
خبر عجیب نماینده مجلس

 واردات خودرو قطعی شد
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

ح ساماندهی صنعت خودرو      عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طر
جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده گفت: دولت راهی جز تصویب 
ح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راه های جبران وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض  این طر
و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودرو خارجی است. اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار 

و آرادان بیان کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن 
صنعتی با این جمله که »کیفیت خودروهای داخلی خوب نیســت و حق با مردم اســت« اعتراض 
های مردم را مورد تائید قرار دادند که الزم است مسئوالن صنعت خودرو در همه سال های گذشته 
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات : 

نیم میلیون پورت 
فیبر نوری  به زودی 
راه اندازی می شود 

     وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
برنامه ها و اقدامات انجام شــده در حوزه 
فضایــی، دولــت الکترونیک، شــبکه ملی 
اطالعات و کودکان و نوجوانان در فضای 

مجازی را تشریح کرد...

قالیباف اعالم کرد؛

آمادگی مجلس برای 
اصالح قانون به کارگیری 

ج از نوبت سالح خار
اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس       
اعــالم کــرد: مجلــس آماده اســت تا قانون 
به کارگیری ســالح را خارج از نوبت اصالح 
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شمارش معکوس برای رونمایی از رمزریال

 »ریال دیجیتال« 
تحریم ها را دور می زند؟

  نگار علی، فعال رسانه ای
اتمام پروژه رمزپول ملی و یا ریال دیجیتال در ایران نیز 
که این روزها بحث آن داغ شده است به سال ۱۳۹۹ باز 
می گردد و  شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی 

وظیفه انجام این پروژه را برعهده داشته است.
ارز دیجیتال بانک مرکزی که به آن ارز دیجیتال فیات یا 
پول پایه دیجیتال نیز گفته می شود، ارز دیجیتالی است 
که توسط یک بانک مرکزی صادر می شود؛ مفهوم فعلی 
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از بیت کوین و ارزهای 
رمزپایه مبتنی بر بالک چین الهام گرفته شده است اما 
عملکرد آن با ارز های دیجیتال موجود در بازار متفاوت 
اســت. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از بانک های 
مرکزی در سراسر جهان پروژه ارزهای دیجیتال بانک 
مرکــزی را عملیاتــی کرده اند و در این بین چین اولین 
کشوری بود که یوان دیجیتال را راه اندازی کرد؛ طبق 
بررسی های به عمل آمده یکی از سریع ترین برنامه هایی 
که در حال حاضر از نظر تعداد نصب در چین در رتبه 
اول قرار گرفته اســت، کیف پول یوان دیجیتال بانک 
مرکزی اســت. ۲۶۱ میلیــون کاربر، حدود یک پنجم 
جمعیــت چین، کیف پول های الکترونیکی CNY را 

بر روی تلفن های همراه خود راه اندازی کرده اند.
اتمــام پــروژه رمزپول ملی و یا ریال دیجیتال در ایران 
نیز که این روزها بحث آن داغ شــده اســت به ســال 
۱۳۹۹ باز می گردد و  شرکت خدمات انفورماتیک بانک 
مرکزی وظیفه انجام این پروژه را برعهده داشته است، 
بــه گفته رئیس بانک مرکزی دســتورالعمل رمز پول 
ملی در شــورای پول و اعتبار مصوب شــده اســت و در 
حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دســت انجام 
است و این پروژه اوایل سال آینده اجرایی می شود. به 
گفتــه معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هدف از 
طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اســکناس به 
یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی است و 
با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.
پشتوانه این ارز دیجیتال ریال است و در واقع به ازای هر 
واحد ارز ملی معادل ریال آن در حساب بانک مرکزی 
بلوکــه خواهد مانــد و صدور آن نقدینگی جدید خلق 
نخواهــد کــرد و از طرفی بــا صدور این رمز از در بالک 

چین خصوصی امکان استخراج نیز نخواهد داشت.

تولید رمزپول ملی انرژی بر خواهد بود؟
برای پاســخ به این پرسش باید به تفاوت های رمزپول 
ملی و ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین پرداخت؛ بیت 
کوین در اختیار شخص خاصی نیست بلکه در اختیار 
پروتکل شبکه است و برای تولید آن باید هزینه سنگینی 
در نظر گرفته شود چراکه برق باالیی را مصرف می کند 
اما ارز دیجیتال بانک مرکزی پدیده ای پابلیک نیست 
و در دنیــا بــه عنوان ارزی که بانک مرکزی آن را تولید 
می کند تعریف می شود دقیقا مانند ریال در ایران و در 
نتیجه تولید آن در اختیار بانک مرکزی است و الگوریتم 
ها و روش هایی که برای رســیدن به اجماع در شــبکه 
بالکچین از آن اســتفاده می شــود مانند الگوریتم ها و 
روش هایی که بسیار پرهزینه و انرژی بر هستند و در 
شــبکه بیت کوین و امثال آنها مورد اســتفاده قرار می 
گیرند در این شبکه کاربردی ندارند چراکه این شبکه 
ها به اصطالح پرایویت و یا شناسا هستند به این معنا که 
بازیگر های کلیدی این شبکه ها شناخته شده هستند.

رمزپول ملی می تواند تحریم ها را دور بزند؟
ارز دیجیتــال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک 
مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن 
تحریم ها ســاخته نشــده است و دقیقا همان ریالی 
اســت که در معامالت روزانه مورد استفاده قرار می 
گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بالکچینی 
اســتفاده شده اســت و برای مجموعه ای از مزایایی 
که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد 
ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه 
با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که 
به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند. از میان 
مزایای مختلف دیگر آن می توان به اســتفاده از آن 
در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک 
ها اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم 
دور زد همــان قــدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی 

می توان تحریم ها را دور زد.
رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است که پول 
نقد الکترونیکی به شــمار می رود و نسخه الکترونیکی 
اســکناس های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن نیز 
به ریال کاغذی ســنتی موجود متصل می شــود. البته 
کارت های نقدی یا اعتباری که بســیاری از مردم برای 
خریدهای روزانه از مغازه ها یا پرداخت های بانکی خود 
استفاده می کنند، نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون 
صدور این پول های دیجیتالی از سوی بانک های تجاری 
و بــر پایه اعتبــار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها 

می داده، انجام می شده است.
منبع : خبرآنالین

یادداشت

کنش سخنگوی دولت به ممانعت  وا
 آمریکا از صدور روادید اعضای 

تیم ملی کشتی
ســخنگوی دولت گفت: جابجایی دولت ها تغییری 
در رویــه ضد مردمی و ضــد حقوقی دولت ایاالت 

متحده ایجاد نمی کند.
علی بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در 

توییتر نوشت:
»ممانعت دولت آمریکا از صدور روادید اعضای تیم 
ملی کشــتی ایران بار دیگر نمایان کرد، جابجایی 
دولت ها تغییری در رویه ضد مردمی و ضد حقوقی 

دولت ایاالت متحده ایجاد نمی کند.«
آخریــن خبرهــا حاکی از آن اســت که علی رغم 
درخواســت مجدد فدراســیون کشــتی آمریکا، 
مســئوالن فدراسیون کشــتی ایران قصدی برای 

اعزام تیم به این کشور ندارند.
پــس از اقــدام آمریکا در ندادن ویزا به علیرضا دبیر 
رییس فدراسیون کشتی ایران، ۲ کشتی گیر، یک 
داور، یک مربی و سرپرســت تیم ملی، فدراســیون 
کشــتی ایران با ابراز ناراحتی از این اقدام، ســفر 

ملی پوشان کشتی آزاد به آمریکا را لغو کرد.

اخبار كوتاه خبر مهم رییس کل بانک مرکزی برای متقاضیان وام

بخشنامه جدید در راه است
رئیــس کل  بانک مرکزی گفت: با  اعتبارســنجی 
مناسب و تعیین رتبه اعتباری متقاضیان، ریسک 
بانک ها باال نمی رود و با مشــکل نقدینگی مواجه 
نمی شــوند؛ اعطای  تســهیالت بدون ضامن در 

همین چارچوب است.
علــی صالح آبــادی در دوازدهمین گردهمایی 
رؤسای موفق شعب که به صورت مجازی برگزار 
شــد، با اشــاره به زحمات کارکنان شعب عنوان 
کــرد: زحمات و تالش های کارکنان در شــعب 
بانکی بســیار زیاد اســت و انصافاً رؤسای شعب 
زحمات زیادی را به اقتضای شغلشــان که همراه 
با ریســک ها، استرس خاص خود است متحمل 
می شوند و آنها جز همکاران پرتالش ما در شبکه 

بانکی تلقی می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شعب خط مقدم 
شــبکه بانکی در ارائه خدمت به مردم هســتند و 
کارکنان و رؤســای ما در شــعب در شبکه بانکی 
نقش بی بدیل و بسیار مهمی را در ارائه خدمات 

به عموم مردم دارند و حتماً باید تکریم شوند.

عالی تریــن مقام بانک مرکــزی با تأکید بر لزوم 
رعایت مشتری مداری در بانک ها گفت: همکاران 
شعب بانکی باید این موضوع را مدنظر قرار دهند. 
چراکــه حفظ آبروی شــبکه بانکی با کارکنان و 
شعب است که بیشترین تعامل را با مردم دارند. 
لذا ضمن قدردانی از فعالیت های کارکنان شعب، 
به گونه ای از فعالیت ها مراقبت شــود تا خدایی 
ناکرده نارضایتی مردم در خدمات که در چارچوب 
ضوابط و مقررات به مردم ارائه می شــود، ایجاد 
نشــود. چراکه نوع برخورد با ارباب رجوع بســیار 
مهم اســت و باید به این واسطه چهره فاخر نظام 

بانکی به مردم نشان داده شود.
رئیــس کل بانــک مرکزی در ادامه با بیان اینکه 
یکی از موضوعات مهم در شــبکه بانکی توجه به 
منابع و مصارف اســت، گفــت: هر بانک منابع و 
مصارفــی دارد. در صورتــی که مصارف بر منابع 
فزونی یابد باعث کسری می شود و باید همکاران 
شــعب نســبت به مدیریت نقدینگی بانک توجه 
کنند. نباید شــعبه ای بــدون توجه به نقدینگی 

و منابع بانک تســهیالتی را تصویب کند و بانک 
منابع الزم را نداشته باشند.

صالــح آبادی افزود: البتــه بانک هایی که از نظر 
نقدینگی ناتراز هستند باید اموال مازاد را به فروش 
بگذارند و نقدینگی الزم را برای اعطای تسهیالت 
از این محل فراهم کنند؛ چراکه وظیفه شــبکه 
بانکی ســپرده گذاری وجوه است و در واقع بانک 
واســطه وجوه سپرده گذار و سپرده پذیر است و 
لــذا اگر بانک ها اموالی نیز دارند، نباید از وظیفه 
اصلیشــان که همان واســطه گری وجوه است به 

این دلیل دور شوند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی را که 
از شبکه بانکی انتظار می رود را نظارت بر مصرف 
تســهیالت عنوان کرد و گفت: نظارت بر مصرف 
تســهیالت باید به صورت جدی از ســوی شعب 
بانک ها دنبال شــود. اخیــراً مقام معظم رهبری 
دیداری با تولیدکنندگان و صنعتگران داشــتند 
و به درستی بر این نکته تأکید کردند که در یک 
دهه اخیر نقدینگی رشــد قابل توجهی را تجربه 

کرده است و در همان حال رشد سرمایه و تولید 
ناخالص داخلی ما متناســب آن نبوده است؛ لذا 

این امر موجب ایجاد تورم شده است.
وی یادآور شــد: از ایــن منظر نظارت بر مصرف 
صحیح تســهیالت امری مهم تلقی می شــود که 
بخشی از این نظارت از سوی شبکه بانکی است و 
بخشی دیگر وظیفه بانک مرکزی است که نظارت 
به صورت سیستمی اجرایی شود. لذا از سیاست ها 
و اولویت های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت 
منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات 
و فعالیت های مولد اســت. تأکید می کنم که این 
منابع باید به بخش های مولد اقتصادی اختصاص 
یابد و نه بخش های غیر مولد اقتصادی و ســفته 

بازانه، مانند طال و امثال آن.
صالح آبادی با بیان اینکه شبکه بانکی برای تقویت 
نیازمند افزایش ســرمایه اســت، گفت: کفایت 
ســرمایه بانک هــای خصوصــی و دولتی پایین 
است. اخیراً نیز مصوبه ای درباره افزایش سرمایه 

بانک ها داشتیم تا بتوانیم این امر تقویت شود.

تجدید فـراخوان مناقصه عمومی  
یک  مرحله ای

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دســتگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشــروحه ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شــد و الزم اســت 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات حصــار کشی با دیوار پیش ســاخته بتنی و احــداث درب محــوطه سایت مخازن شمال غرب 600 دستگاه شهر بندرعباس

مبلغ برآورد اولیه : 7.511.727.248  ریال ) هفت میلیارد و پانصد و یازده میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار و دویست و چهل و هشت ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 376.000.000 ریال )سیصد و هفتاد و شش میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته آب

مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت : ســاعت 14 تاریخ 1400/11/16 ســاعت 14 تاریخ 1400/11/23

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ  1400/12/07
کت ها :  ساعت 10  مورخ  1400/12/11 گشایی پا زمان باز

گشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است . محل باز
زیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65%(بازگشایی خواهد گردید. امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ار

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل 
پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
کت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی   اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

-شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 33350582-86-87 
گان به نشانی:  WWW.Abfa Hormozgan.com   اطالعات سامانه ستاد جهت سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمز

انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .                                                                               
شناسه اگهی1270115
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سیاست 2
اخبار كوتاه

كودكی دچار سوء 
تغذیه در بیمارستانی 

در شهر كابل/گتی 
دستگیری فردی كه قصد ایمجز

ایجاد اخالل در مراسم 
موعظه هفتگی پاپ 
داشت./ رویترز

گزارش تصویری

ک تجدیدنظر طلبی خطرنا

مقصر اصلی بحران اوکراین کیست؟
در بحث های مطرح شــده درباره بحران 
کنونــی اوکراین شــاهد بخش زیادی از 
اســتدالل ها در ایــن بــاره بودیم که به 
طور نامحسوســی نــه پوتین بلکه ناتو و 
امریــکا را مقصر قلمداد کرده بودند. این 
نوعی تجدیدنظر طلبی تاریخی اســت 
کــه در مقاله ای بــا عنوان "آناتومی یک 
اشتباه" توسط "مایک ماندلبام" همکار 
ســابق من در دانشــگاه جانــز هاپکینز 
)در واقع، اســتاد ســابق من در هاروارد( 
مطرح شــده اســت. این یک استدالل 
جدی اســت که توســط یک پژوهشگر 
 جدی نوشــته شــده و شایســته پاسخ

 است.
برخــالف "تاکــر کارلســون" مجری 
تلویزیونــی حافظه کار که ادعای پوتین 
مبنــی بــر آن کــه ناتــو در پیکربندی 
کنونــی خود تهدید امنیتی دائمی برای 
روســیه به شمار می رود را پذیرفته هیچ 
پژوهشــگر آگاهی این ادعا را به رسمیت 
نمی شناسد. ادعای "ماندلبام"، "توماس 
فریدمن" ستون نویس "نیویورک تایمز" 
و دیگر همفکران آنان، اما تاریخی است.

آنان می گویند گسترش قلمروی حضور 
ناتــو در دهه هــای ۹۰ و ۲۰۰۰ میالدی 
ناقــض تعهد مقام هــای غربی مبنی بر 
عدم گســترش قلمــروی آن پیمان بود 
و کشــور های غربی عضــو ناتو از ضعف 
و آســیب پذیری روســیه در برهه های 
خــاص تاریخی به نفع خود بهره برداری 
 کردنــد که باعث رنجش خاطر روســیه 

شد.
 از دیــد آنــان گســترش طلبــی ناتو 
ســبب شــد تا روســیه به یــک رقیب 
 استراتژیک بلند مدت برای غرب تبدیل 

شود.
در زمــان اولین توســعه ناتو در ســال 
۱۹۹۹ میــالدی با بحث درباره عضویت 
لهستان، مجارســتان و جمهوری چک 
اســتدالل های مشابهی طرح شده بود و 
با دور دوم گســترش دامنه ناتو در سال 
۲۰۰۴ میالدی با طرح موضوع عضویت 
بلغارستان، کشــور های حوزه بالتیک، 
رومانی، اســلواکی و اســلوونی، آلبانی، 
کرواســی، مونته نگرو و مقدونیه شمالی 
این اســتدالل و بحث های مشابه ادامه 

یافتند.
تردیدی وجود ندارد که توســعه طلبی 
ناتو خشــم روس ها را برانگیخته اســت 
و سیاســتمداران آن کشور از طیف های 
مختلــف سیاســی از جملــه "بوریس 
یلتسین" سلف پوتین نیز با آن مخالفت 
کردند. منتقدان گســترش قلمروی ناتو 
اســتدالل می کنند کــه یک حوزه نفوذ 
طبیعی در اطراف روســیه وجود دارد و 
در مــورد آن اصطــالح "خارج نزدیک" 
را بــه کار می برند یعنی جمهوری هایی 
که پیش تر بخشــی از اتحــاد جماهیر 
شــوروی بودند، اما اکنون کشــور های 

مستقلی هستند.
پرســش اساسی این است که آیا روسیه 
در صــورت فقــدان اقدامــات بــه زعم 
منتقــدان تحریک آمیز غرب به ســمت 
و ســویی که از زمان ریاســت جمهوری 
پوتیــن در ســال ۲۰۰۰ میــالدی در 
پیــش گرفته حرکت نمی کــرد؟ البته 
نمی تــوان به مفروضات تاریخی پاســخ 
قطعــی داد، اما دالیــل متعددی وجود 
دارنــد که نشــان می دهنــد پوتین در 
 غیاب اقدامات غرب نیز مســیر کنونی را

 می پیمود.
اولین مورد مرتبط با هویت ملی روســی 
اســت. هویت روســی تا حد بسیار بیش 
تری در مقایسه با اکثر لیبرال دموکراسی 
مدرن حول محور توانایی روســیه برای 
تســلط بــرای همســایگان نزدیک آن 
کشــور شکل گرفته است. در اوایل دهه 
۹۰ میــالدی، بین ملــی گرایان روس 
بحث هایــی دربــاره دو رویکرد کوچک 
و بزرگ بودن وســعت سرزمینی روسیه 
در گرفتــه بــود و در نهایــت طرفداران 
لــزوم بــزرگ بــودن قلمرو و وســعت 
 جغرافیایی ســرزمینی روســیه پیروز 

شدند.
جریان های روســوفیل و اسالووفیل در 
اندیشــه روســی قرن نوزدهم میالدی 
تقویت شدند و بخشی از انگیزه روسیه در 
حمایت از صربستان در جریان منازعات 
بالــکان در دهــه ۹۰ میالدی بودند. این 
احساســات، بخشــی از ادعای امروزین 
پوتین را شــامل می شــوند مبنی بر آن 
کــه روس هــا و اوکراینی ها "یک ملت" 
هســتند. )حتی الکساندر سولژنیتسین 
کــه روزگاری قهرمان لیبرال های غربی 
قلمداد می شــد نیز در این باره با پوتین 

هم نظر است(.
منتقدان گســترش قلمروی ناتو بر این 

باورنــد کــه هویت ملی روســیه بدون 
اقدامات به زعم آنان تحریک آمیز غرب 
به ســمت لیبرال تری حرکت می کرد و 
به گونه ای صحبــت می کنند که گویی 
روســیه تنها یکی از کشور های اروپایی 
اســت که به تهدیــدات امنیتی واقعی 

واکنش نشان می دهد.
واقعیت آن اســت که در تفســیر نیات 
روســیه در قبال همســایگان آن کشور 
باید در نظر داشــت که دولت های عضو 
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق یا عضو 
پیمان ورشو تحت سلطه روسیه زندگی 
می کردنــد و تمایل آن کشــور ها برای 
عضویت در ناتو و ناامیدی شان در صورت 
عدم پذیرش عضویت به دلیل رسیدن به 
این درک بود که روســیه بدون توجه به 
اقدامات غرب بار دیگر به دنبال تســلط 
بر آنان پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر 

شوروی خواهد بود.
مشکل دیگر در مورد منتقدان گسترش 
قلمروی ناتو آن اســت که این طیف این 
فــرض را پذیرفتــه اند کــه قدرت های 
بزرگ باید حوزه نفوذ داشته باشند. این 
ایــده ای قرن نوزدهمی اســت و متعلق 
به زمانی اســت که ایاالت متحده تحت 
عنــوان دکترین مونرو آن را پذیرفت. با 
این وجود، این ذهنیت در قرن بیســتم 
بــا ظهور مفاهیمی، چون حاکمیت ملی 

و دموکراسی از بین رفت. 
در هــر صورت هیچ امر "طبیعی" ای در 
مورد کنترل شوروی بر کشور های عضو 

پیمان ورشو سابق وجود نداشت.
آن کشــور ها توســط اتحــاد جماهیر 
شوروی ســابق در سال ۱۹۴۵ میالدی 
فتح شده بودند و توسط دولت های دست 

نشانده شوروی اداره می شدند. 
بــه همین دلیل اســت کــه زمانی از آن 
کشــور ها تحت عنوان "ملت های اسیر" 

یاد می شــد. این کشور ها همگی دیوانه 
وار بــه دنبــال ورود به ناتــو بودند، زیرا 
 می دیدند که زمان ممکن اســت تغییر 

کند.
آنــان مهره هــای یک صفحه شــطرنج 
جهانی نبودند که واشــنگتن و مســکو 
بتوانند با یکدیگر مبادله کنند. ورود آنان 
به اتحاد غربی به ســادگی باعث احیای 
اســتقاللی شــد که آن کشور ها پیش از 
 ســال ۱۹۴۵ میــالدی از آن برخوردار 

بودند.
این بدان معنا نیست که ناتو می توانست 
یا می بایســت بــی رویه قلمروی خود را 
گسترش می داد. ناتو اساسا یک معاهده 
امنیتی اســت که بر اساس تضمین ماده 
پنجم آن بنا نهاده شــده اســت مبنی بر 
آن کــه حمله بــه یک عضو ناتو به مثابه 
 حملــه به همه اعضای آن پیمان قلمداد 

می شود.
کشور هایی که واقعا نمی توان توسط ناتو 
از آنــان دفــاع به عمل آورد باید با موانع 
زیــادی برای ورود بــه آن پیمان مواجه 
شــوند. این یک موضوع اصولی نیســت 
بلکه یکی از مســائل مرتبط با جغرافیای 
فیزیکی و لجســتیک نظامی اســت. به 
همین دلیل اســت که من با پیشــنهاد 
عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو در 
زمان اعالمیه بخارســت در سال ۲۰۰۸ 
میالدی مخالف بودم چرا که در صورتی 
که این کشــور ها بــا حمله ای مصمم از 
ســوی روسیه مواجه شوند هیچ راه واقع 
بینانــه ای برای اجرای تعهد ماده پنجم 

وجود ندارد.
البته چنین درکی از ناتو مشکل خاصی 
را بــرای کشــور های بالتیــک از جمله 
اســتونی، لتونی و لیتوانی ایجاد می کند. 
پژوهش هایی از جملــه مطالعه ای تازه 
توســط اندیشکده "َرند" نشان می دهد 

که ناتو نمی تواند از آن کشــور ها در برابر 
تهاجم روســیه دفاع کنــد و با معیاری 
که من مطرح کردم این کشــور ها نباید 
در ســال ۲۰۰۴ میالدی به عضویت ناتو 

پذیرفته می شدند.
بــا توجــه به این که همه آن کشــور ها 
دموکراســی های پــر جنب و جوشــی 
بــا مشــکالت اندکــی از نظر فســاد و 
حکمرانی مواجه هســتند در برابر سایر 
اعضــای ناتو یعنی کشــور هایی مانند 
رومانی و بلغارســتان قرار گرفته اند که 
در وضعیــت متفاوتی به ســر می برند. 
تنهــا می توانم بگویم که این خبر خوبی 
اســت که آن کشــور ها در حال حاضر 
 درون ناتــو و نــه در حال خــروج از آن

هستند.
وضعیــت فعلــی این کشــور ها قدری 
شــبیه شــرایط برلین غربــی در طول 
جنگ ســرد است: یک پاسگاه غیرقابل 
دفاع که ناتو با اســتقرار نیرو های تریپ 
وایــر در آنجــا از آنان محافظت می کند. 
)نیرو های تریپ وایر نیرو هایی هســتند 
کــه هرچند از نظر تعداد و شــاید حتی 
توانایــی نظامــی از نیرو های رقیب وزن 
کم تری دارند، اما صرِف حضورشــان در 
خاک کشــوِر متحد همزمان یک "پیام" 
)یا نشــانه ای از اتحاد( و هم یک ارزش 
استراتژیک مهم در حوزه بازدارندگی را 
در خود جای داده است(. این دقیقا همان 
 کاری است که امروز باید با بالتیک انجام

 دهیم.
البتــه من امروز نمی توانــم اثبات کنم 
که تجاوز کنونی روســیه بدون توجه به 
گســترش قلمروی ناتــو رخ داده با این 
وجود، نمی توانم این استدالل منتقدان 
گسترش قلمروی ناتو را نیز بپذیرم مبنی 
بــر آن اگر ناتو قلمــروی خود و فعالیت 
هایش را گســترش نداده بــود امروز با 
روســیه ای لیبرال تــر و غیر تهاجمی تر 
مواجه بودیم. آن چه تاریخ به ما نشــان 
می دهــد خالف اســتدالل این طیف را 

اثبات می کند.
داســتان زندگــی و ســخنان پوتین به 
وضوح نشــان می دهد که او همیشــه بر 
ایــن باور بوده کــه تمام اتفاقات از زمان 
فروپاشی دیوار برلین به این سو فجایعی 
بزرگ برای روسیه بوده اند. خواسته های 
مســکو از ناتو که در چند هفته گذشــته 
مطرح شــد هدف او را مبنی بر معکوس 
 کردن کل نتیجه پایان جنگ سرد روشن 

می سازد.
اگر واشــنگتن، برلین و لندن از توصیه 
"مایک ماندلبام" پیروی می کردند و در 
برابر درخواســت های کشور های اروپای 
شــرقی برای پیوســتن به ناتو مقاومت 
می کردنــد نیرو هــای نظامی روســیه 
امروز به جای اوکراین پشت دروازه های 
لهســتان و کشــور های بالتیک مستقر 

شده بودند.

