
افزایش ۱۵.۲ درصدی مصرف بنزین؛

خبری از بنزین سفر نیست
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کنون روزانه حدود ۸۶.۳ میلیون لیتر بنزین توزیع شده که در مقایسه     از ابتدای سال جاری تا
با میزان ۷۵ میلیون لیتری در سال گذشته، افزایش ۱۵.۲ درصدی مصرف این فرآورده در کشور 
را نشان می دهد. این میزان با توجه به صعودی بودن روند توزیع مصرف بنزین در کشور و 

نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، باز هم افزایش خواهد یافت که البته به محدودیت ها و 
گر ممنوعیت های  ممنوعیت های وضع شده مرتبط با کرونا نیز بستگی خواهد داشت؛ اما ا

کثر مقدار می رسد...   || صفحه  صفحه 44  کم باشد، این عدد در تعطیالت نوروزی به حدا

برنج ۳۵ هزار تومانی، ۹۵ هزار تومان به فروش می رود

 عرضه اینترنتی همچنان بی اثر  عرضه اینترنتی همچنان بی اثر 
در بازار برنجدر بازار برنج

صفحه 3 
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رئیس جمهور: 

کنترل مستمر بازار 
 کاالهای اساسی 

ضروری است
     رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مستمر 
بــازار کاالهــای اساســی و تبیین و تشــریح 
اقدامــات انجام شــده بــرای ایجاد آرامش 

کید کرد... خاطر در جامعه، تا

امیرعبداللهیان: 

بدون چشم انداز روشن 
کره نمی کنیم با آمریکا مذا

     ما هم به آن ها گفتیم و این جمله را باز 
هــم تکــرار می کنیم کــه ما هم به دنبال یک 
توافق خوب هستیم. ما هم از توافق خوب 
در کوتاه ترین زمان اســتقبال می کنیم، اما 
ایــن توافــق باید دربردارنــده حقوق مردم 

ایران باشد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

گران از ۵۶۰۰۰۰۰   حقوق کا
تا ۹ میلیون تومان

3

 تایید اثرگذاری
کسن برکت  ۱۰۰ درصدی وا

بر امیکرون
8

کرات ایران   مذا
 با خریداران نفت 

کره جنوبی
4

پایان غم بی هویتی
7

روابط عمومی 
اداره کل دامپزشکی استان ایالم

و  کیفیــت  از  اطمینــان  جهــت 
ســامت گوشــت قرمــز بــه مهــر و 
برچســب بهداشــتی دامپزشــکی 

نمائیــد. توجــه  الشــه  روی 

همشهریان گرامی:همشهریان گرامی:

گهی مزایده ) فروش ( گهی مزایده ) فروش (آ آ

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی در نظــر دارد فــروش شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــك باب ســوله در شــهر فرمهیــن و  لوله های 
مــازاد مجتمــع گلخانــه ای لیلیــان شهرســتان خمیــن را )بــه شــرح جــداول ذیــل( بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه 
فــروش برســاند . کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت  مزایــده گــران و بازگشــایی پــاکات از طریــق 

درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد.
ح مزایده شماره مزایدهتضمین)ریال(مبلغ پایه کارشناسی)ریال(موقعیت ملكشر

000۲00000008۵00000۹ / 000 / 800 / 000۲ / 000 / 000/ ۲8شهرستان فراهان - فرمهینفروش یك باب انبار سوله

ح کاالی مزایده (نوع کاالشر )متر مبلغ پایه تعداد یا مقدار
شماره مزایده در تضمین)ریال(کارشناسی )ریال(

سامانه

فروش لوله های مازاد مجتمع 
گلخانه ای لیلیان شهرستان 

خمین )محل بازدید مدیریت 
 جهاد کشاورزی 

شهرستان خمین(

p ۱00 - ۱644لوله پلی اتیلن ۳۱۵ - 4 بار 
ً
حدودا

4۳6۳680000۲۲0000000۱00000008۵00000۵
p ۱00 - ۱464لوله پلی اتیلن ۱60 - 4 بار 

ً
حدودا

* تضمیــن شــرکت در مزایــده : مــی بایســت بصــورت تضمیــن معتبــر در معامــات دولتــی )ضمانتنامــه بانکــی( و یــا واریــز وجــه  بــه شــماره 
حســاب  4151042038510773  بــا شناســه شــبا  IR 520100004151042038510773 نــزد بانــك مرکــزی  مــی باشــد.

مدت زمان انتشار :
تاریخ  انتشار مزایده در سامانه : از تاریخ  24/ 11/ 1400   از ساعت     14

تاریخ دریافت مدارك از سامانه : تا تاریخ 1/ 12/ 1400 تا ساعت  14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  14 مورخه   12/ 12/ 1400

کت ها :  ساعت   10:00 صبح روز شنبه مورخه 14/ 12/1400  گشایی پا زمان باز
مهلت بازدید :  از تاریخ 24/ 11/ 1400   تا تاریخ  12/ 12/ 1400 هرروز از ساعت 10:00 صبح تا ساعت  13:00 بجز ایام تعطیل 

شناسه آگهی: 1278574

 نوبت دوم

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312     روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

مالیاتهــای  قانــون   208 مــاده  اجــرای  در 
مســتقیم مصــوب بیســت و هفتــم بهمــن 
مــاه ســال 80 بدیــن وســیله دعوتنامــه 
جلســه هیئــت بــدوی حــل اختــاف مالیاتی 
مــودی بــه نــان زیــن العابدیــن حســینی بــا 
کدملــی 0074231871 مربــوط بــه عملکــرد ســال 1394 ابــاغ می 
گــردد جلســه در تاریــخ پانزدهــم اســفند مــاه ســال جــاری راس 
ســاعت 9 صبــح در محــل اداره امــور مالیاتــی شهرســتان مهــران بــه 
آدرس: مهــران – بلــوار امــام )ره( برگــزار مــی گــردد مقتضــی اســت 
مــودی یــا نماینــده وی در جلســه حضــور یافتــه و دفاعیــات خــود 
را بــه صــورت مکتــوب و مســتند بــه هیئــت مذکــور اعــام نمایــد. 

شناسه آگهی 1279127                                  

گهی ابالغ اوراق مالیاتی اداره کل  گهی ابالغ اوراق مالیاتی اداره کل آ آ
امور مالیاتی استان ایالمامور مالیاتی استان ایالم

 مطالبه فیش های حقوقی
 و اشتباهات آن

  سید رحمان میرزائیان ، پژوهشگر
چند صباحی اســت که موضوع فیش 
هــای حقوقی به یک مســاله مهم در 
کشور تبدیل شده است . به طوریکه از 
یک سو نگرانی هایی در جامعه کارکنان 
و مدیران دســتگاه هــای اجرایی و از 
سوی دیگر به یک دغدغه در بین مردم در جلوگیری از حیف 

و میل و تعدی به بیت المال تبدیل شده است .
متاسفانه آنچه که در این مساله از اصل آن بیشتر جلوه نموده 
است فضاسازی های منفی رسانه ای است که به اعتقاد نگارنده 
نه درجهت احقاق حق بلکه گامی است در جهت بی اعتمادی 
مردم از دستگاه های اجرایی و کارکنان دستگاه های دولتی و 
هیچ گاه به این موضوع از نگاه تخصصی و کارشناسانه نگریسته 

نشده است و فقط هجمه هایی است که مطرح می شود .
اعتقاد به شــفاف ســازی مساله حقوق کارکنان و فیش های 
حقوقــی بــه عنوان یک اصل در این یادداشــت در نظر گرفته 
شده است اما ذکر نکاتی به منظور جلوگیری از تشویش جامعه 

دغدغه مند همواره باید لحاظ گردد .
فیش های حقوقی منبعث از احکام کارگزینی پرسنل هستند 
که دارای مبنای قانونی بوده و همواره می بایست از قوانین جاری 
کشور تبعیت نماید . فلذا یک موضوع که همواره در بررسی این 
فیش ها لحاظ نمی شود همین توجه به اختالفی است که بین 
احکام افراد وجود دارد و این اختالف ناشی از تجربه ، تحصیالت ، 
سابقه ، تعداد فرزندان ، سختی کار ، مسئولیت و سمت سازمانی  
و ... بسیاری از ویژگی های دیگر است . و حتی گاها اگر در بین 
افراد تناسبی در این ویژگی های وجود دارد و بازهم اختالف 
در پرداختی دیده می شود ناشی از تنوع آئین نامه های قانونی 

جاری و ساری دستگاه های مختلف در کشور است.
ذکــر ایــن نکته نیز ضروری اســت که باید پذیرفت فردی که 
دارای مسئولیت باالتری است حقوق بیشتری دریافت نماید 
ویا مساله دیگر اینکه ممکن است بعضی از دستگاه های اجرایی 
دارای احکام کارگزینی پایین تری نسبت به سایر دستگاه ها 
باشند اما از بسیاری مزایای دیگر همچون وام های بدون بهره 
، معافیت از مالیات و ... برخوردارد شــده اند . فلذا نگاه به این 
فیش های حقوقی باید با توجه به تمامی این ابعاد صورت گیرد 
تا از بســیاری پیش داوری ها جلوگیری شــود . نه اینکه صرف 
عــدد نهایــی در احکام یا فیش های حقوقی مالک زیادی و یا 

کم بودن حقوق در نظر گرفته شود .
نکته دیگر که باید در زمینه فیش های حقوقی باید رعایت شود 
مساله نحو انتشار آن است . توقع از اینکه یک دستگاه اجرایی 
اقدام به انتشار فیش های حقوقی خود نماید و سایر دستگاه ها 
از این موضوع مصون بوده و انگشت اتهام را به سوی ان دستگاه 
بــرده و پرســنل و کارکنان را مــورد هجمه قرار دهند نه تنها 
دردی از مشکالت را دوا نخواهد کرد بلکه حس بی اعتمادی و 
همچنین مطالبه گری صرف از یک دستگاه را افزایش داده و 
نمی تواند تاثیر مثبتی در روند بهبود امور و شفاف سازی داشته 
باشــد . واگر قرار اســت فیش های حقوقی منتشر شود قاعدتا 
باید در تمام دستگاه ها این مطالبه گری صورت گیرد . ضمن 
اینکه باید پذیرفت که همین موضوع در زمینه سود و زیاد یک 
بازاری ، یک تاجر و هریک از مشاغل دیگر نیز می تواند مطرح 
شــود . و اگر واقعا قرار به شــفاف سازی باشد همچون بسیاری 
از کشــورهای پیشــرفته که کسبه و کارکنان دارای فایل های 
مشخص و قابل دسترس از سود و زیاد خدمات و تجارت خود 
هستند در کشور ما نیز باید به سمت طراحی و اجرای همچنین 
سیستمی حرکت نمود.راه اندازی این سیستم نه تنها می تواند 
باعث شفاف سازی می شود بلکه می تواند در دریافت مالیات 
ویا ارائه خدماتی همچون یارانه به افراد و بسیاری کارهای دیگر 

نیز موثرواقع گردد .
این نقص در سیســتم اطالع رســانی و اگاهی بخشی به مردم 
اگر به درستی انجام نگیرد قطعا می تواند تبعات بیشماری در 
جامعه در پی داشــته باشــد . عده ای مصون از مطالبه شوند و 
عــده ای در هجمــه ای از اتهــام قرار گیرند و حتی کار نا جایی 
پیش رود که عده ای که از مطالبه مصون مانده اند جای خود 

را عوض کرده و به مطالبه گر نیز تبدیل شوند .
اما روی دیگراین ماجرا ، دســت درازی به بیت المال از طریق 
دریافت حقوق هایی است که به نام حقوق های نجومی مطرح 
شده است . این حقوق ها که معموال در دستگاه های اجرایی 
و در قالب هایی خارج از عرف انجام شده و گاها دستورالعمل 
ها و ایین نامه های اجرایی داخلی است و بعضا نیز از گذشته 
همچنان  پابرجا بوده و حتی سالیانه نیز برآن افزوده می شود 
می تواند یکی از چالش های پیش روی نظام اداری کشور در 
این موضوع باشد . عدم نظارت دقیق بر این مسائل به نظر نکته 
اصلی این مســاله به حســاب می آیند و راه کار این موضوع نه 
در فضای متشــنج و گاها زرد رســانه ها بلکه از طرق معقول و 
مبتنی بر اصولی قابل انجام است . داشتن بانک اطالعات متمرکز 
از تمام حقوق واریزی مدیران و کارکنان در ســازمان بازرسی 
کشــور و رصد اموال مدیران در فضای کامال کارشناســانه می 
تواند هم اطمینان کامل را برای مردم به همراه داشته باشد و 
هم افراد را از تهمت و تخریب مصون نگاه دارد و حس اعتماد 
را از بیــن نبــرده و مانــع از بهانه جویی دیگران و ایجاد فضای 

مسموم در جامعه شود .
و از ســوی دیگر یکســان ســازی قوانین جاری کشور چه در 
حوزه قانون خدمات کشوری ، قانون استخدام کشوری ،قانون 
استخدام شهرداری ها و بسیاری دیگر از قوانین می تواند نظام 

اداری را در برون رفت از این مساله یاری نماید .
منبع: برنا

یادداشت

دستور ویژه اژه ای به زیر مجموعه مستقیم خود:

تشریفات و هزینه ها را به حداقل برسانید
سفرهای رییس قوه قضاییه حتی االمکان بدون اِعمال 
پروتکل های مرســوم در زمینه های رسانه، تشریفات، 

حفاظت صورت خواهد گرفت.
 با توجه به تاکیدات مؤکد حجت االســالم والمسلمین 
محسنی اژه ای مبنی بر مدیریت هزینه ها و صرفه جویی 
در مصارف در همه دســتگاه ها به ویژه دستگاه قضایی، 
رئیس عدلیه طی دستوری خطاب به »مرکز رسانه قوه 
قضائیه«، »اداره کل تشــریفات« و »یگان حفاظت قوه 
قضاییه«، بر لزوم تقلیل و به حداقل رســاندن هزینه ها 
و تشریفات در برنامه های مربوط به رییس قوه قضاییه 
تصریــح کرد. بر همین اســاس، رئیس دســتگاه قضا 
مجموعه هــای فوق الذکر را مکلــف کرد تا در اقدامات 
و برنامه های خود ضمن تالش برای بازدهی مناســب، 
نسبت به تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینه های 
خود اقدام کنند. رئیس عدلیه در جلســه شورای عالی 
قوه قضاییه با اشــاره به مشــکالت اقتصادی کشور که 
بخشــی از آن ناشــی از تحریم ها و بخش دیگر به دلیل 
ســوء مدیریت ها بوده، تصریح کرد: امروز قوه قضاییه، 
مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند که 
باید این نحوه مدیریت اصالح شــود؛ این یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر اســت که باید به خاطر برخی تنگناها 
طــرز کار خــود را اصالح کنیم و مدیریت ما نســبت به 
سال های گذشــته متفاوت شود. رییس دستگاه قضا، 
بــه ذکر نمونه هایــی در این خصوص پرداخت و گفت: 

اگر مســئولی ۴ ســال پیش برای حفاظت و تشریفات، 
محل ســکونت و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی 
داشــت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شــاهد »بَرج 
ها« نباشیم؛ اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه 
خودرو استفاده می شد و امکان آن است که با ۶ خودرو 
کارها پیگیری شود باید هزینه هایی که برای ساختمان ها 
و تشــریفات و تشــکیالت می شود کاهش یابد. وی در 
همین راســتا خطاب به مرکز رســانه قوه قضائیه، اداره 
کل تشریفات و یگان حفاظت تاکید کرد تا جای ممکن 
هزینه ها و تشریفات را در برنامه های رییس قوه قضائیه 
کم کرده و به حداقل ممکن برسانند. بر همین اساس، 
سفر اخیر حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به 
اســتان اصفهان بدون انجام هرگونه تشریفات مرسوم 
صورت گرفت، به گونه ای که رئیس دستگاه قضا بدون 
همراهی اعضای شورای عالی قوه قضائیه و حتی رییس 
و مسولین حوزه ریاست با یک پرواز عمومی به اصفهان 
عزیمت کرد و بنا بر دستور رئیس قوه قضاییه در فرودگاه 
اصفهان نیز استقبال های متداولی که از مقامات عالیرتبه 
صورت می گیرد، انجام نگرفت. گفتنی است با توجه به 
دستور اخیر حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
جهت مدیریت و کاهش هزینه ها در دســتگاه قضایی، 
زین پس سفرهای رئیس قوه قضاییه حتی االمکان بدون 
اِعمال پروتکل های مرسوم در زمینه های حفاظت، رسانه 

و تشریفات صورت خواهد گرفت.
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امیرعبداللهیان: 

کره نمی کنیم آمریکا مذا بدون چشم انداز روشن با 
مــا هــم به آن هــا گفتیم و این جمله را باز هم تکرار می کنیم که ما هم به 
دنبال یک توافق خوب هستیم. ما هم از توافق خوب در کوتاه ترین زمان 
استقبال می کنیم، اما این توافق باید دربردارنده حقوق مردم ایران باشد.
وزیر خارجه کشــورمان با بیان این که در مجموع نســبت به مذاکرات 
خوشبین هستیم، تاکید کرد: معتقدیم تا به نقطه خوب نرسیم و تا از در 
دســترس بودن یک توافق خوب اطمینان حاصل نکنیم، مذاکرات باید 

ادامه پیدا کند.
 حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفتگو با نشــریه انگلیسی 
فایننشال تایمز گفت: ما در دولت جدید چند هفته ای است که گفتگو ها را 
شروع کرده ایم. آنچه که برای ما در مذاکرات وین مهم است لغو تحریم های 
یک جانبه آمریکا و بازگشت همه طرف ها به تعهدات برجامی خود است. 
من فکر می کنم یک تفاوت اساسی بین هیئت جمهوری اسالمی ایران و 
طرف های غربی وجود دارد و آن این اســت که هیئت جمهوری اســالمی 
ایران با ابتکار عمل و جدیت و با یک برنامه مدون از ابتدای مذاکرات اخیر 

وین در میز مذاکره حضور پیدا کرد.
وی ادامه داد: از جمله مشکالتی که ما در این مدت با آن مواجه هستیم 
این اســت که طرف مقابل فاقد یک ابتکار عمل جدی اســت. حتی گاهی 
اوقات ما دچار تردید می شویم که آیا واقعاً طرف های غربی به دنبال رسیدن 
به یک توافق هســتند؟ آیا واقعاً طرف های غربی به دنبال این هســتند که 
تحریم های ایران بر مبنای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از میان برداشته شود 
یا آن که آن ها فقط یک نگرانی دارند و نگرانیشــان نیز برنامه صلح آمیز 
هســته ای ایران اســت و در این چارچوب فقط می خواهند نگرانی خود را 
برطــرف کننــد. حتی مــا بار ها در مذاکرات به آن ها اعالم کرده ایم که اگر 
می خواهید نگرانی شــما از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران برطرف شود، 
شــما هم باید نگرانی ما را در حوزه تحریم هایی که در برجام قرار بود از 
میان برداشته شود، برطرف کنید. در این چارچوب اتفاق دیگری هم رخ 

داد و آن اینکــه راب مالــی نماینــده ایاالت متحده آمریکا از طریق تبادل 
non-paper به مذاکرات پیوست.

وزیــر خارجــه ادامه داد: طــرف آمریکایی بار ها به ما اعالم کرد که رئیس 
جمهور آمریکا حسن نیت دارد و همچنین اینکه آن ها به دنبال یک توافق 
هستند و برای رسیدن به این توافق وقت زیادی هم ندارند. ما هم به آن ها 
گفتیم و این جمله را باز هم تکرار می کنیم که ما هم به دنبال یک توافق 
خوب هستیم. ما هم از توافق خوب در کوتاه ترین زمان استقبال می کنیم، 

اما این توافق باید دربردارنده حقوق مردم ایران باشد.
به گفته وی، این توافق خوب از نظر ما باید همه تحریم هایی که در سال 
 JCPOA ۲۰۱۵ برای برداشــته شــدن آن ها توافق صورت گرفت و به
موســوم شــد را شــامل شــود. امروز که ما داریم با هم صحبت می کنیم 
پیشــرفت هایی در مذاکرات حاصل شــده، اما همه آنچه را که باید ذیل 

برجام به آن برسیم محقق نشده است.
امیرعبداللهیان افزود: آن بخشی که مربوط به تعهدات طرف ایرانی است، 
مثل یک فرمول ریاضی روشــن اســت. کامال مشــخص هست که ما چه 
اقداماتی را باید انجام دهیم و چگونه این اقدامات ما راستی آزمایی خواهد 
شد. این امر از طریق IAEA خواهد بود لذا طرف مقابل می تواند نگرانی 
نداشته باشد، ولی ما همچنان نگرانیم. اول از همه نگران تضمین هستیم. 
طرف آمریکایی هنوز تضمین محکمی را به ما ارائه نمی دهد. حتی بر خالف 
حقوق بین الملل آقای راب مالی اعالم می کند که ما نمی توانیم متعهد شویم 
که دولت بعدی آمریکا بر تعهداتی که ما خود را ملزم به اجرای آن می دانیم، 
باقی بماند. شما می دانید این خالف حقوق بین الملل است. این مغایر با 
حقوق مسلم درج شده در متون شناخته شده حقوقی بین المللی است.

