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*  حسین کریمی 
در جوامع امروزی تمام 
کشورها به دنبال راهی برای 
کسب درآمد هستند، یکی 
از این راه ها صنعت گردشــگری هست، روشی 
ساده و مدرن برای جذب ســرمایه و ورود ارز به 

کشور است.
کشــور ما یکی از پرجاذبه ترین کشورهای 
جهان اســت و مناطق مختلفــی از جمله در 
شما کشور را دارا اســت که در سال های اخیر 
بیشــترین جذب توریســم را در کشور داشته 

است. 
با توجه به اینکه یک ســال از آمدن کرونا به 
دنیا می گذرد و باعث شده تا صنعت گردشگری 
رو به نابودی رود اما در ایران پس از یک ســال 
بودن کرونا در کشور مسوولین تصمیم گرفتند 
که راه گردشگری را باز کنند راهی برای آوردن 
ارز به کشور اما با توجه به رعایت کردن پرتکل 
های بهداشــتی با توجه به اینکــه با متخلفین 
برخورد شــود برخوردی که گاه و بــی گاه در 
خصوص همه موارد گفته می شــود اما اجرایی 

نه. 
ما در کشــور خود ایــن صنعــت را تقریبا 
رهــا کرده ایم، درحال حاضر مــردم به صورت 
خودجوش به دنبال کسب درآمد هستند، این 
کار مردم به مرور زمــان باعث نابودی جنگل ها 
می شــود و پــس از نابودی جنگل ها شــاهد 
نابودی جاذبه های گردشــگری خواهیم بود 
که این امر خودش یکــی از دالیل مهم نابودی 

صنعت گردشگری خواهد شد.
به طور مثال در چند سال اخیر یکی از جاذبه 
های گردشگری که کشتزارهای شمال کشور 
بود که پس از مدتی این مزارع به ویال تبدیل شد 
و تقریبا این جاذبه گردشگری رو به انقضا رفته 

است.
اگر در حــال حاضر این صنعــت به صورت 
کارشناسان بررسی شــود می تواند کمی برای 
خالصی از بحران ارزس که در کشــور به وجود 
آمده است باشد به شــرط آنکه این صنعت به 
صورت حرفه ای، با مطالعه و بررســی دقیق در 
کشور اجرایی شــود، ما هم با ساخت هتل های 
جنگلی با متریالی از خود جنگل و قطع نکردن 
درختان و زیبایی شناســی در ساخت و محیط 
در این امر موفق خواهیم شد تا مردم بیشتری 
را از سراســر جهان به مناطق جنگلی و دریایی 
را به کشور دعوت کنیم اما به شرط اینکه بافت 
های قدیمی را نابود نکنیــم تا این صنعت رو به 

درآمدزایی برای کشور باشد.
میتواندر این خصوص کشور سوییس را که 
صنعت گردشگری خود را به صورت بومی رواج 
داده اســت و در این صنعت بسیار موفق ظاهر 
شده است را مثال زد کشــوری که با کمترین 
هزینه بافت های شهری خود را به زیبایی تغییر 
داده است، کشوری که بیشــترین درآمد خود 
را از راه ورود گردشــگر به این کشور کسب می 

کند.
در آخر می توان گفت کــه بهترین را برای 
پیشرفت در این صنعت ساخت و سازهایی است 
که به جاذبه های گردشــگری لطمــه نزند و از 
طرفی با ساهت آزادراه های امن و تامین امنیت 
جاده هــا گام بزرگــی برای پیشــرفت در این 
صنعت خواهد بود، این امر با کمک مســوولین 
میتواند کمک بزرگی به صنعت گردشــگری 
کند تا گردشــگران بیشــتری به کشور بیایند 
 و در این وضعــت اقتصادی به کمک کشــور

 بیایید.

کرونا نابودگر 
سرمقاله

روند بازارها متاثر از تکانه های غیراقتصادی
یادداشت  روز  

*جمال رزاقی
*رئیس اتاق بازرگانی شیراز

با گذشت بیش از یک ماه از روی کار آمدن بایدن بازارهای ایران کماکان 
تحت تاثیر تکانه ها و اخبار سیاســی روزانه تغییر کرده و نمی توان پیش 
بینی دقیقی از آینده بازارها ارائه داد. بازار دالر در هفته منتهی به ۱۵ اسفند 

ماه با رفت و برگشت های قیمتی روزانه مواجه بود.
بازار سکه و بورس نیز پیرو هفته قبل از آن روند نزولی را به ثبت رساند. 
بازارهای جهانی تحت تاثیر واکسیناسیون و همچنین تصویب بسته مالی 
کرونایی مســیرهای متفاوتی را طی کردند. برخی بازارها نیز مانند بیت 

کوین و فلزات پایه اصالحات قیمتی را ادامه دادند.
در طول هفته منتهی به ۱۵ اسفند ماه قیمت دالر به طور نوسانی تغییر 
نمود و در انتهای هفته قیمت ۲۵ هزار و ۳۰۰  تومان را به ثبت رساند. دلیل 
رفت و برگشت قیمت دالر تحت تاثیر قرار گرفتن بازار ناشی از مجموعه 
ای از اخبار سیاسی مثبت و منفی بوده است. بهای سکه در هفته گذشته 
با افت ۳.۵ درصدی به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. انتشار اخباری 
مبنی بر آزاد شدن دارایی  های بلوکه شده در کره  جنوبی و عراق و در نتیجه 
وعده رئیس جمهور برای کاهش قیمت دالر سبب شد معامله  گران در روز 
یکشنبه در موقعیت فروش قرار بگیرند. همچنین گمانه زنی ها از تصویب 
لوایح FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت عاملی برای افزایش فروش 
ها در هفته گذشته بود. از سوی دیگر رد پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا 
از ســوی ایران انتظارات مثبت معامله گران از کاهش فشــار حداکثری 
را اندکی تعدیل نمود. چنانچه منابع ارزی آزاد گردد نرخ دالر در مســیر 
کاهشی قرار خواهد گرفت. برخی فعاالن بازار معتقدند چنانچه در هفته 
های آتی اتفاقات مثبتی در خصوص برجام و مذاکره ایران و آمریکا نیفتد، 
احتمال قرار گرفتن نرخ دالر در مســیر صعودی وجود دارد. در شــرایط 
کنونی معامله گران به خرید و فروش مقطعــی روی آورده اند و انتظار می  
رود به دلیل افزایش تردید و سردرگمی معامله  گران رفت و برگشت  های 

قیمتی بازارها همچنان ادامه داشته باشد.
شاخص سهام در هفته منتهی به ۱۵ اســفند ماه مطابق با پیش بینی 
های انجام شده مرز مقاومتی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را شکست و با افت 
۲.۳ درصدی در روز چهارشــنبه وارد کانال ۱ میلیون و ۱۷۷ هزار واحدی 
شد. با توجه به روند نزولی قیمت جهانی بیشتر کاالها در هفته های اخیر 

و افت همزمان شاخص سهام، دیده می شــود که بازار بورس از تحوالت 
بازارهای بین المللی و معامالت کامودیتی ها تاثیرپذیری ندارد. همچنین 
کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار ســهام از نقطه ۲۲ واحدی به ۸ واحد 
از جذابیت این بازار حکایت دارد. اما به دلیل عدم اطمینان ســهامداران 
به تصمیمات سیاســت گذاران و وجود ابهام در فضــای اقتصاد کالن و 
متغیرهای سیاسی، بازار سهام در وضعیت بالتکلیفی قرار گرفته است و 

معامالت از الگوی مشخصی پیروی نمی  کنند.
بهای انواع نفت در هفته منتهی به ۵ مارس تا روز ســه شنبه کاهش 
یافت و در دو روز پایانی هفته با تصویب بسته کمک کرونایی ۱.۹ تریلیون 
دالری توســط مجلس نمایندگان آمریکا رو به افزایش گذاشت. به عالوه 
احتمال ادامه کاهش تولید نفت اوپک پالس نیز بر این روند صعودی تاثیر 
مثبت داشت. روند قابل قبول واکسیناسیون در آمریکا و خوش بینی ها از 

بهبود تقاضا انتظارات رشد قیمت نفت را افزایش داده است.
با ادامه رشد بازده اوراق خزانه آمریکا و افزایش امیدها به بهبود اقتصاد 
جهانی، ارزش هر اونس طال در هفته منتهی به ۵ مارس وارد فاز نزولی شد 
و با کاهش ۴.۳ درصدی به ۱۶۹۶ دالر رســید. در مقابل شــاخص دالر با 
۱.۶ درصد رشد وارد کانال ۹۱ دالر گردید. اگر چه تصویب بسته های مالی 
و سیاست های پولی انبساطی انتظارات تورمی را برمی انگیزد و احتمال 
جهش قیمت طال را در پی دارد اما افزایش سرعت واکسیناسیون که امید 
دهنده احیای اقتصاد جهانی است عامل کاهش قیمت طال و رشد شاخص 

دالر می باشد.
قیمت بیت کوین که در هفته منتهی به ۲۶ فوریه روند اصالحی را در 
پیش گرفته بود، در هفته گذشته با نوسان مواجه بوده و در نهایت با افت ۲.۸ 
درصدی به ۴۷ هزار و ۹۸۷ دالر رسید. به گفته برخی تحلیلگران چنانچه 
این رمز ارز در ادامه اصالح قیمتی خود مرز ۴۵ هزار دالر را از دست دهد، 

احتمال ریزش های شدیدتر نیز وجود دارد.
در هفته گذشــته و در حالی که علی رغم تصویب بسته محرک مالی 
در آمریکا و رشد ارزش دالر انتظار می  رفت قیمت فلزات افزایشی باشد، 
تمامی فلزات پایه رشد منفی را به ثبت رســاندند. برخی این افت قیمت 
ها را ناشی از اصالح خریدهای گذشته دانســته و در مقابل عده ای دلیل 
این کاهش را اظهارات وزیر خزانه  داری آمریکا مبنی بر پایین بودن سرعت 

رشد اقتصاد این کشور می  دانند.
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معاون رئیس جمهوری در امور زنان:
برخی کشورهای عربی در قاچاق 

زنان نقش بسزایی دارند
معاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده گفت: از 
رئیس مجلس شورای اسالمی درخواست دارم تا سریع تر 

به الیحه ی مبارزه با قاچاق انسان...
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وزیر کار و رفاه اجتماعی: 
نواقص همسان سازی حقوق 

بازنشستگان رفع می شود
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افتتاح مراکز 
مثبت زندگی بهزیســتی گفت: امروز ۲۴۹۲ مرکز ارائه 

خدمات به وسیله ۱۱ هزار مددکار...

پذیرش نمایندگی فعال در شهرستان ها
     روزنامه اقتصاد پویا از سرپرستی های نشریات در شهرستان ها نماینده فعال می پذیرد.
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گفت وگوی اقتصاد پویا محمدرضا محبوب فر؛ جامعه شناس و تحلیلگر آسیب های اجتماعی

در پي ابالغ سند چشم انداز بیست ساله که به حول و قوه الهي و توجهات حضرت بقیه 
ااهلل ارواح نا فدا خواهد توانســت مسیر توسعه و سازندگي کشــور را در جهت هدف هاي 
واالي جمهوري اسالمي نمایان و مشخص ســازد، اینک سیاستهاي کلي برنامه چهارم 

که نخستین برنامه دوران بیست ساله است برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسي ابالغ میگردد.  
انتظار میرود چارچوب این سیاســتها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه ا ي 

جامع و عملیاتي براي دوره پنج سالهبیانجامد . ..

رئیس قوه قضاییه:
 وضعیت انبارهای کاالهای مصادره 

شده نگران کننده است
صفحه 4

سخنگوی وزارت امور خارجه
سیاست خارجی موضوع »بده بستان« 

احزاب و جریان های سیاسی نیست
صفحه 2

معاون اول رییس جمهور:
  در مبارزه با فساد

 باید کار ریشه ای انجام شود
صفحه3
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لحظه به لحظه با شما هستیم
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال کنید

 به فریاد مردم برسید
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معاون فنی گمرک ایران بــا انتقاد از برخی رویــه ها در جریان 
تعیین تکلیف کاالهای دپو شده و نادیده گرفتن حقوقی که دولت 
برای صاحبان کاال ایجاد کرده اســت گفت که ممنوعیت واردات را 
باید مراجع ذیصالح به صورت مستند و قانونی اعالم و ابالغ کنند نه 
اینکه یک دســتگاه برای مقطعی کاالیی را به هر بهانه ای ممنوع و 
بعد آزاد اعالم کند و صاحبان کاال بین گمرک ، بانک و وزارت صمت 
سرگردان شوند، متاسفانه شاهدیم حرف و عمل برخی دستگاه ها 
با هم یکی نیست.به گزارش ایســنا، طی مدت اخیر با مطرح شدن 
وضعیت کاالهای گروه ۲۷ که به دلیل ماندن بیش از حد در گمرک 
و بنادر  در مواردی در آســتانه فســاد قرار گرفته بودند بحث هایی 
میان سازمان های مربوطه مطرح شده است؛ زمانی که معاون فنی 
گمرک ایران اعالم کرد که حــدود ۴۰ میلیون دالر کاالی گروه ۲۷ 
که در واقع کاالهای با اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص 
آنها وجود نداشته و به نوعی ورود ممنوع هستند در آستانه فساد و 
یا متروکه شــدن قرار گرفته و از دســتگاه های مربوطه خواست تا 
براساس حقوقی که برای صاحبان این کاالها وجود داشته و مجوز 
ثبت سفارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
صادر شده است نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.اما وزارت 
صمت که خــود مجوز ثبت ســفارش این کاالها را صــادر کرده و 
صاحبان آنها به استناد مجوزهای موجود نســبت به واردات اقدام 

کرده بودند کاالها را در مقطعی در گروه ارزی غیرفعال قرار داد و این 
روزها طی واکنش هایی تاکید داشته که اولویت ترخیص، کاالهای 
اساسی است نه کاالهایی از این دست و از جمله لوازم آرایشی. البته 
این اعالم وزارت صمت در حالی صورت می گیرد که در سال جاری 
حواشی در رابطه با کاالهای غیرضروری و مجوزهای ثبت سفارش 
برای آنها مطرح شده بود که حتی بانک مرکزی در واکنش به این که 
چرا تامین ارز این اقــالم را انجام داده آن را بــه دلیل صدورمجوز از 
سوی وزارت صمت اعالم کرده بود.این که کاالهای گروه ۲۷ در چه 
شرایطی قرار دارند و آیا اولویت واردات کاالهای اساسی تحت تاثیر 
این کاالها قرار گرفته و جریان حواشی این قبیل واردات چیست، در 
گفت وگو با مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران- مورد بررســی قرار گرفته اســت.وی با اعالم این که اولویت 
همگی دســتگاه ها از جمله گمرک، به طور حتم تامین و ترخیص 
کاالهای اساسی و مایحتاج مردم اســت اظهار کرد : در سال جاری 
جریان دپو و رایزنی برای ترخیص کاالهای اساســی از اولویت های 
ما بود و بررسی ها نشان می دهد که عمده پیگیری ها و پیشنهادات 
برای تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای اساســی از سوی گمرک 
صورت پذیرفته و در نهایت با مصوباتی در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، ترخیص این کاالها در حداقل زمان ممکن، در دستور کار این 

سازمان قرار گرفته است. 

معاون فنی گمرک اعالم کرد

حواشی ترخیص کاالهای ممنوعه

  گسترش ثانیه ای فقر در کشور         تو زمین خوردی و ما فقط نگاه کردیم
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سیاست 
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سامانه مجلس بارگذاری شد
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از ارسال طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 

جمهوری به هیأت رئیسه خبر داد.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایلنا، درباره اصالح موادی از قانون انتخابات ریاســت 
جمهوی گفت: اشکاالت شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
این طرح در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و رفع شد و در سامانه بارگذاری شده 

است.رئیس کمیسیون شوراها با بیان این که امیدواریم با تصمیم هیأت رئیسه، هفته آینده 
طرح اصالح قانون انتخابات در صحن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: پس 
از بررسی  مجدداً به شورای نگهبان ارجاع می شود اما در نهایت تصمیم این موضوع با هیئت 
رئیسه مجلس است.وی ادامه داد: با ارجاع این طرح اگر پروسه تایید از سوی نگهبان با تاخیر 

نباشد می توان امیدوار بود برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شود.

جوکار درباره ایرادات شــورای نگهبان در خصوص قانون انتخابات ریاست گفت: بیشتر 
ایرادات مربوط به حوزه وظایفی واعمال سیاست های باالدستی و ابالغی مقام معظم رهبری 
بوده است، همچنین معیارهای رجال مذهبی و سیاســی و ِصرف اینکه داوطلبان از میان 
استادان حوزه و دانشگاه باشند، از نظر شورا کافی نبود که این اصالحات در کمیسیون انجام 

شد.

 پرواز بمب افکن آمریکایی
 بر فراز خاورمیانه

بمب افکن های آمریکایی بر فراز خاورمیانه به پرواز 
درآمدند.به گزارش ایلنا به نقل از آسوشــیتدپرس، 
هواپیماهای بی-۵۲ آمریکایی روز گذشــته برفراز 
خاورمیانه و در مجاورت مرزهای ایران گشــت زنی 
کردند. جنگنده هایی از اسرائیل، عربستان سعودی و 

قطر نیز این دو بمب افکن آمریکایی را همراهی کردند.

درخواست بلینکن از اشرف غنی 
برای برگزاری نشستی با حضور 

ایران
وزیر خارجه آمریکا در نامــه ای به رئیس جمهور 
افغانســتان خواهان برگزاری نشستی با حضور ایران 
در مورد صلح افغانستان شد. بی بی سی، آنتونی بلینکن 
در نامه ای به اشرف غنی اعالم کرد: سازمان ملل متحد 
الزم است نشستی شامل وزرای  خارجه روسیه، چین، 
ایران و آمریکا  برگزار کند  تا درباره اتخاذ یک رویکرد 
واحد برای  صلح در افغانستان بحث و گفت وگو کنند.

وی هم چنین اعالم کرد خواستار آن شده که ترکیه 
میزبانی مذاکرات صلح افغانســتان را بر عهده  داشته 

باشد.

آژانس های ضد تروریسم هند مدعی 
شدند:

ایران در بمب گذاری علیه سفارت 
 اسرائیل در دهلی نو دست

 داشته است
رســانه هندی مدعی دســت داشــتن ایران در 

بمب گذاری علیه سفارت اسرائیل در دهلی نو شد.
به گــرش ایلنا بــه نقــل از هندوســتان تایمز، 
آژانس های ضد تروریســم هند مدعی دست داشتن 
ایران در بمب گذاری علیه سفارت اسرائیل در دهلی 
نو  در ماه ژانویه شــدند. کارشناسان مدعی شدند که 
ایران قصد حمله تروریستی داشته اما این واقعیت که 
بمب قدرت کمی داشته و هیچ گونه تلفات جانی ایجاد 
نکرده، احتماالً به دلیل عدم تمایل ایرانیان برای از بین 

بردن روابط با یک کشور دوست مانند هند بود.

نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی:

مسکو آماده همکاری با 
شرکت کنندگان در برجام برای 

احیای آن است
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی برای 
همکاری با شرکت کنندگان در توافق هسته ای سال 

۲۰۱۵ به منظور احیای این توافق اعالم آمادگی کرد.
به گــزارش ایلنا، »میخائیــل اولیانوف« نماینده 
روســیه در ســازمان های بین المللی برای همکاری 
با شرکت کنندگان در توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ 
به منظور احیای این توافق اعــالم آمادگی کرد.وی 
در توئیتی خطاب به دفتــر نمایندگی آمریکا در وین 
نوشــت: »شــرکای آمریکایی خوش آمدید، روسیه 
آماده همــکاری با همه شــرکت کنندگان در برجام 
برای احیای هرچه ســریع تر این توافق است«.دفتر 
نمایندگی آمریکا در ســازمان ملل پیــش از این در 
توئیتی اعالم کرده بود که این کشــور در هماهنگی 
نزدیک با شــرکا و متحدان خود آماده از ســرگیری 
تالش های دیپلماتیک ســازنده برای دســتیابی به 
بازگشــت متقابل به اجرای برجام که نتیجه کلیدی 

دیپلماسی چندجانبه به شمار می رود، است.

مشاور رئیس دیوان محاسبات در امور 
بانکی:

دیوان محاسبات برای کنترل 
تورم، دولت را مکلف به پرداخت 

بدهی ها کند
مشــاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: 
دیوان محاســبات برای جلوگیــری از تزریق پول پر 
قدرت و مهار تورم، دولت را بــه پرداخت بدهی های 
معوقه خود مکلف کند.به گزارش دیوان محاسبات، 
محمود بهمنی مشــاور کل رئیس دیوان محاسبات 
کشــور در امور بانکی گفت: دیوان محاســبات شأن 
منحصر بفــردی در کنتــرل و نظارت بــر عملکرد 
بودجه ای سازمان های دولتی و وابسته به دولت دارد 
و باید رصد، تحلیل، واکاوی خالءها و چالش های متاثر 
از قوانین پولی و بانکی مجلس را مدنظر قرار دهد.وی 
افزود: کارشناسان دیوان محاسبات در بررسی طرح 
مربوط به بانکــداری جمهوری اســالمی می توانند 
نقش موثری داشته باشند و باید جهت شفاف سازی، 
بررســی، نظارت و اعالم اشــکاالت در نظام بانکی و 
نظارت بهتر در کمیسیون های تخصصی شرکت کنند 
و آموزش هــای الزم را در مورد تصویب الیحه یا طرح 
عملیات بانکی در مجلس شورای اسالمی فراگیرند، 
همچنین با توجه به شرایط تحریمی و مالی و اقتصادی 
روز کشــور به نظارت کنندگان و مسئوالن ذی ربط 
آموزش های الزم داده شود تا در تدوین قوانین بودجه 

ای کشور ابهامی وجود نداشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی: 
سراوان در امنیت و آرامش است

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اســالمی تاکید کرد که در 
حال حاضر سراوان در امنیت و آرامش کامل است و 
تنها عده ای به تحریک رادیو و کانال های بیگانه جو 

روانی ایجاد کرده بودند.
حسن همتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هفته 
گذشته هیاتی از مجلس شورای اسالمی برای بررسی 
اتفاقات اخیر ســراوان به این شهرستان سفر کرد. 
در وهله  اول برای بررســی حوادث منطقه از تمامی 
مناطق مزبور بازدید شد که در این بازدید نمایندگانی 
از وزارتخانه هــای اطالعات و کشــور و فرماندهان 
نظامی نیــز حضــور داشــتند.وی توضیــح داد: 
دیدارهایی با مردم عشایر و مسئوالن منطقه برگزار 
شد و با برخی از آسیب دیدگان نیز از نزدیک صحبت 
شد سپس هیات پارلمانی به سراوان رفته و در آنجا نیز 
در جلسات شورای تامین شرکت کردیم. در سیستان 
نیز دو جلسه با مســئوالن اطالعات و سپاه تشکیل 
شد قرار است در تهران نیز نشست هایی برگزار شود 
که بعد از آن نتایج به دســت آمده در قالب گزارشی 
به کمیسیون امنیت ملی داده خواهد شد.این عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در پایان درباره شرایط فعلی سراوان 
گفت: در حال حاضر سراوان در امنیت و آرامش است 
که پیش از این هم امنیت حاکم بود تنها یک عده ای 
شاید به تحریک رادیو و کانال های بیگانه جو روانی 

ایجاد کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس: 
مردم از سفرهای نوروزی 

خودداری کنند
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد: اســتان های مسافرپذیر کشور 
شرایط شــکننده ای دارند و ســفرهای تفریحی به 
این استان ها می تواند شــرایط سختی را برای کادر 

درمانی کشور رقم بزند.
اســماعیل حســین زهی در گفت وگو با ایسنا، 
با تاکید بر ضــرورت توجه به رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و پرهیز از رفتن به سفرهای نوروزی، بیان 
کرد: با توجه به اینکه روز به روز تعداد شهرهای قرمز 
کشور از لحاظ درگیری با بیماری کرونا روبه افزایش 
است از مردم تقاضا داریم از انجام سفرهای تفریحی 
در ایام نوروز خودداری کنند. متاسفانه نوع جدید این 
ویروس که انگلیسی می باشــد وارد کشور شده و بر 
اساس گزارشات از ویروس ووهان چین نیز خطرناک 
تر است.وی در ادامه اظهار کرد: انتظار می رود مردم با 
جدیت بیشتری پروتکل ها و دستورالعمل های ستاد 
ملی مقابله با کرونا را دنبال کرده تا بتوانیم از شــیوع 
گسترده این ویروس در سطح کشور پیشگیری کنیم. 
از آنجا که هیچ درمان قطعی برای این بیماری تاکنون 
کشف نشده است تنها راه حفظ سالمتی و جان خود 
و جامعه پیشگیری از ابتال به این بیماری می باشد.

نماینده مردم خاش در مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: استان های شمالی و چنوبی کشور که در 
ایام نوروز مسافرپذیر نیز هستند، این روزها وضعیت 
شکننده ای داشــته و انجام ســفرهای تفریحی به 
این استان ها می تواند شــرایط سختی را برای کادر 
درمانی کشــور رقم بزند. امیدواریم توجه مردم به 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی همچنان 
ادامه داشته و مالحضه کادر درمانی کشور را نیز کنیم.

حسین زهی در پایان تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم 
از رفتن به سفرهای تفریحی و غیرضروری خودداری 
کرده و همچنان رعایت فاصلــه گذاری اجتماعی و 
پروتکل های ابالغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 

را با توجه بیشتری دنبال کنند.