خبر ویژه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیسیون تا هفته آتی الیحه بودجه ۱۴۰۱ را جمع بندی خواهد کرد 
و از اول اسفند بحث بودجه در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حجت االســالم ســید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره نگرانی های به 
وجود آمده درباره برگزاری  جلســات کمیســیون تلفیق با توجه به محدودیت های اخیر کرونایی، اظهار کرد: 
جلســات کمیســیون تلفیق بودجه همچنان ادامه دارد و فقط نمایندگانی که به ویروس کووید ۱۹ مبتال 

شده اند در جلسات شرکت نخواهند کرد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق تعطیل نشده است، گفت: 
کمیســیون تلفیق تا هفته آتی الیحه بودجه ۱۴۰۱ را جمع بندی خواهد کرد و از اول اســفند نیز بودجه در 

جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس فراکسیون انقالب اسالمی مجلس در بخش دیگری از این گفت وگو درباره جلسات و فعالیت های 
این فراکسیون تصریح کرد: فراکسیون انقالب اسالمی مجلس، فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم است که 
جلساتش به صورت ماهانه درمورد موضوعات مهم کشور برگزار می شود، عالوه بر این، موضوعات حساسی 

که صرفا در مجلس نیاز به تصمیم گیری دارد مورد بحث و گفت وگوی اعضای فراکسیون قرار می گیرد.
میرتاج الدینی در پایان خاطرنشــان کرد: شــورای مرکزی فراکســیون انقالب اســالمی ۶۰ نفر و مجمع 
 عمومــی آن نیــز حــدود ۲۲۰ نفر اســت که با این تعداد، جلســاتی مانند رأی اعتمادها در دســتورکار قرار

 می گیرد.

کرد؟ کرونا در مجلس، تصویب بودجه را مختل  شیوع 

اعتراض انجمن صنفی مدیران 
رسانه به قانون جدید مالیات

انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیه ای، 
اعتــراض خود را بــه قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده، مبنی بر مشمول  مالیات شدن 
تبلیغات و آگهی ها در روزنامه ها و نشــریات 
) کاغذی و الکترونیکی( بیان داشته و مراتب را 
برای بررسی، رسیدگی و اصالح قانون مذکور، 
 به ریاســت مجلس شــورای اسالمی اعالم 

می دارد.
قای دکتر قالیباف جناب آ

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
با ســالم و تحیات

بــا عنایــت به بنــد دوم اصــل دوم قانون 
ایــران،  اســالمی  جمهــوری  اساســی 
مطبوعــات و خبرگزاری ها ســهم موثری 
پیشــبرد  و  اطالع رســانی  توســعه   در 
کشــور کالن  راهبردهــای  و   اهــداف 

 دارند.
 همان گونــه که اســتحضار داریــد، قانون 
جدیــد مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم 
خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به 
اجرا درآمده اســت. به اســتناد جزء )۳( بند 
)ب( مــاده  )۹( ایــن قانون "تبلیغات کاالها 
و خدمــات داخلی روزنامه ها و نشــریات" 
مشــمول ۹ درصد مالیــات بر ارزش افزوده 

شده است. 
باتوجــه به ابهامات موجود در تفســیر مفاد 
این ماده  قانونی، خواهشــمند است دستور 
فرمایید مشــکالت رســانه ها در موارد زیر 
بررســی شده و مســاعدت الزم درخصوص 

رفع این مشکالت، انجام شود.
۱- انــواع آگهی های دولتــی مانند مزایده، 
مناقصه، ابالغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، 
اخطــار، ثبتــی و... جزء تبلیغــات کاالها و 
خدمات داخلی محسوب نمی شود  و توسط 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در اختیار 
نشــریات قرار می گیرد. شایان ذکر است که 
وجه این گونه آگهی ها توســط دستگاه ها و 
شــرکت های دولتی پرداخت می شود و اخذ 
مالیــات از آن، بــه منزله  پرداخت مالیات از 

دولت به دولت است.
۲- رپرتــاژ، تولید محتــوا و گزارش خبری 
سفارشــی شــرکت ها و موسسات دولتی و 
خصوصی، آگهی تبلیغاتی کاالها و خدمات 

لوکس محسوب نمی شود. 
۳- با توجه به این که نشریات الکترونیکی هم 
جــزء معافیــت بند الف و ب ماده  )۹( قانون 
مورد اشــاره هستند و همچنین جزء ۳ بند 
)ب( این ماده  قانونی خدمات زینک، چاپ و 
انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، 
نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول 
معافیت قرار داده اســت، نگهداری ســرور و 
خدمات هاســت، از خدمات نشــر محسوب 

شود.
۴- بــا عنایــت به جــزء )۳( بند )ب( ماده  
۹ قانــون مورد اشــاره، خدمات انتشــار 
روزنامــه، اعــم از کاغــذی و الکترونیکی، 
نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول 
معافیت اســت. لذا فعالیت نمایندگی ها و 
سرپرستی رسانه های سراسری ارائه کننده  
 ایــن خدمــات نیــز مشــمول معافیت 

خواهد بود.
۵- اقتصــاد نحیــف رســانه ها از یک ســو 
و شــرایط اقتصــادی بســیار بــد حاکم بر 
مجموعه  رســانه های کشور از سوی دیگر، 
به هیچ عنوان پاســخگوی تالش و توانایی 
اهالی رسانه نیست. اما هیچ یک از مشکالت 
اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که 
روزنامه نگاران یا مدیران رســانه، از رسالت 

خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر ســال مشــکالت اقتصادی حاکم بر 
ایــن بخش، ســفره  درآمد آنها را کوچک و 
کوچکتر کرده اســت. در چنین شــرایطی، 
دولــت و مجلس قبل، بــا تصویب جزء )۳( 
بنــد )ب( مــاده  ۹ قانــون مالیات بر ارزش 
افــزوده، هزینه  ۹ درصدی را بابت تبلیغات 
و خدمــات داخلــی - که عموما باید از طرف 
دوم دریافــت شــود، امــا به طــور معمول 
صاحبــان کاالهــا و خدمــات هزینه  اصلی 
تبلیغاتشــان را هم چند ماه پس از چاپ و 
انتشار آگهی واریز می کنند - این ۹ درصد 
 هزینه  اضافه، عمال بر دوش مدیران رسانه ها 

می افتد.
۷- اجرای شتابزد ه  این قانون در اواخر سال 
مالی )۱۳ دی ماه ۱۴۰۰( کار را برای اجرای 
این امر مشکل تر کرده است. با توجه به اینکه 
مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان 
هشتگانه  ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای 
نمی گرفته انــد، اجــرای آن عمال در دو ماه و 
چنــد روز باقی مانده  این ســال، غیر ممکن 
است و پیشنهاد می شود که در قانون بودجه  
ســال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءاهلل 
با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی، بخش آخر جزء ۳ بند 
 ب ماده  ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصالح

 شود.
انجمن صنفی کارفرمایی 
مدیران رسانه

قالیباف اعالم کرد؛

آمادگی مجلس برای اصالح قانون 
ج از نوبت به کارگیری سالح خار

رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: مجلس آماده 
است تا قانون به کارگیری سالح را خارج از نوبت اصالح 

کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با انتشار 
مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: شهادت 
مظلومانه مأمور وظیفه شناس شهید علی اکبر رنجبر  در 
درگیری با اراذل و اوباش دردناک و جانکاه است؛ امنیت 
جامعه و آســایش مردم جز با فراهم کردن زمینه های 

اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تأمین نخواهد شد.
 رئیس مجلس تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح و 
نیروی انتظامی در اسرع وقت اصالحات مورد نیاز »قانون 
استفاده از سالح« برای مأمورین شجاع و جان برکف ناجا 
را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی 

و تصویب قرار گیرد.

 حمایت »پکن« از موضع »مسکو« 
در قبال آمریکا و ناتو

وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای اعالم کرد که پکن 
موضع مســکو درباره تضمین های امنیتی خواسته شده 

از آمریکا و ناتو حمایت به عمل می آورد.
پس از دیدار »وانگ ئی« وزیر خارجه چین با »سرگئی 
الوروف« همتای روسی خود در شهر پکن، وزارت خارجه 

چین بیانیه ای را در این زمینه صادر کرد.
بر اساس این گزارش، در بیانیه وزارت خارجه چین آمده 
اســت: پکن موضع مسکو در مورد تضمین های امنیتی 
خواسته شده از آمریکا و ناتو را درک کرده و از آن حمایت 

می کند.
در ادامه بیانیه مذکور تأکید شــده است: وزرای خارجه 
چین و روسیه مواضع خود را در مورد مسائل منطقه ای 
مشترک مانند اوکراین، افغانستان و وضعیت شبه جزیره 

ُکره هماهنگ کردند.

 تکذیب نامه 200 صفحه ای منتسب 
به جلیلی توسط عضو دفتر وی

یکی از اعضای دفتر ســعید جلیلی نامه ۲۰۰ صفحه ای 
منتســب به عضو شورای عالی امنیت ملی را »خیالی« 
خواند و با تعبیر »خبرســازی های ســازمان یافته« آن 

را تکذیب کرد.
عباس رنجبر با طعنه به انتشار خبرهایی از جزئیات نامه 
منتسب به جلیلی، اصل نامه را »خیالی« خواند و با تعبیر 
»خبرسازی های سازمان یافته« تلویحا آن را تکذیب کرد.
رنجبر در رشــته توئیتی دیگر با عنوان »ســه فریم از 
واقعیــت!« از »یک گزارش دقیق و مفصل ۱۳۶ صفحه 
ای« خبر داده که کارگروه سیاست خارجی دولت سایه 
در مرداد ۱۴۰۰ و برای ثبت در تاریخ سیاســی کشــور، 

آن را تهیه کرده بود.
بــه گفته رنجبر این گــزارش به ارزیابی آخرین گزارش 
ظریــف بــه مجلس درباره برجام پرداخته و به شــکلی 

مستند، تمام ادعاهای خالف واقع وی را رد می کرد.
در توییت عضو دفتر سعید جلیلی آمده است : طبق تبصره 
۱ ماده ۹ »قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری 
اسالمی ایران در اجرای  برجام« )مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴(، 
وزیــر امــور خارجه موظف بوده روند اجرای توافقنامه را 
هر ســه ماه یک بار به مجلس گزارش دهد؛ اما گزارش 
آخر ظریف دامنه موضوعات مختلف و گســترده تری را 

دربر داشته است.
وی می افزایــد : محمدجــواد  ظریــف در نامه شــماره 
۶۴۲۸۶۲۷ مــورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰، »بیســت و دومین 
)و آخرین( گزارش ســه ماهه اجرای برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام(« را تقدیم کمیســیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی کرد.
عضــو دفتــر جلیلی، در پایان، ضمن ناشــیانه خواندن 
خبرسازی های سازمان یافته اخیر، وعده داده که »خبر 
واقعی در راه است. اخیرا در فضای مجازی خبری منتشر 
شد مبنی بر این که سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان در نامه ای ۲۰۰ صفحه ای به مقامات عالی 
نظام از روند مذاکرات انتقاد و در خالل آن پیشنهاداتی را  

در موضوع مذاکره با آمریکا طرح کرده است.
وال استریت ژورنال:

 شانس حصول توافق در وین باال 
رفته است

یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات غربی به افزایش 
احتمال حصول توافق میان ایران و قدرت های جهانی 
اشــاره کرد.  الرنس نورمن، خبرنگار وال اســتریت 
ژورنــال روز  پنج شــنبه در توییتی نوشــت: مقامات 
ایرانــی، آمریکایــی و اروپایی می گویند که شــانس 
حصول توافق باال رفته اســت. حفره های مهمی هنوز 
باقی اســت. اما تمرکز مذاکــرات بر روی تصمیمات 
کلیدی، اصلی و نهایی گذاشــته شــده است. انتظار 
می رود که مذاکره کنندگان اصلی جمعه یا شــنبه به 
وین بازگردند. دور هشتم مذاکرات میان ایران و ۴+۱ 
هفته گذشته، با بازگشت هیئت ها به پایتخت ها برای 

رایزنی های بیشتر با وقفه چند روزه روبرو شد.
مذاکرات وین همان گونه که مقامات رســمی کشور 
اعالم کرده اند، گرچه در مســیری ســازنده در حال 
پیشــرفت اســت اما هنوز به توافقی منجر نشــده و 
اختالفــات جدی در مورد اصلی ترین مســائل مورد 

اختالف طرفین همچنان باقی است.

سوژه روز



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 16 بهمن 1400  شماره پیاپی 32036 رجب 1443   5 فوریه 2022

3اقتصاد گزارش

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات : 

 نیم میلیون پورت فیبر نوری 
به زودی راه اندازی می شود 

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات برنامه ها و 
اقدامات انجام شــده در حــوزه فضایی، دولت 
الکترونیک، شــبکه ملــی اطالعات و کودکان 

و نوجوانان در فضای مجازی را تشریح کرد.
عیســی زارع پور با اشــاره به تدوین و تصویب 
برنامه یک ساله و تدوین برنامه ۱۰ ساله فناوری 
فضایی در کشور، گفت: سال آینده سال تثبیت 
فناوری ارســال ماهواره به الیه لئو و قراردادن 
ماهواره های بومی در مدارات تا ۵۰۰ کیلومتری 

زمین است.
وی توســعه کاربرد های فناوری فضایی را یکی 
دیگر از برنامه های این حوزه عنوان کرد و افزود: 
در تعامل با دیگر بخش ها از فناوری های فضایی 
می توانیم استفاده کنیم؛ همین طور که در روز 
گذشــته به مناســبت روز فناوری فضایی از ۴ 
سامانه جدید برای ارتقای کارآمدی بخش های 

مختلف رونمایی شد.
زارع پور با اشاره به اهمیت دستیابی به مدارات 
زمین آهنگ یا همان الیه ژئو و دســتور رییس 
جمهور برای شتاب بخشی به برنامه دستیابی به 
فناوری پرتاب ماهواره به این الیه، گفت: برنامه 
دستیابی به الیه ژئو در دست بازنگری است و در 
جلسه آتی شورای عالی فضایی ارائه خواهد شد.
وی به برنامه های دولت ســیزدهم برای توسعه 
بخش فضایی اشــاره کرد و به فعاالن این حوزه 
نوید داد: با پروژه هایی که در این حوزه طراحی و 
اجرا می شود متخصصان و عالقمندان این حوزه 
می توانند به این چرخه برگردند و نقش آفرینی 

کنند.
وزیر ارتباطات درباره مصوبات شــورای اجرایی 
فناوری اطالعات نیز گفت: در جلسه روز گذشته 
این شــورا مقرر شــد مصوبه اجرا نشده دولت 
الکترونیک به ســرعت در یک بازه زمانی کوتاه 
اجرا شــود و ما از دولت الکترونیکی به ســمت 

دولت هوشمند حرکت کنیم.
وی افزود: در دولت هوشــمند مبتنی بر داده ها 
تصمیم گیری هوشــمند انجام خواهد شــد و 
حکمرانی در بسیاری از حوزه ها مبتنی بر داده 

خواهد بود.
زارع پور یکی دیگر از مصوبات جلســه شــورای 
اجرایــی فناوری اطالعــات را راه اندازی پنجره 
خدمــات الکترونیکی دســتگاه ها عنوان کرد و 
گفــت: ما هم در وزارت ارتباطات موظف به راه 
انــدازی پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند 
شدیم و مزیت آن این است که با یک بار احراز 
هویت امکان دسترسی به تمام خدمات دولتی 
ایجاد می شود و در اردیبهشت ماه سال آینده فاز 

نخست این پروژه را راه اندازی میکنیم.
وی یکــی دیگر از مصوبات را بازنگری و تعیین 
نوع و تعداد خدمات هر دستگاه توسط سازمان 
امور اســتخدامی عنوان کرد و افزود: این کار با 
همکاری مشــترک وزارت ارتباطات و سازمان 
امور اســتخدامی انجام می شــود و این مساله 

نیازمند همکاری همه دستگاه ها است.
زارع پور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره 
طراحی ۳۰۰ پروژه کوچک و بزرگ برای توسعه 
شــبکه ملی اطالعات، گفت: از ۵۳ تکلیفی که 
شــورای عالی فضایی در شــهریور سال ۹۹ در 
حوزه شــبکه ملی اطالعات مصوب کرد حدود 
۴۰ تکلیف با وزارت ارتباطات است که این ۳۰۰ 
پروژه در مسیر انجام همین تکالیف طراحی شده 
اســت.وی به برنامه راه اندازی شبکه پرسرعت 
فیبرنوری نیز اشــاره ای کرد و افزود: به زودی 
این طرح کلید خواهد خورد و نیم میلیون پورت 
از ۲۰ میلیون پورت برنامه ریزی شــده به بهره 
برداری می رسد. البته این پروژه یک برنامه ۱۰ 
ساله نیاز دارد که ما تالش می کنیم در ۴ سال 
و در ایــن دولــت انجام شــود.وزیر ارتباطات با 
تصریح بر اینکه راه اندازی شبکه ملی اطالعات به 
هیچ عنوان به معنی قطع شبکه جهانی اینترنت 
نیست افزود: شبکه ملی اطالعات دو بال اصلی 
دارد که یک بال آن شبکه ای پرسرعت، امن و با 
کیفیت در سراسر کشور است که موجب بهبود 
ارتباطات بین المللی نیز میشــود و بال دوم آن 
ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به هموطنان بر 
روی این شــبکه پرسرعت است.وزیر ارتباطات 
درباره حقوق کاربران در فضای مجازی با اشاره 
بــه الیحه ای که در وزارت ارتباطات دولت قبل 
تهیه و به دولت ارائه شده، تصریح کرد: فرآیند 
بررسی این الیحه طوالنی شده است و اخیرا با 
تصویب دولت کمیسیونی برای هوشمند سازی 
و تحول دیجیتال در کنار بقیه کمیســیون های 
تخصصی دولت تشــکیل شــده که با ســرعت 
بیشــتری زیرساخت های حقوقی و قانونی الزم 
در این حوزه پیشــنهاد و بررســی شود.وی به 
راه انــدازی کارگروهی برای مراقبت کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی در دولت ســیزدهم 
اشاره کرد و افزود: امکاناتی برای والدین طراحی 
شده که امکان مراقبت از فرزندان خود در فضای 
مجازی را داشــته باشند که هفته آینده معرفی 

خواهند شد.
زارع پور تصریح کرد: یکی از این امکانات امکان 
تبدیل ســیمکارت معمولی به سیم کارت ویژه 
کودک اســت که با اســتفاده از آن نگرانی ها از 
دسترســی کودکان به محتوا های نامناســب 

برطرف خواهد شد.

گزارش

خبر عجیب نماینده مجلس

 واردات خودرو قطعی شد
 عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت 
خودرو جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع شده گفت: دولت راهی جز 
تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه 
یکی از راه های جبران وضعیت کسری بودجه 
دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شــده از 

واردات خودرو خارجی است.
اردشــیر مطهــری نماینده مردم گرمســار و 
آرادان در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
افت کیفی تولیدات خودروســازان داخلی در 
سال های گذشته به بی توجهی خودرو سازان 
به اعتراضات مردم و خسارت های جانی و مالی 
وارده به آنها اشــاره و بیــان کرد: رهبر معظم 
انقالب اســالمی در دیدار اخیر خود با جمعی 
از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی با این جمله 
که »کیفیت خودروهای داخلی خوب نیســت 
و حق با مردم اســت« اعتــراض های مردم را 
مورد تائید قرار دادند که الزم اســت مسئوالن 
صنعت خودرو در همه ســال های گذشــته در 
مقابــل خداوند متعــال، وجدان خود، قانون و 

مردم پاسخگو باشند.
وی با اشــاره به افزایش قیمت خودرو پس از 
خروج آمریکا از برجام و بســته شــدن مســیر 
واردات خودرو و معامله خودروهای خارجی با 
قیمت نجومی گفت: اکنون که واردات خودرو 
ممنوع اســت، از طریق کانال های غیر رسمی 
خــودروی خارجی با چندین برابر قیمت وارد 
می شــود؛ به طوری که قیمت آن برای مصرف 

کننده چند برابر قیمت واقعی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب طرح 
آزادســازی مشروط واردات خودرو خارجی را 
اقدامــی در جهت برون رفــت از این وضعیت 
قلمداد کرد و گفت: مجلس شــورای اســالمی 
طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو خارجی 
را به تصویب رساند که بازار خودروهای داخلی و 
خارجی بدان واکنش مثبت نشان داد و قیمت ها 
ریزش نســبتا خوبی را تجربه کردند. در بازار 
خودروهای داخلی قیمت ها بین ۲ تا ۷ میلیون 
و در بازار خودروهای خارجی قیمت ها گاهی تا 
۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، اما با مخالفت 
شــورای نگهبان با این طرح این روند کاهشی 

ادامه نیافت.
مطهــری از کاهــش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت 
خودرو در صورت آزادسازی خودرو سخن گفت 
و افزود: به طور قطع تاثیر آزادســازی واردات 
خــودرو بر بازار تنها بــر خودروهای خارجی 
نخواهــد بــود. چنانچه در ســال ۹۷ با اجرای 
ممنوعیــت واردات خودرو قیمت خودروهای 
داخلی همپای خودروهای خارجی تغییر کرد 
در شرایط کنونی هم این مساله صادق است.

