
2
2

روزنامه
7

علیرضا جهانبخش:
هرگز فکر نمی کردم 

در جام جهانی باشم اما شد 
سه بار
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         سال  بیست و پنجم  |  شماره  6051  |   8 صفحه |  تك شماره   5000 تومان
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خبرنگار روز  بهانه  به 

با الدن شیخانی  آشنایی   
روزنامه نگار و شاعر

بازگشت  جنجال 
ها  قیمت 

 ۱۴۰۰ به شهریور 

گزینه  دریایی  ترانزیت 
ایران بی ضرر  برای 

عصبانی مرد 
را  زیر  باجناقش 

چرخ های پراید له کرد! 

رییس اتاق بازرگانی گیالن:

بندر سالیانکا یکی از پایه های 
سکوی تجارت ایران به روسیه است

کشور در بحران
بیالن آبی منفی

2

ایران بیش از ۵ برابر متوسط  گیالن امروز- طبق آمار فرونشست زمین در 
جهانی است؛ بنابر اعالم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران رتبه  سوم 
در فرونشست زمین را دارد و در نرخ فرونشست زمین، جزو سه کشور اول دنیا 
قرار دارد، همچنین طبق آمار اعالم شده توسط رئیس مرکز کیفیت هوا و تغییر 
اقلیم ۱۸ استان کشور درگیر فرونشست هستند که استان های اصفهان، تهران، 
کرمان و خراسان رضوی به ترتیب با ۳۱، ۳۰، ۲۴، و ۲۵ درصد دارای بیشترین 
با توجه به  تعداد )درصد( فرونشست زمین هستند. یک فعال محیط زیست 
نشست زمین در میدان سپاه که اخیراً مشاهده شده است، گفت: اتفاقاتی که 
در سطح شهر رخ می دهد که یک نقطه به طور ناگهانی دچار ریزش می شود، 
فروریزش نام دارد که علت آن با فرونشست ها متفاوت است به این صورت که 
فروریزش به طور محدود، منطقه ای و نقطه ای اتفاق می افتد و علت آن حفاری های 
غیرمجاز، فعالیت های عمرانی ناایمن، شکستن لوله های آب به دلیل فرسودگی 
زیرساخت های شهری، گودبرداری های نا ایمن و به طور کلی فعالیت های انسانی 
است که به اشتباه رخ می دهد.  این کارشناس آب و محیط زیست گفت: از سال 
۱۳۳۵ بر اساس آمار وزارت نیرو، حفر چاه های عمیق در کشور برای بهره برداری 
از منابع آب زیر زمینی آغاز شد که تا امروز هم ادامه دارد. هر چه خشکسالی 
بیشتر شود، مقدار آب های سطحی کاهش پیدا می کند و با کاهش میزان آب های 

سطحی فشار بیشتری بر منابع آب زیرزمینی تحمیل می شود.
در حال حاضر از میزان آبی که وارد سفره های زیر زمینی می شود، ۱۲۰ درصد 
آن برداشت می شود و تا زمانی که این روند ادامه پیدا کند فرونشست ها نیز ادامه 
خواهد داشت، زیرا زمانی که آب بین الیه های زمین تخلیه می شود، الیه ها بر روی 

یکدیگر قرار می گیرند و فضای بین آن ها پر می شود و این مورد عامل فرونشست 
است. او افزود: برخی کارشناسان معتقدند اگر همین حاال تمام چاه های عمیق 
و نیمه عمیق را ببندیم و برداشتی صورت نگیرد، باز هم ممکن است ۸۰۰ سال 
زمان صرف خارج شدن سفره های آب زیرزمینی از حالت بیالن منفی شود، 
ما هرگز نمی توانیم به زمانی که فرونشست اتفاق نیفتاده بود بازگردیم، فقط 
می توانیم جلوگیری کنیم و مقدار آن را کاهش بدهیم اما باید در نظر داشت 
که صددرصد به حالت اولیه بازنمی گردد. یکی دیگر از کارشناسان آبخیزداری و 
محیط زیست گفت: یکی از دالیل اصلی فرونشست کاهش منابع آب است؛ در 
ایران ۵۷ درصد نیاز آبی از راه منابع آب زیرزمینی تأمین می شود، تعداد چاه های 
کشور بالغ بر ۷۳۰ هزار حلقه برآورد شده است که عدد بسیار قابل توجهی است. 
برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی و عدم جایگزینی و جبران آن شرایط 
ایجاد این رخداد را فراهم می کند. مالیی ادامه داد: آب های سطحی که به درون 
زمین نفوذ می کنند درفضای خلل و فرج موجود بین خاک قرار می گیرند، در 
واقع این فضاست که اجازه ذخیره آب در آبخوان را می دهد وقتی فرونشست رخ 

می دهد این فضا از بین می رود و دانه های خاک این فضا را پر می کنند.
او گفت: وضعیت اقلیمی کشور ما از سال های دور خشک و نیمه خشک بوده است 
و مسئله کم آبی مربوط به زمان حال نیست؛ خشکسالی های اخیر، مصرف بیشتر 
آب به دلیل افزایش جمعیت و پیشرفت صنعت و از همه مهم تر مدیریت نامناسب 
آب سبب شده است، میانگین کسری و کمبود مخازن آب زیرزمینی به ۵ میلیارد 
متر مکعب در سال برسد و این موضوع فرونشست را تشدید کرده است اما این 

شرایط نیازمند مدیریت هوشمند و صحیح منابع آب در کشور است.

هشدار امام جمعه جویبار 
نسبت به زمین خواری در 

پوشش سرمایه گذاری

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و 34422177       فکس: 34422044

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
1 – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404

2 – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 4463

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 5402

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

پروژه ساخت راه آهن 
آستارا-رشت آغاز شد

تاالب لبریز از رسوبات انزلی
ناتوان در برابر هضم سیالب

اداره كل نوسازي مدارس مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي ) فشرده ( پروژه 
مشروحه ذیل را جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاري مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها ، از طریق 
انجام خواهد شد. الزم است   www.setadiran.irالکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳  مي باشد. 

مهلت دريافت اسناد: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
مهلت ارسال  : ۱۴۰۱/۰۵/۲9

زمان بازگشايي : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس : ساري- میدان امام-بلوار دانشگاه-اداره کل نوسازي مدارس 

مازندران  -  تلفن ۰۱۱۳۳۳6۲۰۷6
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده( 
یك مرحله اي                              )نوبت دوم( 

شناسه آگهی : 1360582 

 همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله اي فراخوان مناقصه عمومی

  نوبت اول

جهت  رامشروحه ذیل  پروژهفشرده ) مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (اداره کل نوسازي مدارس مازندران در نظر دارد 
اسناد  از دریافت مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري  برگزاري مناقصه عمومی

، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به  بازگشایی پاکتها مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت انجام خواهد شد. الزم است www.setadiran.irآدرس
در سامانه تاریخ  مناقصهونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار رمذکور و دریافت گواهی امضاي الکت

 می باشد.   13/05/1401

 مبلغ تضمین شرکت  مبلغ برآورد عنوان پروژه ردیف
 یند ارجاع کارآدر فر

 594,000,000 11,879,062,543 تکمیل نمازخانه عباس اعالء نور 1

 

 15/05/1401مهلت دریافت اسناد: 

 29/05/1401:   ارسالمهلت 

 30/05/1401بازگشایی : زمان 

 تلفن    -  اداره کل نوسازي مدارس مازندران-بلوار دانشگاه-میدان امام -: ساري اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس
01133362076 

 021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:

 85193768و  88969737دفتر ثبت نام: 

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

مدیرکل بیمه سالمت گیالن:

اجرای طرح دارویار در همه داروخانه های گیالن پایش می شود
مدیرکل  امروز-  گیالن 
بیمه سالمت استان گیالن 
طرح دارویار را تحولی مهم 
دانست  سالمت  حوزه  در 
طرح  این  اجرای  گفت:  و 
همه  در  جدی  طور  به 
داروخانه های استان مورد 

پایش قرار می گیرد.
دکتر  ایرنا،  گزارش  به 
در  راد  عاطف  محمود 
اظهار  خبری  نشست 
داشت: عدم اضافه دریافتی 
از مراجعه کنندگان و بیمه 

شدگان ، نحوه محاسبه قیمت دارو و آگاهی و اطمینان دادن به داروخانه 
ها  برای پرداخت هزینه داروها توسط بیمه ها از اهداف این بازدیدها و 

پایش ها است.
 وی با بیان اینکه ۳66 داروی جدید در طرح دارویار تحت پوشش بیمه 
قرار گرفت، افزود: داروخانه های طرف قرارداد با بیمه ها مکلف هستند 
این اقالم را برای بیمه شدگان با در نظر گرفتن پوشش بیمه ارائه کنند 
http://fda. که فهرست این اقالم از سایت سازمان غذا و دارو به آدرس

gov.ir قابل دریافت است.
مدیرکل بیمه سالمت گیالن این داروها را کاماًل تحت پوشش بیمه عنوان 
کرد و ادامه داد: همچنین ۱۱9 قلم داروی بدون نسخه که پیش از این 
برای افراد باالی ۱۲ سال به صورت آزاد فروخته می شد، در طرح دارویار 

مشمول پوشش بیمه ای می شوند.
عاطف راد با بیان اینکه در اجرای طرح دارو یار سهم بیمه و سهم یارانه 
دارو را بیمه ها پرداخت می کنند، افزود: توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز 
بیماران، بهره مندی همه دهک ها از یارانه، عدم تغییر پرداخت از جیب 
بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه ای 
برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده 
اند، اصالح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی و حمایت ویژه از 

داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العالج از مزایای این طرح است.
جمله  از  مدت  طوالنی  مصرف  نیازمند  داروهایی  مورد  در  افزود:  وی 

تائید پزشک در نسخه  داروهای بیماری های قلبی ، دیابت، در صورت 
الکترونیک، دارو تا ۲ مرتبه بدون مراجعه مجدد به پزشک قابل ارائه با 

نسخه و با پوشش بیمه ای است.
دکتر عاطف راد تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد پوشش بیمه و اجرایی 
شدن نسخه الکترونیک را از زیرساخت های اجرایی شدن طرح دارو یار 
عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا سازمان بیمه سالمت طرح بیمه 
سالمت همگانی را به اجرا درآورد، بنابراین تمامی افراد تحت پوشش بیمه 
و همچنین افرادی که دارای نسخه الکترونیکی هستند از مزایای طرح 

دارویار بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه همه افراد فاقد پوشش بیمه می توانند به مدت سه ماه 
برای تعیین دهک آنان، تحت پوشش بیمه سالمت همگانی رایگان قرار 
گیرند، اضافه کرد: اگر در سه دهک نخست باشند رایگان تحت پوشش 
قرار می گیرند، در دهک های بعدی به صورت پرداختی مشارکتی تحت 

پوشش قرار می گیرند تا بتوانند از مزایای طرح دارو یار بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: همه افراد فاقد پوشش بیمه در گیالن برای برخورداری 
دولت  پیشخوان  دفاتر  به  توانند  می  سالمت  بیمه  همگانی  پوشش  از 
اینترنتی آدرس  یا  و  گیالن  استان  سالمت  بیمه  با  قرارداد   طرف 
افراد  و  خود  اطالعات  کنند  مراجعه   http://shekayat.ihio.gov.ir

تحت تکفل خود را  ثبت کنند.
بر اساس آخرین آمار، یک میلیون و ۴۴۳ هزار نفر »۵۷ درصد جمعیت 

گیالن« تحت پوشش بیمه سالمت استان هستند.

گیالن امروز- پس از مخالفت بورسی ها با روند افزایشی سود بین بانکی 
و رسیدن آن به نرخ ۲۱ درصد، سیاستگذار بر کاهش این نرخ تصمیم 

گرفت که در حال حاضر نرخ سود در بازار 
بین بانکی با تداوم روند کاهشی به ۲۰.6۴ 

درصد رسیده است.
بین  سود  افزایشی  روند  ایسنا،  گزارش  به 
در  درصد   ۲۱ نرخ  به  آن  رسیدن  و  بانکی 
ماه  گذشته با مخالفت بورسی ها همراه شد 
بانک  با  بازرار سرمایه  فعاالن  که در جلسه 
مرکزی تصمیم بر کاهش و کنترل این نرخ 

گرفته شد.
افزایش سود  به  بورسی ها  اعتراض  ماجرای 
بین بانکی به این برمی گردد که فعاالن بازار 
منفی  روند  بر  را  نرخ  این  افزایش  سرمایه، 

این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می دانند، درحالیکه کارشناسان 
پولی و بانکی معتقدند این نرخ  تاثیری بر تحوالت شاخص بورس ندارد و 
روند افزایشی این نرخ در ماه های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده نه 

سیاست های ضدتورمی.

اما سرانجام با گذشت دو روز از جلسه بورسی ها با بانکی ها برای کنترل 
سود بین بانکی، حرف بورسی ها به کرسی نشست و روند کاهشی سود بین 
بانکی آغاز شد و این نرخ از ۲۱.۳ به 

۲۱.۱ درصد رسید.
روند  تداوم  با  نیز،  حاضر  حال  در 
آخرین  براساس  نرخ  این  کاهشی 
تغییرات جدول نرخ سود در بازار بین 
بانکی، این نرخ به ۲۰.6 درصد رسیده 
بورس،  رئیس سازمان  اعالم  که طبق 
سود بین بانکی به کمتر از ۲۰.۵ درصد 

هم خواهد رسید.
طبق این گزارش، سود بین بانکی که 
به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در 
بهره در  یا  نرخ های سود  به  پول  بازار 
سایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که 
آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری 
مرکزی  بانک  از  یا  بانکی  بین  بازار  در  بانک ها  سایر  از  می شوند،  ذخایر 

استقراض می کنند.

سود بین بانکی به 20 درصد برگشت