وی گفت: بر مبنای حقوق بین الملل حتی اگر در یک کشــور یک دولت 
شورشی یا کودتا بر سر کار بیاید، آن دولت موظف است به تعهدات بین 
المللی دولت و دولت های قبلی آن کشور پایبند باشد؛ لذا اصاًل برای ما قابل 

قبول نیست که طرف آمریکایی بگوید توافقی با شما می کنیم که اعتبار آن 
حداکثر تا پایان کار این دولت است. آن ها می گویند حتی برای اعتبار آن 
تا پایان کار این دولت هم یک ســری شــروط، حاشیه ها و محدودیت هایی 
وجود دارد. اما با همه این ها ما در میز مذاکره پیشرفت هایی داشته ایم و 
امیدوار هستم این پیشرفت ها منجر به یک توافق خوب شود. برای رسیدن 

به این توافق خوب، واقع بینی طرف غربی می تواند تعیین کننده باشد.
امیرعبداللهیان در ادامه گفت: ما حتماً عالقه مند هستیم که مذاکراتمان 
منجر به لغو کامل تحریم ها شــود، اما در یک نگاه واقع بینانه چارچوب 
تحریم هایی که در این دور از مذاکرات، موسوم به مذاکرات وین، برای لغو 
هدفگذاری شده و کشور های ۱+۴ و نماینده اتحادیه اروپا بر آن تمرکز و 
تاکید دارند این اســت که تحریم هایی که در برجام و ســند برجامی سال 
۲۰۱۵ باید لغو می شد، همگی از میان برداشته شود. ضمنا تمام تحریم هایی 
کــه بــه صورت یک جانبه در دوره ترامپ علیه اشــخاص و نهاد هایی در 

جمهوری اسالمی ایران وضع شده است نیز باید از میان برداشته شود.
وی ادامه داد: در مذاکراتی که تا اآلن با طرف های مقابل در وین داشتیم، 
آن ها در مورد تحریم های دوران ترامپ فقط لغو آن بخش از تحریم ها را 
می پذیرند که نفع اقتصادی ما را از برجام با مشــکل مواجه می کند. این 
همه ی آن چیزی نیست که ما به دنبالش هستیم. این که ترامپ ذیل برخی 
ادعا ها مثل برنامه موشــکی ایران، مباحث منطقه ای یا بحث های حقوق 
بشری به طور یکجانبه، ظالمانه و نادرست، اشخاص حقیقی و حقوقی را 
در ایران مورد تحریم قرار داده قابل قبول نیست و طبیعی است وقتی که 
ما در تعهدات هسته ای خودمان در مورد هر آنچه به تولید اضافی اورانیوم 
غنی شده و دستگاه های سانتریفیوژ مربوط است توافق می کنیم که با آن 
چــه کنیــم، انتظار داریم که تکلیف زیاده روی های دولت آمریکا در دوره 
ترامپ هم روشــن شــود. این هم یکی از چالش هایی است که االن در میز 

مذاکرات وین وجود دارد.

اخبار كوتاه

تصویر ماهواره ای نزدیک از 
استقرار جنگنده های روسی 

سوخو-34 در یک پایگاه 
اعزام نیروهای نظامی هوایی در »كراسنودار« روسیه

آمریکا از پایگاهی در 
ایالت كارولینای شمالی 
به شرق اروپا در پی تنش 
های اخیر بین روسیه و 
اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

لغو تحریم های دوره ترامپ و تضمین عدم خروج مجدد، مهمترین خواسته ایران

کرات کجاست؟ ترمز مذا
مایکل مورل، کارشــناس امور امنیتی و 
روابط بین الملل که از واشــنگتن دیدن 
می کند گفت دســتیابی به توافق درباره 
لغو تحریم ها و بازگشت ایران به رعایت 
محدودیت های مندرج در توافق هسته 
ای، عمده ترین مشــکلی است که با آن 

روبه رو هستیم.
گفــت وگوها برای نجات توافق هســته 
ای ایران روز ســه شــنبه هفته گذشته 
از سرگرفته شد اما با وجود خوش بینی 
برخــی از مقامات دربــاره نزدیک بودن 
زمان رســیدن به توافق، ایاالت متحده 
آمریکا اعالم کرد که فرصت برای توافق 

رو به پایان است. 
ایران و آمریکا از نشانه های توافق سخن 
بــه میــان آورده اند اما هــر یک از آنها، 
پایبنــدی طرف مقابل بــه تعهداتش را 
الزمه رســیدن به توافق می داند. آمریکا 
در اقدامی آشــتی جویانه هفته گذشته 
تحریم های مربوط به برنامه هســته ای 
غیرنظامــی ایران را لغو کرد. اکنون باید 
منتظر ماند و دید که آیا حسن نیت ایاالت 
متحــده آمریکا در معــاف کردن برنامه 
هســته ای غیرنظامی ایران از تحریم ها، 
تغییری در موضع ایران که خواستار لغو 
همــه تحریم هاســت ایجاد خواهد کرد 

یا خیر. 
مــارک فیتزپاریــک از کارشناســان 

اندیشــکده بین المللــی پژوهش های 
راهبردی و از مقامات ارشد پیشین وزارت 
امور خارجه آمریکا، می گوید پافشــاری 
ایــران بــر لغو همه تحریــم های برقرار 
شــده در دوران ریاست جمهوری دونالد 

ترامپ، همچنان بحث برانگیز است. 
وی گفــت من تردیــد دارم که ایران به 
مصالحه ای که الزمه دستیابی به توافق 
است، تن دهد و برای اینکه توافقی حاصل 

شود باید از پافشاری خود برای لغو همه 
تحریــم ها، تضمین عــدم خروج دولت 
های آینده آمریکا از توافق هســته ای و 
تصویب توافق هســته ای از سوی کنگره 

دست بردارد. 
مایکل مورل، کارشــناس امور امنیتی و 
روابط بین الملل که از واشــنگتن دیدن 
می کند گفت دســتیابی به توافق درباره 
لغو تحریم ها و بازگشت ایران به رعایت 

محدودیت های مندرج در توافق هسته 
ای، عمده ترین مشــکلی است که با آن 
روبه رو هســتیم. وی گفت با وجود این، 
به حل این مشکالت امیدوارم چون هر دو 
طرف از خود حسن نیت نشان می دهند. 
مساله مهم این است که برخی از تحریم 
های برقرار شــده از سوی دولت ترامپ 
علیــه ایــران، در ارتباط با تروریســم 
 و حقــوق بشــر اســت و ارتباطــی به 

برنامه هسته ای ندارند. 
صنــم وکیلی، از کارشناســان ارشــد 
اندیشــکده چتم هاوس، ماه گذشته در 
این رابطه گفت بعید است که دولت جو 
بایدن تحریم های غیر هســته ای را لغو 

کند. 
اما فیتزپاتریک می گوید اگر ایران ظرف 
یکی دو هفته آینده مصالحه نکند، به باور 
من آمریکا به این نتیجه خواهد رســید 
کــه دلیلی برای ادامه گفت وگوها وجود 
ندارد و برای مهار برنامه هسته ای ایران 
به گزینه های دیگری روی خواهد آورد. 
اوالف شــولتز، صــدر اعظم آلمان که به 
تازگــی در برلین کار خود را آغاز کرده، 
مــی گوید مذاکرات هســته ای به نقطه 
حساســی رسیده اســت. وی گفت پیام 
روشنی به آنها فرستادیم و تاکید کردیم 
کــه اکنون زمان تصمیــم گیری برای 
پیشرفت است و نه طوالنی ساختن روند 
گفت وگوها. وی که با روزنامه واشنگتن 
پســت مصاحبه می کرد گفت امیدوارم 
که آنها از فرصت موجود استفاده کنند.

میخائیــل اولیانف، نماینده روســیه در 
گفت وگوهای هســته ای می گوید که 
۵ دقیقــه با خــط پایان مذاکرات فاصله 
داریم. وی گفت پیش نویس توافق آماده 
است و تنها چند نکته باقی مانده که باید 

برطرف شود.

خبر ویژه

رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مســتمر بازار کاالهای اساســی و تبیین و تشــریح اقدامات انجام شده برای 
ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید کرد.

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره به تالش شبانه روزی دولت برای جبران کاستی ها 
و رفع مشــکالت معیشــتی و اقتصادی مردم گفت: همه وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی و نظارتی موظف 
هستند، اخبار مطرح شده در حوزه فعالیت خود را با دقت رصد و پیگیری کرده و در صورت صحت بالفاصله 
برای رفع مشکل اقدام کنند و مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی 

منتشر میشود را برای مردم تبیین کنند.
رئیسی تاکید کرد: نباید اجازه داد عده ای با سوداگری و انتشار اخبار کذب و دروغ، زندگی و معیشت مردم 

را دچار مشکل کرده و تالش های انجام شده را زیر سوال ببرند.
رئیســی در ادامه بر رعایت عدالت در جذب نیروی انســانی در دســتگاه ها و سازمان های مختلف تاکید کرد و 
گفت: اقدامات انجام شده در حوزه نیروی انسانی در تمام دستگاهها و سازمان های اداری باید تابع مقررات 

و عادالنه باشد.

رئیس جمهور: 

کاالهای اساسی ضروری است کنترل مستمر بازار 

یک نماینده مجلس :

قای قالیباف با خودش چندین  آ
اتوبوس آدم به مجلس برد

 نادر قاضی پور، نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 
می گوید: بنده یک اصولگرا هستم، همه هم می دانند، 
ولی قرار نیست چشمانم را ببندم؛ اولین کار اصولگرا، 

امر به معروف و نهی از منکر است.
 نــادر قاضی پور، نماینده ادوار در مجلس شــورای 
اســالمی، در ارزیابی مجلس یازدهم مخصوصاً در 
رابطه با طرح هایی نظیر صیانت و شفافیت آرا گفت: 
بنده وقتی سال ۱۳۸۷ به مجلس رفتم، دومین ماه 
فیش حقوقی ام را منتشر کردم. واقعیت امر این است 
که هر چه اوضاع شفاف باشد، فساد کم می شود. شما 
االن از کنار یک باغ عبور می کنید، اگر این باغ فنس 
داشته باشد و داخل آن دیده شود، فساد دیده خواهد 
شــد، در نتیجه فســاد نمی شود، اما اگر یک دیوار ۶ 
متری داشته باشد و داخل آن قابل مشاهده نباشد، 

اگر در آن فسادی انجام شود، آن را نمی بینید.
او افــزود: یعنــی هر چقدر واضح و روشــن، اعداد و 
ارقام خودمان را منتشــر کنیم، علیه ما جوســازی 
نمی شود. در حال حاضر در خارج از مجلس می گویند 
نماینــدگان چند صد میلیون حقوق می گیرند، در 
صورتی که این طور نیســت. نماینــدگان کمتر از 
شــرکت های تأمین اجتماعی حقــوق می گیرند. 
کمتر از حقوق بگیران سازمان بازنشستگی حقوق 
می گیرند، اما به دلیل اینکه شــفاف نشــده همه 
فکــر می کنند که نمایندگان، ماهانه چقدر حقوق 
می گیرند؛ لذا اصرار داریم نمایندگان محترم، آنچه 
واقعیت است را پخش کنند تا علیه مجلس شورای 
اسالمی که به گفته حضرت امام )ره( و به فرمایش 
رهبــر فرزانــه نظام آیت اهلل خامنه ای، در رأس امور 
اســت، در رأس امور بودنش را حفظ کند و هر روز 
علیه مجلس حرف هایی زده نشود. وقتی باشگاه ها، 
فروشــگاه ها و جا های پرتردد تعطیل نیســت، چرا 
مجلــس را تعطیل می کنید؟! قاضی پور همچنین 
در واکنش به تعطیلی مجلس تصریح کرد: دومین 
مطلب این است که در حال حاضر تعطیلی نمایندگان 
به بهانه کرونا بیش از حد است. وقتی که بازار تعطیل 
نیست، باشگاه ها، فروشگاه ها و جا های پرتردد تعطیل 
نیست، چرا مجلس را تعطیل می کنید؟! نمایندگان 
می توانستند طبقه باال هم بنشینند، همه با لپ تاپ 
کارهایشان را انجام دهند، صحبت کنند و از حق و 
حقــوق ملــت و نظام دفاع کنند یا عملکرد بعضی از 

سازمان ها را به چالش بکشانند.

در شأن مردم ایران نیست که همه کمیته 
امدادی شوند

ایــن نماینده اصولگرا در مورد بحث اســتیضاح در 
مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: دومین بحثی 
که از این مجلس انتظار داریم، اســتیضاح ها اســت 
که عمل نمی کنند. وقتی که وزیری موفق نیســت 
و مشــکالت عدیده ای برای ســازمان زیرمجموعه 
خــودش به وجود آورده و همه را می خواهد کمیته 
امــدادی کند و همه باید دســت درازی کنند، چرا 
در مورد عملکردش ســوال نمی پرسند؟ در شأن و 
منزلت مردم ایران نیســت که همه کمیته امدادی 
شــوند. روزگاری در برنامه خود داشــتیم که باید 
کمیتــه امــداد را حذف می کردیم، همه به نان و نوا 
برســند نــه اینکه کاری کنیم کــه روز به روز تعداد 
کمیته امدادی ها بیشتر شوند. انتظار داریم مجلس 
در استیضاح ها وارد شود و نمایندگان محترمی که 
خواهان استیضاح هستند، حرف دلشان را بگویند، 
حرف مردم را بشنوند، مسئوالن عالی رتبه بفهمند 
که استیضاحی در کار است و زمان خوابیدن نیست.

به جای رئیسی وزرا بدوند
قاضی پور ادامه داد: آقای رئیسی به تنهایی به اندازه 
۱۰ وزیر این طرف و آن طرف می دود، اما این کفایت 
نمی کند. باید وزرا بدوند، مدیران و کارشناسان بدوند 
تــا کار برای رئیس جمهــور نماند. نه اینکه رئیس 
جمهور بخواهد به خاطر یک آبرســانی ۸۰ یا ۲۰۰ 
کیلومتر با ماشــین به یک روستا برود تا آبرسانی را 
ببیند. ما با این اقتداری که داریم نباید مشکالت آب 
شــرب داشته باشیم. از مجلسی ها می خواهم که با 
اشرافی گری مقابله کنند. ما از مجلس محترم انتظار 
داشتیم، برای حق و حقوق تأمین اجتماعی احترام 
قائل می شــدند، می گذاشتند افراد صاحب تأمین 
اجتماعــی برای آن تصمیم گیــری کنند نه اینکه 
بگذارند حیاط خلوت دولت باشــد و بدهی تأمین 
اجتماعی را صفر کنند لذا مجلس بایستی فعال باشد. 
به قول شما تهرانی ها اکتیو باشد، به قو ما ترک ها تِز 

اولسا، جنب و جوش اولسا.

عملکرد قالیباف در شهرداری مخدوش است
قاضی پور با اشــاره به حمــالت صورت گرفته علیه 
قالیبــاف کــه به بهانه فایل صوتی اتفاق افتاد، گفت: 
عملکرد قالیباف در شــهرداری مخدوش اســت و 
شفاف سازی نمی شود لذا این حمالت از باقی مانده 
عملکرد، شهرداری او است. قالیباف با خودش نیروی 
زیــادی به مجلــس آورد. کارمندان مجلس از هفت 
خوان رســتم رد شــده اند، قریب به اتفاق کارمندان 
مجلس نماز شــب خوان هســتند، قریب به اتفاق 
کارکنان مجلس هیئتی، مذهبی و آدم های بســیار 
پاک دستی هستند. در کمیسیون ها آدم های بسیار 
متخصص و کارشناسان خوبی حضور دارند. یکدفعه 
آقــای قالیباف با خودش چندین اتوبوس آدم آورد، 
این ها له شــدند. بعد له شــدن این ها تبعات دارد. 
قالیباف هم بداند که باید جوابگو شــود. از معاونان 
خودش در شهرداری بیش از حد دفاع نکند. از عملکرد 

شهرداری اش یک شفافیت به نمایش بگذارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

کره    با آمریکای بدعهد مذا
فرابرجامی نمی کنیم

دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان تاکید کرد: 
بــا آمریکای بدعهد و اروپای بی عمل هیچ گونه مذاکره 

فرابرجامی صورت نخواهد گرفت.
علی شمخانی در توییتی نوشت: آمریکا و اروپا در آزمون 
اجرای تعهداتشــان در »برجام« مردود شــدند. اکنون 
برجــام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم ها به 
پوســته ای خالی تبدیل شــده است. با آمریکای بدعهد 
و اروپــای بی عمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت 

نخواهد گرفت.

سفیر ایران در قطر طی پیامی توییتری اعالم کرد

جزئیات سفر رئیس جمهور به قطر
حمیدرضا دهقانی نوشــت: سفر رسمی آیت اهلل رئیسی 

به قطر، هفته آینده صورت می گیرد.
حمیدرضــا دهقانی، ســفیر ایــران در دوحه در صفحه 
شــخصی توییتر خود در مورد ســفر آیت اهلل رئیسی به 
قطر نوشت:» ســفر رسمی دوجانبه آیت اهلل جناب آقای 
رئیسی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به قطر 

در هفته آینده صورت می گیرد.«
وی ادامه داد: »ایشان و هیات عالی رتبه همراه، عالوه بر 
دیدار و مالقات های دوجانبه، در اجالس سران کشورهای 

صادرکننده گاز نیز شرکت خواهند کرد.«

درخواست ضد ایرانی یک مقام 
دولت ترامپ از بایدن

درحالی که بسیاری از مقامات پیشین و کنونی آمریکا به 
شکســت فشارها بر ایران اذعان دارند، یکی از مشاوران 
دولت ترامپ ضمن مخالفت با احیای برجام خواســتار 

اجرای سیاست “فشار طاقت فرسا” علیه ایران شد.
همزمان با دور هشتم مذاکرات وین برای رفع تحریم های 
آمریکا علیه ایران و بازگشــت واشنگتن به برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( برخی افراد در دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین آمریکا همچنان تالش می کنند تا 
بر روند این رایزنی ها تاثیر بگذارند و مانع از لغو تحریم های 

ایران شوند.
این در حالی است که بسیاری از مقامات پیشین و کنونی 
آمریکا اذعان دارند که سیاست “فشار حداکثری” دولت 
ترامپ علیه ایران شکست خورده و حتی نتیجه عکس 

داده است.
بنابر گزاش شبکه خبری سی بی ان، لِن خودورکوفسکی 
یکی از مشاوران ارشد نماینده ویژه دولت ترامپ در امور 
ایران گفته اســت که کارزار فشار حداکثری دقیقاً آنچه 

الزم بوده را علیه ایران اجرا کرده است.
وی در گفت وگو با ســی بی ان نیوز مدعی شــد، اما دولت 
بایــدن از زمــان روی کار آمدن خود سیاســت کاهش 
تحریم هــای ایران را اجرا کرده که پیامی اشــتباهی به 
ایرانیان ارســال کرده اســت و آنها را به جایی رساند که 

اکنون در آن قرار دارند.
این مقام پیشین آمریکایی در ادامه گفت: بنابراین دولت 
بایدن به ایران، فضای مورد نیاز و پوشش مورد نیاز برای 
رسیدن به جایگاه فعلی شان را ارائه کرده است و اهرمی 
را که تا آغاز دولت بایدن به هیچ عنوان در اختیار نداشتند 

نیز به آن ها داده است.
خودورکوفســکی همچنیــن ضمن ابــراز مخالفت با 
احیــای برجــام افزود: از نظر من تنها راه معکوس کردن 
پیشرفت هایی که ایران امروز در اختیار دارد، این است 
که فشــار حداکثری به “فشار طاقت فرسا” تبدیل شود. 
این، به طور دقیق پیام درستی را درباره آنچه ما قابل قبول 

می دانیم، ارسال می کند.

واکنش بحرینی ها به حضور بنت در منامه ادامه دارد

ج شو نفتالی! ک ما خار از خا
تظاهرکننــدگان با شــعارهایی همچــون » مرگ بر 
اســراییل« و کشور بحرین شما را نمی خواهد این سفر 

را محکوم کردند.
 به نقل از  روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی چاپ لندن، 
شرکت کنندگان شعارهایی در محکومیت سیاست های 
دولت بحرین سر دادند که در سپتامبر ۲۰۲۰ توافقنامه 

بهبود روابط با تل آویو را به امضا رساند.
بنت، دوشــنبه شب وارد منامه پایتخت بحرین شد که 
اولین سفر یک نخست وزیر صهیونیستی به این کشور 

به شمار می رود.
تظاهرات در روز دوشــنبه مصادف با یازدهمین سالروز 
انقالب ۱۴ فوریه ملت بحرین آغاز شد و طی آن عادی 

سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس محکوم گردید.
فعاالن مخالف بحرینی روز ســه شــنبه اظهار داشتند 
که عناصر ســرکوبگر نظامی و امنیتی در منامه در طی 
اعتراضات صورت گرفته در شماری از روستاهای شیعه 
نشین به سفر بنت دستکم چهار نفر را بازداشت کردند.

الوفاق دیروز )چهارشــنبه( با صدور بیانیه ای در صفحه 
شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر ضمن اعالم این 
مطلب افزود : این ســفر به عنوان اعالم پایان صالحیت 
قانون اساسی و عدم صالحیت استقبال کنندگان از وی 

به شمار می رود.
الوفاق افزود : سفر بنت به مثابه پشت پا زدن به تمامی 

ارزش ها و مقررات و عهد و پیمان ها است .
جمعیــت مزبور خاطرنشــان کرد: اقــدام مزبور هیچ 
 ارتباطی با ملت و قانون اساســی و اخالق مداری مردم

 بحرین ندارد.

خانه ملت
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3اقتصاد گزارش

گمانه زنی درباره حقوق کارگران در سال 1401؛

گران از ۵600000   حقوق کا
تا ۹ میلیون تومان

 در حالی که هنوز شورای عالی کار به جمع بندی در 
مورد مزد ۱۴۰۱ کارگران نرسیده است، طی دو روز 
گذشــته اخباری در رابطه با تعیین حداقل حقوق 
کارگــری به میــزان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
منتشر شد. این در حالی است که در هفته گذشته 
شــورای عالی کار و سه گروه کارگری، کارفرمایی 
و دولت بر تعیین حداقل ســبد معیشت به میزان 

۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به توافق رسیدند.
تعیین این میزان از سبد معیشت این انتظار را به 
وجــود آورد که مبنای حقوق کارگران قرار بگیرد 
چرا که بر اســاس ماده ۴۱ قانون کار حداقل ســبد 
معیشــت و تورم ســالیانه مبنای تعیین دستمزد 

قرار می گیرد.
حقوق کارگران تابع تصمیم شورای عالی 

کار است نه مجلس 
علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایب رئیس کانون 
بازنشســتگان کارگری کشور در مورد شائبه های 
تعیین حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ میلیون تومانی برای 
کارگران در ســال آینده اظهار کرد: تعیین حقوق 
و دســتمزد کارگران بر اساس قانون در صالحیت 
شــورای عالی کار است و این شورا نیز هنوز سقف 
و کفی را برای حقوق کارگران تعیین نکرده است.

وی افزود: این موضوع که گفته شده است حقوق 
۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای کارگران تعیین 
شده درست نیست، بلکه این عدد، رقمی است که 
کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی برای 
حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته است.

حیدری بیان کرد: البته همانگونه که می دانید ساز و 
کار تعیین حقوق کارگری با حقوق کارمندان دولت 
تفاوت دارد و اساســا ارتباطی با دولت و یا مجلس 
شورای اسالمی ندارد و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار 
توسط شورای عالی کار تعین می شود، هرچند در 
سالیان گذشته سعی شده است که حداقل حقوق 

کارکنان دولت و کارگران نزدیک هم باشد.
افزایش 60 درصدی حقوق کارمندان دولت

حیدری با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای 
حقــوق کارگران اظهار کــرد: دولت افزایش ۲۹ 
درصــدی و ۳۰ درصــدی کارکنان دولت را هدف 
گرفته بود و کمیسیون تلفیق این را ارتقا داد و تصور 
این است که اگر کمیسیون تلفیق ۶۰ درصد افزایش 
را برای افزایش حقوق کارکنان دولت پذیرفته است 
این میــزان افزایش برای بخش کارگری نیز قابل 

تعمیم باشد.
حیدری ادامه داد: شورای عالی کار ممکن است به 
این عدد برســد یا از آن عبور کند و شــاید هم اصال 
به چنین عددی نرســد. با این حال باید از هرگونه 
گمانه زنی پرهیز کرد و منتظر ماند تا شورای عالی 
کار بر اساس همان محاسباتی که سبد معیشت را 
تعیین و هر سه گروه اجتماعی دخیل در این شورا 
آن را تأییــد و امضا کرده اند حداقل حقوق ســال 

آینده را تعیین کنند.
 امکان همسان سازی حقوق کارگران 

با کارکنان دولت
ایــن فعــال کارگری یادآور شــد: هــر چند این 
محاســبات محل تشــکیک بــوده و افزایش نرخ 
خوراکی ها را زیر تورم رسمی محاسبه کرده است 
اما با این حال ساختار تصمیم گیری تا حدود بسیار 
زیادی از کمیسیون تلفیق مجلس مجزا است. هر 
چند می توان انتظار داشت که سیاست ها در حوزه 

کالن اقتصادی تا حدودی همگرا باشد.
وی بیان کرد: در سال های گذشته دولت و مجلس 
ارقام و عدد هایی را تعیین می کرد با این حال شورای 
عالــی کار، کار خــود را انجام می داد و ارقام مصوب 

آن با مصوبه های دیگر متفاوت بود.
حیــدری تأکیــد کرد: باید منتظــر ماند و دید که 
شورای عالی کار چه رویکردی را برای تعیین مزد 
۱۴۰۱ در نظــر می گیرد. البته نباید فراموش کرد 
که هر تصمیم این شــورا برای کارگران به صورت 
مستقیم بر مســتمری بازنشستگان تعیین شده 
اســت، چرا که مــاده ۴۱ قانون کار عمال منطبق 
بر ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است و حدود 
۶۰ درصد مســتمری بگیران کشــور در این سبد 
قــرار می گیرنــد. در واقع شــورای عالی کار تنها 
برای کارگران دستمزد تعیین نمی کند بلکه برای 
مســتمری بگیران هم مستمری تعیین می کند، 
چرا که حقوق کارگران منابع وصول حق بیمه ای 
است که بر اساس آن مستمری بازنشستگان تعیین 
می شود. بر این اساس اگر مزد کمتر در نظر گرفته 
شود حق بیمه پرداختی کارگران کمتر شده و در 
نتیجه منابع پرداخت تعهدات صندوق های تأمین 

اجتماعی کاهش پیدا می کند.
وی تأکیــد کــرد: اگــر مــا به فکر رفــاه و درمان 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی هستیم که نسبتی 
از حق بیمه کارگران است باید به فکر تأمین مالی 
کارگران باشــیم که این بر کیفیت خدمات تأمین 
اجتماعــی تأثیر می گذارد؛ لذا تصمیم تعیین مزد 
۱۴۰۱ بســیار مهم بوده و ابعاد گسترده ای خواهد 

داشت.
نگرانی تبعیت از دولت

حیدری بیان کرد: به نظر می رســد امسال شورای 
عالی کار آنچنان که باید و شاید زمان و وقت مناسبی 
را برای تعیین دســتمزد کارگران صرف نکرده و 
ایــن موضوع من را نگــران می کند که تصمیم ها 
به لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار نگیرد 
و بلکــه تابع تصمیم های دولتی باشــد و این خبر 

خوبی نخواهد بود.

گزارش

ح کرد: یک کارشناس رمزارز مطر

 زمین بخرید
 توکن رایگان بگیرید

 امیــر رجبی بــه اقتصاد ۲۴ گفت: ســاختار 
پروژه های متاورسی سوالنا با سایر متاورس ها 
فــرق می کند و برای برخی جذابیت دارد، زیرا 
هزینه های کارمزد شــبکه اش نسبت به بقیه 

پایین تر است.
چگونه در پروژه های سوالنا زمین بخریم؟

این کارشــناس رمزارز با بیان اینکه کسانی که 
می خواهند وارد پروژه های متاورســی سوالنا 
شوند باید از طریق عرضه اولیه NFT وارد شوند، 
گفت: دو مدل عرضه اولیه در این پروژه ها وجود 
دارد. نوع اول مربوط به کسانی است که قبل از 
عرضه عمومی این پروژه ها، برای پروژه تبلیغ و 
کاربر جذب می کنند. این افراد در اولویت قرار 
می گیرند و ســهمیه ای دارند که قبل از عرضه 

اولیه به آن ها زمین تعلق می گیرد.
رجبی در ادامه گفت: زمین ها به صورت رندوم 
به آن ها تعلق می گیرد. بعد از اینکه زمین ها به 
ایــن افراد تعلق گرفت، نوبت به عرضه عمومی 

می رسد و NFT باقیمانده عرضه می شود.
پیش بینی قیمت زمین در پروژه لوکس سوالنا
این فعال حوزه رمزارز به اقتصاد ۲۴ گفت: در 

بازار ثانویه زمین ها خرید و فروش می شود.
رجبی در مورد پروژه های جدید ســوالنا ادامه 
داد: پــروژه لوکس جــزو اولین متاورس های 
مطرح شــبکه سوالناســت. در پروژه لوکس، 
آپارتمان عرضه می شود و کسانی که آپارتمان 
خریــداری کنند بعد از آنکه پروژه النچ نهایی 
شــد می توانند آن واحــد را طراحی کنند. در 
حال حاضر پروژه لوکس یکی از بهترین پروژه 
هاســت. عرضــه اولیه در این پــروژه در حالی 
۲.۵ سوالنا بود که قیمت آن به ۲۰ سوالنا هم 
رســیده است و زمانی که توکن های این پروژه 
عرضه شوند رشد های باالیی را تجربه خوهند 
کــرد. پــروژه لوکس به ازای هر کارت مالکیت 
نزدیک به ۲ هزار توکن خود را عرضه می کند.

 اتاق های دارای تلویزیون و مبل 
در پروژه سوییت

این فعال حوزه رمزارز با معرفی پروژه سوییت 
بــه عنوان یکی دیگر از پروژه های مطرح روی 
بالکچین ســوالنا گفت: تیمی که این پروژه را 
توسعه داده، تیمی است که روی بحث گیم های 

ورزشی فعالیت می کند.
رجبی ادامه داد: در این پروژه اتاق و سوییت هایی 
دارای تلویزیون و مبل و صندلی عرضه می شود. 
صاحبان این ســوییت ها می توانند مســابقات 
ورزشی را بدون اینکه بخواهند هزینه اشتراک 
بپردازنند، تماشــا کنند. این سوییت ها در سه 

سایز کوچک، متوسط و بزرگ ارائه شده اند.
پیش بینی قیمت اتاق مجازی

ایــن فعال حوزه رمــزارز در مورد پیش بینی 
قیمت اتاق های پروژه ســوییت گفت: بسیاری 
از شــرکت ها در پروژه سوییت اتاقی خریداری 
کرده اند. یکی از این شرکت ها، صرافی اف تی 
اکس )FTX(؛ ششمین صرافی رمزارز دنیاست.
رجبــی ادامه داد: با توجه به ســرمایه گذاری 
شــرکت های متعدد در این پروژه، رشد خوبی 

در انتظار قیمت اتاق هاست.
بایننس دفتر کار خود را در متاورس باز کرد

ایــن فعال حوزه رمزارز بــه اقتصاد ۲۴ گفت: 
پروژه دیگر مطرح بر بســتر بالکچین ســوالنا، 
پروژه پورتال اســت این پروژه سه ماه است که 
النچ شــده و صرافی رمــزارز بایننس و برخی 
صرافی هــا در آن اتــاق دارند. در پروژه پورتال 
اتاقی عرضه می شود که صاحبان آن به دلخواه 

می توانند آن را طراحی کنند.
 )FTX( رجبی ادامه داد: بایننس و اف تی اکس
دفتــر خــود را در این پروژه ایجاد کرده اند و از 
زمانی که این دو صرافی در این پروژه سرمایه 
گذاری کره اند قیمت اتاق مجازی در این پروژه 

بیش از ۴ برابر شده است.
پروژه های کمترشناخته شده متاورس سوالنا

این فعال حوزه رمزارز پروژه چهارم متاورســی 
 Enviro ســوالنا را معرفی کرد و گفت: پروژه
برای هنرمندان اســت و هنرمندان می توانند 

در این فضا یک گالری داشته باشند.
رجبی در مورد پروژه پنجم سوالنا در متاورس 
گفت: پروژه بعدی Entrance اســت که فعال 
اسپانســر معتبر فعالی ندارد و به همین دلیل 

در کف قیمتی است.
زمین های مجازی اکازیون یک قدم تا عرضه

ایــن فعــال حوزه رمزارز با بیــان اینکه در این 
پروژه ها برخالف ســایر پروژه های متاورسی، 
کاربــران اول زمین خریداری می کنند و آنگاه 
توکن به صورت رایگان به صاحبان زمین عرضه 
می شود، گفت: به دلیل عرضه توکن رایگان در 
این پروژه ها، مردم تشــویق می شــوند در این 

بستر زمین بخرند.
رجبــی ادامــه داد: پروژه پورتــال در یک ماه 
پیــش ۱۵ ســوالنا بــود که روز گذشــته به 
۸۴ ســوالنا رســید و ۴ برابر شــد. این رشــد 
 قیمتی نشــان دهنده اســتقبال خوب از این 

پروژه است.

برنج ۳۵ هزار تومانی، ۹۵ هزار تومان به فروش می رود

عرضه اینترنتی همچنان بی اثر در بازار برنج
دولــت بــا عرضــه اینترنتی بــه جنگ 
گران فروشی در بازار برنج آمده است؛ اما 
در ایــن مدت هنــوز اتفاقی در بازار برنج 
نیفتاده است و کمافی السابق قیمت ها در 

مسیر صعودی حرکت می کند.
برنج ۳۵ هزار تومانی ابتدای امسال، حاال 
به قیمت ۹۵ هزار تومان در سفره خانوار 
ارزش پیدا کرده است. این یعنی با توجه 
به سرانه مصرف ۳۹ کیلویی برنج برای هر 
نفر، یک خانوار ۴ نفره ساالنه باید حدود 
۱۵ میلیون تومان فقط برای برنج هزینه 
کند. آن هم در شــرایطی که پایه حقوق 
یک کارگر برای ســال ۱۴۰۰ کمتر از ۳ 

میلیون تومان تعیین شده است.
در این میان، گزارش های رســمی دولت، 
گرانــی شــدید برنج را تاییــد می کند. 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط 
قیمت برنج ایرانی درجه در دی ماه امسال 
۵۶ هزار و ۹۳۱ تومان بوده اســت. بنا به 
این گزارش، برنج در بازار حداقل هر کیلو 
۴۷ هزار تومان و حدکثر ۶۴ هزار و ۱۱۷ 
تومان قیمت داشته است. این اعداد نشان 
می دهــد که برنــج فقط در دی ماه ۱۰.۲ 
درصد رشــد داشته اســت. این در حالی 
است که عددی که مربوط به افزایش برنج 
در طول یک سال گذشته دیده می شود، از 

گرانی ۶۸.۵ درصدی حکایت دارد.
بــا وجود این آمار، گزارش های میدانی از 
سطح بازار حکایت از آن دارد که هم اکنون 
هــر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار از ۵۵ تا 

۹۸ هزار تومان به فروش می رسد.
در حــوزه برنــج خارجی نیــز در طول 
یک ســال گذشــته ۲۱.۸ درصد افزایش 
قیمت داشــتیم؛ به این شکل که به طور 
متوســط قیمت هر کیلــو برنج خارجی 
درجــه یــک از ۲۳ هزار و ۷۲۵ تومان در 
دی ماه ســال گذشــته به ۲۸ هزار و ۸۹۱ 

تومان تغییر کرده است.
این در شــرایطی اســت کــه گزارش ها 
نشــان می دهد که با وجود ســیر نزولی 
قیمت دالر، نرخ خرده فروشــی انواع برنج 
خارجی در بازار مصرف همچنان در حال 
افزایش است؛ به طوری که برنج هندی و 
پاکســتانی در مرز قیمتی ۳۳ تا ۳۵ هزار 

تومان قرار گرفته است.
در ایــن میان، دولت با عرضه اینترنتی به 
جنگ گران فروشی در بازار برنج آمده است؛ 
اما در این مدت هنوز اتفاقی در بازار برنج 
نیفتاده است و کمافی السابق قیمت ها در 
مسیر صعودی حرکت می کند. قاسمعلی 
حســنی، دبیرکل اتحادیــه بنکداران در 
گفت وگــو با خبرگزاری خبرآنالین گفته 
بود: اگر توزیع هوشــمند برنج به صورت 
ادامه دار باشد، در بازار تاثیرگذار باشد، اما 

اگر محدود باشد، تاثیر ندارد.
حســنی متذکر شــده بود: ما امیدواریم 

گفته هــا بــا عمل یکی باشــد و دولت در 
جهت بهبود روند بازار حرکت کند.

چطور شد برنج ۳۵ هزار تومانی، ۹0 
هزار تومان شد؟

اما چرا برنج نســبت به فصل برداشت، به 
دو برابر و نیم قیمت به فروش می رود؟ در 
همین رابطه غالمرضا شریعتی، نماینده 
مردم بهشــهر در مجلس می گوید: قیمت 
برنج خریداری شده از کشاورزان بستگی 
به نوع برنج دارد، برنج بر اســاس ســطح 
کیفیت نرخ گذاری شــده و از کشــاورز 
خریداری می شــود، اما قیمتی که امروز 
برنج در بازار عرضه می شــود، تقریبا ۶۰ 
درصد بیشتر از قیمتی است که از کشاورز 

خریداری شده است.
وی می افزایــد: در بهتریــن وضعیــت، 
برنجــی که باالتریــن کیفیت را دارد در 
اســتان مازندران با نرخ کیلویی ۳۵ هزار 
تومان از کشــاورز خریداری می شود، اما 
در بــازار با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار 

تومان عرضه می شود.
نماینده مردم بهشــهر در مجلس متذکر 
می شــود: مصرف سالیانه برنج در کشور 
کامال مشــخص است. میزان تولید برنج 
در کشور نیز رقم معینی است. پس دولت 
باید به گونه ای برنامه ریزی کند که تعادل 
بیــن عرضــه برنج در بــازار و نیاز جامعه 
برقرار شــود، پــس در اینجا نقش دولت 

بسیار مهم است.
شــریعتی تصریح می کند: دولت باید به 
وظیفــه خود در خصــوص برنامه ریزی و 
نظارت دقیق برای تنظیم بازار عمل کند 
برنج و گندم از کاالهای اساســی ســفره 
مردم اســت. وظیفه دولت است که سفره 
مردم را تامین کرده و اجازه ندهد ســفره 
مردم با تنش های فراوان هر روز کوچک تر 
شود. باید بین مصرف جامعه، تولید برنج و 

واردات برنج تعادل برقرار شود.

وی تاکیــد می کند: عامل دوم، دالل بازی 
اســت که عده ای به راه می اندازند؛ با نرخ 
پاییــن برنــج را خریداری و چندین برابر 
قیمت در بازار عرضه می کنند. متاســفانه 
دســتگاه های نظارتی نیز به وظیفه خود 
عمــل نمی کنند. مــا آب را هم رها کنیم 
تبدیل به ســیل شــده و به جامعه آسیب 
می زند. قیمت تولید و فرآوری برنج و سود 
تولیدکننده و عرضه کننده کامال مشخص 
اســت. تعزیرات باید به این موضوع ورود 
جدی داشــته باشد، باید با اعمال نظارت 
دقیق دســت دالالن بریده شده و جلوی 
افزایش قیمت افســار گســیخته گرفته 

شود.
کشاورز تولید جدیدی نداشته که 

بخواهد برنج را گران کند
منصــور علی زارعی، عضو کمیســیون 
کشاورزی مجلس نیز درباره گرانی مجدد 
برنج ایرانــی می گوید: هزینه های تولید 
افزایش یافته اســت، اما اکنون کشــاورز 
تولید جدیدی نداشــته که بخواهد برنج 
را گران کند. امسال برنج ایرانی به قیمت 
۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری 
شده است. گرانی مجدد برنج ایرانی دست 

واسطه ها و دالالن است.
وی در مــورد واردات برنــج نیــز عنوان 
می کنــد: بعضــی واردات برنــج را عامل 
گرانــی معرفی می کننــد و این در حالی 
است که واردات برنج منعی ندارد. در یک 
بازه زمانی )زمان برداشــت برنج ایرانی( 
واردات طبــق قانــون ممنوع شــد و بعد 
از چنــد ماه آزاد شــد. برنــج نیازمند ارز 

ترجیحی هم نبود.
نماینده مردم ســادی در مجلس تصریح 
می کنــد: کشــاورزان ایرانی امســال ۲ 
میلیــون تن برنج تولیــد کردند. چیزی 
نزدیــک بــه ۷۰۰، ۸۰۰ هــزار تن برنج 
بیشــتر نیاز داشتیم که دولت دستور داد 

وارد شــود. به عبارت دیگر با کمبود برنج 
مواجــه نبودیم کــه تقاضای برنج ایرانی 
زیاد شود و گرانی را به دنبال داشته باشد.

زارعی علت گرانی مجدد برنج ایرانی را نبود 
نظارت بر بازار عنوان می کند و می گوید: 
کنترل قیمت برنج از دســت دولت خارج 
شــده اســت. دولت وظیفه کنترل بازار 
را برعهــده دارد. دولــت ابزارهای مهمی 
بــرای دخالت در بــازار دارد. از تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بگیریــد تا افزایش یا 

کاهش صادرات و نظارت در بازار.
مسوول اصلی گرانی برنج کیست؟

در همیــن حال، علیرضا عباســی، نایب 
رییس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس 
درباره گرانی مجدد برنج ایرانی می گوید: 
شرایط اقتصادی برای جهادگران عرصه 
تولید که امنیت غذایی کشــور را تامین 
می کنند، باید به صرفه باشــد. نهاده های 
کشاورزی در یک بازه زمانی به خاطر تغییر 
قیمت ارز، دچار تغییراتی شــد که روی 
معیشت کشاورزان تاثیر گذاشت. از طرف 
دیگر، قیمت عرضه شده به بازار اصال برای 

مصرف کننده مطلوب نیست.
وی می افزاید: اگــر مصرف کننده نتواند 
کاالیــی را خریــداری کنــد، در نهایت 
تولیدکننــده ضرر می کند. بنابراین باید 
تناسبی بین قیمت تولید و مصرف وجود 

داشته باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به 
پایان یافتن فصل برداشت برنج در شهریور 
ماه تصریح می کند: افزایش قیمتی که از 
شــهریور ماه تا امروز در بازار برنج وجود 
داشــته، به جیب کشاورز نرفته است چرا 
که اصال کشــاورز کشتی نکرده است که 
افزایش قیمت داشــته باشد. تنها دالالن 

هستند که در بازار سوداگری می کنند.
عباسی با اشاره اجرایی شدن قانون تمرکز 
وظایف جهاد کشــاورزی و واگذار شدن 

اختیارات بازرگانی محصوالت کشاروزی 
بــه ایــن وزارت خانه، متذکر می شــود: 
مســئول اصلی گرانــی غیرمنطقی برنج 
وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد 
کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد و در 
زمینــه نظارت بر قیمت ها کوتاهی کرده 
اســت. ما در مجلــس پیگیر این موضوع 

هستیم.

وی یــادآور می شــود: همه تالش ما این 
بــود که با قانون تمرکز، اختیارات وزارت 
جهاد کشاورزی را افزایش دهیم. به همین 
خاطــر، بنده کوتاهی در ماجرای برنج را 
از وزارت جهاد کشاورزی می بینم. کشور 
ما برنج خارجی را با قیمت نیم دالر وارد 
کشــور می کند. چــه اتفاقی می افتد که 
هم اکنون در بازار نمی توان برنج خارجی 
۱۳ – ۱۴ هزار تومانی خرید؟ حتی برنج 
خارجــی ۲۰، ۳۰ هــزار تومانی هم پیدا 
نمی شود. بنابراین سامان دهی بازار برنج 

به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
80 درصد برنج از دست کشاورزان 

ج شده است خار
قاســمعلی حســنی، دبیــرکل اتحادیه 
بنکــداران موادغذایــی نیــز در همین 
خصوص می گوید: ظرف ۵ ماه گذشــته 
فروشــندگان استان های شمالی هستند 
که چندین بــار افزایش قیمت داده اند و 

ما ناچاریم که از آنها بخریم.
به گفته وی، در حال حاضر گروهی دالل و 
عمده فروش در استان های شمالی کشور 
اقــدام به گران فروشــی می کنند که این 
مساله باید از سوی مسووالن دنبال شود

او متذکر می شود در واقع تهران و شهرهای 
دیگــر چون خریدارند، تعیین کننده نرخ 
برنج نیســتند و دخالتی در این خصوص 
ندارند، اما فروشــنده )سه استان شمالی 
کشــور( تعیین کننده نــرخ برنج داخلی 

هستند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر 
این باور است که هر کاسبی در شهرهای 
دیگــر به دنبال خرید محصــول برنج با 
قیمت های کمتر اســت تا بتواند محصول 
بیشــتری را تامین کند، بنابراینافزایش 
قیمــت برنــج به ضرر اســت، اما عده ای 
ســودجو به صــورت غیرقانونی اقدام به 

گران فروشی می کنند.
اتحادیــه  تقــی جعفریــان، رییــس 
شــالیکوبی داران مازنــدران نیز از پرده 
از حضــور احتکارکنندگان برنج در بازار 
برداشــته و می گویــد ۸۰ درصد برنج از 
دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج 
شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی 
بــه عرضــه آن ندارند و می خواهند با دپو 
برنج کنترل بازار این محصول را در دست 

بگیرند.

