اضافی«، همچنین 
»بهبود بهره وری« مؤثر اســت. نخستین مزیت 
ســازمان دهی »هماهنگ کــردن فعالیت ها« 
و »تنظیــم منابــع« اســت از ایــن رو، افزایش 
ســازمان دهی با روش های کارآمد، برای سازمان 
صندوق ها که افق سرآمدی را همچون »صنعت 

نفت ۱۴۰۴« در پیش دارد، ضروری است.

با امضای یادداشــت تفاهمی بیــن ایران و رومانی 
برای صادرات خدمات فنی و مهندســی در صنعت 
گاز، ایران در دولت ســیزدهم برای نخســتین بار به 
جمع صادرکنندگان خدمات انرژی به اروپا پیوست.  
بــر اســاس این گزارش خدمات انــرژی در جهان 
یکــی از مهمتریــن بخش هــای صنعت نفت و گاز 
به شــمار می رود. به دلیل تحریم ها اما بســیاری 
از شــرکت های بزرگ جهان در این زمینه از بازار 
ایران خارج شــدند و همین موضوع باعث شــد تا 
توجه به توان داخلی بیشــتر شــود.توجه به توان 
داخلی، توســعه در زمینه ســاخت و دانش فنی را 
افزایش داد. اگرچه بومی ســازی تجهیزات در همه 
بخش های صنعت نفت اتفاق افتاد اما شــاید بتوان 
ادعــا کــرد که این موضوع در بخــش گاز بیش از 
ســایر بخش ها بوده و گاز اکنون ایرانی ترین حوزه 
در صنعت نفت به شــمار می رود.از همین رو ایران 
در زمینه انتقال خدمات انرژی در صنعت گاز وارد 
شــده و حاال با امضای یادداشــت تفاهمی به دنبال 
حضور در بازار انرژی اروپا است.این در حالی است 
که دولت ســیزدهم با وجود همه محدودیت های 
ناشی از تحریم های ظالمانه، فعال کردن دیپلماسی 
انــرژی را یکی از مهم تریــن اولویت های خود قرار 
داده و گام های محکمی برای گشودن راه های بسته 
شده و روزنه های جدید برای ارتباطات بین المللی 
مبتنی بر مزیت مهم اقتصادی کشور، یعنی انرژی 
و بخصــوص نفت و گاز برداشــته اســت.چنان که 
وزارت نفت در دولت ســیزدهم توانســت با فعال 
کردن ظرفیت های دیپلماسی انرژی، فقط سه ماه 

پس از اســتقرار دولت نخســتین گام مهم را در باز 
کردن مســیرهای مسدود شــده بر دارد و قرارداد 
ســوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از 
مســیر ایران را که پنج ســال پیش به دلیل بعضی 
بی تدبیری ها مسدود شده بود، احیا کرد.همچنین 
صادرات نفت ایران نیز در این مدت افزایشــی بوده 
و دولت سیزدهم خبر از رشد ۴۰ درصدی صادرات 
نفت می دهد. این در حالی است که هنوز تحریم ها 
به قوت خود باقی است، اما دیپلماسی فعال وزارت 
نفت در دولت سیزدهم موفق شده تا عالوه بر جذب 
مشتریان سنتی، پای خریداران جدیدی را به بازار 
نفــت ایران باز کند.آمارهای اقتصادی نیز نشــان 
می دهد ایران در این مدت درآمد بیشتری از بخش 

نفت داشــته است، زیرا در حالی که رشد اقتصادی 
بدون نفت نیم درصد اعالم شده، این رشد با احتساب 
نفت به یک درصد می رســد.همچنین وزارت نفت 
به ســراغ بازارهای جدید برای صدور خدمات فنی 
مهندسی در حوزه انرژی رفته است. چنان که برای 
نخستین بار در تاریخ صنعت نفت، ایران وارد بازار 
خدمات انرژی در اروپا می شود.بر این اساس، برای 
اولین بار، ایران در زمینه انجام خدمات مهندســی 
و احداث خطوط انتقال گاز، تاسیسات تقویت فشار 
گاز و توســعه مخازن ذخیره ســازی گاز در کشور 
رومانی همکاری خواهد کرد.از همین رو، یادداشت 
تفاهمی که بین »رضا نوشادی« مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران و »میهای تاناسسکو« از 

شرکت gaz vest رومانی امضا شد، مقرر شد شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران در زمینه انجام خدمات 
مهندســی و احداث خطوط انتقال گاز، تأسیسات 
تقویت فشار گاز و توسعه مخازن ذخیره سازی گاز 
در کشور رومانی، همکاری های الزم را با این شرکت 
انجام دهد.آن گونه که مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توســعه گاز ایــران اعالم کــرده، هدف از امضای 
این تفاهمنامه بررســی فرصت های سرمایه گذاری 
مشــترک و تعامــل در زمینه هــای مختلف نظیر 
امکان سنجی احداث پاالیشگاه، نیروگاه و خطوط 
لوله گاز اســت. به گزارش ایرنا، این تفاهمنامه به 
منظــور تبادل دانــش، تخصص و تجربیات طرفین 
در حوزه های مشــترک کاری و ایجاد کارگروهی با 
حضــور نمایندگان طرف های ایرانی و رومانیایی به 
امضا رسید.شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، پس 
از کســب موفقیت در توســعه شبکه توزیع و انتقال 
گاز کشور، عزم این را دارد که توانایی ها و ارتباطات 
خود را فراتر از مرزهای کشــور گسترش دهد.ایران 
بــا هزاران کیلومتر خطوط انتقال گاز و تاسیســات 
گازی،  یکــی از کشــورهای پرتجربــه در این زمینه 
است. توان ساخت داخل برای اغلب اقالم مورد نیاز 
و همین طور اجرای پروژه های گازرســانی در ایران 
وجــود دارد و در بســیاری از زمینه هــای مرتبط با 
احداث خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز 
و توســعه مخازن ذخیره سازی گاز تولیدکنندگان و 
متخصصان ایرانی حرفی برای گفتن دارند. به واسطه 
این ظرفیت،  ایران می تواند در کشــورهای دیگر نیز 

فعالیت هایی از مشاوره تا ساخت انجام دهد.

خبر ویژه

ســخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به اینکه با ســرد شــدن هوا میزان مصرف 
گاز در کشــور افزایش یافته، اکنون ۵۰ درصد ســوخت نیروگاه ها با سوخت دوم 
 اســت و امیدواریم با همکاری مشــترکان مشــکلی برای تامین پایدار برق و گاز 

ایجاد نشود.
مصطفی رجبی مشهدی  با بیان اینکه باتوجه به ورود سامانه هوای سرد به کشور 
و تداوم  افزایش ســرمای هوا طی دو هفته آینده و کاهش بیشــتر دما در بهمن 
ماه نیازمند توجه مشترکان به مدیریت مصرف هستیم، اظهار کرد: درخواست 
ما از مشترکان به ویژه مشترکان عمده این است اگر برایشان امکان دارد میزان 

مصرف خود را کاهش دهند.وی با بیان اینکه نیازمند همکاری مشترکان هستیم 
تا تامین برق پایدار داشته باشیم، گفت: در حال حاضر وضعیت تامین سوخت 
نیروگاه ها مناســب بوده، اگرچه الزم اســت که مراقبت های الزم برای ماه سرد 
بهمن نیز پیش بینی شــود تا در آن شــرایط نیز با مشــکل مواجه نشــویم.وی با 
اشاره به وضعیت تامین سوخت گاز نیروگاه ها، گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد 
از سوخت نیروگاه ها توسط گاز  و مابقی از طریق سوخت مایع تامین می شود، 
به ناچار مجبوریم به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی از سوخت مایع 

برای نیروگاه ها استفاده کنیم.

سخنگوی صنعت برق  اظهار کرد :

کشور هشدار برای تامین برق در 
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55بانک و بیمه
پســت بانک ایران خبر داد؛ 

 ارائه تسهیالت 5 میلیارد ریالی 
 به استارتاپ های حاضر 

در اینوتکس

بر اساس توافق حاصله میان دبیرخانه نمایشگاه 
اینوتکس و پســت بانک با هدف کمک به رشــد 
و توســعه اقتصاد دانش بنیان کشور؛ برگزیدگان 
نهایی رقابت اینوتکس پیچ از تسهیالت ۵میلیارد 

ریالی این بانک بهره مند می شوند.
اینوتکس پیــچ، بزرگتریــن رویــداد ملی رقابت 
اســتارتاپی بــا حضور تیم های خــالق و نوآور از 
شــهرها و اســتان های مختلف کشور است که با 
هدف کشف استعدادها و حمایت از ایده های آنان 
جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان 

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

اینوتکس ۲۰۲۲ دعوت می شود.
در این مرحله، اســتارتاپ ها ضمن بهره مندی از 
فرصت حضور در دوره  پیش شتابدهِی مخصوص 
اینوتکــس، امــکان بهره مندی از خدمات ویژه از 
قبیل فضای کار اشتراکی رایگان، خدمات مربوط 
به سیســتم های پرداخت آنالین و … به منظور 
توســعه کسب وکار و آمادگی بیشتر برای شرکت 

در رقابت های نهایی را خواهند داشت.
برگزیدگان نهایی رقابت های اینوتکس پیچ، ضمن 
بهره منــدی از جوایز نقدی، امکان بهره مندی از 
تسهیالت اعتباری پنج میلیارد ریالی که با حمایت 
پســت بانک ایران برای توسعه ی کسب وکار آن ها 
تدارک دیده شــده اســت را خواهند داشت. این 
تســهیالت با نرخ ترجیحی و طبق رویه معمول 
بانکــی به تیم هــای برگزیده اینوتکس پیچ اعطا 

خواهد شد.
شــایان ذکر اســت ثبت نام اســتارتاپ ها در این 
رویــداد کامال رایــگان بوده و عالقه مندان جهت 
ثبت نام تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ می توانند به ســایت 

www.pitch.inotex.com مراجعه نمایند.

 روابط عمومی بیمه ایران 
« را   عنوان »روابط  عمومی برتر

از آن خود کرد

روابط عمومــی بیمــه ایــران در” هفدهمیــن 
دوره ســمپوزیوم بین المللــی روابط عمومــی 
“و “هجدهمیــن دوره جشــنواره برترین هــای 
روابط عمومــی ایران”،  عنوان های روابط عمومی 
برتر در دو بخش” ارتباطات رســانه ای” و” روابط 

عمومی بحران ” را از آن خود کرد.
در بخش معرفی برترین ها ، روابط عمومی بیمه 
ایــران با کســب باالترین امتیــاز از ارزیابی های 
علمــی و تخصصی صورت گرفته به دلیل رعایت 
اســتانداردهای حرفــه ای )علمــی – صنفی ( و 
مدیریت راهبــردی روابط عمومی ، خالقیت در 
کار و داشتن کیفیت وکمیت مناسب فعالیت ها 
موفق به دریافت دو لوح ســپاس در بخش های” 
ارتباطات رســانه ای” و” روابط عمومی بحران ” 

گردید.
بر اساس این گزارش ، هفدهمین دوره سمپوزیوم 
بیــن المللی روابط عمومی بــا همکاری انجمن 
بیــن المللی روابط عمومی و با حضور اســتادان 
برجسته ایرانی و خارجی با موضوع “روابط عمومی 
پساکرونا، تغییرات، الزامات و پیامدها ” و برگزاری 
دو کارگاه تخصصی با عناوین ” نحوه تهیه و تنظیم 
پیوست ارتباطی و الزامات ناشی از دوره پساکرونا” 
و ” ویکی پدیا و کاربردهای آن در روابط عمومی” 
در مرکز همایش های بین المللی صدا و ســیما 
برگزار شد. گفتنی است : هجدهمین “جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران” به عنوان یکی 
از بخــش های مهم ایــن رویداد ، روابط عمومی 
هــای برتر در فعالیت های ارتباطات الکترونیکی 
و مجــازی، مدیریت راهبردی، اطالع رســانی، 
ارتباطات رســانه ای، ارتباطات مردمی و تکریم 
ارباب رجوع، روابط عمومی کســب و کار، برنامه 
ریزی ارتباطی، مطالعات ارتباطی و افکار عمومی 

و مدیریت بحران را معرفی کرد.
همچنین در قالب این جشــنواره، مدیران ارشد 
ارتبــاط گســتر، و روابط عمومی هــای برتر در 
موضوعات مذکور و در دو ســطح اســتانی و ملی 
معرفی گردیده و شش نشان ویژه به شش روابط 

عمومی برتر کشور اهدا گردید.
مســولین روابط عمومی مراکز استان بیمه ایران 
بــه صــورت آنالین از طریق ارتبــاط مجازی از 

نشست های علمی این رویداد بهره مند شدند.