امیری خبر داد:
الیحه الحاق موادی به قانون 
تاسیس دهیاری های خودکفا 

تقدیم مجلس شد
معــاون پارلمانــی رییس جمهــوری از تقدیم 
الیحه »اصــالح و الحاق موادی به قانون تاســیس 
دهیاری های خودکفا در روســتاهای کشور مصوب 

۱۳۷۷« به مجلس شورای اسالمی خبر داد.
حسینعلی امیری روز دوشــنبه در گفت و گو با 
خبرنگار سیاسی ایرنا در توضیح ضرورت این الیحه 
گفت: نظر به ضرورت تحقق اصول )۶(، )۷(، )۱۰۰( 
و )۱۰۶( قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و 
اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیــارات به نهادهای 
محلی و با توجه به نوپا بودن نهــاد دهیاری و نیاز به 
پشتوانه های قانونی مورد نیاز برای ایفای نقش موثر 
در توسعه روســتایی این الیحه تقدیم مجلس شده 
اســت. به گفته معاون پارلمانــی رییس جمهوری 
تعدد دستگاه ها و نهادهای مسئول در عرصه توسعه 
روستایی و عدم اصالح وظایف و اختیارات و قوانین 
مربوط علیرغم شکل گیری بیش از ۳۰ هزار دهیار در 
کشور و لزوم ایجاد اهرم های اجرایی و ابزارهای قانونی 
برای انجام برخی از وظایف دهیاری )از جمله نظارت 
بر ساخت و ساز، برخورد با تخلفات ساختمانی وصول 
عوارض و بهای خدمات(، از دیگر مــوارد مد نظر در 

ارائه این الیحه بوده است.

در پي ابالغ سند چشــم انداز بیست ساله که به 
حول و قوه الهي و توجهــات حضرت بقیه ااهلل ارواح 
نا فدا خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگي کشور 
را در جهت هدف هاي واالي جمهوري اســالمي 
نمایان و مشخص ســازد، اینک سیاستهاي کلي 
برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران بیست ساله 

است برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسي ابالغ میگردد.
مونا رمضانپــور/  انتظار میــرود چارچوب این 
سیاســتها و نقــاط مــورد تکیــه در آن بتواند به 
تدوین برنامه ا ي جامــع و عملیاتي براي دوره پنج 
سالهبیانجامد . بیگمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي 
و هیأت محترم دولــت و از آن پس مجلس محترم 
شوراي اســالمي میتوانند دراین باره نقش تعیین 

کننده خود را ایفا کنند.
 تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت مییابد که 
برخي از سیاســتهاي کلي مصرح در برنامه سوم از 
توجه کافي در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع 
محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاههاي 
تقنینــي و اجرایي میتوانند این کمبــود را به نحو 

شایسته اي در این برنامه برطرف کنند.
این نوشته ها برگرفته از چشم اندازی است که در 
زمان خاتمی بیان شد و بر این اساس اقتصاددانان 

اظهارداشتند که اگر این چشم انداز ادامه پیدا می 
کرد ایران قطب اقتصادی منطقه می شد اما د رحال 

حاضر درگیر با تحریم ها و یک اقتصاد سوخته.
اگر طبق برنامه 25 ساله حرکت می کردیم 

االن قطب اقتصادی منطقه بودیم
محمدصادق مشــایخ از مبارزین پیشکسوت 
قبل از انقالب درخصوص چشم انداز ۲۵ ساله زمان 
۷۵ به خبرنگار ما گفت: سال ۷۵ تا ۸۴ دوره ریاست 
جمهوری خاتمی به لطف خــدا تحول تاریخی در 
کشور رخ داد و تمام جهان با گفت و گوی تمدن ها 
آشنا شدند در ز آن زمان وقتی این چشم انداز مطرح 
شــد و اگر راه خاتمی ادامه پیدا می کرد ایارن می 
توانست یکی از قطبهای اقتصادی منطقه باشد اما 
وقتی در اقتصاد کشوری بمبی منفجر شود و فساد 
رخ دهد دیگر باید ترکش هــای بمب را هم تحمل 

کرد. 
وی در ادامه افزود: وقتی در ۸ ساله دوره ریاست 
جمهوری احمدی نژاد کارخانه هــا را یکی پس از 
دیگری تعطیل می کنند یا اینکــه صنایع را نابود 
کردیم و با به اوج رساندن بهره بانکی باعث شدیم تا 
دروازه قاچاق باز شود همه جای دنیا بهره بانکی را به 
دلیل اینکه ضد اقتصاد و ضد علم است برای صنعت 

استفاده نمی کنند تازه در ایران که بهره بانکی غیر 
شرعی و حرام هست در ژاپن صادرات به قدری رشد 
کرده است تازه سرزمینی زلزله خیز اما مملکت ما 
که از زمین و آسمان برایش پر نعمت است را با سود 
بانکی نابود کرده ایم.این کارشناس اقتصادی مثالی 
برای نابودی چشم انداز ۲۵ ســاله اظهارداشت: به 
طور مثال ما نیشکر هفت تپه را داشتیم با داشتن ۲۰ 
میلیارد دالر سرمایه که به راحتی در زمان احمدی 
نژاد نابودش کردیم برنامه ۲۵ ســال در دنیا چیزی 
نیســت که ژاپن برنامه ۱۰۰ ساله طراحی می کند 
و همه رییس هــای بعدش هم بایــد از آن تبعیت 
کنند اما در ایارن کودتای اقتصــادی که احمدی 
 نژاد انجــام داد برنامه ۲۵ ســاله را قــرن ها عقب 

انداخت.
وی در ادامه افزود: احمدی نژاد به جای اینکه به 
دانشمکندان بها دهد به ارازل بها میداد در ان زمان 
رفسنجانی گفت که دود نابودی اقتصادی را می بیند 
درحال حاضر ما در این دود داریم زندگی می کنیم 

وقتی قرارداد انرژی هسته ای را کاغذ پاره خواند باید 
فاتح اقتصاد را می خواندیم. دوره بعد احمدی نژاد 
اقتصاد سوخته اداره می کردند به نظر بنده روحانی 
توانسته که این اقتصاد ســوخته را خوب مدیریت 

کند. 
مدیریت نظامی اعالم امادگی برای جنگ 

را نوید می دهد
محمدصادق مشــایخ در پایــان درخصوص 
اینکه ریاست جمهوری اگر نظامی شود چه اتفاقی 
رخ خواهــد داد بیان کرد: مجلــس در حال حاضر 
نظامی است چه اتفاقی رخ داده که رییس جمهور 
هم نظامی شود شــما بهترین آدم الیق ترین فرد 
برای مدیریت که نظامی باشد را انتخاب کنید دید 
دنیا بر این است که ایران اماده جنگ است بنابراین 
نمی توانید با دنیا ارتباط برقــرار کنید دید مردم بر 
نظامی ها دید مدیریتی نیست ما نیاز به یک مدیر 
 صادق داریم نه مدیری که دید دنیــا را علیه ایران

 بدهد.

مصاحبه اقتصاد پویا با محمدصادق مشایخ از مبارزین 
پیشکسوت قبل از انقالب 

 رابطه تحریم ها 

و پایان چشم انداز 25 ساله

 

خبرخبر

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سال آینده سال 
غلبه بر ویروس کرونا اســت، گفت: از شــروع سال 
جدید واکسن خارجی به مرور وارد کشور شده و به 

بازار می آید.
به گــزارش ایلنــا، حســن روحانــی در آیین 
بهره بــرداری از طرح هــای وزارتخانه های تعاون 
و میراث فرهنگی گفــت: امروز بیــش از ۱۵ هزار 

میلیارد تومان طرح افتتاح شد که اشتغال ۱۳ هزار نفر را به همراه داشت و این برای ما مهم است.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم در این دولت، توسعه زنجیره فوالد بود، گفت: این زنجیره 
تقریباً در طول این ۸ سال دولت به حدود دو برابر کل ۴۰ سال می رســد.  مهم است که ۸ سال را با کل 
تاریخ کشور مقایسه می کنیم و کار بسیار بزرگی از کنسانتره گرفته تا گندله و بخش های مختلف و در 
نهایت شمش فوالد انجام شد و این زنجیره امروز باعث جلوگیری از خام فروشی شده است و ارزش این 
معادن و صنایع معدنی موجب شد ارزآوری بسیار خوبی در شرایط این سه سال تحریم و سختی داشته 

باشیم.
رییس جمهوری با مقایسه شــرایط تحریم با شرایط قحطی در گذشته، گفت: ســال ۱۴۰۰ از آن 
سال هایی اســت که خداوند رحمت خود را بر این مردم نازل می کند و می توانیم پرده های مختلفی که 
موجب آزار مردم شده است، را کنار بگذاریم و مردم هم در بیماری کرونا و هم در زمینه جنگ اقتصادی 

موفقیت های بزرگی به دست خواهند آورد.
روحانی با اشــاره به بهره برداری از طرح مهم گندله ســازی در یزد گفت: این طرح جزو مدرن ترین 
طرح های گندله سازی با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان اســت که در این چند سال به اتمام و بهره برداری 

رسیده است و امروز شاهد افتتاح آن بودیم.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در زمینه بهزیســتی هم کار خوبی بــا کمک و همت مردم و 
داوطلبان انجام شده است، گفت: امروز ۲۴۰۰ مرکز  رونمایی شــد و در این مراکز حدود ۵ میلیون نفر 
خدمات دریافت کرده و تحت پوشــش قرار می گیرند. اینکه در یک روز می توانیم ۲۴۰۰ مرکز مثبت 
زندگی را افتتاح کنیم کار بسیار بزرگ اجتماعی است و باید به همه خانواده هایی که در توانمندسازی و 

آگاه سازی به کمک نیاز دارند، کمک کرده تا رنج مردم کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: هم واکسن خارجی اضافه می شــود و به اندازه کافی وارد می شود و هم واکسن داخلی 
به بازار می آید و این مجموعه ســال آینده را متحول می کند. عالوه بر این یــک عده مردمی که مبتال 
شده و عبور کردند به طور طبیعی واکسینه شدند، عده ای هم که مبتال نشدند با این واکسن، واکسینه 

می شوند.
رییس جمهوری بیان کرد: ما در مجموع می توانیم این زنجیره را قطع کنیم و این اپیدمی پایان یابد 
و مردم ما در سال ۱۴۰۰ بتوانند روزهای راحت تری را در زندگی داشته باشند. دولت همه تالش خود را 

به کار می گیرد و بخش گردشگری ما سال آینده روزهای بهتری نسبت به سال ۹۹ خواهد داشت.

ســخنگوی وزارت امور خارجه دربــاره دخالت و 
مواضع افــراد مختلف در سیاســت خارجــی، گفت: 
سیاست خارجی باید در مســیر حرفه ای خود حرکت 
کند و سیاســت خارجی موضوع بده بســتان احزاب و 

جریان های سیاسی و مجادالت کف خیابانی نیست.  
به گزارش ایرنا، »ســعید خطیب زاده« در نشست 
هفتگی خود با اصحاب رسانه درخصوص پیشنهاد وزیر 

امور خارجه آمریکا در مورد سازوکاری چندجانبه با حضور ایران در مذاکرات صلح افغانستان تصریح کرد: هیچ 
تماس مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا در خصوص مسائل برجامی و غیربرجامی نداشته و نداریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: هنوز دعوتنامه ای برای برگزاری نشستی در سازمان ملل از سوی 
آن نداشته ایم و هر وقت دعوت نامه رسید، آن را بررسی می کنیم.  

خطیب زاده ادامه داد: نگاه ما به افغانستان و دوستان مبتنی بر دوستی است. افغانستان برای ما مهم است و 
برگ مذاکراتی ما با هیچ کسی نیست.

وی درباره توییت وزیر امور خارجه دربــاره طرح ایران در مورد برجام خاطرنشــان کرد: ما گفت وگوهای 
نزدیکی با طرف های باقیمانده در برجام داریم. برخی نکات در ایران در حال بررســی و تکمیل است و توییت 

ظریف در همین اساس بود. وقتی این موضوع به نتیجه رسید، جزییات آن بیان می شود.  
این دیپلمات کشورمان درباره پول های بلوکه شده ایران در عراق هم گفت: دولت عراق سعی کرده پول های 
بلوکه شــده ایران را بپردازد با این حال تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا مانع این امر بوده است. برای 
پرداخت این دیون از چند ماه قبل رایزنی شده بود و برخی عملیاتی شده است و در مسیر و کانال خود در حال 

جلو رفتن است. پیشرفت های خوبی هم داشته است
خطیب زاده درباره رایزنی های رییس جمهوری و نخســت وزیر عراق هم بیــان کرد: مباحث مختلفی در 
رایزنی سران ایران و عراق مطرح شــد. یکی از آنها ضرورت خروج نیروهای خارجی براساس مصوبه پارلمان 
عراق اســت که اختصاص به یک کشور خارجی ندارد. خود رهبران و مســئوالن عراقی بهتر می دانند چگونه 
قانون عراق را اجرا کنند.وی درباره طرح گام به گام برای بازگشت به برجام یادآور شد: ایران طرح گام به گام را 
هیچ وقت نه دریافت کرده و نه آن را مبتنی بر خط مشی خود می داند. مسیر خود را طی می کند ولی میان ایران 

و آمریکا گفت وگویی نیست زیرا برجام مسیر بازگشت آمریکا را روشن کرده است.  
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره وضعیت بحران در یمن عنوان کرد: ما نگران بحران تراژیک یمن 
هســتیم. چند میلیون یمنی در نیاز مطلق به آب آشامیدنی و مواد غذایی هســتند. در ۶ سال گذشته ایران 
همواره بر آتش بس، دسترسی های آزاد دوستانه و برداشته شدن محاصره تاکید کرده است. هرچه عربستان 
زودتر از این جنگ دست بکشد، به نفع خودش و منطقه است. مسیر حل بحران جز گفت وگو و راه حل سیاسی 
نیست.  خبرنگاری پرسید که آیا آزاد شدن سه میلیارد دالر از پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، عراق و 
عمان را تایید می کنید که خطیب زاده پاسخ داد: هنوز اقدام عملی از منابع ایران در کره جنوبی شاهد نبودیم و 

منتظر اقدام کره هستیم.  

رئیس جمهور:
سال آینده سال غلبه بر ویروس کرونا است

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
سیاست خارجی موضوع »بده بستان« احزاب و جریان های سیاسی نیست

مازیار گیالنی نژاد بر ضرورت تعیین دستمزد براساس هزینه های 
زندگی تاکید کرد و گفت: نمایندگان کارگری نباید عقب بکشــند و 

راحت رضایت دهند.
به گزارش ایلنا، دومین جلســه رسمی شــورایعالی کار با موضوع 
مزد ۱۴۰۰ برگزار  شــد؛ پیش از آن در جلسه رسمی کمیته دستمزد، 
ســبد معیشــت خانوارهای کارگری، ۶ میلیون و ۸۹۵ هــزار تومان 
نرخگذاری شــد. مازیار گیالنی نژاد )فعال کارگری( در ارتباط با این 
مذاکرات با تاکید بر لزوم ایســتادگی نماینــدگان کارگری بر قانون 
و الزامات قانونی می گوید: ســبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی، بسیار 

تقلیل یافته و حداقلی ســت و با هزینه های واقعــی زندگی حتی در 
دورافتاده ترین شــهرهای کشــور، فاصله بســیار دارد. محاســبات 
مستقل نشــان می دهد که نرخ حداقلی سبد معاش بیش از ۸ میلیون 
تومان اســت اما نمایندگان کارگری کمیته دستمزد با هدف رسیدن 
به اجماع، چنین نرخی را قبول کرده اند تا بــه هرحال، ابزاری مدون و 
سازمان یافته برای چانه زنی در جلسات شورایعالی کار داشته باشند.

وی ادامه می دهد: حاال که سبد معاش بســیار، تقلیل یافته و حداقلی 
نرخگذاری شده اســت، حتماً باید در تعیین دستمزد مبنا قرار بگیرد؛ 
کارگران انتظــار دارند حداقل مزد، کمتر از ایــن رقم حداقلی تعیین 

نشود؛ کارگران در کمیته دستمزد بسیار به طرف های مقابل تخفیف 
داده اند؛ هیچ فروشــنده ای حدود دو میلیون تومان در نرخ اجناسش 
تخفیف نمی دهد! حاال که اینهمه تخفیف داده ایم، توقع داریم دستمزد 
براساس همین سبد تقلیل یافته تعیین شود.به گفته وی، نمایندگان 
کارگری نباید مزد کمتر از ۶ میلیون تومــان را بپذیرند و امضا کنند؛ 
قانون همه چیز را روشن کرده است و دولتی ها و کارفرمایان نمی توانند 
تا ابــد از قانون فــرار کنند؛ ضمن اینکــه کارگران حق دارنــد از این 
قانون گریزی ها به مراجع قضایی شکایت کنند. هم اکنون نیز پرونده 

شکایت از مزد ۹۹ همچنان در دیوان عدالت مفتوح است.

رییس مجلس صویب مالیــات پلکانی یکــی از ارکان اصالح نظام 
مالیاتی برای کاهش تبعیض ها دانســت و گفت: تالش برای بازتوزیع 
منابع کشــور به نفــع محروم ترین افــراد جامعه و تقویت معیشــتی 
کارمندان و کارگران و زحمت کشان از مهم ترین گام های مجلس برای 

رفع تبعیض هاست. 
به گــزارش ایلنا، محمدباقــر قالیباف در صفحه شــخصی خود در 

اینستاگرام نوشــت: »تصویب مالیات پلکانی یکی از ارکان اصالح نظام 
مالیاتی برای کاهش تبعیض هاســت؛ با مصوبه جدید مجلس، مدیران 
پردرآمد بیش از یک ســوم حقوق خــود را مالیــات می دهند و عموم 

کارگران با دستمزدهای حداقلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. 
کسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری دهد و در فرایند 
عادالنه کردن نظام توزیع در اقتصاد کشــور ســهم ایفــا کند. تعریف 

پایه های مالیاتی جدید و اخذ مالیات بیشتر از کسانی که درآمد بیشتری 
دارند، لغو معافیت های مالیاتی متعدد بسیاری افراد و موسسات پردرآمد 
که معافیت مالیاتــی آنها هیچ توجیهی نــدارد و همچنین تالش برای 
بازتوزیع منابع کشور به نفع محروم ترین افراد جامعه و تقویت معیشتی 
کارمندان و کارگران و زحمت کشان از مهم ترین گام های مجلس برای 

رفع تبعیض هاست. «

فعال کارگری:
مزد را براساس نرخ دالر افزایش دهند

رییس مجلس:
کارگران با دستمزدهای حداقلی از مالیات معاف می شوند
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اقتصاد
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

معاون وزیر راه  و شهرسازی:
پروژه مسکن ملی برای دولت 

بعد بار مالی ندارد
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: مسکن 
ملی برای دولت بعد بار مالی نخواهد داشــت 
 و تنها تعهــد دولتی این پــروژه، تامین زمین 

است.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایلنا در 
پاســخ به این ســوال که گفته می شود دولت 
منتقد به مسکن مهر خود اتمام پروژه مسکن 
ملی را به دولــت بعد واگذار می کنــد، اظهار 
داشــت: طرح ملی اقدام ملی مسکن بار مالی 
ندارد و تا به امروز وام یارانه دار نداشــته است 
و تنها تعهد داده شــده بــه متقاضیان فقط در 
بخش زمین بوده و ســایر موضوعات این طرح 
براســاس برنامــه ریزی هایی که شــده غالبا 
در دل خود طرح اســت و غالبا بار مالی ایجاد 

نمی کنند.
وی با بیان اینکه هم مســکن مهر و مسکن 
ملی و ســایر پروژه های مســکنی برای اقشار 
کم درآمد یک قانون مادر داشــتند، گفت: در 
طرح های مسکن حمایتی از ابتدای انقالب تا 
به امروز دولت در ساخت و ســاز وارد نشده و 
فقط وارد بخش تامین زمین می شود یا ساخت 
و ساز در این بخش یا  شــخصی سازی شده یا 
اغلب ساخت و ســاز در قالب گروهی و تعاونی 
ساز است و سازندگان ذی صالح وارد ساخت و 

ساز می شوند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه 
در پروژه های حمایتی پروســه ساخت اساسا 
ارتباطــی با دولت نــدارد، ادامــه داد: در این 
پروژه ها هر چــه متقاضیــان آورده خود را به 
موقع واریز کنند و طرفین بــه مفاد قراردادی 
که منعقد می کنند متعهد باشند پروژه زودتر 

به سرانجام می رسد.
محمودزاده ادامه داد: یکی از دیگر تفاوت ها 
این است که در مســکن ملی وام هایی که داده 
می شود یارانه ای نیســت چراکه درآمدهای 
ملی و شرایط اقتصادی ایجاب نمی کند که وام 
یارانه دار داده شــود گرچه تالش می شود که 
قیمت تمام شــده به حداقل ممکن برساند تا  
شــرایط بهتری برای متقاضیان واجد شرایط 

محیا باشد.

هشدار به مشتریان؛
واگذاری حواله های ثبت نامی 

خودروها غیرقانونی است
در پی انتشار برخی آگهی های خرید و فروش 
حواله های ثبت نامی در ســایت های اینترنتی و 
شبکه های اجتماعی، خودروسازان بر ممنوعیت 

این اقدام تاکیدکردند.
برخــی از برگزیــدگان قرعه کشــی های 
طرح هــای فروش خودروســازان، اقــدام به 
فروش امتیاز خرید خودروی خود به اشخاص 
دیگر می کنند، در حالی که این شرکت نسبت 
به عواقب ایــن اقدام هشــدار داده و آن را غیر 
قانونی اعالم کرده  اســت. این اقــدام از طریق 
اعطای وکالت بالعزل، تحویل چک  و غیره، به 

صورت غیرقانونی انجام می شود.
پیش از این، نیروی انتظامی نیز بر اســاس 
مصوبه هــای کمیته خودرو، خریــد و فروش 
حواله های خــودرو را تا یک ســال غیرقانونی 
اعالم کــرده و بــر همیــن اســاس برخی از 
سایت های خرید و فروش محصوالت، پذیرش 
آگهی خرید و فروش حوالــه خودرو را ممنوع 

کرده اند.  
به گزارش ایران خودرو، بر اساس گزارش ها 
و اخبار منتشــر شــده در ســایت های خرید 
و فروش خودرو و برخــالف ضوابط و مقررات 
منــدرج در مقــررات، برخی افراد نســبت به 
واگذاری حواله ثبت نامی خــودرو به صورت 

غیرقانونی اقدام می کنند.
در این اطالعیه عنوان شده، هرگونه خرید 
و فروش حواله خودرو یا نقــل و انتقال امتیاز 
منتخبان قرعه کشــی ها تــا پیــش از پایان 
مدت زمان ترهین خــودرو، ممنــوع بوده و 
هرگونــه عواقب ســوء ناشــی از آن معطوف 
بــه طرفین معامله اســت و ایران خــودرو در 
 این خصــوص هیچ گونه مســوولیتی نخواهد 

داشت.
در ایــن اطالعیه آمــده اســت: پیگیری 
عواقب ناشــی از آن نیز تنهــا از طریق مراجع 
 قانونــی و ذی صــالح امکان پذیــر خواهــد

 بود.
 این اطالعیه افزوده، شرکت ایران خودرو در 
بخش نامه های اعالمــی بر ممنوعیت فروش و 
نقل و انتقال خودرو )حتی به صورت وکالتی( 
یا واگذاری امتیاز منتخبان قرعه کشی تا پایان 
زمان ترهین یک ســاله تاکید کــرده و همه 
شــرایط و محدودیت های اعالمی، در سایت 
esale. رسمی شرکت ایران خودرو به آدرس

ikco.ir قابل مشــاهده برای عموم مشتریان 

این خودروساز است.  

وزیر ارتباطات اعالم کرد:
افزایش ۳۰ برابری کیفیت 
۵G اینترنت با استفاده از

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: یکی از 
راهکارهای برون رفت از مشکالت مربوط به انحصار 
مخابرات ایران و مشکالت اینترنت خانگی، رفتن به 
سمت تکنولوژی ۵G-FWA است، یعنی استفاده 
از نسل پنجم اینترنت )۵G( برای اینترنت خانگی 
که می تواند حتی کیفیت اینترنت را تا ۳۰ برابر باال 

ببرد.
به گزارش ایرنا، »محمدجواد آذری جهرمی« 
 ۵G در مراســم بهره برداری از نخســتین سایت
شــرکت مبین نت برای ارائه ســرویس تجاری به 
مشتریان سازمان، افزود: حرکت در مسیر خدمت 
رسانی به مردم را به این مجموعه تبریک می گویم. 
وزارت ارتباطات به عنوان ناظر بایــد به نیاز بازار و 
مردم توجه کنند و متناسب با آن خدمات را توسعه 
دهد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: مردم 
امروز در کوچه، خیابان، شهر و روستا مطالبه پهنای 
باند دارند. چرا که زندگی روزمره شــان به فضای 

مجازی و پهنای باند وابسته شده است.
آذری جهرمی اضافه کرد: بخشی از این پهنای 
باند توسط شرکت های اینترنت خانگی و بخشی 
نیز توسط اینترنت همراه تامین می شود. البته به 
دلیل اشــتباهات واگذاری مخابرات در چند سال 
اخیر و انحصاری که در این زمینه ایجاد شده است، 
در زمینه اینترنت ثابت مشکالتی داریم. انحصار، 
مشــکالت زیادی ایجاد می کند همانطور که اگر 
همراه اول تنها بود، پیشــرفتی نمی کرد زمانی که 

ایرانسل و رایتل آمدند همراه اول پیشرفت کرد.
ـــــــــــــــــــ

فروش مرغ قطعه بندی ممنوع
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( استان تهران اعالم کرد که قطعه 
بندی مرغ توسط واحدهای خرده فروشی تخلف 
است.ســعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، از 
کشف تخلف یک غرفه از ســوی بازرسان مستقر 
در میدان تره بار بهمن خبــر داد و گفت: یک غرفه 
متخلف که در حال قطعه بنــدی مرغ های دولتی 
بود شناسایی و ۴.۵ تن مرغ موجود در این واحد با 
قیمت مصوب عرضه شد.وی با بیان اینکه براساس 
مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان تهران عرضه 
مرغ قطعه بندی توسط واحدهای صنفی تا اطالع 
ثانویه ممنوع است، تصریح کرد: بازرسان سازمان 
صمت با واحدهای متخلف برخــورد و آن ها را به 
مراجع قضایی معرفی خواهند کرد.معاون بازرسی 
و نظارت ســازمان در ادامه با تاکید بر اینکه عرضه 
مرغ گرم بــا قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان توســط 
واحدهای خرده فروشی الزامی است، گفت: با توجه 
به افزایش تولید و تمهیدات صورت گرفته عرضه 
مرغ در حال افزایش اســت.  هموطنان می توانند 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفی مانند 
گران فروشــی و احتکار مراتب را به ســامانه ۱۲۴ 

گزارش کنند.