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

شنبه، آخرین مهلت ثبت در سازمان مالیاتی
دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی 
تا پایان ماه جاری فرصت دارند که کارتخوان های 
خود را در سازمان مالیاتی ثبت کنند که تاکنون 
بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف 
و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز از سوی بانک 

مرکزی غیرفعال شده اند.
 در راســتای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری 
سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های 
کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 

اقدام کند.
در ایــن زمینــه، با اقدامات صــورت گرفته کلیه 

اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند 
با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی 
بــه نشــانی my.tax.gov.ir فهرســت تمامــی 
دســتگاه های کارتخــوان بانکی و یــا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی خود را مشــاهده و نسبت به 
الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل 

پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
شنبه؛ آخرین مهلت ثبت کارتخوان ها

از آنجا که تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و 
یــا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با 
پرونده مالیاتی نباشــند، بانک مرکزی نســبت به 
غیرفعال کردن آن هــا اقدام می کنند، دارندگان 

کارتخــوان تــا پایان ماه جــاری فرصت دارند که 
به درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور 

مالیاتی مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند.
 بیش از ۵ میلیون کارتخوان 

تعیین تکلیف شدند 
از سوی دیگر، تازه ترین اعالم سازمان امور مالیاتی 
حاکــی از آن اســت که دو میلیــون و ۵۸۰ هزار 
پوز درخواســت اتصال به پرونده مالیاتی داده اند 
و همچنین درخواســت غیرفعال شــدن بیش از 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شــده 
است. بنابراین، تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه 
کارتخــوان در درگاه ملی ســازمان امور مالیاتی 

تعیین تکلیف شده اند. 
همچنیــن، طبق اعالم محمــد برزگری_رئیس 
مرکــز تنظیــم مقررات ســازمان امــور مالیاتی 
تاکنــون معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان 
که صاحبان فوت شده اند و یا تراکنش آن ها صفر 
بوده، از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده است. زیر 
 management.tax.gov.ir ساخت الزم به نشانی
طراحی و در اختیار ادارات امور مالیاتی است که 
اتباع خارجی با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و 
ثبت شماره همراه در این پنجره می توانند امکان 
ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک 

مالیاتی را داشته باشند.

خبر ویژه

رئیس ســازمان حمایت گفت: گوشــت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت 
تثبیتی شده و ستاد تنظیم بازار ما را مکلف به قیمت گذاری کرده است که 
در همین راستا خواستار دریافت مستندات قیمتی از وزارت جهاد شدیم.

 عباس تابش اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده بر روی محصول، مشکل 
قیمت گــذاری دالالن را حــل می کند. ما به دنبال حذلف دالالن و تأمین 

کنندگان مالی نیستیم.
رئیــس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان افزود: ما با 
شرکت های پخش جلساتی داشتیم و در مورد ضرایب سود به یک جمع 
بندی رسیدیم؛ ما به دالالن خرده ای نمی گیریم اما می گوئیم داللی که 

نمی تواند وظیفه خود را انجام دهد و بخشی از وظیفه خودش را بر گردن 
دیگــری می انــدازد، حق ندارد فراتر از ۱۳ درصدی که برایش مشــخص 

شده، هزینه ای را بر دوش مردم تحمیل کند.
معــاون وزیــر صمت در مورد وضعیت قیمت ها نیز تصریح کرد: از ۷ هزار 
قلم کاالیی که تاکنون مشــمول طرح درج قیمت تولیدکنندگان شــده 
اند، ۲۰۰۰ قلم آن کاهش قیمتی ۵ تا ۶۵ درصدی داشته است؛ به طور 
مثال قیمت نوشــابه از حدود ۱۵ هزار تومان پس از اجرای این طرح در 
ابتدا به حدود ۱۱ هزار تومان و سپس به حدود ۱۰ هزار تومان و اکنون 
۹,۵۰۰ تومان رســیده اســت و اگر ۳۰ درصد ســود آن را محاسبه کنیم 

قیمت مصرف کننده آن حدود ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان شــده اســت لذا 
فقط در هر نوشابه حدود ۳,۵۰۰ تومان به نفع مصرف کننده می شود.

رئیــس ســازمان حمایت گفت: توزیع کننــده در کاالهای مصرفی ۳۰ 
درصد و در کاالهای سرمایه ای ۲۰ درصد مجاز به افزایش قیمت است.

تابش افزود: همچنین گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت تثبیتی 
شده است و ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت را مکلف به قیمت گذاری 
کرده اســت؛ در همین راســتا با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم تا 
مســتندات قیمت این دو گروه کاالیی را به ما ارائه بدهند تا کارشناســی 
کنیم و به ستاد تنظیم بازار تحویل دهیم و قیمت ها در آنجا مصوب شود.

رئیس سازمان حمایت:

گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری دستوری شدند
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نفت و انرژی 4

: گاز گازرسانی شرکت ملی  مدیر 

برنامه  ریزی بلند مدت کلید عبور از سرمای امسال بود

كوتاه از انرژی

بین الملل

کرات ایران با  مذا
خریداران نفت کره جنوبی

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: 
مقامــات شــرکت ملی نفــت ایران 
دســتکم با مقامات دو پاالیشگاه کره 
جنوبی برای صحبت درباره بازگشت 
احتمالــی عرضه این کشــور دیدار 
مــی کنند. ایــن مذاکرات در مرحله 
مقدماتــی قــرار دارد و حجم خرید و 
زمان آن هنوز مشــخص نشده است.
کــره جنوبی ســابق بر ایــن یکی از 
بزرگتریــن خریداران میعانات ایران 
بود. مذاکرات با مقامات شرکتهای کره 
جنوبی همزمان با ادامه مذاکرات وین 
برای به نتیجه رســیدن توافق هسته 
ای صورت می گیرد. گروه مالی سیتی 
بــرآورد کرد کــه توافق میان ایران و 
قدرتهــای جهانی امکان بازگشــت 
۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت ایران به 
بازارهای بین المللی در فاصله آوریل 
تا مه را فراهم می کند و صادرات ایران 
تا پایان ســال ۲۰۲۲ به ۱.۳ میلیون 
بشــکه در روز افزایــش پیدا خواهد 
کرد.طبــق اعالم وب ســایت وزارت 
خارجه کره جنوبی، یک هیات ایران 
متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران 
در روزهای ۱۵ و ۱۶ فوریه به ســئول 
می روند تا درباره مسائل مالی و موارد 
مربــوط به فروش نفت مذاکره کنند. 
خبرگــزاری یونهاپ کره جنوبی ۲۹ 
ژانویه گزارش کرده بود این دو کشور 
ســرگرم برنامه ریزی برای گفت و گو 
درباره داراییهای مســدود شده ایران 
در کره جنوبی هســتند.کره جنوبی 
پیش از تحریمهای آمریکا در ســال 
۲۰۱۸، حداکثر ۱۸.۵ میلیون بشکه 
در ماه از ایران واردات داشت. اگرچه 
بزرگتریــن خریــداران نفت ایران از 
جمله کــره جنوبــی معافیت برای 
خرید نفــت ایران دریافت کردند اما 
این معافیتها تمدید نشــد و واردات 
از ایــران در نیمه اول ســال ۲۰۱۹ 

متوقف شد

طالی سیاه در پی کاهش 
تنش های مسکو - کی یف 

ارزان شد
قیمــت  نفت خام برنت در پی کاهش 
تنش  بین روسیه و اوکراین به سطوح 
۹۳ دالر بــرای هــر بشــکه رســید. 
قیمت های جهانــی نفت خام پس از 
تجربه افت بیش از ۳ درصدی در روز 
معامالتی پیشــین ، پــس از ارزیابی 
ســرمایه گذاران از تأثیر کاهش تنش 
بیــن روســیه و اوکرایــن بــر توازن 
محدودیــت عرضه جهانی نفت خام و 
در عین حال بهبود تقاضای ســوخت 
ارزیابــی، اندکی افزایش یافت.قیمت 
شاخص نفت خام برنت دریای شمال 
در ســاعت ۷ و ۲۲ بــه وقت گرینویچ 
۹۳  دالر و ۹۰ سنت به ازای هر بشکه 
داد وســتد شد که نسبت به معامالت 
روز پیش آن ۶۲ ســنت یا ۰.۷ درصد 
افزایش نشــان می دهد.پس از اعالم 
عقب نشینی نسبی نیروهای روسیه از 
نزدیکی مرز اوکراین که هنوز توســط 
ایــاالت متحده آمریکا تأیید نشــده 
اســت در عرض یک شب قیمت های 
جهانی نفــت خام ۳.۳ درصد کاهش 
یافت.نفت خام شــاخص دبلیوتی آی 
آمریــکا )WTI( پس از تجربه کاهش 
۳.۶ درصــدی در پایان معامالت روز 
سه شــنبه، با ۶۴ ســنت یا ۰.۷ درصد 
افزایش به ۹۲ دالر و ۷۱ ســنت برای 
هر بشکه رسید.قیمت نفت خام برنت 
در سال ۲۰۲۱ با جهش ۵۰ درصدی 
روبــه رو بود، در حالی که دبلیوتی آی 
حــدود ۶۰ درصد افزایــش را تجربه 
کــرد، زیرا تقاضــای جهانی نفت خام 
پس از پشــت ســر گذاشــتن بحران 
شــیوع ویروس عالم گیر کرونا بهبود 
یافت.خبر روز سه شــنبه مسکو مبنی 
بر عقب نشینی نســبی نیروهایش از 
مرزهــای اوکراین با ابهام هایی روبه رو 
شــد، زیرا جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریــکا هشــدار داد که بیش از ۱۵۰ 
هزار سرباز روس همچنان در نزدیکی 
مرزها حضور دارند.تحلیلگران گفتند 
کــه فراتر از تنــش در اوکراین، بازار 
نفــت همچنان بــا محدودیت هایی 
روبه روســت و قیمت ها همچنان در 
مسیر حرکت به سمت ۱۰۰ دالر برای 

هر بشکه هستند.

وضعیت نگران کننده سدهای تأمین آب تهران 

هشدار کم آبی شدید در تابستان
ســدهای تأمیــن آب تهران جمعــاً حدود 
۳۰۰میلیــون مترمکعــب آب دارنــد و اگر 
میــزان تبخیر و کاهــش نزوالت جوی را در 
نظــر بگیریم, قطعاً در تابســتان مشــکالت 
عدیــده ای را برای تأمین آب شــرب تهران 
خواهیم داشت.محسن موسوی خوانساری، 
عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار 
ایران در رابطه با کاهش ذخایر سدهای تأمین 
آب شــرب استان تهران گفت: ۵ سد وظیفه 
تأمین آب شــرب تهران را به عهده دارند که 
وضعیت آن ها نگران کننده است؛ سد لتیان و 
سد الر که در شرق تهران قرار دارند مجموعاً 
۲۰ میلیون مترمکعب آب دارند و در روزهای 
آینــده از مــدار خارج می شــوند و آبی برای 
اســتان تهران در سدهای منطقه شرق باقی 
نخواهــد مانــد.وی ادامه داد: در غرب تهران 
هم ســد امیرکبیر را داریم که مقدار آب آن 
یک سوم سال گذشته است و این سد حدود 
۳۰ میلیــون مترمکعب آب دارد که بســیار 
نگران کننده اســت، اگر ســد طالقان و ماملو 
را هم به ســدهای مذکور اضافه کنیم جمعاً 
حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب داریم و اگر 
میزان تبخیر و کاهش نزوالت جوی را در نظر 
بگیریم, قطعاً در تابستان مشکالت عدیده ای 
را برای تأمین آب شرب تهران خواهیم داشت.

عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار 
ایــران تأکید کرد: مســئولین باید از همین 
اآلن اعالم خطر کنند و مشکالت کم آبی را از 
طریق صداوسیما, فضای مجازی و رسانه ها به 
مردم گوشزد کنند. درست است که در برخی 
مناطق مانند هرمزگان ۲برابر میانگین ساالنه 
بارش داشتیم اما در مجموع وضع ذخایر آبی 
نگران کننده است.موسوی گفت: برای کشت 
بهاره نیز باید به کشاورزان هشدار داده شود 
و کشت بهاره با در نظر گرفتن کمبود شدید 

منابع آبی انجام شود. 

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

 سرمایه گذاری در صنایع نفت 
و گاز تحریم ها را بی اثر می کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تداوم ســرمایه گذاری در صنعت 
نفت موضوعی مهم و راهبردی اســت، گفت: 
سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز سبب بی اثر 
شدن تحریم ها می شود.هادی بیگی نژاد با بیان 
اینکه دولت ســیزدهم از زمان آغاز فعالیتش 
دائــم در حال برنامه ریزی و اقدام های اجرایی 
برای توســعه زیرســاخت های کشور است، 
گفت: امروز تداوم ســرمایه گذاری در صنعت 
نفت موضوعی مهم و راهبردی است، بی شک 
ســرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ســبب 
بی اثر شــدن تحریم ها می شــود.وی افزود: 
شــرکت های خصوصــی می توانند در بخش 
باالدســت صنایع نفت و گاز ســرمایه گذاری 
کننــد، این رویکــرد در صنعت گاز به تقویت 
شــبکه توزیع کشــور کمک می کند و برای 
مصرف داخلی صنایع نیز ســودمند است.این 
عضو کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
تحریم هــا باید خنثی و بی اثر شــوند، دولت 
تالش دارد با تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های 
داخلی برای حل مشــکالت کشور اقدام کند.
بیگی نژاد فعال شــدن دیپلماســی انرژی را 
یکــی از راهای بی اثر شــدن تحریم ها خواند 
و اظهــار کــرد: معتقدم یکــی از راه هایی که 
مســیر دور تــازه همکاری هــا را باز می کند 
دیپلماســی انرژی است و خوشبختانه در این 
دولت این مهم به خوبی پیگیری می شود.وی 
یکــی از راهکارهای افزایــش فروش نفت را 
نیز احیای دیپلماســی انرژی دانست و گفت: 
احیای دیپلماســی انرژی ضروری است، اگر 
دیپلماســی انرژی کشــور فعال شود بی شک 
مســیر فروش نفــت و فرآورده های نفتی نیز 
هموار می شــود که خوشبختانه امروز چنین 

اتفاقی افتاده است.

بر اساس هماهنگی های انجام گرفته ؛ 

 امریه صنعت نفت 
دوباره فعال می شود

بر اساس هماهنگی های معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی وزیر نفت با ستاد کل نیروهای 
مســلح، ســهمیه نیروهای وظیفه طرح نظام/ 
امریــه در صنعت نفت دوباره برقرار و ســامانه 
مربوطــه بــه آدرس www.pmhr.mop.ir از 
ابتدای اســفندماه امسال دوباره فعال می شود.

براســاس تصمیم های متخذه از ســوی ستاد 
کل نیروهای مسلح، امکان پذیرش در مقاطع 
کارشناســی، کارشناسی ارشــد و باالتر برای 
رشــته های مهندســی نفت، زمین شناسی، 
ژئوفیزیک، مهندســی ایمنی/ ایمنی صنعتی، 
مهندســی برق گرایش کنتــرل/ ابزار دقیق، 
مهندسی سیستم های انرژی و حقوق گرایش 
نفت و گاز فراهم است و دیگر رشته های مورد 
نیــاز صنعــت نفت )مندرج در ســامانه( تنها 
در مقاطع کارشناســی ارشــد و باالتر پذیرش 

می شود.

مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی گاز گفــت: با 
برنامه ریــزی بلندمدتــی کــه بــا وزارت صمت و 
شــرکت ملی پتروشــیمی برای تخصیص و اعمال 
محدودیت های گازی داشتیم، توانستیم از زمستان 
امسال با کمترین محدودیت عبور کنیم.سید جالل 
نورموســوی گفت: در سالهای گذشته برنامه ریزی 
و مجوزدهی خاصی برای اینکه تحویل ســوخت به 
مبادی مختلف باید چگونه باشد را نداشتیم. امسال 
از ابتدای شــروع دوره سرما محاسباتی انجام شد و 
از طرفی هم شــورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را 
صادر کرد که برای نیروگاه ها معادل سوخت روزانه 
۲۰۵ میلیــون مترمکعبــی را در نظر گرفت که صد 
میلیــون مترمکعب آن از طریق گاز طبیعی تأمین 
شود و باقی از طریق سوخت مایع. از قبل هم با اطالع 
رســانی های مختلف ذخیره ســازی در نیروگاه ها 
صورت گرفته بود. از طرفی هم ما به کارخانه هایی 
مثل ســیمان که امکان اســتفاده از سوخت مایع 
داشتند اطالعیه هایی صادر کردیم و برای آن هایی 
که مخازن ذخیره ســازی داشــتند، که عمدتاً هم 
پیش بینی کرده بودند، ذخیره ســازی خوبی انجام 
شد.از ابتدای دوره سرما که محدودیت ها به صورت 
۳ فاز برای فوالد و ۴ فاز برای سیمان در نظر گرفته 
شده بود، در دو ماه سرد سال نهایتاً محدودیت ۱۰۰ 
میلیــون مترمکعب بــرای نیروگاه ها، ۵۰ میلیون 
مترمکعــب برای پتروشــیمی ها، ۱۵ میلیون متر 
مکعــب بــرای فوالد و ۵ میلیــون مترمکعب برای 
کارخانجات ســیمان اعمال کردیم که مابه التفاوت 
آن را بخش هایی مثل سیمان و نیروگاه ها که امکان 
استفاده از سوخت مایع را داشتند، جایگزین کردند 
ولی بخش هایی مثل پتروشیمی که خوراکشان هم 
از گاز طبیعی بود با همکاری شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی گاهی در ســرویس قرار می گرفتند و 
گاهی قطع می شــدند. صنعت فوالد هم همینطور، 
البته ما همیشه به دلیل ساختار کوره ها و واحدهای 
اداری یک مقدار بیشتری، یعنی در حد ۵ میلیون 
متر مکعب گاز بیشتر تحویل می دادیم و بقیه موارد 

بــه مصارف خانگی، تجــاری و واحدهای صنعتی 
کوچک تر برمی گشت. همانطور که می دانید حدود 
۳۳۰ واحد صنعتی بزرگ داریم و باقی صنایع جزو 

همین واحدهای کوچک قرار می گیرند.
مدیر گازرســانی شــرکت ملــی گاز در خصوص 
بیشــینه مصرف بخش خانگی به چه مقدار رســید 
و در حال حاضر حدود چقدر اســت گفت :در این 
بخش ما امسال به رقم ۶۹۲ میلیون مترمکعب هم 
رســیدیم ولی عمده روزها در حدود ۶۰۰ میلیون 
متــر مکعــب جریان داشــت و اآلن به حدود ۵۶۰ 
میلیون رســیده و مابه التفــاوت این میزان با ۶۰۰ 
میلیــون را به نیروگاه ها می دهیم، زیرا بخشــی از 
نیروگاه ها ذخیره سوخت مایعشان به اتمام رسیده 
بود. بخشی از این مابه التفاوت هم به پتروشیمی ها 
داده می شــود البته در پیک مصرف پتروشیمی ها 
به ۴۰ میلیون متر مکعب هم رســیده بودند و اآلن 
یک مقداری بیشــتر می دهیم که جبران شــود و 
متوسطش به آن میزان گفته شده برسد.وی گفت 
: در ســال های گذشته ما محدودیت ها را بر اساس 
پیش بینی دمای روزهای آتی انجام می دادیم. مثاًل 
اگر هواشناسی می گفت طی دو سه روز آینده دمای 

هوا ســرد می شــود ما به نیروگاه ها می گفتیم شما 
باید مصرفتان را کم کنید و بعد از اینکه از ســرما 
عبــور کردیم دوباره همان روند مصرف را در پیش 
می گرفتند. ولی امســال با هماهنگی شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی و وزارت صمت برای فوالدی ها 
و ســیمانی ها بهشــان از قبل گفته بودیم که میزان 
مصرف باید چقدر باشد و با اطالع و هماهنگی آن ها 
بود که تصمیم گرفته می شــد کدام واحد کار کند 
و کــدام کار نکند. در واقع با برنامه ریزی بلند مدت 
ما توانســتیم از پیک مصرفی امســال عبور کنیم.
در خصــوص اصالح تعرفه های گازی که بر مبنای 
جریمــه پرمصرف ها اعمال شــد و اینکه چه اندازه 
در عبور از پیک مصرف نقش داشــت باید گفت : با 
توجه به اینکه بیشترین مصرف ما در بخش خانگی 
و تجاری است، قطعاً می توان گفت که ابزار قیمتی 
نقش بسیار مهمی در تنظیم مصارف دارد. به طور 
مشــخص در فصل سرما ۷۵ درصد مصارف مربوط 
به بخش خانگی اســت و ابزار قیمتی در کنار بحث 
فرهنگ سازی، بهبود عملکرد تجهیزات و ساختمان 
می توانــد نقش پیک ســایی را بــه خوبی ایفا کند.

همانطــور که می دانیــد در تعرفه گذاری جدید که 

از آذرمــاه ابالغ شــد، تعرفه ۳ پلــکان اول که ۷۶ 
درصد مشــترکین را شامل می شود ثابت باقی ماند 
و می توان گفت که تغییر مصرف هم در این بخش 
چشــم گیر نبوده و در حد ســه دهم درصد مصرف 
کاهش یافته است. در پله های بعدی گرچه ممکن 
است میزان کاهش مصرف همین حدود باشد ولی 
با توجه به باالتر بودن پلکان ها، میزان قابل توجهی 
می شــود؛ به ویژه پله های ۶ به باال که مصارف هزار 
مترمکعب به باال می شــود. با این شــرایط بخشی از 
پرمصرف ها خوشــبختانه رعایت کردند و از مزایای 

آن هم استفاده کردند.

منظور از مزایای قانون جدید برای کاهش 
مصرف پرمصرف ها چیست؟

وی گفت :به طور مثال اگر کسی که در پله ۱۲ بوده 
اســت، صد متر مکعب مصرف خود را کاهش داده 
باشد، ۲۰۰ هزار تومان قبض گازش کمتر شده است. 
یعنی اگر مثاًل کســی هفتصد هزار تومان باید پول 
قبض می داد با کمی صرفه جویی، ۲۰۰ هزار تومان 
کاهش داشت زیرا االن اختالف ها قابل مالحظه شده 
و قباًل ناچیز بود. با این شرایط عالوه بر اینکه صد متر 
مکعب صرفه جویی کرده و پول آن را نداده اســت، 
چون این صد مترمکعب در هزار و دویســت حدوداً 
هشت درصد می شود برای آن ۵۰۰ هزار تومان هم 
۲۴ درصد هم مشــمول پاداش می شود. یا در مثال 
دیگر اگر کسی که در پله هشت بوده و هزار مترمکعب 
مصرف داشته، اگر صد مترمکعب صرفه جویی کند 
ده درصد مصرفش را کاهش داده ولی ســی درصد 
مشمول پاداش می شود. اینها مزیت هایی است که 
قانون داشته و امیدواریم که استمرار داشته باشد و در 
سال های دیگر با اطالع رسانی بیشتر، تأثیر بیشتری 
هم داشته باشد.گزارش ها با توجه به اینکه فصل سرد 
ما ۵ ماهه اســت و فرایند کنتورخوانی ما حدود ۴۲ 
روز به صورت چرخشی است ما تا ۱۵ فروردین که 
امسال تا ۳۱ فروردین هم طول می کشد و در پایان 

می توان گفت که چقدر کاهش یافته است.

از ابتــدای ســال جاری تاکنون روزانه حــدود ۸۶.۳ میلیون لیتر 
بنزین توزیع شــده که در مقایســه با میزان ۷۵ میلیون لیتری در 
سال گذشته، افزایش ۱۵.۲ درصدی مصرف این فرآورده در کشور 
را نشــان می دهد. این میزان با توجه به صعودی بودن روند توزیع 
مصرف بنزین در کشور و نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، باز هم 
افزایش خواهد یافت که البته به محدودیت ها و ممنوعیت های وضع 
شده مرتبط با کرونا نیز بستگی خواهد داشت؛ اما اگر ممنوعیت های 
کم باشد، این عدد در تعطیالت نوروزی به حداکثر مقدار می رسد.

پیش بینی می شود که تردد در تعطیالت نوروزی امسال به مراتب 
از تعطیالت نوروزی سال های قبل بیشتر باشد و پیش بینی می شود 

که مصرف بنزین در کشور بیشتر خواهد بود و روند مصرف بنزین 
نیز افزایشی است.در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته حدود 
۱۶ درصد افزایش مصرف داشــتیم و پیش بینی ها حاکیســت که 
نوروز امســال متفاوت با ســال های قبل باشد و اگر محدودیت های 
کرونایی نداشته باشیم، مصرف بنزین در تعطیالت نوروزی به روزانه 
بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر برســد.کرامت ویس کرمی- مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره تدابیر صورت گرفته 
برای این مهم اعالم کرده است: برنامه ریزی ها را از ابتدای اسفندماه 
انجام می دهیم که برای سوخت رســانی در ایام تعطیالت نوروزی 
آمــاده شــویم. قطعا مصرف بنزین بــاال خواهد رفت و برنامه ریزی 

برای ذخیره ســازی مناســب در انبارهای کشور انجام شده است..
پیش بینی افزایش مصرف بنزین احتمال واردات آن را بیشتر کرد؛ 
موضوعی که جلیل ســاالری - مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران با صراحت آن را تکذیب کرد و گفت: 
میانگیــن مصــرف روزانه بنزین در شــرایط فعلی ۸۶ میلیون لیتر 
بوده و  اکنون ذخایر بنزین در شــرایط مطلوبی اســت و نوروز سال 
۱۴۰۱ واردکننده بنزین نمی شویم.در این بین خبری از تخصیص 
سهمیه سفر نیز وجود ندارد و تاکنون دولت در این رابطه تکلیفی 
را مشــخص نکرده اســت.میانگین مصرف بنزین در سال جاری به 

۸۶ میلیون لیتر در روز رسیده است.

افزایش 15.2 درصدی مصرف بنزین؛

خبری از بنزین سفر نیست

خبر  ویژه

معاون وزیر نفت:

 قیر رایگان به جای مصرف 
برای  بخش عمران صادر شد

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: نگرانی های 
تخصیص قیر از این بابت اســت که فراورده 
به لحاظ ســطح کیفی افت کند و یا در جای 
دیگر غیر از آنچه هدف گذاری شده، مصرف 
شود.براساس بند »ز« تبصره یک ماده واحده 
الیحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت، 
سال آتی نیز به روال امسال و سال های گذشته 
مکلف شــده نسبت به قرار دادن نفت خام به 
صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه اقدام کند، 
بدیــن معنا که در صورت تصویب این بند از 
الیحه بودجه از ســوی مجلس، ســال آینده 
نیز وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد 
تومــان نفت خام، مــاده اولیه قیر که همان 
وکیوم باتوم اســت را در اختیار ۶ دســتگاه 
اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.بر 
اســاس آمار مرکز پژوهش های مجلس سال 
۱۳۹۲ تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. 
امــا میزان قیر تخصیصی، ســالیانه افزایش 
پیــدا کــرد و به ۲ میلیون تن در ســال های 
در  همچنیــن  رســید؛   ۱۳۹۶ و   ۱۳۹۵
سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۴ میلیون تن قیر 
از مجموع قیر تولیدی کشــور در قالب این 

طرح توزیع شد.برای مثال بنابر بودجه سال 
۱۳۹۸ دولــت مکلف به تخصیص ۴ میلیون 
تن وکیوم باتوم به دســتگاه های دولتی برای 
اجرای پروژه های ساخت و ساز شد و در این 
ســال کل تولید قیر کشــور حدود ۶ میلیون 
تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، 
از صادرات ۴.۲ میلیون تنی قیر کشــور خبر 
می دهد که این آمار به وضوح نشان می دهد 
بخــش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف 
 در بخش هــای عمرانــی به خارج از کشــور 

صادر شده است.
در همیــن ارتبــاط جلیل ســاالری اظهار 
داشــت: طرح تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد 
ریــال نفت خــام مــازاد بر ســقف منابع به 
پاالیشــگاه ها در بودجــه ۱۴۰۰ بــوده و در 
ســال ۱۴۰۱ هم تکرار شده است.وی درباره 
احتمال رانت زا بودن این اقدام گفت: در هر 
حال باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم 
چه کســی تحویل و تبدیل به قیر می شــود، 
۲۰ درصــد قیمتــی اســت  از محل تحویل 
وکیوم باتــوم به قیر اســت که بعنوان هزینه 

فراورده است.

بر اساس  آمارها ؛

 تولید تجدیدپذیرها 
چقدر است؟

اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات 
رســیده اما این میزان یک درصد ظرفیت کل 
کشور است و طبق قانون باید به پنج درصد می 
رسیدیم. هرچند در حوزه تجدیدپذیرها نسبت 
به دنیا عقب هســتیم اما وعده های خوشی در 
حوزه توسعه تجدیدپذیرها به گوش می رسد. 
اکنــون در ایــران تنها یک درصد از انرژی برق 
کشــور از محل انرژی های تجدیدپذیر تأمین 
می شــود و در نقطه مقابل بیش از ۹۰ درصد 
انرژی برق کشور را منابع تجدیدناپذیر تأمین 

می کنند. 
وضعیتی به شدت غیرقابل قبول که پیامدهای 
زیســت محیطی مثل آلودگی هوا تنها یکی از 
آســیب های نگران کننده آن است.در چنین 
شــرایطی و بــا توجه بــه محدودیت هایی که 
پیرامــون تأمیــن انرژی بــرق از محل منابع 
تجدیدناپذیر وجود دارد، این ضرورت بیش از 
پیش احساس می شود که به سمت تولید انرژی 
بــرق از محــل انرژی های تجدیدپذیر برویم و 
تولید برق از طریق نیروگاه های خورشــیدی 
و نیــروگاه هــای بادی را بــه صورت جدی در 
دســتور کار قرار بدهیم.علی اکبر محرابیان - 

وزیر نیرو وعده داده که در تابســتان امســال 
مقرر شــد که ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی 
تجدیدپذیر و بیش از ۶۰۰۰ مگاوات در حوزه 
انرژی حرارتی به ظرفیت کشور اضافه شود، تا 
امروز طبق برنامه پیش رفته ایم و برای ارتقای 
این صنعت باید گام های بلندتری برداشت و از 
ایــن مهم حمایت خواهیم کرد، حتما با روش 
های مختلف حمایت می کنیم که این صنعت 

در کشور رشد بیشتری داشته باشد.
بــه گفتــه وی، دولت کنونی ایــران برنامه ای 
چهار ســاله برای افزایــش ۱۰ هزار مگاواتی 
انرژی هــای تجدیدپذیــر دارد، بازار توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل 
باالی منابع انرژی های تجدیدپذیر بازار بسیار 
جذابی برای ســرمایه گذاران اســت.بر اساس 
آخرین آمار توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر، 
میزان برق تولید شــده از منابع پاک تا پایان 
دی ماه سال جاری به ۷۳۶۵ میلیون کیلووات  
ســاعت رســیده که موجب شــده از انتشــار 
۵۹ هــزار تن گاز گلخانــه ای و همچنین ۰.۴ 
 هــزار تن آالینده هــای محلی تا پایان دی ماه 

جلوگیری شود.
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55بانک و بیمه
تداوم بازدید میدانی مدیران 

بانک مسکن از شعب

بازدیدهــای میدانــی مدیران بانک مســکن 
بــا حضور مدیــر امور روابــط عمومی و حوزه 
مدیریت و مدیر امور شــعب تهران تداوم یافته 
اســت.در ادامه مجموعه بازدیدهای میدانی که 
مدیرعامل بانک مســکن و برخی مدیران این 
بانک به طور ســرزده انجــام می دهند، مهدی 
سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه 
مدیریت، علی کشاورز مدیر امور شعب تهران و 
کاظم معتمدی رییس اداره کل حوزه مدیریت 
از شــعبه های مختلف شهر تهران بازدید بعمل 
آوردند.شــعبه های اشــرفی اصفهانی، توانیر، 
کریم خان و شهید خدامی از جمله شعبی بود 
کــه در ایــن بازدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت.

این نظارت میدانی در راســتای تاکیدات وزیر 
راه وشهرســازی و رییس کل بانک مرکزی در 
ابعاد مختلف انجام شــده است.طی این بازدید 
درخصوص نحوه پرداخت تسهیالت خرد بدون 
ضامن که جزو دستورات ابالغی رییس جمهوری 
بود، عملکرد این شعب مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیران بانکی با مراجعین این شعب 
به گفت وگو پرداختند و درباره نحوه پاسخگویی 
و رسیدگی به امور بانکی از مشتریان پرس وجو 
و نظرســنجی کردند.بررسی اشکاالت در روند 
انجــام خدمات بانکی، نحوه تکریم ارباب رجوع 
و میزان مدت زمان رســیدگی به درخواست ها 
و تســهیل و تســریع آن از جمله موارد دیگری 
است که در این بازدیدهای میدانی مورد توجه 

مدیران بانک مسکن قرار گرفت.

بانک رفاه کارگران در میان برترین 
شرکت ها و بانک های ایران

بر اساس نتایج بیست و چهارمین رتبه بندی صد 
شرکت برتر ایران، بانک رفاه کارگران رتبه ۱۱ 
در میان صد شرکت برتر و رتبه ۳ در گروه بانک ها 
و موسســات اعتباری را از نظر شاخص فروش، 
کســب کرده است.در همایش شرکت های برتر 
ایران که روز دوشــنبه ۴ بهمن ماه سال جاری 
با حضور جمعی از مسئوالن کشوری، صاحبان 
بنگاه های اقتصادی، کارآفرینان برتر و اســاتید 
دانشــگاهی با هدف معرفی صد شــرکت برتر 
کشــور در ســال ۱۴۰۰)برمبنای صورت های 
مالی ســال ۱۳۹۹( توسط ســازمان مدیریت 
صنعتی در محل مرکز همایش های بین المللی 
صدا و ســیما برگزار شــد، بانک رفاه کارگران 
به عنوان یازدهمین شــرکت و ســومین بانک 
برتر کشــور از نظر شــاخص فروش، معرفی و 
بــا اهدای تندیــس مورد تقدیر قرار گرفت.این 
گزارش می افزاید، بانک رفاه کارگران همچنین 
در شاخص بیشترین دارایی نیز با کسب رتبه ۹ 
در زمره ۱۰ شرکت برتر این گروه قرار گرفت.

افتتاح کارخانه آب آشامیدنی در شهرستان 
شازند با حمایت بانک توسعه تعاون

کارخانه آب آشــامیدنی آکارســو با تسهیالت 
۵۰ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون با حضور 
استاندار مرکزی و امام جمعه شازند افتتاح شد.

کارخانه آب آشــامیدنی آکارسو همزمان با ایام 
اهلل دهه فجر و با حضور مخلص االئمه اســتاندار 
مرکزی، امام جمعه شهرســتان شازند و وفایی 
مدیر شــعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی 
با تســهیالت ۵۰ میلیاردی ریال بانک توســعه 
تعــاون به بهره برداری رسید.اســتاندار مرکزی 
در این مراســم با اشاره به عملکرد مطلوب بانک 
توســعه تعاون در پرداخت تسهیالت، مخصوصا 
تســهیالت تکلیفی گفت: امروز شــاهد به بار 
نشســتن تالش هــای دولت و بخش خصوصی 
در ایجاد اشتغال هستیم.وی افزود: بانک توسعه 
تعــاون به عنوان یک بانــک دولتی با پرداخت 
تســهیالت و روان ســازی فرآیند آن گام مهمی 
در ایجاد اشتغال در استان برداشته است.مخلص 
االئمه گفت: اشتغالزایی واحدهای تولیدی عالج 
رفع مشــکالت اقتصادی کشور است. وی ادامه 
داد: واحدهای تولیدی و صنعتی ســنگر دفاعی 
اقتصادی کشــور بوده و کارگران و کارآفرینان 
مجاهدان این حوزه هستند.اســتاندار مرکزی 
گفت: گره گشــایی از مشــکالت اشتغال جز با 
تولیــد پایدار حاصل نمی شــود. وی ادامه داد: 
انقالب اســالمی در دهه پنجم حیات پر برکت 
خود به مراتب قدرتمندتر و مقتدرتر از گذشــته 
است.اســتاندار مرکزی گفت: اقتدار جمهوری 
اســالمی در حــوزه دفاعــی و امنیتی به برکت 
انقالب اســالمی گستره وســیعی را شکل داده 
که شایســته تقدیر است.خاطر نشان می گردد 
کارخانه آب آشــامیدنی آکارســو در زمینی به 
مســاحت ۶ هزار و ۲۴۱ متر مربع و زیر بنای ۲ 
هزار و ۴۰۰ متر مربع زیر بنای سوله و یک هزار 
و ۲۶۰ متر زیر بنای انبار، ۹۰۰ متر مربع سالن 
تولید و اعتباری بالغ بر۵۰ میلیارد ریال تسهیالت 
از محل بند الف تبصره ۱۸ به بهره برداری رسید.

اخبار

 با هدف بررسی و رسیدگی 
بر نحوه پرداخت تسهیالت 

بدون ضامن

مدیر عامل پســت بانک ایران از دو شعبه 
و یــک باجه بانکی روســتایی در تهران 

بازدید کرد
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک 
ایران صبح امروز یکشــنبه ۲۴ بهمن در 
بازدیدی ســر زده و با هدف بررســی و 
رســیدگی بر نحوه پرداخت تســهیالت 
بدون ضامن در بانک، از شعب ستارخان، 
پاکدشــت و باجه بانکی روستایی اسالم 
آباد شــهرری بازدید کرد.بهزاد شــیری 
مدیرعامل بانک در این بازدیدها، وضعیت 
پرداخت تســهیالت بدون ضامن، منابع 
و مصارف، تعداد پرونده های تســهیالت 
پرداختی و ضمانت نامه های صادره شعب 
را نیز مورد بررســی قرار داد.صمد ترکی 
رئیس شــعبه ســتارخان در این بازدید، 
گزارشی از وضعیت منابع، تعداد مراجعه 
کنندگان برای دریافت تســهیالت بدون 
ضامن اعالم کرد و گفت: بیشتر مشتریان 
این شــعبه به دلیــل بافت فعالیت ها در 
منطقــه صاحبان بنگاه فــروش خودرو 
و مســتمری بگیــران هســتند و عمده 
تسهیالت پرداختی شعبه کارت اعتباری 
۵۰۰ میلیون ریالی بوده است.در ادامه این 
بازدیدهــا محمدرضا کریمی زاده رئیس 
شــعبه پاکدشت، گزارشــی از وضعیت 
منابع، تعداد باجه های بانکی روســتایی 
تحت نظــارت، تعداد و نوع تســهیالت 
پرداختی، تعداد ضمانت نامه های صادره، 
تعداد مشتریان برای پرداخت تسهیالت 

بدون ضامن به مدیرعامل ارائه کرد.
دکتر شیری بر استفاده بهینه از ظرفیت 
هــا  و فرصت  بــه وجود آمده برای اجرای 
طرح های نیکان و پیشتازان بر اجرای دقیق 
و بهینه بخشنامه وزارت امور اقتصادی و 
دارایــی برای پرداخت تســهیالت بدون 
ضامــن تا ســقف ۱۰۰ میلیــون تومان 
تاکیــد کرد و رهنمودهایی برای افزایش 
منابــع، ایجاد و فعال ســازی باجه های 
بانکی روســتایی واجد شرایط و شهرک 
های مسکونی مطرح و تصریح کرد: تمام 
تالش ما در بانک این است که ضمن جلب 
رضایت مشتریان، جایگاه بانک را در سطح 
جامعه و میان رقبا ارتقاء دهیم.مدیرعامل 
همچنیــن در گفت  وگوی تلفنی با آرش 
شــهرکی کیا مدیر امور شعب استان های 
تهران، البرز، سمنان و قم برای راه اندازی 
باجه بانکی روســتایی در شــهرک های 
حاشــیه ای مسکن مهر و انقالب نکاتی را 
ارائه کرد و با تعدادی از مشــتریان حاضر 
در شــعبه پاکدشت در مورد علل حضور 
آنــان و رضایــت آنــان از خدمات بانکی 
گفت وگو کرد.دکتر شــیری در بازدید از 
باجه بانکی روســتایی اسالم آباد شهرری 
نیــز وضعیت منابع و مصارف تعداد و نوع 
پرونده های تسهیالت را مورد بررسی قرار 
داد.مهدی تیموری مســئول باجه  بانکی 
روستایی اسالم آباد، بیشترین درخواست 
مشتریان را بهره مندی از تسهیالت قرض 
الحســنه طرح نیــکان اعالم کرد.در این 
بازدیدها، مدیرعامل پســت بانک ایران را 
محمد غالمی مشــاور مدیرعامل و رئیس 
اداره کل حوزه مدیریت و ســیدرحمان 
حسین پور رئیس اداره کل روابط عمومی 

همراهی  کردند.

صدور ۱۰ میلیون دالر حواله ارزی از شعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران
رئیس شعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران گفت: مجموع حواله 
های صادره و وارده این شعبه از آغاز سال ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه بیش 
از ده میلیون دالر بوده است. عباس زاهدی اظهار داشت: در ده ماهه 
مورد بررسی از سوی بانک توسعه صادرات استان سمنان ۲ هزار و ۳۷۷ 
میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف صنعتی اعم از تولید سیم 
و کابل، کولر و بخاری، فروسیلیسیوم، ظروف یکبار مصرف، انواع رنگ، 
چسب، روغن موتور و فرش پرداخت شده است.وی با اعالم صدور ۲۷ 
میلیارد ریال ضمانتنامه از شعبه سمنان طی ده ماهه اول سال جاری، 
گفت: تالش داریم به عنوان یک بانک دولتی و تخصصی حامی صادرات، 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و جهش تولید، بسته کاملی از 
تسهیالت و خدمات نوین مالی و غیرمالی نوآورانه را به مشتریان ارائه 

کنیم.زاهدی یادآور شد: بانک توسعه صادرات ایران در حوزه شرکت 
های دانش بنیان ، تا ســقف۲۰ میلیارد ریال تســهیالت، بدون اخذ 
صورت های مالی حسابرســی شــده با نرخ سود مناسب و برخورداری 
از تخفیف کارمزد خدمات ریالی اعطا می کند.وی خاطرنشــان کرد: 
شــرکت های دانش بنیان عالوه بر ارائه وثایق مرســوم در صورت ارائه 
ضمانت نامه از ســوی صندوق نوآوری و شــکوفایی و صندوق پژوهش 
و فناوری غیردولتی می توانند از تســهیالت یادشــده بهره مند شوند.

زاهدی اذعان داشــت: این بانک با اســتفاده از فناوری های دیجیتال 
تحــول آفریــن، به صورت عادالنه به فعاالن عرصه صادرات کمک می 
کند تا از فرصت های موجود در بازارهای داخلی و خارجی حاضر شده 

و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کنند.

کارگران راه اندازی شد نسخه جدید سامانه موبایل بانک مبتنی بر وب)PWA( بانک رفاه 
بانک رفاه کارگران در راســتای پاســخگویی و رفع نیازهای مشتریان 
معزز و با هدف توسعه محصوالت بانکداری الکترونیکی، نسخه ۱٫۳٫۰ 
ســامانه موبایــل بانک مبتنی بر وب)PWA( خــود را راه اندازی کرد.
امکان ذخیره، حذف و ویرایش مخاطبین، ایجاد امکان فعال ســازی و 
غیر فعال ســازی کارت، ایجاد امکان ذخیره سازی تاریخ انقضاء کارت، 
نمایش نشــان تجاری بانک های مختلف در تراکنش کارت به کارت و 
رفاه پالس ازجمله ویژگی های مهم نسخه ۱٫۳٫۰ سامانه موبایل بانک 
مبتنی بر وب)PWA( بانک رفاه اســت.بر اســاس این گزارش، نسخه 
۱٫۳٫۰ ســامانه موبایل بانک مبتنی بر وب)PWA( بانک رفاه کارگران 
بــا قابلیــت ارائه خدمات قبل از Login)رفاه پالس(، برای مشــتریان 
هدف راه اندازی شــده اســت.الزم به ذکر اســت، بخش “رفاه پالس” 
ســامانه موبایل بانک مبتنی بر وب)PWA( بانک رفاه کارگران شــامل 

مجموعه ای از خدمات الکترونیکی مبتنی بر کارت اســت که با نصب 
یا راه اندازی نسخه ۱٫۳٫۰ سامانه، تمامی کاربران می توانند از امکانات 
ارائه شده در این بخش ازجمله “تعریف تمامی کارت های بانکی عضو 

شبکه شتاب در سامانه از طریق منوی “سایر” و انتخاب گزینه مدیریت 
کارت”، “خدمات مرتبط با چک صیادی”، “خرید شارژ تلفن همراه”، 
“استعالم و پرداخت قبوض شرکت های خدماتی و تلفن همراه/ تلفن 
ثابت از تمامی کارت های عضو شبکه شتاب”، “ارائه خدمات مرتبط با 
رفاه کارت”، “ارائه خدمات مرتبط با بیمه سالمت”،”انتقال وجه کارت به 
کارت با مبداء کارت های بانک رفاه کارگران”،” پرداخت حق بیمه تامین 
اجتماعی با استفاده از تمامی کارت های عضو شبکه شتاب”، “پرداخت 
نیکــوکاری با اســتفاده از کارت های بانک رفــاه کارگران”، “پرداخت 
اقســاط از طریق کارت مجازی تســهیالت با اســتفاده از کارت های 
بانک رفاه کارگران”، “امکان اســتعالم خالفی خودرو”، “امکان اتصال 
 به ســامانه احراز هویت ســطح یک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” 

و... بهره مند شوند.

اخبار

کرد بانک قرض الحسنه مهر ایران ۹۳00 فقره تسهیالت بدون ضامن پرداخت 
دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستای اجرای بخشنامه 
وزارت اقتصاد، در یک ماه گذشــته ۹۳۰۰ فقره تســهیالت بدون ضامن به ارزش ۲۳۳ میلیارد تومان 
به مشــتریان خود پرداخت کرد. دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل این بانک اعالم کرد: از 
۲۹ دی که بخشــنامه »عدم نیاز به ضامن در پرداخت تســهیالت خرد برای کارکنان، بازنشســتگان و 
مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی« از سوی وزارت اقتصاد ابالغ شد تا روز جمعه 
۲۲ بهمن، ۹۳۰۰ فقره تسهیالت از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران به ارزش ۲۳۳ میلیارد تومان 
به متقاضیان پرداخت شــده اســت.وی در همین رابطه اظهار کرد: خوشبختانه در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران زیرســاخت پرداخت تســهیالت بدون ضامن وجود داشــت و پیش از ابالغ بخشنامه وزارت 
اقتصاد نیز چنین خدمتی به مشــتریان واجد شــرایط ارائه می شــد که پس از بخشنامه وزارت اقتصاد، 

روند اجرای آن شتاب بیشتری گرفت.

شرایط دریافت تسهیالت بدون ضامن
شمســی نژاد تأکید کرد: بخشــنامه وزارت اقتصاد معطوف به پرداخت تســهیالت جدید و تخصیص 
منابع جدید به متقاضیان دریافت تســهیالت نیســت. در واقع این بخشــنامه شرایط دریافت وام برای 

مشموالن را آسان تر می کند.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران برخی از شرایط دریافت تسهیالت 
بدون ضامن را این گونه برشــمرد: برای دریافت تســهیالت بدون ضامن الزم است حساب واریز حقوق 
متقاضیان نزد این بانک باشد و فرد در دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت های 
معتبر خصوصی شاغل باشد. همچنین ارائه نامه کسر از حقوق از دیگر شرایط دریافت تسهیالت بدون 
ضامن است.شمســی نژاد گفت: رتبه اعتباری متقاضی و مبلغ تســهیالت تعیین می کند که آیا نیاز به 

ارائه سفته یا چک از سوی وی وجود دارد یا خیر.

»ِضمان« سامانه اعتبارسنجی بانک قرض الحسنه مهر ایران
وی همچنین از طراحی یک ســامانه اعتبارســنجی در بانک قرض الحســنه مهر ایران خبر داد 
و افــزود: ســامانه »ضمــان« اعتبارســنجی مشــتریان را انجام می دهد. اطالعــات افراد در این 
ســامانه وارد می شــود و از آنجایی که به یک ســری از پایگاه های داده متصل اســت، افراد را 
اعتبارســنجی می کند. با ســامانه ضمان در حال ایجاد تحولی هســتیم که افراد در وهله نخســت 
 اعتبارســنجی شــوند و اگر پس از آن نیازی به اســناد ضمانتی وجود داشت، از اسناد الکترونیکی 

استفاده کنیم.

اخطاریه 
خانــم زهــرا عبــد زاده کلــده نشــانی:مجهول المــکان : احترامــا بــه بازگشــت بــه مرقومــه 
مالــک  خداپرســت  حجــت  آقــای   1400/10/29 مورخــه   140021718603056250 شــماره 
مشــاع پــاک ثبتــی 330 ســنگ اصلــی 43 بخــش 4 رشــت در خصــوص درخواســت افــراز 
حصــه مالکیــت موکلیــن خــود در پــاک فــوق بدینوســیله در تاریــخ1400/12/24 ســاعت 
9 صبــح از ســوی ایــن اداره جهــت انجــام عملیــات افــراز تعییــن گردیــده لــذا در زمــان مقــرر 
در محــل وقــوع پــاک مذکــور حضــور بهــم رســانید ضمنــا عــدم حضــور شــما مانــع از انجــام 

ــد. ــد گردی ــراز نخواه ــات اف عملی
ک منطقه ۲ رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد و امال

مفقودی
بــه   L4508 کوبوتــا  تراکتورکشــاورزی  مالکیــت  شناســنامه 
رنــگ نارنجــی روغنــی مــدل 2015 بــه شــماره انتظامــی 968 
شــماره  بــه   VFK4067 موتــور  شــماره  بــه  14-ایــران46  ک 
بهمیــری  امامــی  مجتبــی  بــه  متعلــق   L450861493 شاســی 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اصالحیه
کاســه  اجرایــی  پرونــده  موضــوع  همــراه  تلفــن  مزایــده  آگهــی  در   
مرحــوم   9905635 کاســه  اجرایــی  پرونــده  موجــب  بــه   9905635
امیرجهانگیــری الکانــی فرزنــد فتــح الــه بــه شــماره ملــی  2721649061  مــورخ 
1400/11/25 از اداره اجــرای اســناد رســمی رشــت متــن زیــر اشــتباها چــاپ 
نگردیــد کــه بدینوســیله اصــاح مــی گــردد : یــک بــرگ آگهــی ابــاغ مزایــده 
پرونــده اجرایــی بــه شــماره 9905635 جهــت تعییــن )م/الــف( و درج در 

روزنامــه کثیراالنتشــار الکترونیکــی بــه پیوســت ارســال مــی گــردد . 

گهی فقدان گواهینامه موقت پایان تحصیالت  آ
گواهینامه موقت پایان تحصیات بنام علیرضا فلزی فرزند رضا  شــماره 
شناســنامه 2008صــادره از اردبیــل  متولــد 1362رشــته علمــی کابــردی 
معمــاری مقطــع کارشناســی ناپیوســته نظــام آموزشــی تمــام وقــت در 
تاریــخ 1387.7.30 در دانشــگاه آزاد واحــد کرمانشــاه  بــا شــماره ثبــت 
ف/10482تاریــخ 88.3.23مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی
شناســنامه مالکیــت تراکتــور کشــاورزی ام اف 285 بــه رنــگ 
قرمــز مــدل 1390 بــه شــماره انتظامــی 475 ک 14-ایــران15 
 J13024 بــه شــماره شاســی  LFW02189X بــه شــماره موتــور
مفقــود  الــه  زنــد فضــل  فر تپــه  نجفــی کل  زا  میــر بــه  متعلــق 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب وازدرج
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خالــص درآمدهای کارمــزدی بانک ایران زمین در 
دوره مالــی منتهی به ســی ام آذرماه ۱۴۰۰ برابر با 
۹۲ میلیــارد و ۵۳۳ میلیون تومان اعالم شــده که 
۲۲۷ درصد نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 
رشــد نشــان می دهد.براســاس صورت های مالی 
منتشــر شده در ســامانه کدال، خالص درآمدهای 
کارمــزدی بانک ایران زمین که از جمله درآمدهای 
خوب بانکی محسوب می شود از ۲۸ میلیارد و ۲۹۱ 
میلیون تومان در ۹ ماهه سال گذشته به ۹۲ میلیارد 
و ۵۳۳ میلیون تومان رسیده و رشدی ۲۷ درصدی 
را به ثبت رســانده است.این صورت های مالی نشان 
می دهند که همزمان درآمد کارمزدی این بانک هم 
در مدت زمان مشــابه از ۶۶ میلیارد و ۳۳۹ میلیون 
تومان به ۱۴۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان افزایش 
یافته و رشــدی ۱۱۲ درصدی داشــته است.هزینه 
کارمزدی بانک ایران زمین نیز ۲۶ درصد رشد یافته 
است. در ۹ ماهه امسال این بانک ۴۷ میلیارد و ۹۰ 
میلیون تومان هزینه کارمزد خود کرده که نسبت به 
هزینه ۳۸ میلیارد تومانی ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود 

۹ میلیارد تومان بیشتر است.

رشد ۱۲0 درصدی درآمد تسهیالتی
بانــک ایران زمین از ابتدای امســال تا پایان آذرماه 
رقمی معادل ۶۲۱ میلیارد تومان از محل تسهیالت 
اعطایی، ســپرده گذاری و اوراق بدهی ســود کسب 
کرده که ۱۲۰ درصد نسبت به درآمد ۲۸۲ میلیارد 
 تومانی مدت مشابه سال ۱۳۹۹ جهش کرده است.

این بانک طی مدت زمان مشابه، رقمی بیشتر از ۷۱۲ 
میلیارد تومان هم ســود به ســپرده هایش پرداخت 
کرده که ۳۲ درصد بیشتر از رقم ۵۳۹ میلیارد تومانی 

۹ ماهه نخســت ســال گذشته است.با این حال این 
صورت های مالی حکایت از آن دارند که خالص درآمد 
تسهیالت و سپرده گذاری بانک ایران زمین کاهشی 

۲۷ درصدی داشته است.

رشد ۹6 درصدی در سود سرمایه گذاری ها
بانــک ایــران زمین کــه فعالیت خود را بیشــتر بر 
بانکــداری دیجتالــی متمرکــز کــرده، در ۹ ماهه 
نخســت امســال بیش از ۸۵ میلیارد تومان سود از 
محل ســرمایه گذاری های خود کسب کرده که این 
رقم ۹۶ درصد بیشتر از سود ۴۳ میلیارد تومانی سال 
۱۳۹۹ اســت.از نکات مثبت دیگر این صورت های 
مالی آن اســت که این بانک هیچ گونه مطالباتی از 

دولت یا اشخاص دولتی ندارد.

افزایش 8۵ درصدی تسهیالت اعطایی
ایــن بانــک همچنین تا پایان آذرماه امســال بیش از 
۹۴۷ میلیــارد تومان در قالب تســهیالت مختلف در 
اختیار اشــخاص غیردولتی قــرار داده که ۸۵ درصد 

بیشــتر از مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۹ است.میزان 
سرمایه گذاری بانک ایران زمین در سهام و اوراق بهادار 
نیز تقریبا بدون تغییر محسوســی نســبت به ۹ ماهه 
نخســت سال گذشته ۸۴۲ میلیارد تومان بوده است.

ایــن بانــک رقمی بیش از یک هــزار و ۵۵۲ میلیارد 
تومان از شــرکت های فرعی و وابســته خود مطالبات 
دارد.دارایی هــای ثابت و مشــهود بانک ایران زمین 
نیــز تــا پایان آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ درصد رشــد 
کرده و به حدود ۵۳۶ میلیارد تومان رســیده اســت. 
دارایی هــای نامشــهود آن هم البتــه تنها یک درصد 
 کاهــش داشــته و ۳۳۲ میلیارد تومان بوده اســت.

صورت های مالی منتشر شده در کدال نشان می دهند 
که سپرده قانونی این بانک نزد بانک مرکزی در ۹ ماهه 
نخســت امســال با ۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت 
زمان مشــابه سال قبل به ۷۳۷ میلیارد تومان رسیده 
است.جمع دارایی های بانک زمین در مدت زمان مورد 
گزارش هم برابر با ۵۰ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بوده 
که ۱۶ درصد نســبت به رقم ۴۳ هزار و ۵۹۲ میلیارد 

تومان سال گذشته رشد نشان می دهد.

رشد ۲۲۷ درصدی خالص درآمدهای کارمزدی بانک ایران زمین
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مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان عنوان کرد؛

ح راه و شهرسازی شرق استان سمنان  بهره برداری از ۱۱ طر
ســمنان / گــروه اســتان ها: مدیــرکل راه و 
شهرســازی شــرق استان ســمنان گفت: ۱۱ 
طرح راه و شهرســازی شــرق استان با اعتباری 
بالغ بر ۴۹۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال در دهه 
فجربه بهره برداری رســید.امیر عمیدی  افزود: 
طرح بهسازی و روکش آسفالت جاده روستایی 
زیــور در بخش بیارجمند به طول ۴.۵ کیلومتر 
بــا اعتبــاری بالغ بر ۱۵ میلیــارد ریال از محل 
اعتبارات اســتانی تبصره ۱۴ محرومیت زدایی 
بهره برداری شد.وی با بیان اینکه آسفالت گرم 
محور بیارجمند- چاه جام به طول ۱۳ کیلومتر 
به اتمام رســید، ابراز داشت: روسازی، آسفالت 
گــرم، نصــب عالئم و تجهیــزات ایمنی و خط 
کشی این محور با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ملی انجام شد.عمیدی با 

اشــاره به اینکه بهسازی و ارتقای قطعه نخست 
محور بیارجمند- بردسکن به طول سه کیلومتر 
انجام شد، اظهار داشت: برای تکمیل این طرح 
۱۰۰ میلیــارد ریــال از محل اعتبــارات ملی 
هزینه شــد. مدیرکل راه و شهرســازی شــرق 
اســتان سمنان ادامه داد: ساماندهی، بهسازی 
و اجــرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی یک 
کیلومتر جاده روســتای کالته ری بیارجمند با 
اعتباری بالغ بر هشــت میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات استانی انجام شد.وی از 
احداث و روکش آســفالت مرحله نخست محور 
میامی- جیالن به طول هفت کیلومتر خبر داد 
و افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات اســتانی ســفر رییس 
جمهور بهره برداری شــد.عمیدی ابراز داشت: 

زیرســازی، بهسازی و روکش آسفالت شهرک 
پردیس شــاهرود به مساحت ۱۶ هزار مترمربع 
از محل اعتبارات ملی شرکت بازآفرینی شهری 
با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال 
به اتمام رســید. مدیرکل راه و شهرسازی شرق 
اســتان ســمنان افزود: اجرای طرح زیرسازی، 
بهســازی و روکش آســفالت شــهرک شهید 
بهشتی شاهرود نیز به طول ۲۲ هزار مترمربع از 
محل اعتبارات ملی شرکت بازآفرینی شهری با 
هزینه ۱۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال عملیاتی 
شــد. وی با بیان اینکه بدنه و کف ســازی بافت 
های تاریخی در دستور کار است، گفت: بدنه و 
کف ســازی تکیه زنجیری شاهرود به مساحت 
یکهزار متر مربع با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد 
و ۲۸۰ میلیون ریال و همچنین کوچه شیخان 

بیارجمنــد به طــول ۵۰۰ متر مربع با اعتباری 
بالغ بر ســه میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی 
شرکت بازآفرینی شهری اجرایی شد.عمیدی با 
بیان اینکه لگه گیری و روکش آسفالت گرم در 
۲ محور شاهرود به دامغان و کمربندی شاهرود 
به میامی به اتمام رسید، ابراز داشت: محور ۷.۵ 
کیلومتری شــاهرود به دامغان با اعتباری بالغ 
بر ۳۵ میلیارد ریال و محور کمربندی شاهرود 
بــه میامی به طول ۲.۸ کیلومتر با اعتباری بالغ 
بــر ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی لگه 
گیری و آســفالت شد.مدیرکل راه و شهرسازی 
شرق استان سمنان ادامه داد: عملیات اجرایی 
۱۲ طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۷۳ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیــون ریال در دهه فجر امســال نیز 

آغاز شد.

مدیر کل راهداری استان اردبیل:

پیمانکاران تمایلی به تولید و پخش آسفالت راه های روستایی ندارند 
اردبیــل / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان 
اردبیــل گفــت: پیمانــکاران چندان 
تمایلی به تولید و پخش آسفالت برای 
استفاده در راه های روستایی این استان 
ندارند. کلیم اله وثوقی در جلسه بررسی 
مســائل و مشــکالت راههای فرعی و 
روستایی شهرستان خلخال گفت: عدم 
تمایــل پیمانکاران و صاحبان کارخانه 
آســفالت و توزیع آن به مشــارکت در 
اجرای پروژه های آسفالت راه روستایی 
از جملــه عوامل پایین بــودن میزان 
آســفالت این راه هادرســال های اخیر 
در این اســتان بوده است.عضو شورای 
اداری اســتان اردبیل گفــت: عوامل 
متعــددی از جمله پرداخت غیرنقدی 
و اوراق خزانــه مدت دار به پیمانکاران 
از جملــه عوامــل کاهش رغبت آنها به 
مشارکت در اجرای طرح های آسفالت 
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان اردبیل است.مدیرکل راهداری 
وحمــل ونقل جاده ای اســتان اردبیل 
تصریــح کرد: با توجه به اینکه هرگونه 
تخصیص اعتبار برای آسفالت راه های 
روستایی تنها در صورت جذب و هزینه 

اعتبــارات ســال های قبل امکان پذیر 
اســت، بی رغبتــی پیمانکاران موجب 
عدمر جذب به موقع اعتبارات ،کاهش 
میزان اعتبارات تخصیصی آســفالت 
راه های روســتایی و همچنین جذب 
قیر رایگان اختصاصی در ســال جاری 
شــد.دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی 

ایمنــی حمــل و نقل اســتان اردبیل 
با بیــان اینکه ۱۱پروژه آســفالت راه 
روســتایی خلخال از سال ۹۸ بارها به 
پیمان مناقصه گذاشــته شده ولی هیچ 
پیمانــکاری برای اجــرای این طرح ها 
اعــالم آمادگی نکرده اســت، گفت: تا 
زمانــی کــه پیمانکار پروژه آســفالت 

مشــخص نشده و قراردادی با اداره کل 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای امضا 
نکرده قیر رایگان پروژه های آســفالت 
راه روســتایی تحویل نمی شود.وثوقی 
یادآور شــد: توقف عملیات آســفالت 
راه روســتایی بــه خصوص در  جنوب 
استان که از کارخانه های آسفالت بخش 

خصوصــی کمتری نســبت به مناطق 
دیگر استان برخودر است موجب شده 
تا بســیاری از راه های روستایی آماده 
برای آســفالت از جمله راه ۲ روستای 
بــاالی ۲۰۰ خانوار این شهرســتان با 
گذشــت بیش از ۲ ســال از تخصیص 
اعتبار تاکنون اجرایی نشــود.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل گفت: با همه این مشکالت، در 
سال جاری موفق به اجرای چهار پروژه 
راه روســتایی به طول ۱۲ کیلومتر در 
خلخال شدیم که راه اندبیل به آق بالغ 
کــرد از جمله این راه ها اســت که کار 
عملیات زیرســازی آن پیش از این در 
سالهای گذشته سه بار بطور کامل انجام 
ولی هرگز به اســفالت نرسیده بود.وی 
اجرای پروژه های آسفالت راه روستاهای 
سجهرود،اهو، مره جین،سوسهاب،لرد، 
میانــرودان ، طویســتان ، عزیزآبــاد 
، ســقرچی،کمر،پروژه دوبانــده راه 
منطقه گردشگری ازناو و ۵/۲ کیلومتر 
از مســیر خیابان کمربندی سی متری 
قدس شــهر خلخــال را از برنامه های 
 آســفالت ســال ۱۴۰۱ در خلخــال 

اعالم کرد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

تخریب چهره های انقالبی 
همسو با دولت، حربه ای 
برای تضعیف دولت است

آذربایجان شــرقی / گروه استان ها: پس 
از روی کار آمدن دولت انقالبی و مردمی 
، تخریــب چهره هــا و مدیران انقالبی به 
عنوان یکی از حربه های ســنگ اندازی 
علیــه مســیر تحول و انقالبــی گری در 
دولت ســیزدهم اســتفاده می شود.در 
چنــد روز اخیر که خبــر انتصاب یکی از 
مدیران انقالبی بــه عنوان فرماندار یکی 
از شهرستانهای استان مطرح شده است، 
اقدامات و اتهامات بی پایه و اساس، علیه 
این مدیر انقالبی ، از طرف عده ای معلوم 
الحال مطرح شــده اســت که در راستای 
همین سیاست تخریب چهره های انقالبی 
و پاک، در فضای مجازی و برخی از رسانه 
ها، منتشر می شود.با اندکی تحقیق ، پرس 
و جــو و حتی اســتعالم از مراجع قضائی 
و امنیتــی ، بــه راحتی مــی توان فهمید 
،تمــام ایــن اتهامات و شــایعه ها مردود 
است ، مدیری که اتفاقا به خاطر عملکرد 
تحسین برانگیزش در دوران مدیریتشان، 
به خاطر عداوت و کینه شخصی برخی از 
افــراد ، اتهاماتــی علیه اش مطرح بود که 
پــس از مراجعــه به مراجع قضایی و ادای 
توضیحات ، از همه آنها تبرئه شد.حال که 
ایشان به عنوان رئیس مجمع  عالی یکی از 
ارگان های تاثیر گذار و انقالبی ، به عنوان 
گزینه فرمانداری یکی از شهرســتانهای 
آذربایجان شــرقی مطرح شــده اند و این 
اتهامــات کذب دوباره مطرح می شــود ، 
جای ســؤال و تعجب برانگیز اســت.علی 
ایحــال ، امیدواریم این فضاســازی ها و 
هیاهــوی کــذب ، علیه مدیران ســالم و 
انقالبــی ، هیچ تأثیــری در روند انتصاب 
چنین افرادی در  مســئولیت ها نداشــته 
باشد تا مدیرانی همسو با دولت ، زمام امور 
را در دســت بگیرند.شایان ذکر است که 
وی، دارای دو مــدرک دکتری، از مدیران 
خوشــفکر و انقالبــی در دولت های نهم 
و دهــم بود کــه در زمان مدیر کلی خود 
در اســتان ، منشــاء خدمات ارزشمندی 

بوده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
ح کرد؛ شهدای هویزه مطر

برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
مهارت آموختگان فنی و 

حرفه ای هویزه 
خوزســتان / گروه اســتان هــا: رییس 
مرکــز آموزش فنی و حرفه ای شــهدای 
هویــزه گفت: بمناســبت بزرگداشــت 
دهــه فجرانقالب اســالمی نمایشــگاه 
دســتاوردهای کارآفرینــان، مهــارت 
آموختــگان فنــی حرفــه ای و صنایــع 
دستی برگزارشــد. احمد بوعذار، رییس 
مرکــز آموزش فنی و حرفه  ای شــهدای  
شهرســتان هویــزه بیــان داشــت: این 
نمایشگاه در راســتای بزرگداشت چهل 
وسومین سالگرد دهه مبارک فجر  انقالب  
و به منظور اطالع رسانی و ترویج فرهنگ 
مهارت آموزی و تبین اهمیت آموزش فنی 
و حرفه ای در اشــتغال پایدار برپا شــد. 
بوعذار  با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه 
فرصت بسیار خوبی جهت آشنایی عموم 
مــردم با مهارت هــای تخصصی ورایگان  
آمــوزش فنــی و حرفه ای عنــوان کرد: 
ترویــج و گســترش فرهنــگ مهارت با 
تاکید بر مشــاغل ارزان و ارتقاء فرهنگ 
کار و کارآفرینی در جامعه و دســتیابی به 
جهش مهارتی در راستای اشتغال مولد و 
حمایت از مهارت آموختگان کارآفرین از 
اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه است. 
وی تصریــح کرد: بیش از ۵۰۰ نمونه کار 
مهارتی کارآموزان در حرفه های مختلف 
از جملــه؛ چادر و مغنــه دوزی، عباباف 
مردانــه و زنانــه، کیــف و چــرم دوزی، 
نمدبافی، گلیم بافی، قالیبافی، خطاطی، 
نقاشی، بدلیجات ، خیاطی وصنایع دستی 
در این نمایشــگاه در معرض دید بازدید 
کنندگان قــرار گرفت. بوعذاراظهار کرد 
:کارآفرینــان مهــارت آموخته و مربیان 
حاضــر در نمایشــگاه به ارائه راهکارهای 
راه اندازی کسب وکارهای ارزان پرداخته 
و بازدیدکننــدگان بــا روش هــای نوین 
کســب وکار آشــنا خواهنــد شــد.وی 
گفت:نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان، 
مهارت آموختگان فنی حرفه ای و صنایع 
دستی در محل کتابخانه رضوی  شهرستان 
هویزه از۲۰لغایت۲۲ بهمن واز ساعات ۸ 
تــا۱۲ و ۱۵ الی ۱۷ برگزار پذیرای عموم 

بازدیدکنندگان است.

مدیر کل امور مالیاتی استان استان 
اصفهان خبر داد؛

پرداخت عوارض ارزش 
افزوده به فرمانداری، 
 شهرداری و روستاهای 

فاقد دهیاری 
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرکل امور 
مالیاتی اســتان اســتان اصفهان گفت: 
یکی از  برنامه های فرهنگســازی مالیاتی 
درراستای تبیین جایگاه مالیات برارزش 
افزوده در عمران وآبادانی شهری برگزاری 
جشواره فرهنگسازی مالیاتی است.آقای 
مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان ارتقاء 
فرهنگ مالیاتی را به عنوان پیش شــرط و 
اولیــن گام برای اقنــاع افکار عمومی در 
خصوص نقش مالیات در ارتقای ســطح 
زندگــی مردم و اخذ مالیات از آحاد مردم 
دانســتند وبیان داشتند : تنوع فعالیتهای 
اقتصادی از یک ســو و نقش مهم دولتها 
در جهت گسترش خدمات عمومی، تامین 
اجتماعــی، تعهدات دولت در عرصه های 
اقتصــادی و اجتماعــی و تالش در جهت 
تحقق رشــد اقتصــادی و توزیع عادالنه 
درآمــد، پرداخــت و دریافت مالیات را به 
مســئله ای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده 
است. مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان 
با اشاره به میزان افزایش عوارض واریزی 
ارزش افــزوده از ابتدای امســال تا بهمن 
ماه نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
به شــهرداری ها ودهیاری ها وفرمانداری 
های سطح اســتان اصفهان بیان داشت: 
یکی از برنامه های فرهنگســازی مالیاتی 
درراستای تبیین جایگاه مالیات برارزش 
افزوده در عمران وآبادانی شهری برگزاری 
جشواره فرهنگســازی مالیاتی است که 
عالقمنــدان میتوانند تا تاریخ ۱۰ بهمن 
مــاه آثار خودرا مطابق با فراخوان اعالمی 
به اداره کل امورمالیاتی اســتان اصفهان 
ارســال نمایند.شــایان ذکر است میزان 
عــوارض واریــزی به تفکیــک به ۱۱۲ 
شــهرداری مبلغ بیست و نه هزار و یکصد 
و بیست و سه میلیارد ریال، ۲۴ فرمانداری 
هشــتصد و نود و نه میلیارد ریال و ۸۴۹ 
روســتای فاقد دهیاری نه هزار و ششصد 

و ده میلیارد ریال بوده است.

در سومین همایش ملی ماساژ با شعار 
اشتغال و توسعه پایدار؛

6۳ مهارت آموخته 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای 

استان اصفهان حضور یافتند
اصفهــان / گروه اســتان ها:  آرش اخوان 
طبسی مدیر کل استان در تکمیل این خبر 
گفت: تیم منتخب ماســاژ استان اصفهان 
شامل ۶۳ مهارت آموخته استان اصفهان 
از آموزشــگاههای فنــی و حرفه ای آزاد 
ماســاژ مهرآئین نوین به مدیریت رسول 
مهرآیین به عنوان سرگروه معین، آرامش 
ایرانیان به مدیریت رسول تشیعی، ارمغان 
آرامش ایرانیان به مدیریت فاطمه گرامی، 
پرســتش به مدیریت علیرضا کاظمیان، 
رهایــش بــه مدیریت ایمانــه پورمعزی 
و نیلوفر آبی شــاهین شــهر به مدیریت 
خانم حیدری، در ســومین همایش ملی 
ماســاژ با شــعار اشتغال و توسعه پایدار و 
دومین همایش مقاله نویسی علمی ماساژ 
با رویکرد ســالمت روانی و جســمانی در 
این حوزه حضور فعال دارند.اخوان گفت: 
طرح مشوق و استعدادیابی برای رسیدن 
بــه هدف اصلی تربیت نیــروی ماهر در 
هر صنعت و صنفی، برگزاری مســابقات 
مهارتی می باشد که موجب رونق بخشی 
اقتصــادی و رضایتمنــدی افراد از تولید 
محصــوالت می گردد.رســول مهرآئین 
مؤســس و مدیر آموزشــگاه فنی و حرفه 
ای آزاد مهرآئین نوین و ســرگروه معین 
منخبین اســتان اصفهان در این همایش، 
طی برگزاری یک جلســه توجیهی بیان 
داشــت: ســومین همایش ملی ماساژ با 
شــعار اشتغال و توســعه پایدار و دومین 
همایش علمی ماســاژ با رویکرد سالمت 
روانــی و جســمانی، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه 
۱۴۰۰ بــا حضور ۶۰۰ نفــر از منتخبین 
سراســر کشــور در محل دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران ســالن رازی  برگزار می 
گــردد و بــه نفرات اول تا بیســتم جوایز 
ارزنــده و به کلیــه حاضرین تندیس این 
همایش اهداء مــی گردد.وی افزود: این 
مســابقات مقدمه ای برای مسابقات بین 
المللی کشورهای اسالمی است که در این 
راستا ۶۳ منتخب از استان اصفهان در این 
همایش حضور فعال دارند.گفتنی اســت 
در این جلســه از لوگوی شال آبی فیروزه 
ای و ماسک زرد ویژه حضور منتخبین در 
همایش ملی ماســاژ رونمایی شد و نکات 
آموزشی توسط دکتر بهنام قاسمی تدوین 
گر اســتانداردهای ماساژ فنی و حرفه ای 
برای حاضرین در این جلسه بیان گردید.

استانها 6

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خبر داد؛

، خط زندگی« در مشهد کالن پروژه »خط عابر اجرای فاز پنجم 
مشهد / سیده زهرا حیدری

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 
از اجــرای فــاز پنجم کالن پروژه »خط عابر، خط زندگی« با رویکرد 
رعایت حق تقدم عابر پیاده از ۳۰ بهمن ماه تا پنجم اســفند ماه در 

مشهد خبر داد.
حســین باغ گلی درباره این پروژه، اظهار کرد: شــهرداری در حوزه 
فرهنگــی وظایف متعــددی بر دوش دارد که یکی از آن ها در زمینه 
فرهنگ ســازی در حوزه ترافیک اســت؛ در این زمینه باید جامعه را 
به رعایت قوانین تشــویق کرد و با مشــارکت شهروندان شاهد اصالح 
رویه های غلط و فرهنگ ســازی در حوزه های مختلف بود.وی افزود: 
در ایــن راســتا فــاز پنجم پروژه »خط عابر، خــط زندگی« با هدف 
حساس سازی و یادآوری حق عبور و مرور امن عابران پیاده، اهمیت 
خطوط عابر و توجه رانندگان به این خطوط در شــهر مشــهد اجرا 
می شود.رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان 
اینکه مطالعات طرح »خط عابر، خط زندگی« در ســال ۹۶ به همت 

فرهنگســرای ترافیک انجام شــد، تصریح کرد: از آنجا که بیشــترین 
تعداد فوتی و جرحی در تصادفات شــهری به عابران پیاده اختصاص 
دارد، بر آن شــدیم تا این طرح را در مشــهد اجرا کنیم.باغ گلی اضافه 
کرد: فاز اول این طرح در ســال ۹۸، فاز دوم و ســوم در ســال ۹۹، فاز 

چهارم در بهار ۱۴۰۰ و فاز پنجم این طرح از ۳۰ بهمن تا ۵ اســفند 
ســال جاری اجرا خواهد شــد. وی بیان کرد: در گام پنجم این طرح 
در ۹ چهــارراه از ۹ منطقــه شــهر برنامه های متنوعی از جمله رادیو 
عابر، تئاترهای تقاطعی و برپایی غرفه های آموزشــی برگزار خواهد 
شــد؛ همچنین هدایایی ویژه شهروندان وظیفه شناس درنظر گرفته 
شــده است.معاون شهردار افزود: ماموران پلیس راهور در ایستگاه ها 
حضور دارند و ضمن تعامل بسیار خوب با مردم به آموزش های الزم 
می پردازند؛ همچنین در فضای مجازی کمپین هایی پیش بینی شده 
است و چهره های محبوب نیز به این طرح پیوسته اند.وی ضمن اشاره 
به دســتاوردهای این طرح تاکنون، اظهار کرد: در ســال ۹۷ و قبل 
از اجــرای ایــن طرح، حــدود ۹ هزار تصادف جرحی و ۲۵۰ فوتی در 
مشهد داشتیم که این تعداد در سال ۹۹ به حدود هفت هزار جرحی و 
۱۷۰ فوتی رسید؛ همچنین خوشبختانه با اجرای این طرح، تصادفات 
جرحی و فوتی عابران پیاده از رتبه اول بیشــترین تصادفات شــهری 

به رتبه دوم این نوع از تصادفات نزول کرد.

خبر ویژه

 همدان / گروه استان ها: مدیر عامل شرکت گاز استان همدان  از افتتاح ۴۹ 
پروژه گازرســانی همزمان درایام خجسته دهه مبارک فجر۱۴۰۰ در استان 
همدان خبر داد.سرپرســت  شــرکت گاز استان همدان، ضمن اعالم افتتاح 
۴۹ پروژه گازرســانی همزمان با چهل و ســومین سالگرد انقالب شکوهمند 
اسالمی در استان همدان افزود :  این پروژه ها در شهرستان های استان اعم 
از همدان،  مالیر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، بهار، کبودراهنگ، رزن، فامنین 
و درگزین شــامل گازرســانی به ۲ روســتا و ۴۷ پروژه صنعتی و کشاورزی با 
هزینه ای بالغ بر  ۵۵ میلیارد و ۱۳۷ میلیون  ریال ، افتتاح می شوند. دکتر 
محبــی نظــر اعــالم کرد:  برای بهره برداری از این پروژه ها بیش از  ۲۶۶۶۴ 

متر شبکه گذاری   )پلی اتیلن: ۲۰۷۸۲ متر و فلزی: ۵۸۸۲ متر( اجرا شده 
است.سرپرســت شــرکت گاز اســتان همدان در پایان اعالم کرد: از ابتدای 
ســالجاری تاکنون ۴۰/۲۱۳  کیلـــــومتر   شــبکه تغذیه وتوزیع )۴۴/۱۹۹  
کیلومتر در شهرها  و ۹۶/۱۳  کیلومتر در روستاها( اجرا ، ۳۱۹۲  انشعاب ) 
۱۸۰۷  انشعاب شهری  ۱۳۸۵ انشعاب روستایی ( نصب ، ۱۲۳۹۵  اشتراک 
) ۸۱۳۷   اشــتراک شــهری  و ۴۲۵۸   اشــتراک روســتایی ( پذیرش و  ۲۴۵  
واحد  صنعتی، کشاورزی، جزء یا عمده مشترک گاز شده اند. و در حال حاضر  
نرخ خانوار شــهری بهره مند از گاز طبیعی ۱۰۰% و نرخ خانوار روســتاهای 

گاز دار۸/۹۹ %.  است.

مدیر عامل شرکت گاز استان همدان اظهار کرد:

گازرسانی در استان همدان افتتاح 4۹ پروژه 
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كوتاه از جامعه

اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ختم به خیر شد؛

پایان غم بی هویتی
انســان ها در جامعه بــا تعیین هویت و 
تابیعت می توانند نقش خود را در جامعه 
ایفا کنند اما در این بین، وجود شــرایط 
خاص مانند مسائل مهاجرتی، ازدواج های 
خارج از مرز و بوم و دیگر مسائل اقتصادی 
و فرهنگی موجب می شــود که افرادی با 
فردی خارج از تابعیت خود ازدواج کنند 
و فرزنــدان حاصل از ایــن نوع ازدواج ها 
براســاس اینکه در کشــور متبوع، قانون 
تابعیت بر اساس خاک یا خون باشد، برای 
تثبیــت هویت و تابعیت از قوانین خاص 
آن کشــور پیروی می کنند.در کشور ما، 
اســاس تابعیت خون است. در چند دهه 
اخیــر با مهاجرت افرادی از کشــورهای 
همسایه به ویژه افغانستان و عراق، شاهد 
تولــد فرزندانی از مردان خارجی با زنان 
ایرانی هستیم.سال ها بود که تابعیت این 
فرزندان به کالفی سر درگم تبدیل شده 
بود و به واســطه نداشتن اسناد هویتی از 
بســیاری از امکات رفاهی مانند آموزش 
محــروم بودند تا اینکه بعد ســال ها این 
فرزنــدان حاصل ازدواج مادران ایرانی و 
پــدران خارجی می توانند با طی مراحل 
پیش بینی شده در قانون، تابعیت ایرانی 
بگیرنــد و این مطالبه آنهــا تحقق یابد.

هزاران کودک متولد شده حاصل ازدواج 
مادر ایرانی با پدر خارجی سردرگم تعیین 
تابعیت و از بســیاری از حقوق اجتماعی 
و فرهنگــی محروم بودند تا اینکه قانون 
اعطــای تابعیت به فرزنــدان حاصل از 
ازدواج زنــان ایرانــی با مــردان خارجی 
تصویب و ابالغ شد.موضوع اعطای تابعیت 
بــه فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر 
ایرانی ســال ۹۸ تصویب شد و اکنون در 
مرحله اجرا قرار دارد. براساس آیین نامه 
اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد 
غیرایرانــی ازدواج کرده و در نتیجه این 
ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ ســال باشد 
همچنیــن هــر فردی که از مادر ایرانی و 
پدر غیرایرانی متولد شــده و دارای بیش 
از ۱۸ سال تمام است، می تواند متقاضی 

اعطای تابعیت ایران باشد.

تعیین هویت 8۵ هزار کودک 
در فرایند اجــرای قانون اعطای تابعیت 
بــه فرزندان حاصــل ازدواج زنان ایرانی، 
چندین دســتگاه دخیل هستند و طبق 

قانــون، تعیین هویــت ۸۵ هزار کودک 
حاصــل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر 
ایرانی بر عهده ســازمان پزشکی قانونی 
کشور گذاشته شده و این سازمان مکلف 
به تایید پروفایل ژنتیکی آنان است که پس 
از گذراندن مراحل قانونی و تعیین هویت، 
در نهایت ســازمان ثبت احوال برای این 
فرزندان، شناسنامه صادر می کند.  معاون 
پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی 
قانونی کشــور با اشاره به مسئولیت این 
سازمان در تعیین هویت ۸۵ هزار کودک 
حاصــل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر 
ایرانی گفت: در هماهنگی با وزارت کشور، 
وزارت تعــاون، رفاه و رفــاه اجتماعی و  
جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی 
ایــران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل 
ازدواج مــادران ایرانــی با اتباع بیگانه به 
سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است 
اما با توجه به محدودیت های موجود، این 
ســازمان برای انجام آزمایش ها و تعیین 
هویــت این افراد به اعتبــار و تجهیزات 
بیشــتری نیاز دارد.مســعود قادی پاشا 
افــزود: پزشــکی قانونــی بــرای انجام 

آزمایش هــای ژنتیــک و تعیین هویت 
این فرزندان به حمایت های بیشتری در 
زمینه مواد مصرفی و دستگاه های آنالیز 
ژنتیک نیازمند اســت که اگر شرایط آن 
تامین شــود، به طور قطع، کار تعیین و 
تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام 
خواهد شد.معاون پزشکی و آزمایشگاهی 
ســازمان پزشــکی قانونی کشور با اشاره 
بــه موقعیت جغرافیایی ایران و شــرایط 
مهاجرپذیــری آن، گفــت: بنا به آخرین 
آمارهــا، اکنون در ایران ســه میلیون و 
۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر 
آنان فاقد اوراق هویتی هســتند. رییس 
بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران گفت: 
پزشــکی قانونی ایران از ســال ۱۳۸۶ به 
دســتگاه های ژنتیک )آناالیزر( مجهز و 
پس از آن، امکان استخراج پروفایل های 
ژنتیکی فراهم شــد و اکنون این سازمان 
بزرگترین شــبکه آزمایشــگاهی کشور 
در حــوزه ژنتیــک را در اختیار دارد.رضا 
رئوفیان با اشاره به اینکه سازمان پزشکی 
قانونی کشــور با توجه به ماموریت های 
خــاص آن بازوی توانمنــد قوه قضاییه 

اســت، افزود: در آزمایشگاه های ژنتیک 
پزشــکی قانونی ســاالنه ۱۵ تا ۲۰ هزار 
پروفایل ژنتیکی اســتحصال می شود که 
نمونه هایی از صحنه جرم، بقایای انسانی 
حوادث دسته جمعی، موضوع اتباع بیگانه 
و مهاجــران را در برمی گیــرد.وی افزود: 
ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی 
و قرارگرفتن در مسیر مهاجرت، همواره 
پذیــرای تعــداد زیــادی از مهاجران و 
پناهنــدگان بوده به نحوی که ایران یکی 
از مهاجرپذیرترین کشورها در دنیا است.

رئوفیان با اشاره به موضوع تعیین هویت 
فرزنــدان حاصل ازدواج مــادر ایرانی با 
اتباع بیگانه که به عهده سازمان پزشکی 
قانونی کشــور گذاشته شده است، گفت: 
بیــش از ۸۵ هزار فرزنــد حاصل ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در کشور 
وجود دارد که متقاضی شناسنامه هستند 
و پزشکی قانونی برای این موضوع مکلف 
به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان اســت.وی 
اضافه کرد: از آنجا که پزشکی قانونی در 
ســال های اخیر با محدودیت های بسیار 
در تامیــن اقالم مصرفی و قطعات مورد 

نیــاز در آزمایشــگاه های ژنتیک مواجه 
بــوده، در انجام این ماموریت با مشــکل 
مواجه شــده است.رییس بانک اطالعات 
هویــت ژنتیک ایران ابراز امیدواری کرد،  
کمیته بین المللی صلیب ســرخ با توجه 
به ماموریت ها و فلسفه وجودی بتواند در 
تامین اقالم مورد نیاز به پزشکی قانونی در 
تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی 

و پدر غیر ایرانی کمک کند.

صدور ۳۷۲0 شناسنامه برای فرزندان 
مادران ایرانی و پدران خارجی

سخنگوی وقت سازمان ثبت احوال کشور 
در مهــر ماه امســال گفت: تاکنون برای 
۳۷۲۰ نفر از فرزندان حاصل ازدواج مادر 
ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه 
صادر و تحویل داده شــده است.سیف ا... 
ابوترابی افزود: تاکنون به استعالم های ۱۷ 
هزار و ۳۲۹ نفر از افرادی که حاصل ازدواج 
مادر ایرانی با پدر خارجی هستند از طریق 
کمیسیون های مستقر در استانداری ها 
پاســخ داده شده اســت.ابوترابی گفت: 
متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل 
از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای 
جلوگیری از هرگونه سواستفاده در داخل 
کشور به استانداری ها و در خارج از کشور 
به کنســولگری های ایران مراجعه کنند.

براســاس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال 
دریافــت تابعیت ایرانی، توســط مادر و 
متقاضیان باالی ۱۸ سال خود می توانند 
بــرای دریافت تابعیت اقــدام کنند.وی 
خاطر نشــان کرد: هرگونه ثبت نام برای 
ارائه اطالعات مشــموالن قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانــی با مردان خارجــی برای دریافت 
شناســنامه، فقط از طریق استانداری ها 
و کنســولگری ها خواهد بــود بنابراین 
ســایر اقدامــات از طریــق جایگاه های 
غیرتعریف شــده مانند کافی نت ها مورد 
تایید نیست.ابوترابی با بیان اینکه سازمان 
ثبت احوال کشور در فرایند اجرای قانون 
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج 
زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد، افزود: 
براســاس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال 
دریافــت تابعیت ایرانی، توســط مادر و 
متقاضیان باالی ۱۸ سال خود می توانند 

برای دریافت تابعیت اقدام کنند.

7جامعه
با توجه به افزایش اومیکرون؛

 پروتکل های بهداشتی 
به دانشگاه ها ابالغ شد

مدیرکل دفتر مشــاوره و سالمت سازمان 
امور دانشجویان با اشاره به افزایش سویه 
اومیکرون ،گفت: با توجه به افزایش سویه 
اومیکرون پروتکل های بهداشــتی مجدد 
به دانشــگاه ها ابالغ شــده و توصیه شد با 
توجه به گســتردگی شــیوع اومیکرون با 
دقت بیشــتری پروتکل هــای مذکور در 
دانشگاه ها رعایت شــود.ابراهیم نعیمی 
افزود: با توجه به انتقال و شــیوع ســریع 
اومیکرون برای پیشــگیری از این ســویه 
نباید تجمعات باالی ۳۰ نفر در دانشگاه ها 
ایجاد شود و اگر تجمعی هم بود با رعایت 
تعــداد مذکــور و فاصله اجتماعی و دیگر 
پروتکل هــای بهداشــتی بایــد صورت 
گیرد.وی افزود: این پروتکل ها بر اســاس 
دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی است که سال گذشته 
توسط ستاد کرونا تنظیم شده بود.بر اساس 
این گزارش، این پروتکل ها در محیط های 
کتابخانه، ساختمان های اداری و آموزشی، 
کالسی، آزمایشگاه ها، کارگاه ها، بوفه های 
غذایی، سالن های ورزشی و استخر، سالن 
اجتماعات، نمازخانه، حمل و نقل، مراکز 
بهداشــتی و درمانی، دندانپزشکی، سلف 
ســرویس ها، غذاخوری ها و محیط های 

خوابگاهی باید رعایت شود. 
    

ستاد عتبات دانشگاهیان اعالم کرد؛

کسن برای  داشتن کارت وا
زائران عتبات دانشگاهی 

الزامی شد
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعالم کرد: 
تمام زائران عتبات دانشگاهیان اعم از اصلی 
و ذخیره برای اعزام به عتبات، داشتن کارت 
واکسیناسیون الزامی است و همه زائرانی 
که به صورت هوایی و در صورت بازگشایی 
مرزها به صورت زمینی عازم عراق شــوند، 
باید واکســن کرونا زده باشــند.بر اساس 
مصوبــه ســتاد مدیریت بیمــاری کرونا، 
داشــتن کارت واکسیناســیون و نتیجه 
منفی آزمایش PCR برای ۷۲ ساعت قبل 
از پرواز الزامی است. همچنین کشور عراق 
داشــتن کارت واکســن با دو دوز تزریق و 
همراه بردن نتیجه منفی آزمایش PCR را 
برای زوار الزم می داند.گفتنی است، سفر به 
عتبات بدون داشتن کارت واکسیناسیون 
امکان پذیر نیست و شرکت های هواپیمایی 
نمی تواننــد به افرادی که واکســن کرونا 
نزدند، بلیت بفروشند.دانشگاهیان به این 
مورد توجه خاص داشــته باشــند که این 
قانــون به منظور حفظ ســالمت عمومی 
زائران ایرانی و شــهروندان کشور میزبان 
وضع شده و رعایت آن از لحاظ اجتماعی، 
اخالقی و شــرعی واجب است.زائرانی که 
دو دز واکســن خود را دریافت کرده اند، به 
سامانه درخواســت کارت واکسن وزارت 
بهداشت اینجا مراجعه کنند و درخواست 
صــدور کارت واکســن دیجیتال به زبان 
فارســی و انگلیســی دهند. الزم به ذکر 
اســت این کارت بعد از صدور تا دو هفته 

بعد اعتبار دارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:

 آزمون دکتری ۱40۱ 
به تعویق نمی افتد

رئیس ســازمان سنجش آموزش کشور در 
پاســخ به این ســوال که آیا در پی شــیوع 
امیکرون در کشــور احتمال تعویق آزمون 
دکتــری ۱۴۰۱ وجــود دارد؟ اظهار کرد: 
فرآینــد آزمــون دکتری متمرکز ســال 
۱۴۰۱ آغــاز شــده و اقدامــات مربوط به 
حــوزه بندی، چاپ ســواالت و دفترچه ها 
صــورت گرفتــه و قرنطینه ســواالت هم 
انجام شــده است. رئیس سازمان سنجش 
آمــوزش کشــور در ادامه بــا بیان چاپ و 
قرنطینــه بودن ســواالت آزمون دکتری، 
گفــت: بخش عمــده ای از فرآیند آزمون 
شروع شده و رشته های مختلف زیادی در 
این مقطع وجود دارد که مطابق با رشته ها 
تعداد زیادی ســوال باید طرح می شده که 
از ماه هــا قبــل این اتفاق افتــاده و اکنون 
ســواالت در چاپخانــه و قرنطینه در حال 
چاپ و آماده سازی هستند، سپس در زمان 
مقرر به حوزه ها ارســال شوند.وی با تاکید 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی، بیان کرد: 
تمــام پروتکل ها و فواصل اجتماعی میان 
داوطلبــان، ضدعفونــی فضا و… در محل 
برگزاری آزمون ها رعایت خواهد شد و هیچ 
گونه خدشــه ای به آزمون دکتری ۱۴۰۱ 
وارد نمی شود و سر موقع برگزار خواهد شد.

به بهانه درخواست سازمان محیط زیست 
برای ادغام؛

سازمان حفاظت محیط 
 زیست و سازمان جنگل ها

آبی که در یک جوی نمی رود
ادغام دو سازمان حفاظت از محیط زیست 
و جنگل ها، دهه هاســت که به عنوان یک 
ایده مطرح شــده است. در دی ماه امسال 
نیز رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
با درخواســت رســمی از رییس جمهوری 
خواســتار اجرای این طرح شــد. معصومه 
ابتکار رییس اسبق سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره طرح ادغام سازمان حفاظت 
محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع، 
گفت: موضوع ادغام این دو ســازمان طی 
سال ها بارها مطرح شده است حتی یک بار 
در اواخر سال ۱۳۵۸ و دوره ریاست مرحوم 
تقی ابتکار با حکم شورای انقالب که در آن 
زمان حکم قانون را داشت، سازمان جنگل 
ها با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام 
و زیرمجموعــه ســازمان حفاظت محیط 
زیســت شــد.وی با اشــاره به چالش های 
این طرح، گفت: ســازمان حفاظت محیط 
زیست از این طرح استقبال کرد اما سازمان 
جنگل ها مقاومت شدیدی نشان داد. بخش 
جنگلبانی به شــدت معتــرض بود و حتی 
تهدیــد به اعتصــاب کرد و دولت موقت به 
علت فشارهای سنگین و مخالفت های زیاد 
تصمیم به لغو این طرح گرفت البته مشکالت 
تنها به بخش جنگلبانی ختم نمی شد و نبود 
حق بهره برداری و تفاوت نگاه دو ســازمان 
نیز از موارد مورد بحث بود. نگاه ســازمان 
حفاظت محیط زیست، حفاظتی است و به 
جز حیات وحش در موارد دیگر اختیارات 
بهره برداری ندارد. عمده نقش و مسئولیت 
این ســازمان، حفاظت و سیاستگذاری در 
راستای توسعه پایدار است.به هر حال پس 
از چند ماه این حکم لغو شــد و به وضعیت 
ســابق برگشت.ابتکار ضمن اشاره به مفید 
بودن آن طرح و ادغام این دو ســازمان در 
سال های نخست پس از انقالب، گفت: آن 
زمان ادغام دو سازمان درست بود و با ادغام 
محیط بانــی و جنگلبانی نگاه متفاوتی در 
قبــال مراتع ایجاد می شــد. تالش ها برای 
اجرای این طرح تا دولت هفتم و هشــتم 
هم ادامه داشت چراکه روند تخریب مراتع 
و چــرای دام از کنتــرل خارج شــده بود و 
مشکالتی در حوضه آبخیز وجود داشت.وی 
افزود: موضوع جنگل ها و پهنه های زیستی 
در زمان مســئولیتم در ســازمان حفاظت 
محیط زیســت اهمیت زیادی داشــت و 
بــه عنوان کانون های اصلی تنوع زیســتی 
شــناخته می شــدند بنابراین طرح ادغام 
ارائه شد و حتی در یکی از کمیسیون های 
دولــت رای آورد اما با مخالفت جدی وزیر 
جهاد کشاورزی وقت این رای برگشت. در 
دولت های هفتم و هشتم مطالعات زیادی 
روی مضرات و منافع این طرح انجام شــد 
کــه آن موقع همه موافق این طرح بودیم. 
پس از آن مســائل و مشکالتی مانند تغییر 
کاربری برای بهره برداری از جنگل ها مطرح 
شــد.وی افزود: بســیاری از طرح ها در آن 
دوره به مشــکل برخوردند.وی با تاکید بر 
پیامدهای منفی ادغام سازمان جنگل ها و 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در حال 
حاضر، اظهار کرد: اگر ادغام این دو سازمان 
در وضعیــت فعلی انجام شــود، طرفی که 
آسیب خواهد دید سازمان حفاظت محیط 
زیست است که پس از ادغام، زیر مجموعه 
یک معاونت بزرگ تر خواهد شد، در حالی 
که اکنون ســازمانی مستقل زیر نظر نهاد 
ریاســت جمهوری است. سازمان در حال 
حاضر اختیارات خوبی دارد که البته برخی 
از آن ها مانند کنوانسیون تنوع زیستی  باید 
به سازمان حفاظت محیط زیست برگردد. 
در صورت ادغام نکته خطرناک این اســت 
که مشــخص نیســت کدام سازمان نقش 
حاکمیتی و اختیارات را خواهد داشــت و 
کــدام ناظر خواهــد بود؟ ابتکار در پایان با 
اشاره به تجربه های پیشین در این زمینه، 
گفت: ادغام جهاد و وزارت کشــاورزی نیز 
تبعاتی داشــته است و این دستگاه ها مورد 
ســوء اســتفاده رانت خواران و دالالن قرار 
گرفته اند. ادغام ســازمان حفاظت محیط 
زیست و سازمان جنگل ها اکنون و در اوضاع 
فعلی مفید نیست و باید روی موارد دیگری 
ماننــد قانون حفاظــت از جنگل ها، قانون 
حفاظت از تاالب ها، حفاظت آب و خاک و 
هوا و جلوگیری از بهره برداری از جنگل ها 
تمرکز شــود. آمایش ســرزمین نیز باید با 
جدیت پیگیری و شورای عالی حفاظت از 
محیط زیست تقویت شود. اگر می توانستیم 
ادغام را به شکلی انجام دهیم که منجر به 
نگاه حفاظتی شــود، شرایط خوبی ایجاد 
می شد ولی بعید به نظر می رسد که چنین 
اتفاقی بیفتد. قدرت البی گری در شــرایط 
فعلی در اختیار سمت مقابل است و سازمان 
حفاظت محیط زیست فعال دست پایین تر 

را در صورت ادغام خواهد داشت.

خبر ویژه

ســازمان وظیفه عمومی انتظامی جموری اسالمی 
ایــران در اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشــموالنی 
که برگ آماده به خدمت به تاریخ اسفند ماه۱۴۰۰ 
دریافــت کرده اند، می بایســت بــا مراجعه به یکی 
از دفاتــر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰( 
، بــرگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش را 
دریافت کنند.این دسته از مشموالن می بایست یکم 
اســفند ۱۴۰۰ در مراکزی که در برگ معرفی نامه 

مشموالن اعالم شده، حضور یابند و به خدمت دوره 
ضرورت اعزام شوند.مشموالن اعزامی اسفندماه می 
بایســت برگ واکسیناســیون کووید ۱۹ را با برگ 
واکسن مننژیت و دوگانه در روز اعزام به همراه داشته 
باشند.مشموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز 
را به همراه خود داشته باشند.در ادامه این اطالعیه 
آمــده اســت؛ عدم حضور بــه موقع در زمان و محل 
های تعیین شــده غیبت محسوب شده و برابر ماده 

۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار 
خواهد شد.این سازمان در این اطالعیه متذکر شده 
کــه متقاضیــان در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر 
می توانند از طریق پایگاه اطالع رســانی سازمان به 
نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا 
به شــماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال خبرسربازی در پیام 
رســان ســروش  به نشانی khabaresarbazi @ از 

آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

فراخوان مشموالن اعزامی اسفند ۱400

نامه مخالفت دولت با رتبه بندی معلمان جعلی است
نامه ای در فضای مجازی منتشــر شده است که به 
مخالفت رئیس جمهور با بار مالی مازاد رتبه بندی 
معلمــان با الیحه دولت اشــاره دارد.طبق ادعای 
مطرح شــده در این نامه، رئیس جمهور خطاب به 
رئیس مجلس اشــاره می کند که در خصوص نامه 
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ جنابعالی در خصوص بار مالی نظام 
رتبه بندی معلمان، به علت کسری بودجه شدید و 
عدم پیش بینی منابع پایدار در قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ برای الیحه مذکور و تغییرات جدی که در 
الیحه دولت توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس شــورای اسالمی از حیث افزایش بار مالی 
مصوبه ایجاد شده است، موضوع مربوط به سازمان 
برنامه و بودجه کشــور ارجاع شــد و گزارش نهایی 
در جلســه هیئت دولت بررســی و با بار مالی مازاد 
بر الیحه دولت مخالفت شد.ســاعاتی پیش علی 
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با صدور پیامی، 
نامه منتشرشــده در خصــوص مخالفت دولت با 
طرح رتبه بندی معلمان را جعلی دانست.همچنین 
مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، با انتشــار این پیام از تمام فرهنگیان و 

معلمان تقاضا کرد هرگونه اخبار مربوط به دستگاه 
تعلیم و تربیت را صرفاً از طریق سایت رسمی وزارت 
آموزش و پرورش به آدرس: medu.ir پیگیری کنند.

وزیــر آمــوزش و پرورش هم در دیدار با فرهنگیان 
نیشــابور درباره بودجــه رتبه بندی معلمان گفت: 
در طــرح جدید »نظام رتبه بندی معلمان«، برای 
ســال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع حداقل ۵۰ 
هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص خواهد یافت.
نوری افزود: با توجه به شعار دولت مبنی بر »مردمی 
سازی« و از آنجا که مؤسسات مردمی، رکن چهارم 

در مجموعه ارکان فرآیند تعلیم و تربیت به شمار می 
آیند، ۵۴۰ هزار معلم، ۵ میلیون دانش آموز بسیجی 
و ۹۳۰ هزار پیشکســوت دلسوز آموزش و پرورش 
می توانند با مشارکت در آموزش و پرورش، در ارتقا 
جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت، بسیار مؤثر باشند.

پیش از این ســید محمد حسینی معاون پارلمانی 
رئیــس جمهور گفته بــود: بار مالی رتبه بندی که 
مجلس تصویب کرده بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان اســت، با الیحه ای که دولت دوازدهم داده 

است موافق هستیم.

کالهبرداری با وعده فروش نوزاد در فضای مجازی انهدام یک باند 
رئیــس پلیــس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناســایی 
و دســتگیری اعضــای یــک باند کالهبرداری با وعــده فروش نوزاد با 
قیمــت ۱۲۰ میلیــون تومــان در فضای مجازی خبــر داد و گفت: در 
این عملیات، یک نوزاد ۱۵ روزه نیز از محل اختفای این باند کشــف 
شد.سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره اظهار داشت: در رصد 
و پایش شــبکه های اجتماعی توسط کارشناسان پلیس، مشخص شد 
صفحاتی با عنوان خرید و فروش نوزاد در حال فعالیت در فضای مجازی 
هستند.گودرزی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، بالفاصله 
اقدامات تخصصی این پرونده آغاز و با پیگیری های فنی مشخص شد، 

این صفحات توســط یک گروه اداره شــده اند و با وعده فروش نوزاد به 
کالهبــرداری از افراد متقاضی اقدام کرده اند.وی ادامه داد: با اقدامات 
شبانه روزی متخصصان پلیس فتا، همه اعضای این باند که متشکل از 
دو زن و دو مرد بودند، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
شدند همچنین در این عملیات، یک نوزاد ۱۵ روزه نیز از محل اختفای 
این  افراد کشــف شــد.رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: این افراد شیاد 
که در گذشــته نیز به همین جرم توســط پلیس فتا دستگیر شده اند، 
بــرای فروش هــر نوزاد مبلغ ۱۲۰ میلیون تومــان طلب می کردند و 
پــس از اینکــه افراد متقاضی وجه مورد نظــر را واریز می کردند دیگر 

پاســخگوی آنها نبودند.وی اظهار داشــت: در یکی از موارد نیز یکی از 
اعضای این باند در پوشــش پرســتار بچه به یک منزل مراجعه کرده و 
پس از جدا کردن نوزاد از والدین قصد فروش آن را داشتند که توسط  
عوامل پلیس فتا پایتخت دستگیر شدند.گودرزی ضمن تاکید بر این 
موضوع که قانون گذار در ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
این اقدام را مجرمانه تلقی کرده اســت به شــهروندان توصیه کرد: به 
تبلیغات دروغین افراد ســودجو در فضای مجازی توجه نکنند و برای 
کســب اطالعات بیشــتر درباره تهدیدها و آسیب های فضای سایبری 

به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.
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تایید اثرگذاری ۱00 درصدی 
کسن برکت  بر امیکرون وا

 واکســن برکت کمی پس از شــیوع بیماری کرونا 
در زمســتان ۹۸، بــه عنوان اولین واکســن ایرانی 
بــرای مقابله بــا این بیماری به همت محققان گروه 
دارویی »برکت« تولید شد و اکنون با گذشت کمتر 
از ۲ ســال اثرگذاری این واکسن بر امیکرون تایید و 
برکت پالس وارد فاز تولید شده است.  نشریه علمی 
»بیو ار کایو« از تاثیر ۱۰۰ درصدی واکســن جدید 
برکت در مقابله با سویه امیکرون خبر داده و اذعان 
داشــته است؛ گروه دارویی برکت با رصد یافته های 
علمی و مشــورت با متخصصان این حوزه، توانسته 
تولید واکسن اختصاصی امیکرون را یک ماه پس از 
شناســایی این ویروس در کشور به نتیجه رسانده و 
مطالعه  واکسن بروز شده را روی مدل حیوانی اجرا 
کند. نتایج اولیه  این مطالعات نشــان دهنده خنثی 
سازی ۱۰۰% سویه  امیکرون توسط واکسن جدید و 
بی خطری آن در مطالعات حیوانی است. این شرکت 
با توجه به سرعت بی سابقه  انتشار امیکرون در سطح 
جامعــه و نیز نتایج امیدوارکننده  مطالعات حیوانی، 
تولید انبوه واکسن مختص این سویه را شروع کرده 
است. همچنین، پروتکل پیشنهادی اجرای مطالعه 
بالینی واکســن جهت تصمیم گیری به سازمان غذا 
و دارو و کمیته اخالق ارائه شــده اســت. ظهور سویه 
امیکرون و انتشا ر گزارشات علمی مبنی بر فرار این 
سویه از آنتی بادی های تولید شده توسط واکسن های 
فعلی و کاهش تاثیر گذاری آن ها، نگرانی های عمده 
ای ایجاد کرده  اســت. همچنین، سازمان بهداشت 
جهانی در دی ماه، ضمن انتشار اطالعیه ای سیاست 
تکرار دوزهای بوســتر را رویکرد پایداری ندانسته و 
تولیدکنندگان واکســن را به بروزرسانی واکسن ها 

متناسب با سویه های غالب توصیه کرده است.

دریچه علم

 »شیشلیک« مهدویان؛

 گزینه اصلی سینمای کمدی 
کران نوروز ۱40۱ برای ا

 
فیلم »شیشــلیک« به کارگردانی محمدحســین 
مهدویان متقاضی اکران نوروزی ۱۴۰۱ شد. نزدیک 
به پنج ماه پیش فیلم سینمایی »شیشلیک« مجوز 
اکران گرفت و قرار بود تا در پاییز سال ۱۴۰۰ راهی 
سینما ها شود، اما با توجه به صف طویل اکران و تعداد 
آثار زیادی که همچنان روی پرده سینما ها هستند 
این فیلم سینمایی هنوز اقدامی به اکران نکرده است. 
محمدحسین مهدویان امسال در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر فیلم ســینمایی »مرد بازنده« را رونمایی 
کرد، فیلمی که خالف انتظارها در پایان دست خالی 
از اختتامیه این رویداد بزرگ سینمایی بیرون آمد تا 
بعد از ناکامی شیشلیک باعث خداحافظی مهدویان 
با این جشــنواره شــود، اقدامی که باید منتظر ماند 
و دید تا چه حد جدی اســت. از ســویی با نزدیک 
شــدن به جشــنواره فیلم فجر در دوره چهلم علنا 
اکران آثار ســینمایی طی همزمانی با این جشنواره 
سوخت می شوند، البته سه فیلم تازه به چرخه اکران 
اضافه شده اند و بعید است که با وجود آثاری متنوع 
در چرخه اکران »شیشــلیک« تمایلی برای حضور 
در ســینما ها داشــته باشــد.   با توجه به موضوعیت 
کمدی این فیلم سینمایی و حضور بازیگران بفروشی 
همچون رضا عطاران و پژمان جمشیدی به احتمال 
فراوان آخرین ســاخته »محمدحسین مهدویان« 
خود را برای اکران نوروزی ۱۴۰۰ آماده می کند، وی 
هم اکنون اکران درخت گردو را در سینما ها داشته و 
منطقی نیست که دو اثر را به صورت همزمان اکران 
کند.  »شیشلیک« جدیدترین ساخته محمدحسین 
مهدویان یکی از متفاوت ترین ســاخته های وی در 
مقــام کارگردان اســت، اثری بــا حضور چهره های 
مطرح سینمای کشور که در آن بازیگرانی همچون 
رضا عطاران، پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، مه لقا 
باقری، وحید رهبانی، عباس جمشــیدی و جمشید 

هاشم پور در آن به ایفای نقش می پردازند.

كارتون 

  سرعت اینترنت در ایران و افغانستان!
وزیر ارتباطات با رد خبر برابری سرعت اینترنت ایران و افغانستان گفته كه سرعت اینترنت همراه در ایران ۱۰۰ رتبه از افغانستان بیشتر است. مهدی عزیزی با 

انتشار كارتونی در خبرآنالین به این اظهارنظر واكنش نشان داد.

فرهنگ و هنر

مراســم گرامیداشــت چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی در شهر فردوسیه همزمان با سراسر کشور صبح روز 
جمعه بصورت موتوری و خودرویی  برگزار شد. این مراسم با 
حضور مسئولین بخش جوقین ، بخشدار ، امام جمعه وحیدیه 
، مدیریت شهری وحیدیه و فردوسیه ، سرپرست شهرداری و 
اعضای شورای اسالمی شهر ، خانواده معظم شهدا ، بسیجیان 
، نیروهای نظامی و انتظامی  از شــهر وحیدیه به ســمت شهر 
فردوسیه و در انتها در محل مصالی نماز جمعه برگزار شد  

در حاشــیه این مراســم مهندس مهدی عبدی سرپرســت 
شهرداری فردوسیه در مصاحبه با خبرنگار ما گفت در چهل 
و سه سال گذشته مسیرهای سختی را برای دفاع از آرمان های 
انقالب اسالمی پشت سر گذاشته ایم وبرای استقالل و آزادی 
کشــورمان  مدیون خون شهدا هستیم وی گفت تحریم های 
ظالمانه دشمنان انقالب اسالمی مانع همدلی و وحدت کلمه و 
پاسداری از ارزش های انقالب نخواهد بود. مهدی  عبدی گفت 
یــوم اهلل ۲۲ بهمــن روز دفاع از آرمان های امام راحل و بیعت 
دوباره با والیت و رهبری، همچنین ابراز وفاداری به مقام معظم 
رهبری اســت. مهندس عبدی در پایان این گزارش ســالروز 
پیروزی انقالب اســالمی را به تمامی شــهروندان فردوســیه 
تبریک گفت. به گزارش خبرنگار ما  میز خدمت شــهرداری 
فردوســیه در زمــان اقامــه نماز جمعه با حضور سرپرســت 
شهرداری فردوسیه برای پاسخگویی به شهروندان مستقر شد.

یی یوم اهلل  ۲۲ بهمن در شهر فردوسیه برگزار شد  و راهپیمایی خودر


