ورزش��ي

پیگیریهای الزم برای عرضه نفت
در بورس انجام نمیشود

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
س��ال ده��م ش��نبه  22دی  5 1397جمادیاالول��ی 1440
 12ژانویه  2019ش��ماره  8 2626صفحه  1000تومان

والدت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار گرامی باد.
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جلوگيري از برداشت بي رويه آب
عليمحمد شاعري -نماينده مردم
در مجلس دهم

روزنامهصبحايران

طي س��الهاي اخير ش��اهد افزايش
فرو نشس��ت زمين در برخي ازمناطق
کش��ور بوديم که عوام��ا متعددي در
پيداي��ش آن نقش داش��تند؛ از جمله
اي��ن عوامل ميتوان به برداش��ت بي
رويه آب از سفرههاي زيرزميني ،تداوم
خشکس��الي و پديده تغيير اقليم اشاره
کرد که در برخي مناطق کش��ور مانند
تهران ،اصفهان و خراس��ان اين پديده
نمود بيش��تري پيدا کرده اس��ت  .بايد
تاکيد کرد فرونشست  20تا  30سانتي
متري دشتهاي کشور ،مرگ خاموش
اس��ت و خطر آن از زلزل��ه ،قحطي و
خشکسالي بيشتر اس��ت زيرا بسياري
از تاسيس��ات کشور در آينده بر اثر اين
پديده خسارات جبران ناپذيري خواهند
ديد.همچنين اين پديده ساختمانها،
ابنيه و اراضي کش��اورزي را نيز تهديد
ميکن��د و خس��اراتهاي غيرقاب��ل
جبران مالي و جاني زي��ادي را در پي
خواهد داش��ت.بنابراين ضروري است
براي کنترل پديده فرونشس��ت براي
مديريت منابع آب تصميمياساس��ي
گرفته شود ،بي شک ميتوان با اتخاذ
تصميمهاي درست از بروز فرونشست
در ساير مناطق کشور پيشگيري کرد
؛ در واق��ع تنها راه��کار مقابله با اين
پديده اين اس��ت که برداشت بي رويه
آب را در دش��تهاي ممنوعه کنترل
و نظ��ارت کنيم که به هيچ عنوان آب
از س��فرههاي زيرزمين��ي اين مناطق
برداشت نشود .در اين راستا وزارت نيرو
و سازمان حفاظت محيط زيست بايد
نظارت دقيقي را بر دشتهاي ممنوعه
داشته باشند و اجازه برداشت را ندهند
البته مردم نيز بايد همکاري مناس��بي
را در اين زمينه داش��ته باش��ند ؛ براي
پيشگيري از گسترش فرونشست زمين
همگي بايد دست به دست هم دهيم تا
بر اثر برداشت بي رويه آب در دل زمين
خالء ايجاد نش��ود و اين پديده کنترل
ش��ود .همچنين س��ازمان ملي زمين
شناس��ي نيز بايد هر چه س��ريع تر با
همکاري وزارت نيرو ،جهاد کشاورزي
و ساير دستگاهها پهنههاي مورد نظر را
شناسايي و در رسانهها به مردم اطالع
رس��اني کنند تا با همکاري هماهنگ
دس��تگاهها بتوان اين پدي��ده خانمان
برانداز را مديريت و کنترل کرد.

www.asre-iranian.ir
همین صفحه

حجتاالسالم ابوترابیفر در خطبههای نماز جمعه با تاکید بر اینکه نظام بودجه ریزی کشور باید تغییر کند ،مطرح کرد؛

ابعاد جدید فساد در خصوصیسازی؛
حراج هپکو توسط وزیر اصالحات

کاهش ارزش پول ملی و قدرت
خرید مردم خیانت به ملت است

فروش کارخانه  10هزار
میلیاردیبه۷۰میلیاردتومان
به یک بیسواد

احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در تشریح
ابعاد جدید فساد در خصوصی سازی از فروش
کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به...
صفحه3

