
بررسی وضعیت مهمترین بازارها در اولین ماه پاییز نشان داد؛

حرکت بازارهای ایران روی ریل زیان
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

خ تــورم در ســطح جهانــی بــه یــک نگرانــی بزرگ در بــازار ارز     ادامــه بــاال مانــدن نــر
تبدیل شده است. جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا- با بیان اینکه این نهاد 
گشــت  به زودی به برنامه خرید اوراق قرضه خود خاتمه خواهد داد نســبت به باز

تورم آمریکا به محدوده دو درصدی تا سال آینده ابراز امیدواری کرده است. از طرف 
- در یک پیام توییتری عجیب نوشــت:  دیگر اما جک دورســی- مدیرعامل توییتر
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کتیکی نیست  وحدت مسلمانان تا
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توضیح رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس 

 درباره افزایش 
حقوق کارمندان

     حمیدرضا حاجی بابایی گفت: نظر دولت 
افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان 
در ســال آینده اســت که ممکن اســت در زمان 
بررســی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شــده یا 

اینکه بر اساس شرایط تغییر کند...

وزیر بهداشت:

برای موج ششم کرونا 
آماده باشیم

     وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی 
گفــت: بــا همــکاری مردم و تمام دســتگاه های 
واردات  بــه  دولــت  جــدی  توجــه  و  اجرایــی 
کســن در دو ماه اخیر به بیش از ۷۵ میلیون  وا
کســن تزریــق شــده اســت اما بایــد برای  نفــر وا
مقابلــه بــا مــوج ششــم ایــن بیمــاری منحــوس 
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ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 سهم پایتخت
ک فقط ۲ روز هوای پا

7

بهترین سهام برای خرید 
کدام است؟

3

گر سریال »بازی مرکب «    ا
را دوست داشتید پس این 

سریا ل ها را تماشا کنید
8

 آینده ای خشک
در انتظار تهران

4

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

بنگاه داری 
سم مهلک نظام بانکی
  رحمان سعادت

اقتصــاددان و عضــو هیئــت 
علمی دانشگاه سمنان 

خبر اعالم شــده مبنی 
بــر این کــه بانک ها 37 
میلیــون متــر زمین و 
ســاختمان دارند و چهــار درصد دارایی هجده 
بانک به ارزش تقریبی 121 هزار میلیارد تومان 
بــه بخش امالک و مســتغالت اختصاص دارد، 
نشــان می دهد متاســفانه نظام بانکی کشور از 
مسیر مورد نظر وتعریف شده بانکی که در تمام 
دنیا به یک شــکل واحد دنبال می شــود خارج 

شده است.
تمرکــز نظام بانکی ایران بر روی خرید امالک و 
مســتغالت و میل شدید به ملک داری و معامله 
در این بخش ما را با واقعیت بسیار خطرناکی رو 
به رو می کند. واقعیتی که نشــان می دهد حال 

اقتصاد ایران خوب نیست.
شــاخص خــوب بودن حــال و وضعیت اقتصاد 
کشــورها براســاس میزان تولید و صادرات آن 

کشور ارزیابی و سنجیده می شود. 
هــر گاه منابــع مالــی، توان نیروی انســانی و 
ظرفیــت مدیریتی در هر کشــوری به ســمت 
ارزش آفرینی مبتنی بر افزایش و توســعه تولید 
حرکــت کند، تولیــد دانش محور و تولیدی که 
برای اقتصاد ارز آوری و مزایای متعددی داشته 
باشــد قطعا آن کشــور یا توســعه یافته است یا 
 در مســیر رشــد و پیشــرفت اقتصادی حرکت 

خواهد کرد.
 رونــد بنگاه داری و خرید امالک و مســتغالت 
در نظام بانکی کشــور نشان می دهد سرمایه ها 
وتوان مدیریتی و نیروی انســانی به جای اینکه 
به ســمت ارزش آفرینی و هدایت ســرمایه ها به 
ســمت افزایش و جهــش تولید صادرات محور 
حرکت کند به ســمت فعالیــت های غیر مولد 
رفته اســت. در چنین وضعیتی که بانکها بیش 
از تامیــن منابــع مالی تولید خرید زمین و ملک 
را ترجیــح مــی دهند، با قاطعیت می توان گفت 
اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است.

نزدیک به هفتاد تا هشتاد درصد سرمایه کشور 
بــه عنــوان منابع مالی کــه می تواند چرخ های 
تولیــد را بــه حرکت در بیــاورد در اختیار نظام 
بانکی اســت که به جــای فعالیت های مولد به 
ســمت خرید مســتغالت حرکت کرده اســت، 
 این یعنی اقتصاد کشــور دچار انحراف شدیدی 

شده است.
رونــد بنگاه داری و تملک امالک توســط نظام 
بانکی نشــان می دهد مســئولین در دولت های 
قبلــی، بــر این نقصان و انحراف بزرگ اقتصادی 
چشــم بســته اند و بانک ها را به خاطر تخطی از 

قانون مورد تعقیب قرار ندادند.
روند بنگاه داری و خرید امالک و مستغالت نظام 
بانکی و عدم عرضه آن به بازار توسط بانک های 
کشــور به این معناســت که در آینده همچنان 
شاهد از دست رفتن تولید کشور خواهیم بود. این 
موضوع به معنای افزایش نرخ بیکاری و از دست 
 رفتن ظرفیت نیروی انســانی برای رشد اقتصاد 

است.
افزایش تقاضا برای خرید ملک توسط نظام بانکی 
موضوعی اســت که قطعا به افزایش تورم در این 

بخش به شدت دامن زده است. 
تورم دربخش مســکن و افزایش قیمت زمین و 
مسکن به عنوان یک عامل وسوسه کننده نظام 
بانکی کشــور را به این موضوع نیل داده اســت 
که از هدایت منابع به ســمت فعالیت های مولد 
 دســت بکشند و ســوداگری را در اقتصاد دامن

 بزنند. 
رونــدی کــه خــود به خــود با افزایــش تورم، 
ســهم ســفره هــای مــردم را کوچــک تــر و 
خانــه دار شــدن را بــرای گروه هــای مختلف 
 جامعــه بــه آرزویی دســت نیافتنــی تبدیل 

کرده است.
خرید امالک و مســتغالت توســط نظام بانکی و 
افزایش تورم این بخش، منجر به افزایش ثروت 
نظام بانکی کشــور شده، ثروتی وسوسه کننده 
 که قطعا دست کشیدن از ادامه این راه را سخت 

می کند.
بی تردید تا زمانی که نظام بانکی کشور فعالیت های 
ســوداگرانه و غیر مولد داشــته باشد عمال روز 
به روز شــاهد تضعیف اقتصاد کشــور خواهیم 
بود و از دســت رفتن تولیــد، افزایش بیکاری و 
تبعیــض و بی عدالتــی اجتماعی در جامعه یک 
 امر قطعی در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور 

خواهد بود.
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

مجلس نمی تواند به امور بانک ها ورود پیدا کند

 آخرین خبرها 
از افزایش قیمت بنزین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 
افزایش قیمت ســوخت در بودجه سال آینده 
تصریح کرد که در شــرایطی نیستیم که قیت 
حامل های ســوخت افزایش پیدا کند و چنین 

چیزی مطرح نیست.
 محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با اشــاره به ابالغ نامه بودجه 1۴۰1 به 
ســازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت 
ســوخت و حامل های انرژی در بودجه 1۴۰1 
اظهار داشــت: هنوز دولت الیحه بودجه را به 
مجلس ارائه نداده است اما در شرایط اقتصادی 
فعلی بعیــد می دانم دولت بخواهد به افزایش 

هزینه های سوخت ورود پیدا کند. 
وی افزود: اما هم دولت و هم مجلس معتقدند 
کــه باید یک تغییر اساســی در نظام یارانه ای 
کشور ایجاد شود؛ اکنون بیش از هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان داریم و به هیچ وجه شرایط 
فعلی شــرایط عادالنه ای نیست. تا االن چیزی 
روی میز دولت و مجلس مبنی بر افزایش قیمت 
حامل های ســوخت قرار ندارد و چیزی مطرح 

نشده است. 
نماینده مجلس یازدهم درباره کســری بودجه 
1۴۰1 نیــز با بیان اینکه وظیفه دولت اســت 
که در مورد کســری بودجه اقدام کند، گفت: 
دولت امسال خودش پیش قدم شده و سازمان 
برنامــه و بودجه چندیــن کمیته ایجاد کرده 
که روی ســاختار و نوشتن بودجه در حال کار 
کردن هســتند؛ ما نیز در این جلسات شرکت 
می کنیم و فضای بسیار خوبی بر جلسات حاکم 
است، به ویژه اینکه آقای میرکاظمی در جهت 
اصالح ساختار تالش می کند و قرار است دولت 

پیشنهاد بودجه را به مجلس ارائه و مجلس نیز 
روی آن نظر دهد. 

وی درباره تسهیالت برخی بانک ها به اعضای 
هیئــت مدیره و ورود مجلس اظهار داشــت: 
مجلس به این مســئله ورود نکرده است؛ بانک 
مرکــزی و بانک ها قوانین خودشــان را دارند. 
خیلــی مــواردی که اکثر ایــن بانک ها انجام 
می دهنــد اقداماتی اســت که از حیث قانونی 
نمی توانــد مــورد تعرض واقع شــود، چراکه 
بانک ها مجمع عمومی و یا هیئت مدیره دارند 
و این مســائل جــزو اختیارات مجمع عمومی 
یا هیئت مدیره بانک اســت که تســهیالتی را 
بــرای اعضــای خودش در نظــر می گیرد و از 
 نظــر قانونی نمی توانند مــورد پیگرد قانونی 

واقع شوند. 
زنگنه افزود: اما می شــود قانون را به گونه ای 
اصــالح کــرد کــه اینگونــه نشــود چراکه 
بخش نامه ها و قوانین داخلی دست خود دولت 
و در دســت بانک مرکزی اســت و می توانند 
بــه آنهــا را گونه ای اصــالح کنند که برای آن 
محدودیت قائل شوند. مثال وقتی به حقوق های 
نجومــی ورود کردیم، برخی از آن هایی که در 
شــرکت های دولتی اتفاق افتاده بود، بر اساس 
مصوبه خود مجمع عمومی آن شرکت بود. در 
برخی شرکت ها مجمع عمومی باالترین رکن 
تصمیم گیری است و تصمیم می گیرد که برای 
همــه اعضای خودش پــاداش در نظر بگیرد، 
عمال قانون گذار و دســتگاه نظارتی نمی تواند 
به آن ورود کند مگر اینکه در قانون شرکت های 
 دولتــی و قانون بودجه الزامات محدودکننده 

گذاشته شود.

گهی مناقصه عمومی  آ

یاسر احمدی – شهرداری بهشهر 

 نوبت اول

شــهرداری بهشــهر در نظــر دارد جهــت اجــرای دیوارکشــی و مســیر رفــت و آمــد در صفــی آبــاد طبــق مشــخصات با بــرآورد اولیــه )34/952/876/085( 
ریــال کــه مبلــغ 15/000/000/000 ریــال از منابــع انســانی و شهرســتانی مــی باشــد کــه بــر اســاس فهرســت بهــا ســال 1400 بــه مــدت 12 مــاه از طریــق 
مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران دارای تاییــد صالحیــت ابنیــه و حداقــل گریــد 5 کــه بایــد صالحیــت شــرکت هــای طــرف قــرارداد بــا تاییدیــه ایســتگاه 

صفــی آبــاد بــا شــرایط زیــر در ســامانه ســتاد )www.setadiran.ir( واگــذار نمایــد. 
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: 

- تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ یــک میلیــارد و هفتصــد و چهــل و هفــت میلیــون و ششــصد و چهــل و ســه هــزار و هفتصــد و پنــج ریــال 
)1/747/643/805( بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبــار ســه )3( ماهــه از تاریــخ چــاپ آگهــی و یــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه حســاب ســپرده 

ــزی  ــک مرک ــزد بان 4053011407550909 ن
- شــرکت کننــدگان در مناقصــه اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن 
)پاکــت الــف( اســناد مناقصــه و مــدارک شــرکت شــامل )مــدارک شناســایی مدیــر عامــل، فتوکپــی شناســنامه، کار ملــی، کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه، 
پیــش قــرارداد تاییــد شــده، اساســنامه، آگهــی آخریــن تغییــرات روزنامــه، کــد کاربــری پایــگاه ملــی مناقصــات، کــد اقتصــادی، برگــه صالحیــت پیمانــکاری، 

گواهــی صالحیــت ایمنــی و تاییدیــه ایســتگاه صفــی آبــاد تمامــا بــه مهــر و امضــاء مدیــر عامــل شــرکت رســیده باشــد. در پاکــت )ب( 
- برگــه پیشــنهاد قیمــت و برگــه آنالیــز قیمــت بــر اســاس بخشــنامه 96/1232579 ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی کل کشــور را در پاکــت )ج( ارائــه 

و ارســال گــردد. 
ب( محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 

گشایش پیشنهادها: مازندران – بهشهر – شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد  ج( محل 
* شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه ســامانه ســتاد )www.setadiran.ir( مراجعــه 

نماینــد. 
* به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول 1400/08/03 و در نوبت دوم 1400/08/10 می باشد. 
* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

* تاریخ دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از تاریخ 1400/08/04 الی 1400/08/11 می باشد. 
* مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/08/26 ساعت 13:00 در سامانه ستاد می باشد.

* تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز چهارشنبه 1400/08/26 ساعت 13:30 می باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/03      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/10
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سیاست 2

 FATF قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه
اتفاق تازه ای نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با 
 FATF قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیســت سیاه
تغییر تازه ای در مراودات تجاری ایران رخ نمی دهد، 
گفت: FATF نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این 
حد اعالم می کند که کشورها غیرهمکار هستند و در 

این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدمی 
درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه 
ویژه اقدام مالی موسوم به FATF  و وضعیت مراودات 
اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه 
ماه یک بار لیســت خود را بروز کرده و گزارش جدید 
ارائه می دهد.  وی اضافه کرد: اگر کشوری شروط این 
گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست 
حذف می شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می شود. 
بنابرایــن هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار 
FATF همین است. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ادامه داد: FATF در مورد برخی کشورها اعالم 
می کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار 
هســتند؛ معنا و مفهوم آن این اســت که این کشورها 

استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.
 مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه 

داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعالم می کنند 
که این کشــورها غیرهمکار هستند و در این موضوع 

نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند.
 وی اضافه کرد: آنها کشــورها بخواهند می توانند به 
توصیــه هــای این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن 
این اســت که این هشــدار را جدی تلقی کرده و بر 
اساس آن در تعامالت اقتصادی خود احتیاط می کنند، 
در کشــوری ســرمایه گذاری نکرده و یا با شرکتی که 
منطبق با شــرایط مقرر در FATF عمل نمی کند، 
تعامل نمی کنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند 
هم می توانند به مراودات خود ادامه دهند و کســی 

نمی تواند مانع آنها شود.
 این کارشــناس مســائل اقتصادی این موضوع را غیر 
از تحریم های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم های 
آمریکا از نوع تحریم هایی اســت که اگر کسی رعایت 
نکند، نمی تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی 
تخلف کند، توســط این کشــور تنبیه شده و جریمه 
خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی 
 FATF ندارد. عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام
در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، 

تغییر تازه ای در مراودات ما رخ نمی دهد.

 دلیل کندی 
انتصاب های دولت چیست؟

معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر احســاس 
می شود برخی انتصاب ها به کندی صورت می گیرد 
به این دلیل است که حزبی و گروهی عمل نمی شود.
سید محمد حســینی در سومین گردهمایی دانش 
آموختگان دانشگاه امام صادق علیه السالم و هفتمین 
ســال مراسم بزرگداشــت آیت اهلل مهدوی کنی که 
در مســجد دانشــگاه امام صادق برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشــت یاد آیت اهلل مهدوی کنی، اظهار کرد: 
همه ما مدیون آیت اهلل مهدوی کنی هستیم، ایشان کار 
بزرگی را انجام داد و رنج ها و زحماتی را متحمل شد.
وی افــزود: هم اکنون یک دولت مردمی و انقالبی در 
راس کار قرار گرفته و رســانه های معاند دنبال این 
هســتند که هر چیزی را بهانه کنند تا بتوانند از آن 

علیه اقدامات دولت استفاده کند.
وی تصریح کرد: آقای رئیســی به هیچ وجه حزبی و 
گروهی نیست و اگر احساس می شود برخی انتصاب 
ها به کندی صورت می گیرد به خاطر این اســت که 
حزبی و گروهی عمل نمی شود و دولت تک تک افراد 
را بررســی می کند و گاهی می بینیم آقای رئیســی با 
افرادی که کار می کند که در گذشــته شــاید یک بار 
هم آنها را ندیده یا آشنایی قبلی با آنها نداشته است 

ولی با توجه به شایستگی هایی که این افراد دارند از 
آنها استفاده می شود.

حسینی یادآور شد: انتظار داریم دوستان به برخی از 
شبهات که در فضای مجازی مطرح می شود به درستی 

پاسخ دهند که برداشت نادرستی نشود.
معــاون پارلمانــی رئیس جمهور تاکید کرد: آنچه در 
دولت صورت گرفته بر اساس شایسته ساالری بوده و 
سعی شده نیروهای توانمندتر به کار گرفته شوند، البته 
نیروهای بسیار خوبی هم وجود دارد که گمنام هستند 
و باید آنها را معرفی کرد و شاید یکی از مسئولیت کانون 
دانشــگاهیان هم این است که در تهران و استان های 

مختلف نیروهای شایسته را معرفی کند.
وی با اشاره اهمیت لزوم تغییر شرایط در کشور گفت: 
دولت، مجلس و قوه قضاییه در کنار هم تالش می کنند 
که وضعیت تغییر کند و مشــکالت مردم کمتر شود 
و کســانی هم باید در دولت به کار گرفته شــوند که به 
دنبال تحول باشند و شایستگی الزم را داشته باشند.

حســینی تصریح کرد: خوشــبختانه قوای سه گانه و 
نهادهای انقالبی برای خدمت رسانی به مردم در کنار 
هم هســتند و االن هم با تمام توان در حال فعالیت 

هستند تا شرایط کشور تغییر کند.

اخبار كوتاه

تظاهرات جهانی جوانان در 
اعتراض به تغییرات اقلیمی 

زمین در شهرهای برن 
سوییس، استکهلم سوئد و 

برلین آلمان/ رویترز

شلیک موشک بالستیک 
از زیردریایی كره شمالی/ 
خبرگزاری رسمی كره 
شمالی

گزارش تصویری

کنفرانس وحدت اسالمی و جمعی از مسئوالن نظام: رهبر انقالب در دیدار مهمانان 

کتیکی نیست بلکه یک امر اصولی است وحدت مسلمانان تا
مهمانان کنفرانس وحدت اســالمی و جمعی 
از مســئوالن نظام صبح دیروز با رهبر انقالب 
دیــدار کردند.  همزمــان با عید بزرگ میالد 
باسعادت پیامبر اعظم )ص( و امام صادق )ع(، 
سران قوا، جمعی از مسئوالن نظام و مهمانان 
شرکت کننده در ســی وپنجمین کنفرانس 
بین المللی وحدت اســالمی، صبح یکشنبه 
دوم آبان ماه با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 

انقالب اسالمی دیدار کردند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته سالروز 
والدت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد 
مصطفی )ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع(، 
در دیدار جمعی از مسئوالن نظام و مهمانان 
شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت 
اسالمی، دو وظیفه مهم برای امت اسالمی را 
»تبیین و ترویج جامعیت اسالم در همه شئون 
زندگی بشــر« و »تقویت اتحاد مســلمانان« 
خواندند و خاطرنشان کردند: وحدت اسالمی 
یک امر اصولی و فریضه قرآنی است و تحقق 
هدف واالی ایجاد تمدن نوین اسالمی بدون 

اتحاد شیعه و سّنی ممکن نیست.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تبریک این دو 
میالد مســعود به ملت ایــران و به همه امت 
اســالمی و آزادگان جهــان، والدت حضرت 
ختمــی مرتبت را حادثه ای بســیار عظیم و 
ســرآغاز دوره ای جدیــد از تفضالت الهی در 
زندگی بشــر خواندنــد و افزودند: خداوند با 
ابالغ برنامه کامل سعادت بشر به پیامبر، او را 
مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود 
کرد بنابراین مؤمنین در هر دوره ای از زمان باید 

وظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند.
ایشان، »ادای حق جامعیت اسالم« و »اتحاد 
مسلمین« را دو مورد از مهمترین وظایف امروز 
امت اســالمی دانستند و در تبیین مورد اول 
گفتند: قدرت های سیاسی و مادی از گذشته 
اصرار دارند که اســالم را نه یک دین جامع و 
دارای برنامه برای همه شئون زندگی بشر، بلکه 
منحصر در عمل فردی و عقیده قلبی معرفی، 
و با تئوریزه کردن آن از زبان نویســندگان و 
روشــنفکران، اینگونه القاء کنند که اسالم در 
مسائل مهمی مانند »تمدن سازی و مدیریت 
جامعه«، »اقتصاد و تقســیم قدرت و ثروت«، 
»جنگ و صلح«، »سیاست داخلی و خارجی«، 
»اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشرار« نه مرجع 

فکری است و نه راهنمای عملی.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه متون اســالمی 

صریحاً چنین برداشتی از اسالم را نفی می کند، 
ادای حق اسالم را در گرو تبیین و ترویج این 
واقعیــت مهم برشــمردند و افزودند: عرصه 
فعالیت و دخالت اسالم، همه گستره و شئون 
زندگی بشر از اعماق قلب و مسائل عبادی تا 
مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی 
و بین المللی است و کسی که این معنا را انکار 
کند، قطعاً به بّینات و آیات متعدد قرآن کریم 

توجه نکرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید اســالم به 
مسائل اجتماعی و وظیفه مهم تمدن سازی 
را نشــان دهنده اهتمــام آن به حاکمیت 
دانســتند و گفتند: مطالبه نظم اجتماعی 
در اســالم بدون توجه به مسئله حاکمیت 
و تعیین امام ممکن نیســت و در قرآن نیز 
از پیامبــران به عنوان امام یعنی رهبران و 

فرماندهان جامعه یاد شده است.
ایشان تبیین جامعیت اسالم در همه شئون را 
وظیفه علما، روشنفکران، محققان و استادان 
جهان اسالم خواندند و افزودند: البته جمهوری 
اســالمی در این زمینه وظیفه ســنگین تری 
برعهده دارد و مسئوالن کشور بویژه مسئوالن 

فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان 
با تأکید بر مسئله مهم »اتحاد مسلمین«، از 
چند چهره پر تالش در عرصه اتحاد اسالمی 
همچون مرحوم آقای تسخیری، مرحوم آقای 
واعظ زاده، شهید شیخ محمد رمضان البوطی، 
شــهید سیدمحمد باقر حکیم، مرحوم شیخ 
احمد الّزین و مرحوم شــیخ ســعید شعبان 

تجلیل کردند.
ایشان اتحاد مســلمانان را فریضه ای قطعی 

و دســتور قرآنی خواندنــد و افزودند: وحدت 
اسالمی یک امر اصولی است نه امر تاکتیکی 
و مخصوِص شــرایط خاص، و این هم افزایی 
موجب قوی شــدن مسلمانان می شود تا در 
ارتباطات با کشور های غیر اسالمی نیز با دست 

پُر وارد تعامل شوند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای، علت تأکید های 
مکرر بر مســئله وحــدت را فاصله زیاد بین 
مذاهــب و تالش های جدی دشــمنان برای 
افزایش فاصله ها خواندند و گفتند: امروز کلمه 
شیعه و سّنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها 
هم وارد شده در حالی که آن ها با اصل اسالم 

مخالف و دشمن هستند.
رهبر انقالب با اشــاره بــه تالش های آمریکا 
و عوامل دســت آموز آن برای ایجاد فتنه در 
هر جای دنیای اســالمی، خاطرنشان کردند: 
انفجار های تأسف بار و گریه آور اخیر در مساجد 
افغانســتان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از 
جمله همین حوادث است که به دست داعش 
انجام شــد و آمریکایی ها صراحتاً بیان کرده 

بودند ما داعش را ایجاد کردیم.
ایشان گردهمایی و اجتماعات ساالنه در موضوع 
وحدت را کافی ندانســتند و افزودند: در این 
زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی 
و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه 
در همین قضیه افغانســتان، یکی از راه های 
جلوگیری از حوادث، حضور مسئوالن محترم 
کنونی این کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق 
 برادران اهل ســنت به حضور در اجتماعات 

مشترک است.