اخبار

دبیرکل سندیکای بیمه گران در بازدید از بیمه میهن: 

موفقیت بیمه میهن در گروه 
انسجام هیئت مدیره و حمایت 

از مدیریت ارشد اجرایی است

رسول آریان پور مدیرعامل این شرکت در جریان 
این بازدید، ضمن خوش آمدگویی به دکتر کریمی 
و ابراز خرسندی از حضورگرم ایشان و هیأت همراه 
در بیمه میهن، گزارشــی از وضعیت این شــرکت، 
فعالیــت هــا و برنامه های پیــش روی آن ارائه و از 
رویکرد ارزشــمند دبیرکل سندیکا در همراهی و 
همدلی با مجموعه میهن و صنعت بیمه و توجه به 

مسائل این صنعت قدردانی کرد.
ابراهیــم حمیدی رئیس هیئت مدیره بیمه میهن 
نیز با ابراز خرسندی از حضور دکتر کریمی در بیمه 
میهن، اقدامات ایشان را در تعامل و ارتباط با نهادها 
و دستگاهای حاکمیتی و پیگیری مطالبات صنعت 
بیمه از جمله معافیت مالیاتی را بســیار ارزشمند 
و ســازنده دانست و گفت: حضور دکتر کریمی در 
رأس ســندیکای بیمه گران فصل نوینی را در این 
نهاد صنفی و تأثیرگذار گشوده است و این اقدامات 
در صنعت بیمه ماندگار و موجب تقویت همکاری 
های دوجانبه و نوید بخش آینده ای درخشان برای 

صنعت بیمه است.
دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه 
گران نیز ضمن تبریک انتصاب رســول آریان پور 
بــه عنــوان مدیرعامــل و آرزوی توفیق برای تیم 
مدیریتی جدید در بیمه میهن، ابراز امیدواری که 
این شرکت با تحوالت و رویکردهای جدید، مسیر 
رشــد و شــکوفایی را طی نماید و اهداف راهبردی 

خود و صنعت بیمه را محقق سازد.
دبیرکل ســندیکای بیمه گــران گفت بحمداهلل 
مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره بیمه میهن 
انباشــتی از دانش و تجربه هســتند و موفقیت این 
شرکت در گروه اتحاد و انسجام اعضای هیئت مدیره 
و مدیران و حمایت از مدیریت ارشد اجرایی است. 
کریمی گفت امیدوار اســت بیمه میهن با پشتوانه 
سهامداران و ظرفیت های خوبی که دارد، بتواند با 
تدبیر اعضای هیئت مدیره و با نگاه مشــترک، گام 

های ارزنده ای برای پیشبرد امور شرکت بردارد.
وی افزود سندیکای بیمه گران نیز از هرگونه کمکی 
بــه بیمه میهن فروگذار نخواهد کرد و با همه توان 
در خدمــت بیمــه گران و صنعت بیمه اســت و از 
تمام ظرفیت های خود برای بهبود و پیشبرد امور 

استفاده خواهد کرد.

نام کارکنان بیمه ملت در میان 
برگزیدگان مقاالت هشتمین همایش 

مدیریت ریسک و بیمه

کارکنان بیمه ملت، دو مقاله از ۸ مقاله پوستری برتر 
هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه را که روز 
یکشنبه ۲۶ دی در سالن همایش های بین المللی 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد؛ 

به خود اختصاص دادند.
هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد 
هوشمندســازی کسب  و کار، از ساعت ۸ یکشنبه 
۲۶ دی ۱۴۰۰ در ســالن همایش های بین المللی 

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران برگزار  شد.
بر اساس این گزارش، دبیرخانه هشتمین همایش 
مدیریت ریسک و بیمه که به همت بیمه کوثر برگزار 
شد، با رای داوران از میان آثار دریافتی، سه مقاله و 
هشت پوستر را به عنوان آثار برگزیده معرفی کرد.

الزم بــه ذکــر اســت؛ نام کارکنــان بیمه ملت در 
بین ارائه دهندگان مقاالت برگزیده پوســتری این 

همایش به چشم می خورد.
»شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل موثــر بر 
هوشمندســازی کســب وکار در صنعت بیمه« از 
معصومــه معصوم بیگی )عضو هیات مدیره و ناظر 
حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه بیمه ملت( و بهروز 
آرمان مهــر )رییس اداره تحول و نوآوری دیجیتال 
بیمه ملت( و »افزایش بهره وری کسب وکار از طریق 
هوشمندسازی ابزار و توانمندسازی نیروی انسانی 
صنعت بیمه« از نیره نظر )کارشــناس بیمه های 
مهندســی بیمه ملت( به عنوان آثار برتر در میان 

۸ مقاله برگزیده پوستری معرفی شدند.
روابط عمومی بیمه ملت برای کارکنان بیمه ملت 
به ویژه ارائه دهندگان این مقاله ها آرزوی سالمت، 

موفقیت و بهروزی روزافزون دارد.

گردشگری و وزارت میراث فرهنگی؛  قرارداد بانک 

۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در بخش تولید و اشتغال پرداخت می شود
در آستانه آغاز دوازدهمین سال فعالیت 
بانک گردشــگری، با امضای قراردادی 
بین این بانک و وزارت میراث فرهنگی در 
مجموع ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به 
متقاضیان معرفی شــده از سوی وزارت 

میراث فرهنگی پرداخت می شود.
قــرارداد عاملیت اعطای تســهیالت از 
محــل اعتبارات بند)الــف( تبصره ۱۸ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بین 
بانک گردشــگری به عنوان بانک عامل 
و وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی، روز چهارشــنبه بین 
مقام های عالی دو طرف در محل ســالن 

اجتماعات بانک گردشگری امضا شد.
با احتســاب آورده بانک گردشگری در 
مجموع ۵۰۰۰ میلیارد ریال تســهیالت 
برای ایجاد و توســعه، تولید، اشــتغال و 
کارآفرینی بر مبنای پروژه های مصادیق 
گردشــگری، به متقاضیانی که از سوی 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی معرفی شوند، پرداخت 
خواهد شد. مدت اجرای این قرارداد یک 
سال است که با توافق طرفین، متناسب با 
زمان و ضوابط مربوطه قابل تمدید است. 
مدیرعامل بانک گردشــگری در مراسم 

امضــای این قــرارداد گفت: این بانک با 
توجه به رسالت خود طی ۱۱ سال گذشته 
همواره در حمایت از صنعت گردشگری 
پیشــگام بوده و همکاری های خوبی با 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی داشــته و دارد. مرتضی 
خامی افزود: بانک گردشــگری تاکنون 

از منابــع داخلی و همچنین تفاهم نامه 
هایی که با صندوق توســعه ملی داشته، 
۱۰۰ مرکز بزرگ گردشــگری را تامین 
مالی کرده است. اکنون با انعقاد قرارداد 
با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی نیز با استفاده از توانمندی 
بانک، طرح های تکمیل و توسعه مراکز 

گردشگری را تامین مالی خواهد کرد. وی 
تصریــح کرد: اعضای هیات مدیره بانک 
گردشــگری و تیم اجرایی بانک آمادگی 
دارند تا سیاســت هــای دولت در حوزه 
گردشگری را محقق کنند. معاون توسعه 
مدیریت ومنابع وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی نیز در این 

مراســم گفت: با امضــای قرارداد امروز، 
مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از ســوی این 
وزارتخانه در اختیار بانک گردشگری به 
عنــوان بانک عامل قرار می گیرد و بانک 
نیز معادل یک و نیم برابر مبلغ مذکور را 
به عنوان آورده به رقم مذکور می افزاید 
تا در زمینه رونق گردشــگری تسهیالت 
پرداخت شود. ســعید اوحدی افزود: از 
کل تسهیالت درنظر گرفته شده، معادل 
۴۰ درصد در حوزه صنایع دســتی و ۶۰ 
درصد در طرح های گردشگری با رویکرد 
تکمیل طرح های نیمه تمام باالتر از ۷۰ 
درصد پرداخت خواهد شــد که خروجی 
آن اشــتغالزایی برای کشور باشد. پیش 
بینی می کنیم با قراردادهایی که وزارت 
میراث فرهنگی با بانک های عامل دارد، 
حدود ۴۰ هزار شــغل جدید در مناطق 
مختلف کشور ایجاد شود. وی ادامه داد: 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، بانک گردشــگری را به 
عنــوان بانک عامل انتخــاب کرده زیرا 
کــه ایــن بانک درمدت بیش از یک دهه 
فعالیت همواره بیشــترین حمایت ها را 
از صنعت گردشــگری در داخل و خارج 

کشور داشته است.

کشور ساخت 25 مدرسه در مناطق محروم 
بانک گردشگری عالوه بر فعالیت های بانکداری و ارائه 
خدمات نوین بانکی، در بخش مسئولیت های اجتماعی 
عملکــرد موفقی داشــته که از جملــه آنها می توان به 
مشــارکت در امور خیریه و ســاخت مدرسه در مناطق 

محروم اشاره کرد.
این بانک در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۶ میلیارد 
ریال کمک های نقدی برای تامین جهیزیه، کمک به 
زندانیان، کمک درمانی، بسته های حمایتی آموزشی، 
کمک به کودکان بی سرپرست و همچنین کمک های 

مومنانه پرداخت کرده است.
بنیاد نیکوکاری یاس که زیرنظر گروه مالی گردشگری 
فعالیت می کند، مســئولیت اجرای امــور خیریه را با 
حمایت و مشارکت بانک گردشگری برعهده دارد. این 
بنیاد موفق شده در مدت فعالیت خود عملکرد موفقی 

داشته باشد که به بخش هایی از آنها اشاره می شود.
الف( برنامه ساخت 100 مدرسه به ازای 100 شعبه بانک 

گردشگری
ســاخت ۱۰۰ مدرســه برای مناطق محروم کشور در 
برنامه قرار دارد. تاکنون ۲۵ مدرسه یک تا ۱۰ کالسه با 
حمایت بانک گردشگری با عنوان کیمیای دانش احداث 
شده و بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز در حال تحصیل در این 
مدارس هستند. همچنین تا دهه فجر امسال ۵ مدرسه 
جدید در حال ساخت در شهرستان های دلگان و چابهار 
)استان سیستان و بلوچستان( و نورآباد )استان لرستان( 
نیز تکمیل و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد که به 
این ترتیب مجموع مراکز آموزشی احداث شده به ۳۰ 
واحد می رسد. بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر 
کشور دارد و بر همین اساس قرار است ۱۰۰ مدرسه به 
ازای ۱۰۰ شــعبه بانک گردشگری در مناطق مختلف 

کشور به ویژه مناطق محروم ساخته شود.
ب( سرپرستی دو مرکز توانبخشی

بنیاد یاس سرپرستی ۲ مرکز توانبخشی را در شهرهای 
جیرفــت و کرمان برعهده دارد که با مشــارکت بانک 
گردشگری حدود ۲۰۰ کودک و نوجوان را سرپرستی 