شــعار رفاه مردم با ورود به بهارستان به تدریج توسط 
نمایندگان فراموش شــد تا جایی کــه در آخرین اقدام، 

مجلس انقالبی مجوز افزایش قیمت ها را کلید زده است.
مجلس شورای اسالمی در بررسی بودجه سال آینده 
در نهایت رأی به افزایش تعرفه اینترنــت داد. با اینکه در 
متن مصوبه های مجلس، تأکید شــده بود که اپراتورها 
مجاز به افزایــش تعرفه اینترنت نیســتند، اما آنچه که 
مجلس در فرآیند تصویب بودجه به آن رأی داده، حذف 
این بخش بوده که در عمل فضا را برای افزایش قیمت ها 
فراهم کرده است.داستان تعرفه اینترنت به چند ماه پیش 
و زمانی باز می گردد که کمیسیون تلفیق در حالی بررسی 

کلیات بودجه بود.
چند پرسش

یکی از مصوبه های کمیســیون تلفیق در آن زمان، 
مربوط بــه افزایش حق الســهم دولــت از اپراتورهای 
ارائه دهنده خدمات مخابراتی بود. پرسش اول این است 
که چرا دولت چنین ســهمی دارد؟ یکی از اجزای درآمد 
دولت، درآمدهای ناشی از حق مالکیت است بر این اساس 
یکی از ردیف هــای درآمدی دولــت در بودجه، مربوط 
به درآمدهــای حاصل از حق مالکیــت دولت در بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات، حق امتیاز شبکه و جریمه 
عدم انجام تعهدات اســت که ســاالنه، ارقامی برای آن 
پیش بینی  می شود.پرسش بعدی این است که درآمدی 
که دولت از سهم خود از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات 
مخابراتی کســب می کند به چه مواردی اختصاص داده 

می شود؟این همان بخشی است که دولت و کارشناسان 
حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعــات را در یک طرف و 

نمایندگان مجلس را در طرف دیگر قرار داده است.
کش و قوس های اینترنتی مجلس

مصوبه مربوط به تســهم دولت از اپراتورها از آنجایی 
اهمیت پیدا می کند که بر تعرفه اینترنت تأثیرگذار است. 
روز سه شنبه پنجم اسفند به دنبال تصویب این مصوبه، 
اظهارنظرهای کارشناســی درباره تأثیر آن بر تعرفه در 
سطح گسترده ای منتشر شد. در واقع انتظار نمی رفت در 
شرایطی که بسیاری از خدمات دولت، الکترونیکی شده، 
بسیاری از کسب وکارها به بســتر اینترنت کوچ کرده اند 

و آموزش مجازی به جزء جدایی ناپذیر نظام آموزشــی 
تبدیل شده، مجلس به افزایش تعرفه اینترنت رأی دهد و 
به سرعت گیر خدمات دولت الکترونیکی، سدی در مقابل 
توسعه کسب وکارها و مانعی برای عدالت آموزشی تبدیل 
شود.پس از این انتقادها بود که در ساعات پایانی فعالیت 
مجلس در همان روز، اصالحیه ای به این بند اضافه شد؛ 
»اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجــازه افزایش تعرفه 
اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.« اما همان طور 
که وزیر ارتباطات یک روز بعد در حاشــیه جلسه هیات 
دولت اشاره کرد، نمی توان مالیات یک بنگاه اقتصادی را 
افزایش داد و انتظار افزایش قیمت خدمات ارائه  شــده را 

نداشــت.محمدجواد آذری جهرمی در این رابطه گفت: 
»پرسشــی که پیش می آید این است که چطور می شود 
به بنگاه اقتصادی گفت مالیــات را ۱۰ درصد باال ببر، اما 
به تعرفه دست نزن؟! ما آن قدر ریاضی مان خوب نیست 
که بدانیم چطور می شود مالیات باال برود و قیمت تکان 
نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، اینکه بنگاه تعطیل 
شود.«عالوه بر این، مســاله قیمت اینترنت شبکه شاد 
و بستر آموزش مجازی دانش آموزان نیز به یکی دیگر از 
چالش هایی تبدیل شد که با این مصوبه به وجود آمد.به 
گفته سید حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش 
و مسئول شبکه شاد، آموزش رایگان یکی از اصول قانون 
اساسی است. بنابراین تعرفه اینترنت شاد نیز باید رایگان 
بماند. بنابراین مجلس نه تنها نبایــد وارد بازی قیمتی با 
تعرفه اینترنت شود، بلکه انتظار می رود با تصویب قوانینی، 
دولت را مکلف به اختصاص بودجــه برای تهیه موبایل و 
تبلت مورد نیاز دانش آموزان وگسترش زیرساخت های 
ارتباطی کند.این اقدام مجلس، با هشــدار معاون وزیر 
ارتباطات نیز همراه شد. حسین فالح جوشقانی رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش 
به این اقدام مجلس در توئیتی نوشــت: مشکل توقف در 
توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات 
ایران ســیم مســی و داکت های زیرزمینی است که در 
خصوصی سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است. آن را 
رفع کنید! مسئولیت توسعه منظومه های ماهواره ای هم 

با سازمان فضایی است،  نه مخابرات.

تناقض رفتار مجلسی ها در مصوبات تایید شده 

 از سر دادن شعار رفاه تا گران کردن اینترنت

  

خبرخبر

وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد: تا کنون به هیچ وجه پروتکل  بهداشتی را 
در زمینه مقابله با ویروس کرونا نقض نکرده ایم و با هر کسی که در حوزه حمل 
و نقل تخلفی در این زمینه کرده است به صورت جدی برخورد کرده ایم.طی 
هفته های گذشته بعضا مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
درباره جدی گرفته نشدن برخی پروتکل های بهداشتی توسط برخی بخش ها 

و دســتگاه ها انتقادهایی را مطرح کرده اند و در این زمینه سعید نمکی، وزیر 
بهداشت نیز هشدارهای تکان دهنده و انتقادات صریحی را مطرح کرد.محمد 
اسالمی -  وزیر راه و شهرسازی- در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه آیا از روند 
اجرای پروتکل های بهداشتی در حوزه حمل و نقل رضایت دارید یا خیر و آیا در 
طول ماه های گذشته پروتکلی در زمینه الزامات بهداشتی یا محدودیت های 

سفر و تردد نقض شده است؟ اظهار کرد: تا کنون همه الزاماتی که برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حوزه حمل و نقل تصویب و ابالغ شده است، در همه 
پایانه ها و دیگر بخش های مرتبط با این حوزه در دستور کار قرار گرفته و به همه 
شرکت های حمل و نقل و ارائه دهنده خدمات در این حوزه نیز تاکید کرده ایم 

که همه نکات را باید جدی بگیرند.

وزیر راه و شهرسازی: با متخلفین بهداشتی برخورد می شود 

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر لزوم کار ریشه ای در زمینه مبارزه 
با فساد، گفت: فردی فســاد کرده و پول بیت المال را خورده و غارت کرده 
است باید با آن به شدت برخورد شــود تا این ننگ فساد از دامن جمهوری 
اسالمی پاک شود.به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در مراسم هفته منابع 
طبیعی و آبخیزداری و رونمایی از سامانه مدیریت جامع اراضی کشور که 
در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد، افزود: عده ای که پای 
مبارزه با فساد هستند در زندگی شخصی و کاری شان اهل مبارزه با فساد 

بودن را نشان می دهند.وی در ادامه گفت: آنهایی که به دنبال مبارزه با فساد هستند یک نوع از آن همین کارهایی است 
که قوه قضاییه انجام می دهد. وقتی مشخص می شود که فردی فساد کرده و پولی از بیت المال گرفته، خورده و غارت 
کرده است باید با آن به شدت برخورد شود تا این ننگ فساد از دامن جمهوری اسالمی پاک شود که در اینجا از اقدامات 
آقای رییسی در این زمینه تشکر می کنم. معاون اول رییس جمهوری بر لزوم کار ریشه ای در این زمینه تاکید کرد و 
گفت: اخیرا در جلسه پیشگیری از فساد که در قوه قضاییه برگزار شد، گفتم رهبر معظم انقالب در سال ۱۳۸۰ فرمان 
مبارزه با فساد را به سران سه قوه صادر کرد که جزو فرمان های خیلی مهم است. ایشان فرمودند حتی زیر مجموعه های 
دفتر رهبری هم در این مبارزه مستثنی نیستند و هرجا موردی دیدید با آن برخورد کنید.وی ادامه داد: در آن جا گفتم 
آیا از سال ۸۰  تا االن فساد کم شده است. پس مشخص است که یک جای کار گیر دارد. اشکالی در روش کار هست یا 
در مبارزه صادق و واقعی نیستیم یا بد مبارزه می کنیم با وجود اینکه در مبارزه با فساد زحمت کشیده می شود اما در 
عین حال فساد توسعه پیدا کرده است بنابراین نیازمند آسیب شناسی دقیق است.وی با تاکید بر اینکه بیشترین فساد 
در حوزه پول و زمین صورت گرفته، گفت: االن هم می گویم پول و زمین دو کانون اصلی سوء استفاده و فساد هستند 
که خوشبختانه بیشترین سامانه ها در حوزه پول ایجاد شده است. تقریبا امروز در حوزه پول و بانک و مسایلی مربوط 
به آنها در دولت الکترونیک از همه دستگاه ها جلوتر هستند و سامانه هایشان تشکیل شده است. امروز از کسی که به 
بانک مراجعه می کند و درخواست ارز می کند تا مراحلی که ارز آن داده می شود و جنس وارد کردن آن توسط سیستم 

رصد می شود و امروز با افتخار می توانیم بگوییم که همه چیز در منظر مردم است.  

معاون اول رییس جمهور:
 در مبارزه با فساد باید کار ریشه ای انجام شود

رییــس اتحادیه سراســری باغــداران ایــران گفــت: دالالن و 
واسطه گران، میوه را در فصل برداشت محصول، زیر قیمت می خرند 
و با نگهــداری در انبارها بــا قیمت های باال عرضــه می کنند و بدین 
ترتیب حاصل زحمت یکساله کشاورزان را به جیب می زنند.»کمال 
یدالهی« در گفت و گو با ایرنا درخصوص فرمایشات اخیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی مبنی بر گرانی میوه و سود باالی دالالن در بازار، افزود: 
مشــکالت زیادی از جمله حضور دالالن و واســطه ها و چند دست 

چرخیدن میوه موجب تفاوت قیمت چشمگیر تولید تا مصرف می شود.رییس اتحادیه باغداران ایران با تاکید 
براینکه تولید میوه در کشور به اندازه کافی است، اظهارداشت: امسال بیش از چهار میلیون تن سیب درختی 
و بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزارتن مرکبات در کشور تولید شده است که نزدیک دو میلیون تن آن مربوط به 

استان مازندران می شود.
وی تصریح کرد: در واقع با توجه به میزان تولید نسبت به سرانه مصرف کشور، مازاد داریم که حتی به دلیل 
شرایط کرونایی، صادراتی هم صورت نگرفته که بخشــی از این محصول از کشور خارج شود و براساس اعالم 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت اکنون سردخانه های آذربایجان غربی حداقل ۵۰۰ 
هزارتن مجزا از سردخانه های دیگر اســتان ها از جمله تهران،  فارس،  خراسان و اصفهان محصول دارند که 

آماده عرضه است.
یدالهی با بیان اینکه سیســتم عرضه میوه باید اصالح شــود گفت: بارها اتحادیه باغــداران برای اینکه 
فروشندگان میوه را با سود معقولی بتوانند بفروشند، درخواســت اصالح و تغییر سیستم عرضه و نحوه حق 

العمل کاری را به وزارتخانه های متبوع ارایه داده است اما هیچ اصالحی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه باغداران و تولیدکنندگان به سود معقول قانع هستند، اضافه کرد: امسال هزینه های تولید 
افزایش داشــت به طوری که باغدار عالوه بر افزایش کرایه حمل و نقل، سبدی که باغدار چهار هزارتومان می 

خرید امسال به ۱۲ هزارتومان رسید یعنی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.
رییس اتحادیه باغداران ایران افزود: با وجود افزایش هزینه های تولید، در نهایت باغدار هر کیلوگرم سیب 
درختی و حتی پرتقال را در زمان برداشت محصول به طور میانگین بین سه تا ۴ هزارتومان به فروش رسانده 
است در حالی که امروز در بازار، قیمت هر کیلوگرم ســیب درختی به ۲۴ هزارتومان و پرتقال ۲۰ هزارتومان 
رسیده و باغداران کشور سودی از این افزایش قیمت نمی برند.وی اضافه کرد: دالالن و واسطه گران، میوه را در 
فصل برداشت محصول زیر قیمت می خرند و با نگهداری در انبارها با قیمت های باال عرضه می کنند که سود 
کالنی به حیب می زنند.رییس اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اینکه ساماندهی واسطه ها و دالالن ضرورت 
دارد، اظهارداشت: با توجه به نیاز بازار، حضور واسطه ها الزم است اما واسطه گری باید با سود معقول و منطقی 
باشــد در حالی که اکنون یک میوه چند دست می چرخد تا به دســت مصرف کننده برسد همین امر باعث 

افزایش قیمت بیش از سه تا ۵ برابری یک محصول می شود.
یدالهی ورود تنظیم بازار برای قیمت گذاری ســیب درختی و پرتقال شب عید را مشکلی دیگر دانست و 
گفت: قیمت گذاری تنظیم بازار برای میوه شب عید نه تنها منافع مصرف کننده بلکه منافع تولید کننده را نیز 
تامین نمی کند زیرا قیمت گذاری در دی و بهمن ماه هر سال انجام می شود که میوه از دست باغدار خارج شده و 

در دست دالالن قرار دارد.

رییس اتحادیه باغداران:
دالالن میوه، حاصل زحمت یکساله کشاورزان را به جیب می زنند

عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: چند تحقیق دانشگاهی نشان 
می دهند نقش فعالیت زنان در حوزه اقتصادی حتی زیر ۵ درصد است.

نسیم توکل در گفت وگو با ایلنا، در مورد ســهم زنان از اقتصاد کشور 
اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشــکالتی که دغدغه جامعه زنانی که 
فعال اقتصادی هستند این است که متاسفانه هنوز مرجعی متولی این 
نشــده که اگر موضوع فعالیت اقتصادی یا ســهم زنان در توسعه پایدار 
اقتصادی مطرح می شود، متولی بپذیرد که آمار و ارقام درستی را با توجه 

به شاخص های درست اعالم کند. معاونت زنان و خانواده وجود دارد اما بخش اقتصادی در آن بسیار کمرنگ است و 
بیشتر برنامه های حمایتی است که برای توسعه کارآفرینی یا پرداخت به مشکالت زنان است.

وی افزود: اتاق  های بازرگانی و نهادهای مشابه مانند نهادهای صنفی ممکن است آمارهایی را منتشر کنند که 
برای مثال در این ســال فالن تعداد زن کارت بازرگانی گرفته اند اما من به ضرس قاطع می گویم که داشتن کارت 
بازرگانی به معنای فعال اقتصادی بودن نیست. ممکن است فقط عضو هیئت مدیره شرکت باشند اما شاخص هایی 
که ممکن است فعال اقتصادی تلقی شوند را ندارند.توکل خاطرنشان کرد: معاونت علمی آماری از زنان در حوزه 
دانش بنیان را معرفی می کند، اما همچنان به معنای فعالیت و نقش آفرینی اقتصادی آنها نیست. وزارت ارتباطات 
هم آمار باالیی را منتشــر می کند ولی وقتی ســراغ این زنان می رویم می بینم فقط عضو هیئت مدیره نهادهای 
خصوصی اقتصادی هستند یا اینکه همسران دولتی آنها به نام این زنان مجوز گرفته اند. شهرک های صنعتی آمار 
قابل توجهی از زنان فعال اقتصادی می دهند ولی وقتی با این زنان تماس می گیریم می بینیم در منزل نشسته اند اما 
اسما عضو یک سهامی عام یا سهامی خاص هستند. بنابراین بزرگترین مشکل در فعالین اقتصادی زن این است که 

هیچ متولی نیست که آمار قابل اتکایی در این مورد منتشر کند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: چند تحقیق دانشگاهی نشان می دهند نقش فعالیت زنان در حوزه 
اقتصادی حتی زیر ۵ درصد است. به این میزان نقش زنان در اقتصاد کوچک است.۵۰ درصد از جمعیت جامعه زنان 

هستند اما سهم آنها از اقتصاد ۵ درصد است.

عضو اتاق بازرگانی تهران:
تبعیض ها در بخش دولتی پررنگ است

مهندس محمد هاشم پور کارشناس ارشــد مدیریت اجرایی و فعال حوزه 
صنعت داروی کشور که معاونت فروش شرکت دارویی سینا پخش صبا را بر 

عهده دارد درباره کیفیت تولید دارو یادداشتی نوشت.  
این فعال حوزه دارویی کشور در یادداشــت خود نوشته است:تقریبا همه 
تجربه کرده ایم که برخی از پزشــکان هنگام تجویــز دارو تاکید بر تهیه نوع 
خارجی آن را دارند. چه بسا بســیاری از داروهای تولید داخل نیز از نظر تاثیر 
درمانی و کیفیت همتای مشابه های خارجی باشد اما هنوز ذهنیت بهتر بودن 
کاالی خارجی در اذهان مخصوصا برای دارو که در رابطه مستقیم با سالمت 

جامعه است وجود دارد.
مهندس محمد هاشم پور در خصوص کیفیت تولید دارو در کشور نوشــت: باید منصفانه به قضیه نگاه کرد، بسیاری از تولید کنندگان 
ایرانی کیفیت را فدای چیز دیگری نمی کنند. در صنعت پخش دارو اکثر داروهای وارداتی حتی داروهای مصرفی، بدون جایزه و یا فرجه 
زمانی خاص به فروش می روند دقیقا مانند یک کاالی عادی با سود تجاری معقول و تعریف شده.اما بسیاری از داروهای تولید ایران با جوایز 
و استمهال های باز پرداخت باور نکردنی به فروش می رسد که این جوایز و استمهال ها حتی در صنایع غذایی نیز به هیچ وجه با این وضعیت 
دیده نمی شود. زمانی که دارو با توجه به وضعیت تورم کشور پیوسته افزایش قیمت دارد و هیچ یارانه خاصی از تولید داروهای داخل کشور 
باالخص داروهای مصرفی حمایت نمی کند و حتی در بخش مکمل ها مالیات بر ارزش افزوده کاال توسط مصرف کننده پرداخت می شود.

ماحصل این قضیه چیزی نیست جز کاهش کیفیت برای رقابت در بازار و تجارت بی رحمی که پر کردن قفسه داروخانه را بر بهبود وضعیت 
بیمار ترجیح می دهد و صد البته بار هزینه های مالی که هرلحظه بر دوش مصرف کننده افزوده می شود.

معاون فروش شرکت پخش دارویی سینا پخش صبا در ادامه آورده است:چند سال پیش بخاطر پایین آمدن کیفیت آنتی بیوتیک ها، 
ســازمان محترم غذا دارو اعمال هر گونه جایزه فروش را برای این کاالها ممنوع کرده بود اما برخی از پخش های خاطی با اهدا جایزه بدون 
سند و یا اعمال تخفیف ریالی معادل جایزه به نوعی جرم خود را قانونی جلوه می دادند.در ماه های اخیر هم با توجه به تاکید سازمان در اعمال 
جایزه معقول حداکثر ده درصدی متاسفانه با توجه به نابسامانی بازار دارو که در مقاله))زخم های عمیق کرونا بر پیکر صنعت پخش دارو(( به 

آن اشاره کردم باز هیچ اتفاقی در روند فروش و توضیع دارو نیفتاد. 
این کارشناس صنعت دارو در پایان اظهار داشت: آیا بهتر نیست با توجه به پتانسیل باالی دانشمندان و محققان ایرانی با یک مدیریت 
ساختمند کیفیت داروی ایرانی را نهادینه کرد؟ هر چند که در بخش صادرات دارو نیز ایران فعالیت های قابل توجه ای دارد اما جهانی شدن 
نام برندهای ایرانی مانند برندهای وارداتی چیز محالی نیست اگر یک مدیریت مدبرانه و تالشی هدفمند صورت گیرد. آن وقت ما می توانیم با 

تکیه بر کیفیتی باال سود خوبی را برای فعالیت تجاری صنعت دارو داشته باشیم.

داروی ایرانی؛ کیفیت یا تجارت؟
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اجتماعی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

پرداخت عیدی پایان سال، ترفند جدید کالهبرداران سایبری
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: ارســال لینک ثبت نام در طرح واریز عیدی 
به هموطنان ترفندی برای ســرقت اطالعــات کارت بانکی و برداشــت غیرمجاز از 

حساب های مالی است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشــایی افزود: مجرمان سایبری 
با سوءاستفاده از مناســبت های مختلف در کشــور، با طراحی پلتفرم های مجرمانه 

مرتبط با موضوع کالهبرداری از هموطنان، تکنیک های خــاص خود نظیر تطمیع، 
تشویق و یا تهدید را اجرا و سپس از فریب خوردگان کالهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: با رصد فضای مجازی کشــور مشخص شد در چند روز گذشته لینک 
هایی با سرشــماره های مختلف و یا تبلیغاتی در پیام رســان های غیر بومی مبنی بر 
واریز عیدی دولت به نیازمندان و کسب وکارهای آســیب دیده از ویروس کرونا برای 

هموطنان ارسال شــده که طی این پیامک ها از افراد خواسته شده به صفحه مربوطه 
مراجعه و با تکمیل اطالعات درج شده، مشــخصات کارت بانکی خود را ارسال کنند 
که در نهایت در این روش کالهبرداران با هدایت کاربران به درگاه های جعلی موسوم 
به فیشینگ به منظور پرداخت هزینه ثبت نام نســبت به برداشت غیر مجاز از حساب 

های بانکی آنان اقدام می کنند.

خط فقــر یک خانوار شــهری با تعــداد ۳.۲ نفر عضو در ســال 
۹۸،معادل ماهیانه ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است.

مونــا ربیعیان/ مرکز آمار ایــران در قالب طــرح هزینه - درآمد 
خانوار با مراجعه به حدود ۴۰ هــزار خانوار اطالعات آن را در اختیار 
عمــوم و محققان قرار می دهــد که محققان می توانند بر اســاس 
معیارها و روش های متنوع و متعددی که وجود دارد، شاخص فقر و 

رفاه را محاسبه کنند.
در این میان شاهد افزایش زباله گردی هســتیم در صورتی که 
دولتمردان مدعی این هســتند که اقتصاد کشــور رشد پیدا کرده 
اســت اما رشــد اقتصادی که مردم را فقیر تر کرده اســت را شاهد 

هستیم.
مردم در خط فقر زندگی می کنند

محمدرضا محبوب فر؛ جامعه شــناس و تحلیلگر آســیب های 
اجتماعی درخصوص اوضعیت معیشــت مردم به خبرنگار ما گفت: 
درحال حاضر مســوولین و مدیران کالن کشــور باید به فکر بهبود 
اقتصادی چامعه باشند، مهمترین این امر اشتغالزایی برای جوانان 
و مردم درمانده است که در اثر تحریم و کرونا کسب و کارهای خود 

را از دست داده اند که بخش زیاد جامعه را تشکیل داده اند. 
وی در ادامه بیان کرد: دستفروشــی، زباله گــردی و... کارهایی 
نیست که در شــان و منزلت مردم ایران نیست که دچار آن شدهد 
ان، متاسفانه آمار رسمی اعالم کرده است که خط فقر در شهرهای 
بزرگ ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است و این یعنی گسترش فقر 
در ایران، وقتی جامعه را فقر فرا می گیرد نتیجه افزایش هزینه های 

سطح زندگی، نبود کسب و کار مناسب و در نهایت بیکاری است که 
باعث ایجاد پدیده های زیادی در خصوص معیشت مردم می شود. 