هاشمی :بدون بودجه اکران نمیکنیم؛
سیدی:مشکلی برای اکران استانی فجر نداریم

صفحه2

اما و اگر های اکران

هشدار نمایندگان مجلس به بهانه جویی اروپا

«فجر »۳۷در استانها

در عدم راهاندازی :SPV
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احمد نجاتیان  :اضافهکار پرستاران از
کارانههایشان جدا شد

برنامه جذب ساالنه ۱۰هزار
نیروی پرستاری در کشور

گروه اجتماعی :مدیرکل دفتر توانمندسازی و
بهبود س��رمایههای انسانی پرستاری معاونت
پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به...
صفحه5

باید به حریف
احترام بگذاریم

اروپای مامن تروریسم و
منافقین باید پیامی معقول،اما
«شوک آور» دریافت کند

صفحه2

جزئیات پذیرش بدون
کنکور شاخه فنیوحرفهای
صفحه5

بانک جهانی پیش بینی کرد؛ اقتصاد ایران
سال  2020از رکود خارج میشود

صفحه7

زندگی شهید
«محمدرضایی» موضوع
اثر«محمدرسول مالحسنی»
صفحه6
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اگر تحریمها را به فرصت تبدیل
کنیم رشد اقتصادی قطعی است
صفحه3

خادمی:

نوبت دوم

پیگیریهای الزم برای عرضه نفت در بورس انجام نمیشود

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت :در الیحه
بودجه ف��روش یک و نی��م میلیون بش��که نفت
در روز درنظ��ر گرفته ش��ده که محقق ش��دن آن
بس��تگی به مس��ائل مختلفی دارد که در صدر آن
متنوعس��ازی روشه��ای فروش نف��ت و فاصله
گرفتن از روشهای سنتی فروش نفت خام کشور
اس��ت .هدایت اهلل خادمی ،عضو کمیسیون انرژی
مجلس در گفتوگو با تسنیم درباره امکان تحقق
بودج��ه س��ال  1398گفت :بودجه بندی امس��ال
طوری اس��ت که بعید می دانم این مساله تحقق
پیدا کند و ما حتما کس��ری بودجه خواهیم داشت.
وی اف��زود :در الیحه بودجه ف��روش یک و نیم
میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده که محقق
شدن آن بستگی به مس��ائل مختلفی دارد که در
صدر آن متنوعس��ازی روشه��ای فروش نفت و
فاصله گرفتن از روشهای سنتی فروش نفت خام
کش��ور است.نماینده مردم ایذه و باغملک تصریح
کرد :زمانی که کلیات الیحه در کمیسیون انرژی
مطرح ش��د ،فک��ر کردیم که به ط��ور کلی درآمد
نف��ت را از بودجه حذف کنیم تا بتوانیم به صورت
واقعی س��ایر مس��ائل را لحاظ کنی��م و اگر هم از
نف��ت درآمدی به دس��ت آمد در صندوق توس��عه
ملی قرار بگیرد و در بخش زیرس��اخت ها هزینه
شود.وی افزود :نکته این است که فروش نفت در
برهه کنونی به مدیران هم بستگی دارد؛ در دوره
تحریم قبلی ،مدیرانی بودند که حاضر میش��دند
ب��رای فروش نف��ت از آبروی خودش��ان هم مایه

بگذارند؛ آنها با انجام روش های مختلف ،بخشی
از نف��ت را فروختن��د و درآمد حاص��ل از آن را به
صورت ارز ،دارو ،قطعات هواپیما و دیگر وس��ایل
مورد نیاز وارد کشور میکردند ،لذا این مهم است
که مس��ئولین کنونی وزارت نفت جرات ،عالقه و
توان این کار را داش��ته باش��ند یا خیر.خادمی در
پاس��خ به این س��وال که «آیا فروش هر بش��که
نف��ت با قیم��ت  54دالر طبق پی��ش بینی دولت
در بودجه ،امکان پذیر است؟» اظهار داشت :نمی
توان به طور قطع گفت که پیش بینی هر بش��که
 54دالر محقق می ش��ود ،زیرا بهای جهانی نفت
منوط به ش��رایط سیاسی اس��ت.وی ادامه داد :ما
بای��د بهس��راغ ابزارهای دیگ��ری در فروش نفت
بروی��م ،زیرا اگر قیمت نفت کاهش یابد در مقابل
هزینه های کشور نس��بت به گذشته کاهش پیدا
نمی کن��د؛ در حال حاضر هی��چ اطمینانی درباره