خبر ویژه

رییس کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه باید افزایش حقوق کارمندان دولت 
متناسب با تورم باشد، گفت: نظر دولت افزایش 1۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که ممکن 

است در زمان بررسی بودجه 1۴۰1 در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.
حمیدرضا حاجی بابایی در واکنش به اعالم افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1۴۰1 به میزان علی الحساب 1۰ 
درصد گفت: این موضوع در ضوابط اجرایی بودجه آمده است؛ دولت اعالم کرده حقوق کارمندان میانگین 1۰ درصد 
و به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند بدان معنا که ممکن است حقوق فردی 3۰ درصد و حقوق فرد دیگری ۵ یا 
1۰ درصد اضافه شود. وی ادامه داد:  این موضوع در قالب نظر دولت به عنوان آیین نامه اجرایی به سراسر کشور ابالغ 
شــده و در نهایت به عنوان الیحه بودجه تقدیم مجلس می شــود، پس این مجلس اســت که حرف اول و آخر را می 
زند به عبارت دقیق تر افزایش 1۰ درصدی حقوق نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن 

در مجلس تایید شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه 
هم می آید. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: تصمیم گیری نهایی مجلس و دولت درباره میزان 
افزایش حقوق، اسفند ماه گرفته می شود. آن زمان وضعیت اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و تورمی مشخص شده و 
مطابق با آن درباره میزان افزایش حقوق تصمیم گیری می شود. حاجی بابایی در ادامه درباره وعده رییس جمهوری 
مبنی بر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت متناســب با تورم گفت: طبق قانون برنامه ششــم باید افزایش حقوق 
کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار الزم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است 
که دولت در بودجه اعالم می کند. وی ادامه داد: باید دولت در زمان تقدیم الیحه بودجه شاخص های کالن اقتصادی 
را اعالم کند مبنی بر اینکه پیش بینی اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس 

بر اساس این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می کند البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می شود.

کارمندان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق  توضیح رئیس 

کنش های بین المللی  وا
  به تصمیم اردوغان 

در اخراج سفیران 10 کشور
در پی ســخنان اخیر »رجب طیــب اردوغان« رئیس 
جمهوری ترکیه درباره دســتورش در اخراج ســفیران 
1۰ کشور از جمله آمریکا از آنکارا، برخی از این کشورها 

درباره این تصمیم موضع گرفتند.
 اردوغان گفت که دســتور اخراج ســفیران 1۰ کشور را 
که خواســتار آزادی »عثمان کاواال« از مخالفان دولت 

آنکارا شده بودند، صادر کرده است.
وی افــزود: بــه وزیر خارجه مان دســتور دادم تا هر چه 
ســریعتر ســفرای این 1۰ کشور را »عنصر نامطلوب« 

اعالم کند.
با این حال خبرگزاری رویترز امروز یکشــنبه به نقل از 
منابــع دیپلماتیک خبــر داد که هنوز هیچکدام از این 

1۰ سفیر به صورت رسمی از ترکیه اخراج نشده اند.
این منبع افزود: هیچ دســتوری به ســفارتخانه ها داده 

نشده است.
به گفته این منبع ناشــناس، ممکن اســت دوشنبه )3 
آبــان( و در جریان جلســه هیــأت دولت ترکیه در این 

مورد تصمیم گیری شود.
در همین حال، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه 
آمریکا به رویترز گفت که از اخبار اخراج سفیران آگاه بوده 
و به دنبال شفاف سازی وزارت امور خارجه ترکیه است.

نروژ هم اعالم کرد که سفارتخانه اش هنوز دستوری از 
مسئوالن ترکیه ای دریافت نکرده است.

»ترود ماسیده« )Trude Maaseide( سخنگوی 
وزارت امــور خارجه نروژ گفت: ســفیر ما کاری نکرده 
کــه بــه خاطر آن اخراج شــود. ما کماکان از ترکیه می 
خواهیــم تا به قانونمداری و معیارهای دموکراتیک که 
آنکارا ذیل کنوانســیون حقوق بشــر اروپا به آن متعهد 

شده، پایبند باشد.
وی افــزود کــه ترکیه به خوبی از دیدگاه های نروژ آگاه 

است.
وزارت امور خارجه نیوزلند نیز در واکنش به تحوالت اخیر 
گفت که مادامی که »از طریق مجاری رسمی« اطالعاتی 
دریافــت نکنــد از اظهار نظر در این مورد خودداری می 
کنــد. این وزارتخانه همچنیــن اعالم کرد که روابط با 

ترکیه را »ارج می نهد.«
 )David Sassoli( »با این حال »دیوید ساســولی
رئیس پارلمان اروپا که شــش ســفیر کشورهای عضو 
آن در خطــر اخراج قــرار دارند، در توییتی از این اقدام 
اردوغان به شدت انتقاد کرد و نوشت: اخراج 1۰ سفیر 
نشــانه حرکت خودکامه دولت ترکیه است. ما مرعوب 

نخواهیم شد. عثمان کاواال آزاد باید گردد.
»یــپ کوفود« )Jeppe Kofod( وزیر امور خارجه 
دانمارک هم گفت که وزارتخانه اش هیچ هشدار رسمی 
ای دریافت نکرده ولی با دوســتان و متحدان کشورش 

در تماس است.
وی در بیانیــه ای گفــت: ما کماکان از ارزش ها و اصول 

مشترکمان پاسداری می کنیم.
از سوی دیگر یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه آلمان 
خبر داد که 1۰ کشور مذکور مشغول رایزنی با یکدیگرند.
ســفیران 1۰ کشــور آلمان، نیوزلند، نروژ، دانمارک، 
فرانســه، هلند، کانادا، ســوئد، فنالند و آمریکا دوشنبه 
پیش )2۶ مهر( در بیانیه ای خواستار آزادی عثمان کاواال، 

از مخالفان دولت ترکیه شده بودند.

طالبان ارتش مجهز تشکیل می دهد
به گفته سرپرســت وزارت دفاع افغانستان، ارتش ملی 
افغانستان حامی پیغام صلح برای مردم افغانستان و سایر 

کشورهای جهان خواهد بود.
به گزارش خامه پرس، محمود یعقوب مجاهد، سرپرست 
وزارت دفاع افغانستان، در پیام صوتی اخیر خود گفت که 
آن ها )وزارت دفاع طالبان( در حال حصول اطمینان از 
این هســتند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری 

در منطقه و جهان استفاده نشود.
محمــد یعقوب مجاهد، فرزند مال محمد عمر مجاهد، 
بنیان گذار طالبان بوده و با 3۰ ســال ســن، جوان ترین 
عضو کابینه موقت طالبان اســت. وی گفت که طالبان 
در تالش برای تشــکیل یک ارتش مجهز به تسلیحات 
پیشرفته با توانایی زمینی و هوایی است که با تمام توان 

از خاک افغانستان محافظت خواهد کرد.

مقتدی صدر: 

 به هیچ کشوری اجازه مداخله
 در تشکیل دولت را نمی دهیم

رهبــر جریان صدر عراق در ســخنانی بر عدم مداخله 
خارجی در روند تشکیل دولت کشورش تاکید کرد.

به گزارش شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
عراق با انتشار پیامی در توییتر بر مخالفت خود با هرگونه 
مداخله منطقه ای و بین المللی در امور داخلی عراق و در 
راس آن روند تشکیل دولت جدید کشورش تاکید کرد.

وی تاکید کرد؛ مذاکرات یا اعتراضات به نتایج انتخابات، 
تنها یک درگیری دموکراتیک است.

مقتدی صدر درباره تعامل دولت جدید عراق با کشورهای 
همسایه پس از تشکیل آن نیز گفت: ما برای تقویت روابط 
با کشورهای همسایه ای که در امور داخلی کشور مداخله 
نکرده انــد تــالش خواهیم کرد و درحال حاضر در حال 
کار بــر روی طرح های مشــترک، اقتصادی، فرهنگی، 

بهداشتی و صنعتی در همه سطوح هستیم.
وی افزود: ما با کشورهای همسایه ای که مداخالتشان 
در امور عراق آشــکار و واضح است گفت وگوی سطح 
باالیی را برای جلوگیری از این مداخله آغاز می کنیم 
و اگر به این درخواست ما پاسخ مثبت دادند ما استقبال 
می کنیم اما در غیر این صورت مسیرهای دیپلماتیک 
و بین المللی را برای جلوگیری از این مداخله در پیش 

خواهیم گرفت.

 ارزیابی امیرعبداللهیان
  از گفت وگوی اخیرش 

با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان
وزیــر امور خارجه کشــورمان گفت: بــا همکارم آقای 
جیحــون بایرامف »وزیــر خارجه آذربایجان« در مورد 
نقشــه راه رو به جلوی مناسبات همه جانبه، گفتگویی 

صریح، صمیمی و سازنده داشتیم.
حســین امیــر عبداللهیان، این دیپلمــات عالی رتبه 
کشــورمان در صفحه توییتر خود با اشــاره به رایزنی 
تلفنی روز گذشــته اش بــا وزیر امور خارجه جمهوری 

آذربایجان نوشت:
» جمهوری اســالمی ایران و جمهــوری آذربایجان دو 
همسایه مسلمانند، با مشترکات فراوان. با همکارم آقای 
جیحون بایرامف در مورد نقشه راه رو به جلوی مناسبات 
همه جانبه، گفتگویی صریح، صمیمی و سازنده داشتیم. 
روابط دو دولت و دو ملت در سایه احترام متقابل توسعه 

می یابد.«

در توئیتر؛

»شمخانی«  پاسخ تهدیدات 
صهیونیست ها را داد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: صهیونیست  ها به 
جای اختصاص بودجه 1.۵ میلیارد دالری علیه  ایران، به 
فکر تامین ده ها هزار میلیارد دالر بودجه برای بازسازی 

خسارت های ناشی از پاسخ ایران باشند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در 
واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و ادعای تصویب 
بودجه برای اقدامات خصمانه علیه کشورمان، در صفحه 
شخصی خود در توئیتر گفت: رژیم صهیونیستی به جای 
اختصاص بودجه 1.۵ میلیارد دالری برای شرارت علیه 
 ایران به فکر تامین ده ها هزار میلیارد دالر بودجه برای 
بازسازی خسارت های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد.

گروسی: 

 گفت وگو با وزیر خارجه ایران 
حائز اهمیت است

مدیرکل آژانس بین الملی انرژی اتمی نسبت به دیدار با 
حسین امیرعبداللهیان ابراز امیدواری کرد.

 رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز در گفت وگویی با سی ان بی سی نیوز اعالم کرد که 
نتوانسته ارتباط مستقیمی که وی با دولت قبلی داشته 
را از زمان روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی برقرار کند.

گروســی در این رابطه گفت: تا به حال با وزیر خارجه 
جدیــد گفت وگو نکرده ام. امیــدوارم به زودی فرصت 
دیدار با او را پیدا کنم چراکه این مســئله حائز اهمیت 
اســت. اگر مشــکل، سوءتفاهم یا اختالف نظری پیش 
بیایــد، می توانیم بایکدیگر صحبت کنیم. من قبال این 
گفت وگوها را داشتم و تصور می کنم که بتوانم شرایط 

عادی را به دست آورم.
مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی با ذکر اینکه 
»هیچ نشانه ای« نسبت به پیشروی ایران به سوی بمب 
اتمی وجود ندارد، مدعی شد که برای فهمیدن آنکه چه 
چیزهایی درخطر اســت، باید به وضعیت کره شــمالی 
نگاه کرد. بازرســان آژانــس بین المللی انرژی اتمی در 
ســال 2۰۰9 از جمهوری دموکراتیک خلق کره اخراج 
شدند و حال این باور وجود دارد که کره شمالی چند ده 

کالهک هسته ای دراختیار دارد.
وی تصریح کرد: شرایط جمهوری دموکراتیک خلق کره 
باید به ما یادآوری کند درصورت شکســت  تالش های 
دیپلماتیــک چــه رخ خواهد داد. ایــن یک مثال بارز و 
نشانه است. اگر دیپلماسی شکست بخورد ممکن است 
با شرایطی مواجه شویم که تاثیرات سیاسی عظیمی بر 
خاورمیانه و ورای آن داشته باشد. گروسی همچنین گفته 
است که ایران اجازه دسترسی به اکثر دوربین هایش به 
منظور ســرویس و تعویض باتری و کارت های حافظه 

را داده است.
به گفته گروسی تنها تاسیساتی که از این قاعده مستثنی 
است همان تاسیسات ساخت اجزای سانتریفیوژ است 

که در اقدامی خرابکارانه در ماه ژوئن آسیب دیده بود.
وی گفته اســت که بدون دسترســی به آن تاسیسات، 
برنامه نظارت و راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی »دیگر بی عیب« نیست.
مدیرکل آژانس انرژی اتمی در این زمینه گفته اســت: 
این باعث نشده که ما در کارمان فلج شویم اما به آنچه 
انجام گرفته آســیب زده اســت. اگر و زمانی که برجام 
دوباره آغاز شود، برای آنکه شرکای برجامی بخواهند به 
توافق بازگردد، باید بدانند که کجا پای شان را می گذارند. 
گروســی همچنین نسبت به از سرگیری دموکراسی با 

پیونگ یانگ ابراز امیدواری کرد.
وی در ایــن زمینه گفت: احتمال بازگشــت به آن جا 
به همراه بازرسان مان وجود دارد. رافائل گروسی روز 
گذشته در گفت وگو با شبکه اس.ان.بی.سی، در پاسخ 
به این سوال که چه دیدگاهی درباره »پالن B «)نقشه 
دوم( برای مواجهه با مسئله هسته ای ایران دارد که در 
رایزنی های اخیر مقامات رژیم صهیونیستی با مقامات 
آمریکایی مطرح شــده است، گفت: ما در حال حاضر 
روی این تمرکز داریم که فعالیت های بازرسی مان]در 
ایران[ که در حال حاضر با چالش هایی روبه روســت 
تداوم داشــته باشــند تا اطمینان یابیم اگر بازگشتی 
بــه برجام]توافــق هســته ای[ در کار اســت، کلیت 
امور]برنامه هسته ای ایران[ قابل راستی آزمایی باشد. 
نبایــد فرامــوش کرد ما تضمین کننده هر آن چیزی 

هستیم که روی میز سیاست اتفاق می افتد. 

بین الملل
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3اقتصاد

ادامــه بــاال ماندن نرخ تورم در ســطح جهانی به 
یک نگرانی بزرگ در بازار ارز تبدیل شــده اســت. 
جــروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا- با بیان 
اینکــه ایــن نهاد به زودی بــه برنامه خرید اوراق 
قرضه خود خاتمه خواهد داد نســبت به بازگشت 
تورم آمریکا به محدوده دو درصدی تا سال آینده 
ابراز امیدواری کرده اســت. از طرف دیگر اما جک 
دورسی- مدیرعامل توییتر- در یک پیام توییتری 
عجیب نوشــت: ابرتورم همه چیز را عوض خواهد 
کــرد.  بــه زودی ابرتــورم در آمریکا و بعد از آن در 
ســایر نقاط جهان اتفاق خواهد افتاد.  فرا رسیدن 
سررسید پرداخت بدهی غول ساخت و ساز چینی 
به ضرر دالر تمام شــده اســت. بدهی این شرکت 
چیزی حدود دو درصد کل تولید ناخالص داخلی 
چین است و بررسی ها نشان می دهد این شرکت 
دارایی های دالری زیادی دارد که برای بازپرداخت 
بدهــی هایــش مجبور به فروش آن ها خواهد بود 
بنابراین معامله گران انتظار دارند در روزهای پیش 
رو حجم زیادی دالر توســط این شــرکت چینی و 
بانک های دولتی پشتیبان آن به بازار تزریق شود 
تا این شــرکت سرپا بماند.  شناسایی سویه جدید 
کرونا که از نوع دلتا نیز مســری تر اســت بار دیگر 
فعاالن بازار ارز را به طرف ارزهای امن سوق داد.

بررســی وضعیــت بازارهای ایران نیز نشــان می 
دهــد در اولیــن ماه پاییز تنها یک بازار مثبت بوده 

سایر بازارهای ایران به سرمایه گذاران زیان دادند.
بررســی ها نشــان می دهد بازار طال، سکه و دالر و 
یورو به ســرمایه گذاران زیان داده اســت و تنها 
بازاری که در این ماه به سرمایه گذاران خود سود 
داد، بازار ســرمایه بوده اســت. شاخص کل بورس 
در آغاز مهرماه در ارتفاع یک میلیون و 3۸۶ هزار  
واحدی ایســتاد اما در پایان این ماه، شــاخص تا 
محدوده یک میلیون و ۴3۵ هزار واحد پیشــروی 
کرد. به این ترتیب سرمایه گذاران بورس در این ماه 
با رشدی 3.۵ درصدی مواجه شدند که در قیاس 
با رشدهای پیشین بورس البته رقم چندان باالیی 
نیســت. بورس اوراق بهادار حاال بیش از یک سال 
است که با سرمایه گذاران بازی دو سر باخت- یک 
ســر برد را آغاز کرده و  با ریزشــی در محدوده یک 

میلیون واحد، بسیاری از مشتاقان حضور در بازار 
سرمایه را ناامید کرد . با این حال تنها بازار مثبت 
در شرایط اقتصادی کنونی بازار سرمایه تلقی می 
شود .سرمایه گذاران بازار طال نیز با کاهش بسیار 
محــدود قیمت روبــرو بودند و زیانی کمتر از یک 
درصــد را در پرتفوی خــود ثبت کردند. بهای هر 
گــرم طــالی 1۸ عیار در بازار در آغاز مهرماه برابر 
بــا یــک میلیون و 1۵1 هزار تومان بود اما در پایان 
مهرمــاه ایــن قیمت به یــک میلیون و 1۴3 هزار 
تومان رســید . فعاالن بازار می گویند تقاضا برای 
خرید مصنوعات طال با ســقوط آزاد مواجه شــده 
اســت .قیمت ســکه نیز در این ماه با کاهش روبرو 
شد و بهای هر قطعه سکه به یازده میلیون و ۴3۰ 
تومــان در پایان ایــن ماه کاهش یافت. خریداران 

دالر نیــز بــا زیانی محدود در محده یک درصد در 
مهرماه مواجه شدند. 

سوت رکود در بازار خودرو

 بازار خودرو این روزها سوت رکود را می شنود . 
در رکود کشــدار و بی ســابقه این بازار اما قیمت 
خودروهای خارجی ریزشــی محسوس را تجربه 
کرد و همین امر ســبب شد بسیاری از کسانی که 
ســرمایه های خودر را در ایــن بازار متوقف کرده 
بودند، نگران ازدست رفتن سود باشند .  بحث های 
مطــرح شــده در خصــوص واردات خودروهای 
خارجــی ، حتی به صــورت محدود عامل مهم در 
ریزش قیمت ها تلقی می شود. از سوی دیگر برخی 
از کارشناسان و فعاالن بازار می گویند دلیل عمده 
دیگر نیز به نبود قدرت خرید و انتظار برای کاهش 

قیمت ها در بازار خورو باز می گردد. 
بازار مســکن نیز این روزها در وضعیتی مشــابه 
بــازار خودرو اســت. در حالی کــه خرید و فروش 
مســکن به کف رســیده اســت اما روند رو به رشد 
قیمت ها همچنان ادامه دارد و متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در تهران به طور متوسط 
به باالتر از سی میلیون تومان رسیده است . فعاالن 
بازار مســکن از افت شــدید تقاضا در این بازار خبر 
می دهند البته آغاز طرح مسکنی دولت سیزدهم 

نیز در تشدید این رکود بی تاثیر نیست.

بررسی وضعیت مهمترین بازارها در اولین ماه پاییز نشان داد؛

حرکت بازارهای ایران روی ریل زیان

جزئیات جدید از وام قانون جهش تولید مسکن ؛

قیمت واحدهای طرح ملی مسکن در زمان تحویل نهایی می شود
    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تشریح جزئیات جدید تسهیالت 
قانون جهش تولید مسکن، گفت: در یکسال اول امکان احداث یک 
میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، ولی طی چهارسال، ۴ میلیون 
ساخته می شود.پروانه اصالنی یادآور شد: به طور متوسط ۴ میلیون 
واحد مســکونی در طی چهار ســال دولت سیزدهم احداث خواهد 
شــد. عمال در یکســال امکان احداث یک میلیون واحد مســکونی 
وجود ندارد زیرا دوره زمانی ساخت مسکن، حداقل 2۴ ماه است. 

بنابراین ۴ میلیون در چهار سال احداث خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن درباره قیمت تمام شــده واحدهای 
مســکونی گفت: اعالم قیمت ثابت برای اتمام واحدهای مســکونی 

جهش تولید مسکن امکانپذیر نیست. تالش کردیم تا حداقل قیمت 
برای متقاضیان در نظرگرفته شود. در حال حاضر، قراردادهایی که 
در طرح ملی مســکن امضای شــده با 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
بوده است. در جاهایی از کشور نیز قیمت یک متر مربع ساخت با 
3 میلیون و 3۰۰ هزار تومان بوده است که در آنها مشمول تبدیل 
ضرایب ســازمان برنامه و بودجه خواهد شــد و به ۴ میلیون تومان 
هم خواهد رسید. در عین حال تا زمان تحویل قیمت نهایی خواهد 
شــد.اصالنی افزود: هم اکنون تسهیالت 2۵۰ میلیون تومانی برای 
شــهر تهران مناســب نیست به همین دلیل پیشنهاد شده است تا 
این رقم برای تهران به ۴۵۰ میلیون تومان، در ســایر کالنشــهرها 

تا ۴۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به 3۵۰ میلیون برسد. به 
گفتــه وی، چنانچــه متقاضیان وام 2۵۰ میلیون تومانی را دریافت 
کنند با نرخ سود 1۸ درصد، باید ماهانه و در طی 2۰ سال، حدود 
۴ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومان پرداخت کنند. چنانچه پیشــنهاد 
وزارت راه در خصــوص افزایش تســهیالت در بانک مرکزی مورد 
قبول قرار بگیرد متوســط نرخ ســود کاهش پیدا می کند. پیشنهاد 
کرده ایم تا نرخ ســود متناســب با دهک درآمدی تغییر پیدا کند 
.اصالنی ادامه داد: بازپرداخت وام 3۵۰ میلیون تومان با نرخ سود 
9 درصد، حدود 2 میلیون و 7۰۰ هزار تومان ماهانه طی 2۰ سال 

باید پرداخت شود.