وی بــا اشــاره به تصویــب واردات خودرو در 
کمیســیون مجلس از واردات ماشــین آالت 
ســنگین معادن و راهســازی، تریلی، کامیون 
و اتوبــوس در ســال آینده خبــر داد و اظهار 
کرد: براســاس این مصوبه، با واردات ۵۰ هزار 
دستگاه خودرو سواری نیز موافقت شده و طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو نیز جهت بررســی 
بیشــتر بــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

ارجاع شد.
با واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری 

نیز موافقت شده است
نماینــده مردم گرمســار و آرادان در مجلس 
یازدهم افزود: دولت راهی جز تصویب این طرح 
نخواهد داشــت، ضمــن اینکه یکی از راه های 
جبران وضعیت کســری بودجه دولت، عوارض 
و حقوق گمرکی اخذ شــده از واردات خودرو 

خارجی است.
مطهــری اجرای سیاســت کنترل و نظارت بر 
واردات خــودرو را در هدایــت بازار خودرو به 
ســمت قیمت های منطقی، ایجاد بازار رقابتی، 
روی آوردن خودروســازان به سمت روش های 
نوین جهت کاهش هزینه های تولیدی، کاهش 
زیان انباشته خودرو سازان و قیمت خودروهای 

داخلی موثر دانست.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی بر بازار خــودروی ایران تاثیر 
مــی گذارد یا خیــر؟ گفت: از آنجایی که فقط 
همان ابتدای اجرای ارز دولتی خودروسازان ارز 
دولتی دریافت کردند و بعد از آن این تخصیص 
ارز به خودروسازان حذف شد، نباید حذف ارز 
دولتی از اقتصاد کشــور تاثیری بر بازار خودرو 
بگذارد، زیرا خودروســازان و قطعه ســازان ارز 

۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی کنند.
نماینــده مــردم گرمســار و آرادان با ذکر این 
موضــوع که بخش خودروســازی کشــور با 
بخش هایــی از اقتصاد که دارای اشــتغال باال 
هستند بیشتر از بخش هایی که دارای اشتغال 
پاییــن هســتند، ارتباط دارد، گفت: مســلما 
افزایــش واردات خــودرو و یــا کاهش موانع 
واردات، کاهش فرصت های شــغلی در بخش 
خودرو )به صورت مستقیم( و بخش های دیگر 

را به همراه دارد.

ایرادات یک طرح

بیم و امید درج قیمت تولید روی کاال
 عــدم درج قیمــت واقعی روی کاال و باال 
بــودن غیرمنطقی نرخ اغلب محصوالت 
موضوع دور از ذهنی نیســت و گشــت و 
گذاری در بازار صحت این گذاره را نشان 
می دهــد؛ وضعیــت قیمت ها به ویژه در 
فروشــگاه ها این گمان را قوت می بخشد 
کــه اکثر آنها قیمت هایی هســتند که با 
توافــق واحدهای تولیدی، واســطه ها و 

فروشگاه درج شده اند.
از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه کاالها 
در شهرهای مختلف تولید می شوند و یک 
کارخانه به شــهر عرضه کننده نزدیک و 
به شــهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون 
تولیدکننــده باید با یــک قیمت واحد، 
کاالی خود را در شهرهای مختلف عرضه 
می کــرد، بنابراین تولیدکننده از آنجا که 
نمی داند محصول تولیدی در کدام شهر 
توزیع می شود، ناچار است طوالنی ترین 
مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد 
تا کاال به دســت مصرف کننده برسد که 
همین مساله گرانی کاالها را در پی دارد.

ج قیمت  ح در ایرادات طر
تولیدکننده روی کاالها

مزایای درج قیمت تولیدکننده روی کاال 
قابل انکار نیســت اما با توجه به وضعیت 
فعلی بازار و تولید کشور، احتمال افزایش 
غیرمنطقی قیمت در سطح خرده فروشی 
و یا حساب سازی تولیدکننده برای درج 

قیمت غیرواقعی وجود دارد.
اگرچــه محمدصادق مفتــح قائم مقام 
وزیــر صمت در امور بازرگانی در این مور 
گفته اســت که »یــک معیار برای مردم 
ارائه داده ایم که اگر قیمت تولیدکننده با 
قیمتی که در واحد صنفی انجام می شود، 
در کاالهای پُر مصرف بیش از ۳۰ درصد 
و کاالهای کند گردش بیش از ۲۰ درصد 
بود، گران فروشی رخ داده است؛ بنابراین 
کشــف گران فروشی برای مصرف کننده 
نهایی آســان شــده است مضافاً بر اینکه 
برآورد ما این اســت کــه با موضوع درج 
قیمــت تولیدکننده، رقابت در الیه های 
توزیع و فروش به شدت زیاد شده است.« 
اما نکته این است که بدون نظارت دقیق 
نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

لزوم تشــکیل هیــأت ناظر برای 
بررسی قیمت های تولیدکننده

در این رابطه جالل الدین محمد شکریه 
نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: وقتی 
ظاهــر این طرح را نگاه می کنید به ظاهر 
متبادر می شــود کــه می تواند عملکرد 
خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است 
کــه این طرح زمانــی می تواند مثمرثمر 
باشد که ثبات نرخ ارز را حداقل برای یک 

سال داشته باشیم زیرا در حال حاضر به 
دلیل نوسانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت 

کاالها را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: از سویی دیگر سازمان حمایت 
بایــد به جــد کارخانجات را کنترل کند. 
وقتــی درج قیمــت تولیدکننده الزامی 
شــد شاهد افزایش قیمت درب کارخانه 
برخی از محصوالت بودیم؛ در واقع پیش 
از اجرای این طرح، قیمت مصرف کننده 
آن کاال در بــازار پاییــن بــود اما پس از 
اجرا، تولیدکننده عمداً قیمت را باال برد. 
کارخانجــات تولیدی باید تحت نظارت 
قــرار گیرند تا قیمت هــای دلخواه خود 
را درج نکنند.کارخانجــات تولیدی باید 
تحــت نظارت قــرار گیرند تا قیمت های 
دلخواه خود را درج نکنند.نایب رئیس اتاق 
اصناف ایران با بیان اینکه در حال حاضر به 
نظر نمی رســد که سازمان حمایت فیلتر 
خاصــی در مورد قیمت گذاری داشــته 
باشد، تصریح کرد: زمانی می توان قیمت 
را در اختیــار کارخانه قرار داد که عرضه 
و تقاضا یک طبقه تعریف شــده داشــته 
باشد و کارخانجات در رقابت با هم باشند 
و سرانه تولید باال رود و قیمت پایین بیاید؛ 
در اینجا کارخانجات می توانند آزادانه در 
رقابت با هم قیمت گذاری کنند. اقتصاد 
فعلی ایران با تحریم و محدودیت مواجه 
است و مشکالت زیادی به ویژه در بخش 
قدرت خرید مردم داریم؛ بنابراین سازمان 
حمایــت باید اقدام به فیلترگذاری کرده 
و نظارت دقیقــی بر قیمت تولیدکننده 

داشته باشد.
شــکریه با بیان اینکه تولیدکننده باید به 
همه تقاضای عمده فروشی پاسخ برابری 
بدهد، اظهار کرد: وزارت صمت می گوید 

نباید واسطه گری وجود داشته باشد اما آیا 
کارخانجــات به همه عمده فروش ها کاال 
تحویل می دهند؟ قطعاً این طوری نیست 
و تضمینی هم وجود ندارد. از این رو باید 

به صورت زیربنایی مساله حل شود.
مصرف کننده چگونه گرانفروشی را 

تشخیص دهد؟
همچنین قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی استان تهران گفت: 
با توجه به عدم شــفاف ســازی دقیق و 
نامتوازن بودن هزینه ها، نحوه محاســبه 
هزینــه حمل و نقل، کرایــه، انبارداری 
و هزینه هــای جانبی در کشــور ما جای 
بحث دارد. کاسب می تواند بگوید هزینه 
انبارداری و کرایه من ایکس تومان شده 
پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف 
کننــده اعمال می کنم.وی تاکید کرد: به 
عنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننده یک 
کاالیی ۸ هزار تومان درج شــده باشــد و 
فروشــنده این کاال را با قیمت ۱۰ هزار و 
۴۰۰ تومان بفروشــد؛ مصرف کننده چه 
ایــرادی می تواند بــه این قیمت بگیرد؟ 
مردم چگونه می خواهند محاســبه کنند 
که آیا قیمت فروشــنده منصفانه است یا 
خیر؟مردم چگونه می خواهند محاســبه 
کننــد که آیا قیمت فروشــنده منصفانه 
اســت یا خیر؟ کاســب می تواند هزاران 
دلیــل بــرای قیمت فروشــنده بیاورد، 
مصرف کننده چگونه قرار اســت متوجه 
شــود که افزایش قیمت اعمال شــده، 

منطقی است؟
حســنی گفت: از ســویی دیگر فروشگاه 
برای جذب مشــتری بیکار نمی نشیند؛ 
بنابراین ممکن اســت تابلوهای تخفیف 
از فروشــگاه ها برداشته شود اما تابلوهای 

»جایزه« جایگزین خواهد شــد. در واقع 
فروشــگاه دیگر اعالم نمی کند که ایکس 
درصد تخفیف اعمــال کرده بلکه کلمه 

تخفیف تبدیل به کلمه جایزه می شود.
باید مغازه دار در مورد نحوه محاسبه 

قیمت مصرف کننده آموزش ببیند
از سویی دیگر وزارت صمت تاکید کرده 
که به دنبال حذف واسطه های غیرضرور 
و جلوگیری از تبانی تولیدکننده و عرضه 
کننده به ویژه فروشگاه هاست، اما اعالم 
نکــرده که واحدهای کوچک چگونه قرار 
است در رقابت با فروشگاه ها ادامه حیات 

دهند.
در این رابطه علی نقیب رئیس کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اظهار 
کرد: بخشــنامه درج قیمت تولیدکننده 
روی کاال، کارشناســی شــده نیســت و 
نمی توانــد همــه جوانب را بســنجد و 
پاســخگوی کلیه مشکالتی که ناشی از 

قیمت گذاری است، باشد.
وی افــزود: نکتــه اول اینکه اجرای این 
قبیل طرح ها نیاز به فرهنگســازی دارد؛ 
وقتی قیمت تولید درج می شود باید مغازه 
دار آموزش الزم جهت فروش به مصرف 
کننده را ببیند و بداند با چه قیمتی کاال 
را بفروشد. در کشور باالی ۲۰۰ هزار مغازه 
وجــود دارد آیــا این مغازه دارها آموزش 
دیده اند که چگونه قیمت مصرف کننده 

را محاسبه کنند؟
نقیب بــا بیان اینکه مصرف کننده فقط 
قیمــت درج شــده روی کاال را میبیند، 
گفت: نکته دوم این اســت که ســازمان 
حمایت ســود برای پخش های سراسری 
۱۰ درصد، منطقه ای ۷ درصد و استانی ۵ 
درصد است و بعد هم ۱۵ درصد مغازه دار 

می تواند سود اعمال کند، در این صورت 
آیــا کاال با قیمت هــای متفاوتی در بازار 
عرضه نمی شــود؟ در واقع اختیار قیمت 
مصرف کننده را به مغازه دار می دهید و 
هر کس با تعابیر خود قیمت را محاســبه 

خواهد کرد.
وی تصریح کرد: وزارت صمت باید وقت 
بیشــتری می گذاشــت و به مغازه داران 
و ســوپرمارکت داران آموزش الزم داده 
می شد؛ همچنینباید در بنرهای متعددی 
در ســطح شــهر جزئیات طرح را اطالع 
رسانی می کردند باید در بنرهای متعددی 
در ســطح شــهر جزئیات طرح را اطالع 
رسانی می کردند که مردم بدانند قیمتی 
که روی کاال درج شده قیمت تولیدکننده 
است و مغازه دار باید سود خود را در زمان 

فروش کاال، محاسبه کند.
شرکت های کوچک توان رقابت با 

شرکت های بزرگ را ندارند
رئیس کمیســیون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانــی تهران اظهار کرد: از ســویی 
دیگر شرکت های بزرگ خودشان پخش 
و حمــل دارند و زنجیره تولید و توزیع را 
در اختیار دارند اما شــرکت های کوچک 
و متوسط این امکانات را ندارند و باید به 
واســطه یک شرکت پخش کاال را توزیع 

کنند.
نقیــب گفــت: بنابراین شــرکت های 
کوچک و متوسط دچار مشکل می شوند 
زیرا باید از بخشــی از ســود خود بگذرند 
تا شــرکت های پخش حاضــر به توزیع 
کاالهایشان باشــند. وزارت صمت باید 
بــرای این موضوع راه حلی پیدا می کرد 
زیرا شــرکت های کوچک توان رقابت با 

شرکت های بزرگ را ندارند.
 فروشنده چگونه خریدار را 

توجیه کند؟
همچنین مســاله دیگــر مربوط به عدم 
تأمیــن زیرســاخت ها و اجرای عجله ای 
طرح می شــود؛ موضوعی که موجب شد 
برخــی از تولیدکنندگان همچون صنف 
لوازم خانگی در ابتدا از اجرای طرح سرباز 
زنند و انتقادات گســترده ای به این طرح 

وارد کنند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان 
لــوازم خانگی تهران در این رابطه گفت: 
متأســفانه سازمان حمایت تنها ظرف ۶ 
روز تولیدکننــدگان را ملــزم به اجرای 
ایــن طرح کرد آن هم در شــرایطی که 
تولیدکننده نیاز به زمان برای اجرای طرح 
داشــت. کارخانه تولیدی نمی تواند یک 
بــاره اقدام به درج قیمت تولید روی کاال 

کند و نیاز به زیرساخت دارد.

متهم ردیف اول گرانی برنج کیست؟

حذف تدریجی برنج از سفره ایرانی ها 
ایرانی ها ســاالنه بیش از سه میلیون تُن برنج مصرف 
می کنند. آماری که به خوبی نشان می دهد برنج قوت 
غالب ایرانیان اســت. گرچه انتظار می رود دولت در 
تامین این نیاز اساسی و تعیین قیمت برنج حساسیت 
بیشتری نشان دهد، اما سازمان حمایت به راحتی توپ 

را در زمین تولیدکنندگان و شالی کوبان می اندازد.
حــال اگر کشــاورزان چنین نفــوذی در بازار دارند، 
جلســات تنظیم بازار چه دستاوردی دارد که وزارت 

صمت به برگزاری منظم آن اصرار می ورزد؟
قیمت برنج در نیمه بهمن 1400

از سوی دیگر، برخی مسئوالن افزایش قیمت برنج را 
شایعه می دانند. اما کافی است به فروشگاه های شهر 
سری بزنیم تا مشخص شود انواع برنج مرغوب ایرانی 
در نیمه بهمن ۱۴۰۰ بین ۷۵ هزار تا ۹۵ هزار تومان 

به دست مصرف کننده نهایی می رسد.
حتی گزارش های رســمی مرکز آمار از رشــد ساالنه 
۶۸ درصــدی قیمت برنج در پایان دی حکایت دارد.

با این حال باالترین نرخ رســمی ثبت شده برای برنج 
ایرانــی در پایان دی ۶۴ هــزار تومان بود. اکنون اما 
ســوداگران تمام توان خود را به کار گرفته اند تا هر 
کیلوگرم برنج را به نرخ ۱۰۰ هزار تومان برســانند.

درباره اینکه دولت مقصر گران شــدن برنج اســت یا 
کشــاورز و کارخانه دار، نظرات متفاوتی وجود دارد. 
اما در نهایت این دولت اســت که باید به این پرســش 

پاسخ دهد که چرا برنج گران شد؟
کارخانه داران متهم ردیف اول گرانی برنج

دبیر انجمن برنج با تائید افزایش قیمت برنج، گفت: 
پایان شــهریور فصل برداشت برنج است. همان زمان 

این محصول از دست کشاورز خارج می شود. در نتیجه 
از ابتدای پاییز تولیدکننده نقشی در تعیین قیمت ها 
ندارد.جمیل علیزاده شــایق عنوان کرد: امروز برخی 
کارخانجات تولیدی وارد حوزه تجارت هم شــده اند. 
اتفاقــا همان ها مدام در مصاحبه ها از افزایش قیمت 

برنج سخن می گویند.
افزایش ۸۰ درصدی قیمت برنج از تولید تا مصرف

او افزود: مشخصا چنین شرایطی منجر به تعارض منافع 
می شــود. امروز قیمت برنج تا به دست مصرف کننده 
برسد نسبت به زمان دریافت از تولیدکننده حدود ۸۰ 
درصد افزایش پیدا می کند.این فعال صنفی در رابطه 
بــا کاهش تولید برنج نیز توضیح داد: وزارت صمت و 
کشــاورزی در علت یابی دچاره اشتباه شده اند. وقتی 
گفته می شود تولید برنج ۲۰ درصد کاهش یافته باید 

مبدا مقایسه مشخص شود.
وی ادامه داد: سال قبل از لحاظ بارش و تامین آب 
استثنا بود و ما ۲۰۰ هزار تُن مازاد تولید داشتیم. اما 
امســال به روال طبیعی تولید بازگشته ایم.به گفته 
علیزاده شــایق تعدادی از بازرگانان عامل افزایش 
قیمــت برنــج هســتند که از غفلــت و بی تفاوتی 
ســازمان های نظارتی نهایت اســتفاده را می برند. 
آن ها با شــایعه پراکنی و رفتاری سوداگرانه موفق 
به باالبردن نرخ این محصول شــده اند.او در پایان 
با اشــاره به ماجرای واردات برنج بی کیفیت هندی 
به جای نفت خاطرنشــان کرد: این موضوع توسط 
وزارت نفــت تکذیب شــد. اما از آن ها می خواهیم 
توضیــح دهند در قبال فروش نفت چه آورده ای از 

هندوستان دارند؟

خبر ویژه

رییــس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با بیــان اینکه به دنبال 
تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبار فروشنده در حوزه 
صادرات هســتیم، گفت: اکنون بالک چین در سامانه جامع تجارت 

پیاده سازی شده است.
 علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: به دنبال این موضوع هستیم که منابع 
صندوق توســعه ملی را به عنوان اعتبار فروشــنده در حوزه صادرات 
وارد کنیم و می خواهیم این موضوع را در هیئت دولت تصویب کنیم.

رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: ساز و کارهای ارزی 

جدید مانند بالک چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور 
کار قرار دادیم، اکنون بالک چین در سامانه جامع تجارت پیاده سازی 
شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می توان 

استفاده کرد.
وی با یادآوری اینکه تمرکز ما روی موضوعات ارزی بوده است، ادامه 
داد: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابالغیه ای که از ستاد 
اقتصادی دولت گرفته ایم تسریع یافته است. همچنین برای تسهیل 
امور صادرکنندگان کاًل واردات در مقابل صادرات برای تمامی کاال ها 

و ردیف ها )به غیر از پتروشیمی، فوالد، سیمان و بعضی واحدهای 
بزرگ( آزاد شده است.

معــاون وزیــر صمت بیان کرد: یکســری گروههای کاالیی را از نیما 
خارج و با گروه هایی که مواد اولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تامین 
می شود، متناظر کردیم تا ارز این نوع کاالها مبادله و رفع تعهد شود.
پیمان پاک همچنین از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادات خود 
را برای طرح در شورای عالی صادرات و قرارگاه دیپلماسی کشاورزی 

و اخذ مصوبات الزم ارائه دهند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت:

بالک چین در سامانه جامع تجارت پیاده سازی شد
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نفت و انرژی 4

بررسی ها نشان داد؛

گاز پرداخت می شود فقط 3 درصد از قیمت واقعی 
قیمت فوب خلیج فارس در هر متر مکعب گاز چهار هزار تومان است. این 
در حالی است که قیمت گاز برای مصرف کننده خانگی در هر مترمکعب 
۱۳۰ تومان محاسبه می شود که به معنای پرداخت فقط سه درصد از 
قیمت واقعی گاز توسط مصرف کنندگان است.ایران باالترین سهم را 
در پرداخت یارانه انرژی در جهان دارد. ایران در سال ۲۰۲۰ میالدی 
حــدود پنج میلیــارد دالر یارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ میلیارد دالر در 
بخش برق و ۱۲.۲ میلیارد دالر در بخش گاز پرداخت کرده است که 
در مجمــوع ۲۹.۵ میلیــارد دالر یارانه به انرژی اختصاص داده اســت.

این در شرایطی است که مجموع یارانه پرداخت شده انرژی در جهان 

عددی حدود ۱۸۱ میلیارد دالر بوده اســت. بنابراین ایران در ســال 
گذشــته ۱۶.۲ درصد از کل یارانه پرداخت شــده به حامل های انرژی 
را به خود اختصاص داده اســت.این در حالی اســت که در سال ۲۰۲۰ 
مقدار یارانه پرداختی انرژی در جهان ۴۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ 
بوده و با رقمی حدود ۱۸۱ میلیارد دالر به پایین ترین ســطح از ســال 
۲۰۰۷ تاکنون رسید و به عبارتی دیگر حدود ۵۰ میلیارد دالر کمتر از 
سال ۲۰۱۹ بوده است.آمارهای آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد 
که در مجموع یارانه پرداخت شــده در بخش برق در جهان در ســال 
گذشــته میالدی، عددی معادل ۵۰ میلیارد دالر بوده اســت که از این 

میزان ۱۲.۵ میلیارد دالر معادل ۲۵ درصد ســهم ایران اســت.مصرف 
برق ایران سالیانه معادل ۹۰ میلیارد کیلو وات ساعت برآورد می شود. 
قیمت محاســبه برای گاز بها حدود ۸۰ تومان در هر کیلو وات ســاعت 
است و این در حالی است که قیمت هر کیلو وات ساعت برق در فوب 
خلیج فارس یک هزار تومان است. با یک حساب ساده مشخص می شود 
که مصرف کنندگان خانگی فقط حدود هشــت درصد از قیمت فوب 
خلیج فارس برق را در کشــور پرداخت می کنند.شــرایط در پرداخت 
یارانه انرژی به گاز بســیار بدتر اســت. مجموع یارانه پرداخت شده به 

بخش گاز در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۵ میلیارد دالر است.

با تعرفه گذاری پلکانی محقق می شود ؛

بهبود اقتصاد انرژی در صنعت برق 

كوتاه از انرژی

بین الملل

چین 4 میلیون بشکه نفت 
از ایران خرید

بــه نظر می رســد با توجــه به تنش 
هــای ژئوپلیتیکــی در خاورمیانه و 
شــرق اروپا قیمــت نفت در بازارهای 
جهانــی همچنان صعودی باشــد. در 
یک مــاه اخیر قیمت نفت ۱۵ درصد 
افزایش یافت و تنش های ژئوپلیتیکی 
در سرتاســر جهان نیــز باال گرفت، با 
این حال اعضای اوپک تنها ۱۶ دقیقه 
زمان الزم داشــتند تا تصمیم بگیرند 
کــه به افزایش تولید خود طبق برنامه 
ریزی های قبلی پایبند باشــند.ظاهراً 
در نشست روز چهارشنبه سران اوپک 
هیچ بحث طوالنی در مورد شکســت 
کشورهای عضو گروه تولیدکننده در 
رسیدن به اهداف خود صورت نگرفت.

این در حالی اســت که این ماه یکی از 
شلوغ ترین ماه ها در عرصه ژئوپلیتیک 
در سال های اخیر بوده است به طوری 
که تنش و جنگ احتمالی بین روسیه 
و اوکرایــن باالگرفته، در قزاقســتان 
ناآرامی هــای کم ســابقه ای بوجود 
آمــده، در مذاکــرات هســته ای بین 
ایران و آمریکا نشانه هایی از پیشرفت 
دیده شــده و تأسیسات اماراتی مورد 
حمله پهپادهــای یمنی قرار گرفت.

اوپک پالس که ســازمان کشورهای 
صادرکننــده نفــت و متحدانــش به 
رهبری روســیه است با افزایش اندک 
تولیــدات خود در ماه مارس موافقت 
کــرد و هدف تولید نفت خود را ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش داد.قیمت 
نفت خام برنت دریای شــمال در ۲۸ 
ژانویه به باالترین سطح هفت ساله خود 
یعنی ۹۱.۷۰ دالر در هر بشکه رسید و 
در حــال حاضر حدود ۹۰ دالر معامله 
می شــود.برخی از نمایندگان اوپک 
پالس گفتند که آخرین مرحله رشــد 
قیمت نفت ناشــی از نگرانی در مورد 
کاهــش عرضه به دلیل درگیری های 
ژئوپلیتیکی اســت.یکی از نمایندگان 
بــه رویترز گفت: »قیمت های نفت نه 
بــه دلیل عوامل بنیادی بازار، بلکه به 
دلیــل ژئوپلیتیک باال اســت«.در ماه 
جاری عالوه بــر بحران بین المللی بر 
ســر اوکراین، یمنی هــا هواپیماهای 
بدون سرنشین را روانه امارات متحده 
عربی کردند.استفان برنوک، تحلیلگر 
بازار نفــت در این خصوص گفت: »با 
ادامه بن بســت روســیه و اوکراین و 
تحریــک حوثــی در یمن، یک امتیاز 
ژئوپلیتیکی در قیمت های نفت ایجاد 
می شود.یکی دیگر از نمایندگان اوپک 
پالس در پاسخ به سوالی درباره عامل 
اصلی افزایش اندک تولید اوپک گفت: 
»این تصمیم برای همه مناسب است، 
چه آنهایی که ظرفیت افزایش عرضه 
خــود را دارنــد و چــه آنهایی که این 

ظرفیت را ندارند.«

عراق در افزایش تولید 
نفت کم آورد

عراق در ژانویه ۴.۱۶ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید کرد که بســیار پایینتر 
از ســقف ۴.۲۸ میلیون بشکه در روز 
تصویب شــده برای این کشــور تحت 
پیمان اوپک پــالس بود.عراق مانند 
چندین عضو دیگر اوپک برای باال بردن 
ســطح تولید با وجود این که قیمتها 
به باالترین ســطح هفت ســال اخیر 
صعود کرده اســت، به سختی تقال می 
کند.طبق آمار شــرکت دولتی سومو، 
تولید نفت عراق در ژانویه نســبت به 
دسامبر ۶۳ هزار بشکه در روز کاهش 
پیــدا کرد.یک مقــام نفتی عراقی به 
رویتــرز گفت: صــادرات ژانویه تحت 
تاثیر شــرایط جوی نامساعد، مسائل 
فنی و تعمیرات تاسیســات صادرات 
قرار گرفت. این منبع آگاه اظهار کرد: 
ظرفیت ذخیره ســازی ناکافی عراق 
را مجبــور کــرد تولید را کاهش دهد.

آمار ســومو شامل تولید منطقه نیمه 
خودمختــار کردســتان بود که طبق 
محاســبه رویترز، ۴۲۵ هزار بشکه در 
روز نفــت تولید کرد.تولید کمتر عراق 
به معنای آن اســت که نرخ پایبندی 
این کشور به توافق نفتی اوپک پالس 
ماه میالدی گذشته ۱۳۲ درصد بوده 
اســت.بر اساس گزارش رویترز، اوپک 
پــالس برای بــرآورد نرخ پایبندی به 
توافــق محدودیت عرضه، از میانگین 
آمار فراهم شــده از سوی منابع ثانویه 

استفاده می کند.

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های 
نوین توانیر خبر داد؛

نصب یک میلیون کنتور 
هوشمند برای مشترکین پرمصرف

مدیرکل دفتر هوشمندســازی و فناوری های 
نویــن توانیــر، از نصب یک میلیــون کنتور 
هوشــمند بــرای مشــترکین پرمصــرف در 
بخش هــای صنعتــی، کشــاورزی، ادارات و 
مراکز تجــاری بزرگ خبر داد.هادی مدقق با 
اشاره به اینکه هدف از نصب این کنتورها قابل 
رویت شــدن میزان مصرف مشترکین است، 
اظهــار کرد: مراکزی که به کنتور هوشــمند 
مجهــز شــدند، بیــش از ۵۰ درصد از مصرف 
برق کشــور را به خود اختصاص داده اند.وی 
بــا بیــان اینکه با نصب کنتورهای هوشــمند 
میــزان مصرف برق مشــترکین، قابل رویت 
شــده است، افزود: نصب کنتورهای هوشمند 
بــه معنای اعمــال خاموشــی در واحدهای 
پرمصــرف مانند بخش های صنعتی نیســت 
بلکه ایجاد شــرایط رویت میزان مصرف برق 
مشــترکین بزرگ، امکان توزیع مناسب برق 
را بــه نحوی فراهم می کند که احتمال اعمال 
محدودیت را به حداقل خواهد رساند.مدیرکل 
دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر 
ادامه داد: شــرکت توانیر در ســال جاری برای 
۳۰۰ هزار مشترک خانگی پرمصرف نیز کنتور 
هوشمند نصب کرده است که اجرای این طرح 
عالوه بر کمک به مدیریت شبکه، به مشترکین 
نیز برای کنترل مصرف، خدمات خواهد داد.

رئیس اچ اس ئی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب:

سهم نفت در انتشار گازهای 
گلخانه ای پایین تر از دیگر صنایع

رئیــس اچ اس ئی، پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
بــا تبیین اقدام های این شــرکت برای حفظ 
محیط زیســت گفت: ســهم صنعت نفت در 
انتشار گازهای گلخانه ای در کل کشور نسبت 
به صنایع و منابع دیگر )به ویژه منابع متحرک( 
بســیار پایین تر است.محمدرضا نادری معتقد 
است: آالینده غالب در کالن شهر اهواز مرتبط 
با ذرات معلق ۲.۵ میکرون اســت که با توجه 
بــه موقعیت جغرافیایــی واحدهای عملیاتی 
این شــرکت نســبت به محدوده مســکونی 
کالنشــهر اهواز و جهت باد غالب، منبع انتشار 
این آالینده، فعالیت های نفتی نیســت، بلکه 
بیشــتر خودروهای شــخصی منبع انتشــار 
ایــن آالینده ها در محدوده مناطق مســکونی 
هســتند.وی با تأکید بــر اینکه همه تالش ما 
اســتفاده از تأسیســات، تجهیــزات و اجرای 
فرآیندها همســو با محیط زیســت بوده و در 
این مسیر هیچ گاه از رسالت اصلی خود کوتاه 
نیامدیــم، بیان می کند: در صــورت اجرایی 
شــدن پروژه های جمــع آوری گازهای همراه 
که پیش تر اعالم شــد، شــرکت ما این توانایی 
را دارد که به تنهایی، تعهد نشســت تغییرات 
اقلیمی پاریس در زمینه کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای را برای کل کشور محقق کند.

مدیر حمل ونقل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پارس خبر داد؛

حمل 1.5 میلیون LPG توسط 
شرکت های حمل ونقل غیرمجاز

از آنجا که بخشــی از تولیدات گاز در عســلویه 
توســط ناوگان جاده ای حمل می شود، استفاده 
از نــاوگان مجوزدار برای تردد ایمن در ســطح 
جاده های کشــور یک ضرورت انکاناپذیر است. 
امــا بــا این وجود بــه گفته مدیــر حمل ونقل 
ســازمان منطقه ویژه اقتصــادی پارس حدود 
نیمی از تولیدات منطقه توســط شــرکت های 
غیرمجاز حمل می شــود.مجید حاجیوند  اظهار 
کرد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی به عنوان یک 
سازمان حاکمیتی که با توجه به نقشی که دارد 
از ســال ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد. با توجه به نوع 
تولیــدات منطقه تمام برنامه ریزی ها در رابطه با 
خطوط مواصالتی و امکانات زیرســاختی انجام 
شــده تا تولیدات نفتی در کشور توزیع شود.وی 
بــا بیــان این که ماهانه حــدود ۳۷ هزار بارنامه 
در این شــهر صادر می شود، افزود: به طور عمده 
ناوگان تانکر از این شــهرک به اقصا نقاط کشور 
می روند و مهم ترین هدف ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پارس تردد ایمن این ناوگان است.مدیر 
حمل ونقل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس 
ادامه داد: برخی شرکت ها به صورت مستقیم کاال 
را از بورس خریداری و همانجا با یک گارگزار برای 
حمل محموله ها قرارداد امضا می کنند.حاجیوند 
بــا بیان این که یکی از بزرگ ترین چالش های ما 
همیــن مورد اســت، تصریح کرد:  بخش زیادی 
از انــرژی ما را همیــن کار می گیرد..وی با بیان 
این که ساالنه حدود ۳ میلیون تن میعانات گازی 
و LPG از ایــن منطقــه به داخل کشــور حمل  
می شود، گفت: حدود نیمی از این رقم یعنی ۱.۵ 
میلیون تن توســط شرکت هایی حمل می شود 
که مجوز ندارند و در واقع غیرمجاز هســتند. ما 
بر عملکرد شــرکت های مجوزدار نظارت کاملی 
داریم و دوره های ایمنی و آتش نشــانی را به طور 

مستمر برای آنها برگزار می کنیم.

با توجه به تضعیف اقتصاد صنعت برق و افزایش 
بی حد و نصاب مصرف در ســال های گذشــته به 
نظر می رســد شــیوه تعرفه گذاری که از ابتدای 
بهمن مــاه اجرایی شــده اســت را می توان گام 
مثبتی در این زمینه تلقی کرد.  بر  اســاس این 
گــزارش تولید کافی و به انــدازه انرژی برق در 
ایران و نیز تالش برای توسعه نیروگاه های برق، 
وابستگی بسیار زیادی به مدیریت مصرف توسط 
شهروندان و به صورت مشخص رعایت الگوهای 
بومی مصرف برق دارد؛ مسئله بسیار مهمی که 
بی توجهی به آن در ســال های گذشته کشور را 
با چالش های بسیار زیادی نظیر قطعی های مکرر 

برق رو به رو کرده است.
به صورت میانگین در کشور ساالنه حدود ۶۲ هزار 
مگاوات برق تولید می شود که از این بین بخش 
زیادی از آن در بخش خانگی مصرف می شود و در 
صورت عدم مدیریت مصرف برق در این بخش در 
آینده نزدیک کشور با چالش هایی بسیار جدی در 
حوزه تولید انرژی برق و نیز توسعه و بهینه سازی 
نیروگاه های برق مواجه خواهد شد.چالشی که در 
سال های گذشته نیز نمودهای مشخصی داشت 
و همانطور که مشــاهده شد در مقاطعی از سال 
به ویژه فصل تابستان شرکت های توزیع کننده 
انرژی برق را ناگزیر به سمت سهمیه بندی این 

انرژی حیاتی کشاند.
اتفاقی که به واســطه افزایش شدید بار مصرفی 
به ویژه در بخش مصارف خانگی رخ داد و اثبات 
کرد که در صورت عدم ورود جدی مســئوالن و 
اتخاذ تدابیر بازدارنده، آینده ترسناکی را در این 
حوزه پیش روی کشــورمان قرار خواهد داد.به 
منظور پرهیز از همین نگرانی ها و ایجاد پایداری 
در حــوزه تأمین انرژی برق، در روزهای آغازین 
دی ماه سال جاری هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد 
مشــترک وزارتخانه های نفت و نیرو و آئین نامه 
اجرایــی بنــد )ی( تبصره ۸ مــاده واحده قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ در بخش برق را به تصویب 
رســاند. شیوه ای که دولت برای اصالح تعرفه ها 

از آن استفاده کرد، شیوه ای مرسوم در دنیا است 
کــه به نام مدل تعرفه گــذاری پلکانی)IBT( یا 
)increasing block tariff( معروف اســت.این 
شــیوه تالش می کند تا ضمن ایجاد بســترهای 
تشویقی و یارانه ای بیشتر برای اقشار کم درآمد 
و نیز مشــترکان کم مصرف، همچنین اقدامات 
بازدارنــده ای را بــه منظور جریمه مشــترکان 

پرمصرف عملیاتی کند.
به موجب این آئین نامه تعرفه برق مشــترکین 
خانگی باالتر از الگوی مصرف برای مصارف کمتر 
از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و 
نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دوبرابر به 
ترتیب با ضریب یک و نیم )۱.۵(، دو و نیم )۲.۵( 
و سه و نیم برابر هزینه تأمین برق )متوسط نرخ 
قراردادهــای خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
حرارتی دو ســال گذشــته به عالوه هزینه نقل و 
انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی( 
محاســبه و دریافت می شود.الگوی مصرف برق 
متناســب با شــدت دما و رطوبــت در مناطق 
مختلف کشــور متفاوت اســت، این الگو برای 
تمامی کشور در ماه های غیرگرم ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت و در ماه های گرم بــرای مناطق عادی 

که بیش از ۸۰ درصد مشــترکین برق را شــامل 
می شود ۳۰۰ کیلووات ساعت است، در این میان 
مناطق گرمســیر نیز الگوی خاص خود را دارند.

در واقع این اقدام برای آن دســته از مشترکینی 
کــه الگــوی مصرف مناطق محل زندگی خود را 
رعایــت نمی کننــد، از آن جهت از ابتدای بهمن 
ماه ســال ۱۴۰۰ محاسبه و دریافت خواهد شد 
که از یک سو سبب شود تا این گروه از مشترکین 
نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام کنند و با 
درنظر گرفتن و محاســبه الگوی مصرفی خود تا 
تابستان سال آینده بتوانند به مرور مصرف خود 
را کاهش داده و به میزان الگوی مصرف متعارف 
برســانند. همچنین در صورت عدم توانایی و یا 
عــدم اقبــال به رعایت الگوی مصرف با پرداخت 
هزینه بیشتر، وزارت نیرو را در تأمین هزینه های 
ســنگین تولید، توسعه و نگهداری از سازه های 
انرژی برق و نیز پرداخت یارانه به شهروندان کم 

مصرف و نیازمند یاری رسانند.
از طرف دیگر یکی از موضوعاتی که در سال های 
گذشــته موضوع اقتصاد انرژی برق را شــدیداً 
تحت الشــعاع قــرار داد، افزایــش بدهی های 
دولــت بــه نیروگاه ها بود. بنا بر برخی آمار حجم 

ایــن مطالبات از ۳۰ هــزار میلیارد تومان فراتر 
رفتــه و این موضوع ســبب عدم اقبال فعالین و 
ســرمایه گذاران این صنعت شــده است. الگوی 
مصرف برق متناســب با شــدت دما و رطوبت در 
مناطق مختلف کشــور متفاوت اســت، این الگو 
برای تمامی کشــور در ماه هــای غیرگرم ۲۰۰ 
کیلووات ســاعت و در ماه های گرم برای مناطق 
عــادی کــه بیش از ۸۰ درصد مشــترکین برق 
را شــامل می شــود ۳۰۰ کیلووات ساعت است، 
در این میان مناطق گرمســیر نیز الگوی خاص 
خود را دارند.در واقع این اقدام برای آن دســته 
از مشــترکینی که الگوی مصرف مناطق محل 
زندگــی خود را رعایت نمی کنند، از آن جهت از 
ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ محاسبه و دریافت 
خواهد شد که از یک سو سبب شود تا این گروه 
از مشــترکین نسبت به کاهش مصرف برق خود 
اقدام کنند و با درنظر گرفتن و محاســبه الگوی 
مصرفی خود تا تابســتان ســال آینده بتوانند به 
مــرور مصــرف خود را کاهــش داده و به میزان 
الگوی مصــرف متعارف برسانندکارشناســان 
معتقدنــد اجــرای طرح تعرفه گــذاری پلکانی 
عــالوه بر کاهش مصرف، می تواند زمینه را برای 
بهبــود اقتصاد صنعت برق فراهم کند.در همین 
راســتا علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با اشاره به 
اینکــه ایــن قانون با در نظر گرفتن ظرفیت های 
تولید و ســرمایه گذاری برای جبران کمبودها 
یک موضوع کاماًل اصولی و مبنایی است، افزود: 
طبیعتــاً با این قانــون زمینه پرداخت مطالبات 
نیروگاه ها بهتر از گذشــته فراهم می شود. البته 
در ســال جاری اقدامات خوبی برای تســویه با 
نیروگاه ها انجام شده است و برنامه های دیگری 
از جمله استفاده از ظرفیت بورس انرژی و دریافت 
مســتقیم وجوه را در نظر داریم.بنابر آنچه گفته 
شد به نظر می رسد آئین نامه جدید هیئت وزیران 
را باید گامی مهم و مؤثر برای حمایت از اقتصاد 
انرژی برق ضمن تالش برای ایجاد رفاه نســبی 

برای آحاد جامعه از این مسیر ارزیابی کرد.

ایران به خودکفایی 85 درصدی در ساخت تجهیزات رسیده است

بومی سازی، دغدغه 43 ساله انقالب در صنعت نفت
در طول ۴۳ سال گذشته بومی سازی و دستیابی به فناوری های نو، همواره یکی از دغدغه های اصلی 
مدیران صنعت نفت بوده اســت، موضوعی که در چند ســال اخیر با جهت گیری این مدیران به تأمین 
نیازهای کشــور با اســتفاده حداکثری از توانمندی های داخل، قوت بیشــتری به خود گرفته اســت و 
در این میان نباید از اهمیت و مزیت های تجاری ســازی و کســب درآمد از طریق آن غافل شــد. در 
ســال های اخیر شناســایی راهکارها، موانع پیش روی تجاری ســازی، ایجاد راهکارهای مناسب برای 
مخاطره های و ریســک پذیری و تضمین ســرمایه گذاران در بخش های مختلف از جمله فعالیت های 
مدیران صنعت نفت ایران بوده اســت، یک حســاب سرانگشــتی نشــان می داد ظرف دهه های آینده 
ســرمایه گذاری چند صد میلیارد دالری در صنعت نفت انجام خواهد شــد که ۵۰ تا ۷۰ درصد از این 
مبلغ صرف خرید تجهیزات می شود. فراموش نکنیم که از گذشته تاکنون راهبردی بــودن صنعــت 
نفــــت و وابســــتگی آن بــــه خارج از کشــــور، به عنوان یک اهرم فشــــار بر ضد کشورمان به کار 
گرفته می شود.خوشبختانه هم اکنون ایران به خودکفایی ۸۵ درصدی در ساخت تجهیزات موردنیاز 

صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی رســیده اســت؛ به گفته مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، هم اکنون ۸۲۰ شرکت عضو این انجمن هستند که ۸۵ درصد 
نیاز صنعت نفت کشــور  را تأمین می کنند. این خودکفایی تنها در زمینه دســتیابی به ســاخت و تولید 
تجهیزات نیست و امروز شرکت های داخلی به دانش فنی تولید تجهیزات نیز دست یافته اند، به طوری 
که همه مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب آنها از سوی متخصصان داخلی انجام می شود. این 
دســتاوردها به واســطه بخش های تحقیق و توســعه در شرکت های ایرانی به دست آمده است.ساخت 
سیمان حفاری فوق سبک، بازطراحی و تولید توربین سوالر سنتار با نام ایرانی »تیدا«، تولید فناورانه  
مته حفاری هفده و نیم اینچ و تلمبه های میله ای مکشــی  و افزایه های ســیمان حفاری، بومی ســازی 
ابزارهای الکترونیکی سنجش فشار و دمای چاه ها، پالگ درون چاهی قابل برداشت، توسعه نرم افزارهای 
بومی شبیه ســازی مخزن خشــی از مهم ترین دستاوردهای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی 

در صنعت نفت به شمار می آید.

منابع صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی جهت تامین 
مالی طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در اساسنامه آن اختصاص 
پیدا می کند، هر چند که گزارش رســمی صندوق نشــان داده که 
بر خالف رویه اساســنامه، در این ســال ها فقط حدود ۴۰ درصد 
بــه بخش هــای خصوصی و غیر دولتی منابع رســیده به هر ترتیب 
عملکرد طرح های ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان دی ماه نشان 
مــی دهــد که از محل قراردادهای عاملیت و ســپرده گذاری ارزی 
برای ۳۶۴ طرح به مبلغ ۴۰ میلیارد دالر تامین  مالی شــده اســت.

همچنین در سال جاری حدود ۸۰۰ میلیون دالر برای چهار طرح 

ارزی اعالم وصول  شده است که در مرحله ی تخصیص منابع قرار 
دارد.بر اساس این گزارش جریان تامین مالی پروژه های اقتصادی 
از محل منابع ارزی صندوق توســعه ملی از ابتدای تاســیس تا دی 
ماه امســال نیز نشــان می دهد که تامین مالی ۵۷ طرح در بخش 
نفــت و گاز بــه مبلــغ ۲۷ میلیارد دالر و ۴۶ طرح  در بخش نیروگاه 
هــای تولیــد برق به مبلغ ۴.۶  میلیارد دالر، از مهمترین طرح های 
ارزی تامین مالی شــده از محل منابع ارزی صندوق توســعه ملی 
اســت. از مهمترین طرح های ارزی تامین مالی شــده از محل منابع 
ارزی صندوق می توان به تامین مالی طرح های شــرکت توســعه 

نفت و گاز صبای کنگان به مبلغ هفت میلیارد دالر، شرکت بیدبلند 
خلیج فارس ۲.۲میلیارد دالر و همچنین نفت و گاز پتروسینا آریا و 
توسعه نفت و گاز صبا اروند هر کدام به مبلغ دو میلیارد دالر اشاره 
کرد.در رابطه با بخش نیروگاهی نیز عملکرد صندوق توســعه ملی 
از این حکایت دارد که  تامین مالی ۴۶ طرح در بخش نیروگاه های 
تولید برق به مبلغ ۴.۶  میلیارد دالر و تولید۷.۲ هزار مگاوات برق، 
از جمله طرحهای شــرکت ســبالن برق امید به مبلغ ۳۵۰ میلیون 
دالر، شرکت تدبیر سازان سرآمد با ۳۵۰ میلیون دالر و تانی مالی 
۳۹ طرح در بخش آهن و فوالد به مبلغ ۳.۲ میلیارد دالر بوده است.

با  ارزیابی منابع ارزی صندوق توسعه ملی؛

گاز رسید؟ چقدر از ذخایر ارزی به  نفت و 

خبر  ویژه
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55بانک و بیمه مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

رشد 191 درصدی صدور 
حواله های ارزی در ده ماهه 

نخست سال جاری
 مدیرعامل صرافی توسعه 
صادرات ایران گفت: طی 
ده ماه گذشته، تعداد سه 
هزار و ۷۶۵ فقره حواله به 
 ۷۰۰ تقریبــی  ارزش 
میلیون یورو توســط این صرافی صادر شده که 
این میزان در مقایسه با یک هزار و ۲۹۶ حواله 
صادره دوره مشــابه ســال قبل، رشــد ۱۹۱ 

درصدی نشان می دهد.
محســن بوالحسنی در گفتگو با خبرنگاراگزیم 
نیــوز ضمــن تبریک آغاز دهــه مبارک فجر و 
فرارســیدن ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
اظهار داشــت: با پیگیری های صورت گرفته، 
صورتجلسه افزایش سرمایه این شرکت مصوب 
مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۷ از میزان 
۶۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال در مرجع 
ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده است. وی یادآور 
شــد: شرکت صرافی توسعه صادرات به عنوان 
اولین صرافی بانکی کشــور اســت که از ســال 
۱۳۸۳ به مشــتریان خدمات ارائه می دهد. به 
گفتــه وی، ایــن صرافی پاســخگوی نیازهای 
ارزی واردکنندگان کشــور به ارز نیز اســت و 
به واردکنندگان پس از انجام مراحل اخذ ثبت 
ســفارش و تایید گواهی ثبــت آماری ارز ارائه 
می کند. بوالحســنی ادامه داد: با توجه به ایجاد 
شــبکه تراســتی و کارگزاری وســیع در اغلب 
کشــورها، این شــرکت قادر خواهد بود تمام 
ارزهــای صادراتــی صادرکنندگان را در اقصی 
نقاط دنیا دریافت و در چارچوب ضوابط موجود 
نســبت به خرید، پرداخت مابــه ازای ریالی و 
همزمــان رفع تعهدات صادراتــی اقدام کند. 
همچنیــن منابع ارزی نقــدی صادرکنندگان 
بــه صورت اســکناس به منظــور رفع تعهدات 
صادراتی، از طریق شعب این شرکت در تهران 
و شــعب بانک توسعه صادرات ایران در سراسر 
کشور به هر میزان قابل دریافت بوده و همزمان 
مابه ازای ریالی آن به نرخ ســنا قابل پرداخت 
اســت. مدیرعامل صرافی توســعه صادرات در 
خاتمــه ضمن اعــالم آمادگی جهت ارائه تمام 
خدمــات ارزی تعریف شــده بــه هموطنان، 
خاطرنشــان ســاخت خدمــات ارزی خرد در 
چارچوب ارزهای غیربازرگانی نیز وفق مقررات 

موجود در این شرکت قابل ارائه است.

جلسه ماهانه روسای شعب 
منطقه مازندران

پیرو برنامه جامع عملیاتی مدیریت امور شــعب 
اســتان ها جلســه رؤسای شــعب استان های 
مازندران ،گلستان و سمنان بانک ایران زمین با 
محوریت بررسی ارزیابی عملکرد شعب از ابتدای 
ســال۱۴۰۰ تا پایان مــاه دی به منظور تحقق 
اهــداف ابالغی و تأکید بــر طرح های جاری، با 
حضور مدیر، معاونین منطقه و رؤســای شــعب 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران 
زمین؛ سید مهدی سلیم بهرامی مدیر منطقه در 
این جلسه گفت: موفقیت مستلزم میزان اهمیتی 
است که به هدف مان می دهیم و باید محدودیت 
ها را به موقعیت تبدیل کنیم. در این مسیر هیچ 
پدیده ای با نسل جوان پرورش یافته توان برابری 
ندارد و تنها راه اســتفاده از فرصت ها، عمل بر 
اســاس کار گروهــی و بهره منــدی از بازاریابی 
رابطه مند است. سلیم بهرامی در ادامه صحبت 
های خود به موضوعات مطرح شــده در جلســه 
ویدئوکنفرانس شــورای مدیران مناطق استانها 
پرداخت و توضیحاتی در خصوص )ابالغ اهداف 
جدیــد جذب منابــع ،تأثیر چک های واگذاری 
، طرح تســهیالتی انتخاب و مقایســه عملکرد 
مدیریت های مناطق اســتانها( پرداخت. مدیر 
منطقه مازندران، گلســتان و ســمنان افزود: در 
جامعه امروزی به دلیل تغییرات سریع و گسترده 
ای که در بازار رخ می دهد، الزم اســت شــعب 
بــا واکنش های به موقع و تصمیمات هدفمند، 
منطقــی و بعضاً آنی، موقعیــت خود را در بازار 
ســرمایه منطقه ای خــود تثبیت و حتی ارتقاء 
دهند. در این جلســه صمد بابایی معاون مالی 
اداری منطقه به مسائلی از قبیل؛ رعایت نظافت 
داخلی و بیرونی شعب، پرستاری از دستگاهای 
پایانه های فروشگاهی، خودپرداز و خود دریافت، 
رعایــت حد مجاز نقدینگی، ایجاد نظم در نحوه 
بایگانی اســناد، تعیین تکلیف اموال مازاد، ثبت 
وکالت نامه در سیستم کاوش، وضعیت روشنایی 
تابلوها، ثبت ورود و خروج در سامانه پرسنلی و 
کنترل هزینه ها در شــعب پرداخت. عبدالقیوم 
یمرلی معاون اجرائی منطقه در ادامه جلســه به 
توضیح اجمالی از آمار و عملکرد شعب تابعه در 
مدت زمان سپری شده از سال و اهداف بدست 
آمده توضیحاتی ارائه کرد و سپس به مسائلی از 
قبیل ثبت اثر انگشت، تحویل نسخه ای از قرارداد 
تســهیالتی به مشتریان و رفع مغایرت در دفتر 

اموال اشاره کرد.

اخبار

 اتحاد رمز ماندگاری 
انقالب اسالمی است

 مدیرعامــل بانــک دی 
در پیامــی فرارســیدن 
ایــام اهلل دهــه فجــر و 
ســالگرد پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران 

را به هموطنان تبریک گفت.
علیرضا قیطاســی در پیام خود راهبرد حمایت 
از صنایع پایین دســتی و اشتغال آفرین در کنار 
هدایــت اعتبارات به ســمت تولیــد را عمل به 
فرمایشــات رهبر معظم انقالب دانست و تأکید 
کــرد : بخش های مختلــف اقتصادی، صنعتی، 
بانکی، اجتماعی و فرهنگی باید همانند گذشته با 
حفظ اتحاد و در تبعیت از فرمایشات رهبر فرزانه 
انقالب برای عبور از محدودیت ها تالش کنند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: دهه فجر 
ثمره خون های ریخته شــده در راه حق و عدالت 
و ایام بزرگداشت تحقق واقعی استقالل، آزادی 
و جمهوریت اســت. اکنون به برکت خون پاک 
شــهدای انقالب اسالمی، چهل و سومین برگ 
زریــن تاریــخ انقالب اســالمی را در حالی ورق 
می زنیم که ایران عزیز پرچم دار عزت و سربلندی 
آزادگان جهان در مقابل اســتکبار جهانی است 
و اقتدار امروز آن، تحســین دوســت و دشمن را 
برانگیخته است. پس از مقاومت و پیروزی ملت 
ایران در جنگ هشت ساله، امروز تحریم و جنگ 
اقتصادی، رسالت و پایداری مهمی برای ایرانیان 

همیشه سرفراز رقم زده است.
قیطاســی در این پیام تصریح کرده اســت: در 
طلیعه پیروزی شــکوهمند اســالمی و ورود به 
قرن جدید شمسی، بنگاه های مالی و اقتصادی 
باید عالوه بر موشکافی و یافتن علل ناکامی های 
اقتصادی در دهه گذشته با توکل به ذات اقدس 
الهــی در راهبرد نوین خــود ضمن به کارگیری 
نیروهای خالق و جهادی و بهره گیری از ابتکارات 
و نوآوری هــای جدید، کارنامــه اقتصادی دهه 

پیش رو را درخشان کنند، ان شاءاهلل.

کسب امتیاز 90 پست بانک ایران 
در هشتمین دوره ارزیابی پایش 

 کیفیت خدمات الکترونیکی 
در بین 168 دستگاه اجرایی

 عضو هیات مدیره اجرایی 
از افزایــش امتیاز پســت 
بانک ایران در هشــتمین 
پایــش  ارزیابــی  دوره 
خدمــــــات  کیفیــت 

الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دســتگاه های 
اجرایی به ۹۰.۰۸ در بین ۱۶۸ دستگاه اجرایی 

خبر داد.
فرهاد بهمنی با اشاره به اینکه این دوره از ارزیابی 
ها در ۳۶ شــاخص و در چهار محور انجام شــده 
اســت، گفت: امتیاز پســت بانک ایران در دوره 
هفتــم ۸۶٫۴۵ از ۱۰۰ امتیــاز بــود و با افزایش 
امتیاز بانک به ۹۰٫۰۸ در دوره هشتم ، در جمع 
۱۷ دســتگاه که در رتبه عالی قرار دارند، رتبه 

دوازدهم را به دست آورد.
عضــو اجرایی هیات مدیره، ارزیابی این دوره از 
پایــش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و 
پرتال های دستگاه های اجرایی را نسبت به دوره 
گذشــته ســختگیرانه تر اعالم کرد و ادامه داد: 
پســت بانک ایران تنها بانک شــرکت کننده در 
این ارزیابی بوده اســت و توانسته با کسب چهار 
امتیاز بیشــتر نســبت به دوره هفتم این جایگاه 

را بدست آورد.
وی افزود: این بانک در شاخص های دولت کاربر 
محور، با ۹۸ امتیاز، رتبه اول و در دولت شــفاف 

با ۹۰ امتیاز، رتبه دوم را به دست آورده است.
بر اســاس این گــزارش، پایش کیفیت خدمات 
الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دســتگاه های 
اجرایی کشور از سوی سازمان فناوری اطالعات 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در قالب ۳۶ 
شاخص ارزیابی، ۳۸ خدمت شناسنامه دار و ۱۲۵ 

زیرخدمت دو بار در سال انجام می شود.

موسسه اعتباری ملل؛

شتاب پرداخت تسهیالت خرد برای نجات فضای کسب وکار در۶ ماهه دوم1400
تســهیالت خرد موسســه اعتباری ملل برای رونــق اقتصادی و حل 
مشکالت اصناف در شش ماهه دم سال ۱۴۰۰ شدت گرفته و مشکالت 
بسیاری از فعاالن بازارهای مختلف و کاسبان اصناف را حل کرده است.

در دی ماه ســال جاری مانده تسهیالت موسسه ملل مبلغ ۲۸۲ هزار 
و ۷۶۶ میلیارد ریال بوده که باالترین ســهم از این وام ها به ســرفصل 
مشارکت مدنی ۱۷۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داد. در این 
دوره درامد از محل تســهیالت موسسه ملل ۴۵ هزار و ۹۷۸ میلیارد 
ریال بود. در آذر ۱۴۰۰ نیز بر همین منوال بوده و تسهیالت مشارکت 

مدنی بیشترین سهم را مانند دوره های گذشته داشته است.
 شتاب پرداخت تسهیالت خرد 

 برای نجات فضای کسب وکار 
در6 ماهه دوم1400

بر اســاس گزارش ماهیانه دی ماه ســال ۱۴۰۰، موسســه اعتباری ملل 
مبلغ ۱۳ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال تسهیالت فروش اقساطی، ۸۴ هزار 
میلیــارد ریــال وام مرابحه و ۱۰ هزار و ۵۰۷ میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه پرداخت کرده اســت که با توجه به تمرکز موسسه بر انواع 
تسهیالت، می توان گفت که تمامی تسهیالت موسسه برای رفع مشکالت 
اقتصادی خرد و متوسط بوده و در کنار دریافت کنندگان حقوقی تسهیالت 

، به افراد حقیقی نیز اهمیت زیادی داده شــد ا مشــکالت اقتصادی برای 
آن ها قابل رفع باشد.

 اعطای تسهیالت 
برای رفع مشکالت اقتصادی مردم

در ماه های اخیر، تسهیالت موسسه ملل متوجه اصناف بوده و گرایش 
به اعطای وام های خرد داشته است.

در این دوره به واســطه تسهیالت موسسه ملل ۲۳ هزار کسب وکار به 
بازار کار برگشته و توانستند مشکالت مالی خود را برای ادامه کسب وکار 
رفع کنند. این تسهیالت از تیرماه خیز برداشته و در ماه های اخیر به 

اوج رســیده اســت. در حقیقت، این موسسه در راستای ایجاد اشتغال 
و تولید کاالهای ایرانی با اعطای تســهیالتی از طریق طرح های افق، 
یکتــا کارت اعتبــاری، متخصصان و اصناف نســبت به پرداخت این 

تسهیالت اقدام کرد.
از طرف دیگر این موسسه برای شهروندان برای تهیه مسکن و اجاره بها نیز 
اقدام به تسهیالت کرده و پنج هزار نفر از شهروندان با بهره بردن از این 
تسهیالت اقدام به تهیه مسکن کرده  و مشکل اجاره بهای آن ها رفع شد. 
عالوه بر این، موسسه ملل در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ قریب 
بــه شــش هزار تســهیالت ازدواج به جوانان پرداخت کــرده و به طور 
میانگین در ماه های اخیر پرداخت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
نسبت به ماه گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. همچنین، در 
آذر ۱۴۰۰ نســبت تسهیالت اعطایی خالص به حقوق صاحبان سهام 
رقم ۳۸ درصد شده که نشان از اهتمام موسسه برای پرداخت تسهیالت 
به شــهروندان برای کمک به فضای کسب وکار جامعه است. شایان ذکر 
اســت که نسبت مانده تســهیالت اعطایی به دارایی های موسسه ملل 
رقم ۵۳ درصد در آذرماه ســال جاری بوده که نشــان از کنترل ریسک 
موسســه اســت چراکه تسهیالت نیمی از دارایی های موسسه را شامل 

شده و هیچ ریسکی را متوجه موسسه نمی شود.

مدیرعامل بیمه میهن در پیام تبریک سیزدهمین سالگرد تأسیس این شرکت: 

گرفته است  کنون در مسیر رشد و شکوفایی قرار  بیمه میهن ا
همکاران ارجمند   ســالم علیکم؛ شــانزدهم بهمن ۱۳۸۷ یادآور تولد بیمه میهن 
در خانواده صنعت بیمه اســت که با ایام اهلل دهه فجر و جشــن های پیروزی انقالب 
اســالمی مقارن گشــته اســت. بیمه میهن طی ۱۳ سالی که از تأسیس آن می گذرد، 
فراز و نشــیبهای بســیاری را پشــت سر گذاشــته و اکنون در مسیر رشد و شکوفایی 
قرار گرفته اســت و ما اکنون در حالی ســالروز تأســیس را پاس میداریم که این 
شــرکت به فضل الهی و با تالش مســئوالن و دســت اندرکاران، گام های مؤثری در 
حل مشــکالت و ســاماندهی امور برداشته و به نتایج ملموسی دست یافته که حاصل 

آن شــفافیت در صورتهای مالی، بروز شــدن پرداخت خســارت ها و معوقات و دستیابی به سطح توانگری 
مالی مناســب برای ســومین ســال متوالی اســت. بی شــک بیمه میهن با در اختیار داشتن سرمایه های 
عظیــم و بهــره منــدی از نیروهای انســانی کارآمد و مجرب، می توانــد برای تداوم و اعتالی قابلیت های 
خود در عرصه های بیمه گری حضوری فعال داشــته باشــد و ســهم بیشــتری از بازار را به خود اختصاص 
دهد. طبعاً موفقیت در بازار پر رقابت موجود، مستلزم فراهم ساختن ساز وکارهای الزم از قبیل افزایش 
قابلیتهــا، ایــده پــردازی، اســتفاده بهینه از فناوریهای نو و تالش همگانی و همراهی مســتمر در احیای 
برند و دســتیابی شــرکت به جایگاه واقعی خود خواهد بود. برای تحقق این امور، نیازمند اتکاء هر چه 

بیشــتر به ســه خصلت صبر، اخالق و عزم راســخ برای پیشــبرد امور شرکت هستیم 
و قطعــاً ایــن خصایــص محور عملکرد و مراودات درون ســازمانی بوده و رعایت آنها 
بــرای حفــظ و جــذب بیمه گذاران متعهد و فراهم کردن شــرایط جدید خدمتی به 
منظور تحقق تأمین و امنیت در راســتای حفظ ســرمایه های ملی، رســالت پیش 
روی ماســت. معتقدم که رشــد و اعتالی بیمه میهن در ســایه الطاف الهی و با داشتن 
نیروی انســانی متعهد، خدوم و توانمند در پرتو دانش و تخصص هیأت مدیره بصیر 
امکان پذیر اســت و امیدوارم در طلیعه چهاردهمین ســال فعالیت، با تالش مضاعف 
و با وحدت و انســجام بیشــتر بتوانیم با نوآوری و بهره گیری از ایدهها و فناوریهای نوین ضمن تحقق 
چشــم انداز و اهداف راهبردی بیمه میهن، همچنان به ســهم خود در راســتای تحقق جهش تولید و 
توســعه و آبادانی کشــور گام برداریم. اینجانب فرارســیدن سالروز تأســیس بیمه میهن را به سهامداران 
ارجمند، بیمه گذاران گرامی و همچنین کارکنان و نمایندگان تالشــگر که از مهم ترین ســرمایه های 
شــرکت هســتند، تبریک عرض می کنم. امید اســت با عزمی راســخ، اندیشــهای خالق و پایبندی به 
مشــتری مــداری بتوانیــم با الطــاف خداوند متعال بیش از پیش در مســیر خدمتگزاری و تحقق اهداف 

گام برداریم و آینده ای درخشــان و تاریخی برای میهن عزیزمان رقم بزنیم. ان شــاءاهلل.

اخبار

کردند کارکنان فوالد مبارکه از بانک قرض الحسنه مهر ایران وام دریافت  8500 نفر از 
تعامل و همکاری بین نخستین و بزرگ ترین بانک قرض الحسنه 
و بزرگ تریــن مجتمــع تولید فوالد کشــور به گونــه ای بوده که 
رضایتمندی مدیران و کارکنان فوالد مبارکه را در پی داشته است.

 بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در ارائه خدمات به کارکنان شرکت ها بی رقیب است

در جلسه ای که چندی پیش با حضور مدیران دو مجموعه برگزار 
شد، حامد حسین ولی  بیک، معاون اقتصادی مالی شرکت فوالد 
مبارکــه اصفهان تصریح کــرد: بهترین خدمات بانکی را از بانک 
قرض الحســنه مهــر ایران گرفتیــم و از رضایت کارکنان در این 
رابطه خرســندیم و معتقدیم هیچ مجموعه ای در ارائه خدمات 

به کارکنان قابل رقابت با بانک قرض الحسنه مهر ایران نیست.
۱۲هزار فقره حساب کارکنان فوالد مبارکه نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اســت. بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشور تا کنون 

۸۵۰۰ فقره تســهیالت به مبلغ تقریبی ۲۴۰۰ میلیارد ریال به 
کارکنان فوالد مبارکه پرداخت کرده است.

افتتاح حساب و دریافت تسهیالت به صورت غیرحضوری
نکته قابل توجه اینکه برای راحتی کارکنان این شرکت، خدمات 

افتتاح حســاب و پرداخت تســهیالت به صــورت غیرحضوری 
انجام شــده اســت. از آنجایی که بانک قرض الحســنه مهر ایران 
نخســتین بانک کشــور است که خدمات افتتاح حساب آنالین و 
پرداخت تســهیالت آنالین را بر بســتر همراه بانک ارائه کرده، از 
 این امکان برای ارائه خدمات به کارکنان فوالد مبارکه اســتفاده 

کرده است.
گفتنی اســت شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، بزرگ ترین واحد 
صنعتی خصوصی در کشــور به شــمار می رود که در جنوب غربی 
شهر مبارکه قرار دارد. فوالد مبارکه هم اکنون محرک بسیاری از 
صنایع باالدستی و پایین دستی است. حضور در میان ۲۵ شرکت 
برتر دانشــی آســیا مانند سامسونگ، تویوتا و... برای نخستین  بار 
در خاورمیانه )در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷( یکی از افتخارات 

چند سال گذشته این شرکت است.

مجموع تسهیالت اعطایی شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران طی ده ماه گذشته 
بیش از چهارهزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۱۰۱ درصد رشد داشته است. رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران همزمان با 
چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در گفتگو با خبرنگار اگزیم 
نیوز گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۲۰۵ میلیون دالر اعتبارات و بروات 
اسنادی و مبلغ ۵۵ میلیون دالر حوالجات ارزی از طریق شعبه بانک توسعه صادرات 
ایران دراراک کارسازی شده که بیش از ۵۰ درصد از واردات کل استان را پوشش می 
دهد. سعید رضایی با اشاره به اینکه بیشترین تسهیالت بانک توسعه صادرات استان 

مرکزی به بخش صنعت تخصیص داده شده، اظهار داشت: شمش آلومینیوم، پکیج های حرارتی، خطوط 
انتقال نیرو و همچنین صنایع شیمیایی از مهمترین صنایع صادراتی استان مرکزی است. وی اعالم کرد: 

شعبه اراک تاکنون ۷ مرتبه به عنوان شعبه برتر از بین شعب بانک انتخاب و از سوی 
موسســه عالی آموزش بانکداری تقدیر شــده است. رضایی با ذکر این مهم که شعبه 
اراک از زمان تاسیس تاکنون همواره از رشدی پایدار در زمینه پرداخت تسهیالت و 
ارائه انواع خدمات بانکی برخوردار بوده، اظهار داشــت: از نقاط قوت این شــعبه، تنوع 
در ارائه خدمات بانکی اســت؛ ما دراین شــعبه از بانک توســعه صادرات تالش داریم 
مشــتریان از ســبد کاملی از خدمات بانک بهره مند شوند. رضایی در ادامه به تشریح 
طرح های تامین مالی شــده از ســوی شعبه اراک پرداخت و گفت: تامین مالی حوزه 
صنعت، منجر به اشــتغالزایی مســتقیم برای صدها نفر شده است؛ از جمله این طرح 
ها می توان به تامین مالی شرکت ویستا اعتماد ایرانیان و واحد تولیدی فعال در حوزه تولید ظروف چینی 

در خمین اشاره کرد؛ این پروژه به تنهایی به صورت مستقیم برای ۳۰۰ نفر اشتغال زایی دارد.

ک رشد 101 درصدی تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران در ارا

خبر  ویژه

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانه آقای حســین 
خادمــی و قنبــر صــادق پــور را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 336/97 متــر مربــع 
پــالک 917/9543 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 140060324001003727 
مــورخ 1400/9/13 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آییــن نامــه ی قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی ســاختمان فاقد ســند رســمی جهت قســمت مــورد تصرف آقای حســین 
خادمــی و قنبــر صــادق پــور منتشــر و بــه اطــالع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی 
ــذا  ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــورخ 1400/12/7 در مح ــح م ــدی در صب ــات تحدی ــه عملی ــاند ک رس
بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع 
ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف 
پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/3/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبی بــه اداره 
ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه 
جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنان ســاقط می شــود. 

1400/11/16 : تاریخ انتشار
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال

م / الف 589 

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای صابــر 
تهامــی فــرد را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 205/55 متــر مربــع پــالک 917/9544 
واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 140060324001003287 مــورخ 1400/8/12 
تایید نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقای صابــر تهامی فرد منتشــر و بــه اطالع 
متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 
1400/12/7 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمد لذا بدینوســیله از متصرف نامبــرده و مجاورین دعوت 
مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود 
ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورت جلســه تحدید حــدود به مــدت 30 روز پذیرفته 
مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفن مطابق تبصــره مــاده 86 آیین نامــه قانون 
ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/3/25 ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع 
ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخذ و 

بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
1400/11/16 : تاریخ انتشار

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 590 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضــوع  دوم  اول/  هیــات   1400/10/01 مــورخ   140060316001003898 شــماره   رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای امیــر 
از  صــادره   3241985581 ملــی  کــد  و  شناســنامه  بشــماره  محمــد  علــی  زنــد  فر کرمــی  حســین 
کرمانشــاه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 81.90 مترمربــع در محــدوده اراضــی 
کرمانشــاه  حومــه  یــک  بخــش  در  واقــع  اصلــی   140 از  فرعــی   51 فرعــی   183 پــالک  باقیمانــده 
رســمی  مالــک  از  خریــداری   13 و   11 کــوی  بیــن  بهمــن   22 متــری   20 خیابــان  مســکن  آدرس  بــه 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ز گردیــده اســت.  آقــای رضــا یزدانــی طاقوســتانی محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
آگهــی بــه مــدت  از تاریــخ انتشــار اولیــن  مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
 در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهد خواهد شد.

 تاریخ انتشــار نوبت اول 1400/11/16
تاریخ انتشــار نوبت دوم 1400/12/02

م الف 2596
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

3 رجب 1443   5 فوریه 2022 شنبه 16 بهمن 1400  شماره پیاپی 2036
كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

 2 هزار و 220 میلیارد تومان 
 پروژه زیرساختی برق 

آماده افتتاح است

خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: ۱۶ پروژه در بخش های 
پســت، خطوط برق و نیروگاه مقیاس کوچک که 
عمدتٌا پروژه های زیرســاختی و مهم هســتند با 
ارزش سرمایه گذاری بیش از ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد 
تومــان، در ایام مبارک دهه فجر در خوزســتان 
آماده افتتاح هستند.محمود دشت بزرگ با اعالم 
ایــن خبــر افزود: در بخش پســت ها ۸ پروژه به 
ظرفیــت ۱۲۰۲ مگاولــت آمپر، بخش خطوط ۴ 
پــروژه به ظرفیــت ۶۰ کیلومتر مدار، ۲ پروژه در 
بخش فیبر نوری به ظرفیت ۳۶ کیلومتر، یک بی 
۱۳۲ کیلوولــت و یک نیروگاه مقیاس کوچک به 
ظرفیت ۲۵ مگاوات در شــهرهای مختلف استان 
آماده افتتاح رسمی هستند.وی بیان کرد: از این 
تعداد پروژه، ســرمایه گذاری ۱۳ پروژه توســط 
این شــرکت و ســه پروژه با فراهم نمودن بســتر 
و سیاســت گذاری مناسب توسط سرمایه گذاران 
و بخش خصوصی انجام شــده اســت.مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: از جمله 
شاخص ترین این پروژه ها می توان به پست ۴۰۰ 
به ۱۳۲ کیلوولت پیروزان و خطوط آن و پســت 
۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت صنایع در اهواز، پست ۱۳۲ 
بــه ۳۳ کیلوولت پیــام و نیروگاه مقیاس کوچک 
میانرود در شهرســتان دزفول، پست ۱۳۲ به ۳۳ 
کیلوولت ســرو در دشــت آزادگان و پست ۴۰۰ 
کیلوولت GIS شهید آبکار و خط دومداره ورودی 
آن در خرمشــهر اشــاره کرد.دشت بزرگ با بیان 
اینکه کالنشهر اهواز به تنهایی با ۷ پروژه بیشترین 
پروژه هــای آماده افتتــاح را دارد، تصریح کرد: از 
جملــه این پروژه ها که باعث تقویت رینگ ۱۳۲ 
کیلوولــت و تکمیل رینــگ ۴۰۰ کیلوولت اهواز 
شــده، پســت ۴۰۰ کیلوولت پیروزان با ترانسی 
به ظرفیت ۳۱۵ مگاولت آمپر است که با طراحی 
ابرترانســی به ظرفیت باال و مشــخصات جدید و 
مقــاوم در برابر تغییــرات اقلیمی مثل دمای باال 
و پدیــده ریزگــرد، نقش ویــژه ای در تامین برق 
کالنشــهر اهواز و پایداری آن خواهد داشــت.وی 
 GIS تصریح کرد: خط و پست برق ۴۰۰ کیلوولت
شهید آبکار )فوالد جهان آرا اروند( که اولین پست 
۴۰۰ به ۳۳ کیلوولت GIS در خوزستان در زمینه 
تامین برق مشــترکین اســت در خرمشهر آماده 
افتتاح اســت. این پســت که با هدف تامین برق 
کارخانه فوالد جهان آرا اروند احداث شــده ۶۵۰ 
مگاولت آمپر ظرفیت دارد.مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان با اشاره به آماده افتتاح بودن 
نیــروگاه میانرود دزفول گفــت: این نیروگاه ۲۵ 
مگاواتی، در شــمال خوزستان وارد مدار می شود 
تا بخشــی از محدودیت تولید برق و محدودیت 
خطــوط فــوق توزیع را در این ناحیه جبران کند.

دشــت بزرگ تصریح کرد: همه این پروژه ها که با 
هدف تقویت زیرســاخت های برق در خوزستان 
برنامه ریزی، تامین مالی و احداث شــده  اســت، 
باعــث افزایش پایداری شــبکه برق بطور خاص 
در محل هایی که احداث شــده اند و بطور کلی در 
خوزســتان می شوند.وی تاکید کرد: این شرکت 
وظیفــه تامیــن و انتقال برق در شــبکه انتقال و 
فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و 
بویراحمد را بر عهده دارد و با توجه به ظرفیت ها 
و نیازهــای هــر منطقه و منابــع مالی در اختیار، 
پروژه هایی را برنامه ریزی و وارد مدار خواهد کرد.

رئیس شورای شهر نظرآباد: 

 پس از سال ها انتظار 
خیابان دکتر حسابی )مصطفی 

گشایی شد آباد( نظرآباد باز
البرز / گروه اســتان ها: رئیس شــورای اســالمی 
نظرآباد گفت: پس از سالها پیگیری توسط مردم، 
خواســته آنها توسط شــورای جدید دوره ششم 
با  تعریض خیابان دکتر حســابی محله مصطفی 
آباد محقق و طعم شــیرین رضایت را بر لبان آنها 
نشــاند. ناصــر اکبرزاده از اجــرای طرح تعریض 
خیابان دکتر حســابی محلــه مصطفی آباد خبر 
داد و اظهارداشــت: با عنایت به اینکه معبرمذکور  
از معابر شــریانی شــهر نظرآباد است و به واسطه 
قرار گیری در مســیر دسترســی شهرک صنعتی 
نظرآبــاد و جاده اشــتهارد شــاهد ترافیک های 
ســنگین در این منطقه بودیم .وی تصریح کرد:  
یکی از درخواستهای اصلی شهروندان  بازگشایی و 
تعریض معبر مذکور بود  لذا تعریض معبر مذکور در 
دستور کار شهرداری نظرآباد قرار گرفت. اکبرزاده 
تاکید کرد:  در  روزهای آینده شــهروندان شاهد 
تخریب و آزادســازی ســایر ساختمان های باقی 

مانده خواهند بود.

 سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
استان البرز:

 ظرفیت حوزه فرهنگ و هنر
تر از تنگناهای اقتصادی است  باال
البــرز / گروه اســتان ها: سرپرســت اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان البرز گفت: 
الزم اســت تا با شناســائی و ارتباط مســتمر با 
فعــاالن فرهنگی و هنری که در جبهه فرهنگی 
انقــالب و ترویج ارزش های اســالمی تالش و 
فعالیــت می کنند،میــدان را به این گونه افراد 
بســپاریم و ظرفیت حوزه فرهنگ و هنر، واال و 
باالتر از آن اســت که تنگناهای اقتصادی بتواند 
مانع جدی در ســر راه جریان اعتالی فرهنگی 
ما ایجاد کند.ســعید جابری انصاری در جلســه 
معارفه خود بعنوان سرپرست اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان البرز ضمن تقدیر بابت 
تــالش ها و اقدامات ناصر مقدم در دوره تصدی 
مسئولیتش در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان البرز عنوان کرد:توفیق خدمت در نظام 
مقــدس اســالمی،فرصت گرانبها و ذی قیمتی 
اســت که با نثار خون پاک شــهیدان به پای این 
درخت تنومند و بابرکت،حاصل شده است و این 
نظام الهی و دینی،علیرغم دسایس و توطئه های 
مختلف و بی پایان دشــمنان قسم خورده اش، 
بــا رهبری پیامبر گونه امام راحل )ره( و هدایت 
داهیانه مقام معظم رهبری توانسته است از گزند 
دشــمنان و خطرات موجود در مســیر و گردنه 
های تاریخ انقالب،ســربلند و موفق بیرون آید 
و امروز با اســتقرار دولت مردمی جناب آیت اله 
رئیسی،توقع مردم و وظیفه همه ما این است که با 
تالش و کوشش بی وقفه وحصول و حفظ آرامش، 
نفع و صالح کشــور را تامین کنیم.سرپرســت 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز 
اظهار داشت:اســتان البرز،از ظرفیتهای متنوع 
و متعــددی در عرصــه هــای فرهنگی و هنری 
برخوردار اســت و موطن بزرگان و مفاخر کشور 
است و از همین روی در مسیر اعتالی فرهنگی 
استان باید ظرفیت های مختلف و متنوع موجود 
در سطح البرز باالخص شهرستان های تابعه را 
شناسائی نموده و با استفاده از دبیری و عضویت 
در شوراهای مختلفی که اداره کل متبوع در آن 
مســئولیت و نقش دارد، ضمن کســب رهنمود 
و هماهنگــی حداکثــری با امام جمعه محترم و 
فرهیخته استان بعنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی 
و حمایت جناب آقای دکتر عبداللهی اســتاندار 
پرتــالش البرز کــه از مدیران متدین و صاحب 
سوابق درخشان مدیریتی هستند، دستگاهها و 
مراکز مختلف فرهنگی و مذهبی اســتان را پای 
کار بیاوریم و با تعمیم این رویه به شهرســتانها 
و ظرفیت ســنجی و آسیب شناسی شهرستانها 
بــه لحاظ عملکردی، برنامه ریزی دقیق و اقدام 
جهــادی و انقالبــی را در حــوزه فرهنگ و هنر 
البــرز ســرلوحه کار خود قــرار دهیم و حال که 
عزم جناب آقای دکتر اســماعیلی، وزیر محترم 
متبوع و معاونین ایشــان باالخص جناب آقای 
دکتر ســید محمد هاشمی معاون محترم امور 
مجلــس، معطوف به بکارگیری جوانان انقالبی 
و بهــره گیری از ظرفیتهــای موجود در عرصه 
فرهنگ و هنر انقالبی اســت از لحظه لحظه این 
فرصــت خدمت، حداکثر اســتفاده را نمائیم. تا 
در این مدت کوتاهی که حســب تکلیف و برای 
تمشیت امور در استان البرز حضور دارم، تالش 
میکنم بســتر الزم برای تحرک فرهنگی بیشتر 
و انتخــاب مدیری الیق و شایســته برای حوزه 
فرهنــگ و هنر البرز فراهم آید.جابری انصاری 
خاطر نشــان کرد: حوزه فرهنگ و دغدغه این 
بخش از کشور، همواره مورد توجه و تاکید مقام 
معظــم رهبــری بوده اســت و پویائی و طراوت 
نظام اســالمی نیز حرکت رو به جلوی ما را رقم 
میزنــد. لذا الزم اســت تا بــا انگیزش و کارآمد 
نمودن بیشــتر نیروها و پرســنل حوزه فرهنگ 
و نیز شناســائی و ارتباط مســتمر با اصحاب و 
فعــاالن فرهنگی و هنری که در جبهه فرهنگی 
انقــالب و ترویج ارزش های اســالمی تالش و 
فعالیــت مــی کنند، میدان را به نیروهای جوان 
حزب اللهی بســپاریم و نگاه انقالبی و ارزشی را 
بر شــئون مختلف کشــور حاکم نمائیم آنگاه با 
آگاهی بخشــی مناسب و نگاهی پدرانه و جامع 
االطراف، از تمامی اقشار و ظرفیت های مردمی 
با ســالیق و عالیق مختلف استفاده نموده و کار 
را به جوانان بسپاریم و با حمایت از نقش آفرینی 
موسسات و مراکز فرهنگی متعهد و دلسوز، تاب 
آوری و امنیت فرهنگی جامعه را ارتقا بخشیم تا 
با تقویت روح خودباوری و هویت فرهنگ واالی 
ایرانی و اسالمی، تهاجم فرهنگی دشمن را دفع 
و جامعه را در برابر این هجمه ها مصون بداریم.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان البرز در پایان اضافه کرد: شان و ظرفیت 
حوزه فرهنگ و هنر واال و باالتر از آن اســت که 
تنگناهای اقتصادی بتواند مانع جدی در سر راه 
جریان اعتالی فرهنگی ما ایجاد کند لذا باید با 
تــالش مضاعــف و تالش بی وقفه و هم افزائی و 
بهره گیری از فرصت های موجود و فرصت سازی 
از منابع بالقوه، معضالت را شناســائی و مرتفع 
نموده و جنبه های قوت و افتخار آفرین خود را 
حفظ و ارتقا بخشیم که در این راه تدابیر ارزنده 
ای برای فعالســازی و بهره گیری از اقتصاد هنر 
در ســطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اتخاذ 
شده و ان شااله استان البرز بیشترین مشارکت 

و بهره گیری را در این حوزه خواهد داشت.

استانها 6

مدیر کل کمیته امداد استان خراسان رضوی:
کرد اجرای رزمایش ها، پیوندهای اجتماعی را مستحکم تر 

مشهد / سیده زهرا حیدری
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به سویه های مختلف 
کرونا و ارائه اقدامات متناســب با فرمان مقام معظم رهبری اظهار 
کــرد: با اجرای رزمایش های مختلف مواســات و همدلی فرهنگ 
نوعدوســتی که متاثر از دین اســت، تقویت و پیوندهای اجتماعی 
مستحکم تر شد.سلم آبادی در اولین نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه گفت: اکنون این نهاد در استان از ۲۱۲ هزار خانوار حمایت 
می کند که ، ۱۷۷ هزار خانوار معیشــت بگیر هســتند.وی ادامه 
داد: خانوارهای معیشــت بگیر شــامل ۸۴ هزار خانواده شــهری و 
مابقی روســتایی هستند. وی، از ساخت ۶۰۰ واحد مسکونی برای 
مددجویان خبر داد و گفت: در حاشیه مشهد ۶۰۰ واحد مسکونی، 
۲۰۰ واحد در رشتخوار و ۱۰۰ واحد دیگر در سبزوار ساخته می شود.
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی اعالم کرد: اکنون ۳هزار و 
۲۳۹ واحد مســکونی برای مددجویان تحت پوشــش در خراسان 
رضوی درحال ســاخت اســت که ۴۶۱ واحد تحویل داده شده و ۲ 
هزار و ۷۷۸ واحد نیز تا پایان سال به سرانجام می رسد.سلم آبادی 

از ایجاد اشــتغال و توانمندســازی خانواده ها با اعطای تسهیالت از  
۳ منبع اعتباری گفت و افزود: اعتبارات در این بخش ۷۰۳ میلیارد 
تومان است که تاکنون ۶۹۰ تومان وصول و به مجریان طرح های 
اشــتغال کمیته امداد پرداخت شده است. وی درآمد کمیته امداد 
را شــامل اعتبارات دولتی و مشــارکت های مردمی دانست و اظهار 

کرد: ۱۱ هزار و ۷۶۲ یتیم و ۲۴ هزار فرزند محسنین تحت حمایت 
کمیته امداد خراســان رضوی هســتند که ۱۱۵ هزار حامی از  این 
فرزندان حمایت می کنند.سلم آبادی گفت: در ۱۰ ماهه  امسال از 
۴۵۰ صندوق صدقه خانگی و ۱۹ هزار و ۷۰۰ صندوق در معابر، ۲۵ 
میلیارد تومان صدقه جمع آوری شده است.وی به شیوه های نوین 
پرداخت اشاره داشت و افزود: خوشبختانه برای پرداخت صدقه با 
اســتفاده از کد )کیو آر( ۵۶۰ هزار مشــترک جدید جذب شده اند.
مدیرکل کمیته امدادخراسان رضوی از هزینه کرد زکات در محل 
با نظارت شورای زکات خبر داد و افزود: در ۱۰ ماهه امسال، ۱۱۷ 
میلیارد تومان از شــهرها و روســتاهای اســتان زکات جمع آوری 
شــده که توســط خود مردم و خیران، صرف تامین جهیزیه، کمک 
معیشــت و درمان خانواده های نیازمند شد.مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی خراســان رضــوی گفت: در بحث درمان، مددجویان 
کمیته امداد نیازمند حمایت مردم هســتند، اکنون ۴ هزار و ۳۲۰ 
بیمار صعب العالج و ۲۳۰۰ بیمار زمینگیر در استان تحت حمایت 

کمیته امداد استان هستند.

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از 
بهــره بــرداری ۳ پروژه عمرانی این اداره کل با اعتبار حدود۲۴ 
میلیــارد ریــال   از منابــع ملی  و دو پــروژه کلنگ زنی با اعتبار 
مورد نیاز حدود ۱۷۰۰میلیارد ریال همزمان با چهل و سومین  
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی  در ســطح استان خبر داد.

مهندس  حسین محبوبی  گفت: این پروژه ها شامل یک پروژه 
در بخش شهرسازی و معماری و چهار پروژه درحوزه مسکن و 
ســاختمان اداره کل راه وشهرســازی استان گلستان می باشد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان  به پروژه طرح تفضیلی 
شهرفاضل آباد در بخش شهرسازی و معماری اشاره کرد و افزود:  
این پروژه  با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال از سال ۱۳۹۸ آغاز شده 
در دهــه مبــارک فجر آماده بهره برداری خواهد شــد.مهندس 
محبوبی ادامه داد: پروژه  فاز ۴ دیوارســازی رودخانه االزمن به 
طــول ۲۵۰ متــر  بــا اعتبار ۱۷ میلیــارد و ۵۶۱ میلیون ریال  و 
پروژه  فاز ۲ محوطه ســازی نوده با ۶۶۰ متر آســفالت ســطح و 

اجــرای پل هــای فلزی با اعتبار ۵ میلیارد ریال و ۶۰۰ میلیون 
ریال   که هر دو  از ســال ۱۳۹۹ آغاز شــده اند نیز از پروژه های 

قابل افتتاح  و بهره برداری در حوزه مسکن و ساختمان در استان 
گلســتان هســتند.وی  افزود: پروژه نهضت ملی مسکن سایت 
آرامــش گــرگان با اعتبار مورد نیاز ۱۶۸۰ میلیارد ریال و پروژه 
نهضــت ملی مســکن کردکوی  بــا اعتبار مورد نیاز ۱۴ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیــون ریــال از پروژه هــای آماده کلنگ زنی در قالب 
طرح نهضت ملی مســکن همزمان با چهل و ســومین  سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی  در ســطح استان هستند.مدیر کل راه 
و شهرســازی اســتان گلستان اجرای طرح اقدام ملی مسکن را 
یکی از تکالیف مهم اداره کل دانست  و اظهار امیدواری کرد که 
باآغاز پروژه نهضت ملی مسکن سایت آرامش گرگان با زیربنای 
۴۸۰۰۰ مترمربــع و بــا  ۴۸۰ خانــوار بهره بردار و پروژه نهضت 
ملی مسکن کردکوی  با زیر بنای ۴۸۰۰ مترمربع  و ۴۸ خانوار  
بهره بردار بتوانیم قدم بزرگی  از احداث مســکن در قالب طرح 
نهضت ملی در  اســتان برداریم و گوشــه ای از مشــکالت مردم 

استان و جامعه هدف را برطرف سازیم

 به مناسبت دهه فجرصورت می گیرد؛

گلستان کلنگ زنی پروژه های عمرانی راه و شهرسازی استان  افتتاح و 

خبر  ویژه

در راستای بررسی وضعیت تکریم ارباب رجوع در کارگزاری مسکن مهر هشتگرد صورت پذیرفت، 

 بازدید سرپرست شرکت عمران هشتگرد 
از ساختمان اداری مسکن مهر 

البرز / گروه اســتان ها: مهندس قنبری سرپرســت شــرکت عمران شهرجدید هشتگرد  به همراه 
زارعی عضو هیئت مدیره در بازدید از کارگزاری مسکن مهر،   روند خدمات رسانی به ارباب رجوع  
را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.سرپرست شرکت عمران  ضمن دیدار با همکاران از مشکالت 
وعملکــرد تمامــی بخــش ها،اطالعات الزم را اخذ و ضمن بیان راهنمائی ها وتوصیه های الزم در 
جهت بهبود فرایند های کاری ، تاکیدات الزم را در راستای ارائه خدمات بهینه به مردم وتکریم 
ارباب رجوع به کارکنان و مسئولین مربوطه یادآوری و  رعایت قوانین و مقررات جاری در حوزه 
حقوق شهروندی با هدف ارائه خدمت صادقانه به مردم ،  را خواستار شد.قنبری  گفت: هدف از 
این بازدید شــنیدن مشــکالت مراجعین در جهت رضایتمندی و ارتقاء ســطح کیفی خدمات در 

کارگزاری مسکن مهر بود.

مالقات عمومی مدیر مخابرات منطقه گلستان 
با مردم گنبد

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر مخابرات منطقه گلســتان با حضور در اداره مخابرات شهرستان 
گنبد با مردم و مشترکان مالقات داشت .  مالقات عمومی مردم گنبد با دکتر غالمعلی شهمرادی 
در محل اداره مخابرات این شهرستان برگزارشد . مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه 
دیدار چهره به چهره و گفتگو با مردم تاثیر زیادی در شناســایی نیازها ومشــکالت مخابراتی آنها 
دارد گفت : با هدف دیدار با مردم سطح استان ، مالقات عمومی بصورت مستمردرشهرستانهای 
مختلف استان انجام خواهد شد. وی تامین ارتباطات مخابراتی تمام نقاط و در اختیار گذاشتن 
سرویس ها و خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم جای جای استان را وظیفه و اولویت مخابرات 
دانســت و بر این که از تمامی ظرفیت و توانمندی در این زمینه اســتفاده خواهد شــد تاکید کرد.

دکتر غالمعلی شهمرادی در پایان مالقات عمومی با مردم شهرستان گنبد ، دستور رسیدگی به 
مشکالت مطرح شده و راهکارهای الزم برای ارائه خدمات و سرویسهای مورد نیاز آنها را صادر کرد .

آغاز دهه فجر انقالب اسالمی محقق شد؛ با 
توسعه زیرساخت های شهری با هدف خدمات رسانی بیشتر به شهروندان هشتگردی

البرز / گروه استان ها: توسعه زیرساختهای 
شهری منجمله زیرساخت های بهداشتی، 
درمانــی و آموزشــی از جمله موضوعاتی 
اســت که عالوه بر عمران و آبادانی شــهر 
مــی تواند بعنــوان اقدامی عام المنفعه در 
بلندمدت مورد اســتفاده شهروندان قرار 
گرفته و ســالیان ســال منافــع حاصل از 
احداث این زیرســاخت ها به شــهروندان 
تعلــق گیرد .خوشــبختانه هشــتگرد به 
عنــوان مرکــز شهرســتان ســاوجبالغ 
موقعیت خوبی از لحاظ زیرســاخت های 
شهری داشــته و رویکرد مدیریت شهری 
نیز در دوره ششــم شــورای اسالمی شهر 
بر توســعه این زیرســاخت هاســت . در 
همین راســتا و با مســاعدت شهرداری و 
شورای اسالمی شهر هشتگرد با همکاری 
موسسه درمانی بســیجیان استان البرز ، 
اولین درمانگاه تخصصی در این شــهر راه 
اندازی خواهد شد .در جلسه مشترکی که 
به دعوت شــورای اسالمی شهر و با حضور 
سرهنگ جانمحمدلو فرمانده سپاه ناحیه 
ســاوجبالغ ، مهندس یعقوبی شــهردار 
هشتگرد ، مهندس افشاری رئیس و سایر 
اعضای شــورای اسالمی شهر و مسئولین 
موسســه درمانی بســیجیان استان البرز 
برگزار گردید تاســیس درمانگاه تخصصی 
ویژه بســیجیان در این شــهر کلید خورد . 
مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد با اشاره 

به سکونت اقشار مختلف در شهر و با توجه 
به این موضوع که هشــتگرد محل مراجعه 
بسیاری از شهروندان شهرها و روستاهای 
همجوار و حتی ســاکنین شهرستان های 
دیگــر بــرای مراجعه به مراکــز تجاری و 
دریافت خدمات درمانی و بهداشــتی است 
بر توسعه زیرساختهای شهری تاکید کرد 
.یعقوبــی گفت : اســتفاده بهینه از امالک 
و مســتغالت شــهرداری بــرای خدمات 
رســانی به شــهروندان از جمله تاکیدات 

مدیریت شــهری است و خوشبختانه طی 
دو مــاه اخیر با تالشــهای صورت گرفته ، 
امالک و مســتغالت شهرداری استحصال 
شــده و برنامه های خوب و متنوعی برای 
بهره برداری از آنها تدوین گردیده است .وی 
گفــت : ایجاد ارزش افزوده امالک ، ایجاد 
مراکز خدماتی ، جلوگیری از خام فروشــی 
و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای توســعه و عمران و آبادانی 
شهر از جمله این برنامه هاست وی افزود : 

امسال و در آستانه چهل و سومین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی طی تفاهم  نامه ای 
با موسسه درمانی بسیجیان استان البرز ، راه 
اندازی اولین درمانگاه تخصصی بسیجیان 
در این شــهر کلید خواهد خورد .مهندس 
افشاری رئیس شورای اسالمی شهر با تقدیر 
از تالش هــای شــهردار محترم و پیگیری 
اعضای شورای اسالمی شهر برای تاسیس 
این بیمارســتان و پیشبرد اهداف ، به بیان 
بخشــی از برنامه های پارلمان شهری برای 

عمران و آبادانی شــهر پرداخت .افشــاری 
گفت : تدوین بودجه عملیاتی برای ســال 
۱۴۰۱ از جملــه برنامه هایی اســت که به 
صورت مســتمر در شــورای اســالمی در 
حال پیگیری است و در آن بودجه توسعه 
زیرســاخت ها منجمله توسعه فضای سبز 
شهری و بهره برداری بهینه از امالک در نظر 
گرفته شــده اســت .وی بیان کرد : با توجه 
به نیاز موسسه ،  این درمانگاه در مکانی با 
زیربنای بالغ بر ۷۰۰ متر مربع و دسترسی 
مناســب شــهروندان در منطقه با تراکم 
جمعیت ایجاد خواهد شــد .افشاری افزود 
: بنابــر توافق صورت گرفته ، تعرفه درمان 
برای عموم شــهروندان بر اســاس تعرفه 
درمانگاههــای بخش عمومی غیر دولتی 
مصوب وزارت بهداشــت درمان و آموزش 
پزشــکی بوده و موسسه درمان بسیجیان 
بــه عنوان طــرف قرارداد موظف به رعایت 
آن خواهد بود . ســرکار خانم صالحی عضو 
شورای شهر و مسئول کمیسیون بهداشت و 
درمان شورا که از ابتدای شروع به کار شورای 
ششــم در مرداد ماه سال جاری به صورت 
ویژه پیگیر موضوعات مربوط به بانوان و نیز 
موارد مختص به بهداشــت و درمانی شهر 
بوده اســت ،  این اقدام مشــترک را حاصل 
پیگیری های فرماندهی محترم سپاه ناحیه 
ســاوجبالغ و مساعدت و همکاری اعضای 

شورای اسالمی شهر دانست .