افزایش سو استفاده از دختران و زنان به خاطر فقر
این جامعه شناس درباره سو استفاده از زنان و دختران به خاطر 
فقر گفت: یکی از راه های کسب و درآمد این روزها استفاده از زنان و 
دختران است که افزایش پیدا کرده که این نشان می دهد که بخش 
متوسط جامعه متاسفانه به بخش فرو دســت سقوط کرده است و 
این یعنی ۸۰ درصد مردم یا روی خط فقــر زندگی می کنند یا زیر 
خط فقر. به جای اینکه توپ را به گردن مــردم بیاندازیم که فیلم و 

عکس ها را منتشر می کنند باید مشکالت را اساسی حل کنیم .
وی در ادامه درباره عکس های منتشــر شــده از فقــر در ایران 
اظهارداشت: البته یکسری هایی هســتند که با ایران مشکل دارند 
و برای دشــمنان ایران کار می کنند و استارت انتشار گسترش فقر 
را می زنند و مردم هم نتشــر می کنند دولت باید مصلح باشد و اگر 

خودش مشکالت را برطرف کند چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. 
این تحلیلگــر اجتماعی دربــاره وضعیت کارگــران نیز گفت: 
کارگران روز مزد و میلیون ها فقیر در جامعه هســتند که نان شب 
ندارند یا در سرما و در شرایط بد کنار چراغ های خیابان می خوانند 
همین باعث می شود که هجم دزدی، سرقت و زورگیری در جامعه 

افزایش پیدا کند که این در هیچ برهه ای از تاریخ ایران نادر است.
به زودی شاهد سارقان نان خواهیم شد

محمدرضا محبوب فر درباره اافزایش سرقت و دزدی در جامعه 
گفت: مســوولین باید تالش کنند تا رضایتمندی مردم را بدســت 

آورند چرا که اگر مردم راضی نشــوند نه پیشــرفتی، نه امنیتی در 
کشــور وجود نخواهد داشــت با توجه به اینکه نرخ فقر روستایی 
دوبرابر شــده اســت و ۶۰ درصد فقر افزایش یافته است در نتیجه 
ســرقت از بانوان، ســالمندان و کودکان در آینده افزایش خواهد 
یافت و مردم چند وقت دیگر نان شــب را هــم دزدی می کنند این 
رفتارهای ناشایست در شان مردم نیست اما فقر آسیب های زیادی 
به همراه خواهد داشــت. وی در ادامه از ســرباز زدن مسوولین از 
پذیرش مشکالت اظهارداشت: وقتی رهبر معظم انقالب تذکر می 
دهد یعنی مسوولین باید تالش کنند که مشکل مردم بر طرف شود 
اما هیچ کس مســولیت اوضاع اقتصادی را برعهده نمی گیرد حتی 
حاضر نیســتند از مردم عذرخواهی کنند این یعنــی باید افرادی 
ســرکار بیایند که حداقل مســولیت کاری که کرده اند را برعهده 
بگیرند. این جامعه شناس در پایان اظهارداشت: درحال حاضر ۸۵ 
میلیون نیازمند در کشــور داریم و دولت باید مصلح اجتماعی شود 
و مشــکالت را برطرف کند با اشــتغالزایی با تزریق پول با هرراهی 
که امکان دارد سرمایه های کشــور خودمان را برای خودمان خرج 

کنیم به جای اینکه توپ گسترش فقر را گردن هم دیگر بیاندازیم.

گفت وگوی اقتصاد پویا محمدرضا محبوب فر؛ جامعه شناس و تحلیلگر آسیب های اجتماعی

وزیر آموزش و پرورش ؛به فریاد مردم برسید
امکان "گفت وگو با وزیر" در 
نرم افزار شاد ایجاد می شود

وزیر آمــوزش و پرورش از ایجاد قســمت 
ویژه ای در اپلیکیشن شــاد با عنوان گفت وگو 

با وزیر خبر داد.
محســن حاجــی میرزایی در نشســت با 
معلمــان منتخب اســتان در محل باشــگاه 
فرهنگیان تبریز، با تبریک بعثت رســول اکرم 
)ص(، گفت: پیامبر رحمــت صاحب بهترین 
اخــالق و نیکوکارترین رفتار بودنــد و تعالی 
اعتــالی روح و روان و پیشــرفت جامعه، در 
سایه همت معلمان که شــغل انبیا را در پیش 

گرفته اند، ممکن می شود.
را جــزو ممتازتریــن و  وی، معلمــان 
برجسته ترین اقشار جامعه و گروه های مرجع 
و مورد اعتماد و احترام جامعه برشمرد و افزود: 
نقشــی که معلمان ایفا می کنند سازگارترین 

و هماهنگ ترین نقش با فلسفه خلقت است.
وی با بیان اینکه مسئول آگاهی و یادگیری 
و توانمند ســازی جامعه معلمان هســتند تا 
مردم را برای زندگی بهتر تجهیز کنند، تاکید 
کرد: شغل معلمی غنی ترین و پربارترین شغل 

جامعه است.
حاجــی میرزایــی در ادامه تشــریح کرد: 
معلمان مســئولیت پرورش خود انســان را بر 
عهده دارنــد و این یک ارزش و شــرافت ذاتی 

است.
وی افزود: همه پیشــرفت ها و دستاوردها 
متکی بر انسان است و پیشــرفت و تربیت این 

انسان مرهون نقش آفرینی معلمان است.
وزیــر آموزش و پــرورش، معلمــی را یک 
موهبت الهــی عنوان کرد و بر نقــش ماندگار 
معلم در دوران شکل گیری رفتار و شخصیت 

انسان در تمام عمر تاکید کرد.
وزیر آمــوزش و پرورش با تأکیــد بر اینکه 
بنیان ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
بر منابع انسانی است، گفت: اگر منابع انسانی 
ســالم و متعهد در اختیار داشــته باشــیم، 
می توانیم مســیر اجرایی سازی ســند را  طی 

کنیم.
وی ادامــه داد: در تعیین تکلیــف نیروها و 
جذب نیروی انســانی با کیفیت پیشتاز بودیم 
و در شــورای انقالب فرهنگی تنها یک مسیر 
برای جذب و اســتخدام به آموزش و پرورش 
تصویب کردیم که از طریق کنکور و دانشــگاه 

فرهنگیان است.

یونیسف هشدار داد
همه گیری کرونا و نگرانی از 

افزایش موارد کودک همسری 
در جهان

یونیسف اعالم کرد: تاثیر شــیوع بیماری 
کووید-۱۹ بــه مفهوم ثبت میلیــون ها مورد 
جدیــد از کودک همســری در کشــورهای 

مختلف جهان است.
به گزارش ایســنا، گــزارش جدیــدی از 
یونیســف نشــان می دهد: تاثیر حائز اهمیت 
بیماری کووید-۱۹بــر زندگی زنان و دختران 
در برخی کشــورها مــی تواند منجــر به ۱۰ 
میلیون مــورد کودک همســری دیگر در این 

دهه شود.
در تحقیقــی که بــا عنــوان  کووید-۱۹: 
تهدیدی بــرای پیشــرفت در مقابله با کودک 
همسری  منتشر شــده، آمده است: تعطیلی 
مدارس، فشــار اقتصادی، اختــالل در ارائه 
خدمات و مرگ والدین بــه دلیل همه گیری 
بیمــاری، آســیب پذیرترین دختــران را در 
معرض افزایش خطر کودک همسری قرار می 

دهد.
درصورتیکه این روند تایید شود با شکست 
جدی در پیشــرفتهای بدســت آمــده طی 
ســالهای اخیــر در موضوع مقابلــه با کودک 

همسری مواجه خواهیم بود.
بر اساس این مطالعه طی ۱۰ سال گذشته 
نسبت زنان جوانی که در کودکی ازدواج کرده 
اند ۱۵ درصد کاهش یافته بــه گونه ای که از 
تقریبا یک در چهار مورد بــه یک در پنج مورد 

در جهان رسیده است.
در این گزارش تاکید شــده اســت که این 
 پیشــرفت اکنــون در معــرض تهدیــد قرار 

دارد.
مدیــر اجرایی یونیســف گفــت: بیماری 
کووید-۱۹ وضعیت دشواری را که میلیون ها 
دختر در جهان با آن روبرو هســتند وخیم تر 

کرده است.
به گزارش ایســنا به نقل از ژاپن تودی، در 
این مطالعه آمده است: دخترانی که در دوران 
کودکــی ازدواج می کنند احتماال خشــونت 
خانوادگی بیشتری را تجربه می کنند و کمتر 
احتمال دارد شــرایط ادامه تحصیل برای آنان 

فراهم باشد.

رییس سازمان جنگل ها:
تاالب ها قابل واگذاری نیستند

در پی انتقال ســند تاالب انزلی به  وزارت نیرو و 
پیگیری این وزارتخانه برای دریافت سند ۴۲ تاالب 
دیگر رییس سازمان جنگل ها گفت: تاالب ها به هیچ 
وجه قابل واگذاری نیســتند. درمورد تاالب انزلی 
نیز اشتباه شده است و ســند این تاالب به زودی به 

سازمان جنگل ها بازخواهد گشت.
مســعود منصور در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر 
اینکه تاالب ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، 
اظهار کرد: بر اســاس قانون وزارت نیرو، ســازمان 
حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها وظایف 
مشــخصی از جمله حفاظت، تعیین حد بستر و... 
تاالب ها را برعهده دارند. باوجــود وظایف متعدد، 
سند مالکیت تاالب ها باید به عنوان انفال برای منابع 

طبیعی حفظ شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هیچ استناد قانونی 
مبنی بر انتقال سند تاالب ها به اســم وزارت نیرو 
نداریم، تصریح کرد: سند تاالب انزلی به دلیل اشتباه 

اداره ثبت استان گیالن به اسم وزارت نیرو شد.
رییس ســازمان جنگل ها ادامه داد: بالفاصله 
پس از این اتفاق من به رییس ســازمان ثبت نامه 
زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان 
جنگل ها را اعالم کردم. رییس این ســازمان اعالم 
کرد که انتقال سند تاالب انزلی به وزارت نیرو اشتباه 

است و اصالح می شود.
منصور در پایان با بیان اینکه پــس از این هیچ 
ســندی برای وزارت نیرو در حــوزه تاالب ها صادر 
نخواهد شــد، گفت: مالکیت تــاالب انزلی نیز به 

سازمان جنگل ها بازخواهد گشت.

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت:
اولین سالی است که زیان انباشته 

نداریم
مدیر عامل ســازمان بیمه ســالمت گفت: ما 
تاکنون ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه بردیم و 

۵ صندوق مجزا نیز برای بیمه شدگان داریم.
به گزارش ایلنا، محمد مهــدی ناصحی، مدیر 
عامل ســازمان بیمه ســالمت در نشست خبری 
روز دوشــنبه، با اشــاره به اینکه بیمه سالمت ۴۲ 
میلیون نفر را تحت پوشــش دارد، بیان کرد: برای 
بیمه شدگان ۵ صندوق مجزا داریم که بزرگ ترین 
آن بیمه روستایی اســت، بعد از آن بیمه همگانی، 
کارکنان دولت و ســایر اقشــار که خانواده شهدا و 
جانبازان و بیمه شــدگان کمیته امداد را شــامل 

می شود.
وی ادامه داد: با تنوع بیمه هایی که وجود دارد ما 
ظرافت عملی باید به خرج دهیم تا روند هر کدام اگر 

با هم متفاوت است پیگیری شود.
ناصحی افزود: ما جزو اولیــن بیمه ای بودیم که 
طرح نسخه نویســی الکترونیک را شروع کردیم و 
برای همین بیمه سالمت از خیلی از بیمه ها جلوتر 
است و مراحل بیشــتری طی کرده، با این وجود ما 
می دانیم که در شــرایط کرونا حجم کار همکاران 
در بیمارستان های دولتی به چه شکل است و برای 
همین کار را با جدیت جلو می بریم تا افراد در گرفتن 

خدمت بیمارستان دچار مشکل نشوند.

خبر خبر

معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده 
گفــت: از رئیــس مجلس شــورای اســالمی 
درخواســت دارم تا ســریع تر به الیحه ی مبارزه 
با قاچاق انســان بپردازند و آن را تصویب کنند، 
چون این قانون می تواند راه بســیاری از ســوء 

استفاده ها را ببندد و به کمک دختران ما بیاید.
»معصومه ابتکار« معاون رئیس جمهوری در 
امور زنان و خانواده در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره 

به موضوع قاچاق انســان و خطر آن برای دختران و زنان کشــور، گفت: ایــن یک موضوع جهانی 
است و متاســفانه درصد عمده ی از افراد در موضوع خرید و فروش انســان، شامل زنان و دختران 
هســتند که علت اصلی آن هم بهره برداری جسمی و بردگی جنسی اســت، یعنی این ها وادار به 
بردگی می شــوند.وی ادامه داد: در ماجرای قاچاق انســان، گاهی با وعده هایی افراد را به سمت 
خود می کشند، اما وقتی فرد به مقصد می رسد، متوجه می شــود راه برگشتی ندارد و در واقع وارد 
یک دام شــده اســت.ابتکار با تاکید بر آگاهی برای فعالیت در فضای آنالین افزود: در مورد چنین 
مسائلی اولین موضوع آگاهی در مورد مخاطرات شــبکه های قاچاق و سوء استفاده هایی است که 
اتفاق می افتد و بخشی از آن به ســواد دیجیتال مربوط اســت، در فضای مجازی برخالف فضای 
واقعی که افراد را می شناســیم و اســاس روابط اعتماد اســت، در فضای مجازی اساس روابط بر 
بی اعتمادی است که آموزش کافی داده نشــده و در واقع این موضوع یکی از پیشنهادهای ما برای 
آموزش در سطح دبســتان اســت.معاون اموز زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به متالشی 
کردن باندهایی که اخیرا توســط نیروی انتظامی و وزارت کشور و نهادهای بین الملی اتفاق افتاده 
است، بیان کرد: کشــورهای مختلف دختران را با وعده های بســیار بی اساس فریب می دادند که 
خوشبختانه این باند متالشی شــد، ولی احتماال باندهای دیگری هم باشند به خصوص باندهای 
بین المللی، پس مهمترین مســئله آگاهی و نظارت دســتگاه های امنیتی و نظارتی است.وی در 
مورد قانون مبارزه با قاچاق انســان گفت: االن مدتی اســت که پرداختن به این قانون در مجلس 
متوقف مانده، این قانون به همه ابعاد قاچاق و خرید و فروش آن پرداخته و از رئیس مجلس شورای 
اسالمی درخواست دارم تا ســریع تر به این موضوع بپردازند و آن را تصویب کنند. چون این قانون 
می تواند راه بسیاری از سوءاســتفاده ها را ببندد و به کمک دختران بیاید و همچنین الیحه تامین 

امنیت زنان هم در این زمینه ورود کرده که امیدواریم این الیحه هم به سرانجام برسد.

رئیس قــوه قضاییه با ابراز نگرانــی از وضعیت 
انبارهای ســازمان اموال تملیکی، گفت: سامان 
دادن ۷۰ انبار در سطح کشور کاری نشدنی نیست 
و رفع مشــکالت کاالهای موجود در این انبارها، 

کاماًل از دست سازمان اموال تملیکی برمی آید.
به گــزارش قــوه قضاییــه، حجت االســالم 
والمســلمین ســید ابراهیم رئیســی در دیدار با 
اعضای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

با اشاره به تاریخچه برخورد با اموال مصادره شده در کشور گفت: تاریخچه برخورد با اموال مصادره ای 
به نفع دولت اعم از اموال قاچاق یا مسترد شده از ســوی دادگاه ها، بعد از پیروزی انقالب تا امروز روند 

یکسانی نداشته و دچار تغییرات زیادی بوده است.
وی افزود: در طول سالیان گذشته اشکاالت ساختاری نحوه برخورد با اموال مصادره شده موجب 
شده بود که برخی افراد با سوابقی درخشان، بعد از مدتی دچار آســیب شده و حیثیت، آبرو و سوابق 

آنها مورد تردید و سؤال قرار بگیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به ترکیب مجمع ســازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: قانونگزار 
برای آن که سازمان اموال تمیکی تشکیالتی با عملکردی مناسب باشــد، مجمعی را با حضور وزرا و 
عالی ترین مقامات اجرایی کشور، هیئت مدیره، مدیرعامل، ناظرین و حسابرس برای آن پیش بینی 
و سازوکاری برای ارتباط این سازمان با قوه قضاییه برای نظارت مستمر بر عملکرد آن طراحی کرده 

است.
حجت االسالم رئیســی امور مربوط به ســازمان اموال تملیکی را  پیچیده عنوان و در عین حال 

تصریح کرد: نباید بعد از ارسال کاال به انبار، کار را تمام شده تصور کرد.
وی خاطر نشــان کرد: فردی که کاالیی از او تحت عنوان قاچاق اخذ شــده تا در ســیر تملیک و 
واگذاری قرار بگیرد، از ابعاد مختلف به موضوع نــگاه می کند تا ببیند چگونه با آن کاال یا کاالهایی که 
در اختیار او بوده برخورد می شود و تفاوتی هم ندارد که آن کاال ماشــین یا موبایل بوده؛ بلکه آن فرد 
نظاره گر است و دل از مالی که در اختیارش بوده نمی کند.رئیس دستگاه قضا ادامه داد: عدم نگهداری 
صحیح و متعاقب آن تباه شــدن کاال در انبار، عدم اقدام به موقع و کارشناسی صحیح نسبت به کاال و 
همچنین عدم واگذاری و استفاده درست از کاالی ضبط شده، هم پیش روی فردی که کاالیی تحت 

عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پیش روی همگان قرار دارد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان:
برخی کشورهای عربی در قاچاق زنان نقش بسزایی دارند

رئیس قوه قضاییه:
 وضعیت انبارهای کاالهای مصادره شده نگران کننده است

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به افتتــاح مراکز مثبت 
زندگی بهزیستی گفت: امروز ۲۴۹۲ مرکز ارائه خدمات به وسیله ۱۱ 
هزار مددکار، جامعه شــناس و روانشناس آن هم از متخصصان بومی 
که به زبان و آداب و رســوم مردم منطقه آشنا هستند به مردم خدمت 

ارائه می دهند.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در آیین بهره برداری از طرح 
های ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ســوی رئیس جمهور 
اظهار کرد: یکی از طرح های مهمی که امروز افتتاح می شــود، عظیم 
پروژه اجتماعی دولت تدبیر و امید و بهزیســتی در محالت یا مثبت 

زندگی است. در واقع سازمان بهزیستی را به محالت کشور بردیم.
وی افزود: تا کنون همه خدمات بهزیستی در عرصه های گوناگون 
در حداکثر ۳۰۰ نقطه از کشــور ارائه می شــد اما امروز ۲۴۹۲ مرکز 
ارائه خدمات به وســیله ۱۱ هزار مددکار، جامعه شناس و روانشناس 
آن هم از متخصصــان بومی که به زبان و آداب و رســوم  مردم منطقه 

آشنا هستند خدمت ارائه می دهند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه بــا این کار، تحول 
بزرگی در عرصه فعالیت های اجتماعی کشــور رخ داده گفت: امروز 
را یکی از بهترین روزهای کاری و زندگی 
خودم می دانم زیرا همکارانم موفق شدند 
این مجموعه عظیم را با دانش و تخصص و 
مهارت دایر کرده و برای ارتقای سطح ارائه 

خدمات در جامعه به کار بگیرند.
 ۶۰۰۰ داد:  ادامــه  شــریعتمداری 
میلیارد تومان ســرمایه مــردم وارد این 
طرح شــده اســت. یک آزمون سراسری 
برگزار شــد و ۱۱ هزار جــوان با ۲۰۰۰ 

موسس در این مجموعه مشــغول به کار شده اند. در اجرای آزمایشی 
طرح، ۲.۵ میلیون بازدید خانه به خانه انجام شده و تا دو ماه آینده به ۵ 

میلیون خواهد رسید که به معنای حضور بهزیستی در خانه ها است.
وی با بیان اینکه کاهش حرکت ماشــین تولیــد فقر و محرومیت 
و معلولیت را با غربالگــری ها و آموزش ها دنبال کرده و پیشــگیری 
را بهتر از درمان می دانیم گفت: مراکز مثبــت زندگی مراکزی برای 
آموزش خانواده ها و توانمندســازی آنها هستند و به لحاظ اقتصادی 
راه اندازی این مراکز، ۲۱ میلیون ســفر را کم کرده اند که می توانند 

فعالیت پرافتخار اجتماعی را سامان دهند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در ادامه با بیــان اینکه صندوق 
بازنشســتگی فوالد یکی از پنج صندوق مهم بازنشســتگی کشوری 
تحت مدیریت وزارت تعاون اســت گفت: بازنشستگان این صندوق 
تالشــگران پرافتخار زنجیره فوالد کشــور از معادن ســنگ آهن در 
کرمان و بافت تا تولیدکنندگان فــوالد در ذوب آهن اصفهان و فوالد 
مبارکه، از کارگران ســختکوش در عمق معادن تا همجواری آنها در 
کنار کوره های ذوب فوالد و هم مدیران و مهندســان و ســازندگان 
کارخانجات فوالد کشــور هســتند که برای ما اهمیت فوق العاده ای 

دارند.
وی افزود: در نیــم قرن اخیر این مردان آهنیــن ما درتامین فوالد 
مورد نیاز کشور و تامین آهن مورد نیاز برای صنعت ساختمان، صنایع 
خودروسازی و پروژه های عظیم زیرساختی نقش بی بدیلی داشتند. 
مهمتر از همه ســاخت و راه اندازی یکایــک کارخانجات تولید فوالد 
در کشور اســت که تجلی از توانمندی و شایســتگی فنی و مدیریتی 
این سرزمین است. همه ســعی و همت خود را برای تامین رفاه و رفع 

دغدغه آنها به کار بسته و خواهیم بست.
شــریعتمداری با اشــاره به اینکه خوشــبختانه با هدایت رئیس 

جمهور و اجرای طرح همسان ســازی حقوق بازنشستگان در سطح 
کشور، آرزوی ۱۴ ساله مجموعه بازنشســتگان سراسر ایران محقق 
شــد و نواقص آن در ماه های باقی مانده رفع خواهد شــد تاکید کرد: 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ شــرایط مطلوب تری را در زندگی آنها خواهیم 

داشت.
وزیر تعاون، کار ورفــاه اجتماعی افزود: مدیریــت خردمندانه بر 
دارایی های صندوق ها به ویژه در صندوق فوالد منجر به ایجاد درآمد 
پایدار و بلندمدت مناســبی شــده و پرداخت معوقات بازنشستگان 
صندوق فوالد که از سال ۹۳ باقی مانده بود و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، 
از محل منابع داخلی صندوق تســویه شد. افزایش سه برابری حاصل 
از فعالیت های صندوق ها در این ایام نشــان دهنــده اقدامات خوب 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه فوالد، ۳۰ درصد ســهم بازار محصوالت 
فوالدی کشــور متعلق به شــرکت های زیرمجموعــه صندوق های 
ماست که ســهام خرد و کالن دارند گفت: همچنین ۳۷ درصد از بازار 
سنگ آهن کشور و ۷۰ درصد تولید زغال ســنگ متعلق به صندوق 
های بازنشســتگی اســت. همین حاال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان 

پروژه در سطح کشور در صندوق ها و شرکایشان در دست اجرا دارند.
شــریعتمداری با اشــاره به اینکه امروز پروژه  گندله ســازی سه 
چاهون یزد توســط رئیس جمهور به بهره برداری رســید گفت: این 
پروژه با ۹۲۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری دالر و یورو و ریال در 
مجموع طی ۳۶ ماه یکی از پرافتخارترین پروژه ها از زمان گشــایش 
اعتبار اسنادی است. این پروژه در نوع خودش بزرگترین پروژه گندله 
سازی در کشور است و به وسیله صنعتگران ایرانی انجام شده است. به 
دلیل تحریم و کرونا، مهندسان ژاپنی و چینی از پروژه خارج شده اند و 

ادامه کار توسط  صنعتگران ایرانی به سرانجام رسیده است.

وزیر کار و رفاه اجتماعی: 

نواقص همسان سازی حقوق بازنشستگان رفع می شود

  گسترش ثانیه ای فقر در کشور
  تو زمین خوردی و ما فقط نگاه کردیم

 

آگهی
بدینوسیله  به آقایان ۱- ایرج بابازاده کمانگر 
فرزند زین العابدیــن ش م ۲۰۶۴۷۷۹۸۱۷ و 
علی اصغر ســاکن: بابــازاده کمانگــر ف ایرج  
ش م ۲۰۵۰۰۷۹۱۴۴۱ همگــی بــه آدرس 
بابــل - خیابــان کشــاورز- پورگنجــی ۲۹ 
شــاهد ۳ ابالغ می شــود که بانک سپه شعبه 
مرکزی بابل به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 
۲۶۹۳۴۹۴۳۵ مــورخ ۹۳/۸/۶ جهت وصول 
مبلغ ۵۷/۳۴۲/۰۲۱ ریال تا تاریخ ۹۸/۹/۳۰ به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا 
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شماره 
اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
۹۸۰۱۷۲۵ در این اداره تشــکیل شده وطبق 
گزارش مــورخ ۹۸/۱۱/۲۰ مامور، محل اقامت 
شما بشرح متن سند شناخته نشده است. لذا بنا 
به تقاضای  بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک بار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ایــن آگهی که روز 
ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت 
بدهی خود اقــدام ننمایید،عملیــات اجرایی 

جریان  خواهد یافت
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
محمودرضا علی اکبری کشتلی

 



5 شماره   4213
 سه شنبه   

19  اسفند 1399

بانک،بیمه
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان سید محمد شادمهر به عنوان رئیس جدید اداره امور شعب استان روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

ســمنان معرفی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
مراسم با حضور حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب، فرهاد 
معقول مدیر امور شعب منطقه دو کشور، علیرضا شریفی نژاد معاون 

اقتصادی استانداری سمنان، احمد بهکار مرام رئیس سابق اداره امور 
شعب ، خانعلی رشیدی رئیس اداره امور شعب استان مازندران و دیگر 
مسئوالن و مقامات استانی، برگزار شد.در این مراسم مونسان به نقش 
تاثیرگذار بانک ملی ایران در اقتصاد کشور و حمایت  از تولید و اقدامات 

این بانک در حوزه مســئولیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: بانک 
ملی ایران همیشه در جهت رونق تولید گام برداشته  است و همواره در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی اقدامات مهم و موثری را برای مردم و 

مشتریان انجام داده است.

معرفی رئیس جدید اداره امور شعب استان سمنان

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از 
شعب غرب تهران:

ضرورت خدمات رسانی مطلوب 
به هموطنان در روزهای پایانی 

سال
مدیرعامل بانک ســینا در بازدید از شعب غرب 
تهران و دیدار با کارکنان؛ بر ضرورت خدمات رسانی 
مطلوب به هموطنان به ویژه در روزهای پایان سال 
تاکید کرد.دکـتر ایـمانی با بیان اهمیت و جایگاه 
شعب تهران و آنکه انتظارات از این شعب باالست، 
افزود: در حال حاضر سهم بزرگی از منابع، مـصارف 
و خـدمات بـانکی، مـربوط بـه شعبه تهران است که 
با توجه به تمرکز بخش مهمی از اقتصاد کشــور در 
پایتخت، امری طـبیعی است امـا مـهمتر آن کـه ما 
باید در جهت افزایش سهم خود از این بخش تالش 
مضاعف داشته باشیم و این مسیر از طـریق تعامل، 
ارائه خدمات مطلوب و بازاریابی مشــتریان محقق 
می گردد.وی تـــاکید کرد: بـــانک سینا از لحاظ 
تامین و تجهیز زیرساخت های الزم بانکی در جایگاه 
مطلوبی قرار دارد و همکاران بانک نـــیز آمـادگی 
کـــامل جهت ارائه خدمات مطلوب و شایســته 
به هموطنان را دارا هســتند اما با توجه به شــیوع 
ویروس جهش یافته کـرونا در کـشور و بـه جهت 
پیشگیری از افزایش دامنه انتشار آن، مناسب است 
هموطنان عزیز به استفاده از خدمات غیر حضوری 
بانک جهت انجام امور بانکی خود رهنمون شــوند.

