
ایران:نادیدهنمیگیریم،آمریکا:آمادهایم

گر کره مستقیم تهران و واشنگتن در اما و ا مذا

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

کید کرد     سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که خبرگزاری فرانسه نامی از او نبرده است تا
« است. وی افزود:  کره مستقیم »سازنده تر که واشنگتن از همان ابتدا گفته بود که مذا
»مــا آماده ایــم به طــور مســتقیم بــا آن ها مالقات کنیم.« حســین امیــر عبداللهیان، وزیر 

کرات به مرحله ای برســیم که برای یک توافق  گر در روند مذا امور خارجه ایران گفت: ا
خوب با تضمین باال، باید ســطحی از گفتگو را با آمریکا را داشــته باشــیم، این موضوع را 

 | صفحه 2 نادیده نخواهیم گرفت...

قولوزیرصمتعملیاتیمیشود؟

ارزانی 15 درصدی خودرو در سال آینده

صفحه 3 

1400 بهمــن   6 2028   چهارشـــــــــنبه   پیاپــی:    23 جمادی الثانی 1443     26 ژانویه 2022      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

سخنگوی دولت:

منتظر مردمدردههفجر
خبرهایخوشیباشند

     سخنگوی دولت گفت: در دهه فجر باید 
منتظــر خبرهــای خوش و افتتــاح پروژه های 

ملی و اقتصادی خوب باشیم...

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:

توسعهنیروگاههایاتمی
راهبردیملیاست

     رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: 
بــرای کاهــش اثــرات گازهــای گلخانــه ای به 
لحاظ اخالقی و تکلیف شرعی ملزم هستیم 
با استفاده از نیروی انرژی هسته ای در این 

زمینه فعالیت کنیم...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 بازارسازی
رمز حفظ بازار نفت

4

کز درمانی  آماده باش مرا
سراسر کشور

7

 حقوق کارگران هم
 ۶۰ درصد 

افزایش می یابد؟
3

 باید با تحریم 
و تحریف مبارزه کرد

2

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

گهی مناقصه عمومی آ

یاسر احمدی  -  شهردار بهشهر

 )SMDــا ســازی شــهر اقــدام بــه)خریــدســرچراغیخیابانــی شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهــت  زیب
بــا بــرآورد اولیــه)7/200/000/000(ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی  بــا شــرایط زیــر در ســامانه ســتاد 

نمایــد.   )www.setadiran.ir(
الف(نحوهتنظیماسنادمناقصه:

 تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  ســیصد و شــصت میلیــون ریــال)360/000/000(بــه صــورت 
ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه 

مرکــزی. بنــک  نــزد   4053011407550909 ســپرده   حســاب 
 شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات 
کــتالــف(،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت  الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پا
، کارت پایــان خدمــت(  ، کارت ملــی  شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه 
دعوتنامــه ، پیــش قــرارداد تاییــد شــده ، اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ، کــد کاربــری 
ــه  ــی و تاییدی ــت ایمن ــی صالحی ــت پیمانکاری،گواه ــه صالحی ــادی،  برگ ــی مناقصات،کداقتص ــگاه مل پای

ایســتگاه صفــی آبــاد، تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(
ــر اســاس بخشــنامه 96/1232579 ســازمان مدیریــت  ــز قیمــت ب  برگــه پیشــنهادقیمت و برگــه آنالی

ــردد. ــال گ ــه وارس ــت )ج( ارائ ــور را درپاک ــزی کل کش ــه ری برنام

ســتاد ســامانه   ( دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  : پیشــنهادها تحویــل محــل ب(
)  www.setadiran.ir

گشایشپیشنهادها:مازندران – بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد ج(محل
ســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــتثبــتنــاموجهــتشــرکتبــه کننــدگانمــیبایســتدر *شــرکت

ســامانهســتاد)www.setadiran.ir(مراجعــهنماینــد.
  بــه پیشــنهادها وقیمــت هــای مشــروط ، مبهــم ومخــدوش ترتیــب اثــرداده نخواهدشــد. ) اســکن 

رنگــی و واضــح (
  تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول 1400/11/06 و در نوبت دوم  1400/11/13 می باشد.

  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختاراست.
  تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ 1400/11/06 الی  1400/11/14 می باشد.

  مهلــت قبــول پیشــنهادها تــا پایــان وقــت اداری روز یک شــنبه  1400/11/24 ســاعت 11:30در ســامانه 
ســتاد مــی باشــد.

 تاریخ بازگشــایی اســناد مناقصه و قیمتهای پیشــنهادی در ســامانه ســتاد روز یک شــنبه 1400/11/24 
ســاعت 13:00 مــی باشــد.

شماره:1400/2/11249
تاریخ:1400/11/03

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان درنظــر دارد"فعالیــت 
تأسیســات  از  بــرداری  بهــره  جهــت  انســانی  نیــروی  تأمیــن 
ای  منطقــه  آب  شــرکت  هواشناســی  و  آب  ایســتگاههای 
مبلــغ  بــه  کار  اجــرای  هزینــه  بــرآورد  حــدود  هرمزگان"بــا 
12.968.842.968ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای بــه پیمانــکار 
تعــاون،  کل  اداره  از  تأسیســاتی  امــور  و  عمومــی  خدمــات  صالحیــت  واجــد 
ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  نمایــد.  واگــذار  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
نقــد. وجــه  واریــز  یــا  و  بانکــی  ضمانت نامــه  نــوع  از  648.400.000ریــال  کار 

مهلــت خریــد اســناد از ســامانه ســتاد ایــران )www.setadiran.ir( بــا پرداخــت 
مبلغ6.050.000ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداکثــر تــا مــورخ 07 /1400/11، 
مــورخ   13 ســاعت  تــا  مربوطــه  اســناد  و  قیمــت  پیشــنهاد  بارگــذاری  مهلــت 
1400/11/19بــوده و تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادات ســاعت10مورخ 1400/11/23 

باشــد.  مــی 
شناسه اگهی1263410

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

گهی مزایده عمومی آ

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

 نوبت دوم

)طبقشرحذیل(را اهواز جایگاهCNGدرسطحشهر دارداجازهبهرهبرداریاز نظر در سازماناتوبوسرانیاهواز
نماید. گذار طریقمزایدهعمومیبهشرکتهایواجدشرایطوا از

مزایده)ریال(مدتمبلغاولیهماهیانه)ریال(موضوعردیف سپردهشرکتدر

جایگاهCNGمعاینهفنی1 365642/000/000روز267/500/000اجازهبهرهبرداریاز

جایگاهCNGقدس2 3651/155/600/000روز481/500/000اجازهبهرهبرداریاز

از شــرکتهای واجــد شــرایط ) دارای مجــوز شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران ( دعــوت بــه عمــل مــی آیــد ، جهــت دریافــت اســناد مزایــده از روز پنجشــنبه مــورخ 1400/10/30 همــه 
روزه بــه اســتثناء تعطیــالت رســمی بــه واحــد امــور قراردادهــا یــا حراســت ســازمان اتوبوســرانی اهــواز و یــا بــا مراجعــه بــه اداره قراردادهــای شــهرداری اهــواز بــه آدرس : خیابــان انقــالب 
نبــش خیابــان غزنــوی ســاختمان شــماره 3 شــهرداری اهــواز و از طریــق ســامانه اینترنتــی اداره قراردادهــای شــهرداری اهــواز بــه آدرس peymankar.ahwaz.ir بــا رعایــت شــرایط ســامانه 

) تلفــن تمــاس : 33786922 - داخلــی 212( تهیــه نماینــد .
1- پرداخت هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی جایگاه ها بین برندگان مزایده تقسیم می گردد .

2- اســناد مزایــده در مقابــل پرداخــت مبلــغ 3/000/000 ریــال ) غیرقابــل اســترداد( بــه حســاب 0105417630008 بانــک ملــی شــعبه لشــکر بــه نــام ســازمان اتوبوســرانی اهــواز تســلیم 
مــی گــردد .

3. مهلت فروش اسناد مزایده از روز پنجشنبه 1400/10/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 می باشد .
4- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده ، حداکثر تا پایان تایم اداری روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 می باشد . 

 )محل تحویل اسناد : دبیرخانه محرمانه حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز می باشد.( 
5- جلسه سایت ویزیت با حضور نمایندگان شرکتهای متقاضی ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 سالن کنفرانس سازمان اتوبوسرانی برگزار می گردد .

6 - سازمان اتوبوسرانی اهواز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .
7- تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده در ساعت 9 صبح روز  چهارشنبه مورخ 1400/11/20 می باشد .

)حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در جلسه بالمانع می باشد.( 
8- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده می بایست به یکی از دو طریق ذیل ارائه شود :

الف( فیش واریز مبلغ فوق به حساب 100408897 نزد بانک شهر شعبه کیانپارس به نام سازمان اتوبوسرانی اهواز .
ب( بصورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان اتوبوسرانی اهواز و  بمدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها و قابل تمدید تا یک دوره سه ماهه .

9- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
10- به استناد بند 4 ماده 14 آیین نامه مالی سازمان میزان تضمین انجام تعهدات 20% می باشد .

11- برنــده مزایــده موظــف اســت بابــت اجــاره هــر جایــگاه ضمانتنامــه حســن انجــام تعهــدات بابــت پرداخــت قبــوض مصرفــی ، اورهــال ، اســتاندارد ســازی ، خســارت و ... بــه میــزان منــدرج 
در دعوتنامــه ارائــه نمایــد.

12- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان در موضوع ماده 13 آئین نامه مالی و معامالتی سازمان می باشد .
13- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .

گهی مناقصه شــماره  14۰۰/3۰11مندرج در جدول ذیل  آ
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان

ســامانه:  اطالعــاتتمــاسســامانهســتادجهــتانجــاممراحــلعضویــتدر
مرکــز تمــاس 21-41934  

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

بســتر ســامانه ســتاد تحویــل داده خواهــد شــد .
تحویــل اســناد تحــت بســتر ســامانه ســتاد تابــع قوانیــن و مقــررات مربوطــه 

اعــالم شــده در ایــن ســامانه مــی باشــد . 
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه در ساعت 9:00 روز گشایش پاکت ها می باشد. 

کــت)الــف(اســنادمناقصــه: عــالوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در  محــلتحویــلپا
فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه ســتاد مناقصــه گــر مــی بایســت اصــل تضمیــن 

را در یــک پاکــت مناســب بــه عنــوان پاکــت " الــف " قــرار داده و الک و مهــر نمایــد. 
روی " پاکــت الــف " عنــوان و موضــوع مناقصــه ، نــام و مشــخصات مناقصــه 
گــران ، ذکــر گردیــد و طبــق برنامــه زمانــی اعــالم شــده بــه شــرکت آب و فاضــالب 
خوزســتان بــه آدرس اهــواز - کیانپــارس - فلکــه اول - شــرکت آب و فاضــالب 

خوزســتان - طبقــه پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد.
گشــایش پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در دفتــر 
مدیریــت قرارداهــای ایــن شــرکت مــی باشــد و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در 

جلســه گشــایش ، بالمانــع اســت .
آدرس پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور http://iets.mporg.ir  و 

ســایت اینترنتــی شــرکت :www.abfakhz.ir  مــی باشــد .

 نوبت اول

شماره
مناقصهدر

روزنامه

شمارهفراخواندر
سامانهتدارکات

الکترونیکیدولت
مبلغتضمینشرکتعنوانمناقصه

فرایندارجاعکار در

مهلتدریافتاسناد
طریق مناقصهاز

سایتستاد

تاریخوساعتگشایش
کتهایمناقصهاز پا
طریقسایتستاد

1400/30602000005744000303

خریدشیراالتواتصاالتپلیاتیلن)مربوطبهطرحهایاصالح
وشوشوکرخهو شاوور وبازسازیشبکهوتاسیساتآبشهر

بازسازیتاسیساتآبرسانیسیدالشهدادشتآزادگانوپروژهآب
شربمناطقتنشزااستان(

1400/11/24تامورخ1/170/000/0001400/11/10
ساعت11:00

1400/30622000005744000290

،لولهگالوانیزه2 3000متر خریدلولهگالوانیزه3اینچبهمقدار
3000 ،لولهگالوانیزه1/5اینچبهمقدار 3000متر اینــچبــهمقــدار

)مربوطبهطرحتوسعهوبازسازیمجتمعآبرسانی34روستای متر
) سدشهیدعباسپور

1400/12/04تامورخ9/000/000/0001400/11/18
ساعت11:00

1400/30402000005744000276
خریداتصاالتفوالدی)مربوطبهطرحاصالحوبازسازی
وتاسیساتآبشهرهایاندیمشکوحسینیهوآبرسانیبه

شهرهایدارایتنشآبی(
1400/11/30تامورخ362/000/0001400/11/14

ساعت11:00

شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد(به 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.

فروشاموالمازاد،چارهیاچاله؟
   محمدجعفر جوادی ، حقوقدان

خانــدوزی وزیر اقتصاد و دارایی 
بــرای جبران کســری بودجه 
ســال۱۴۰۰ پیشــنهاد فروش 
اموال مازاد دولت را داده اســت؛ 
آزاد کــردن دولــت از مالکــی، 
کاسبکاری و ثروت اندوزی کار صحیح و پسندیده ای است:

الف( چند دلیل برای ســتایش دولتمردان در اتخاذ این 
تصمیم وجود دارد؛

 اموال و امالک بســیاری در مالکیت دولت و حتی قوای 
دیگر اســت که مورد اســتفاده قرار نمی گیرد، فروش آنها 
که گاهی به هزاران متر مربع زمین، ساختمان و یا اموال 
گرانبهایی که استفاده مفید از آنها نمی شود می رسد، می 
تواند مشــکالت جاری و عمرانی بسیاری از دستگاههای 

قوای سه گانه را مرتفع کند.
کارگاه ها، کارخانجات و صنایع بسیاری در مالکیت دولت، 
شرکت های وابسته به آن ویا بانک هاست که هم به چرخه 
تولید آســیب زده اســت و هم بخشــی از اقتصاد کشور را 

معطل گذاشته است.
هیــچ توجیهی نــدارد، دولتی که برای هزینه های یومیه 
خود درمانده است دارای امالک، ساختمان ها و تاسیسات 
و امکانات فاقد استفاده، با هزاران میلیارد ارزش ریالی باشد.

ب( - اما در فروش اموال دولت که امید اســت قوای دیگر 
هم به آن بپردازند، الزم است موارد زیر مورد دقت و اقدام 

جدی قرار گیرد:
 مزایــده امــوال و فروش آنها نباید به سرنوشــت عملکرد 
اقدامات بی حساب و کتاب سازمان خصوصی سازی دچار 
شــود، دقت، شــفافیت، ایجاد مانع و سد برای اعمال نفوذ 
مافیاهای مفت خوری و رانتهای موجود همدست سوئ 
استفاده گران در دولت و شرکت های تابعه، انتظار به حق 

مردم از دولت مردمی و انقالبی است.
منبع: خبرآنالین

یادداشت
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سیاست 2

قالیباف: 

پرونده طرح حمایت از کارخانجات و 
واحدهای صنعتی و تولیدی بسته شد

رئیس مجلس در واکنش به تذکر نماینده تبریز گفت: 
پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که طرح 
حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی 

رأی نیاورده است.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در جلسه صحن 
علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی با استناد به 
ماده ۷۵ آیین نامه مجلس نسبت به صحبت های روح 
االمینی نماینده تهران در جلسه قبلی مجلس تذکر داد. 
روح االمینی با انتقاد از عملکرد هیات رییسه گفته بود 
که رئیس مجلس و هیأت رئیسه درباره رای گیری از 
کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی 
و تولیدی تخلف کرده که اول اعالم داشته کلیات رای 
نیاورده بعد در میانه دستور دیگری اعالم می کند که 
دســتگاه رای گیری چند نفر قطع بوده و کلیات رای 

آورده است.
فرهنگــی در تذکــر خود گفت: اظهارات این نماینده 
درباره نمایندگان، خالف قانون اساسی و سخیف است. 
ما از این نماینده گالیه داریم و باید عذرخواهی کنند.
نماینــده تبریز با تاکید بر اینکه همه نمایندگان حق 

رای دارند، افزود: این نماینده عذرخواهی کند وگرنه 
به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت می کنیم. 
در پاســخ به این تذکر، قالیباف رییس مجلس گفت: 
هیات رییسه درباره روند رای گیری کلیات این طرح 
بررســی هایی را انجام داد. دســتگاه ۵ نماینده برای 
ثبــت رای خــراب بود که آن هــا رای موافق خود را 
بــه صــورت کتبی اعالم کردنــد.وی ادامه داد: طبق 
بررســی های صورت گرفته با احتســاب آرای این ۵ 
نماینده باز هم کلیات طرح حمایت از کارخانجات و 
واحدهای صنعتی و تولیدی رای نیاورده اســت و در 
کمیســیون نیز بایگانی می شــود. این در حالی است 
که یکشــنبه گذشــته )۳ بهمن( کلیات طرح مذکور 
در صحن علنی به رأی گذاشــته شــد و پس از پایان 
رأی گیــری در ابتدا رئیــس مجلس رد کلیات آن را 
اعــالم کــرد اما پس از دقایقــی قالیباف با اعالم خبر 
خرابی دستگاه ۶ تن از نمایندگان، گفت: تعداد ۶ نفر 
از نمایندگان به هیات رئیسه مراجعه کردند و گفتند 
 که دســتگاه شان موقع رأی گیری خراب بوده و قادر

 به ثبت رأی نبودند.

سخنگوی قوه قضاییه:

 اگر مدرک کافی وجود داشته 
باشد، فریدون احضار می شود

ســخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت رســیدگی 
به پرونده امنیتی حســین فریدون گفت: در جریان 
رســیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان 
ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت که به ایشان 
رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در این خصوص 

پرونده ای مفتوح است.
ذبیح اهلل خداییان در نشســت خبری دیروز در پاسخ 
به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت رسیدگی به 
پرونده امنیتی حســین فریدون چیست؟ در پرونده 
کروز هم اسم ایشان مطرح شده آیا پرونده ای در این 
رابطه تشــکیل می شــود؟ گفت: حسین فریدون در 
اجرای حکم قطعی که قبال صادر شده در زندان است 
و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده 
دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت که 
به ایشــان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در 
این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی به صدور 
جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل 
کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام 
می شــود و این طور نیســت که در کیفرخواست این 

شــرکت به عنوان متهم اســم این فرد قید شده باشد 
بلکه با مدارک در پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز 

رسیدگی می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه 
می گــذرد و دادگاه بخــش دوم این پرونده چه زمانی 
تشکیل می شود و ایا درست که این فرد علی رغم احضار 
حضور نیافته است؟ گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده 
استعالماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ 
وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است 

و متهم تاکنون احضار نشده است.
خداییان در پاســخ به ســوالی مبنی براینکه کاهش 
عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه ای 
خواهد بود؟ گفت: کشــور ما با تورم عناوین مجرمانه 
مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان 
مجرمانــه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما 
زیاد اســت و این مشــکل آفرین بوده چرا که باعث 
می شــود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان 

جرم شناخته نشود. 

اخبار كوتاه

»هدا خاموش« فعال 
افغانستانی، در نشست 

نمایندگان ویژه بین المللی 
و طالبان در اسلو نروژ، 

عکس های فعاالن حقوق 
زنان را كه اخیرا در 

افغانستان بازداشت شده اند، 
EPA /.در دست گرفته است

منابع امنیتی از وقوع كودتا 
در بوركینافاسو خبر داده 
و گفته اند رئیس جمهوری 
این كشور یک روز پس 
از شورش در پادگان ها 
دستگیر شد.

گزارش تصویری

ایران:نادیدهنمیگیریم،آمریکا:آمادهایم

گر کره مستقیم تهران و واشنگتن در اما و ا مذا
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا که 
خبرگــزاری فرانســه نامــی از او نبرده 
اســت تاکید کرد که واشنگتن از همان 
ابتــدا گفتــه بود که مذاکره مســتقیم 
»ســازنده ترة« اســت. وی افــزود: »ما 
آماده ایم به طور مستقیم با آن ها مالقات 

کنیم.«
حســین امیــر عبداللهیــان، وزیر امور 
خارجــه ایــران گفــت: »اگــر در روند 
مذاکرات به مرحله ای برســیم که برای 
یــک توافق خوب با تضمیــن باال، باید 
ســطحی از گفتگو را با آمریکا را داشــته 
باشــیم، این موضوع را نادیده نخواهیم 

گرفت.«
از ســوی دیگر ایــاالت متحده پس از 
ایــن اظهــارات تاکید کــرد که برای 
مذاکره مســتقیم با تهران برای نجات 
توافق هســته ای »آماده« است. یکی 
از ســخنگو های دســتگاه دیپلماسی 
آمریــکا به خبرگزاری فرانســه گفت: 
»دیدار مســتقیم به ارتباطات موثرتر 
منجر می شود که برای دستیابی سریع 

به توافق ضروری است.«
وی هشــدار داد کــه با ســرعت کنونی 
پیشــرفت های هســته ای ایران، تقریبا 
 زمانــی بــرای دســتیابی بــه توافــق 

باقی نمانده است.
ایــن ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
کــه خبرگــزاری فرانســه نامــی از او 
نبرده اســت تاکید کرد که واشــنگتن 
از همــان ابتــدا گفته بود کــه مذاکره 
مســتقیم »سازنده تر« است. وی افزود: 
 »مــا آماده ایم به طور مســتقیم با آن ها 

مالقات کنیم.«

این تمایل در حالی مطرح می شــود که 
امیرعبداللهیــان در مراســم اختتامیه 
نخســتین کنفرانــس ملــی ایــران و 
همســایگان ابتدا تاکیــد کرد که اخبار 
منتشر شــده درباره مذاکره مستقیم با 

آمریکا صحت ندارد.
وی تصریــح کــرد که طرف آمریکایی از 
طرق مختلف پیام ها را به ایران ارســال 

می کند که خواهان سطحی از مذاکرات 
مستقیم با ایران است.

