
 فراز و نشیب قیمت بسته های اینترنتی

عقبگرد اپراتور ها در نرخ گذاری اینترنت

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

    اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته های اینترنت بدون اطالع رسانی به کاربران، 
کنــش منفــی کاربران و  موضوعــی تکــراری در ســال های اخیــر اســت کــه هــر بــار نیــز بــا وا
توری مواجه می شــود و در نهایت نیز مشــخص می شــود که اپراتورها در بازه مجاز  رگوال

خ بســته های خود را تغییر داده اند. آخرین تعرفه گذاری  کف و ســقف تعرفه مصوب، نر
کنــون کمیســیون تنظیــم  بــرای قیمــت اینترنــت بــه ســال ۹۶ بازمــی گــردد و از آن ســال تا

خ گذاری اینترنت نداشته است...   || صفحه  صفحه 33  مقررات ارتباطات مصوبه ای برای نر

ارزانی کاالی ایرانی برای همسایه ها؛

ارز ارز ۴۲۰۰۴۲۰۰ تومانی که به نفع خارجی ها شد! تومانی که به نفع خارجی ها شد!

صفحه 3 

1401 فروردیــن   24 چهارشـــــــنبه     2079 پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:       2022 یــل  آپر  13     1443 11 رمضــان    

نماینده مجلس:

ح صیانت  طر
 یک سفارش

بیرون از مجلس بود
     غالمرضا نوری قزلچه می گوید: ابتدا اصال 
ح صیانت اطالعی نداشتند  نمایندگان از طر
و حتی حاضر به دفاع از آنهم نبودند اما برخی 
از بیــرون از مجلــس آمدنــد و گفتنــد مــا ایــن را 

طراحی کرده ایم...

وزیر نفت خبر داد؛

آغاز فشارافزایی در 
گازی ایران میدان های 

     وزیــر نفــت ضمــن اعــالم خبــر گشــایش 
پمپ هــای  تولیــد  کارخانــه  نخســتین 
درون چاهی ایران در خوزستان با بهره گیری 
از دانش فنی ایرانی، از تأمین مالی پروژه های 
بــزرگ نفتــی بــا اســتفاده از ترفندی تــازه و آغاز 
فشــارافزایی در بعضــی از میدان هــای گازی 

کشور خبر داد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وعده کاهش قیمت 
وزارت صمت عملی نشد!

3

جزایر ایرانی برای 
مسابقات جام جهانی 
آماده سازی می شوند

2

گر   اما و ا
واردات بنزین

4

فقر در البالی دندان ها 
نیز خودنمایی می کند

7

گهی مزایده )حراج( گهی مزایده )حراج(آ آ

یاسر  احمدی-شهردار  بهشهر

شــهرداری بهشــهر در نظــر دارد )دســتگاه فــک کارخانــه ســنگ شــکن ( خود 
را از طریــق برگــزاری مزایــده )حــراج ( آنالیــن  ، بــا بهــره گیری از ســامانه ســتاد 

)www.setadiran.ir(  بصــورت الکترونیکــی واگذار نماید .
زمان بندی مزایده فوق به شرح ذیل می باشد :

دوم  نوبــت  و   1401/01/24 اول  نوبــت    : روزنامــه  نشــر  تاریــخ 
  1401 /02 /01

زمان انتشار در سایت :   1401/01/24
تاریــخ بازدیــد : 1401/01/24  الــی 1401/01/29 از ســاعت 11 صبــح الــی 

16 عصــر

زمان برگزاری : 1401/02/01 از ساعت 8 الی 11:00 
*** شــرکت کننــدگان مــی تواننــد 30 دقیقــه پــس از اتمــام زمــان مزایــده، 

آخریــن مبلــغ پیشــنهادی خــود را در ســامانه ســتاد ثبــت نماینــد . *** 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1 - برگــزاری حــراج صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
مــی باشــد .

2 - کلیــه اطالعــات مــوارد حــراج شــامل مشــخصات مــورد حــراج در بــرد 
 اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده ، قابــل مشــاهده ، بررســی و انتخــاب 

می باشد.

شماره :  1401/2/295 نوبت اول
تاریخ :   1401/01/17

اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی 
۲۰۰1۰۰۰۰36۰۰۰۰۰1۲۰۰1۰۰۰۰36۰۰۰۰۰1

اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی

اداره کل امــور مالیاتــی اســتان مرکــزی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی انجــام پــروژه  بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 
نیــاز 2001000036000001برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 
مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه 1/24/ 

1401 مــی باشــد.
براساس بند "د" تبصره 3 الیحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی، کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع گردیده اند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  از ساعت   8 صبح مورخ  1401/1/24 لغایت ساعت 19 عصر  1401/1/27  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :   لغایت  19  عصر روز  1401/2/6 می باشد.

زمان و محل  بازگشایی پاکتها  : پاکتهای الف و ب  و ج مورخ 1401/2/7  ساعت 9:00 صبح  در سالن جلسات به آدرس ذیل بازگشایی خواهند شد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: 

اراک ، خیابان شهید شیرودی کوچه  کندی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی ، کد پستی 3819737937   تلفن 33430194  خانم محمودی   
الزم به ذکر است نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای  زیر باشد و در پاکت الف ارائه و تحویل شود .

الف ( رسید بانکی واریز وجه مذکور به حساب شماره شماره شبا  IR 920100004051001007520388  - شناسه واریز 978110151240514051001007520388 
بانــك مرکــزی فیــش واریــزی بابــت تضمیــن صرفــًا باید بــه نام مناقصه گر باشــد.

ب( ضمانــت نامــه بانکــی طبــق بخشــنامه آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره 123402/ت50659هـــ مــورخ 1394/9/22 )کاربــرگ شــماره یــک (بــه مبلــغ 
مذکــور در وجــه اداره کل امــور مالیاتــی اســتان مرکــزی 

شناسه ملی 14000210642 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی 

ف
دی

ر

در نوع قیمت پروژهبرآورد اولیه پروژه )ریال(مدت )ماه(محل پروژهحوزهنام پروژه شــرکت  تضمیــن  مبلــغ 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

احــداث ســاختمان اداره امــور 1
مالیاتی شهر فرمهین

معاونت توســعه مدیریت 
1.881.822.239فهرست بها  سال 137.636.444.7741401فرمهینو منابع

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس1456
مرکز تماس: 27313131

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

شناسه اگهی 1300857

سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشور

 به بهانه ابالغ سیاست های کلی
 تامین اجتماعی

   محمد شریعتمداری
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

بــاور دارم فقر و نابرابری همچون نم 
پــای پی حکومت ها اســت و مانند 
موریانه به جان حکومت ها می افتد 
و می تواند یکباره سقف را بر سر نظام 

سیاسی کشور را خراب کند.
از سوی دیگر به گواه بسیاری صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی فقر 
چند بعدی ) درامد و معیشت ،مسکن، آموزش، بهداشت و..( و یک 
ناهنجار هم افزاست. یعنی فقر باعث عقب ماندگی و پسرفت، فساد، 
ناکارامدی، فروپاشی دانش و مشکالت غامض سیاسی اقتصادی 
اجتماعی وفرهنگی عظیم می شود و همین مولفه ها خود موجد 
گسترش و تعمیق فقر می شوند . به همین سبب مبارزه جدی 
با فقر نیازمند سیاست گذاری کارامد، یکپارچگی ساختار رفاه و 
تامین اجتماعی، بسیح همه امکانات و ظرفیت ها، گفتمان فراگیر 
و ایجاد یک ائتالف بزرگ فراگیر فی مابین همه نیروهای موثر و 
تأثیرگذار است . با این نگاه به پدیده فقر و آثار متنوع آن و تأثیر 
جدی نظام تامین اجتماعی بر فقر باید اذعان کرد که کشــور ما 
امروز بیش از هر زمان دیگر به ، ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی 
برای همه و تحقق ضرورت های حرکت در این مسیر آن نیازمند 
است . بدون تردید ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی توسط 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی فرصتی مهم برای تحقق این ضرورت 
بی بدیل در حوزه رفاهی فراهم آورده و زمینه ساز سیاستگذاری 
موثــر کارآمــد ، عدالت بنیان و مردم محور در حوزه رفاه و تامین 

اجتماعی خواهد بود.
گــزارش ملــی وضعیت فقر و نابرابری در ایران که در ایام 
مســئولیت در وزرات تعاون کارورفاه اجتماعی دســتور 
تدوین آن را داده بودم به روشنی نشان داد ، که متأسفانه 
در اثر فشــار نظام ســلطه و سختیهای مقابله با تحریمهای 
وحشیانه غرب علیه ملت ایران ، جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور 
در یک بازه زمانی دو ساله ) 1396 – 1398( بیش از دوبرابر شده 
است، قدرت خرید ثروتمندان در دهک های باالی درآمدی 15 
برابر قدرت خرید دهک های ضعیف است و این یعنی تشدید و 

تعمیق هولناک فقرو نابرابری در کشور. 
به این وضعیت بد و البته ناپایدار باید تاثیرات سترگ هجوم ویروس 
منحوس کرونا که خود موجب گســترش فقرو نابرابری در همه 
جهان شده است را نیز باید افزود. مواجه با این وضعیت که تحلیل 
دقیق و موشکافانه چرایی بروز آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است 
) والبته بی شــک تاثیر تحریم های ظالمانه از یکســو و نزاع های 
گسترده اجرایی ، سیاسی و شخصی در ساحت حکمرانی کشور 
از دالیل بروز آن هستند ( بیش از هر زمان دیگر به یک عزم ملی 
نیازدارد که ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی می تواند گام 

بزرگ و راهبردی برای تحقق آن باشد.
واقعیت این است که واکاوی کارشناسی سیاست گذاری ر فاهی 
در کشور بیانگر این نکته اساسی بود، که عدم برخورداری کشور 
از مرجع واحد سیاست گذار در حوزه رفاهی و اجتماعی موجب 
شــده اســت ما دچار اسیبهای جدی در این حوزه  شویم. لذا اگر 
کشور بخواهد در زمینه مسائل رفاهی و اجتماعی دارای شرایط 
بهتر از انچه امروز هستیم، شود، صرفنظر از عوامل برون زا، نیازمند 
اصالحات اساسی در تجمیع قوا در حوزه سیاستگذاری رفاهی و 
سیاستگذاری اجتماعی کشوریم . چیزی که امروز به عنوان حلقه 
مفقوده در ایران ما خود را به وضوح نشان می دهد. در همین راستا 
همواره تاکید کرده ام  " یکی از توصیه های سیاستی مهمی که به 
عنوان حاصل تجربه و زیست خردگرایانه در طی یکدوره خدمت 
در این بخش به دولت ســیزدهم میتوان تقدیم کرد ، آنســت که 
قانون ساختار چند پاره شده ی نظام تامین اجتماعی به صورت 
جامع تغییر کند که اینک به لطف تصویب سیاست های کلی رفاهی 
مقدور و ممکن شده است و هم با تکیه بر این سیاستهای ابالغ شده 
از این پس بشدت از تصویب قوانین مغایر با آن جلوگیری کنیم .
ذکر این نکته هم مهم اســت که الزام به تدوین پیوســت تامین 
اجتماعی برای طرح هاو برنامه های کالن کشــور در کنار تاکید 
پیشــین رهبر معظم انقالب درخصوص تدوین پیوست عدالت 
می تواند ساختار اجرایی و دیوان ساالری کشور را که به صورت 
تاریخی نسبت به مقوله عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی قرابتی 
ســاختارمند نداشته اســت به تجدید رویکرد و گفتمان در این 
خصوص رهنمون سازد .  نکته  دیگری که باید به آن اشاره شود، 
نقش آفرینی موثر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پیگیری 
دغدغه مندانه تدوین سیاست های کلی تامین اجتماعی و تدبیر در 
مشورت با طیف گسترده ای از نخبگان کارشناسان و صاحب نظران 
حوزه رفاه و تامین اجتماعی بوده است که شایسته تقدیراست. 
منبع: خبرآنالین

یادداشت

وزیر کشور:

  محدودیت های خاصی 
برای تجمعات شب های احیا نداریم

وزیر کشــور، درباره تدابیر قرارگاه ســتاد ملی کرونا 
درخصوص مراسمات پیش روی ماه مبارک رمضان 
و شــب های احیا، گفت: برای تجمعات ماه مبارک 
رمضــان به غیــر از رعایت شــیوه نامه های قبلی 

محدودیت خاصی نداریم. 
احمد وحیدی وزیر کشور،  در جلسه قرارگاه ستاد 
ملی کرونا، با اشاره به صحبت های انجام شده در این 
جلسه در خصوص دز سوم واکسن کرونا، اظهار کرد: 
راجع به دز سوم واکسن کرونا بر اساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا، مبنای محاســبه ما در ســامانه مدیریت 
هوشــمند، دز ســوم واکسن است لذا از این پس در 
ادارات، اصنــاف، رانندگان و مراکزی که کارکنان و 
کارمندان دارند، باید کنترل شــوند که فرصت دز 
سوم آنها فرا رسیده است یا خیر چراکه مبنا دز سوم 
در نظر گرفته خواهد شد و البته کسانی که فرصت 
دز دوم آنها به پایان نرســیده نیز بر اســاس دز دوم 

محاسبه خواهند شد.

 دانش آموزان و دانشجویان خود را 
به کالس های درس “حضوری” برسانند 

وزیر کشور با اشاره به شروع کالسهای درس حضوری 
در دانشــگاه ها و مدارس، ادامه داد: استقبال خوبی 
از کالسهای درس حضوری شده است و البته تعداد 
اندکی از عزیزانی در مدارس شــرکت نکرده اند که 
باید خود را برســانند چراکه عدم شــرکت آثار سوء 
تحصیلی برای آنها و مسئولیت قانونی برای وزارت 

آموزش و پرورش دارد.
بــه گفتــه وحیدی، از جمله تاکیدات این جلســه 

معطوف به مقررات و شــیوه نامه های بهداشتی اعم 
از زدن ماســک و رعایــت تهویه و فاصله اجتماعی 

بوده است.
وی درباره وضعیت پاندمی کووید 19 در جهان نیز 
افــزود: بــه جز یک الی دو کشــور، این روند در دنیا 
کاهشی است و نسبت به این یک الی دو کشور نیز 
تایید شــد که در مرز ورودی و خروجی حساســیت 

بیشتر به خرج داده شود.

 جریاناتی بدنبال ایجاد اختالف 
بین ایران و افغانستان هستند 

وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوالی 
مبنی بر فیلم های منتشــر شــده از مرزهای ایران و 
افغانســتان، توضیــح داد: جریاناتــی به دنبال این 
هســتند که بین ایران و افغانســتان و بین ملت ما 
و افعانستان اختالف درست کنند. اینها برنامه ریزی 
دشمن است و دو ملت سابقه روابط دیرینه دارند و 
ما میزبان مهاجرین افغانی هســتیم. روابط تجاری 
خوبی با افعانستان داریم و عده ای در هرات و کابل 
کارهایی کردند که مورد تایید نیست و معلوم است 
هدایت شده است، اینها سعی می کنند سطح تشنجی 
ایجاد کنند و ما و مسئوالن افغانستان باید نسبت به 
این امر مراقبت کنیم. بر اساس گزارش هایی که به 
ما داده اند، مســئولین افغانســتان نیز تذکر داده اند 
و مردم باید توجه داشــته باشند که این تالش های 
دشمن برای ایجاد حساسیت های غیرواقعی را قبول 
نکنند تا بتوانیم ان شاءاهلل روابط فرهنگی و اقتصادی 

خوبی بین دو کشور داشته باشیم.
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سیاست 2

نماینده مجلس:
ح صیانت، یک سفارش بیرون از مجلس بود طر

غالمرضا نوری قزلچه می گوید: ابتدا اصال نمایندگان از طرح صیانت اطالعی 
نداشتند و حتی حاضر به دفاع از آنهم نبودند اما برخی از بیرون از مجلس 
آمدند و گفتند ما این را طراحی کرده ایم! مردم مطمئن باشــند در مقابل 

چنین طرح هایی ایستادگی خواهیم کرد.
بعــد از کــش و قوس های فراوان، باالخــره طرح صیانت از فضای مجازی، 
از کمیســیون مشــترک خارج و برای رســیدگی و بررسی به صحن علنی 
ارجاع داده شــد اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در صحن هم رای 
بیاورد؛ چه اینکه روز گذشــته در جلســه غیرعلنی مجلس به رای گذاشته 
شــد و 1۲۰ نماینده مجلس با بازگشــت این طرح به صحن علنی موافقت 
کردند. روزنامه اعتماد در گزارشــی نوشــت: »اگر این رای نمایندگان مبنا 
قرار بگیرد، بررسی و تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس انجام خواهد 
شد و مردم این امکان را خواهند داشت تا از نقطه نظرات موافقان و مخالف 
طرح مطلع شــوند. عالوه بر مخالفت افکار عمومی با اصل این طرح، یکی 
دیگر از مخالفت ها این بود که برخی نمایندگان حامی این طرح با استناد 
به اصل 185، بررسی این طرح را به کمیسیون مشترک واگذار کردند و بر 
این اساس رای اعضای کمیسیون مبنای تصویب طرح قرار گرفت و نه رای 
همه نمایندگان مجلس.« غالمرضا نوری قزلجه درباره آخرین وضعیت طرح 

صیانت توضیح داده است.
نوری قزلجه نماینده بستان آباد آذربایجان شرقی به رویداد۲۴ می گوید: با 
توجه به اتفاقاتی که در کمیســیون افتاد و کار های خالف و غیرقانونی رخ 

داد، مجلس تصمیم گرفت طرح صیانت را از کمیسیون مشترک بگیرد و 
وارد صحــن علنــی کند. موافقان و مخالفان این موضوع در صحن صحبت 
کردند تا اختیاری که به کمیسیون مشترک برای طرح صیانت داده بودند 
را پس بگیرند و به صورت یک طرح عادی بررسی شود و همه نمایندگان 
بتوانند نظراتشان را در این باره بگویند. ولی به شخصه اعتقادم این است که 
اکنون فرصت خیلی خوبی ایجاد شده است تا اگر دولت که نکته ای در این 
خصوص دارد، به صورت الیحه به این موضو ورود کند. البته نه با این نکاتی 
که این طرح داشت، بلکه با دید بهتر و بازتر، به نحوی که به نفع مردم باشد 

و برای مردم و کاربران مشکالتی را ایجاد نکنند.
وی ادامه داد: وقتی قرار شــد طرح به صحن بیاید و همانند ســایر طرح ها 
بررسی شود، اعضای کمیسیون مشترک مخالفت زیادی داشتند و می گفتند 
ما به صورت تخصصی در حال بررسی این طرح هستیم. کسانی که موافق 
برگشت طرح به صحن بودند هم معتقد بودند که کمیسیون تخصص و علم 
کافی برای بررسی این موضوع ندارند. اعضای کمیسیون می گفتند این طرح 
بیــش از 6۰ مــاده دارد، ولــی زمانی که آن را روی کارتابل دیدیم، ۲۰ ماده 

بیشتر نبود لذا با همه این اوضاع، تصمیم بر برگشت به صحن علنی بود.
نوری با بیان اینکه نکات پر ایراد که باعث نگرانی مردم از این طرح شــده 
بود، حذف شــده اســت، گفت: با این شــرایطی که طرح صیانت دارد، بعید 
می دانم که بخواهد این طرح رای بیاورد. ولی اگر اصالح شود و مواردی که 
به ضرر مردم است و برای جامعه مشکل ساز می شود، حذف شود، امکان 

رای آوری آن وجود دارد. اما از نظر بازه زمانی بعید است که دیگر این طرح 
به زمان بررسی برسد، چون همانند یک طرح عادی قرار است بررسی شود 
و در صف طویل و شلوغ طرح ها قرار دارد و بعید است به این زودی ها نوبت 

به این طرح برسد.
این نماینده مجلس می گوید اکثر نمایندگان مجلس با طرح فعلی صیانت 
مخالف هستند و زمانی موافق طرح می شوند که اصالحات در آن صورت 
بگیرد. در شرایط فعلی که مشکالت زیاد معیشتی و اقتصادی داریم، متاسفانه 
زمان و انرژی زیادی برای این طرح هدر شد، ولی خب خداراشکر حل شد 
و اکنون نمایندگان موافق طرح صیانت امیدوارم به دنبال حل مســائل و 
مشــکالت اصلی کشــور بروند. اگر هم قرار است برای فضای مجازی قانون 
بنویسند، یک قانون جامع و بدون ایراد و مشکل بنویسند. قانون های سفارشی 
از بیرون مجلس دچار چنین سرنوشت هایی می شود. پشت پرده این طرح ها 
نشان داده اند که چه کسانی هستند. در ابتدا اصال نمایندگان از این طرح 
اطالعی نداشتند و حتی حاضر به دفاع از آنهم نبودند که در آن موقع برخی 

از بیرون از مجلس آمدند و گفتند ما این را طراحی کرده ایم.
وی ادامه داد: اگر جلوی این طرح را نمی گرفتیم تبدیل به قانون می شد و 
برای مردم و کشور مشکالت متعددی را ایجاد می کرد. با آمدن این طرح 
به صحن، همین روز ها صدای حرص و جوش و اعتراض همین موافقان و 
طراحان اصلی این طرح هم درخواهد آمد. مردم مطمئن باشند در مقابل 

چنین طرح هایی ایستادگی خواهیم کرد.

اخبار كوتاه

موانع مقابل كاخ ریاست 
جمهوری سریالنکا كه پس از 
تجمعات اعتراضی ضددولتی 

در شهر كلمبو سریالنکا، 
گذاشته شده است./ رویترز

بمب های روسی در شهر 
خاركیف اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

کرات برجامی« گزارش رویترز از دالیل توقف »مذا

حساسیت های سیاسی در تهران و واشنگتن
تحلیلگــران می گوینــد یکــی از آخرین 
موانع برای احیای توافق هســته ای ۲۰15 
ایران - درخواست تهران برای حذف سپاه 
پاســداران از فهرست سیاه ایاالت متحده 
تبدیل به یک موضوع سیاســی شده است. 
در حالــی کــه به نظر می رســید دو طرف 
یک ماه پیش به احیای این پیمان نزدیک 
شــده بودند، اما از آن زمــان مذاکرات به 
دلیل خواسته های روسیه در آخرین لحظه، 
تعطیالت نوروزی و مسئله حل نشده درباره 
اینکه آیا واشــنگتن ممکن اســت ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی را از فهرست 
سیاه خارج کند یا خیر، متوقف شده است.
 بــه نقل از رویتــرز، ایاالت متحده و ایران 
بیش از یک سال است که در مورد احیای 
توافــق هســته ای که بر اســاس آن ایران 
برنامه هســته ای خود را در ازای رهایی از 
تحریم های اقتصــادی محدود کرده بود، 
گفتگو های غیرمســتقیمی انجام داده اند. 
یــک منبع گفته اســت که ایاالت متحده 
در ازای نوعی اقدام یا تعهد از ســوی ایران 
درباره فعالیت های ســپاه، می تواند خارج 
کردن نام آن را از فهرســت ســیاه در نظر 

بگیرد.
دنیس راس، مذاکره کننده ارشد آمریکا در 
امور خاورمیانه، با اشــاره به اینکه برخی از 
دموکرات ها مخالف حذف ســپاه از لیست 
سیاه هستند، گفت: با این حال، کاخ سفید 
به خوبی از حساســیت سیاسی و خطرات 
حذف نام سپاه از این فهرست آگاه است.

وی افزود: »در بخش سیاســی کاخ سفید 
تردید هایی در این باره وجود دارد.«

دیویــد ایگناتیــوس، ســتون نویــس 
واشنگتن پست روز جمعه خبر داد که یک 
مقام ارشــد دولت آمریــکا اعالم کرده که 
جــو بایدن، رئیس جمهــور ایاالت متحده 
قصد ندارد عنوان ســپاه را از این فهرســت 

حذف کند.
یک مقام ارشــد دولت بایدن در پاســخ به 
ســوالی درباره این گزارش گفت: »ما قرار 
نیست به صورت علنی مذاکره کنیم و هنوز 

شکاف هایی وجود دارد. «
این مقام که خواســت نامش فاش نشــود، 
افزود: »در این مرحله مســئولیت واقعاً بر 
عهده ایران است، به ویژه در این موضوع«.
هنگامی که دولت ترامپ در ســال ۲۰19 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در لیست 
ســیاه معرفی کرد، ایــن اولین بار بود که 
واشنگتن بخشی از ارتش یک کشور دیگر را 
تا این حد تحریم می کرد و از سوی برخی به 
عنوان اقدامی برای دشوارتر کردن احیای 
توافق هسته ای، تلقی شد. منتقدان حذف 
ســپاه از فهرست سیاه و همچنین کسانی 
کــه به این ایده عالقه دارند، می گویند که 
انجــام ایــن کار تأثیر اقتصادی کمی برای 
ایران و این تشــکیالت خواهد داشت، زیرا 
دیگر تحریم های ایاالت متحده، بازیگران 
خارجی را مجبور می کند از ســپاه دوری 

کنند.
یــک مقام ارشــد آمریکایی که خواســت 

نامش فاش نشود، گفت: »این ارزیابی کل 
دولت است که در صورت لغو تحریم ها، این 
اقدام تاثیر قابل توجهی بر فعالیت های سپاه 

نخواهد داشت.«
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، یک 
ســازمان سیاسی قدرتمند در ایران است. 
منابع ایرانی دالیل متعددی را برای حذف 
این نام ذکر کردند، از جمله سیاست داخلی 
و تمایل تیم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
جدید ایران برای نشان دادن اینکه می تواند 
توافقی بهتر از حســن روحانی خود داشته 

باشد.
یک دیپلمات ارشــد ایرانی که نخواســت 
نامش فاش شود، گفت: این مسئله بیشتر 

یک موضوع حیثیتی برای مذاکره کنندگان 
ایران است.

یک مقام ارشــد ســابق ایران افزود: تیم 
جدیــد از ابتــدا بر موضوع حذف ســپاه از 
فهرست ســیاه پافشاری کرد و در صورت 
لغو تحریم ها علیه سپاه، آن را یک دستاورد 
بزرگ می بینــد. این موضوع، عمدتاً برای 
اســتفاده داخلی است، زیرا آن ها از توافق 
روحانــی در ســال ۲۰15 انتقاد کردند و 
نمی توانند فقط همان توافق را احیا کنند. 
در حالــی که مقامات آمریکایی از اعتراف 
آن بیزارند، موضوع اصلی در واشنگتن نیز 
سیاسی است. جمهوری خواهان استدالل 
می کنند که حذف ســپاه از لیســت سیاه 
نشــان می دهــد دولــت بایــدن در برابر 
تروریســم نرم اســت، اتهامی که مقامات 

آمریکایی آن را رد می کنند.
ارشــد  نماینــده  مایــکل مــک کال، 
جمهوری خــواه در کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان، هفته گذشته بر هزینه 
سیاسی کاخ سفید برای اتخاذ این تصمیم 

تاکید کرد.
وی گفــت: »این امر حزب دموکرات را در 

این مورد به دو گروه تبدیل می کند.«
جــاش گاتهایمــر، نماینــده دموکرات 
نیوجرســی، هفته گذشــته گفــت: »ما 
نمی توانیــم با جان آمریکایی ها قمار کنیم 
و نام سپاه را از فهرست سیاه حذف کنیم«.
این در حالی است که منتقدان حذف سپاه 
از فهرست سیاه، اذعان دارند که حذف این 
ســازمان از این فهرست، آثار عملی کمی 

خواهد داشت.

خبر ویژه

دومین جلسه در خصوص موضوعات مربوط به جام جهانی قطر به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و برحضور 
فعاالنه و موثر بخش خصوصی کشور در حوزه های مختلف در قطر برای برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ تاکید شد.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به روابط صمیمانه و نزدیک جمهوری اسالمی ایران و قطر تاکید کرد: همکاری های 
مشترک تهران ـ  دوحه در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر فرصت مناسبی برای مستحکم تر کردن روابط بلند 
مدت دو کشور در زمینه های مختلف است. معاون اول رییس جمهور بر حضور پر رنگ تر بخش خصوصی ایران در حوزه 
های مرتبط با برگزاری جام جهانی فوتبال تاکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه های توانمندی تجاری ایران در قطر و 
تامین نیازمندی های غذایی، پشتیبانی،  اقامت و تردد گردشگران خارجی و تماشاچیان مسابقات فوتبال از جمله زمینه 
های مهم فعالیت بخش خصوصی است. مخبر دستگاه های مختلف را مکلف به تدوین و ابالغ برنامه جامع همکاری های 

ایران و قطر کرد و مقرر شد ظرف یک هفته آینده برنامه عملیاتی زمانبندی شده هر دستگاه مشخص و اجرایی شود.
وی توجه به بحث گردشــگری و حضور گردشــگران خارجی و تماشــاچیان فوتبال و بازدید از جاذبه های تاریخی و 
گردشگری ایران را از مهمترین زمینه ها و فرصت های درآمدزایی و همچنین سرمایه گذاری در مدت برگزاری جام 
جهانی فوتبال برشمرد و از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست تا زمینه های حضور فعاالنه مردم 

و بخش خصوصی برای این موضوع فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین دســتور داد تا شــورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی، مشــکالت زیرساختی و 
اقامتی جزایر ایرانی از جمله کیش که پذیرای گردشــگران خارجی در دوران برگزاری جام جهانی هســتند را هر چه 

سریعتر برطرف کند.

در جلسه بررسی مسائل مرتبط با جام جهانی قطر به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد

جزایر ایرانی برای مسابقات جام جهانی آماده سازی می شوند

رییس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی 
انقالب فرهنگی در سال 1401:

شورای عالی انقالب فرهنگی 
نهایت تدبیر خود را برای اجرای 

حکم مقام معظم رهبری به کار گیرد
رئیس جمهور در آغاز نخســتین جلســه شورای عالی 
انقالب فرهنگی در ســال جدید با اشــاره به شعار سال 
مبنی بر »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« رویکرد 
این شورا را در فصل جدید فعالیت و تالش برای تحقق 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری از جمله شعار 
سال دانست و تاکید کرد: با توجه به حکم مقام معظم 
رهبــری انتظار می رود شــورای عالی انقالب فرهنگی 
نهایت تحرک و تدبیر خود را در این راستا به کار گیرد.

 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی با قدردانی از تالش هایی که 
برای تدوین ســند تحول شورای عالی انقالب فرهنگی 
انجام شــده اســت، این ســند را نقشه راه شورا خواند و 
گفت: شورای عالی انقالب فرهنگی در چارچوب پاسخ 
به مطالبه رهبر معظم انقالب تدوین این سند جامع را 

دنبال می کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: عموم جامعه و به ویژه نخبگان 
و کسانی که دغدغه  فرهنگی دارند، از این شورا انتظار 

اقدامات جامع و خردمندانه دارند.
 رئیسی در پایان سخنان خود به هدف گذاری های دولت 
در زمینه تحقق شــعار ســال اشاره کرد و اظهار داشت: 
انتظار می رود کســب  وکارهای دانش بنیان افزایش دو 
برابری پیدا کند و همه فعالیت های دیگر در عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی و نظایر آن نیز علم محور و مبتنی 

بر فناوری های روز باشد.

ح کرد سخنگوی قوه قضاییه مطر

 آخرین وضعیت پرونده 
 بازی ایران - لبنان در مشهد 
و خشونت علیه بازیگران زن

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته با تالش 
همکاران ما در سراســر کشور و با کمک شوراهای حل 
اختالف ۷93 پرونده قتل به صلح و سازش منتهی شد 

و از اجرای حکم این تعداد پرونده ها جلوگیری شد.
ذبیح اهلل خدائیان در اولین  نشست خبری در سال جدید 
ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان و سال جدید گفت: 
در ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای را داشتیم و 
به همه عزیزان و  دانشمندانی که در این عرصه فعالیت 

دارند این روز را تبریک می گویم.  
وی با اشــاره به عملکرد قوه قضاییه در ســال گذشــته  
ادامه داد: از 5۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی از سواحل 
رودخانه ها رفع تصرف شد. همچنین حدود 5 هزار و 38 
پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد و اقدام مثبتی بود.

خداییان ادامه داد: از دیگر اقدامات ســاماندهی وضع 
زندان ها بود.  حدود ۲5 هزار بازدید از زندان داشتیم و در 
سال 1۴۰۰ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافت. 
خداییان در پاسخ به سوالی درباره حواشی  بازی فوتبال  
ایران و لبنان در مشهد گفت:  مشکلی بود که با بی تدبیری 
رخ داد و ریاست جمهور دستوراتی داد و دادستان کل 
ورود کرد و پرونده ای در دادسرای مشهد تشکیل شده 
و جهت شفافیت برای  علل و عوامل واقعه استعالماتی 
صورت گرفته و استعالماتی در رابطه با قصور مسئوالن 
انجام شــده و تا امروز پاســخ استعالمات واصل نشده 
و چنانچه احراز شــود که مســئولین در این خصوص 

تقصیری داشتند برخورد خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا پرونده ای دررابطه با خشونت علیه 
بازیگران زن تشــکیل شده است گفت: خشونت علیه 
بازیگران در فضای مجازی  مطرح شد و تاکنون پرونده ای 
تشکیل نشده و کسی شکایتی نکرده و قوه قضاییه ورودی 
نداشته و چنانچه شکایتی مطرح شود قوه قضاییه ورود 
می کند.  هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت 
از طریق دستگاه قضا ممنوع است؛ مگر اینکه جرم در 
مرئی  و منظر عام صورت گرفته باشد یا شاکی خصوصی 
داشته باشد و یا مرتبط با عنف و سازمان یافته باشد و به 
دلیل اینکه تاکنون شکایتی واصل نشده دستگاه قضایی 

وارد نشده است.

تذکر 47 نماینده به وزیر کشور 
برای جلوگیری از شماره گذاری 

خودروهای بی کیفیت و غیر ایمن
۴۷ نماینده مجلس شــورای اســالمی در تذکر 
کتبی مشترک به وزیر کشور خواستار جلوگیری 
از شــماره گذاری خودروهــای بی کیفیت و غیر 
ایمن توســط پلیس شــدند.  در پایان جلســه 
علنــی دیروز مجلس تذکرات کتبی نمایندگان 
به مسؤوالن اجرایی از سوی هیأت رئیسه مجلس 

قرائت شد.
علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در تذکر 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم رسیدگی 
به وضعیت بازار به ویژه کاالهای اساسی و اقالم 

خوراکی تأکید کرد.
فرهاد بشــیری نماینده مردم پاکدشــت و ۴6 
نماینده دیگر در تذکر مشــترک به وزیر کشــور 
خواستار شماره گذاری خودروهای بی کیفیت و 
غیر ایمن توســط نیروی انتظامی شــدند. جبار 
کوچکــی نژاد نماینده مردم رشــت در تذکر به 
رئیس جمهور خواســتار اراده جدی دولت برای 
کنترل گرانی کاالهای اساســی و جلوگیری از 

افزایش روزانه قیمت آنها شد.
محمدحســن آصفــری نماینده مــردم اراک و 
کمیجان همراه با ۲۷ نماینده دیگر در تذکر کتبی 
به وزیر صنعت خواســتار تسریع در برنامه ریزی 
جهت واگذاری ســهام دو شــرکت خودروسازی 

ایران خودرو و سایپا از طریق بورس شدند.

یک نماینده مجلس:

  دولت نگذارد گرانی یا کمبودی 
در حوزه دارو ایجاد شود

یک عضو کمیســیون بهداشــت و درمان با بیان اینکه 
»آستانه تحمل مردم در مسأله کمبود دارو با سایر اقالم 
فــرق می کنــد«، درباره کمبود و گرانی دارو در کشــور 

هشدار داد.
سید مسعود خاتمی نماینده مردم خوانسار و گلپایگان 
در تذکری شفاهی در جلسه رو سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 
1۴۰1 قرار شــد در دولت تدابیری اتخاذ شــود تا امسال 
قیمت های دارو گران نشــود و همچنین در دســترس 
مردم قرار بگیرد اما متأســفانه در جلســه روز یکشنبه 
هفته جاری کمیســیون بهداشت و درمان شاهد بودیم 
که هیچ هماهنگی بین دولت، بانک مرکزی، برنامه بودجه 
و سایر ارگان ها نبود و به نظر می رسد کار جدی در این 

زمینه انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه صدای پای گرانی و کمبود دارو به 
گوش می رسد، خاطر نشان کرد: مقوله دارو با سایر اقالم 
فرق می کند و آستانه تحمل مردم در مسأله کمبود دارو 
نیز با سایر اقالم فرق می کند؛ بر همین اساس از دولت 
درخواست می کنم تیمی را بصورت اضطراری تعیین کند 
تــا امــور را هماهنک کند. همچنین از دولت می خواهم 
خــودش قیمت هــا را رصد کند و در این زمینه با تعیین 
تیم هایی در سطح شهر تهران نگذارد گرانی یا کمبودی 

در حوزه دارو ایجاد شود.

 کاردار افغانستان 
به وزارت امور خارجه احضار شد

مدیرکل آســیای جنوبی وزارت خارجه با احضار کاردار 
سفارت افغانستان در تهران، نسبت به حمالت به سفارت 

و سرکنسولگری ایران در کابل و هرات اعتراض کرد.
سید رسول موسوی همچنین با یادآوری مسئولیت دولت 
ها در برقراری امنیت نمایندگی های دیپلماتیک به کاردار 
افغانستان، خواستار برخورد قانونی با حمله کنندگان به 

نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران شد.
همچنین مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه در پی 
تعرض به سفارتخانه ایران در کابل و سرکنسولگری در 
هرات، اعالم کرد که تا اطالع ثانوی بخش های کنسولی 
نمایندگی های ایران در افغانســتان فعالیت های خود را 

متوقف کرده اند.
کمتر از 15 نفر دو روز پیش در مقابل سفارت کشورمان 
در کابل تجمع کردند اما شــمار بیشــتری با تجمع در 
مقابل سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات 
اقدام به سر دادن شعار و سنگ پرانی به سمت ساختمان 

کنسولگری کردند.
گزارش ها حاکی اســت که معترضان موفق به ورود به 
داخل ساختمان کنسولگری نشدند، چون با ورود مولوی 
»اسالم جار« والی هرات به محل حادثه غائله پایان یافت 
و معترضان با »شــلیک های هوایی« نیروهای طالبان و 

نیروهای محافش نمایندگی متفرق شدند.
منابــع هراتی می گویند پشــت صحنــه این تظاهرات 
گروه هــای غربگــرای »جنبش عدالت و آزادی« و »تیم 
بانــوان عدالت جو« که پیش از این از ســوی غربی های 
حاضر در افغانستان تأمین مالی می شدند قرار دارند و این 
گروه ها برای روزهای آینده نیز فراخوان تظاهرات داده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : 

 رئیسی کابینه را ترمیم نکند
مجلس ورود می کند

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: باید تغییرات 
اساسی در دولت داده شود و نه تنها وزرا، اکنون ما داریم 
می بینیم حتی در سطح مدیران پایین دستی هم افرادی 
آمدند و کار را برعهده گرفتند که هیچ سابقه کاری  ندارند 

و آمدند و شدند رئیس یک اداره یا یک سازمان.
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان ، در رابطه 
با لزوم ایجاد برخی تغییرات و به نوعی ترمیم کابینه، گفت: 
نظر بنده هم این اســت که نیاز به تغییر و تحول وجود 
دارد، چراکه دولت یک ســری وعده و شــعار داده و مردم 
با امید آمدند و به دولت رأی دادند؛ لذا نیاز است که آن 

شعارها تحقق پیدا کند.
وی ادامــه داد: در همــان زمان که وزرا برای رأی اعتماد 
به مجلس آمده بودند، هم در فضای موجود برنامه ارائه 
نکردند و مواردی را مطرح می کردند که جالب توجه بود 
بــه عنوان مثال وزیر صمــت در مورد خودرو یا کاهش 
قیمــت آهن وعده هایی را مطرح کرده بودند، یا مثال در 
بحث اشــتغال وزیر کار اول آمدند خودشــان را متولی 
اشــتغال دانســتند ولی بعداً اعالم کردند که ما متولی 

اشتغال نیستیم.
نماینده مردم شهرضا همچنین افزود: من هم جزو کسانی 
هستم که اعتقاد دارم که باید تغییرات اساسی در دولت 
داده شود و نه تنها وزرا، اکنون ما داریم می بینیم حتی 
در سطح مدیران پایین دستی هم افرادی آمدند و کار را 
برعهده گرفتند که هیچ ســابقه کاری  ندارند و آمدند و 

شدند رئیس یک اداره یا یک سازمان.
محمــودی با تاکید بر لزوم اصالح کابینه، تصریح کرد: 
چون ابتدای دولت است، دولت باید پاسخ خیلی زیادی 
بــه نمایندگان و مردم درخصوص عملکرد خود بدهد، 
نظر من این است که خود دولت تغییراتی را ایجاد کند 
و به سمتی نرود که مجلس ورود پیدا کند؛ ولی مسلماً 
اگر دولت خودش تغییری ایجاد نکند به نظر می رسد 
مجلس باید ســریع دســت به کار شــود و استیضاح را 

دنبال کند.

كوتاه از سیاست
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ارزانی کاالی ایرانی برای همسایه ها؛

 ارز 4200 تومانی که 
به نفع خارجی ها شد!

ارزان قیمتی کاالهای ایرانی به خاطر پرداخت یارانه 
دولتی به آن ها، پای مردم کشورهای همسایه را برای 
خرید به ایران باز کرده است.تا امروز حدود 6۰ میلیارد 
دالر ارز دولتی برای خرید اقالم اساسی و دارو برای 
واردات تخصیص داده شــده است. ارزی که نرخ آن 
در سال 9۷ به دستور دولت به ۴۲۰۰ تومان تعیین 
شد.حال چهارسال از این عملیات دولت در مدیریت 
بازار ارز می گذرد و اقالمی نظیر برنج، نهاده دامی، مرغ 
و حتی داروها با تورم های باالیی را تجربه کرده اند.

حتی بررسی این تورم در یک سال گذشته هم نشان 
دهنده نوساناتی است. در فصل پاییز 1۴۰۰ تغییرات 
شــاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های 
صنعتی کشــور نســبت به فصل مشــابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( 33.۴ درصد بوده اســت که در 
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )68.8 درصد(، 

35.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
 انحراف 12 درصدی تخصیص ارز 4200 

به اقالم اساسی در سال 99
برهمین اســاس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ 
بودجــه خــود می گوید: 1۲ درصد ارز تخصیصی به 
اقالم اساسی با انحراف مواجه شده است.انحرافی که 
به گفته آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق امور 
فنــی گمرک، در یک فقره پرونده واردات کره منجر 
بــه بیش اظهاری 6۰ میلیون دالری شــد که البته 
این پرونده با بررســی های متعدد با درصد تخلفی 

مشخص و مختومه شد.
 وارداتی که با نام اقالم اساسی 

لوکس ختم می شد! به کاال
پرونده های مختلفی از جمله واردات قطعات خودرو، 
واردات اقــالم غیرضــرور با ارز ترجیحی و همچنین 
اخــالل در نظــام ارزی بــه موجب ایــن انحصار در 
تخصیص ارز ارزان قیمت تشــکیل شــد.این یعنی 
حمایتی که قرار بود معیشت را نشانه بگیرد به مقصود 
نهایی خود نرسید.آقای الهوتی، رئیس کنفدراسیون 
صادرات می گوید: زمانی که ارز ارزان قیمت به دست 
عده ای خاص برســد، فســاد اســت حمایت باید به 
انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی تخصیص 
پیدا کند.به طور مثال دارو، که چند روزی می شود 
خبر از تغییر روش تخصیص ارز آن مطرح می شود. 

 تامین ارز ترجیحی دارو 
همگام با فراهم سازی زیر ساخت بیمه ها

آقای عین اللهی وزیر بهداشــت درباره ارز مورد نیاز 
دارو طی امســال می گوید: امســال از نظر میزان ارز 
تخصیص داده شــده برای دارو هیچ مشــکلی وجود 
ندارد و حدود ســه میلیارد دالر به ما ارز تخصیص 
داده شــده اســت. بحث نحوه هزینه آن مطرح است 
که در شرایط فعلی باید آن را به صورت ارز ترجیحی 
در نظر بگیریم تا در صورت فراهم کردن زیرساخت 
هــا و آمادگــی بیمه ها طبق روال انجام شــود.البته 
صاحب نظرانی نظیر آقای پیرصالحی معاون ســابق 
دارو سازمان غذا و دارو معتقد است، باید حمایت از 
ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره مصرف، یعنی 
مردم هدایت شود چرا که اختالف بین ارز ۴۲۰۰ و 
نرخ روز بازار آزاد ارز، قطعه برای سودجویان شیرین و 
غیرقابل گذشت است اما شرط آن تکمیل زیرساخت 
توزیع و نظارت شفاف است.از موضوع دارو گذر کرده 
و به سایر اقالم اساسی نظری کنیم. بازهم تورم ناشی 
از فشــارهای تحریمی و کاهش ارزش پول ملی در 
کنار انحراف تخصیص ارزی که دیوان محاسبات آن 

را گزارش کرده مشهود است. 
 بانک اطالعاتی الزمه هر تغییر 
در حمایت های دولتی است

میرزایی، کارشــناس دولــت الکترونیک یکی از راه 
حل های مقابله با شوک های احتمالی بعد از تغییر 
روش تخصیص ارز را تشــکیل یک بانک اطالعاتی 
قــوی بــرای رصد بازار و مردم می داند.او می گوید: با 
توجه به زیرســاخت های هوشمند در دسترس این 
امــکان وجــود دارد که یارانه به صورت زنجیره وار از 
حلقه ابتدای تولید تا حلقه انتها به صورت اتوماتیک 
توزیع شــود و البته شــفافیت نظارت با هر تراکنش 
نیز قابل رصد باشــد اما این امر مســتلزم اتصال تمام 
دســتگاه ها از جمله بانک ها، سازمان مالیاتی، ثبت 
اســناد و انبارها و بســیاری از دستگاه هاست. البته 
همواره به زمان اتصال این دســتگاه ها به ســامانه ها 
اطالعاتی مقاومت ها آغاز می شود.سامانه اطالعاتی 
کــه نیاز تخصیص حمایت بــه خود مصرف کننده 
نهایی است.به گفته کارشناسان پایگاه رفاه ایرانیان 
که منبع رســمی دولت ها برای تخصیص یارانه به 
اقشــار آســیب پذیر جامعه است. دو سالی است که 
بروزرسانی نشده است هر چند با پرسش این موضوع 
از آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
این ســامانه در حال بروزرسانی است اما انتقادات به 
نحوه پرداخت یارانه های فعلی و بعضا مناسبتی نشان 
دهنده ضعف در این سیستم است.حاال رئیس جمهور 
معتقد است بعد از اتمام سال 1۴۰۰ دولت قصد دارد 
با اختیاری که مجلس به او داده، بدون ایجاد شوک به 
بازارها توزیع عادالنه ارز ترجیحی را آغاز کند. آقای 
رئیســی تاکید دارد که قرار نیســت شوکی به مردم، 
بازارها و کســب و کارها وارد شــود و تیم اقتصادی او 
به دنبال راهی صحیح هستند.راهی که هر چه سریع 
تر باید طراحی و با نظارت اجرا شود چرا که این ارز 
بیش از نفع به مردم ایران، برای ساکنان کشورهای 
همســایه منفعت داشــت چرا که ارزانی اقالم ایرانی 
که با یارانه ها دولتی ارزان نگهداشــته شــده اند آنها 
 را برای خرید اقالم ارزان قیمت به کشور ما کشانده 

است.

گزارش

خودرو در سرباالیی گرانی؛ 

وعده کاهش قیمت وزارت 
صمت عملی نشد!

وزیر صمت ســال گذشته وعده کاهش قیمت 
خودروهــای داخلــی را داده بود اما در ســال 
جدید قیمت انواع خودرو در بازار رشــد ۲۰ تا 

3۰ میلیونی داشته است.
“قیمــت خودرو های داخلی بعد از تعطیالت 
نــوروزی 15 درصد افرایش یافت” این گفته 
فعاالن بازار خودرو است. خودرویی که قرار بود 
به جای ای  میزان افزایش  قیمت، 15 درصد 
ارزان شــود ؛ این وعــده را آقای رضا فاطمی 

امین وزیر صمت در سال گذشته داده بود.
فاطمی امین ســال گذشته گفته بود خودرو 
ســال آینــده 15 درصد ارزان می شــود و به 
منظــور افزایش 5۰ درصدی تولید در ســال 
1۴۰1 برنامه دو شــرکت بزرگ خودروسازی 
اخذ شــده اســت. حاال آنطور که فروشندگان 
خــودرو می گویند قیمت خودرو های داخلی 
بین ۲۰ تا 3۰ میلیون تومان گران شده است 
به طوری که پرشــیا از ۲8۰ به 3۰۰ میلیون، 
سمند از ۲6۰ به ۲8۰، تیبا صندوقدار از 1۷5 
به 19۰ میلیون تومان، کوییک از 19۰ به ۲۰5 
میلیون تومان، پژو ۲۰6 تیپ ۲ از ۲8۰ به ۲95 

میلیون تومان رسیده است.
این افزایش قیمت تنها در خودرو های داخلی 
نبوده و شــامل خودرو های وارداتی هم شــده 
به طوری کــه خودرو های باالی یک میلیارد 
افزایش 5۰ تا 1۰۰ میلیونی داشــته اســت 
که برخی کارشناســان علت آن را عرضه کم 

خودروسازان می دانند.
فربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو می گوید 
تا زمانی که عرضه مناسب تقاضا نباشد قیمت 

خودرو های داخلی افزایش می یابد.
از طرفی آقای ســعید موتمنی رئیس اتحادیه 
صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
تهــران می گوید تقاضا برای خودرو های مدل 
1۴۰1 بیشتر است و این موضوع باعث افزایش 

حدود ۲۰ میلیون تومانی آن ها شده است.
برخــی فعاالن بازار خــودرو نیز می گویند در 
روز های اخیر نســبت به اواخر ســال گذشته 
عرضه خودرو توســط خودروســازان کاهش 
یافته و همین موضوع بر افزایش قیمت خودرو 

در بازار تاثیر گذاشته است.
بــه گفته موتمنی نوســان ارزی و همچنین 
مباحــث مطرح شــده در رابطه با ممنوعیت 
واردات خــودرو نیــز بر افزایش قیمت خودرو 

در روز های اخیر موثر بوده است.
آنطــور که موتمنی می گوید این روز ها خودرو 
یک کاالی مصرفی به شمار می آید، اما در ایران 
یک کاالی سرمایه ای قلمداد می شود، بنابراین 

تغییرات نرخ ارز بر قیمت آن موثر است.
آنطــور که فروشــندگان خــودرو می گویند 
در روز های نخســت ســال اختــالف قیمت 
خودرو هــای مدل 1۴۰1 با خودرو های مدل 
1۴۰۰ حــدود 15 تا 16 میلیون تومان بود که 
این اختالف قیمت اکنون بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون 
تومان است؛ برخی از خریداران در انتظار ورود 
خودرو های مدل 1۴۰1 به بازار بودند بنابراین 
تقاضــای خرید این خودرو ها در بازار افزایش 

یافته است.
بر اساس آخرین آمار، میزان تولید خودروسازان 
در سال گذشته، ۷۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ 
آن چیــزی که وجــود دارد تقاضای ۲ برابری 
برای خرید خودرو اســت یعنی خودروسازان 
باید یک میلیون و 5۰۰ هزار دســتگاه خودرو 

در سال تولید کنند تا نیاز بازار تامین شود.
منوچهــر منطقــی، معاون صنایــع حمل و 
نقــل وزارت صمــت، گفتــه وزارت صمــت 
برنامه ریزی هایــی را به منظور تولید و عرضه 

خودرو انجام داده است.
به گفته منطقی تولید خودروســازان امسال 
به یک میلیون و 5۰۰ هزار دســتگاه خواهد 
رســید؛ صحبتــی که وزیر صمت نیز ســال 
گذشــته بیان کرده بود.آشفتگی و نابسامانی 
در بــازار خــودرو از اواخر ســال 9۷ یعنی از 
وقتــی عرضه خودرو به بازار کم شــد، ایجاد 
شــده است که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو می گوید اگر نمی توان نیاز بازار را تامین 
کــرد باید اجــازه واردات بدهند، زیرا با تامین 
نیــاز بازار می تــوان تعادل قیمتی ایجاد کرد.
کاهش عرضه خودروســازان در حالیست که 
هر ۲ خودروســاز به تازگی ادعا کرده اند که 
خودرو های ناقص را تکمیل و روانه بازار کرده 
اند و پارکینگ های آن ها خالی شــده اســت. 
از طرفــی هم فعاالن بــازار خودرو می گویند 
اثری از افزایش عرضه خودرو در بازار مشاهده 
نمی شود، زیرا اگر افزایش عرضه صورت گرفته 
بود، قیمت خودرو افزایش نمی یافت.ســعید 
مدنی مدیرعامل اســبق گروه خودروســازی 
ســایپا می گوید باید قیمت گذاری خودرو آزاد 
شــود، تا زمانی که قیمــت خودرو به صورت 
دســتوری تعیین می شــود، با توجه به اینکه 
ســود آنی در پیش فروش خودرو وجود دارد، 

قیمت کنترل نخواهد شد.

فراز و نشیب قیمت بسته های اینترنتی

عقبگرد اپراتورها در نرخ گذاری اینترنت
 اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته های 
اینترنت بدون اطالع رســانی به کاربران، 
موضوعی تکراری در سال های اخیر است 
کــه هر بار نیــز با واکنش منفی کاربران و 
رگوالتوری مواجه می شود و در نهایت نیز 
مشخص می شود که اپراتورها در بازه مجاز 
کف و سقف تعرفه مصوب، نرخ بسته های 

خود را تغییر داده اند.
آخرین تعرفه گذاری برای قیمت اینترنت 
به سال 96 بازمی گردد و از آن سال تاکنون 
کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات 
مصوبه ای برای نرخ گذاری اینترنت نداشته 
است. با این حال با توجه به افزایش تورم در 
کشور و مشکالت اقتصادی، اپراتورها ثبات 
تعرفه ها را دلیلی بر عدم توسعه می دانند و 
معتقدند که این تعرفه ها سودی عایدشان 
نمی کند؛ به همین دلیل هر از چندگاهی به 
طرق مختلف از جمله حذف برخی بسته ها 
و جایگزینی نرخ های گران تر با حجم کمتر، 
قیمت بسته های اینترنتی خود را افزایش 
می دهنــد و ایــن اقدام را نیز در چارچوب 
قانون و مطابق با مصوبه سقف و کف تعرفه 
در نظر گرفته شــده از ســوی کمیسیون 

تنظیم مقررات ارتباطات می دانند.
در آخریــن مــورد نیــز، در هفته جاری 
مشخص شد که برخی اپراتورها دست به 
تغییراتی در قیمت بسته های اینترنت خود 
زده اند که طبق بررسی کاربران، در برخی 
بســته ها افزایــش 1۰۰ درصدی قیمت 
مشــاهده می شود. برای مثال قیمت بسته 
اینترنت با حجم یک گیگابایت یک اپراتور 
از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده 
و قیمت 5 گیگ اینترنت هم از 1۰۰ هزار 

تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
در همیــن حــال برخــی کاربــران در 
شــبکه های اجتماعی هم می گویند که در 
نحوه محاســبه پهنای باند ترافیک داخلی 
و تعرفــه اینترنت پیام رســان های بومی 
ابهــام وجــود دارد و اپراتورها تعرفه نیم 
بهای ترافیک داخل را رعایت نمی کنند و 
همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته 

اینترنت آن ها محاسبه می شود.
 پیش دستی اپراتورها 

ج برای برابر کردن دخل و خر
از آنجایی که تا پایان سال 1۴۰۰ و به دلیل 
منــع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، 
دولت اجازه افزایش قیمت را نداشــت، به 
نظر می رسد در آغاز سال جدید اپراتورها 
با افزایش قیمت بسته های اینترنتی، برای 

برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج 
خود پیش دســتی کرده و به اســتقبال 

افزایش تعرفه ها رفتند.
پیش از آغاز ســال نیز زمزمه گران کردن 
اینترنت از ســوی برخی اپراتورها به دلیل 
تصمیــم مجلس برای افزایش ۲ درصدی 
حق الســهم دولت از درآمــد اپراتورها در 
بودجه ســال 1۴۰1، شــنیده شد. اما در 
آن زمــان وزیر ارتباطــات قاطعانه تاکید 
کرد که »هیــچ اپراتوری به بهانه افزایش 
ایــن ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد 
و ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی باید تعرفــه گذاری کند«. البته 
ایــن مصوبــه در بودجه 1۴۰1 از ســوی 

شورای نگهبان لغو شد.
از سوی دیگر اما وزارت ارتباطات در سال 
گذشته نیز بارها تاکید کرده که در راستای 
توســعه و با توجه به بــاال رفتن هزینه ها، 
تغییر تعرفه گــذاری و اصالح تعرفه های 
اینترنتی در ســال 1۴۰1 الزامی اســت و 
باید به نحو مناســبی این اصالح تعرفه ها 
صــورت گیرد. اما پیش دســتی اپراتورها 
در گران کردن بســته های اینترنتی بدون 
اطالع رگوالتوری، سبب شد تا رگوالتوری 

در این باره اطالعیه دهد.
اپراتورها مجاز به تغییر بسته های 

اینترنتی هستند
در اطالعیــه رگوالتوری ایــن طور آمده 
که »بر اســاس مقررات مصوب سال های 
گذشــته، اپراتورها در محدوده مشخصی 
مجاز به تعریف بســته های خدماتی بودند 
که به دلیل شــرایط رقابتی بعضاً در سطح 

بســیار پایین تری اقــدام به تعرفه گذاری 
می کردنــد و اکنون با افزایش چند برابری 
هزینه ها، ادامه ســرمایه گذاری و پاســخ 
به مصرف روزافزون مشــترکین با چالش 
جدی مواجه شده است که قطعاً ادامه این 
روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت 

و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.«
در این اطالعیه با تاکید بر اینکه کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان باالترین 
رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات هیچ گونه مصوبه جدیدی در مورد 
تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب 
اینترنت همراه مربوط به سال 95 و اینترنت 
ثابت مربوط به ســال 96 اســت، آمده است: 
»طی این تعرفه سقف و کف قیمت، تعیین 
شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به 
تعیین قیمت خدمات و بسته های اینترنتی 

در محدوده سقف و کف اقدام کنند.«
مطابق اعــالم رگوالتــوری »مورد اخیر 
افزایــش قیمت اینترنــت ثابت در برخی 
اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه 
در خــارج از چارچــوب قانونی )مصوبات 
ســال های 95 و 96( باشد، سریعاً نسبت 
به اصالح آن اقدام شــود و جریمه قانونی 

برای متخلفان اعمال شود.«
در ایــن اطالعیــه فراهم کردن تمهیدات 
الزم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط 
اپراتورها از مســئولیت های اصلی سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان 
شــده و بر این ضرورت نیز تاکید شده که 
»ضروری اســت اپراتورهــای ارتباطی با 
رعایت شــرایط اقشــار مختلف جامعه و 

حتی االمکان تأمین بخشی از منابع مالی 
مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی 
با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را 
مبتنــی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار 
دهنــد و بخش عمــده درآمد حاصله هم 

حتماً صرف توسعه شبکه شود.«
خ بسته ها به حالت قبل بازمی گردد نر

در این باره مهدی سالم سخنگوی وزارت 
ارتباطــات در گفتگو بــا خبرنگار مهر، از 
برگــزاری جلســاتی با اپراتورها توســط 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی خبر داد تا برای وضعیت قیمت 

اینترنت تصمیم گیری شود.
وی در مورد تغییر نرخ بسته های اینترنتی 
گفت: اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز، 
نرخ ها را تغییر داده اند و از این نظر تخلفی 
صورت نگرفته است. تا پیش از این به دلیل 
فضای رقابتــی تعرفه ها را در پایین ترین 
حالــت ممکن تعریــف می کردند اما هم 
اکنون از این حالت خارج شده و نرخ های 
جدیــدی تعریــف کرده اند. اما آنچه که از 
نگاه رگوالتوری تخلف محســوب می شود 
به عدم اطالع رسانی و دریافت مجوز تغییر 
بسته های اینترنت بر می گردد. در این باره 
به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز 

ملزم به بازگشت تعرفه ها به قبل شدند.
ســالم گفت: اپراتورها باید قبل از هرگونه 
تصمیــم بــرای افزایش قیمــت یا حذف 
بسته ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را 
به تأیید رگوالتوری برسانند. باید فرآیندها 
مطابــق با قواعد مدنظر رگوالتوری دنبال 

شود.

اپراتورها بایــد وزارت ارتباطات را 
برای افزایش قیمت قانع کنند

سخنگوی وزارت ارتباطات افزود: جلسه ای 
کــه با حضور اپراتورها و رگوالتوری انجام 
شــد در راســتای شــنیدن ادله و بررسی 
دالیل درخواســت اپراتورها برای افزایش 
قیمت اینترنت بود. چرا که اپراتورها تاکید 
دارنــد که در صورت عدم تغییر تعرفه ها، 
امکان توســعه نخواهند داشت و زیان ده 
می شــوند. با این حال کیفیت خدماتشان 

افت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر 
تغییر تعرفه ها به شرط رعایت منافع قشر 
آسیب پذیر است، ادامه داد: اپراتورها باید 
تدابیر و پیشــنهاد خود را برای رعایت این 
موارد ارائه کنند. از سوی دیگر باید تضمین 
دهند که در صورت تغییر تعرفه ها، افزایش 
کیفیت شــبکه خواهند داشت و کیفیت 

سرویس خود را باال می برند.
ســالم خاطرنشــان کرد: تدابیر اپراتورها 
باید بتوانــد وزارت ارتباطات را قانع کند. 
این جلســات تا رسیدن به نتیجه مطلوب 
پیگیری می شــود و اپراتورها باید بتوانند 
وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایش 
تعرفه ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده 
و صرف توسعه شبکه می شود و برای قشر 

آسیب پذیر چه برنامه ای دارند.
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت

زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از سوی دولت 
در حالــی به گوش می رســد که مجلس 
مخالفــت خود را با افزایش تعرفه اینترنت 
اعالم کرده اســت. مگر اینکه اپراتورها به 
فکر افزایش کیفیت باشــند؛ موضوعی که 

مدنظر وزارت ارتباطات نیز بوده است.
حجت االســالم ســیدمحمدرضا میرتاج 
الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس 
شــورای اســالمی در این باره تاکید کرده 
که »نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف 
هســتند و اگر قرار است افزایش تعرفه ها 
مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله بر اساس 
افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند 
از تکنولوژی هــای برتر در حوزه اینترنت 
ثابت و موبایل بهره مند شــوند. برای مثال 
در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شــبکه 
فیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. به 
طــور حتم مجلس با افزایش قیمت تعرفه 
اینترنت بر اساس تکنولوژی های منسوخ 

گذشته مخالفت خواهد کرد.«

براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛

معامالت فردایی ارز ممنوع شد
براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز که به تازگی توســط رییس مجلس به دولت 
ابالغ شده است، معامالت فردایی ارز غیرقانونی و 

در حکم قاچاق خواهد بود.
در ماده 1۲ این قانون آمده است که معامله ارز در 
صرافــی یــا غیرآن  که تحویل ارز و مابه ازای آن به 
روز یا روزهای آینده موکول شــده ولی به تحویل 
ارز منجر نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود 
نداشــته اســت و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت 
قیمت ارز باشــد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد 
بود. براســاس قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، معامــالت فردایــی دالر غیرقانونی و مصداق 

قاچاق ارز است.
براســاس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز کــه به تازگی توســط رییس مجلس 
به دولت ابالغ شــده است، معامالت فردایی ارز 

غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده 
1۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی 
یــا غیرآن که تحویــل ارز و مابه ازای آن به روز 
یا روز های آینده موکول شــده، ولی به تحویل 
ارز منجر نمی شــود یا از ابتدا قصد تحویل ارز 
وجود نداشــته است و قصد طرفین تنها تسویه 
تفــاوت قیمت ارز باشــد، جزو مصادیق قاچاق 

ارز خواهد بود.
پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، 
فعالیــت و نظــارت بر صرافی ها که توســط بانک 
مرکزی ابالغ شده بود، انجام معامالتی که مبادله 
ارز، مســکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط 
بانک مرکزی و ریال به روز یا روز های آینده موکول 
شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و 
صرفاً تفاوت قیمت تسویه می گردد، توسط صرافی 
ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معامالت آتی و 

سلف ارز، آتی و سلف سکه طال توسط صرافی فقط 
بر اســاس ضوابط مصوب و ابالغی بانک مرکزی 

مجاز اعالم شده بود.
هرچنــد پیش از این نیــز انجام معامالت فردایی 
توســط بانک مرکزی ممنوع اعالم شــده بود، اما 
در قانــون جدید معامالت فردایی برای صرافی ها 
و ســایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده 
و مجازات هــای مختــص به قاچــاق ارز را در پی 

خواهد داشت.
معامالت فردایی چیست؟

معامالت دالر فردایی توسط دالالن در سال های 
اخیر از سوی کارشناسان و مسئوالن بانک مرکزی 
در مقاطــع مختلــف به عنوان یکــی از عوامل بر 
هم زننده ثبات بازار یاد شــده اســت. دالر فردایی 
همان گونه که از نامش مشــخص است، به دالری 
گفته می شــود که در همان روز معامله شــده، اما 

تحویل آن فردا انجام می شــود، البته فروشندگان 
دالر فردایی معموال دالری در اختیار ندارند و این 
معامالت تنها به صورت صوری انجام می شــود و 
صرفــا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تســویه 

می شود.
فروشــندگان دالر فردایی عمدتا دالالنی هستند 
که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه میدان 
فعالیت می کنند، البته برخی از این فروشــندگان 
بــا کــوچ به فضای مجازی، فعالیت های خود را به 
صورت مجازی و در شبکه های اجتماعی نیز دنبال 

می کنند.
بــا اجــرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
می توان با قاطعیت بیشتری با این دالالن برخورد 
کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ 
ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشــتر سیاست های 

بازارساز خواهد شد.

خبر ویژه

با تایید الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز توســط شــورای نگهبان 
از ایــن پس شــرکت هایی که خدمات پس از فــروش برای کاالی قاچاق ارائه 

می کنند، مجرم شناخته خواهند شد.
 قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که با عنوان الیحه به مجلس شورای 
اسالمی فرستاده شده بود، پس از رفت  و برگشت های چندباره و کش وقوس های 
فراوان میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، باالخره مورد تایید این 
شورا قرار گرفت و رئیس مجلس طی نامه ای آن را به رئیس جمهور ابالغ کرد.
یکی از مفاد قانونی که اصالحات در آن موجب تغییرات بسیار در کاهش آمار 
قاچاق کاال و همچنین کاهش آمار شکایات مردمی در مورد خدمات گارانتی 

خواهد شد، مساله ضمانت اجرا برای برخورد با گارانتی کنندگان اجناس قاچاق 
اســت.به دلیل افزایش شــرکت های غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از 
فروش، بســیاری از اقالم قاچاق به ظاهر گارانتی می شــدند و همین موضوع 
باعث افزایش قاچاق کاال و تمایل مردم به خرید این کاالها می شد. در این بین 
برخی از افراد نیز با هدف کسب سود بیشتر اقدام به ارائه خدمات پس از فروش 
نامعتبر برای کاالهای قاچاق می کردند؛ اما به بهانه های واهی از ارائه با کیفیت 
این خدمات به مشتریان سر باز زدند.از همین رو مجلس شورای اسالمی پس 
از یک دوره تقریباً شش ساله توانست نظر مساعد شورای نگهبان را جلب کند 
و قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در روز ۲۰ فروردین ماه برای 

اجرا به رئیس جمهور ابالغ کند، الزم به ذکر است که ماده 18 این قانون مربوط 
به مســاله گارانتی و خدمات پس از فروش اســت. به عبارت دیگر در بخشی از 
اصالحیــه قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای فعاالنی که کاالهای قاچاق را 

گارانتی می کنند، جرم انگاری شده است.
بر این اساس، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت )گارانتی(، نصب، 
تعمیــر و تامیــن قطعات به کاالهایــی که جرائم یا تخلفات موضوع این قانون 
نسبت به آن ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، 
تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت 

اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی خواهد شد.

با تایید الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛

گارانتی  کاالی قاچاق جرم شد
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نفت و انرژی 4

در چه شرایطی واردکننده بنزین می شویم؟

گر واردات بنزین  اما و ا

كوتاه از انرژی

بین الملل

عقب نشینی بزرگترین 
 پاالیشگاه هند 

از خرید نفت روسیه
 ایندین اویل که بزرگترین پاالیشــگر 
نفت هند است، به معامله گران اطالع 
داد که گریدهــای نفتی داس، اوژن 
آیلنــد، تاندرهــاوس و اورال دیگــر 
در فهرســت گریدهــای جدیدترین 
مناقصه خرید این شــرکت نیستند.
ایندیــن اویــل برای خــود و چنای 
پترولیوم که زیرمجموعه این شرکت 
اســت، نفت وارد می کند.جو بایدن، 
رئیــس جمهور آمریکا روز دوشــنبه 
به نارندرا مودی، نخســت وزیر هند، 
گفت: خرید بیشتر نفت روسیه، به نفع 
هند نیســت و می تواند مانع واکنش 
آمریــکا به جنگ در اوکراین شــود. 
بایدن در تماس ویدیویی یک ساعته 
به نخســت وزیر هند گفت: موقعیت 
هند در جهان با تکیه بر منابع انرژی 
روســیه بهبود پیدا نخواهد کرد.هند 
تحت تاثیر تخفیف های چشــمگیر، 
از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین 
در اواخــر فوریه، حداقل 13 میلیون 
بشــکه نفت از این کشــور خریداری 
کرده است در حالی که کل وارداتش 
در سال میالدی گذشته، 16 میلیون 
بشــکه بود.ایندین اویل هفته جاری 
دو مناقصه برگزار می کند و به دنبال 
خرید گریدهای نفتی شیرین و ترش 
برای بارگیری در ماه مه و ژوئن است. 
این شرکت در مناقصه های خرید قبلی 
شش میلیون بشکه نفت اورال روسیه 
را برای بارگیری در ماه مه خریداری 
کرده بود.در این بین، رویترز گزارش 
داد بانــک HDFC هنــد و بعضی از 
بانکهای خارجی فراهم کردن اعتبار 
بازرگانــی بــرای واردات نفت را برای 
شــرکت نایارا انرژی کــه غول نفتی 
روس نفت روســیه در آن ســهم دارد 
را متوقــف کرده اند و بعضی از تامین 
کنندگان نفت به دنبال پیش پرداخت 
برای اجتناب از مشــکالت احتمالی 
ناشی از تحریمهای غربی علیه مسکو 
هستند.نایارا انرژی هدف تحریمهای 
غربی که بر ســر حمله نظامی روسیه 
به اوکراین وضع شده اند، قرار نگرفته 
امــا روس نفت که در نایارا انرژی ۴9 
درصد ســهم دارد، تحریم شده است. 
دو منبــع آگاه بــه رویترز گفتند: این 
شرکت برای اجتناب از نیاز به اعتبار 
برای تامین تجارت خارجی، بیشــتر 
ســوخت پاالیش شده خود را در هند 

می فروشد.

لمانی ها  برنامه 2 ساله آ
 برای رهایی از وابستگی 

به گاز روسیه
بــه دلیل جنگ روســیه و اوکراین و 
تحریــم اقتصادی روس هــا، آلمان 
قصــد دارد تا دو ســال دیگر خود را 
از ســوخت های فســیلی روسیه دور 
کند.سخنگوی وزارت امور اقتصادی 
و انرژی فدرال آلمان در یک نشســت 
خبــری هفته گذشــته گفت که این 
کشــور می توانــد تا دو ســال دیگر 
وابســتگی خود به انرژی روسیه را به 
طور کامل قطع کند.ســوزان اونگراد 
گفــت برلین قصد دارد بــه واردات 
نفــت روســیه تا پایان ســال جاری 
خاتمــه دهــد، در حالــی که ممکن 
اســت واردات زغال ســنگ از روسیه 
تــا پاییز به طــور کامل متوقف و گاز 
طبیعی نیز تا اواســط سال ۲۰۲۴ نیز 
متوقف شــده و آلمان رسماً از انرژی 
روســیه بی نیاز شود.وی افزود که در 
حال حاضر بحث ها در مورد چگونگی 
تسریع بیشتر روند رهایی از وابستگی 
به روســیه در جریان اســت.آن گراد 
همچنین خاطرنشــان کرد که کنار 
گذاشتن انرژی روسیه مستلزم »یک 
قدرت نمایی ملی برای آلمانها« است.
در همین حال، کارشناسان می گویند 
گاز روسیه که آلمان از طریق خطوط 
لولــه ثابت آن دریافت می کند، کاری 
بســیار ســخت برای آلمانها است به 
طوری که این کشــور در حال حاضر 
55 درصد گاز طبیعی خود را از روسیه 
وارد می کند.اوالف شولتز، صدراعظم 
آلمان پیشتر هشدار داده بود که توقف 
واردات گاز روسیه به سرعت می تواند 
منجــر به از دســت دادن صدها هزار 

شغل و رکود اقتصادی شود.

 مخالفت نماینده شادگان 
با احداث سد مارون 2

نماینده مردم شــادگان در مجلس تاکید بر 
اینکه احداث ســد مــارون ۲ موجب نابودی 
کل منطقه شرق خوزستان می شود، خواستار 
توقف هرچه ســریع تر این اقدام شــد. مجید 
ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در تذکری 
شفاهی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
»توقــع داشــتیم در مجلس انقالبی و دولت 
مردمــی آقای رئیســی جلــوی البی های 
غیرقانونی گرفته شود«، اظهار کرد: پروژه ای 
بدون اخذ مجوزهای زیســت محیطی و ماده 
۲3 متاسفانه در ردیف بودجه ای برای منابع 
در نظر گرفته شده و این خالف قانون است.
وی افزود: اگر ســد مارون ۲ ســاخته شــود، 
تاالب شــادگان، نخلســتان های شادگان، 
ماهشــهر، رامشــیر، رامهرمز، هندیجان و 
بهبهان از بین خواهند رفت و ســاکنان آنها 
مجبور به مهاجرت خواهند شد.این نماینده 
مجلس خاطر نشان کرد: چگونه است که برای 
یک طرح غیرقانونی در مجلس براساس البی 
و ارتباطات غیرقانونی، بودجه قرار می دهیم، 
این چه اقدامی اســت؟ باید جلوی این کار را 
بگیریم. این موضوع خالف بین قانون اســت 
که مجلس برای این پروژه غیرقانونی بودجه 
ای را در ردیف ها قرار داده  اســت؛ این تخلف 
در بودجه باید حذف شود در غیر این صورت 
احداث این ســد موجب نابودی کل منطقه 

شرق خوزستان خواهد شد.

تصمیم نهایی درباره حق العمل 
 جایگاه های سوخت 

بر عهده هیئت وزیران است
رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفــت: پس از تعیین حق العمل جایگاه های 
سوخت در کارگروه سازمان حمایت، تصویب 
نهایی در هیئت وزیران انجام می شــود.ویس 
کرمی گفت: هزینه جایگاه و جایگاهداری به 
ویژه در مورد جایگاه های سی ان جی باالست؛ 
دولت طی چند سال گذشته تالش کرده تا در 
رویه تعیین و میزان حق العمل جایگاهداران 
تغییــر ایجاد کند. ایــن رویه از کارمزدی به 
حــق العملــی تغییر کرده؛ یعنــی قبال باید 
کارمــزد جایگاه هــا را پس از طی کردن چند 
مرحله محاسبات، از خزانه کل کشور دریافت 
می کردیــم که زمانبــر بود؛ اما حاال همزمان 
بــا خرید فرآورده، حــق العمل 15۷ تومانی 
بنزیــن و 93 تومانی نفــِت گاز )گازوئیل( را 
دریافت می کنند.او می گوید: عدد حق العمل 
جایگاهداران پاســخگوی همه نیازهای آنان 
نیست؛ اما نسبت به حالت سنتی کارمزدی، 
رشــد قابل توجهی داشته است. محاسبه آن 
طبق مصوبه هیئت وزیران انجام می شود که 
کارگروهــی را در این حوزه مشــخص کرده 
اســت. پس از جلسات کارشناسی در شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت، 
کارگروه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان مشــترک با این مجموعه، 
با حضور نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور و خود جایگاهداران در مورد تعیین 
میزان حق العمــل، تصمیم گیری می کند. 
نتیجــه آن، برای تصویــب نهایی به هیئت 

وزیران ارسال می شود. 

 در زمان تحویل دولت جدید
کشور با ناترازی شدید گاز مواجه بود

مجتبی یوســفی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با بحرانی برشمردن مشکالت 
ناترازی گاز در زمستان 1۴۰۰ اظهار کرد: در 
زمان تحویل دولت جدید، کشــور با ناترازی 
شــدید گاز در بخــش مصــرف مواجه بود و 
تمام نگرانی  نیز از این جهت بود که عالوه بر 
زمســتان در تابستان نیز دوباره برای صنایع  
دچار مشکل شویم و قطعا همه ی کارشناسان 
نیز نسبت به این وضعیت بحرانی، هشدار داده 
بودند که ممکن اســت در زمســتان عالوه بر 
قطعی گاز، دچار خاموشــی و قطعی برق نیز 
بشویم. چون عمده ی نیروگاه ها از گاز استفاده 
می کنند و از طرف دیگر نیز مشکالت جدی 
در زمینه تامین گاز وجود داشت.عضو هیئت 
رئیســه مجلس در ادامه با اشــاره به ناترازی 
باالی گاز در زمستان 1۴۰۰ و اقدامات خوب 
وزارت نفت برای عبور از زمستان بدون قطعی 
گاز و خاموشی افزود: با توجه به افزایش شدید 
مصرف خانگی، شــاهد ناترازی حدود 3۰۰ 
میلیون متر مکعبی بودیم که نگرانی بســیار 
جدی برای بحرانی شدن اوضاع در سال اول 
دولت سیزدهم و با این سرمایه بسیار شدید 
هوا وجود داشت. با همه این عوامل مدیریت 
بســیار خوب وزارت نفت و مجموعه شرکت 
گاز و مجموعه های مرتبط ســبب شــد که 
بالعکس دولت قبلی ما در زمستان 1۴۰۰ با 
قطعی گسترده گاز و برق مواجه نباشیم.وی 
ادامه داد: در بخش تولید نیز متاسفانه دولت 
گذشــته هیچ اهمیتی به سرمایه گذاری در 
بخش باالدست صنعت نفت و توسعه میادین 

نداشت. 

مدیر ســابق پروژه کارت هوشــمند سوخت گفت: 
مصرف بنزین در ســالها و ماه های اخیر مخصوصا 
بعــد از فروکــش کردن بیمــاری کویید 19 روند 
افزایشی چشمگیری داشته اما قطعا در کوتاه مدت 
واردکننده بنزین نخواهیم شــد.عبدالرضا امینی با 
بیان اینکه در شــرایط کنونی و در چند ســال اخیر 
ایران در حوزه بنزین خودکفا شده است، اظهار کرد: 
در شرایط کنونی محصوالت پاالیشگاه بندرعباس و 
پایشگاه میعانات گازی خلیج فارس به چرخه تولید 
اضافه شــده و مقداری هم  صادر می شــود و به نظر 
نمی رسد در کوتاه مدت واردکننده بنزین شویم.وی 
با اشاره به لزوم صرفه جویی مصرف سوخت از سوی 
مردم، گفت: در چند سال اخیر پاالیشگاه جدیدی 
ساخته نشــده است و عمال ساخت پاالیشگاه های 
جدید جزو سیاست دولت های گذشته نبوده و غیر 
از دو پاالیشگاه، پاالیشگاه های قدیمی نیز بازسازی 
و بهینه ســازی نشــده اند  و اگر به همین روال پیش 
برویم، در درازمدت قطعا با این روند افزایشی مصرف 
واردکننــده بنزین نیز خواهیم شــد و حتی بنزین 
تولیدی کیفیت جهانی نخواهد داشت و این مساله 

به معنای افزایش آلودگی هواست.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی افزود: در بازه 
زمانی اجرای پروژه ملی کارت هوشــمند ســوخت 
منتهی به ســال 1386 میزان تولید روزانه حدود 
۴3 میلیون لیتر بود و مصرف روزانه بنزین به مراتب 
باالتر از میزان تولید کشور  بود که با اجرا و راه اندازی 
پروژه ملی کارت هوشــمند ســوخت، وزارت نفت 
توانســت با ســهمیه بندی بصورت کامال هوشمند 
مصــرف بنزیــن را با تولیــد هماهنگ کند و در آن 
زمــان ما  پیش بینی می کردیــم که در بازه زمانی 
ســال های 1393 تا 1395 میزان مصرف به باالی 
1۲۰ میلیون لیتر در روز برسد که چنین هم شد اما 

خوشــبختانه تولید بنزین هم در آن سالها  افزایش 
نســبی پیدا کرده بود و مصرف بنزین در طول دو 
ســال خیر به بــاالی 135 میلیون لیتر در روز هم 
افزایش پیدا کرد.امینی با بیان اینکه افزایش تعداد 
خودروی شخصی و افزایش سفرها مخصوصا بعد از 
کاهش بیماری کرونا و عدم توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی عاملی بر افزایش مصرف بنزین است، 
گفت: در شرایط کنونی تنها چیزی که بنظر می رسد 
ارزان ماندن بنزین است و البته افزایش قیمت بنزین 
و ســایر مشــتقات نفتی به این راحتی نیست چون 
مشتقات نفتی یک کاالی کامال سیاسی و زنجیره ای 

اســت و افزایش آن بر بقیه کاالها از جمله رفت و 
آمد اثر زیادی خواهد  گذاشت.

وی افزود: اخیرا مشــاهده شده که اشخاصی ادعا و 
اظهــار می کنند که قیمت هر لیتر بنزین در خارج 
از ایــران حدود یک دالر اســت اما بــه بیان اینکه 
در آن کشــورها حداقل دستمزد 3۰۰۰ دالر است 
خــودداری می کنند؛ درواقع قیمت هر لیتر بنزین 
به نسبت حقوق ماهانه می شود یک دالر به 3۰۰۰ 
دالر، هرچند باید این مساله را با سبد هزینه خانوارها 
ســنجید با این حال شــاید البته نــه بطور قطع و 
یقیــن قیمــت پایه بنزین عاملی بر افزایش مصرف 

بی رویه آن شــده اســت.او تاکید کرد: در دنیا برای 
هزینه انرژی به شهروندان کمکی نمی کنند اما برای 
خــوراک و لبــاس امتیازهایی را درنظر می گیرند و 
با حساســیت زیادی سعی می شود که قیمت های 
خوراک و پوشــاک مخصوصا خوراک افزایش پیدا 
نکند و همین مســاله نیــز موجب کاهش مصرف 
انرژی در اروپا و آمریکا شــده اســت.این کارشناس 
ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه باتوجه به شروع فصل 
گرما احتمال افزایش مصرف بنزین وجود دارد ولی 
در مجموع احتمال واردات بنزین تصور نمی شود اما 
می تواند از میزان حجم صادرات کاسته شود، گفت: 
عرضه و تقاضا باید به شــکلی توسط دولت با ایجاد 
زیرساخت های اساسی و بنیادی مانند توسعه حمل 
و نقل عمومی مدیریت شود و مردم نیز باید بتوانند 
در این حوزه نقش موثر ایفا کنند.امینی با اشــاره 
به لزوم ساخت پاالیشگاه در کشور، تاکید کرد: دو 
سیاســت برای این مساله وجود دارد، یک سیاست 
این است که تمام نفت خام را به بنزین تبدیل و به 
صادرات آن اقدام کنیم که این سیاســت موافقان 
چندانی نداشــته و ندارد، همانطور که دولت های 
قبــل نیــز کال به این موضوع اعتقادی نداشــتند و 
متاسفانه در این اواخر هیچ  پاالیشگاه جدیدی  نیز 
ساخته نشد.وی ادامه داد: حتی اگر فرض را بر این 
بگذاریم که این فرهنگ غلط وجود داشته باشد که 
مصرف افزایش پیدا کند، باید توجه داشــته باشیم 
کــه جمعیت و تعداد خودروها رو به افزایش بوده و 
خودروهایی که بعضا از استاندارد کافی نیز برخوردار 
نیســتند عامل موثری بر افزایش مصرف و آلودگی 
هوا هســتند، بنابراین باید پاالیشگاه های کشور که 
خیلی هم قدیمی هستند با یک برنامه ریزی دقیق 
مرتب به روزرسانی شوند.به گفته وی، سوخت های 
فسیلی به مرور جایگاه خود را از دست می دهند .

خبر ویژه

معاون توســعه طرح های شــرکت برق حرارتی گفت: واحد گازی نیروگاه ســیکل 
ترکیبی کالس اف دوکوهه اندیمشک به ظرفیت 3۰۷ مگاوات در دوره اوج بار جاری 
وارد مدار خواهد شد.حمیدرضا عظیمی افزود: این مجموعه سومین واحد نیروگاهی 
دولتی کالس اف کشور است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا تابستان امسال 
وارد مدار می شود.وی ادامه داد: اکثر تجهیزات اصلی نیروگاه در حال نصب است، 
بخش نهایی سیستم کنترلی نیروگاه نیز در حال تامین است و امیدواریم تا پایان 
اردیبهشت ماه نیز تجهیزات این بخش نصب شود.معاون توسعه طرح های شرکت 
برق حرارتی گفت:  تجهیزات پست برق GIS نیروگاه وارد کشور شده است،  طبق 

برنامه ریــزی صــورت گرفته امیدواریم تجهیزات این بخش نیز تا هفته آینده وارد 
کارگاه شده و حداکثر ظرف 5۰ روز آینده شاهد نصب پست نیروگاه باشیم.عظیمی 
ادامه داد: خط انتقال ۲3۰ کیلوولت پروژه به طول 1۷ کیلومتر توسط شرکت برق 
منطقه ای خوزستان در حال انجام است،  مطابق برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم 
تا پایان اردیبهشت ماه بتوانیم این خط را برق دار کرده و به نیروگاه متصل کنیم.وی 
افزود:ایستگاه گاز نیروگاه توسط شرکت برق حرارتی احداث شده است، بر اساس 
اعالم شرکت گاز منطقه، تجهیزات میترینگ و فعالیت های مرتبط با این شرکت 

نیز حداکثر تا اردیبهشت ماه به اتمام رسیده و خط مربوطه گازدار خواهد شد.

ح های شرکت برق حرارتی : معاون توسعه طر

کشور افزوده می شود 307 مگاوات به ظرفیت تولید برق 

وزیر نفت خبر داد؛

گازی ایران آغاز فشارافزایی در میدان های 
وزیر نفت ضمن اعالم خبر گشایش نخستین کارخانه تولید پمپ های 
درون چاهی ایران در خوزســتان با بهره گیری از دانش فنی ایرانی، از 
تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی با اســتفاده از ترفندی تازه و آغاز 
فشــارافزایی در بعضی از میدان های گازی کشور خبر داد.جواد اوجی 
اظهار کرد: یکی از برنامه های ما این است که در دولت سیزدهم، وزارت 
نفت وضع توســعه همه میدان های خشــکی و دریایی را تعیین تکلیف 
کند.وی افزود: بســیاری از میدان های مشــترک توسعه داده شده اند، 
اما توســعه بســیاری از این میدان ها تکمیل نشــده است. برای نمونه 
در میدان هــای منطقــه غرب کارون، از جمله در میدان های آزادگان، 
یادآوران و یاران، فازهایی انجام شــده، اما توســعه آنها تکمیل نشــده 

است که تکمیل توسعه میدان های مشترک از اهم واجبات است.وزیر 
نفــت بــا بیان اینکه »برنامه مدونی برای تکمیل توســعه میدان های 
مشترک داریم«، گفت: برنامه ریزی کرده ایم در دولت سیزدهم توسعه 
میدان های مشترک را تکمیل کنیم و میدان هایی که تا امروز به سراغ 
آنها نرفته اند، توســعه آنها در این دولت آغاز خواهد شــد.اوجی ادامه 
داد: پس در کنار تکمیل توســعه میدان های مشــترکی که توسعه آنها 
تکمیل نشده، توسعه میدان های مشترکی را که تا به امروز توسعه داده 
نشده در این دولت آغاز می کنیم و بی شک این میدان ها در پایان این 
دولت، تعیین تکلیف می شوند.وی با بیان اینکه »موضوع تأمین مالی 
یکی از موضوع های مهم در توسعه میدان ها و مدیریت پروژه های نفتی 

اســت«، گفت: پروژه های نفتی پروژه هایی هستند که سرمایه گذاری 
سنگینی دارند، از این  رو یکی از ترفندهایی که به کار بسته ایم، ادغام 
هلدینگ ها، بانک ها و شــرکت های بزرگ در قالب کنسرســیوم است 
تا چند هلدینگ بزرگ یا چند بانک، به طور مشــترک بتوانند یکی از 
پروژه هــای بزرگ نفتی کشــور را تأمین مالــی کنند.وزیر نفت افزود: 
این رویکرد در حال اجراســت و از این روش هم در توســعه میدان ها و 
هم در توسعه پروژه های پایین دستی صنعت نفت استفاده می کنیم.

اوجی با اشاره به اهمیت موضوع تأمین پایدار سوخت مورد نیاز بخش 
حمل ونقل کشور گفت: در این زمینه، دو رویکرد افزایش ظرفیت تولید 

سوخت و مدیریت مصرف را توأمان در دستور کار داریم.

براساس اعالم موسسه تحقیقات آب؛

ترین میزان  آبریز دریای خزر باال حوضه 
بارش ها را دارد

حوضه آبریز دریای خزر از مجموع 6 حوضه آبریز 
اصلی کشور با بیشینه بارش 31 میلیمتری تا ۲6 
فروردین ماه و ۲9 میلیمتری تا دوم اردیبهشت 
ماه امســال تنها حوضه آبریز با باالترین میزان 
بارش است.ســال آبی جــاری )ابتدای مهرماه 
1۴۰۰ تا پایان شــهریور 1۴۰1( از نظر میزان 
بارش یکی از ســال های کم بارش محســوب 
مــی شــود، چنانکه چندی پیــش »علی اکبر 
محرابیان« وزیر نیرو از این ســال تعبیر به سال 
سخت کرد.وی گفت: در سالی به سر می بریم که 
در اغلب حوضه ها شرایط سختی داریم،.گزارش 
تازه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بیانگر آن 
اســت که حوضه آبریز دریای خزر از مجموع 6 
حوضه آبریز اصلی کشــور بابیشــینه بارش 31 
میلیمتــری تا ۲6 فروردین و ۲9 میلیمتری تا 
دوم اردیبهشــت تنها حوضــه آبریز با باالترین 
میزان بارش است و بقیه حوضه های آبریز بارش 
چندانی را تجربه نخواهند کرد.بر این اساس برای 
هفته جاری که چهار روز از آغاز آن گذشــته، 
وقوع بارش برای مناطق واقع در شمال کشـور 

به خصـــوص شـــمال غرب و برخی از مناطق 
محدوده رشته کوه های زاگرس پیش بینی شده 
است.همچنـین بـا توجـه بـه چشم انداز بارش 
پیش بینی شده برای هفته دوم وقوع بارش برای 
مناطق شمالی کشور تا محدوده رشته کوه های 
زاگرس مورد انتظار است.وضعیت بارش حوضه 
های 6 گانه آبریز اصلی کشــور تا ۲6 فروردین 
ماه به این گونه اســت که باالترین میزان بارش 
با بیشینه 31 میلیمتری و متوسط 8 میلیمتری 
در حوضه آبریز دریای خزر اســت.حوضه آبریز 
فالت مرکزی هم با بیشینه بارش ۲6 میلیمتری 
و متوسط بارش ۲ میلیمتر مقام دوم در میزان 
بارش ها را دارد.وضعیت بارشــی حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه تا ۲6 فروردین ماه بیشــینه ۲۲ 
میلیمتری با متوسط بارش 6 میلیمتری را تجربه 
می کند.حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
بیشــینه بارش 18 میلیمتر و متوسط بارش ۲ 
میلیمتــری دارد.امــا دو حوضه آبریز قره قوم و 
مــرزی شــرق در این میان کــم ترین بارش را 

تجربه می کنند .

پارس جنوبی به عنوان منبع غنی گاز طبیعی شناخته می شود

 جزئیاتی بیشتر از قرارداد توسعه 
الیه نفتی پارس جنوبی

پــارس جنوبی را که همه به عنوان منبع غنی 
گاز طبیعی می شناسند و زمستان سال گذشته 
روزانــه بیش از ۷۰۰ میلیــون مترمکعب گاز 
طبیعی از آن استخراج شد و حدود ۷۰ درصد 
از گاز خانگی و صنعتی کشور را تأمین می کند، 
بدون شک یکی از بزرگترین سرمایه های ملی 
اســت که از دولتی به دولت دیگر منتقل شده 
و آن را می توان یک دســتاورد ملی دانســت.با 
ایــن وجود این میــدان گازی، محدود به گاز 
طبیعی نیست و الیه نفتی در 1۰۰ کیلومتری 
ســاحل ایران در خلیج فــارس دارد. در واقع 
بخش اصلی ســاختمان الیه نفتی در کشــور 
قطر قرار دارد و با نام میدان الشاهین شناخته 
می شــود و حتی تا بخش خشــکی خاک قطر 
هم امتداد یافته اســت.برآوردهای اولیه، نفت 
درجــای الیه نفتی پــارس جنوبی را حدود ۷ 
میلیارد بشــکه تخمین زده اســت، با این حال 
برخی کارشناسان نسبت به توان مخزنی باالی 
این الیه نفتی دچار تشکیک شده اند و معتقدند 
الیه نفتی ســمت ایران به قدرت سمت قطری 

آن نیست.این الیه نفتی از سال 83 شناسایی و 
به شرکت پتروایران واگذار شد. در این قرارداد 
شــرکت پتروایران متعهد به تحویل 35 هزار 
بشــکه در روز بود و به گفته مدیرعامل بنا بود 
این شــرکت 8۰ هزار بشــکه در فاز دوم و 15۰ 
هزار بشکه در فاز سوم برسد. با این حال تولید 
35 هزار بشــکه ای نیز تداوم چندانی نداشت و 
پس از مدت کوتاهی به زیر هفت هزار بشکه در 
روز رســید.پس از آن تا مدت ها طرح مسکوت 
مانده بود و پس از اســتقرار دولت ســیزدهم، 
محســن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت از بررسی طرح در شورای اقتصادی دولت 
خبــر داد. چنــد ماه بعــد و در روزهای پایانی 
اســفند ماه قراردادی ۲۰ ســاله با یک شرکت 
خارجی به منظور توسعه فاز دوم میدان منعقد 
شد.خجســته مهر پس از انعقاد قرارداد گفت: 
قــرارداد 5۰۰ میلیون دالری توســعه تولید و 
ازدیاد برداشــت از الیه های نفتی میدان گازی 
پارس جنوبی بین یکی از شــرکت های معتبر 
خارجی و شرکت تأسیسات دریایی امضا شد.
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55بانک و بیمه  رشد 80 درصد تسهیالت 
 قرض الحسنه ازدواج 

در موسسه اعتباری ملل

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری 
ملل در 1۲ ماه سال 1۴۰۰ از لحاظ تعداد بیش از 
8۰ درصد و از لحاظ مبلغ 19۲ درصد نســبت به 

پایان سال 1399 رشد داشته است
این گزارش می افزاید: موسسه اعتباری ملل در سال 
1۴۰۰ تعداد 3۴ 38 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بــه ارزش 1۲9/ 193/ 3 میلیــون ریال به 
متقاضیان پرداخت نموده که از لحاظ تعداد نسبت 
به مدت مشابه بیش از 8۰ درصد و از لحاظ مبلغ 

بیش از 19۲ درصد رشد داشته است.
گفتنی است:موسســه اعتباری ملل در اسفندماه 
سال 1۴۰۰ تعداد ۲۷۴ فقره تسهیالت ازدواج به 
مبلغ ۲۰۰/ ۲33 میلیون ریال به زوجین پرداخت 
نمــود و در حال حاضر تعــداد 586 نفر از جوانان 
عزیز در نوبت پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 

ازدواج می باشند.

ارزیابی عملکرد سال 1400 مدیریت 
 شعب استان های 
پست بانک ایران

جلسه ارزیابی عملکرد سال 1۴۰۰ مدیریت شعب 
استان های پست بانک ایران بر اساس شاخص های 

طرح پایش و پویش برگزار شد.
جلســه ارزیابی عملکرد سال 1۴۰۰ مدیریت 
شــعب استان های پست بانک ایران بر اساس 
شاخص های طرح پایش و پویش ، بعد از ظهر 
روز یکشــنبه ۲1 فروردین 1۴۰1 به ریاســت 
بهزاد شــیری و با حضور اعضای هیات مدیره 
و مدیران ســتادی بانک بــه صورت حضوری 
و مدیریت شــعب اســتان ها به صورت ویدئو 

کنفرانسی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه زندیه؛ رئیس اداره کل آمار و 
بودجه ، خلیلی؛  رئیس اداره کل پیگیری وصول 
مطالبات و جوان؛ رئیس اداره کل حســابداری و 
امور ســهام گزارش خود را به ترتیب در خصوص 
مدیریــت منابع ، مدیریت مصــارف )مطالبات 
غیرجــاری( و درآمدها )درآمدهای غیرمشــاع( 

ارائه دادند.
در ادامه این نشســت سلمانی؛ سرپرست معاونت 
مالی و سرمایه گذاری، قیطاسوند؛ رئیس اداره کل 
بازاریابی و توسعه بازار مطالب خود را در خصوص 
مدیریــت نقدینگی )چک های عادی واگذاری( و 
مدیریت خدمات الکترونیکی برای حاضران تشریح 

کردند.
پس از ارائه گزارش های مدیران ســتادی، فالح؛ 
مدیر شعب منطقه شرق تهران ، پور رهنما؛ مدیر 
شعب استان بوشهر و شیردل؛ مدیر شعب استان 
خراسان رضوی به ارائه گزارش های خود در زمینه 
تجارب موفق ، چالش ها و شــاخص های ارزیابی 

سال 1۴۰۰ پرداختند.
بهزاد شــیری در جمع بندی جلسه، ضمن تقدیر 
از تــالش ها و زحمات مدیران و کارکنان بانک در 
ســال 1۴۰۰ در زمینــه تحقق برنامه های بانک، 

رهنمودهای الزم را ارائه کرد.
در پایــان این مراســم ، آئین تجلیل از طهمورث 
الیاسی بختیاری؛ رئیس هیات مدیره بانک برگزار 
و اصغــر جلیلــی نیا به عنــوان عضو جدید هیات 

معرفی شد.

اعالم اسامی برخی از بدهکاران 
 دارای بدهی غیر جاری 

بانک توسعه صادرات
بانک توســعه صــادرات ایران اســامی برخی از 
بدهکاران دارای بدهی غیر جاری خود را اعالم کرد.

حســب قوانین جاری کشــور، دســتور رییس 
جمهــور محترم و تاکیــد وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مبنی بر اعالم بدهکاران بانکی، اســامی 

آنها اعالم شد.
برای دریافت این فهرســت به بخش درباره بانک / 
فهرست اسامی بدهکاران عمده مراجعه فرمایید.

اخبار

تخفیفات بیمه میهن به کارکنان 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 بیمه میهن به مناســبت 
ســالروز تأســیس بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی، 
تخفیفات بیمه ای در رشته 
های آتش ســوزی، بدنه 
خودرو و مســئولیت مدنی مهندسان ناظر برای 
کارکنــان این نهــاد انقالبی اعمال می کند. این 
شــرکت بیمه به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، در رشته بیمه های آتش 
ســوی ۴۰ درصــد، بدنــه خــودرو ۲۰ درصد و 
مســئولیت مدنی مهندســان ناظــر ۴۰ درصد 
تخفیــف تا پایان فروردین 1۴۰1 برای کارکنان 

این نهاد مردمی و انقالبی اعمال می کند.
پوشــش های بیمه آتش ســوزی شامل: سیل، 
طوفان، ضایعات ناشی از سنگینی برف، سرقت، 
هزینه اجازه اســکان موقت، مسئولیت مالی در 
قبال همســایگان ناشــی از خطر آتش سوزی، 
هزینه پاکســازی، هزینه پزشکی اعضای تحت 
تکفل؛ پوشــش های بدنه خودرو شامل: حادثه، 
ســرقت کلی، آتش ســوزی، صاعقــه و انفجار، 
شکســت شیشه ،مواد شیمیایی و رنگ و بالیای 
طبیعی، سرقت درجا، نوسانات قیمت و پوشش 
های مسئولیت مدنی مهندسان ناظر نیز شامل: 
خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث است.
۲1 فروردین 1۴۰1، چهل و ســومین ســالروز 
صــدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( 
مبنی بر افتتاح حســاب 1۰۰ و تاســیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی است. این نهاد انقالبی از 
موسسان و سهامداران عمده شرکت بیمه میهن 

محسوب می شود.

اولین گردهمایی روسای شعب 
منطقه فارس و بوشهر

 به منظور اجرای برنامه 
جامع عملیاتی ســال 
جلســات  و   1۴۰1
همفکری ماهانه، اولین 
گردهمایی روســای شعب اســتان های فارس، 
بوشــهر و کهگیلویه و بویراحمد در ســال جاری 

برگزار شد.
در این جلســه محمود حسن شاهی مدیر شعب 
منطقــه، به بررســی عملکرد شــعب در زمینه 
جــذب منابع، مصارف، ضمانت نامه، گشــایش 
اعتبار اسنادی و بانکداری مدرن در سال 1۴۰۰ 
پرداخت و ضمن قدردانی از همبستگی کارکنان 
خصوصاً در ۲ ماهه پایان ســال اعالم کرد که با 
همــت و تالش کلیه همکاران و مدیریت عالی و 
سازمان یافته مدیران ارشد، بانک ایران زمین را 
در سال 1۴۰1 بیش از پیش در مسیر پیشرفت 

و شکوفایی قرار داده است.
حسن پور افزود: از روسای شعب انتظار می رود 
با برنامه ریزی دقیق و منسجم و شناسایی بازار، 
عالوه بر دســتیابی به اهداف، توجه ویژه ای به 

افزایش سهم بازار داشته باشند.
در ادامه مدیر منطقه فارس به بررسی و نیازسنجی 
شعب جهت برگزاری دوره های آموزشی در زمینه 
های مختلف پرداخت و برگزاری جلسات هفتگی 
بخشنامه خوانی در شعب توسط مسئولین شعبه 
را از ضروریات هر شعبه اعالم کرد. در این جلسه 
سید مهدی فاطمی معاون منطقه منابع انسانی 
متعهد، کارآمد و دلسوز را وجه تمایز بانک ایران 
زمین نســبت به ســایر بانکها دانست و گفت: از 
مســئولین شــعب انتظار می رود با برنامه ریزی 
منســجم و با اســتفاده از تمامی ظرفیت های 
موجود، در راســتای تحقق کامل اهداف در سال 

جاری گام بردارند.

 مسئول تحقق شعار سال 
در بیمه سینا منصوب شد

 طــی حکمــی از ســوی 
سرپرست شــرکت بیمه 
ســینا، مرتضی علی اکبر 
گنجی به عنوان مســئول 
تحقق شــعار سال در بیمه 

سینا منصوب شد.
در حکم سرپرســت بیمه سینا خطاب به گنجی 
آمده است: ضمن استفاده از ظرفیت شرکت های 
بنیادی و هماهنگی با ارکان ســتادی و شعب در 
تحقق شعار “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” 
که یکی از دغدغه های اصلی رهبرمعظم انقالب 

است، موفق و مؤید باشید.

 امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک دی، بنیادشهید 
و امور ایثارگران تهران بزرگ و سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

مدیــران بانک دی، بنیادشــهید و امور 
ایثارگــران تهــران بــزرگ و ســازمان 
فرهنگی ســیاحتی کوثر به منظور ایجاد 
هم افزایــی بیشــتر تفاهم نامه همکاری 
امضــاء کردنــد. در مراســم امضای این 
تفاهم نامــه که در ســاختمان مرکزی 
بانک دی و با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره بانک، مدیرکل بنیادشهید 
و امور ایثارگران تهران بزرگ، مدیرعامل 
سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و جمعی 
از مدیران ارشــد هر ســه سازمان برگزار 
شــد بر تقویــت و توســعه زمینه های 
 همکاری این ســه مجموعه تاکید شــد.

در ایــن نشســت علیرضــا قیطاســی، 
مدیرعامــل بانک دی، با اشــاره به لزوم 
ارائــه خدمــات باکیفیت بــه خانواده 
معــزز ایثارگــران گفــت: مهم تریــن 
مأموریــت بانک دی خدمت رســانی به 
خانواده معزز شــهدا و ایثارگران است و 
مدیــران و کارکنان بانک در این مســیر 
 از هیــچ کوششــی دریــغ نمی کننــد.
وی افزود: ایجاد میزهای خدمت در مراکز 
بنیادشهید هر استان از مهم ترین اقدامات 

بانک دی در تسهیل دسترسی جامعه هدف 
به خدمات بانکی است که در سال جاری 
 نیز این هدف به قوت تداوم خواهد کرد.

در ادامــه این نشســت اصحاب کریمی، 
مدیــرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 

تهران بزرگ، با ابراز خرســندی از انعقاد 
این تفاهم نامه گفت: هر اقدامی که برای 
خدمت به خانواده معزز شــهدا، جانبازان 
و ایثارگران انجام شــود گوشه ای از ایثار 
 ایــن عزیــزان را جبــران نخواهد کرد.

وی افــزود: خدا را شــاکریم که به همت 
هیئت مدیره بانــک دی، این تفاهم نامه 
آرزوی دیرینه پدران، مادران و همسران 
شــهدا و جانبازان برای تشرف به زیارت 
عتبــات عالیــات و بقــاع متبرکــه در 

 عراق و ســوریه را محقــق خواهد کرد.
در ادامه این مراســم علی دســتجردی، 
مدیرعامل ســازمان فرهنگی سیاحتی 
کوثر، ضمن قدردانی از تالش های صورت 
گرفته در بانک دی برای تهیه مقدمات این 
تفاهم نامــه گفت: با رفع محدودیت های 
کرونایــی در کشــور، ایــن تفاهم نامه 
نخستین اقدام سازمان فرهنگی سیاحتی 
کوثر در ارائه خدمات ســیاحتی-زیارتی 
 بــه جامعه هدف بنیاد شــهید اســت.
وی ادامــه داد: بــا حضــور اعضــای 
هیئت مدیــره جدید بانک دی شــاهد 
همســویی بیشــتر خدمات بانک دی با 
مأموریت های بنیادشــهید در خدمت به 
خانواده معزز شــهدا و ایثارگران هستیم 
کــه امیدواریم این تفاهم نامه آغاز فصل 
 تازه ای در همکاری مشترک طرفین باشد.

گفتنــی اســت مهم ترین هــدف این 
تفاهم نامه ســه جانبه، عالوه بر گسترش 
همکاری های متقابل، اعطای تسهیالت 
مناســب برای اعــزام جامعه هدف بنیاد 
شــهید به زیارت عتبات عالیات عراق و 

سوریه است.

نماینده بیمه تجارت نو در مشهد: 

برند بیمه تجارت نو به شکل قابل قبولی در مشهد معرفی شده است
یک نماینده شــرکت بیمه تجارت نو در شهرمشــهد با اشــاره به فعالیت بیمه تجارت نو 
در رشــته هایی چون بیمه ثالث، اتومبیل، بدنه، مســئولیت و باربری گفت: پرتفوی 

نمایندگی ما در حال حاضر به تفکیک تمام رشته ها 9 میلیارد تومان است.
محمد توان پور افزود: در ابتدای همکاری با بیمه تجارت نو در مشهد، با بخش بیمه ثالث 
که جزو بیمه اجباری اســت، شــروع کردیم و با رایزنی با بانکهای تجارت شهرمشــهد، 

8۰ درصد پرسنل این بانک را در بخش بیمه ثالث و بدنه تحت پوشش قرار داریم.
وی، با اشاره به سابقه خدمات دهی بیمه تجارت نو به 15 هزارنفردر بخش درمان 15 
کارخانه وابســته به شــرکت خوشگوار، افزود: شرکت خوشگوار در زمینه بیمه باربری، 
تاکنون 5/۲ میلیارد تومان بیمه صادرکرده و با اتخاذ تدابیر بهتر در زمینه نرخ دهی و 
پرداخت، مطمئنا ظرفیت بیشتری برای این بیمه نامه در شهر مشهد مهیا خواهد بود.

نماینده شرکت بیمه تجارت نو در شهر مشهد با بیان اینکه در زمینه افزایش پرتفوی 

سال جاری برنامه هایی در دست داریم، اظهار داشت: مشهد یک قطب صنعتی و یک 
کالنشهر بوده که بازار بیمه شهر مشهدیک بازار گسترده است.

وی ادامه داد: برای سال 1۴۰1 باچندین شرکت در بخش های بیمه درمان، مسئولیت، 
آتش سوزی در حال مذاکره هستیم. توان پور گفت: شرکت بیمه تجارت نو با خدمات 
دهی بهتر می تواند در این زمینه موفق شود و مهمترین راهکار برای موفقیت، آموزش 
شبکه نمایندگان است. وی، با اشاره به فعالیت در بیمه های مختلف یادآور شد: بیمه 
تجارت نو بازار خوبی در مشــهد ایجاد کرده و خوشــبختانه برند این شــرکت بیمه به 
شکل قابل قبولی در شهر مشهد معرفی شده است. محمدتوان پور با قدردانی از هیات 
مدیره شــرکت بیمه تجارت نو، گفت: خوشــبختانه با حضور دکتر نوراللهی مدیرعامل 
شــرکت، اقدامات اساســی در بیمه تجارت نو صورت گرفت که با توجه به دوره کوتاه 

مدیریتی، بی سابقه بوده است.

اخبار

در پی اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی به موقع توسط 
حوزه و شــعب اســتان های آذربایجان شرقی و غربی، مدیران کل 
سازمان بهزیستی استان های مذکور با اهدای لوح تقدیر از عملکرد 
حوزه و شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی موسسه اعتباری 
ملــل تقدیر و تشــکر به عمــل آوردند. به گــزارش امتداد به نقل 
ازامتداد-در پی اعطای تســهیالت قرض الحســنه اشتغال زایی به 
موقع توســط حوزه و شــعب استان های آذربایجان شرقی و غربی، 
مدیران کل ســازمان بهزیســتی اســتان های مذکور با اهدای لوح 
تقدیر از عملکرد حوزه و شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی 

موسسه اعتباری ملل تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
به گزارش امتداد به نقل از روابط عمومی موسســه اعتباری ملل،  
در پی اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی به موقع توسط 
حوزه و شــعب اســتان های آذربایجان شرقی و غربی، مدیران کل 
سازمان بهزیستی استان های مذکور با اهدای لوح تقدیر از عملکرد 
حوزه و شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی موسسه اعتباری 

ملل تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
بنابراین گزارش حوزه و شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی، 

درخواست های ارسالی را در کوتاه ترین زمان و حداقل مراجعه انجام 
و نســبت به افتتاح حســاب و تکمیل پرونده اعتباری و واریز مبلغ 
تسهیالت اقدام نموده اند. بر این اساس عملکرد مسئولین حوزه و 
شعب باعث رضایتمندی مددجویان وکارفرمایان سازمان بهزیستی 
شد که مدیران کل سازمان مذکور دراستان های آذربایجان شرقی 

و غربی با ارسال متون زیر از کارکنان موسسه اعتباری ملل تقدیر 
به عمل آوردند.

)بدین وسیله بر خود الزم می دانم از تالش های صادقانه و بی شائبه 
جنابعالی در راســتای پرداخت به موقع تســهیالت قرض الحسنه 
اشــتغال زایی موضوع بند به تبصره 16 قانون بودجه ســال 1۴۰۰ 
که موجبات اشــتغال و رضایتمنــدی معلولین و مددجویان عزیز 
تحت پوشــش این اداره کل را فراهم نموده اســت قدردانی و تشکر 
مــی نمایــم توفیق روز افزون شــما را در خدمــت به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران درظل توجهات حضرت ولیعصر)عج( از 
خداوند متعال خواســتارم. دکتر فرگل صحاف مدیرکل بهزیستی 

آذربایجان شرقی(
) به پاس سپاس از تالش و زحمات بی دریغ جنابعالی و همکاران 
محترم در راســتای فرمایشــات مقام معظم رهبری در سال تولید 
پشــتیبانی و مانع زدایی در جهت شــکوفایی اقتصاد ملی و حمایت 
از اقشار آسیب پذیر جامعه هدف بهزیستی به موجب آن در اشتغال 
زایی معلولین و مددجویان نیازمند ، ســهم بســزایی را اعمال می 

کنند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .

تقدیر سازمان بهزیستی استان های آذربایجان شرقی و غربی از موسسه اعتباری ملل

خبر  ویژه

گهی اصالحی آ
شــماره  رای  برابــر  و   1397/01/06 مــورخ   128/97/13 شــماره  بــه  منتشــره  آگهــی  پیــرو 
وضعیــت  تکلیــف  و  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   1396/07/20 مــورخ   139660318021000254
ــی کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ثبت
زنــد محمدجعفــر بــه شــماره شناســنامه 735 صــادره از رشــت در  بالمعــارض اقــای نــادر مالصفــت فر
قریــه کدوســرا در ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 1590 مترمربــع پــالک فرعــی102 از 
اصلــی 6 مفــروز ومجــزی از 1 فرعــی از اصلــی 6 واقــع در بخــش 4 رشــت خریــداری از مالــک رســمی اقــای 
آگهــی منتشــره مســاحت ملــک 400.14 مترمربــع  ز گردیــده اســت کــه در  محمدجعفــر مالصفــت محــر
بــه اشــتباه قیــد شــده بــود کــه برابــر رای اصالحــی هیــات بــه شــماره 140060318021001257 مــورخ 

کــه بدینوســیله اصــالح گردیــد.  یافــت  بــه 1590 مترمربــع تغییــر  1400/12/09  مســاحت ملــک 
تاریخ انتشار:چهارشنبه1401/01/24

کوچصفهان   ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318603013492 مــورخ 1400/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی خانــم ســمیه جاویــد کوچصفهانــی فرزنــد محمدتقــی بــه شــماره شناســنامه 245 صــادره از کوچصفهــان درقریــه 
شــالکو درشــش دانــگ اعیــان بانضمــام دو دانــگ مشــاع  از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی  
بــه مســاحت 251.84 مترمربــع پــالك فرعــی41241 از اصلــی 77 مفــروز و مجــزی شــده از پــالك 288 از اصلــی 77 واقــع در 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع  بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای غــالم اســمعیل زاده بــی نظیــر محــر
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــه ایــن  ــراض خــود را ب ــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعت ــخ انتشــار اولی ــد از تاری متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
ــررات ســند مالکیــت  ــق مق ــراض طب ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت تقدیــم نماین

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/24 ونوبــت دوم:1401/02/08
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

ک 1625 اصلی  گهی فقدان سند مالکیت پال آ
آقــای محمــد رئیســی طــی درخواســت وارده شــماره 929 مــورخ 1401/1/22 منضــم بــه دو بــرگ استشــهاد 
محلــی کــه بــه تاییــد دفتــر اســناد رســمی شــماره 44 ایــالم رســیده مدعــی اســت ســند مالکیــت ســه 
بیســت و دوم دانــگ مشــع از 1/5 دانــگ یــک قطعــه زمیــن واقــع در ایــالم بــه علــت جابجایــی مفقــود 
گردیــده اســت کــه برابــر پرونــده ثبتــی ســند مالکیــت پــالک مذکــور ذیــل ثبــت 74224 دفتــر 456 
صفحــه 92 صــادر و تســلیم گردیــده اســت لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت اعــالم تــا هــر کــس کــه ســند مالکیــت نــزد وی بــوده و یــا مدعــی انجــام معاملــه مــی باشــد 
ظــرف مــدت دهــر وز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالک شهرســتان ایــالم ارائــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مهلــت قانونــی نســبت 

بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام قانونــی بــه عمــل خواهــد آمــد . 
ک شهرستان ایالم  رئیس ثبت اسناد و امال

شناسه 1301431

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

یک پیشنهاد بیمه ای برای پوشش سرقت از منزل
یکی از پوشــش های مهم بیمه آتش ســوزی ســرمد، پوشش سرقت 

منازل مسکونی است.
اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد آمار سرقت در سال های اخیر 
رشد زیادی داشته است، تا جایی که در سال 1398 میزان سرقت از 
ســاختمان ها به بیش از 3۲6 هزار فقره رســیده است. آماری که 895 
ســرقت در روز را نشــان می دهد. بر اســاس آمار مرکز آمار ایران، 3۷ 
درصد سرقت ها از منازل مسکونی و 8 درصد آنها نیز مربوط به مغازه ها 
بوده است. آماری که کمتر کسی به آن توجه می کند و موجب نادیده 
گرفتن چنین ریســک بزرگی می شــود که می تواند آرامش خاطر ما را 

تا مدت ها از بین ببرد.
راهکارهای زیادی برای کاهش خطر سرقت وجود دارد، از استفاده از 

دســتگاه های امنیتی و دوربین مداربسته، تا نصب درهای ضد سرقت 
و رعایت نکات امنیتی. اما یکی از راه های مقابله با این ریسک، استفاده 
از بیمه اســت. بیمه آتش ســوزی سرمد، عالوه بر پوشش  آتش سوزی، 
سرقت را نیز پوشش می دهد و می تواند تکیه گاهی برای شما در مواقع 
سرقت باشد. هموطنان عزیز می توانند از طریق شبکه نمایندگی بیمه 
ســرمد در سراســر کشــور، از خدمات بیمه آتش سوزی بیمه سرمد با 
پوشش سرقت استفاده نمایند. شما می توانید از طریق وب اپلیکیشن 
بیمه سرمد به آدرس webapp.sarmadins.ir و در بخش مراکز صدور، 
نزدیکترین نمایندگی های بیمه ســرمد را جســتجو و مسیریابی کنید 
 و با مراجعه به نمایندگان ســرمد در سراســر کشــور این بیمه نامه را 

تهیه کنید. 
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به اتاق بازرگانی اصفهان تعلق خواهد گرفت؛

ترین امتیاز مسئولیت پذیری اجتماعی مرکز ملی فرش ایران  ارائه باال
اصفهان / گروه استان ها:  فرحناز رافع رئیس مرکز 
ملی فرش ایران در نشســتی که به همین منظور 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد با بیان اینکه 
برگزاری جشنواره فرش فاخر جزء تکالیف قانونی 
بوده و در قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران 
مورد تاکید قرار گرفته اســت افزود: به دلیل فاخر 
بودن فرش اصفهان و وجود هنرمندان بی بدیل از 
گذشته تاکنون در این خطه ،همچنین توجه ویژه 
اتاق بازرگانی اصفهان به موضوع فرش دســتباف و 
طــرح و پیگیری مشــکالت فعاالن این صنعت در 
جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
استان اصفهان برآن شدیم دبیرخانه این جشنواره 

به اتاق اصفهان سپرده شود.وی افزود: وزارت صمت 
بر اساس مسئولیت اجتماعی خود به دنبال برگزاری 
پروژه هایی در قالب CSR بوده و با مذاکرات انجام 
شده با اتاق بازرگانی اصفهان مقرر شد این جشنواره 
در قالب CSR با مشارکت پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان برگزار شــود.رئیس مرکز ملی فرش ایران 
با بیان اینکه این جشنواره در سالجاری به صورت 
ملی و در ســال های آینده با مشــارکت کشورهای 
عضو اکو برگزار خواهد شد تصریح کرد: این اقدام 
بارقه امیدی برای جامعه فرش کشور خواهد بود.وی 
گفت: باالترین امتیازمســئولیت پذیری اجتماعی 
مرکز ملی فرش ایران قطعا به اتاق بازرگانی اصفهان 

تعلق خواهد گرفت زیرا بسیاری از مطالبات مرکز 
فرش ایران از ســوی اتاق بازرگانی اصفهان دنبال 
شــده اســت. رافع در ادامه مقصود از فرش فاخر را 
تولید فرش با طراحی خاص، نوآوری در نوع بافت 

و طرح و... دانست.
  

وجود تاجران زبده بازارشناس ،الزمه تحقق 
اشتغال آفرینی مستمر در حوزه فرش

مسعود گلشــیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
نیــز ضمن تبریک فرارســیدن ماه مبارک رمضان 
یکــی از مزیت هــای  اقتصادی موجود در اصفهان 
را فرش دستباف دانست و افزود: برای اشتغالزایی 

و بهره مند کردن دهک های پایین دســت جامعه 
از سیاســت های اشــتغالی مان باید حوزه فرش را 
مورد توجه ویژه قرار دهیم.وی تصریح کرد: الزمه 
تحقق اشتغال آفرینی مستمر در حوزه فرش، وجود 
تاجران زبده بازارشناس بوده و باید به دنبال ایجاد 
برند فرش اصفهان باشــیم.دبیر شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی استان بر ضرورت پیگیری 
امور مربوط به فرش دســتباف در قالب مسئولیت 
اجتماعی تاکید کرد و افزود: در این بین، همراهی 
مرکز ملی فرش ایران، اداره صنعت، معدن و تجارت 
و اتاق بازرگانی برای پیگیری امور راهگشــا خواهد 

بود..

به بهانه روز دندانپزشک؛

۷۰۰ فرزند نیازمند از حمایت معنوی دندانپزشکان بهره مند هستند
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی 
گفت: 1۰۰ دندانپزشک نیکوکار در قالب 
طرح اکــرام ایتام از ۷۰۰ فرزند معنوی 
حمایــت می کنند.رضا ســلم آبادی در 
دیدار با ســازمان نظام پزشکی خراسان 
رضوی و مســئول انجمن دندانپزشکان 
اســتان، خدمــات ارزشــمند جامعه 
پزشــکی و پرســتاران در شرایط شیوع 
ویروس کرونا را ســتودنی خواند و افزود: 
با ابتکار خراسان رضوی سامانه پزشکان 
نیکوکار)سپنا( از سال گذشته ایجاد شد 
کــه در آن 3۰۰ نیکــوکار از کادر درمان 
شــامل پزشک، پرســتار و مرکز درمانی 
در آن ســامانه ثبــت نام کــرده اند و به 
نیازمنــدان ارائه خدمت می نمایند.وی 
با ابراز ســامانه پزشکان نیکوکار)سپنا( 
در اســتان بصورت آزمایشــی است و در 
صورت عملیاتی شدن موفق این سامانه 

شــاهد کشوری شدن ســامانه خواهیم 
بود ، ادامه داد: در ســال گذشــته 3هزار  
بیمــار نیازمند از خدمات ویزیت رایگان 
و خدمات پاراکلینیکی همراه با تخفیف 
پزشــکان این ســامانه بهرمند شــدند 
.ســلم آبادی خدمات دندانپزشــکی را 
پرهزینه دانســت و ادامــه داد: در قالب 
سامانه پزشکان نیکوکار 1۰ دندانپزشک 
همــکاری دارند و۴۴۰ بیمار از خدمات 
دندان پزشــکی مانند معالجه ریشــه، 
عصب کشــی، کشــیدن دندان و ترمیم 
دنــدان بــا ارزش حــدود 1۲۰ میلیون 
تومان بصورت رایگان اســتفاده کردند. 
وی، بــا بیــان اینکــه 1۲ هــزار یتیم و 
۲5 هــزار محســنین از خدمات کمیته 
امــداد بهــره مند هســتند، اظهار کرد: 
از ایــن تعداد فرزنــد ۴5۰ یتیم و ۲5۰ 
محسنین مشــمول حمایتهای معنوی 

و مالی دندانپزشکان حامی می شوند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی 
استان گلستان خبر داد؛

پرداخت بیش از 380 میلیارد ریال 
بهای گندم به کشاورزان گلستانی

گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرســت اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی اســتان گلســتان از 
پرداخت بیش از 38۰ میلیارد ریال بهای گندم 
به کشــاورزان استان خبر داد.محمدرضا افشار 
گفت:بیــش از 9 هــزار و ۲۰۰ تن گندم در قالب 
خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و گندم بذری 
فرآوری نشــده شــرکت های تولید کننده بذر، 
براســاس دستورالعمل های ابالغی از کشاورزان  
گلستانی تا   خریداری شده است.سرپرست اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: 
بیــش از 38۰ میلیــارد ریال معادل بیش از 38 
میلیارد تومان بابت وجه گندم، به کشــاورزان 
اســتان پرداخت شد.افشــار می گوید:اســناد 
خریدی که تا  فروردین به بانک عامل ارســال 
شده بود تسویه شد.پیش از این محمد برزعلی 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفته بود 
که با تالش کشاورزان و نظارت ها و فعالیت های 
ترویجی کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی 
پیش بینی می شــود از ســطح حدود 3۷۰ هزار 
هکتار مزارع گندم استان، حداقل 9۰۰ هزار تن 
گندم برداشت شود. برداشت انبوه گندم از نیمه 

دوم فروردین ماه آغاز شده است.

در راستای تقویت ناوگان سوخت رسان منطقه اردبیل؛

 شرایط پذیرش نفتکش تریلر 
در منطقه اردبیل اعالم شد

اردبیل / گروه استان ها: سید حجت مدنی مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیــل، از پذیــرش نفتکــش تریلر در منطقه 
اردبیــل خبر داد و گفت: پذیرش نفتکش تریلر 
از طریق شــرکت های حمل و نقل امکان پذیر 
است.ســید حجت مدنی ضمن اعالم خبر فوق 
گفت: پذیرش نفتکش تریلر از طریق شــرکت 
هــای حمل و نقل مجــاز دارای پروانه فعالیت 
معتبر از ســازمان راهــداری حمل و نقل جاده 
ای کــه قرارداد جدید حمل و نقل فرآورده های 
نفتی را منعقد نموده اند امکان پذیر است. مدیر 
منطقه اردبیل تصریح کرد: نفتکش های جدید 
برای مدل های اروپایی بایســتی دارای حداکثر 
15 سال سن )1386 به بعد( و برای مدل های 
آسیایی دارای حداکثر 1۰ سال سن )1391 به 
بعد( باشــند.مدنی تاکید کرد: دارا بودن گواهی 
معاینه فنی معتبر از مراجع ذیصالح و همچنین 
مجهــز بودن تانــک تریلر به پالک مجزا و کیت 
ضــد جرقه ADR )دارای گواهی نصب از مراکز 
ذیصالح اعالم شده برای برند های آمیکو، البرز، 
دانگ فنگ، کاوه و فائو و ارائه تعهد از سایر برندها 
مبنــی بــر آمادگی نصب کیت مذکور به محض 

فراخوان شرکت( الزامی است.

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود اظهار کرد:

تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی 
 16 روستای شاهرود 
به کابل خودنگهدار 

سمنان / گروه استان ها: مدیر توزیع برق شهرستان 
شــاهرود اعالم کرد: در راستای کاهش تلفات انرژی 
الکتریکی و پیشگیری از سرقت خطوط برق رسانی، 
شبکه فشارضعیف هوایی 16 روستای این شهرستان در 
سال جاری به کابل خودنگهدار تبدیل می شود.جمال 
فرخ زاده گفت: احداث و بهره برداری از شش دستگاه 
پست هوایی عمومی جهت افزایش قابلیت اطمینان 
شــبکه، بهبود پروفیل ولتاژ و ظرفیت ســازی تامین 
برق متقاضیان آتی، بهینه سازی شبکه فشارمتوسط 
زمینی حدفاصل میدان جمهوری تا چهارراه معلم و 
ایجاد شبکه فشار متوسط زمینی برای رینگ پست 
های زمینی میرابوطالب و 1۷ شــهریور و تامین برق 
روستای کالغ زیلی واقع در منطقه خارتوران، از جمله 
اقداماتی است که در طی سال جاری به اجرا درخواهد 
آمد.وی با اشــاره به این که در طی ســال قبل، 511 
پروژه عمرانی برق رسانی در سطح شهرستان اجرا و 
بهــره برداری گردیده افزود: مبلغ ۲9۰ میلیارد ریال 
صرف این تعداد پروژه شــده اســت.وی با اظهار این 
که برای خدمات دهی به مشــترکان جدید و تامین 
برق آنها، 59 هزار و 683 متر شــبکه فشارمتوســط 
و فشارضعیف و کابل خودنگهدار دایر گردیده اضافه 
کرد: اصالح ۴۴ هزار و 86 متر شــبکه توزیع برق در 
راستای افزایش ضریب اطمینان خطوط برق رسانی، 
توسط واحدهای اجرایی این مدیریت به اجرا درآمده 
است.وی خاطرنشان کرد: برای تغذیه برق مشترکان 
جدید، ۲9 ایستگاه هوایی توزیع برق در نقاط مختلف 
شهرستان با ظرفیت 3 هزار و 6۰5 کیلوولت آمپر نصب 

و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
سرپرست معاونت اسناد پزشکی 

استان خوزستان 
خوزستان / گروه استان ها: در مراسمی که روز شنبه 
۲۰ فروردین 1۴۰1 با حضور دکتر امیرحسین بنی 
احمــد مدیــر درمان ، دکتر کاویان معاون خدمات 
درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان و 
جمعی از روسای ادارات و کارشناسان اسناد پزشکی 
شــد ، خانم مریم حیدریان به عنوان سرپرســت 
معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی معرفی و از 
زحمات دکتر صادق فیلی شوهانی در زمان تصدی 
تقدیر و تشــکر گردید.دکتر امیرحسین بنی احمد 
مدیر درمان تامین اجتماعی خوزســتان با تبریک 
فرا رســیدن ماه مبارک رمضان گفت : جا دارد به 
همه ما تبریک ویژه بگوییم که خداوند یکبار دیگر 
این فرصت را به ما داد تا ماه رمضان را درک کنیم 
.مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان با بیان اینکه 
این معاونت در خرید خدمت درمان بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی نقش راهبردی دارد افزود 
:  این مدیریت تا پایان سال 1۴۰۰ با بیش از ۲ هزار 
3۰۰ موسسه درمانی دولتی وخصوصی در استان 
طرف قرار داد بود وخدمات مورد نیاز درمانی بیمه 
شــدگان را خریداری کرد.وی همچنین از حذف 
دفترچــه های درمانی و تجویز نســخ الکترونیکی 
در مراکــز طرف قرارداد بــه عنوان یک کار بزرگ 
نــام بــرد  و گفت: باتوجه به الزام سراســری طرح 
نســخه الکترونیــک از اول دیمــاه 1۴۰۰ و اطالع 
رسانی های قبلی و همچنین فعالیتهای انجام شده 
در راســتای رفع اشکاالت طرح، از اول اردیبهشت 
1۴۰1 پذیرش، نسخه نویسی و نسخه پیچی بیمه 
شدگان تامین اجتماعی  ، صرفاً بصورت الکترونیک 
انجام می گردد و نســخ کاغذی از تاریخ یاد شــده 
قابل پرداخت نمی باشد.دکتر بنی احمد با اشاره به 
اینکــه  از اول خــرداد 1۴۰1 تمامی منوهای تأیید 
نســخ در پورتال معاونت درمان غیرفعال می گردد  
گفت : موسســین داروخانه ها و مراکزپاراکلینیک 
بایســتی از این تاریخ به بعد ،  ثبت، تأیید و ارســال 
نســخ دارویی و پاراکلینیک تنها از طریق نرم افزار 
داروخانه و مراکزپاراکلینیک )بواســطه api  فعال( 

امکان پذیر خواهد بود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار کرد: 

مقاوم سازی 58 درصد واحدهای 
مسکونی روستایی استان بوشهر

بوشــهر / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان بوشهر با اشاره به مقاوم سازی 
58 درصد واحدهای مســکن روستایی در استان 
گفت: 31 هزار واحد مســکن مقاوم سازی نشــده 
در روســتاها داریم.وی با اشــاره به مقاوم ســازی 
58 درصد واحدهای مســکن روستایی در استان 
بوشــهر بیان کرد: از ســال 8۴ تاکنون 3۷ هزار و 
96۰ واحد مســکن روســتایی در اســتان بوشهر 
مقاوم ســازی شده و از تسهیالت استفاده کرده اند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر 
افزود: در اســتان بوشــهر در مجموع ۷۴ هزار و 11 
واحد مسکن وجود دارد که ۴۲ هزار و ۷96 واحد 
بهسازی و یا بازسازی شده و 31 هزار و ۲15 واحد 
تاکنون مقاوم سازی نشده است.وی افزود: میانگین 
مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان کنگان 
۷۲ درصد، در دیلم 65 درصد، در گناوه 6۴ درصد، 
در دشتی 6۰ درصد، در عسلویه 58 درصد، در دیر 
5۷ درصد، در تنگستان 55 درصدی، در دشتستان 
5۴ درصد و در شهرستان بوشهر ۴۲ درصد است.

مقدم خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته 
و نــگاه ویژه دولــت تالش داریم که تا پایان دولت 
ســیزدهم میزان مقاوم سازی مسکن روستایی در 

استان بوشهر به 8۰ درصد برسد.

ح هادی در 89 درصد روستاها اجرای طر
وی به وضعیت مسکن شهری در استان اشاره کرد 
و افزود: از ابتدای شکل گیری بنیاد مسکن تا پایان 
سال گذشته 51۰ واحد مسکن محرومان و هزار و 
36۰ واحد مســکن شهری در سطح استان احداث 
شــده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان بوشهر با اشاره به آغاز احداث هزار و 5۷۷ واحد 
مســکن در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای 
زیر 1۰۰ هزار نفر خاطرنشــان کرد: 96۲ واحد نیز 
در ســال جاری اخذ پروانه و تهیه نقشــه شده است 
که در مجموع دو هزار و 539 واحد خواهد بود.وی 
به برنامه های عمران روســتایی اشاره کرد و افزود: 
استان بوشهر 816 روستا دارد که ۴۰۰ روستا باالی 
۲۰ خانوار اســت و در 393 روستا طرح هادی اجرا 
شده است و تاکنون حداقل یک فاز از طرح هادی 

در 89 درصد روستاها اجرا شده است.

تحول در تأمین قیر رایگان
مقدم خاطرنشان کرد: از سال 9۴ تا پایان سال 99 در 
مجموع هزار و هشت میلیارد ریال قیر رایگان برای 
اجرای طرح های هادی در استان بوشهر تخصیص 
یافته بود و در سال گذشته نیز 9۴ میلیارد ریال به 
این منظور اختصاص یافت که حدوداً معادل مجموع 
شش سال قبل بوده است.وی در مورد صدور اسناد 
مالکیت واحدهای روستایی نیز بیان کرد: تاکنون 
۷3 هزار و ۲95 جلد سند در روستاهای استان و 11 
هزار و 569 جلد سند در شهرهای زیر ۲5 هزار نفر 
استان بوشهر صادر شده است.مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان بوشهر افزود: تاکنون فقط 1۴ 
درصد از سندهای واحدهای مسکونی در شهرهای 

زیر ۲5 هزار نفر استان بوشهر صادر شده است.

استانها 6

در نشست مدیرعامل با کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

گسترش فعالیت های دانش بنیان در شرکت ذوب آهن اصفهان لزوم 
اصفهان / گروه اســتان ها: نشســت صمیمانه سرپرست مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان با مسئولین و کارکنان معاونت برنامه ریزی و توسعه 
این شرکت برگزار شد.مهندس ایرج رخصتی پس از شنیدن سخنان 
کارکنان این حوزه، به نقش و اهمیت توسعه در پیشبرد اهداف شرکت 
اشاره کرد و تالش برای رفع مسائل کلیه کارکنان و برنامه ریزی برای 
باال بردن جایگاه نیروی انسانی، را ضروری دانست.وی با اشاره به لزوم 
فعالیت های دانش بنیان جدید و تاکید بر راه اندازی و به اتمام رساندن 
 ، PCI پروژه های باقیمانده و در دســت اقدام همچون گوگردزدایی و
خواســتار ســرعت در انجام این پروژه ها و به اتمام رساندن هرچه بهتر 
و زودتر آنها شــد.مهندس رخصتی توســعه را الزمه حیات همه صنایع 
دانست و افزود: با توجه به لزوم تسریع در پیشبرد پروژه های در دست 
اقدام شرکت و اینکه هم اکنون نقش نظارت اجرایی، شامل ناظر عالی و 
ناظر مقیم در پروژه های شرکت تجمیع شده و همین امر صرفه جویی 

بســیار خوبی را برای ذوب آهن اصفهان به دنبال داشــته است بجاست 
تا تمام توان و حداکثر امکانات شــرکت را در جهت رفع مشــکالت و 

برداشت موانع موجود بر سر راه تکمیل پروژه های توسعه ای شرکت و 
کارکنان این مدیریت ها به کار بگیریم.در ابتدای این نشســت علیرضا 
رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه نیز گفت : در سال گذشته، پروژه 
های مختلفی در شــرکت در حال انجام بود که در ســال جاری شــاهد 
ثمرات آن خواهیم بود و با تمام توان تالش می شــود که پروژه های 
در دست اقدام طبق برنامه زمان بندی تکمیل و به بهره بردار تحویل 
شــود.وی مطرح شــدن دغدغه های همکاران و پیشنهادات آنها برای 
حــل مشــکالت این حوزه در حضور مدیرعامــل را نقطه عطفی برای 
شکوفایی معاونت برنامه ریزی و توسعه دانست و پیگیری این دغدغه 
ها را ضروری دانست .مجید عبدالنبی جوزدانی مدیر فنی و پشتیبانی 
اجرای پروژه ها نیز از برنامه ها، پروژه  ها، اقدامات انجام شده و در دست 
اقدام شرکت گزارشی ارائه کرده و پیش نیازها و پیشنهادات خود را در 

راستای اجرای بهتر امور مطرح کرد.

خبر ویژه

خراسان جنوبی / علی خزائیان
 خراسان جنوبی / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان جنوبی از ثبت باالترین میزان گازرسانی 
روســتایی در ســال 1۴۰۰ خبر داد و گفت: برای 
دومین ســال متوالی بیشــترین میزان گازرسانی 
روســتایی در بین شــرکت های گاز اســتانی به نام 
شــرکت گاز خراســان جنوبی ثبت شده است.سید 
محمود هاشمی در تشریح این خبر گفت: گسترش 

شــبکه گاز، یکی از ارکان عدالت در خدمت رســانی 
به شــمار می رود که این امر در توســعه روســتاها و 
همچنین کاهش دغدغه های روستاییان در مناطق 
محروم نقش مهمی دارد. وی در ادامه افزود: در سال 
1۴۰۰ عالوه بر ارائه خدمات با کیفیت به مشترکین 
و استمرار گازرسانی در سراسر استان،خوشبختانه  با 
یاری پروردگار و تالش بی وقفه کارکنان تعداد ۲3۲ 
روستا بالغ بر 36۰۰ خانوار  در استان خراسان جنوبی 

تحت پوشــش گاز طبیعی قــرار گرفت.مدیرعامل 
شــرکت گاز خراســان جنوبی با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر 1633 روســتای اســتان تحت پوشش 
گاز طبیعی قرار دارند تصریح کرد: تا چند ماه آینده 
تمامی روستاهای دارای قابلیت گازرسانی در استان 
به شــبکه گاز طبیعی متصل می شــوند و پرونده 
گازرسانی به روستاهای فاقد گاز در خراسان جنوبی 

بسته خواهد شد.

با گازرسانی به 232 روستا در خراسان جنوبی؛

گازرسانی روستایی در سال 1400 ثبت شد ترین میزان  باال

البرز / گروه استان ها: در جلسه ای که در استانداری به منظور هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی و خیرین 
مدرســه ســاز به ریاســت دکتر عبداللهی استاندار البرز تشکیل گردیده بود شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر 
هشــتگرد به نمایندگی از مدیریت شــهری از آمادگی شــهرداری هشتگرد برای مشارکت در ساخت ۴ مدرسه در 
این شهر خبر دادند.مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در این جلسه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توسعه 
زیرساخت ها ، به اهمیت توسعه مدارس شهر برای بهره مندی دانش آموزان و دستیابی به استانداردهای الزم در 
این زمینه تاکید کرد .وی گفت : استان البرز با توجه به اعالم مسئولین مربوطه برای رسیدن به شرایط استاندارد 
نیاز به ساخت 55۰ مدرسه دارد و طرح ابتکاری استاندار محترم البرز در ساخت 1۰۰ مدرسه با اولویت بندی صورت 
گرفته با مشارکت شهرداری ها ، فرمانداریها ، شوراهای اسالمی شهر و روستا و همچنین خیرین نیک اندیش و 

مدرسه ساز در مدت زمان سه سال در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است . وی افزود : تامین زمین 
برای ساخت ، یکی از موارد اصلی این موضوع است که از سوی شهرداری هشتگرد در دستور کار قرار گرفته و این 
شهرداری آمادگی دارد تا با واگذاری ۴ زمین از اراضی متعلق به خود و نیز بهره گیری از اراضی با کاربری آموزشی 
واقع در طرح جامع نسبت به اجرای موضوع اقدام نماید. مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی شهر با اشاره به 
اهمیت جبران کمبود فضای آموزشی در استان البرز با توجه به رشد جمعیت دانش آموزی و مهاجر پذیر بودن 
شهر هشتگرد ، ایجاد مدارس جدید را از جمله اولویتها دانست .وی گفت :  انتظار می رود با ساخت این مدارس 
بخشی از کمبود فضای آموزشی در استان و بویژه شهرهای استان کاهش یافته و در این زمینه از خیرین مدرسه 

ساز نیز دعوت می گردد تا با مشارکت خود موجب تسریع در این اقدام جهادی گردند.

مدیریت شهری هشتگرد اعالم کرد؛

آمادگی اجرای برنامه استانداری البرز در ساخت مدرسه
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كوتاه از جامعه

حذف ارز ترجیحی دندانپزشکی از سال 98 و افزایش 10 برابری قیمت ها

فقر در البالی دندان ها نیز خودنمایی می کند
رعایت مســائل بهداشتی تمام گروه های 
ســنی در هر دورانی مورد توجه ویژه بوده 
بــه اندازه ای که مدیران و ســرآمدان این 
حوزه هر کدام به ســهم خــود، اقداماتی 
را پیــش گرفتنــد و برای افزایش فرهنگ 
عمومی در این راســتا تالش کردند.اما از 
بین تمام مسائل بهداشتی، سالمت دهان 
و دنــدان حــرف اول را می زند این موضوع 
با اهمیتی که امروزه بیشــتر در ســنین 
کودکــی خودنمایی می کند. اما شــواهد 
و قرائــن حاکی از این اســت که وضعیت 
ســالمت دهان و دندان ایرانی ها، به رغم 
خدماتی که در حوزه دندانپزشــکی ارائه 
می شــود، اسفبار است.پرداختن به بحث 
ســالمت دهان و دندان و اوضاع وخیم آن 
به گونه ای است که حتی اگر تمام بودجه و 
اعتبارات یک وزارتخانه را هم خرج آن کنیم 
کم باشد.دکتر قاسم صادقی،   رئیس اداره 
امور دندانپزشــکی وزارت بهداشت درباره 
وضعیت خدمات دندانپزشکی در شهرها 
و روســتاها پس از طرح تحول سالمت در 
حــوزه درمــان، گفت: در حوزه درمان هم 
تــالش زیادی صــورت گرفت تا خدمات 
دندانپزشکی تغییراتی داشته باشد، اما به 
دالیل مختلف این تغییرات محسوس نبود 
و مردم نتوانستند از زحمت دوستان بهره 
الزم را ببرند. متاسفانه در نظام ارائه خدمات 
درمانی کشــور ارائه خدمات دندانپزشکی 
دولتی را تعریف نکردیم؛ بنابراین خدمات 
فقط به برخی عناوین پیشگیری و برخی 
خدمات محدود درمانی ســطح دو منتج 
می شد که آن هم نوعا در مراکز بهداشتی 
شــهری و روســتایی به تمام و کمال اجرا 
نمی شد؛ زیرا یا تامین مواد از سوی مراکز 
بــا مشــکل همراه بود و یــا در تامین نیرو 
معضالتی وجود داشــت و یا اینکه تعرفه 
مناسبی برای خدمات دیده نشده بود و این 
خدمــات برای مراکز ارائه دهنده که تحت 
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی بودند، 
توجیه اقتصادی نداشت. این موضوع باعث 
می شــد در دانشگاه هایی که مشکل مالی 

دارند از گسترش اینگونه خدمات در حوزه 
دهان و دندان استقبال نکنند. در واقع در 
حوزه درمان و خدمات دندانپزشکِی دولتی 
به نســبت حوزه بهداشــت چندان موفق 
نبودیم.وی افزود: به دالیل ذکر شده، اکنون 
در حــوزه درمان خدمات دولتی مصوب و 
مشخصی نداریم. خدمات دندانپزشکی تا 
آذر ماه سال 1399 فاقد تعرفه بود؛ بنابراین 
مراکز دولتی نمی دانستند این خدمات را 
بایــد با چه قیمتی ارائــه دهند؛ از طرفی 
خیلی از مراکز دولتی مانند بیمارستان های 
جنرال )عمومی( به جهت اینکه مشکالت 
مختلف مالی در ارتباط با حقوق و دستمزد و 
تجهیزات داشتند، عمال عالقه ای برای ارائه 
خدمت در حوزه دندانپزشکی را نداشتند. 
همچنیــن چون تکلیف مشــخصی در 
این زمینه وجود نداشــت، مراکز درمانی 
ســلیقه ای کار می کردنــد و برخی نقاط 
خدمات خیلی خوب بود و برخی نقاط هم 
از ارائه خدمت غافل می شدند.او تاکید کرد: 
در طرح تحول سالمت کلینیک های ویژه 
طراحی شده بود که همه این ها دارای بخش 
دندانپزشــکی بودند، اما متاسفانه بخش 

دندانپزشکِی حدود 18۰ تا از این مراکز یا به 
دلیل عدم تامین تجهیزات از سوی معاونت 
درمان یا به دلیل اینکه این موضوع اولویت 
دانشــگاه نبود، تغییر کاربری دادند و این 
مراکز فعال نشد و این عمال سبب شد تا در 
حوزه درمان بخش دندانپزشکی مستقلی 
نداشــته باشــیم.صادقی افزود: در وزارت 
بهداشــت مدیریت حوزه دندانپزشکی به 
صورت متمرکز عمل نمی کرد و تشکیالت 
پراکنده در معاونت های مختلف وزارتخانه 
ســبب شده بود که عدم هماهنگی ایجاد 
شود که این موضوع هم مزید بر علت بود 
تا ارائه خدمات منســجم شکل نگیرد.وی 
افــزود: درحال حاضر در حوزه بهداشــت 
وزارت بهداشــت 1۴ خدمت بر اســاس 
مصوبــه هیئــت وزیــران در قالب طرح 
تحول ســالمت ارائه می شــود که بیشتر 
خدمات پیشــگیرانه مانند فلوراید تراپی،   
فیشورســیالنت، ترمیم های ســطحی،   
کشــیدن دندان و... است و خدمات بیشتر 
مانند خدمات سطح دو و سه در این بخش 
ارائه نمی شــود و مردم مجبور هستند به 
بخش خصوصی یا کلینیک ویژه دانشکده 

دندانپزشکی مراجعه کنند که ارائه خدمات 
در این مراکز با نرخ دولتی است.

آسیب های کرونا در حوزه دندانپزشکی 
او در ادامــه درباره آســیب های کرونا طی 
دو ســال گذشــته در حوزه دندانپزشکی، 
اظهار کرد: اولین مشــکلی که کرونا پیش 
آورد تعطیلی مطب های دندانپزشــکی در 
یــک مقطع چند ماهه بود که این موضوع 
به همکاران جوان فشار آورد. پس از مدتی 
کــه اجازه فعالیت به مراکز دندانپزشــکی 
داده شد مشکل اینجا بود که مردم از ترس 
ابتال به کرونا از مراجعه به مراکز خودداری 
می کردند. به مرور با افزایش شناخت مردم 
از ویروس و کم شدن ترس آنها مراجعه برای 
دریافت خدمات دندانپزشکی بیشتر شد اما 
همــان مدت تاخیر در دریافت خدمت آثار 
خــود را بــر جای گذاشــت. به گونه ای که 
افرادی که پس از دو سال به مراکز مراجعه 
می کنند می بینیم که مشکل شان را می شد 
قبال با هزینه کمتر درمان کرد، اما به علت 
دیر مراجعه کردن آسیب دندانی بیشتری 
دیدند و هزینه باالتری هم برایشــان ایجاد 

می شود.وی درباره خدماتی که طی دو سال 
حضــور کرونــا و تعطیلی مدارس در حوزه 
دندانپزشکی به دانش آموزان ارائه نشد نیز 
گفــت: مهمترین کاری که اکنون می توان 
کرد تاکید بر سیاســت های پیشــگیرانه و 
برنامه های حمایتی در این زمینه اســت و 
حتی اگر قرار است در این زمینه یارانه دهند 
به این موضوع به عنوان یک سرمایه گذاری 
و نه هزینه نگاه کنند؛ چون کمک می کند 
در ســال های آتی شــاخص های مرتبط با 
دندانپزشــکی بهبود پیدا کرده و در نتیجه 
استفاده از مواد دندانپزشکی که عمدتا هم 
وارداتی است، کاهش یابد که منجر به کاهش 
خروج ارز از کشــور و حفظ سالمتی مردم 
می شود.وی در خصوص وضعیت تجهیزات 
ســرمایه ای و مصرفی حوزه دندانپزشکی و 
قیمت های باالی هزینه های دندانپزشکی 
نیز گفت: این دو حوزه مشکالت زیادی دارد. 
ارز ترجیحی دندانپزشکی از مهرماه 1398 
قطع شد و در واقع اولین ارزی که در بخش 
تجهیزات حوزه وزارت بهداشــت قطع شد 
ارز مربوط به دندانپزشکی بود که این هم از 
کارهای اشتباهی بود که اتفاق افتاد. چون 
دندانپزشکی دولتی نبود، تصمیم گیرندگان 
فکر کردند که این بخش نیاز مردم نیست و 
به این ترتیب با حذف ارز ترجیحی قیمت ها 
در برخــی مــواد 8 تا 1۰ برابر افزایش یافت 
و چون ارزی هم تعلق نمی گرفت مشمول 
قیمت گذاری نمی شد و عمال اجحاف زیادی 
به ارائه دهندگان خدمت و مردم شد.صادقی 
تاکید کرد: امیدواریم با رویکرد فعلی دولت 
سیزدهم مابه التفاوت یارانه ارز ترجیحی تا 
ارز آزاد حوزه دندانپزشــکی را به بیمه های 
پایه انتقال دهند و با پوشش بیشتر بسته پایه 
بیمه دندانپزشکی و مشمولیت همه اقشار 
جامعه، بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم.

او افزود: ارائه خدمات دندانپزشــکی دولتی 
به عنوان یک مطالبه از مســووالن مجلس 
و دولت ضروری است. راهکار این است که 
بســته بیمه پایه خدمات دندانپزشــکی را 

مصوب کنیم.

7جامعه
فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام 

 آزمون ورودی 
مدارس سمپاد

بر اســاس »دســتورالعمل آزمون های 
ورودی دبیرســتان های دوره اول و دوم 
مدارس اســتعدادهای درخشــان سال 
تحصیلــی 1۴۰۲-1۴۰1«،  ثبت نــام 
داوطلبــان آزمــون ورودی پایه هفتم و 
آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم از 
روز سه شنبه 16 فروردین تا روز پنج شنبه 
۲5 فروردین از طریق ســامانه ثبت نام به 
نشانی azmoon.medu.ir انجام خواهد 
شــد.آزمون  ورودی پایــه هفتــم، رأس 
ســاعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ ۲6 
خــرداد ماه و آزمون تکمیل ظرفیت پایه 
دهم، رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
۲۷ خردادماه برگزار می شــود.درصورت 
بروز مشکالت ناشی از همه گیری بیماری 
کرونا این تاریخ به صالحدید ســتاد ملی 

مبارزه با کرونا قابل تغییرخواهد بود .

رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد؛

اختصاص 6 هزار میلیارد 
تومان برای پوشش بیمه ای 

تمام مردم 
محمــد باقــر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شــورای اسالمی در جریان جلسه علنی 
دیروز مجلس و بررســی ســوال نماینده 
آبــادان از وزیــر بهداشــت؛ تاکید کرد: 
حدود ۷ میلیون نفر در ســطح کشــور 
فاقد پوشــش بیمه هستند که مجلس در 
بودجه سال جاری 6 هزار میلیارد تومان 
بابت پوشــش بیمه همه مردم تخصیص 
داده اســت. انتظار می رود تا پایان ســال 
 جــاری همه مردم تحت پوشــش بیمه 

قرار گیرند.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار کرد:

غ التحصیالن  اشتغال فار
بیکار دغدغه وزارت علوم

معاون آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری اشتغال فارغ التحصیالن بیکار 
و ایجاد رشــته های مناســب را دغدغه 
وزارت علــوم عنــوان کرد.قاســم عمو 
عابدینــی تحمیل هزینه بــه خانواده ها 
برای تحصیل فرزندانشــان در رشته های 
ناکارآمد را نادرست عنوان و تصریح کرد: 
رشــته هایی باید ایجاد شــود که حقیقتاً 
مشــکلی از مشکالت جامعه را حل کند 
و فــارغ التحصیــالن آن پس از فراغت از 

تحصیل به کار گمارده شوند.

سازمان وظیفه عمومی در اطالعیه ای 
اعالم کرد؛

نحوه تردد مشموالن غایب 
ج از کشور مقیم خار

ســازمان وظیفه عمومی در اطالعیه ای 
اعــالم کرد: با توجه بــه تمدید مقررات 
تردد مشــموالن غایب ایرانی مقیم خارج 
از کشور تا پایان سال 1۴۰5، مشموالنی 
که برابر مقررات ســال 1۴۰۰ وارد کشور 
شده اند و در طول سال گذشته حداکثر 
۲ بار و به مدت کمتر از 3 ماه در کشــور 
توقف داشته اند، می توانند در سال جاری 
با مجوز تردد قبلی از کشــور خارج شوند 
و ثبت مهر 1۴۰۰ مانعی برای خروج این 
دســته از مشموالن نیست. در ادامه این 
اطالعیــه می خوانید: بــا توجه به اطالع 
رســانی های قبلی کلیه مشموالن غایب 
ایرانی مقیم خارج از کشور که 3 سال در 
خارج از کشور اقامت داشته و وارد غیبت 
شــده اند، می توانند تا پایان سال 1۴۰5 
حداکثــر ۲ بار در ســال و در مجموع به 
مدت 3 ماه به کشور تردد کنند. مشموالن 
مقیم خارج از کشــور به منظور دریافت 
مجوز تردد می بایست به نمایندگی دولت 
جمهوری اســالمی ایران در کشور محل 
اقامــت مراجعه و گذرنامــه آنان پس از 
احــراز شــرایط، ممهور به مهــر تردد با 
عنــوان »اجازه تردد مشــموالن ایرانی 
مقیم خارج از کشــور« شــود؛ همچنین 
الزم است در متن اجازه تردد به شماره و 
تاریخ ابالغیه ستاد کل نیرو های مسلح نیز 
اســتناد شود. در پایان این اطالعیه آمده 
است؛ مشموالن و خانواده های آنان برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق 
پایگاه اطالع رســانی ســازمان به نشانی 
www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن 
گویــا بــه شــماره ۰96۴8۰ و یا کانال 
ســازمان در پیام رسان سروش به نشانی 
khabaresarbazi@ از آخریــن اخبار 

مربوطه مطلع شوند.

الینده های کربنی  آ
؟ ک ترند یا گرد و غبار خطرنا

مردم کالنشــهرهای بــزرگ به ویژه تهران، 
بــا واژه آلودگی هوا آشــنایی کاملی دارند. 
ریه هــای مردم پایتخت در هر فصل ســال 
میزبــان یکی از ذرات دردسرســاز آالینده 
هواســت. آالینده شــاخص هوای پایتخت 
به خصــوص در فصول ســرد که با وارونگی 
هوا و افزایش ســوخت های فســیلی همراه 
اســت، ذرات معلق کمتــر از ۲.5 میکرون 
اســت اما در روزهــای غبارآلود اخیر ذرات 
معلق کمتر از 1۰ میکرون میهمان خارجی 
ویژه شــهر تهران بودند. افزایش وحشتناک 
غلظت این آالینده ســبب شــد تا کیفیت 
هــوای تهران در بازه ای از زمان در وضعیت 
خطرناک گزارش شود. سوالی که در این بین 
ذهن ها را مشــغول می کند این است که آیا 
مخاطرات آالینده کربنی با خطرهای گرد و 
غبار یکسان است؟سولماز احدی، کارشناس 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 
به تفاوت تاثیرات منفی آالینده های کربنی 
و گــرد و غبار، گفــت: ذرات معلق کوچکتر 
از 1۰ میکــرون درشــت ترند و نســبت به 
ذرات معلــق کوچکتر از ۲.5 میکرون کمتر 
وارد بخش های تحتانی سیســتم تنفســی 
می شــوند و بــه طور جزئــی خطر کمتری 
دارنــد ولی در غلظت هــای باال و در قیاس 
بــا حد مجاز می توانند مشــکالت زیادی به 
لحاظ بهداشــتی و زیســت محیطی در پی 
داشته باشد.این ذرات نسبت به ذرات معلق 
کوچکتر از ۲.5 میکرون که منشاء احتراقی 
دارند، بیشــتر منشاء طبیعی و خاکی دارند.  
ذرات معلــق بویژه ذرات ریز می توانند طول 
عمر باالیی داشته باشند و برای مدت زمان 
زیاد و طی مسافت های طوالنی در هوا باقی 
بمانند و اثر خود را نشــان دهند.وی افزود: 
شــهر تهران در دهه گذشته چنین شرایط 
خطرناکی را تجربه نکرده بود اما در روزهای 
اخیــر هم آالینــده ذرات معلق کوچکتر از 
۲.5 میکــرون و هم ذرات معلق کوچکتر از 
1۰ میکــرون به مقدار قابل توجهی باالتر از 
حــد مجاز بودنــد و کیفیت هوا در محدوده 
خطرنــاک قرار داشــت.احدی بــا تاکید بر 
جــدی بود این موضوع، گفت: هوای تهران 
در روز جمعــه بــرای 1۴ ســاعت متوالی 
شرایط خطرناک را تجربه کرد و تداوم یکی 
دو روزه این وضعیت باعث شد تا همه افراد 
جامعه به ویژه گروه های حساس تحت تاثیر 
ایــن پدیده قرار گیرنــد این اتفاق در حالی 
رخ داد کــه آلودگی هوا در ســال ۲۰19 به 
عنــوان چهارمین عامل مرگ و میر زودرس 
شــناخته شده اما موضوع به همین جا ختم 
نمی شــود و در این رتبه بندی آالینده ذرات 
معلق به دلیــل اهمیت باال به طور جداگانه 
ششــمین عامــل مرگ و میــر زودرس در 
دنیا شــناخته می شوند همچنین خسارت 
اقتصادی آلودگــی هوا بویژه آالینده ذرات 
معلق نیز قابل چشم پوشی نیست.احدی با 
اشــاره به ارتباط میان افزایش ذرات معلق 
کمتــر از ۲.5 میکــرون همزمان با باالرفتن 
غلظــت ذرات معلق کمتــر از 1۰ میکرون، 
گفت: این ذرات منشــا خارجی داشــتند و 
مسافت زیاد و زمان طوالنی را برای رسیدن 
به شــهر تهران ســپری کرده اند لذا در این 
مسیر ذرات درشت تر ته نشین شده و ذرات 
ریزتر که مخاطرات بهداشــتی بیشــتری 
دارند به شــهر تهران رسیده اند.وی با اشاره 
به نحوه محاســبه شــاخص کیفیت هوا و 
علــت اســتفاده از آن، تصریح کرد: غلظت 
آالینده هــا به شــاخص کیفیت هوا تبدیل 
می شــوند چــرا که برخــی ماهیت گازی و 
برخــی ماهیــت ذره ای دارندو با واحدهای 
مختلفی از جمله ppb  )آالینده های گازی( 
و میکروگرم بر متر مکعب )آالینده های ذره 
ای( ســنجش و گزارش می شــود در همین 
راســتا همه آالینده ها به شاخص بدون واحد 
AQI تبدیــل می شــوند.احدی افزود: ذرات 
معلق هر چقدر قطر کمتری داشــته باشــند، 
مخاطرات بهداشتی و سالمتی بیشتری دارند 
و به همین علت اســتاندارد سختگیرانه تری 
برای ذرات ریز تعریف شــده اســت. این نکته 
قابل تامل اســت که ذرات معلق کمتر از 1۰ 
میکرون تقریبا 5 تا ۷ برابر از تار موی انســان 
نیز قطر کمتری دارند و به راحتی وارد سیستم 
تنفســی می شوند بنابراین توصیه می شود در 
این شرایط از ماسک های مناسب ذرات معلق 

نظیر N95 استفاده شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: 

آیین نامه اجرایی رتبه بندی 
 معلمان با رویکرد تحولی 

نهایی می شود
صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش 
و پــرورش در توئیتــی نوشــت: آیین نامه 
رتبه بنــدی معلمان، بــا رویکرد تحولی و با 
هدف رضایتمندی شــغلی معلمان، ارتقای 
کیفیت نظام آموزشی و بسط عدالت تربیتی 

نهایی می شود.

خبر ویژه

بر اســاس بررســی داده ها و نقشــه های پیش یابی 
هواشناســی، وضعیت جوی استان تهران طی امروز 
و چهار روز آینده، آســمانی کمی ابری تا نیمه ابری 
همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید موقتی به 
ویژه در نواحی جنوبی و مرکزی پیش بینی می شود.

در بعضی ســاعت ها با تقویت ناپایداری های جوی 
به ویژه امروز چهارشنبه )۲۴ فروردین( آسمانی ابری 

همراه وزش باد شــدید تا خیلی شدید گاهی با گرد 
و خاک و در پاره ای نقاط با رگبار و رعد و برق مورد 
انتظار است.همچنین امروز چهارشنبه روند افزایش 
نسبی دما و پنج شنبه تا شنبه )۲5 تا ۲۷ فروردین( 
روند کاهش نســبی دما پیش بینی می شود.با نفوذ 
زبانه ای از یک سامانه بارشی، از بعد از ظهر پنج شنبه 
به تدریج آســمانی ابری و از بامداد جمعه تا شــنبه 

در بعضی ســاعت ها رگبــار باران گاهی با رعدوبرق 
و وزش باد شــدید مورد انتظار است.آســمان تهران 
امروز )۲۴ فروردین( کمی ابری تا نیمه ابری همراه 
با وزش باد و گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار 
و رعد و برق و طی پنجشــنبه )۲5  فروردین( نیمه 
ابری ودر بعد از ظهر به تدریج ابری و گاهی وزش باد 
و در اواخر وقت بارش پراکنده  پیش بینی می شود.

ک در تهران گرد و خا پیش بینی وزش باد خیلی شدید همراه با 

معاون سازمان بیمه سالمت اعالم کرد؛

پوشش خودکار بیمه ای برای دهک های پایین
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد زوج های 
نابارور در دســت نیســت ولی برآوردها بین ۲.5 تا 
۴ میلیون نفر است، بیان کرد: بیش از 6 هزار زوج 
نابارور تحت پوشش سازمان بیمه سالمت ایران قرار 
دارند که نسبت به تعداد زوج های نابارور در کشور 
آمار قابل توجهی محسوب نمی شود.دکتر مهدی 
رضایی افزود: از سال 1۴۰۰ بر اساس قانون بودجه و 
مصوبه هیات وزیران خدمات ناباروری تحت پوشش 

بیمه پایه قرار گرفت. بر این اساس تسهیالت نسبتا 
خوبی فراهم شــده اســت به طوری که بیش از 9۰ 
درصــد هزینه ها با تعرفه هــای دولتی و عمومی 
تحت پوشــش قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه 
زوج ناباروری که تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای 
نیستند، می توانند با شرایطی تحت پوشش بیمه 
همگانی قرار گیرند، افزود: بر اساس قانون تسهیالتی 
تحت عنوان بیمه همگانی در کشــور وجود دارد 
کــه افــراد فاقد بیمه که امکان پرداخت حق بیمه 

ندارند، می توانند از خدمات بیمه همگانی بهره مند 
شــوند. رضایی در ادامه بیان کرد: در قانون بودجه 
1۴۰1 دهک بندی انجام شده است که بر اساس 
اطالعات پایگاه وزارت رفاه دهک های پایین جامعه 
به سازمان بیمه سالمت معرفی و به صورت خودکار 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. کسانی که باالی 
3 دهک اول باشند با پرداخت بخشی از حق بیمه 
می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. وی با اشاره 
بــه اینکه اعتبارات خدمات ناباروی تقریبا همانند 

سال گذشته است، گفت: اعتبار الزم برای زوج های 
نابــاروری که بخواهند از خدمات درمانی بهره مند 
شــوند وجود دارد. خدمات تخصصی ناباروری در 
طول 3 دوره تحت پوشــش بیمه قرار دارد که حد 
معمول و معقول خدمت ناباروری است. او در پایان، 
افــزود: برای هر دوره درمــان ناباروری 55۰ هزار 
تومان تا ۴ میلیون تومان در بخش دولتی و 1 تا ۷ 
میلیون در بخش خصوصی هزینه می شــود که تا 

سه نوبت هم قابل تکرار هست. 

ح عملیاتی پلیس فتا علیه شایعه سازان در فضای مجازی طر
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشــور با اشــاره به 
اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش نسبی تولید و انتشار مطالب 
و محتوای صوتی و تصویری »شایعه های کذب در کشور با اهداف 
مغرضانه« هســتیم، اظهار کرد: در راســتای مقابله با این پدیده 
مجرمانــه طــرح عملیاتی در کلیه واحدهای انتظامی پلیس فتا در 
سراســر کشور آغاز شــده است.سرهنگ رامین پاشایی با تاکید بر 
اینکه برخورد با شــایعه ســازان در اولویت ماموریتی پلیس فتا قرار 
دارد، ادامه داد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی 
کامال مشخص است سطح تولید و انتشار شایعات با اهداف مغرضانه، 

توطئــه، تخریــب روابط بین المللی، ایجاد جــو بی اعتمادی و القا 
حس ناامیدی در هموطنان صورت گرفته اســت.وی گفت: تمامی 
جریانات خبری منشــره در این خصوص در فضای مجازی مرتبط 
با کشور ایران، در کارگروه های ویژه رصد و پایش پلیس فتا مورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیرد و در صورت مواجه با موارد خالف 
واقعه و انتشار اخبار جعلی و کذب برخورد قضائی با شایعه سازان 
در دستور کار قرار می گیرد.سرهنگ پاشایی افزود: اولویت اصلی 
پلیــس فتــا در برخورد با هر گونه محتوای کذب و جعلی در فضای 
مجازی پاکسازی و بر طرف کردن آلودگی های مربوطه و در مرحله 

اول توجیه مرتکبان اینگونه جرایم است ولیکن در صورت تکرار و 
یا انتشار به نحوی که دارای ضرر و زیان مادی، معنوی و خسارات 
روحی و روانی فراوان در جامعه باشــد با عوامل تولید و یا منتشــر 
کنندگان برابر قانون برخورد خواهد شد.وی از هموطنان خواست 
که در صورت مواجه با هرگونه محتوا و یا کلیپ صوتی و تصویری 
منتشر شده در فضای مجازی از جمله شبکه های اجتماعی و پیام 
رسان های غیر بومی، ضمن تجزیه و تحلیل ذهنی اولیه از صحت 
و سقم موارد منتشره اطمینان حاصل کنند و از باز نشر مطالبی که 

به جعلی یا واقعی بودن آن شک دارند، خودداری کنند.
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مهندس علیرضا فالحی درخصوص عملکرد واقدامات انجام شــده در این نهاد 
انقالبی و مزین به نام حضرت امام خمینی)ره(  اعالم داشت:

مهمترین وظایف وساختاربنیادمسکن دربخشهای مختلف ازقبیل: 
*حوزه عمران روستایی

*حوزه بازسازی ومسکن روستایی
*حوزه مسکن شهری

*اموراجرایی وماشین آالت عمرانی
*دفترمشــارکتهای مردمی حســاب 1۰۰ امام )ره( وانجمن خیرین مسکن ساز 

می باشد.
   حوزه عمران روستایی:

مهندس فالحی با اشاره به اینکه فعالیت های عمران روستایی یکی از مهم ترین 
و اصلی ترین اقدامات بنیاد مسکن انقالب اسالمی در امر عمران و آبادی روستاها 
اســت گفت: در همین راســتا از 53۷ مورد کل روســتاهای اســتان ، تعداد ۲9۷ 
روستای باالی ۲۰ خانوار تهیه طرح هادی انجام یافته و در ۲53 روستا نیز طرح 
هادی با اعتباری بالغ بر 13۴۲ میلیارد ریال جهت اجرای بیش از 1۰5۲ کیلومتر 

جهت بهسازی و اصالح معابر انجام و هزینه شده است . 
مدیر کل بنیاد مســکن اســتان اعالم داشــت : اجرای بهسازی و اصالح معابر در 
1۷۷ روستا با اعتباری بالغ بر 1136 میلیارد ریال از محل اعتبارات سال 1۴۰۰ 

در دست اقدام میباشد.
همچنین بیش از 18 هزارتن قیررایگان معادل ۴۰۰ میلیارد ریال جهت اجرای 
بیش از یک میلیون و 5۷1 هزار مترمربع آســفالت دریافت وجذب شــده است و 
در سال 1۴۰۰ نیز حدود 5هزار تن قیر با ارزش ریالی 53۷ میلیارد ریال در ۷5 

روستا هزینه و آسفالت معابر در دست اقدام می باشد. 
وی در ادامه به اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی پرداخته و گفت: این 
طرح با شناسایی ارزش های تاریخی و معماری بافت کالبدی روستا اقدام به حفظ، 
احیاء و توسعه این ارزش ها می نماید که درشهرستان شاهرود روستای قلعه باال 
و قلعه نو خرقان  با 1۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی  با اعتبار ۲15۰۰میلیون ریال 

این طرح تهیه واجرا شده است.
مهندس فالحی درزمینه طرح بهسازی روستاهای هدف گردشگری نیزتصریح 
کرد: این طرح بمنظور ساماندهی نظام فعالیت ، اسکان و پیش بینی امکانات و 
خدمات مورد نیاز برای توسعه گردشگری بوده که با اعتباری بالغ بر 1۴ میلیارد 
ریال در روســتای مالده درشهرســتان مهدیشهر تهیه طرح انجام و با ۲5 درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال اجرا میباشد . همچنین در روستای رضاآباد شهرستان 
شاهرود تهیه طرح به اتمام رسیده و در روستای جوین شهرستان سرخه با 65 
درصد پیشرفت ، روستای تویه شهرستان دامغان با 35 درصد پیشرفت و روستای 
نام نیک شهرستان میامی با 35 درصد پیشرفت تهیه طرح در حال انجام می باشد .

وی درخصوص خدمات فنی صدورپروانه ساختمانهای روستایی بیان کرد: ازجمله 
اهداف مورد نظر این طرح جلوگیری از ساخت وسازهای غیراصولی، افزایش کیفیت 
ساخت سازها، هدایت توسعه کالبدی روستا، مسکن مقاوم درمقابل سوانح، حفظ 
کاربریهای اراضی درطرح هادی، هدایت وجلوگیری ازساخت وسازهای بی رویه 
میباشد ، لذا تاکنون تعداد 33۷89  فقره خدمات فنی صدور پروانه و تعداد ۲1۴1۲ 
فقره سایر خدمات فنی از جمله استعالم حریم ها، واگذاری انشعابات و تسهیالت 

توسط این بنیاد ارائه شده است. 
مدیرکل بنیاد مسکن استان در بحث صدور اسناد اماکن روستایی و شهری که 

با هدف ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاهای باالی 
۲۰ خانوار و شــهرهای با جمعیت زیر ۲5هزار نفر انجام میشــود اعالم داشــت: از 
ابتدای شروع این فعالیت تعداد ۴3 هزار و ۲6۷ فقره سند مالکیت روستایی و دو 

هزار و  9۰9 فقره سند مالکیت شهری صادر شده است .
   بازسازی و مسکن روستایی:

مهندس فالحی درخصوص طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی گفت: این طرح با 
هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاء سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه 
و آسایش مسکن روستایی آغاز گردید که از ابتدای شروع این فعالیت ، عملیات 
بهسازی بیش از ۲5 هزار واحد مسکونی در قالب بهسازی مسکن روستایی و طرح 

ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به اتمام رسیده است.
وی دربحث بازسازی مناطق آسیب دیده ازجنگ وسوانح طبیعی خاطرنشان کرد: 
بنیادمسکن انقالب اسالمی استان سمنان به عنوان ستاد معین جهت بازسازی 
واحدهای آسیب دیده در سطح کشور در منطقه جنگ زده دشت عباس خوزستان 
ومناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی دررودبار، منجیل گیالن، ریگان ورفسنجان 

کرمان، قائنات خراسان جنوبی وبوئین زهراقزوین، مازندران،آذربایجان شرقی و 
روستاهای شهرستان دامغان، شاهرود، میامی ومهدیشهر استان سمنان باعملکرد 

احداث 1۷۰۰۰ واحد مسکونی حضوریافته است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان سمنان درمورد طرح نظام فنی 
روستایی بیان کرد: با توجه به لزوم ساخت واحدهای مسکونی مقاوم وامن درمقابل 
خطرات حوادث طبیعی ضرورت تشکیل یک نظام کنترلی در ساخت وسازهای 
روستایی برای دستیابی به مسکن روستایی مقاوم ونیز اهمیت مسکن روستایی 
در رشد وتوسعه پایدارکشور، موضوع ساخت وساز اصولی با نظارت مناسب نباید 
نادیده گرفته شود. طرح نظام فنی روستایی تشکیالتی است که برای دستیابی 
به این امر مهم شکل گرفته وازسال 138۲ درتمامی  استان های کشور راه اندازی 

و کلیه نقاط روستایی را تحت پوشش قرارداده است.
دراســتان ســمنان نیز برای ارائه خدمات طراحی ونظارت بر سرســاختمانهای 
روســتایی تشــکیالت نظام فنی روستایی با بیش از 11۰ عضو دارای صالحیت 

راه اندازی ودرحال فعالیت میباشد.

مهندس فالحی درخصوص طرح آمارگیری از ویژگی های مســکن روســتایی 
گفت: با توجه به فقدان آمار تخصصی و رســمی در حوزه مســکن روســتایی و 
به منظور برنامه ریزی امور مربوط به مســکن روســتایی جهت جمع آوری آمار 
اطالعــات دقیــق و جامع در رابطه بــا ویژگی های اقتصادی اجتماعی مرتبط با 
سکونت آبادی های روستا، بنیاد مسکن انقالب اسالمی اقدام به تعریف و اجرای 
طرحی با عنوان طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی نموده است که 
طی فواصل 5 ساله در دستورکارداشته وتاکنون درسالهای 138۲، 138۷، 139۲، 

139۷ انجام گردیده است.
وی در بحث ارائه تسهیالت قرض الحسنه و بالعوض به واحدهای در حال احداث در 
قالب تفاهم نامه با سایر دستگاه ها بیان کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی در جهت 
تأمین مسکن اقشارکم درآمد روستایی در قالب تفاهم نامه با سایر دستگاهها اقدام به 
تخصیص وپرداخت تسهیالت وکمک های بالعوض به آنها می نمایدکه عبارتند از:

1- تفاهم نامه با سازمان بهزیستی 
تفاهم نامه همکاری مشــترکی توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمی و سازمان 

بهزیســتی در راســتای احداث واحد مسکونی ویژه معلولین و مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی امضاء و تا کنون جهت تعداد 3۷  فقره با اعتباری بالغ بر 88۴۰ 

میلیون ریال اقدام گردیده است.
2-تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی )ره(

تفاهم نامه همکاری مشترکی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( برای نیازمندان تحت حمایت در قالب طرح ویژه بهســازی و 
نوســازی مســکن روستایی جهت ارتقاء توان روستائیان و ساکنان شهر های زیر 
بیســت هزار نفر امضاء و تا کنون جهت تعداد ۲5 فقره با اعتباری بالغ بر ۴۴5 

میلیون ریال اقدام گردیده است.
3-تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران

در راســتای کمک به احداث و تکمیل مســکن روســتایی ، بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی و بانک قرض الحســنه مهر ایران تفاهم نامه همکاری مبنی بر پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه با استفاده از منابع حساب 1۰۰ امام )ره( و بانک قرض 
الحسنه مهر ایران به مشموالن انعقاد و تا کنون جهت تعداد 6۲6 فقره با اعتباری 

بالغ بر 5668۰ میلیون ریال اقدام گردیده است. 
4- تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری سمنان

با عنایت به انعقاد تفاهم نامه سه جانبه فی ما بین سازمان برنامه و بودجه ، استانداری 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان ، مبنی بر احداث 1۰۰۰ واحد مسکونی 
برای خانوار های نیازمند و فاقد سرپناه مناسب در سطح روستاهای استان سمنان 
، در همین راســتا تاکنون به تعداد ۷35 واحد مســکونی مبلغ 13535۰ میلیون 

ریال کمک بالعوض اعطا گردید.
مهندس فالحی درخصوص دیگر فعالیتهای حوزه معاونت بازســازی ومســکن 

روستایی استان سمنان بیان کرد: 
*ارائه تســهیالت وکمک بالعوض برای نصب بیش از ۴۰۰ دســتگاه آبگرمکن 

خورشیدی درسطح روستاهای استان 
* پرداخت تسهیالت بازسازی ) تعمیرات ، احداث ، معیشتی( به واحد های اسیب 
دیده از بالیای طبیعی به تعداد 39۷۲ فقره با اعتباری بالغ بر ۷۲56۷۰ میلیون ریال 
* پرداخت کمک بالعوض به خانواده های کم درآمد وآسیب دیده از بالیای طبیعی 
)واحد های تعمیری و احداثی ، معیشتی ، اجاره بها ، سیل و زلزله( به تعداد 651۲ 

فقره با اعتباری بالغ بر 333۰5۴ میلیون ریال 
*صــدور بیمــه نامه حــوادث هفت گانه برای بیش از ۲13۲8 واحد مســکونی 

برخوردار از تسهیالت 

*توزیع تسهیالت قرض الحسنه جهت تعمیر مسکن و احداث حمام روستایی 
به تعداد ۲۰9 فقره

*احداث ۲5 واحد دهیاری در روستاهای استان 
از دیگر فعالیت های حوزه معاونت بازســازی ومســکن روستایی استان سمنان 

میباشد.
   حوزه مسکن شهری: 

مدیرکل بنیاد مسکن استان در خصوص اهم اهداف و فعالیتهای حوزه معاونت 
مسکن شهری اظهارداشت: 

*مسئولیت برنامه ریزی وتأمین زمین جهت اقشار محروم 
*مطالعه، طراحی وساخت پروژه های مسکن برای افراد کم درآمد 

*پیگیری و تأمین منابع اعتباری اعم از تسهیالت بانکی منابع داخلی بنیاد اعتبارات 
وکمکهای دولتی به حساب 1۰۰ 

* ساخت و نظارت پروژه های مسکونی شهری بیش از ۴ هزار واحد
*مدیریت ساخت و نظارت مسکن مهر در شهرهای با جمعیت زیر ۲5 هزارنفر 

به تعداد۴هزار و 8۷1 واحد اشاره داشت.
*مدیریت ســاخت در طرح اقدام ملی مســکن با ســهمیه بالغ بر ۲69۰ واحد 

مسکونی در استان سمنان
   حوزه امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی:

مهندس فالحی در مورد اموراجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی گفت: یکی دیگر از واحدهای اجرایی بنیاد مسکن استان سمنان که در 
اجرای پروژه های عمرانی روستاها و بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث قهری 
و سوانح طبیعی به عنوان یک واحد پشتیبانی کننده و از بازوهای اجرایی و فنی و 
مهندسی این نهاد به شمار می رود اموراجرایی وماشین آالت عمرانی میباشدکه 
*عملیات زیرســازی وآماده ســازی در راستای اجرای طرح هادی در روستاهای 
استان *عملیات آماده سازی معابر و اراضی مسکونی در روستاها وشهرهای استان 
*آواربرداری وحمل مصالح در مناطق زلزله زده وآسیب دیده از سوانح طبیعی از 

اقدامات انجام شده این واحد برشمرد. 
   حوزه دفترمشارکتهای مردمی حساب 100 امام )ره( وانجمن 

خیرین مسکن ساز:
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان در خصوص دفترمشارکتهای 
مردمی حساب 1۰۰ امام )ره( و انجمن خیرین مسکن ساز، بیان کرد: در راستای 
اجرای رسالت تأمین مسکن محرومین دفترمشارکتهای مردمی حساب 1۰۰ امام 
)ره( اقدام به تولید انبوه مسکن شهری و روستایی و ارائه تسهیالت بانکی و سایر 
فعالیتهای مربوط در جهت رفع نیاز مسکن اقشارکم درآمد ومستضعف جامعه 
نموده است. بنیاد مسکن انقالب اسالمی عالوه بر تمهیدات الزم در این راستا به 

انجام فعالیتهایی به شرح زیر پرداخته است: 
*حمایت تسهیالتی ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد با همکاری بانکهای عامل 
*کمک های بالعوض جهت متقاضیان محروم  در راستای خانه دار شدن آنان از 
محل حساب 1۰۰ امام )ره( * به منظور افزایش توان ساخت واحدهای مسکونی 
برای محرومین و اقشار کم درآمد و ایجاد زمینه و فضای مناسب فعالیت جهت 
خیرین، انجمن خیرین مسکن ساز که یک سازمان مردم نهاد و تخصصی درزمینه 
مسکن می باشد ازسال 1386 در بنیاد مسکن شروع به کار نموده که با ارتباط 
تنگاتنگ این انجمن با دفترمشارکتهای مردمی حساب 1۰۰ امام )ره( تاکنون 
بالغ بر یکهزار واحد مسکونی در شهرستانهای استان عملیاتی و اجرا نموده است.

مدیر کل بنیاد مســکن انقاب اســامی  استان سمنان:

امام خمینی )ره( : اینجانب حســابی به شــماره 100 در تمام شــعب بانک ملی 
افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می کنم که برای کمک 

به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند.
مدیرکل بنیادمســکن انقالب اســالمی اســتان ســمنان در گفتگو با خبرنگاران 
اســتان اظهار داشــت:  21 لغایت 31 فروردین ماه هر ســال که به عنوان دهه 
حساب 100امام)ره( نامگذاری شده فرصتی است تا ضمن گرامیداشت صدور 
فرمــان تاریخــی حضــرت امــام خمینــی )ره( در رابطــه بــا افتتــاح حســاب 100 و 
تاســیس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی گزارشــی از عملکــرد این نهــاد به یادگار 

مانده از آن بزرگوار را تقدیم مخاطبان محترم نماییم .

 دهه حساب  دهه حساب 1۰۰1۰۰امام )ره( امام )ره( 
فرصتی برای گرامیداشت  فرامین فرصتی برای گرامیداشت  فرامین بنیانگذار  انقالببنیانگذار  انقالب

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
یک مرحله ای - نوبت اول یک مرحله ای - نوبت اول 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

کلیه شرکت های  شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به مدت 12 ماه به 
گذار نماید . واجد شرایط وا

ح مناقصهردیف سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ اولیه )ریال(شر

نگهداری 65/000 اصله نهال در کمربند ســبز شــمال غرب اهواز در قطعات 1
E2-E146/108/986/8512/306/000/000 در دو طرف جاده کمربندی شمال غرب اهواز

از پیمانــکاران واجــد شــایط دعــوت بــه عمــل آیــد، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1401/1/24 لغایــت 1401/1/31ســاعت )19( بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد( 
www.setadiran.ir مراجعــه نمائیــد . 

- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود . 
- آخریــن مهلــت قبــول پیشــنهادهای  مناقصــه گــران از آخریــن روز دریافــت اســناد  بــه مــدت 10 روز کاری در ســامانه ســتاد اســت، حداکثــر مهلــت بارگــذاری اســناد در ســامانه ســتاد روز 
دوشــنبه مــورخ 1401/2/19ســاعت 12 مــی باشــد. ضمنــا آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی تــا پایــان وقــت اداری ســه شــنبه 1401/2/20بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت ســاختمان 

شــماره 3 شــهرداری مــی باشــد .
 setadiran.ir.www )الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مــی بایســت از درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد-
بــه آدرس مذکــور صــورت پذیــرد و مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام را در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی )توکــن( را جهــت شــرکت 

در مناقصــه را محقــق ســازند . 
- پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

- پیشنهاد قیمت ها در صورتی قابل بررسی می باشد که اسناد فیزیکی قبال  در سامانه ستاد بارگزاری و مورد تایید باشند.
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.
-الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز.

-ب- به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.
ج- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز

-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 12 ظهر  روز چهار شنبه مورخ 1401/02/21 در محل ساختمان شماره 3 شهرداری ) اداره قرارداد ها(می باشد.

- نتیجه کمیسیون برابر مسواد 15 و 18 آئین نامه معامالت شهرداری تهران و کالنشهر ها اعالم خواهد شد.
-به استناد بند 5 ماده 11 قانون آئین نامه معامالت شهرداری تهران و کالنشهرها، میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد، معادل 10%درصد مبلغ قرارداد می باشد.

بر اساس ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری تهران و کالنشهرها شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تالکلیف شهرداری می باشد.
-به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

گردشگری 

ارگ راین؛ دومین بنای خشتی بزرگ جهان

گهی )تجدید اول( مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  گهی )تجدید اول( مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی آ آ
فشرده )چاپ: در دو نوبت به شماره فشرده )چاپ: در دو نوبت به شماره ۲۰۰1۰۰1111۰۰۰۰۰8۲۰۰1۰۰1111۰۰۰۰۰8((

روابط عمومی  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
موضــوع تجدیــد مناقصــه: پــروژه بهســازی و آســفالت مجموعــه راه هــای روســتایی شهرســتان اســالم آبــاد غــرب، گیالنغــرب، داالهــو، ســرپل ذهــاب، قصــر شــیرین و 

ســایر محورهــای روســتایی و فرعــی حــوزه اســتحفاظی شهرســتانهای مربوطــه - ســال 1401
مدت اجرا: 24 ماه شمسی

مبلغ برآورد: 314/529/362/368ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:10/190/588/000 ریال

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/01/24می باشد.
شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا روز یکشــنبه مــورخ 1401/01/28ســاعت 14:00 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی ســامانه تــدارکات 
ــایت  ــام در س ــت ن ــل ثب ــی مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــت مناقصه گ ــد.) الزم اس ــه کنن ــه آدرس www.setadiran.ir مراجع ــتاد( ب ــت )س ــی دول الکترونیک

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند(.
مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده: تــا روز یکشــنبه مــورخ 1401/02/11ســاعت 14:00 جهــت ارائــه اســناد بــه نشــانی ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

مراجعــه نماینــد.
زیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/14 تاریخ بازگشایی پاکات ار

ــروی  ــت الهــدی صــدر-  روب ــوار بن ــف )ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه(: کرمانشــاه -  بل ــه پاکــت ال اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات و ارائ
فرمانــداری - اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده هــای اســتان کرمانشــاه - طبقــه همکــف – دبیرخانــه -  تلفــن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 8896737 و 85193768

 نوبت اول

آن را به خطر نیندازید.( )زندگی زیباست، با بی احتیاطی 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
کرمانشاه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اداره 

ارگ رایِن یکی از بزرگ ترین بناهای خشــتی جهان اســت. این بنای تاریخی بزرگ با مســاحتی 
بیش از بیســت و دو هزار مترمربع، دومین بنای خشــتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم اســت که 
هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین شامل مکتب خانه، بارانداز، 
ســرباز خانه، ســاختمان قرنطینه و مســجد یا انبار بوده اســت و از چند سو برج های دیده بانی 
براطراف و اکناف این قلعه تسلط داشته اند به گونه ای که از این قلعه به ارگی تسخیر ناپذیر یاد 
می کنند.ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران قرار دارد. این بنای 
خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است و بر باالی تپه ای قرار دارد.»راین« یکی از این 
مناطق اســت که در 1۰۰ کیلومتری جنوب شــهر کرمان و بر دامنه کوه هزار قرار گرفته اســت.
بر پایه نوشــته های تاریخی راین با قدمتی کهن که به ساســانیان می رســد در مسیری مناسب 
برای تجارت قرار داشته است و یکی از مراکز داد و ستد کاال و بافت پارچه های ارزشمند بوده 

اســت. البته راین از گذشــته به عنوان یکی از مراکز ســاخت شمشــیر و چاقو و سپس تفنگ هم 
بوده است که هنوز چاقو سازی کم و بیش در این شهر رواج دارد. وجود آبشاری زیبا در نزدیکی 
شهر ، کوه زیبای هزار به ارتفاع ۴5۰1 متر ، باغ های فراوان میوه ، معادن مرمر سبز ، صورتی، 
ســولفات ســدیم و چشــمه های آب معدنی غیر خوراکی ، توانســته این منطقه را به عنوان یک 

منطقه جذاب گردشگری معرفی کند.
مشخصات معماری قلعه

نقشه قلعه تقریباً مربع شکل و با چندین برج در اطراف مزین شده است. شکل بنا مربع و دارای 
راهروهایی است که به چهار ساختمان باشکوه که به نظر می رسد قسمت حاکم نشین قلعه بوده 
است، ختم می شود. دور تا دور قلعه را حصاری در برگرفته که ارتفاع آن بیش از ده متر است. 

تنها ورودی قلعه از جبهه شرقی است که با سر در بزرگ و باشکوه به محوطه داخلی راه دارد.