دکتر ایمانی در ادامه، توجه کارکنــان را به تالش 
در جـهت سـودآوری شـــعب از طریق پیگیری و 
وصول مطالبات، پرداخت تسهیالت با اعتبار سنجی 
مناســب و صدور ضمانتنامه ها ضروری دانست.

گفتنی است مدیرعامل بانک سینا از شعب ولنجک، 
ســرو، ســعادت آباد، شــهران، جنت آباد، پونک، 
اسـدآبادی، فـرهنگ و هـتل اسـتقالل بازدید و با 
کارکنان این شعب گفتگو کرد. وی پیشاپیش سال 
جدید را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد ســال 
۱۴۰۰ سـالی بـا تأم با مـوفقیت و رونـق باشد. در 
این دیـدار معاون امور شعب و مناطق و مدیر منطقه 

غرب تهران نیز حضور داشتند.

تمدید خودکار کارت های نقدی 
بانک دی تا پایان سال 14۰۰

بانک دی با هدف حفظ ســالمتی مشــتریان 
و کارکنان و پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا، 
کارت های بانکی مشــتریانی را که بــازه انقضای 
آن هــا از ابتــدای مهر ماه ســال جاری تــا پایان 
بهمن ســال ۱۴۰۰ اســت، به صــورت خودکار 
تمدیــد کرد.به گزارش روابط عمومــی بانک دی، 
بر اســاس ابالغ بانک مرکزی و بــه منظور کاهش 
مراجعه حضــوری مشــتریان به شــعب بانک، 
کارت بانکی آن دســته از مشــتریان بانک دی که 
تاریخ انقضای آن هــا تا پایان بهمن ســال ۱۴۰۰ 
اســت، بدون نیاز به مراجعه حضوری مشــتری تا 
تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ تمدید شــد.ضروری است 
مشــتریان بانک دی در تراکنش هــای اینترنتی، 
تاریخ انقضــای کارت خــود را ۱۲/۰۰ وارد کنند.

این اقــدام در ادامه تمهیدات پیشــین بانک دی 
در حوزه خدمــات بانکــداری الکترونیک با هدف 
مدیریت، کنترل و پیشــگیری از شــیوع ویروس 
 کرونا و به منظور تسهیل امور مشتریان انجام شده

 است.

در ١١ ماه اول سال صورت گرفت
پرداخت 4٧۰۰ »وام 

قرض الحسنه ضروری« توسط 
بانک صادرات ایران

 بانک صادرات ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۹۹ 
بیش از چهار هزار و ۷۰۰ فقره وام قرض الحســنه 
ضروری به ارزش بیش از ۳۰ هــزار و ۵۳۱ میلیارد 

ریال پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، 
این بانک به منظور عمل به مســئولیت اجتماعی 
و کمک به بهبود شــرایط درمان و تحصیل اقشار 
آسیب پذیر و حمایت از زندانیان نیازمند در ۱۱ ماه 
نخست سال ۹۹ بیش از چهار هزار و ۷۰۰ فقره وام 
قرض الحســنه ضروری به ارزش بیش از ۳۰ هزار و 
۵۳۱ میلیارد ریال پرداخــت کرد.طی این مدت، 
این بانک به منظــور کمک به بیمــاران و حمایت 
از تحصیل اقشــار آســیب پذیر جامعه بالغ بر سه 
هزار و ۸۵۴ فقره وام قرض الحسنه برای حمایت از 
نیازمندان، ۱۲۹ فقره وام قرض الحسنه برای کمک 
به زندانیان معسر و ۷۳۷ فقره وام ضروری با معرفی 
نهاد ریاست جمهوری پرداخت کرده است.عالوه بر 
این، این بانک با پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج 
و تهیه جهیزیــه به ۱۱۴ هزار عــروس و داماد و وام 
قرض الحسنه ایجاد مشاغل خانگی به هشت هزار 
نفر، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح معیشت و 
وانمندسازی اقتصادی خانواده های مردم شریف  ت
کشور داشــته که با احتســاب آن، تعداد وام های 
قرض الحسنه پرداخت شده توسط بانک صادرات 
ایران در ۱۱ مــاه اول ســال ۹۹ از ۱۲۶ هزار فقره 

گذشت.

بانک ملت باز هم داراترین 
شرکت کشور شناخته شد

بانک ملت موفق شــد باز هم عنــوان داراترین 
شرکت کشــور را در رتبه بندی سازمان مدیریت 

صنعتی ایران به خود اختصاص دهد.
ه گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک  ب
در بیست و سومین همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران 
که در آن از بین ۵۰۰ شرکت حاضر در این ماراتن، 
۱۰۰ شــرکت عنوان شــرکت های برتر را به خود 
اختصاص دادند، در شاخص بیشــترین دارایی، با 
داشتن ۴.۵۰۴ میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال دارایی، 
عنوان نخست را در بین تمامی شرکت ها از آن خود 

کرد.
بر اســاس این گــزارش، میــزان دارایی بانک 
ملت در سال مالی ۹۷ هم، ۳.۴۵۶ میلیارد و ۷۹۰ 
میلیون ریال اعالم شــده بود که در آن ســال نیز 
بیشترین دارایی در بین شــرکت های برتر ایران 

محسوب می شد.
در عین حال، بانک ملت در شــاخص باالترین 
رتبه فروش هم جایگاه ششم را با ۴۸۲ هزار و ۶۰۸ 
میلیارد ریال فروش به خود اختصاص داده و در بین 
بانک های کشور، در این زمینه حایز رتبه اول شده 

است.
در بخش باالتریــن ارزش افزوده نیز بانک ملت 
روی پله چهارم ایســتاده و ارزش افزوده ای معادل 
۱۵۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال را در سال ۹۸ تولید 

کرده است.
انک ملت همچنیــن در شــاخص باالترین  ب
اشتغالزایی، در بین شرکت های برتر کشور چهارم 
شده و در سال مورد گزارش، ۲۷ هزار و ۵۷۴ نفر در 

این بانک مشغول به کار بوده اند.
این رقم، باالترین جایگاه را در زمینه اشتغالزایی 

در گروه بانکی به بانک ملت اختصاص داده است.
این گزارش حاکی اســت، ســازمان مدیریت 
صنعتی از ســال ۱۳۷۷ با هدف شناسایی جایگاه 
نگاه های اقتصادی بــزرگ و گروه های صنعتی  ب
در رشته های مختلف و گســترش رقابت در بین 
این بنگاه ها همچنین کمک به سیاســت گذاران 
اقتصــادی بــرای برنامه ریزی بهتــر، رتبه بندی 
شــرکت های برتر ایرانی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
این رتبه بندی، ۵۰۰ شرکت دولتی و خصوصی 
را در بر می گیرد و عالوه بر شــاخص میزان فروش، 
۳۲شاخص دیگر را هم در نظر دارد و با توجه به بانک 
محور بودن اقتصاد ایران، صنعت بانکداری یکی از 

گروه های اصلی در این ارزیابی است.

گزارش عملکرد تسهیالتی بانک 
رفاه کارگران در یازده ماهه 

سال 
زارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران  گ
در یازده ماهه نخست ســال جاری در بخش های 
مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوســط، 
ضمانتنامه های صــادره ریالی، قرض الحســنه 
اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه، اشتغالزایی و مشاغل 
خانگی مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور، 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، صندوق توسعه ملی و طرح های 

حوزه اعتباری تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران، 
این بانــک در یازده ماهه ابتدای ســال ۹۹، بالغ بر 
۳.۱۰۴ میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع بانک 
به بنگاه هــای کوچک و متوســط پرداخت کرده 

است.
همچنین بانــک رفاه کارگــران در یازده ماهه 
نخست سال جاری، در بخش های آب و کشاورزی، 
صنعت و معدن، مســکن و ســاختمان، خدمات، 
بازرگانی و متفرقه بیش از ۵۹۸.۱۴۳ میلیارد ریال 

تسهیالت اعطا کرده است.
این بانک در بازه زمانی یاد شده، تعداد ۱۳.۲۰۹ 
قره تسهیالت قرض الحسنه مشــاغل خانگی،  ف
اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مددجویی به 
مبلغ بیش از ۴.۵۲۸ میلیارد ریال به معرفی شدگان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده 
است.بانک رفاه کارگران همچنین در مقطع یازده 
ماهه نخست ســال جاری، بالغ بر۱.۷۲۰ میلیارد 
ریال تسهیالت از محل منابع قراردادهای سپرده 

گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.
بر اســاس این گــزارش، بانک رفــاه کارگران 
در یازده ماهه ابتدای ســال ۹۹، بالــغ بر ۸۹.۷۷۹ 
یلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد  م
۱۶۷.۷۲۰ فقره صادر کرده است.همچنین شعب 
این بانک از محل ســپرده های قرض الحسنه نزد 
خود و در یازده ماهه نخســت ســال جاری، تعداد 
۴۵.۷۶۱ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج و 
تهیه جهیزیه به مبلغ بیــش از ۲۳.۷۵۲ میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.
این گزارش مــی افزاید، بانک رفــاه کارگران 
در یازده ماهه نخست ســال ۹۹، بالغ بر ۴۲.۷۵۶ 
میلیارد ریال تسهیالت بابت طرح های فعال حوزه 

اعتباری اعطا کرده است.

حسین عسکري عضو هیأت مدیره بانک صنعت 
و معــدن اظهار داشــت: بازیگــران اصلي صنعت 
بانکداري آینده، بانک هایي هستند که به استقبال 
تحوالت شــگرف تکنولوژي و فضــاي مجازي در 
حوزه بانکداري بروند و این دیجیتالي شدن نه یک 

انتخاب بلکه یک الزام است.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني بانک صنعت و 
معــدن، وي در همایش سراســري مدیران بانک 
صنعت و معدن بیان داشت: اقتصاد کشور در سال 
۹۹ تحت تأثیــر بیماري کویــد ۱۹ و تحریم هاي 
بین المللي در شــرایط خاص و ویژه اي قرار گرفت 
و بالتبــع صنعت بانکداري کشــور و مبادالت بین 
المللي متأثر از تحریم ها و شــیوع این بیماري به 
شدت آسیب دید. نظر به اینکه اقتصاد کشور بانک 
محور است و بخش عمده تأمین منابع فعالیت هاي 
اقتصادي از طریق سیستم بانکي صورت مي گیرد، 
در شرایطي که اشتغال و تولید بر اثر شیوع ویروس 
کرونا تحت تأثیر قرار گرفته انتظارات از نظام بانکي 
براي حمایت و برنامه ریزي براي به حداقل رساندن 

اثرات کرونا و تحریم افزایش یافته است.
وي افزود: صنعت مالي و بانکي کشور به عنوان 
زیرســاخت اصلي نظام اقتصادي بایستي نسبت 
به تدوین اســتراتژي هاي کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت براي تغییرات اساســي در خود اقدام 
مایند تا بتوانند ضمن پاســخگویي به انتظارات  ن
جامعه با اصالح روندها، ســاختارها و فرایندهاي 
خود و با حرکت به ســمت بانکداري دیجیتالي از 
دارایي هاي خود استفاده کرده و اثربخشي خود را 

در تولید و اشتغال افزایش دهند.
عســکري عنوان داشــت: امــروزه هــر ابزار و 
دســتگاهي که تولید مي شــود قابلیت اتصال به 
اینترنــت دارد و ضریب نفوذ ابزارهاي هوشــمند 
مانند تلفن همــراه در همه ابعاد زندگي بشــر به 
ســرعت در حال افزایش است و مي دانیم جمعیت 
جوان کشور در محیطي رشد کرده که از جنبه هاي 
مختلف تکنولوژي متأثر بوده و این امر بر انتظارات 
مشــتریان بانک ها که بخش عمده آنان را جوانان 
تشــکیل مي دهند نیز تأثیر چشــم گیري داشته 

است.
وي گفت: پیشرفت هاي هوش مصنوعي، ایجاد 
زنجیره هاي اطالعاتــي، خلق محیط هاي مجازي 

که به طرز شگفت انگیزي واقعي به نظر مي رسند 
و نســل هاي جدید تلفن همــراه در آینده نزدیک 
بانک ها را قادر مي ســازد تا بدون صــرف هزینه 
هاي هنگفت براي ایجاد فضاهاي فیزیکي، شعب 

مجازي ایجاد کنند.
عســکري ادامه داد: تحقیقات نشان داده است 
نوآوري و تجربــه دیجیتال این شــعب مجازي، 
تعلق مشــتریان به بانک را افزایش داده و احتمال 

نارضایتي آنان را کاهش مي دهد.
وي افزود: باید مزایاي ورود فین تک ها به حوزه 
بانکداري را نیز اینگونه در نظــر بگیریم که آنها به 
بانک ها کمک مي کنند تا اکوسیســتم بانکداري 
ایجاد شــود و در تولید محصوالت نویــن و ایجاد 

تقاضا بــراي این محصوالت و خدمــات با بانک ها 
همکاري خواهند داشت.

عســکري یادآور شــد: در بانکداري دیجیتال، 
بانک هر خدمت و محصول را شخصي سازي کرده 
و آن را مختــص همان مشــتري طراحي مي کند 
یعني متناسب با اطالعاتي که از رفتار و ترجیحات 
مشتریان بدست مي آورد، سرویس مناسب همان 
فرد را در اختیار او قــرار مي دهد که این امر رویکرد 
شعب بانک در بازاریابي و جذب مشتریان جدید را 

تغییر خواهد داد.
عضو هیــأت مدیره بانــک صنعــت و معدن 
خاطرنشــان کرد: بانکداري باز با ســرعت باالیي 
رواج مي یابد تا بانک ها سیســتم ها و ابزارهایي که 
دارند را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و براي 
اینگونه خدمات کارمــزد دریافت کنند؛ همچنین 
اعتبار ســنجي و احراز هویت دیجیتالي، بانک ها و 
مشتریان آنها را از صرف زمان و هزینه هاي اضافي 

بي نیاز مي سازد.
عســکري بر لزوم تحقق بانکداري شرکتي نیز 
تأکید کرده و گفت: شــرکت هاي بزرگ که عمده 
مشــتریان بانک صنعت و معدن را تشــکیل مي 
دهند، نیازهاي بسیار متفاوت و پیچیده اي با دیگر 
مشتریان دارند که بانک باید به این نیازها با ارائه راه 
حل ها، مدل ها و فرآیندهایي کامالً متفاوت پاسخ 
دهد و با تکیه بر تمایزهاي حاصل از اســتراتژیهاي 
مشــتري مدارانه به عنوان یک شــریک معتمد و 
یک مشــاور متخصص و کارآمد براي این دسته از 

مشتریان عمل کند.

عضو هیأت مدیره این بانک: 

حرکت بانك ها به سمت بانكداری دیجیتال نه یك انتخاب بلكه یك الزام است
خبر خبر

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشــت: روز افتتاح یک طرح 
ایجادی نقطه آغاز همکاری بانک و مشــتری است به طوری که وظیفه 
بانک فقط تأمین مالی نیست بلکه به عنوان مشاور و شریک متقاضیان 
همواره در کنار آنان اســت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت 
و معدن، همایش سراســری بررســی عملکرد مدیریت های استانی و 
شعب و تبیین سیاســت های ســال آتی این بانک که از روز شنبه نهم 
اسفندماه آغاز شده بود، روز گذشته شانزدهم اسفندماه با حضور مدیر 
عامل، رییس و اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ســتادی به 
صورت ارتباط برخط با مدیران اســتانی این بانک برگزار شد.حســین 
مهری مدیرعامل این بانک در این جلســه هم اندیشی با تقدیر از تالش 
های همه کارکنان این بانک در بخش های صف و ســتاد، اظهار داشت: 

اخیراً شــاهد رویداد بســیار مهمی در بانک بودیم که با حضور رییس 
محترم دفتر رییس جمهور و سرپرســت نهاد ریاست جمهوری از چند 
پروژه مهم و راهبردی بانک مانند اسکله شرکت خدمات بندری ایران و 
سه محصول نوین در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات رونمایی شد و 
ساختمان های جدید سرپرستی های کرمان و خراسان جنوبی نیز مورد 
بهره برداری قرار گرفت؛ البته در سال جاری دو شعبه سبزوار و گرمسار 
هم افتتاح شده بود و پنج محصول جدید نیز توسط معاون رییس جمهور 
در مردادماه معرفی و سامانه های ارزی و وصول مطالبات نیز مورد بهره 
برداری قرار گرفته بود.مدیرعامــل این بانک تصریح کرد: پرتفوی ارزی 
بانک از ۸۶ درصد به ۷۳ درصد رسیده است که اقدام بسیار مثبتی است 
اما هدفگذاری ما رساندن این رقم به میزان ۳۰ درصد است که امیدواریم 

با تالش و پیگیری بیشــتر همکاران محقق شود تا ریسک بانک کاهش 
یابد؛ در این تعدیل پرتفوی ارزی بانک، واگذاری سهام شرکت ها، اموال 
تملیکی و مازاد بی تأثیر نبوده و همچنین شــاهد افزایش سود شرکت 
های ابزاری بانک از ۷ هزار میلیارد ریال به رقــم ۱۷ هزار میلیارد ریال 
بوده ایم.وی بیان داشت: ضرورت دارد که همه همکاران علی الخصوص 
مدیران استانی و رؤسای شــعب برای جذب منابع بسیج شوند و برنامه 
هایی نیز برای این مهم در سیاست های اعتباری و برنامه راهبردی پنج 
ساله بانک در نظر گرفته شده است زیرا بدون منابع طبیعتاً در مصارف 
مشکالت جدی بوجود خواهد آمد و زمان آن فرا رسیده که در این مقوله 
از اتکا به منابع دولتی فاصله بگیریــم همچنین برنامه میان مدتی برای 

سود آوری بانک داریم تا انشاهلل تا سال ۱۴۰۱ این امر را محقق سازیم.

حسین مهری:

 بعنوان مشاور و شریک مشتریان همواره در کنار آنان هستیم

بانک پارسیان که اهمیت ویژه ای برای سالمت مشــتریان خود قائل است 
بعد از اقداماتی که در راستای توسعه بانکداری الکترونیک انجام داد، هم اکنون 
شــرایطی را فراهم آورده که احراز هویت مشتریان جدید جهت افتتاح حساب 
بانکی و همچنین احراز هویت ثبت نام شــدگان در سامانه سجام نیز به صورت 
غیر حضوری انجام شود.نگرانی ها نسبت به شیوع موج چهارم کرونا بیشتر شده 
است. ویروس جهش یافته ای که تنها راه مقابله با آن کاهش رفت و آمدهای غیر 
ضرور و رعایت پروتکل های اجتماعی است. بانک پارسیان که اهمیت باالیی برای 
سالمت مشتریان خود قائل است با وقوع بحران کرونا در یک سال گذشته تالش 

های زیادی را برای توسعه بانکداری الکترونیک انجام داده تا حضور مشتری در 
شعبه را به حداقل ممکن برســاند. بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف مجاز 
انتقال وجه کارت به کارت ، تمدید تاریخ انقضــا کارت های بانکی بدون حضور 
مشتری و غیره، عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان سجام مورد بهره 
برداری قرار گرفت و حاال نوبت به افتتاح حســاب و صدور کارت بدون حضور در 
شعبه رسیده است. بر این اساس بانک پارسیان امکان ثبت تقاضای احرازهویت 
برای متقاضیان براساس انطباق الکترونیک چهره متقاضی با تصویر ثبت احوال 
را به صورت جامع و کامل در بســتر همراه بانک مهیا کرده است و دیگر نیازی به 

مراجعه حضوری برای احراز هویت نیست.به عبارتی بانک پارسیان در طراحی 
سامانه احراز هویت غیرحضوری تالش کرده اســت تا سه ضلع مثلث را فراهم 
کند تا مشتری با خیال آسوده خدمات مورد نیاز را دریافت کند، امنیت،سهولت 
و غیرحضوری بودن به صورت توامان در این خدمت، زمینه آغاز سفر مشتری در 
اکوسیستم دیجیتال بانک پارسیان را فراهم خواهد آورد. کافی است نسخه جدید 
همراه بانک پارسیان را نصب نمایید و با ارسال تصاویر مدارک هویتی و همچنین 
ویدئو زنده، به خانواده بزرگ مشتریان بانک پارسیان بپیوندید و اگر مایل بودید 

کارت نقدی خود را درب منزل/محل کارتان از مامور پست تحویل بگیرید.

گام بزرگ بانک پارسیان برای حفظ سالمت مردم در مسیر بانکداری دیجیتال

بدون مراجعه به بانک، حساب افتتاح کنید، کارت بانکی را درب منزل تحویل بگیرید

مدیرعامل بانک مســکن با اعــالم تصمیم جدید 
این بانک درباره یکی از حســاب های مورد اســتقبال 
مشــتریان، شــرایط تازه پرداخت تسهیالت مسکن 

جوانان را تشریح کرد.
محمود شــایان درباره خبرخوش پایان ســال به 
دارندگان حساب جوانان به پایگاه خبری بانک مسکن 
اعالم کرد: براســاس مصوبه جدید هیات مدیره بانک، 
نرخ سود تسهیالت حساب پس ــانداز مسکن جوانان 
برای دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ســاله، از ۹ درصد به ۶ 

درصد کاهش پیدا کرد.حساب پس انداز مسکن جوانان یکی از حســاب های مورد توجه قشر زیادی از خانوارها 
است. خانوارها برای برنامه ریزی بلندمدت جهت خانه دار شدن فرزاندشان از امکانات و مزیت های حساب پس 
انداز مسکن جوانان استفاده می کنند به این صورت که با سپرده گذاری تدریجی و کم هزینه از امتیاز بلندمدت 
دریافت تسهیالت خرید مسکن بهره مند می گردند. سقف و نرخ ســود تسهیالت مسکن جوانان به گونه ای 
است که در پایان مدت زمان ســپرده گذاری، تسهیالت مناسب به لحاظ قدرت پوششی هزینه خرید خانه به 
جوانان دارای این حساب پرداخت می شود.مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات تصمیم جدید درباره تغییر 
کاهشی نرخ سود تسهیالت مسکن جوانان گفت: نرخ سود تسهیالت پرداختي در قالب فروش اقساطي مسکن 
)اعم از خرید یا واگذاري سهم الشرکه ناشي از تسهیالت اعطایي مشــارکت مدني( از محل حساب پس انداز 
مسکن جوانان با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله، از ۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافت. نرخ سود ۶ درصدی برای 
تسهیالت مربوط به این حساب، ناظر به آن دسته از قراردادهاي تسهیالتي است که از تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۹ 
و بعد از این تاریخ،  با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله منعقد )ثبت قطعي قرارداد( می شوند. شایان تصریح کرد، 
در خصوص نرخ سود سایر تسهیالت و یا تسهیالت از محل حساب پس انداز مسکن جوانان با مدت بازپرداخت 
بیش از ۵ ســال، کماکان ضوابط و مقررات قبلي به قوت و اعتبار خود باقي است.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن، به این ترتیب، با اجرای این مصوبه جدید از این پس تسهیالت فروش اقساطي مسکن از محل حساب 
پس انداز مسکن جوانان با دو نرخ ۶ و ۹ درصد، حسب مورد، قابل پرداخت خواهد بود.حساب پس انداز مسکن 
جوانان یکی از انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت اســت که دارنده حساب قادر می باشد با 
رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیالت 
ویژه حساب مذکور برخوردار شود. مدت انتظار برای دریافت تسهیالت در این حساب بین ۵ تا ۱۵ سال است 
و مدت زمان بازپرداخت تسهیالت به روش ساده۲۰ ســاله و به روش پلکانی ۱۲ سال  تعریف شده است که در 

مقایسه با سایر تسهیالت، مناسب ارزیابی می شود. 

شرکت کارگزاری بیمه پوشش توســعه تعاون در 
حضور مدیر عامل بانک توسعه تعاون، از سامانه صدور 

بیمه نامه به آدرس ttbimeh.com رونمایی کرد.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در 
جلسه مجمع سالیانه شــرکت کارگزاری بیمه پوشش 
توسعه تعاون اظهار داشت: این شرکت طی چهار سال 
فعالیت زیرساخت های مهمی را برای انجام فعالیت های 

کارگزاری انواع بیمه نامه ها فراهم نموده است.
مهدیان راه اندازی ســامانه استعالم و خرید آنالین 

بیمه را خدمتی ارزنده از شرکت کارگزاری بیمه پوشش توســعه تعاون عنوان نمود و گفت: این سامانه قدرت 
انتخاب میان ۲۸ برند مطرح بیمه ای را فراهم می سازد و مشتری در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به آدرس 
اینترنتی سامانه به نشانی ttbimeh.comمی تواند نسبت به مقایسه بیمه نامه مد نظر خود اقدام نموده و مطابق 
سلیقه خود، بیمه نامه را انتخاب نمایند و پس از ثبت سفارش ، هماهنگی الزم جهت دریافت نسخه فیزیکی بیمه 

نامه را انجام دهند
وی افزود: مشتریان بانک توســعه تعاون به ویژه تعاونگران جهت اطمینان بخشی فعالیت های اقتصادی 
متقاضی دریافت پوشــش های بیمه ای تســهیالت، اموال، دارایی ها و جریان های نقدی خود، می باشــند و 
همچنین بانک نیز برای انجام فعالیت های بانکی نیاز به صدور بیمه نامه های متنوعی از قبیل بیمه تسهیالت 
، بیمه اموال و بیمه های درمان کارکنان می باشد و حضور شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون موجب 

تسهیل و تسریع در صدور بیمه نامه های مورد نظر مشتریان می باشد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون که در قالب رییس مجمع عمومی سالیانه شرکت سخن می گفت افزود: انتظار 
مدیران ارشد مطابق برنامه راهبردی شرکت دستیابی به رشدهای جهشی در میزان صدور بیمه نامه های متنوع 
می باشد و وجود بازاری مناسب ، متشکل از جامعه تعاون، کارآفرینان و عموم مشتریان بانک می تواند به تحقق 
این اهداف و توسعه فعالیت ها کمک کند.وی اخذ وضعیت مطلوب صورت های مالی و عملیاتی مطابق گزارش 
حسابرس مستقل و بازرســی قانونی را مهم برشــمرد و گفت: عملکرد حرفه ای مطابق استانداردهای مالی و 
حسابداری به ارزش فعالیت توسعه ای شرکت می افزاید.سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
نیز در این جلسه خاطرنشان کرد : شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون میز خدمت را در شعب سراسر 
کشور گسترانیده است و شعب این امکان را در اختیار دارند نسبت به تامین بیمه نامه مورد نیاز مشتریان اقدام 
نمایند و انتظار این است استانها و شعب در این امر مهم احساس وظیفه نموده و در ارائه این خدمت مناسب در 

پیشخوان خدمات به مشتریان اهتمام داشته باشند ..