رئیس کل بانک مرکزی:

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

خبر

 مافیای واردات 
 جلوی اصالح 

ارز 4۲00تومانی را می گیرد 
محمــد رضا پورابراهیمــی گفت: ۶۰۰ 
هــزار میلیارد تومان پول کشــور تبدیل 
به رانت و فســاد شــده و مافیای واردات 
اجازه اصــالح رویه تخصیص ارز ۴2۰۰ 

تومانی را نمی دهد.
محمــد رضــا پورابراهیمــی در دیدار با 
کارکنان بیمه ســالمت اســتان کرمان 
بــا بیان اینکه به جــز بودجه های جاری 
منابعــی در بحث کرونــا اختصاص داده 
شــده که ســهم بیمه ســالمت و برش 
اســتانی آن هم باید مشخص شود اظهار 
 داشــت: گزارشی از این منابع در اختیار 

ما نیست.
وی بــا اشــاره به اینکــه در یک مرحله 
یک میلیارد دالر صندوق توســعه ملی، 
منابعــی در اختیار ســتاد ملی کرونای 
کشــور قرار داد که بــه موضوع درمان و 
خدمات حوزه درمانی کشــور اختصاص 
پیدا کند افزود: باید دید چه میزان از این 
منابع، جدای از بودجه جاری به اســتان 
کرمان اختصاص داده شده است.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
کرونا هزینه های زیادی به بیمه ســالمت 
وارد کرد گفت: اگر این هزینه ها از محل 
بودجه جاری بیمه ســالمت جبران شود 
قطعاً با کسری بودجه مواجه می شویم .

حرکت  پرشتاب تورم در 
ابتدای پاییز 

تورم ماهانه مهر 1۴۰۰ به دومین رکورد 
خود در یک ســال اخیر رســید و پس از 
ماه گذشــته باالترین رقم را در این مدت 

ثبت کرد. 
روند رشــد تورم ماهانه برای دومین ماه 
پیاپــی می تواند عالمت هشــدار درباره 
وضعیت رشــد شــاخص قیمــت ها در 
آینده باشــد. زیرا در صــورت ادامه این 
روند ســرعت تورم در بازه نقطه ای می 
توانــد پــس از یک مقطــع افت بار دیگر 

شتاب بگیرد.
امــا از ســوی دیگر روند تــورم نقطه ای 
نشــان می دهد سطح افزایش قیمت ها 
در اولین ماه پاییز در مقایســه با ســال 
قبــل 39.2 درصد افزایش پیدا کرده که 
در یک ســال اخیــر کمترین میزان این 
شاخص تورمی به شمار می آید.شاخص 
قیمــت مصرف کننده در اولین ماه پاییز 
بنابــر گزارش مرکــز آمار برابر با 3۶۴.1 
واحد عنوان شــده که نســبت به ماه قبل 
3.7 درصد افزایش داشــته است. بررسی 
روند تورم ماهانه در یک سال اخیر نشان 
می دهد در این مدت این دومین رکورد 
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تاکنون است. 
بیشــترین میــزان آن نیز در شــهریور 
مــاه 1۴۰۰ به ثبت رســیده کــه برابر با 
3.9 درصد محاســبه شــده بود.بررسی 
گروه های تورمی در این ماه نشــان می 
دهد بیشــترین تــورم ماهانه در بخش 
»آمــوزش« برابر با 13.۵ درصد به ثبت 

رسیده است. 

رفتار تحقیرآمیز خودروسازان 
با مردم متوقف شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی گفت: اگر خودروســازان برای 
خالی کردن انبارهای شــان اقدام نکنند، 
بــرای برخورد جدی با آنان تمام ظرفیت 

های قانونی را به کار خواهیم گرفت.
کیومــرث ســرمدی والــه بیــان کرد: 
خودروســازان به جای جبران ضررهای 
ســاختگی از جیب مردم شرکت های زیر 
مجموعه شــان را تعطیل کنند و هزینه ها 
و برخــی رفتارهای مالی پر ابهام را پایان 

دهند.
وی با بیان اینکه رفتار خودروســازان با 
مردم تحقیرآمیز است خواستار توقف این 
روند شــد و تاکید کرد: اگر خودروسازان 
بــرای خالی کردن انبارهای شــان اقدام 
نکننــد، برای برخورد جدی با آنان تمام 
ظرفیــت های قانونــی را به کار خواهیم 

گرفت. 
وی در پایان تاکید کرد: دالالن و مافیای 
کثیف خودرو در کشــور را یک بار برای 
همیشــه زمین گیر کننــد تا بهانه های 
سبک از دست خودروسازها گرفته شود.

تراز بودجه  ســال های گذشته 
صوری بوده؛  عددســازی کردند

 معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
آنچه امروز در بازار بیشــتر کاال ها شــاهد 
هســتیم، نتیجه نابسامانی و بی انضباطی 
ســال های گذشــته در حوزه بودجه است.
ســید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی گفت: اساســا در 
هیچ ســالی براساس آنچه الیحه در دولت 
تدوین و به مجلس ارائه می شــود، بودجه 

روی کاغذ کسری ندارد.
وی افزود: متاسفانه طی سال های گذشته 
منابــع و مصارف بودجه به صورت صوری، 
تــراز قرار می گرفته اســت به عبارت دیگر 
طی ســالهای گذشته بخش قابل توجهی 
از مخارج بســیار زیاد دولت که باید محقق 
شود در لوایح بودجه درج می شد و از طرف 
دیگــر با یکســری اعــداد و ارقام صوری و 
بعضا عددسازی تالش می شد که این منابع 
معادل مصارف درنظر گرفته شــود و عمال 
کسری بودجه صفر می شد.معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بیان کرد: آنچه امروز در 
بازار بیشــتر کاال ها شاهد هستیم، نتیجه 
نابسامانی و بی انضباطی سال های گذشته 
در حوزه بودجه است.سبحانیان با اشاره به 
مزیت های واقعی شــدن بودجه گفت: باید 
تصویری روشــن و شفاف از میزان کسری 
بودجه در اختیار تصمیم گیران قرار دهیم.
معــاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی بیان 
کــرد: نظام مالیاتی ما به جهت وابســتگی 
اقتصاد کشور به درآمد های نفتی، نتوانسته 

عملکرد خوبی داشته باشد.

 بهترین سهام 
برای خرید کدام است؟

دیــد کوتــاه مدت حرکــت روی نماد ها و 
صنایعــی که گزارشــات ماهانــه و فصلی 
مثبت و پی بر ای انتظاری پایین تر از سطح 
تعادلی دارند می تواند گزینه جذابی برای 
ســرمایه گذاری با دیــد کوتاه مدت تلقی 
شــود که محوریت این صنایع متمرکز در 
گروه پتروشــیمی؛ معدنی و فوالدی شده 
است. البته ناگفته نماند در عین حال شانس 
حــذف ارز ۴2۰۰ می تواند گروه های موثر 
در صنایع دارو بخشی از غذایی و کشاورزی 
را میتواند مورد هدف قرار دهد که میتواند 
برای ســرمایه گذار جذابیت داشــته، اما با 
نزدیــک شــدن به زمان الیحــه بودجه از 
اوایل سه ماهه زمستان میتوان انتظار رفتار 
محافظه کارانه بیشــتری را داشــت و رفته 
رفته با کاهش ابهامات میتوان خوشبین به 

بازگشت پول های هوشمند باشیم.
کارشــناس ســرمایه گذاری با بیان اینکه 
بــازار ســهام در فضــای خاکســتری و با 
ابهامات متعدد گرفتار شــده است گفت: 
اگر قایل به این نکته باشــیم که سیاســت 
گذاری هــای کالن دولــت بــا محوریت 
اقتصادی به خصوص بودجه ســال 1۴۰1، 
تحوالت سیاســی با تمرکز بر سیاست بین 
الملل که مســتقیما بر نرخ ارز و انتظارات 
تورمی اثر گذار است در کنار تحوالت بازار 
جهانی که با تغییر الگو های سنتی با توجه 
به برهم خوردن تامین زنجیره انرژی ســه 
ضلعی موثر بر بازار ســهام باشند می توان 
بــا داده های موجود بــه ابهامات متعددی 
در کوتــاه مــدت و میان مدت برخورد که 
این موضوع میتواند دست سرمایه گذاران 
ریســک پذیر را برای ورود بی محابا برای 
ســرمایه گذاری در بازار ســهام در عین 
ارزندگــی را محــدود ســازد و در فضای 
موجودی که میتواند به افزیش نوســانات 
در تمام بازار ها منجر شــود عمدتا شــاهد 
ســرمایه گذاری با اهداف نوســان گیری 

باشیم.
ســلمان نصیرزاده افزود: در حال حاضر در 
تحوالت اقتصاد کالن رشد بی سایقه پایه 
پولــی که ماهانه میانگین حداقل 3 درصد 
می باشــد، در کنار سرعت رشد نقدینگی 
کــه به مرز ۴۰۰۰ میلیارد تومان رســیده 
است و تورم بیش از ۴۵ درصدی و برآورد 
حداقل 3۰۰ هزار میلیارد تومان کســری 
بودجه طبق پیش بینی مرکز پژوهش های 
مجلس بر این اســاس بودجه ســال 1۴۰1 
این انتظار را ایجاد کرده اســت که بودجه 
ســال 1۴۰1 با تصمیمات سخت گیرانه ای 
برای صنایع بزرگ و مادر که پیشران اقتصاد 
هســتند میتواند همراه باشد از سوی دیگر 
چشــم انداز مبهم در آینده سیاسی کشور 
با محوریت سیاســت بین الملل و توافقات 
برجــام میتواند به ادامه کوچک تر شــدن 
و محدودیت بیشــتر اقتصاد کشــور منجر 
گردد. رشــد بی وقفه قیمت های جهانی به 
واســطه برهم خوردن زنجیره تامین انرژی 
ســرمایه گذاران را با نگاه شــک برانگیز به 
ثبات قیمت ها در بلندمدت واداشته است.

اخبار ویژه

كوتاه  از اقتصاد

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران:

 ایران با همکاری ترکیه 
خودرو بسازد

 تعــدادی از صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 
به مناسبت روز ملی صادرات با ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. در این دیدار 
تعدادی از فعــاالن اقتصادی دیدگاه های خود 
نسبت به شرایط امروز و افق پیش روی کشور را 
تشریح کرده و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط 
اقتصادی کشــور ارائه کردند.محمدرضا نجفی 
منش – رئیس کمیســیون بهبود محیط کسب 
و کار اتــاق بازرگانــی تهران – به عنوان یکی از 
حاضران در این نشست به ارائه پیشنهاداتی برای 
بهبود شــرایط صنعت خودرو کشور پرداخت.او 
در این رابطه توضیح داده: من سه پیشنهاد در 
ارتباط با صنعت خودرو مطرح کردم؛ پیشنهاد 
اول این بود که واردات در مقابل صادرات برای 
خودرو اجرایی شود. در این صورت ارز مورد نیاز 
برای واردات از محل صادرات تامین  می شود و به 
منابع ارزی کشور نیز فشاری وارد نخواهد شد. 
 او افزود: پیشــنهاد دیگر آن بود که ســه کشور 
ایران، روســیه و ترکیه از طریق توافق روســای 
جمهورشــان، اقدام به تولید خودروی مشترک 
و صادرات آن کنند؛ به نحوی که در هر کشــور 

3۰ درصد از این خودرو ســاخته شود.موضوع 
دیگری که رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب 
و کار و رفــع موانــع تولیــد اتاق تهران با رئیس 
جمهوری در میان گذاشــته، وضعیت نامساعد 
قطعه ســازان بوده اســت و او درخواست کرده 
که دولت به وضعیت قطعه ســازان توجه نشان 
دهد.به گفته نجفی منش، در حاشیه این جلسه، 
امکان مذاکــره فعاالن بخش خصوصی با علی 
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز فراهم 
شد و آنها شکایت سیستم بانکی را نزد او آورده 
انــد. او در این باره توضیح داد: فعاالن اقتصادی 
به این نکته اشاره کردندکه سیستم بانکی روی 
تولید فشار غیرضروری وارد می کند؛ برای مثال، 
بانک ها، تسهیالت گیرندگان را مجبور می کنند 
که رســوب نقدینگی داشته باشند؛ درحالی که 
این انتظار بیجایی اســت و تولید کننده منابع 
خود را وارد تولید کرده اســت. یا اینکه بانک ها 
برای اعطای وام، وثایق سنگین می خواهند. در 
حال حاضر سیستم بانکی به کمک قطعه سازان 
آمده و به آنها تسهیالت می دهد و بازپرداخت با 

خودروساز است. 

رئیس کل گمرک:

با ارمنستان برای جایگزینی مسیرهای 
کردیم کاال توافق  جدید حمل و نقل 

رئیس کل گمرک در ســفر به مسکو با مدیران 
گمرک کشــورهای اوراسیا دیدار و بر ضرورت 
جایگزینی مســیرهای جدید حمل و نقل کاال 
تأکید کرد.در ســفر رئیــس کل گمرک ایران 
به روســیه بر ضرورت توســعه زیرساخت های 
بندری و گمرکی تاکید و گشایش های جدیدی 
در مســیر مبادالت اقتصادی و گمرکی بین دو 
کشور ایجاد شد.سید مهدی میراشرفی گفت: در 
گفتگوهای مفصل با مقامات روسیه و کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اورآســیا، بویژه روسیه 
و ارمنســتان، توافقات خوبی در زمینه توســعه 
همکاری های گمرکی و نیز استفاده از مسیرهای 
جایگزیــن حمــل و نقــل کاال به دســت آمد.

میراشرفی با اشاره به اینکه حجم مبادالت کاال 
بین ایران با اتحادیه اقتصادی اوراســیا مسیری 
صعودی در پیش گرفته است افرود: با توافقات 
حاصل شــده بزودی شاهد جهش در مناسبات 
تجارب و بازرگانی با کشورهای عضو این اتخادیه 
خواهیم بود.وی در جمع تجار و فعاالن اقتصادی 
ایران در روســیه گفــت: ۸7 هزار میلیارد دالر 
حجم کل جی دی پی دنیاســت که بیش از ۵۰ 

درصد آن، که بیشــترین درآمد و اشــتغال را در 
کشورها ایجاد می کند، سهم صادرات و واردات 
اســت. در حال حاضر 1۰ گمرک و بندر بزرگ 
دنیا در آسیا قرار دارد و چنانچه ظرفیت بندری 
و گمرکی خود را افزایش دهیم، از سهم ترانزیت، 
واردات و صــادرات کاال، میلیاردها دالر درآمد 
برلی کشورمان بدنبال خواهد شد. کریدورهای 
شــرق به غرب و شــمال به جنوب، دو راهگذر 
مهم بین المللی اســت که ایران در مســیر هر 
دو گــذرگاه بین قاره ای قرار دارد. ما هیچ راهی 
جــز کمک به تجــار و بازرگانان نداریم، چراکه 
موفقیت در تجارت بر اساس شانس نیست، بلکه 
موفقیت ناشــی از برنامه ریزی دقیق و حاصل 
برنامه مدونی اســت که باید تدوین و اجرا شود.

میراشــرفی رییس کل گمرک ایران در ادامه  با 
بیان اینکه ایران کشــوری نیست که بخواهند 
به طور کامل تحریم کنند، تصریح کرد: شــاید 
بتوانند مســیرهای هوایی را با تحریم محدود 
کنند، اما مســیرهای زمینی و دریایی ایران که 
با 1۵ کشور از زمین و دریا همسایگی دارد، قابل 

تحریم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی 
ایران در فصل دوم ســال 2۰21 علیرغم آســیب 
هــای ناشــی از همه گیری ویــروس کرونا، تاکید 
کرد: این امر نشــان دهنده آن اســت که اقتصاد 
ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به 
سمت بهبود حرکت کرده است. علی صالح آبادی 
در جلســه ای بــا حضــور مدیرعامل صندوق بین 
المللی پول، وزرای اقتصاد، روســای کل بانک های 

مرکزی و روســای موسسات مالی منطقه ای حوزه 
»منــاپ« )MENAP( که به صورت مجازی برگزار 
شــد، گفت: ایران نیز همانند بســیاری از کشورها، 
آســیب ســختی از همه گیری ویروس کرونا دیده 
اســت، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود 
اقتصــادی قــرار دارد. آخرین آمارهای منتشــره 
حاکی از رشــد ۶.2 درصدی تولید ناخالص داخلی 
ایران در فصل دوم ســال 2۰21 است که دستاورد 

قابل توجهی با وجود محدودیت شــدید ایران در 
دسترســی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم 
امکان خرید واکســن از خارج به دلیل تحریم های 
آمریکا است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش 
غیــر نفتی در همان دوره ۴.7 درصد رشــد کرده 
که نشــان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور 
قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود 

حرکت کرده است. 
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نفت و انرژی 4

درپی بی توجهی به صنعت پاالیش رقم خورد؛

کشور  کاهش 11 درصدی ظرفیت پاالیش نفت 
علــی رغــم اینکه ایران یکی از بزرگتریــن دارندگان ذخایر نفتی دنیا 
به حســاب می آید اما در حوزه پاالیشــی عقب ماندگی محسوســی را 
نسبت به سایر کشورها تجربه کرده است؛ به طوری که در حال حاضر 
ظرفیت پاالیشی دنیا حدود 9۵ میلیون بشکه بوده، در حالی که ظرفیت 
پاالیشی ایران روزانه به 2.1 میلیون بشکه می رسد و این اعداد بیانگر 

سهم 2 درصدی ایران از ظرفیت پاالیشی دنیاست. 
برای جبران این عقب ماندگی بند  الف  ماده ۴۴ قانون برنامه ششــم 
توســعه دولت را مکلف کرد تا به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و 
تکمیل زنجیره ارزش در طول اجرای قانون برنامه اقدام هایی را انجام 

دهــد، از جملــه این اقدامات این بوده که تســهیالت الزم برای ایجاد 
ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و 7۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام 
و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به 
نحوی برنامه ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آن ها اساساً به 
محصوالت ســبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و ســهم نفت کوره 
در الگوی پاالیش از 1۰ درصد بیشــتر نشــود.نگاهی به آمار و ارقام 
توسعه پاالیش کشور ، نبود سرمایه گذار و توجیه ناپذیر بودن ساخت 
پاالیشــگاه و در کنار آن توجه به خام فروشــی آســیب جدی را به بدنه 
صنعت نفت کشــور وارد کرده اســت.از سوی دیگر باید گفت واگذاری 

شتابزده پاالیشگاه ها به بخش خصوصی و عدم توجه سهامداران جدید 
منجر به این امر شد تا نه تنها افزایش ظرفیت تولید اتفاق نیفتد بلکه 
به دالیل متعددی از جمله عدم نوسازی تجهیزات پاالیشی به کاهش 
11 درصدی در ظرفیت پاالیش نفت خام کشــور طی ۸ ســال گذشته 
انجامید. آمار بیانگر این اســت که طی ۸ ســال گذشته در مجموع یک 
افت 11درصدی در صنعت پاالیش نفت کشــور رخ داده اســت. بدین 
ترتیب که از ســال 1392 تا ســال 1399 با ســقوط 21۴ هزار بشکه 
یک روند نزولی در میزان پاالیش نفت خام در پاالیشــگاه ها کشــور به 

ثبت رسیده است. 

کارشناسان، در خوشبینانه ترین حالت، جیره  بندی آب تهران در تابستان 1401 قطعی است به اعتقاد 

آینده ای خشک در انتظار  تهران

كوتاه از انرژی

بین الملل

همچنان 25 درصد از روستاهای کشور به شبکه آب متصل نیستند

 محرومیت زدایی از مناطق روستایی
کشور آبرسانی در  با توسعه 

آبرســانی روســتایی همواره به عنوان یکی از 
دغدغه هــای اصلــی دولت های مختلف قبل و 
بعد از انقالب اســالمی به شــمار می رفته با این 
حال همچنان 2۵ درصد از روســتاهای کشور 
به شبکه آب متصل نیستند و  همین امر یکی 
از دالیــل عقب ماندگی  در برخی روســتاها و 
مناطق محروم شــده اســت.با روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم البته این موضوع مورد توجه 
جــدی قــرار گرفته تا آنجا که طبق برنامه ارائه 
شــده وزیر نیرو به مجلس شــورای اســالمی، 
میزان پوشــش آبرســانی روستایی و جمعیت 
بهره مند در انتهای دولت سیزدهم باید به رقم 
9۰ درصد برسد.از همین رو  علی اکبر محرابیان  
در نخستین جلسه رسمی وزارت نیرو از تالش 
برای ایجاد مرکزی برای ســرعت دادن به امر 
آبرســانی روستایی خبر داد و گفت که بزودی 
مرکز جهاد آبرســانی روستایی در ستاد وزارت 
نیرو را شکل خواهد داد. ویژگی خاص این شورا 
آن اســت که عالوه بر دســت اندرکاران بخش 
دولــت، از تــوان نیروهای جهادی و خیران هم 
برای ایجاد تحول در امر آبرسانی به روستاها و 

مناطق محروم هم بهره برده شود.وزیر نیرو در 
این زمینه به لزوم مدیریت صحیح و اســتفاده 
بهینــه از منابع آبی کشــور و همچنین توجه 
به توســعه زیرســاخت های حیاتی به ویژه در 
روســتاها و مناطــق محــروم در دولت عدالت 
محور و مردمی ســیزدهم تاکید کرده و گفته 
که ایجاد یک ســازوکار جدید اهمیت مضاعف 
دارد.محرابیان در ادامه موفقیت در امر آبرسانی 
در این برهه زمانی را نیازمند روحیه انقالبی، کار 
جهادی و بهره مندی از ظرفیت متنوع نخبگان، 
کارشناسان گروه های جهادی، نهادها و خیرین 
دانسته که تشکیل شورای جهاد آبرسانی آغازی 
بر این مأموریت عظیم در دولت ایران قوی است. 
بر این اســاس، شــورای جهاد آبرسانی با هدف 
برنامه ریزی هر چه دقیق تر و اتخاذ تصمیمات 
هماهنگ و متمرکز کردن اعتبارات و بهره گیری 
از تمام ظرفیت های ستادی و استانی در وزارت 
نیرو تشــکیل شده است. میثم جعفر زاده دبیر 
شــورای جهاد آبرسانی وزارت نیرو درباره این 
شــورا گفت: هدف ایجاد این شــورا تحولی نو 
در امر آبرسانی به روستاها با هم افزایی است. 