می کند. دو مرکز توانبخشی "جنوب کرمان" و "شهید 
فیاض بخش" کرمان  در مجموع حدود ۲۰۰ نفر پرسنل 
و معلول دارند که هزینه نگهداری این مراکز ماهانه حدود 
۵ میلیارد ریال است. این هزینه از طرف بنیاد نیکوکاری 
یاس و با همکاری هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه 

گروه مالی گردشگری تامین می شود.
در مراکــز یادشــده عــالوه بر نگهــداری و مراقبت از 
معلوالن ذهنی و جســمی، خدمات دیگری همچون 
گفتــار درمانــی، کار درمانی، فیزیوتراپی، ارتوپد فنی، 
روانشناســی، مددکاری و پزشک متخصص به صورت 
تمام وقــت زیرنظــر مربیان و کارشناســان خبره این 
امور انجام می شــود. توانمندســازی زنان از جمله زنان 
سرپرســت خانوار یکی دیگر از خدمات انجام شــده از 
سوی بنیاد یاس است. زنان سرپرست خانوار امسال با 
هزینه بنیاد به مشهد مقدس اعزام شده اند. عالوه بر این 
با همکاری بنیاد یاس حدود ۵۰ نفر از زنان سرپرست 
خانوار توانمند شــده و مشــغول به کار شده اند و تحت 

پوشش بیمه درمانی نیز قرار گرفته اند. همچنین در ماه 
ژانویه امسال نیز کمک هایی به افراد نیازمند از اقلیت 

مسیحیان اهدا شده است.
ج( تامین جهیزیه

تامین جهیزیه برای سر و سامان دادن به زندگی جوان ها 
در مناطــق مختلف از جمله مناطق محروم یکی دیگر 
از فعالیت های بنیاد یاس است که با هدف حفظ نظام 

خانواده انجام می شود.
بانک گردشگری فقط در سال جاری ۲۰ میلیارد ریال 
برای تامین جهیزیه اختصاص داده است. همچنین با 
کمک بانک گردشــگری امســال ۳ میلیارد ریال برای 

آزادی زندانیان هزینه شده است.
د( ســاخت بزرگتریــن مجتمــع توانمندســازی فنــی و 
حرفــه ای و برنامــه آمــوزش 5 هــزار زندانــی بــا هــدف 

ایجاد اشتغال
بــا حمایــت بانــک گردشــگری، بزرگترین مجتمع 
توانمندســازی فنی و حرفه ای در کرمان احداث و راه 

اندازی شده است.  این مجتمع با ۲۰ کارگاه تخصصی 
شامل ۱۲ کارگاه آموزشی و ۸ کارگاه تولیدی به مساحت 
۶ هزار مترمربع در کرمان دایر شده و در حال حاضر ۲۰ 

کارگاه در آن فعال است.
بــا راه اندازی کارگاه های مذکور با همکاری ســازمان 
آمــوزش فنی و حرفه ای، زمینه آموزش یک شــغل و 
حرفه تخصصی برای کسانی که این دوره ها را طی می 
کنند، فراهم شده است.  تاکنون چند دوره آموزشی در 
این مجتمع توانمندسازی برگزار شده و کسانی که این 
دوره ها را طی کرده اند، موفق به اخذ مدرک تخصصی 

مربوطه شده  و مشغول به کار هستند.
هدف از ساخت مجتمع توانمندسازی حرفه ای، حرفه 
آمــوزی زندانیان مواد مخدر کرمان و همچنین کمک 
به ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده های زندانیان است. 
پیش بینی می شــود بر اســاس برنامه ریزی های انجام 
شــده، حدود ۵۰۰۰ نفر پــس از طی کردن دوره های 

آموزش های تخصصی، مشغول به کار شوند.
ه( توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان

این بنیاد از زمان شیوع کرونا تاکنون در زمینه کمک به 
تامین امکانات درمانی و تجهیزات بیمارستانی استان 
های مختلف اقدام کرده و بیش از ۲۰ هزار بسته معیشتی 

را بین نیازمندان توزیع کرده  است.
بر اســاس این گزارش، بنیاد یاس درنظر دارد با کمک 

بانک گردشگری تا پایان امسال نیز
هزاران بسته کمک معیشتی را در مناطق محروم سراسر 

کشور بین نیازمندان توزیع کند.
این گزارش حاکیســت: تمــام کمک های بنیاد یاس 
نیازسنجی می شود و این نیازسنجی ها از طریق بیش 
از ۳۰۰ نفر همرسان در سراسر کشور صورت می گیرد.

بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( از سال ۱۳۹۳ 
تاســیس شده و وابسته به گروه مالی گردشگری است 
و تمــام فعالیت هــای انجام شــده در بنیاد یاس طبق 
سیاست های هیات امنا گروه مالی گردشگری و حمایت 

بانک گردشگری صورت می گیرد.

خبر ویژه

تمرکز بر توســعه زیرســاخت های بانکداری نوین به منظور تقویت 
خدمت رســانی به مشــتریان از اصلی ترین سیاست های بانک ملی 

ایران تا پایان امسال است.
علیرضا ماهیار سرپرست معاونت فناوری اطالعات و  شبکه ارتباطات 
بانک ملی ایران در نشســت بررســی دغدغه های شــعب در حوزه 
فناوری اطالعات بانک با عنوان این مطلب و  اشــاره به گســتردگی 
شــبکه شــعب بانک ملی ایران افزود: با وجود زمان محدود تا پایان 
سال برای اعمال تغییرات به علت اهمیت حفظ پایداری شبکه ها،  

بهبود عملکرد در این بخش را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به لزوم تقویت تعامل میان تیم های فناوری اطالعات و 
بدنه بانک تصریح کرد: هدف ما حرکت رو به رشد و خلق محصوالت 
فناورانه مطابق با نیاز مشتریان و تقویت هر چه بیشتر محصوالت 
بانک است تا مشتریان بتوانند به راحتی و آسانی از خدمات بانک 

بهره مند شوند.
در ایــن نشســت روســای ادارات کل حوزه فنــاوری اطالعات و 
شرکت های تابعه بانک ،روسای ادارات امور شعب و شعب مستقل  

حضور داشتند.
برگزاری پانل پرسش و پاسخ پایان بخش این همایش بود.

تمرکز بانک ملی ایران بر بهبود شبکه و زیرساخت های بانکداری نوین

اخبار

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar
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کید کرد؛ رئیس شورای شهر هشتگرد تا

آرامستان های هشتگرد با هم افزایی دستگاه های ذیربط  تحقق ساماندهی 
البرز / گروه اســتان ها: شــهر هشتگرد به عنوان مرکز شهرستان 
ساوجبالغ دارای دو آرامستان یکی در شهرک ینگی امام و دیگری 
در جوار آرامســتان امامزاده جعفر علیه الســالم بوده و بسیاری از 
اموات شــهرها و روســتاهای اطراف و شهرستانهای مجاور در این 
آرامستانها تغسیل و تدفین می گردند .وجود امامزادگان هادی و 
علی النقی)ع( در ینگی امام و مزار امامزاده جعفر)ع( در محوطه 
این دو آرامستان سبب گردیده تا متولی بخشی از آرامستان اداره 
اوقاف و امور خیریه بوده و بخش دیگر مربوط به شهرداری باشد 
و تعدد متولی آن یکی از مشــکالت اســت .افشاری رئیس شورای 
اسالمی شهر هشتگرد در تشریح مشکالت آرامستانهای شهر گفت 
: شهرداری هشتگرد در جهت وظایف ذاتی خود خدمات تغسیل 
را در آرامســتان امامزاده جعفر)ع( به شــهروندان ارائه می نماید 
و پس از تغســیل بخشــی اموات در محوطه متعلق به شهرداری و 
بخــش دیگــر در محوطه مربوط به اداره اوقاف تدفین می گردد و 

این دوگانگی موجب مشــکالتی برای مدیریت مجموعه گردیده 
است . وی افزود : علیرغم تالش شهرداری به خرید امالک مجاور 
برای توســعه آرامســتانها و به ویژه آرامستان امامزاده جعفر)ع( 
متاســفانه همچنان این امر محقق نگردیده و حریم مشــخصی 
برای آرامســتان تعریف نگردیده اســت که لزوم ورود دستگاهها 

حاکمیتی در بحث توســعه آرامســتان احســاس می گردد و هم 
افزایی دســتگاههای ذیربط را زمینه ســاز ساماندهی آن دانست 
.وی در تشــریح خدمات شــهرداری گفت : با توجه به مصوبات 
ستاد کرونا تمامی فوت شدگان کرونایی در هشتگرد و شهرهای 
همجوار در آرامستان امامزاده جعفر)ع( تغسیل و تدفین می گردند 
و مدیریت شــهری نیز بنا بر همکاری با ســتاد کرونا و همدردی با 
خانواده متوفیان جهت تغســیل و تدفین اموات کرونایی هزینه 
دریافت نکرده اســت .ســاماندهی و بهسازی قبور مطهر شهدا در 
آرامســتانها ، همســطح ســازی قبور ، ایجاد قطعات جدید ، تهیه 
تجهیزات و احداث قطعه صالحین در آرامســتانها از جمله برنامه 
های پیشــنهادی رئیس شــورا بوده است که انتظار می رود برنامه 
ریزی الزم جهت جلب مشارکت شهروندان و بهره گیری از قوانین 
برای این موضوعات صورت پذیرفته و با توجه به رشــد جمعیت 

شهرنشینی این مشکل مرتفع گردد .

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی قرار دارد
اصفهــان / گروه اســتان هــا: معاون 
بهره برداری شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: فوالد مبارکه برنامه هایی برای 
ایجاد پایداری در زنجیره تولید شامل 
تأمیــن پایدار مــواد اولیه و انرژی در 
دســت اقدام دارد تــا بتواند در طول 
ســال، به صــورت پایــدار و تاب آور 
محصوالت موردنیاز صنایع کشــور را 

تأمین کند.
عبــاس اکبــری محمــدی، معاون 
بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: فوالد مبارکه در سال های گذشته 
توســعه کمی و کیفی را در راســتای 
تأمیــن نیازهای داخلی در دســتور 
کار خود قرار داده اســت؛ این شرکت 
علی رغــم افزایش تولید و محصوالت 
خود توانسته مصارف انرژی را کاهش 
و حجم محصوالت تولیدشده را ازنظر 
کیفیت و تنوع بهبود دهد.وی در ادامه 
افزود: به عنــوان مثال، فوالد مبارکه 
 APIX70 اخیرا محصول تختال گرید
بــا ضخامت ۳۰۰ میلی متر را به تولید 
انبوه رســاند تا بخش عمده ای از نیاز 
صنعت کشور را تأمین و صنایع مربوطه 

را از واردات آن بی نیاز کند؛ همچنین 
بــا تأمین ورق رنگی موردنیاز صنایع 
تولیدکننــده لوازم خانگی توانســته 
کشور را به خودکفایی برساند و تمامی 
گریدهای ورق های رنگی لوازم خانگی 

را کــه از حساســیت، دقت و کیفیت 
زیادی برخوردار است به مرحله تولید 

برساند.
معــاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکــه خاطرنشــان کــرد: فوالد 

مبارکه در سال گذشته توانست بیش 
از ۵۵۰ هــزار تن محصوالت ویژه را با 
کیفیــت باالیی تولید کند که تمامی 
این محصوالت در ســال های گذشته 
از کشــورهای دیگــر وارد می شــد. 

تولیــد این محصوالت عالوه بر این که 
کشــور را از واردات بی نیــاز می کند، 
موتــور محرکه اشــتغال، خودکفایی 
و بهبود شــرایط اقتصادی در صنایع 
کشــور خواهد بود.وی عنوان داشت: 
فــوالد مبارکه برنامه هایی برای ایجاد 
پایداری در زنجیره تولید شامل تأمین 
پایدار مواد اولیه و انرژی در دست اقدام 
دارد تا بتواند در طول سال، به صورت 
پایــدار و تاب آور محصوالت موردنیاز 
صنایع کشــور را تأمین کند؛ امیدوارم 
رونــدی کــه از ابتــدای بهره برداری 
فــوالد مبارکــه در ۲۳ دی ماه ســال 
۱۳۷۱ آغاز شــد و تاکنون روبه رشــد 
بوده با برنامه ریزی های صورت گرفته 
ادامه پیدا کند.معاون توســعه فوالد 
مبارکه با تأکید بر ضرورت پشتیبانی 
از صنایع خودروسازی و لوازم خانگی 
کشور گفت: فوالد مبارکه در راستای 
عمــل به منویات مقام معظم رهبری، 
درصــدد تأمیــن پایدار مــواد اولیه 
موردنیاز صنایع پایین دستی ازجمله 
تولیدکننــدگان  و  خودروســازی 

لوازم خانگی داخل کشور است..

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر آبفای جرقویه:

 آب20 روستای جرقویه 
به صورت پایدار تامین می شود

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر آبفای جرقویه می 
گوید: از۲۱ روستای این شهرستان، آب ۲۰ روستا 
بــا جمعیتی معادل ۱۸ هــزار نفر به صورت پایدار 
تامین می شــود.جواد اســماعیلی گفت: در سال 
جاری با تحت پوشــش قرار گرفتن چهار روستای 
اسفنداران، حارث آباد، احمدآباد و فیض آباد تعداد 
روســتاهایی که در شهرستان جرقویه از آب طرح 
آبرســانی اصفهان بزرگ اســتفاده می کنند به ۲۰ 
روســتا رســید.وی از نصب ۷۰۰ کنتور آب در این 
چهــار روســتا خبر داد و گفــت: تاکنون ۱۲هزار و 
۲۸۳ فقره انشعاب در روستاهای شهرستان جرقویه 
نصب شده است.  اسماعیلی افزود: هم اکنون  فقط 
روســتای اســدآباد با کمتر از ۲۰ خانوار به دلیل 
فاصله زیاد با تاسیسات، تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ قرار ندارد اما با حفر و تجهیز یک حلقه 
چاه و اجرای یک کیلومتر خط انتقال به مخزن ۵۰ 
مترمکعبی، تامین آب شــرب پایدار این روستا نیز 
در دستور کار قرار گرفته است.وی اعالم کرد: عالوه 
بر ســامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، از منابع داخلی 
مانند سه حلقه چاه با آبدهی حدود ۲۰ لیتر در ثانیه 
نیز برای تامین آب شرب روستائیان منطقه جرقویه 
استفاده می شود.    اسماعیلی خاطرنشان ساخت: 
۱۱۵ کیلومتــر طول خطوط انتقال، ۲۴۵ کیلومتر 
طول شبکه توزیع و بیش از ۳ هزار متر مکعب حجم 
مخازن آب روســتایی در منطقه جرقویه است که 
بخشــی از آن نیازمند اصالح و بازســازی است.وی 
گفت:  از ابتدای ســال جاری در حدود  ۲ کیلومتر 
از شــبکه فرســوده و خطوط انتقال  آب روستایی  
اصالح و بازسازی شد و هم اکنون نیز اصالح  بیش 
از ۷۰۰ متر شــبکه توزیع در دســتور کار قرار دارد.

مدیرآبفای جرقویه بر کیفیت آب شرب روستائیان 
تاکید کرد و اظهار داشت: تامین کمی و کیفی آب 
شرب روستائیان یکی از اولویت هاست که با پایش 
مستمر کیفی سالمت آب شرب تضمین می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی:

 هدف کشورهای غربی از جنگ نرم
از بین بردن سنت های کشورهای 

ضعیف است
خراسان رضوی / گروه استان ها: مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان بابیان اینکه  مبحث پوشش 
و لباس یک موضوع چند وجهی است و دربرگیرنده 
حوزه فرهنگ، آداب و سنت هاست و به یک معنا در 
مقوله تمدن می گنجد، گفت : یکی از کارکردهای 
جنــگ تمدنی و جنگ نرم که جهان غرب آغازگر 
آن بوده و با تکنولوژی های گسترده ارتباطی خود 
پیش برده این اســت که ســنت های کشورهای 
کوچک تر و ضعیف تر را از بین ببرد.محمد حسین 
زاده افزود:در انتخاب لباس به دونکته  باید توجه 
کردایرانی باشد و دارای مفهوم و پیام نیزباشد.در 
حوزه مد و لباس نباید تنها پوشش بانوان مد نظر 
قرار گیرد بلکه پوشش آقایان کودکان و نوجوانان 
نیــز حائز اهمیت اســت.وی ادامــه داد:در دولت 
مردمی آقای رئیسی رویکرد به سمت کار جمعی 
و سیاســت گذاری کالن اســت لذا در این جهت 
کارگروه مد و لباس از زیر مجموعه معاونت هنری 
به شــورای فرهنگ عمومی منتقل شــده است، 
دیدگاه کالن به حوزه مد و لباس ســبب می شــود 
تصمیماتی گرفته شود که جنبه حاکمیتی دارند 
و اجرایی تر و اثرگذار تر هستند. حسین زاده اظهار 
داشت:کارکرد نمایشگاه لباس تا کنون به این گونه 
بوده اســت که فرصتی برای ارتباط بین طراحان 
و تولید کنندگان اســت به همین منظور در نظر 
داریم  به ســمت ایجاد یک نمایشــگاه دائمی مد  و 
لباس برویم.مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی با 
تاکید بر اینکه  برای فرهنگ ســازی در این حوزه 
اولین نکته توجه به حلقه های مغفول واقع شده و 
پنهانی در حوزه فرهنگ و رسانه می باشد  و حلقه 
طراحان، حلقه تولیدکنندگان و حلقه رســانه که 
نقش فرهنگ سازی )تبلیغ و ترویج( دارد باید در 
کنار هم قرار گیرند،گفت : نوجوانان و جوانان مدام 
در معرض رســانه قرار دارند و الگوبرداری خود را 
از آنها می گیرند لذا برای ایجاد ذائقه ســازی در 
مخاطب باید احساس نیاز ایجاد شود .وی تصریح 
کرد:پوشش رسمی و پرتکرار، جذب کننده نیست، 
نســل جوان به دنبال متمایز بودن اســت و این 
می طلبد تا الگوهای رســانه ای ما از پوشش هایی 
اســتفاده کنند که در ضمن حفظ ارزش ها، زیبا 
و دارای تاثیر رســانه ای باشد.حســین زاده گفت 
:پشــتوانه فکری جلسات تصمیم گیری کارگروه 
مد و لباس، طراحان تحصیلکرده دانشــگاهی در 
این زمینه هستند ولیکن مبنا حفظ هویت ایرانی 
اســالمی اســت. وی در خاتمه یادآور شد: اختیار 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در حوزه 
طراحی لباس اســت و سایر مراحل تجاری شدن 
در سایر دستگاه ها رقم می خورد که در این راستا 
در نظــر داریم در حــوزه طراحی لباس کودک و 
نوجوان وارد شــویم تا بتوانیم اتفاقات نو و جدید 
را در این حوزه شاهد باشیم باید در جهت احقاق 
حــق طراحان لبــاس گام برداریم و حق معنوی 

طراح و تولید کننده را ایجاد کنیم .

 مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
مدیر کل دادگستری استان دیدار کرد

گلســتان / گروه اســتان ها: دکتر غالمعلی 
شــهمرادی بــا حیــدر آســیایی مدیر کل 
دادگســتری اســتان دیدار داشــت. در این 
دیدارکه با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری 
و کاهش ســرقت تجهیزات مخابراتی برگزار 
شــد ، بر افزایش همکاری دســتگاه قضایی با 

مخابرات تاکید شد . 
دکتر غالمعلی شــهمرادی با ابراز خرسندی 
از اینکــه نهادهای انتظامی و قضایی تاکنون 
همکاریهــای خوبــی با مخابرات داشــته اند 
افــزود: تعدد ســرقت ها موجــب اختالل در 
خدمت رســانی و ارائه خدمات و سرویسهای 
مناسب به متقاضیان و مشتریان شده و گفت 
: تدابیر اندیشــیده شده درخصوص کاهش و 
پیشگیری از ســرقت ها درمخابرات نیازمند 
افزایش همکاری دســتگاه قضا بوده  و در این 
زمینه تاثیر گذار خواهد بود. همچنین حیدر 
آسیایی مدیر کل دادگستری استان گلستان از 
اقدامات انجام شده دادگستری سخن گفت و 
افزود:  آمادگی کامل درجهت رفع این معضل 

بزرگ و همکاری با مخابرات وجود دارد.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل عنوان کرد؛

 تشکیل کمیته بحران 
در شرکت شهرک های صنعتی 

استان اردبیل
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: با تالش 
واحدهای تولیدی و مدیران شــرکت خدماتی 
شهرکهای صنعتی اردبیل ۱ و ۲ ، معابر و راه هاي 
دسترسي این دو شهرک برف روبی و بازگشایی 
شــد.محمد اهلی ضمن اعالم این خبر گفت: به 
لطف الهی، طی چند روز گذشــته شاهد بارش 
برف شدیدی در استان هستیم که در کنار خیر 
و برکات این رحمت الهی، برخی مشــکالت را 
در راه های دسترسی شهرکهای صنعتی شاهد 
بودیــم.وی افزود: به محض بارش برف، کمیته 
بحران در شــرکت شــهرکهای صنعتی تشکیل 
و اقدامات الزم در جهت بازگشــایی معابر آغاز 
شد.اهلی ضمن تشکر از مدیران شرکت خدماتی 
شــهرکهای صنعتی اردبیــل۱ و۲ و واحدهای 
تولیدی، اظهار داشت: خوشبختانه با آغاز بارش، 
برف روبی و بازگشایی معابر شهرکهای صنعتی 
برف گیر اســتان با ســرعت بسیار مناسبی آغاز 
شد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
اردبیل، این بازگشــایی را در ســایه مشارکت و 
همدلی واحدهای تولیدی برشــمرد و افزود: در 
این بازگشــایی از چندین دستگاه ماشین آالت 
راهسازی واحدهای تولیدی استفاده شد که این 
همکاری آنان، جای تشکر و قدردانی دارد.  وی 
تاکید کرد: با بازگشایی راه های دسترسی، امکان 
عبور و مرور وســایل نقلیه و کارگران واحدهای 
تولیدی در اکثر شــهرکهای صنعتی میسر شده 
و عمــاًل چــرخ تولید واحدهــای صنعتی مانند 

گذشته در حال فعالیت هستند.

با اعتباری افزون بر 4 میلیارد ریال انجام شد؛

 اجرای 2 پروژه  بهینه سازی 
شبکه و تاسیسات توزیع برق 

روستایی در میامی
سمنان / گروه استان ها: شبکه و تاسیسات توزیع 
برق روســتاهای کرنگ و کمردار در شهرستان 
میامی اصالح و بهینه ســازی شــد.مدیر توزیع 
بــرق شهرســتان میامی، با عنــوان این مطلب 
بیان کرد: بهسازی ۸۵۰ متر شبکه فشارضعیف 
و تبدیل شــبکه ســیمی به کابل خودنگهدار در 
راســتای ایجاد ســرخط، تعویض و نصب هفت 
اصله پایه فشــارضعیف برای ایجاد سرخط های 
جدید خروجی پســت توزیع، رفع حریم و جمع 
آوری چهار اصله پایه فشارمتوسط و جا به جایی 
و نصب مجدد پســت هوایی در محل جدید به 
قــدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپــر، از جمله اقدامات 
صــورت پذیرفته به منظور پروژه بهینه ســازی 
شــبکه و تاسیســات توزیع برق روستای کرنگ 
محســوب می شود.عباس ربیعی با اشاره به این 
که بهســازی شبکه برق روســتای کمردار، در 
قالــب طرح بهارســتان، از دیگــر پروژه های به 
اجرا درآمده به شمار می رود گفت: اصالح یک 
هزار و ۷۲ متر شبکه فشارضعیف هوایی و تبدیل 
بــه کابل خودنگهدار و تعویض و نصب ۲۰ اصله 
پایه برق فشارضعیف با اهدافی شامل جابه جایی 
پایه های برق از معابر روســتایی، مقاوم ســازی 
پایه ها و تعویض پایه های فرســوده، پیشگیری 
از ســرقت شبکه و تجهیزات، اصالح فرسودگی 
شبکه و کابل های سرویس مشترکین، اجرایی 
شده است.وی یادآور شد: به منظور اجرای این 
دو پروژه ی عمرانی روستایی، مبلغ چهار میلیارد 
و ۱۴۵ میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

استانها 6
خبر ویژه

خوزســتان / گروه اســتان ها: نماینده ولی فقیه در خوزســتان اجرای فاز دوم فوالد اکســین یا 
طرح توســعه این شــرکت را برای ایجاد اشــتغال جوانان استان ضروری دانست و گفت: تعامل و 
همکاری بین ۳ قوه در ســالیان انقالب اســالمی بی ســابقه بوده و این یک فرصت مناســب برای 

خدمت به مردم است .
رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به همراه سید کریم حسینی نماینده 
اهواز و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با حجت االسالم سید عبدالنبی موسوی 
فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار و گفت وگو کردند.حجت االسالم موسوی فرد در این 
جلسه اظهار کرد: یکی از رفتارهایی که خداوند به آن توجه دارد رفع مشکالت نیازمندان بوده 

و مسئولین باید به آن توجه داشته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی افزود: بر اســاس تاکید امامین انقالب اســالمی ایران باید به مناطق محروم توجه داشــته 
باشــیم. تعامل و همکاری که بین ۳ قوه برقرار شــده در ســالیان انقالب بی سابقه بوده و این یک 
فرصت مناسب برای خدمت به مردم است و مردم نیز نسبت به این دولت و مجلس امید دارند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: عالوه بر توجه به مشکالت باید به ریشه این مشکالت 

نیز توجه کرد تا از بروز مشکالت دیگر جلوگیری کرد. 
حاشــیه نشــینی حاصل عدم توجه به روســتاها است و سیل عظیم روستاییان را وارد شهر کرد و 

مشکالتی را نیز به دنبال خود آورد.
وی با تاکید بر ریشــه یابی مشــکالت برای ایجاد مهاجرت معکوس از شــهر به روستا اضافه کرد: 
وقتی مسئولین به روستاها و مناطق محروم می روند امیدی در دل مردم آن منطقه ایجاد می شود 
و ما نباید امید این مردم را به یاس تبدیل کنیم.حجت االســالم موســوی فرد گفت: مطالبات 
باید بر اســاس توان مســئوالن باشــد و مسئولین نیز نباید بیش از توان خود به مردم وعده دهند 

و باعث بی اعتمادی مردم شوند.
وی با اشــاره به نظارت بر قیمت ها عنوان کرد: اختالف قیمت ها قابل پذیرش نیســت و قیمت 
محصوالت مختلف در تمام شــهر و کشــور باید یکســان باشد.نماینده ولی فقیه در خوزستان در 
پایان انجام همکاری های الزم برای اجرای طرح توســعه فوالد اکســین یا فاز دوم این شــرکت 
جهت اشــتغال زایی برای جوانان و درآمدزایی برای اســتان را ضروری دانســت و گفت: اشتغال، 

مشکالت ازدواج و بخش مسکن از دغدغه های اصلی جامعه است.

ح کرد؛ نماینده ولی فقیه در استان خوزستان مطر

کسین و ایجاد اشتغال ح فاز دوم فوالد ا لزوم اجرای طر

خبر ویژه

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان اظهار کرد:

 فعالیت ۳0 درصد از صنایع استان خوزستان 
گاز  در بخش ساخت تجهیزات نفت و 

خوزستان / گروه استان ها: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
خوزســتان گفت: ۳۰ درصد فعالیت صنایع اســتان در حوزه ساخت 
تجهیزات نفت و گاز اســت.اخالق محمدیان در نشســت با رئیس 
ســازمان بســیج مهندسین کشــور و جمعی از فعاالن اقتصادی در 
محل شــهرک صنعتی شــماره چهار اهواز بیان کرد: ۷۳ شــهرک و 
ناحیــه صنعتــی مصوب در اســتان وجود دارد کــه یک هزار و ۴۰۰ 
واحد صنعتی در این شهرک ها و نواحی فعال هستند.وی گفت: در 
خوزستان ۳۰ درصد صنایع در ساخت تجهیزات نفت و گاز فعالیت 
دارند و اولویت اصلی ســرمایه گذاری در اســتان در صنایع فلزی و 
پایین دســت پتروشیمی  غذایی است.محمدیان افزود:  حدود ۴۵ تا 
۵۰ درصد تقاضاهای ســرمایه گذاری در اهواز انجام می شــود و در 

حال حاضر سه شهرک و یک ناحیه در ساخت تجهیزات نفت و گاز 
فعال هستند.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان اظهار 
داشت: معموال صنایع کوچک در صورت عدم رشد در تولید در دراز 
مدت دچار مشــکل می شــود و ممکن است از چرخه فعالیت خارج 
شــوند.وی گفت: این واحدهای صنعتی معموال با عارضه هایی مثل 
نقدینگی و تامین منابع مالی و تامین  مواد اولیه ، بازار یابی و فروش 
دچار مشــکل هســتند .محمدیان افزود: توسعه خوشه های صنعتی 
وکســب وکار  از برنامه های توســعه ای  این شــرکت برای واحد های 
صنعتی اســت و در حال حاضر پنج خوشــه صنعتی توسعه یافته که 
برنامه توســعه آنها به اتمام رســیده  داریم.وی افزود : یکی دیگر از 
برنامه های شرکت تالش در جهت احیاء واحد های راکد می باشد .
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كوتاه از جامعه

سر بی کاله مردم از جنجال تعرفه های پزشکی

رفتن به مطب با کدام پول؟
همــه ســاله در چنین ایامــی، یکی از 
موضوعات چالش ســاز حوزه ســالمت 
کلیــد می خــورد و آن، موضوع تعیین 
تعرفه های خدمات تشــخیصی درمانی 
برای ســال جدید است. امسال نیز این 
موضوع چالش برانگیز، از پیش دســتی 
ســازمان نظام پزشکی برای اعالم حق 
ویزیت پزشــکان در سال ۱۴۰۱ شروع 
شــد. به طوری که معاون فنی و نظارت 
ســازمان، در یک برنامه تلویزیونی، حق 
ویزیت پزشــکان عمومی، متخصص و 
فوق تخصص را برای سال ۱۴۰۱ اعالم 
می کند و همین موضوع، محل اختالف 

می شود.

زمینه سازی برای دریافت زیر میزی
ســید جلیل میرمحمدی، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اسالمی با انتقاد از اعالم تعرفه 
پیشــنهادی ســازمان نظام پزشکی در 
رســانه ها، اظهار کرد: جایــگاه قانونی 
تعیین و ابالغ تعرفه پزشــکی و خدمات 
درمانی، شــورای عالــی بیمه و هیئت 
دولت اســت.وی افــزود: قبل از تعیین 
و تصویــب نــرخ تعرفــه پیشــنهادی 
نظام پزشــکی، اعالم عمومی آن برای 
زمینه سازی دریافت پول خارج از عرف 
است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی در ادامه 
بیان کرد: ۸۰ درصد مراجعات سرپایی 
مردم به مطب های خصوصی اســت، در 
نتیجه همه بار این افزایش تعرفه را مردم 

متحمل می شوند.

خ حق ویزیت پزشکان   نر
در سال 1401

در همین حال، علی ســاالریان، معاون 
فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی 
ایران، معتقد اســت که با توجه به تورم 

۴۵ درصدی که بانک مرکزی اعالم کرده 
و هزینه اســتهالک تجهیزات پزشکی 
و بخش حرفه ای، برآورد کارشناســان 
اقتصاد و سالمت سازمان نظام پزشکی 
برای ســال ۱۴۰۱ این بوده که قیمت 
تعرفه هــا حداقل ۶۰ درصــد افزایش 
یابد. معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشــکی ایران با عنوان این مطلب که 
هزینه ویزیت پزشــک عمومی در سال 
۱۴۰۱ به حدود ۸۵ هزار تومان، ویزیت 
پزشــک متخصص به حدود ۱۲۰ هزار 
تومــان و ویزیت پزشــک فوق تخصص 
بــه حــدود ۱۶۰ هزار تومــان خواهد 
رســید، اضافــه کرد: در شــورای عالی 
بیمه، ســازمان نظام پزشکی به عنوان 
فروشــنده خدمات بــا ۹ عضو دیگر که 
خریدار خدمات هستند، مواجه است و 
این ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه 
تعرفه گذاری خدمات پزشــکی اجحاف 
در حق جامعه پزشکی است. معاون فنی 
و نظارت ســازمان نظام پزشــکی ایران 

اظهــار کــرد: دولت در این ســال ها بر 
اساس هزینه خودش، خدمات پزشکی 
را قیمت گذاری دســتوری کرده است 
کــه منجر به تنزل خدمات پزشــکی، 
مهاجرت پزشکان، تغییر شغل پزشکان 

و تخلف در این زمینه شده است.

موضع وزارت بهداشت
این اظهارات در حالی مطرح می شــود 
کــه مهدی یوســفی، مدیر کل تعرفه، 
اســتاندارد و بیمه وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی با عنوان 
این مطلب که وزارت بهداشــت بر در 
دسترس بودن و با کیفیت بودن خدمت 
تأکیــد دارد، تصریح کرد: ما معتقد به 
این نیستیم که نظام سالمت بر اساس 
نظام پرداخت از جیب بیمار اداره شود 
به این دلیل که نظام سالمت با تغییرات 
و افزایش قیمت هایی روبه رو است که 
اصوالً این تعرفه ها پاســخگوی اجزای 
نظام ســالمت نیست. بر اساس جدول 

هزینه هــا و بهای تمام شــده خدمات 
تشــخیصی درمانی در ســال ۱۴۰۱، 
نرخ ویزیت پزشــکان عمومی در سال 
۱۴۰۰، رقــم ۵۲ هــزار و ۷۰۰ تومان 
تعیین شــده اســت. در حالی که بهای 
تمــام شــده خدمات در همین ســال 
۱۴۰۰، عــدد ۱۳۸ هزار و ۸۱۹ تومان 
را نشــان می دهد. یعنی شاهد اختالف 
۱۵۰ درصدی تعرفه و بهای تمام شده 
خدمات هســتیم.بر اساس این جدول، 
نرخ ویزیت پزشــک متخصص در سال 
۱۴۰۰، عــدد ۸۰ هــزار تومان تعیین 
شــده اســت، در حالی که بهای تمام 
شــده خدمات عــدد ۱۷۵ هزار تومان 
اســت که اختــالف ۱۱۹ درصدی را 
نشــان می دهد.همچنین نرخ ویزیت 
پزشکان فوق تخصص در سال ۱۴۰۰، 
عدد ۹۴ هزار تومان تعیین شده است، 
در حالی که بهای تمام شــده خدمات 
در همیــن ۱۴۰۰، عــدد ۲۱۰ هــزار 
اســتخراج گردیده اســت که اختالف 

۱۲۴ درصدی تعرفه و بهای تمام شده 
خدمــات را نشــان می دهد.نکته قابل 
تأمل در همین سه رشته پزشکی یعنی 
عمومــی، متخصــص و فوق تخصص، 
شاهد اختالف ۴۰ درصدی بهای تمام 
شده خدمات در سال ۱۴۰۱ نسبت به 
ســال ۱۴۰۰ هستیم.بر همین اساس، 
سایر تعرفه های تشخیصی و درمانی در 
سال ۱۴۰۰ با آنچه که بهای تمام شده 
خدمات اســت، اختالف فاحشی نشان 
می دهد که در جدول قابل رؤیت است.