وزیــر خارجه ایران تاکید کرد که طرف 
آمریکایی با این حال تاکنون پیشنهادات 
خود را در حوزه مسائل فنی به ایران ارائه 

کرده است.
وی در نهایــت تاکید کــرد که از الزمه 
یک توافق خوب با تضمین باال ســطحی 

از گفتگو با آمریکایی ها باشــد ایران آن 
را نادیده نمی گیرد

 رهبر جمهوری اســالمی ایران دو هفته 
پیــش گفته بود، »اینکــه در مقطعی با 
دشــمن مذاکره، صحبت و تعامل شود 
به معنای تســلیم شــدن در مقابل آن 
نیســت، همچنانکــه تاکنون تســلیم 
 نشــده و از ایــن پــس نیــز نخواهیــم 

شد.«
این ســخنان، متفاوت با سخنان پیشین 
رهبری جمهوری اسالمی بود که پس از 
خروج آمریکا از برجام مذاکره مســتقیم 
با این کشــور را مشــروط به بازگشــت 
واشــنگتن بــه توافق هســته ای عنوان 

کرده بود.
ســخنان امروز وزیر امــور خارجه ایران 
در حالــی مطــرح می شــود کــه دور 
هشــتم مذاکرات برای احیای برجام در 
پایتخــت اتریش در حال انجام اســت و 
 طرفیــن امیدوارند بــا یکدیگر به توافق

 برسند.
از ســوی دیگر ســعید خطیــب زاده، 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایران 
امــروز در موضع دیگری گفت که تهران 
آمادگی دارد در خصوص آزادی زندانیان 

دو طرف با آمریکا مذاکره کند.

خبر ویژه

ســخنگوی دولــت گفــت: در دهه فجر باید منتظر خبرهای خــوش و افتتاح پروژه های ملی و اقتصادی 
خوب باشیم .

علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه وعده داد » به تدریج شاهد خبرهای خوبی در 
حوزه های اقتصادی خواهیم بود« که »افتتاح طرحهای ملی و اقتصادی در دهه فجر« از مصادیق آن است.
 سخنگوی دولت در ادامه به صحبت های اخیر وزیر اقتصاد اشاره کرد. خاندوزی دو روز پیش گفته بود 
»بانک های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شــدند تســهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق بگیر 
و مســتمری بگیر دارای رتبه اعتباری مناســب )از بانک محل دریافت حقوق خود( را »بدون ضامن« 

انجام دهند.«
به گفته معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد »شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران 
دســتگاه های اجرایی دولتی شــامل وزارت خانه ها، سازمان های و شرکت های دولتی کسانی هستند که 

شرایط دریافت این وام را دارند.«

بهادری جهرمی گفت: کلیه متقاضیان تسهیالت خرد که رتبه اعتباری آنها B ،A و C است، می توانند 
تا سقف ۵۰ میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود برای دریافت وام 

تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.
ســخنگوی دولت همچنین در پاســخ به باشــگاه خبرنگاران جوان درباره سرنوشــت » طرح رتبه بندی 
معلمان« اینگونه پاســخ داد:  »علی رغم مشــکالت عدیده ای که این الیحه برخوردار بود که بدون پیش 
بینی منابع پایدار و هزینه های ناشی از این الیحه و در روزهای پایانی دولت قبل به مجلس داده شد، با 

این وجود دولت سیزدهم رسما موافقت خود را با این الیحه اعالم کرده است.« 
الیحه رتبه بندی معلمان  ۲۴ آذر ماه در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. 

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم اخیرا گفت که »شورای نگهبان کلیات این مصوبه را 
قبول دارد اما در برخی موارد ابهامات و اشکالتی موجود دارد که اگر برطرف شود با مصوبه ای قابل اجرا 

مواجه خواهیم شد. بنابراین دولت و مجلس باید جلساتی را در این باره برگزار کنند«.

سخنگوی دولت:

خبرهایخوشیباشند منتظر مردمدردههفجر

رئیس جمهور: 

بایدباتحریموتحریفمبارزهکرد
رئیسی تأکید کرد: ۲۲ بهمن جلوه امید در بین مردم و 

قله و جلوه تحول است که باید تداوم یابد.
رئیس جمهور با اشاره اینکه شورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی در تبیین دستاورد ها و موفقیت های انقالب 
اسالمی از جایگاه و رسالت بزرگ واالیی برخوردار است، 
گفت: امروز مأموریت اصلی و محوری همه دستگاه های 
کشور ایجاد تحول و تالش در جهت تبیین دستاورد ها 

در راستای نشاط و امیدآفرینی در جامعه است.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی روز گذشته در جلسه 
ســتاد بزرگداشــت دهه فجر با گرامیداشت یاد امام 
بزرگوار و شهدای عالیقدر انقالب اسالمی و با قدردانی 
از فعالیت های شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
از ابتــدای پیــروزی انقالب اســالمی تا کنون به ویژه 
تالش های مستمر آیت اهلل جنتی در این شورا، اظهار 
داشــت: امروز الزم اســت با خالقیت و ابتکار عمل، 
گام های بلندی در جهت بالندگی هر چه بیشــتر این 
شورا برداشته شود و در این مسیر دوره ۴۰ سال گذشته، 

تجربه ارزشمندی برای گام های آتی خواهد بود.
رئیس جمهور ضروت ایجاد تحول در همه دستگاه ها 
و نهاد های کشور از جمله شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز تحول در 

همه دستگاه ها یک نیاز ضروری است.
رئیســی افــزود: مأموریــت اصلی و محــوری همه 
دســتگاه های کشــور ایجاد تحول و تالش در جهت 
تبیین دستاورد ها در راستای نشاط و امیدآفرینی در 

جامعه است.
رئیســی اولیــن الــزام برای ایجاد تحــول را »تحول 
شناختی« دانست و اظهار داشت: در تحول شناخت، 
باید نگرش کسانی که در مجموعه حضور دارند، متحول 

شود؛ در غیر این صورت نتیجه ای حاصل نمی شود.
رئیــس جمهور خاطرنشــان کــرد: جریان تحریف و 
شایعه ساز با فضاسازی های کاذب بدنبال ایجاد انحراف 
در مســیر اصالح و تحول هستند و شرط موفقیت در 
ایــن میدان صالبت، ایســتادگی وحرکت براســاس 

برنامه ریزی دقیق و آگاهانه است.
رئیســی با تأکید بر دعوت و تبیین خوبی ها و نهی از 
زشــتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
درمقابل صحنه سازی، شایعه پراکنی و فضاسازی های 
تحریف آمیز، اظهار داشت: امروز دشمن به دنبال ادامه 
تحریم با تحریف است. در مقابل تحریف و برای غلبه بر 
آن باید تبیین درست انجام شود و در این راستا شورای 
هماهنگی از جایگاه حساس و مهمی برخوردار است.

رئیس جمهور »تحول در فرآیند« را به عنوان دومین 
الزام در ایجاد تحول موفق برشمرد و گفت: الزم است 
بازنگاهی در فرآیند تصمیم گیری تا اجرا شود و تأثیر 
آن بر روی مخاطبین مختلف بررسی گردد. در تحول 
فرآینــدی باید نوع مأموریت ها و نقاط مثبت و منفی 
فعالیت های شورای هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته 
و مبتنی بر نتایج بدست آمده برای اقدامات آتی برنامه 

ریزی شود.
رئیسی با تأکید بر اهمیت و ضرورت استفاده از دانش 
ارتباطــات در حــوزه تبلیغات، اظهار داشــت: امروز 
ارتباطات، علم بســیار مهمی اســت و استفاده از این 
علم در کنار تجربیات اندوخته شده، می تواند در تاثیر 

فعالیت ها مفید باشد.
رئیــس جمهور ســومین الزام برای ایجــاد تحول را 
»تحول نهادی« دانســت و اظهار داشــت: بی تردید 
ســاختار شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیازمند 
تغییر و تحول است و در این مسیر باید نوع مأموریت ها 
با ساختار و سازوکار موجود شورا تناسب و هماهنگی 
داشته باشد، لذا متناسب سازی ساختار با نوع مأموریت 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیسی افزود: شورای هماهنگی در کنار انجام وظیفه 
ذاتی از وظیفه هم افزایی و جمعی نیز برخوردار است و 
حرکت هماهنگ در این مسیر در دستیابی به موفقیت 

بسیار مؤثر است.
رئیــس جمهور در ادامه بــا تأکید بر ضرورت حرکت 
در مســیر نورانی خط امام )ره(، اظهار داشت: بهترین 
تبیین کننده خط امام )ره(، رهبری عزیز هستند. خط 
امام )ره( نجات بخش کشور است و هر کجا به این خط 
نورانی و شاخص ها توجه شده، آنجا حوزه موفقیت ما 

بوده است.
رئیســی با بیان اینکه مراســم دهه فجر و ۲۲ بهمن 
درحقیقت بازخوانی جریان انقالب اسالمی است، اظهار 
داشت: امروز مردم می خواهند تا نهاد های برخاسته از 
اراده آن ها در دولت و مجلس عقب ماندگی ها را جبران 
کنند. ناترازی با شــاخص های اصلی انقالب اسالمی 
مــردم را رنــج می دهد و انتظار دارند همه دســتگاه و 
نهاد ها در تراز انقالب اسالمی در مسیر رفع مشکالت 

و پیشرفت و آبادانی کشور گام بردارند.
رئیس جمهور گفت: مراسم دهه فجر و ۲۲ بهمن صرفاً 
بیان یک اتفاق تاریخی نیســت و این مراســم هر سال 

پیام خاص خود را دارد.
رئیسی با اشاره به حقانیت مواضع جمهوری اسالمی 
ایــران در عرصه های منطقــه ای و بین المللی، اظهار 
داشت: حقانیت ملت ایران در دل دولت ها و ملت های 

مستقل جهان قرار دارد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت روحیه 
امید در بین مردم، گفت: دشمنان تالش بسیار زیادی 
بــرای ایجــاد یأس و ناامیدی، انجام می دهند و در این 
راســتا بیان اقدامات انجام شــده و طرح هایی که برای 
اجرا وجود دارد، می تواند موجب افزایش امید در بین 

مردم باشد.
رئیسی اهمیت مردمی کردن مناسبت های دینی و ملی 
بویــژه ایــام دهه فجر را مورد تأکید قرار داد و گفت: از 
افتخارات جمهوری اسالمی ایران آن است که مبتنی 
بر اراده و رأی مردم، شــکل گرفته و حرکت می کند و 

مردم در همه امور محوریت دارند.

کره شرطشمخانیبرایمذا
مستقیمباامریکا

علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
در توئیتی شــرط مذاکره مســتقیم با امریکا را 

مطرح کرد.
او گفت در مذاکرات وین، تا کنون ارتباط با هیات 
آمریکایی از طریق "مبادله نوشــتار غیر رسمی" 
بوده است. او گفت تغییر این روش مشروط است 

به اینکه "توافق خوب" در دسترس باشد.
فبل از این حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
گفتــه بود ایران مذاکرات مســتقیم با آمریکا را 

نادیده نخواهد گرفت.

رئیس ستاد دهه فجر استان تهران:

راهپیمایی»یوماهلل22بهمن«
خواهدشد برگزار

رئیس ستاد دهه فجر استان تهران گفت: دستگاه 
های عضو ستاد دهه فجر نگاه کلیشه ای و سطحی 

به دهه فجر ۱۴۰۰ نداشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین سید محسن محمودی 
در جلسه ستاد ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی 
اســتان تهران که با حضور اســتاندار تهران و با 
حضور اعضا ستاد در سالن اجتماعات استانداری 
تهران برگزار شــد و تمامی ســتاد های دهه فجر 
شهرســتانهای استان تهران نیز به صورت ویدئو 
کنفرانس در جلسه حضور داشتند ، طی سخنانی 
بیان کرد: شهر و شهرستان های استان تهران باید 
در مراســم ایام اهلل دهه فجر سنگ تمام بگذارند 
، تمامی ادارات در شــهر تهران با نصب پرچم و 
آذین بندی ادارات نشــان بدهند که در ایام دهه 

فجر فعالیت دارند.
رئیس ســتاد دهه فجر استان تهران یادآور شد: 
در شهرســتان های استان تهران ۴۰ راهپیمایی 
در یوم اهلل ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد؛ جلسات 
ایام اهلل دهه فجر نباید تشــریفاتی باشــد ، بلکه 
 بــا حضور مردم و بدون تشــریفات اداری برگزار 

شوند.

لثانیوبلینکن گفتوگویآ
کراتوین درخصوصمذا

وزیــران خارجه قطر و آمریکا درخصوص آخرین 
تحوالت مذاکرات وین رایزنی کردند.

به گزارش بخش عربی شــبکه آرتی، محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر در تماسی 
تلفنــی با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود 
درمورد آخرین تحوالت مذاکرات وین درخصوص 
برنامه هسته ای ایران و همچنین آخرین تحوالت 

پرونده افغانستان رایزنی کردند.
دو طــرف در ایــن گفت وگــو درخصوص روابط 
دوجانبه و آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی 

نیز رایزنی کردند.
بر اســاس این گزارش، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی اختتامیه 
همایش ملی ایران و همســایگان تاکید کرد: ما 
در تمام مراحل مذاکرات تالش کردیم در سطح 
ســفرای کشــورهای همسایه در تهران یا با سفر 
دســتیاران وزارت امور خارجه به این کشورها یا 
ســفر بنــده آنهــا را در جریان آنچه بین ما و پنج 

کشور می گذرد قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: مذاکرات ما در وین به نقطه 
ای دارد نزدیک می شود که مذاکرات فنی ما در 
آینده نه چندان دور به حد اشــباع می رســد و ما 

باید تصمیم سیاسی بگیریم.

علومبهاخراجاساتید کنشوزیر وا
دانشگاهها از

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفت: در 
دانشگاه های ما تصمیمات سیاسی گرفته نخواهد 
شــد از طرفی دانشگاه ها باید استقالل خودشان 

را داشته باشند.
محمدعلــی زلفــی گل وزیر علــوم تحقیقات و 
فنــاوری در واکنــش به اخراج برخی از اســاتید 
اظهار داشــت: روند جذب اعضای هیئت علمی 
و تبدیــل وضعیت آن هــا و ارتقای هیئت علمی 
آن ها یک روش علمی و سیســتماتیک است که 
در هر دانشــگاه انجام می شود. ورود به استقالل 
دانشــگاه ها شاید درســت نباشد هر دانشگاهی 
اســتقالل، سیســتم اداری و الزامات خاص خود 
را دارد. باید به اســتقالل دانشــگاه تهران احترام 
بگذاریــم اگر مواردی باشــد می تواند توســط 

ذینفعان مورد پیگیری قرار بگیرد.
وزیــر علوم، تحقیقــات و فناوری گفت: اینگونه 
موارد مربوط به دانشگاه ها را نباید سیاسی کنیم، 
زیرا هر دانشگاهی استقالل خاص خود را دارد. 
همچنیــن گروه هــای آموزشــی و هیئت های 
علمــی جذب حوزه اختیــارات خود را دارند و 
بر اســاس قواعد جاری و ســاری خود تصمیم 

گیری می کنند.
زلفــی گل گفت: در دانشــگاه های ما تصمیمات 
سیاســی گرفته نخواهد شــد ما هم سعی کنیم 
این ها را سیاسی نکنیم دانشگاه ها باید استقالل 

خودشان را داشته باشند.

هیئت دولت
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3اقتصاد كوتاه از اقتصاد

قائم مقام وزیر صمت:

درجاطالعاتهویتی
وراستیآزماییقیمتخودرو

پلتفرمهاالزامیشد در
قائم مقام وزیر صمت از امکان جدید الزام سفارش 
دهنــدگان فــروش خودرو مبنی بر الزام به ثبت 
اطالعات هویتی و صحت سنجی قمیت ادعایی 
فروشنده در پلتفرم های موبایلی رونمایی کرد.

محمدصاق مفتح در نشست رونمایی از راه اندازی 
ســامانه احراز هویت آگهی دهنــدگان فروش 
خودرو در پلتفرم های موبایلی با بیان اینکه توسعه 
سایبری امکان تغییر روابط تجاری سنتی را ایجاد 
کرده، گفت: تقویت این ابزارها و ایجاد امکاناتی 
برای اســتفاده از فضای ســایبری در جهت ارائه 
خدمات بیشتر به مشتریان، یک ضرورت است.

وی بــا تأکید بر اهمیت احراز هویت و ســالمت 
آگهی ها در پلتفرم های موبایلی جهت جلوگیری 
از کالهبرداری ها افزود: برخی کاالها مانند روغن، 
برنج، دستمال کاغذی و … کاالهای استانداردی 
هستند که قیمت آنها مشخص است اما کاالهایی 
ماننــد مســکن و خودرو خصوصــاً خودروهای 
دســت دوم پیچیدگی هــای زیــادی در تعیین 
قیمــت دارند که اگر امــکان حضوری در محل 
قرارداد برداشــته شــود، احتمال کالهبرداری 
افزایــش می یابــد بنابراین با همکاری پلتفرم ها 
و با اســتفاده از احراز هویت و صالحیت ادعای 
فروشــنده خودرو، از کالهبــرداری در خرید و 
فروش خودروهای دست دوم جلوگیری می شود.

قائــم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی، رونمایی از امکانات جدید پلتفرم های 
موبایلــی در خصوص خــودرو را اولین نمونه از 
همکاری این پلتفرم ها با مرکز تجارت الکترونیک 
وزارت صمت عنوان و اظهار کرد: با استفاده از این 
امکانات، عالوه بر احراز هویت فروشنده، قطعی 
بودن وجود کاال و حتی امکان اســتعالم ســوابق 

بیمه خودرو فراهم شده است.
مفتح در پاســخ به پرســش خبرنگار مهر مبنی 
بر احتمال ارائه چنین وب سرویســی از ســوی 
پلتفرم ها در جهت فروش امالک اظهار کرد: دنبال 
آن هستیم تا در پلتفرم های موبایلی احراز هویت 
فروشــنده و صحت ادعای وی در خصوص ملک 
را اضافــه کنیم. اگر اطمینان فروشــنده حاصل 
شــود، دیگر شــاهد ورود دستگاه قضائی جهت 
مســدود کردن آگهی هــای امالک در پلتفرم ها 

نخواهیم بود.
در ادامه این جلســه علــی رهبری رئیس مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با بیان 
اینکه تا پیش از اجرای ابزار جدید در پلتفرم ها، 
آگهی هــای بدون هویت فروش خودرو از عوامل 
افزایــش قیمــت بودنــد، گفت: با ابــزار جدید 
بــه مصرف کننــده اطمینــان از صحت ادعای 
ســفارش دهنده آگهی فروش خــودرو منتقل 

می شود.
وی درباره اضافه شــدن امکان اســتعالم سوابق 
بیمــه ای خودرو گفت: با همکاری بیمه مرکزی، 
سوابق خسارت خودروهای تصادفی به پلتفرم ها 
اضافه شده به این صورت که ادعای خودرو مبنی 
بــر صفــر یا بدون تصادف بــودن خودرو را برای 

مشتری راستی آزمایی می کند.
رهبــری بــا بیــان اینکه در ســال ۹۸ یک نفر 
آگهی دهنــده می توانســت در پلتفرم ها ۸۰ تا 
۱۰۰ اکانــت جدید ایجاد کنــد، گفت: این فرد 
در طــول یــک یا دو هفته به تدریج تعداد زیادی 
آگهی هــای فروش خودرو بدون آنکه خودرویی 
واقعاً وجود خارجی داشــته باشد، درج می کرد و 
نهایتــاً در عــرض چند روز تا چند درصد قیمت 

خودرو را افزایش می داد.
وی یادآور شد: این گونه افراد یا شماره موبایل فرد 
دیگــری را می دهند یا اینکه خودرو اصاًل وجود 
خارجی نداشــت امــا االن با امکان احراز هویت 
ســفارش دهنده آگهی، ایــن وضعیت تا حدود 

زیادی از بین رفته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت 
صمت خاطرنشان کرد: جلساتی با پلتفرم های 
بخش امالک برگزار کرده ایم که با اســتفاده از 
اطالعات سامانه امالک و مستغالت و همچنین 
سامانه سازمان ثبت اسناد اقدام به تعیین قیمت 
ملــک جهت جلوگیری از فروش گران امالک 

شود.
رهبــری گفت: یکی از پلتفرم ها از هشــتم دی 
ماه امکان اســتعالم و احراز هویت آگهی دهنده 
را بارگــذاری کــرده که تاکنون ۱۲ هزار خریدار 
خودرو استعالم بیمه را درخواست داده اند. یکی 
دیگــر از پلتفرم هــای موبایلی از ســوم بهمن و 
مشهورترین پلتفرم خرید و فروش خودرو از ۲۷ 

دی ماه این امکان را فراهم کرده است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، ثبت 
هویــت آگهی دهنده فروش خودرو و همچنین 
درج قیمــت خودرو با اســتفاده از اطالعاتی که 
شبکه های اجتماعی موبایلی در پلتفرم های خود 
قرار می دهند، از افزایش قیمت خودرو جلوگیری 

می کند.
وی منابــع دســتیابی بــه قیمت ها را از ســوی 
پلتفرم های موبایلی شامل قیمت خودروی صفر 
درب کارخانــه، اخــذ قیمت ها از مراکز تعویض 
پالک، اخذ قیمت ها از نمایشــگاهداران خودرو، 
همکاری کارشناســان دادگستری با پلتفرم ها و 
نهایتــاً قیمت های ُعرف بــازار برای خودروهای 

دست دوم عنوان کرد.

گفت و گو

ح کرد: یک کارشناس حوزه مسکن مطر

حلمشکلمسکنباخانههای
خالیوهمیبیشنیست

در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه 
و اجاره مســکن در سبد هزینه خانوار مطرح 
و پس از بررســی مقرر شــد ستاد هماهنگی 
اقتصادی سیاســت حمایتی در این زمینه را 
با هدف کنترل رشــد اجاره بها و حمایت از 
اجاره نشــینان تدوین و ارائه کند. سیاســت 
هایــی که البته در دولت های گذشــته نیز 
بــر آن تاکیــد شــده بود امــا در عمل راه به 
جایــی نبرد. اجاره نشــین هایی که در اندوه 
آمدن ســر ماه نگران پرداخت پولی هستند 
که بخش زیادی از ســبد هزینه شان را در بر 
می گیرد. یک کارشــناس بازار مسکن گفت: 
این پرسش مطرح می شود که چه ابزاری در 
اختیار تولیدکنندگان اســت که بتوانند یک 
پروژه عظیم یک میلیون واحد مســکونی در 

سال را تولید کنند.
بیت اهلل ســتاریان، کارشــناس بازار مسکن  با 
اشاره به معضل مسکن در ایران گفت: نیم قرن 
از معضل مســکن در ایران می گذرد و مســئله 
تازه ای نیست و یکی از بزرگترین معضل ها در 
کشــور بوده است. مثل مرغ و تخم مرغ نیست 
که یک دهم سبد خانوار را هم در اختیار نداشته 
باشد. مطابق آمار در شهر ها حدوداً بیش از ۸۰ 
درصد از سبد خانوار را مسکن در اختیار گرفته 
اســت. همچنین بیش از نیمی از خانواده های 

کشور درگیر مشکل مسکن هستند.  
او ادامــه داد: همه دولت ها به خوبی آگاه بودند 
که مسکن اقتصاد ما را به چالش کشیده است؛ 
ولی نمی توانستند آن را حل کنند. در واقع باید 
ساختار اقتصاد تغییر کند تا یک میلیون واحد 
مســکونی در سال ساخته شود. با این ساختار، 
بروکراسی و سیستم بانکی و وضعیت ابزار های 
مالی و این ســرعت گردش پول امکان ندارد، 
بتوان یک میلیون واحد مســکونی در ســال را 
تولید و به بازار عرضه کرد. اینکار از عهده بخش 
خصوصی تابه حال برنیامده اســت. هیچ دولتی 

نتوانسته این کار را انجام دهد.
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد: مســکن 
مقوله ای اســت که در اختیار بخش خصوصی 
اســت. فقــط بخش خصوصــی می تواند آن را 
تولیــد کند. هر ســاله در بخــش اجاره بها نیز 
شــاهد افزایش چشم گیری در نرخ ها هستیم. 
اینکه تصور کنیم در جامعه مسکن خالی وجود 
دارد و می تواند به بازار بیاید و مشــکل مســکن 
را حل کند، وهمی بیش نیست. بار ها گفته ایم 
کــه روی ایــن مطلب مانور می دهند تا در واقع 

به اصل مطلب پرداخته نشود. 
ســتاریان با تاکید بر اینکه در همه شــهر ها به 
طور متوســط ۵ درصد خانه خالی وجود دارد، 
گفت: وقتی گفته می شود که خانه خالی داریم، 
دو برداشــت از آن صورت می گیرد. یکی اینکه 
آنقدر تاثیر مسکن در سبد خانوار کاهش یافته 
و حتی به کمتر از ۸ درصد رســیده که برخی 
خانه ها خالی می مانند. این مســئله خیلی نادر 
در کشــوری اتفاق افتاده اســت. االن در اروپا 
تقریباً با ۱.۵ ســاعت کار روزانه مسکن را تهیه 
می کنند که ۱۲ درصد از درآمد خانوار را تشکیل 
می دهد. در شرایطی که این مقدار به ۴۵ دقیقه 
تا یک ســاعت برســد، این سهم کاهش یافته و 

خانه های خالی ایجاد می شود.
او ادامه داد: دلیل دیگِر ایجاد شــدن خانه های 
خالی، منفی شــدن حاشیه نشینی در شهر ها 
است. در واقع بخشی از حاشیه نشینان به داخل 
شهر نقل مکان کرده اند. در مسکن یک »اصل 
جابه جایــی« وجود دارد که اگر برای بک خانه 
لوکس متقاضی نباشــد، قیمت آن کمی پایین 
می آید و بخشــی از جامعه با بودجه کمتر توان 
خرید آن را پیدا می کنند. در انتها همان حاشیه 

شهر است که خالی می شود.  
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: چطور 
اســت که کشــور های همسایه مشکل مسکن 
را تقریبــاً حــل می کنند، امــا در ایران بخش 
خصوصــی نمی تواند تولید کند؟ به نظر من به 
این علت است که در واقع دست بخش خصوصی 
در آن کشــور ها باز است و می تواند تولید کند، 
اما اقتصاد ما دســت و پای بخش خصوصی را 

بسته است.  
وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرسش مطرح 
می شود که چه ابزاری در اختیار تولیدکنندگان 
اســت که بتوانند یک پروژه عظیم یک میلیون 
واحد مسکونی در سال را تولید کنند. در واقع 
شــاکله اقتصاد اســت که این شرایط را ایجاد 
کرده اســت. بانک ها، بزرگترین منابع و ذخایر 
مثل نفت به بدترین شکل تولید شده، فروخته 
و خرج می شود. این مسئله موجب می شود که 
همیشه اقتصاد در تالطم باشد و مسکن به یک 
کاالی سرمایه ای تبدیل شود. به این دلیل که در 
کشور ما ممکن است نقدینگی طی یک سال ۳۵ 
درصد افزایش یابد. این است که سرمایه گذاری 
در ملــک تبدیل به یکــی از راهکار های حفظ 

ارزش پول می شود.  

قولوزیرصمتعملیاتیمیشود؟

ارزانی 15 درصدی خودرو در سال آینده
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
عرضــه برخی خودروها مانند تارا و ویتارا با 
قیمت تمام شده انجام و بعضی خودروها زیر 
قیمت تمام شده عرضه می شود که به دلیل 
شیوه غلط محاسبه قیمت در گذشته بوده 
است، ادامه  داد: در برنامه تحولی خودرو به 
سمتی حرکت می کنیم که قیمت تمام شده 
خودرو با قیمت های ثابت ۱۵ درصد کاهش 

پیدا می کند.
، ســیدرضا فاطمی امیــن وضعیت فعلی 
صنعت خودرو را همراه با مشــکالت عدیده 
دانســت و افزود: در صنعت خودرو کارهای 
زیادی شــده و موفقیت ها و پیشرفت های 
خوبی داشته ایم اما نتیجه کار مورد رضایت 
عمــوم مردم و مشــتری این صنعت نبوده 

است.
وی با اشاره به پیچیدگی های صنعت خودرو  
اضافه کرد: یک خودرو بیش از ۲ هزار قطعه 
را داراســت و روزانــه به میــزان چهار هزار 
خودرو در کشــور تولید می شــود؛ ما هیچ 
صنعتی نداریم که شــرایط مشابهی داشته 
باشد و انبوهی از پیچیدگی های مدیریتی، 

اقتصادی و فنآوری را شامل شود.
وزیــر صمت به پروژه اصالح ســاختار بازار 
کاالهای پایه در قالب پروژه های تحولی این 
وزارتخانه اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامه 
های فوری و کوتاه مدت در کمتر از یک ماه 
قیمت ســیمان را به قیمت قبل از افزایش 
قیمت ها رساندیم و حتی وقتی وعده کاهش 
قیمت سیمان را در مجلس دادیم، خیلی ها 
باور نمی کردند اما در عرض یک ماه این وعده 
محقق شد؛ در پروژه هایی نظیر تنظیم بازار 
سیمان و فوالد در کوتاه ترین زمان ممکن 
بر موضوع مسلط شدیم چون اشراف دقیقی 
پیدا کردیم اما این موضوع با شرایط صنعت 

خودروسازی کاماًل متفاوت است.
فاطمی امین ادامه داد: برای تحقق چشــم 
انداز ۱۴۰۴ و رتبه نخست اقتصادی منطقه 
باید در یکی از پنج صنعت سرآمد که یکی 
از آنهــا خودروســازی اســت، حرف برای 
گفتن داشــته باشیم؛ ظرفیت های فعلی و 
رویکردهایی که در افق های آینده کشــور 

دیده ایم به همراه حجم گســترده اشتغال 
در صنعت خودروسازی، اهمیت و ضرورت 

تحول در آن را یادآور می شود.
وی با بیان اینکه ۹ پروژه  تحولی برای صنعت 
خودرو ســازی تدوین کرده و در حال اجرا 
داریــم، تأکید کرد: خودرو در حالت کامل 
یک پروژه ۲ ســاله اســت که البته به معنی 
عدم تحرک تا دو سال آینده نیست و نتایج 
بسیاری از اقدامات و برنامه ها همین امسال 
و سال آینده قابل لمس خواهد بود، اما برای 
رسیدن به نقطه مطلوب و افتخار نسبت به 
این صنعت، در ۲ سال برنامه های تحولی را 
به طول کامل اجرا و شاهد تحوالت گسترده 

در آن خواهیم بود.
ظرفیتتولیدسالیانه1.8میلیون

دستگاهخودرو
وزیر صمت با بیان اینکه در کشــور ظرفیت 
و زیرســاخت الزم برای تولید یک میلیون 
و ۶۰۰ تــا یــک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو 
در ســال وجود دارد، بیان کرد: برنامه کلی 
وزارت صمت آن اســت که در ســال ۱۴۰۱ 
ســاختار صنعت خودرو و روابط بین قطعه 
ساز و خودروساز اصالح شده و این صنعت 
آماده باشــد تا با سرمایه گذاری های جدید 

در سال ۱۴۰۲، حجم تولید وعده داده شده 
در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محقق شود.

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت به الزامات 
برنامه تحولی صنعت خودرو اشــاره کرد و 
گفت: ارتقای کیفیت ســوخت متناسب با 
اســتاندارد آالیندگی، ثبات نسبی نرخ ارز 
و قیمت نهاده ها، توســعه صنایع باالدستی 
شــامل فلــزات، پلیمرهــا و تجهیــزات 
الکترونیکــی، توســعه زیرســاخت ها در 
حوزه های مورد نیاز مانند انرژی، ســوخت 
و جاده، متناســب با سطح بکارگیری شده 
در صنعــت خــودرو از جمله الزامات برنامه 

تحولی صنعت خودرو است.
اصالح نظام تعرفه ای قطعات، مجموعه های 
خــودرو و خودروی کامل، محدودیت  تردد 
خودروهای فرســوده، افزایش درآمد سرانه 
خانوار متناســب با رشــد اقتصادی هشت 
درصــد و بهبود توزیع درآمد، تأمین منابع 
مالی ریالی و ارزی مورد نیاز برای ســرمایه 
گذاری به منظور افزایش ظرفیت های تولید 
نیز از دیگر برنامه های تحول صنعت خودرو 

است.
ارتقای فنآوری مورد نیاز در زنجیره خودرو 
ســازی کشــور، توســعه ابزارهای مالی و 

تأمین ســرمایه در گردش صنعت خودرو، 
گســترش تعامالت بین المللی و مشارکت 
با شــرکت های خارجی بــه منظور جذب 
ســرمایه و توســعه فنآوری هــای نوین و 
زیرســاخت های تولید و صــادرات از دیگر 
الزامات برنامه تحولی صنعت خودرو است.

وی همچنین مقاصد کالن صنعت خودرو در 
برنامه تحولی وزارت صمت را شــامل تولید 
خودرو، نســبت صادرات به واردات، عرضه 
خودروهای جدید، کاهش قیمت تمام شده 
به قیمت ثابت ســال ۱۳۹۹، حداقل ستاره 
کیفــی و تعداد ایراد در هر خودرو به میزان 

و مقدار کامال معین عنوان کرد.
کاهش15درصدیقیمتتمامشده

خودروباقیمتهایثابت
فاطمــی امین با بیــان اینکه عرضه برخی 
خودروهــا ماننــد تارا و ویتارا با قیمت تمام 
شــده انجام می شود و بعضی خودروها زیر 
قیمت تمام شده عرضه می شود که به دلیل 
شیوه غلط محاسبه قیمت در گذشته بوده 
است، ادامه  داد: در برنامه تحولی خودرو به 
ســمتی حرکت مــی کنیم که قیمت تمام 
شــده خودرو با قیمت های ثابت به میزان 

۱۵ درصد کاهش پیدا می کند.

وی در خصــوص تعمیق ســاخت داخل و 
توســعه پلتفرم های داخلی صنعت خودرو 
نیز توضیح داد: امروز سه پلتفرم به روز تارا، 
شــاهین و ال ۹۰ را در اختیار داریم و البته 
باید به ســمت پلتفرم های جدید تر پیش 
برویم؛ همچنین طراحی و ســاخت موتور 
سه سیلندر توسط یکی از خودروسازها در 
مرحله تجاری شدن است که کاهش مصرف 

را هم مد نظر قرار داده اند.
کاهش قرعه کشی خودرو از سال آینده

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت به موضوع 
کاهــش مصرف ســوخت در برنامه تحولی 
صنعت خودرو اشــاره و عنوان کرد: در این 
برنامــه تحولی بــه موضوع کاهش مصرف 
سوخت توجه ویژه شده است و زمان بندی 
ســالیانه برای کاهــش مصرف خودروها به 

دقت مورد تمرکز قرار گرفته است.
فاطمی امین اظهار کرد: از اواسط سال آینده 
قرعه کشــی خودرو به شــدت کاهش پیدا 
خواهــد کرد، زیرا در برنامه تحولی افزایش 
میزان تولید متناسب با تقاضا و تقریبا برابر 
با  آن مورد توجه قرار گرفته است و در طول 
چند ماه گذشــته نیــز افزایش تولید اتفاق 
افتــاده و میزان افزایــش تولید و عرضه به 

صورت هفتگی کنترل می شود.
وزیر صمت به وعده انتشار گزارش عملکرد 
وزارتخانه در موعد زمانی هر سه ماه یک بار 
اشاره کرد و گفت: گزارش عملکرد سه ماهه 
وزارتخانه منتشر شده و از طریق درگاه های 
ارتباطــی وزارت صمت بــرای عموم قابل 
دســترس است و در آن به میزان پیشرفت 
بیش از یکصد پروژه تحولی اشــاره شده که 
هر سه ماه یک بار به هنگام و به روز خواهد 
شد و برای افکار عمومی و رسانه ها قابل رصد 

و پیگیری خواهد بود.
فاطمــی امین برنامه ریزی به منظور تولید 
خودروهای چهار ســتاره و پنج ســتاره در 
ســال ۱۴۰۴ و اجرای پــروژه درج قیمت 
تولید کننده را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
در بســیاری از کاالها این طرح شروع شده 
اســت که در زمینه قطعــات خودرو نیز به 

زودی اجرا خواهد شد.

سیگنال دولت برای تصویب حداقل دستمزد کارگران

حقوقکارگرانهم60درصدافزایشمییابد؟
 ســخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس رقم نهایی 
حداقل دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ را 
اعالم کرد. براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سال 
آینده حداقل دســتمزد کارکنان دولت ۵ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان اســت که در مقایسه با حداقل 
دســتمزد امســال )۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان( 

۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
پیشنهاد دولت در بودجه برای دستمزد کارکنان 
۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما نمایندگان 
مجلس با رد پیشنهاد دولت، به رقم باالتر یعنی ۵ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیدند. همچنین رقم 
حداقل مســتمری بازنشستگان دولت ۵ میلیون 

تومان تصویب شده است.
باتوجــه به اینکه دولــت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
سقف معافیت مالیاتی را ۵ میلیون تومان در نظر 
گرفتــه بود، با این تصمیم مجلس حداقل حقوق 
نیز مشــمول پرداخت مالیات می شود، اما به نظر 
می رسد نمایندگان مجلس به دنبال افزایش سقف 
معافیت مالیاتی هســتند تا حداقل حقوق معاف 

از مالیات شود.
مجموع این تصمیم ها نشــان می دهد، اعتراضات 
معیشتی و دستمزدی که امسال کارکنان مختلف 
دولت از جمله کارکنان نفت، دادگســتری و ثبت 
احــوال داشــتند، تاحدی به گــوش نمایندگان 
محلــس رســیده و به نــرخ افزایش ۶۰ درصدی 

حداقل حقوق کارمندان رســیده اند. هرچند این 
ارقام در وضعیتی که اقتصاد با نرخ تورم باالی ۴۰ 
درصدی روبه رو اســت و قدرت خرید خانوار ها به 
شــدت کاهش یافته، همچنــان نمی تواند هزینه 
خانوارا های مزدبگیر حداقلی را پوشــش دهد، اما 
به نظر می رسد نسبت به سال های گذشته مجلس 
قدمی به پیش گذاشته و نرخ افزایش دستمزد را 
۶۰ درصد در نظر گرفته است. این درحالی است 
که نرخ افزایش حداقل دســتمزد کارمندان برای 

امسال ۲۵ درصد بود.
در چنین شرایطی این سوال برای جامعه کارگری 
پیــش آمده که نرخ افزایش دســتمزد کارمندان 
دولت روی تعیین نرخ حداقل دســتمزد کارگران 
نیز تاثیرگذار اســت؟ برای امســال که تقریبا نرخ 
افزایــش حداقل دســتمزد کارمندان و کارگران 
نزدیــک به هم بود، حتی نرخ افزایش دســتمزد 
کارگران تاحدی هم بیشتر بود گرچه در پایه مزدی 
با هم متفاوت هســتند. امســال حداقل دستمزد 
کارمندان با ۲۵ درصد افزایش از ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید 
و نرخ حداقل دستمزد کارگران نیز با افزایش ۳۹ 
درصــدی از یــک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به ۲ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. حاال برای سال 
۱۴۰۱ نرخ ۶۰ درصدی افزایش حداقل دستمزد 
کارکنان دولت چه سیگنالی را به جلسات دستمزد 

سه جانبه کارگران می فرستد؟
فرامرز توفیقی نماینده شواری عالی کار در گفتگو 
با رویداد۲۴ در پاسخ به این سوال توضیح می دهد: 
»هرســاله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 
مــا در جلســات مزد چند ووردی بــرای مذاکره 
داریم. در کنار ســبد معیشــت و نرخ تورم که دو 
مولفه جدی برای ورود و چانه زنی بر ســر تعیین 
دستمزد است، یکی از ورودی های ما نرخ افزایش 
دســتمزد کارکنان دولت و رقم تصویب شــده آن 
اســت. امسال مجلس تصمیم به تصویب نرخ ۶۰ 
درصدی افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت 
گرفته، بنابراین قطعا این رقم یکی از ارقامی است 
که در جلســات دســتمزد ما هم بر ســر آن بحث 

خواهیم کرد.«
به گفته توفیقی اوایل هفته آینده محاسبات رقم 
ســبد معیشــت نهایی و از دو هفته دیگر جلسات 
دســتمزد در شورای عالی کار به طور رسمی آغاز 
می شود. او در پاسخ به این سوال که آیا همچنان 
نرخ سبد معیشت و نرخ تورم به عنوان مبنا برای 
تعیین مزد در جلســات توســط دولت و کارفرما 
به رســمیت شــناخته می شــود، پاسخ می دهد: 
»هرچند بســیاری انتقاد می کنند که این دو مبنا 
در تعیین مزد به رســمیت شــناخته نمی شود و 
رقم نهایی دستمزد براساس این دو مولفه تعیین 
نمی شــود، اما برخالف این باور ما معتقدیم ظرف 

۵ ســال گذشته اتفاقا جلسات دستمزد به این دو 
مولفه نزدیک تر شده و هرساله اتفاقا براساس این 
دو مولفه رقم نهایی دســتمزد تعیین می شود. اما 
گره کار جای دیگری اســت. به علت نبود انضباط 
مالی دولت ها و عملکرد بســیار منفی دولت ها در 
حوزه تورم، هر ســال فنر تورم در رفته، هرچقدر 
هم دســتمزد در ابتدای سال نزدیک به نرخ تورم 
بوده باشــد، در ادامه سال نرخ افزایش دستمزد از 
نرخ تورم عقب می ماند. ما اکنون با سقوط چشم 
گیــر قدرت خرید مواجه ایم و به همین دلیل هم 
میزان دستمزد تعیین شده برای کارگران از پس 

هزینه ها برنمی آید.«
توفیقی تاکید می کند: »میزان حداقل دســتمزد 
در سال ۱۴۰۱ آزمون بزرگی برای دولت ابراهیم 
رییسی است. در واقع اگر بخواهیم آیینه ای از تمام 
شــعار ها و وعده های ابراهیم رییســی را به وضوح 
ببینیــم، در تعیین دســتمزد کارگران در ۱۴۰۱ 
مشخص خواهد شد تا متوجه شویم تا چه حد به 
وعده های خود نســبت به جامعه کارگری پایبند 
است.«توفیقی درباره میزان عیدی کارگران برای 
پایان امسال نیز تاکید می کند: »طبق قانون عیدی 
کارگــران در کف قیمتی، دو برابر حداقل ۲۶۰۰ 
هزار تومان است که معادل ۵۳۰۰ می شود و عیدی 
سقف هم معادل ۷۸۰۰ تومان است، به شرط اینکه 
از دو برابر مجموع دریافتی کارگر زیادتر نشود.«

خبر ویژه

 نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: 
برخی کاالها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده به اشکال مختلف 

)مستقیم و غیرمستقیم( و به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می شود.
عباس آرگون درباره این ادعا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر تورمی 
زیــادی دارد، افــزود: حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۶ تا هفت درصد 
تورم ایجاد می کند که البته در برخی اقالم که ارتباط مســتقیمی با 
این نوع ارز دارند تاثیر بیشــتری داشــته و برای بقیه، تاثیر کمتری 
خواهد داشــت.این عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شــد: انتظارات 

تورمی در کشــور ما باالســت، عامل تورم، حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیســت، علت افزایش تورم را باید در رشــد نرخ دالر، کسری 
بودجه و رشــد حجم نقدینگی جســتجو کرد.وی درباره علت اینکه 
کاالهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت متناسب با نرخ این ارز 
به دســت مردم نمی  رســد، گفت: یک علت آن اســت که این کاالها 
هزینه های دیگری را نیز شــامل می شــوند مثال هزینه حمل و نقل و 
ســایر هزینه هایی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند و هزینه آنها با 
ارز نیمایی یا آزاد محاسبه می شود.نایب رییس کمیسیون بازار پول 

و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران با خاطرنشــان کردن اینکه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی مــی تواند تبعاتی مانند افزایش قیمت برخی اقالم را 
به دنبال داشته باشد، اضافه کرد: مزیت های حذف این ارز بیشتر از 
معایبش است.وی ادامه داد: برخی کاالهای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی پس از تبدیل شدن به کاالهای دیگر به نرخ ارز آزاد از کشور 
خارج می شــوند.آرگون افزود: برای جبران تورمی که به علت حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می شود می توان به روش های دیگر )پرداخت 

کاالیی یا نقدی( از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

خروج کاالهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور
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نفت و انرژی 4

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اظهار کرد :

حرکتپتروشیمیهابهسمتاقتصاددانشبنیان
مدیر عامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس گفت: تولید 
صنعتــی محصول دانــش بنیان و عرضه آن در بورس یک فناوری 
دانش بنیان نیست بلکه توجه به اقتصاد دانش بنیان است و صنعت 
پتروشیمی باید به این سمت حرکت کند.عبدالعلی علی عسگری 
در مراســم معرفی پتروشــیمی کارون به عنوان نخستین شرکت 
دانش بنیان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه امروز 
از اتفاق جدیدی رونمایی می کنیم و آن اینکه یک مگاپروژه به عنوان 
شرکت دانش بنیان معرفی خواهد شد، اظهار کرد: سلسله مطالعاتی 
در این حوزه انجام شد و در نهایت بنا بر این شد که این شرکت به 
جــای واردات محصوالت حوزه دانش بنیان، خود تولیدکننده بوده 

و در نهایت در بورس نیز عرضه شــود.وی ادامه داد: امروز با توجه 
به مشــخصه ها، این موضوع تایید شــده و به عنوان یک شــرکت با 
محصوالت دانش بنیان معرفی شده و این همان اقتصاد دانش بنیان 
است. اگر شرکت هلدینگ خلیج فارس به این سمت حرکت کند، 
بسیار بزرگ و ارزشمند است و نشان دهنده این است که در مجموعه 
پتروشــیمی کارون، نشــاط علمی برای حرکت به این سمت وجود 
دارد و این مجموعه بنا ندارد که یک کار تولیدی تکراری را دنبال 
کند و در نظر دارد عرصه های جدید فناوری را فتح کند.مدیرعامل 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با بیان اینکه با توجه به 
اینکه این فرایند دانش بنیان شدن در بدنه یک شرکت بزرگ اتفاق 

افتاده، این حکم را دارد که می تواند یک بخش تحقیقاتی زیست بوم 
شکل بگیرد، گفت: بی شک محصوالت بیشتری تولید خواهد شد و 
این جایگاه به دیگر کشورها نیز سرویس می دهد. البته سایر مراکز 
پتروشیمی نیز باید به همین شکل عمل کرده و دانش بنیان شده و 
هم افزایی داشته باشند و این موجبات را فراهم می کند تا در راستای 
اقتصــادی مقاومتی و پایداری اقتصاد و همچنین کاهش واردات و 
دور زدن تحریم، گام برداریم.علی عســگری اظهار کرد: امیدواریم 
تمامی شــرکت های گروه خلیج فارس به سمت دانش بنیان شدن 
حرکت کنند. تمامی شــرکت ها می توانند بنا به زنجیره ارزش، در 

این حوزه فعال شوند .

دولتسیزدهمچیست؟ علتافزایشفروشنفتدر

بازارسازی ؛ رمز حفظ بازار نفت 

كوتاه از انرژی

بین الملل

قزاقستان،قرقیزستان
وازبکستان

خاموشیفرورفتند در
مقامات و شهروندان سه کشور آسیای 
مرکزی قزاقســتان، قرقیزســتان و 
ازبکســتان از قطعی برق در شهرهای 
بزرگ خبر دادند.شــبکه نیروی این 
ســه جمهوری شــوروی سابق به هم 
متصل اســت با این حال قزاقستان به 
شــبکه برق روسیه هم اتصال دارد که 
مــی تواند از آن بــرای جبران کمبود 
غیرمنتظره برق اســتفاده کند.قطعی 
برق در قزاقســتان در شــهر آلماتی و 
چندین شــهر جنوبی بزرگ نزدیک 
به مرزهای ازبکســتان و قرقیزستان 
گزارش شــده اســت امــا هنوز دلیل 
این خاموشــی ها مشخص نیست.بر 
اســاس گزارش رویترز، وزارت نیروی 
ازبکستان در بیانیه ای اعالم کرد برای 

رفع قطعی برق تالش می کند.
افزایش قیمت بنزین؛ 

بدترینکابوس
آمریکا رییسجمهور

به گفته مشــاور انرژی ســابق دولت 
آمریــکا، هیچ چیز بــه اندازه افزایش 
قیمــت بنزین رییس جمهور آمریکا را 
به وحشت نمی اندازد.روسای جمهور 
آمریکا همواره از ســوی مشــاورانش 
بــرای درک خطرات باال ماندن قیمت 
نفــت در ســطح ۷۵ تا ۸۰ دالر در هر 
بشکه برای مدت طوالنی توجیه شده 
انــد. با ادامه رونــد صعودی قیمتهای 
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
در بــاالی ســطوح مذکــور و حتــی 
ریســک صعود قیمتها بــه باالی ۹۰ 
دالر در هر بشــکه، جو بایدن، رییس 
جمهــور آمریکا با فشــار مجدد برای 
پاییــن آوردن قیمتهــای نفت روبرو 
شــده است. خطر باال ماندن قیمتهای 
نفت بــرای مدت طوالنی برای رئیس 
جمهور آمریکا دو گانه اســت. نخست 
ایــن که قیمت بــاالی نفت به اقتصاد 
آمریکا آســیب می زند. دوم این که به 
دلیــل تاثیرات اقتصادی منفی قیمت 
بــاالی نفت و واکنــش عمومی منفی 
به قیمت باالی بنزین، به چشــم انداز 
انتخــاب مجدد رییس جمهور و حزب 
وی آسیب می زند. منطقه خطر برای 
روســای جمهور آمریکا از حدود ســه 
دالر به ازای هر گالن شــروع می شود 
و در قیمت چهار دالر هر گالن به آنها 
توصیه می شود جنگی را شروع کنند 
تــا توجه عمومی را منحرف کنند. این 
نکاتی اســت که توسط باب مک نالی، 
مشاور انرژی سابق جورج دبلیو بوش، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا گوشزد 
شــده اســت. وی می گوید: هیچ چیز 
بــه اندازه افزایش قیمت بنزین رئیس 
جمهور آمریکا را به وحشت نمی اندازد.
نگاهی به تاریخ آمریکا نشان می دهد 
در زمانی که اقتصاد آمریکا در دو سال 
پیــش از انتخابات با رکود روبرو نبوده 
اســت، ۱۱ رئیس جمهور موفق شدند 
مجــددا در انتخابات پیروز شــوند اما 
روســای جمهوری که در زمان رکود 
اقتصادی به کمپین انتخاباتی دســت 
زدنــد تنها یک بار از هفت بار پیروزی 
مجدد در انتخابات داشــتند. هر چند 
جو بایدن با انتخابات ریاست جمهوری 
برای یک دوره چهار ســاله دیگر روبرو 
نخواهد بود اما وی انتخابات میان دوره 
ای حســاس دو سال آینده را پیش رو 
دارد کــه ممکن اســت در جریان آن 
حزب دموکرات وی اکثریت کرسی ها 
را در مجلس نمایندگان از دست دهد.
اگرچه افرادی هســتند که می گویند 
بایدن از مشــاهده افزایش قیمتهای 
ســوختهای فســیلی راضی اســت تا 
اختالف قیمت بین آنها و منابع انرژی 
پــاک را کاهش دهد اما نگاهی به آمار 
منتشــره از ســوی کمیته اداره زمین 
آمریکا در ابتدای ســال ۲۰۲۲ نشان 
مــی دهد بایدن در نخســتین ســال 
ریاســت جمهوری خــود ۳۵ درصد 
مجوز بیشتری برای حفاری چاههای 
نفت و گاز در مقایسه با نخستین سال 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ صادر 
کرده اســت.درباره گزینه های پیش 
روی بایدن بــرای اقدام علیه افزایش 
قیمتهــای نفت، بعضــی بر این باورند 
که اقدام قاطع در برابر تولیدکنندگان 
اوپک از طریق عربستان سعودی باعث 
افزایش عرضه جدید به بازار می شود. 

مهمیکنمایندهازتصمیم خبر
احتمالیمجلسبرایقیمتبنزین

شــریعتی نیاســر، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس گفته اســت: قیمت بنزین در الیحه 
بودجه سال آینده به قیمت امسال پیشنهاد 
شده است از همین رو بنزین سهمیه ای یک 
هــزار و ۵۰۰ تومــان و بنزین آزاد نیز ۳ هزار 
تومان خواهد بود.در بخش دیگری از گزارش 
درباره نیاز گاز طبیعی واحد های نیروگاهی 
آمده است؛ در روز های اخیر تنها ۲۵ درصد از 
نیاز گاز طبیعی واحد های نیروگاهی به آن ها 
تحویل شده است، در حالی که میزان مصرف 
گاز طبیعــی در خانه هــا به منظور گرمایش 
به ۶۹۲ میلیون متر مکعب رســیده اســت. 
بر اســاس این اطالعات، در حال حاضر ۷۰ 
درصد از ذخایر ســوخت مایع نیروگاه های 
کشــور از جمله گازوئیل و نفت کوره خالی 
شــده اســت و تنها ۳۰ درصد از این مخازن 
قابلیت استفاده در نیروگاه های کشور را دارا 
است. بر این اساس روند تامین سوخت مایع 
نیز در روز های پایانی دی ماه و ابتدای بهمن 
ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش ۴۰ درصدی مواجه 
شده و از ۳۹ میلیون متر مکعب به ۲۴ میلیون 

متر مکعب رسیده است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:

توسعهنیروگاههایاتمی
راهبردیملیاست

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: برای 
کاهــش اثرات گازهــای گلخانه ای به لحاظ 
اخالقی و تکلیف شــرعی ملزم هســتیم با 
اســتفاده از نیروی انرژی هســته ای در این 
زمینه فعالیت کنیم. محمد اسالمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایــران در حاشــیه دیدار با خانواده شــهید 
صالح پورحمزاوی در آبادان اظهار داشــت: 
در چند سال گذشته استفاده از نیروگاه برق 
اتمی بوشــهر باعث صرفه جویی ۸۰ میلیون 
بشــکه نفت شــده اســت.وی افزود: تولید 
برق از نیروگاه های اتمی کمک شــایانی به 
کمبود برق در کشــور کرده است.اســالمی 
اظهار داشــت: توســعه ظرفیت های تولید 
بــرق در نیروگاه های اتمــی یکی از اهداف 
دولت ســیزدهم اســت که سایت دارخوین 
یکی از ســایت های مدنظر در این خصوص 
اســت تــا از این طریــق بتوانیم کمبود برق 
کشــور را جبران نماییــم.وی گفت: امروزه 
پاک تریــن، پایدارترین، قابل اعتمادترین و 
اقتصادی تریــن ظرفیت تولید برق در جهان 
استفاده از نیروگاه های اتمی است و با توجه 
بــه تاکید مقام معظــم رهبری در خصوص 
تولیــد ۱۷ هــزار مگاوات برق در کشــور از 
طریــق انرژی هســته ای تولیــد ۱۰ هزار 
مگاوات در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شد 
که خوشــبختانه در کمیسیون تلفیق تایید 
شــده اســت.معاون رییس جمهور و رییس 
ســازمان انرژی اتمــی گفت: با برنامه ریزی 
دقیــق تولیــد ۱۷ هزار مــگاوات برق تا افق 
۱۴۲۰ در مدار قرار خواهد گرفت و باید تمام 
تالشمان را برای رفع نیاز آیندگان نسبت به 

تولید انرژی برق به کار ببریم. 

براساس پیش بینی موسسه تحقیقات آب :

بارشهفتهآینده کثر حدا
است 76.8میلیمتر

پیش بینی موسســه تحقیقات آب نشــان 
می دهــد کــه در این هفتــه و هفته آینده 
شــدت بارندگی ها به نسبت ۲۰۰ میلیمتر 
بارندگــی اخیــر کاهش پیــدا می کند، به 
طــوری که باالترین میــزان بارش در هفته 
منتهی بــه پانزدهم بهمن با ۷۶.۸ میلیمتر 
در حوضــه آبریز دریای عمان و خلیج فارس 
رخ خواهد داد.وضعیت بارش های کشور در 
پاییز چندان مطلوب نبود،چنان که پیشــتر 
ســازمان هواشناسی اعالم کرده بود، یکی از 
خشــک ترین فصل های ۵۰ ساله اخیر بود.

اما وضعیت در زمســتان امســال کمی بهتر 
شــده و تاکنون بارش های به نســبت خوبی 
در کشــور به وقوع پیوســت است. تازه ترین 
گــزارش مرکــز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالی نشان می دهد که از ابتدای سال 
آبی جاری)مهر۱۴۰۰( تا ۳۰ دی ماه ۹۸.۳ 
میلیمتر بارندگی در کشــور رخ داده که در 
مقایســه با دوره بلندمدت )۹۴.۵میلیمتر( 
حدود ۴ رشــد را نشــان می دهد.گرچه در 
فصل زمســتان بارش های خوبی در کشــور 
رخ داد، طــوری کــه در برخی حوضه های 
آبریز بارش های ۲۰۰ میلیمتری را شــاهد 
بودیم، اما گزارش تازه موسسه تحقیقات آب 
نشــان می دهد در این هفته و هفته منتهی 
بــه پانزدهم بهمن مــاه نباید منتظر چنین 
بارش هایی باشیم.بر ایـــن اســـاس بـرای 
هفتـــه جاری، وقــوع بارش ها برای مناطق 
واقع در شمال غرب، منـــاطق مجـــاور بـا 
رشـته کوه های زاگـرس و به صورت بارش 
پراکنده در برخی از مناطق واقع در شــمال 
و شمال شرق کشور پیش بینـی می شـود.

هرچنــد تکمیــل زنجیــره ارزش و جلوگیری از 
خامفروشی نفت از جمله برنامه های اصلی دولت 
سیزدهم بیان شده، اما با توجه به اینکه نفت محور 
بودن اقتصاد کشــور واقعیتی انکار ناپذیر اســت، 
وزارت نفــت در ایــن مدت پس از شــروع به کار 
تمــام تــالش خود را برای افزایــش فروش نفت 
کرده و شــواهد نشــان می دهد در افزایش فروش 
نفت موفق بوده است.سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور کشور ماه گذشته در حاشیه سفر استانی 
خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای 
دور زدن تحریم هــا گفت: صادرات نفتی ایران به 
حــدی افزایش یافتــه که ما دیگر نگران صادرات 
آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ 
درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز 
در حال بازگشت به کشور است.همچنین محسن 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در 
این باره گفت: در دولت سیزدهم هم صادرات نفت 
خــام و هم صادرات میعانات گازی افزایش خوبی 
یافته است. از گفتن اعداد و ارقام صادرات معذور 
هســتم، فقط در همین حد می توانم توضیح دهم 
که وضع بهتر شــده اســت. گزارش های ماهانه از 
صــادرات نفت و میعانات گازی ایران به مقام های 
ارشــد کشــور ارسال می شــود و آنها در جریان 
جزئیــات قرار دارنــد.وی تأکید کرد: درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت هم به کشــور برمی گردد، 
یعنی وصول مطالبات انجام می شود. ما در شرکت 
ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را بفروشــیم و 
پولــش را تحویل بانــک مرکزی دهیم. این بانک 
مرکزی است که تصمیم می گیرد از این پول چه 
اســتفاده ای ببرد و چه اجناسی را وارد کند. آنچه 
وظیفه شــرکت ملی نفت است به درستی در حال 
انجــام اســت، زیرا پول حاصــل از فروش نفت را 
دریافت می کنیم.خجســته مهر پیش تر نیز وعده 
داده بود ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان ســال 
۱۴۰۰ به میزان پیش از تحریم ها برسد.در همین 

راســتا مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه پس از 
وضع تحریم های نفتی توســط ترامپ، یک سال 
بود که چین آمار رسمی را منتشر نمی کرد، گفت: 
دلیل آن هم این اســت که بارها مقامات چینی، 
از وزارت خارجــه تــا وزارت بازرگانی اعالم کرده 
کــه ما تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران را 
قبول نداریم.وی افزود: به همین خاطر هم گمرک 
چین در همه ســال ها، به جز یک بازه حدوداً یک 
ســاله، آمار خرید رسمی نفت از ایران، که بخشی 
از میزان واقعی است، را اعالم کرده است.حریری 
تأکید کرد: تا پیش از این هم شرکت های ردیابی 
نفتکش هــا مرتب اعالم می کردند که حدود ۶۰۰ 
هزار بشــکه نفت در روز به چین صادر می شــود. 
مقداری که چین اعالم کرده حدود ۶۰ هزار بشکه 
در روز است که مشخص است میزان واقعی بیش 
از مقدار است.بررســی گزارش های ماهانه اوپک 
از میزان تولید نفت کشورها نیز حاکی از افزایش 
قابل توجه صادرات نفت کشور است. در روزهای 
گذشــته نیــز در فضای مجــازی بحثی پیرامون 
کــم و کیف افزایش فــروش نفت صورت گرفت. 

عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
در توییتی مدعی شــد که با رفتن ترامپ فروش 
نفــت افزایش پیدا کرده و نقش دولت ســیزدهم 
را در افزایش فروش به چالش کشــید. در مقابل 
کارشناسان معتقدند در ماه های گذشته اقداماتی 
که جهت بازارسازی و بازاریابی فروش نفت انجام 
شده در افزایش فروش مؤثر بوده است.در رابطه با 
اهمیت بازارسازی نفت محمد صادق جوکار، مدیر 
مؤسسه مطالعات انرژی گفت: موضوع بازارسازی 
برای نفت خام در دنیا، چه برای کشورهایی مثل 
ما که شــرایط خاصی دارند و چه تمام کشــورها، 
از دو جهت اهمیت دارد؛ یک دلیل این اســت که 
بازار اصطالحاً در حال Over supply شدن است. 
نتیجه این بحث این است که موضوع امنیت انرژی 
به سمت تأمین منافع مصرف کننده پیش می رود.

وی افزود: دلیل دوم هم این است که افزایش تقاضا 
عموماً از ســمت کشــورهایی است که یا نوظهور 
آســیایی هستند یا آســیایی غیر OECD و مدل 
تقاضای نفتی شــان مثل مدل کشورهایی نیست 
که تاکنون نفت می فروختیم. در واقع کشورهایی 

که تاکنون سطح اقتصادی باالیی نداشتند، سهم 
واردات نفت در تعامالت خارجی شــأن باالســت 
و عمدتــاً توان اقتصادی شــأن پایین تر اســت و 
از همیــن رو واردات نفــت را بــه باقی مؤلفه های 
تجاری شــان گره می زنند.جوکار با بیان اینکه ۶ 
شــیوه بازارسازی نفت وجود دارد، افزود: با توجه 
به اینکه ما در سال های گذشته با عوامل مختلفی 
از جملــه تشــدید و یا تعلیــق تحریم ها و عوامل 
ژئوپلتیکــی متعددی درگیر بودیم، شــیوه های 
بازارسازی نفت برای ما از اهمیت باالتری برخوردار 
اســت.مدیر مؤسسه مطالعات انرژی تصریح کرد: 
در واقع بازارســازی به معنــی پیگیری رویه ها و 
برنامه هایی بــرای تثبیت تعامالت تجارت نفتی 
اســت؛ به گونه ای که امکان حذف آن را دشــوار 
سازد و حتی اگر تحریم ها اعمال شود، به دغدغه 
کشــور ثالت تبدیل می شود. در بازارسازی به این 
ســوال پاسخ می دهیم که چرا مثاًل کشوری مثل 
هنــد بایــد بیاید و از ما نفــت بخرد.جوکار افزود: 
بر خالف کشــور ما که دولت های گذشــته به این 
مطالــب توجه نمی کردنــد، ضرورت آن را برخی 
کشورهای عربی و عرضه کنندگان بزرگ از جمله 
روسیه زودتر احساس و اقدام کردند. در واقع من 
معتقدم تحریم عامل نیســت، تحریم های امروز 
ناشی از عدم بازارسازی در گذشته بوده، و تحریم 
اگر در آینده تشدید شود ناشی از عدم بازارسازی 
در امروز است.جوکار ادامه داد: یک موضوع دیگر 
که در بحث کاهش تحریم ها باید مدنظر قرار داد، 
این است که در بسیاری از کشورها، کاهش تحریم 
آمریکا به علت کم شدن اثر و اصطالحاً حفظ ابرو و 
حفظ شاکله تحریم است. یعنی دولت در ماه های 
اخیر اقدامات و انســجام بخشــی هایی انجام داده 
است که آن طرف را مجبور به عقب نشینی کرده 
است. بنابراین کاهش تحریم های آمریکا به معنی 
این اســت که شکنندگی خود را نشان می دهد نه 

اینکه بگوییم ما کاری انجام نداده ایم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز اعالم موضع کرد؛

عرصهبینالملل برایبازیگریدر گاز مهندسیوتوسعه دورخیز
اعالم موضع اخیر مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مبنی بر ضرورت اتخاذ تصمیم های 
راهبردی برای آینده ســازمان، بار دیگر الزام ریل گذاری دقیق و مشــخص برای حرکت مجموعه در 
ســال های آتی را نمایان ســاخت و اهمیت بازاندیشــی در جهت گیری کالن شــرکت را که چند سالی 
است مورد بحث ناظران و کنشگران صنعت گاز قرار دارد در صدر اولویت های سیستم نشاند.واقعیت 
آن است که با رسیدن به پیک تولید همچنین تکمیل زیرساخت های کالن شبکه گازی و سیستم های 
انتقال و توزیع گاز کشــور، دیگر نمی توان راهبرد ثبات، تداوم فعالیت های فعلی و پرهیز از تغییر را 
بــرای طوالنی مــدت دنبــال کرد، بنابراین باید طرحی نو در انداخت و همگام با ورود به ۵۰ ســال دوم 
عمر شــرکت ملی گاز، با رویکرد آینده نگرانه، ســمت و ســوی اقدام ها را بر کیفی سازی در بهره برداری 
از تأسیســات موجود و جلوگیری از افت شــاخص ها در خطوط اصلی و فرعی گاز متمرکز کرد. گذر از 
نگرش توسعه گرا و گسترش کمی شبکه، نویدبخش ورود به دوران جدیدی از حیات شرکت است که 

عنصر اصلی آن، اتکا به طرح ریزی و اجرای طرح های خالقانه و پیاده سازی تفکرات مدرن و نوآورانه 
است.این تغییر جهت راهبردی، برای شرکتی که تاکنون نگاه توسعه گرا در فعالیت هایش غالب بوده 
اســت نیازمند مهیا کردن پیش نیازها و فراهم آوردن ابزارها و ســازوکارهایی اســت که کمک می کنند 
ســازمان، گذاری موفقیت آمیز از این دوره حســاس داشته باشد. نگاهی اجمالی به تغییرات راهبردی 
در شــرکت های معتبر بین المللی نشــان می دهد که در دنیا ســازمان های متعددی توانسته اند پس از 
رسیدن به بلوغ در کسب وکار، مرزهای اطراف فعالیت اصلی خود را بشکافند و با تنوع بخشی به دامنه 
اقدام ها، به فعالیت های هم جوار وارد شــوند و دوران درخشــانی را رقم بزنند و بر اعتبار و خوشــنامی 
خود بیفزایند. چرخش راهبردی شرکت های بزرگ نفتی دنیا که با سرعتی چشمگیر در حال پیشی 
گرفتن از یکدیگر برای ورود به عرصه انرژی های پاک هستند، نشان می دهد تغییر راهبرد شرکت ها 

یک الزام و مرحله ای طبیعی از چرخه عمر سازمان ها به ویژه در حوزه انرژی به شمار می آید. 

خبر ویژه

 قیمتهای نفت از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون ۱۰ درصد 
رشد کرده و به حدود ۸۵ دالر در هر بشکه رسیده است و بسیاری 
از تحلیلگران پیش بینی می کنند زمان زیادی نمی برد که قیمتها 
برای نخستین بار در هشت سال گذشته سه رقمی شوند.اگر توافقی 
صورت گیرد، ایران قادر خواهد بود صادراتش را به حدی افزایش 
دهد که قیمتهای نفت کاهش پیدا کنند. به گفته استراتژیستهای 
بانک امریکا از جمله فرانسیسکو بالنش، مذاکرات هسته ای  ایران 
تا جایی که به تولید مربوط است، مهم ترین عامل مبهم تاثیرگذار 
امســال اســت.پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشــی سناریویهای  
مختلــف بــرای نتیجه مذاکرات و واکنش بازار به آنها را بررســی 

کرده است که به این ترتیبند:توافق کامل:توافق جدیدی که مشابه 
توافق سال ۲۰۱۵ باشد، منفی ترین نتیجه را برای معامله گران نفت 
خواهد داشت. ایران می تواند ۸۰ تا ۹۰ میلیون بشکه نفتی که در 
ذخایرش نگهداری می کند و بسیاری از آنها در آسیا قرار دارند را 
بفروشد و همزمان تولید میادین نفتی را افزایش دهد. طبق برآورد 
آژانس بین المللی انرژی، تولید ایران در مدت شش ماه ممکن است 
از حدود ۲.۵ میلیون بشــکه در روز نفت به ۳.۸ میلیون بشــکه در 
روز افزایــش پیــدا کند.توافق موقت:صحبتهای زیادی درباره یک 
توافق موقت به جای احیای برجام مطرح می شــود که از ســوی 
ایران تکذیب شده است. معلوم نیست در چنین توافقی تحریمهای 

نفتی تسهیل خواهند شد یا خیر. اگر تحت چنین توافقی تحریمها 
تســهیل نشوند، ســیگنال مثبتی برای بازارهای نفت خواهد بود. 
با این حال ممکن اســت از شــدت تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه 
خلیج فارس بکاهد.شــرکت مشــاوره FGE در میان گروهی است 
کــه پیــش بینــی می کنند ایران حتی تحت یــک توافق موقتی، 
امتیازات قابل توجهی در خصوص صادرات انرژی دریافت خواهد 
کرد. مذاکرات طوالنی:بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی 
کرده که محتمل ترین سناریو این است که توافقی تا پایان امسال 
صــورت نمــی گیرد و ایــران تولید نفت خود را در ســال ۲۰۲۳ 

افزایش می دهد .

بلومبرگ بررسی کرد؛

بازارجهانینفت کراتبرجامبر مذا سناریویهایتاثیر

خبر ویژه
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55بانک و بیمه
100درصدیسود رشدبیشاز

عملیاتواسطهگریپولی
بانکاقتصادنوین در

کسب حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال سود، نتیجه 
عملیات واسطه گری پولی بانک اقتصادنوین در 

۱۰ ماهه سال جاری است.
بر اســاس اطالعات منتشرشــده در ســامانه 
کــدال، بانــک اقتصادنوین، در دی ماه ســال 
جاری توانســت حدود ۱۸ هزار و ۱۶۱ میلیارد 
ریال از محل واســطه گری پولی درآمد کســب 
کنــد و در مقابــل ۱۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال 
سود علی الحساب به منابع تأمین شده بپردازد. 
بر این اســاس، در دی ماه ۱۴۰۰، از این محل 
سه هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال سود، نصیب این 

بانک شده است.
با ثبت این رقم، ســود واســطه گری پولی بانک 
اقتصادنوین در ۱۰ ماهه ســال جاری، نزدیک 
بــه ۲۴ هزار میلیارد ریال شــد که نســبت به 
دوره مشــابه ســال قبل، بیش از ۱۰۰ درصد 

رشد کرده است.
با ثبت این میزان سود و تداوم رشد عملکردی، 
یک ســال پر ســود در انتظار ســهامداران و 

سپرده گذاران این بانک خواهد بود.

میان100شرکت بانکپاسارگاددر
همدرخشید ایرانباز برتر

بانــک پاســارگاد در بیســت وچهارمین دوره 
 )IMI100( رتبه بندی شــرکت های برتر ایران
که هرســاله از سوی سازمان مدیریت صنعتی 
برگزار می شــود موفق به کســب رتبه برتر در 
شــاخص های ارزش افــزوده و میزان دارایی ها 

شد.
مراســم معرفی شــرکت های برتر ایران در روز 
دوشــنبه مورخ ۴بهمــن۱۴۰۰ در محل مرکز 
همایش هــای بین المللی صداوســیما برگزار 
شــد. در این ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی 
شرکت ها را بر اساس ۳۳شاخص کّمی ارزیابی 
کرده و با توجه به نتایج به دســت آمده، ضمن 
معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، از این شرکت ها 

در ۱۰ گروه صنعتی تجلیل به عمل  آورد.
براساس این خبر، بانک پاسارگاد ضمن کسب 
رتبه ۶ در شاخص میزان دارایی ها و رتبه ۸ در 
شاخص ارزش افزوده، موفق به کسب رتبه کلی 

۱۲ در بین۱۰۰ شرکت برتر ایران شد.
گفتنی اســت، سازمان  مدیریت صنعتی از سال 
۱۳۷۷ بــه رتبه بندی شــرکت های برتر ایران 
پرداخته اســت و هر ســاله با فراهم نمودن آمار 
و اطالعات شــفاف و مفید در مورد بنگاه های 
اقتصــادی کشــور تــالش می کنــد، فضای 
روشــن تری از کســب وکار اقتصادی کشور را 

ارائه دهد.
فهرســت رتبه بندی شــرکت های برتر ایران 
هم چنیــن بــه مدیران بنگاه هــای اقتصادی، 
سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری می  رساند 
تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار 
مالــی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی 

بزرگ کشور به دست آورند.
الزم به ذکراســت، ارزیابی شــرکت های برتر 
ایران بر اســاس شــاخص هایی چون »اندازه و 
میزان رشــد شرکت«، »سودآوری و عملکرد«، 
»بهــره وری کل«، »میزان صادرات«، »میزان 
نقدینگی«، »وضعیت شــاخص های بدهی« و 

»شاخص های بازار« انجام شده است.

سرپرستگروهمالیدی
منصوبشد

 بــا حکم مدیرعامل بانک 
دی، »مهــدی معدن چی 
به عنوان سرپرست  زاج« 
گــروه مالی دی منصوب 
شــد.مهدی معدن چــی 
زاج، دارای دکتــری مدیریــت مالــی و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه بوده و از سوابق اجرایی 
او می توان به مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره 
گــروه مالی کارآفرین، ریاســت هیئت مدیره 
شــرکت سرمایه گذاری شفا دارو و عضویت در 
هیئت مدیره شرکت ســرمایه گذاری صندوق 

بازنشستگی کارکنان بانک ها اشاره کرد.
گروه مالی دی با هدف ســاماندهی و برقراری 
انضبــاط مالی در شــرکت های تابعه بانک دی 
تأســیس شده است. وظیفه این گروه نظارت و 
مدیریت بر کلیه فعالیت های شرکت ها، کنترل 

فرایندهای اجرایی آن ها و… است.

اخبار

پنجمینمدرسه
ایران بانکقرضالحسنهمهر

افتتاحشد چابهار در

این بانک با هدف توســعه فضا و فرصت های 
آموزشــی در مناطق کمتــر برخوردار، یک 
مدرســه   در روســتای کهنانیکــش بخش 
دشــتیاری شهرســتان چابهار ساخت. این 
اقدام بانک در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعــی برای توســعه عدالت تحصیلی و 
کمک به برخورداری دانش آموزان مســتعد 
 از فضای آموزشی مناسب انجام شده است.
مدرســه یاد شــده با حضور معاون مدیرکل 
نوســازی مــدارس اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، مدیرعامــل مجمــع خیرین 
بلوچســتان،  و  سیســتان  مدرسه ســاز 
فرمانداران شهرســتان های  دشــتیاری و 
باهــوکالت، معــاون مدیریت شــعبه های 
سیســتان و بلوچستان بانک قرض الحسنه 
مهــر ایــران و تعــدادی از دانش آمــوزان 
 مســتعد منطقه بــه بهره برداری رســید.
آموزش به عنوان یکی از محورهای اساســی 
توســعه کشــور، همواره مورد توجه بانک 
قرض الحســنه مهر ایران بــوده؛ به طوری 
که این پنجمین مدرســه ای است که بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در مناطق محروم 
 کشــور می ســازد یا آن را بازسازی می کند.
بانک قرض الحســنه مهر ایران پیش از این 
نیــز در راســتای حمایــت از زلزله زدگان 
اســتان کرمانشــاه به ساخت ۳ باب مدرسه 
در روســتاهای ســوخور عبدی، بابارستم و 
ژاومــرگ از توابع شهرســتان گیالن غرب 
مبادرت ورزید و همچنین نسبت به بازسازی 
و مقاوم سازی مدرسه ۸ کالسه خلیج فارس 
شهرستان ثالث باباجانی با اعتبار ۴ میلیارد 
ریال که از محل حقوق اهدا شــده کارکنان 

بانک حاصل شده بود، اقدام کرد.

بانککارآفرین462فقره
تسهیالتقرضالحسنه

ازدواجپرداختکرد
 بانک کارآفرین 
ترویج  به منظور 
حسنه  ســنت 
ازدواج، از ابتدای 
سال جاری۴۶۲ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج معــادل ۳۶۶ میلیارد و نهصدمیلیون 

ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
کلیه متقاضیان تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج، جهــت اخذ تســهیالت به شــعب 
عامل بانک معرفی   شــدند و در حال حاضر 
تعداد ۲۱۲ نفــر متقاضــی در حــال طی 
کردن مراحل جهت اخذ تســهیالت هستند 
و از ابتــدای ســال جاری تــا پایان دی ماه ، 
جمعاً ۴۶۲ فقره تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج معادل ۳۶۶ میلیارد و نهصد میلیون 

ریال پرداخت شده است.

میلیاردریال پرداخت20هزار
تسهیالتبانکملیایران

برایخریدگندم
 بانــک ملــی ایران در 
راســتای حمایــت از 
تولیــد ملــی، کار و 
و  ایرانــی  ســرمایه 
همچنیــن حمایت از 
بخش کشــاورزی بالغ بــر ۲۰ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت به منظــور خرید گندم از 

کشاورزان تخصیص داده است.
این تســهیالت به منظور پرداخت به موقع 
بهــای گندم به کشــاورزان از طریق تزریق 
نقدینگی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی 
ایران قرار گرفته تا ضمن رفع نگرانی و دغدغه 
کشاورزان، با فعال سازی کارخانجات آرد و 
صنایع تبدیلی مربوطه گامی نیز در رسیدن 
به خودکفایی در این محصول استراتژیک و 

صنایع وابسته آن باشد.
این بانک همچنین از ابتدای ســال جاری تا 
پایــان آذرمــاه بالغ بر ۸۴ هــزار و ۳۸۲ فقره 
تســهیالت سرمایه در گردش به مبلغ ۴۴۱ 
هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال در راستای حمایت از 
تولید و اشتغال پرداخت کرده است. پرداخت 
۳۱ هزار و ۷۸۴ فقره تسهیالت سرمایه ثابت 
به مبلغ ۸۳ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال به بخش 
هــای تولیدی نیز از دیگر اقدامات بانک ملی 

ایران طی مدت مذکور بوده است

کرد: مدیرعاملبانکسینامطرح دیدار

نقش رسانه ها در همگرایی اجتماعی
مدیرعامل بانک ســینا با اشاره به نقش 
رســانه ها در همگرایی اجتماعی گفت: 
امروزه نقش بی بدیل رسانه ها در شکل 
دهی و انعکاس مطالبات به حق مردم از 
مســئوالن بر هیچ کس پوشیده نیست. 
تعامــالت مناســب نهادهــای مختلف 
جامعه با رســانه های جمعی، می تواند 
حلقه اتصال مســئوالن کشــور و اقشار 
مختلــف مردم باشــد تــا از این طریق 
انتظــارات مردم از مســئوالن و دیدگاه 

های مسئوالن مطرح گردد.
مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر سرعت 
تحوالت در حوزه رسانه خاطرنشان کرد: 
تغییــرات زیاد در عرصــه خبر و اطالع 
رســانی در مصاف با تحــوالت جهانی، 
منجــر به از بین رفتن شــمار زیادی از 
رســانه های با ســابقه شــد. اما روزنامه 
همشــهری همزمــان با ایــن تحوالت، 
ســازگاری با موضوعات و ورود به عرصه 
های دیگر خبر و اطالع رسانی را مد نظر 
قرار داد و با اســتقامت همچون ســابق 
همراه همیشگی نظام بانکی بوده است.

دکتــر ایمانی در ادامه با تاکید بر نقش و 
جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور، تصریح 

کرد: خدمات موثری که بانک ها به ویژه 
بانکهای خصوصی به عنوان پیشرانهای 
اقتصــاد در حمایت از تولید و اشــتغال 
کشــور انجام داده انــد اکنون به نحوی 
تحت الشعاع مطالب حاشیه ای شده که 
رســانه ها خصوصا مطبوعات و روزنامه 
همشــهری با توجه بــه جایگاه خود در 
جامعــه، می توانند با نگاهی جامع نگر و 
بی طرفانه زمینه ســاز کاهش هجمه ها 

علیه نظام بانکی از طریق انعکاس مطلوب 
این خدمات باشند.

وی با تشــریح بخشــی از فعالیت ها و 
اقدامات بانک ســینا در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی اظهار داشــت: بانک سینا 
در راســتای عمل به وظایف و رسالتهای 
خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی، 
اقدامات موثری را صورت بخشیده که از 
آن جمله می توان به کمک ۵۰ میلیارد 

ریالی به مددجویان کمیته امداد حضرت 
امام)ره( در ۷ اســتان کشور، کمک ۳۰ 
میلیارد ریالی جهت آزادی ۱۵۷ زندانی 
جرائم غیرعمد، اهدای ۱۰۰۲ دســتگاه 
تبلــت به دانش آموزان تحت پوشــش 
کمیته امداد و ســازمان تامین اجتماعی 
و اهدای ۵۱ دستگاه آمبوالنس به مراکز 
بهداشت مناطق کم برخوردار اشاره کرد.

وی افزود: از دیگر اقدامات بانک ســینا، 

ســاخت ۳ مدرسه در منطقه قلعه گنج، 
رمشک و قباکلکی بوشهر، اختصاص ۲۰ 
میلیارد ریال به طرح آبرسانی روستاهای 
محــروم شوشــتر، کمک به ســاخت ۳ 
مدرســه و ۲ خانــه محرومان در شــهر 
اندیــکا، کمک ۱۰ میلیاردی جهت تهیه 
لباس گرم زلزله زدگان اندیکا و همچنین 
پرداخت بیش از ۲۹ هزار فقره وام قرض 
الحسنه به مبلغ ۸۸۰۰ میلیارد ریال در 

۱۰ ماهه اول سال جاری بوده است.
مدیرعامل بانک ســینا اظهار داشــت: 
همراســتا با بانک سینا، شاهد اقدامات 
موثــر نظام بانکی در حوزه های مختلف 
اقتصاد کشور هستیم که نیاز است توجه 
بیشتری از سوی رسانه ها به این موضوع 

صورت گیرد.
دکتــر ایمانــی در پایان از آمادگی بانک 
سینا برای همکاری و تعامل با مطبوعات 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد رسانه های 
مکتوب با اتخاذ سیاست ها و برنامه های 
نوآورانه و جدیت در تامین سالئق و ذائقه 
مخاطبــان، جایــگاه موثر خود در حوزه 
اطالع رســانی و آگاهی بخشی به جامعه 

را باز یابند.

 یک نماینده بیمه رازی:

است اثرگذار تقویتبرندبیمهرازیبسیار گرامیدر طوفانهایاینستا
یک نماینده بیمه رازی حضور در فضای مجازی را بسیار مهم دانست 
و گفت: باتوجه به مســیر جدید شــرکت بیمه رازی مبنی بر اســتفاده 
از امکانــات بــه روز و فناوری اطالعات، شــبکه فروش برخط طراحی 

شده است.
پانزدهیمن رویداد یکشــنبه با نماینده ها و شــبکه فروش به مناسبت 
روز تولد حضرت فاطمه )س( به میزبانی دو نمایندگی سحر احمدی 

و مونا مهدویان انجام شد.
در این رویداد که با حضور ناصرالدین اسالمی فرد- مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل، فریدون کاظمی- مدیر راهبری شبکه فروش و فرشته 
جوادی- رئیس شعبه آپادانا، سحر احمدی- نماینده شعبه آپادانا بیمه 
رازی، گفت: با توجه به چرخش های اســتراتژیک ابالغی مدیرعامل و 
فضای روز جامعه، اقدامات عمده این نمایندگی بر مبنای حضور فعال 

در فضای مجازی طراحی شده است.
او ادامــه داد: بــرای حضور هرچه بیشــتر در فضای مجازی و تاکید بر 
فناوری های به روز، فرآیند بازاریابی و فروش بیمه نامه در این نمایندگی 
برپایه فناوری اطالعات صورت می گیرد و در این راستا سایت فروش 

اینترنتی انواع بیمه نامه طراحی شده است.

این نماینده بیمه رازی که برگزیده چالش اینستاگرامی بیمه رازی نیز 
شــده، با اشــاره به اینکه بازاریابی در صنایع در دســتور کار قرار گرفته 
اســت، خاطرنشــان کرد: این نمایندگی با تکیه بر اقدامات و تولیدات 
ستاد و روابط عمومی بیمه رازی، فعالیت قابل توجهی در پلتفرم های 
مختلف همچون اینســتاگرام دارد که این مهم تاثیرقابل توجهی در 

بازاریابی نمایندگی و فروش بیمه نامه داشته است.

همچنین در این رویداد مونا مهدویان- دیگر نماینده بیمه رازی بیان 
کــرد: اقدامــات روابط عمومی در رابطه با حضور نمایندگان در فضای 
مجازی بسیار قابل توجه بوده و عامل رشد فعالیت نمایندگان در فضای 

مجازی و حرکت آن ها با سوی بازاریابی نوین شده است.
در پانزدهمین رویداد یکشنبه ها با نماینده ها و شبکه فروش ناصرالدین 
اسالمی فرد- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی با اشاره 
بــه اقدامــات اخیر روابط عمومی در زمینه حضور نمایندگان در فضای 
مجــازی گفــت: در فضای امروز جامعه، حضور و فعالیت نمایندگان و 
شبکه فروش در فضای مجازی و بستر اینترنت بسیار مهم است، زیرا 
بســیاری از فعالیت ها و تصمیمات منجر به خرید در این فضا از ســوی 

مصرف کننده نهایی انجام می شود.
او اســتفاده از بســتر فنــاوری اطالعات را عامــل کاهش هزینه های 
نمایندگان و شبکه فروش دانست، با اشاره به پنج چرخش استراتژیک 
مدیرعامل بیمه رازی یادآور شد: دو مورد مهم در ایجاد ارتباط تاثیرگذار 
با بیمه گذاران از ســوی شــرکت های بیمه، پرداخت به موقع خسارت 
و بازاریابی نوین اســت که این دو مهم همواره جزء تاکیدات مدیریت 

عالی بیمه رازی است.

خبر ویژه

با انجام برنامه های سرگرمی و آموزشی در شبکه های 
اجتماعی میزان تعامل مخاطبان بانک مســکن به 

میزان ۲۲۳ درصد افزایش یافته است.
به مناســبت هشــتاد و ســومین ســالروز تاسیس 
بانک مســکن مســابقه ای در قالب بازی وارســازی 
)گیمیفیکیشن( در شبکه های اجتماعی بانک برگزار 
شــد. این مسابقه با هدف تعامل بیشتر با مخاطبان 
بانک در شــبکه های اجتماعی و ایجاد فضای نشاط 
و سرگرمی در قالب طرح یک سوال که یافتن پاسخ 
آن نیازمند پیدا کردن الگو و نهایتا رســیدن   به عدد 

۱۳۱۷ که نشانگر سال تاسیس بانک مسکن است، 
انجام شد. کاربران شبکه های اجتماعی از تاریخ ۲۴ 
تا ۲۷ دی ماه فرصت داشتند تا در این مسابقه شرکت 
کنند. قرعه کشی این مسابقه انجام شده و به برندگان 
پیامی در خصوص نحوه دریافت جوایزشــان ارسال 
شده است و ۸۳ جایزه نفیس به ۸۳ نفر از برندگان 

مسابقه به رسم یادبود اهدا می شود.
در مهلت تعیین شــده جهت شــرکت در مســابقه 
بیش از ۱۲۵ هزار پیام ارســال شــد و بیش از ۴ هزار 
عضو جدید به جمع مخاطبان بانک در شــبکه های 

اجتماعی ملحق شدند.
همچنین میزان تعامل مخاطبان بانک در شبکه های 
اجتماعی در یک ماه گذشــته بیش از ۲۲۳ درصد 

رشد داشته است.
بانک مسکن با بکارگیری روش های تولید محتوای 
جــذاب و اثربخش، در ارتباط نزدیکتر و صمیمی تر 
با مخاطبان، همواره سعی دارد که از ظرفیت باالی 
شبکه های اجتماعی استفاده کند و به منظور افزایش 
رضایت مشتریان برنامه های آموزشی و اطالع رسانی 

را به اجرا بگذارد.

افزایش223درصدیتعاملمخاطبانشبکههایاجتماعیبانکمسکن

اخبار

کرد 90درصدمشتریانراجلب ایرانرضایتبیشاز بانکقرضالحسنهمهر
نظرســنجی های انجام شده نشان می دهد رضایت مشتریان بانک 

قرض الحسنه مهر ایران به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
نظرسنجی های انجام شده از سوی مرکز ارتباط با مشتریان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران نشان می دهد رضایت مشتریان از خدمات 
و محصوالت بانک با افزایشــی چشــمگیر نسبت به سال گذشته به 

بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگ ترین بانک 
قرض الحســنه کشور همواره ســعی کرده با ارائه طرح های متنوع 
اعتباری، نیاز اقشار مختلف را برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
آسان برآورده کند. جدیدترین طرحی که این بانک ارائه کرده »۳ در 
یک« است که جزئیات آن و سایر طرح های اعتباری روی وب سایت 

بانک به آدرس www.qmb.ir قرار دارد.
اصلی ترین علت افزایش رضایت مشتریان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران را می توان نقش این بانک در گســترش برخورداری مردم از 

تسهیالت قرض الحسنه دانست.
بانــک قرض الحســنه مهر ایران همچنین بخــش قابل توجهی از 

تسهیالت خود را برای توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی 
همچون کمیته امداد امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیســتی، بنیاد 

برکت و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تخصیص داده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران از آغاز تفاهم نامه با نهادهای حمایتی 
مختلــف تا پایان آذر ماه ســال جــاری، در مجموع ۶۰۸هزار فقره 
تسهیالت به ارزش تقریبی ۷۰هزار میلیارد ریال را پرداخت کرده 
اســت. این بانک همچنین در پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به 

سرپرســتان خانــوار مبتال به کرونا پیشــگام بــود و ظرف کمتر از 
یک هفته پس از دریافت لیســت مشــموالن، نخســتین وام های 
قرض الحسنه به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا را پرداخت کرد.

خدمات بانکی در قرض الحسنه مهر ایران تسهیل می شود
ارائه خدمات غیرحضوری بر بســتر فناوری اطالعات نیز از جمله 
رویکردهای بانک قرض الحســنه مهر ایران برای افزایش رفاه حال 
مشــتریان بوده اســت. بسیاری از خدمات غیرحضوری بانکی برای 
نخســتین بار توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران ارائه شده است؛ 
خدماتی همچون افتتاح حســاب آنالین، درخواســت تســهیالت 
آنالین، کارت هدیه آنالین، احراز هویت غیرحضوری ســجام و… 
. ایــن بانــک به تازگی و برای تکمیل منظومه خدمات غیرحضوری 
خود، پیشــخوان )شــعبه مجازی( را نیز ارائه کرده اســت. بی شک 
آسان تر شدن دریافت خدمات بانکی و از بین رفتن ضرورت مراجعه 
به شــعبه برای دریافت بســیاری از خدمات، یکی دیگر از عوامل 
 افزایش رضایت مشتریان از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران 

بوده است.
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آمادهبهرهبرداریاست گلستان 131میلیاردریالطرحزیرساختیشهرکهایصنعتیاستان
گلستان / گروه استان ها: رضا شهمرادی  بیان کرد: ساخت تصفیه 
خانــه بــا ظرفیت ۴۵۰ متر مکعب، اجرای جدول هدایت آب های 
سطحی به طول ۲ کیلومتر، اجرای شبکه توزیع برق به طول یک 
کیلومتر، ایجاد ایســتگاه حفاظت کاتودیک گاز، ایجاد شبکه فیبر 
نوری به طول ۱.۵ کیلومتر، تکمیل شبکه مخابرات به طول ۳۵۰ 
متر و ایجاد آشــیانه ماشــین آتش نشانی از جمله طرح های آماده 
بهره برداری شهرک و نواحی صنعتی استان در دهه فجر است.وی 
گفت: عالوه بر آن، عملیات اجرایی هفت طرح زیرساختی از جمله 
کنترل سیل، الیروبی، زهکشی و ایجاد دایک حفاظتی به طول چهار 
کیلومتر، زیرسازی و خیابان کشی، جدول هدایت آب های سطحی 
و حفر یک حلقه چاه آب در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان 
در ایام ا... دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.گلستان ۲۳ شهرک و 
ناحیه صنعتی و  یک منطقه ویژه اقتصادی اترک با وســعت بیش 
از ۲ هزار و ۴۱ هکتار دارد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

گلستان نیز از بهره برداری ۲۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲ 
هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال و ایجاد فرصت شــغلی پایدار برای ۴۰۱ 
نفر در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: این طرح ها در آزادشهر، 
آق قــال، بندرترکمــن، رامیان، علی آباد، گنبدکاووس، کردکوی و 

گرگان ســاخته شــده و آماده بهره برداری است.حسین طلوعیان 
افــزود: از جملــه فعالیت این طــرح ها در زمینه تولید انواع کیک، 
انواع تنباکوی معطر، صابون آرایشی، مایع شیشه پاک کن خانگی، 
خدمات چوب بری، بسته بندی غالت، مصالح سنگی ساختمانی، 
شستشــو و دانه بندی شــن و ماسه ، انواع قفسه فلزی فروشگاهی 
و انبار و کودهای زیســتی مایع اســت.هم مرز بودن گلســتان با 
ترکمنستان و فراهم بودن زمینه ارتباط با کشورهای آسیای میانه 
از طریق زمینی و ریلی، افزون بر ۱۰۰ کیلومتر ساحل خزر و خلیج 
گرگان و نزدیک بودن به بنادر امیرآباد بهشهر و نوشهر مازندران، 
فعالیــت گمرک مــرزی اینچه برون و فعالیت فرودگاه بین المللی 
گرگان و کالله از جمله ظرفیت های زیرساختی این استان است.

گلستان ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که اقتصاد اصلی ساکنان آن 
بر پایه کشــاورزی اســت و به همین دلیل در بخش صنایع تبدیلی 

مزیت باالیی دارد.

مشهد: شهردار

تا پایان امسال شاهد اتفاقات خوبی در اجرای ره باغ ها خواهیم بود
مشهد / سیده زهرا حیدری 

شهردارمشهد گفت: روند اجرای ره  باغ  ها 
و بازگشایی مسیرهای دسترسی زائران 
به حرم مطهر باید سرعت بگیرد و بخشی 
از آن تا پایان ســال آمــاده بهره برداری 
شود.ســید عبدا... ارجائی درحاشــیه 
بازدیــد تعــدادی از پروژه های منطقه 
ثامــن از جمله ره باغ حضرت زهرا)س(، 
ره باغ رضوان، مسجد صاحب الزمان)عج( 
و تعــدادی دیگــر از پروژه های واقع در 
بافت پیرامــون حرم مطهر، افزود : نگاه 
مــا به بافت پیرامونی حرم مطهر حرکت 
به جلو و بازگشــایی مســیرهای تشرف 
زائران و مجاوران به حرم مطهر اســت.

وی اضافه کرد: در همین راســتا امروز از 
رونــد اجرایی ره باغ حضرت زهرا)س( و 
ره باغ رضوان بازدید شــد، معارضاتی در 
این مســیرها وجود دارد و باعث مسدود 

شدن راه مردم شده است، لذا تاکید شد 
تا هرچه ســریع تر این معارضات تعیین 
تکلیف شود.شهردارمشهد، با بیان اینکه 
آن چیزی که اکنون برای ما اهمیت دارد 
باز شدن راه مردم است، اظهارکرد: مردم 
باید بتوانند به راحتی پیاده و سواره به حرم 
مطهر دسترســی داشته باشند، لذا مبنا 
براین است بدون اینکه به ساکنان قدیمی 
ضرری وارد شــود، همچنین مانعی برای 
توسعه ایجاد نشود معارضات آزاد و مسیر 
تشــرف زائران به حرم مطهر بازگشایی 
شــود.ارجائی ادامه داد: شهردارمنطقه 
ثامــن و پیمانکاران در بازدید از پروژه ها 
قــول داده اند که طبق زمانبندی های از 
پیش تعیین شــده پروژه ها را به افتتاح 
برســانند، لــذا امیدوارم تا پایان ســال 
به خصــوص در ره باغ ها شــاهد اتفاقات 

خوبی باشیم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 با حضور مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان اصفهان؛

بخششیمیدرمانی
غرضی بیمارستاندکتر

افتتاحشد
اصفهان / گروه استان ها:  در راستای خدمت 
رســانی به بیمه شــدگان تامین اجتماعی و 
دیگــر مراجعین بیمارســتان دکتر غرضی 
بخش شــیمی درمانی این مرکز با ۱۸ تخت 
فعــال یک نفر نیروی پزشــک فوق تخصص 
آنکلوژی و دو نفر نیروی پرســتار راه اندازی 
شــد.مدیر درمان اصفهــان در خصوص این 
بخش اظهار داشــت: این بخش که در شیفت 
صبح مشغول ارائه خدمت به بیماران می باشد 
بــا هدف تامین یک فضای آرام برای بیماران 
همراه با برخورد مناســب، درک شــرایط در 
راستای افزایش رضایتمندی مراجعین افتتاح 
شــد.دکتر اعتصــام پور افــزود: روند درمان 
بیماران بســتری در این بخش به این صورت 
می باشــد که بیمار پس از مراجعه به پزشک 
و انجام اقدامات اولیه تشــخیصی و تشخیص 
نیاز بیمار به کموتراپی توســط پزشک معالج 
بــه بخش آمده و پس از ارزیابی اولیه مدارک 
و مســتندات بیمار دریافت و درقالب پرونده 
در بخش نگهداری می شــود ســپس داروها 
طبق دســتور پزشــک تهیه شده و در طول 
مــدت دریافــت دارو مراقبت عالیم حیاتی و 
واکنش های احتمالی نسبت به دارو به عمل 
می آید و آموزش های پس از ترخیص و رژیم 
غذایی و رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا 
و پمفلت آموزشــی مرتبط با بیماری هنگام 
ترخیص به بیمار ارائه می شــود.الزم به ذکر 
است با افزایش تعداد مراجعین این بخش در 
دو شــیفت صبح و عصر آماده ارائه خدمت به 
بیمــاران خواهد بود.وی در ادامه طی افتتاح 
مرکز پژوهش دیجیتال گفت: در راســتاری 
راه انــدازی مرکز آموزش و پژوهش دیجیتال 
در ایــن بیمارســتان، تجهیزات ســاختاری 
و تجهیزات ســخت افــزاری و نرم افزاری، از 
جمله استقرار ۴ دستگاه کامپیوتر با تجهیزات 
الزم، اتصال اینترنت و نصب سیستم کتابخانه 
بهاور و Up to Date تامین شــد و هم اکنون 
مرکــز پژوهش دیجیتال، آماده بهره برداری 
می باشــد.دکتر اعتصام پور با حضور در مرکز 
 VOIP (Voice Over  مخابــرات از سیســتم
Internet Protocol) سیســتم انتقال صدا بر 
بســتر اینترنت این بیمارستان رونمایی کرد.

مدیر درمان اصفهان اظهار داشت: این سیستم 
جایگزینی برای سیستم های قدیمی آنالوگ 
است که از طریق آن می توان مکالمات صوتی، 
تصویری ، پیام های کوتاه  و غیره را با سرعت 
مطلوب اینترنت و بر بستر شبکه های دخلی 
مراکز و سازمان های مختلف در تمامی نقاط 
جهان که به اینترنت دسترسی داشته باشند 

فراهم نمود.
 

رئیس اداره سامانه ها و اطالعات مکانی 
شهرداری اصفهان:

اصفهان تاسیســاتحیاتیشهر
محدوده5سانتیمتر در

دارند فرونشستقرار
اصفهان / گروه استان ها: رئیس اداره سامانه ها 
و اطالعات مکانی شــهرداری اصفهان گفت: 
شــهرداری اصفهان در سال ۹۵ ایستگاه های 
ســنجش RTK را در منطقه ۱۲، ۱۴، ۱۳ و 
سالن اجالس نصب کرده است و جالب است 
که خود ایســتگاه ها دچار فرونشست شدند.

وی ادامه داد: طبق اطالعات این ایســتگاه ها 
در منطقه ۱۳ فرونشستی وجود نداشته و در 
ســالن اجالس حدود ۲ میلیمتر برآورد شده 
اســت و در شــهر اصفهان حد فاصل دو تا سه 
سانتی متر فرونشست ۷۲۰ هزار نفر جمعیت 
و در محدود ۵ تا ۷ ســانتی متر حدود ۳۷۲ 
نفــر و در محــدوده ۷ تا ۹ ســانتی متر حدود 
۳۸۹ هــزار نفر ســکونت دارند.بهارلو خاطر 
نشــان کرد: تأسیســات حیاتی شهر اصفهان 
در محدوده ۵ ســانتی متر فرونشســت به باال 
قــرار دارنــد و پارک های شــهری و چاه های 
فضای مجازی نیز به همین نســبت بررســی 
شــده اند که در چه محدوده ای از فرونشست 
قرار دارند.وی با اشاره به تفاهم نامه شهرداری 
اصفهان با سازمان زمین شناسی گفت: اجرای 
فاز یک بررسی و مدل سازی فرونشست شهر 
اصفهان، اجرای ارزیابی و ترازیابی مجدد نقاط 
حســاس شهر اصفهان که فاز دوم این پروژه 
آغاز شــده و حمایت مالی و بودجه مربوط به 
بررســی فرونشست در شهرداری اصفهان در 
نظر گرفته شــده است.رئیس اداره سامانه ها 
و اطالعات مکانی شــهرداری اصفهان خاطر 
نشــان کرد: شناســایی عوامل تأثیرگذار در 
فرونشست، تهیه سنگ بستر، توسعه نظارت 
بر چاه ها و شناسایی رفتار سطح زمین در برابر 
نرخ فرونشســت و … از مفاد پروژه در دســت 

شهرداری اصفهان است.

فرمانده سپاه استان سمنان:

خانواده سبکزندگیفاطمیدر
معنویتجلیپیدامیکند

ســمنان / گروه اســتان ها:  فرمانده سپاه استان 
ســمنان درجشن مادران بهشتی که  بمناسبت 
میالد حضرت فاطمه)س( در حسینیه شهداي 
گمنام سپاه استان  برگزار شد از حضرت زهرا)س(
بــه عنــوان الگوی بی بدیل زنان  در خانواده و در 
اجتماع نام برد و گفت: ســبک زندگی فاطمی 
در خانواده معنوی تجلی پیدا می کند.ســردار 
حمید دامغانی فرمانده ســپاه استان سمنان در 
جشن مادران بهشتی  که بمناسبت گرامیداشت 
میــالد حضــرت زهرا)س(  و تجلیل روز زن و با 
حضور همسران پایوران ستاد سپاه استان برگزار 
شــد حضرت فاطمه)س( را الگوی بارز معنویت 
و اخالق  به ویژه برای مادران و همســران شهدا 
دانســت و افزود: زندگی با برکت و پر از افتخار 
حضــرت زهــرا)س( الگوی بارز برای برهه های 
مختلف جامعه اســالمی است و  امروز خصایص 
و ویژگی های ارزشــمند  این اســوه اخالق را در 
مادران و همسران شهدا به روشنی مشهود است 
و ما در مقابل عظمت مادران شهدا شرمنده ایم.
ســردار دامغانی با اشاره به ارادت و توسل قلبی 
رزمندگان دوران دفاع مقدس  و جبهه مقاومت 
همچون ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی به 
حضرت زهرا )س( در شــرایط های ســخت و 
پیچیده تصریح کرد: بررســی خاطرات  دوران 
دفاع مقدس،  سراســر به نقش مادری حضرت 
زهرا اشاره دارد و  نقش مادری حضرت زهرا)س( 
امروز نیز  برای ما ملموس و قابل درک اســت. 
وی افزود : ســبک زندگی فاطمی در بین بانوان 
جامعه ما جاری اســت و این  ســبک  زندگی  
در خانــواده معنــوی ظهور و بروز پیدا می کند.
ســردار دامغانی با بیــان اهمیت حمایت کانون 
خانواده درنقش آفرینی پاسداران در عرصه های 
مختلف جامعه گفت:از زحمات  و مجاهدت های 
همســران پاســداران در تربیت و پرورش نسل 
انقالبی  تقدیر و تشــکر می کنیم.گفتنی اســت 
در پایان این مراســم از خانــواده های فعال در 

برنامه های فرهنگی و آموزشی تقدیر شد.

رئیس اداره راهداری شهرستان گیالنغرب:

گیالنغرب »ملهنی«در محور
همچنانمسدوداست 

کرمانشاه / گروه استان ها: رییس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای گیالنغرب گفت: مســیر 
گیالنغرب به گواور از محور »مله نی« و دهستان 
چلــه به حیدریه همچنان بــه علت حجم زیاد 
بارش و کوالک و یخبندان مسدود است.حسین 
خاطریان افــزود: همچنین تردد در محورهای 
شهرستان به استثنای محور »مله نی« باز است 
و تالش می شــود ۱۶ کیلومتر محور مله نی نیز 
تا امشــب بازگشایی شود.وی اظهار داشت: ۲۵ 
کیلومتر راه عشایری شهرستان گیالنغرب نیز که 
بر اثر بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد 
اما محور مله نی همچنان بسته است.رییس اداره 
راهداری و حمل ونقل جاده ای گیالنغرب گفت: 
همچنین  ۲۵ کیلومتر راه در پنج نقطه عشایری 
ساکن در منطقه "پی کله " این شهرستان نیز رفع 
انسداد شد.خاطریان اضافه کرد: با تالش اکیپ 
های راهداری با بازگشــایی این محور مشکالت 
تردد ۱۰۰ خانوار عشــایری مســتقر در منطقه 
عشــایری " پی کله " شهرســتان سرپل ذهاب 
رفع شــد.او ادامه داد: محور گواور به دهســتان 
حیدریه در محدوده سراب قنبر همچنان کوالک 
و یخبندان دارد و رانندگان باید با احتیاط از این 

محور تردد کنند.

با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال؛

9پروژهصنعتتوزیعبرقگرمسار
افتتاحخواهندشد دههفجر در

ســمنان / گروه اســتان ها: به مناسبت دهه فجر، 
۹ پروژه صنعت توزیع برق شهرســتان گرمسار، 
بــا اعتباری به مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۶۰۴ میلیون 
ریال افتتاح می شوند.مدیر توزیع برق شهرستان 
گرمســار با بیان این موضوع اظهار کرد: دو پروژه 
تبدیل ۱۵ هزار و ۹۷۲ متر شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار در بخشــهای شــهری و روستایی با 
مبلــغ ۳۹ میلیارد و ۵۷۰ میلیــون ریال، پروژه 
احداث شبکه و چهار پست هوایی در نقاط مختلف 
شهرســتان با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۷۹۷ میلیون 
ریال، دو پروژه احداث شــبکه فشارمتوســط و 
فشــارضعیف و پســت هوایی در روستای فرور با 
مبلغ هشت میلیارد و ۳۵۵ میلیون ریال و پروژه 
توســعه هفت هزار و ۷۰۰ متر شــبکه توزیع برق 
در مناطق مختلف شهرستان با اعتبار ۱۹ میلیارد 
و ۴۵ میلیون ریال، به عنوان پروژه های عمرانی 
برق رســانی افتتاحی دهه فجر هستند.رحمان 
اشــرفی بیان کرد: پروژه توسعه شبکه روشنایی 
معابــر خیابان صفــا و بلوار امیرکبیر با مبلغ یک 
میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال، پروژه احداث شبکه 
و نصب ۳۲ دســتگاه پست هوایی و ترانس اندازه 
گیری هوایی به قدرت چهار هزار و ۷۰۵ کیلوولت 
آمپر در ســطح شهرستان با اعتبار ۴۴ میلیارد و 
۱۷۱ میلیون ریال و پروژه احداث سه باب پست 
زمینی پاســاژ در شــهرک های صنعتی با مبلغ 
شــش میلیارد و ۴۸۶ میلیون ریال، پروژه هایی 
هستند که به مناسبت دهه فجر افتتاح می شوند.      

استانها 6

الیحه بودجه 1401 شهرداری همدان تقدیم شورا شد؛

2138میلیاردتومانبودجهپیشنهادیشهرداریهمدان
   همدان / گروه اســتان ها: شــهردار همدان بودجه پیشنهادی ۲ هزار 
و ۱۳۸ میلیارد تومانی، ســال ۱۴۰۱ شــهرداری را به شورای اسالمی 
شــهر ارائه کرد.در شصتمین جلسه صحن شورا سید مسعود حسینی 
شــهردار همدان، الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ شهرداری را تقدیم شورا 
کرد.شهردار همدان در صحن شورا با اشاره به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ 
شهرداری، اظهار کرد: در این خصوص از دو ماه پیش جلسات متعددی 
با حضور مدیران مناطق، ســازمان ها و معاونان، تشکیل و بررسی های 
الزم انجام شد.ســید مســعود حسینی به بازرسی ها از مناطق و بازدید 
پروژه ها در محل و بررسی ها در این راستا اشاره کرد و گفت: این موارد 
بر اســاس واقعیات میدانی در بودجه لحاظ شــده است.وی اتفاق مهم 
در بودجه پیشــنهادی ۱۴۰۱ را بازگرداندن شــهرداری ســتاد به کار 
سیاســت گذاری دانســت و بیان کرد: اقدامات اجرایی به عهده مناطق 
گذاشته شده و پروژه ها نیز در مناطق دیده شده است.شهردار همدان 
با بیان اینکه مناطق باید تالش ویژه ای برای درآمدزایی داشته باشند، 
افزود: شــهرداری ســتاد نیز کمک حال مناطق، برای تحقق بودجه 

پیش بینی شــده، خواهد بود.حســینی ایجاد خزانه و تمرکز امالک 
در ســتاد را دو اتفاق ویژه در بودجه پیشــنهادی برشمرد و اضافه کرد: 
بحث فناوری )شــهرداری هوشــمند( در بودجه پیشنهادی با اهمیت 
ویژه دیده شده است.وی توجه به سرمایه گذاری را از دیگر ویژگی های 

بودجه پیشــنهادی دانســت و ادامه داد: اصلی ترین مأموریت ما توجه 
به اتمام پروژه های نیمه تمام است.شــهردار همدان رقم کلی بودجه 
پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری را ۲ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان دانست و 
یادآور شد: از این مبلغ، یک هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان برای هزینه های 
عمرانی و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بخش هزینه های جاری در بودجه 
پیش بینی شــده است.حســینی به افزایش ۳۰ درصدی هزینه های 
عمرانی شــهرداری نســبت به سال ۱۴۰۰ در بودجه پیشنهادی اشاره 
کرد و ادامه داد: درآمد کل شــهرداری ۲۸ درصد نســبت به مصوبه 
بودجه ۱۴۰۰ رشــد داشــته است.وی با بیان اینکه طرح های عمده ای 
در بودجه پیشنهادی دیده شده است، خاطرنشان کرد: سهم عمرانی 
و ســهم جاری بودجه ۱۴۰۰ مســاوی با اصالحیه بودجه بوده اســت.
شــهردار همدان به پروژه های کالن دیده شــده در بودجه پیشنهادی 
۱۴۰۱ اشاره کرد و یادآور شد: تقاطع غیرهمسطح شهید همدانی، پل 
غدیر، اتمام پارکینگ آقاجانی بیگ و دیتا سنتر شهرداری در بودجه 

پیشنهادی به صورت ویژه پرداخته شده است. 

خبر ویژه

اردبیل / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل گفت: خانوارهای روستایی فاقد گاز طبیعی می توانند 
سهمیه مرحله یازدهم نفت سفید را با مراجعه به فروشندگی ها بصورت 

الکترونیکی دریافت کنند.
سید حجت مدنی با اعالم خبر فوق افزود: خانوارهای روستایی فاقد 
گاز طبیعی می توانند ســهمیه اختصاصی نفت ســفید ویژه بهمن ماه 

سال جاری را با در دست داشتن کارت بانکی و مراجعه به فروشندگی 
ها بصورت الکترونیکی دریافت نمایند.مدنی تصریح کرد: سهمیه یاد 
شــده بــرای خانوارهای ۱تا۴نفــری ۴۰۰لیتر و ۵نفر به باال ۶۰۰لیتر 
می باشد که در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ شده است.   مدیر 
منطقه خاطر نشان کرد: مهلت دریافت سهمیه اعالم شده، آخر بهمن 

ماه سال جاری می باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل:

گازطبیعیشارژشد سهمیهنفتسفیدخانوارهایفاقد

گاهی کارکنان واحد حراست گاز استان گلستان انجام شد؛ با هدف افزایش سطح آ

برگزاریدورهآموزشیایمنیوآتشنشانیکارکنانحراستگاز
گلستان / گروه استان ها: باهدف افزایش سطح آگاهی و اطالع کارکنان واحد حراست گاز گلستان، دوره آموزشی ایمنی، آتش نشانی و اطفاء حریق در دو سطح تئوری و عملی با همکاری واحد HSE و آموزش 
به مدت ۲ روز در محل ســالن همایش شــرکت برگزار شــد. در این دوره آموزشــی اســتاد دوره پیرامون اهتمام به مقوله ایمنی و حوادث و وقایع احتمالی در حین انجام کار و اقدمت پیشــگیرانه، رفتارهای مناســب 
هنگام وقوع حادثه، مدیریت کردن بحران حادث شــده  ، تعریف آتش و عوامل مؤثر در ایجاد آن، انواع حریق و روش های اطفاء آن، انواع کپســول  و چگونگی کاربرد آن، آشــنایی با دســتگاه های هشــداردهنده، 
فنون مقابله با آن و... مباحثی را ارائه نمود. گفتنی است در پایان دوره آموزشی کارگاه آموزشی نیز در همین رابطه برگزار شد که در آن فراگیران مطالب ارائه شده و نحوه عملی کاربرد کپسول اطفاء حریق  را 

به صورت عملی انجام دادند
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كوتاه از جامعه

گرفت؛ بیننوجوانانباال گلدر مصرف سر رقابتبر

ل می دهد
ُ

اینجا بوی گ
قــدم زدن از میدان ولیعصر به ســمت 
خیابان کارگر باعث می شود که در مسیر 
بلوار کشــاورز جوانان و نوجوانانی دیده 
شوند که باهم در حال گفت  و گو هستند 
و در همین حال نیز سیگارهایی در دست 
دارند که دو یا چند نفری آن را می ِکشند؛ 
ســیگارهایی که وقتی بوی آن به مشام 
می رســد متوجه می شــوی که سیگار 
معمولی نیســت و بــه نظر می آید، بوی 
دیگر دارد. به خیابان کارگر که رسیدی 
از گوشــه پارک اللــه این بوی غلیط به 
حدی زیاد می شــود که تمام پیاده رو را 
در برمی گیــرد. بویی که نباید آن را تنها 
به همین یک مسیر خالصه کرد. در این 
میان اطراف مدارس نیز وضعیت بهتری 
ندارند و مصرف ُگل به پشت در مدارس 
رســیده اســت و در میان دانش آموزان 
آمــار رو به رشــدی دارد به گونه ای که 
اگــر عده ای به آن معتاد نباشــند الاقل 
تجربــه یک بــار مصرف این ماده را پیدا 
کرده انــد. همچنین مصرف این ماده در 
میان بانوان نیز گســترش پیدا کرده که 
دلیــل اصلی اســتفاده از آن همان طرز 
تفکر اشــتباه درباره شادی آور بودن آن 
اســت. به هر حال این روزها در گوشه و 
کنار بیشــتر پارک ها، فضای سبزها و ... 
چنین صحنه هایی از مصرف ُگل توسط 
جوانان دیده می شود و به راستی چرا این 

شهر بوی »گل« می دهد؟

ُگلشایعترینموادروانگردانکهدر
مصرفمیشود کشور

ماده مخدر ُگل از مشتقات »ماری جوانا« 
و زیــر دســته »کانابیس هــا« یا همان 
گیاه شــاهدانه است که ســده ها برای 
مصرف های صنعتی و طبی و به ســبب 
اثــرات روانگردان یا برانگیختگی ذهنی 
حاصل از آن کشــت می شده است. گل 
به ســبب تشــابه عالیم و حالت های آن 
بــه عنوان یک مــاده توهم زا نیز معرفی 
می شــود که این روزها در ایران مصرف 
بی رویــه ای پیدا کرده اســت. ماده ای 
کــه در میان جوانــان و جامعه کارگری 
کشــور نیز رواج گسترده ای دارد. سعید 
صفاتیان، کارشــناس اعتیاد گل را یکی 
از شــایع ترین مواد روانگردان در کشور 
می داند و می گوید که ماده »تی اچ سی« 

در ُگل از موادی همچون حشیش بیشتر 
است. به همین دلیل عوارض شدیدتری 
در بدن افراد ایجاد می کند. میزان مصرف 
ماده ُگل در کشورهای مختلف متفاوت 
اســت و در ایران هم تقریباً بعد از ماده 
مخــدر تریاک، باالترین مصرف به خود 
اختصاص داده اســت و به ویژه در گروه 
نوجوانان مصرف بیشــتری دارد؛ یعنی 

ُگل اولین ماده مصرفی آنها است.

ُگلدرحجمزیادیتولیدمیشود
امروزه دسترســی به ُگل در ایران بسیار 
آســان شــده اســت و حجم زیادی از 
آن در کشــور وجــود دارد و این میزان 
نشــان دهنده حجم تولید زیاد آن است. 
صفاتیان به تولید این ماده مخدر اشاره 
و بیــان می کنــد که این مــاده قباًل در 
کشــورهای همســایه تولید می شد اما 
چند ســالی است که این ماده در کشور 
تولید می شــود و حجم زیادی را به خود 
اختصــاص داده اســت. تولیــد آن در 
کشــور به گونه ای شده که حتی برخی 
در گلدان های خانگی هم این ماده مخدر 

را پرورش می دهند.
مصرفُگلچهعوارضیدارد؟

از مشخص ترین عالیم مصرف ُگل تغییر 
رفتار فرد در طول روز است. به طوری که 
فرد مصرف کننده وقتی صبح ها از خواب 
بیدار می شــود و ساعت های طوالنی از 
زمــان مصرف می گذرد، عصبی، بی قرار 
و پرخاشــگر می شود و همواره به دنبال 
راهــی برای ترک خانه اســت. بنابراین 
مصــرف ُگل باعث فاصلــه گرفتن فرد 
از خانواده اش می شــود و تغییرات قابل 
توجهی در میزان تشنگی، اشتها و خواب 
بســته به شــرایط جســمی فرد، ایجاد 
می کند. این افراد به طور معمول پس از 
مصــرف تمایل زیادی به خوابیدن دارند 
و در زمانی که احساس خماری می کنند، 
بی خواب می شود. صفاتیان مصرف ُگل 
را دارای تبعات کوتاه مدت و بلند مدت 
می داند که بر جســم و روان افراد تاثیر 
می گــذارد که عوارض روانی آن بســیار 
بیشــتر از عوارض جسمی است؛ یعنی 
وقتی افــرادی که ُگل مصرف می کنند 
دچار افســردگی و اضطراب می شوند، 

این بیماری قابل درمان نیســت و حتی 
افــرادی وجود دارند که با ســابقه چند 
ســال مصرف ُگل به بیمارســتان های 
روانــی مراجع کرده  و چندین ماه تحت 

درمان قرار گرفته اند.

ترکُگلدرمانروان-درمانیدارد
تــرک مصرف ُگل در ایران با روش های 
مختلــف از بســتری تــا روش هــای 
مشــاوره ای انجــام می گیــرد اما این 
روش ها هم همیشه موفقیت آمیز نیست. 
صفاتیــان در مورد دارو برای ترک ماده 
ُگل می گوید: برای ماده ای مانند ُگل در 
هیــچ کجای جهان دارویی وجود ندارد 
که توصیه شــود. ایــن ماده در همه جا 
با اســم های مختلف مصرف می شــود و 
چون دارویی برای ترک آن وجود ندارد 
درمان هم بسیار سخت است. فقط یک 
درمــان روان-درمانــی دارد که به روند 
آن ماتریکــس می گوینــد که ۳ تا ۶ ماه 
طول می کشــد که متاسفانه بسیاری از 
افــراد در ایــن درمان نمی مانند چرا که 
این نوعی روند است که باید طی شود اما 

مصرف کنندگان چند روز باقی می مانند 
و ادامه نمی دهند.

دالیلافزایشمصرفُگل
صفاتیان در پاســخ به این پرســش که 
چــه چیزی باعث شــده که ماده مخدر 
ُگل اینقــدر در جامعه رشــد پیدا کند؟ 
اظهار می کند: یکی از مهمترین دالیل، 
دسترســی آســان به این ماده مخدر و 
دیگری قیمت ارزان آن است. همچنین 
گروه های همســاالن که خودشان ُگل 
مصرف می کنند هم تاثیرگذار هستند، 
یعنــی تبلیغات. بــه این صورت که اول 
خــود قاچاقچیان تبلیــغ می کردند که 
این ماده اعتیادآور نیســت و بعد هم در 
میان دیگران این امر شــایع شد که ُگل 
اعتیادآور نیســت اما این نادرست است 
زیــرا این ماده مخدر اعتیاد روانی دارد. 
بعضــی از تحقیقات هم نشــان می دهد 
که مصرف یک یا دو بار هم ممکن است 
باعث شــود که فرد برای همیشه به این 

ماده مخدر وابسته شود.

مصرفُگل راهکارهایپیشــگیریاز
صفاتیــان در خصــوص راهکارهــای 
پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر 
ُگل، بیــان می کنــد کــه در این زمینه 
برنامه هایی صورت گرفته اما مشــخص 
اســت که این برنامه هــا آنگونه که باید 
تاثیرگذار نبوده اســت زیرا مصرف این 
مــاده مخدر در حال افزایش اســت. در 
حوزه مقابله هم کشــفیات زیادی انجام 
می گیــرد اما اینقدر تولید و ورود آن به 
کشــور زیاد اســت که کارساز نیست. 
در اینجا وظیفه دســتگاه های آموزشی 
ماننــد آمــوزش و پــرورش و آموزش 
عالی مهم می شــود؛ یعنی باید ســعی 
کنیم در کتاب های درســی و آموزشی 
به آســیب های اجتماعی و مهارت های 
زندگــی بپردازیم. اگر آموزش و پرورش 
به عنوان یک سازمان دولتی در خصوص 
مواد مخدر بــه نوجوانان آموزش ندهد 
ایــن فرد اطالعات خود را در این زمینه 
از قاچاقچیان دریافت می کند و به دلیل 
اطالعــات غلطی که به او می رســد، به 
سمت مصرف این ماده مخدر سوق پیدا 

می کند.

7جامعه
رئیس پلیس راهور ناجا:

32درصدکلوسایل
فرسودهاست نقلیهکشــور

رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد که 
در ۹ ماهــه اول ســال در تصادفات و 
جانباختــگان افزایش چشــمگیری 
داشــته ایــم اظهار کــرد: ۵۱ درصد 
فوتی های سوانح ترافیکی جان خود را 
سر صحنه تصادف از دست می دهند و 
۶ درصد هم حین انتقال فوت می کنند. 
به گفته ســردار هادیانفر ، ۳۴ درصد 
تصادفــات در جاده اتفاق افتاده و ۷۴ 
درصــد حادثه دیدگان جاده ای، جان 
خود را از دست داده اند. به گفته رئیس 
پلیس راهور ناجا امکانات پلیس راهور 
۷ هــزار واحد گشــت، ۴ هزار و ۶۰۰ 
دوربیــن جــاده ای و ۵ هــزار و ۳۰۰ 
دوربین شــهری اســت که این تعداد 
گشــت و دوربین برای کنترل ترافیک 
کافی نیست. سردار هادیانفر در ادامه 
اظهــار کرد: ۳۳ ســازمان به صورت 
غیر مســتقیم و ۷ ســازمان به صورت 
مســتقیم در مجموعه وظایف پلیس 
نقش دارند. به گفته رئیس پلیس راهور 
ناجا ســال ۹۹ در تعداد جانباختگان 
کاهش داشــتیم، امــا در نه ماهه اول 
ســال ۱۴۰۰ افزایش داشته ایم و اگر 
اصالح نشود در این دو ماه باقی مانده 

نیز بیشتر هم می شود. 

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی 
ح کرد؛ کشور مطر

کالهبرداری
بازارهایآنالین بستر در

معاون اجتماعــی پلیس فتا انتظامی 
کشــور از شناسایی و دستگیری متهم 
حرفــه ای فعال در زمینه کالهبرداری 
در بســتر بازارهــای آنالین خبر داد.

ســرهنگ رامین پاشایی بیان داشت: 
برابــر اقدامات فنی و تخصصی صورت 
گرفتــه از ســوی واحدهای پلیس فتا 
استان ها، از ابتدای دی ماه سال جاری 
تعداد ۱۲  فقره کالهبرداری رایانه ای 
در بســتر بازارهــای آنالین و شــبکه 
های اجتماعی خارجی با ارزش ریالی 
قریب به ۴۸ میلیارد ریال شناســایی 
و منهدم شــده اند کــه در این رابطه 
۱۸ نفــر دســتگیر و به مراجع قضائی 
معرفی شــده اند.وی ضمن بیان اینکه  
مجرمان از بستر بازارهای آنالین برای 
درج آگهی های جعلی به منظور فریب 
شــهروندان و کالهبــرداری از آنها در 
قالب پرداخت کل مبلغ و یا بخشــی از 
وجه تحت عنوان بیعانه اســتفاده می 
نماینــد ، به شــهروندان توصیه کرد: 
قبــل از مالقات حضــوری با فرد درج 
کننــده آگهی و اطمینان از وجود کاال 
و صحــت موضوع، به هیچ عنوان اقدام 
به واریز وجه به حســاب های معرفی 

شده نکنند.

مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت 
اظهار کرد:

شناساییوبرخوردقانونی
باصادرکنندگانکارت

کسنتقلبی وا
مدیرکل بازرســی وزارت بهداشــت 
گفت: کسانی که کارت واکسن تقلبی 
صادر می کنند؛ اگر کارمند قراردادی 
باشــند، اخراج و اگر رسمی باشند، به 
اداره تخلفات معرفی می شوند.علیرضا 
رحیم نیا گفت: کارت واکســن تقلبی 
خوشــبختانه زیاد نیست؛ کسانی که 
اقدام به صدور کارت واکسن می کنند 
بــه ســامانه واکسیناســیون وزارت 
بهداشــت دسترســی دارند. چندین 
نفر را شناســایی کرده ایم و در مرحله 
برخورد اداری هســتیم. متاســفانه از 
این افراد سوء استفاده می شود و مبلغ 
ناچیــزی به آن هــا می دهند تا کارت 
صادر شــود.با اعالم مسئوالن وزارت 
بهداشــت به محض شناســایی افراد، 
کارت واکسن آن ها باطل می شود. در 
چند روز گذشــته ۴۰ کارت واکســن 
تقلبی باطل شده اند.به گفته رحیم نیا 
با کســانی کــه کارت تقلبــی صادر 
می کنند، برخورد های ســخت قانونی 
خواهد شد.او گفت: در همه جای دنیا 
افرادی وجود دارند که با سیستم سالم 
نمی تواننــد زندگی کنند. ما به عنوان 
خریدار کارت واکســن عمل می کنیم 
و در نهایــت اپراتور صادر کننده کارت 
واکســن را شناســایی می کنیم؛ در 

نهایت با آنها برخورد می شود.

پیک ششم آغاز شد؛

درمانی کز آمادهباشمرا
کشور سراسر

دبیــر کمیتــه علمی کشــوری مقابله با 
کرونــا با اشــاره به اینکه تســت کرونا از 
افراد دارای عالئم بیمای گرفته می شــود، 
گفــت: بر اســاس مطالعات صورت گرفته 
و تســت های انجام شده، وضعیت بیماری 
تقریبا در بسیاری از استان ها به این سمت 
پیش می رود که امیکرون تبدیل به سویه 
غالب شــود و این در حالی اســت که در 
برخی استان ها نیز به سویه غالب بدل شده 
اســت. به نظر می رسد بیماری در حرکت 
به سمتی است که در اکثر استان ها ظرف 
چند هفته آتی سویه غالب، اُمیکرون شود و 
بنابراین اکثر مبتالیان به این سویه از کرونا 
دچار خواهند شــد. بر اساس بررسی های 
صــورت گرفتــه ما در آســتانه آغاز پیک 
ششــم کرونا با ســویه امیکرون هستیم.

دکتر حمیدرضا جماعتی با اشاره به اینکه 
معیارهــای اعالم رنگ بندی های کرونایی 
شــهرها هنوز اصالح نشده است، تصریح 
کــرد: رنگبندی ها با معیار موارد بســتری 
بیمارســتانی مشخص می شود. بر اساس 
مطالعات اپیدمیولوژیســت ها الزم است 
کــه طرح جدیدی بــرای ارائه رنگ بندی 
شــهرها ارائه شــود که این موضوع هنوز 
به جمع بندی نرســیده است. طرح جدید 
در ســتاد ملی کرونا مطرح شــده و مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. در برخی استان ها 
رنگ بنــدی آبی بــه زرد و در برخی دیگر 
رنگ بندی زرد به نارنجی بدل شــده است 
که حاکی از افزایش تعداد موارد بستری در 
این استان ها است.وی افزود: بیشتر موارد 
ابتال به امیکرون به صورت سرپایی به مراکز 
مراجعــه می کنند؛ البته با شــدت گرفتن 
ابتــال، تعداد موارد بســتری هم در برخی 
بیمارستان های ریفرال رو به افزایش است؛ 
بنابراین به نظر می رســد باید طرحی برای 
رنگ بندی در نظر گرفته شود که هم موارد 
بســتری و هم سرپایی را مدنظر قرار دهد؛ 
زیرا بیشتر افراد سرپایی به مراکز مراجعه 
می کننــد و اگر تنها شــاخص رنگ بندی 
شــهرها، موارد بستری باشد، ممکن است 
اثر شــیوع اُمیکرون به درســتی در کشور 
مشخص نباشد.جماعتی ادامه داد: به نظر 
می رســد در استان هایی که تغییر رنگ از 
آبــی به زرد و از زرد به نارنجی داشــتند،  
ســویه غالب به اُمیکرون تبدیل شده است 
که عالوه  بر افزایش تعداد موارد ســرپایی، 
تعداد موارد بستری را هم افزایش می دهد.

وی با اشــاره به اینکه افزایش مراجعات به 
مراکز درمانی در حال وقوع اســت، تاکید 
کرد: در بیمارستان های مرجع کرونا تعداد 
مراجعین حدود دو برابر شــده است و این 
نشــان می دهد که کشور در آستانه پیک 
ششم است و به همین دلیل باید اقدامات 
عاجل از جمله گســترش واکسیناسیون 
صــورت گیرد.جماعتی دربــاره آمادگی 
بیمارســتان ها بــرای آغاز پیک ششــم 
بیمــاری، گفت: از دو هفتــه قبل وزارت 
بهداشــت این آمادگی را بــه کلیه مراکز 
درمانی خود داده است که در حالت آماده 
باش باشــند که اگر تعداد افراد بســتری 
افزایــش یافت آمادگی پذیرش بیماران و 
تهیه داروها را داشته باشند. کمیته علمی 
هــم یک پروتکل درمانی پیشــنهاد کرده 
اســت کــه اگر تعداد بســتری ها افزایش 
یافت بتوانیم از کلینیک های ســرپایی با 
درمان سه روزه در افرادی که نقص سیستم 
ایمنی، ســن باال و بیماری زمینه ای دارند، 
اســتفاده کنیم. اکنــون یکی از داروهایی 
که در کشــور برای درمان کرونا اســتفاده 
می شــود رمدسیویر است که شرکت های 
داخلی هم در حال ســاخت آن هســتند. 
در پروتکل های دنیا ثابت شــده اســت که 
درمان ســه روزه با این دارو می تواند برای 
افراد ذکر شده در هفته اول ابتال تا حدود 
بیش از ۸۰ درصد جلوی پیشرفت بیماری 
و بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر 
را بگیرد.وی درباره واکسیناســیون کرونا 
برای کودکان کمتر از ۱۲ سال نیز تصریح 
کــرد: در مطالعاتی کــه در آمریکا و چین 
انجام شــده است واکسیناسیون سنین ۵ 
تا ۱۱ ســال انجام گرفتــه و اثبات کردند 
تزریق واکســن کارا بوده و عوارض جانبی 
نداشته است. سازمان غذا و داروی آمریکا 
هم این امر را تایید کرده اســت. کشــور 
چین نیز اجازه واکسیناسیون سه سال به 
باال را صادر کرده است و خیلی از کشورها 
واکسیناســیون این سن را آغاز کردند، به 
عنوان مثال در آمریکا بیش از ۱۰ میلیون 
کودک واکســینه شــدند و عارضه جدی 
نداشــتند و تنها عارضه موضعی درد محل 
تزریق یا یکی دو روز تب و لرز بوده اســت 
کــه خیلی وقت ها بدون درمان یا با درمان 
معمولی بهبود یافته اند. واکسیناســیون 
کــودکان ایرانی هم مــورد تایید کمیته 
علمی اســت ولی زمان اجرای این کار به 

عهده وزارت بهداشت است. 

خبر ویژه

معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی در خصوص نحوه جبران خسارت 
وارده به مددجویان تحت حمایت این نهاد در مناطق ســیل زده جنوب کشــور، 
با بیان اینکه کمیته امداد ۱۰۰ درصد خســارت مددجویان ســیل زده را چه در 
خصوص لوازم منزل و چه در زمینه احداث مســکن و دیگر خســارت های وارد 
شده جبران می کند، گفت: در خصوص منازل مسکونی، لوازم ضروری و تلفات 
دام های سبک و سنگین مددجویان اقدامات اولیه برای جبران خسارت ها صورت 
گرفته است.آن دسته از منازل مسکونی مددجویان تحت حمایت که در مناطق 
سیل زده دچار آسیب شده باشند، تعمیر می شوند و بخشی از منازلی که نیازمند 

احداث باشــد نیز کار آنها انجام خواهد شــد. مجید باجالن افزود: این نهاد تا 
پیش از سال ۱۳۹۸ تمامی منازل مسکونی و حتی دام های مددجویان را تحت 
پوشش بیمه حوادث قرار داده بود اما باتوجه به الزامات قوانین باالدستی، بیمه 
حوادث منازل مســکونی روســتاییان و مددجویان زیر نظر ستاد مدیریت بحران 
قرار گرفت و در حال حاضر منازل مددجویان از طرف این ستاد، تحت پوشش 
ملی و کشــوری بیمه اســت.جهت پیگیری، جلســاتی با ستاد بحران در کشور و 
در ستاد مرکزی داریم که تمامی خسارت ها جبران شود.در حال ارزیابی میزان 

خسارت ها هستیم و رقم آن به زودی اعالم خواهد شد.

اعالممیزانخساراتوارده»سیل«بهمنازلمددجویان؛بهزودی

ح کرد؛ مشاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش مطر

مدارس کودکانبیشناسنامهدر تالشبرایثبتنام
مشــاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش درباره 
اقدامــات صورت گرفته بــرای دانش آموزانی که از 
تحصیل بازماندند یا در مقطع ابتدایی ترک تحصیل 
کردنــد، گفــت: با توجه به ظرفیتی که در آموزش و 
پرورش مدنظر قرار گرفت، معاونت آموزش ابتدایی 
مأموریــت پیدا کرد که در رابطه با کودکان بازمانده 
از تحصیــل ورود پیــدا کند و بتوانند کودکانی که از 
تحصیل بازماندند و بیشتر در حاشیه های شهر بودند 
را تحت پوشش قرار دهد و از همه امکانات استفاده 

کند تا بتواند این پوشش دهی را به حداکثر برساند و 
همه دانش آموزان بازمانده از تحصیل را تحت پوشش 
خودش قرار دهد.زهرا پناهی روا درباره مذاکره برای 
دانش آموزان ایرانی که بی شناســنامه هســتند و 
همچنین دانش آموزان اتباع که به علت نداشــتن 
مدارک هویتــی از تحصیل بازمانده اند، گفت: چند 
دســتگاه اجرایی مثل وزارت کشــور و سازمان ثبت 
احوال و… باید به این حوزه وارد شــوند. رســیدگی 
و توجه به این دانش آموزان در دســت اقدام اســت 

و امیدواریــم در آینــده نزدیک این پیگیری ها برای 
دانش آموزان بی شناسنامه مثمرثمر باشد. وی گفت: 
وزارت کشور برنامه ای پیش بینی کرده که برای دانش 
آموزانی که مهاجرند یک کد صادر کند و بر اســاس 
این کد ما آنها را در مدارس ثبت نام کنیم؛ یعنی هیچ 
دانش آموزی نداریم که کد داشته باشد و ثبت نامش 
نکرده باشــیم. همه دانش آموزان در سراســر کشور 
تحت پوشــش قرار می گیرند؛ البته دانش آموزانی 
که مهاجر باشند، فقط وزارت کشور باید کد مربوطه 

را بــه ما بدهد.وی دربــاره اقدامات این بخش برای 
فرهنگیان در ســال ۱۴۰۱، گفت: برنامه ای که برای 
زنان فرهنگی پیش بینی می کنیم توانمندســازی 
مدیریتی زنان فرهنگی اســت که بتوانیم از ظرفیت 
زنان فرهنگی در مناسبت ها و مناصب مدیریتی که 
مناسب شــان است استفاده کنیم. همچنین دو سه 
برنامــه را برای دختران و مربیان مدنظر گرفتیم که 
برای ســال ۱۴۰۱ است. طرح توانمندسازی را برای 

سال ۱۴۰۰ هم برنامه ریزی کردیم.

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خبر داد؛

کشور ورودسامانهجدیدبارشیبه
رئیــس مرکــز ملی پیش بینی و مدیریت بحــران مخاطرات وضع هوا 
گفت: از بعدازظهر امروز چهارشنبه )۶ بهمن ماه( با ورود سامانه بارشی 
به غرب کشــور در مناطقی از نوار غربی و دامنه های جنوبی البرز در 
استان های قزوین، البرز و تهران بارش پراکنده باران و برف و وزش باد 
شدید موقتی پیش بینی می شود.صادق ضیاییان با بیان اینکه پنجشنبه 
)۷ بهمن ماه( با گســترش فعالیت ســامانه در مناطقی از شمال فارس 
و بوشــهر، غرب اصفهان همچنین مناطقی از شــمال شرق و شرق نیز 
بارش برف و باران رخ می دهد، اظهارکرد: با شــمالی شــدن جریانات ر 
وی دریای خزر، در ســواحل شــمالی بارش باران و در ارتفاعات بارش 

برف رخ می دهد. در چهارمحال و بختیاری، شــرق لرســتان، ارتفاعات 
شمال شرق خوزستان و جنوب آذربایجان غربی بارش شدت خواهد 
داشت و غالبا بارش به صورت برف خواهد بود.وی اضافه کرد: جمعه )۸ 
بهمن ماه( بارش در سواحل شمالی، خراسان شمالی و شمال خراسان 
رضوی ادامه داشته و در جنوب شرق و شرق وزش باد و کاهش نسبی 
دما پدیده حاکم خواهد بود. در نیمه شــمالی کشــور نیز وزش باد و 
کاهش دما در حدود ۴ تا ۶ درجه رخ خواهد داد. به تدریج این سامانه 
از شرق کشور خارج می شود همچنین در آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، کردستان و غرب کرمانشاه بارش پراکنده رخ می دهد.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: 
شــنبه )۹ بهمن ماه( در شــمال شــرق و شمال غرب کشور وزش باد و 
بارش پراکنده رخ می دهد و در سایر مناطق کشور آسمان صاف و آرام 
خواهد بود.به گفته ضیاییان در روز پنجشــنبه شــمال خلیج فارس و 
روزهای پنجشنبه و جمعه )۷ و ۸ بهمن ماه( دریای خزر مواج پیش بینی 
می شود.رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع 
هــوا در پایــان گفت: طی امروز )۶ بهمن ماه( بندرعباس با دمای ۲۳ و 
۲۴ درجه ســانتیگراد گرم ترین و ارومیه با  دمای ۲ درجه ســانتیگراد 

سردترین مراکز استان  کشور هستند.
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دکتر کریمی شهردار اراک:
المپیادورزشیجامپرچم،اولینگامبزرگشهرداریوشورایاسالمیششم

است توسعهورزششهر ک،در ارا شهر
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری، دکتر علیرضا کریمی 
صبح امروز جمعه مورخ یکم بهمن ماه ســال جاری، در مراســم افتتاحیه اولین 
المپیاد ورزشــی جام پرچم در اراک، ضمن تبریک پیشــاپیش والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س(و گرامیداشــت روز مادر، گفت: در اولین روز از ماه بهمن، ماهی 
که اتفاقات عظیم و بزرگ در کشور در راس آن پیروزی انقالب اسالمی ایران در 
۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مقابل نظام شاهنشــاهی رقم خورده اســت، شاهد افتتاحیه 
اولین دوره المپیاد ورزشی جام پرچم برای پاسداشت پرچم ارزشمند و پر افتخار 
جمهوری اســالمی ایران، مهد دلیران و ســرافرازان نیکونام و گرامیداشت دومین 
سالگرد آسمانی شدن قهرمان دلها شهید واالمقام سردار حاج قاسم سلیمانی در 
شهر اراک هستیم.این دوره از مسابقات با هدف شناساندن معنی، مفهوم و ارزش 

پرچم جمهوری اسالمی ایران برای نونهاالن برگزار می شود.
وی در ادامه افزود: رقابت های جام پرچم با حضور و شرکت ۲ هزار ورزشکار کودک 
و نوجوان رده سنی زیر ۱۶ سال اولین گام بزرگ شهرداری و شورای اسالمی ششم 

شهر اراک، در توسعه ورزش شهر است.
دکتر کریمی، تاکید کرد: ورزش موجب نشاط در جامعه و اندیشه واال در زندگی 
است.اگر می خواهیم شهری را سالم و ایمن بسازیم، باید آن شهر را برای حضور 
کودکان سالم ســازی کنیم که ورزش نیز عرصه ای اجتماعی و امن برای حضور 
کودکان است.شهرداری دارای وظایفی در ورزش پایه و نوجوانان و زیرساخت هایی 
در این حوزه اســت که باید تأمین کند. شــهردار اراک گفت: جام پرچم که برای 

اولین بار و با محوریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و همکاری 
۱۸ هیات ورزشــی، در شــهر اراک آغاز گردیده، برای تقویت ورزش نوجوانان و 
جوانان نقش فوق العاده ای دارد. وی افزود: وظیفه  شهرداری ایجاد زمینه ورزش و 
فعالیت های ورزشی در کنار دیگر مأموریت های این نهاد شهری همچون احداث 
پروژه های عمرانی، ترافیک و حمل و نقل و تنظیف و فضای ســبز اســت.ما تالش 
می کنیم که زمینه ورزش عمومی و همگانی را برای مردم فراهم کنیم و در کنار 
آن به ایجاد پایگاه های استعدادیابی برای پرورش نیروهای جوان و نوجوان که در 
ورزش اســتعداد دارند اما امکانات ندارند، توجه می کنیم و این را یکی از وظایف 

قطعی شهرداری می دانیم.

سردار کریمی، فرمانده سپاه روح اهلل در استان مرکزی:
ونشاطهمراه پرچمجمهوریاسالمینمادارزشهایاسالمیاست/شور

بامعنویتالزمهپیشرفتجامعهاست
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اراک، ســردار سرتیپ دوم 
پاســدار محســن کریمی فرمانده ســپاه روح اهلل استان مرکزی در آیین افتتاحیه 
اولین المپیاد ورزشی جام پرچم در سالن شهیدان ثامنی اراک، اظهار کرد: پیرو 
والیت بودن هدایت، کرامت معنوی و شفاعت را به ارمغان می آورد و رمز پیروزی 
حاج قاســم ســلیمانی والیت پذیری بود که او را همواره در صحنه های مختلف 
پیروز کرد و اگر امروز به دنبال سعادت هستیم باید مسیر شهدا که همان مسیر 

والیت و معنویت است را با جدیت ادامه دهیم.
وی افزود: شــهید ســلیمانی با پیروی از آیات قرآن و تبعیت محض از والیت 
فقیه به یک مکتب ارزشــمند تبدیل شــد و مکتب شــهید ســلیمانی در امتداد 

نهضت عاشــورا اســت که مهمترین مولفه این مکتب ارزشمند معنویت، والیت 
و اخالص اســت که حاج قاســم آنها را عملیاتی کرد. ســردار کریمی ادامه داد: 
شــهید ســلیمانی زندگی را عاقالنه شــروع ، عارفانه ادامه و عاشقانه تمام کرد و 
حاج قاســم با اخالص ، توکل بر خدا ، توســل به اهل بیت)ع( و خصوصا حضرت 

زهرا)س( به این سطح از اقتدار رسید.
وی اضافه کرد: معرفت، اخالص، هجرت، اســتقامت، ســرعت و ســبقت در کنار 
اطاعت محض از والیت فقیه از مولفه های مهم موفقیت حاج قاســم ســلیمانی 
است و مهمترین دستاورد مجاهدت های شهید سلیمانی امت سازی برای جهان 
اســالم اســت و موفقیت های حاج قاســم در صحنه های مختلف موجب خلق 
دســتاوردهای عظیم برای امت اســالم شد و امروز مکتب شهید سلیمانی مکتبی 

انسان ساز در تراز اسالم است.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی بیان کرد: معرفت پیدا کردن ، هجرت کردن 
از تمام دلبستگی ها، داشتن همت بلند و به کارگیری اراده های قوی، استقامت 
بر روی ارزش ها، معرفت پیدا کردن، ســرعت و ســبقت برای کســب خوبی ها از 

الزمه های ادامه مسیر شهدا است که باید مورد توجه ما باشد.
وی تأکید کرد: شهدا رضایت الهی و ارزش های اسالمی را انتخاب کردند و عزت و 
سربلندی ملت ایران و امت اسالمی را رقم زدند و با خواندن دو رکعت نماز عشق 

به معبود خود رسیدند و امروز هم ما با تاسی از آنها باید در مسیر آنها باشیم.
سردار کریمی با بیان اینکه شور و نشاط الزمه پیشرفت جامعه است ولی آنچیزی 
که مهم اســت شــور و نشــاط باید همراه با معنویت باشد ،گفت: امروز ما با ارزش 
های الهی می توانیم به کمال و سعادت برسیم و لذا در گام دوم انقالب باید ارزش 

های اسالمی در همه بخش های کشور طنین انداز شود.

وی افزود: در اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی ارزش های اسالمی باید مورد 
توجه باشــد چراکه حاکم شــدن ارزش های اســالمی در برنامه ها موجب رشد و 
حرکت شتابنده جامعه به سمت پیشرفت خواهد شد و جوانان باید در این مسیر 

پیشگام باشند.
فرمانده ســپاه روح اهلل اســتان مرکزی با تأکید بر اینکه غیرت دینی عامل نجات 
کشور در بحران ها و کسب توفیقات بزرگ بوده ، گفت: ملت ایران با غیرت دینی 
در طول انقالب اســالمی به بزرگترین پیشــرفت ها دست پیدا کرده و بزرگترین 
صحنه عملیاتی شــدن غیرت دینی ملت، دفاع مقدس بود و امروز غیرت دینی 
باید در همه امورات و برنامه های ما نمود داشــته باشــد و این مســئله مطالبه مهم 

مقام معظم رهبری است.
وی افزود: مهمترین مولفه وصیت نامه شــهدا توجه به ارزش های الهی و عمل 
به رهنمودهای والیت اســت و این رمز موفقیت ملت ایران در همه صحنه های 
مختلف اســت و آنچیزی که توانســته ملت ایران را در برابر زورگویی های جبهه 
استکبار و حامیان آنها پیروز کند ارزش های الهی و عمل به رهنمودهای والیت 

است که باید مورد توجه ما باشد.
سردار کریمی با بیان اینکه انقالب اسالمی امروز در اوج اقتدار و سربلندی است، 
گفت: آنچیزی که حضرت امام)ره( و انقالب اســالمی را در همه صحنه ها پیروز 
کرده معنویت مبتنی بر مکتب اســالم ناب محمدی اســت و لذا معنویت باید در 

تمام بخش های کشور حاکم باشد.
وی خاطر نشــان کرد: پرچم جمهوری اســالمی نماد ارزش های اســالمی است و 
هزاران شهید عزیز خون پاک خود را برای برافراشته نگه داشتن پرچم ایران اسالمی 

دادند و لذا امروز همه باید از این نماد به خوبی پاسداری کنیم.

ک برگزار شد مراسم افتتاحیه جام پرچم در ارا
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دریاچهشورمست؛
سایه آرامدر

دریاچه شورمســت بر بلندای ارتفاعــات و در میان 
درختان بلند قامت توســکا، آرام خفته است و تنها 
دریاچه طبیعی سوادکوه محســوب می شود. عمق 
شورمســت پنج تا ۱۵ متر و در واقع، یک ســوم آن 
کم عمق و پوشــیده از خزه و جلبک اســت. وسعت 
این دریاچه، ۱۵ هزار متر مربع است که با گستره ای 
شــرقی غرب، طول حدود ۳۰۰ متر و ۷۰ متر عرض 
دارد. شورمســت در ارتفاع ۹۴۰ متری از سطح دریا 
قــرار دارد؛ بنابراین با این مشــخصات، دریاچه ای 

کوچک به شمار می رود.
دریاچه شورمست از آب چشمه های زیرزمینی تغذیه 
می کند. اما امروزه این چشمه ها دیگر جانی ندارند. 
پیش تر، هر سال آب دریاچه سرریز می کرد و رودخانه 
می شــد؛ اما دیگر از رود خبری نیست و گاهی آب 

سطح دریاچه پایین می رود.
تجربه یک اتراق به یادماندنی

شورمست وسعت زیادی ندارد. سر تا ته آن کمتر 
از دو هکتار است اما این چیزی از زیبایی طبیعی 
آن کم نکرده است. حصاری از درختان جنگلی 
منطقه سوادکوه این دریاچه را احاطه کرده اند و 
سایه سار آن ها بر روی آب آرام دریاچه احساس 
دلچسبی به گردشــگران می دهد. آخر هفته 
که می شــود خودروهای زیادی در اطراف این 
دریاچه به چشم می خورد. بعضی از خانواده ها 
چادرهای مســافرتی شــان را در کناره آن باز 
می کنند و تعداد دیگری از گردشگران ترجیح 
می دهند از داخل رستوران ها و کافه ها اطراف 

دریاچه نظاره گر زیبایی های آن باشند.

گردشگری

نمایشموزیکال»بینوایان«
کرانمیشود آنالینا

نمایــش موزیکال »بینوایــان« به کارگردانی 
حســین پارسایی برای نخستین بار در پردیس 
نماوا به صورت آنالین اکران می شــود. نمایش 
»بینوایان« دومین تجربه حســین پارســایی 
در زمینه اجرای نمایش های موزیکال اســت 
کــه تهیه کنندگــی آن را محمد قدس و میثم 
احمــدی بــه عهده دارند.در ایــن نمایش که 
پاییز ســال ۱۳۹۷ در ســالن رویال هال هتل 
اســپیناس پاالس روی صحنــه رفت، پارســا 
پیروزفر، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، سحر 
دولتشــاهی، هوتن شــکیبا، اشکان خطیبی، 
امیرحســین فتحی و بیــش از ۳۰۰ نوازنده و 
هنرمنــدان جوان به ایفــای نقش پرداختند. 
همچنین بردیا کیارس، رهبری ارکســتر این 
اجرا و علی براتی نیز طراحی حرکت را به عهده 
داشــتند.»بینوایان« یکی از ماندگارترین آثار 
ویکتور هوگو، نویســنده فرانسوی است که با 
ترکیب عشــق و درام، فقر، فساد و بی عدالتی، 
دوره مهمی از تاریخ فرانسه را روایت می کند. 
با وجود ژانر کالسیک، اما به دلیل ساختار ویژه 
داســتان این اثر، تقریباً همه نسل ها می توانند 
بــا آن ارتبــاط برقرار کننــد.در ایران نیز طی 
دهــه هفتاد، بهروز غریب پــور اجرای موفقی 
از نمایــش »بینوایــان« را در فرهنگ ســرای 
بهمــن روی صحنه برد.عالقه مندان می توانند 
با خرید بلیت به تماشــای فیلم تئاتر موزیکال 

»بینوایان« بنشینند.

را بلیتجشنوارهفیلمفجر
آنالینتهیهکنید

امســال فروش بلیت های جشــنواره صرفا از 
اینترنتی بوده و از طریق ۳ سایت ایران تیک، 

سینماتیکت و گیشه۷ امکان پذیر می باشد.
در ایــن دوره، فــروش بلیت  به صورت ســری 
وجود ندارد. هر نفر با یک شماره تلفن همراه، 
امکان تهیه چهار بلیت برای هر فیلم را دارد.

 فــروش بلیت  اکــران مردمی تــا روز پایانی 
جشــنواره ادامــه دارد.پــس از خرید بلیت از 
سایت سینما تیک، کدی برای خریداران ارسال 
می شــود که افراد با ارائه آن به دســتگاه های 
موجود در سینما، می  توانند پرینت بلیت خود 

را چاپ کنند.

دانشــمندان ژاپنی می گویند ســویه جدید ویروس کرونا توانایی بیشتری 
برای فعال ماندن بر روی ســطوح و پوســت را دارد. دانشــمندان از همان 
روز های نخســت کشــف ســویه جدید ویروس کرونا موسوم به امیکرون، 
تاکید داشــته اند که این ســویه قدرت ســرایت پذیری بیشتری نسبت به 
سایر سویه های کووید ۱۹ دارد. تحقیقات جدید پژوهشگران ابعاد تازه ای 
از چرایی این موضوع را فاش می کند.بر این اســاس، دانشــمندان ژاپنی در 
تحقیقات آزمایشــگاهی پی برده اند که ســویه امیکرون نســبت به سایر 

ســویه ها، می تواند به مدت بیشــتری بر روی ســطوح پالستیکی و پوست 
انســان زنده بماند. ثبات محیطی که به این ســویه امکان می دهد قابلیت 
بیماری زایی خود را حفظ کند؛ یکی از اصلی ترین دالیلی اســت که باعث 
قدرت ســرایت پذیری امیکرون نســبت به سویه دلتا می شود.دانشمندان 
ژاپنی میزان فعال باقی ماندن ویروس بر روی پوســت انســان را نیز مورد 
سنجش قرار داده اند. نتایج نشان داد نسخه اولیه ویروس، سویه آلفا، بتا، 
گاما، و دلتا به ترتیب ۸، ۱۹، ۱۹، ۱۱، و ۱۶ ســاعت بر روی پوســت زنده 

می مانند. این میزان درباره سویه امیکرون بیش از ۲۱ ساعت است.محققان 
می گویند علی رغم زمان طوالنی زنده ماندن کووید ۱۹ بر روی پوست، این 
ویروس به شدت در برابر مواد ضدعفونی کننده آسیب پذیر است؛ به طوری 
که تمامی ســویه ها پس از ۱۵ ثانیه تماس با ضدعفونی کننده های الکلی 
از بین می روند.مدیر این تحقیقات گفت: همان گونه که ســازمان جهانی 
بهداشــت بار ها تاکید کرده اســت، یکی از توصیه های اصلی در این زمینه 
استفاده از ضدعفونی کننده ها برای پاکسازی دست از ویروس کرونا است.

ویروس امیکرون چه مدت روی پوست و سطوح زنده می ماند؟

دریچه علم

كارتون 

صنعت خودرو 
تا 2سال آینده 
درست می شود!

اظهارات وزیر صمت 
كه گفته »قول می دهم 

ظرف 2 سال آینده 
صنعت خودرو را كامل 

تغییر دهیم« سوژه انتشار 
كارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر


