
کند؟ رفع تحریم ها با بازارهای مسکن، خودرو و ارز چه می 

بازار در انتظار سقوط یا سکون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کره با ایران، آمریکا متعهد شده است که تحریم برخی      اخیرًا در راستای تسهیل مذا
ک و  ، نیــروگاه آب ســنگین ارا فعالیت هــای هســته ای ایــران نظیــر پــروژه اتمــی بوشــهر
تحقیقات هسته ای را رفع می کند. این خبر از آنجا که نوید رفع تحریم ها را در پی دارد، 

گرچه هنوز بورس روی خوشی  تا حدی انتظارات تورمی در کشور را کاهش داده است. ا
به این خبر نشان نداده است. طی سال های گذشته رشد تورم و نوسان در بازاها اوج 

 | صفحه 3 گرفته است که بسیار متغیر اصلی این موضوع را تحریم های آمریکا می دانند...

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نهاجا:

 آمریکا امروز از جایی ضربه می خورد 
که هرگز آن را محاسبه نکرده است

صفحه 2 
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وزیر نیرو اعالم کرد؛

انتقال آب خلیج فارس 
به استان ها

     وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه تامیــن آب از 
منابــع آب هــای غیرمتعــارف بــه ویــژه آب 
دریــا از برنامــه هــای اصولی دولت اســت، 
دریــا  کنــار  در  فــارس  خلیــج  آب  گفــت: 
شیرین ســازی و پمپــاژ و ســپس بــه مقصد 

منتقل می شود...

امیرعبداللهیان در نشست غیرعلنی مجلس:

کرات را   مذا
 با رعایت خطوط قرمز 

پیش می بریم
     وزیــر امــور خـــــــــــارجه در نشســت 
غیرعلنــی مجلــس عنــوان کــرد کــه مــا بــا 
کــرات را پیــش  رعایــت خطــوط قرمــز مذا
 می بریم و به دنبال یک توافق عزتمندانه 

و موفق هستیم...  | صفحه 2  | صفحه 4

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

آغاز خرید الکترونیکی 
سفته از امروز

3

 آزمون جدید 
برای قالیباف

2

افزایش صادرات نفت 
در تجارت ۱۰ ماه اخیر 

تأثیرگذار بوده است
4

۵ تا ۱۲ ساله ها برای 
کسیناسیون کرونا  وا

مراجعه کنند
7

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

گهی مناقصه عمومی   آ
یک مرحله ای

دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین

 نوبت اول

شــرکت آب منطقــه ای قزویــن در نظــر دارد بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه هــای مربوطــه ، پیمــان مشــروح ذیــل 
را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا انعقــاد قــرارداد از طریــق 
ــوت  ــه ، دع ــرکت در مناقص ــان ش ــذا از متقاضی ــد. ل ــد ش ــام خواه ــت))www.setadiran.ir انج ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س

بــه عمــل مــی آیــد بــرای دریافــت اســناد بــا شــماره 2000001107000014 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.
- موضــوع مناقصــه: عملیــات حمــل ، نصــب، آزمایــش و راه انــدازی دریچــه هــای مــدول نیرپیــک موجــود در انبــار شــرکت آب منطقــه 

ای قزویــن بــر روی شــبکه آبیــاری دشــت قزویــن
: در جلسه بازگشایی اعالم خواهد شد. کار - برآورد اجرای 

- مهلــت دریافــت اســناد: از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول لغایــت شــش روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم)مــورخ 1400/11/20 
لغایــت 1400/11/27(

-  مهلــت تحویــل اســناد : حداکثــر 10 روز پــس از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد مناقصه)حداکثــر تــا ســاعت 10 صبــح روز شــنبه مــورخ 
)1400/12/07

- آدرس تحویل اسناد : قزوین - دروازه رشت - بلوار شهید باهنر - شرکت آب منطقه ای قزوین - دبیرخانه حراست .
ــد  ــورخ 1400/12/07 خواه ــنبه م ــر روز ش ــاعت 13 بعدازظه ــف وب و ج" راس س ــای" ال ــت ه ــایی پاک ــنهادها : بازگش ــایش پیش گش  -

بــود.
- صالحیت پیمانکاری : حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات

- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 281.000.000ریال
- تضمیــن مــورد قبــول مطابــق بندهــای) الــف، ب، پ،ج، چ ، ح و خ( مــاده 4 آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی) موضــوع تصویــب 
نامــه هیئــت وزیــران بــه شــماره 123402/ ت 50659 ه مــورخ 94/9/22 و اصالحیــه بــه شــماره  5211/ ت 57592 ه تاریــخ 
1400/01/22( میباشــد. تضمیــن هــا بایــد حداقــل ســه مــاه از تاریــخ آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهاد معتبــر بــوده و قابــل تمدیــد 

نیــز باشــد.
                              WWW.QZRW.IR : آدرس الکترونیکی-
نوبت اول: 1400/11/20  و    نوبت دوم: 1400/11/21             

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان درنظــر دارد» تهیــه و حمــل 
لولــه هــای پلــی اتیلــن مــورد نیــاز خــط کشــاورزی« بــا حــدود بــرآورد 
هزینــه 34.442.306.171 ریــال را از طریــق مناقصــه عمومــی یــك 
مرحلــه ای خریــداری نماید.مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع 
کار1.722.115.000 ریــال از نــوع ضمانت نامــه بانکــی و یــا واریــز وجــه 
 )www.setadiran.ir(نقــد. مهلت خرید اســناد از ســامانه ســتاد ایــران
بــا پرداخــت مبلــغ6.050.000 ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداکثــر 
تــا مــورخ 1400/11/24، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد قیمــت و اســناد 
مربوطــه تــا ســاعت 13 مــورخ 1400/12/08 بــوده و تاریــخ بازگشــایی 

پیشــنهادات ســاعت10 مــورخ 1400/12/14 مــی باشــد.    
شناسه آگهی : 1273643

گهی فراخوان  مناقصه عمومی   آ
با ارزیابی کیفی 

ت دوم
نوب

 ضرورت عقالنیت
 در رفتار ابوظبی و ریاض

  محسن پاک آیین
کارشناس سیاسی

به دنبال حمالت اخیر انصاراهلل به مراکز 
حساس در امارات، مهمترین سرمایه 
این شیخ نشین که  امنیت و ثبات بود، 
در معرض فروپاشی قرار گرفته است.

سرمایه گذاری های خارجی در امارات که موجب تقویت بنیه 
اقتصادی این کشور بود،  تنها در سایه امنیت و صلح حفظ می 
شود و طبعا هر گونه حمله از سوی انصاراهلل، این وضعیت باثبات 

را به خطر خواهد انداخت.
از ششم فروردین سال ۱۳۹۴ هنگامی که متجاوزان سعودی 
و امارات با حمایت آمریکا و اسرائیل، تهاجم وحشیانه خود را 
به یمن آغاز کردند، شکســت فاجعه بار ریاض و ابوظبی قابل 
پیش بینی بود. پیش بینی می شــد تجاوز به یمن که ناقض 
اصول اولیه بین المللی بود و نشان از توسعه طلبی متجاوزان 
داشــت، نمی توانســت پایان خوشی داشته باشد و تصور شیخ 
های جوان مبنی بر شکست زودهنگام یمنی ها، تنها یک رویای 

شیرین و فریبنده بود.
خطای محاســباتی حکام جوان و غربگرای امارات با پذیرش 
رئیس رژیم اشــغالگر قدس و عامل اصلی کشــتار مردم بیگناه 
فلسطین، جایگاه این شیخ نشین در دنیای اسالم و مسلمانان 
جهان را متزلزل ســاخته و افکار عمومی مســلمانان و اعراب 
علیه حکام امارات شکل گرفته است. بی تردید تصمیم امارات 
برای پذیرش رئیس رژیم جعلی اسرائیل، اقدامی علیه آزادی 
فلســطین و قدس شــریف بوده و  صهیونیســت ها را در انجام 
جنایت های تازه علیه مردم فلسطین جسورتر خواهد ساخت.

در روزهای اخیر، حمالت انتقام جویانه ارتش یمن به نمایشگاه 
»اکسپو دوبی« که منجر به افزایش قیمت نفت به بیش از ۹0 
دالر شــد، به خروج ســرمایه از امارات سرعت بخشید و انجام 

سرمایه گذاری های جدید را مورد تردید قرار داد.
در عین حال بی نتیجه ماندن سفر رئیس رژیم صهیونیستی 
به ابوظبی و لغو  جشــن موســیقی »کایروکی« که قرار بود در 
تاریخ دهم بهمن در سکوی »الیوبیل« در محل نمایشگاه اکسپو 
۲0۲0 دوبی برگزار شــود، تردید ســرمایه گذاران برای حضور 

بیشتر در امارات را افزایش داده است.
شــواهد میدانی نشــان می دهد که انصاراهلل و دیگر مجاهدان 
یمن مصمم به ادامه مقاومت با تداوم حمالت به مراکز حساس 
و راهبــردی در عربســتان و امارات هســتند. احتمال هدف 
قرارگرفتــن برج هــای تجاری امارات کــه روز به روز قوت می 
گیرد، وضعیت کســب و کار در امارات را مختل و حتی مردم 
عادی را نگران کرده است. کارگران خارجی که تقریبا نیمی از 
جمعیت امارات را تشکیل می دهند، از مراکز کاریابی خواسته 
اند انتقال آنها به مناطق امن امارات و حتی دیگر کشــورهای 

خلیج فارس را در دستورکار قرار دهند.
»محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی نیز از سوی اعضای شورای 
ملی فدرال به عنوان مســئول اصلی ناامنی و بی ثباتی در 
امارات شناخته شده است. اعضای این شورا از جمله حکام 
دوبی و شــارجه که از افراد با نفوذ امارات هســتند در نامه 
اعتراضی خود تصریح کرده اند که سیاســت های محمد بن 
زاید، مبتنی بر تقویت مداخالت خارجی، کشور را بی ثبات 
کرده اســت. افشاگری سایت “امارات لیکس” درباره تنش 
فزاینده میان حکام امارات، هراس این شــیخ نشــین از توان 
موشکی و پهپادی یمنی ها را برجسته کرده و تالش آنها برای 
متقاعد کردن دولت جو بایدن برای بازگردانی نام انصاراهلل 
یمن به لیســت تروریســتی را در پی داشــته است. از سوی 
دیگر، تحرکات دیپلماتیک برای متقاعد کردن ارتش یمن 
برای توقف حمالت به امارات آغاز شــده و به نقل از پایگاه 

خبری »الخبر الیمنی«، ...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

رئیس جمهور : 

سرانجام ، قدس آزاد می شود
رئیس جمهور اتحاد و انسجام همه گروه ها و جریانات 
فلسطینی را رمز پیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی 
دانست و تاکید کرد: حرکت واحد همه فلسطینی ها 
سرانجام به هدف آزادی قدس شریف منتهی می شود 

و نباید هیچ گونه خدشه و خللی در آن بوجود آید.
حجت الســالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز 
گذشته پس از دریافت استوارنامه خانم »سالم زواوی« 
ســفیر جدید فلسطین اظهار داشت: حمایت از مردم 
فلسطین و آزادی قدس شریف مسئله اول جهان اسالم 
اســت و جمهوری اسالمی ایران حامی حقیقی مردم 

فلسطین و آزادی قدس شریف است.
رئیــس جمهور با بیان اینکه باید موضوع فلســطین 
به عنوان اولویت اساســی مورد توجه همه دولت ها و 
ملت های اســالمی قرار گیرد، گفت: برخی در توجه 
به اولویت فلسطین گرفتار بازی های سیاسی غربی ها 
شدند و  با دل بستن به پیمان ها و قراردادهای سست، 
حرکت مجاهدانه مردم فلسطین را کند کردند، اما توجه 

ندارند که آن ها میثاق شکن هستند.
 رئیسی خاطرنشان کرد: پیامی که ملت فلسطین به 
رژیم صهیونیستی و حامیان غربی مخابره می کنند پیام 

مقاومت و ایستادگی است و اگر صهیونیست ها بدانند که 
فلسطینی ها ایستادگی می کنند محاسباتشان تغییر 
خواهد کرد. رئیسی با اشاره به اقدام برخی دولت های 
منطقه در عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی، 
گفت: این دولت ها باید با اعتراض همگانی همه مردم و 
گروه های فلسطینی بدانند که اقدام خیانت آمیزشان 
از نظر آنها مطرود و محکوم است.  رئیسی تصریح کرد: 
اقدام برخی دولت های عربی در برقراری رابطه با رژیم 
صهیونیستی، نه تنها صیانت و امنیت برای آنها ایجاد 
نمی کند بلکه مشکالت این دولت ها را مضاعف کرده و 
بر مشکالت منطقه و کشورهای عربی نیز خواهد افزود.
 »سالم زواوی« سفیر جدید فلسطین نیز پس از تقدیم 
اســتوارنامه خود با تبریک ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و با تجلیل از حمایت های حقیقی ملت ایران از 
مردم فلسطین،  اظهارداشت: پیروزی انقالب اسالمی 
حقیقتا پیروزی بزرگی برای امت عربی و اسالمی بود.

وی افزود: امیدواریم با پیروزی نهایی و تشکیل کشور 
مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف بتوانیم در 
مسجداالقصی به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای نماز 

اقامه کنیم.

گهی مناقصه عمومی  آ

محمدرضا سبطی - شهردار گرگان 

شــهرداری گــرگان در نظــر دارد عملیــات 1- طــرح ســاماندهی آبهــای ســطحی حدفاصــل راه آهــن تــا روبــروی 
جایــگاه گاز زنگیــان 2- طــرح ســاماندهی آبهــای ســطحی ضلــع شــمال غربــی میــدان بســیج 3- طــرح ســاماندهی 
آبهــای ســطحی خیابــان ســعد آبــاد جنــب چهارشــنبه بــازار تــا خیابــان اصلــی 4- طــرح احــداث کانــال 1/30 * 1/30 بــا 
پوشــش در کــوی طبیعــت 5- طــرح ســاماندهی آبهــای ســطحی در ســبطی 14 و 6- طــرح احــداث کانــال در کوچــه 
اســتادیوم اوزینــه را بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه 49/254/345/686 ریــال بــدون تعدیــل بــر مبنــای فهرســت بهــا 
رشــته راه، راه آهــن و بانــد فــرودگاه و مشــخصات پیوســت دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری رشــته راه، 
راه آهــن و بانــد فــروگاه مــی توانــد از تاریــخ 1400/11/25 لغایــت ســاعت 14:15 مــورخ 1400/12/09 بــه واحــد 
امــور قراردادهــای شــهرداری بــه آدرس گــرگان – میــدان شــهرداری – شــهرداری گــرگان – طبقــه ســوم و یــا بــه 
ســامانه ســتاد آدرس اینترنتــی www.setadiran.ir مراجعــه و ضمــن دریافــت اســناد مناقصــه نســبت بــه تکمیــل 
و ارائــه اســناد در پاکــت الــف )تضمیــن شــرکت در مناقصــه( در پاکــت ب )اساســنامه، آگهــی تاســیس و آخریــن 
تغییــرات شــرکت،رزومه، صالحیــت پیمانــکاری، اســناد و مــدارک شــرکت در مناقصــه الزم بــه ذکــر اســت ارائــه 
یــک میلیــارد تومــان قــرارداد بــه همــراه مفاصــا حســاب رشــته راه و بانــد( و در چاکــت ج )پیشــنهاد قیمــت( بــه 

شــرح ذیــل در مــدت زمــان تعییــن شــده اقــدام نماینــد. 
شرایط اسناد و مدارک مورد نیاز مناقصه عمومی: 

- کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه تابــع آییــن نامــه معامــالت شــهرداری مــی باشــد و شــرکت در مناقصــه و دادن 
پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری در آییــن نامــه معامــالت شــهرداری مــی باشــد. 

- برگــزاری مناقصــه صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد 
مناقصــه و دریافــت اســناد پرداخــت تضمیــن در مناقصــه ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده 

ــد.  ــی باش ــر م ــکان پذی ــامانه ام ــق س ــرم از طری ــران محت ــه گ ــودن مناقص ب
- متقاضیــان مکلــف بــه رعایــت ترتیــب تهیــه، شــرایط و تســلیم پیشــنهادات مطابــق بــا آییــن نامــه معامــالت 

شــهرداری مــی باشــند. 
( و 80 درصــد تهاتــر بــا امــالک  - نحــوه پرداخــت بــه صــورت 20 درصــد نقــد )بــا احتســاب حســن انجــام کار

شــهرداری مــی باشــد. 
- تضمیــن شــرکت در مناقصــه مبلــغ 2/500/000/000 ریــال تعییــن و بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و بــا 
وجــه نقــد بــه حســاب شــهرداری اقــدام نماینــد بایــد فیــش هــای واریــزی بــه نــام خودشــان و جهــت شــرکت در 
مناقصــه عنــوان شــود و در صــورت واریــز فیــش توســط شــخص ثالــث از بازگشــایی خــودداری خواهــد شــد بــه 
حســاب جــاری 40104376111182 نــزد بانــک انصــار شــعبه گــرگان شــعبه مرکــزی گــرگان بــه نــام شــهرداری گــرگان 
بــه شــرح مــدت زمــان تعییــن شــده در متــن آگهــی مناقصــه واریــز و رســید مربوطــه در ســامانه شــده ارائــه گــردد.
- متقاضیانــی کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه را دارنــد نکلــف بــه ارائــه اســناد در پاکــت الــف )تضمیــن شــرکت 

ــکاری  ــت پیمان ــه صالحی ــرکت رزوم ــرات ش ــن تغیی ــیس و آخری ــی تاس ــنامه آگه ــت ب اساس ــه( در پاک در مناقص
اســناد و مــدارک شــرکت در مناقصــه 

الزم بــه ذکــر اســت ارائــه یــک میلیــارد تومــان قــرارداد بــه همــراه مفاصــا حســاب رشــته راه و بانــد و در پاکــت 
ج )پیشــنهاد قیمــت( در مــدت زمــان تعییــن شــده در متــن آگهــی و شــرایط اســناد و مــدارک مــورد نیــاز مناقصــه 

مــی باشــد. 
- متقاضیانــی کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه را دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت زمــان تعییــن شــده در متــن 

آگهــی بــه آدرس موضــوع مــورد مناقصــه جهــت بازدیــد مراجعــه نماینــد. 
از  بعــد  کــه  بــدون ســپرده، مشــروط و پیشــنهاداتی  نامشــخص، مخــدوش،  بــه پیشــنهاد قیمــت مبهــم،   -

اثــر داده نخواهــد شــد.  آگهــی برســد ترتیــب  انقضایمــدت مقــر ردر 
- هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

- مطابــق بــا آییــن نامــه معامــالت شــهرداری و تضمیــن بــرای معامــالت تضمیــن حســن انجــام تعهــدات حداقــل 
انعقــاد قــرارداد تعییــن، اخــذ، پرداخــت و مســتهلک  از  اولیــه پیمــان قبــل و بعــد   پنــج درصــد )5%( مبلــغ 

می گردد. 
- شــهرداری در رد یــا قبــول شــرکتهایی کــه دارای تعــداد 2 پــروژه همزمــان در حــال اجــرا در شــهرداری مــی باشــد 

مختــار اســت 
ــار و در ایــن صــورت تضمیــن شــرکت در مناقصــه  ــا تمامــی پیشــنهادات مخت ــول یــک ی ــا قب - شــهرداری در رد ی

اســترداد مــی گــردد. 
- مــدت زمــان اجــرای پــروژه 6 مــاه و اعتبــار پیشــنهاد قیمــت شــرکت کننــدگان مطابــق بــا آگهــی مناقصــه و بــرآورد 

پیوســت آن حداکثــر 7 روز پــس از موافقــت شــهردار تعییــن مــی گــردد. 
اندیشــه  ســالن  محــل  در   14:30 ســاعت  راس   1400/12/10 مــورخ  یکشــنبه  روز  مناقصــه  اســناد  پاکــت   -

گــردد.  مــی  بازگشــایی  گــرگان  شــهرداری 
قرائــت  و  بازگشــایی  تاریــخ  از  مناقصــه  برنــده  تشــخیص  و  پیشــنهادات  بررســی  بــرای  الزم  زمــان  مــدت   -
پیشــنهادها حداکــر ظــرف مــدت 7 روز بــه اســتثنای ایــام تعطیــل تعییــن و پــس از موافقــت شــهردار حداکثــر 

ظــرف مــدت 5 روز بــه اســتثنای ایــام تعطیــل بــه برنــده مناقصــه ابــالغ مــی گــردد. 
- چنانچــه برنــدگان اول و دوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب اولویــت در 
مــدت زمــان تعییــن شــده در مــاده 20 آییــن نامــه معامــالت شــهرداری )14 روز بــه اســتثنای ایــام تعطیــل( بــه 

نفــع شــهرداری ضبــط و مناقصــه تجدیــد مــی گــردد. 
تلفن تماس: 01732240752

شناسه آگهی 1274674
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سیاست 2

دیدار رهبران روسیه و فرانسه 
در کاخ کرملین در مسکو/ 

سرباز آمریکایی در حال خبرگزاری فرانسه
خواندن جزوه کوتاه 
آشنایی با زبان روسی 
پیش از اعزام به شرق 
اروپا/ رویترز

گزارش تصویری

آراء«؛ وعده بالتکلیف مانده مجلس انقالبی »شفافیت 

آزمون جدید برای قالیباف!
هنوز سرنوشت طرح شفافیت آرا توسط 
نمایندگان مجلس مشخص نشده است 
که احمد امیرآبــادی فراهانی، نماینده 
مردم قم از تدوین طرح جامعه شفافیت 

سه قوه خبر داده است.
 شــفافیت آرا، که از شعارهای انتخاباتی 
مهم اصولگرایان در ایام انتخابات بود، بعد 
از راه یافتن برخی از حامیان این شــعار 
به پارلمان تبدیل به یک طرح شــد اما 
در مراحــل بعدی با اما و اگرهای زیادی 
روبرو شــد، آنچنان که این طرح در ۱5 
بهمن ماه سال گذشته با دست رد خانه 
ملتی رو به رو شد و کلیات آن رأی نیاورد.

مــاه هــا از آن روز می گذرد و این طرح 
همچنان در نوبت ورود به صحن اســت، 
طرحی که گفته می شود به نسبت طرح 
اولیه تغییرات بیشــتری دارد و وسعت و 
شــفافیت طرح اول در طرح اصالح شده 

چندان به چشم نمی خورد.

نامه نمایندگان به قالیباف
بالتکلیف بودن این طرح سرانجام برخی 
نماینــدگان را مجاب کرد که در نامه ای 
به رئیس مجلس خواستار تعیین تکلیف 
این طرح شوند. از همین رو چند روز قبل 
برخی از نمایندگان مجلس دست به قلم 
شــده و در نامه ای خطــاب به قالیباف 
خواســتار تسریع در روند تصویب علنی 

طرح شفافیت آرای نمایندگان شدند.
در نامه بهارستانی ها آمده است: » کلیات 
طرح شفافیت آرا به صورت دوشوری به 
رای گذاشــته شود و رای گیری برای آن 
طبق درخواست تقدیمی گذشته جمعی 
از نمایندگان به صورت علنی و شــفاف 
انجــام پذیرد. تا قبل از رای گیری طرح، 
از همین تاریخ بخشهایی از مفاد گزارش 
نهایی تقدیم شــده طــرح که به حقوق 
فردی نمایندگان مربوط اســت، از جمله 
اعالم شــفاف وضعیت آرای نماینده در 
هر جلســه علنی، درباره امضا کنندگان 
این نامه به صورت داوطلبانه اجرا شــود. 
هیات رئیســه مجلس نیز بخش مربوط 
بــه خود در متــن گزارش نهایی طرح را 
در اولین جلســه اش به تصویب رسانده 

و اجرا نماید.«
نامــه نمایندگان به قالیبــاف درحالی 
نوشــته شده اســت که رئیس مجلس 
خود از موافقان طرح شــفافیت آرا است، 
چناچــه کــه در بخش دیگری هم از این 
نامه اســت:» طرح موسوم به "شفافیت 
آرای نمایندگان" از نخستین طرحهای 
تقدیمــی نمایندگان مجلس یازدهم به 
هیات رئیسه بود و جنابعالی نیز با اعتقاد 
به ضرورت آن، تصمیم به امضای طرح به 
عنــوان نفر اول گرفتید و عمال به عنوان 
طراح اصلی این طرح شــناخته شــدید. 
خوشــبختانه گزارش نهایی کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس، با کارشناســی 
دقیق، تمامی جوانب موضوع را با پرهیز 
از غلتیدن به دام افراط و تفریط مالحظه 

کرده است.«

اما در همین روزها که برخی نمایندگان 
به دنبال روشــن شــدن سرنوشت طرح 
شــفافیت آرا در پارلمان هستند، احمد 
امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در 
گفتگو با ایرنا خبر از تدوین طرح جامعه 
شــفافیت داد. بنابر گفته او، طرح جامع 
شــفافیت ســه قوه  فقط موجب شفاف 
شــدن روند قانون گذاری و نظارت می 
شــود، لذا به دنبال تدوین طرحی جامع 
برای ایجاد شــفافیت در قوای مجریه و 
مقننه هستیم.این طرح شامل شفافیت 
اموال مسئوالن، شفافیت مذاکرات دولت 
و قوه قضائیه و شفافیت آرای نمایندگان 
می شــود. برخی براین اعتقدند که طرح 
جدید بیشــتر برای کنارگذاشتن طرح 
شــفافیت آرای نمایندگان تدوین شده 

است.
چناچه روزنامه شــرق، با اشاره به قانون 
ثبت اموال توســط مسئوالن می نویسد 
کــه » دارایی و اموال مســئوالن نه  تنها 
در مجلس قانون گذاری شده بلکه حتی 
ســامانه ثبت دارایی مسئوالن به همراه 
همســر و فرزندان و حتی همســر دوم 
»دائم یا موقت« هم راه اندازی شده است. 
قانون ثبت دارایی های مقامات مسئول و 
کارگزاران جمهوری اســالمی ایران یک 
روند بســیار طوالنی طی کرد و از ســال 
۹۱ کــه در مجلس تصویب شــد، هفت 
ســال طول کشــید تا این قانون تکمیل 
و آیین نامــه اجرائی آن نوشــته شــود. 
همچنین این قانون بیش از سه سال در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام معطل 
بود و بعد هم نوشتن آیین نامه اجرائی آن 
در قوه قضائیه به طول انجامید که اواخر 
بهار ۹۸ این آیین نامه ابالغ شد. هرچند 
درنهایت هم ضمانت اجرای دقیقی برای 

آن در نظر گرفته نشد.«

انتقادات از مجلس باال گرفت!
عــدم رســیدگی به طرح شــفافیت آرا 
در طول این یک ســال گذشــته باعث 
روانه شــدن انتقاداتی به سوی پارلمان 
نشــین ها شــد. انتقاداتی که برخی از 
آنان از ســوی همراهــان و هم جناحی 
های خود نمایندگان مطرح شــد. مانند 
محمدجواد جمالی  نوبندگانی، نماینده 
ســابق مجلس که با یادآوری شعارهای 
انتخاباتــی نمایندگان فعلی در مجلس، 
گفت:» مجلسی ها پیش از انتخابات شعار 
»شفافیت آرا« را مطرح می کردند اما در 
عمل شــاهد هستیم که پس از یک سال 
و نیم هیچ اقدامی برای تصویب این قانون 
انجام نداده اند و حتی برای عدم تصویب 
آن از اســتدالل نمایندگان پارلمان دهم 

نیز استفاده می کنند.« 
محمدرضا خباز، فعال سیاســی اصالح 
طلــب نیز می گوید:» برخی نمایندگان 
نمی خواهنــد مــردم از همــه آنچه در 
مجلــس می گذرد مطلع باشــند. اینها 
می خواهنــد اگر در جایی رأی منفی به 
طرحی دادند، فردا از سوی مردم مؤاخذه 
نشوند. نمایندگان مجلس نمی خواهند 
مســئولیت رأی خود را برعهده بگیرند. 
در مســائل اجرایــی وقتی مدیر اجرایی 
بخشنامه ای صادر می کند دیگر نمی تواند 
 از آن شانه خالی کند و باید عواقب آن را

 بپذیرد.«
رســول خضری، نماینــده ادوار مجلس 
شورای اسالمی  نیز با بیان اینکه نمایندگان 
در گفتار موافق طرح هستند اما در رفتار 
خروجی دیگری دیده می شــود، گفت:» 
همین شــفاف نبودن دلیل قاطعی برای 
تصویب نشدن طرح است. چون نماینده 
می گوید موافق شفافیت است، اما به آن 

رأی منفــی می دهد. این خود نشــان از 
عدم جسارت افراد و دلیلی برای منفعل 
ماندن طرح است. نماینده در ابتدای ورود 
به مجلس سوگندنامه یاد می کند که در 
نهایت سالمت، صداقت و در چهارچوب 
نظــام برای منافع موکالنش گام بردارد. 
نمایندگان باید در نظر داشته باشند که 

موکل  ملت هستند نه وکیل دولت.«

نمایندگان چه می گویند؟
با این حال، هرجا که میکروفنی باشــد، 
وکیل المله ها گریزی به طرح شفافیت 
می زدند و در راســتای موافقت خود با 
آن ســخن می گویند. جواد نیک بین، 
نماینده مردم کاشمر، مهم ترین عنصر 
موفقیت مجلس، دولت و قوه قضائیه و 
حتی ایران را شفافیت دانست و به ایسنا 
گفته است؛ » اگر بخواهیم جلوی رانت 
و برخی از نابسامانی ها را بگیریم نیاز به 
شــفافیت در عرصه های مختلف داریم. 
متأســفانه برخی از نمایندگان به  عمد 
و بــه  منظور اســتفاده بهتر از رانت ها، 
مخالف تصویب طرح شفافیت هستند. 
وقتی شفافیت باشد، همه می بینند که 
دقیقا در حال انجام چه کاری هستیم. 
برخی هم هســتند که عالمانه با طرح 
شــفافیت مخالفت می کنند، این افراد 
می گوینــد شــفافیت فقط در برخی از 

آراء باید باشد.«
معین الدین ســعیدی، شــفافیت آرای 
نماینــدگان را مطالبــه بحقی می داند و 
معتقد است، در بسیاری از پارلمان های 
جهان شــفافیت آرای نمایندگان وجود 
دارد. عالوه بر شفافیت آرا، باید شفافیت 
امــوال هم پیگیری شــود تا منابع مالی 
مســووالن مشخص شود. طرح شفافیت 
نباید محدود به مجلس شــود. در بحث 

شفافیت برخی مالحظات هم وجود دارد 
و نماینده مردم باید چنین شــجاعتی را 
داشته باشد که اگر موضوعی را به صالح 
جامعــه دیــد و لو اینکه قضاوت مقطعی 
مردم نســبت به او منفی شود، مصلحت 
جامعه را مقدم بر قضاوت مقطعی مردم 

بداند.
محمد حســین حســین زاده بحرینی، 
رئیــس کمیســیون آیین نامــه داخلی 
مجلــس هم در پاســخ به اینکه »برخی 
نمایندگان از فشــار یکجانبه به مجلس 
برای شفافیت ناراحت هستند و معتقدند 
که ســایر نهادها و دستگاه ها باید شفاف 
باشند یا مثال میزان امکانات و اختیارات 
یــک نماینده را بــا وزرا و معاونین وزرا 
مقایســه می کنند و نگرانند که چرا فقط 
مجلس قرار اســت شفاف شود؟ شما چه 
نظــری در ایــن زمینه دارید؟«، گفت:» 
ببینید ما تنها کشــوری نیســتیم که به 
این حوزه ورود کرده ایم، شــفافیت برای 
دیگران هم دغدغه بوده اســت اما شاید 
در برخــی حوزه ها مثل حوزه های صرفاً 
اجرایی ضرورتی نداشــته باشد که کامال 
شــفاف شود؛ در مقابل من شورای شهر 
را ماننــد مجلس می دانم یا درخصوص 
دولت، خب چه اشکالی دارد که مسائلی 
کــه در هیات دولت مطرح می شــود و 
غیرمحرمانــه اســت را مردم بدانند؟ اما 
نهادی مانند شــورای عالی امنیت ملی، 
اصال جنس این نهاد به گونه ای است که 
نباید مباحث و موضوعات آن علنی شود 
چون در آنجا ما با دشمن مواجه هستیم 
و امنیت ملی کشــور اقتضاء می کند که 
موضوعــات با یــک طبقه بندی خاصی 
علنی شــود. بنابراین مــن فکر می کنم 
ایــن صحبت که »بــه صورت کلی همه 
جا شــفاف شــود«، منطق دقیقی ندارد 
امــا اینکه حتما غیر از مجلس نهادهای 
دیگری را هم می شــود شفاف کرد کامال 

موافقم و شکی در این ندارم.«
طرح شفافیت به صحن مجلس می رسد؟

هیــات رئیســه موظــف اســت طرح و 
الیحــه ای را که 50 نفــر از نمایندگان 
بــرای آن درخواســت فوریت داشــته 
باشــند را طبق آیین نامه در دستور کار 
قرار دهد، برهمین اســاس درخواســت 
جدیــد نماینــدگان از رئیــس مجلس 
بایــد بررســی طرح شــفافیت آرا را در 
 همین مســیر قرار دهد و طرح به صحن 

علنی بیاید.
نماینــدگان موافق این طرح در نامه ای 
که رســانه ای کرده اند، با عنوان کردن 
نام قالیباف به عنوان اولین امضا کننده و 
موافق اصلی شفافیت آراء تالش کرده اند 
او را همراه خود برای به سرانجام رسیدن 

این طرح معرفی کنند.
بایــد دید آیا سرنوشــت شــفافیت آرا 
نماینــدگان مجلس در ســال دوم عمر 
مجلس به سرانجام می رسد یا نمایندگان 
سال ۱۴00 را هم بدون شفافیت به پایان 

خواهند رساند.

خبر ویژه

فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه آمریکا امروز از جایی ضربه می خورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است،فرمودند: 
رئیس جمهور فعلی و سابق دست به دست هم دادند که تتمه ی آبروی آمریکا را ببرند.

 در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی )ره( و در روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان و کارکنان 
نیروی هوایی ارتش امروز )سه شنبه( با حضرت آیت   اهلل خامنه ای دیدار کردند.

این دیدار با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به صورت حضوری و با تعداد حاضران کمتر از حد معمول در حسینیه 
امام خمینی )ره( برگزار شد.

مهمترین محورهای سخنان ایشان در این دیدار بدین شرح است:
- رهبر انقالب در ابتدای دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش: من مقیدم به شیوه نامه هایی که پزشکان 
اعالم می کنند. بنده تقید دارم، یعنی وظیفه میدانم برای خودم که آنها را عمل کنم و عمل می کنم. اصرار روی ماسک 

دارم و این نوبت سوم تزریق این واکسن را هم من انجام دادم.
- توصیه می کنم به مردم عزیزمان که به هر حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنند و گوش کنند. آنچه 

که آنها صالح می دانند و الزم می دانند انجام بدهند.
- آن روز )۱۹ بهمن 5۷( آن جوان های افسر و درجه دار و عمدتاً همافرانی که در آن دیدار عجیب با امام شرکت کردند 

و بیعت کردند، این بیعت، بیعت با شخص نبود. این بیعت، بیعت با هدف ها بود. بیعت با آرمان ها بود. بیعت با آن جهاد 
مقدسی بود که امام فرمانده مقتدر آن جهاد بود.

- هر کس در هر دوره ای که در مسیر آن آرمانها حرکت کند، در واقع در این حرکت سهیم و شریک است. بنابراین شما 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی هم جزو کسانی هستید که از افتخارات نوزدهم بهمن بهره مندید. حرکت آن روز 
نیروی هوایی ضربه ی آخری بود که بر پیکر پوسیده ی رژیم پهلوی وارد شد و خیمه ی منحوس رژیم پهلوی را نابود کرد.

- هر جایی که نیروی حق در مقابل کفر وارد میدان بشــود، دشــمن با همه ی جالل و جبروت ظاهری که باطن و مغز 
ندارد در محاسباتش اشتباه می کند؛ همیشه همین جور است.

- آمریکا امروز از جایی ضربه می خورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است. امروز دو رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور 
قبلی و رئیس جمهور فعلی دست به دست هم دادند که تتمه ی آبروی آمریکا را ببرند و دارند می برند.

- جبهه ی دشــمن امروز دســت زده به یک تهاجم ترکیبی، تهاجم دشــمن یک تهاجم ترکیبی اســت؛ یعنی جنبه ی 
اقتصادی در آن هســت، جنبه ی سیاســی در آن هســت، جنبه ی امنیتی در آن هست، جنبه ی رسانه ای در آن هست، 
جنبه ی دیپلماسی در آن هست. از همه جهت یک حمله ی ترکیبی دسته جمعی را شروع کردند، ما هم در مقابل بایستی 

حرکتمان حرکت ترکیبی باشد. از همه جهت بایستی تالش کنیم.

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نهاجا:

که هرگز آن را محاسبه نکرده است آمریکا امروز از جایی ضربه می خورد 

نشست خبری

ادامه از صفحه اول

 ضرورت عقالنیت
 در رفتار ابوظبی و ریاض

دیپلمات های ارشــد امارات با ارسال پیام های مختلف 
بــرای انصاراهلل گفته انــد که در صورت توقف حمالت 
انصــاراهلل، نیروهای اماراتی به صــورت »تدریجی« از 
یمن خارج خواهند شــد. »خروج فوری و بدون پیش 
شرط امارات از عرصه جنگ علیه یمن« مطالبه جدی 
مجاهدان یمنی اســت. گزارش روزنامه »االخبار« نیز 
حاکی از این اســت که ولیعهد سعودی از آمریکایی ها 
خواسته است برای »خروج عزتمندانه ریاض از یمن«  
تالش کند. در این گزارش آمده که تیموتی لیندرکینگ، 
نماینده آمریکا در امور یمن در جریان سفر خود به ریاض، 
احساس کرده که طرف سعودی اراده جدی برای پایان 

دادن به جنگ یمن دارد.
تبعات اقتصادی حمالت موشکی مقاومت یمن به دوبی 
و ابوظبی در کنار بحران اوکراین، نگرانی  اروپا را در مورد 
افزایش رو به تزاید قیمت نفت و اختالل در عرضه نفت 
تقویت کرده و تحرکات دیپلماتیک در اروپا برای برون 

رفت از این وضعیت را افزایش داده است.
امروز ارتش یمن به طور قابل توجهی باتجربه تر و مجهزتر 
و پرقدرت تر از گذشــته شــده  و با اطالع از ضعف های 
ساختاری عربستان و امارات می تواند اهداف خود را در 
داخل و خارج از یمن محقق ســازد. از ســوی دیگر اگر 
ریاض و ابوظبی بر اشتباهات قبلی خود پافشاری کرده 
و خطاهای محاسباتی را ادامه دهند، باید در آینده شاهد 
یک شکست همراه با ویرانی نقاط مهم کشورشان باشند. 
آنها باید عاقل باشند و بدانند که دوران تهاجم و اشغال 
سرزمین ها خاتمه یافته و خالصی از باتالق یمن جز با 
خاتمه تجاوز و سپردن امور به مردم این کشور، ممکن 

نخواهد شد.  
منبع: خبرآنالین

سخنگوی دولت در نشست خبری:

کرات  در اوج مذا
با ثبات نرخ ارز روبه رو هستیم

سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه ریزی طرح پیشرانان 
اقتصادی، به حل مشکل تورم و بهبود سرمایه گذاری 
مولد منجر می شود، گفت: این امر نشان دهنده رویکرد 
دولت در خنثی سازی تحریم و توجه به ظرفیت های 
داخلی است. علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست 
خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه همانگونه که اعالم 
شد مطابق مصوبه بورس، توزیع سود سهام عدالت برای 
ســهامداران تا پایان امسال یعنی قبل از پایان اسفند 
را خواهیم داشت، اظهار کرد: سود سهام عدالت بیش 
از ۲.5 برابر بیشــترین میزان ســودی است که تا حاال 
پرداخت شــده اســت. هر سهامدار سود 5۳0 تا 550 
هزار تومان دریافت می کند و برای دارندگان سهام یک 
میلیــون تومانــی این رقم یک میلیون تومان برای هر 
یک نفر می شود. وی با تاکید بر اینکه این اقدامات در 
راستای هدف گذاری دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی 
است، گفت: اینها بخشی از اقدامات دولت برای سرمایه 
گذاری مولد است که به ۱500 هزار میلیارد تومان در 
ســال آینده می رســد.  این پروژه ها ۲۱ هزار شــغل و 
۶۴ هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد می کنند.

ح پیشرانان اقتصادی بزرگترین  طر
سرمایه گذاری تاریخ اقتصاد ایران است

بهادری جهرمی با یادآوری اینکه محوریت فعالیت ها در 
دولت مردمی، مردم هستند و دولت تسهیل گر، حامی و 
نظارت کننده امور خواهد بود، ادامه داد: طرح پیشرانان 
اقتصادی بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ اقتصاد ایران 
است. این پروژه ها برای همان مجموعه اقتصادی اجرا 
کننده، مولد و سودآور و تکمیل کننده زنجیره فعالیت 
آنها خواهند بود و از منظر ملی دارای اولویت و منفعت 

برای عموم نیز هستند.
سخنگوی دولت ادامه داد: در حال حاضر برنج خارجی 
از ۱۲ تــا ۲0 هــزار تومان و برنج ایرانی حدود ۴0 هزار 
تومان در ســامانه هوشــمند موجود است. بقیه هم با 
واردات از ســوی جهاد کشــاورزی کنترل می شــود. 
مصرف کنندگان نیز در مقابله با سوداگران همراهی 

الزم را داشته باشند.
بهادری جهرمی در پاســخ به پرسشــی درباره انتشار 
برخی اخبار در زمینه رفع برخی تحریم ها از ســوی 
آمریکا، تصریح کرد: هیچ تغییری در سیاســت ایران 
ایجاد نشــده اســت. توافق موقت اساسا در دستور کار 
نیســت و اقدامات نمایشی نقشی در پیشبرد نخواهد 
داشت. توافق خوب با تضمین کافی، مالک عمل دولت 

در مذاکرات است.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره حذف یارانه دهک 
هــای پردرآمد تأکید کرد: حذف یارانه دهک های پر 
درآمد متاثر از نظام توزیع یارانه اســت. مســتمر باید 
دهک بندی خانوارها بروز رسانی شود. در بخش توزیع 
یارانــه غیرنقدی هم جز معایب این نظام توزیع یارانه 
است. معموال در این شرایط پرمصرف ها یارانه بیشتری 
مصرف می کنند. منتظر تصمیم مجلس در این زمینه 

هستیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه اظهارت 
برخی نسبت به گره زدن اقتصاد مردم به مذاکره از سوی 
دولت، تاکید کرد: نمیدانم چرا برخی مســتمر اصرار 
دارند همه چیز را به خارج از کشور ارتباط دهند. دولت 
ایالت متحده بیش از یکســال است تغییر کرده است. 
دولت گذشته هشت ماه پایانی خود را در دولت جدید 
آمریکا گذراند. اما شرایط فروش نفت و درآمدهای ارزی 
را دیدیم.وی با تاکید بر اینکه اظهر من الشمس است 
که دولت اقتصاد را به مذاکرات گره نزده است، تصریح 
کرد: در اوج مذاکرات با ثبات نرخ ارز رو به رو هستیم 

و دولت با جدیت در حال تامین حقوق مردم است.

امیرعبداللهیان در نشست غیرعلنی مجلس:

کرات را با رعایت خطوط قرمز  مذا
پیش می بریم

وزیر امورخارجه در نشســت غیرعلنی مجلس عنوان 
کــرد که ما با رعایــت خطوط قرمز مذاکرات را پیش 
می بریــم و بــه دنبال یک توافــق عزتمندانه و موفق 

هستیم.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر خارجه در نشســت 
غیرعلنــی دیروز مجلس گــزارش مفصلی را از روند 

مذاکرات هسته ای به نمایندگان ارائه کرد.
 نماینــده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی 
ضمــن اعالم این خبرگفــت: وزیر امورخارجه در این 
نشست اظهار داشت که ما مذاکرات را در چهارچوب 
تعیین شده و با رعایت خطوط قرمز پیش می بریم و به 

دنبال یک توافق عزتمندانه و موفق هستیم.
علیرضا بیگی افزود: جدا از اینکه برجام توافق خوبی بوده 
یا خیر، ما مذاکرات را در چارچوب برجام پیش می بریم 
و حال که ما تعهداتمان در برجام را اجرا کرده ایم، به 

دنبال کسب منافع مان از این توافق هستیم.
ایــن نماینده مجلس گفت: آقــای امیرعبداللهیان 
همچنین خاطرنشان کرد که گرچه سیاست جمهوری 
اسالمی حرکت در مسیر بی اثر کردن تحریم هاست، اما 
ما با درک این موضوع و برای بهره مندی از حقوق مان 
در برجام، لغو تحریم ها را در مذاکرات دنبال می کنیم.

وی ادامــه داد: وزیر امورخارجه اظهار داشــت که در 
مذاکرات طرف مقابل به دنبال تسلیم کردن جمهوری 
اسالمی ایران است و در بحث لغو تحریم ها، اروپایی ها 
به ما می گویند که این موضوع مشکل شماست، بروید 

و با آمریکایی ها مشکل تان را حل کنید.

تهدید جمهوریخواهان: 

توافق با ایران را بی اثر می کنیم
کروز و دیگر سناتور ها به بایدن گفتند از اجرای هرگونه 
توافــق جدید، در صورتی که او به تعهدات قانونی اش 
عمل نکند که هدف نظار کنگره بر بازبینی وتغییرات 
در توافق هســته ای را در بر دارند، با جدیت ممانعت 

خواهد شد.
گروهی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا در نامه ای به 
رئیس جمهور این کشور هشدار دادند از اجرایی شدن 
هر گونه توافق با ایران، در صورتی که به تایید کنگره 

نرسد، ممانعت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروهی متشکل از ۳۳ 
ســناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا روز دوشنبه به 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار دادند، مادامی 
که دولت او به کنگره اجازه بررسی و رای گیری درباره 
مفاد هر گونه توافق هسته ای جدید با ایران را ندهد، 
تالش خواهند کرد مانع اجرایی شدن این توافق شوند.
این گروه به رهبری تد کروز که از مخالفان دیرینه توافق 
هسته ای بوده است، در نامه ای به بایدن گفتند، برای 
اطمینان یافتن از این که دولت او با انجام دادن هر گونه 
توافق با ایران به قوانین آمریکا پایبند اســت، »طیف 

کاملی از گزینه ها و اهرم های فشار در دسترسند.«
کروز و دیگر سناتور ها به بایدن گفتند از اجرای هرگونه 
توافــق جدید، در صورتی که او به تعهدات قانونی اش 
عمل نکند که هدف نظار کنگره بر بازبینی وتغییرات 
در توافق هســته ای را در بر دارند، با جدیت ممانعت 

خواهد شد.
آن هــا هیــچ جزئیاتی درباره برنامه هایشــان ارائه 

نکردند.
این ســناتور های آمریکایی همچنین اشاره کردند، 
توافق هسته ای با ایران اهمیت زیادی برای امنیت 
ملی آمریکا دارد که قطعا باید پیمانی باشد که شامل 

صالحدید و رضایت دو سوم اعضای کنگره است.
قانون گــذاران آمریکایی با ایــن پیش بینی که در 
رقابت انتخابات ریاســت جمهوری بعدی در ســال 
۲0۲۴، جمهوری خواهــان پیــروز خواهند شــد، 
افزودنــد، هر توافقی که به تصویب ســنای آمریکا 
نرســد، »احتماال در روز های اول دولت بعدی پاره 

خواهد شد.«
عــالوه بر این، آن ها اشــاره کردند طبق قانونی که 
در ســال ۲0۱5 و پیش از به ســرانجام رســیدن 
توافق هســته ای تصویب شد، هر توافق جدیدی در 
زمینه برنامه هســته ای ایران باید برای بازبینی ۶0 
روزه به کنگره انتقال داده شــود که در آن کنگره 
 می تواند با مصوبه ای مشــترک مانع اجرایی شــدن 

توافق شود.
پوتین:

 مواضع روسیه و فرانسه
در مورد برجام  به هم نزدیک است

رئیس جمهور روســیه بر نزدیکی مواضع کشورش و 
فرانسه در مورد برجام تاکید کرد.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از گفتگو با 
امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود گفت که مواضع 
آن ها در مورد وضعیت پیرامون توافق هسته ای ایران 

بسیار نزدیک است.
وی افــزود: مــا در مورد وضعیــت پیرامون توافق 
هسته ای ایران و احیای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( که در سال ۲0۱5 به تصویب رسید، گفتگو 
کردیــم. ما این عقیده را داریم که ادامه تالش های 
دیپلماتیک و تشــویق راه حل های سازش، به نفع 
حفظ این سند بزرگ ضروری است. توافق کردیم 
که مواضع مان در این مورد بسیار نزدیک است یا به 

قول دیپلمات ها منطبق است.

یادداشت

اخبار کوتاه
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قیمت میوه ارزان نمی شود

تورم را در هسته مرکزی میدان 
اصلی تره بار پیدا کنید

 ایــن روز هــا با باال گرفتــن تب بیماری 
ســرماخوردگی و اُمیکــرون قیمت میوه 
و صیفــی بــه اندازه افزایش پیدا کرده که 
خانوارهــا دیگر توان خرید ابتدایی ترین 
و ســاده ترین میوه و ســبزی را از دست 

داده اند.
هر روز بر بار گرانی کاال و محصوالت مورد نیاز 
شهروندان افزوده می شود و بازگشت قیمت 
ها به پایین انکار می شود. نرخ های متفاوت 
و غیر واقعی میوه در ســطح شــهر به قدرت 
خرید مردم پایتخت نشــین نمی رسد و هر 
یــک از میوه های فصل یکی پس از دیگری 

از سبد خانوارها برچیده و کم می شود.
گویــا دولت دغدغه های مهمتری نســبت 
به معیشــت و ســالمت مردم دارد. انگار که 
هیچ تورمی در بازار میوه نیســت و خانوارها 

مشکلی در تأمین آن ندارند.
در همین رابطه اسداهلل کارگررئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی تهران گرفت: هر 
ســاله با ورود ســامانه سرما به کشور حمل 
محصــوالت کشــاورزی از زمین تا میادین 
توزیع بســیار ســخت تر و در شرایطی ُکند 

تر می شود.
به گفته کارگر؛ در اطراف تهران کشت سبزی 
و صیفی در فصل تابســتان می تواند بخش 
زیادی از نیاز مصرف داخل شهر را تأمین کند 
اما در فصل زمســتان تأمین میوه و ســبزی 
مورد نیاز تهران، از شهر های جنوبی کشور 

وارد شهر می شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
تهران گفت: همانطور که اشــاره شد برخی 
از راه های به دلیل بارش مســدود و یا تردد 
در آن بــا ُکنــدی انجام مــی گیرد و همین 
موضوع باعث تأخیر رســیدن میوه و سبزی 

و صیفی به بازار توزیع می شود.
این فعال صنفی یادآور شــد: امسال فراوانی 
بار یکی از موثر ترین عامل برای توزیع کافی 
میوه در بازار اســت.از این رو دغدغه تأمین 
میوه برای فروشــندگان و حتی خریداران 

میوه وجود ندارد.
وی تصریــح داشــت: موضــوع دیگر، عدم 
برگزاری مهمانی ها و دور همی ها به دلیل 
ادامه شــرایط شــیوع کرونا در کشور باعث 
شــده که هیچ کمبودی در بازار توزیع میوه 

وجود نداشته باشد.
کارگر به گرانی نرخ میوه اشاره کرد و گفت: 
تورم در بخش میوه و تره بار انکار نمی شود. 
مردم به عنوان مصرف کننده از هر میوه یکی 
دو کیلو خریداری می کند و فروشنده میوه 
هم به عنوان حلقه دیگری در زنجیره مصرف 
کننــده باید از میــدان اصلی میوه و تره بار 
محصــوالت مــورد نیاز واحد صنفی خود را 

خریداری کند.
وی تصریح داشــت: این موضوع نشــان می 
دهــد مردم به عنوان مصرف کننده نهایی و 
خریدار ُخرد از یک سو و فروشنده واحدهای 
صنفی میوه و تره بار سطح شهرو خریدار کلی 
از سوی دیگر هر دو از یک مرکزی به عنوان 

مرکز ثقل مجبور به تهیه میوه هستند. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
تهران ادامه داد: تورم در میدان اصلی توزیع 
میــوه و تره بار گریبان هر دو قشــر مصرف 
کننــده ُخــرد و کل را گرفته و هیچ مرجعی 
مسئول رسیدگی به این گرانی در این میدان 

نیست.
بــه گفته کارگر؛ دلیل گرانی و تورم بیش از 
انتظار قیمــت میوه در میدان مرکزی تنها 
با عنوان عرضه و تقاضا توجیه می شــود. اما 
تعریف درستی از عرضه و تقاضا نشده و فقط 
هــرج و مرج قیمتی در میدان اصلی میوه و 
تره بار جوابگوی دلیل گرانی ها شده است.

وی گفــت: تفاوت نــرخ میوه در واحدهای 
صنفی سطح شهر هم یکی دیگر از مشکالتی 
است که به دنبال هرج و مرج قیمت در میدان 

اصلی به وجود آمده است.
کارگــر ادامــه داد: زمانی که بنکدار و توزیع 
کننــده میوه در میدان اصلی هر ســاعت با 
توجــه به وضعیت اقتصــادی خود اقدام به 
تعییــن قیمت میوه کند و در نهایت به طور 
خود سرانه نرخ هر کیلو میوه را بدون نظارت 
و کنترل، تعیین و به خریدار ُخرد که همان 
واحد صنفی میوه فروش ســطح شــهر می 
باشــد می فروشد، نمی توان انتظار کاهش 

قیمت میوه را داشت.
وی تصریح داشــت: تقویت زیر ســاخت و 
جلوگیری از تشــدید تورم در میدان اصلی 
میوه و تره بار در مدت زمانی هرچند طوالنی 
مــی تواند وضعیــت قیمت گذاری میوه در 

سطح شهر را به تعادل نسبی برساند.
کارگر تأکید داشــت: مردم قید خرید میوه 
را تــا حــدودی زده اند. چراکه دخل و خرج 
مردم با قیمت ها جور نیست . اگر در خصوص 
ثبات بخشــی به وضعیت میدان اصلی میوه 
سیاستی اجرا نشــود،انتظار کاهش قیمت 
میوه فقط در ســطح شــهر یک رویا باقی 

خواهد ماند.

گزارش

سلطان برنج کیست؟

 یک گونی 10 کیلویی برنج 
 مرغوب ایرانی

یک میلیون تومان
 »یــک گونــی ۱0 کیلویــی برنــج مرغوب 
ایرانــی، یک میلیون تومــان«؛ این را یکی از 
فروشــندگان برنــج می گوید. این عدد یعنی 
بــرای هر کیلو برنج مرغــوب ایرانی باید ۳۷ 
دالر هزینــه کرد. اگرچه این عدد در گزارش 
مرکز آمار ایران دیده نمی شــود، اما نگاهی به 
گزارش اخیر این نهاد آماری به خوبی از گرانی 

عجیب برنج روایت می کند.

برنج خارجی نیم دالری، ۳۰هزار تومان 
هم نیست

شرایط بازار برنج به جدی متالطم است که این 
روزهــا صدای نمایندگان مجلس هم در آمده 
اســت. نایب رییس دوم کمیسیون کشاورزی 
مجلس در واکنش به گرانی مجدد برنج گفته 
برنج خارجی به قمیت نیم دالر خریداری و به 
بازار عرضه می شود، اما در بازار برنج خارجی 

۳0 هزار تومانی هم پیدا نمی شود.
علیرضا عباسی عنوان کرده؛: افزایش قیمتی 
که از شهریور ماه تا امروز در بازار برنج وجود 
داشــته، به جیب کشاورز نرفته، چراکه اصال 
کشاورز کشتی نکرده است که افزایش قیمت 
داشــته باشد. تنها دالالن هستند که در بازار 

سوداگری می کنند.
وی، مســوول اصلی گرانی غیرمنطقی برنج را 
وزارت جهاد کشاورزی دانسته و متذکر شده 
اســت؛ وزارت جهادکشاورزی توان مدیریت 
بــازار را نــدارد و در زمینه نظارت بر قیمت ها 
کوتاهی کرده اســت. ما در مجلس پیگیر این 

موضوع هستیم.
نماینده مردم کرج در مجلس یادآور شده؛ ما 
برنج خارجی را با قیمت نیم دالر وارد کشــور 
می کنیــم. چه اتفاقــی می افتد که هم اکنون 
در بــازار نمی توان برنج خارجی ۱۳، ۱۴ هزار 
تومانــی خرید؟ حتــی برنج خارجی ۲0، ۳0 

هزار تومانی هم پیدا نمی شود.
چه کسانی قیمت برنج را تعیین می کنند؟

در ایــن میان، قاســمعلی حســنی، دبیرکل 
اتحادیــه بنکداران موادغذایی در گفت وگو با 
خبرگزاری خبرآنالین عنوان کرده؛ ظرفت 5 
ماه گذشــته فروشندگان استان های شمالی 
هستند که چندین بار افزایش قیمت داده اند 

و ما ناچاریم که از آنها بخریم.
بــه گفته وی، در حــال حاضر گروهی دالل 
و عمده فروش در اســتان های شمالی کشور 
اقدام به گران فروشــی می کنند که این مساله 

باید از سوی مسووالن دنبال شود.
او متذکر شــده در واقع تهران و شــهرهای 
دیگر چون خریدارند، تعیین کننده نرخ برنج 
نیســتند و دخالتــی در این خصوص ندارند، 
اما فروشــنده ) ســه استان شــمالی کشور( 

تعیین کننده نرخ برنج داخلی هستند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر این 
باور است که هر کاسبی در شهرهای دیگر به 
دنبال خرید محصول برنج با قیمت های کمتر 
است تا بتواند محصول بیشتری را تامین کند، 
بنابراینافزایش قیمت برنج به ضرر اســت، اما 
عده ای ســودجو به صورت غیرقانونی اقدام به 

گران فروشی می کنند.
اتحادیــه  رییــس  جعفریــان،  تقــی 
شــالیکوبی داران مازنــدران نیز از پرده از 
حضــور احتکارکننــدگان برنــج در بازار 
برداشــته و گفته »۸0 درصد برنج از دست 
تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده و در 
انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه 
آن ندارنــد و می خواهند با دپو برنج کنترل 

بازار این محصول را در دست بگیرند.
جنگ برنج اینترنتی با گران فروشی؟

حال در این شــرایط، دولت با عرضه اینترنتی 
برنــج، به جنگ با افزایش عجیب قیمت برنج 
آمده اســت. علیرضا جاوید عربشاهی، مشاور 
مدیرعامل ســازمان تعاون روســتایی اعالم 
کرده؛ توزیع برنج شــیرودی آغاز شــده است 
و تــا تنظیم بازار ایــن محصول ادامه خواهد 

داشت.
 قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران 
در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه اینترنتی 
برنج می تواند در تنظیم بازار برنج موثر باشد، 
عنــوان کــرده؛ ۱0 روز بایــد از این بگذرد تا 
متوجه شــویم اثرگــذاری آن چقدر بوده، اما 
در کل ما امیدواریم این طرح در کنترل بازار 

تاثیرگذار باشد.
وی با تاکید بر این که در شــرایطی قیمت ها 
در بــازار برنــج کاهش خواهد یافت که توزیع 
هوشــمند برنج ادامه دار باشد، تصریح کرده؛ 
اگر توزیع هوشــمند برنج به صورت ادامه دار 
باشد، در بازار تاثیرگذار باشد، اما اگر محدود 

باشد، تاثیر ندارد.
حســنی متذکر شده؛ ما امیدواریم گفته ها با 
عمل یکی باشد و دولت در جهت بهبود روند 

بازار حرکت کند.

رفع تحریم ها با بازارهای مسکن، خودرو و ارز چه می کند؟

بازار در انتظار سقوط یا سکون
 اخیراً در راســتای تســهیل مذاکره با ایران، 
آمریکا متعهد شــده است که تحریم برخی 
فعالیت های هسته ای ایران نظیر پروژه اتمی 
بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک و تحقیقات 
هسته ای را رفع می کند. این خبر از آنجا که 
نویــد رفع تحریم هــا را در پی دارد، تا حدی 
انتظارات تورمی در کشور را کاهش داده است. 
اگرچه هنوز بورس روی خوشــی به این خبر 

نشان نداده است.
طی سال های گذشته رشد تورم و نوسان در 
بازاها اوج گرفته است که بسیار متغیر اصلی 
ایــن موضوع را تحریم های آمریکا می دانند. 
حاال اما این متغیر در حال از بین رفتن است. 
موضوعی که شاید بازارها را این بار با نوسان 
منفی روبرو کند. قیمت دالر، طال و مسکن به 
عنوان پیشرانان تورم می توانند سقوط کنند؟ 
این همان سوالی است که اهالی بازار از خود 

می پرسند.
آلبرت بغزیان، اســتاد دانشگاه و کارشناس 
مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر لغو تحریم ها 
در شــرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با لغو 
برجام، درآمد های ارزی کشور به علت کاهش 
کاهش فــروش نفت و کاهش انتقال درآمد 
نفتی کاهش پیدا کرد و به تبع آن مواد اولیه 
صنایع گران شــد. از سوی دیگر ارز شروع به 
گران تر شدن کرد و تورم نیز به علت نرخ ارز 
باال افزایش یافت. در عینحال بیکاری به سمت 
وخامت و تولید به ســمت رکود پیش رفت. 
اگرچه نمی دانیم امضای برجام در دوره جدید 
با چه شرایطی خواهد بود، اما در شرایطی که 
برجام به حالت اول بازگردد، طبیعی است که 
این مولفه هایی که افزایش قیمت داشتند به 

سمت ارزان تر شدن بروند. با اینحال من فکر 
نمی کنم ارز به قیمت قبلی خود بازگردد چرا 

که دولت اراده ای بر این اساس ندارد.
او ادامــه داد: در خصوص قیمت خودرو باید 
اذعــان کرد از آنجایی که ممنوعیت واردات 
وجود دارد و خودروســاز هم به علت افزایش 
هزینه تولید قیمت خودرو را باال برد. طبیعتاً 
بعــد از امضــای برجام بایــد قیمت خودرو 
ارزان شــود، امــا لزوماً این اتفــاق نخواهد 
افتاد. اینکه خودرو ارزان شــود، به نرخ ارز و 
خواســت خودروساز باز می گردد که افزایش 
قیمت هایــش را به گردن عوامل غیربرجامی 

نیاندازد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حوزه 

مسکن نیز از آنجا که کاالی غیر قابل مبادله 
بوده است، افزایش قیمت مسکن تاکنون به 
گردن گرانی سیمان و مواد اولیه ساخت و ساز 
انداخته شده بود. پیش بینی من این است که 
با وجود اینکه این بهانه ها دیگر وجود ندارد، 
قیمت مســکن کاهش نخواهد یافت. چون 
عمالً قیمت مســکن به دســت سلطان های 

بازار مسکن است.
وی افزود: درباره وضعیت بورس در پی امضای 
برجــام نیز باید گفت، از آنجا که باید امنیتی 
برای شــرکت ها از نظر صادرات ایجاد شود و 
کاهش قیمت تمام شده محصوالتشان اتفاق 
بیفتد و برگشــت پول حاصل از صادراتشان 
تضمین شــود. از این رو خیلی از بنگاه های 

اقتصادی احتماالً دیگر در شــرایط غیرقابل 
پیش بینی نباشــند، بنابرایــن نقدینگی به 
ســمت بورس برود و آن را رونق بخشــد، اما 
این مســئله به این بستگی دارد که بازیگران 
اصلــی بورس بخواهنــد این ریزش ها را نگه 
دارند یا نه؛ بنابراین بهبود شرایط در بسیاری 
از حوزه ها به خواست دولت باز می گردد. اینکه 
آیا درآمد ارزی و پول های بلوکه شــده ای که 
بــاز می گردد و افزایش فروش نفت به بخش 
خصوصی تزریق می شود؛ اینکه می خواهیم 
نحــوه فروش ارز را در صرافی ها تغییر دهیم؛ 
تک نرخی بودن را دنبال کنیم یا نرخ دولتی 
را حفــظ کنیم یا موارد دیگر. همه این موارد 

به خواست دولت باز می گردد.

بغزیــان با اشــاره به اینکه قاعدتــاً انتظار بر 
این اســت که وقتی شرایط تحریمی سبک 
می شــود، باید رونق و ارزانی برای کشــور به 
بــار بیاورد، گفت: برخی بدهکاران بانکی نیز 
به بهانه شــرایط تحریمی بدهی هایشــان را 
نداده اند که طبعاً اگر ضعیتشان خوب شود، 

باید بدهی هایشان را پس بدهند.
او خاطرنشــان کرد: دولت در شرایطی که به 
علت کاهش درآمد نفتی دچار کسری بودجه 
شدید بود، به جای اینکه مالیت ها را جایگزین 
این کاهش کند، اقدام به افزاش پایه پولی کرده 
است؛ بنابراین االن اگر تحریم ها سبک شود، 
درآمد ارزی و دالر ها خواهد آمد و بدهی های 
بانک مرکزی را می پردازد. به این ترتیب پول 
با پشتوانه خواهد بود؛ بنابراین دیگر کسری 
بودجه ناشــی از چاپ پول نخواهیم داشت. 
چراکه ذخایر ارزی باال رفته است. این ذخایر 
اگر فروخته شود، کاهش قیمت ارز و کاهش 
قیمت تمام شده کاال ها را در پی خواهد داشت.

این کارشــناس اقتصادی در پایان بیان کرد: 
درست اســت که نقدینگی عامل تورم بوده 
است، اما خود نقدینگی معلول شرایط تحریم 
بوده است. البته من اراده ای نمی بینم که دولت 
بخواهــد قیمت ها را کنترل کند. همه این ها 
بســتگی دارد که چقدر رفع تحریم ها و آزاد 
شــدن پول های خارجی به اقتصاد بیاید و با 
قیمت پایین تر در اختیار تولیدکننده و وارد 
کننده قرار بگیرد. در واقع این امر بستگی به 
خواست سلطان های مسکن و خودرو و... دارد 
که لغو برجام منجر به ارزانی شود یا نه. به هر 
حال در شرایط یک اقتصاد سالم قاعدتاً رفع 
تحریم باید منجر به ارزانی و تورم منفی شود.  

دلیل گرانی در بازار موبایل مشخص شد؛

هزینه های متفرقه!
رئیس اتحادیــه تجهیزات مخابراتی کرج گفت: دالیل 
متعددی برای گرانی گوشی موبایل در ایران وجود دارد، 
وارد کنندگان باید ۹ درصد قیمت گوشــی را به عنوان 
مالیات به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، ۹ درصد نیز 
بابت عوارض گمرکی و هزینه های این چنینی اســت، 
دو یا سه درصد به عنوان سود در نظر گرفته می شود و 
هزینه های متفرقه باعث می شود تا یک گوشی که وارد 
کشــور می شــود حدود ۲5 یا ۳0 درصد بیشتر از قیمت 

دالری اعالم شده باشد.
 محمــد مهــدی غفوریان، رئیــس اتحادیه تجهیزات 
مخابراتــی کرج گفت: مراجعــات زیادی به اتحادیه در 
مــورد مشــکالت خرید موبایل به صــورت مجازی و از 
ســایت ها وجود دارد کــه توصیه می کنم مردم تا جای 
امکان به جای فضای مجازی از واحد های صنفی دارای 

پروانه خرید کنند که اگر به مشکلی برخورد کنند بتوانیم 
پیگیری و نظارت داشته باشیم

مردم از فضای مجازی گوشی نخرند
غفوریان اظهار کرد: در چند روز گذشته افرادی از دیوار 
موبایل خریده اند و با ایجاد مشکل رقم های باالیی ضرر 
کرده اند. در این موارد کاری از دست ما برنمی آید و فقط 
می توانند از طریق قضایی اقدام کنند؛ این موضوع توجه 

بیشتری را از سوی مردم می طلبد.
رئیــس اتحادیــه تجهیزات مخابراتی کــرج افزود: در 
ســایت ها و فضای مجازی هنوز نظارت به خوبی فضای 
واقعی نیست و مردم درباره چگونگی پیگیری مشکالت 
پــس از خریــد از این فضا ها ابهــام دارند بنابراین بهتر 
اســت از جایی خرید شــود که در صورت بروز مشــکل 

بتوان رصد کرد.

او در مورد دلیل باالتر بودن قیمت موبایل از قیمت دالری 
سایت ها گفت: دالیل متعددی برای این مورد وجود دارد. 
وارد کنندگان باید ۹ درصد قیمت گوشــی را به عنوان 
مالیات به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. ۹ درصد نیز 
بابت عوارض گمرکی و هزینه های این چنینی اســت. 
دو یا سه درصد به عنوان سود در نظر گرفته می شود و 
هزینه های متفرقه نیز باعث می شــود تا یک گوشی که 
وارد کشــور می شــود حدود ۲5 یا ۳0 درصد بیشــتر از 

قیمت دالری اعالم شده باشد.
غفوریــان در مــورد گالیه مردم از متفاوت بودن قیمت 
گوشــی های موبایل در واحد های صنفی مختلف اظهار 
کرد: در این مورد باید گفت مردم بهتر است قبل از خرید 
کاال تنها به پایین بودن قیمت در یک مغازه توجه نکنند، 
زیرا فروشندگان با شیوه های دیگری هزینه ها را از مردم 

می گیرند. ممکن است فروشنده ای یک موبایل را با سود 
پایین تر به مشتری بفروشد، اما با جذب همان مشتری، 
لوازم جانبی و نرم افزار ها را با قیمتی بفروشــد که ســود 
بیشــتری داشــته باشد؛ بنابراین مردم لوازم جانبی را از 
مغازه دیگری بخرند و از همان ابتدا به فروشنده در این 
مورد توضیح دهند. از طرفی داشــتن گارانتی و کیفیت 

مناسب را نیز مد نظر قرار دهند.
او افزود: گفتنی اســت ســود قانونی برای خرده فروشی 
تلفن همراه هفت درصد است و همه فروشندگان مکلف 
هستند گوشی را بر مبنای قیمت عمده روز با هفت درصد 
ســود بفروشــند. بیش از هفت درصد تخلف است و زیر 
هفت درصد نیز متاسفانه همانطور که گفته شد از طریق 
فروش لوازم جانبی از مشــتری اخذ می شــود که هم به 

بقیه کسبه وهم به مشتریان آسیب می زند.

وزیر اقتصاد خبر داد:
آغاز خرید الکترونیکی سفته از امروز

وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم شــدن امکان خرید ســفته به صورت 
اینترنتی و غیرحضوری از امروز و به صورت ۲۴ ساعته خبر داد. سامانه های 
کاربــردی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی امروز بــا حضور وزیر اقتصاد در 
محل این وزارتخانه به بهره برداری رســید که این ســامانه ها در بخش های 
معاونــت خزانه داری، معاونت اقتصادی و همچنین مرکز فناوری اطالعات 
وزارتخانه تهیه و به کارگیری خواهد شــد.یکی از این ســامانه ها، ســامانه 
مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه است که در راستای قانون رفع 
موانع تولید و ظرفیت انتشــار اوراق مالی اســالمی و اسناد تسویه خزانه در 
قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است.هدف این سامانه شناسایی ثبت، 
پایش، گزارشــگری بدهی ها و تســهیل تأمین مالی دولت و تسویه و تهاتر 

بدهی و مدیریت اوراق مالی است.
بر اســاس آمارها تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ســال جاری بالغ بر ۱۴۴۸ ســند به 

مبلغ ۲۷ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال اوراق و اسناد مالی تسویه شده است.
در این جلســه تاکید شــد تمام دستگاه های کشور به سامانه مرکز مدیریت 

بدهی های عمومی و روابط مالی دولت، دسترسی دارند تا بتوانند از این طریق 
اقدام کنند و دومین سامانه آغاز آزمایشی سامانه سفته و برات الکترونیکی 
است که یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم و کسب و کارها به سفته و 
برات بوده تا بتوانند خدمات غیر حضوری دریافت کنند.احسان خاندوزی 
در این مراســم با بیان اینکه امروز همزمان با ســایر اقدامات وزارت اقتصاد 
از چهار ســامانه جدید این وزارتخانه در حوزه های مختلف رونمایی شــد 
که این ســامانه ها با هدف کاربری با دســتگاه های اســتانی و ملی طراحی و 
عملیاتی شده اند.وی افزود: یکی از این سامانه ها در حوزه خزانه داری کشور 
و سامانه های دیگر در حوزه رصد بدهی های دولت و اوراق دولتی بوده و به 
دولــت ایــن جازه را می دهد که صفر تا صد بدهی های دولت و اوراق دولتی 
را رصد و پیگیری کند. همچنین این ســامانه ها موضوع ارائه تســهیالت به 
بخش اشتغال را رصد می کنند و به دولت این امکان را می دهند که نظارت 

دقیقی دراین حوزه ها داشته باشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از طریق این ســامانه های جدید نظارت بر خط و 

آنالین را برای دستگاه های مختلف ایجاد کرده ایم ادامه داد: با رونمایی های 
امروز از سامانه های جدید خبر خوش ما این است که مردم از امروز می توانند 
به صورت اینترنتی و غیرحضوری و به صورت ۲۴ ســاعته نســبت به خرید 
سفته اقدام کنند.خاندوزی درباره خرید غیرحضوری سفته و برات اظهار کرد: 
کاربران عمومی از هر کجایی که هســتند و از منزل و محل کار خود بدون 
مراجعه به شــعب یا واحدهای فروش ســفته، امکان خرید سفته را خواهند 
داشت. همچنین امکان صدور هر پنج مرحله پس از فروش سفته هم بدون 
حضور به شــعب بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شــود یعنی افراد 
می توانند به صورت ۲۴ ساعته و آنالین ظهرنویسی سفته را هم انجام دهند.

وزیر اقتصاد با بیان این که در حال حاضر سه بانک دولتی خصوصی و قرض 
الحسنه این خدمات اینترنتی را ارائه می دهند گفت:  بانک ملی، بانک قرض 
الحســنه رســالت و بانک آینده از امروز به صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته 
صادر می کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می رسد 

که این باعث گره گشایی بخشی از مسایل اقتصادی خواهد شد.

خبر ویژه

بررســی ها از ســطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 
۱۴0 تا ۱50 هزار تومان، سردست گوسفندی ۱۷0 هزار تومان، شقه گوساله 
۱۳0 تا ۱۴0 هزار تومان، سردست گوساله ۱۶0 هزار تومان بوده که نسبت 
به هفته های اخیر رشد معناداری داشته است. هر چند اتحادیه دامداران و 
شورای تامین کنندگان دام معتقدند که قیمت گوشت در عمده فروشی تغییر 
محسوسی نداشته است. مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: عرضه گوشت با 
نرخ های کنونی در بازار ناشی از دالل بازی است چرا که به رغم هزینه های 
باالی تولید، دامدار با ضرر عرضه می کند.عالی گفت: با وجود مشکالت تامین 
نهاده های دامی و کمبود با نرخ مصوب، قیمت تمام شده دام افزایش یافته 

است. نرخ کنونی هر کیلو بره ۶۲ تا ۷0 هزار تومان، گوساله زنده 5۳ تا 55 
هزار تومان و خرید هر کیلو الشــه از دامدار ۱00 تا ۱۱0 هزار تومان اســت.
مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: عرضه گوشت با نرخ های کنونی در بازار 
ناشــی از دالل بازی اســت چرا که به رغم هزینه های باالی تولید، دامدار با 
ضرر عرضه می کند. عالی گفت: با توجه به آنکه قیمت دام و گوشــت تابع 
هزینه های تولید است، از این رو با استمرار افزایش روزمره قیمت نهاده های 
دامی احتمال نوسان قیمت گوشت در بازار شب عید دور از انتظار نیست.

رئیس شورای تامین دام کشور نیز گفت: مردم توانایی خرید گوشت باالی 
۱50 هزار تومان را ندارند و پیش بینی می شود در سال جدید نرخ گوشت 

باالتر از این شود؛ بنابراین این حجم از دام با بازار ناقص روبه رو خواهد شد و 
باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود.منصور پوریان در گفتگو با ایلنا، با 
اشاره به باال بودن حجم زایش های پاییز، گفت: دام قابل توجهی آماده عرضه 
است که باید برای آن بازار ایجاد کرد و نباید با صادرات قطره ای مشکالتی 
که امسال و سال گذشته با آن دست به گریبان بودیم را تکرار کنیم.وی با 
اشاره به حجم باالی دام در دامداران، تصریح کرد: نیمه دوم بهار و تابستان 
همواره برای دامداران سخت است چراکه همواره در این مقطع دامداران با 
کم آبی و کاهش مراتع دســت به گریبان هســتند به نظر من با فرافکنی در 

زمینه کاهش دام داخلی نباید مانع خروج آن شد.

قیمت گوشت نجومی شد!

 یک مسئول: گوشت گرانتر هم خواهد شد
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نفت و انرژی 4

رییس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو خبر داد؛

آبرسانی به ۷ هزار و 1۳۸ روستا آغاز عملیات اجرایی 
رییس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو از آغاز عملیات اجرایی آبرسانی 
به ۷ هزار و ۱۳۸ روستا با جمعیت بیش از سه میلیون نفر در مدت ۳0 
ماه و با برآورد اعتباری ۱۹ هزار میلیارد تومان خبر داد.میثم جعفرزاده 
در آئین بهره برداری از طرح های وزارت نیرو با حضور رئیس جمهوری 
در حوزه ســتادی این وزارتخانه اظهار کرد: اگر قرار بود طبق ســال های 
اخیر کار انجام شود قطعاً ده ها سال برای آبرسانی به مناطق محروم طول 
خواهد کشید.وی از آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۷ هزار و ۱۳۸ روستا 
با جمعیت بیش از سه میلیون نفر در مدت ۳0 ماه و با برآورد اعتباری 
۱۹ هزار میلیارد تومان از طریق عقد قرارداد با قرارگاه امام حسن خبر 

داد.رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت: امروز عملیات اجرایی 
طرح های آبرسانی و جهادی در هفت هزار و ۱۳۸ روستای سراسر کشور 
و به صورت نمادین در 5 استان از کل کشور شامل استان های سیستان 
و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی 
به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.جعفرزاده خاطرنشان کرد: از ابتدای 
شــروع دولت ســیزدهم در آبرســانی مأموریت ویژه ای تعریف شد.وی 
شــورای جهاد آبرســانی را متشکل از خبرگان و متخصصان حوزه آب، 
خیرین حوزه آبرسانی، نهادهای مردمی و کمک رسان کشور و گروه های 
جهادی برشــمرد و گفت: با تشــکیل جلسه برای گروه ها و صدور احکام 

ویــژه، کار در مرحلــه ابتدایی به پایان رســید و اقدام های جهادی وارد 
مرحله اجرایی شــده است.رئیس مرکز جهاد آبرسانی گفت: با استفاده 
از ظرفیت قانون بودجه که در ســال ۱۴00 بود تفاهم نامه ای با قرارگاه 
امام حسن مجتبی )ع( امضا و ساماندهی گروه های جهادی در مجموعه 
وزارت نیرو و تشکیل مجمع خیرین آبرسان کشور انجام شد.جعفرزاده 
گفت: کار با برخی از روستاها با اولویت بندی روستاهایی که فاقد منابع 
تأمین آب بودند، برخی روستاهایی که دارای منابع آب ناپایدار بودند و 
برخی روستاهایی که دارای منبع آب ولی فاقد کیفیت یا روستاهایی که 

دارای منبع تأمین آب و فاقد شبکه توزیع بودند، آغاز شد.

معاون وزیر نفت تا پایان سال 1400پیش بینی کرد؛

صادرات ۱۴ میلیارد دالر محصول پتروشیمی 

کوتاه از انرژی

بین الملل

کرات عراق   مذا
برای دریافت گاز قطر

وزیــر برق عــراق و وزیر انرژی قطر 
درباره امــکان تامین گاز مورد نیاز 
بغــداد بر ای رفع کمبود برق در این 
کشور گفت و گو کردند.، خبرگزاری 
عراق گزارش کرد عادل کریم، وزیر 
برق عراق در ســفر به دوحه با سعد 
الکعبــی، وزیر انــرژی قطر درباره 
مسائل لجستیکی مربوط به انتقال 
گاز از بنادر قطر به عراق گفت و گو 
کردند.عراق که دومین تولیدکننده 
بزرگ عضو اوپک پس از عربســتان 
ســعودی اســت، برای بیش از ۹0 
درصــد درآمد بودجه به فروش نفت 
وابسته است و برای کاهش وابستگی 
به واردات گاز عراق از ســوی آمریکا 
تحت فشار قرار دارد. با وجود این که 
آمریکا از سال ۲0۱۸ صادرات انرژی 
ایــران را هدف تحریم قرار داد اما با 
صــدور معافیتهایی، به عراق اجازه 
داد به واردات از ایران ادامه دهد اما 
هشدار داد اگر عراق در یافتن منابع 
دیگر سوخت و برق پیشرفتی نداشته 
باشد، این معافیتها را خاتمه خواهد 
داد.شــبکه برق عراق پس از سالها 
جنگ که نابودی زیرساخت حیاتی 
را به دنبال داشته است، ضعیف مانده 
و عرضه متناوب گاز و برق از ســوی 
ایران به کمبود گسترده برق در عراق 
به خصوص در ماه های داغ تابستان 
منجر شده اســت. قطعی های برق 
بارهــا باعث اعتراضات گســترده 
عراقی ها و در مواردی مسدود شدن 
راه های دسترســی به میادین نفتی 
از ســوی آنها شده است. عراق برای 
جذب شرکتهای چند ملیتی مانند 
زیمنس آلمــان و جنرال الکتریک 
آمریکا برای بازســازی زیرساخت 
ویران شــده این کشور تالش کرده 
است.بر اســاس گزارش رویترز، به 
دلیل کمبود تاسیسات، عراق عمده 
گازی که بــه همراه نفت تولید می 
شود را می سوزاند و از واردات نیروی 
ایــران برای تامین برق مورد نیازش 
استفاده می کند. طبق گزارش بانک 
جهانی، عراق در ســال ۲0۲0 پس 
از روســیه دومین رکورددار مشعل 

سوزی در جهان بود. 

کرات وین؛   مذا

 علت سقوط نفت 
در بازارهای جهانی

به نظر می رسد خبرهای مثبت از 
توافــق ایران و آمریکا در مذاکرات 
وین که منجر به عرضه نفت ایران 
به بازارهای جهانی می شود سبب 
کاهش قیمت نفت شــده باشد. در 
آستانه پیشرفت مذاکرات ایران و 
آمریکا، قیمت نفت از باالترین رقم 
۷ ســال گذشته خود سقوط کرد، 
بــه طوری که قیمــت نفت صبح 
سه شــنبه در آستانه از سرگیری 
مذاکرات غیرمستقیم بین ایاالت 
متحده و ایران کاهش یافت.این امر 
عمدتاً به این دلیل است که ممکن 
است توافق هسته ای احیا شود که 
این امر می تواند منجر به برداشته 
شــدن تحریم ها بــر فروش نفت 
ایران و افزایش عرضه جهانی شود.

قیمت نفت برنت پس از رسیدن به 
باالترین رقم هفت ساله ۹۴ دالری 
در روز دوشنبه با ۳۶ سنت یا 0.۴ 
درصــد کاهش به ۹۲.۳۳ دالر در 
هر بشــکه رسید. قیمت نفت خام 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۲۶ ســنت یا 0.۳ درصد کاهش 
به ۹۱.0۶ دالر در هر بشکه رسید.

هر دو شرکت نفتی مذکور به دلیل 
افزایش تقاضای جهانی، تنش های 
مداوم در شــرق اروپا و اختالالت 
احتمالی عرضه به دلیل شــرایط 
آب و هوایی ســرد ایاالت متحده، 
به باالترین سطح هفت ساله اخیر 
رســیده اســت.مذاکرات احیای 
توافق هســته ای ۲0۱5 ایران که 
در وین در حال انجام اســت، پس 
از وقفه ۱0 روزه از روز سه شنبه از 
سر گرفته می شود. ایاالت متحده 
برخی معافیت هــای تحریمی را 
بازگردانــده اســت، در حالی که 
ایران خواستار لغو کامل تحریم ها 
و تضمین ایاالت متحده برای عدم 

اقدامات تنبیهی در آینده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

 افزایش صادرات نفت 
 در تجارت 10 ماه اخیر 

تأثیرگذار بوده است
رئیس اتــاق بازرگانی تهران گفت: صادرات 
نفت افزایش یافته که این موضوع در تجارت 
۱0 ماهه اخیر تاثیرگذار بوده است.مســعود 
خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با بیان اینکه روند کاهشــی 
تورم ساالنه امیدوار کننده است، گفت: در ۱0 
ماه امسال شاهد رشد صادرات غیرنفتی با ۳۸ 
درصد نسبت به سال گذشته بودیم و مجموع 
تجــارت خارجی در این مدت به ۸0 میلیارد 
دالر رســید که ۸.۸ درصد رشــد را نسبت به 
مدت مشابه پارسال نشان می دهد.وی افزود: 
افزایش قیمت جهانی نفت از دالیل و عوامل 
مؤثر در رشد تجارت خارجی بوده و از سوی 
دیگــر افزایش حجم صادرات، خروج اقتصاد 
جهانی از رکود و به تبع آن اقتصاد ایران با توجه 
به مهار کرونا و کم اثر شدن تحریم ها باعث شد 
صادرات و واردات کشور به اروپا افزایش یابد 
و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته که در 
تجارت ۱0 ماهه تأثیر قابل توجهی گذاشــته 
است.رئیس اتاق بازرگانی تهران به مذاکرات 
هســته ای نیز اشــاره و اظهار کرد: خبرهای 
خوبــی می رســد که بــه زودی توافق انجام 
می شود و اگر این اتفاق بیافتد بدون شک در 
اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت، هم فروش 
نفت بهتر و صادرات بیشــتر و هم هزینه های 

مبادله کم می شود.

 شرکت نفت و گاز اروندان 
۵ تفاهم نامه همکاری امضا کرد

در سومین روز از نمایشگاه تخصصی صنعت 
نفــت اهواز شــرکت نفــت و گاز اروندان 5 
تفاهــم نامه همــکاری امضا کرد. تفاهم نامه 
شــرکت نفت و گاز اروندان با معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری، پژوهشــگاه 
صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه 
آزاد اســالمی خوزستان تفاهم نامه های امضا 
شده این شرکت با مراکز علمی و دانشگاهی 
بود.همچنین شــرکت نفــت و گاز اروندان 
در راســتای انجام عملیــات حفاری، تعمیر 
و تکمیــل چهار حلقه چــاه در میدان نفتی 
دارخوین با شــرکت حفاری اســتوان کیش 
قــرارداد همکاری امضا کرد.تولید صیانتی از 
مخازن و بهره برداری صحیح و مناسب از منابع 
نفت و گاز، نگهداری و حفظ تاسیسات، انجام 
عملیات و فعالیت ها با در نظر گرفتن امنیت، 
ســودآوری شــرکت و با احساس مسئولیت 
نسبت به جامعه، محیط زیست و ارزش های 
سازمانی از جمله ماموریت های شرکت نفت 

و گاز اروندان در خوزستان است.

 اجرای پروژه های 
 بزرگ صنعتی راهکاری 

برای مقابله با تحریم هاست
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی به عملیات اجرایی 
۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در کشــور با حضور 
رئیس جهــوری اشــاره کــرد و گفت: آغاز 
اجرایی این پروژه ها مســیر روشن و موفقی 
برای مقابله با تحریم های آمریکاست.حسین 
حسین زاده با بیان اینکه یکی از اصلی ترین 
ماموریــت دولت ســیزدهم رونــق تولید و 
ایجاد اشــتغال است، گفت: ایجاد اشتغال و 
بهبــود فضای کســب و کار رابطه مثبتی با 
رشــد اقتصادی هر کشوری دارد، این دولت 
نیز در ســطح کالن، برنامه های خوبی برای 
توسعه اقتصادی و موضوع اشتغال دارد.وی 
به عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی 
در کشور با حضور رئیس جهوری اشاره کرد و 
افزود: آغاز اجرایی این پروژه ها مسیر روشنی 
برای مقابله با تحریم هاســت و با فعال شدن 
ظرفیت هــای کشــور در حوزه صنعت، گام 
بزرگی در توســعه اقتصادی کشور به شمار 
می آید.عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری بارها خواستار پرهیز از شرطی 
شدن اقتصاد بودند و این اقدام نشان داد که 
دولت سفره مردم را به مذاکرات و ارتباط با 
غــرب گره نمی زد و با اراده ای محکم در راه 
حل مشکالت معیشتی مردم قدم بر می دارد.  
وی افزود: آغاز اجرایی این پروژه ها مســیر 
روشنی برای مقابله با تحریم هاست و با فعال 
شــدن ظرفیت های کشور در حوزه صنعت، 
گام بزرگی در توســعه اقتصادی کشــور به 
شــمار می آید قرارداد توسعه و بهره برداری 
از میدان مشــترک نفتی ســهراب با ارزشی 
معــادل ۸00 میلیــون دالر، روز در آیینــی 
بــا عنوان »آغاز عملیــات اجرایی ۴۸ پروژه 
بزرگ صنعتی کشــور« با حضور سیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری و جواد اوجی، وزیر 
نفت بین محسن خجســته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملــی نفت ایران و محمــد ایروانی، 
مدیرعامل شــرکت انرژی دانا در محل مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما امضا شد.

 معاون وزیر نفت با اشــاره به هدفگذاری رشــد ۱00 
درصدی ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان 
برنامه هشــتم توسعه، گفت: بر اساس پیش بینی ها 
صادرات محصوالت پتروشــیمی معادل ۱۴ میلیارد 
دالر تا پایان ســال خواهد بود.مرتضی شــاه میرزایی 
در نشســتی خبری با اشاره به اینکه نمایشگاه ایران 
پالســت در تراز نمایشــگاه های جهانی قرار دارد، 
افزود: این نمایشــگاه جای افتخار دارد و پانزدهمین 
نمایشگاه ایران پالست فرصتی است تا همه فعاالن، 
سرمایه گذاران، نوآوران و غیرهدر آن با همه اصحاب 
پتروشــیمی در این نمایشــگاه دیدار داشته باشد و 
صنعت پتروشــیمی ایران را ارتقــا دهد.مدیرعامل 
شــرکت ملی پتروشــیمی با بیان اینکه در سال ۴۲ 
نخســتین مجتمع پتروشیمی در مرودشت با تولید 
کود شــیمیایی آغاز بــه کار کرد، گفت: در آن زمان 
کشــورهای دیگر اجازه نمــی دادند نیروهای ایرانی 
مداخله کنند و به طور عمده صنعت پتروشــیمی در 
آن روز توسط مستشاران خارجی اداره می شد. وی 
تاکید کرد: تا انقالب اسالمی در سال 5۷، محصوالت 
با کیفیت پتروشیمی در کشور تولید نمی شد، تولید 
واقعی پتروشــیمی تا پیش از انقالب اســالمی ۱.5 
میلیون تن بود و ظرفیت نیز حدود ۲.5 تا ۳ میلیون 
تن برآورد می شود. شاه میرزایی ادامه داد: با پیروزی 
انقالب، متخصصان کشور به فکر توسعه صنعت نفت 
و پتروشیمی افتادند و بعد از دوران جنگ بازسازی را 
آغاز کردند و به سرعت توسعه صنعت پتروشیمی آغاز 
شد.مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، تعداد مجتمع 

های پتروشــیمی تا پیش از انقالب را هفت مجتمع 
عنوان کرد و گفت: امروز ۶۸ مجتمع پتروشیمی در 
کشور وجود دارد و یک خط طوالنی اتیلن از عسلویه 
تا شمال غرب کشور به طول ۲ هزار و ۸00 کیلومتر در 
هشت استان کشور ساخته شده که در دنیا بی نظیر 
است.  وی با اشاره به اینکه اختالفاتی در مورد مالکیت 
ایــن خط مطرح بــود، افزود: با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم امروز این خط به بیت المال بازگشته است. 
شاه میرزایی اضافه کرد: مجتمع های پتروشیمی در 
مســیر خط اتیلن غرب عمده نیازهای کشــور را رفع 
خواهد کرد. وی با تاکید بر شــعار »ما می توانیم« و 
تکیه بر ظرفیت پژوهشی و دانشی داخل کشور، گفت: 

ظرفیت اسمی این مجتمع ها ۹0 میلیون تن در سال 
اســت اما تا پایان ســال ۱۴00 حدود ۶5 میلیون تن 
محصول را تولید خواهند کرد. معاون وزیر نفت افزود: 
از ایــن میزان ۲5 میلیون تن خوراک بین مجتمعی 
اســت. همچنین حدود ۳0 میلیون تن از این میزان 
صادر می شود و پیش بینی این است که ۱۴ میلیارد 
دالر ارزش صادرات محصوالت پتروشــیمی تا پایان 
ســال باشــد که حدود ۲ میلیارد دالر برای واردات 
محصوالت صنایع تکمیلی هزینه خواهد شــد. وی 
پیش بینی کرد تا پایان سال ۱۲.5 میلیارد دالر ارز به 
سامانه نیما عرضه شود که تاکنون ۱0 میلیارد دالر آن 
عرضه شده است.شاه میرزایی، میزان مصرف داخلی 

را نیــز ۱0 میلیــون تن اعالم کرد و گفت: عمده این 
محصوالت در بورس انرژی عرضه می شود. وی با اشاره 
به تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه، ادامه داد: بر 
این اساس تا پایان سال ۱۴0۱ ظرفیت اسمی ایران 
به سالیانه ۱05 میلیون تن ارتقا پیدا کند. مدیرعامل 
شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شــده تا پایان برنامه هفتم ظرفیت 
پتروشیمی به ۱۴۲ میلیون تن افزایش پیدا می کند 
و این ظرفیت تا پایان برنامه هشتم به ۲00 میلیون 
تن خواهد رسید.وی به محدودیت ایجاد شده به دلیل 
سرمای هوا اشاره کرد و گفت: افزون بر ۷5 درصد از 
خوراک صنایع پتروشیمی ایران گاز است و با افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی تامین خوراک مجتمع 
های پتروشــیمی با محدودیت مواجه می شود. شاه 
میرزایی افزود: با برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های 
هلدینگ های پتروشیمی در تامین خوراک پایدار، در 
سال های آینده این مشکل برطرف خواهد شد. وی 
ادامه داد: روزانه ۲00 میلیون متر مکعب تقاضای گاز 
مجتمع های پتروشیمی تا پایان برنامه هشتم خواهد 
بود.معــاون وزیر نفــت تاکید کرد: اگرچه قرار بود از 
ابتدای آذر محدودیت تامین خوراک پتروشیمی ها 
آغاز شــود اما با همکاری بخش های مختلف وزارت 
نفت، این محدودیت از دی ماه آغاز شد. وی به لزوم 
توجه به تکمیل زنجیره ارزش در واگذاری مجوزها و 
موافقت های اصولی اشاره کرد و گفت: تا پایان برنامه 
هشــتم ظرفیت تولید متانول به ۴0 میلیون تن در 

سال می رسد و باید به فکر تکمیل زنجیره باشیم.

 روند گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور
پس از پیروزی انقالب اسالمی شتاب بیشتری گرفت 

گازرسانی  نگاهی به 4۳ سل 
 روند گازرســانی به شهرها و روستاهای کشور 
پس از پیروزی انقالب اسالمی شتاب بیشتری 
گرفت و صنعت گاز توانســت گام های بلندی 
برای خدمت رســانی به مردم بردارد، تا جایی 
که مجید چگنی، مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران به تازگی اعالم کرده اســت گازرسانی به 
همه شهرها و روستاهای کشور تا دو سال آینده 
تکمیل می شود.هم اکنون و در چهل وسومین 
ســالروز پیروزی انقالب اســالمی هزار و ۲۱۶ 
شــهر شامل ۹۸.۴ درصد شــهرها و ۳۴ هزار 
و ۸۸۴ روســتا شامل ۸۴.۸ درصد روستاهای 
کشــور به شــبکه گاز طبیعی متصل هستند و 
مجموع شبکه گاز شهری و روستایی اجراشده 
در ایران به ۴0۷ هزار و 5۷۷ کیلومتر رســیده 
است.گازرســانی بــه نیروگاه هــای کشــور 
نیــز همواره در دســتور کار بــوده تا افزون بر 
صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، به کاهش 
آلودگی هوا و حفظ محیط زیســت نیز کمک 
شــود و اکنون به ۸۷ نیروگاه گازرســانی شده 
اســت.از ســوی دیگر ایران اکنون با دارا بودن 
۳۷ هــزار و ۷۴۸ کیلومتر خطوط انتقال گاز و 

۸۸ ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی، در سبد 
انرژی کشور سهم بیش از ۷0 درصدی دارد و با 
ظرفیت پاالیش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳0 
میلیون مترمکعب گاز توانسته در تامین پایدار 
ایــن انرژی پاک در ایــران نقش آفرینی کند، 
به طوریکه جریان گاز طبیعی در ســردترین 
روزهــای فصــل زمســتان و در مناطقــی با 
دمــای منفی ۳0 درجه هم پایدار اســت.روند 
گازرســانی، انتقال و پاالیــش گاز طبیعی اما 
همــواره بــه صورت راهبردی دنبال شــده به 
همین دلیل ذخیره ســازی گاز در دستور کار 
بوده است.ذخیره سازی گاز، فرآیندی معمول 
در کشورهای دارنده میدان های گاز است تا با 
اجرای آن از پایداری گاز طبیعی و فرآورش شده 
اطمینان حاصل شود. ایران نیز دارای دو مخزن 
بزرگ ذخیره ســازی گاز طبیعی در ســراجه و 
شــوریجه است که بنا بر روال هر سال شرکت 
ملی گاز ایران، گاز فرآورش شده پاالیشگاه های 
گازی از سراسر کشور توسط شرکت انتقال گاز 
به این دو مخزن ارسال و ذخیره سازی می شود 

تا در ماه های سرد سال استفاده شود.

مشترکان بخوانند 

کدام پله   چگونه بفهمیم در 
مصرف برق قرار داریم؟

 پنجم دی ماه هیات دولت به ریاســت آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری با استناد 
به قانون هدفمند کردن یارانه ها و اجرای حکم 
مندرج در بند )ی( تبصره )۸( قانون بودجه سال 
۱۴00 کل کشور، چگونگی محاسبه تعرفه برق 
مصرفی مشترکان را تعیین و اجازه اجرای آن از 
اول بهمن صادر کرد.کارشناسان و متخصصان 
صنعــت بــرق پس از بررســی دقیق مصارف 
مشترکان بر اساس چندین مؤلفه، برای میزان 
مناسب مصرف برق الگویی طراحی کردند که 
یــک اقدام اصولی بــوده و به طور معمول جزو 
برنامه های اصلی کشــورها برای ارائه خدمات 
بهتر به مشترکان است.این الگو ابتدا بر اساس 
آب و هوا و اقلیم کشور و با توجه به میزان متوسط 
دمای هوا به مناطق مختلف معتدل یا عادی و 
گرمسیری تقسیم شده، سپس نیاز خانوارهای 
مختلف به اســتفاده از انرژی برق برای وسایل 
روشــنایی، ماشین لباسشویی و ظرف شویی، 
اتــو، یخچال و غیره که به طــور معمول برای 
رفاه مورد نیاز اســت در نظر گرفته شده است.
این الگو برای ۸0 درصد مشترکان کشور ۲00 

کیلووات ساعت در ماه های غیرگرم سال و ۳00 
کیلووات ساعت برای ماه های گرم است.بر این 
مبنا اگر مشترکان برق بتوانند در ماه های گرم 
سال مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال 
قبــل کاهش داده پاداش بگیرند.عالوه بر این، 
آیین نامه هیات دولت پیش بینی کرده که تعرفه 
برق مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی 
مانند کمیته امداد و بهزیستی در صورت کاهش 
بــه میزان 50 درصد الگوی مصرف، رایگان در 
نظــر گرفته شود.ســامانه و یا برنامه کاربردی 
برق من، راه های انتخاب پله مصرف مشترکان 
هســتند. مشترکان برق با ورود به سامانه برق 
مــن می توانند گزینــه »انتخاب پله مصرف« 
را برگزیده و پله مصرفشــان را انتخاب کنند، 
در این رابطه مشــترک می تواند با مراجعه به 
گزینــه قبض، جزئیات قبض الکترونیک دوره 
قبل خود را مطالعه کنند.این امکانات در نسخه 
موبایلی برق من نیز به راحتی در دسترس بوده 
و مشترکان با نصب آن از فروشگاه های معتبر 
اینترنتی می توانند به بخش خدمات اپلیکیشن 

مراجعه و پله مصرفشان را انتخاب کنند

خبر ویژه

وزیر نیرو با بیان اینکه تامین آب از منابع آب های غیرمتعارف به ویژه آب دریا 
از برنامه های اصولی دولت اســت، گفت: آب خلیج فارس در کنار دریا شــیرین 

سازی و پمپاژ و سپس به مقصد منتقل می شود.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو  در پاســخ  به ســوالی  در خصوص اینکه  در طرح 
آبرســانی به روســتاها، آب از چه منابعی قرار است تأمین شود؟گفت :روستاها با 
توجه به جایی که قرار دارند، محل تأمین منابع آبی آنها متفاوت اســت. تأمین 
آب برخی از روســتاها از ســدها و برخی از چاه ها اســت وبرخی از روستاهایی که 
در کرانه های ســاحلی هســتند با آب شــیرین کن های محلی تأمین آب از آب 

دریا می شــوند.محرابیان گفت : نهایت ظرف ۳ ســال در بیش از ۱0 هزار روستا 
عملیات آبرســانی تکمیل می شــود و منابع آن در بودجه ۱۴0۱ و ۱۴0۲ پیش 

بینی شده و مرحله اول پرداخت انجام شده است.
وی گفت :امروز مشارکت در امر آبرسانی در روستاهای محروم از ارزشمندترین 
کارهای خیر است. خیرین پذیرفته اند ۳ هزار روستا را آبرسانی کنند که حدود 
500 روســتا تعیین شــده و با مشــارکت خیرین عملیات آبرسانی در حال انجام 
اســت. در انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی در اســتان های کرمان و یزد 

تجربه خوبی داشتیم.

وزیر نیرو اعالم کرد؛

انتقال آب خلیج فارس به استان ها
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55بانک و بیمه  پیام تبریک دکتر قلی پور
 به مناسبت سالروز تاسیس 

شرکت بیمه آرمان
 ضمن بزرگداشت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و 
تبریک ســالروز تاسیس 
شــرکت بیمه آرمان، جا 
دارد تــا از تــالش کلیــه 
مکاران عزیز شــرکت در ســال جاری قدرانی و 

تشکر نمایم.
سال ۱۴00 در تاریخ فعالیت شرکت بیمه آرمان 
مــی تواند بعنوان یک نقطــه عطف تلقی گردد 
چرا که بعد از مدتها درگیری شرکت با مسائل و 
مشــکالت مختلف، با حمایت های سهامداران و 
اعضای هیات مدیره محترم و نیز تالش های تیم 
اجرایی شــرکت شاهد رفع مشکالت نقدینگی، 
توســعه فروش و رشد و بالندگی شبکه فروش و 
پویایی ارکان ســتادی شــرکت هستیم. پرونده 
های حقوقی مختلفی در شرکت بسته یا در حال 
بســته شدن بوده و صورت های مالی شرکت در 

حال بهبود می باشد.
مطمئنا حرکت های بنیادین ســال جاری نقطه 
اتکای مناسبی برای توسعه فعالیت های شرکت 
در ســال ۱۴0۱ خواهــد بود. افزایش ســرمایه 
شــرکت، افزایش ســهم از بازار، توســعه شبکه 
فروش، ارائه محصوالت جدید، توســعه سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی و بهبود نظام جبران 
خدمات، اهم برنامه هایی هستند که در سال آتی 
اجرایی خواهند شد که نیاز به صرف توان مضاعف 

و همت باالی تک تک شما عزیزان دارد.
لذا ضمن تشــکر مجدد از زحمات صورت گرفته 
انتظار دارد، از هم اکنون آمادگی الزم برای اجرای 
برنامه های اشاره شده فراهم و باتمام قوا برای فتح 

قله های رشد و تعالی حرکت نمائیم.
با ارزوی توفیق

مجید قلی پور- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

 در جشنواره ورزشی صنعت بیمه

شرکت بیمه کوثر قهرمان رشته 
فوتبال روی میز شد

در ادامه برگزاری نخســتین جشــنواره ورزشی 
صنعت بیمه، تیم الف شرکت بیمه کوثر در رشته 
فوتبال روی میز، مقتدرانه بر ســکوی قهرمانی 

ایستاد.
رقابت هــای فوتبال روی میز، طی دور روز ۱۶ و 
۱۷ بهمن در دو بخش آقایان و بانوان و به میزبانی 

شرکت بیمه دی برگزار شد.
ابوالفضل شهابی وش با اشاره به قهرمانی مقتدرانه 
بیمــه کوثر در بخش آقایان گفت: مســابقه رده 
آقایان از ســاعت ۹ صبح ۱۷ بهمن با حضور ۳۸ 
تیم از صنعت بیمه در یک جدول دوحذفی آغاز 
شد که پس از هفت دور رقابت سنگین و فشرده 
که تا ســاعت ۱۹:۳0 به طول انجامید، سرانجام 
تیم الف شرکت بیمه کوثر بدون باخت، قهرمان 
شد و تیم های بیمه مرکزی و بیمه دی در جایگاه 

دوم و سوم ایستادند.
وی با تبریک این دستاورد ارزشمند به همکاران 
شرکت بیمه کوثر خاطرنشان کرد: در نخستین 
جشــنواره صنعت، بیمه کوثر از سه رشته ای که 
تاکنون برگزار شــده است دو بار روی سکو رفته 
که نتیجه بسیار درخشانی است و امیدوارم در سه 
رشته باقی مانده نیز با همت و تالش همکاران مان 
بتوانیم همین روند را حفظ کنیم و به افتخارات 

شرکت بیفزاییم.

بیمه ملت رتبه دوم مسابقات دارت 
صنعت بیمه را از آِن خود کرد

در ادامه برگزاری مسابقات ورزشی صنعت بیمه 
در ایام دهه فجر، بیمه ملت رتبه دوم مســابقات 

دارت را از آن خود کرد.
در مســابقات دارت آقایان، بیمه ملت رتبه دوم 
شــرکت های بیمه را کســب کرد کــه برندگان 
مســابقه طــی مراســمی مدال خــود را تقدیم 

مدیرعامل شرکت کردند.
بر اســاس این گزارش، تعداد ۱5 شرکت بیمه و 
نزدیک به ۹0 تیم دونفره در این مسابقات شرکت 
کردند که پس از انجام رقابت های نفس گیر؛ بیمه 
آسیا رتبه اول، بیمه ملت رتبه دوم و شرکت بیمه  
زندگی باران و بیمه مرکزی مشترکا رتبه سوم را 
کسب کردند. این رقابت ها روز شنبه ۱۶ بهمن ماه 
۱۴00 در ســالن ورزشــی برق آلستوم از ساعت 
۹ تا ۱5 برگزار شــد و آقایان محمد گودرزی و 
محمــد آدینه اعضای تیم برنده بیمه ملت برای 

کسب رتبه دوم این مسابقات بودند.

اخبار

همزمان با آغاز چهل و چهارمین سالگرد 
انقالب اسالمی؛

  از ۶0۵ پروژه پست بانک ایران 
در سراسر کشور رونمایی می شود

همزمــان با فرارســیدن دهه مبارک فجر و آغاز 
چهل و چهارمین ســالگرد انقالب اسالمی، ۶05 
پروژه پست بانک ایران با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و 
5۷ میلیارد ریال توسط بخش دولتی و خصوصی 

در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.
همزمــان با فرارســیدن دهه مبارک فجر و آغاز 
چهل و چهارمین ســالگرد انقالب اسالمی، ۶05 
پروژه پست بانک ایران با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و 
5۷ میلیارد ریال توسط بخش دولتی و خصوصی 

در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.
ایــن پروژه ها شــامل، افتتــاح و بهره برداری از 
۸۳ باجه بانکی روستایی با سرمایه گذاری ۲05 
میلیــارد ریالی بخش دولتی و خصوصی، افتتاح 
۲۴ پروژه  و طرح های تسهیالتی پست بانک ایران 
با سرمایه گذاری یک هزار و 5۹۷ میلیارد ریالی در 
 سراسر کشور بخشی از این طرح ها و پروژه ها است. 
همچنین، تجهیز ۱۱۲ باجه بانکی روســتایی به 
دستگاه خودپرداز با سرمایه گذاری ۱۳۴ میلیارد 
ریالی، نصب  دســتگاه صدور کارت آنی در ۳۶۸ 
باجه بانکی روســتایی با اعتبــاری بالغ بر ۱۱0 
میلیارد ریال و تجهیز ۱۸ باجه بانکی روســتایی 
به دستگاه CASHLESS با سرمایه گذاری ۹ 
 میلیارد ریالی بخش دیگری ازاین طرح ها هستند. 

بر اســاس این گــزارش، با بهره بــرداری از این 
پروژه ها، برای ۶۹5 نفر در سراســر کشور ایجاد 
اشــتغال می شود و جمعیتی معادل یک میلیون 
و ۱۶۴ هزار نفر از روستاییان کشور تحت پوشش 

خدمات پست بانک ایران قرار می گیرند.

 سرپرست مدیریت بازاریابی 
بیمه ملت منصوب شــد

بــا حکــم دکتر دلفــراز، “سرپرســت مدیریت 
بازاریابــی” بیمــه ملــت منصوب شــد.با حکم 
مدیرعامــل بیمــه ملت، علی الهی شــکیب به 
سمت “سرپرست مدیریت بازاریابی” بیمه ملت 

منصوب شد.
الهی شکیب که پیش از این حدود ۴ سال ریاست 
مجتمع مرکزی و یک ســال سرپرســتی اداره 
مهندسی مجتمع را بر عهده داشت، از کارکنان 
با سابقه و پرتالش بیمه ملت محسوب می شود.
گفتنی اســت مراسم معارفه سرپرست مدیریت 
بازاریابی بیمه ملت روز دوشنبه، سیزدهم دی ماه 
با حضور امیرحســین قربانی معاون توسعه بازار 
بیمه ملت و جمعی از کارکنان مدیریت بازاریابی 
در دفتــر ایــن معاونت برگزار شد.سرپرســت 

مدیریت بازاریابی بیمه ملت منصوب شد

پرداخت ۱۹۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در دستور کار بانک توسعه تعاون
مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه 
بانک برای پرداخت ۱۹00 میلیارد ریال 
تسهیالت برای اشتغال ایثارگران خبر 

داد.
حجــت اله مهدیان مدیــر عامل بانک 
توســعه تعاون در حاشیه دیدار با سید 
امیرحســین قاضی زاده هاشمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران اظهار داشــت: همکاری 
چندین ساله این بانک با بنیاد شهید و 
امــور ایثارگران موجب تخصیص منابع 
مناسب و اشتغال ایثارگران شده است و 
در دوره کنونی نیز ۱۹00 میلیارد ریال 
تسهیالت برای اشتغال معرفی شدگان 

در نظر گرفته شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های 
دولت ســیزدهم حفظ اشتغال کنونی و 
ایجاد اشتغال جدید است که سهمیه ای 
برای ایجاد شغل توسط تمام دستگاه ها 
در ســطح ملی در شورای عالی اشتغال 
و همچنین در سفرهای استانی در نظر 
گرفته شده است، و بانک توسعه تعاون 

نیز با حضور در طرح های ملی عاملیت 
پرداخت تســهیالت اشتغال زایی را بر 

عهده گرفته است.
مهدیــان گفــت: بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران و صندوق اشتغال و کارآفرینی 
ایثارگــران با همکاری بانک های عامل، 
تاکید بسیاری بر رویکرد تخصیص وام 
به ایثارگران، همراه با ایجاد شغل دارند 

و این رویکرد باعث اثربخشی تسهیالت 
اعطایی بر جریان تولید کشور و کمک به 
رشد بخش های اقتصادی خواهد بود.

مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: 

شبکه شعب بانک در مسیر تسهیلگری 
برای پرداخت ســریع و موثر تسهیالت 
به معرفی شــدگان هدایت می شــوند 
و همــکاران بانک و صندوق اشــتغال 
و کارآفرینــی ایثارگران بــا برگزاری 
جلسات پیوسته، مشکالت و چالش های 
 پیــش روی متقاضیــان را مرتفــع 

می نمایند.
گفتنــی اســت در این جلســه ســید 
امیرحســین قاضی زاده هاشمی معاون 
رئیــس جمهور و رئیس بنیاد شــهید 
و امور ایثارگــران، روح اهلل خدارحمی 
مدیرعامــل بانک کشــاورزی، علیرضا 
قیطاسی مدیرعامل بانک دی، علیرضا 
میرمحمدصادقــی رئیس هیئت عامل 
صندوق توسعه ملی، محمدحسن آزما 
مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی 
ایثارگران و حسن زاده مدیرکل اشتغال 
و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شــهید  و 
امور ایثارگران نیز مطالبی در خصوص 
تســهیل فرایندهای اعطای تسهیالت 

یاد شده مطرح نمودند.

ایران زمین بر مدار دیجیتال
بانکداری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، نوعی از خدمت بانکی است که 
نخســتین بار در ســال ۱۹۹5در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از 
آن به ســرعت در میان کشــورهای توسعه یافته گسترش یافت.بانکداری 
الکترونیک انواع مختلفی از ابزارهای مالی همچون پول الکترونیک، چک 
الکترونیــک، کیــف پول الکترونیک، انواع کارت های مالی شــامل کارت 
 ،)AAA( بدهکاری، کارت اعتباری،کارت  هزینه ای، دستگاه های خودپرداز

سیستم پایانه فروش )AAA( را شامل می شود.
در دنیای مدرن، کارایی سیستم بانکی را می توان به عنوان یکی از مهمترین 
عناصر پیشرفت هر کشوری در نظر گرفت. سالمت اقتصاد به یکپارچگی 
سیستم بانکی و سیستم اقتصادی بستگی دارد. افزایش استفاده از خدمات 
بانکداری الکترونیکی یکی از مهمترین عناصر موفقیت سیستم های بانکی 
محسوب می شود و بانکداری الکترونیک با دادن ارزش بیشتر به مشتریان در 
جهت ارائه خدمات بهتر و آسان تر به مشتریان بانکی به خصوص مشتریان 

نسل A راه اندازی شده است.
بانکداری اینترنتی عالوه بر ارائه خدمات مالی متنوع نظیر نمایش تعادل 
و جزییات حســاب ها، دریافت حساب بانکی، انتقال وجوه در حساب های 
مشتریان, پرداخت به کارت های اعتباری و مشاهده آخرین نرخ ارز خارجی 
طیف بسیار وسیعی از مشتریان مالی را در برمی گیرد که این گستردگی 
به دلیل توسعه عظیم شبکه های ارتباطی است و بر خالف تصور همگان 
بانکداری دیجیتال مترادف با بانکداری آنالین یا بدون شعبه نبوده و در این 
نوع بانکداری شعب فیزیکی بانک ها حذف نخواهند شد؛ بلکه از وضعیت 

تراکنش محوری فعلی، به سمت مشاوره محوری پیش خواهند رفت.
امروز در عصر گذر از مدل های سنتی به مدل های کسب وکار فناوری محور 
و ارزش آفرین به سر می بریم. در سال های اخیر نسل جدید بانکداری تحت 
عنوان بانکداری دیجیتال در دنیا عملیاتی شد و عمده عملکرد بانک های 

پیشــرو حول محور تحول دیجیتالی معطوف گردیده اســت و بانکداری 
دیجیتــال تبدیــل کلیه فعالیت ها و خدمات بانکی ســنتی به یک محیط 
دیجیتالی است.  بانکداری دیجیتال از نظر فنی از جمله نوآوری در خدمات 
مالی برای مشتریان تجاری حول تلفن همراه دیجیتال، هوش مصنوعی، 
استراتژی های پرداخت، توزیع داده ها، فناوری بالکچین، کانال های توزیع 

و فناوری بسیار کارآمد عمل کرده است
آینده بانکداری دیجیتال درخشــان به نظر می رســد، اما سرعت بی سابقه 
نوآوری و تغییر در نوع انتظارات مصرف کنندگان سطح جدیدی از چابکی 
و آینده نگری را می طلبد. حتی زمانی که موسسات مالی سعی در متمایز 
کردن خود از رقبا را دارند نوآوری مشــترک به بخشــی جدایی ناپذیر از 
موفقیــت تبدیل خواهد شــد. مردم و فنــاوری هر دو نقش مهمی در این 
پیشرفت ها خواهند داشت و در این راستا نیاز است تا قابلیت های فنی و 
خدمات دیجیتال عالوه بر انعطاف پذیری در هنگام نیاز مشتری دائماً در 
دسترس باشند. در این راستا سرمایه انسانی به اندازه سایر دارایی ها نقش 

حیاتی را عهده دار خواهد بود.
مجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، با بیان این موضوع که نظام 
بانکی کشــور در حال تغییر و پوســت اندازی است، گفت: این سیر تحولی 
چیزی نیســت که در یک لحظه اتفاق بی افتد بلکه این تغییرات در یک 
بازه زمانی خواهد بود، بنابراین شــناخت ما باید از شــرایط عمیق باشــد و 
مطمئنا شکل جدیدی از بانکداری ایجاد خواهد شد و سیاست ما در حوزه 
بانکداری دیجیتال تغییر نگرش و دیدگاهی است که در خصوص خدمات 
بانک ایجاد خواهیم کرد، به این مفهوم که این تغییر و تحول در نحوه ارائه 

خدمات نیست و اساسا خود خدمات بانکی متحول خواهد شد.
وی ادامه داد: مدیرعامل بانک ایران زمین ویژگی مهم خدمات بانکداری 
دیجتال را انعطاف پذیری آن دانست و افزود: در بانکداری دیجیتال سرویس 
ها چنان منعطف خواهند شــد که قادر خواهیم بود برای هر مشــتری 
خدمات خاصی را ایجاده کرده و شــاهد چهره جدید از بانک ها خواهیم 
بود، آنچه امروز در دنیا رخ داده و به سرعت در حال همه گیر شدن است 
تحول در خدمات بانکی اســت و با توجه به این تغییرات و اتفاقاتی که در 
تکنولوژی و خدمات بانکی رخ خواهد داد، مدیریت شرایط بانک، مبتنی 
بر دفع خطرات به عنوان یک رکن اساسی در عملیات بانکی خواهد شد. 
و نیاز اســت تا بازرســین شــناخت خوب و کاملی از این شرایط و فناوری 

های آن داشته باشند.
محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به تغییر 
فضای کسب و کار و ارائه خدمات به مشتریان گفت: در سال های اخیر رشد 
تکنولوژی و رشد استفاده شبکه های اجتماعی شرایط جدیدی را در ارائه 
خدمات به مشتریان ایجاد کرده است و مشتری امروز انتظار دارد خدمات 
را در همــان جایــی کــه حضور دارد دریافت کند، در واقع ما به عنوان ارائه 

کننده سرویس باید سراغ مشتری بریم.

اخبار

کالسه 140000۳0۶ گهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرائی  آ
ــی  ــماره مل ــه ش ــرث ب ــد کیوم زن ــری فر ــژاد جورش ــگری ن ــل عس ــای ابوالفض ــه 140000306 آق ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون بموج
2581327261 )زوج( بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره 5308-96/9/17 دفتــر ازدواج رشــت تعــداد 200 عــدد ســکه طــالی 
تمــام بهــارآزادی بابــت اصــل بــه خانــم فاطمــه کشــلی جیلدانــی فرزنــد جهانگیــر بــه شــماره ملــی 2581613841 وپنــج درصــد 
نیــم عشــر آن بــه دولــت مدیــون مــی باشــد کــه برابــر مقــررات تمامــی ششــدانگ یکدســتگاه ســواری سیســتم پرایــد تیــچ 
هــاچ بــک مــدل 1383 بــه رنــگ مشــکی بــه شــماره شاســی 169308 شــماره موتــور 00677075 نــوع وســوخت بنزیــن 
بدنــه مســتعمل وفرورفتگــی هایــی در اطــراف بدنــه و خســارت روی درب جلــو چــپ موتــور خامــوش نیــاز بــه ســرویس 
ــاز بــه ســرویس دارد رنــگ :دارای ســابقه رنــگ شــدگی در بدنــه تــودوزی و داشــبورد  دارد سیســتم تعلیــق : مســتعمل نی
: مســتعمل الســتیک: 40 درصــد و برابــر نظریــه کارشــناس بــا توجــه بــه قفــل بــودن درب اتومبیــل امــکان بررســی اصالــت 
وجــود نداشــته و بافــرض اصالــت خــودرو در شــرایط متناســب بــا مــدل قــرار دارد اتومبیــل بــه شــماره انتظامــی 52 ل 912-

بــور طبــق  46 متعلــق بــه مدیــون طــی نامــه شــماره 1400/2/23-14000491806701078 توقیــف و تمامــت خــودرو مز
نظریــه شــماره وارده 1400050180670100400-1400/8/25 کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 380/000/000 
زیابــی و بهــای ان قطعیــت یافتــه و از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر روز چهارشــنبه  ریــال )ســیصد و هشــتاد میلیــون ریــال( ار
مورخــه 1400/12/4 در پارکینــگ لشــت نشــا از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پایــه 380/000/000 ریــال 
)ســیصد و هشــتاد میلیــون ریال(شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و نیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا وصــول خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــالم گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی 
ر برگــزار خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه  در همــان ســاعت  ومــکان مقــر
کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت وحضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی آن در جلســه مزایــده مــی باشــد و برنــده مزایــده 
مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ مزایــده  بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و 
ر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده  در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــر
و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد ودر اینصــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط ومزایــده تجدیــد مــی 

گــردد . تاریــخ انتشــار:1400/11/20

ک رشت-شهرام دریا اداره ثبت اسناد و امال

کارت دانشــجویی اینجانــب علیرضــا محمــدی فرزنــد محمــد بــا 
کــد ملــی 4311363567و شــماره دانشــجویی 96123696در 
رشــته مهندســی بــرق از دانشــگاه علــم و فــن اوری مازنــدران 

مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

افتخارآفرینی بانوان بیمه ملت در مسابقات دارت 
جشنواره ورزشی صنعت بیمه

بــا توجه به برگزاری اولین 
جشــنواره ورزشی صنعت 
بیمه در ایام دهه فجر، ســه 
تیــم شــرکت کننده بیمه 
ملــت، ســه رتبــه برتــر 
مسابقات دارت بانوان را به 

خود اختصاص داد.
در مسابقات دارت بانوان که 
به میزبانی بیمه کوثر برگزار شــد؛ بیمه ملت، ســه رتبه از چهار رتبه برتر 

شرکت های بیمه را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، تعداد ۱۱ شرکت بیمه و نزدیک به ۳0 تیم دونفره در 
این مســابقات شــرکت کردند که پس از انجام رقابت های نفس گیر؛ هر ســه 

تیم شرکت کننده بیمه ملت برای این شرکت، مقام آفرین شدند.
بنــا بــر ایــن گزارش، یکی از تیم های بیمه ملــت رتبه اول و دو تیم دیگر به 

صورت مشترک رتبه سوم را از آِن خود کرده و تیم بیمه سامان، دوم شد.
**افراد شــرکت کننده در جشــنواره ورزشی صنعت بیمه که برای اولین بار 

برگزار می شود، به شرح زیر است:
*کسب مقام قهرمانی: بیمه ملت )حمیده حیدری و نیلوفر صدیق نوحی(

    مقام های ســوم )به صورت مشــترک(: بیمه ملت )الناز گروســی و ساناز 
گروســی( و بیمــه ملــت )صدیقه نصری و فاطمه نــوری( این رقابت ها روز 
یک شــنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴00 در ســالن ورزشــی برق آلستوم برگزار شد و 
هر ســه تیم شــرکت کننده بیمه ملت در این مسابقات، خوش درخشیدند. 
روابط عمومــی بیمه ملت ضمن تقدیر از مشــارکت همکاران در برنامه های 
ورزشی، برای کلیه همکاران شرکت کننده در مسابقات و برنامه های ورزشی 

صنعت بیمه در ایام دهه فجر آرزوی موفقیت و بهروزی دارد.

رشد 4۸ درصدی منابع کل پست بانک ایران
مانده منابــع کلی بانک از 
۲5۲/۷ هــزار میلیارد ریال 
در ۱0 ماهه سال گذشته به 
رقــم ۳۷5/۲ هزار میلیارد 
ریال در پایان دیماه ســال 

جاری رسیده است .
شــیری در همیــن مدت، 
مانده منابــع موثر بانک از 
۲۳5/۷ هزار میلیارد ریال در ســال پایان دیماه ســال گذشته به رقم ۳55/۲ 
هزار میلیارد ریال در ۱0 ماهه ســال ۱۴00 افزایش یافته اســت که رشــدی 

بالغ بر 5۱ درصد را نشان می دهد.
مدیرعامــل بانک با اشــاره به اینکه پســت بانک ایران بــرای نیل به اهداف 
راهبردی خود، گســترش شــمول مالی در مناطق روستایی و کم برخوردار 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت، تصریح کرد: ترکیب منابع موثر بانک 
نشان می دهد که حساب های قرض الحسنه جاری بانک از ۱۲۷ هزار میلیارد 
ریال در ۱0 ماه منتهی به دی ماه سال ۹۹ به رقمی بالغ بر ۱۹۳ هزار میلیارد 

ریال رسیده است.
شــیری با تاکید بر رشــد ۶۲ درصدی پرداخت تســهیالت از سال گذشته 
تاکنــون گفــت: ارزیابی و دیده بانی عملکرد پســت بانک ایران در ۱0 ماه 
گذشــته ســال جاری، نشان می دهد که موفقیت های بانک از سال گذشته 
تاکنون شتاب بیشتری گرفته است به صورتی که تسهیالت پرداختی بانک 
از رقم ۱0۳ هزار میلیارد ریال در ۱0 ماه سال ۹۹ به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد 
ریال صعود کرده اســت. وی با بیان اینکه پســت بانک ابران برای گســترش 
تســهیالت خرد، به متقاضیان بیشتری وام پرداخت کرده است، خاطرنشان 
کرد: رشــد ۳۳ درصدی تعداد تســهیالت پرداختی طی ۱0 ماه گذشته سال 

جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ مهر تاییدی بر این ادعا است.

مسابقه بانک ایران زمین برای روز پدر
رادیو آوای بانک ایران زمین به مناسبت روز پدر چالش ارسال پیام صوتی با موضوع »پدر« را آغاز کرده است.

در این مسابقه شرکت کنندگان می بایست در قالب یک فایل ۱0ثانیه ای جمله ای را در مورد روز پدر ضبط کرده و برای رادیو آوای بانک ایران زمین 
بفرســتند. تاریخ شــروع چالش یکشــنبه ۱۷ بهمن و اتمام مســابقه روز یکشــنبه ۲۴ بهمن ۱۴00 خواهد بود و قرعه کشی این چالش نیز روز دوشنبه 
۲5 بهمن مصادف با شــب میالد حضرت علی )ع( و روز پدر انجام می شــود. در این مســابقه به قید قرعه ۱0 کارت هدیه ۳/000/000 ریالی به ۱0 
صدای برتر اهدا خواهد شد. برای شرکت در مسابقه ابتدا شرکت کنندگان باید صدای خود را با برنامه ریکوردر گوشی ضبط کرده و فایل مربوطه را 

از طریق واتساپ به شماره 0۹0۲۲۱۲۸۱۴۴ ارسال کنند.
گفتنی است صداهای برگزیده در صفحه رادیوی آوای ایران زمین منتشر خواهد شد.
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سرپرست شرکت توزیع برق استان مازندران خبر داد؛

افتتاح 114 پروژه برق رسانی در دهه فجر امسال 
مازندران / گروه اســتان ها: مهندس سید کاظم 
حسینی کارنامی،به همراه مهندس زینتی معاون 
خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مازندران 
بــا گرامیداشــت دهه فجر انقالب اســالمی،در 
نشســت خبری در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی استان،با محوریت ابالغ آیین نامه نحوه 
محاسبه برق مصرفی مشترکان،با اشاره به اینکه 
یک میلیون و پانصد هزار مشــترک توزیع برق 
مازندران هســتند گفت: از گلوگاه تا فریدونکنار 
در حوزه مدیریت شــرکت توزیع برق مازندران 
و از فریدونکنــار تــا رامســر در حوزه برق غرب 
اســتان قرار دارد.وی همچنین به برنامه ریزی 
در خصوص اعمال تعرفه جدید برق مشــترکان 
از اوایــل بهمن  ماه اشــاره  کرد و افزود: تصمیم 
گیــری در این خصوص در راســتای حمایت از 
مشــترکینی است که الگوی مصرف را بدرستی 
رعایت می کنند.سرپرســت شرکت توزیع برق 
مازنــدران با اعالم اینکــه اصالح الگوی مصرف 
ابالغیه دولت و بر اساس الگوی مصرف در فصل 

گرم ســال بهار و تابســتان، مازندران جزو چهر 
استان کشوری است تصریح کرد: از یک میلیون 
و 500 هزار مشترک توزیع برق مازندران حدود 
۶5 درصــد الگوی مصــرف را رعایت می کنند.
حســینی با تاکید بــر اینکه هزینه برق مصرفی 
افراد پرمصرف ۸/۲ برابر محاسبه می شود اظهار 
داشت: ۱۷ درصد مشترکانی که بین الگو مصرف 
و باالتــر قرار دارنــد با خاموش کردن حتی یک 
المــپ می توانند تــا ۸0 درصد هزینه برق خود 
را کاهــش دهنــد.وی همچنیــن در ادامه این 
نشست در پاسخ به سواالت متعدد خبرنگاران در 
خصوص اعمال تعرفه جدید برق در قبوض جدید 
با اعالم اینکه نرخ برق تعیین شــده مشــترکانی 
که بین ۴00 تا ۶00 کیلو وات ســاعت در ایام 
تابســتان مصرف کنند ، ســه هزار ریال برای هر 
کیلو وات ســاعت و نیز الگوی مصرف در فصل 
پاییز وو زمستان ۲00 کیلو وات ساعت برای هر 
خانوار در ماه تعیین شده است.سرپرست شرکت 
توزیع برق مازندران هزینه برق مشــترکانی که 

در ایام تابستان بیشتر از ۶00 تا ۸00 کیلو وات 
ساعت برق مصرف کنند را به ازای هر کیلو وات 
ساعت 5 هزار ریال اعالم و خاطر نشان کرد: نرخ 
برق مشــترکان باالی ۸00 کیلو وات ساعت نیز 
۷ هزار ریال برای هر کیلو وات ســاعت محاسبه 
می شود.حســینی کارنامی با اشاره به اینکه نرخ 
تعرفه برق واحد های صنفی بر اســاس نرخ برق 
مصرفی محاســبه و تعرفه پلکانی در این صنوف 
حذف شده اســت،مطالبات شرکت توزیع برق 
مازندران را از مشترکان حدود ۷0 میلیارد تومان 
اعالم و تصریح کرد: در صورت دریافت مطالبات 
از مشترکان بدهکار،این شرکت می تواند بدهی 

هــای خود را بــه پیمانکاران پرداخت نماید.وی 
همچنیــن بر این نکنه تاکید کرد که در گرفتن 
پیمانــکار جهت انجام پروژه های برق رســانی 
به نقاط مختلف اســتان مازندران با مشــکالت 
مواجه هســتیم! سرپرست شرکت توزیع نیروی 
بــرق مازندران پروژه های مورد بهره برداری این 
شرکت در ایام اهلل دهه فجر را در سطح امورهای 
۱۸ گانه برق شهرســتان های اســتان را شامل : 
کاهش تلفات، مقاوم سازی شبکه، رنگ و توسعه 
فیدر، رفع ضعف ولتاژ،تامین برق مســکن مهر 
،نصب کابل خود نگهدار ،احداث ساختمان اداری 
،اصالح ، بهینه ســازی ، توســعه و احداث شبکه 
هــای توزیع برق در اســتان اعالم کرد که برای 
بهره برداری از این پروژه ها تعداد ۹۶ دســتگاه 
پست هوایی نصب و نیز ۲۶ کیلومتر شبکه فشار 
متوسط و حدود 50 کیلومتر شبکه  فشار ضعیف 
احداث شده است.گفتنی است تعداد پست های 
توزیع برق مازندران ۳۶ هزار و ۳۸۲ دســتگاه، 

با ظرفیت ۴ هزار و 5۲۴ ولت آمپر مي باشد

کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی خبر داد؛ مدیر 

یکپارچه سازی فعالیت سازمان های وابسته به بنیاد شهید
مشهد / سیده زهرا حیدری

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: تمامی 
فعالیت های سازمان ها و شرکت های وابسته به بنیاد با هدف خدمت 
رســانی بــه جامعه ایثارگری به صــورت هماهنگ و یکپارچه انجام 
می شــود.حجت االســالم حســین معصومی در نخستین نشست 
مجموعه های وابسته به بنیاد که با عنوان شورای هماهنگی مدیران 
استانی در سالن شهید هاشمی نژاد بنیاد خراسان رضوی برگزار شد، 
ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت: در تالش هستیم، فعالیت های 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران به صورت منســجم و با هماهنگی های 
مجموعه های وابسته به بنیاد انجام شود تا مانع اجرای فعالیت ها به 
صورت جزیره ای باشد.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی افزود: بیمه دی، بانک دی، ســازمان اقتصادی کوثر، شــرکت 
متد، سازمان سیاحتی و زیارتی کوثر، صندوق قرض الحسنه شاهد، 
اموال و امالک کوثر و موسسه ایثار از مجموعه های وابسته به بنیاد 
شهید و امور ایثارگران هستند.وی به اهداف تشکیل این شورا اشاره 
و خاطر نشان کرد: تقویت تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان ها، 
تقویــت نقش و جایگاه اســتان ها در راهبــری مدیریت حوزه ایثار، 
هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین برنامه ها و سیاســت های 
بنیاد در ســطح اســتان، هم افزایی و تشــریک مســاعی در تصمیم 
سازی ها، و تصمیم گیری های استان و ستاد، تبادل تجربیات، برای 

تســریع و تســهیل در خدمت رســانی به جامعه هدف، همکاری در 
چارچوب ضوابط جهت حل مشــکالت و چالش های نهادهای عضو 
شــورا و اســتفاده از فرصت ها و ظرفیت های این نهاد در جهت تعالی 
و تحقق اهداف سازمان از اقدامات این شورا به شمار می رود.مسئول 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراســان رضوی به اهداف این 
شــورا اشــاره کرد و افزود: توســعه هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و 
عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام در جهت ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت، ساماندهی امور ایثارگران، وظایف و اختیارات قانونی بنیاد 
و برنامه ها و خط مش های بنیاد در اســتان ها، بررســی تبادل نظر در 
خصوص رفع مشــکالت و اتخاذ تصمیمات الزم به منظور افزایش 
کارایی و اقدامات، شناسایی ظرفیت  شرکت های تابعه و بستر سازی 
در جهت متقابل از یکدیگر، آســیب شناســایی قوانین بنیاد و ارائه 
پیشــنهادات اصالحی، بررســی وظایف محوله و حدود در اختیارات 
مدیران  واحد های اســتانی، ایجاد و یکپارچه ســازی ســامانه های 
اطالعاتی، مدیریتی و عملیاتی واحد های تابعه در اســتان، تجزیه و 
تحلیل شاخص های ارزیابی استان و ارائه آن به ستاد مطبوع جهت 
اتخاذ تصمیمات ملی و استانی، اخذ گزارش های آماری و عملکردی 
از واحد های تابعه و جمع بندی آنان جهت ارائه به مراجع ذی صالح 
و پرهیــز از ارائــه گزارش های مــوازی و متناقض با کار هماهنگ از 
موارد مطرح شده در دستورالعمل این شورا است.در این جلسه که 
اعضای شورای معاونین بنیاد خراسان رضوی، مدیران و نمایندگان 
واحدهای تابعه بنیاد در اســتان نیز حضور داشتند، محمود دوستی 
رئیس صندوق قرض الحســنه شــاهد خراسان رضوی به مدت یک 
ســال به عنوان دبیر این شــورا انتخاب شد.گفتنی است؛ سند هویت 
انقالبی مردم خراســان رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۲۱ شــهید، 50 
هزار و  ۳۹5 جانباز و سه هزار و ۳۹۲ آزاده است که به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

؛ در هفتمین روز از دهه مبارک فجر

مشعل گازرسانی به صنایع بخش 
مرکزی شــاهرود روشن شد

ســمنان / گروه استان ها: در هفتمین روز از دهه 
مبارک فجر، مشــعل گازرسانی به صنایع بخش 
مرکزی شهرســتان شــاهرود روشن شد.سعید 
غالمی رئیس اداره گاز شهرســتان شــاهرود در 
این مراسم که با حضور فرماندار و جمعی از مدیران 
استانی و شهرستانی برگزار شد، گفت: انرژی یکی 
از مهم ترین زیرساخت های تولید است و با توجه 
به نقش انرژی گاز به عنوان زیربنای توسعه استان 
امیدواریم اجرای این پروژه عالوه بر ارتقای سطح 
رفاه، منجر به ایجاد رونق بخش تولید این منطقه 
نیزگــردد.وی افزود: برای اجرای این طرح حدود 
۸ کیلومتر شــبکه گــذاری و بالغ بر ۴۴ میلیارد 
ریال هزینه شده است.رئیس اداره گاز شهرستان 
شاهرود نقش بی بدیل گاز در سبد انرژی را قابل 
توجه دانست و افزود: اجرای مصوبه شورای اقتصاد 
فرصت ارزشــمندی برای گازرسانی با تسهیالت 
مناســب به واحدهای تولیــدی و صنعتی فراهم 
نموده است.غالمی با بیان اینکه گازرسانی به این 
واحدها مستلزم ایجاد زیرساخت ایمن و شبکه ی 
استاندارد است، گفت: در حال حاضر زیر ساخت 
گازرســانی به تمامی صنایع استان فراهم بوده و 
ایــن مهم صرفه جویی قابــل توجهی در مصرف 
فرآورده های نفتی به همراه خواهد داشت.غالمی 
در پایــان گفت: جایگزینی گاز طبیعی به عنوان 
یکی از اهداف اســتراتژیک این شــرکت عالوه بر 
حفظ محیط زیست، در رونق تولید و رشد و توسعه 

استان تأثیر بسزایی دارد.

 برگزاری 4 سمینار تخصصی 
 در دومین روز از نمایشگاه 

صنعــت نفت اهواز 1400
خوزســتان / گروه اســتان ها: در دومین روز از 
نمایشــگاه صنعت نفت اهواز ۱۴00چهار سمینار 
تخصصی با رویکردهای متفاوت برگزار شد.صنعت 
نفت دانش بنیان، حمایت از توسعه ساخت داخل 
بــا همکاری فناورانه و ایجاد شــبکه فناور اولین 
سمینار تخصصی در این روز بود که به همت اداره 
پژوهش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار 
شد.دومین سمینار جانبی این نمایشگاه از سوی 
دانشــگاه صنعت نفت و شــرکت ایکو و با موضوع 
نظــام مدیریت یکپارچــه و مدیریت دارایی های 
فیزیکی برگزار شد.بررسی فرصت ها و چالش های 
اســتفاده از ظرفیت قانونــی حمایت از تولید بار 
اول و نحــوه حمایــت معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری از شرکت های دانش بنیان به 
عنوان سمینار تخصصی سوم در این روز به همت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
شد. آخرین سمینار جانبی در این روز نیز با عنوان 
آینده پژوهشــی در صنایــع نفــت و گاز به همت 
شــرکت شــهرک های صنتعی استان خوزستان 
برگزار شــد.گفتنی اســت؛ نمایشگاه تخصصی 
صنعت نفت اهواز ۱۴00با حضور شــرکت هایی 
از ۱۲ اســتان اصفهان، البرز، آذربایجان شــرقی، 
تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، 
گلســتان، مازنداران، مرکزی و یزد از تاریخ ۱۷ تا 

۲0 بهمن ماه میزبان عالقمندان است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان گلستان:

100 درصد شهرهای استان گلستان 
گاز دارند

گلســتان / گروه اســتان ها: معاون بهره برداری 
شــرکت گازاستان گلســتان گفت: ۱00 درصد 
شــهرهای اســتان گازدارند.معاون بهره برداری 
شــرکت گاز گلســتان در این رابطه  گفت : این 
شــرکت طی ســال های گذشــته و در راستای 
توســعه روند گازرسانی به مناطق شهری استان، 
هم اکنون به تمامی ۳5 شــهر اســتان  با پوشش 
تقریبی ۴00 هزار خانوار گازرســانی کرده است. 
حامد اله مقصودلو افزود: شرکت گاز استان  از زمان 
تاســیس تاکنون ۱0 هزار و ۱۱۳ کیلومتر شبکه 
اصلی  گازرســانی را در اســتان  اجرا کرده است.

وی اضافــه کرد: عالوه بر پروژه های گازرســانی 
به روســتاها و شــهرهای گلســتان، شرکت گاز 
اســتان همچنین ۳ هــزار و ۳۳۸ واحد تولیدی 
و صنعتی این اســتان شــمالی را نیز از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار کرده اســت.به گفته مقصودلو، 
گازرسانی به ۶5 جایگاه سوخت گازطبیعی "سی 
ان جی" از دیگر اقدامات شــرکت گاز گلســتان 
بوده اســت.معاون بهره برداری شرکت گازاستان 
گلســتان ادامه داد: همه اقدامات انجام شــده در 
راستای خدمت به مردم استان و بهره مندی آنها 
از انرژی پاک گاز بوده اســت ، درحالی که قبل از 
انقالب اســالمی دربخش گازرسانی هیچ اقدامی 
صــورت نگرفته بود.وی بــا تبریک دهه مبارک 
فجر پیروزی انقالب گفت: گازرسانی به مردم در 
مناطق روســتایی و شهری، صنایع و جایگاه های 
سوخت از بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی 
در اســتان های مختلف کشــور از جمله گلستان 

می باشد.

ج با مردم   شهرداری کر
و برای مردم است

البرز / گروه اســتان ها:  یکی از اقداماِت خوب و 
قابل توجه شهرداری کرج در دوره کنونی اجرای 
طرح »چهارشــنبه های مردمی« اســت که طی 
آن شــهردار، معاونین و جمعی از مدیران ارشــد 
شــهری عالوه بر سایر راه های ارتباطی در مکان 
مقــدس و وحــدت آفرین مصلی نماز جمعه گرد 
هم آمده و شــنونده و پیگیر دیدگاه ها، مطالبات 
و انتقــادات مردمــی می شــوند.گرچه در برهه 
کنونی دسترســی مردم به مســئوالن دولتی و 
شــهری سهولت یافته و راه های ارتباطی ملت و 
حاکمیت در حال تقویت و بروز رسانی هستند و 
همین امر آثار بســزایی در افزایش امیدآفرینی و 
مشــارکت های مردمی و همراهی آنها با برنامه ها 
و اقدامات نهادهای اجرایی و خدمت رسان داشته 
اما نیم نگاهی به گذشــته نشــانگر آن اســت که 
فرِش قرمز پاسخگویی به مردم همواره پهن نبوده 
است.همین مسئله در شهرداری کرج نیز عینیت 
ویژه ای دارد، شــهروندانی که در گذشــته پیچ و 
خم اداری را برای مالقات با شــهردار محترم یا 
معاونین ایشان طی می کردند و بعضاً این پروسه 
طوالنی تر از حد معمول و آســتانه تحمل اربابان 
رجوع می شد، اکنون شرایط متفاوتی را نظاره گر 
هستند و با شرکت در برنامه های مالقات مردمی 
می توانند حضوراً و بدون واسطه به طرح دغدغه ها 
و مطالبــات خویــش پرداخته و برای رفع آنها از 
کلیددار شــهر یا مدیــران مربوطه تقاضای گره 
گشایی نمایند.مشروح تقاضاهای شهروندان در 
چهارشنبه های مردمی با پاراف مصطفی سعیدی 
شهردار کرج یا معاونین ایشان به مدیران مناطق 
و ســازمان های تابعه یا مدیران کل ارجاع شده و 
آنها موظف به احصاء و بررســی دقیق مطالبات 
مردمی بوده و در ادامه باید نسبت به پاسخگویی 
مناسب و در صورت لزوم پیگیری و مساعدت به 
تســهیل در انجام امور اقدام نمایند و از آنجا که 
مالقات کنندگان امکان حضور مجدد در جلسات 
مالقات را دارند لذا مدیران شهری بیشترین وقت 
و تمرکــز را بــرای توجه به متن و روح تقاضاهای 
مردمی بکار می گیرند.گرچه پاسخگویی وظیفه 
ذاتی شهرداری ها و نهادهای خدمت رسان بوده 
و برای عمل به آن منتی بر ســِر شــهروندان عزیز 
نیســت لکن اینکه شهرداری کرج در این زمینه 
شاهد پوست اندازی و تحول عمده ای می باشد 
نیز انکارناپذیر اســت و طبیعتاً شــهردار محترم 
پس از گفتگوی بدون واســطه با شهروندان قادر 
به تحلیل دقیق تر و ارزیابی مناســب تر عملکرد 
مدیران شهری و نظارت بر نحوه ارتباط گیری و 
پاسخگویی ایشان به شهروندان می باشد.با ابتکار 
اداره کل ارتباطــات و امور بین الملل و همچنین 
موافقت حوزه شهردار، طرح ابتکاری دیگری در 
حال اجرا می باشــد که پرسنل و کارکنان خدوم 
شــهرداری کرج نیــز می توانند هر دو هفته یک 
مرتبه و در روزهای پنج شــنبه طی جلســه ای به 
طرح مســائل و تقاضاها و دغدغه های خویش با 
کلیددار شهر بپردازند و پیرامون آنها با مصطفی 

سعیدی گفتگو نمایند.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل:

ساختمان فناوری و کسب و کار 
 شهرک صنعتی اردبیل 2 

تکمیل می شود 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیل گفت: 
ســاختمان فنــاوری و کســب و کار شــهرک 
صنعتــی اردبیل۲ با هدف حضور مشــاوران در 
این مرکز  به منظور افزایش ظرفیت و توانمندی 
های واحدهای تولیدی تکمیل می شود.محمد 
اهلــی ضمن اعالم این خبر گفت: هزینه  کردن 
برای مشــاوره بــه منزله یک ســرمایه گذاری 
ســودآور اســت و آموزش و مشاوره راه روشنی 
را در پیشــروی بنگاه هــای اقتصــادی قرار می 
دهد و آنها را تبدیل به شــرکت هایی توســعه 
یافتــه و دانش بنیــان می کند.وی ادامه داد: در 
حال حاضر به منظور ارتقای سطح دانش و ارائه 
خدمــات مطلوب به واحدهــای تولیدی، مرکز 
خدمات فناوری و کســب و کار شهرک صنعتی 
اردبیــل)۱( بــه بهره برداری رســیده و احداث 
مرکز دوم در شــهرک صنعتی اردبیل)۲( نیز با 
پیشرفت فیزیکی 50 درصدی در حال اجراست.

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل ادامه داد: این مرکز با مساحتی در حدود 
۱۳00 مترمربع و در ۴ طبقه اجرا خواهد شــد 
کــه تکمیل آن به اعتباری بالغ بر ۱00 میلیارد 
ریــال نیاز دارد.اهلی تکمیل این ســاختمان را 
یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به اردبیل 
برشــمرد و افزود: خوشــبختانه در جریان سفر 
رئیس جمهور محترم، تکمیل این ســاختمان 
مــورد تاکید قرار گرفــت و ۱00 میلیارد ریال 
اعتبار برای آن در نظر گرفته شــد.وی تصریح 
کرد: در سال جاری ۱۱ میلیارد ریال از این محل 
به منظور تکمیل ساختمان اختصاص یافته است 
که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. 
وی ابــراز امیدواری کرد تا با تخصیص اعتبارات 
مصوب شده در سال آتی، این ساختمان تکمیل 
و در اختیار مشاورین حوزه صنعت قرار داده شود 
تا زمینه خدمات رســانی به واحدهای تولیدی 

تسهیل گردد.

استانها 6

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:

12 پروژه منابع  طبیعی در دهه مبارک فجر افتتاح شد
 گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان گفت: ۱۲ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در دهه مبارک فجر 
در استان گلستان افتتاح شد و با بهره برداری از این طرح ها، یک هزار و 
۳۸۱ خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند شدند.عبدالرحیم لطفی در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به افتتاح ۱۲ پروژه منابع طبیعی گلســتان در 
دهه مبارک فجر امسال اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح ها ، هزار 
و ۳۸۱ خانوار روستایی از مزایای آن شامل تقویت مراتع، تامین آب مورد 
نیاز دام و جلوگیری از فرسایش خاک در شهرستان های علی آباد، کالله، 
مراوه تپه، مینودشت و آزادشهر برخوردار می شوند.وی ادامه داد: طرح های 
آماده بهره برداری شــامل ســاخت یا تکمیل سازه های سنگی مالتی در 
محمدآباد علی آباد و گرگاندوز کالله، تکمیل بند خاکی فرخسر در مراوه 
تپه، ساخت سازه سنگی و مالتی و سرشاخه گیر در کشکک رامیان، ترمیم 
و ساخت سازه های سنگی و مالتی در چمانی و ده چناشک مینودشت، 

ساخت سازه های سنگی و مالتی در کاشیدار آزادشهر و تکمیل سرریز 
بتنی و سنگ و مالتی بندخاکی چنارلی مراوه تپه است.لطفی همچنین 

از آغاز عملیات اجرایی 5 طرح منابع طبیعی شامل ساخت سازه گابیونی 
در شاهکوه باال گرگان، ساخت سرریز بندهای خاکی سبد نیازی در ماسان 
گنبدکاووس، هاللی آبگیر در شوره زار آق قال و هوتن گنبدکاووس و تولید 

نهال مرتعی در گنبدکاووس در دهه فجر امسال خبر داد.
بیش از ۱۳00 هکتار اراضی ملی و منابع  طبیعی در استان گلستان به 
بیت المال بازگشت کاهش ۳۳ درصدی آتش سوزی منابع  طبیعی در 
کرمانشاه به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، 
در حاشیه برگزاری برنامه های دهه فجر، ۲ پویش نهالکاری در گرگان 
و بندر ترکمن با حضور مســئوالن، همیاران طبیعت و عالقمندان به 
منابع طبیعی اجرا می شود.وی افزود: امسال پویش نهال کاری با شعار 
"هر ایرانی یک درخت" با هدف تقویت پوشش گیاهی در هزار هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی گلســتان از آذرماه در گلســتان آغاز شد و 

کماکان نیز ادامه دارد.

البرز / اکبرحیدری
رئیس شــورای شــهر کرج گفت: مطالبات اصلی مردم ازجمله 
مدیریت پسماند، ترافیک، آسفالت و ساخت بناها و اماکن موردنیاز 
باید در رأس و تمرکز بودجه شهرداری قرار گیرد.جواد چپردار در 
جلسه دوم کمیسیون تلفیق با موضوع بررسی بودجه پیشنهادی 
شــهرداری کرج برای ســال ۱۴0۱ بر این نکته که مطالبات اصلی 
مردم مانند؛ مدیریت پســماند، ترافیک، آسفالت و ساخت بناها و 
اماکن موردنیاز شهروندان باید در رأس و تمرکز بودجه شهرداری 
قــرار گیــرد، تأکید کرد.وی افزود: ما تحقق دو نوع مطالبات را در 
شــهر به عهده گرفتیم که وجه نخســت آن مطالبات واقعی مردم 
است و وجه دوم اجرا و تکمیل پروژه های بزرگ شهری است.رئیس 
شــورای شــهر کرج ادامه داد: در بررسی بودجه سال آتی به طور 
دقیق، فنی و شــفاف ســهم مطالبات واقعی مردم را موردبررسی و 
اصالح قرار خواهیم داد.چپردار تأکید کرد: اما در خصوص بخش 
دوم مطالبات یعنی اجرا و تکمیل پروژه های کالن که میراث باقی 
از مدیریت های قبلی اســت، تأکید و درخواســت ما از شهرداری، 

بهره گیری هوشــمندانه از ظرفیت های اســتانی و ملی است.وی 
بابیان اینکه ما نیز به عنوان اعضای شورای شهر از همه فرصت ها 
و ظرفیت ها برای ایجاد درآمدهای پایدار، ســرمایه گذاری بخش 

خصوصی، هدایت و دریافت اعتبارات اســتانی و ملی اســتفاده 
خواهیم کرد.رئیس شــورای شــهر کرج با تأکید بر اینکه تدوین، 
تصویب و از همه مهم تر تحقق بودجه سال آتی شهرداری حاصل 
عملکرد شورای ما و شهردار منتخب خواهد بود، آن را آبرو و اعتبار 
مدیریت شــهری در دوره ششــم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به 
عدم تطبیق بودجه پیشنهادی باسیاست های تبیین شده از سوی 
شورا، همکارانم در این پارلمان محلی به این تصمیم رسیدند که 
بــا نهایــت دقت و جدیت، اصالحــات الزم در این الیحه را اعمال 
کنند.چپردار از شهردار، معاونت ها، مدیران کل، مدیران مناطق، 
روسای سازمان ها و همه همکاران در شهرداری که در ارائه بودجه 
پیشنهادی اهتمام ویژه داشته اند تشکر کرد و گفت: ما می خواهیم 
در جریان این اصالحات نهایت همکاری و همراهی را با کمیسیون 
تلفیق و اعضای شورای شهر داشته باشند.وی همچنین پیشنهاد 
کرد با توجه به اهمیت آگاهی و همراهی مدیران مناطق و روسای 
ســازمان ها، این افراد در روند بررســی بودجــه حتماً به فراخور 

موضوعات مرتبط حضورداشته باشند.

ج: رئیس شورای شهر کر

تمرکز بودجه بر مطالبات واقعی مردم باشد

خبر  ويژه
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کوتاه از جامعه

20 درصد از بی خانمان ها، معتاد نیستند

حضور بیشتر معتادان  در کمپ؛ راهگشا یا تکرار مکّررات
مدت زمان ســه تا شــش ماه نگهداری 
معتــادان در مراکز تــرک اعتیاد برای 
بازپــروری، همواره دلیل نماندن آنان در 
شــرایط ترک عنوان می شود و مسئوالن 
را بــر آن داشــته تا درخواســت تمدید 
مــدت زمان نگهداری کننــد اما به باور 
کارشناســان، ایجاد هماهنگی بیشــتر 
شــهرداری، دولــت و توانمندســازی 
محله ها راهگشــاتر خواهد بود. بر اساس 
این گــزارش، مطابق ماده )۱۶( »قانون 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق 
موادی به آن«، معتادان به مواد مخدر و 
روان گردان و متجاهر به اعتیاد، با دستور 
مقام قضایی برای مدت یک تا ســه ماه 
در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش 
آســیب نگهداری می شــوند.همچنین 
تمدیــد مهلت برای یک دوره ســه ماهه 
دیگر با درخواست مراکز یادشده بالمانع 
اســت و مطابق تبصره ۲ این ماده، مقام 
قضایــی می توانــد برای یــک بار با اخذ 
تامین مناســب و تعهد بــه ارائه گواهی 
موضوع ماده )۱5( این قانون، نســبت به 
تعلیق تعقیب به مدت شــش ماهه اقدام 
و معتــاد را به یکی از مراکز موضوع ماده 
مزبــور معرفی کنــد. قوانینی که به زعم 
مســئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر به 
دلیل مدت انــدک نگهداری معتادان و 
متجاهــر به اعتیــاد، بزرگترین چالش 
برای بازپروری آنان شــده اســت تا آنجا 
که ســردار اســکندر مومنــی دبیر کل 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر هفتم بهمن 
ســال جاری در حاشــیه افتتاح فاز دوم 
نگهــداری معتادان متجاهــر در مرکز 
ســروش، تاکید کرد که زمان بازپروری 
معتادان کم اســت و برای ســم زدایی، 
درمــان، مهارت آموزی و در نتیجه تولید 
توســط معتادان متجاهر، حداقل به دو 
سال زمان نیاز داریم. وی یادآور شد: به 
همین منظور الیحه ای با کمک دستگاه 
قضا و دادســتانی کل کشور تهیه شده و 

همــه نواقص موجــود هم در این الیحه 
پیش بینی شــده است تا زمان بیشتری 
برای بازپروری اختصاص یابد. در اذهان 
عمومی همواره این پرســش مطرح می 
شود که صرف سه یا شش ماه یا دو سال 
مــدت زمان برای بازپــروری معتادان و 
بازگشــت با ســالمت آنان به کانون گرم 
خانواده و جامعه کافی اســت؟ پرسشی 
که با علیرضا نوروزی روانپزشــک و عضو 
مرکز ملی مطالعات اعتیاد مطرح کردیم. 
نوروزی در این باره اظهار داشــت: مدت 
زمان نگهداری یک موضوع و جهت گیری 
و نوع خدمات مراکز ترک اعتیاد که منجر 
به بازتوانی و بازپروری بهینه می شــود یا 
نه هم موضوع مهم دیگری است که باید 
در فرایند بازگشت یک فرد به جامعه در 
نظر گرفت. وی افزود: اینکه آیا مهارت ها 
و آموزش های ارائه شــده به فرد آن هم 
در محیطــی متفــاوت از محل زندگی، 
قابل ترجمه در زندگی واقعی هســت یا 
نه هم نکته مهم دیگری اســت که باید 
مــورد توجه قرار داد زیرا زمانی موفقیت 

حاصل می شود که بازتوانی در پس زمینه 
شرایط واقعی زندگی فرد صورت گیرد.

برای بی خانمانی معتادان متجاهر 
باید فکری کرد

عضو مرکز ملــی مطالعات اعتیاد گفت: 
صــرف تاکید بــر افزایش مــدت زمان 
بازپــروری منوط به معتادان متجاهر می 
شود حال آنکه این افراد، بیرون از محیط 
اقامتــی جایی ندارند و معموال افراد طرد 
شده از خانواده هستند که پس از بازپروری 
هــم خانواده ای منتظر آنان نیســت؛ هر 
چقدر هم به او مهارت بیاموزیم. بنابراین 
موضوع حائز اهمیت تر از ترک و بازپروری 
این اســت که پس از خروج از کمپ، قرار 
است این افراد چه کار کنند که متاسفانه 
به دلیل فقدان برنامه و حمایت مناسب، به 
طور معمول باز به همان کانون اعتیاد سوق 
پیدا می کنند. این روانپزشک خاطرنشان 
کرد: در بســیاری از کشــورهای جهان، 
نحوه مدیریت این پدیده ذیل برنامه های 
ســاماندهی بی خانمانــی نه ذیل برنامه 

اعتیــاد انجام می شــود؛ موضوعی که در 
همه کشورهای جهان در حاشیه شهرها 
وجود دارد اما در تقســیم کار کشــور ما، 
تکلیف خارج از توان اعتیاد بر عهده ستاد 
مبارزه با مواد مخدر گذاشــته شده است 
یعنی افراد بی خانمانی که اعتیاد هم دارند 
باید ساماندهی کند و مشکل اهالی محل 
عالوه بر اعتیاد، بی خانمانی این افراد هم 

هست.

 20 درصد از بی خانمان ها
معتاد نیستند

وی بــا تاکید بر اینکــه ۲0 درصد از افراد 
بی خانمان معتاد نیســتند، تشریح کرد: 
قانون تاســیس بلدیــه در ایران، مدیریت 
بی خانمانی را بر عهده شهرداری ها گذاشته 
است و ستاد مبارزه با مواد مخدر با رویکرد 
خیرخواهانه می خواهد مساله بی خانمانی 
را با تاســیس اردوگاه هــا و افزایش مدت 
زمــان نگهداری حل کند در حالی که این 
موضوع پرهزینه و کم بازده است و در آخر 
هم به طور تخصصی عملیاتی نمی شــود. 

عضو مرکــز ملی مطالعات اعتیاد تصریح 
کــرد: زمانی که از متخصصان برای خارج 
کردن افراد از چرخه بی خانمانی بهره برده 
شود، می توان به موفقیت کامل دست یافت 
و تــا زمانی که متخصصــان اعتیاد بر این 
قضیه متمرکز نشــوند، کار پیش نمی رود 
زیرا اعتیاد درمان می شــود اما بی خانمانی 
بی ســرانجام می مانــد؛ بنابراین بازتوانی 

موضوعی تخصصی است.

بهره گیری از خّیران از هزینه های 
دولت می کاهد

وی بــه محلــه محــور کــردن موضوع 
بازپروری اشــاره کرد و افزود: باید امکان 
اســکان، درمان و خدماتی که معتادان 
نیاز دارند در همان محله فراهم و تالش 
شود که معتاد به آغوش خانواده بازگردد؛ 
کاری کــه از دهه ۱۹۷0 در دنیا در حال 
اجرا اســت و هیچ ســاکن محله ای حق 
نــدارد فردی را از آنجــا بیرون کند و بر 
خالف آن چه در کشور ما وجود دارد که 
به تصور اینکه دولت قدرت جادویی دارد، 
اصرار بر بردن فرد بی خانمان و معتاد از 
محلــه دارند. به عنوان مثال در محله ای 
مانند شــوش با آن حجم سرمایه داران 
منطقه، باید از همان خیران برای بازتوانی 
و بازپــروری افراد معتاد و بی خانمان در 
همان محل استفاده کرد. نوروزی با بیان 
اینکه در اســتانداردهای جهانی، مدت 
زمان مشخصی برای نگهداری فرد معتاد 
وجود ندارد، اظهارداشت: اینکه دبیرکل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر از تغییر قانون 
بــرای افزایش مدت زمان نگهداری فرد 
معتاد تا دو سال سخن می گوید، دلیلی 
غیر از حل نشــدن مساله در مدت زمان 
کوتاه تر نــدارد. نگاه خیرخواهانه ای که 
باعث صرف هزینه بیشتر بر دوش دولت 
می شود در حالی که محله ها باید با همت 
خیران و شهرداری ها توانمند و فرد معتاد 

در همان محله بازپروری شود.

7جامعه
اطالعیه آزمون استخدام 
کارکنــان اداری قوه قضائیه 

سال 1400
اطالعیه آزمون استخدام کارکنان اداری 
قوه قضائیه ســال ۱۴00 منتشر شد.در 
این اطالعیه آمده است که به اطالع کلیه 
داوطلبان متقاضی ثبت نام و شــرکت 
در آزمــون اســتخدام کارکنان اداری 
قوه قضاییه در ســال ۱۴00 می رساند، 
کــه ثبــت نام در این آزمون منحصراً به 
صورت اینترنتی از طریق ســایت جهاد 
دانشــگاهی از امروز ســه شنبه مورخ 
۱۹/۱۱/۱۴00 آغاز و در روز پنجشنبه 
مــورخ ۲۸/۱۱/۱۴00 پایان می پذیرد.

قــوه قضائیه در نظر دارد، تعداد ۹۶00 
نفر از افراد واجد شرایط را در دادگستری 
کل استان ها به صورت پیمانی استخدام 
نماید؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد 
که در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعــه شــرایط و ضوابط عمومی و 
اختصاصــی آزمــون و فراهــم نمودن 
مــدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، 
نســبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام 

کنند.

دبیر ستاد ملی گرد و غبار خبر داد؛

 تدویــن برنامه عمل داخلی 
 10 ســاله برای مدیریت 

و کنترل گرد و غبار
دبیــر ســتاد ملــی  سیاســتگذاری و 
هماهنگــی  مدیریت  مقابلــه با پدیده 
گرد و غبار با اشــاره به شــروع تدوین 
آیین نامه گرد و غبار کشــور از ســال 
۱۳۸۶، اظهار کرد: اولین آیین نامه گرد 
و غبار تحت عنوان »آیین نامه آمادگی 
مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد و غبار« 
در سال ۱۳۸۸ ابالغ شد سپس با توجه 
به تجربیات حاصل از اقدامات اجرایی و 
مطالعاتی در کشــور، اصالحاتی در این 
آیین نامه به وجود آمد و در نهایت تحت 
عنوان »آیین نامه هماهنگی پیشگیری 
و مدیریت پدیده گرد و غبار« اردیبهشت 
امسال ابالغ شد.علی محمد طهماسبی 
بیرگانــی تصریــح کــرد: در خصوص 
پدیده گرد و غبار، مطالعاتی از ســوی 
ســتاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی 
 مدیریــت  مقابلــه با پدیده گرد و غبار با 
همکاری دستگاه های ذیربط همچون  
سازمان های زمین شناسی، هواشناسی 
و جنگل ها انجام و بر اساس این مطالعات 
مشــخص شد که وسعتی در حدود ۳5 
میلیــون هکتار مناطــق غبارخیز در 
کشــور داریــم که پراکندگــی آنها در 
۲۳ اســتان است.وی افزود: مقدار غبار 
گسیل شــده از این وسعت، ۴ میلیون 
و ۲۳0 هزار تن در ســال برآورد شــده 
اســت که به طور میانگین )غبار ویژه( 
معــادل ۱۲۲ کیلوگرم در هکتار ذرات 
کمتر از ۱00 میکرون است. وی افزود: 
از این وسعت حدود یک میلیون و ۴۶۳ 
هزار هکتار در محدوده تاالب ها و حدود 
۲.5 تا ۳ میلیون هکتار هم در زیستگاه 
های تحت مدیریت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت قرار دارند. سایر مناطق 
در اراضی زراعی و مناطق بیابانی مرتعی 
و ســایر کاربری ها قرار گرفته که تحت 
مدیریت ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور است. وی از تدوین 
برنامــه عمــل داخلی ۱0 ســاله برای 
مدیریت و کنترل پدیده گرد و غبار در 
کشــور خبر داد و اظهار کرد: بر مبنای 
مطالعات انجام شــده، یک برنامه عمل 
داخلی ۱0 ساله برای ۱5 دستگاه و همه 
استان های کشور مشتمل بر ۲۳ استان 
غبارخیز و هشــت استان غبارناک تهیه 
و به اســتان ها ابالغ شــده است. در این 
برنامه تمام وظایف دستگاه ها به صورت 
 مکان محور و اعتبارات آن ها مشــخص 

شده است. 

وزیر علوم: 

کنکور حذف شدنی نیست 
وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری درباره 
حــذف کنکور سراســری گفــت: این 
موضوع در شــورای انقالب فرهنگی در 
دســتور کار است و مصوباتی هم داشته 
اســت. محمدعلی زلفی گل افزود: یک 
نکته را شفاف بگویم؛ در حال حاضر ۸5 
درصد کنکور با لحاظ ســوابق تحصیلی 
و اینها حذف شــده اســت. آن چیزی 
که مانده برای ۱5 درصد و رشــته های 
پرطرفدار دانشــگاهی است و برای آنها 

کنکور حذف شدنی نیست.

 اومیکرون دانشگاه ها را 
باز هم مجازی کرد

در حالی که دانشگاه ها خود را برای آموزش 
حضوری ۱00 درصدی در نیمســال دوم 
تحصیلــی ۱۴00-۱۴0۱ آماده می کردند 
و بــا پایین آمــدن آمار مبتالیان همه چیز 
برای از ســرگیری آموزش حضوری تمام 
و کمــال آماده بــود، اما ورود اومیکرون به 
ایــران بــه یکباره همه برنامه هــا را تغییر 
داد. بــا توجــه به ســرایت بــاالی جهش 
جدید کرونا از حدود ۱0 روز گذشــته آمار 
مبتالیان به شــدت در حال افزایش است 
و به گفته مســئوالن ارشد وزارت بهداشت 
تــا دو هفتــه آینده به پیک جدید خواهیم 
رســید.با توجه به شــرایط موجود و پیش 
بینی هــای صــورت گرفتــه از هفته های 
آتی، دانشــگاه ها با صدور اطالعیه هایی از 
لغــو آموزش حضوری و به تعلیق درآمدن 
اســکان دانشــجویان در خوابــگاه خبر 
می دهنــد. به گفتــه مدیر کل دفتر برنامه 
ریزی آموزش عالی با توجه به افزایش سویه 
اومیکرون و تغییر وضعیت استان ها رئیس 
هر دانشــگاه مسئول نهایی تصمیم گیری 
بازگشــایی دانشگاه ها به صورت حضوری 
خواهــد بود.محمدرضا آهنچیان مدیر کل 
دفتــر برنامه ریزی آمــوزش عالی ، گفت: 
هر دانشــگاهی بنا به اقتضای خود که چه 
تعداد دانشجوی تحصیالت تکمیلی و یا چه 
تعداد دانشجوی بومی دارد تصمیم گیری 
می کند. با توجه به اینکه وضعیت استان ها 
به دلیل افزایش شیوع سویه اومیکرون در 
حال تغییر است، علیرغم اینکه اعالم شده 
اســت نیمسال دوم تحصیلی از ۱۶ بهمن 
ماه ۱۴00 حضوری می شــود، دانشگاه ها 
خودشــان تشخیص می دهند که آموزش 
واقعاً حضوری باشــد یا خیر.مدیر کل دفتر 
برنامــه ریزی آمــوزش عالی افزود: ممکن 
اســت با یک فاصله کوتاه به دانشــجویان 
اعالم کنند که فعاًل کالس ها مجازی است. 
در حقیقت براساس آخرین وضعیت کرونا 
دانشگاه ها تصمیم گیری کرده و به دانشجو 
اعالم می کنند.دانشــگاه های معین برخی 
اســتان ها با قطعیــت تصمیم می گیرند و 
برخی از اســتان ها بیشتر واگذار کرده اند 
به دانشــگاه ها و دانشــگاه ها خود تصمیم 
می گیرند، در این رابطه اســتان ها یکسان 
عمــل نمی کننــد و مســئول نهایی خود 
دانشــگاه ها هستند.با این حال با توجه به 
هشدار پزشــکان و کارشناسان بازگشایی 
دانشگاه ها می تواند به مثابه یک انبار باروت 
عمل کند و افراد بیشــتری را درگیر کند و 
آموزش مجازی در چنین شرایطی بهترین و 
اصلح ترین گزینه ممکن برای دانشگاه ها به 
شمار می رود. از طرفی آمار فوتی های کرونا 
در یک هفته اخیر نشان می دهد امیکرون 
چنــدان هم بی خطر نبوده و با تصمیمات 
درست باید جلوی بحران تازه ای را گرفت.

در روزهای اخیر برخی دانشگاه های بزرگ 
تازه تریــن وضعیت ارائه آموزش خود را با 
صــدور اطالعیه هایی مجزا اعالم کرده اند 
که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهید 
بهشــتی، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه 
تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه 
خوارزمی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 
الزهرا اعالم کرده اند؛ علیرغم برنامه ریزی 
و آمادگی انجام شــده در ســطح دانشگاه 
به منظور برگــزاری حضوری کالس های 
تحصیالت تکمیلی از ابتدای نیمسال دوم 
۱۴0۱–۱۴00، با عنایت به وضیعت قرمز 
کرونایــی، کالس های تحصیالت تکمیلی 
نیــز تا اطالع ثانوی به صورت غیرحضوری 
برگزار خواهد شــد. زمــان و نحوه حضور 
دانشجویان متعاقباً به اطالع خواهد رسید. 
همچنین بر اســاس آخرین تصمیم گیری 
دانشــگاه آزاد، کالس ها در مناطق قرمز به 
صــورت غیرحضوری و در مناطق نارنجی، 
زرد و آبی حضوری برگزار می شود. به گفته 
رئیس دانشگاه آزاد در حال حاضر بیش از 
۹0 درصد دانشــجویان این دانشگاه دو دز 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند که همین 
نشــانه خوبی برای حضوری بودن کالس ها 
در مناطــق زرد آبی و نارنجی اســت اما به 
دانشجویان توصیه می شود که برای تزریق 
دز ســوم هم اقدام کنند.علی آهون منش، 
رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه های غیر 
انتفاعی هم گفته اســت با توجه به شــیوع 
ســویه اومیکرون کرونا در کشــور و قرمز 
شــدن برخی از شهرها و استان ها مقرر شد 
همه کالس های درس نیم ســال دوم سال 
تحصیلــی ۱۴0۱-۱۴00 در تمام مقاطع تا 
اطالع ثانوی به صورت مجازی برگزار شــود. 
رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه های غیر 
انتفاعی خاطر نشان کرد: تصمیم گیری در 
مورد نحوه برگزاری کالس ها، دروس عملی، 
بازگشــایی خوابگاه ها و دورکاری کارکنان، 
پس از ارزیابی وضعیت همه گیری در کشور و 
ابالغ تصمیمات ستادهای کرونای کشوری 
و اســتانی، در اولین فرصت ممکن، انجام و 

اطالع رسانی خواهد شد.

خبر ویژه

سرپرســت مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
وزارت بهداشــت گفــت: ابتــالی کــودکان به 
اُمیکرون بســیار قابل توجه اســت. به طوری که 
حداقل ۲0 درصد موارد بســتری تنفسی اخیر، 

از بین کودکان هستند.
محمــد هاشــمی با بیان اینکه زمــان زیادی از 
آغاز واکسیناســیون کودکان کمتر از ۱۲ ســال 
ســپری نشــده اســت، گفت: این افراد هنوز در 
جریــان دریافــت اولین دز واکســن هســتند.

بنابرایــن کودکان ایمنی کافــی در برابر کووید 
ندارند؛ بر همین اساس رعایت موارد بهداشتی و 
بویژه استفاده از ماسک در این گروه سنی نیز از 
اهمیت بسزایی برخوردار است.وی در عین حال 
هشــدار داد: کودکان کمتر از پنج ســال به دلیل 
عدم انجام  واکسیناســیون در معرض خطر ابتال 
بــه کووید۱۹ و عوارض ناشــی از آن قرار دارند. 
گفتنی است؛ واکسیناسیون گروه سنی ۹ تا ۱۲ 
ســال از پنجم بهمن ماه در سراســر کشور آغاز 

شــده و مقرر بود به صورت پلکانی ســنین 5 تا 
۹ ســال نیز جهت واکسیناسیون فراخوان شوند.

همچنین طبق پروتکل ها، واکسن های مناسب 
گروه ســنی کودکان، سینوفارم و پاستوکووک 
بوده که در دو نوبت تزریق می شود.به این ترتیب 
با اعالم سرپرســت مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشت، تمام کودکان سنین 5 
تا ۱۲ سال می توانند جهت واکسیناسیون علیه 

کرونا به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

کنند کرونا مراجعه  کسیناسیون  ۵ تا 12 ساله ها برای وا

آموزش و پرورش برای معلمان خبرهای خوش وزیر 
وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشــایی 
مــدارس بعــد از کرونا، اظهار کرد: ما شــرایط 
پســاکرونا نداریــم؛ االن دنیا بــا کرونا زندگی 

می کند.
 یوسف نوری افزود: به نظر می رسد ضمن رعایت 
جدی دســتور العمل های کرونا اگر مستندات 
سازمان بهداشت جهانی را نگاه کنیم جایی در 
جهان امروز دیگر تعطیل نیست این در حالیست 
که ما تقریباً ۹۴ درصد دوز اول واکسیناسیون 
دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال را داشته ایم. طبق 

دســتور العمل های جهانی مدارس باید اولین 
جایی باشــد که بازگشایی آن صورت می گیرد. 
نوری در خصوص خبرهای خوش برای معلمان 
در دهــه مبارکــه فجر، بیان کرد: با تالش های 
صــورت گرفته در هیئت دولــت ابالغ کردیم 
کــه همکاران خریــد خدماتی ما از حقوق ۴۴ 
ســاعت کامل به اضافه بیمــه کامل برخوردار 
شــود و این قانون از همان ابتدای مهری که با 
ما هســتند لحاظ خواهد شــد ضمناً در هیئت 
وزیران پیشنهاد داده شد که مربیان بهداشت به 

دلیل شرایط کرونا از نرم ۷50/ ۱  یعنی به ازای 
هــر ۷50 دانش آموز یک مربی، به نرم ۴50/ ۱ 
دانش آموز برسد. وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه بحث رتبه بندی یکی از بخش های اصلی 
سند تحول بوده است؛ خاطر نشان کرد: در سال 
۹۴ یــک اقدامــی در این زمینه صورت گرفت؛ 
هــدف اصلی این طــرح ارتقای صالحیت ها و 
آماده نگه داشتن معلم برای ارتقای نظام تربیتی 
ما بوده است.وی در ادامه توضیح داد: دو مورد 
هم ســال ۹۸ تحت نظــام رتبه بندی صورت 

گرفت که بیشــتر همسان سازی حقوق ها بود. 
در ایــن دولت اقداماتی صورت گرفت اما منابع 
کافی وجود نداشــت و فقــط منوط به فروش 
اموال بود که متأســفانه اموال فروش نرفت. به 
دنبال تأمین اعتبار بودیم. خوشــبختانه دولت 
مصمم به اجرای رتبه بندی اســت برای ســال 
آینده منابع الزم ۲5 هزار میلیارد تومان دیده 
شده است؛ امروز هم جلسه مهمی برای تأمین 
اعتبار طرح رتبه بندی معلمان برای نیمه دوم 

سال تحصیلی ۱۴00 خواهیم داشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کمیسیون تلفیق هستند کودکان جا مانده از تحصیل از اولویت های نخست 
رئیس کمیته تحقیقات و فناوری مجلس شــورای اســالمی در مورد  
جزییــات تبصــره ۸ الیحه بودجه ۱۴0۱ ، گفت: کمیســیون تلفیق 
بودجــه در جریان بررســی بخش هزینه ای تبصــره ۸ الیحه بودجه؛ 
۱0درصــد از محــل منابع حاصل از واردات خــودرو را برای کمک به 
فعالیت های پژوهشی و فناوری در دانشگاه های دولتی وزارت علوم و 
بهداشت و دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه های فرهنگیان، پیام 
نور، شهید رجایی، شاهد، جهاد دانشگاهی و سازمان نوسازی مدارس 
بــرای خرید تبلت دانش آموزی مناطق محروم و روســتاها اختصاص 
داده اســت. نماینده مردم میانه در مجلس شــورای اســالمی افزود: 

اپیدمی کرونا تاثیرات کلی بر زندگی تمام افراد داشــت به گونه ای که  
در طول دو ســال اخیر شــاهد تعطیلی مدارس بودیم و همین موضوع 
باعث جا ماندن تعداد بسیاری از کودکان از تحصیل شده است؛ کمبود 
امکانات آموزشی و نبود زیر ساخت های مناسب برای آموزش آنالین 
آســیب جدی به ســطح علمی کشور وارد کرده است. عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در ادامه یادآور شد: طبق 
آمار منتشــر شــده حدود 5/ ۳ میلیون دانش آموز از آموزش آنالین 
جا مانده    اند؛ ســال گذشــته هم در جلسه ای را با کمیسیون تلفیق در 
خصوص کودکان جامانده از تحصیل داشتیم؛ اعتباراتی برای آنها در 

نظر گرفته شــد و امســال هم این ردیف اعتباری به صورت گســترده 
برای فعالیت های آموزشــی و پژوهشــی در دانشگاه ها و تهیه امکانات 
آموزشــی همچون تبلت دانش آموزشی و گوشی هوشمند در مناطق 
مختلف به ویژه روستاها در نظر گرفته شده است. مهدی اسماعیلی در 
پایان خاطر نشان کرد:  این اعداد و ارقام مد نظر در کمیسیون تلفیق 
پاســخگو به نیاز آموزشــی کشور نیست اما اعضای کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس در  کمیسیون تلفیق تمام تالش خود را می کنند 
تا موانع آموزشــی از پژوهش در دانشــگاه ها تا برطرف شدن مشکالت 

آموزشی دانش آموزان جا مانده از تحصیل را رفع کنند.
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12۳1۵ لنج باری 
بندرعباس

 به استناد رونوشت سند شماره 1۳۶22 
خ 1400/0۶/۳0  با شناسه سند  مور

 1400114۵۳۸1400001۷دفتر اسناد 9۸ دیر 
قایان مهدی عبداله زاده فرزند احمد   آ

 و عبداله حاجی پور فرزند احمد
)هرکدام نسبت به 1/۵ دانگ(

 ۳ دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری
 به شماره ثبت 12۳1۵- بندرعباس را به 

 خانــم المیرا عبدی پور فرزند عبداله 
 انتقال قطعی داده اند. مراتب به استناد 

گردد. گهی می  آ ماده 2۵ قانون دریایی ایران 

شناسه آگهی: 1268129

ت سوم
نوب

 فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان هرمــزگان بــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار در نظــر 
دارد  مناقصــه مشــروحه ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار 
ــا ارائــه پیشــنهاد  ــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت نمایــد. کلی
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
آدرس www.setadiran.ir    انجــام خواهــد شــد و الزم اســت  دولــت ) ســتاد ( بــه 
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 .

موضــوع مناقصــه : عملیــات اجرایــی تکمیــل خــط انتقــال آبرســانی از مخــزن روســتای 
برکــه دکا بــه روســتای عمانــی شهرســتان پارســیان

مبلــغ بــرآورد اولیــه: 13.361.396.549ریــال ) ســیزده میلیــارد و ســیصد و شــصت و 
یــک میلیــون و ســیصد و نــود و شــش هــزار و پانصــد و چهــل و نه ریــال (

) اعتبــار پــروژه فــوق از طریــق اســناد اعتبــاری اوراق مشــارکت و اســناد خزانــه اســالمی 
تامیــن میگــردد (

کار :669.000.000 ریــال )ششــصد و شــصت  مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع 
ــال (. و نــه میلیون ری

رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب
مبلــغ خریــد اســناد : 5.000.000 ریــال بــه شــماره حســاب ســپهر 0102934990003 

ــه ــناد مناقص ــروش اس ــت ف ــهر جه ــعبه گلش ــادرات ش ــک ص بان
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت 14 تاریــخ 1400/11/20 تــا 

ســاعت 14 تاریــخ 1400/11/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1400/12/11
کت ها :  ساعت 10  مورخ 1400/12/16 گشایی پا زمان باز

گشــایی : ســالن کنفرانــس شــرکت آب و فاضــالب اســتان هرمــزگان و حضــور  محــل باز
بازگشــایی  جلســه  در  دهنــدگان  پیشــنهاد  از  یــک  هــر  طــرف  از  نماینــده  نفــر  یــک 

. آزاد اســت  پیشــنهادها 
گــران و احــراز  کیفــی مناقصــه  کیفــی الزم : پیشــنهادات واصلــه پــس از ارزیابــی  امتیــاز 

گردیــد. گشــایی خواهــد  حداقــل امتیــاز الزم )۶۵(باز
تــدارکات  ســامانه  از   را  مناقصــه  اســناد  باشــند  مــی  موظــف  دهنــدگان  پیشــنهاد 
الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir دریافــت و بــا توجــه بــه 
مندرجــات اســناد مناقصــه مــدارک الزم شــامل پــاکات الــف ، ب و ج تهیــه و بــه صــورت 

فایلهــای pdf در ســامانه فــوق درج نماینــد .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص 
زیابــی کیفــی آدرس : بندرعبــاس    - بلــوار  اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف و ار
ناصــر - جنــب بیمارســتان شــریعتی – شــرکت آب و فاضــالب اســتان هرمــزگان   ) امــور 
قراردادهــا(   تلفــن 87-86-33350582 ســایت اینترنتــی شــرکت آب و فاضــالب 
ســامانه  نشــانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعــات  بــه  هرمــزگان  اســتان 

ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :1456                                                                                     

شناسه اگهی 1273684

آبی دیگر شعار نیست نوبت دوم کم 

گهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۰/۱۰۴۰  تجدید آ
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ) فشرده (

گروه قراردادها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

 نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر در نظــر دارد عملیــات بهســازی و بازســازی حوضچه هــا و نقــاط حادثــه  خیــز خطــوط انتقــال آب اســتان بوشــهر 
را کــه بــر اســاس فهرســت بهــای پایــه ســال 1400 بــه مبلــغ تقریبــی 17,314,001,853 ریــال بــرآورد گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل بــه پیمانــکار واجــد 
صالحیــت واگــذار نمایــد ، لــذا از کلیــه پیمانکارانــی کــه دارای ســابقه کاری مرتبــط و گواهــی احــراز صالحیــت پیمانــکاری معتبــر از ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی در حداقــل پایــه 5 رشــته آب هســتند دعــوت بعمــل مــی آیــد کــه از ســاعت 15 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 00/11/18 لغایــت ســاعت 18 روز 

زیابــی کیفــی و مناقصــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. دوشــنبه مــورخ 00/11/25 جهــت خریــد اســناد ار
توضیحات : 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2000001344000079
2- محل اجرا : خطوط انتقال آب استان 

۳- مدت اجرا : 18 ماه
4- قیمــت خریــد اســناد 1,500,000 ریــال مــی باشــد .کــه بایــد بــه حســاب شــماره 5-741393-11-2802 نــزد بانــك مهــر ایــران شــعبه مرکــزی بوشــهر 

) حســاب شــبا شــماره IR440600280201100741393005 نــزد بانــك مهــر ایــران شــعبه مرکــزی بوشــهر ( واریــز گــردد .
5- مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 866 میلیــون ریــال مــی باشــد کــه بایــد بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــه نفــع ایــن شــرکت ارائــه 

گــردد.
۶- محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی سررسید سال 1403

7- آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه ســتاد و تحویــل فیزیکــی تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه دفتــر 
حراســت و امــور محرمانــه شــرکت ســاعت 14 روز شــنبه مــورخ 00/12/07 مــی باشــد . 

8- پاکتهای مناقصه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 00/12/08 گشوده خواهد شد . 
9- حضور یك نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتهای »الف« , »ب« و »ج« بالمانع است . 

10- پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت »الف« درج نماید .
11- مــدت اعتبــار پیشــنهاد قیمــت بایــد 3 مــاه باشــد و ایــن مــدت بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه مکاتبــه ای در صــورت تمدیــد ضمانــت نامــه تــا 3 مــاه 

دیگــر نیــز معتبــر باشــد .
12-  به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
14- نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر 1 - کد پستی 7514619139

https://abfa-bushehr.ir : 1۵- سایت اینترنتی شرکت
1۶- تلفن تماس : 077-31640000

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

و  حمــل  خریــد،  دارد»  درنظــر  هرمــزگان  ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت 
ــت  ــار جه ــار 10 ب ــا فش ــن ب ــی اتیل ــر پل ــه 250 میلیمت ــر لول ــدازی 5040 مت باران
اجــرای خــط انتقــال آب دشــت بولیــت شهرســتان بشــاگرد« بــا حــدود بــرآورد 
هزینــه 23.658.102.742 ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای 

خریــداری نمایــد.
نــوع  از  ریــال  کار1.182.905.000  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ 
ضمانت نامــه بانکــی و یــا واریــز وجــه نقــد. مهلــت خریــد اســناد از ســامانه 
ســتاد ایــران)www.setadiran.ir( بــا پرداخــت مبلــغ6.050.000 ریــال از تاریــخ 
درج ایــن آگهــی و حداکثــر تــا مــورخ 1400/11/23، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد 
قیمــت و اســناد مربوطــه تــا ســاعت 13 مــورخ 1400/12/07 بــوده و تاریــخ 

بازگشــایی پیشــنهادات ســاعت10 مــورخ 1400/12/11 مــی باشــد.
شناسه اگهی 1272204

گهی فراخوان  مناقصه عمومی  آ
با ارزیابی کیفی نوبت )سوم(

ت دوم
نوب

دره هفت حوض؛
 بکر و ناشناخته

 درهمسایگی مشهد 

سالهاست که بوستان طبیعی هفت حوض در دل 
کوه های خلج آشــیانه کرده و با طبیعت بکرش 
چشم و دل گردشگران مشــهد را تسخیر کرده 
است. پارکی که یک شــاهکار طبیعی را در دل 
خود گنجانده است. در واقع جریان هزار ساله آب 
در دل کوه های خلج این اثر هنری را خلق کرده 
است. برای اینکه سفر به مشهد را به یادماندنی تر 
کنید باید دل به طبیعت های این شــهر بزنید و 
جاذبه ای مثل هفت حوض را در بازدیدهای خود 
قرار دهید.در بســتر آهکی یکی از شاخه های 
رودخانه طرق به سمت بینالود در اثر بارش باران 
اسیدی و جریان هزار ساله آب، گودال هایی به 
وجود آمده که به صورت زنجیروار به هم متصل 
هستند. آب در مسیر حرکت خود از یک حوضچه 
به حوضچه دیگری می ریزد و در نهایت در مسیر 
رودخانه به جریان خود ادامه می دهد. گفته می 
شود که آب از هزار سال پیش در این حوضچه ها 
جریان دارد و امروزه اصلی ترین جاذبه این پارک 

طبیعی همین حوضچه ها هستند.
پارک طبیعی هفت حوض در فاصله ۷ کیلومتری 
جنوب شرقی شهر مشــهد واقع شده است. این 
پارک حدود 5۷0 هکتار از آن منطقه را در برمی 
گیرد. پارک هفت حوض هنوز با وجود طبیعت 
بکر و دیدنی اش و آرامش غیرقابل وصفش جزو 
جاذبه های ناشــناخته یا کم تر شــناخته شده 

مشهد به شمار می رود.

گردشگری

ضرورت آموزش محاسبه زاویه 
مناسب در تصادفات!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
آنهایــی که هر روز علم ریاضیات را مســخره 
مــی کردند که کجــای زندگی ما کاربرد دارد 
و ســینوس و کتانژانت و ... به چه دردمان می 
خورنــد و ...، االن بیاینــد و جــواب بچه های 
مردم را بدهند. شوخی با علوم پایه و مسخره 
بازی هم حدی دارد! همین شــوخی بی مزه 
شما باعث شد صنعت مفخم خودروسازی زیر 
سوال برود و خاطر عزیزان ایران خودرو مکدر 
شود!  شوخی شوخی با اعتبار و حیثیت ایران 
خودرو هم شــوخی؟! واال قباحت داره....چی 
شــده؟! دیگر می خواســتید چه شود.  50 تا 
خودرو در بهبهان با هم تصادف کردند و کیسه 
هوای هیچکدام باز نشد!  ملت هم طبق معمول 
همه کاسه کوزه ها را سر ایران خودرو شکستند 
و پلیس هم این وســط عصبانی شــده به اسب 
شــاه گفته یابو ببخشید به خودروهای تولید 

داخل گفته ارابه مرگ! 
ما نفهمیدیم ملت چرا اینقدر متوقع شده اند؟! 
چرا هیچکس مسئولیت کار اشتباه خودش را  
گردن نمی گیرد؟! چرا در تصادفات رانندگی 
همیشه تقصیر ها را متوجه ایران خودرو و سایپا 
مــی دانند؟!  انگار ارث پدرشــان را از صنعت 
خودروسازی طلب دارند! واال به خدا ...گفتید 
چــرا خودروهای داخل کیســه هــوا ندارند، 
بنــدگان خدا در این اوضاع تحریم و بی پولی، 
در عوض یکی، دو تا کیســه هوا تعبیه کردند. 
حاال شما بلد نیستید طوری تصادف کنید که 
ایربگ خودروی شــما باز شــود، ایران خودرو 
مقصر اســت؟! وقتی شما توان محاسبه زاویه 
مناســب و شــدت ضربه برای باز شدن کیسه 

هوا را ندارید، تقصیر سازنده خودرو است؟!
خدا وکیلی شما همین قدر را نمی دانید و حتما 
باید جناب استاد رحیمی معاونت کیفیت ایران 
خودرو فرمایش کند که »باز شدن ایربگ جلو 
در سمت راننده و یا شاگرد، تابع شرایط تعریف 
شــده برای واحد کنتــرل کننده الکترونیکی 
کیســه هوا شــامل ســرعت و زاویه تصادف و 

جنس مانع در لحظه وقوع حادثه است؟!«
حقیقتاً تنظیم سرعت یا انتخاب زاویه مناسب 
و جنــس مانع در هنگام تصادف کار ســختی 

است؟! 
چــرا برای یادگیری نحــوه تصادف اصولی و 

استاندارد وقت نمی گذاریم؟! واقعا چرا ؟! 
البته ناگفته نماند این وســط معلمان ریاضی 
هم کم بی تقصیر نیســتند! شــما هم به جای 
اینکه هر روز پیگیر رتبه بندی و افزایش حقوق 
باشید، یک مقدار روی آموزش نحوه محاسبه 
زاویه و شــدت برخورد هنگام تصادفات وقت 
بگذارید که ما در این اوضاع کرونا و ســردی 
هوا شــرمنده جناب استاد رحیمی و همکاران 
شــان در مجموعه کیفیت بخشی محصوالت 

ایران خودرو نشویم!  
علی ای حال امیدواریم همان طور که در طول 
این ســال ها به منظور ارتقاء ســطح رانندگی 
مردم برنامه ریزی های گســترده ای صورت 
گرفت، روی فرهنگ تصادف هم کار شــود تا 
دســتکم مردم یاد بگیرند یه وری و یا از عقب 
تصــادف نکنند و حتی المقدور ســعی کنند 
خودرویشــان واژگون نشــود چون به فرموده 
جناب استاد رحیمی در این شرایط هم کیسه 

هوا باز نمی شود!

 »بی رویا«؛
 تجربه ای متفاوت اما کم توفیق

  حمیدرضا کاظمی پور / عضو انجمن منتقدین و نویسندگان سینمای ایران
»بی رویا« از دیگر فیلم های جشــنواره چهلم اســت که اصوال فیلمی متفاوت اســت اما نمی تواند تعلیق الزم در 
یک اثر رمزآلود و معمایی را به مخاطب خود ارائه دهد. فیلم در نیمه اول به شدت خسته کننده است و مقدمه 
چینی اش طوالنی اســت.زوج جوانی با بازی صابر ابر و طناز طباطبایی قصد ســفر و اقامت به کشــور دانمارک را 
دارند اما چند روز قبل از سفر زنی به زندگی آنها ورود می کند و...این بخش اول فیلمنامه است اما اتفاق اصلی 
در پرده دوم فیلم رخ می دهد و مخاطب خود را در چالش اصلی و بحران عمیق هویتی کاراکترهای داســتان 
فرو می برد.فیلم قرار است یک درام رمز آلود و روانشناسانه را پی ریزی کند اما چیدمانش درست نیست، اساسا 
در این قســم از گونه ی ســینمایی، دوربین، زوایای آن، حرکت دوربین، چرخش ها، میزانســن و دکوپاژ فیلم به 
گونه ای رقم می خورد که مخاطب از ابتدا با یک جنس متفاوت و غیر متعارفی از فیلمسازی روبروست اما در 
بی رویا تا نیمه اول هیچ  نشانی از رمز آلودگی سناریو نیست جز سکوت زنی که پایش به ماجرا باز شده است و 
لرزش های گاه و بیگاه دوربین!در نیمه دوم اما بی رویا، جان بهتری می گیرد، روایت به کلی متفاوت می شود و 
بحران هویت اصلی ترین مساله فیلم می شود، جای کاراکترها عوض می شود و قرار گرفتن آدمها در دنیایی که 
به آن تعلق ندارند بی شک از مهمترین چالش های فیلم است که به شدت مخاطب خود را تحت تاثیر قرار می 
دهد.بی رویا از معدود فیلم های جشنواره چهلم است که صاحب ایده و پیرنگ قابل توجهی است، انسان هایی 
که معلوم نیســت به کجا تعلق دارند و تردید در هویت آن ها از نقاط عطف فیلم اســت اما فیلمنامه در پرداخت 
نهایی با ضعف جدی روبروســت، فیلم دارای چندین پایان اســت و به نظر می رســید ســکانس آب دادن گلدان 
ها توســط رویا )طناز طباطبایی( در موقعیت جدید خود، بهترین پایان بندی برای فیلم باشــد و ســکانس های 
بعدی جز زیاده گویی حرف جدیدی برای فیلم نداشــته باشــد.بی رویا می توانســت تجربه متفاوتی در سینمای 
ایران باشد به شرط آنکه ساختارش از بن مایه، درست پی ریزی می شد و شاخصه های یک اثر رمز آلود با پس 

زمینه های روان شناختانه در کل اثر جاری می شد نه اینکه در لحظاتی فقط مخاطب خود را به وجد آورد.

یک اســتاد ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی ایران گفت: فرد مبتال به 
اومیکرون تا ۲5 روز می تواند ناقل بیماری باشــد و با ۷ تا ۱0 روز اســتراحت، 
صرفا احتمال ناقل بیماری از بین نمی رود.حسین کیوانی در برنامه در انتهای 
الوند، اظهار کرد: قبل از آمدن اومیکرون، می توانســتیم بین آنفوالنزا و کرونا 
تفاوت قائل شویم اما امروز یک بدن درد خفیف یا یک تب ساده را باید اومیکرون 
بدانیم.وی ادامه داد: هنوز حساسیت فصلی شروع نشده اما در حساسیت تب و 
بدن درد نداریم و افراد سابقه حساسیت در فروردین و اردیبهشت دارند.استاد 

ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: ابتالء به بیماری و در 
ادامه بهبود، بیشترین ایمنی را می دهد و ۲5 تا ۱00 برابر ایمنی بیشتر به ما 
می دهد اما معموالً ۶ ماه پس از بیماری ایمنی داریم. اگر کسی مبتال شود در 
دفعه دوم شــدت عالئم و احتمال بســتری شدن کمتر است.کیوانی ادامه داد: 
فردی که کرونا بگیرد و خوب شود بهتر می تواند با این بیماری در ادامه مقابله 
کند.وی توضیح داد: سیســتم ایمنی ما بخشــی آنتی بادی دارد اما سیســتم 
ایمنی صرفاً آنتی بادی نیســت و ســلول ها نقش موثرتری دارد و ممکن است 

کسی آنتی بادی نداشته باشد و یا پس از ۶ ماه آنتی بادی او از بین برود و در 
آزمایش ها آنتی بادی وجود نداشته باشد اما سیستم ایمنی او از طریق سلول 
به صورت کمتر وجود دارد.استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
تاکید کرد: ما در طول عمر با صدها عامل بیماری روبرو می شویم و سلول هایی 
در مواجهه با عامل عفونی تشکیل می شوند که اطالعات آنتی بادی را در خون 
دارند و آنتی بادی تولید می کنند. این سلول ها در حالت آماده باش هستند و 

در مواجهه با بیماری آنتی بادی تولید می کند.

افراد مبتال به اومیکرون تا ۲۵ روز ناقل هستند

دریچه علم

کارتون 

مجردها 
رکورد زدند 

اما گرفتار 
شدند!

ثبت نام  32۰ 
هزار مرد مجرد 

باالی 23 سال در 
نهضت ملی مسکن 

که باید تا موعد 
تحویل خانه خود 

ازدواج کنند، سوژه 
انتشار کارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.
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