مردم چه می شوند
واقعیــت این اســت کــه افزایش نرخ 
ویزیــت پزشــکان که هر ســال اتفاق 
می افتد، شــاید برای جامعه پزشــکی 
رضایتبخش نباشــد و عنوان کنند که 
این تعرفه ها واقعی نیســت. اما، نکته ای 
که نباید از آن غافل شــد، این اســت که 
بیشــتر مراجعات مــردم برای دریافت 
خدمات درمانی، در وهله نخست، مطب 
پزشــکان اســت. یعنی اینکه به محض 
بــروز کوچک ترین عارضه و بیماری، به 
مطب پزشک می رویم و ۸۰ درصد این 
مراجعات نیز به بخش خصوصی اســت. 
بنابراین، اگر قرار باشــد به یکباره شاهد 
رشد نجومی نرخ ویزیت پزشکان باشیم، 
تکلیف اقشــار آسیب پذیر و کم درآمد 
جامعه چه می شــود. زیرا، پرداخت این 
نــرخ ویزیت ها برای مردم طبقه محروم 
و کم درآمد جامعه، دشــوار و بعضاً غیر 
ممکن است. الجرم، قید رفتن به مطب 
پزشک را می زنند و با درد بیماری زندگی 
می کنند.بر همین اساس، شورای عالی 
بیمه که متولی اصلی در تصمیم گیری 
برای تعیین تعرفه های پزشــکی است، 
می بایســت همه جوانــب امر را در نظر 
بگیرد و سپس نسبت به افزایش تعرفه ها 

اقدام کند.

7جامعه
ابالغیه جدید 

آموزش وپرورش درباره 
 حضوری شدن 

کالس های درس
وزارت آمــوزش و پرورش پیرو برگزاری 
»حضــوری« کالس های درس و به ویژه 
امتحانات دانشــگاه ها و مدارس وابســته 
به وزارت آمــوزش و پرورش، ابالغیه ای 
صادر کرد.حجت ا... الماســی، سرپرست 
دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش در 
بخشــنامه ای خطاب به اعضای شــورای 
معاونــان، مدیــران آمــوزش و پرورش 
اســتان ها و دانشــگاه های فرهنگیان و 
شــهید رجایی اعالم کرد: »به پیوســت 
تصویــر نامــه ۲۶ دی مــاه ۱۴۰۰ وزیر 
کشــور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مقابله با کرونا مبنی بر تاکید ســتاد 
مدیریت کرونا و ابالغ ریاســت جمهوری 
به برگــزاری حضوری کالس های درس 
و امتحانات دانشــگاه ها و مدارس وابسته 
بــه وزارت آمــوزش و پــرورش، جهت 
اســتحضار و اقدام الزم ابالغ می شــود«.

در متن نامه وزیر کشــور که روز ۲۶ دی 
ماه خطاب به وزیر علوم، وزیر بهداشــت، 
وزیر آموزش و پرورش و رئیس دانشــگاه 
آزاد، ارســال شده اســت نیز آمده است: 
»پیرو مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا 
و ابالغ ریاســت جمهــوری، کالس های 
درس تمــام دانشــگاه های وابســته به 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، 
دانشگاه آزاد اسالمی و مدارس وابسته به 
وزارت آموزش و پرورش به ویژه برگزاری 
امتحانات و دفاع پایان نامه های تحصیلی 
باید به صورت »حضوری« برقرار شود«.

 سرپرست مرکز اطالع رسانی 
وزارت بهداشت:

داروی بیماران هموفیلی 
تامین شد

سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی از تامیــن داروی بیماران مبتال 
به هموفیلی خبر داد.محمد هاشــمی در 
توئیتی نوشــت: از فاکتور ۹ به میزان ۱۵ 
هزار عدد وارد گردیده که مقدار مناسبی 
اســت و مشــکالت کمبود را برطرف می 
کنــد.وی افزود: برنامه ریزی برای تامین 
بیشتر این دارو برای رفع دغدغه بیماران 

عزیز در حال انجام است.

فراخوان مشموالن اعزامی 
بهمن 1400

سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران از همه مشموالن دارای برگ 
آماده به خدمت به تاریخ بهمن سال ۱۴۰۰ 
خواســت در محــل و مراکزی که در برگ 
معرفی نامه مشــموالن بــه مراکز آموزش 
نیروهای مســلح اعالم شده، حضور یابند.

سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در تکمیل این خبر یادآور شد: 
همه مشــموالنی که برگ آماده به خدمت 
به تاریخ بهمن ســال ۱۴۰۰ دریافت کرده 
اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامــی )پلیس+۱۰(، برگ 
معرفی نامه مشــموالن بــه مراکز آموزش 
را دریافــت و برابــر اطالعات مندرج در آن 
اقدام کنند.این دســته از مشــموالن باید 
روز شــنبه دوم بهمن ماه ســال ۱۴۰۰ در 
ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی 
نامه مشموالن اعالم شده، حضور یابند و به 
خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.مشموالن 
اعزامی بهمن ماه باید برگ واکسیناســیون 
کوویــد۱۹ را بــا برگ واکســن مننژیت و 
دوگانه در روز اعزام به همراه داشته باشند.

همچنین مشموالن باید اصل مدارک مورد 
نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل 
مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و 
شناسنامه و مدارک مربوط به شرایط خاص 
را به همراه خود داشته باشند.در این اطالعیه 
آمده اســت: عدم حضور به موقع در زمان و 
محل های تعیین شده غیبت محسوب شده 
و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه 
عمومی با آنان رفتار خواهد شد.ســازمان 
وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران متذکر شده که متقاضیان در صورت 
نیاز به اطالعات بیشتر می توانند از طریق 
 پایگاه اطالع رســانی ســازمان به نشــانی

www.vazifeh.police.ir، ســامانه تلفن 
گویــا بــه شــماره ۰۹۶۴۸۰ و یــا کانال 
خبرســربازی در پیام رســان ســروش به 
نشــانی khabaresarbazi @ از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

ح کرد؛ یک نماینده مجلس مطر

تاثیر رفاه و فقر در رشد 
آسیب های اجتماعی

رئیس فراکســیون آسیب های اجتماعی 
در مجلس شــورای اسالمی در مورد رشد 
آســیب های اجتماعی، گفت: مطالعات 
صــورت گرفته در کشــورهای مختلف 
نشــان داده، عوامل اقتصادی نقشــی در 
ایجاد و رشــد آســیب های اجتماعی در 
جوامــع دارند. ایــن عوامل را می توان در 
پنج دسته به شرح نابرابری های اقتصادی 
و اجتماعــی، رفاه اقتصادی خانواده، فقر 
مــادی خانــواده، بیکار، رشــد صنعت و 
پیشــرفت تکنولوژی خالصه کرد.احمد 
نــادری افزود :نابرابری هــای اقتصادی، 
اجتماعی و اختالفات طبقاتی هر جامعه، 
افــراد را در موقعیت هایــی قرار می دهند 
کــه نمی تواننــد نقش هــای اجتماعی 
مناســب خود را بیابند و موجب اختالف 
در هنجارهــای اجتماعی می شــود. در 
نتیجه، ســتیزه هنجارهــای اجتماعی، 
تفاوت معیارها را به وجود می آورد و عدم 
تعهــد به معیارها و تردید در اصالت آنها، 
عدم پایبندی به قوانین را ایجاد می کند 
که این به نوبه خود تضادهای اجتماعی را 
افزایش می دهد. درون این تضاد، کشش 
به ســمت انحرافات اجتماعی وجود دارد. 
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس شورای اسالمی در ادامه 
رفاه اقتصادی خانواده را در شــکل گیری 
معضــالت بی تاثیر ندانســت و گفت: در 
خانواده هایــی که رفاه و درآمد اقتصادی 
زیاد اســت، روابط انســانی بر اثر کثرت 
کار و یــا ســرگرمی ضعیف تر می گردد. 
ضعــف روابط انســانی به نوبه خود عامل 
مســاعدی برای کشش به سوی انحرافات 
اجتماعی است. امروزه والدین و فرزندان 
نسبت به هم احساس و عاطفه گذشته را 
ندارند، چــون با یکدیگر تماس و ارتباط 
کمتــری دارند و از طرف دیگر افرادی که 
درآمد بیشــتر از حد دارنــد، موقعیت و 
زمینه مساعدتری برای تفریحات متنوع 
در داخــل و یــا خارج از کشــور را دارند و 
بدیهی اســت که این قبیل امکانات برای 
مصرف و فروش مواد مخدر زمینه بســیار 
مســاعدی اســت. نماینده مردم تهران، 
شــمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی فقر مادی خانواده 
را مبنا و اساس انحرافات اجتماعی دانست 
و گفت: مطالعات علمی نشــان داده شده 
اســت که فقــر مبنا و اســاس انحرافات 
اجتماعی اســت. از آن جایی که بیشــتر 
مجرمین، معتادین به مواد مخدر و الکل، 
مبتالیان به امراض روانی و اشــخاصی که 
اقدام به خودکشــی می نمایند، از طبقات 
پایین اجتماعی بوده اند در عصر حاضر از 
فقر به عنوان عامل عمده انحرافات اخالقی 
یاد شده است. ارتکاب جرائم طبقات فقیر 
از شکافی که بین خواسته های جوانان آن 
طبقه با آن چه که ر دســترس آنهاســت، 
سرچشــمه می گیرد. عمــده ترین علت 
انحرافــات اخالقــی طبقــه فقیر نتیجه 
فشــارهای حاصله از شکست در رسیدن 
به هدف های معین است. نادری در ادامه 
تاکید کرد: بیکاری به عنوان یک مســئله 
اجتماعی زمینه مساعدی برای انحرافات 
اجتماعی است. افراد بیکار بیشترین اوقات 
خود را در اماکن عمومی از جمله پارک ها 
می گذراننــد و این گونه اماکن، بهترین و 
مناسبت ترین مکان برای کشش به سمت 
انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد  است. 
رئیس فراکســیون آسیب های اجتماعی 
در مجلس شــورای در ادامه با اشــاره به 
رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی؛ گفت: 
اگر در جامعه ای رشــد صنعت به سرعت 
افزایش یابد و درآمد ناشــی از آن صنعت 
به طور عادالنه توزیع نگردد، امکان وقوع 
ســه اتفاق وجود دارد؛ اوالً کارکنان برای 
اداره زندگی خود مجبور می شوند ساعات 
بیشــتری را به کار مشــغول شوند و این 
به نوبه خود موجب خســتگی جســمی و 
روحی در افراد می شود. رئیس فراکسیون 
آســیب های اجتماعی در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اگر در آن جامعه برای 
تفریــح و گذراندن اوقات بیکاری مردم از 
طرف دولت برای استفاده از اوقات فراغت، 
برنامه ریزی های اجتماعی نشده باشد، زمینه 
مساعدی برای گرایش به انحرافات اجتماعی 
فراهم می شــود؛ ثانیاً مشــکل ترافیک در 
شــهرهای بزرگ منجر به خستگی ناشی از 
کار در افراد شــده در نتیجه والدین قدرت 
تربیت و سرپرستی فرزندانشان را نخواهند 
داشت و بی توجهی نسبت به پرورش کودکان 
و نوجوانان به گرایش آنان به سمت انحرافات 
اجتماعی از قبیل اعتیاد، سرقت و… کمک 
خواهد کرد و ثالثاً رشد شهرها باعث افزایش 
فاصله و شــکاف طبقاتی شده و این خود به 
خود باعث می شود برقراری ارتباط با دوستان 
و خویشاوندان کمتر شده و زمینه برای ایجاد 

انحرافات اجتماعی فراهم شود.

خبر ویژه

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در نشست یگان حفاظت با معاونت محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیستی، اظهار کرد: بهره مندی از شیوه های حفاظت نوین 
و تغییر روش های سنتی از دیگر برنامه های یگان حفاظت محیط زیست است.او 
افزود: صدور کارت شناسایی سالح برای محیط بانان و صدور کارت همیار محیط 
زیســت در یگان حفاظت محیط زیســت انجام می شــود. جمشید محبت خانی 
به کارگیری وکیل مجرب برای دفاع از پرونده های محیط بانان ضروری دانست، 
گفت: در حال حاضر یگان حفاظت محیط زیســت پیگیر رفع مشــکالت قضایی 
محیط بانان اســت.وی تاکید کرد: تامین خودروی مناســب و نظارت بر احداث 

پاســگاه های محیط بانی وفق نقشــه های تیپ، تعریف چارت نیروی انســانی، 
تجهیز پاســگاه ها و تدوین دســتورالعمل های الزم برای یگان حفاظت از دیگر 
برنامه های یگان سازمان حفاظت محیط زیست است.حسن اکبری، سرپرست 
معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست هم بهره برداری 
بهینه از دفاتر یگان استان ها، آموزش محیط بانان، توزیع اعتبارات و امکانات با 
برنامه ریزی هدفمند با توجه به وضعیت مناطق حفاظت شده از برنامه های این 
معاونــت در همــکاری با یگان حفاظت عنوان کرد.وی گفت: محیط بانان بازوی 

اجرایی سیاست های سازمان با هدف حفاظت از عرصه های طبیعی هستند.

کید کرد؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تا

لزوم به کارگیری وکیل مجرب برای دفاع از پرونده های محیط بانان

کسیرانی های شهری کشور اعالم کرد؛ مدیرعامل اتحادیه تا

کرونا شرط فعالیت رانندگان حمل ونقل عمومی درون شهری کسن  تزریق وا
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
گفت: بر اســاس مصوبات ســتاد ملــی مقابله با 
بیمــاری کرونا، فعالیت راننــدگان حمل و نقل 
عمومی درون شهری که واکسن نزده اند، ممنوع 
اســت.مرتضی ضامنی با اشــاره به الزام اجرای 
مصوبات ســتاد ملــی مقابله با بیمــاری کرونا، 
افزود: تمامی رانندگان حمل و نقل درون شهری 
)تاکسی های درون شهری، اینترنتی، آژانس های 
تاکسی تلفنی و سرویس مدارس( که تا کنون از 
انجام واکسیناســیون کرونا خودداری کرده اند، 

پروانه فعالیت آنها لغو می شــود.وی در خصوص 
دســتورالعمل ها، الزامــات و فرآیند اجرای طرح 
مدیریت هوشمند بیماری کرونا در ناوگان حمل و 
نقل درون شهری گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مدیریــت بیماری کرونا با هدف ایجاد هماهنگی 
در اجرای مؤثر طرح مدیریت هوشــمند بیماری 
کووید۱۹ و  بیماری های همه گیر( سامانه ایران 
من)دســتورالعمل این فرآیند ابالغ و الزم االجرا  
اســت. وی افــزود: در اجرای ایــن طرح فعالیت 
رانندگان تاکســی های درون شهری، اینترنتی، 

آژانس های تاکســی تلفنی و ســرویس مدارس، 
مشــروط به تزریق واکســن و نیز قرار نداشــتن 
در دوره قرنطینــه و درمان بیماری کرونا اســت.

وی گفت: آن دســته از راننــدگان ناوگان حمل 
و نقل درون شــهری کــه الزامات مقرر را رعایت 
نکنند در گام نخست پالک فعالیت آنها غیر فعال 
خواهد شد.ضامنی افزود: در گام بعدی در صورت 
اصرار رانندگان برعدم رعایت الزامات مقرر و عدم 
واکسیناســیون، ظرف یک هفته پس از غیرفعال 
شــدن، برابر جدول تخلفــات کمیته انضباطی 

رسیدگی و اقداماتی شامل جریمه، توبیخ و توقف 
چند روزه خودرو مواجه و در نهایت پروانه فعالیت 
این دسته از رانندگان لغو و تمدید نخواهند گشت.

بر اســاس این گزارش، در حال حاضر ۳۱۸ هزار 
تاکسی در کشور و بیش از ۷۶ هزار دستگاه تاکسی 
در تهران فعال هســتند که مســافران را جابه جا 
می کنند که بنا بر آخرین آمار ارایه شده  ۹ هزار 
و ۵۰۰ نفــر از رانندگان تاکســی به این ویروس 
مبتال شــده اند و از این تعداد ۵۰۰ راننده تاکسی 

فوت کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد؛

انهدام باند فروش قرص های الغری در فضای مجازی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
از انهدام باند تبلیغ و فروش قرص های الغری حاوی متامفتامین 
)شیشــه( و ســایر قــرص های روان گــردان و غیرمجاز در فضای 
مجازی خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۶۵۰۰ نفر از مصرف 
کنندگان مواد مخدر و قرص های روان گردان جان داده اند.سردار 
مجیــد کریمــی افزود: در این رابطه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار 
قرص الغری و چاقی حاوی ترکیبات متامفتامین )شیشــه( کشف 
و ضبط شــده که متاســفانه اثرات بسیار مخربی بر روی افراد دارد.

وی افزود: متاسفانه عده ای سودجو در فضای مجازی و شبکه های 

ماهواره ای اقدام به فروش این قبیل قرص ها می کردند که با تالش 
همکارانمان در پلیس مبارزه با مواد مخدر و در یک اقدام غافلگیرانه 
سه نفر از این افراد دستگیر شدند.وی با تاکید بر اینکه مصرف این 
قبیل قرص ها برای سالمتی بسیار مضر و خطرناک است، گفت: بر 
اساس گزارش های پزشکی قانونی طی سال گذشته بیش از ۶۵۰۰ 
نفــر از مصــرف کنندگان مواد مخدر و قرص های روان گردان جان 
خود را از دســت داده اند؛ متاســفانه مصرف کنندگان این قرص ها 
)آگاهانه یا ناآگاهانه( برای کاهش وزن از این قرص ها مصرف می 
کنند و دچار آسیب جدی می شوند.وی به خانواده ها توصیه کرد: 

این قبیل داروها را از مراکز رسمی و مجاز و با تجویز پزشک تهیه 
و اســتفاده کنند و به هیچ وجه ســراغ عطاری ها و بازارهای خرید 
و فــروش )دالالن( نروند.وی همچنین از کشــف ۴۲۰۰ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر طی روزهای گذشــته در کشــور خبر داد و گفت: 
این میزان مواد مخدر بنا بود که از مرزهای شرقی وارد کشور شود 
کــه بــا تــالش همکارانمان در این پلیس از ورود آن به بازار مصرف 
جلوگیری شــد.وی افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون )طی ۱۰ 
مــاه( حــدود ۹۸۰ تن انواع مــواد مخدر )بر پایه تریاک تولیدی در 

کشور افغانستان( کشف شده است.
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مسجد جامع ُسجاس؛
 بازمانده از هجوم مغول

ســجاس یک شــهر قدیمی اســت که پس از 
حمله مغول ویران شــد و هیچ وقت نتوانســت 
شــکوه و بزرگی قبل از ویرانی خود را به دســت 
بیاورد. از بین آثار متعدد تاریخی در این شــهر،  
مســجد جامعه ی هزارساله آن توانسته است از 
خرابی های حمله مغول در امان و برای نسل های 

بعد از آن به امانت بماند.
در ایــران مســاجد تاریخی زیــادی با قدمتی 
چندصدســاله وجود دارند، اما کمتر شــهری را 
می توان مثل ُســجاس پیدا کرد که مســجدی 
هزارساله را در دل خود جای داده باشد. ُسجاس 
شــهری در ۱۲ کیلومتری شهرستان خدابنده 
و در فاصلــه ی ۷۳ کیلومتــری اســتان زنجان 
قرار دارد. شــهر ســجاس در بخش سجاس رود 
شهرستان خدابنده واقع شده است. شهر سجاس 
دارای آب وهوایی معتدل در موسم بهار و دارای 
زمســتانی ســرد و خشک است. به همین خاطر 
در طول دوران مختلف تاریخی توسط شاهان و 
لشگرهای آن ها به عنوان منطقه ییالقی انتخاب 

می شد. 
مسجد جامع سجاس متعلق به دوره سلجوقیان و 
اواخر قرن پنجم هجری قمری است. این مسجد 
به ســبک مساجد شبستانی بنا شده است. آثار 
قوس هــای فرو ریخته در جرز شــمالی نشــان 
می دهــد کــه این بنا با ملحقــات و افزوده های 
دیگری با شبســتان موجود، مجموعه کامل تری 

را تشکیل می داده است. 
این مســجد به سبک مساجد شبستانی ساخته 
شد. بنای اصلی مسجد، گنبد خانه ی مربعی به 
ابعاد تقریبی ۵٫۹ در ۵٫۹ متر اســت که با گنبد 

بلندی مسقف شده است. 
مســجد جامع ســجاس به شــکل چهارگوش 
و دارای ابعــادی بــه طــول ۱۱ متــر از بیرون و 
ضخامت دیوارهای آن حدود ۱٫۵ متر اســت که 
دو در ورودی در سمت غرب مسجد وجود دارد. 
فاصله این درها از هم در حدود ۵ متر اســت که 
احتماالً به حیاط و فضای بیرون باز می شد و دقیقاً 
قرینه آن ها در ضلع شــرقی مســجد هم موجود 
است. بیرون بنا با آجر نماکاری شده که با مالت 

و ساروج روی هم قرارگرفته اند. 
ارتفاع فعلی بنا از کف زمین تا شروع گوشواره ها 
در چهارگوشه بنا در حدود ۷ متر و ارتفاع کناره 
گوشــواره ها تا پای گنبد تقریباً ۲ متر اســت. در 
گوشــه های بنــا بــه طرز جالبی جهــت ایجاد 
چندضلعی و در نتیجه تشــکیل فرم دایره برای 
ســاخت گنبد تورفتگی های خاصی ایجادشده 

است. 

گردشگری

متخصص بیماری های داخلی گفت: افراد باالی ۴۵ ســال حتما اســپرین 
مصرف کنند تا دچار عارضه قلبی نشوند.

 کیوان الچیان اظهار کرد: پیشگیری هزینه های درمانی را کاهش می دهد. 
پیشگیری اولیه قبل از وقوع بیماری است مانند واکسیناسیون، پیشگیری 
ثانویه در زمانی اســت که بیماری عالئم نداده و ما تالش می کنیم آنرا رفع 
کنیم و پیشــگیری ســوم نیز مربوط به بیماری هایی اســت که عوارض آن 

بروز کرده است. 
وی ادامه داد: کشــور ما میانســال اســت  ســن میانســالی بین ۲۵ تا ۵۰ 
 سالگی است و اگر بتونیم در این دوره زمانی پیشگیری کنیم از بسیاری از 

بیماری های جامعه می توانیم دور شویم. 

متخصص بیماری های داخلی و عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایران توضیح داد: افرادی شلوار فاق کوتاه می پوشند و یا زمان زیادی شلوار 

می پوشند و یا ادرار خود را نگه می دارند عفونت ادراری می گیرند. 
الچیان یادآور شد: افراد زیر ۴۵ سال اسپیرین بخورند زیرا این مهم موجب 
پیشگیری از بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی می شود. همکار پرستار 
من در سن ۵۰ سالگی سکته کرد و بی تحرکی و چاقی و فشار خون و افزایش 

چربی می تواند به سکته منجر شود. 
وی عنوان کرد: افراد در همه ســنین آزمایش ادرار ســالیانه بدهند تا بدانند 
دفع باکتری بدون عالمت دارند یا ندارند. کســانی که عفونت ادراری مزمن 

دارند دچار آسیب های کلیوی می شوند. 

متخصص بیماری های داخلی و عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایران تصریح کرد: گاه مریض به دلیل ورم پا به پزشــک مراجعه می کند و 
مشخص می شود مشکل کلیوی دارد زیرا فشارخون یا دیابت مزمن یا عفونت 

ادراری دارد از اینرو آزمایش ساالنه ادرار ضروری است. 
الچیان افزود: برخی بیماری ها از ۲۰ سالگی عالئم می دهد. خانم ها باید هر 

سال ماموگرافی سینه داشته باشند تا درگیر سرطان نشوند. 
وی گفت: آقایان با آزمایش ساده پی اس ای می توانند از بسیاری از بیماری 
ها همچون پروســتات جلوگیری کنند. بیماری داشــتم که در اتاق ماســاژ 
بیهوش شده بود. او ۴۰ ساله بود و وقتی بررسی کردیم دیدیم تنگی شریان 

دارد و در ماساژ خونرسانی به مغز دچار مشکل شده بود. 

افراد باالی 45 سال حتما آسپرین بخورند

دریچه علم

 گالیه تند »غالمحسین لطفی« 
 به یک شــبه بازیگر شدن 

خوانندگان نو پا!

بازیگر فیلم »خفه گی« گفت: آنچه مســلم است 
اینکه قطعا پشت پرده انتخاب چند خواننده که در 
حرفه خودشان هم تعریفی ندارند به عنوان بازیگر 
نقــش اصلی چندین کار، اتفاقاتی می افتد که ما 
نمی دانیم، اتفاقاتی که البته قابل حدس هستند، 
طبیعتا گردش مالی عجیبی آن پشت رقم خورده 
که کلی بازیگر از من بهتر را کنار گذاشته اند تا به 

اینها نقش بدهند.
غالمحسین لطفی  پیرامون فعالیت های خود در 
عرصه بازیگری گفت: به قول معروف هنوز همان 
آقایی بودم که هســتم، هیچ کاری نیســت، هیچ 
پیشــنهادی نمی شود و دیگر هیچ امید هم برای 

اینکه وضع بهتر شود نمی بینم. 
وی در همین راســتا ادامه داد: از ســینمای امروز 
چــه انتظاری داریــد، انتظار دارید که به بازیگران 
پیشکسوت و قدیمی بها دهد وقتی که تمام نقش 
اولها را چهره های یک شــبه در دست گرفته اند؟. 
متاســفم که در چنین شــرایطی به سر می بریم، 
مگر ســینما ارث پدر کســی است که همه آن را 

کنترات برداشته اند. 
بازیگر سریال »سه در چهار« درباره انتخاب بازیگران 
امروز سینما و شبکه نمایش خانگی اضافه کرد: آیا 
کارگردانان و تهیه کنندگان خودشــان نمی دانند 
چه آثار سطحی تحویل مخاطب می دهند؟ شاید 
خودشان را به آن راه زده و سرشان را زیر برف کرده 
اند مگر نه هر کسی با اندکی فهم درباره بازیگری 
می داند که برخی از این به اصطالح بازیگران حرف 

زدن عادی را هم بلد نیستند. 
وی در همین رابطه اضافه کرد: آنچه مسلم است 
اینکه قطعا پشت پرده انتخاب چند خواننده که در 
حرفه خودشان هم تعریفی ندارند به عنوان بازیگر 
نقــش اصلــی چندین کار اتفاقاتی می افتد که ما 
نمی دانیم، اتفاقاتی که البته قابل حدس هستند، 
طبیعتا گردش مالی عجیبی آن پشت رقم خورده 
که کلی بازیگر از من بهتر را کنار گذاشته اند تا به 

اینها نقش بدهند. 
این بازیگر پیشکســوت ســینما ادامه داد: من از 
مسئولین فرهنگی و نهادهای سینمایی مربوطه 
تعجــب می کنم که چرا هیــچ نظارتی روی این 
اتفاقات ندارند، مگر می شــود همه چیز تا این حد 
بی قاعده و بی قانون باشد، چرا هیچ مرجع فرهنگی 
بر چگونگی حضور برخی چهره ها در سینما نظارت 
نمی کند که حاال اکثر بازیگران بیکار و نابازیگران 
روی صحنــه رفتــه اند.  وی در همین رابطه تاکید 
کرد: البته تمام حرف های من آب در هاون کوبیدن 
است، مگر قبال کم از این حرفها زده ام، مگر کلی از 
همکارانم از این وضع گله ندارند؟، مطمئن باشید 
اگر ما برای کسی مهم بودیم تا امروز این وضعیت 
اسفبار تغییر می کرد، پس به همین دلیل میگویم 
امیدی نیست و طی سالهای گذشته شاهد بودیم 
که وضع بدتر شده که بهتر نشده است.  این بازیگر 
پیشکسوت اظهار کرد: روزگاری برای روی صحنه 
رفتن و یا یک پالن بازی کردن باید ســالها تالش 
مــی کردید، خون دل می خوردید و در آن لحظه 
اینقدر ذوق داشــتید که نزدیک بود سکته کنید، 
اما امروز کافی است یک رابطه و یا دوست داشته 
باشید، کافی است تعداد فالوورتان باال باشد، یک 
شبه از هیچ به بازیگر نقش یک مبدل می شوید. 

كارتون 

اینترنت ملی  
هم چینی شد!

در روزهای اخیر كه 
سند همکاری 25 ساله 

ایران و چین كلید خورده 
است، به نظر می رسد 

ایجاد اینترنت ملی نیز با 
همکاری این كشور انجام 

خواهد شد. عبدالمجید 
غیبی با انتشار طرحی در 

صفحه اینستاگرام ماهنامه 
خط خطی به این موضوع 

پرداخت.

فرهنگ و هنر

 فراخوان  تجدید مناقصه عمومی 
همزمان  با ارزیابی کیفی )فشرده(یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

زیابــی کیفــی) فشــرده(  احــداث بندهــای رســوبگیر طبــق جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه  اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ار
ــامانه  ــق درگاه س ــا از طری ــت ه ــایی پاک ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص ــه پیش ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه از دریاف ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح ــد. کلی ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ت
تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه  تاریــخ   1400/10/29 مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14/15  روز یکشنبه مورخ  1400/11/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13/15 روز پنج شنبه   مورخ  1400/11/14
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بندهای 

مالتی
حداقل 5 کشاورزی یا آب7001000100007۳.466.۳85.4514۳.680.000.000رزناحداث بندهای رسوبگیر حوزه شنجور شهرستان رزن                      1
حداقل 5 کشاورزی یا آب1200۳0002000۳9.788.585.71242.000.000.000کبودراهنگاحداث بندهای رسوبگیر حوزه قهورد - کلوچه شهرستان کبودراهنگ                    2
حداقل 5 کشاورزی یا آب600550200020.۳58.622.02041.020.000.000کبودراهنگاحداث بندهای رسوبگیر حوزه سرخاب شهرستان کبودراهنگ                    ۳
حداقل 5 کشاورزی یا آب250019.194.571.1724960.000.000ــ600رزناحداث بندهای رسوبگیر حوزه گونلو شهرستان رزن                    4
حداقل 5 کشاورزی یا آب500500150015.958.5۳0.4804800.000.000رزناحداث بندهای رسوبگیر حوزه تخت شهرستان رزن                   5
حداقل 5 کشاورزی یا آب80050080012.69۳.194.2۳24640.000.000کبودراهنگاحداث بندهای رسوبگیر حوزه باشقورتاران شهرستان کبودراهنگ                    6
حداقل 5 کشاورزی یا آب250۳508508,817,975,۳44۳441.000.000فامنیناحداث بندهای رسوبگیر حوزه باباحصاری شهرستان فامنین 7

کت ها: ساعت 8/30 روز شنبه  1400/11/16 گشایی پا زمان باز
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 

آدرس: همدان - بلوار فلسطین- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان- امور قراردادها  تلفن 08134222288
گهی نوبت دوم : 1400/11/02 آ گهی نوبت اول :1400/10/29        آ

 نوبت اول

آبخیزداری کل منابع طبیعی و  اداره 
استان همدان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اهواز 

 نوبت دوم

زیابــی کیفــی مناقصــه گــران مناقصــه رفــع حــوادث ، اتفاقــات و رفــع انســداد، تعمیــرات شــبکه  شــرکت آب و فاضــالب اهــواز در نظــر دارد ار
و انشــعابات فاضــالب و الیروبــی ، شستشــو ، ویدئومتــری خطــوط و آدمــرو و حوضچــه هــای فاضــالب منطقــه دو آبفــای اهــواز . << را بــا 
شــرایط ذیــل برگــزار نمایــد . لــذا از شــرکتهای واجــد صالحیــت دعــوت مــی شــود ، نماینــدگان خــود را بــا در دســت داشــتن مهــر شــرکت و 
معرفــی نامــه ) کــه در آن نشــانی ، تلفــن ثابــت ، تلفــن همــراه و نامبــر قیــد شــده اســت( ، اصــل و تصویــر گواهــی نامــه تعییــن صالحیــت 
بهــره بــرداری و نگهــداری از شــبکه هــای جمــع آوری فاضــالب پایــه ســه - از وزارت نیــرو ) شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور ( و فیــش 
واریــز وجــه بــه مبلــغ 300،000 ریــال بــه حســاب جــاری شــماره 0102952722001 بانــک صــادرات شــعبه فلکــه اول کیانپــارس بنــام شــرکت 

زیابــی کیفــی << تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1400/11/04 بــه آدرس زیــر :  آب و فاضــالب اهــواز ، جهــت خریــد اســناد >> ار
اهواز - کیانپارس  خیابان 5 غربی - نبش خرداد - طبقه سوم - دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب اهواز 

ح ذیل میباشد:  کم بر پروژه به شر ضمنا در صورت نیاز میتوانید با شماره ۳۳۳86509-061 تماس حاصل نمایید ، شرایط حا
کارفرما : شرکت آب و فاضالب اهواز   -1

2- دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب 
۳- محل اجرای پروژه : منطقه دو آبفای اهواز 

کار : 289،000،000،000 ریال  4- برآورد هزینه اجرای 
5- محل تامین اعتبار : درآمدهای جاری 

کار : 24 ماه  6- مدت اجرای 
کار : بــه میــزان 4،320،000،000 ریــال مــی باشــد کــه مطابــق بــا آییــن نامــه تضمیــن معامالت  7- مبلــغ تضمبــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع 
زیابــی کیفــی پذیرفتــه شــده و حائــز حداقــل امتیــاز الزم  دولتــی بــه شــماره ) 123402/ ت 50659 هــــ( توســط مناقصــه گرانــی کــه در ار

جهــت دعــوت بــه مناقصــه شــده اند ، در زمــان تحویــل پــاکات مناقصــه مــی بایســت ارائــه گــردد. 
کاری : کلیــه شــرکتهای دارای گواهــی نامــه تعییــن صالحیــت بهــره بــرداری و نگهــداری از شــبکه هــای جمــع آوری  8- رشــته و پایــه 

فاضــالب پایــه ســه - از وزارت نیــرو ) شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور ( میتواننــد در فراخــوان فــوق شــرکت نماینــد . 
گــران : تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18 بــه آدرس:  کیفــی مناقصــه  کات ارزیابــی  9- تاریــخ و محــل تحویــل پــا
بــی - نبــش خــرداد - طبقــه چهــارم - دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب و فاضــالب اهــواز   اهــواز -کیانپــارس خیابــان 5 غر

می باشد . 

گهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران  آ
)شماره فراخوان 11۰/14۰۰/1687۵ ( www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری