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:
تسهیالت مسکن جوانان جذاب تر شد

 شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون
 از سامانه صدور بیمه نامه رونمایی کرد
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نفت و انرژی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

کمبود روغن خوراکی در بازار ایالم مدیریت شد
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم گفت: کمبود روغن خوراکی در بازار 
مصرف این اســتان مدیریت شــده و مردم برای تهیه این ماده خوراکی نگرانی نداشته 
باشند. رضا محمدرحیمی روز دوشــنبه در گفت و گویی خبری با اشاره اینکه مشکلی 
در بحث توزیع روغن در استان وجود ندارد، اظهار داشــت: طی هفته های گذشته و به 
نسبت جمعیت استان نزدیک به ســه هزار تن روغن از طریق سهمیه های تنظیم بازار و 

شرکت های پخش و شبکه فروش جذب و در بازار توزیع شــده است.وی افزود: نزدیک 
به ۱۲۰ نقطه منتخب در سطح استان برای توزیع روغن در نظر گرفته شد و این فرآیند 
به صورت مداوم تا پایان ســال ادامه خواهد داشت.رییس ســازمان صمت ایالم یادآور 
شــد: از همشــهریان انتظار می رود به اندازه مصرف روغن خوراکی خرید و در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف در عرضه این ماده خوراکی از ســوی واحدهای صنفی و یا در 

خصوص احتکار روغن و یا هر نوع کاالی اساســی، موارد را  از طریق تلفن ۱۲۴ گزارش 
کنند.محمدرحیمی به تشــریح وضعیت بازار در ایام پایانی سال پرداخت و تاکید کرد: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ تن برنج وارداتی، ســه هزار تن شکر، ۹۴۹ 
تن مرغ منجمد و ۱۸۵ تن گوشــت قرمز منجمد با قیمت مصوب در شبکه هایی که به 

مصرف کننده واقعی برسد، توزیع شده است.

در مراســمی با حضور مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه و جمعی 
از معاونان و مدیران، بهره بــرداری از جاده حمل محصــول و قراضه، 
سیستم ســیگنالینگ راه آهن و اتاق ویدئو وال مجتمع فوالد سبا آغاز 
شد.مدیرعامل فوالد مبارکه در این مراسم ضمن تقدیر از این مجموعه 
بر حمایت فوالد مبارکه از افزایش تولید در مجتمع فوالد سبا تأکید کرد 
و گفت: اگرچه هیجانات بازار، شیوع بیماری کرونا و تحریم در دو سال 
اخیر، بازسازی و نوسازی خطوط تولید مجتمع فوالد سبا را با مشکالت 
دوچندان و تأخیر همراه کرد، اما خرسندم که کارکنان مجتمع فوالد 
ســبا با عزم و اراده مثال زدنی به صورت آفالین به این اقدام مهم دست 
یافتند که باعث دلگرمی و تقویت روحیه بقیه گروه فوالد مبارکه است.
مهندس حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد پس از 
بازسازی و نوســازی خطوط تولید، با مدیریت بهینه فرایندها، میزان 
تولید با ۳۳ درصد افزایش به ۵۰۰ هزار تن برسد که تمام حمایت های 
فوالد مبارکه در تسریع ســرمایه گذاری ارزی و ریالی در این بخش به 
کمک مدیران مجتمع فوالد ســبا می آید تا همچنان این مجتمع نیز 
مانند دیگر زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه با قدرت تمام به اهداف 
از پیش تعیین شده دست یابد.وی تصریح کرد: این مجموعه همواره در 
آرامش و به دور از حواشی اهداف خود را دنبال کرده و به خوبی در مسیر 
تولید و توسعه قرارگرفته است.معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه نیز 

در این مراسم در خصوص پروژه جاده حمل محصول و قراضه مجتمع 
فوالد ســبا گفت: قبال حمل قراضه و محصول از درب شاهد ذوب آهن 
با ترافیک باالیی انجام می شــد که با احداث و بهره برداری جاده حمل 
محصول و قراضه مجتمع فوالد سبا به طول ۴ هزار متر و عرض ۱۱ تا ۲۰ 
متر، هم مسیر کوتاه تر شده و هم ماشین های حمل قراضه و محصول 
با خط تولید و انبارها تداخل پیدا نمی کنند.احمد سعیدبخش توسعه 
رینگ پیرامونی مجتمع فوالد سبا و تردد آسان ماشین های سنگین 
جهت حمل محصول و قراضه را از اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
هزینه شده است، افزود: از مشخصات پروژه می توان به یک پل بتنی به 
طول ۳۰ و عرض ۲۶ متر، دو میدان به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع، تونل 
تأسیساتی جهت عبور لوله ها و کانال آب پساب و جانمایی نیوجرسی 
در کنار مسیر اشاره کرد.معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه در ادامه در 
خصوص سیستم سیگنالینگ راه آهن مجتمع فوالد سبا و بهره برداری 
از آن نیــز گفت: قبــال فرایند ســیگنالینگ به طور دســتی صورت 
می گرفت و ۳۰ تا ۴۰ ســوزنبان در بازۀ زمانی نیم ساعت باید مسیرها 
را مشــخص می کردند تا قطار منحرف نشــود. درحالی که با سیستم 
جدید ســیگنالینگ این کار در زمان ۳۰ ثانیه انجام می شود و با فشار 
چند دکمه روی مانیتور قطارها هدایت و مسیر صحیح آن ها مشخص 

می شود.وی در ادامه با بیان اینکه افزایش ایمنی، جلوگیری از  خطاهای 
انسانی و افزایش ســرعت در فرایند عملیات از مزایای این طرح است، 
افزود: برای اجرای این پروژه ۴۲ میلیارد تومان هزینه شــده و ساالنه 
۷۷ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه خواهد داشــت.مدیر اجرای 
پروژه های جنبی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص 
سومین پروژۀ بهره برداری شده مجتمع فوالد سبا هم گفت: پروژه سوم 
افتتاح ویدئووال جهت استفاده همکاران بخش انتظامات و حفاظت بود 
که به منظور افزایش ضریب ایمنی و حفاظتی مجتمع فوالد سبا تعریف 
شده است.حمید شــجاعی در این خصوص افزود: در سال گذشته ۳۳ 
دوربین نظارتی نصب شده بود. البته در این راستا ۸۴ دوربین نصب شد 
که مابقی مربوط به دوربین های فرایندی بود که تحویل همکاران در 

ناحیه فرایندی شد.

 بهره برداری از سه طرح توسعه ای

 در مجتمع فوالد سبا
بررسی روند اجرایی پروژه 
آب شیرین کن ۲۸ هزار متر 
مکعبی سیراف - جم مورد 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب 
استان بوشهر مدیر دفتر سرمایه گذاری و تجهیز 
منابع مالی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در 
جریان بازدید مدیر کل دیوان محاسبات استان از 
پروژه آب شیرین کن سیراف جم با بیان اینکه این 
پروژه دارای پیشــرفت ۵۰ درصدی است اظهار 
داشــت: در اجرای پروژه آب شیرین کن ۲۸ هزار 
مترمکعبی ســیراف جم بخش خصوصی افزون 
بر ۲۲۵ میلیارد تومان ســرمایه گذاری می کند.
وی با اشاره به تامین بخشی از این سرمایه گذاری 
از محل خرید تضمینی آب تولیدی گفت: از این 
محل تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد تومان پرداخت 
شده است.مدیر دفتر ســرمایه گذاری و تجهیز 
منابع مالی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از 
وارد مدار تولید شدن فاز نخست این پروژه درنیمه 
اول ســال آینده خبر داد و بیان کرد: اکنون ابنیه، 
مخزن ذخیره آب، چاه ها و تجهیزات ساخت داخل 
پروژه آب شیرین کن ســیراف - جم رو به تکمیل 

است.
دالوری، اجرای خــط انتقــال آب این پروژه 
را یکی دیگر از طرح ها دانســت و اشــاره به اینکه 
این خط انتقال آب در مرحله پایانی اســت افزود: 
فاز نخست پروژه آب شــیرین کن سیراف - جم 
به ظرفیت روزانه ۱۰ هزار مترمکعب اســت وی 
با بیان اینکه پروژه آبرســانی جم در ســه بخش 
آب شیرین کن، خط انتقال و برقرسانی اجرا شده 
اســت گفت: با تکمیل این پروژه، آب شــهر جم، 
شهرک های نفتی و روســتا های این شهرستان 
امین می شودمدیرکل دیوان محاسبات استان  ت
بوشــهر هم با قدردانــی از تالش شــرکت آب و 
فاضالب در اجرای طرح های آبرسانی تاکید کرد: 
تالش همه جانبه شرکت آبفای استان بوشهر در 
حل مشکالت آبرسانی شهرها و روستاهای استان 
ستودنی است که تالش می شود برای تسریع در 
اجرای این پروژه ها حمایت های الزم انجام پذیرد 
ودر این راســتا اداره کل دیوان محاسبات استان 
بوشــهر آمادگی دارد به منظور رفــع وپیگیری 
مشکالت و تسریع در اجرای پروژه های آبرسانی 
همکاری نمایــد تا این پروژه هــا جهت خدمات 
رسانی الزم به مردم در موعد مقرر به بهره برداری 

برسد.
 

گرامیداشت هفته منابع 
طبیعی در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم

به مناسبت فرارســیدن هفته منابع طبیعی 
و روز درختکاری، ۱۲۰ اصله نهال مثمر با حضور 
مدیر،مسئولین و کارکنان در ســتاد و انبار نفت 
شهید زین الدین کاشته شــد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه قم، در آستانه فرا رسیدن بهار طبیعت و به 
مناسبت روز درختکاری و در راستای ترویج این 
سنت حسنه، کاشت انواع نهال از نوع زیتون، انجیر، 
انار و انگور با حضور مدیر، معاونین، مســئولین و 
جمعی از کارکنان شــرکت در ستاد و تاسیسات 
انبار نفت شهید زین الدین انجام گرفت.در پایان 
این مراسم، به مناسبت اولین سالگرد در گذشت 
همکار عزیزمان مرحــوم محمدرضا کربالیی که 
بر اثر بیماری کووید ۱۹ به دیدار معبود شــتافت، 

ضمن قرائت فاتحه، نهالی به یادگار غرس شد.
 
آیین کلنگ زنی و آغاز پروژه 
احداث کارخانه جدید روغن 

نباتی نرگس شیراز
آیین کلنگ زنی احــداث کارخانه جدید روغن 
نباتی نرگس شــیراز با حضور معــاون وزیر صمت 
و مدیرعامل ســازمان حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان کشور، اعضای شورای 
اسالمی شهر شیراز، رئیس سازمان صمت استان، 
معاون استاندار ، معاون شــهردار شیراز ، مسووالن 
هلدینگ مواد غذایــی فریکــو و همچنین دیگر 
مدیران شــهری در منطقه ویژه اقتصادی شــیراز 
برگزار شد.در این مراســم دکتر تابش، معاون وزیر 
صمت و مدیرعامل ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور با اشاره به 
خواسته ها و مطالبات مردم و مسووالن کالن شهر 
شیراز گفت: جابجایی برخی صنایع از جمله کارخانه 
روغن نباتی شــیراز به بیرون از محدوده شهر یکی 
از این خواســته های به حق مردم بوده که دستگاه 
های مربوطه و ســرمایه گذار بخش خصوصی در 
تالش هستند تا با آماده سازی و ساخت سریع تر این 
کارخانه ، زمینه انتقــال آن را در کوتاه ترین زمان ، 
طی سه تا پنج سال آینده فراهم آورند . مدیرعامل 
ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان کشور افزود: انتقال و احداث کارخانه 
روغن نباتی،دستاوردهایی همچون کاهش آلودگی 
شــهر شــیراز و رفع نیازهای داخلی در تامین این 

کاالی استراتژیک را در پی خواهد داشت .

همصدا به عنوان مدل 
عملیاتی برترتعامل صنعت و 

دانشگاه انتخاب شد
طرح »همصدا«ی سرای رشــد و نوآوری 
اتــاق بازرگانی اصفهان ازســوی وزارت علوم 
به عنــوان طرح برگزیــده و مــدل عملیاتی 
برترتعامل صنعت و دانشــگاه انتخاب شد.به 
گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی اصفهان 
در دومین رویداد الگوهــا و راهکارهای نوین 
در همکاری دانشــگاه با جامعه صنعت طرح 
»همصدا« ی  ســرای رشــد و نــوآوری اتاق 
بازرگانــی اصفهان به عنوان طــرح برگزیده و 
مدل عملیاتی برترتعامل صنعت و دانشــگاه 
انتخاب شد.این طرح شامل فرایند نیازسنجی 
صنایع، برقراری ارتبــاط از طریق کارگزاران 
)صنعتیاران( و پژوهشــگران، مدیریت تعامل 
آنهــا و در نهایت نظارت بر پاســخ به نیازهای 
پژوهشــی در هفت محور اصلی است. در این 
هفت محور طرح »همصدا« تالش شــده که 
موضوعات پژوهشــی و نیازهــای تحقیقاتی 
بنگاه های اقتصادی بــه عنوان هفت محصول 
قابل عرضه در بهینه ترین حالت از منظر زمان، 
هزینه و تکنولوژی توسط دانشگاه ها و شرکت 
های فناور پاسخ داده شــود. شایان ذکر است 
اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان یک تسهیلگر 
موثر و هماهنــگ کننده ســازمانی مطمئن 
برای جلب مشارکت بیشتر صنعت و دانشگاه 
با هدف استفاده از سرمایه فکری دانشگاهیان 
و عرضه فناوریهای نوظهور بــه اعضای اتاق و 
صنایع اســتان مشــوق هایی از جمله اعطای 
مشــوق های نــوآوری همصــدا و حمایت از 
صنعتیاران به عنوان کارگزاران و میانجیگران 
نوآوری را با ایجاد یک ساختار جدید ارتباطی 
با نام ســرای نوآوری و رشد در دستور کار خود 

قرار داده است.
 
نشست مدیر مخابرات اصفهان 

با اعضای کانون بازنشستگان
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در نشستی 
صمیمانه بــا اعضــای کانون بازنشســتگان 
مخابــرات منطقــه اصفهان دیــدار و گفتگو 
کرد.به گــزارش روابــط عمومــی مخابرات 
منطقــه اصفهان؛اســماعیل قربانــی در این 
نشست صمیمانه که در ســالن کوثر مخابرات 
رگزار شد؛بازنشســتگان مخابرات را ذخیره  ب
های معنوی ایــن مجموعه دانســت و گفت: 
ازنشســتگان از مهم ترین ارکان تشکیالتی  ب
یک مجموعه هســتند که در رشد و تعالی یک 
مجموعه اثر گذارند و سازمان ها باید از تجربه 
های آنان در مســیر تحقق برنامه های خویش 
بهره مند شــوند. وی در این نشست در فضایی 
صمیمانه ضمن استماع صحبتهای مسئولین 
کانون بازنشستگان بر اســتفاده از ظرفیتهای 
موجود در راســتای قوانین ،جهــت تکریم و 

پاسخگویی به نیازهای این قشر تاکید کرد.
 
فرمانده سپاه ایالم: رسانه ها 

پیشران اهداف انقالب اسالمی 
هستند  

فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( ایالم گفت: 
مولفه ها و قابلیت های رســانه هــا و به ویژه 
بســتر خبری فضای مجازی، پیشران اهداف 
نقالب اســالمی و مانعی در برابــر تحرکات  ا
دشمنان است. ســردار جمال شــاکرمی در 
آیین اختتامیه ششــمین جشــنواره استانی 
ابوذر اظهار داشــت: رســانه ها در خط مقدم 
جبهه فرهنگــی و بصیرتــی قرار دارنــد و با 
انعکاس و انتشار مطالب خود می توانند عامل 
میدآفرینی و آرامش جامعه و یا ایجاد کننده  ا
رعب و وحشــت باشــند و فضای روانی افکار 
عمومی را مدیریت کنند.وی افزود: رســانه ها 
باید در انتشار مطالب خود مطالبه گر و نقدگرا 
و اهل مباحث چالشــی و پرسشــگری باشند 
اما جانب انصاف و مهندســی انتشار را مد نظر 
بگیرند تا جامعه دچار تزلزل نشود و به بیراهه 
نرود.شــاکرمی با بیان اینکه آرایش دشمن در 
برابر انقالب اســالمی جنگی و مقابله اســت، 
یادآور شــد: دشــمن از مواضع خصمانه خود 
در برابر ایران اســالمی عقب نشــینی نکرده 
بلکه دشــمنی  خود را به صورت نیابتی به هم 
پیمانان و حامیان منطقه ای از جمله اسراییل 
و کشــورهای عربی واگذار کرده اســت.وی 
تاکید کرد: نباید از تحرکات دشمن غفلت کرد 
چرا که هرگونه غفلت از اقدامات پیدا و پنهان 
دشمن در آینده کشور را با چالش های عدیده 
ای مواجه خواهد کرد و رســانه های متعهد و 
نقالبی در ایجــاد فضای امیدوارانه، نشــاط  ا
آفرینی، معرفــی نقاط قوت و ارائــه راهکارها 
برای رفع نقاط ضعف باعث می شــود دشمن 
 از رســیدن به اهــداف و نیات شــوم خود باز

بماند.

خبر خبر

مهدی ســام دلیری مدیر آمــوزش و پرورش 
شهرستان چالوس و سرپرست منطقه مرزن آباد 
در این مراسم گفت: هر ســاله مردم در این روز با 
حضور در پارک ها، جنگل ها و اقصی نقاط شــهر 
اقدام به کاشت نهال می کنند و با کاشت درخت 
به استقبال بهار و ســال نو می روند.  وی با بیان 
این که که در دین مقدس اسالم و کتاب مقدس 
قرآن در رابطه با درخت و تسبیح خداوند، درخت 

و سجده در برابر خدا و اهمیت درخت و نشانه ای بر قدرت خداوند و درختکاری تاکید بسیار گردید 
و پیامبر اسالم )ص( فرمودند  که کاشــتن یک درخت و لوآنکه هیچ آدم و مخلوقی از آن استفاده 
نبرد باز هم برای کســی که آن را می کارد صدقه محســوب می گردد. وی بیان موضوعی از کتاب 
قرآن و طب و با ذکر حکایت حضرت موسی در ســوره مبارک طه آیه ۱۲ فاخلع نعلیک انک بالواد 
المقدس و نیز در ســوره قصص آیه ۳۰ خداوند نیز جایی از زمین را مقدس می داند که پر درخت 
باشد پرداختند و اعالم داشتند خدا به موسی می فرماید که کفشت را در بیاور که در جای مقدسی 
هستی و لذا زمین پر درخت را مقدس ترین نقطه روی زمین خطاب نمود عجیب آنکه صدای خدا 
نیز از جایی بلند شــد که فی البقعة المبارکه من الشــجرۀ  ) از درختان پر برکت دار بود ( گویا خدا 
در این دنیا برای صدای خود صدای ســبز و خرم را انتخاب می فرماید و فردای قیامت هم نیکان و 
پاکان را به جنات تجری من تحت االنهار رهبری می کند. بنابراین همه ما باید در حفظ و حراست 
از منابع طبیعی  به خصوص جنگل ها، مراتع، درختان و فضای ســبز کوشــا باشیم.سام دلیری 
در ادامه به پویش در فضای مجازی اشــاره کرد و بیان داشــت: امســال دانش آموزان شهرستان 
چالوس علی رغم آموزش در فضای مجازی  استقبال خوبی در پویش هفته منابع طبیعی داشتند.
مدیر آموزش و پرورش چالوس به حفظ منابع طبیعی اشــاره کرد و افــزود: طبیعت زیبا به همراه 
محیط سالم و هوای پاک سبب زیبایی و شادابی شهر شده و طراوت و پاکی محیط زیست را برای 

انسان ها فراهم می کند. 

مهندس نصرابادی در دیدار با حســنی بخشدار 
طارم ضمن اشــاره بــه اجرای پروژه زیرســاختی 
طارم گفت با اجــرای ۲۰ کیلومتر باقیمانده اجرای 
فیبرنوری این منطقه پهناور بــه پایان و مورد بهره 
برداری میرسد که این پروژه در نوع خود پروژه مهم 
و زیرساختی برای منطقه هســت.مدیر مخابرات 
منطقه قزوین قزوین با اشــاره به اهمیت دسترسی 
مردم به ســرویس های مخابراتی گفــت: درحال 

حاضر ارتقاء تکنولوژی ایستگاه های همراه اول در ۶ روستا انجام و در۷ روستا تا پایان اردیبهشت ماه در 
این منطقه انجام و با انجام ۲۱ روســتای دیگر تاپایان شهریورماه د رمجموع ۳۴ روستای این منطقه به 
اینترنت باپهنای باند ۳G و ۴G دسترسی خواهند داشت.وی تاکید کرد:ایجاد زیرساخت های مخابراتی 
باعث مهاجرت معکوس خواهدشــد و تالش میکنیم زیرســاخت های مورد نیاز مردم را خصوصا در 
روستاها باسرعت بیشتری ایجاد نماییم.مهندس نصرآبادی درادامه با اشاره به اقدامات یکسال گذشته 
در دوران کرونا گفت: در یکسال گذشته فشار زیادی برای توسعه داشته ایم که واگذاری ۱۴ هزار شماره 
تلفن و بیش از۳۰ هزار adsl و اقدامات انجام شده نیازمند نگاه و برنامه ۵ ساله بود که خوشبختانه در۱۱ 
ماه گذشته به این هدف رسیده ایم و از بین اپراتورهای ارتباطی تنها مخابرات بوده که در بین اپراتورهای 
دیگر توسعه در روستاها را با نگاه عدالت محور ادامه داده است.مدیر مخابرات منطقه قزوین ضمن تشکر 
از همکاری های بخشــداری طارم در اجرای پروژه ها گفت: علیرغم عدم افزایش تعرفه ها طی ۱۷ سال 
گذشته مخابرات فعالیت های توسعه ای و زیرســاختی را با نگاه عدالت محور و توسعه یکنواخت ادامه 
داده است.حسنی بخشدار طارم نیز ضمن تقدیر از اقدامات مخابرات در منطقه طارم گفت: بخش طارم 
بخش بزرگ و پهناور و فاصله های روستایی دارند زیاد است و با توجه به شرایط فعلی نیاز مردم به بستر 
اینترنت بیش از پیش است و درخواســت ما با توجه به نیازهای مردم  نگاه ویژه و متفاوت به بخش طارم 
و برطرف کردن نیازهای آنان است.الزم به ذکراســت در این سفر یک روزه مهندس نصرآبادی از مراکز 

مخابراتی گوهگیر،سیاهپوش،کلج و شهر سیردان بازدید کرد.

 مراسم روز درختکاری در مدرسه  شهید مباشری هچیرود
 برگزار شد

 اجرای فیبرنوری بخش طارم اردیبهشت ماه 
به پایان و مورد بهره برداری میرسد

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت:امسال برای نخستین بار در بین کالنشهرهای کشور با مساعدت 
شورای شــهر ۴۵ میلیارد تومان حق ســنوات پاکبانان و کارگران در حال پرداخت است.مهدی یعقوبی معاون 
خدمات شهری شهرداری مشهد در یکصد و بیســت و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد،اظهار 
کرد: نیروهای خدمات شهری در تمام مناسبت ها و ایام پیک سال فعال هستند تا خدمات مطلوب را به شهروندان 
ارائه کنند، از این رو برای تأمین رفاهیات و کمک به مزایای این افراد الیحه ای تنظیم شده تا کمک های مستمری 
برای پاکبانان که در معرض آلودگی ها قرار دارند، داشته باشیم.وی با بیان اینکه معاینه های ادواری پاکبانان مشهد 
با هماهنگی مرکز پزشکی شهرداری انجام می شود، افزود:یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پاداش به مناسبت هایی 
همچون ایام اهلل دهه فجر، شــب یلدا، میالد حضرت زهرا )س( و میالد حضرت علی )ع( به ۱۰ هزار کارگر فضای 
سبز پرداخت شده است.معاون خدمات شهری شهردار مشهد خاطرنشان کرد:تا پایان امسال یک میلیون تومان 
پاداش مازاد بر عیدی نیز به کارگران خدمات شهری مشهد پرداخت می شــود.وی با اشاره به تدابیر برنامه ریزی 
شده برای نوروز ۱۴۰۰، تصریح کرد:زیباسازی منظر شبانه شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران اسالمی، 
همواره یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری بوده و تالش شــده با اجرای طرح های متنوع و استفاده از 
تکنولوژی های به روز و با مصرف بهینه انرژی، منظر شبانه زیبایی در شهر امام رئوف ایجاد شود.یعقوبی با بیان اینکه 
در حال حاضر بیش از ۲۳۱ هزار متر طول ریسه نوری در سطح شهر مشــهد نصب شده است، افزود:از این میزان 
بیش از ۶۰ هزار متر طول ریسه بندی، تنها در استقبال از بهار ۱۴۰۰ )بهمن و اسفندماه ۹۹( اجرا شده است، که ۲۶ 
درصد کل میزان ریسه های نوری شهر مشهد را شامل می شود.وی با اشاره به اینکه بخشی از المان های امسال نیز 
المان های حجمی و توپیاری خواهد بود، گفت:المان های حجمی یا توپیاری مورد استقبال شهروندان بوده است 
که امسال نیز ۵۰ مورد از این دست با روش بومی جدید و مشابه نمونه های خارجی تولید شده با کاشت گیاه بر روی 

سازه ها در کنار ۲۶ المان اتوپیاری و مجموعا ۷۶ مورد ساخته و آماده جانمایی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در این مجموعه خبر داد 
و گفت: این شرکت در راستای صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار، طرح جامع مدیریت پسماند 
را تعریف و اجرایی کرده اســت. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز ایالم، عباس شمس اللهی روز 
دوشنبه با بیان اینکه در حال حاضر روش اجرایی مدیریت پســماند تدوین و کلیه پسماندهای این 
شرکت مشخص و دسته بندی شــده است، گفت: مطابق با دســتورالعمل  های ابالغی وزارت نفت و 
شــرکت ملی گاز ایران، هر یک از دســته  ها کد بندی شــده و نحوه جمع آوری، انتقال و امحای آنها 
مشخص شده است.وی یادآور شد: شرکت گاز اســتان ایالم در سال گذشته موفق به اخذ گواهینامه 
مدیریت پسماند از سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایالم شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
ایالم افزود: این شرکت حفظ و صیانت از محیط زیست را وظیفه ذاتی خود می داند و تالش می کند با 
رعایت مسایل زیست محیطی در حفظ آن کوشا باشد.شمس الهی تاکید کرد: طرح تفکیک پسماند 
از مبدأ، تفکیک کاغذ و ارســال جهت بازیافت، جمــع آوری و انتقال المنت فیلترها، پســماندهای 
الکترونیکی و بشــکه های خالی مرکاپتان و روغن ترانس )پســماند ویژه( برای امحا، خنثی سازی، 
بازیافت و تحویل به شرکت های مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست، طراحی جایگاه نگهداری 
موقت پسماند صنعتی و ویژه، جانمایی ظروف تفکیک و جمع آوری پسماند از اقدامات شاخص این 
شرکت برای مدیریت پسماندها بوده اســت.وی گفت: برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند 
برای مدیران، پرســنل خدماتی و پیمانکاران اجرایی شــرکت، اجرای مانورهای واکنش در شرایط 
اضطراری ریزش مرکاپتان، انعقاد قرارداد با پیمانکار ذیصالح برای جمع آوری و دفع پســماندهای 
عفونی شــامل ماسک و دســتکش در شــرایط شــیوع بیماری کرونا از دیگر اقدامات شرکت برای 

مدیریت پسماندها بوده است.

 پرداخت 4۵ میلیارد تومان حق سنوات پاکبانان 
و کارگران شهرداری مشهد

 طرح جامع مدیریت پسماند 
در شرکت گاز ایالم اجرایی شد  

تفاهم نامه همــکاری بین پایــگاه میراث جهانی تخت جمشــید 
و مجموعه تخت فــوالد اصفهان بــا هدف ایجاد زمینه های مناســب 
همکاری و تبادل تجربیات در حوزه های مختلف فرهنگی، پژوهشــی، 
آموزشــی، فنی و حفاظت و مرمت بیــن دو مجموعه به امضا رســید.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید عقد این تفاهم نامه را شروع 
فصل جدیدی از روابط ها در راســتای افزایــش همکاری های طرفین 
در زمینه های گوناگون دانست و با تشــریح ظرفیت های این مجموعه 
جهانی و منظر فرهنگی طبیعی آن به ویژه در آثار صخره ای و ســنگی، 
تخت جمشــید را به عنوان یک ســایت موزه تاریخی و نقش رستم را 
یک مجموعه آیینی و آرامگاهی با آثــار متعدد صخره ای خود در جهان 

معرفی کرد.حمید فدایی با تاکید بــر اینکه حفاظت و مرمت در اولویت 
و محور کاری این پایــگاه جهانی قرار دارد، بیان داشــت: در مداخالت 
حفاظتی ما در کالبد آثار تاریخی ســنگی و صخــره ای، اولویت هایی 
همچون مطالعه، مســتندنگاری و بــه ویژه در مداخــالت اضطراری، 
تثبیت و اســتحکام بخشی قطعات ســنگی و وصالی قطعات سنگی را 
لحاظ کرده ایم.وی تعامالت بین المللی را تجربه ای موفق در پیشــبرد 
اهداف توسعه ای میراث فرهنگی دانست و افزود: در گذشته با برقراری 
ارتباط با کشــور های خارجی که با ورود و همکاری ایتالیایی ها همراه 
بود، توانستیم در به روزرسانی پژوهش ها و به کارگیری روش های نوین 
حفاظت و مرمت در مداخالت پروژه های تعریف شده، ظرفیت های این 

مجموعه را افزایش دهیم.عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری کشــور از انتقال تجربیات و ظرفیت های بالقوه این پایگاه 
جهانی به شــهرداری اصفهان و مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد خبر داد و تصریح کرد: تجربیات چند دهه اخیر پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشید، می تواند ظرفیت ساز باشد و در زمینه انتقال و به 
کارگیری آن در سایر آثار فرهنگی و بنا های تاریخی موثر واقع شود که ما 
این آمادگی را در زمینه شروع پروژه های مشترک حفاظت در مجموعه 
تاریخی فرهنگی تخت فوالد اصفهان، انجام پژوهش های مشــترک، 
برگزاری سمینار های تخصصی و انتشــارات نتایج فعالیت ها بصورت 

مشترک خواهیم داشت.

امضای تفاهم نامه همکاری بین تخت جمشید و تخت فوالد 
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رئیس امور بهداشــت ایمنی، محیط زیســت و پدافند غیرعامل 
)اچ اس ئی( مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد که این مجموعه همسو 
با حفاظت از عرصه های طبیعی و ســواحل شهرستان های همجوار، 
بیش از ۷ هزار اصله نهال حرا به اداره  کل حفاظت محیط زیست استان 

بوشهر تحویل داده است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، محمد مسعودنیا در این باره گفت: 
در این پروژه  بزرگ، بــا حمایت مدیرعامل مجتمــع و به همت واحد 
محیط زیست پاالیشگاه های اول، سوم، پنجم و ششم، بیش از ۷ هزار 
اصله نهال حرا برای عملیات کاشت در سواحل استان بوشهر، به اداره 
کل حفاظت محیط زیست این اســتان تحویل داده شد که با توجه به 
لزوم حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و محیط زیست در منطقه 
گاز پارس جنوبــی، برنامه حمایت از جنگل های حــرا یکی از اهداف 
بزرگ و مهم این مجموعه در ســال های اخیر اســت و با برنامه ریزی 

مدون و دقیق این موضوع در حال انجام است.

وی ادامــه داد: مجتمع گاز پارس جنوبی از ســال ۹۰ پروژه  بزرگ 
احیای جنگل هــای حرا را در پــارک ملی دریایی نایبنــد آغاز کرد و 
توانست در ســال ۹۱ از طرف ســازمان محیط زیست نشان »شرکت 
حامی حرا« را دریافت کند و تاکنون مساحتی نزدیک به ۳۰ هکتار از 
مناطق جزر و مدی پارک ملی دریایی نایبند و سواحل شهرستان های 

بوشهر، دلوار، دیر و کنگان را زیر پوشش قرار دهد.
رئیس اچ اس ئی مجتمــع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: توســعه 
فضای ســبز و اســتفاده از همه ظرفیت های موجود برای گسترش 
درختکاری در جنگل های سواحل شهرستان های همجوار مجتمع گاز 
پارس جنوبی از اهداف مهم این مجموعه بزرگ اســت و در کنار تولید 
پایدار و ایمــن گاز، در این باره آمادگی الزم بــرای هرگونه همکاری با 

دستگاه های ذیربط را داریم.
مســعودنیا اظهار کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی به دلیل دارا بودن 
امکانات و زیرســاخت های مطلوب، اقدام های خوبی برای گسترش 

کاشــت درخت حرا در خورهای منطقه انجام داده اســت و هرساله با 
اســتفاده از فناوری های نوین در زمینه حفظ محیط زیست و رعایت 
اصول اچ اس ئی این عملیــات را با همت کارکنان دوســتدار محیط 

زیست در پاالیشگاه های مجتمع انجام می دهد.
براســاس این گزارش، گونه جنگلی حرا )مانگــرو( از ویژگی های 
اکوسیستم ســواحل جنوبی ایران اســت که به طور پراکنده، از تنگه 
هرمز به سمت شرق و اقیانوس هند، در ســواحل عمان، پدید آمدند. 
جنگل های حرا یا مانگروی ایران در ســواحل جنوب کشور در کناره 
خلیج فارس و دریای عمان از ســمت جنوب غربی تا جنوب شرقی در 

استان های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هستند.
این جنگل ها در ســواحل خلیج  فارس، پارک ملی دریایی نایبند، 
در اطراف بندر الفت، شمال جزیره قشم و  بندر خمیر دیده می شوند. 
ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی، درخت این جنگل ها را حرا نامیده 

است.

تالش مجتمع گاز پارس جنوبی برای احیای جنگل های حرا

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس گفت: 
با توجه به شــرایط خاص کشــور در مقابله و کنترل بیماری کرونا، 
هماهنگی های الزم با مالکان ۴۲۰ جایگاه فعال عرضه سوخت مایع 
و ســی ان جی برای رعایت هر چه بیشتر شیوه نامه های بهداشتی در 
ایام تعطیالت نوروز انجام شده اســت.به گزارش شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه فارس، امیــر بنی کریمی ضمن تأکید بر 
رعایت دستورعمل های بهداشتی در جایگاه ها، از آمادگی کامل این 
منطقه برای سوخت رســانی ایام تعطیالت ابتدای سال نو در استان 
خبر داد و افزود: ذخیره سازی مناسب انواع فرآورده های نفتی انجام 
شده است.وی بر سوخت رسانی به موقع و مطلوب در آستانه سال نو 

تأکید کرد و تأمین ســوخت مورد نیاز مصرف کنندگان عمده و جزء 
در تعطیالت نوروز را از اولویت های شــرکت برشمرد.مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس گفت: سوخت مورد نیاز 
بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و حمل ونقل به موقع و بدون 

وقفه تأمین و توزیع می شود.

۴۲۰ جایگاه عرضه سوخت در استان فارس فعال است

مدیر عامل توانیر اعالم کرد:
سال آینده آغاز حذف یک 
میلیون کولر گازی فرسوده

مدیر عامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران گفت: اوایل ســال آینــده حدود یک 

میلیون کولر گازی فرسوده تعویض خواهد شد.
به گزارش ایرنا  محمد حســن متولی زاده   در 
جمع خبرنگاران افزود: طرح تعویض یک میلیون 
کولر گازی فرســوده از سال گذشته مطرح و پس 
از کسب مجوز از شــورای اقتصاد مقرر شد برای 

انتخاب پیمانکار و شرکت تولیدی اقدام شود.
وی توضیح داد: طی یک فراخوان نســبت به 
انتخاب پیمانکار و شرکت تولیدی اقدام شد و کار 

ساخت آغاز شد.
متولی زاده خاطرنشــان ســاخت: کولر های 
ساخته شده از نظر فنی نتوانست استانداردهای 
الزم را کسب کند، بنابراین اجرای طرح با کندی 

همراه شد.
مدیرعامل شــرکت توانیر گفــت : اکنون با 
برطرف شدن اشکاالت فنی و اخذ استاندارد الزم 

اجرای کار باردیگر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: طرح تعویض یک میلیون کولر گازی 
فرسوده در مناطق هدف از اوایل سال آینده آغاز 

خواهد شد.
متولی زاده افزود: حدود چهــار میلیون کولر 
گازی فرسوده هدف گذاری شــده تا در این طرح 
جایگزین شوند که در مرحله نخست یک میلیون 

کولر گازی فرسوده جایگزین خواهد شد.
مدیرعامل توانیر خاطرنشــان ساخت: مردم 
در اجرای این طرح ۳۰ درصد مبلــغ مورد نیاز را 
پرداخت خواهند کرد و بقیه آن از ســوی دولت 

تامین خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف 
برق دانســت و افزود: کولرهای فرسوده مصرف 
باالیی دارند که اجرای این طرح کمک خواهد کرد 

مصرف برق به نحوچشم گیری کاهش یابد.
مردادماه امسال سخنگوی صنعت برق گفت: 
هزینه تعویــض کولرهای فرســوده گازی برای 
مصرف کنندگان یک سوم قیمت تمام شده است 
و بقیه هزینه از محل صرفه جویی سوخت، از سوی 

دولت پرداخت خواهد شد.
 
عربستان قیمت فروش نفت برای 
مشتریان آسیایی را افزایش داد

عربســتان قیمت رســمی فروش نفت خام 
تحویل در ماه آوریل )فرودین/ اردیبهشت( را برای 

عرضه به مشتریان آسیایی افزایش داد.
به گــزارش ایرنــا از رویترز شــرکت آرامکو 
عربستان قیمت رســمی فروش نفت خام سبک 
را در ماه آوریل برای عرضه به مشــتریان آسیایی 
افزایش داده اســت و آن را نســبت بــه قیمت 
میانگین عمان/ دوبی یک دالر  و ۴۰ سنت گران تر 

می فروشد.
برپایه این گــزارش، این بدان معناســت که 
قیمت رســمی فروش این نوع نفت نسبت به ماه 

مارس با ۴۰ سنت افزایش به فروش می رسد.
قیمت رســمی فروش شــرکت آرامکو برای 
مشتریانش در شــمال غرب اروپا نسبت به نفت 
خام برنت ۲دالر و ۲۰ ســنت به ازای هر بشــکه 
ارزان تر اســت، یعنی ۵۰ ســنت برای هر بشکه 

ارزان تر از ماه مارس )اسفند/ فروردین( است.
همچنین قیمت رســمی فــروش نفت خام 
سبک آرامکو برای مشتریانش در ایاالت متحده 
آمریکا در ماه آوریل نیز ۹۵ ســنت برای هر بشکه 
گران تر از نفت خام ترش آرگوس اســت و قیمت 
آن نسبت به ماه پیش ۱۰ ســنت برای هر بشکه 

افزایش یافته است.

مدیرعامل توتال: 
قیمت نفت ٧۰ دالر نمی ماند

مدیرعامل توتال با بیان این که دو ســال زمان 
خواهد برد تا اقتصاد جهانی از پیامدهای پاندمی 
ویروس کرونا بهبود پیــدا کند، اظهار کرد قیمت 
نفت بعید اســت در ســطح فعلی ۷۰ دالر در هر 

بشکه بماند.
به گزارش ایســنا، پاتریک پویانه، مدیرعامل 
شرکت فرانســوی توتال به رادیو بی اف ام گفت: 
انتظار ندارم قیمت نفت در ۷۰ دالر در هر بشــکه 
بماند و قیمت مناسب از نظر من بین ۵۰ تا ۶۰ دالر 

در هر بشکه است.
بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت برنت در 
معامالت روز دوشــنبه در پی گزارش حمالت به 
تاسیسات عربستان سعودی، برای نخستین بار از 
زمان شیوع ویروس کرونا به باالی ۷۰ دالر در هر 
بشکه صعود کرد و نفت آمریکا هم در باالترین حد 

خود در بیش از دو سال گذشته ایستاد.
بانک بازرگانی ابوظبــی هم با توجه به محدود 
شــدن عرضه در بازار پس از تصمیم اخیر وزیران 
اوپک پالس برای حفظ محدودیت عرضه فعلی در 
آوریل، پیش بینی کرد میانگین قیمت نفت برنت 
امسال ۶۵ دالر و ۵۰ سنت و سال آینده ۶۷ دالر در 

هر بشکه خواهد بود.

با به کارگیری دکل ۶۸ فتح
عملیات حفاری در طرح توسعه 

مارون ۲ و ۵ آغاز شد
عملیات حفاری نخســتین حلقه چاه طرح 
توســعه میدان نفتی مارون ۲ و ۵ در گســتره 
عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
با به کارگیری دستگاه حفاری سنگین ۶۸ فتح 

ناوگان شرکت ملی حفاری ایران آغاز شد.
به گزارش شــرکت ملی حفاری ایران، حفر 
و تکمیل چاه شــماره ۱۹۸ در موقعیت میدان 
مــارون در چارچوب قــرارداد همــکاری بین 

شرکت های ملی حفاری و تنکو انجام می شود.
حسین رحیمی، مدیر پروژه حفاری مارون ۲ 
و ۵ در شرکت ملی حفاری ایران در آیین آغاز به 
کار این دکل گفت: در این پروژه که در قالب طرح 
توسعه ۲۸ مخزن در گستره شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب انجام می شــود، ابتدا دستگاه 
حفاری ۶۸ فتح در منطقه مســتقر شد و از امروز 
در مدار عملیات قرار گرفت. مقرر است دو دستگاه 
حفاری ســنگین دیگر نیز در این میدان نفتی 
استقرار یابد و بخشی از خدمات فنی و تخصصی 
حفاری از جمله نمودارگیری از سیال و مدیریت 

پسماند حفاری ارائه شود.
بر اساس این گزارش، در این پروژه حفاری ۱۴ 
حلقه چاه شــامل پنج حلقه توسعه ای و ۹ حلقه 
تعمیری تکمیلی برنامه ریزی شده است که در 
مدت ۲۴ ماه انجام می شــود و در اختیار شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار می گیرد.

جلوگیری از توقف تولید چاه 
رشادت در هوای طوفانی

کارکنان سکوی رشــادت با هدف جلوگیری 
از به تعویق افتادن تولید نفت در یکی از چاه های 
میدان رشادت، آن را تعمیر کردند و در رویارویی با 
هوای طوفانی و دریای مواج، با موفقیت به سکوی 

R۴ بازگشتند.
به گزارش شــرکت نفت فالت قــاره ایران، 
فریبرز ادراکی، رئیس ســکوی رشادت شرکت 
نفت فالت قاره ایــران درباره ایــن عملیات که 
شامگاه ۱۵ اسفندماه انجام شد، گفت: با توجه به 
اینکه یکی از چاه های میدان رشادت به تعمیر نیاز 
داشت و هواشناسی طوفان سنگینی را پیش بینی 
کرده بود، با بسیج نیروها و امکانات، اتصاالت چاه 

به خط جریانی متصل شد و چاه به تولید رسید.
وی افــزود: کار تعمیر این چاه پیــش از آغاز 
طوفان انجام شــد و همکاران پس از پایان کار در 
بازگشت از ســکوی W۴ به R۴ با طوفان روبه رو 

شدند.
رئیس سکوی رشادت با بیان اینکه در صورت 
تعمیر نکردن این چاه، عملیاتی شــدن چاه سه 
تا چهار روز بــه تعویق می افتاد، گفــت: پس از 
پایان عملیات، طوفان آغاز و دریا به شــدت مواج 
شــد، به طوری  که ســرعت باد به ۲۵ تا ۳۰ نات 
می رسید و همین موضوع کار انتقال کارکنان از 
سکوی W۴ به R۴ را با مشکل روبه رو می کرد که 

خوشبختانه مشکلی حادث نشد.
وی با اشــاره به انجام این عملیات در تاریکی 
شب، مواج بودن دریا و وزش شــدید باد، از همه 

همکاران خود قدردانی کرد.

استقرار نظام  مدیریت 
یکپارچگی دارایی ها در نفت 

فالت قاره
رئیس تعمیرات تاسیســات دریایی شرکت 
نفت فالت قاره ایران از اســتقرار نظام  مدیریت 
یکپارچگی دارایی ها )AIMS( در این شــرکت 

خبر داد.
به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران، علی 
خواص فر درباره مهندسی شدن همه موضوعات 
مربوط به تعمیرات و نگهداشت سازه های دریایی 
روی آب، زیر آب و خطوط لوله گفت: شــرکت 
نفت فالت قــاره ایران بیش از ۴ هــزار کیلومتر 
خطوط لوله دریایی و ۲۱۰ سازه شامل سکوهای 
مسکونی، سرچاهی، بهره برداری و ... دارد که در 
حوزه خلیج فــارس از حیث تکثر، تعدد و قدمت 
بی نظیر اســت.وی افزود: بیش از ۲۱۰ ســازه 
دریایی، دو پایانه شناور ذخیره ساز خلیج فارس 
و FPSO کــوروش و دو گوی شــناور صادراتی 
)SPM( بــه عنوان آخریــن حلقه های زنجیره 
تولید و صادرات مخازن مستقر در دریا و ۷ اسکله 
صادراتی و تدارکاتی در حوزه تاسیسات دریایی 

شرکت نفت فالت قاره ایران قرار دارد.
رئیس تعمیرات تاسیســات دریایی شرکت 
نفت فالت قاره ایران ادامه داد: نکته ای که درباره 
تاسیســات دریایی در فالت قاره وجود دارد این 
است که عمر تعداد زیادی از این تاسیسات بیش 
از عمر طراحی اســت به همین دلیل با توجه به 
عمر باالی این تاسیسات، برنامه ریزی و نگرشی 
به روز و با نگاه به استانداردهای جدید نیاز بود که 
برنامه ریزی شد تا همه این تاسیسات ذیل نظام 

مدیریت دارایی های فیزیکی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه 
در این ســال ها تالش شده تا با توســعه گازرسانی، 
ســوخت گران تری برای صادرات آزاد شود، گفت: 
در حال حاضر نیز باید تــالش کنیم تا با بهینه کردن 

مصرف گاز، این سوخت را به درآمد ملی تبدیل کنیم.
به گزارش ایرنا، »حسن منتظر تربتی« در گفت 
و گو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا با اشــاره به اینکه در 
بحث استفاده از بند »ق« برای توسعه گازرسانی، نیاز 
توسعه را برداشت کردیم و سایر منابع در اختیار دولت 
قرار گرفته است، ادامه داد: در طول سال های گذشته 
هر کجا که گاز را توسعه دادیم، یک سوخت با ارزش تر 
را آزاد کرده ایم زیرا قبل از آنکه گاز در داخل کشــور 
توسعه پیدا کند، مردم در خانه های خود نفت سفید،   
گاز مایع و یا گازوئیل مصــرف می کردند که همگی 

ارزش بیشتری نسبت به گاز دارد.
تربتی با بیان اینکه در صنایع نیــز همین اتفاق 
افتاده اســت، تاکید کرد: گاز به عنــوان یک کاالی 
بین المللی نیز قیمتی پایین تر از سوخت های مایع 

داشته است.
وی گفت: بنابراین در طول ســال های گذشــته 
تمام توســعه هایی که برای گاز اتفاق افتاده سوخت 
مایع را بــا گاز جایگزین کرده و امــروز روزانه گازی 
معادل بیش از ۶ میلیون بشکه نفت در کشور تولید و به 
مصرف می رسد. از آنجایی که این گاز در داخل کشور 
جایگزین شــده، مصرف نفت و فرآورده های نفتی را 

کاهش داده و توانستیم آن را صادر کنیم.  
گاز را به جای حرارت به درآمد و پول تبدیل کنیم

معاون وزیــر نفت با اشــاره به اینکه بــا توجه به 
جایگزینــی ســوخت های گران تر بــا گاز و صرفه 
اقتصادی از این محل، در این سال ها قیمت گاز مطرح 

نبوده بلکه ارزش این توسعه را با ارزش کاالیی که آزاد 
می شد می سنجیدیم، افزود: امروز اما در نقطه ای قرار 
داریم که تقریبا شــبکه گاز تمام مناطق ایران را فرا 
گرفته و ۷۲ درصد از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل 

می دهد.  
به گفته تربتــی، با توجه بــه اتمام توســعه در 
گازرسانی، اتفاقی که در سال های آینده خواهد افتاد 
این است که امروز خود گاز را آزاد کنیم و راه حل این 
است که گاز را به جای حرارت به درآمد و پول تبدیل 
کنیم.وی با تاکید بر اینکه بیشترین مصرف گاز ایران 
در بخش های خانگی و نیروگاهی است که عمال جنبه 
مصرف حرارتی دارد، ادامه داد: تنها در پتروشیمی و 
فوالد گاز در جایی مصرف می شــود که محصول با 
ارزش تری تولید کرده و با صادرات آن منافع بیشتری 

نصیب کشور می شود.

تربتی با بیان اینکه امــا فضای پیش رو در مصرف 
گاز در بخش خانگی و نیروگاه ها، فضای بهینه سازی 
است، گفت: در نیروگاه ها و مصارف خانگی مصرف گاز 

راندمان خوبی ندارد.
مصرف ۶50 میلیون متر مکعب گاز در 

بخش خانگی و تجاری
وی با بیان اینکــه در بخش خانگی مصرف گاز در 
سال جاری غیر منتظره باال رفت، افزود: در روزهای 
زمستان، ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز خالص 
را در بخش خانگی و تجاری استفاده کردیم که عدد 

باالیی بود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به برخی 
ادعاها مبنی بر تبدیل گاز به برق و انتقال آن به منازل 
به جای گازرسانی سراسری نیز گفت: در کشورهایی 
اینکار را می کنند که تمام برق از گاز تولید نمی شود و 

برق ارزان تر دارند و گاز تنها کمک کننده برق است که 
این موضوع با توجه به اینکه اغلب نیروگاه های تولید 

برق ایران حرارتی است، مقرون به صرفه نخواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه راندمان مصرف گاز خانگی 
حتی با بخاری های موجود حدود ۶۵ درصد اســت 
و با بخاری های با بازدهی باال تا ۹۰ درصد به حرارت 
تبدیل می شــود، ادامــه داد: اما زمانی کــه گاز را به 
نیروگاه ها ببریــم در همان ابتدا ۶۰ تــا ۶۵ درصد از 
دودکش بیرون می رود زیرا بازدهــی نیروگاه ها در 

کشور به طور میانگین ۳۸ تا ۴۰ درصد است.  
تربتی تاکید کرد: برق هم در مســیر انتقال افت 
دارد و در خانه ها نیــز تا ۹۰ درصد بــرق به حرارت 
تبدیل می شود بنابراین بازدهی گاز برای تولید برق 
در ایران ۲۸ درصد خواهد بــود و مصرف باال می رود. 
از همین رو اگر در آینده برق خورشــیدی داشــته 
باشیم  شاید بتوان به این موضوع فکر کرد.وی گفت: 
در آینده باید از همان محل بنــد ق و ماده ۱۲  بدون 
گرفتن بودجه ای از دولت بهینه سازی را توسعه داده و 

با فروش گاز آزاد شده درآمد کسب کند.
معاون وزیــر نفت افزود: امروز پــارس جنوبی به 
حداکثر تولید خود رسیده و ما در دنیا خوش شانس 
بودیم که مخزن پارس جنوبی را داشتیم. امیدواریم 
مخازن بیشــتری پیدا شــود اما توجه به این نکته 
ضروری است که برای مدیریت مصرف به اندازه یک 

مخزن پارس جنوبی در بهینه سازی ظرفیت داریم.
وی با اشاره به اینکه گاز را باید از یک کاالی حرارتی 
به یک کاالی درآمدی تبدیل کنیــم، ادامه داد: هر 
چقدر روی بهینه ســازی کار کنیم از درآمد آن برای 
توســعه بهینه ســازی و ردآمدزایی می توان کمک 

گرفت.

معاون وزیر نفت مطرح کرد:

خبرلزوم بهینه سازی مصرف برای تبدیل گاز به درآمد ملی خبر

رییس سابق انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت گفت: هرچه در بیــن فاکتورهای مختلف برای 
بدســت آوردن مزایای ورود LPG به ســبد سوخت 
خودروها جستجو کردم، چیزی پیدا نکردم؛ در واقع 
اضافه شدن LPG به سبد ســوخت خودروها هیچ 

مزیتی ندارد.
به گزارش ایسنا، رضا پدیدار  در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه وقتی صحبت از مزایای یک طرح می کنیم 

یکی از فاکتورهای مهم، مزیت اقتصادی طرح است و مباحث قیمتی مطرح می شود؛ اظهار کرد: یکی دیگر 
از فاکتورهای مزیتی، مباحث زیست محیطی اســت و از هیچ کدام از این ابعاد، اضافه شدن LPG به سبد 

سوخت دارای مزیت نیست.
وی با بیان اینکه در طی سالها در کشور روی توسعه CNG کار شده است، گفت: به خصوص در ۱۰ سال 
اخیر روی توسعه تولید مخازن CNG در کشور کارهای زیادی صورت گرفته و موفقیت های قابل توجهی در 

این زمینه داشته ایم.
وی ادامه داد: افزایش سهم گاز در سبد ســوخت کشور یک استراتژی ملی اســت و طرحی بود که در 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی روی آن کار کرده بودیم و در جلساتی که در این زمینه داشتیم، مدیران وقت 
شرکت ملی گاز ایران نیز روی توسعه CNG و سرمایه گذاری در تأمین مخازن و افزایش سهم CNG در سبد 
سوخت کشور با اعضای کمیسیون انرژی همنظر بودند و در جلسات شورای عالی انرژی کشور نیز توسعه 

CNG و افزایش سهم این نوع سوخت در سبد سوخت خودروهای کشور تصویب شد.

پدیدار با اشاره به مزیت CNG نســبت به LPG در سبد سوخت خودروهای کشور گفت: ما مدتهاست 
ســوخت CNG را به سبد سوخت خودروهای کشــور آورده ایم و بســیاری از خودروهای ما نیز با تبدیل 

وضعیت، CNG سوز شده اند؛ در صورتی که در بخش LPG چنین زیرساختی ایجاد نشده است.
وی افزود: حتی کارهای مطالعاتی نیز انجام شده و طرحی مطالعاتی نیز در این زمینه به کمیسیون انرژی 
 CNG سوز شدن خودروهای بنزینی و دیزلی، لوکوموتیوهای کشور نیز CNG اتاق بازرگانی آمد که عالوه بر

سوز شوند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: آنچه مشخص است گازطبیعی 
در کشــور ما مزیت های بســیاری دارد و از نظر اقتصادی و زیست محیطی، هیچ ســوختی قابل رقابت با 
 CNG گازطبیعی نیست و ما با توجه به گستردگی شبکه گاز در سراسر کشور، امکان تخصیص گاز به صورت

به خودروها در تمام کشور را داریم.
پدیدار با اشاره به ســرمایه گذاری صدها میلیارد تومانی در زیرساختهای گازرسانی و توسعه CNG در 
کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش گاز هستند و اولویت اول ما در تأمین سوخت 
کشور گازطبیعی و در خودروها سوخت CNG است.وی افزود: یعنی گازطبیعی سوخت ملی کشور است و 

بیشترین سرمایه گذاری روی آن صورت گرفته و سوخت CNG نیز زیرمجموعه سوخت ملی کشور است.
رییس سابق انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه برنامه ریزی شده با توجه به موضوع 
رشد مصرف بنزین و ضرورت جایگزینی بخشی از آن در سبد سوخت کشــور، سهم CNG افزایش یابد، 
گفت: برای توسعه CNG و تحقق جایگزینی آن با بخشی از مصرف بنزین کشور، سرمایه گذاری زیادی در 
طی دو دهه اخیر صورت گرفته؛ حال که ظرفیت عظیم و قابل توجهی در همه ابعاد برای توسعه CNG در 

سبد سوخت کشور ایجاد شده، چرا باید برای توسعه LPG از ابتدا هزینه کنیم؟

عملیات اجرایی طرح نگهداشــت و افزایش تولید 
میدان نفتی ســیاهمکان در قالب طرح توســعه ۲۸ 

مخزن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد.
به گزارش شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، با 
پایان عملیات جابه جایــی و برپایی دکل در این میدان 
نفتی، عملیات زیرسطحی توسعه این میدان با همکاری 
شرکت گسترش انرژی پاســارگاد به عنوان پیمانکار 

طرح کلید خورد.
بخش زیرسطحی توسعه میدان سیاهمکان شامل حفاری چهار حلقه چاه بنگستانی به عمق تقریبی پنج 
هزار متر و بخش روسطحی آن مشتمل بر احداث یک مجموعه تفکیک و تقویت فشار نفت به ظرفیت ۱۰ هزار 
بشــکه در روز، اجرای خطوط لوله ۱۲ اینچ و ۸ اینچ و خط انتقال ۶۶ کیلووات بــرق تک مداره فلزی به همراه 
همه تأسیسات جانبی اســت. احداث موقعیت چاه های ۰۰۱ و ۰۳۰ و همچنین احداث خطوط لوله جریانی 
از چاه های حفاری شده به مجموعه تفکیک و تقویت فشــار نفت جدید سیاهمکان، بخش دیگری از عملیات 

اجرایی این طرح محسوب می شود.
طرح نگهداشــت و افزایش تولید میدان سیاهمکان در شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از 
بسته های قراردادی طرح توسعه ۲۸ مخزن شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به شمار می آید که قرارداد 
آن مردادماه امسال میان این شرکت و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا شد؛ شرکت خدمات مهندسی 
پژواک انرژی نیز مسئولیت بخش های مهندسی، پشتیبانی، تدارکات و تأمین کاال را در بخش های روسطحی و 

زیرسطحی به عهده دارد.
پیش از این بهمن ماه سال جاری، شــرکت ملی حفاری ایران از استقرار دستگاه حفاری سنگین خشکی 
۹۳ فتح در موقعیت میدان نفتی سیاهمکان خبر داده و اعالم کرده بود در چارچوب قرارداد همکاری با شرکت 
گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان مجری طرح توسعه میدان نفتی سیاهمکان، چهار حلقه چاه توسعه ای در این 

میدان حفاری می کند که نخستین حلقه از این چاه ها با کاربست دکل ۹۳ فتح حفاری می شود.
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در قالب ۳۳ بسته کاری در گستره فعالیت سه شرکت تابع شرکت ملی 
نفت ایران )شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شــرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران( در محدوده جغرافیایی هفت استان کرمانشاه، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و 

هرمزگان تعریف شده است.
منابع مالی مورد نیاز این طرح با اتکا به درآمد حاصل از افزایش تولید نفت در بسته های کاری تعریف شده و از 

طریق انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه تأمین می شود.
همگام با برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت، هدف اصلی از تدوین و اجرای این طرح، حفظ جریان 
کار و اشتغال در میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی صنعت نفت است و به این منظور، ضمن بهره مندی صرف 
از توان پیمانکاران ایرانی،  فهرستی از کاالهای پرمصرف طرح که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد تهیه و در 
قراردادهای مربوطه گنجانده شده اســت و پیمانکاران صرفاً ملزم به سفارش  اقالم این فهرست به شرکت ها و 
کارخانه های داخلی هستند. پیش بینی می شود در پایان اجرای بسته های کاری این طرح، سهم ساخت داخل 

بالغ بر ۸۰ درصد باشد.
عمل به وظایف و مسئولیت های اجتماعی نیز با اختصاص چهار درصد از مبلغ هر قرارداد به انجام پروژه های 
عام المنفعه در محدوده اجرای هر پروژه لحاظ شــده اســت که اقدام های مربوطه در این زمینه با هماهنگی 

مقام های استانی انجام می شود.

رییس سابق انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت :

اضافه شدن LPG به سبد سوخت خودرو هیچ مزیتی ندارد
 عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید 

میدان سیاهمکان آغاز شد
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کردستان سرزمین تاریخ، فرهنگ   و طبیعت
مرتضی لطف اللهی

دیگه چه خبر؟
        وضعیت عجیب مردم در گرانی را ببینید!

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع د ســتی در مراســم 
شــب فرهنگی ایران و قزاقستان به میزبانی اســتان گلستان گفت: 
چنین برنامه هــای فرهنگی می تواند به شــناخت بیشــتر ملت ها 
 از یکدیگر و ایجــاد ارتباطــات پایدار و توســعه مــراودات کمک

 کند.
به گــزارش ایلنــا، علی اصغر مونســان )وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  دســتی( در مراســم شــب فرهنگی ایران و 
قزاقستان به میزبانی استان گلستان با اشــاره به اینکه در این دولت 
به موضوع تنوع محصوالت گردشگری در کشور پرداخته شده است، 
گفت: این وزارت خانه تالش کرده تا گردشــگری کشــور را صرفاً از 
گردشــگری فرهنگی و تاریخی خارج کــرده و از همه ظرفیت های 

کشور برای توسعه گردشگری استفاده کند. 
 مونســان  اظهار کرد: برنامه های فرهنگی همچون شب فرهنگی 
ایران و قزاقســتان به میزبانی استان گلســتان می تواند به شناخت 
بیشــتر ملت ها از یکدیگر و ایجاد ارتباطات پایدار و توسعه مراودات 

کمک کند. 
وی با اشاره به اینکه توسعه روابط منطقه ای جزو اصول راهبردی 
دولت جمهوری اسالمی ایران است، افزود: امیدواریم استان گلستان 
موفق شود به واســطه برگزاری برنامه شب های فرهنگی و تکثر اقوام 

در این منطقه، از این ظرفیت به خوبی استفاده کند. 
مونسان با اشــاره به اینکه وزارت میراث فرهنگی برای کمک در 
راستای تقویت روابط ایران و قزاقستان آمادگی دارد، گفت: آمادگی 

داریم ســاالنه میزبان هفته فرهنگی ایران و قزاقســتان به میزبانی 
استان گلستان باشیم. 

وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی 
خاطرنشــان کــرد: در دولــت تدبیر و امیــد بیــش از ۴۸۰ هتل و 
 ۲۲۰۰ واحد بوم گردی به مجموعه های گردشــگری کشــور اضافه

 شده است. 
مونســان بیان کرد: گردشــگری منطقه ای موضوع بسیار مهمی 
برای وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی است و 
تالش می کنیــم به خصوص در اســتان های مرزی کشــور روابط با 
کشورهای همسایه را برقرار کرده تا در قالب گردشگری، روابط بین 

ملت ها گسترش یابد.

وزیر میراث فرهنگی در مراسم شب فرهنگی ایران و قزاقستان؛

گردشگری منطقه ای موضوع بسیار مهمی برای میراث فرهنگی است

eghtesa pooya1@gmail.com : ایمیل 

 اقتصادی- اجتماعی صبح اریانروزانهم

کتاب »حمایت از افراد در حقوق 
بین الملل بشردوستانه« )متدولوژی 
تطبیقی و رهیافت های اســالمی( 

نوشته »سیدمصطفی میرمحمدی« از ســوی انتشارات دانشگاه مفید روانه 
بازار کتاب شد.

حقوق بین الملل بشردوســتانه امروزه یکی از شــاخه های مهم حقوق 
بین الملل نوین است که در آن حمایت از انســان ها در وضعیت مخاصمات 
مسلحانه اساس تعهد اعضای جامعه بین المللی است. این حقوق در تکاپوی 
برقراری توازن میان اقتضائــات نظامی و حمایت از انســان ها در برابر آالم و 
مصائب جنگ است.در این کتاب که بر متدلوژی مطالعات تطبیقی میان اسالم 
و حقوق بشردوستانه تمرکز شده است، انواع افراد و گروه های مورد حمایت در 
هر دو نظام حقوق بین الملل بشردوستانه و آموزه های اسالمی بررسی و معرفی 
شده اســت.تطبیق این موضوع با ظرفیت های اسالمی موضوع تازه ای است 
که در پژوهش های مشــابه کمتر به آن توجه شده است. تبیین وضعیت این 
دســته از گروه های مورد حمایت خاص و افراد خارج از صحنه، از چالش های 
پیش روی حقوق بشر دوستانه معاصر به شمار می آید.این کتاب در چهار فصل 
شامل »مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل بشردوستانه و آموزه های اسالمی 
مبانی نظری، پیشــینه و روش«، »افراد مورد حمایــت در حقوق بین الملل 
بشردوستانه؛ رهیافت های اســالمی«، »حمایت از غیر نظامیان، گروه های 
خاص و افراد خارج از صحنه نبرد« و »ضمانت اجرای حقوق بشردوســتانه« 

منتشر شده است.

 حمایت از افراد 
در حقوق بین الملل 

بشردوستانه

معرفی کتاب

رامین خسروی اطالع نگاشت
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پنجره 

محققان قدیمی ترین دستورالعمل مومیایی کردن را در یک پاپیروس 
متعلق به مصر باستان کشف کردند.

به گزارش ایســنا ، کشف دستورالعمل های باســتانی مومیایی کردن 
اتفاق بســیار نادری محســوب می شــود، اما محققان اخیرا موفق شدند 
قدیمی ترین دســتورالعمل مومیایی کردن را در یکــی از پاپیروس های 

به جای مانده از ۱۴۵۰ پیش از میالد کشف کنند.
پیش تر فقط دو دستورالعمل باســتانی مشابه کشف شده بود که هر دو 

آن ها دست کم به ۱۰۰۰ سال پس از پاپیروس کشف شده تعلق دارند.
در این دســتورالعمل باستانی اطالعات بســیاری از جمله نحوه تولید 
ماده گیاهی برای دفع حشرات و یا نحوه استفاده از کتان قرمز برای کاهش 

ورم صورت ارائه شده است.
»سوفی شیوت«، استادیار دانشــگاه کپنهاگ این دستورالعمل را در 

جریان ترجمه پاپیروسی که بخشی از پایان نامه او بود کشف کرده است.
نیمی از این پاپیروس در بیــن مجموعه پاپیروس های این دانشــگاه 
نگهداری می شــود و نیم دیگر آن در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. 
پیش تر هر دو بخش این پاپیــروس در مجموعه های خصوصی نگهداری 
می شدند که در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۰۶ توسط دانشــگاه و موزه لوور 

خریداری شدند.
در سال ۲۰۱۸ بود که کارشناسان برای نخستین بار متوجه شدند این 

دو قطعه پاپیروس بخش هایی از یک پاپیروس هستند.
وقتی دو بخش پاپیروس کنار هم قرار بگیرند یک طومار شــش متری 
شکل خواهد گرفت که بر روی هر دو سمت آن نوشــته هایی وجود دارد. 
این پاپیروس دومین پاپیروس بلند با موضوع طبی، دارویی مصر باستان 

محسوب می شود.
ایــن پاپیــروس شــامل پنــج بخــش اســت. در بخش نخســت 

دســتورالعمل های دارویی کوتاه نوشــته شــده و در بخش دوم درباره 
مرهم های گیاهی ســخن گفته شده اســت. بخش بعدی که طوالنی تر 
است به بیماری های پوســتی اختصاص دارد و پس از آن به دستورالعمل 
مومیایــی کردن جســد پرداخته شــده اســت. بخــش پایانــی نیز به 

دستورالعمل های درمانی کوتاه دیگری اختصاص دارد.
فقط بخش کوچکی از این پاپیروس یعنی حدود ســه پاراگراف به روند 
مومیایی کردن اختصاص دارد. با این که مطلب کوتاه اســت اما این روند با 
جزئیاتی توضیح داده شده اســت که برخی از آن ها در دستورالعمل های 
پیشین وجود نداشت.»شــیوت« می گوید: »دستورالعمل های مختلفی 
درباره نحوه اســتفاده از مرهم های ترکیبی در این پاپیروس نوشته شده 
اســت.«با این حال بخش هایی از روند مومیایی کردن از جمله خشــک 
کردن جسد با اســتفاده از »ناترون« در این طومار به تفصیل توضیح داده 
نشده است.بر اساس اطالعاتی که در این پاپیروس نوشته شده است روند 
مومیایی کردن حدود ۷۰ روز طول می کشــد و این رونــد باید در کارگاه 

مخصوصی که در نزدیکی قبر جسد قرار داشت صورت می گرفت.
به گفته »شــیوت« یکی از نــکات قابل توجــه این پاپیــروس، ارائه 
دســتورالعملی درباره نحوه مومیایی کردن صورت جســد اســت. این 
دستورالعمل شامل نحوه ســاخت ترکیب های گیاهی است که به صورت 

مایع و با استفاده از کتان های قرمز مورد استفاده قرار می گرفتند.
در روزهایی که روند مومیایی کردن با وقفه روبه رو شــده بود، بر روی 
جســد حصیرهای آغشــته به روغن های ترکیبی اســتفاده می شد که 
حشــرات و جانوران را دور نگه می داشــتند.به گفته »شیوت« مومیایی 
کردن جســد معموال تا روز شصت وهشــتم به پایان می رسید و روزهای 
بعدی به انجام مراسم های تشــریفاتی برای آماده کردن فرد برای زندگی 

پس از مرگ اختصاص داده می شد.

کشف قدیمی ترین دستورالعمل مومیایی کردن

 

»آگهی مناقصه عمومی « 

شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله از سوی 
شورای اسالمی شهر وحیدیه به شماره 33/5۶7 

مورخ 99/10/27 
نسبت به اجرای پروژه:

1 - ادامه احداث کمربندی ضلع جنوبی )امام رضا )ع(( شــهر 
وحیدیه با برآورد اولیه 50/203/09۶/7۶۶ ریال

اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به 
عمل می آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه 

فوق در سه پاکت جداگانه به شرح زیر:
پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5% قیمت برآورد 

اولیه ( 

 پاکت ب - حاوی مدارک مثبته شرکت
پاکت ج_حاوی قیمت پیشنهادی

حداکثر تــا 10 روز پس از تاریخ درج آگهــی نوبت دوم به امور 
مالی شهرداری وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. درضمن 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه 
کسورات متعلقه و هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می 
باشد وبه پیشنهادات مشروط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانکی 

معتبر معادل 5% قیمت برآورد اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۶5۶3۶200 تماس 

حاصل نمایید.
شهرداری وحیدیه

نوبت دوم

نخستین پارک آبخیزداری اســتان مرکزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، 
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و استاندار و برخی مدیران 

استانی در اراک به بهره برداری رسید.
این پارک آبخیزداری در منطقه گردشــگری دره گــردو اراک در زمینی به 
مســاحت یک هزار و ۴۱۳ هکتار واقع شــده که برای ایجاد و تکمیل سازه های 

آن  ۱۶۶ میلیارد ریال  سرمایه گذاری شده است.
۸۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای ایــن طرح آبخیزداری از محل 

اعتبارات ملی و ۲۰ درصد از محل اعتبارات استانی تامین شده است.
۱۹۴ سازه آبخیزداری با ۲۰ هزار متر مکعب عملیات سازه ای و ۴۸۶ هزار متر 
مکعب حجم آبی، ۱۰ و نیم کیلومتر پیاده راه، ۱۰۰ هزار هکتار عملیات بیولوژیکی 
در قالب این پارک آبخیزداری انجام شده و ۵۲ هزار و ۶۶ اصله نهال در این پارک 

کشت شده  است.
»کاظم خاوازی« وزیر جهاد کشــاورزی و هیات همراه در  سفر یک روزه به 
استان مرکزی با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان در اراک ادای احترام 
کردند و ضمن شــرکت در آیین بهره برداری از پارک آبخیز منطقه گردشگری 

گردو اراک، با نماینده ولی فقیه استان مرکزی نیز دیدار کرد
بازدید از طرح ۲ هزار هکتاری جنگل کاری چپقلی و توسعه باغات در اراضی 
شیب دار و حضور در شهرک گلخانه آوه در شهرستان ساوه و بازدید از مجموعه 
تولید نهال شرکت ماهان از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی 

به استان مرکزی بود.
وزیرجهاد کشاورزی گفت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در یک 
میلیون و ۲۰۰هزار هکتار از اراضی کشور با هدف تقویت سفره های آب زیرزمینی، 

قنوات و چشمه ها هدفگذاری شده است.
کاظم خاوازی، افزود: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۹۵ میلیون 
هکتار از عرصه های کشور تا پایان سال ۹۸ انجام شد.وی اظهار داشت: مجموعه 
اقدامات وزارت جهاد کشــاورزی در حوزه آبخیزداری موجب شده تا  فرسایش 
خاک به میزان  هر ۹ تن در هکتار کاهش یابد و به موازات آن یک تا پنج برابر دبی 

چشمه و قنوات افزایش یافته است.
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: مشــارکت مردم در درختکاری و حفظ مراتع 
اهمیت زیادی دارد و باید فرهنگ کاشــت درخت به گفتمــان غالب در جامعه 

تبدیل شود.
خاوازی افــزود: امســال ۳۳۰ هزار هکتــار عملیات جنگلــکاری،۴۷ هزار 
هکتار درختکاری در رویشــگاه های اصلی با هدف غنی سازی و ۳۵ هزار هکتار 
جنگل کاری در عرصه های بیابانی کشور به منظور افزایش سرانه سبز انجام شده 

است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: شــاخص ترین محصول در بخش زراعت، گندم 

است که ساالنه ۱۱ میلیون تن نیاز داخلی تامین می شود.
خاوازی اظهار داشــت: صنعت پروتئین در کشــور وضعیــت مطلوبی دارد 
اما وابسته به نهاده های دامی است و ســاالنه ۱۷ میلیون تن پروتئین، ۱۱ و نیم 

میلیون تن شیر و ۲ و نیم میلیون تن انواع ماکیان در کشور تولید می شود.
وی گفت: بیشترین چالش وابستگی به نهاده های دامی است که راه حل هایی 

در این راستا به دولت و سران سه قوا ارایه شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور هم گفت: پارک آبخیز دره گردو در اراک با  ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار عرصه به 

طول ۱۰ و نیم کیلومتر و با ۱۹۵ سازه آبخیزداری ایجاد شده است.
»مســعود منصور« افزود: بیش از ۴۸۰ هزار مترمکعب آب پشــت بندهای 

منطقه گردشگری گردو اراک ذخیره است.
وی اظهار داشت: ۵۵ هزار اصله نهال در ۹۵ هزار هکتار از اراضی دره گردو اراک 
کشت شده و چون در فصل گرم سال کمبود آب برای آبیاری وجود دارد، مخزنی 

با ظرفیت ۶ هزار مترمکعب در این پارک آبخیز پیش بینی شده است.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با بندهای ایجاد شده 
در منطقه گردشگری گردو  اراک آب همیشه جاری است و توان مدیریت سیالب 

و سیل احتمالی وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان مرکزی هم  با اشــاره به هفته منابع طبیعی 
اظهار کرد: کار توزیع نهال با توجه به بارندگی های اخیر و گرم شدن هوا از ابتدای 
اسفندماه آغاز شد و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار اصله نهال در نظر گرفت شده 
که به صورت رایگان توسط نهالستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

توزیع می شود.
عبدالحسین محمدی افزود: ۳۰۰ هزار اصله از این تعداد درخت صنوبر و مابقی 
آن از گونه های با نیاز آب کم است که با شرایط اقلیمی استان سازگاری دارد؛ این 

نهال ها به صورت گلدانی و ریشه لخت توزیع می شود.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان مرکــزی همچنین از افتتــاح اولین پارک 
آبخیزداری در شهرستان اراک»پارک آبخیز گردو« خبر داد و بیان کرد: این پارک 
در منطقه گردشگری گردو در روز ۱۶ اسفندماه با حضور مسئولین کشور افتتاح 
 شد.به گفته وی مساحت این پارک یک هزار و ۴۱۳ هکتار است.مدیرکل منابع 
طبیعی اســتان مرکزی همچنین از کلنگ زنی یک هزار هکتار جنگل کاری در 

اطراف اراک با حضور مسئولین کشور خبر داد

با حضور وزیر جهادکشاورزی
 نخستین پارک آبخیزداری استان مرکزی در اراک به بهره برداری رسید