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی :

مشترکان پرمصرف برق باید هزینه 
استفاده مازاد خود را بر دوش بگیرند

ســخنگوی کمیســیون اصل 9۰ مجلس 
شــورای اســالمی، تاکید کرد: دهک های 
باالی جامعه اگر نمی خواهند الگوی مصرف 
بــرق خــود را اصالح کنند باید رقم ها برای 
آنان تصاعدی محاســبه شود اما نباید همه 
مشــترکان را با یک الگو ســنجید و الگوها و 
تعرفــه ها اگر نیاز به اصالح دارد، به فوریت 
باید اصالح شود.علی خضریان ، با تاکید بر 
ضرورت کاهش یارانه برق مشــترکانی که 
بیش از الگوی مصرف اســتفاده دارند، بیان 
کرد: برای پرداخت یارانه های مســتقیم و 
غیر مســتقیم در طی چندســال اخیر و از 
زمان دولت نهم مسائلی به صورت عملیاتی 
مطرح شــد که ما نباید عدالت را با برابری 
یکســان بدانیم و این بحث مطرح شــد که 
اگر فردی پرمصرف بوده باید هزینه مصرف 
خود را باالتر از استانداردها و الگوی تعریف 
شده پرداخت کند.  وی در ادامه اظهار کرد: 
این بحث رســید به حــذف یارانه های غیر 
مســتقیم و پرداخت یارانه های مستقیم و 
ما به ســمت واقعی کردن قیمت ها حرکت 

کردیم. این اقدام تا بخشــی موثر واقع شــد 
و توانســت الگــوی مصــرف را در خیلی از 
بخش ها اصالح کند. این نتیجه به ما نشان 
مــی دهد که مــا می توانیم با کاهش یارانه 
مشترکان پرمصرف، به سمت اصالح الگوی 
مصرف جامعه حرکت کنیم. اگر بخشــی از 
طبقه مرفه می خواهد بیشتر از سقف الگوی 
مصرف از برق استفاده کند، باید هزینه مازاد 
آن را خــودش بپــردازد و نباید هزینه آن بر 
دوش قشر مستضعف بیفتد.نماینده تهران 
در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: بعد 
از اینکــه به مرور زمان از اجرای طرح قبلی 
گذشت، باتوجه به اینکه عدد یارانه مستقیم 
ثابت ماند و متاســفانه در چند ســال اخیر 
ارزش پولی خود را از دســت داد، مجددا ما 
در حقیقت داشتیم یارانه غیرمستقیم خود 
را رشد می دادیم. من معتقدم ما باید زودتر 
از این ها در این حوزه اقدام می کردیم. البته 
بنــده موافق افزایش یارانه مســتقیم برای 
همه طبقات اجتماعی نیســتم و آن را برابر 

عدالت نمی دانم. 

خبر ویژه
افزایش ۲0 برابری قیمت 

بنزین در ونزوئال
شــرکت نفتی دولتی PDVSA اعالم 
کــرد افزایــش قیمتهای ســوخت 
یارانــه ای بــه دلیــل بازتعریف ارز 
ملــی ضروری اســت. ایــن افزایش 
چند هفته پس از انتشــار ارز جدید  
دیجیتــال بولیــوار  صورت می گیرد 
که از اول اکتبر شــش صفر ارز قبلی 
در آن حذف شــده است.این دومین 
افزایش قیمت ســوخت یارانه ای از 
ژوئن ســال 2۰2۰ اســت که دولت 
نیکالس مــادورو، رییــس جمهور 
ونزوئــال به منظــور تضمین تولید و 
توزیع ســوخت در کشور به سیاست 
چند دهه ای فریز قیمت سوخت پایان 
داد. با وجود افزایش قیمت بنزین در 
ونزوئال، سوخت یارانه ای که از سوی 
شــرکت PDVSA عرضه می شــود، 
همچنان یکی از ارزانترین قیمتهای 
سوخت در جهان به شمار می رود. با 
افزایش اخیر، قیمت ســوخت به 2.3 
سنت برای هر لیتر معادل 1۰ سنت 
در هر گالن می رســد که در مقایسه 
با قیمت ســوخت در پمپ بنزیهای 
اکثر کشــورهای جهان ناچیز است. 
قیمت بنزین پیش از این ۰.1 ســنت 
معــادل ۰.۵ ســنت در هر گالن بود.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، ونزوئال 
یک سیســتم قیمت گذاری دو گانه 
دارد که یکی قیمت یارانه ای اســت و 
دیگــری  قیمت بین المللی جداگانه 
۵۰ سنت برای هر لیتر معادل 2.27 

لیتر در هر گالن است.

رشد سهم هیدروژن سبز 
 در تولید برق جهان 

تا 30 سال آینده
هیدروژن ســبز با اســتفاده از نیروی 
تولید شده از منابع تجدیدپذیر تولید 
می شــود و به عنوان جایگزین پاکی 
برای ســوختهای فسیلی در صنایعی 
که کربن زدایی در آنها دشــوار است، 
معرفی شــده است.ششمین گزارش 
ســاالنه  سناریوی آالیندگی  شرکت 
نیروی نروژی  اســتات کرفت  نشــان 
داد تقاضای اروپا برای برق به بیش از 
۵۰۰۰ تراوات ســاعت در سال 2۰۵۰ 
افزایش خواهد یافت و تولید هیدروژن 
سبز حدود 1۰۰۰ تراوات ساعت از آن 
را تشکیل می  هد که باالتر از تقاضای 
فعلی حدود 3۰ تراوات ســاعت است.

ایــن شــرکت یکــی از بزرگتریــن 
تجدیدپذیر  انــرژی  تولیدکنندگان 
اروپا بوده و کارخانه های گاز متعددی 
را در آلمان اداره می کند. این شرکت 
از تحلیل سناریوی آالیندگی اندک به 
عنوان اساس برای سرمایه گذاریهای 
آینده استفاده می کند.طبق یافته های  
اســتات کرفت ، تقاضای جهانی برای 
نیرو احتماال تا سال 2۰۵۰ بیش از دو 
برابــر افزایش خواهد یافت و به بیش 
از ۶۰ هزار تراوات ســاعت می رســد 
زیرا برقی ســازی به عنوان ابزار اصلی 
کاهــش انتشــار دی اکســید کربن 
دیده می شــود و انــرژی تجدیدپذیر 
حدود ۸۰ درصد از تقاضای مذکور را 
بــرآورد می کند. در حال حاضر تولید 
هیدروژن سبز بسیار گران تر از تولید 
صنعتی از منابع سوخت فسیلی است 
اما  اســتات کرفت  اعالم کرد که این 
وضعیت تغییر می کند. این شــرکت 
انتظار دارد هزینه های سرمایه گذاری 
برای الکترولیزرها به میزان ۶۰ درصد 
تــا ســال 2۰۵۰ کاهش پیدا کند که 
همراه با ذخیره ســازی، عرضه پایدار 
ایــن صنعــت را تضمین می کند.این 
گزارش در آســتانه کنفرانس اقلیمی 
سازمان ملل )COP۲۶( در گالسکوی 
اســکاتلند منتشــر شــده که از 31 
اکتبر تا 12 نوامبر برگزار می شــود و 
نمایندگان حدود 2۰۰ کشــور برای 
گفــت و گو دربــاره تحکیم اقدامات 
بــرای مقابله با گرمایش جهانی تحت 
توافق اقلیمــی 2۰1۵ پاریس دیدار 
می کنند. شــرکت  استات کرفت  در 
این گزارش خاطرنشــان کرد محدود 
کــردن گرمایش جهانی به 1.۵ درجه 
طبق توافق اقلیمی پاریس مســتلزم 
سرعت گرفتن توسعه تجدیدپذیرها 
و برقی ســازی اســت. این شرکت در 
پروژه هــای هیدروژن ســبز متعدد 
شــامل پروژه هایی برای تولید فوالد 

و کود حضور دارد.

 دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایان پتروشیمی؛

 تولیدکنندگان پتروشیمی 
با دالر نیما کار می کنند

احمد مهدوی ابهــری، دبیرکل انجمن 
صنفی کارفرمایان پتروشیمی  گفت: در 
پی انتشــار خبر مربوط به تغییر فرمول 
قیمت گذاری پایه محصوالت پتروشیمی 
بر پایه دالر که از ســوی قائم مقام وزیر 
صمــت در امور بازرگانی مطرح شــد با 
معــاون وزیر صمت صحبت کردم. آنچه 
مســلم است، هنوز تصمیم جدی در این 
رابطه گرفته نشــده است و قاعدتٌا باید تا 
قبــل از گرفتن تصمیمی قطعی در این 
حوزه تمام جوانب کار بررســی شــود و 
مشخص شود که منظور از این تغییرات 
دقیقا چیســت.وی با اشاره به این که در 
این خبر آمده است فرمول قیمت گذاری 
پایه محصوالت پتروشیمی بر مبنای دالر 
تغییر خواهد کرد افزود: در این خصوص 
هنوز نه جلسه ای با تولیدکنندگان برگزار 
شــده و نه اعالمی صورت گرفته است. از 
ایــن رو، گمان نمی رود تا بررســی کامل 
موضــوع و پختــه  شــدن آن تصمیمی 
گرفته شود. در این خصوص هنوز به طور 
رســمی چیزی اعالم نشده و فقط گفته 
شــد به منظور بررسی موضوع، جلسات 
کارشناسی برگزار خواهد شد.وی خاطر 
نشان کرد: اما در هر صورت امید می رود 
تصمیمات عاقالنه ای گرفته شــود و این 
تصمیمات منجر به بروز مشــکالت برای 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان این 
صنعت نشــود. انتظار مــی رود پیش از 
تصمیمی در این حوزه، با تولیدکنندگان 
صادرکنندگان جلسات الزم برگزار شود 
تــا لطمــه ای به صــادارت و تولید وارد 
نشود.دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان 
پتروشــیمی در خصــوص فرمول فعلی 
قیمت گــذاری پتروشــیمی ها گفــت: 
شــرکت های تولیدکننده پتروشیمی، 
خــوراک را دالری خریــداری و در ریال 
ضرب می کنند و در نهایت آن را به صورت 
ریال پرداخت می کنند. از ســوی دیگر، 
دالر صادراتی را در نیما می فروشــند و با 
همان قیمت نیما محصوالت پتروشیمی 
تعیین می شــود. وی افزود: اینکه گفته 
شــود مبنای قیمت گذاری دالری نباشد 
و با قیمت ریال محاســبه شود، االن نیز 
همین طــور اســت. تولیدکنندگان در 
حــال حاضر نیز دالرشــان را بر مبنای 
نیمــا می فروشــند. این روش نیز همان 
است. تولیدکنندکان پتروشیمی در حال 
حاضر قیمت محصوالت داخلی را با همان 
مبنــای دالر نیمایــی ۵ درصد تخفیف 
می دهنــد.وی گفــت: در حال حاضر در 
کشــور ما غیــر از  ارز ۴2۰۰ تومانی که 
برای برخی کاالها همچون نهاده ها و دارو 
پرداخت می شــود، ارز رسمی کشور ارز 
نیما اســت و تولیدکنندگان پتروشیمی 

نیز با دالر نیما کار می کنند.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ح کرد؛ مطر

 افزایش مصرف گاز 
با سرد شدن هوا 

 جوالیــی مدیر دیســپچینگ شــرکت 
ملی گاز تصریح کرد :  با ســرد شــدن 
هوا میزان مصرف گاز در کشــور افزایش 
یافته و نسبت به هفته گذشته رشد 1۰۰ 
درصدی داشته است.او افزود: دچار یک 
نا ترازی انرژی در کشــور هســتیم و نیاز 
بــه مدیریــت مصرف اســت بنابراین با 
مشــترکان پر مصرف برخورد می شود.
این مقام مســئول گفت: در این شرایط 
ما تالش برای تقویت شــبکه گاز کشور 
داریم . در گام نخســت توســعه منابع را 
در نظر گرفته ایم و در آخرین فاز پارس 
جنوبی هم ســکو در مدار ســرویس قرار 
گرفته و تولید از آن  ســکو شــروع شده 
است.جوالیی بیان کرد: در بخش افزایش 
بهــره وری و تولیــد پایــدار،  تمهیداتی 
مثل تعمیرات و بازرســی فنی هایی در 
ســکوهای  پاالیشگاه ها و خطوط انتقال 
انجام گرفته است تا پاالیشگاه ها  با تمام 
ظرفیــت در مدار تولید قرار گیرند.مدیر 
دیســپچینگ شرکت ملی گاز بیان کرد: 
همچنین ذخیره ســازی گاز در مناطق 
شــمالی و شــمال شرقی کشور که نقاظ 
بحرانی هســتند انجام گرفته اســت.او 
بــا تاکید بر مدیریــت مصرف گاز گفت: 
وزیــر نفت طی دســتورالعملی تمامی 
ســازمان های تابعه وزارت نفت را ملزم 
کــرده تا الگــوی مصرف را رعایت کنند. 
در مرحله دوم ادارات دولتی هستند که 
میزان مصرف آن ها رصد و بازرســی می 
شود.جوالیی تصریح کرد: موردآخر هم 
مربوط به بخش خانگی اســت که مردم 

باید همکاری الزم را داشته باشند.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: ســناریو های جبرانی برای تولید گاز 
طراحی شــده اســت که اگر اجرایی نشود تا چند سال آینده به واردکننده گاز 
تبدیل خواهیم شد.محســن خجســته مهر گفت: تا امروز حدود ۸۰ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری در بخش باالدســت پارس جنوبی انجام شــده است و با 
احتساب فاز 11 و تکمیل فاز های 13، 1۴ و 22-2۴ حدود 7.۵ میلیارد دالر 
به ســرمایه گذاری در منطقه عســلویه افزوده می شــود و بدین ترتیب توسعه 
اولیه میدان گازی پارس جنوبی به اتمام می رسد.وی با تأکید به اینکه  نفت 
و گاز جزو انفال محسوب می شوند، بنابراین باید دارایی زیرزمینی کشور را به 

حداکثر ثروت روزمینی تبدیل کنیم ، افزود: دولت به عنوان امانت دار حکومت 
اسالمی باید بهترین شیوه تولید را که همان تولید صیانتی است، به کار گیرد 
و با اســتفاده از فناوری های جدید در بخش پایین دســتی ذخایر زیرزمینی را 
به حداکثر ارزش افزوده تبدیل کند و در این مســیر نیروی انســانی توانمند و 
باانگیزه به ما بسیار کمک می کند.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تصریح 
به اینکه  باید اهتمام ویژه ای به توســعه منطقه پارس جنوبی داشــته باشــیم 
، اضافه کرد: هرگونه اشــکالی که در فرآیند توســعه و تولید به وجود بیاید، 

مستقیماً به درآمد کشور آسیب وارد می کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

گازی پارس جنوبی  پایان توسعه اولیه میدان 

مهرماه 1۴۰۰ اعالم شد که ۴۵۸ میلیون مترمکعب 
آب در ســدهای تهران ذخیره شــده، در حالی که در 
زمان مشابه سال پیش، این مقدار برابر 7۵3 میلیون 
مترمکعب بوده است. این موضوع نشان  دهنده 29۵ 
میلیون مترمکعب کســری مخازن سدهای پنجگانه 
تهران در مهرماه ســال جاری اســت و تصور کنید که 
در دوره بارش یعنی پاییز و زمســتان ســال 1۴۰۰، 
سدهای تهران نتوانند این کسری را جبران کنند. در 
این صورت، به اعتقاد کارشناسان، در خوشبینانه ترین 
حالت، جیره  بندی آب تهران در تابستان 1۴۰1 قطعی 
خواهد بود. 7۰ درصد آب شهر تهران از محل سدهای 
مخزنی تامین می شود و بهره  برداری بیشتر از آبخوان 
دشت تهران، به فرونشست سالیانه به میزان حدود ۴۰ 
سانتی متر  آن دامن می زند.داریوش مختاری ، با بیان 
اینکه شــاید تهران در سال 1۴۰1 وضعیتی همانند 
بخش هایی از اصفهان 1۴۰۰ را پیدا کند و شرکت آب و 
فاضالب استان تهران ناچار شود با تانکر به بخش  هایی 
از شهر آبرسانی کنند، اظهار کرد: وضعیت جیره  بندی 
و حتی فراتر از آن دقیقا بســتگی به حجم آب پشــت 
ســدها دارد. پیشنهاد می  شود شرکت آب و فاضالب 
تهران وضعیت مشابه در سال های پیش که سدهای 
اطراف تهران خالی شــدند را بررســی کنند و با توجه 
بــه بارگذاری های بعدی در تهران، معلوم کنند که با 
چه میزان بارش، کسری مخزن سدها برطرف خواهد 
شــد و برای تامین تقاضای سال 1۴۰1 کافی خواهد 
بود.وی افزود: دقت الزم برای پایدارسازی تامین آب 
استان تهران با جمعیت حدود 17 میلیون نفر و شهر 

تهران با جمعیت حدود 9 میلیون نفر بســیار بســیار 
الزم است. چنانچه بارش ها کافی نباشند و برای مثال 
فقط در حدی باشد که مخازن سدها پر شوند، شاید 
تا مقطع تابســتان 1۴۰1 تامین آب را پوشش دهند. 
در ایــن صــورت نقطه کانونی بحران، در پاییز 1۴۰1 
پدیــد خواهــد آمد. دقیقا جایی که دیگر جیره بندی 

پاسخگو نخواهد بود.

ک شهر تهران در  فاصله بین کم  آبی های خطرنا
هر سال، بیشتر و بیشتر می  شود

این کارشــناس ارشــد حوزه منابع آبی اظهار کرد: 
به نظر می رســد فاصله بین کــم  آبی های خطرناک 

شــهر تهران در هر ســال، بیشــتر و بیشتر می  شود و 
معنای این وضعیت، پاســخگو نبودن جیره  بندی ها 
برای تامین آب منازل و در نتیجه، گام گذاشتن های 
آغازین در مسیر خالی از سکنه  شدن تدریجی تهران 
اســت. این وضعیت، نتیجه بارگذاری چند برابری از 
توان بوم  شــناختی یک دشــت است که در دهه های 
3۰ و ۴۰ هجری خورشیدی کامال شاداب بود و پس 
از آن بارگذاری های خطرناکی روی این دشت انجام 
شــد. اکنون این دشــت با چند میلیون انشعاب آب 
و اســتقرار چنــد ده هزار واحــد صنعتی در پیرامون 
آن به ویژه غرب دشــت تهران، با ده ها بحران زمین 
 شــناختی روبرو شــده اســت.مختاری با بیان اینکه 

در چنین شــرایطی، راهکارهای حوزه صرفه جویی، 
واقع بینانه ترین راهکار بوده، این در شــرایطی اســت 
که قانون توســعه و بهینه  ســازی مصرف آب شهری 
)مصوب اسفند 139۵( همچنان معطل مانده است، 
گفت: پرهیز از بارگذاری های بیشتر نیز می تواند کمک 
کند. ارایه یک آمار دقیق از مســکن تهران می تواند 
کمک کند که آیا کمبود مســکن یک واقعیت اســت 
یــا اینکه یک بارگذاری اضافــی و غیر ضروری برای 
افزایش انشعاب های آب است. پرهیز از افزایش تغییر 
کاربری های زمین شهری پیرامون دشت تهران، پرهیز 
از توســعه شهرک  سازی های گسترده و غیرضروری 
پیرامون تهران، جزو واقع بینانه ترین راهکارهاست.وی 
ادامه داد: به جز این، مهاجرت یک امر خصوصی بوده و 
به آسانی و یا به اجبار نمی توان از بارگذاری های فعلی 
انجام شده روی این منطقه جغرافیایی کاست. به ویژه 
آنکه گران ترین زمین های شهری کشور در کالنشهر 
تهران واقع شده و به طور معمول، توان جذب مهاجر 
کالنشهر تهران به مراتب بیش از سایر کالنشهرهاست.  
به گفته این کارشناس، 7۰ درصد آب شهر تهران از 
محل ســدهای مخزنی تامین می شود و بهره  برداری 
بیشتر از آبخوان دشت تهران، به فرونشست سالیانه به 
میزان حدود ۴۰ سانتی متر )یعنی هر 1۰ سال برابر ۴ 
متر( آن دامن می زند و هرگونه بهره برداری و قرض از 
حوضه های آبریز مجاور نیز انجام گرفته است. به نظر 
می رسد در صورتی، مخاطرات کم آبی سال 1۴۰1 از 
جیره  بندی فراتر نخواهد رفت که زمستان سال جاری 

با بارش  های سیل آسا روبرو باشیم.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

کتبر 2021 دوشنبه 3 آبان 1400  شماره پیاپی 181949 ربیع االول 1443  25 ا

5بانک و بیمه
 بر اساس  مسئولیت های اجتماعی 

بانک پاسارگاد؛

 قطار فعالیت های مدرسه سازی 
به نهبندان رسید

آیین افتتاح مدرســه در شهرســتان نهبندان از 
توابع اســتان خراسان جنوبی؛ قطار فعالیت های 
مدرسه سازی از مســئولیت های اجتماعی بانک 
پاسارگاد به نهبندان رسید.بانک پاسارگاد در ادامه 
مجموعه فعالیت های خود در حوزه مدرسه سازی 
از مســئولیت اجتماعی، این بار مدرســه ای را در 
روســتای گلگــزی از توابع شهرســتان نهبندان 
اســتان خراســان جنوبی افتتــاح کرد.با حضور 
مدیران بانک پاســارگاد، رســول خادم قهرمان 
کشــتی کشــورمان، پرویز پرســتویی هنرمند 
گرامی و جمعی از مســئوالن محلی، مدرســه ای 
در روســتای گلگزی افتتاح شــد. با ســاخت این 
مدرسه شرایط تحصیل برای فرزندان عزیزمان در 
این روســتای کمتربرخوردار و روستاهای اطراف 
مهیا گشت و باتوجه به صعب العبور بودن راه های 
دست رســی به این منطقه شرایط ادامه تحصیل 
برای دانش آموزان این منطقه تسهیل شد.گفتنی 
اســت این مدرسه با حمایت مالی بانک پاسارگاد 
وهمراهــی موسســه فرهنگی هنــری خادمین 
علی ابن ابیطالب)ع( تقدیم فرزندان ایران عزیزمان 
شــده و به نــام بانوی قهرمان رشــته تیراندازی 
کشورمان حاضر در المپیک 2۰21، سرکار خانم 

نجمه خدمتی نام گذاری شده است.

نماینده بیمه رازی در مشهد: 

بــه برند بیمه رازی وفادارم

پنجمین رویداد یکشــنبه ها با نماینده ها توسط 
مدیر روابط عمومی شــرکت بیمه رازی با ســه 
نماینده از شــهر مشــهد مقدس همزمان با اولین 
سفر استانی مدیرعامل این شرکت برگزار شد.در 
این دیدار وفایی با استقبال از دیدار مستقیم مدیر 
روابط عمومی شــرکت بیمــه رازی با نمایندگان 
گفت: همکاری با شــرکت بیمــه رازی به عنوان 
اولین شرکت بخش خصوصی برای من لذت بخش 
است و با توجه به فعالیت شخصی خود برای این 
برند، همواره به شــرکت بیمه رازی وفادار هستم.

او با بیان اینکه باید تابلوهای تبلیغاتی نماینده ها 
در اســتان خراسان در فرآیند یکسان سازی قرار 
بگیرد، خواســتار ارائه کمک هزینه تهیه و نصب 
تابلو جهت نمایندگان صاحب ملک شد.همچنین 
روح افزا دیگر نماینده بیمه رازی در شــهر مشهد 
مقــدس با تقدیــر از حضور مدیرعامل بیمه رازی 
در این شــهر گفت : دیدار مســتقیم مدیرعامل با 
نماینــدگان بی نظیــر بود و به نمایندگان جهت و 
انگیزه داد.او ادامه داد: اقدامات چند ماه اخیر روابط 
عمومی بیمه رازی در عملکرد شعب و نمایندگان 
تاثیرگذار بوده اســت.این نماینده بیمه رازی در 
شهر مشهد در انتها خواستار یکسان سازی دفاتر 

و اعطای سهام به نمایندگان شد.
گفتنی اســت »یکشــنبه ها با نماینده ها« برنامه 
جدیــد روابــط عمومی بیمه رازی اســت که هر 
یکشــنبه مدیر روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــرکت بیمه رازی در دفاتر نماینده ها حاضر و از 
مشکالت و اقدامات آنها مطلع می شود.امی فرد- 
مدیر روابط عمومی شــرکت بیمه رازی در دیدار 
با آقایان وفایی، حسینی پور و روح افزا نمایندگان 

بیمه رازی در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

اخبار

مدیر بیمه های مهندســی شرکت بیمه 
ســامان تاکید کرد کــه »بیمه موبایل 
سامان« اغلب خطرهای رایج تلفن های 
همراه را پوشــش می دهد.محمدرضا 
آقاجانــی بــا بیان این کــه »موبایل« 
این روزها دیگر تنها یک وســیله برای 
برقــراری تمــاس تلفنی یــا تصویری 
نیست، بلکه به جزئی از زندگی روزمره 
مردم تبدیل شــده است، افزود: انبوهی 
از اطالعات مالی، اداری و شــخصی در 
موبایل ها ذخیره می شــود که ممکن 
اســت ارزش آنها برای یک فرد حیاتی 
باشد، اما همین وسیله بسیار ارزشمند، 
هر لحظه در معرض خطر اســت.وی با 
اشــاره به این که با توســعه اینترنت و 
شبکه های اجتماعی، استفاده از موبایل 
بسیار فراگیر شده است و کمتر کسی را 
می توان یافت که از این ابزار قدرتمند، 
به شــکلی استفاده نکند، اظهار کرد: در 
چنین شرایطی، یکی از خطرات تهدید 

کننده دارندگان موبایل، از دست دادن 
آن به هر شــکل ممکن است. سقوط از 
ارتفاع، افتادن در آب یا سوختن دستگاه 
بــه هر دلیل، مــی تواند موبایل هر فرد 
را در یک لحظه به وســیله ای ناکارآمد 
تبدیل کند.مدیر بیمه های مهندســی 
شــرکت بیمه ســامان به افزایش نرخ 

هــا در بــازار و به تبع آن افزایش قیمت 
موبایل ها اشــاره کرد و با بیان این که 
اکنون قیمت یک موبایل ساده هوشمند 
با نرخ حداقل دســتمزد مصوب شورای 
عالی کار برابری می کند، ادامه داد: در 
چنین شرایطی، گرچه بازیابی اطالعات 
موجود در یک موبایل آســیب دیده می 

تواند کمی زمان بر باشد، اما ممکن است 
ابتدا مالک موبایل باید به فکر تعمیر آن و 
یا خرید یک دستگاه موبایل جدید باشد؛ 
کاری که می تواند در به یک چالش برای 
هر فرد تبدیل شود.آقاجانی بهترین کار 
برای جبران چنین خسارتی را استفاده 
از یک پوشــش بیمه ای دانســت که در 
صــورت وقوع حادثه، بتوان به آن تکیه 
کــرد و از خدمــات آن بهره برد و افزود: 
شــرکت بیمه سامان با شناخت چنین 
تهدیدهایــی در بازار موبایل کشــور، » 
بیمه موبایل سامان « را ارائه کرده است 
تا خیال دارندگان این نوع دستگاه را از 
بابت جبران خسارت وارده راحت کند.
به گفته او، »شکستگی بر اثر ضربه« که 
یکی از شــایعترین خسارت های پیش 
روی هر دســتگاه موبایل اســت، جزو 
مهمترین پوشــش های این بیمه نامه 
اســت. »آب خوردگی و نفوذ مایعات« 
نیز از پوشــش هایی است که هر دارنده 

موبایــل، به آن هم نیازمند اســت.وی 
افزود: پوشــش »نوسانات برق« به ویژه 
در روزهایــی که بــا قطعی برق مواجه 
بودیــم، بســیار مورد اســتقبال بیمه 
گذاران شرکت بیمه سامان قرار گرفته 
بود و از ســوی دیگر پوشــش »سرقت 
بــا شکســت حــرز« نیز در ایــن بیمه 
نامــه قابل ارائه اســت.مدیر بیمه های 
مهندســی شرکت بیمه ســامان ادامه 
داد: آبدیدگــی، نــم زدگی، نوســانات 
برق، القــاء الکتریکی، ضربه خوردگی، 
شکســت، آتش سوزی، انفجار، سیل و 
طوفان، همه خســاراتی هستند که در 
ایــن بیمه نامه تحت پوشــش قرار می 
گیرند، اما بیمه گذاران باید دقت کنند 
که »پوشش ســرقت با شکست حرز« 
صرفا از اتومبیل، محل کـــــار و منزل 
تحت پوشـــش است.اطالعات بیشتر 
دربــاره این بیمه نامــه را می توانید در 

https://di.si24.ir مشاهده کنید.

مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه سامان:

»بیمه موبایل سامان« اغلب خطرهای رایج تلفن های همراه را پوشش می دهد

وزیر اقتصاد   خبر داد؛

گمرکات اردبیل رشد 14۶ درصدی صادرات از 
سید احسان خاندوزی با اعالم این خبر و بیان اینکه ارزش صادرات 
از گمرکات اردبیل بالغ بر 19۰ میلیون دالر بوده است، تأکید کرد: 
درصورت برنامهریزی مناســب، این رقم می تواند به اعداد بســیار 

باالتری بالغ شود. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به لحاظ رونق و وصولی مالیات هم بیش 
از 1۰۰ درصد این اتفاق رخ داده است افزود : در بانک های تجاری 
و تخصصی دولتی اســتان اردبیل. خوشــبختانه نسبت تسهیالت به 
ســپرده ها نســبت خوبی اســت به نحوی که بیش از آن چیزی که 
مردم استان اردبیل در بانکهای دولتی و تخصصی و بطور مشخص، 
بانک های کشــاورزی و صنعت و معدن، ســپردهگذاری میکنند، 

تسهیالت می گیرند. 
این در حالی است که در مورد بانک های خصوصی شده و بانک هایی 
که از ابتدا خصوصی بوده اند، این نســبت، چیزی حدود ۴2 درصد 
اســت. وزیر اقتصاد تصریح کرد: گردش مالی بســیاری از طرح ها و 

پروژه های اســتان اردبیل از طریق افزایش ماندگاری تســهیالت در 
خود اســتان باید انجام شــود . دکتر خاندوزی در ادامه با یادآوری 
اینکه بنا بر گفته مسئوالن و فعاالن اقتصادی استان اردبیل، میزان 

تحرک ســفارت ایران در کشــور آذربایجان، تأثیر زیادی در رونق 
اقتصــادی منطقــه دارد و هرچه رفت و آمد و مراودات مســافری و 
کاالیی ما بیشــتر شــود منافع بیشتری عاید مرزنشینان می شود ، 
 خواســتار تحرک بیشــتر ســفارت ایران در این کشور همسایه شد. 
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه نهایی 
سازی امور مربوط به ایجاد منطقه آزاد اردبیل، جزو مطالبات جدی 
مردم اســتان اســت، گفت: چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با مصوبه مجلس شورای اسالمی در این خصوص، تفاوت هایی 
داشت؛ باید نقشه نهایی منطقه آزاد اردبیل به سرعت نهایی شود و 
اگر بتوان مســئله تعیین تکلیف نقشــه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
اردبیل را ظرف یک ماه آینده به نتیجه رساند، خبر خوشی برای مردم 
استان خواهد بود. دکتر خاندوزی افزود : مسئله بعدی، رسیدگی به 
وضعیت نابسامان جاده ترانزیت بیله سوار است که در این خصوص 

باید اقدامات الزم به سرعت انجام شود .

عبدالحسین پهلوان، رئیس هیات مدیره بیمه دانا و هیات همراه از شعبه مسجد کبود تبریز بازدید کردند. ایرج 
عبدالهی رئیس شــعبه مســجد کبود تبریز اعالم کرد: در این بازدید که روز 2۶ مهر ماه جاری انجام شــد، ضمن 
گفتگو با همکاران، مهمترین موانع و مشکالت کاری شعبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاری 
و تعامل هر چه بیشــتر شــعب تبریز با حداکثر توان در جهت پیشــبرد اهداف عالی شــرکت تاکید شــد.در این 
بازدید آقایان فتح الهی معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی ســرمایه انســانی و سماوی مدیر ساختمان، رئیس 

هیات مدیره را همراهی کردند.

بازدید رئیس هیات مدیره و هیات همراه بیمه دانا  
از شعبه مسجد کبود تبریز

خبر
در پایان شهریور ماه سال جاری:

 تعداد تسهیالت 
 پرداختی پست بانک ایران

53 درصد رشد داشت 

دکترشیری اظهار داشت : مبلغ سرانه تسهیالت 
پرداختی )نســبت تسهیالت اعطایی به تعداد 
دریافت کنندگان ( ۶1۶ میلیون ریال است که 
نشــان دهنده تمرکز بانک بر اعطای تسهیالت 
خــرد در مناطق کــم برخوردار و روســتایی 
اســت. مدیر عامل پســت بانک ایران تصریح 
کــرد : بخــش های خدمات و فناوری اطالعات 
و ارتباطات ۵1 درصد ، کشــاورزی 22 درصد 
، صنعــت و معــدن 13 درصــد و بازرگانی 11 
درصد تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص 
داده اند. بررســی صورت گرفته نشان می دهد 
تسهیالت پرداختی در  بخش خدمات و فناوری 
اطالعات و ارتباطات نسبت به دوره مشابه سال 
قبل ، 9 درصد رشــد داشته است.دکتر شیری 
افزود : تا پایان شــهریور ماه سال جاری 3 هزار 
و 7۰۸  فقــره انــواع ضمانتنامه بانکی به مبلغ 
9 هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال توسط پست بانک 
ایران صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته از نظر مبلغ 231 درصد و از نظر تعداد 

39 درصد رشد را نشان می دهد.

 ضرورت افزایش
 50 درصدی نسبت مالیات 

به تولید ناخالص داخلی

دکتر ســید احسان خاندوزی در نشستی که 
بــه منظــور تکریم از خدمات دکتر امید علی 
پارســا رئیس پیشین ســازمان امور مالیاتی 
کشــور و دکتــر داوود منظــور رئیس جدید 
این ســازمان برگزارشــد، با اشاره به اهمیت 
موضوع فرآیندهای مالیات ســتانی در کشور 
اظهار داشــت: باید تــالش کنیم فرآیندهای 
مالیات ستانی ما هوشمندتر شود و از نظامات 
پرچالش ســنتی تا حد ممکن فاصله بگیریم 
و بدانیــم مثــاًل در ماه های باقیمانده تا پایان 
ســال و همچنین سال بعد چه گامهایی قرار 
است برداشته شود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
در حال حاضر هم در زمینه هوشمندســازی 
و هم عدالت مالیاتی از ســطح مطلوب فاصله 
داریم مسئله بازگشت به سوابق پیشین را مهم 
دانست و افزود: بسیاری از مستندات مالیاتی 
سال های قبل یا توسط فعاالن اقتصادی ثبت 
نشــده و یا در حال حاضر قابل اعتماد نیست 
که باید در این زمینه چاره اندیشــی شــود.

وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی در ادامه به 
اهمیــت توجه به مالیات عایدی بر ســرمایه 
 )PIT( و مالیــات بر مجمــوع درآمد )CGT(
اشــاره و تاکید کرد : در این زمینه باید سریع 
عمل کرد، زیرا این برنامه ها جزو اســتراتژی 
 های ارائه شــده در دولت ســیزدهم اســت.

دکتر خانــدوزی در ادامه گفت: نمی توانیم، 
میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل 
کنیم مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه 
)CGT( . همچنین از طریق مالیات بر مجموع 
درآمد )PIT( می توان فرار مالیاتی و یا تمایل 
به معافیت ها را در اقتصاد کشور کنترل کرد.

گفتنی اســت در حکــم انتصاب داود منظور 
رئیس جدید ســازمان امور مالیاتی کشــور 
اولویت های برنامه ای این ســازمان شــامل 
هوشــمند سازی و عادالنه شدن به عنوان دو 
رکن مالیات ستانی؛ گسترش فرهنگ مالیاتی 
و جلب اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به منظور 
ارتقاء تمکین داوطلبانه مودیان و افزایش منابع 
درآمد دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به 
درآمدهای نفتی و مقاوم سازی بودجه از سوی 
وزیــر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته اســت.

همچنین اســتقرار سامانه مؤدیان مالیاتی و 
تبــادل اطالعات اقتصادی مودیان به منظور 
شناســایی درآمدهای مالیاتی؛ ساده سازی و 
شفاف ســازی مقررات و فرایندهای مالیاتی؛ 
بازنگری در قوانین مالیاتی با رویکرد گسترش 
پایــه  مالیاتی و جلوگیــری از فرار و اجتناب 
مالیاتی و توسعه سالمت سازمانی و مبارزه با 
فساد اداری از دیگر اولویت های برنامه سازمان 
مالیاتی است که در دوره مدیریتی جدید این 

سازمان تأکید شده است.

اخبار

شــرکت بیمه پاسارگاد در چهارمین جایزه بین 
المللی مدیریت دانشــی )KM4D( که بر مبنای 
منطق RADAR طراحی شده بود موفق به دریافت 
گواهینامه سه ستاره شد.این کنفرانس امسال با 
رویکرد”ســرآمدی سرمایه انسانی فناور” روز سه 
شــنبه 2۰ مهرماه با همکاری دانشــگاه خاتم و 
انجمن مدیریت دانش اتریش برگزار شد. کلیات 
مدل جایزه ازسوی انجمن مدیریت دانش کشور 
اتریش طراحی و تدوین شده و با توجه به فعالیت 
سازمان های ایرانی، نسبت به بومی سازی آن نیز 

اقدام شده است.
انجمــن مدیریت ایران در راســتای ایفای نقش 
مرجعیــت علمی در کشــور و برقراری ارتباطات 
بین المللی با همکاری شرکای علمی خود جهت 
ترویج، اشــاعه و توســعه کارکردهای مدیریت 
دانشــی”جایزه بین المللی مدیریت دانشــی” را 
همه ســاله برگزار می کند.در این مراســم دکتر 
مجیــد قاســمی، رئیس هیأت مدیــره انجمن 
مدیریــت  ایران ، با موضوع “رهبری دانشــگرا و 
نقش آن در تحول دیجیتال و ســرآمدی سرمایه 
انســانی فنآور ” و تعریف رهبری دانشگرا به ایراد 
سخنرانی پرداخت و بر اهمیت فرهنگ سازمانی و 
مدیریت دانشی به  عنوان دستور کار در سازمان ها 
تأکید ورزید. در ادامه پرفسور برندنر رئیس انجمن 

مدیریت اتریش، دکتر شــانکر سیترام از مدرسه 
کســب و کار سنتینال تورنتو کانادا که به صورت 
برخط )آنالین( در جلســه حضور داشتند، دکتر 
میرحسینی معاون مدیرعامل بانک پاسارگاد در 
امــور فناوری اطالعــات و ارتباطات، دکتر علی 
اکبردلوریان زاده – رئیس مرکز نوســازی اداری 
و توســعه سرمایه انسانی – وزارت امور اقتصادی 
و دکتر ســورنا ســتاری از دیگر ســخنرانان این 
کنفرانــس بودند.امروزه مدیریت دانش نقش به 
ســزایی در ایجاد اقتصاد دانایی محور داشــته و 
ســازمان ها به دنبال اســتقرار آن در جهت خلق 

ارزش در ســطح ملی و بین المللی می باشــند. 
مدیریت دانش یک سیســتم مدیریتی است که 
به دنبال مدیریت صحیح دانش حاصل از سرمایه 
های انســانی، ســرمایه های سازمانی و ارتباط با 
ذی نفعان می باشد، این سرمایه ها در چارچوب 
مدیریت دانش، شناسایی، خلق و ثبت شده و در 
جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی به 
اشــتراک گذاشته می شوند.جهت حضور در این 
جایزه در مرحله اول مدیریت ســرمایه انســانی و 
آموزش شــرکت بیمه پاسارگاد با همکاری سایر 
مدیریت ها کلیه اقدامات دانشی یک سال گذشته 

سازمان را در قالب اظهارنامه ای مشتمل بر پاسخ 
ســئواالت و مســتندات تهیه و تنظیم نمود.در 
مرحله دوم ، جلسه ارزیابی با حضور تیم ارزیابی، 
معاون اقتصادی و پشتیبانی )سید مرتضی حسنی 
عقدا(، معاون مدیر سرمایه انسانی و آموزش )آزاده 
حیدری( و با مشارکت سایر مدیران شرکت بیمه 
پاسارگاد جهت ارائه توضیحات تکمیلی به صورت 
مجازی برگزار شــد.ارزیابان پس از بررسی و اخذ 
توضیحــات تکمیلی از ســوی مدیریت ها، روند 
اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش طی 
سه سال گذشته را هدفمند و سیستم محور تلقی 
نموده و میزان توانمندی و آمادگی به پاسخ دهی 

به سئواالت را قابل توجه دانستند.
در این راستا و توجه جدی مدیریت بیمه پاسارگاد 
به این حوزه و ماهیت مأموریت و عملکرد شرکت 
، با ممیزی و ارزیابی صورت گرفته، شرکت بیمه 
پاســارگاد موفق به دریافت گواهینامه سه ستاره 
شد.در خاتمه مراسم از 2۴ شرکت و سازمان که در 
فرآیند ارزیابی چهارمین جایزه مدیریت دانشــی 
شرکت نمودند، تقدیر به عمل آمد. گفتنی است 
بیمه پاسارگاد در دوره پیشین این جایزه، موفق به 
دریافت گواهینامه دو ستاره شده بود که با اهتمام 
ایــن مجموعه، جایــزه ی دریافتی ارتقاء یافته و 

گواهینامه سه ستاره به این شرکت اهدا شد.

در چهارمین جایزه بین المللی مدیریت دانشی؛

بیمه پاسارگاد گواهینامه سه ستاره کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی را از آن خود کرد

گهی مفقودی آ
بــرگ ســبز ســواری پرایــد 131 مــدل 
94 نــوک مــدادی بــه شــماره پــالک 
شــماره  و   36 ل   716 ایــران   38
شــماره  و   5478563 موتــور: 
 NAS411100F1172483 شاســی 
مفقــود  خانــی  ســیف  ســیما  بنــام 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews
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استانها 6
خبر ويژه

سمنان / گروه استان ها:  معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات 
مردمی سامد استانداری سمنان گفت: نامه های سامانه "سامد" 
در حوزه ماموریت و مسئولیت شرکت توزیع برق، در کوتاه ترین 
زمان ممکن رســیدگی و پاسخگویی می شود.حسن انصاری 
فرد در خاتمه سومین برنامه ارتباط مردمی سرپرست شرکت 
توزیع برق اســتان ســمنان در مرکز ســامد بیان کرد: سامانه 
111 ، مرجعی برای ثبت و ضبط و رســیدگی به شــکایات و 
درخواســت های مردمی اســت که موارد به دستگاه ها اعالم و 
جوابیه اخذ و به متقاضی اطالع رســانی می شــود.وی با اشاره 
به این که برنامه مالقات مردمی مدیران دستگاه های اجرایی، 
در حال حاضر روز سه شنبه هر هفته برنامه ریزی شده افزود: 
شرکت توزیع برق استان در سه ماهه ی اول امسال 11 برنامه 

و سه ماهه دوم، 1۴ برنامه مالقات عمومی را به انجام رسانده 
اســت.وی تصریح کرد: فرآیندی که از ســوی مرکز ارتباطات 
مردمی نهاد ریاســت جمهوری برای دســتگاه های اجرایی به 
منظور پاسخ مثبت به تقاضاها پیش بینی گردیده، ۸1 درصد 
می باشــد و رویکرد بر این اســت که به درخواســت ها پاسخ 
مثبت داده شود.وی با بیان این که می باید سطح پاسخگویی 
ها را ارتقا دهیم یادآور شد: در ارتباط با پاسخگویی و ارتباط 
مردمی، هر ســه ماه یک برنامه برای هر دســتگاه ویژه سامانه 
سامد در نظر گرفته شده و شرکت توزیع برق استان در برنامه 
سه ماهه، نخست 13 تماس و در برنامه سه ماهه دوم 11 نفر 
 تمــاس حاصل نموده و از مجموع 2۴ درخواســت مطروحه،

۵9 درصد پاسخ مثبت ارائه شده است.

معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری سمنان:

کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ داده می شود به نامه های سامد در 

خبر ویژه

ح های راه و شهرسازی فریدونشهر انجام شد؛ به منظور پیگیری طر

کل راه و شهرسازی استان اصفهان با فرماندار فریدونشهر برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر 
اصفهان / گروه استان ها: مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان به منظور بررسی مشکالت واگذاری 
اســناد مالکیــت زمین های واگذار شــده، طرح 
اقــدام ملی مســکن، پروژه های در دســت اقدام 
و پیگیــری طرح هــای اداره کل راه و شهرســازی 
بــا فرماندار شهرســتان فریدونشــهر دیدار کرد.
علیرضــا قاری قــرآن مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان به همراه معاونین خود در محل 
ســاختمان اداره کل راه وشهرســازی اســتان، با 
فرماندار شهرستان فریدونشهر دیدار کرد.در طی 
این جلســه، پروژه های عمرانی و اجرایی حوزه راه 

و شهرسازی شهرستان فریدونشهر و روند اعتباری 
طرح های در دست اجرا مورد بررسی قرار گرفت. 
همچنین جهت رفع موانع، راهکارهایی ارائه شد.  
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در این 
دیدار در خصوص تسریع در روند پروژه های راه و 
شهرســازی این شهرســتان اظهار کرد: با تعامل و 
همکاری تمامی دســتگاه های اجرایی مرتبط می 
توان بر مشکالت شهرستان فریدونشهر فائق آمده 
و موانع اجرایی طرح های این شهرستان را مرتفع 
کرد.وی با بیان این مطلب که یکی از مأموریت های 
جّدی دولت خدمت رســانی به مردم است اذعان 

داشت: رفع مشکالت در حوزه های مختلف رضایت 
مردم را در پی دارد که به لطف خدا در امر توسعه 
خدمت رســانی به مردم این شهرستان تصمیمات 
خوبی اتخاذ شــده اســت. قاری قرآن بیان داشت: 
جهت خدمت رسانی بهتر و مطلوبتر به مردم عزیز 
همراهی شــهرداری بســیار موثر است لذا در این 
جلسه مباحثی در رابطه با تغییر کاربری ها، سهم 
1۰ درصد شهرداری، حل مشکالت واگذاری اسناد 
مالکیــت اراضی واگذار شــده مطرح و جهت رفع 
مشکالت تصمیماتی اتخاذ شد.وی به برنامه ریزي 
و تالش مضاعف جهت ســرعت بخشیدن در روند 

اجرایي پروژه ها تاکید کرد و اذعان داشت: همت 
و غیرت به همراه تالش و کوشــش تمامي دســت 
اندرکاران براي اتمام پروژه ها ستودني است.گفتنی 
است: مباحثی همچون اجرای دیوار حائل روستای 
بیجگرد، تامین قیر برای آسفالت معابر شهر، تعیین 
اراضــی با کاربــری پارکینگ عمومی خودروهای 
سنگین، ساماندهی اراضی مجموعه اداری، تعیین 
تکلیف اجرای  طرح اقدام ملی مسکن، خانه های 
تاریخی و ... از جمله موضوعاتی بوده اســت که در 
خصوص آن بحث و تبادل نظر شــد و تصمیمات 

مناسبی اتخاذ شد. 

عضو مجلس خبرگان رهبری:

دشمن از اختالفات امت اسالمی برای ضربه زدن به مسلمانان استفاده می کند
مشــهد / گروه استان ها: عضو مجلس 
خبــرگان رهبری گفــت: اختالفات 
موجــود را باید کنار گذاشــت چرا که 
دشــمن از اختالفات امت اســالمی به 
نفع خود برای ضربه زدن به مسلمانان 
اســتفاده می کند.آیــت ا... محســن 
کازرونــی، خطیب و ســخنران حرم 
مطهــر رضوی در ویــژه برنامه ای که 
همزمــان با هفته وحدت در رواق امام 
خمینی)ره( برگزار شد، گفت: وحدت 
و اتحــاد یکی از بزرگترین نعمت های 
الهی اســت که در ســایه این نعمت، 
امنیــت جامعه اســالمی نیــز ارتقاء 
می یابــد.وی تصریح کرد: وقتی پیامبر 
اکرم)ص( به پیامبری مبعوث شــدند 
بین دو قبیله اوس و خزرج که بیش از 
صد ســال با هم اختالف داشتند صلح 
و دوســتی برقرار کردند چرا که ایشان 
پیامبــر رحمت و مهربانی بودند.عضو 
مجلــس خبرگان رهبری افزود: عمل 
به ســیره پیامبر)ص( یکی از راه های 
وحدت اسالمی است و موجب تحکیم 

پایه های وحدت امت اسالمی می شود، 
به همین خاطر آشــنایی با ســیره آن 
حضرت از اهمیت بســیاری برخوردار 
اســت.وی ابراز کــرد: خوش اخالقی 

یکــی از بارزترین ویژگی های رســول 
اکــرم)ص( بود به طــوری که اخالق 
نیکــوی آن حضــرت موجب گرایش 
بســیاری از افراد به دین مبین اســالم 

شــد.این کارشــناس مذهبی با بیان 
اینکه رســول اکرم)ص( حلیم ترین و 
بردبارترین مردم بودند و هر کسی که 
صبر و بردباری بیشــتری داشته باشد، 

به پیامبر مهربانی ها شــبیه تر اســت، 
گفــت: امانت داری نیــز یکی دیگر از 
خصیصه های ایشان بود و مسلمانان نیز 
برای تاسی به پیامبر)ص( باید امانت دار 
خوبی باشند و هرگز در امامت خیانت 
نکنند.آیت ا... کازرونی بیان کرد: دین 
اسالم دین وحدت است به همین خاطر 
همه کارهایی که موجب تفرقه و جدایی 
میان امت اسالم می شود، حرام و همه 
عوامل وحدت آفرین مانند حج و نماز 
جماعت واجب و یا مستحب است.وی با 
بیان اینکه وجود پیامبر)ص( مهمترین 
عامل وحدت بخش امت اسالمی است 
خاطر نشان کرد: ایجاد وحدت و اتحاد 
در امت اســالمی تنها با شــعار و حرف 
درست نمی شود بلکه برای رسیدن به 
ایــن مهم باید تالش کنیم.این مدرس 
حــوزه و دانشــگاه اظهار کرد: وحدت 
موجب رفعت جامعه اسالمی می شود 
و جامعــه ای که اعضای آن با هم اتحاد 
داشــته باشند دشمن هرگز نمی تواند 

به آنها آسیبی وارد کنند.

كوتاه از استان ها

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی:

ک   توسعه خوشه کسب و کار پوشا
در استان خراسان رضوی آغاز شد

مشــهد / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرکهای صنعتی خراســان رضــوی گفت: 
مزیتهای نسبی و رقابتی صنعت پوشاک در این 
اســتان زمینه ساز اولویت قرار گرفتن آن جهت 
توسعه واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده 
آن در قالب یک خوشه کسب و کار شد که هم اینک 
گام نهایی فرآیند توسعه این خوشه در استان آغاز 
شــده اســت.علی بهرامی زاده افزود: مزیت های 
رسته تولید پوشاک در استان بویژه مشهد مقدس 
شامل نیروی کار ماهر ، ارزش افزوده باال و حجم 
بازار داخلی و خارجی برای تولیدات آن می باشد 
که در صورت توجه بیشــتر به آن شــاهد افزایش 
صادرات این محصول خواهیم بود.وی بیان کرد: 
در ابتدای توســعه یک خوشه صنعتی، مطالعات 
شــناختی با هدف شــناخت نقاط قوت و ضعف، 
فرصتهــا و تهدیدهــای صنعت و تحلیل زنجیره 
ارزش آن به انجام می رسد که به صورت سالیانه 
برنامه هایی برای توسعه صنعت با مشارکت بخش 
خصوصــی و نهادهــای دولتی تدوین می گردد، 
در حال حاضر نیز امکان ســنجی توسعه خوشه 
کســب و کار پوشــاک انجام شــده و با توجه به 
اخذ مجوزهای الزم، مراحل انتخاب عامل توسعه 
در دســت اقدام اســت لذا امسال شاهد عملیاتی 
شدن توسعه خوشه پوشاک در استان خواهیم بود. 
مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: هم اینک چندین هزار واحد تولیدی 
پوشــاک خرد و متوسط در شهر مشهد مشغول 
فعالیت هســتند و ضمن اینکه اقدامات بر اساس 
مدل توســعه خوشه ای کمک شایانی به ارتقای 
این صنعت می کند اما نباید از توســعه فیزیکی 
این صنعت غافل شــد و این دو اقدام در کنار هم 
می توانند مســیر توسعه را هموار نماید.بهرامی 
زاده با اشاره به وجود ۶ خوشه کسب و کار توسعه 
یافته در زمینه زعفران، کفش، مبلمان، جواهرات 
و قطعات خودرو در اســتان اظهار داشــت: طبق 
تقویم آموزشــی، برگزاری 2۰۰ دوره آموزشــی 
در طول ســال جاری برای فعاالن حوزه صنعت 
برنامه ریزی شــده که 1۰ درصد از این دوره ها 
ویژه خوشه های کسب و کار طراحی شده است.

مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی بیان کرد: پروژه بروزرســانی نقشه خوشه 
های فراگیر خراســان رضوی نیز در دســت اجرا 
است که در قالب آن خوشه های جدید کسب و 
کار شناسایی و اولویت بندی می شوند و شرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی براساس این 
اولویت ســنجی، فرآیند توســعه را برای خوشه 
هــای اولویت دار دیگــر تعریف می کند.بهرامی 
زاده با اشاره به برنامه شرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی برای احداث شهرکهای پوشاک 
و کفش و ساماندهی واحدهای زیر پوشش خوشه 
های کسب و کار در این زمینه گفت: تحقق این 
مهم منوط به تعیین تکلیف رفع چالش قانون الزام 
رعایت فاصله 3۰ کیلومتری شهرکهای صنعتی از 
مرکز اســتان است.وی گفت: با این حال شرکت 
شــهرکها . اولویت واگذاری کارگاه های تولیدی 
واقع در شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان را به 

خوشه های کسب و کار داده شده است.

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
ح کرد؛ شهرستان سمنان مطر

برنامه ریزی جهت اجرای عملیات 
بیابان زدایی در اراضی سمنان 

سمنان / گروه استان ها: معصومه منظمی رئیس 
اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان 
سمنان از برنامه ریزی و مکانیابی اجرای عملیات 
بیابان زدایی در ۴۵۰ هکتار از اراضی شهرســتان 
ســمنان از محل اعتبارات ملی در ســال 1۴۰۰ 
خبر داد.منظمی گفت: در راستای اهداف سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و اجرای طرح 
»1۴۰۰*1۴*3«  در خصــوص مدیریت مناطق 
بیابانی با اســتناد به طرح های مطالعات مناطق 
بیابانــی، عرصه ها جهــت اجرای عملیات بیابان 
زدایی در مناطق هفت قدیر، شرق و غرب حاجی 
آباد و جنوب دالزیان در حوزه شهرستان سمنان 
مکانیابی گردید. وی افزود: این عملیات شــامل 
پروژه کنترل هرز آب و بذرپاشــی در سطح 1۰۰ 
هکتــار، نهــال کاری ۵۰ هکتار با گونه های تاغ و 
آتریپلکس و اجرای عملیات پرورشــی در سطح 
3۰۰ هکتار و با تصویب اعتبار۶۸۰۰ میلیون ریال 
از محل اعتبارات ملی در سال جاری اجرا می گردد.
منظمی در ادامه گفت: هدف از اجرای این پروژه ها 
استحصال نزوالت آسمانی، حفظ خاک و افزایش 
پوشش گیاهی و مقابله با پدیده گرد و غبار و جوان 
سازی تاغزارهای موجود و مبارزه با آفات و بیماری 
ها است.وی افزود: این مناطق فاقد پوشش گیاهی 
است و امیدواریم این نهال کاری و بذرپاشی موجب 
افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک در منطقه 
گردد.منظمی در خاتمه ابراز امیدواری کرد اجرای 
این پروژه ها در قالب طرح های مدیریت مناطق 
بیابانی بتواند در پیشگیری از بیابان زایی و توسعه 

پایدار شهرستان موثر واقع گردد.

 توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در سال جاری انجام شد؛

اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال 
به پروژه تأمین آب 

اصفهان / گروه استان ها: رئیس روابط عمومی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: این شرکت 
در ســال جاری مبلغ 3۰۰ میلیارد ریال برای 
مســئولیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی 
و بهداشــتی و ۵۰۰ میلیــارد ریال در جهت 
پروژه تأمین آب براســاس مصوبات کارگروه 
مقابله با خشکســالی اختصاص داده اســت.
محمدصادق حاجیان با اشــاره به اینکه انجام 
مســئولیت های اجتماعی با فعالیت سازمان 
گره خورده و در هم آمیخته است، مشارکت در 
امور عام المنفعه همچون تأمین دستگاه های 
اکســیژن ساز و کپســول های اکسیژن برای 
بیمــاران کرونایی، اختصــاص ۴۰۰ میلیون 
تومــان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، 
اهداء 1۰۰۰ بســته معیشتی به نیازمندان و 
کمــک های  میلیاردی به  فعالیتهای عمرانی 
و آبادانی استان را از جمله فعالیت های  سال 
جاری برشــمرد. وی افزود: پاالیشگاه در سال 
گذشته با اعتباری برابر با 13۰/1۵۸ میلیون 
ریال، در جهت حمایت از توســعه کشاورزی 
اســتان اصفهان، خرید حــدود 2۰۰۰ تبلت 
بــرای دانش آموزان کــم بضاعت، اختصاص 
3۰۰ میلیــون تومان بــرای آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمد، اهداء 1۰۰۰ بســته معیشتی 
بــه نیازمندان، کمک3۰۰ میلیون تومانی  به 
زلزله زدگان شهرســتان سی سخت، حمایت 
از تولیــد آنتی بادی مقابله با ویروس کرونا، و 
…. گام برداشــته است. محمدصادق حاجیان 
در بخش دیگری از ســخنان خود تأکید کرد: 
این شــرکت 1۰۰ ها میلیارد در جهت کمک  
به  اجرای  پروژه های عمرانی اســتان اصفهان 
اعم از اصفهان، شــاهین شهر، خمینی شهر، 
اداره های  بهزیســتی استان، به سیل زدگان 
ایام نوروز ســال های گذشته، به زلزله زدگان 
کرمانشاه و بازسازی دو باب مدرسه در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه، کمک به اجرای پروژه های 
همچون تقاطع غیر هم سطح  میدان استقالل،  
تکمیــل پروژه کلینیــک فرهنگیان )پایگاه 
ســالمت( شاهین شــهر، کمک به پروژه های 
عمرانی اســتان اصفهان )خمینی شهر( و…، 
مشــارکت در پروژه های شاهین شهر اصفهان 
)تکمیل ورزشگاه( و… هزینه کرده است.  وی 
ادامه داد: در دو ســال گذشــته نیز با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا در کنار توزیع ماســک 
و مــواد ضدعفونی کننده در بیمارســتانها و 
مراکز درمانی  9 میلیارد تومان به  شهرداری 
و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  کمک مالی 
کرده اســت. همچنین در زمان نیاز کشور به 
مــواد ضدعفونی کننده، بیــش از ۵۰۰ هزار 
لیتــر مــاده ضدعفونی کننــده تولید کردیم  
و  بــه  ســازمان ها وادارات متقاضی اصفهان 
و… ارســال  کردیم.رئیــس روابــط عمومی 
شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با بیان اینکه 
پاالیشگاه اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین 
و اســتراتژیک ترین صنایع کشــور، در جهت 
اجرای مسئولیت اجتماعی، سوخت مورد نیاز 
جامعه را با کیفیت های اســتاندارد تولید می 
کند،  اظهار داشت: در حال حاضر تمامی 12 
میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه این شرکت 
مطابق با استاندارد یورو ۵ است و  در 1۶ استان 
توزیع می شود. همچنین  این شرکت روزانه 
حدود 21 میلیون لیتر گازوئیل تولید می کند؛ 
حدود ۴ میلیون لیتر آن که مطابق با استاندارد 
یورو ۴ است برای حفظ محیط زیست شهرمان  
تحویل شــرکت های اتوبوسرانی اصفهان می 
شــود و بقیه گازوئیل معمولی بوده که میزان 
گوگرد آن بین 7/۰ تا ۸/۰  درصد اســت؛ در 
حــال حاضر پروژه تصفیه گازوئیل با ظرفیت 
1۰۰ هزار بشــکه در روز  در حال  اجرا اســت 
که  با اتمام این طرح،  در  ســال آینده تمام 
گازوئیــل تولیدی یورو۵ خواهد شــد.محمد 
صادق حاجیان تصریح کرد: این شرکت برای 
کاهش ترکیبات گوگردی محصوالت سنگین 
نیــز طــرح گوگرد زدایی از ته مانده برج های 
تقطیر موســوم بــه »RHU« را اجرایی کرده 
که با راه اندازی آن تا ۵ ســال آینده، کیفیت 
تمامی فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان 
به اســتاندارد یــورو ۴ و ۵ ارتقاء پیدا خواهد 
کرد. برای کاهش مصرف آب خام و جایگزین 
کــردن پســاب تصفیه شــده در واحدهای 
عملیاتی خود نیز در ســالهای گذشــته  اقدام 
به ســاخت و بهره برداری تصفیه خانه پساب 
شــهری با ظرفیت 7۰۰ متر مکعب در ساعت 
کــرده ایــم، می توان گفت تاکنون طرح های 
مختلفی در پاالیشــگاه اصفهان برای مصرف 
بهینه آب اجرا شــده و به همین دلیل به رغم 
راه اندازی واحدهایی همچون بنزین سازی و 
تقطیر و…  میزان مصرف آب آن از ســال 9۶ 
تغییری نکرده اســت.وی  احداث دو دستگاه 
بویلــر 227 تنــی و آب DM، مدرنیزه کردن 
سیســتم برق پاالیشگاه، بازسازی برج خنک 
 LPG احداث سیســتم بازیابی گاز ،A کننده
از گازهای خروجی واحد آیزومریزاســیون و 
احداث خط انتقال آب درچه را  از جمله پروژه 
های زیست محیطی و اقتصادی اجرا شده و در 

دست اجرای پاالیشگاه اصفهان عنوان کرد.

ح شد؛ در نشست مشترک مدیران ایران خودرو و فوالد مبارکه مطر

کشور هستند ایران خودرو و فوالد مبارکه ۲ بازوی استراتژیك برای توسعه اقتصادی 
اصفهــان / گروه اســتان ها: نشســت 
شــرکت  معاونیــن  و  مدیرعامــل 
ایران خــودرو با رئیــس هیأت مدیره 
و مدیرعامــل شــرکت فوالد مبارکه با 
هدف برنامه ریزی برای انجام اقدامات 
مشــترک میان ایــن دو صنعت بزرگ 
برگــزار گردید. محمدیاســر طیب نیا 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه 
در ابتــدای ایــن نشســت اظهار کرد: 
فوالد مبارکــه همواره تأمین تقاضای 
داخــل و حتی توســعه صــادرات را 
وظیفه خود دانســته و تالش می کند 
تا به بهترین شــکل انتظــارات بازار و 
صنایــع پایین دســتی را برآورده کند، 
بــه طوری که در حــال حاضر بیش از 
9۰ درصــد نیاز شــرکت ایران خودرو 
به محصوالت فوالدی توســط شرکت 
فوالد مبارکه تأمین می شود و در عین 
حال، ارتقای کیفیت محصوالت، جزو 
اولویت ها و اســتراتژی های توسعه ای 

شرکت فوالد مبارکه می باشد که البته 
علی رغم افزایش استانداردهای کیفی 
خودروســازی در سال های گذشته، ما 
نیز به عنــوان تأمین کننده مواد اولیه 
صنعــت خودروســازی، وظیفه خود 
می دانیم تا کیفیت محصوالت را باالتر 
ببریــم و این مهم در دســتور کار قرار 
گرفته و به سرعت و قوت اجرایی خواهد 
شــد.وی افزود: با توجه به برنامه وزیر 
محترم صمت بــرای افزایش ظرفیت 
تولید خودرو در کشــور، شرکت فوالد 
مبارکــه در حال برنامه ریزی های الزم 
اســت تــا هم از لحاظ کیفــی و هم از 
لحــاظ کمی در برنامــه افزایش تولید 
خودرو در کشور سهیم باشد و به خوبی 
نقش آفرینی کند، این در حالی است که 
در گذشته موانعی همچون اخذ مجوزها 
و فرایندهــای اداری وجود داشــت اما 
بــا همت مجموعه جدید وزارت صمت 
و شــرکت فوالد مبارکه، این موانع در 

حال برطرف شدن است تا برای اجرای 
پروژه های توسعه ای برنامه ریزی شده 
و به ســرعت اجرایی و عملیاتی شــوند 
و در ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی هــا« شــاهد رونق و جهش 
تولید به ویژه در بخش صنعت کشــور 
باشــیم، در عین حال مــا به تولیدات 
فوالد مبارکــه و همچنین محصوالت 
ایران خودرو نگاه ملی داریم و منافع ملی 

و منویــات مقام معظم رهبری همواره 
بر هر موضوع دیگری برای ما ارجحیت 
دارد.فرشاد مقیمی، مدیرعامل شرکت 
ایران خودرو در این نشســت با اشاره به 
اهمیت توســعه همــکاری بین این دو 
شــرکت بزرگ صنعتــی و ملی اظهار 
داشت: امیدواریم با استقرار تیم جدید 
مدیریتی در شــرکت فــوالد مبارکه، 
برخی از مشــکالت مرتفع شده و ادامه 

همکاری هــا با ایران خــودرو به عنوان 
اصلی ترین مشــتری محصوالت فوالد 
مبارکه منجر به هم افزایی های بیشــتر 
باشیم.وی همچنین با تأکید بر این که 
ایران خودرو و فوالد مبارکه دو شــریک 
اســتراتژیک و ملی محسوب می شوند، 
افزود: همواره در 3  دهه گذشته رابطه 
این دو شرکت صرفاً خریدار و فروشنده 
بــوده، درحالــی که بــا توجه به حجم 
تعامــالت و اهمیت آن هــا در صنعت 
کشــور بهتر است با انعقاد قرارداد یک 
همکاری جامع و کامل داشــته و بتوان 
برای بلندمدت برنامه های توسعه ای با 
بهره وری باالتــر تدوین کرد؛ عالوه بر 
این موضوعات، شرکت ایران خودرو در 
جهت داخلی سازی محصوالت صنعت 
خودرو حوزه های مناسبی را شناسایی 
کرده که در صورت تمایل شرکت فوالد 
مبارکه می توانیم به صورت مشــترک 
روی آن ها سرمایه گذاری داشته باشیم.

كوتاه از استان ها
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خبر ویژه

عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

 لغو دورکاری ها نباید عجوالنه
و یک باره انجام می شد 

عضــو کمیتــه علمی کشــوری کرونا با 
تاکید بر اینکه واکسیناســیون کرونا هنوز 
به ســطح مطلوب حــدودا ۸۰ درصدی 
نرســیده است، درباره بازگشایی مدارس، 
گفت: به دلیل سیاســت های کلی موجود 
ناگریز از بازگشــایی ها هستیم. بنابراین 
باید مدیریتی هوشــمند شــکل گیرد که 
برای هر مدرسه، منطقه و شهر مالحظات 
خاص درنظر گرفته شــود و در عین حال 
وضعیــت رنگ بندی هــر منطقه نیز در 
تصمیم گیری هــا مهــم اســت. از این رو 
زمــان بازگشــایی، نحــوه آن و ... باید به 
مدیریت هــای خرد حوزه مربوطه واگذار 
شود.دکتر محمد وجگانی با تاکید بر اینکه 
نمی توان با یک نســخه واحد کل کشور را 
اداره کرد، افزود: نمی توان در همه مناطق 
گفــت مدارس اجبارا باز یا اجبارا بســته 
باشند.در مورد نحوه برگزاری کالس های 
حضوری هم باید فاصله گذاری ها رعایت 
شــود و استفاده از ماســک باید اجباری 
باشــد.بودن مــواد شــوینده کافی برای 
شســت و شوی دســت ها بسیار ضروری 
اســت.زیرا دســتان آلوده می تواند عامل 
انتقال بیماری باشد. همچنین رصد افراد 
آلوده و کســانی که با آنها در تماس بودند 
از اهمیــت باالیی برخوردار اســت؛ یعنی 
اگــر خانواده ای به بیماری مبتال شــدند، 
از فرســتادن بچه ها به مدرسه خودداری 
کنند و اگر هم معلمی بیمار شد، به مدرسه 
نیاید.وی افزود: پیشــنهادی که از سوی 
کارشناســان درباره بازگشــایی مدارس 
مطرح است، واکسینه بودن والدین است؛ 
یعنی بچه هایی برای حضور در مدرســه 
امن تشــخیص داده شوند که والدینشان 
واکســن زده باشــند.وی درباره سامانه 
مدیریت هوشــمند کرونــا، گفت: در این 
مورد در جلســه آخر کمیته علمی اساتید 
اطالعات خود را ارائه کردند و مقرر شد این 
طرح به شکل پایلوت در 3 استان قزوین، 
آذربایجان غربی و کردســتان اجرا شــود 
ولی چــون ما تعدد مراجع تصمیم گیری 
داریــم و گاهی هــم هماهنگی های الزم 
صــورت نمی گیرد، می بینیم قبل از اینکه 
نتیجه  یک اقدام کشــوری تایید شــود، 
در جایــی دیگر تصمیماتــی می گیرند 
و اقداماتــی انجــام می دهنــد کــه این 
ناهماهنگــی در تصمیمات و اقدامات به 
عنــوان بزرگترین آفــت مدیریت کرونا 
در کشــور اســت.وجگانی افزود: تا زمانی 
کــه به مدیریت واحد نرســیم و تا زمانی 
کــه یک مرجع جامع تصمیم گیری برای 
همه امور نداشته باشیم، متاسفانه نه تنها 
بر مشــکل فائق نمی شویم، بلکه اقدامات 
متضــاد و خنثی کننده از ســوی مراجع 
مختلف اعمال می شــود که مشکالتی به 
وجود می آورد.وی گفت: کنترل هوشمند، 
نکات و مالحظات خاصی دارد؛ ولی اینکه 
بخواهیم در شرایط فعلی 1۰۰ درصد به آن 
سیستم وابسته باشیم شاید درست نباشد؛ 
اما در هر صورت یک گام رو به جلو است و 
باید به این مسیر وارد شویم تا نقاط ضعف 
و قوت طرح را ببینیم و آهســته آهســته 
بــه اصالح ایرادات احتمالی و ارتقای این 
سامانه هوشمند بپردازیم. هنوز نه پایلوتی 
از طرح صورت گرفته و نه نتیجه ای منتشر 
شــده اســت که بتوان برای کشور بر آن 
مبنــا تصمیم گرفت و احتماال تصمیمات 
فعلــی بر مبنای موضوعات دیگری گرفته 
می شــود.وی درباره لغــو دورکاری ها در 
اســتان تهران نیز گفت: در این مورد باید 
نــکات مختلفی را کنــار یکدیگر در نظر 
گرفت. بســتر حمل و نقل عمومی از نظر 
بهداشــتی ناامن اســت و مترو و اتوبوس 
محلی اســت که افــراد را در معرض ابتال 
قرار می دهد. لغو دورکاری می توانســت 
گام بــه گام و بــا سیاســت متعادل تری 
صورت گیــرد ولی به هرحال نحوه اعالم 
فعلــی، مخاطرات و نگرانــی جدی را به 
همراه دارد در این شرایط فقط می توانیم 
بگوییم هرکس نکات حفاظت شخصی را 
رعایــت کند تا بیمار نشــود.او با تاکید بر 
پرهیز از شــتابزدگی در تصمیم گیری ها 
در  مدیریــت کرونا،درباره شــرایط کرونا 
در روزهــای آتــی، گفــت: پیش بینی ها 
حاکــی از بــروز پیک بعدی در هفته های 
آتی است. نکته مهمی که می تواند عاملی 
برای کنترل و بهبود شرایط باشد، رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ویژه زدن ماسک 
است تا زمینه انتشار ویروس متوقف شود و 
امیدوار باشیم پیک ششم با شرایط ناگواری 
رخ ندهــد. وجگانی افزود: تا زمانی که به 
مدیریت واحد نرســیم متاســفانه نه تنها 
بر مشــکل فائق نمی شویم، بلکه اقدامات 
متضــاد و خنثی کننده از ســوی مراجع 
مختلف اعمال می شــود که مشکالتی به 

وجود می آورد

یک مقام مسئول:

اشتباه دولت گذشته درباره 
بازنشستگان تکرار نشود

رئیــس کانــون بازنشســتگان تأمیــن 
اجتماعــی اســتان تهــران در خصوص 
شــرایط پرداخت وام و تســهیالت مالی 
که صندوق بازنشســتگی به بازنشستگان 
پرداخت می کند، گفت: این تســهیالت 
مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیست.
ایــن مبلغ 12 میلیــون تومان مربوط به 
بازنشســتگان کشــوری و لشکری است.
امــا واقعیت این اســت که چنین مبالغی 
نمی توانــد پاســخگوی نیاز هــای مالی 

بازنشستگان باشد. 
در ســازمان تامین اجتماعی هم یک وام 
هفت میلیون تومانی برای بازنشســته ها 
در نظر گرفته شــده است.اما نه این مبلغ 
هفت میلیونی، نه آن وام 12 میلیونی و نه 
مبالغ بیشتر از این واقعا جوابگوی نیاز های 
بازنشسته ها نیست.علی دهقان کیا افزود: 
بانــک رفاه امکاناتی را در اختیار دارد که 
برای امســال البته مســئوالن بانک رفاه 
اعالم کردند مبلغی را برای بازنشســتگان 

اختصاص نخواهند داد. 
بــا ایــن حال مســئوالن ســابق و فعلی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی پیگیر این 
مســاله شــدند و توانستند حدود دو هزار 
و ۶۰۰ میلیــارد تومــان از بانک رفاه پول 
دریافت کنند تــا تامین اجتماعی بتواند 
برای ۴۰۰ هزار نفر از بازنشســتگان تحت 
پوشــش خود وام هفــت میلیون تومانی 
را تامیــن کنــد. واقعیت این اســت که 
 پرداخت وام به بازنشســتگان به سادگی 

اتفاق نمی افتد. 
البته مسئوالن صندوق بازنشستگی برای 
تامین آن وام 12میلیون تومانی پشتشان 
بــه بانــک و دولت و درآمد های نفتی گرم 
اســت و می توانند وام 12میلیون تومانی 

پرداخت کنند. 
اما ما در ســازمان تامین اجتماعی بیشتر 
از مبلغ هفت میلیون تومان را نتوانســته 

ایم تامین کنیم.
وی افــزود: بازنشســتگان درباره نیاز ها و 
مطالباتشان با ما صحبت هایشان را مطرح 
می کنند.ما هم نقطه نظرات آنها را هم در 
رابطه با موضوع پرداخت وام و هم در رابطه 
با بیمه تکمیلی و بیمه عمر در نظر داریم 
و تالشمان هم پیگیری همین مطالبات و 
خواسته هاست. اما واقعا شرایط الزم برای 
تحقق این خواســته ها وجود ندارد که ما 
بتوانیم این نیاز ها را برآورده بکنیم. همین 
چیزی که ما توانسته ایم برای بازنشسته ها 
انجــام بدهیم درواقــع خیرالموجودینی 
اســت که با توجه به شرایط فعلی حاصل 

شده است. 
وگرنــه انتقاد ها درباره جوابگو نبودن این 
اقدامــات کامال درســت اســت. یک فرد 
بازنشســته با مبلغ هفــت میلیون تومان 
نمی توانــد حتی مثال یک بخش کوچک 
از جهیزیــه دختــرش را تامین کند.وی 
درباره اینکه چرا الیحه متناسب ســازی 
حقوق بازنشســتگان هنوز در دستور کار 
نماینــدگان مجلس قرار نگرفته اســت، 
گفت: حدود ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس 
بــا تصویب این الیحه مخالفت کردند. اما 
1۰۰ نفــر دیگــر از ایــن نمایندگان در 
نامه ای که برای ریاســت مجلس نوشــته 
اند خواســتار تصویب این الیحه شده اند. 
امــا آن چیزی که برای بنده اهمیت دارد 
این اســت که بدانم واقعا مسئوالن ما چه 

هدفی را دنبال می کنند. 
اینکــه وقــت و ســرمایه صرف شــود و 
تقاضای تصویب این الیحه مطرح بشــود 
واقعا برای رســیدن به چه هدفی است؟.
وی افــزود: دولت گذشــته مرتکب یک 
اشــتباه اساســی شــد و در سال 9۸، ۵۰ 
 درصد حقوق شاغالن کشوری و لشکری را 

افزایش داد. 
بعد ســال 99 باز یــک افزایش دوباره ای 
را اعمــال کرد که حدود 7۰ تا ۸۰ درصد 
نســبت به بازنشستگان جلو افتادند. بعد 
هم قرار شــد متناســب سازی ها به انجام 
برســد تا 9۰ درصد از شاغالن کشوری و 
لشکری به حقوقشان برسند. ما هم گفتیم 
باید به همان نسبت، حقوق بازنشستگان 
تحت پوشش تامین اجتماعی هم افزایش 

پیدا کند. 
این نسبت ها تقریبا رعایت شد و به انجام 
رســید. درحال حاضر اگر دوباره اشــتباه 
دولت گذشته تکرار شود و مبلغی به حقوق 
کارمندان دولت اضافه بشود دوباره شاهد 

باالرفتن تورم خواهیم شد.

7جامعه

استمداد سازمان انتقال خون: 

کنید در فصل سرما خون اهدا 
ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: همه ساله 
با شــروع فصل ســرما و کم شدن طول روز، میزان 
مراجعــه مردم بــه مراکز انتقال خون جهت اهدای 
خــون کاهــش می یابــد و این در حالیســت که با 
گســترش روز افزون عمل های جراحی تخصصی و 
فوق تخصصی روبه رو هستیم؛ از طرفی با گسترش 
مراکز خون آنکولوژی و مراکز پیوند اعضا و رشــد 
چشــمگیر فضاهای درمانی هم در کالنشــهر ها و 
مراکز اســتان های تهران،  فارس، اصفهان، خراسان 

رضوی،  خوزســتان،  آذربایجان شرقی و مازندران و 
گیالن روبرو هستیم و این در شرایطی است که در 
اســتان های شــمالی و جنوبی کشور نیزـ  که افراد  
مبتال به تاالسمی حضور دارندـ  نیاز به خون وجود 
دارد و بــا گســترش نیاز به ایــن ماده حیاتی روبرو 
می شــویم.با این افزایش نیاز شاهد افزایش مصرف 
خون و فرآورده های آن نظیر گلبول قرمز فشــرده 
شده،  پالسما و پالکت هستیم. با راه اندازی شبکه 
ملی خون رسانی کشور و فعالیت مستمر این شبکه، 

خون بیماران را در سراسر کشور تامین کردیم ولی به 
هر حال مردم باید خون اهدا کنند و این یک فراخوان 
و دعوت عمومی از همه مردم است که به کمک ما 
بیایند تا هیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه 
تامین خون و فرآورده های آن را نداشته باشد.دکتر 
بشــیر حاجی بیگی درباره کسانی که واکسن کرونا 
تزریق کرده اند و می خواهند خون اهدا کنند، گفت: 
این افراد بدانند که با تزریق واکســن ســینوفارم و 
برکــت منعی بــرای اهدای خون ندارنــد و بعد از 

رفــع عــوارض اولیه می توانند اقدام به اهدای خون 
کنند. همچنین افرادی هم که واکسن آسترازنکا و 
اســپوتنیک تزریق کردند می توانند 1۴ روز پس از 
تزریق، اقدام به اهدای خون کنند.وی گفت: کسانی 
هم که به کرونا مبتال شدند، می توانند 2۸ روز پس 
از بهبودی اقدام به اهدای خون کنند.وی افزود: در 
حال حاضر به تمامی گروه های خونی احتیاج داریم 
ولــی افرادی که گــروه خونی منفی و یا AB مثبت 
دارند، اقبال بیشتری به اهدای خون داشته باشند.

بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا، 
پایتخت از ابتدای ســال تاکنون فقط دو 
روز هوای پاک داشته است.بر اساس این 
گزارش، پایتخت از ابتدای ســال تاکنون 
17۵ روز هوای قابل قبول، 39 روز هوای 
ناســالم برای گروه های حساس، دو روز 
هوای پاک و یک روز هوای ناسالم داشته 
این در حالیســت که در مقایســه با سال 
گذشــته، تهران از ابتدای ســال تا امروز 
1۵۰ روز هوای قابل قبول، ۵۰ روز هوای 
ناسالم برای گروه حساس، 1۵ روز هوای 
پاک و دو روز هوای ناســالم داشته است.
در دنیــای امــروزی آلودگی هوا به یکی 
از معضــالت پیچیده و البته همیشــگی 
زندگی انســان ها در سراسر جهان تبدیل 
شــده اســت، تحقیقات مختلف نشــان 
می دهــد کــه ذرات ریز معلــق در هوا، 
گازهای گلخانه و مسموم بر وجود انسان 
تأثیرات منفــی دارد. تحقیقات مختلف 
رابطــه میان آلودگــی هوا و بیماری های 
پوســتی، گوارشی، قلبی و ریوی را نشان 
داده انــد، اما تکان دهنده تــر آنکه طبق 
پژوهش هــای مختلف آلودگــی هوا بر 
ســلول های مغز و ایجاد افســردگی در 
بــدن افراد نیز تأثیرگذار بوده و به یکی از 
مهم ترین دغدغه های جوامع تبدیل شده 
است.شواهد اخیر نشان داده که آلودگی 
هوا در ســالمتی جسمی افراد تأثیر گذار 
است و حتی می توان در روزهای آلوده که 
آلودگی هوا در حد خطرناک است افزایش 
میــزان مرگ ومیر را در گروهای پر خطر 
مانند سالمندان و کودکان مشاهده کرد. 
به موازات همین که در ســالمت فیزیکی 
افراد بر اثر آلودگی هوا تغییراتی مشاهده 
می کنیم، آلودگی هوا بر سالمت روان هم 
اثرات مخربی دارد. شواهد اخیر نشان داده 
که آلودگی هوا به سه صورت می تواند بر 
ســالمت روان اثر بگذارد، نخست بر روی 
چگونگی سازگاری ما با تغییرات محیطی 
و بعد از آن بر روی رفتارها و عملکردهای 
روانی ما اثر می گذارد و در نهایت، آلودگی 
هوا می تواند در طوالنی مدت اثرات سمی 
بر رشــد و عملکرد مغز داشــته باشــد تا 
جایی که ســالیانه جان ســه میلیون نفر 
در جهــان را می گیــرد و اثرات خود را بر 
سالمت روان به عنوان یک فشار روانی با 

اضطراب، تنش، نگرانی و افسردگی نشان 
می دهد در این زمینه با مســعود سهیلی، 
روانشناس گفت وگویی انجام داده ایم که 

شرح آن را در ادامه می خوانید.

لودگی هوا چه اثراتی بر سالمت روان  آ
انسان دارد؟

آلودگــی هــوا بر شــخصیت برخی افراد 
اثرگذار اســت، به طــوری که افرادی که 
بــه انجام برخــی فعالیت هــا عالقه مند 
و برونگــرا بودنــد، درون گرا می شــوند، 
همچنین می تواند میزان خودکشــی در 
افــراد به ویژه افراد دارای اختالالت روانی 
را افزایــش دهد، آلودگی هوا بر ســالمت 
روان اثــرات منفــی دارد و بــه طور کلی 
موجــب افزایش اضطــراب، افزایش ورم 
مغــز، کم خونی، کاهش دید، کاهش توان 
فکری، افســردگی و استرس، تنش های 
عضالنــی و روحی، اختالالت روان تنی و 
ذهنی، خشــونت و پرخاشــگری کاهش 
یادگیــری و تمرکز می شــود. همچنین 
موجب افزایش زودرنجی می شــود که در 

این حالت فرد دچار خودبیمارانگاری شده 
و احساس نوعی ترس در او شکل می گیرد 
و وســواس به میزان قابل توجهی افزایش 

می یابد.

لودگی هوا خشونت و پرخاشگری را  آیا آ
تقویت می کند؟

و  خشــونت  زودرنجــی،  اضطــراب، 
پرخاشــگری و همچنین افســردگی از 
جمله آســیب های روحی و روانی ناشی 
از آلودگی هوا اســت و حتی آسیب های 
جســمی ناشــی از روان تنی را تقویت 
می کنــد؛ »اختالل هــای روان تنی« به 
برخــی از بیماری هــای روانی که به طور 
مســتقیم به آسیب های مغزی و وضعیت 
غیرعادی در محیط شــیمیایی اســت 
مغز اشــاره می کند و همچنین خشونت 
و پرخاشــگری را تقویت و ســازگاری با 
محیط های اجتماعی را کاهش می دهد، 
اگرچــه واکنش افراد بر اســاس ژنتیک، 
تربیــت خانوادگــی و … در مقابــل 
محرک های محیطی متفاوت است، اما به 

طور کل این آلودگی با تقویت اضطراب، 
تاب آوری اجتماعی را در مقابل فشارهای 
محیط اجتماعی کاهش می دهد. آلودگی 
هوا خشونت و پرخاشگری را رواج می دهد 
و ایــن موضوع امــروزه یکی از مهم ترین 
چالش هــای جوامــع صنعتی اســت، 
چرا که منجر به آســیب های جســمی، 
روحــی و روانــی متعددی و حتی گاهی 

جبران ناپذیر و عمیق می شود.

لودگی هوا در بروز خود  نقش آ
بیمارانگاری چیست؟

بــه طور کلــی آلودگی هوا عالوه بر موارد 
ذکر شــده باعث اختــالالت روان تنی و 
ذهنــی و اختــالل در تمرکــز و موجب 
افزایــش زودرنجی می شــود که در این 
حالت فرد دچار خودبیمارانگاری خواهد 
شــد و احســاس نوعی ترس در فرد شکل 
می گیرد و وسواس به میزان قابل توجهی 
افزایش می یابد، البته خود بیماری انگاری 
که یکی از آسیب های مهم روحی و روانی 
آلودگی هوا است، چرا که این آسیب سبب 

اضطراب بیماری می شود، به عبارت دیگر 
»خودبیمارانگار« علی رغم برخورداری از 
ســالمت جسمانی نگران بیماری است و 
به طور مداوم به پزشک مراجعه می کند و 
خواستار ارزیابی است و این نگرانی زندگی 
فرد را دچار مشکالت فراوانی خواهد کرد.

لودگی هوا بر سالمت تأثیر آ
آلودگــی هــوا یک معضل جهانی اســت 
که در بســیاری از مناطق دیده می شود. 
تنفس هوای آلوده موجب آســیب جدی 
به سیســتم تنفســی و دیگر اعضای بدن 
می شــود. زمانی که شاخص کیفیت هوا 
در میزان هشدار قرار می گیرد خطر جدی 
افراد را تهدید می کند. تأثیر آلودگی هوا 
بر ســالمت بسیار بیش از چیزی است که 
به نظر می رسد. هوای آلوده موجب فشار 
بیشــتر روی سیستم قلبی و تنفسی می 
شــود. قلب و ریه ها بیش از دیگر اعضای 
بدن تحت فشــار قــرار می گیرند. تالش 
مضاعف برای اکســیژن رسانی به سلول 
هــا موجب افزایش بیمــاری های ریوی 
و  قلبی-عروقــی می شــود.هوای آلوده 
ظرفیت ریه ها را کاهش می دهد و اثرات 
ناخوشایندی روی پوست و طول عمر افراد 
دارد. احتمال ابتال به بیماریی هایی نظیر 
آســم، آمفیزم، برونشیت و حتی سرطان 
ریه در هوای آلوده بیشــتر است. افرادی 
که طوالنی مدت در مناطق آلوده شهری 
زندگی می کنند عوارض بیشــتری نشان 

می دهند.

لودگی هوا  لودگی هوامواقع آ اثرات آ
چه باید کرد؟

برای تشخیص میزان آلوده بودن هوا، مالک 
گزارش شاخص کیفیت هوا است. به طور 
مرتب اخبار وضعیت هوا را پیگیری کنید 
و در صورت اعالم وضعیت هشدار کمتر از 
منزل خارج شوید. بیماران تنفسی، قلبی 
و ریوی، سالمندان و کودکان نباید تحت 
هیچ شــرایطی در فضای باز قرار گیرند.از 
انجام فعالیت های ورزشی و پیاده روی در 
فضای باز و مکان های آلوده و پر ترافیک تا 
پایداری نسبی هوا خودداری کنید چرا که 
پیاده روی موجب تنفس سریع تر شده و 
بدن نیاز به اکسیژن بیشتری پیدا می کند. 

معاون آموزشی وزارت علوم درباره ممنوعیت ورود کارکنان، اساتید و دانشجویان 
واکســینه نشده به دانشــگاه ها گفت: اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها 
فقط با ارائه کارت واکســن مجاز به ورود به دانشــگاه خواهند بود و همه باید 
واکســینه شــده باشند.علی خاکی صدیق افزود: دانشجویانی که واکسینه نشده 
باشــند نمی توانند در دانشــگاه حضور یافته و از کالس درس به صورت حضوری 
استفاده کنند.وی درباره آخرین آمار واکسیناسیون اساتید و دانشجویان، افزود: 
آمار واکسیناســیون دانشــجویان و اســاتید در حال جمع آوری است ولی هنوز 
این آمار تکمیل نشده است.وی افزود: بر اساس آخرین آماری که از دانشگاه ها 

به دســت آمده باالی ۶۰ درصد دانشــجویان و باالی 9۰ درصد اساتید واکسینه 
شــده اند.بر اســاس این گزارش، سازمان استخدامی کشور به تمامی مجموعه ها 
ابالغ کرده اســت که کارمندانی که واکســن نزده اند از اول آبان ماه ســال 1۴۰۰ 
حق حضور در محل کار را ندارند.برخی از دانشــگاه ها نیز در اطالعیه ای اعالم 
کرده اند، از اول آبان ماه 1۴۰۰ دورکاری لغو است و حضور کلیه کارکنان اداری 
با رعایت پروتکل های بهداشتی الزامیست.همه کارکنان مکلف به دریافت کارت 
واکســن بوده و حضور کارکنان اداری در دانشــگاه فقط با ارائه کارت واکســن 

)حداقل یک دوز( امکان پذیر خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت علوم:

کسن نزده در کالس ممنوع است حضور دانشجویان وا

خبر

وزیر بهداشت:

آماده باشیم کرونا  برای موج ششم 
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری مردم و تمام 
دستگاه های اجرایی و توجه جدی دولت به واردات واکسن در دو ماه 
اخیر به بیش از 7۵ میلیون نفر واکسن تزریق شده است اما باید برای 
مقابله با موج ششم این بیماری منحوس آماده باشیم.بهرام عین الهی 
افزود: هم اکنون تعداد هموطنان واکســن زده در کشــور به حدود ۸۰ 

میلیون نفر رسیده است. 
وی با اشاره به وضعیت شکننده مقابله با کرونا با وجود تزریق واکسن، 
گفت: هرچند که در شرایط مناسبی این بیماری به کنترل در آمده، اما 
ما باید برای مقابله با موج ششم این بیماری منحوس آماده باشیم. وی 

گفت: کرونا بیماری بسیار پیچیده ای است و به دلیل تغییرات مداوم 
باید همواره آماده هر شــرایطی باشــیم و تنها راه تامین ایمنی مردم 
تزریق واکسن کرونا است و در این راستا فقط واردات واکسن به تنهایی 
کافی نیست و تزریق واکسن نیز باید به سرعت در کشور اجرا شود. 

وی افزود: با این حال شــرایط فعلی کاماًل شــکننده اســت و باید برای 
ورود موج ششم به کشور آماده باشیم مردم هم باید عالوه بر توجه به 
مسئله واکسیناسیون همچنان بر رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی 
توجه جدی داشــته باشــند. وی گفت: پاندمی کرونا به معنی حضور 
مداوم ویروس با تغییرات ژنتیکی متفاوت در محیط اســت و به دلیل 

حجم وســیع ویروســی که در سطح جامعه وجود دارد، باید بر ایمنی 
بــدن اقــدام شــود زیرا که ایــن ویروس تنها از راه تنفســی وارد بدن 
 می شــود و حتماً باید با اســتفاده از ماســک مانع ورود این ویروس 

به بدن شویم. 
وی افزود: طبق بررســی های انجام شــده اکثر افرادی که تاکنون بر اثر 
کرونا فوت کردند از بین افرادی هســتند که واکســن را دریافت نکرده 
اند و تصمیم داریم برای ارتقا ایمنی کادر درمان کشــور دوز ســوم را 
تزریق کنیم و ممکن است سالمندانی که مدت زمان زیادی از دریافت 

واکسن آنها گذشته به این گروه سنی نیز تزریق شود.

کنون نشان داد؛  کیفیت هوا از ابتدای سال تا کنترل 

ک  سهم پایتخت؛ فقط ۲ روز هوای پا
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دیدنی های طالقان ؛

 ییالق بهشتی تهران

طالقــان یکی از زیباترین ییالقــات و از دیدنیهای 
اطــراف تهران اســت که میان کوه هــای البرز قرار 
گرفته اســت و به خاطر ارتفاعات و قله های سرسبز 
و زیبایش شــناخته می شــود. وجود روســتاهای 
جذاب بی شمار، باغات میوه بسیار، چشمه سارهای 
فراوان، آبشــارهای خروشان پرتعدد، کوه های بلند 
و ســر به فلک کشیده، یخچال های طبیعی، مناظر 
طبیعی چشم نواز، آثار تاریخی و امکان پیاده روی و 
دوچرخه سواری در کوچه باغ ها و چمن زارهای آن، 
این شهر را به مقصدی پرجاذبه برای سفرهای یک 
روزه در روزهای تعطیل و آخر هفته ها تبدیل کرده 
اســت. این منطقه از روســتاهای مختلفی تشکیل 
شــده که هرکدام زیبایی ها و ویژگی های مخصوص 
به خود را دارد. در ادامه همراه ما باشــید تا یکی از 
زیباترین ییالق های تهران را به شما معرفی کنیم.

سد و دریاچه طالقان
ســد زیبای طالقان که روی »رودخانه شــاهرود« 
قرار گرفته اســت، یکی از زیباترین و ارزشمندترین 
سازه های طالقان و یکی از محبوب ترین نقاط سفر 
گردشــگران به این شهر است. دریاچه ای که پشت 
سد وجود دارد، چشم اندازهای خاص و مناظر طبیعی 
ویژه ای در این ناحیه به وجود آورده و محلی جذاب و 
شگفت انگیز برای عالقه مندان به ماهیگیری است.

آدرس: طالقان، رودخانه  شاهرود 
ارژنگ قلعه

ارژنگ قلعه بنایی کهن و به جای مانده از دوران پس 
از اســالم در روســتای میناوند است و از جاذبه های 
تاریخی شــهر طالقان به شمار می رود. این قلعه در 
گذشــته اثری ارزشــمند و مهم برای جلوگیری از 
حمالت احتمالی دشــمنان در دوران اسماعیلیان 
بوده است که اکنون تنهای بخشی از آن باقی مانده 

است.
آدرس: شهرستان طالقان، روستای میناوند 

روستای ایستا
روستای ایستا از مرموزترین روستاهای ایران است 
که همان طور که از نامش پیدا اســت مردمان آن 
در زمان توقف کرده اند. مردم این روستا از امکانات 
دنیــای امــروزی و تکنولوژی هــای آن از قبیل آب 
لوله کشی، گاز، برق، درمانگاه، ماشین آالت و وسایل 
ارتباطی استفاده ای نمی کنند. آن ها فاقد شناسنامه 
هستند و جزو آمار جمعیت ایران محسوب نمی شوند 

و هیچ گونه خدمات دولتی نیز دریافت نمی کنند.
آدرس: جاده طالقان 

آبشار شله بن
آبشــارهای فصلی و دائمی طالقان بسیار پرطرفدار 
هستند و از جلوه های طبیعی آن محسوب می شوند. 
یکی از این آبشــارها، آبشــار شله بن است که مسیر 
رســیدن به آن نیز بســیار دیدنی و منحصربه فرد 
اســت. شــله بن آبشاری فصلی است که در ماه های 
اردیبهشت و خرداد، پرآب ترین حالت خود را سپری 
می کند و بهترین زمان ســفر به این منطقه نیز در 

فصل بهار است.
آدرس: طالقان جاده سنگران 

روستای اورازان
روســتای اورزان یا آب ریزان از جمله روســتاهای 
دیدنی و سرســبز طالقان اســت که به عنوان زادگاه 
نویســنده نامور ایرانی »جالل آل احمد« شــناخته 
می شــود. جالل آل احمــد همچنین کتابی به نام 
»اورازان« نوشــته که در آن درباره آداب، رســوم، 
فرهنگ و زبان مردم این روســتا توضیح داده است. 
از جمله ویژگی های ویژه این روستا می توان به آبشار 
اورزان، باغ های گردو، الله های زیبا و چشــمه های 

دائمی اشاره کرد.
آدرس: بخش باال طالقان 

آبشار کرکبود
آبشــار کرکبود، آبشاری کوچک اما باشکوه در شهر 
طالقان است که به خاطر رنگ کبود کوه های اطرافش 
به این نام معروف شده است. این آبشار که در فاصله 
7۰۰ متری از روســتایی به همین نام قرار دارد، به 
آبشار کر معروف است. صدای گوش نواز برخورد آب 
به صخره ها، کرکبود را به یکی از هیجان انگیزترین 

آبشارهای منطقه تبدیل می کند.
آدرس: شهرســتان طالقــان، ۷00 متــری شــمال 

روستای کرکبود 
روستای دیزان

روستای دیزان روستایی در طالقان است که در دامنه 
رشــته کوه های البرز مرکزی قرار گرفته است. این 
روستای فوق العاده زیبا از دشت ها و مراتع سرسبزی 
برخوردار است و می  گویند نام خود را به خاطر وجود 
قلعه های متعدد باقی مانده از دوران اســماعیلیان 
گرفته اســت. در ابتدا نام روســتا »دژان« به معنی 
»دژها« بوده که بعدها به دیزه، دیزج و دیزان تغییر 

یافته است.  
آدرس: طالقان، دامنه های البرز 

گردشگری

یــک زن؛ رنج و رهایی

 نوشته ای قدیمی
 اما برای زمان حال

کتــاب یــک زن رنج و 
رهایی نوشــته سیبیال 
آلرامــو و ترجمــه هما 
رامشــگ است که نشر 
این کتاب را انتشــارات 
داده  انجــام  امیرکبیر 
اســت. کتابی که قصه 
یک زن نیســت بلکه با 
خواندن آن هر زنی خود را بخشی از آن می بیند.

یک زن قصه زندگی تمام زنان است که از مادر 
به دختر منتقل می شــود. گــره کور رابطه زن 
و مردی اســت که بــا بدطینتی خود را پِس راز 
خانواده پنهان کرده و رسوایی آن را بیان می کند. 
نوشــته ای است که امروزه می تواند در پیشبرد 
مبــارزه جانبداری از حقوق زنان همانند مبارزه 

ای انقالبی موثر افتد.
کتاب آلرامو را بیشــتر شــاید بتوان رسوایی و 
بازگویی ریا و تزویر خیلی از افراد جوامع، حتی 
نیروهــای چپ گــرا در برابر نهضت جانب داری 
از حقــوق زنــان تلقــی کرد کــه نه چندان در 
شــهرهایی چون تورینو یــا میالن بلکه به طور 
اخــص درباره جوامــع جنوبــی ایتالیا صادق 
اســت. کتابی اســت که نه به ســال های هزار و 
هشــتصد بلکــه به حقایق موجــود در جوامع 
امروز مربوط می شــود. آیا به راســتی قهرمانان 
داســتان همانند زنان خامــوش جنوب ایتالیا، 
زنان کارگر نیستند که می شناسیم؟ و آیا همین 
زنان جنوبی، گســترش دهنده کنونی اجتماع 
مصرفــی ایتالیا نیســتند که آلرامــو از آن ها و 
راجع به آن ها ســخن می گوید؟ آلرامو حکایت 
می کند که: »در سالن خانه ام، در دهکده جنوبی 
مردان سیگار می کشیدند، می نوشیدند و بعضی 
اوقات وجودم را نادیده می انگاشتند و به طریقی 
تند و زننده ســخن می گفتند... اغلب بدگویی 
و غیبت هــای زنان و وراجــی احمقانه آن ها با 
بحث هــای پرســروصدا و جنجال های مردان 
درهم می آمیخت. زمانی که بحث آن ها بر ســر 
مسائل سیاسی درمی گرفت، با احساس به اینکه 
جرئتی یافته ام، در بحث آن ها شرکت می کردم... 
و آن هنگام بود که نگاه های بی تفاوت مردان را 
کــه حاکی از عدم اطمینان و احترام آن ها بود، 
بــر خود می دیــدم و خاطرات عجیب زمانی که 

دختربچه ای بودم برایم زنده می شد«.

»نویسنده«؛ خودنوشتی 
شگفت انگیز

در سال 19۶۴، نوجوانی 
الجزایری وارد مدرســه 
نظام مشــوار در وهران 
می شــود. پــدرش که 
خود افســر ارتش است 
جاه طلبانه  رویاهایــی 
برای پســرش در ســر 

دارد.
کتاب »نویسنده« نوشته یاسمینا خضراء است و 
مسعود سنجرانی آن را ترجمه کرده و انتشارات 
نگاه به چاپ رسانده است.محمد مولی السهول  که 
با نام قلم یاسمینا خضرا )عربی: یاسمینة خضراء( 
شناخته می شود، یک نویسنده الجزایری است 
که به زبان فرانسه می نویسد.مولی السهول، افسر 
ارتش الجزایر، نام همســر خود را به عنوان نام 
مستعار برای جلوگیری از سانسور نظامی اتخاذ 
کرد. با وجود انتشار بسیاری از رمان های موفق 
در الجزایر، مولی الســهول تنها در ســال 2۰۰1 
هویت واقعی خود را پس از ترک ارتش و رفتن به 
فرانسه فاش کرد. وی ارتش را به عنوان سرلشکر 

در سال 2۰۰۰ ترک کرد.
درباره کتاب

در سال 19۶۴، نوجوانی الجزایری وارد مدرسه 
نظام مشــوار در وهران می شود. پدرش که خود 
افســر ارتش اســت رویاهایی جاه طلبانه برای 
پسرش در سر دارد. با این همه، این عضو ارتش 
و ســرباز نمونه آینده، در طی دوران خدمتش، 
اســتعدادهایی شــگرف در خود پیدا می کند. 
اما ســربازی شــیفته تئاتر و ادبیات ســوءظن 

فرماندهانش را بر می انگیزد.
 در دوران جنــگ داخلــی الجزایــر به او اخطار 
می دهند که باید نوشــته هایش را به سانســور 
نظامی بســپارد. پذیرش این کار برای »محمد 
مولســهول« ناممکــن اســت و در عیــن حال 
نمی تواند از وسوســه نوشــتن بگذرد. پیشنهاد 
همسرش را می پذیرد و برای خود نامی مستعار 
انتخــاب می کند، برگرفته از دو اســم کوچک 

همسرش: یاسمینا خضراء.
او با این نام مســتعار، رمان های پلیســی زیادی 
می نویسد که در عمق تراژدی الجزایر استعمارزده، 
گواهی است بر وحشت دوران. چه کسی هزاران 
بیگناه را قتل عام کرد؟ چرا نمی خواهیم حقیقت 
را بشــنویم؟ از این پس، نویســنده باید هویت 
حقیقی خود را آشکار کند. ارتش را ترک می کند 
و آشــکارا به حرفه نویســندگی می پردازد، اما 
همچنان نام مستعاری که او را به شهرت رساند 
حفظ می کند. نویســنده زندگینامه خودنوشت 
این سرنوشت شــگفت انگیز و یادمان دلخراش 

تاریخ معاصر الجزایر است.

گر سریال »بازی مرکب« را دوست داشتید پس این سریال ها را تماشا کنید ا
وقتــی در ســال 1997 یک بازاریاب به نــام مارک راندولف 
تصمیم گرفت برای ارسال و به اشتراک گذاری دی وی دی ها و 
نسخه های فیزیکی فیلم های سینمایی یک شرکت خصوصی 
را تاسیس کند، تصور نمی کرد کمتر از سی سال بعد مجموعه 
محلی او به یکی از غول های سرگرمی دنیا تبدیل شود. شرکت 
آقای راندولف با 3۰ کارمند و کمتر از 1۰۰۰ عنوان سینمایی 
فعالیت خود را در منطقه سانتاکروز ایالت کالیفرنیا آغاز کرد. 
ده ســال بعد، نتفلیکس یک میلیارد بار عناوین ســینمایی را 
بــه مردم فروخته بود. با آغاز دهه 2۰1۰ میالدی، نتفلیکس 
با میلیون ها کاربر در کانادا و ایاالت متحده و سایر نقاط دنیا، 
به یک ســرویس پخش آنالین عناوین ســینمایی و سریالی 

تبدیل شد.
آن ها تصمیم گرفتند تجارت خود را گســترش دهند و صرفا 
به بازپخش عناوین ســایر اســتودیوهای سینمایی مشغول 
نباشند. بنابراین استودیوهای خود را تاسیس کردند تا عناوین 
انحصاری این ســرویس استریم ساخته شود. نتفلیکس حاال 
چندین سال است که به پخش فیلم ها و سریال های انحصاری 
خود می پردازد. ســریال »بازی مرکب« یکی از جدیدترین 
ســریال های سرویس اســتریم نتفلیکس است که در مدتی 
کوتاه موفق شده تا به محبوبیتی تاریخی و باورنکردنی دست 

پیدا کند.
این ســریال کره ای که فصل نخســت آن تنها 9 قسمت دارد 
در تاریخ 17 سپتامبر 2۰21 منتشر شد اما به مرور زمان به 
عنوانی محبوب تبدیل شــد و حاال در آستانه تبدیل شدن به 
محبوب ترین و تاثیرگذارترین سریال نتقلیکس قرار دارد. اگر 
این ســریال را تماشــا کرده اید و از داستان و هیجان آن لذت 
برده اید، شــاید زمان آن باشــد تا سریال های شبیه به سریال 

»بازی مرکب« را هم بشناسید.
سرقت پول

نمره منتقدان: ۹1 از 100
سریال های غیرانگلیسی زبان به سختی می توانند مخاطبان 
بســیار زیادی پیدا کنند و در ســطح جهانی دیده شــوند. اما 
 Money Heist یا همان La casa de papel سریال اسپانیایی
که آن را با عنوان »سرقت پول« هم می شناسیم، حاال به یکی 
از شناخته شده ترین سریال های غیرانگلیسی زبان چند سال 
اخیر تبدیل شده است. سریالی که با داستان هیجان انگیز و 
شخصیت های دوست داشتنی، راه چند ساله را در کوتاه ترین 
زمان ممکن طی کرد و امروز هم رده بســیاری از ســریال های 

محبوب جهان شــناخته می شــود. فصل چهارم این سریال 
یکی از پربیننده ترین سریال های سرویس استریم نتفلیکس 

در سال 2۰2۰ بود.
احتماال وقتی الکس پینا، خالق ســریال »ســرقت پول«، به 
آخرین ویرایش فیلم نامه این سریال نگاه می کرد، هرگز تصور 
نمی کرد سریال جذاب و هیجان انگیز او به یکی از محبوب ترین 
سریال های تلویزیونی چند سال اخیر تبدیل شود. این سریال 
اسپانیایی به شهرتی جهانی دست پیدا کرد و حاال میلیون ها 
هوادار در سراسر جهان منتظر تماشای بخش دوم فصل پنجم 

و پایانی آن هستند.
خالصه داستان: شخصی به نام پروفسور همراه با ۸ نفر برای 
سرقت از کارخانه چاپ اسکناس وارد عمل می شوند. این ۸ نفر 
برای اینکه هویتشان حتی برای همدیگر هم ناشناس بماند، 
اسم شهرهای مختلف را برای خودشان انتخاب می کنند. آن ها 
پس از چند ماه تمرین موفق می شوند در همان ابتدای شروع 
سرقت وارد ساختمان اصلی کارخانه چاپ اسکناس شوند و ۶7 
نفر را گروگان می گیرند. اما هدف آن ها فقط پول های موجود 

در کارخانه نیست و به دنبال پول های چاپی هم هستند.
آینه سیاه

نمره منتقدان: 83 از 100
این ســریال رازآلود بدون هیچ شــک و تردیدی یکی از 
متفاوت ترین ســریال های علمی تخیلی چند سال اخیر 
اســت که نگاه ویژه ای به فناوری های پیرامون ما دارد. 

فراموش نکنید که فناوری های نوظهور و پیشرفته بخش 
مهمی از هویت داســتان ســریال »وست ورلد« هستند 
و ســریال »آینه ســیاه« هم تالش می کند به این اصل 
موفقیت آثار علمی تخیلی پای بند بماند. »آینه ســیاه« 
ابتدا توســط شــبکه های انگلیســی پخش می شد اما 
موفقیت آن باعث شــد سرویس استریم نتفلیکس حق 
پخش آن را خریداری کند و با عوامل آن برای ســاخت 
فصل های ســوم، چهارم و پنجم به توافق رســید. با این 
حال عوامل ســریال »آینه ســیاه« پس از انتشار فصل 
پنجم و از راه رســیدن ویروس کرونا مدعی شــدند که 
دنیای امروز پیرامون ما به اندازه کافی فناوری زده شده 

و دیگر نیازی به داستان های تخیلی نیست!
هر اپیزود از سریال »آینه سیاه« یک داستان مستقل و متفاوت 
با اپیزودهای دیگر دارد. بنابراین با تماشــای هر اپیزود آن، 
داستان آن را به شکل کامل تماشا می کنید. نتفلیکس در سال 
2۰1۸ یک فیلم هم از داستان های مشابه با سایر داستان های 
این سریال منتشر کرد. به عبارت دیگر، تا امروز ۵ فصل، یک 
اپیزود ویژه و یک فیلم تلویزیونی از این سریال منتشر شده 
اســت. عوامل ســریال اخیرا اعالم کرده اند این روزها دنیا به 
اندازه کافی ترســناک است و دیگر نیازی نیست فصل ششم 

سریال »آینه سیاه« ساخته شود!
خالصه داســتان: تکنولوژی و فناوری های مدرن چه تاثیری 
بــر زندگــی انســان امروز و فردا دارند؟ هر اپیزود ســریال با 

داســتان هایی متفاوت و جداگانه، تاثیرات پیشرفت فناوری 
روی زندگی انسان ها را نشان می دهد.

آلیس در سرزمین مرزی  
نمره منتقدان: 83 از 100

تماشــای سریال های خشونت بار و جذاب همیشه سرگرمی 
جالبی بوده و ســریال »آلیس در ســرزمین مرزی« هم از این 
قاعده مستثنی نیست. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری 
از هواداران سریال »بازی مرکب« هم تماشای این سریال را 
دوست دارند. این سریال ژاپنی که اتفاقا از عناوین انحصاری 
نتفلیکس هم بوده یک ســریال اکشــن جذاب و خیره کننده 
است که تماشاگرش را هیجان زده می کند. این سریال براساس 
یک کمیک بوک ژاپنی ساخته شده اما به عنوان یک اقتباس 

چندان هم وفادار به منبع داستانی خویش نیست.
خالصه داستان: گروهی از پسرها و دخترهای جوان راهی یک 
بعد جدید از دنیاهای موازی در یک بازی کامپیوتری می شوند. 
اما آن ها در این بعد عجیب گرفتار می شــوند و نمی توانند به 

سرزمین پیشین خود بازگردند.
  Snowpiercer

نمره منتقدان: ۶۲ از 100
حــدود هفت ســال پس از ســاخت فیلــم »برفی« به 
کارگردانی بونگ جون هو، کارگردان شناخته شده اهل 
جنوبی، شبکه تی ان تی تصمیم گرفت سریال تلویزیونی 
این عنوان متفاوت را بسازد. سریال »برفی« که جنیفر 
کانلی را به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگرانش می بیند، 
فعال در وضعیت پایان پخش فصل دوم قرار دارد. شاید 
ســریال »برفی« در جذب منتقدان موفق نبوده اما به 
نظر می رسد تماشاگران تلویزیونی از این سریال رضایت 
دارند. در شــرایطی مشــابه با فیلم »برفی«، سریال آن 
هــم روایــت جذابی را ارائــه می دهد و احتماال به یکی 
از عناویــن محبوب هواداران ســریال »بازی مرکب« 

تبدیل می شود.
خالصه داســتان: وقتی تالش های دانشــمندان برای 
مقابلــه بــا گرمایش جهانی نتیجــه نمی دهد، فاجعه 
عظیمی رخ داد و سراسر کره زمین وارد عصر یخبندان 
شد. به همین دلیل بیشتر جمعیت کره زمین به دلیل 
این ســرمای کشــنده جان خود را از دست می دهند و 
تنها بازماندگان، مسافران قطاری هستند که باید برای 

آینده بشریت و انسان تصمیم گیری کنند.

مطالعات جدید در برخی از نقاط دنیا نشــان می دهد افرادی که با وجود 
دریافت 2 دوز واکسن در اثر ابتال به کووید-19 درگذشتند، دچار کهولت 

سن و چند بیماری زمینه ای بودند.
موارد گزارش  شــده مرگ بر اثر کووید-19 حتی باوجود واکسیناســیون 
کامل، هم باعث ترس و ابهام بسیاری از مردم و هم سوءاستفاده گروه های 
ضدواکسن ها شده است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه ثابت می کند 
که چند فاکتور در رقم خوردن این اتفاق ، نقش پررنگی ایفا می کند. اخیرا 
کالین پاول، نخستین وزیر خارجه سیاه پوست آمریکا، بر اثر عوارض ناشی 
از کووید-19 درگذشت، باوجود آن که به طور کامل واکسینه شده بود. اما او 
تنها کسی نیست که پس از واکسیناسیون کامل بر اثر ابتال به کووید-19 

از دنیا می رود. هرچند درصد این افراد بســیار کم اســت. اما چه مســائلی 
باعث این موضوع می شــود؟یافته های یک مطالعه جدید در ایتالیا نشــان 
می دهد احتمال مرگ ومیر افراد واکسینه شده در برابر کووید-19 بسیار 
کم است، مگر بسیار سالخورده و پیش از ابتال به کرونا، دچار بیماری سخت 
دیگری باشــند.این مطالعه که از ســوی مؤسسه بهداشت ملی انجام شده 
اســت، شــامل بررسی داده های بسیار زیاد از میزان مرگ ومیر کووید-19 
است که نشان می دهد میانگین سنی افرادی که با وجود واکسیناسیون 
کامل از دنیا رفته اند، ۸۵ سال بوده است. به طور میانگین آنها نیز ۵ بیماری 
زمینه ای داشتند. این در حالی است که متوسط سنی مرگ در بین آنهایی 
که واکســن تزریق نکرده اند، 7۸ ســال با ۴ بیماری زمینه ای بوده اســت.

مواردی نظیر مشــکالت قلبی، زوال عقل و ســرطان همگی در نمونه های 
مرگ واکسینه شده ها به وفور یافت می شد. این تحلیل که از یکم فوریه تا 
۵ اکتبر سال جاری انجام شد، سوابق پزشکی ۶71 مورد مرگ ومیر ناشی 
از کووید واکسینه نشده و 171 مورد کامال واکسینه شده را مورد مطالعه 
قرار داد.دکتر دان وین متخصص بیماری های عفونی و میکروبیولوژیست 
در دانشــگاه مک ژیل می گوید: موارد عفونت مثبت که به ابتالی بعد از 
واکسیناســیون اطالق می شــود، به چندین علت رخ می دهد. گونه دلتا از 
گونه های دیگر کووید-19 عفونی تر اســت و این می تواند یکی از علت ها 
باشد. ایمنی پس از واکسیناسیون ممکن است در طول زمان کاهش یابد 
و فاکتور دیگر این است که سیستم ایمنی برخی افراد اصال قوی نیست.

دالیل مرگ در بین واکسن زده ها

دریچه علم

پرده نقره ای 

كارتون 

كارمندان واكسن 
نزده هم می تونن 

برن سر كار!
اعالم ممنوعیت 
ورود كارمندان 

واكسن نزده بدون 
عذر موجه در 

محل كار، سوژه 
انتشار كارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.
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