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 16 بهمن 1400  شماره پیاپی 32036 رجب 1443   5 فوریه 2022
گزارش

كوتاه از جامعه

گوشی، پایتخت سارقان پل هایش را هم به چشم دید؛ کیف قاپی و سرقت  بعد از افزایش آمار 

سرقت عجیب یک پل در پایتخت 
چنــد روز قبل کارگران شــهرداری 
منطقــه ۲۲ متوجه افتادن ورق های 
ســنگین پــل تقاطع غیر همســطح 
بزرگراه شهید همدانی با رودخانه ورد 
آورد می شــوند که در بررســی از پل 
متوجه می شوند در قسمت هایی از پل 
ســواره رو، نه خبری از پیچ و اتصاالت 
اســت و نه ورق های فلزی مورد نیاز 
برای ایمن ســازی پل تقاطع بزرگراه 
شــهید همدانی با رودخانه وردآورد!  
بالفاصلــه موضوع را به مقامات باالتر 
اطــالع داده و با حضــور عوامل فنی 
منطقــه در محل پرده از راز ســرقتی 
بزرگ برداشته می شود.بررسی های 
اولیه نشان داد که در اتاقک زیر پل که 
به منظور بررسی وضعیت و پایش پل 
ها تعبیه می شود، با استفاده از دستگاه 
برش باز شده و سارق یا سارقان با وارد 
شدن به این اتاقک شروع به باز کردن 
اتصاالت کردند و چنان ســرقتی رخ 
داده بــود کــه هر لحظه امکان ریزش 
پل وجود داشت به همین دلیل تردد 
خودروهای سواره از این پل ممنوع شد 
و کارشناســان کار خود را برای ایمن 
سازی این پل انجام دادند.ناصر امانی، 
عضو شــورای شهر تهران در تذکری 
در صحن علنی شورا، موضوع را علنی 
کرده و می گوید: ســرقت عجیبی در 
مســیر بزرگراه  شــهید همدانی رخ 
داده؛ چرا که در این ســرقت ورق های 
فوالدی و سنگین وزنی با برنامه ریزی 
و حساب شــده ســرقت شده به گونه 
ای کــه عمال تردد را غیر قابل ممکن 
کرده اســت. این در حالی الســت که 
این سرقت نیاز به خودرو، کارگروهی 
و ابزار و لوازم یا باز کردن ۱۰۰ها پیچ 
فــوالدی بــزرگ و کار طوالنی مدت 
داشته است. امانی ادامه می دهد: خدا 
می داند اگر دیرتر مطلع می شدند چه 

فاجعه ای رخ می داد. ســرقتی که یک 
بزرگراه را بیش از یک ماه مســدود و 
تردد شــرق به غرب را متوقف  کرده 
است!. این سرقت، سرقت یک خودرو 
یا یک مغازه و تابلو نیســت، هشداری 
جدی به مســئوالن شهری و انتظامی 
و عریــان کــردن خالهــای ایمنی و 
امنیتی شــهر اســت. ضمن تذکر به 
شهرداری تهران، درخواست می کنم 
که به سرعت سازه های شهری به ویژه 
پل هایی که در حاشیه شهر و با ایمنی 
مردم ارتباط دارند شناســایی کرده، 
تمهیدات الزم را انجام داده و از تکرار 
حوادث مشابه جلوگیری کنند.وی با 
بیان اینکه این ســرقت عجیب بوده و 
حداقــل هفت الی هشــت نفر دخیل 
بودنــد چــرا که بایــد کارهای  زیاد و 
ســنگین انجام مــی دادند می گوید: 
راننده ، دستگاه برش و... در این صحنه 
سرقت بوده و مایه تاسف است که پل 
هــا هم مورد ســرقت قرار می گیرند.
مهندس مســعود حــق لطفی، مدیر 

عامل ســازمان مهندســی و عمران 
شــهرداری تهران، در مورد جزئیات 
ســرقت اجزا پل تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه شــهید همدانــی با رودخانه 
وردآورد، می گوید: از یک سال گذشته 
گزارشــاتی مبنی بر سرقت جزئی از 
اتصــاالت پل های محــور همدانی و 
دوگاز که بروی رودخانه وردآورد واقع 
شــده به شهرداری تهران ارجاع شده 
بود و کارشناسان این پل را رصد کرده 
و ایــرادات آن را رفــع می کردند، چرا 
که به اجزا اصلی پل آسیبی وارد نشده 
بود. تا اینکه طبق این گزارشــات، در 
چند ماه گذشته این سرقت ها افزایش 
پیــدا کرد.وی در مــورد جزئیات این 
ســرقت عجیب با اشــاره به اینکه پل 
مذکور در یک محله خلوت واقع شده 
و از آنجایی که ســطح ارتفاع خاک در 
دهانه اول پل باال اســت موجب شده 
بود که دسترســی ایجاد کند، توضیح 
می دهد: زیر عرشه این پل یک دریچه 
برای بازدید داخل باکس ها وجود دارد 

که این دریچه جوش شــده بود اما به 
دلیــل خلوتی محله و عدم تردد زیاد 
مردم متاســفانه سارقان از پایین وارد 
شــده و با دستگاه برش این دریچه را 
بــاز کــرده و وارد باکس مجموعه پل 
شده بودند.حق لطفی با تاکید بر اینکه 
باکــس پل بزرگ و عریض اســت، به 
گونــه ای که فــردی به راحتی در آن 
تردد می کند، می افزاید: سارقان بعد 
از ورود به باکس ســرفرصت شروع به 
باز کردن پیچ ها کرده و این اتصاالت 
را باز کردند و وقتی به ما گزارش داده 
شد که چنین سرقتی رخ داده، نسبت 
بــه بازدیــد از این پل اقدام کردیم و با 
توجه به اینکه حجم سرقت از پل باال 
بود، مجموعه عمران شهرداری به هیچ 
عنوان صالح ندانستند که پل ادامه کار 
دهد و از روی آن خودرو تردد کند چرا 
کــه هر لحظه امکان منهدم شــدن و 
تخریب پل وجود داشــت و با توجه به 
 وخامت اوضاع، جلسه مدیریت بحران  

در ۱۵ دی ماه تشکیل دادیم!

الت قطعات  بــه دلیل گرانی آهن آ
دزدیده شده و به فروش می رسند
وی بــا تاکیــد بر اینکه متاســفانه به 
دلیــل گرانی آهــن آالت این قطعات 
به فروش می رســد و انگیزه ســارقان 
باال اســت ، گفت: بعد از جلســه ستاد 
بحران و تشــریح شرایط، اجازه بسته 
شــدن بزرگراه را برای مدت سه هفته 
اخذ کردیم تا عملیات رفع مشکل پل 
انجام شــود.وی با تاکید بر اینکه نمی 
توانم مقدار و حجم اقالم سرقت شده 
را بیان کنم، در مورد چرایی عدم اطالع 
شــهرداری از این سرقت بزرگ، ادامه 
می دهد: در حالت کلی سازمان عمران 
پل را می سازد و برای نگهداشت آن را  
در اختیار منطقه قرار می دهد و در این 
مورد خاص نیز شهرداری  منطقه ۲۲ 
باید پایش می کرد اما به علت وسعت 
منطقه و پراکندگی پل ها ســبب شد 

که این سرقت رخ دهد.
حق لطفی در مورد راه های جلوگیری 
از ســرقت های احتمالی بعدی، بیان 
مــی کنــد:  در برنامه پایــش پل ها 
موضوعــات مختلفی را بررســی می 
کنیــم کــه یکی از ایــن راه ها، بحث 
نصــب دوربیــن برای پایش اســت و 
همچنیــن در مورد برقراری گشــت 
حفاظــت فیزیکی منطقــه در محل  
بررسی های صورت گرفته اما  مسئله 
اصلی این اســت که خلوتی این مسیر 
سبب بروز این سرقت شده که ما برای 
تکمیل این مسیر یک تقاطع زیرگذر 
شــرق به شــرق داریم  که ســازمان 
مشاور نیز احداث این دوربرگردان به 
صورت زیرگذر را در دســتور کار قرار 
داده کــه پــس از تکمیل این پروژه به 
دلیــل تردد خودروهــا و رفع خلوتی 
 محــدوده، امکان ســرقت نیز کاهش 

پیدا می کند. 

7جامعه
چک نصب کارت 

کسیناسیون رانندگان  وا
کسی از امروز تا

معــاون نظارت و امور مناطق ســازمان 
تاکســیرانی شــهر تهران با  بیان اینکه 
براســاس  ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا 
و همچنیــن هماهنگــی صورت گرفته 
بــا وزارت کشــور، رانندگان تاکســی 
 مــی بایســت بــا مراجعــه به ســایت

 salamat.gov.ir نسبت به دریافت تصویر 
کارت واکســن دیجیتال دارای QR  کد 
اقدام کنند، گفت: رانندگان می بایســت 
تصویر کارت واکسن خود را  بر روی شیشه 
جلوی تاکسی، نصب کنند.امیر هنجن با 
بیان اینکه پیرو آخرین تطبیق اطالعات 
صــورت پذیرفتــه در ســامانه مدیریت 
هوشمند کرونا مشخص شد که از حدود 
۸۰ هــزار راننده تاکســی شــهر تهران، 
۴۶۲۰ نفر هنوز واکســن تزریق نکردند 
که به این افراد اطالع رسانی الزم و ابالغ 
پیامکی صورت پذیرفته و از آنها خواستیم 
هرچه ســریع تر نسبت به تزریق واکسن 
اقــدام کنند، گفــت: در غیر این صورت 
ضمن اعمال محدودیت سیستمی انجام 
شــده، از فعالیت شان در سطح شهر نیز 
جلوگیــری به عمل می آید و محدودیت 
های اعمال شــده برای این افراد تا زمان 
ارائــه مــدارک واکسیناســیون خود به 
دفاتر هماهنگی امور اداری تاکســیرانی 
ادامه خواهد داشت.وی با تاکید بر اینکه 
رانندگان تاکســی از ابتــدای بهمن ماه 
فرصت داشتند که نسبت به الصاق کارت 
واکسیناسیون خود اقدام کنند، افزود: از 
نیمه بهمن ماه برای تمامی تاکسیران ها 
نصب کارت واکسیناسیون دارای کیو آر 
کد الزامی اســت و در صورت عدم نصب 
آن بر روی شیشه تاکسی، عوامل نظارتی 
سازمان، نسبت به ثبت تخلف تاکسیران 
و جلوگیــری از فعالیــت اقدام می کنند.
البته اجرای ارشادی این طرح یک هفته 
زودتر از اجرای طرح اصلی در دستور کار 
عوامل نظارتی ســازمان تاکسیرانی شهر 
تهران قرار گرفت ولی از امروز شــنبه ۱۶ 
بهمن ماه نصب کارت واکســن رانندگان 

تاکسی الزامی است .

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
ح کرد؛ و پرورش مطر

لــزوم اجرای برنامه های 
 جبرانی مهارت نوشتن 

برای دانش آموزان
معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش 
و پــرورش در خصــوص افــت تحصیلی 
دانش آمــوزان و اقدامات وزارت آموزش 
و پــرورش در برطرف کــردن آن، گفت: 
طرح جبــران و تثبیت یادگیری طرحی 
است که برای جبران افت و ضعف تحصیلی 
دانش آموزان در نظر گرفتیم؛ فاز اول این 
طرح در تابستان امسال آغاز شده و برای 
دانش آموزانی بود که در کارنامه ارزشیابی 
پایان ســال تحصیلی در درس های علوم، 
فارسی و ریاضی » قابل قبول« و »نیازمند 
تالش« دریافت کرده بودند.رضوان حکیم 
زاده، بــا بیــان اینکه فاز دوم طرح جبران 
و تثبیت یادگیری آغاز شده است؛ افزود: 
فاز دوم این طرح با ارســال دستورالعملی 
برای کل کشــور آغاز شد؛ در مرحله دوم 
این طرح نیز با توجه به نتایج ارزشــیابی 
نوبت اول، دانش آموزان نیازمند به تقویت 
درســی در نوبت اول و دانش آموزانی که 
امسال به طور کلی ضعف درسی داشتند؛ 
شناسایی شده و کالس های جبرانی برای 
آن ها در نظر گرفته می شــود.وی با تاکید 
بر اینکه تمرکز اصلی بر مهارت نوشــتن 
دانش آمــوزان اســت؛ افــزود: خصوصاً 
دانش آمــوزان پایه هــای اول و دوم که با 
توجــه به اهمیت موضوع نوشــتن برای 
یادگیری های بعدی، الزم اســت مهارت 
نوشتن در دستور کار معلمان قرار بگیرد 

و برنامه های جبرانی را داشته باشند.

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد؛

 کاهش قیمت ســفر زیارتی 
به سوریه

رئیس ســازمان حج و زیارت با اشاره به 
تالش های دست اندرکاران برای زیارت 
آسان، ارزان و با کیفیت، از کاهش قیمت 
بسته های سفرهای زیارتی به سوریه خبر 
داد. علیرضا رشیدیان در ادامه تاکید کرد: 
برای سفرهای نوروزی عتبات عالیات که 
به زودی نام نویســی آن آغاز می شــود 
 نیــز برنامه ریزی هــای الزم در دســت 

انجام است.

بازار سکه روانشناسانی که 
تعرفه ها را دور می زنند

نزدیک به سه سال از شیوع ویروس کرونا 
در کشور می گذرد، ویروس چموشی که 
با آمدنش سالمت روان بسیاری از افراد 
جامعــه را مورد هدف قرار داد، بیماری 
نه چندان خوشایندی که برخی از افراد 
جامعــه را دچار انــواع اختالالت روانی 
کرد، به گونه ای که رئیس ستاد مقابله 
بــا کرونا تهــران هم خبرداد که از هر ۳ 
نفــر ۱ نفر آنها به اختالالت روانی دچار 
می شــوند و به گفته متولیان این حوزه 
آســیب هایی که از این بحران به افراد 
وارد شده است حتی می تواند تا ۱۰ سال 
آینده ادامه دار باشــد.درمان مشکالت 
روانی بســیار حساس و مهم است یعنی 
روانشناس باید برای درمان افراد به بطن 
زندگــی آنها ورود کرده و درمان را آغاز 
کند و همچنین ارائه گیرندگان هم باید 
برای درمان خود روزها، ساعت ها و حتی 
هزینه هــای هنگفتی را صرف کنند تا 
بتوانند به یک نتیجه پایدار برســند، در 
این راستا برخی از ارائه دهندگان از این 
حربه سوءاستفاده کرده و برای خود نرخ 
هــای متفاوت دســت و پا می کنند.اما 
این در حالی است که براساس مصوبات 
ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره 
کشــور تعرفه روانشناسان مقطع ارشد 
۱۳۰ هــزار تومــان و مقطع دکترا ۱۸۷ 
هزار تومان اســت، اما طبق مشاهدات 
میدانی در مراکز روانشناســی و مشاوره 
نــرخ تعرفه های روانشناســی برخی از 
مراکز در ســطح شــهر بیش از میزان 
تعیین شــده است.موضوع قیمت های 
نجومــی و خارج از تعرفه روانشناســان 
چند ســالی می شــود که بدون نظارت 
دقیق دستگاه های مرتبط و نظارتی در 
کشور وجود دارد موضوعی که بسیاری 
از مــردم از نبــود نظارت ها بر روی نرخ 
تعرفــه هــا گله دارنــد و حتی برخی از 
آنها از ادامه مسیر درمان خود پشیمان 
می شوند.حاتمی، رئیس سازمان نظام 
روانشناســی و مشاوره کشور، می گوید: 
در حــال حاضر اســامی ۷ هــزار روان 
شناسان واقعی و مورد تائید در سازمان 
نظام روان شناسی ثبت شده است و به 
کلیه آنها توصیه شــده است نرخ تعرفه 
هــای خود را همراه بــا پروانه فعالیت 
خــود در معرض دیــد عموم بگذارند و 
بــا نــرخ تعرفه هایی که دولت برای آنها 
مصوب کرده اســت ارائه خدمت دهند.
او می گوید: آن دســته از روانشناسانی 
کــه تعرفه هــای متفــاوت و خارج از 
عــرف از مردم دریافــت می کنند باید 
توســط مردم به بازرسی سازمان نظام 
روانشناســی و مشــاوره کشور معرفی 
شــوند، ۸۶۰۵۱۵۵۲ شــماره تلفــن 
بازرســی ســازمان نظام روان شناسی 
و مشــاوره کشــور برای ارائــه هرگونه 
گــزارش های خدمات روانشناســی و 
مشــاوره اســت.حاتمی گفت: سازمان 
نظام روانشناســی و مشــاوره کشــور 
بازرســی محســوس و نامحسوس در 
فضــای حقیقی و مجازی دارد، بنابراین 
روانشناسان واقعی متخلف پروانه مجوز 
آنها لغو خواهد شــد و روانشناسان فاقد 
صالحیت و یا روانشــناس نماها نیز به 
دادگاه معرفــی می شــوند.وی گفت: 
درخواســتی را برای ردیف بودجه بیمه 
ای برای خدمات روانشناســی در سال 
۱۴۰۱ به مجلس شــورای اسالمی ارائه 
دادیم تا با ورود بیمه های پایه و تکمیلی 
در دستور کارمسیر درمان برای بسیاری 
از مردم در معرض خطر که تمکن مالی 
ندارند تسهیل یابد اما سازمان های بیمه 
گــر زیر بار این خدمات نمی روند و می 
گویند برای این موضوع برای آنها سودی 
ندارد و در صورت ارائه خدمات از دولت 
سوبســید دریافت می کنند.او گفت: در 
حال حاضــر۲۳.۸ دهم درصد از مردم 
جامعه نشانه های روانشناختی را از خود 
نشان دادند.همچنین در متن سیاست 
های کلی ســالمت بر ارتقای ســالمت 
روان جامعه تاکید شــده است اما با این 
حال خدمات روانشناسی تحت پوشش 
بیمه ها قرار نگرفته اند.ابراهیم مداحی، 
رئیس انجمن روانشناسی می گوید: دنیا 
با یک سونامی از اختالالت روانی مواجه 
شده است اما در کشورهای دنیا حداقل 
۶ درصد تا ۱۲ درصد سهم اعتبار برای 
درمان و سالمت روان جامعه بودجه در 
نظر گرفته شــده است، اما در ایران ۳.۱ 
درصد از بودجه سالمت کشور به موضوع 
خدمات روانشناسی اختصاص داده شده 
است، این یعنی میزان اختصاص بودجه 
به ۱ درصد هم نمی رسد اما این در حالی 
است که میزان بودجه درمانی باید به ۶ 
درصد برسد تا بتواند مشکالت ناشی از 
اختالالت روانی جامعه را برطرف کند.

خبر ویژه

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی درباره از سرگیری آموزش حضوری 
دانشگاه ها از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با توجه به افزایش 
شــیوع ســویه اومیکرون، گفت: هر دانشــگاهی بنا به اقتضای خود که چه 
تعداد دانشــجوی تحصیالت تکمیلی و یا چه تعداد دانشــجوی بومی دارد 
تصمیم گیری می کند.محمد رضا آهنچیان افزود: با توجه به اینکه وضعیت 
استان ها به دلیل افزایش شیوع سویه اومیکرون در حال تغییر است، علیرغم 
اینکه اعالم شــده اســت نیمســال دوم تحصیلی از امروز یعنی  ۱۶ بهمن ماه  
حضوری می شود، دانشگاه ها خودشان تشخیص می دهند که آموزش واقعاً 
حضوری باشــد.وی افزود: ممکن اســت با یک فاصله کوتاه به دانشــجویان 

اعالم کنند که فعاًل کالس ها مجازی اســت.در حقیقت بر اســاس آخرین 
وضعیت کرونا دانشــگاه ها تصمیم گیری کرده و به دانشــجو اعالم می کنند.

وی افزود: دانشــگاه های معین برخی اســتان ها با قطعیت تصمیم می گیرند 
و برخی از اســتان ها بیشــتر واگذار کرده اند به دانشــگاه ها و دانشگاه ها خود 
تصمیم می گیرند، در این رابطه اســتان ها یکســان عمل نمی کنند و مسئول 
نهایی خود دانشــگاه ها هســتند.وی افزود: حتی در استان هایی که دانشگاه 
معین نظر می دهد بازهم دانشگاه های شهرستان ها مسئول نهایی بازگشایی 
به صورت حضوری هستند، یعنی رئیس هر دانشگاه مسئول نهایی تصمیم 

گیری بازگشایی دانشگاه ها به صورت حضوری است.

گذار شد نحوه برگزاری ترم آینده به دانشگاه ها وا

عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

کشور فراتر از پیش بینی ها است سرعت انتشار امیکرون در 
عضو کمیته علمی کشوری کرونا درباره وضعیت 
شیوع کرونا ،گفت: بسیاری از افراد جامعه درگیر 
این بیماری شــده و ســرعت شیوع آن باالست.

از طرفی مراجعات به بیمارســتان های کودکان 
نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است اما از آنجا 
که واکسیناســیون ما نسبت به دیگر کشورها به 
زمان شیوع اومیکرون نزدیک تر است، هنوز مانند 
مــوج قبلی با افزایش قابــل توجه در بخش های 
مراقبت هــای ویژه مواجه نشــده ایم. دو نگرانی 
وجود دارد، نگرانی اول بیشتر در زمینه کودکان 

نوجوانان اســت زیرا بخش های مراقبت های ویژه 
کودکان در کشور بسیار محدود است و در برخی 
از دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور نسبت به 
وضعیــت شــیوع کرونا در میان کــودکان اعالم 
بحران کرده اند. از ســوی دیگر هنوز درصد قابل 
توجهی از کودکان واکســینه نشده اند که کمیته 
علمی پیشنهاد کرده است کودکان ۵ تا ۱۲ سال 
ســریعا واکســینه شــوند. حمیدرضا ابطحی در 
پاســخ به این ســوال که وضعیت تکثیر امیکرون 
در کشــور چگونه است، گفت: آنگونه که اعضای 

کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کرونا اعالم کردند، 
انتظار می رفت میزان ابتالها با این سرعت در دو 
هفته رخ دهد اما همان میزان در چهار روز رخ داده 
بود و سرعت پیشرفت اومیکرون بیشتر از میزانی 
بود که پیش بینی می شد اما سرعت افزایش تعداد 
بیماران بدحال اینگونه نبوده و ســریعتر از پیش 
بینی هــای اولیه پیش نرفته اســت.او در ادامه با 
اشــاره به تجمعات افراد در اماکن عمومی، گفت: 
اگر تجمعات باعث ایجاد سیل مراجعات بیماران 
به سمت مراکز درمانی شود، تعداد مرگ و میر باال 

خواهد رفت. همانطور که گفته شد به غیر از اینکه 
افراد تا چه اندازه بیمار می شوند سرعت مراجعات 
نیز بسیار مهم است و باعث می شود هم در میزان 
تشخیص ها احتمال خطا افزایش یابد و هم حجم 
زیادی از آزمایش ها و تصویربرداری ها درخواست 
شــود. همزمانی بازگشــایی مدارس، دهه فجر و 
مراسم اعتکاف بسیار نگران کننده است. کنترل 
و رعایت دقیق پروتکل ها در مراســم هایی مانند 
جشــنواره های فیلم و تئاتر بسیار مشکل و شاید 

نشدنی است. 

کشور حال ناخوش تاالب های 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشور با بیان اینکه غالب تاالب های کشور بیمارند، گفت: تاالب ها 
وضعیت مناسبی از جهات آبزیان، پرندگان، ریز مغذی ها و پوشش 

گیاهی ندارند.
دکتر علی ســالجقه گفت: در بحث تاالب ها نگاه انتزاعی بوده و 
صرفا خود تاالب دیده می شــده بدون اینکه عواملی که بر تاالب 
تاثیــر می گذارد، دیده شــود. در صورتــی که تاالب انتهایی ترین 
بخش حوزه آبریز اســت و با توجه به این عوامل، تاالب را از نظر 
کمیت و کیفیت در وضعیت مناسب تری قرار می دهد.او همچنین 
با بیان اینکه تاالب ها در بعد پوشش گیاهی نیز وضعیت مناسبی 

ندارند، عنوان کرد: این مهم نشــان می دهد که مدیریت در حوزه 
تاالب ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.سالجقه، گفت: طرح 
مدیریت جامع حوزه آبخیز یک واقعیت اســت که باید بپذیریم و 
اجرا کنیم تا همه ارکان یک حوزه آبریز در وضعیت مناسبی قرار 
بگیرند و یک همسنگی مناسب در حوزه آبریز داشته باشیم. او با 
اشاره به سیل هایی که سال ۹۸ در کشور رخ داد، گفت: در سیل 
خوزســتان تنها تاالب شــادگان توانست ۴ میلیارد مترمکعب آب 
را در خود جای دهد که هم آب را ذخیره کرد و هم جلوی ســیل 
را گرفت. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کشور از مجموع ۴۲ 
نوع تاالب ۴۱ نوع را دارد و از این حیث غنی است، افزود: تاالب ها 

یک درصد از منابع آب دنیا را تشکیل می دهند و ۴۰ درصد تنوع 
زیســتی مربــوط به تاالب هایت اما ایــن تاالب ها امروز وضعیت 
خوبی ندارند. سالجقه با بیان اینکه تاالب های کشور خفه شدند 
که نمونه آن تاالب انزلی اســت، گفت: از بین رفتن تنوع زیســتی 
تاالب ها به ویژه آبزیان ســبب خفه شــدن تاالب می شود و در این 
شــرایط گونه های ثانویه به تاالب حمله می کنند. او همچنین با 
بیان اینکه روستاها و مناطق شهری تاالب نشین در کشور داریم 
که از نظر اقتصادی خدمات رسانی و اشتغال ایجاد می کنند، افزود: 
شاید یکی از بحث ها تغییر اقلیم باشد اما بحث اصلی تغییر کاربری 

است و نوع استفاده از حوزه آبخیز است.
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دهکده جهان نما ؛
  مقصد اول و آخر 
عاشقان طبیعت 

دهکده جهان  نما دقیقاً همان جایی اســت که 
گاهی اوقات دل مان می خواهد بار سفر ببندیم به 
دشت ودمن بزنیم و از هر چیزی که اسم شهر و 
شهرنشینی دارد، دور شویم. این مکان بکر و زیبا 
به لحاظ جاذبه های گردشگری چیزی کم وکسر 
ندارد و نوید از سفری خاطره انگیز در دل طبیعت 
می دهد. از طرف دیگر روســتای جهان نما به 
همراه مناطق اطراف آن در فهرســت مناطق 
حفاظت شــده قرار دارد، در نتیجه با طبیعتی 

کاماًل دست نخورده طرف هستیم.
روستای جهان  نما کجاست؟

جهان نما در گروه جاهای دیدنی گلســتان به 
حساب می آید که گردشگر خاص و مشکل پسند 
را جذب می کند. به شــما اطمینان می دهیم، 
ارزش آن را دارد که رنج سفر را به جان بخرید و 
عازم دهکده جهان نما شوید تا از دیدن تکه ای از 
بهشت، شگفت زده شوید. روستای جهان نما در 
دشتی گسترده واقع شده است که تا چشم کار 
می کند طبیعت سرسبز در اطراف آن مشاهده 

می شود.
این دشــت در بین جنگل هایی کهن قرار دارد 
و مجاورت بــا کوه های البرز، جهــان نما را به 
منطقه ای تبدیل کرده کــه در ارتفاع زیادی از 
سطح دریا قرار دارد. به لطف چنین موقعیتی، 
با حضور در ارتفاعات این منطقه، چشم اندازی 
از گرگان و بندرترکمن پیش روی گردشگران 

قرار می گیرد.
جنگل جهان نما مکانی دنج و خلوت

اگر به جغرافیا عالقه داشــته باشید حتماً در 
جریان هستید که استان گلستان در مجاورت 
اســتان های پرگردشــگری مانند مازندران، 
خراسان و ســمنان اســت. در نتیجه به رغم 
طبیعت زیبا و حیات وحش مثال زدنی، جاهای 
دیدنی گلستان و به خصوص منطقه جهان نما 
گردشگر کمتری نسبت به استان هایی که اشاره 
کردیم دارد، در نتیجه می تــوان گفت جهان 
نما دقیقاً همان جایی اســت که گردشــگران 
عالقه مند به محیط های دنج و خلوت به دنبال 

آن می گردند.
گفته می شود این منطقه تنها مکان در ایران 
است که شرایط زندگی ببرها در آن مهیا است. 
در کنار ببر نیز می توان خرس، خوک وحشی 
، پلنگ، گرگ، قوچ و بز را از دیگر حیوان هایی 
نام برد که در گشت وگذار از این منطقه ممکن 
اســت با  آن ها برخورد کنید. خوشــبختانه 
سازمان محیط زیست برای دهکده جهان نما 
چیزی کم نگذاشته و از آنجایی که این مکان 
چیزی نزدیک به نیم قرن اســت که از جانب 
این سازمان محافظت می شود، بافت و ساختار 
کهن روستای جهان نما و مناطق اطراف آن 
در گذر زمان دســتخوش تغییرات چندانی 

نشده است.
تجربه ای ناب از زندگی روستایی

جالب است بدانید وقتی به این مکان به عنوان 
محلی دنج و خلوت اشــاره می کنیــم، واقعاً با 
مکانی طرف هستیم که اثری از زندگی ماشینی 
در آن نیست و روستای جهان نما، حتی از آب 
لوله کشی بی بهره اســت. در این روستا خبری 
از امکانات دیگری مانند برق و تلفن نیســت و 
اگر بــه دهکده جهان نما ســفر می  کنید، باید 
قید گوشــی همراه خود را بزنید چرا که در این 
منطقه هیچ کدام از ارائه دهندگان سرویس های 
موبایل، آنتن دهی ندارنــد. در نتیجه می توان 
نبود آنتن  موبایل و نداشتن دسترسی به تلفن 
را برای گردشگران شهری که از شر گوشی های 
هوشــمند خود خالصی ندارند، بــه فال نیک 

گرفت.
برای شما گفتیم که در دهکده جهان نما خبری 
از امکانات شهری نیســت، در نتیجه انتظارات 
خود را پایین بیاورید و در جریان باشید که در 
این منطقه خبری از تجهیزات و لوازم ضروری 
مسافرت هم نیســت. بنابراین قبل از اینکه بار 
سفر ببنندید، پیشنهاد می کنیم حتماً لیست 
لوازم ضروری را دوباره بررســی کنید. از طرف 
دیگر قبل از رســیدن به این روستای سرسبز، 
می توانید برای خرید لوازمی که احتماالً فراموش 
کرده اید، سری به روستای درازنو بزنید. در این 
روستا مایحتاج ضروری فراهم است و به لحاظ 
جغرافیایی آخرین مکانی است که گوشی های 
همراه آنتن دارند، در نتیجه قبل از ترک درازنو 
تمام تماس های ضروری را انجام دهید و با خیال 

راحت راه را در پیش بگیرید.

گردشگری

در پی اعتراض فعاالن میراث فرهنگی؛

سازه های باغ عفیف آباد 
جمع آوری شد

اعتراض فعاالن میراث فرهنگی به ســاخت و 
سازهای انجام گرفته توسط کارگردان سریال 
خانگی سووشون در باغ ثبت ملی شده عفیف 
آباد شیراز موجب شد تا نرگس آبیار این سازه 

ها را حذف کند.
در چند روز اخیر بحث های زیادی در پی ایجاد 
سازه های ایجاد شده در دو طرف بنای قاجاری 
باغ عفیف آباد ایجاد شده بود. این سازه ها توسط 
عوامل ســریال خانگی سووشون به کارگردانی 
نرگس آبیار ایجاد شــده و بنا در دو گوشــواره 
ساختمان بنا شده بود که در آن از مصالحی از 
جمله آجر و سیمان استفاده کرده بودند ضمن 
اینکه حوضی نیز وسط باغ ایجاد کرده بودند.

این دخل و تصرفات در بنای ثبت ملی شــده 
بــاغ عفیف آباد که مالکیت آن در اختیار یکی 
از نهادهای نظامی اســت موجب شــده بود تا 
دوســتداران و کارشناســان میراث فرهنگی 
نســبت بــه از بین رفتن حریــم بصری این بنا 
اعتــراض کنند. عوامــل فیلم از جمله نرگس 
آبیار کارگردان فیلم هم نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داده و اعالم کردند که این سازه ها 
پرتابل اســت و هر زمــان بخواهیم می توانیم 

بدون آسیب به بنا آن را حذف کنیم.
حتی مدیرکل میراث فرهنگی اســتان فارس 
نیز اعالم کرد که این ســازه موقتی اســت اما 
مصالحــی که در این ســازه ها به کار رفته بود 
این موضوع را نشان نمی داد تا اینکه راه اندازی 
کارزاری برای جمع آوری سازه ها و اعتراضات 
پــی در پی موجب شــد تا نرگــس آبیار اعالم 
کند که این ســازه ها را به احترام مردم جمع 
آوری خواهــد کــرد. او در صفحه مجازی خود 
گفت: ســریال سووشون به عنوان یک شاهکار 
می بایست در شهر شیراز فیلمبرداری می شد 
از میان باغ هایی که وجود داشت به نظرم آمد 
ضلع جنوب باغ عفیف آباد برای داشــتن یکی 
از خانه های سریال مناسب تر بود البته به دنبال 
خانه های دیگر هم هســتیم. تنها خانه ای که 
احتیاج داشــتیم تا ســازه های پرتابل داشته 
باشــیم بــاغ بود و خانه های دیگــر این نیاز را 
ندارند. ما می بایســت دیواری می زدیم که پی 
نداشــته باشــد و حوضی که دارای پالستیک 
ضخیم باشــد و آســیبی نزند و گوشواره ای که 
در بنا بود. من بدون این سازه ها بنا را پسندیدم 
اما طراح صحنه گفت که بهتر از باشد. من هم 
گفتم اگر مجوزهای الزم برای ســاخت و ساز 
داده می شود و پرتابل هست و به بنا هم آسیب 
نمی زند انجام شود. اما همه اینها منوط به این 
هســت که همه جوانب برای اینکه بنا ماندگار 
بماند در نظر گرفته شود. به همین صورت روی 
بنا را پالستیک و پارچه کشیدند و گوشواره ها را 
روی اسکلت فلزی بنا کردند. دور تا دور را بلوک 
ســیمانی زده و از دیوار ۲۰ سانت فاصله دارد. 
کارشناسان دیدند و گفتند که هیچ آسیبی به 
بنا وارد نمی کند داخل بنا را هم که اصاًل دست 
نزدیــم. اما من به خاطر اینکه خودم یک فعال 
میراث فرهنگی هستم و سال ها برای سرزمین 
اجدادی خودم یعنی ابرندآباد تالش کردم؛ به 
احترام مردم که نگران هســتند آســیبی به بنا 
و باغ برسد، دو الحاقات را برمی داریم و بدون 

آنها فیلمبرداری می کنیم.
اگرچــه آبیار اعالم کرده که این گوشــواره ها 
از بنا حذف می شــود اما همچنان دوستداران 
میراث فرهنگی می گویند که گویا قرار نیست 
همه دخل و تصرفات ایجاد شــده در بنا حذف 
شــود و همچنان هم فیلمبرداری در این بنای 

تاریخی انجام خواهد شد.
پیش از انجام این ساخت و سازها، نرگس آبیار 
دیــداری نیز با عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث 

فرهنگی داشته است.

غ فجر   پرواز سیمر
در مناطق فاقد سینما

انجمن ســینمای جوانان ایران جشنواره فجر 
را به مناطق کم برخوردار می برد.

 طــرح نمایش هم زمان بخشــی از فیلم های 
چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجر، توســط 
»سینماسیار« از پانزدهم بهمن ماه در بیش از  
۱۰۰ نقطه فاقد سینمای کشور کلید می خورد.

طبق برنامه ریزی های انجام شــده، بخشی از 
فیلم های جشنواره فیلم فجر از پانزدهم بهمن ماه 
در روستاها و مناطق کم برخوردار استان های: 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، 
البرز، ایالم، بوشــهر، تهران، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، 
زنجان، سمنان، سیستان وبلوچستان، قزوین، 
کردســتان، کرمــان، کرمانشــاه، کهگیلویه 
وبویراحمــد، گلســتان، گیــالن، مازندران، 
هرمــزگان و همدان به نمایش درخواهد آمد. 

این طرح تا ۲۵ بهمن ادامه خواهد داشت.
 انجمــن ســینمای جوانــان ایــران نمایش 
جدیدترین آثار ســینمایی کشور را با استفاده 
از »سینماســیار« و با هدف گســترش عدالت 
فرهنگی و در مناطق کم برخوردار و فاقد سینما 
از تابســتان ۱۳۹۷ برعهده گرفته و اجرا کرده 

است.

اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم فجر از شبکه نمایش پخش می شود
پخش اختتامیه جشنواره فیلم فجر و مرور فیلم های سینمای انقالب 

اسالمی از جمله اتفاقات شبکه نمایش در هفته پیش رو است.
 هفته جاری نیز این شبکه به مرور فیلم های سینمای انقالب اسالمی 
خواهــد پرداخــت و تا روز ۲۲ بهمن و اختتامیه جشــنواره فیلم فجر، 
کماکان به پوشــش برنامه های این جشــنواره هنری کشورمان ادامه 
خواهد داد. در ادامه هفته دوم جشــنواره فیلم فجر، شــبکه نمایش 

مانند هفته گذشــته، تا پایان جشــنواره، هر شــب ساعت ۲۱ با پخش 
برنامه »ســینمایش« از برج میالد و خانه جشــنواره، به پوشــش این 
رویــداد هنــری خواهد پرداخت. روز ۲۲ بهمن ماه نیز، همزمان با روز 
پایانی جشــنواره فیلم فجر و از ســاعت ۱۸ به پخش زنده اختتامیه 
چهلمین دوره این جشنواره می پردازد. این شبکه ساعت ۲۳ هر شب 
مانند هفته قبل و آغاز دهه فجر، به مرور فیلم های ســینمای انقالب 

اســالمی می پردازد. فیلم های منتخب این هفته شــامل این فیلم ها 
خواهد بود: »تشکیالت«، »آن سفر کرده«، »حمله به اچ ۳«، »کیمیا 
و خاک«، »جمیل«، »لیلی با من اســت« و »تاراج«. همچنین ســاعت 
۱ بامداد منتخب فیلم های کالســیک این هفته به ترتیب روز پخش 
»کوایدان«، »دستور کار پنهان« »دستبرد ۱«، »دستبرد ۲«، »متولد 

چهارم جوالی«، »شبکه« و »ستاره های خوشبختی من« هستند.

امیکرونمحققان دانشــگاه »راتگرز« در نیوجرســی، در این مطالعه متوجه شــدند که ذرات ویروس کرونا هم در 
هوای داخل اتاق فرد مبتال به کووید-۱۹ که در خانه خود را قرنطینه کرده اســت و هم در هوای خارج اتاق این 
فرد پیدا می شود.  محققان دانشگاه »راتگرز« در نیوجرسی، در این مطالعه متوجه شدند که ذرات ویروس کرونا 
هم در هوای داخل اتاق فرد مبتال به کووید-۱۹ که در خانه خود را قرنطینه کرده است و هم در هوای خارج اتاق 
این فرد پیدا می شود. »هاوارد کیپن« استاد دانشکده بهداشت عمومی راتگرز و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: 
 ۲-SARS-CoV قابل اندازه گیری RNA داده هــای نمونه گیری هوای داخل خانه به وضوح نشــان می دهــد که
در هوای خانه های اکثر افراد آلوده، نه تنها در اتاق قرنطینه، بلکه در ســایر مناطق خانه آنها وجود دارد. محققان 
خاطرنشان کردند: این موضوع به این دلیل است که بسیاری از افراد آلوده در مدتی که باید خود را قرنطینه کنند، 
حضور خود را تنها به اتاق قرنطینه محدود نمی کنند و زمان های مختلفی را در اتاق مشترک و مجاور نیز سپری 
می کنند.کیپن در یک بیانیه خبری دانشگاه راتگرز اظهار داشت: در این مطالعه ۱۱ فرد مبتال به کووید-۱۹ مورد 

بررســی قرار گرفتند که در خانه قرنطینه شــده بودند. بســیاری از آنها به شــدت به قرنطینه خود در خانه پایبند 
نبودند، به طوری که هشت فرد در این مطالعه گزارش دادند که تا ۱۴ ساعت از اوقات خود را در اتاق های مشترک 
خانه ســپری کرده اند و پنج نفر از این افراد نیز گزارش دادند که اوقاتی را در ســایر مناطق خانه ســپری کرده اند.

محققان در این مطالعه نمونه هوای اتاق های ۱۱ خانه را که در آنها یکی از افراد خانواده به تازگی به کووید-۱۹ 
مبتال شده بود و خود را در یک اتاق قرنطینه کرده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند. این نمونه های هوا  از نظر 
وجود سه ژن اختصاصی SARS-CoV-۲ در ذرات معلق در هوا آنالیز شدند. همچنین از افراد آلوده به کرونا در 
این مطالعه پرسیده شد که چه مدت زمانی را در اتاق قرنطینه سپری کرده اند.این تجزیه و تحلیل نشان داد که 
نه تنها در اتاق های قرنطینه بلکه در ســایر اتاق های خانه نیز حداقل یکی از ســه ژن ویروس کرونا وجود داشــت. 
همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، سایر ساکنان چهار خانه از ۱۱ خانه مورد بررسی یا از نظر ابتال به ویروس 

کرونا مثبت بودند یا عالیم این بیماری  داشتند.

بی اثر بودن قرنطینه بر امیکرون

دریچه علم

كارتون 

مالقات خصوصی؛ 

عاشقانه ای ناآرام و متفاوت
 امید شمس دیگر کارگردان کار اولی چهلمین جشنواره 
فیلم فجر با »مالقات خصوصی« نشان داد که کارگردان 
آینده دار دیگری در سینما ایران حضور پیدا کرده است. 
او در »مالقات خصوصی« به ســمت عاشــقانه ای نو رفته 
اســت؛ عاشــقانه ای که تا به حال در سینمای ایران مثال 
آن نبوده و بدون آنکه درگیر کلیشــه شود روایتی جدید 
را ارائه می دهد. »مالقات خصوصی« مانند بســیاری از 
فیلم های این دوره از جشنواره فیلم فجر براساس داستانی 
واقعی ساخته شده و امید شمس توانسته از دل ماجرایی 

حقوقی یک عاشقانه خاص خلق کند.
»پروانــه« )پریناز ایزدیــار( دختری که پدرش به زندان 
افتــاده و بــرادرش ایمان بدهکار فراری اســت. پروانه با 
پدرش در زندان به طور مخفیانه در ارتباط اســت. این 
ارتباط مخفیانه از طریق گوشی یکی از هم بندان پدرش 
یعنی شــخصی به اسم »فرهاد« صورت می گیرد. فرهاد 
به واســطه تماس های مکرر با پروانه به او عالقمند می 
شــود و از پروانــه می خواهد کــه به مالقاتش بیاید و این 

آغازی بر یک مالقات خصوصی می شود.
در »مالقات خصوصی« به میزانی که داســتان به اواسط 
خود نزدیک می شود این گمان که عالقه و نوع نگاه فرهاد 
به پروانه احتماال اتفاقات عجیبی را رقم خواهد زد بیشتر 
می شود. همین هم باعث می شود تا »مالقات خصوصی« 
یک داســتان صرفا عاشــقانه نباشد و بتوان آن را در ابعاد 
دیگری نیز مورد بررســی قرار داد. در اواســط داستان با 
روشن شدن ماجرای اصلی قصه، این نگاه صرف عاشقانه 
به ماجرا شکسته می شود و هیجانی توام با اندوه داستان 
را پیــش می بــرد. همین تلفیق نگاه لطیف و عاشــقانه با 
نگاه حقوقی خشــک به مســئله زندان و وقایع داخلی آن 
داســتانی جدید را رقم می زند که دنبال کردن آن برای 

مخاطبــی کــه از زندان تا به حال داســتان های تکراری 
تماشا کرده است جدید و پر کشش است.

شخصیت پردازی در »مالقات خصوصی« به شکل قابل 
توجهی پردازش شده است و مخاطب می تواند کاراکترها 
و دغدغه و مشکالتشــان را به خوبی احســاس و باور کند. 
پریناز ایزدیار که پیش تر توانایی خود را در کاراکترهای 
متفاوتی نشــان داده در مالقات خصوصی با ایفای نقش 
دختری کم برخوردار، مظلوم اما پرجرئت کاراکتر پروانه 

را به بهترین شــکل ایفا کرده اســت. او در نشست خبری 
فیلم »مالقات خصوصی« در پاسخ به سوال تکراری بودن 
نقش هــا و ضعــف کاراکتر پروانه بیان کرد:» با این حرف 
موافق نیســتم که کاراکتر پروانه اصاًل ضعیف نیســت و 
تنها وقتی عاشق می شود کمی متزلزل می شود.« هوتن 
شــکیبا هــم با بازی در نقش فرهــاد نمایش قابل قبولی 
از خود در کاراکتری جدید نشــان داد. او نیز در نشســت 
خبری فیلم بیان کرد که کاراکتر فیلم بســیار از او دور 

بوده و برای رســیدن به نقش به زندان رفته تا فضای آن 
را از نزدیک درک کند. بازی خوب او نقش بســزایی در 
ایجــاد تعلیق روند داســتان و حفــظ آن تا دقایق پایانی 
فیلم داست. نقش های فرعی هم در »مالقات خصوصی« 
جایــگاه خــود را دارنــد و هرکدام را می توان پازلی برای 

تکمیل کل روند داستان دانست.
»مالقات خصوصی« که بیش از ۲ ساعت است با دقت در 
پرداخت به شــخصیت ها، عدم افت ریتم فیلم با استفاده 
از الیه هــای ظریــف کمــدی در موقعیت های خاص و 
کاهش ســیاهی صرف داســتان، توجه به قابلیت های 
خــاص بازیگران از جمله چهره معصــوم پریناز ایزدیار 
و کلوز های متعدد از چهره او و نگاه های هوتن شــکیبا 
که با همین نگاه بخش اعظمی از تعلیق و پرسش اصلی 
داستان یعنی حقیقت عشق فرهاد به پروانه، مخاطب را 
تا پایان با خود همراه می کند و از جمله اتفاق های درست 

و قابل توجه »مالقات خصوصی« است.
امید شمس در این فیلم دست از کلیشه های رایج زندگی 
سخت خانواده زندانیان و مسائل زندان برداشته و سراغ 
مســئله جدیــدی رفته که دردناک تــر از آنچه پیش تر 
شــنیده شــده است. حقیقتی که تا به حال از آن سخنی 
گفته نشــده بود و حاال در »مالقات خصوصی« براساس 
داستانی واقعی و دراماتیزه شده برای مخاطبان به نمایش 
گذاشته شده است. پرداخت به مسئله مواد مخدر بی آنکه 
از نگاه صرف حقوقی بخواهد به آن پرداخت شــود برای 
کارگردان کاراولی امســال جشــنواره فجر سوژه ای ناب 
بود که به درستی نیز پرداخت شد. سوژه ای که داستانی 
جدیــد را در دل زنــدان روایت می کند و برای مخاطبی 
که کمتر اطالعی از قصه عشــق های ســاختگی زندان 

دارد جذاب است.

پرده نقره ای 

عیدی 
كارمندان 
واریز شد!

عیدی كارمندان رسمی 
و غیر رسمی با حقوق 

بهمن ماه واریز می شود. 
پیام پورفالح در واكنش 

به این خبر با انتشار 
كارتونی در صفحه 

اینستاگرام خود نوشت: 
كارمندا باید خوشحال 

بشن از این خبر كه 
عیدی می گیرن یا 

غصه دار كه با این عیدی 
چی  میشه خرید؟

فرهنگ و هنر