تحقق درآمدهای کش��ور وجود ندارد ،بنابراین به
نظر من نیاز به مردان روز سخت داریم.این عضو
کمیس��یون انرژی مجلس در خصوص تاثیر نرخ
تس��عیر بر کسری بودجه سال آینده اذعان داشت:
در الیحه بودجه ،رقم  5700تومان برای هر دالر
درنظر گرفته ش��ده که نرخ میانگین اس��ت؛ برای
واردات بعض��ی از کاالهای اساس��ی تا حدی این
نرخ کمتر اس��ت ،ول��ی برای ام��ورات دیگر این
قیمت بیشتر اس��ت که میانگین آن همین 5700
تومان می ش��ود ،اما وقت��ی کاهش صادرات نفت
داش��ته باشیم ،روی همه مس��ائل اثر منفی دارد.
خادمی با بیان اینکه «ظرف دو س��ه ماه گذش��ته
هم چند محموله در بورس عرضه ش��د اما وزارت
نف��ت هم به اجب��ار دولت ای��ن کار را پذیرفت»،
گفت :ما بایس��تی چهل سال قبل خام فروشی را
متوقف می کردیم تا امروز میتوانس��تیم فراورده
های با ارزش آن را به کش��ورهای همس��ایه مثل
پاکس��تان ،افغانس��تان و ترکیه صادر کنیم که در
این ش��رایط امکان تحریم کشور وجود نداشت اما
متاسفانه ما در زمین آمریکا بازی کردیم و به جای
احداث پاالیش��گاه ،اقدام به واردات بنزین کردیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در
خصوص اینکه آیا وزارت نفت در حال حاضر اقدام
مناس��بی برای مقابله با تحریم ها انجام می دهد
بیان داش��ت :وزارت نفت شرایط انجام این کار را
ندارد و حتی زیرساختهایی هم که داشت تا از این
طریق تحریم ها را دور بزند ،تضعیف کرده است.

جلیلی در نشست با اتحادیه کسب و کارهای مجازی:

آگهی فراخوان عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن به استناد بند  3مصوبه شماره " /30553ت49133/
ن " مورخ  94/12/15هیات محترم وزیران در نظر دارد پروژه  160واحدی مسکن مهر واقع
در رشت (بشرح جدول)  ،را به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فراخوان عمومی ،واگذار
نماید لذا از اشخاص متقاضی درخواست میگردد از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 97/10/24
حضورا بابت دریافت اس��ناد فراخوان به آدرس  :رش��ت -ابتدای گلس��ار – اداره کل راه و
شهرسازی استان گیالن – اداره واگذاری (ساختمان شماره  )2مراجعه نمایند.
ردیف

عنوان

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مساحت
(مترمربع)

شرح

1

عرصه

51/385/080/000

8564.18

 10%مبلغ عرصه نقدا و قبل از واگذاری می
بایست پرداخت گردد و مابقی در اقساط  3ساله
قابل پرداخت خواهد بود

16303.68

از مبلغ  16/280/000/000ریال تسهیالت دریافتی
و مبلغ  4/760/000/000ریال سود تسهیالت
میباشد که به خریدار منتقل میگردد و مابقی می
بایست با سازنده قبلی تسویه گردد

موانع ناشی از «بوروکراسی» را میتوان با فناوریهای نوین به حداقل رساند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :امروز
فناوریهای ارتباطی یک تحول است و اگر دولتها
نس��بت به فهم این پدیده و ش��تاب آن آشنایی و
اشراف الزم را نداشته باشد و نتوانند متناسب با آن
س��ازوکارهای الزم را فراهم بکنند ،عقب میمانند.
به گزارش «عصرایرانیان» نشس��ت دولت سایه با
اعضای اتحادیه کس��ب و کارهای مجازی برگزار
شد .سعید جلیلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام در این دیدار ،فناوریه��ای نوین ارتباطی را
یک فرصت مهم جهت تس��هیل خدمات به مردم
دانس��ت و ابراز کرد :امروز فناوریه��ای ارتباطی
یک تحول اس��ت و اگر دولتها نسبت به فهم این
پدیده و ش��تاب آن آشنایی و اشراف الزم را نداشته
باش��د و نتوانند متناسب با آن سازوکارهای الزم را
فراه��م بکنند ،عقب میمانند.جلیلی خاطر نش��ان
ک��رد :فناوریهای ارتباطی برای بس��یاری از امور
یک فرصت اس��ت؛ ارزان ش��دن هزینه ،باال رفتن
سرعت ،نوآوری و تسهیل در ارائه خدمات از عوامل
مهمی اس��ت که دولت ها ب��ه آن نیازمندند.عضو
شورای راهبردی سیاس��ت خارجی در ادامه گفت:

امروز یکی از مزیتهای نسبی ما در کشور نیروی
جوان ،تحصیلکرده و متخصص در این حوزه است
و سرمایهگذاری روی آن میتواند موجب ابتکارات و
نوآوریهایی شود که حتی مورد استقبال سایر کشور
ها قرار گیرد.جلیلی با اش��اره به اهمیت موضوعات
مرتبط با امنیت در این حوزه یادآور شد :جنگ بزرگ
ام��روز در دنیا جنگ دادههای اطالعاتی اس��ت که
دولتها نمیتوانند به این موضوع بیتوجه باش��ند.
ام��ا رعایت این موضوع باید در چهارچوب قانون و
بدور از اقدامات س��لیقه ای باشد و همچنین از داده
های اطالعاتی باید طبق قانون صیانت ش��ود.وی
با توضیح روند جلس��ات گذشته دولت سایه با سایر

اصناف،گفت :هر صنف��ی باید کریدوری را تعریف
بکند که اگر نیروی جدیدی خواست وارد این صنف
بشود ،تکلیفش مشخص و مسیر پیشرفت برای او
روش��ن باشد؛ به عنوان نمونه بداند چه مجوز هایی
بای��د اخذ ش��ود و بازه زمانی آن چ��ه مقدار خواهد
بود؟ در واقع باید پیش��نهاد های روش��ن هر صنف
برای حذف مقررات غیرضروری مش��خص باش��د.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سازوکارهای
مبتنی بر کسب و کارهای مجازی را یک رابط آسان
کننده معامالت خواند و ابراز کرد :این سازوکار ها و
نرمافزار های بین خریدار و مشتری ،امکان معاملهی
آسان را فراهم میکند .خیلی از مردم ما هستند که
امکانات و توانمندی هایی دارند اما نمیتوانند آن را
به یک فرصت ش��غلی تبدیل کنند.جلیلی در پایان
اضافه کرد :همه چیز نیازمند بخشنامه جدید نیست؛
فرهنگ سازی در این موضوع اهمیت باالتری دارد.
خود ش��ما میتوانید ابتکارات و پیشنهادهای خوبی
داشته باشید و راه حل هایی ارائه کنید که بر مبنای
آن بش��ود این موضوع��ات را در باور عمومی افکار
جامعه بیشتر دنبال کرد.
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اعیان

25/540/000/000

جمع کل

 متقاضی��ان جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر میتوانند از طری��ق تماس با ش��ماره تلفن 013-33119471اداره واگذاری ساختمان شماره  2اداره راه و شهرسازی واقع در ابتدای
گلسار و یا به آدرس اینترنتی  https://gilan.mrud.irمراجعه نمایند.
 -هزینه انتشار آگهی بعهده برنده فراخوان میباشد.

اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن

