
با نامه رهبر معظم انقالب اسالمی؛

واردات لوازم خانگی کره ای ممنوع شد

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

   به دنبال نامه ای از سوی رئیس دفتر ریاست جمهوری به وزرای صمت و اقتصاد، واردات هرگونه 
لوازم خانگی کره ای به کشور ممنوع شد. خبرگزاری میزان - درخواست جمعی از تولیدکنندگان داخلی 
کید رهبر انقالب قرار  لوازم خانگی مبنی بر ممنوعیت واردات از دو شرکت کره جنوبی مورد تایید و تأ

گرفت. چندی قبل بود که انتشار اخباری درباره ی گشایش واردات محصوالت لوازم خانگی خارجی 
بعضی از شرکت های کره ای باعث شد تا جمعی از تولیدکنندگان داخلی نگرانی خود از این موضوع را 

 | صفحه 3 با رهبر انقالب در میان گذاشته و از ایشان درخواست چاره جویی کنند...

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

کشور  راه عالج مشکالت 
رونق تولید است
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با حکم رهبر انقالب؛

 »پیمان جبلی« 
 رئیس سازمان 
صداوسیما شد

      بــا پایــان یافتــن دوره ریاســت »علــی 
بــر ریاســت ســازمان صــدا و  عســکری« 
سیما مقام معظم رهبری »پیمان جبلی« 
را به عنوان ریاست جدید سازمان صدا و 

سیما منصوب کردند...

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد؛

انعقاد قراردادهای 
 دوجانبه هسته ای 

ایران با روسیه
     محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به قراردادهای 
دوجانبه با روسیه در حوزه هسته ای گفت: به 
کرات جدید، ســاز و  تفاهم رســیدیم که در مذا
کارهای متفاوتی را با هدف سرعت گرفتن کارها 

پایه گذاری کنیم...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ح شفافیت آرای نمایندگان؛ مرور بندهای برجسته طر

خانه ملت، کامال شیشه ای
2

سازمان بورس فعالیت 
ماینرها در شرکت بورس را 

تایید کرد
4

 با وجود قطعی مکرر
چطور  دو برابر بیشتر برق 

مصرف کرده ایم
4

نه ارشاد، نه ساترا؛ مجوز 
ساخت سریال خانگی با ماست

8

 وام طرح ملی مسکن
۱۵۰ میلیون تومان شد

3

گهی تجدید مزایده  آ

سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهشهر 

ســازمان حمــل و نقــل همگانــی شــهرداری بهشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز 28 مــورخ 99/9/11 شــورای اســامی شــهر بهشــهر جهــت ســاماندهی ترافیــک خودروهــا 
ارائــه خدمــات مرتبــط بــا ســامانه هوشــمند پــارک حاشــیه ای را بــه شــرکت هــای مربوطــه کــه دارای مجوزهــای الز مــی باشــند را بــا شــرایط زیــر بــه پیوســت یــک نســخه 

از طریــق مزایــده عمومــی واگــذار نمایــد: 
1- نحوه تنظیم اسنناد مزایده: 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ها: پیوست شماره دو: به مبلغ 60/000/000 ریال 
* پاکــت )الــف( تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبــار ســه )3( ماهــه از تاریــخ آگهــی و یــا فیــش واریــزی نقــدی بــه حســاب جــاری 

0108013272007 ســپرده شــهرداری بهشــهر نــزد بانــک ملــی شــعبه مرکــزی بهشــهر 
* پاکت )ب( اسناد مزایده و فتوکپی مجوز شرکت متقاضی همراه با فتوکپی مشخصات فردی صاحب شرکت 

* پاکت )ج( برگه پیشنهاد قیمت ارائه و ارسال گردد. 
2- محل تحویل پیشــنهادها: مازندران – بهشــهر – پارک ملت – شــهرداری بهشــهر – دبیرخانه شهرداری 

گشایش پیشنهادها: شهرداری بهشهر  3- محل 
* حضور شرکت  کنندگان با معرفی نامه معتبر در هنگام بازگشایی پاکتهای قیمت )ج( بامانع می باشد. 

* تاریخ دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری از 1400/7/10 الی 1400/7/17 می باشد. 
جهت دریافت حضوری اسناد مزایده همراه داشتن معرفی نامه و مهر شرکت الزامی می باشد. 

* مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/06/27 ساعت 14:15 می باشد. 
* تاریخ بازگشایی اسناد مزایده ساعت 14:00 روز چهارشنبه 1400/07/28 می باشد. 

* به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* شهرداری رد رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

* در ضمــن در صــورت برنــده شــده شــرکت هایــی کــه از ســال هــای گذشــته بــا ایــن شــهرداری قــرارداد داشــته انــد و هنــوز موفــق بــه تســویه حســاب نشــده انــد در 
صــورت برنــده شــدن در مزایــده فــوق بــه مــدت 7 روز فرصــت داشــته تــا جهــت ارائــه مفاصــا حســاب بــه امــور قراردادهــا اقــدام نماینــد. در غیــر ایــن صــورت بــه نفــر 

بعــدی مزایــده تعلــق مــی گیــرد. 

گهی تجدید مناقصه عمومی  آ

حسین لطفی طلب - دهیار همدانک

دهیــاری همدانــک در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1400 و مجــوز شــورای اســامی همدانــک از محــل اعتبــارات دهیــاری، 
ــه بنــدی  ــذا بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دارای رتب ــد. ل ــل را از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمای ــروژه ذی اجــرای پ
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه واحــد مالــی دهیــاری همدانــک مراجعــه نماینــد. ضمنــا مهلــت 
ارســال پیشــنهادات حداکثــر تــا 10 روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بعهــده برنــده مناقصــه 

خواهــد بــود. در ضمــن بــرای ایــن پیمــان تعدیــل ، تعلــق نمیگیــرد.
موضوع مناقصه : اجرای دوربین های سطح روستا )پایش تصویری(

ردیف بودجه 3۴۰2۰، مبلغ اعتبار )ریال( : 20/000/0000/000 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ) ریال( : 1/000/0000/000
چاپ نوبت اول : 1۴۰۰/۷/1        چاپ نوبت دوم: 1۴۰۰/۷/۸

 نوبت دوم

 سریال ادامه دار  واردات 
گر... خودروی خارجی و هزار و یک اما و ا

کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد 
بــرای دومین بــار اصالحیه طــرح واردات خودروی 
خارجی را تغییر دهد و به شــورای نگهبان بفرســتد. 
طرحی که در اولین اصالحیه به نداشــتن تعهد ارزی 
برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق 
و غیرشفاف دانست. شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر 
می دانند و عده ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای 
صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند. مجلس چگونه 

یک مشوق صادراتی را شفاف خواهد کرد؟
مجلس شورای اسالمی ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ اصالحیه 
طرح واردات خودرو را تصویب و آن را برای تایید نهایی 
به شورای نگهبان ارائه کرد. طبق این مصوبه مجلس، 
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط 
با انواع صنایع نیرو محرکه، خودروی خارجی به کشور 
وارد کند. شــاید قوی ترین شرط مجلس برای واردات 
خودرو نداشــتن تعهد ارزی بود. یعنی واردات خودرو 
نباید برای دولت هزینه ارزی داشــته باشــد. به عنوان 
مثال اگر قطعه سازی، قطعه صادر کند می تواند در قبال 
ارز خــودرو وارد کند. در این طرح واردات خودروهای 
کارکرده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید 
آنها نگذشته باشد، مجاز اعالم شده؛ سقف مجاز تعداد 
خودروهای وارداتی هم قرار است هر شش ماه یک بار 
توسط شورای رقابت بر اساس میزان عرضه و تقاضای 

سال گذشته تعیین  شود.

ایرادات شورای نگهبان به طرح چه بود؟
حاال هیات عالی نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های 
کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر 
است، طی نامه ای ماده ۴ این طرح را مغایر سیاست های 

تولید ملی، حمایت از کار، سرمایه ایرانی، سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و سیاســت های نظام اداری دانسته و 
حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که قبال ایرادی 
وجود نداشت، اشکال گرفته است. شورای نگهبان پس از 
بررسی ایراداتی را به این طرح وارد کرده است؛ ایراداتی 
شبیه آنچه که به مصوبه مجلس دهم وارد کرده بود. این 
شورا معتقد است که واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی 
دارد و از مجلس خواسته  که موضوع را مقداری دقیق تر 

و شفاف تر کند.

پرسش های مهم از طرح واردات مشروط خودرو
پرسش اینجاست که کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
چه کار خواهد کرد؟ آیا مجلس در سومین تالش خود 
می توانــد نظر شــورای نگهبان و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام را برای واردات خودروی خارجی جلب 
کند؟ شاید پرسش مهم تر از این قرار باشد که ایران به 
کدام کشورها قطعه یا لوازم صادر می کند و معادل ارزی 
و دالری آن چه قدر است؟ آیا میزان صادرات ما بگونه ای 
اســت که بتوانیم ما به تفاوت آن خودرو خارجی وارد 
کنیم تا به »تنظیم بازار خودروی خارجی« کمک کند؟

»اما و اگر«های واردات خودروی خارجی
سه عضو از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم 
شرط واردات خودرو از خارج را صرفا یک مورد تشویقی 
برای صادرات عنوان کردند. رضا تقی پور انوری، بهزاد 
رحیمی و سید علی موسوی اظهار کردند که کمیسیون 
صنایع صرفا یک مورد تشویقی را برای صادرکنندگان 
قطعات خودرو ایجاد کرده است تا ضمن استفاده نکردن 
از خزانــه ارزی دولــت برای واردات خودرو، باعث ارتقا 

بخش ساخت و صادرات قطعات کشور شوند.

 »کرسنت« زیر ذره بین

  چرا در پرونده کرسنت
 ورق به ضرر ایران برگشت؟

فارس: در پایان دولت دهم ایران با ارائه مســتندات خود 
در آســتانه اثبات وجود فســاد در این قرارداد و ابطال همه 
ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن 
زنگنــه بــه وزارت نفت در دولت یازدهم ورق به کلی علیه 

ایران برگشت. 
یکی دو روز گذشــته خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر 
جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، 
شرکت اماراتی »دانا گاز« )شرکت مادر کرسنت پترولیوم( 
اعالم کرده است دیوان داوری بین المللی، شرکت ملی نفت 
ایران را به علت اختالف بر سر تامین گاز با این شرکت به 
پرداخــت جریمــه 6۰7.5 میلیون دالری معادل ۱8 هزار 
میلیارد تومان محکوم کرده است.البته به نظر میرسد این 
محکومیت تنها مربوط به 8.5 سال از مدت زمان ۲5 ساله 
قرارداد کرسنت می باشد و براساس بیانیه شرکت اماراتی 
دانا گاز، آخرین جلســه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگتر، 
برای ۱6 سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس 
تعیین شده است و تصمیم گیری در مورد این جریمه در 
ســال ۲۰۲3 انجام می شود. پس از اعالم خبر محکومیت 
۱8 هزار میلیاردی شرکت ملی نفت ایران، فضای رسانه های 
رســمی و مجازی ایران پر از اخبار و تحلیل های درســت و 
نادرســت درباره پرونده مشهور »کرسنت« شد. بنابراین 
ارائــه روایتــی از ماجرای پر پیچ و خم این قرارداد می تواند 
غبار فراموشی از پرونده ای را پاک کند که در دوران ریاست 
بیژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت دوم اصالحات به کشور 
تحمیل شد و خسارات فراوانی را برای ایران در پی داشت.

 تضییع منافع ملی در قرارداد کرسنت 
حتی صدای حسن روحانی را نیز درآورد

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱5 میلیون 
متر مکعب از گاز ترش میدان ســلمان اســت، که در سال 
۱38۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم 
مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران 
منعقد گردید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از 
سال ۲۰۰5 با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده 
نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته 

و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.
اما پس از انتشار و بررسی مفاد قرارداد کرسنت، این توافقنامه 
از جنبه های مختلفی از جمله شیوه قیمت گذاری و شیوه 
عقد قرارداد و الحاقیه ها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان 
داخلی قرار گرفت. در این راســتا دســتگاه های نظارتی 
ســه قوه کشور یعنی ســازمان بازرسی کل کشور، دیوان 
محاســبات و وزارت اطالعات هر یک به صورت جداگانه 
گزارش های مفصلی درباره تضییع منافع ایران در قرارداد 
کرســنت منتشــر کردند. حجم ایرادات کارشناســی در 
جریــان انعقــاد قرارداد کرســنت و تضییع منافع ملی در 
حدی بود که در آذرماه ســال ۱38۱ حســن روحانی به 
عنوان دبیر شــورای عالی امنیت ملی با ارســال نامه ای به 
رییس جمهور وقت با اشــاره به انعقاد قرارداد کرســنت و 
ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض 
 کــرده و این اقــدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون

 عنوان می کند.

توجه به یک نکته کلیدی در پرونده کرسنت!
در ماجرای کرســنت و محکومیت ایــران در دادگاه های 
بین المللی با توجه به حساسیت باالی پرونده باید دو موضوع 
را بــه طــور کامل از یکدیگر تفکیک کرد: ۱- چه انتقادات 
کارشناسی به قرارداد کرسنت وارد است؟ ۲- ایران به چه 
دالیلی اجرای قرارداد کرسنت را در حالت تعلیق قرار داد؟

تفاوت پاســخ به دو پرســش باال از این جهت مهم اســت 
کــه به طــور مثال »شــیوه قیمت گــذاری« در قرارداد 
کرســنت از جنبه کارشناســی مورد انتقاد جدی است اما 
ایــن موضــوع از جمله دالیل دولــت نهم و دهم در دیوان 
داوری بین المللی برای تعلیق در اجرای این قرارداد نبوده 
اســت. بنابرایــن طــرح این ادعا که دولــت نهم و دهم به 
دلیل اعتراض شــیوه قیمت گذاری غیرمنصفانه گاز ایران 
 در قرارداد کرســنت حاضر به اجرای قرارداد نشــد، ادعای 

نادرستی است.

یادداشت

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

گهی تجدید مناقصه عمومی  آ

حسین لطفی طلب - دهیار همدانک

دهیــاری همدانــک در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1400 و مجــوز شــورای اســامی همدانــک از محــل اعتبــارات دهیــاری، اجــرای 
پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد. لــذا بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دارای رتبــه بنــدی دعــوت بــه عمــل 
مــی آیــد جهــت شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه واحــد مالــی دهیــاری همدانــک مراجعــه نماینــد. ضمنــا مهلــت ارســال پیشــنهادات 
حداکثــر تــا 10 روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بعهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. در ضمــن 

بــرای ایــن پیمــان تعدیــل ، تعلــق نمیگیــرد و دهیــاری بــه پیشــنهادات و قیمــت هــای غیرواقعــی و بــدون مســتند ترتیــب اثــر نخواهــد داد.
موضــوع مناقصــه : همســطح ســازی و جــدول گــذاری معابــر همدانــک، ردیــف بودجــه 33010 ، مبلــغ اعتبــار )ریــال( : 30/000/0000/000 

ــال( : 3/000/0000/000 ــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه ) ری مبل
چاپ نوبت اول : 1۴۰۰/۷/۸     چاپ نوبت دوم: 1۴۰۰/۷/1۷

 نوبت اول
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فرمانده نیروی دریایی ارتش:

 امنیت شاهراه اقتصادی ایران
در عمق دریاها برقرار است

 فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی گفت: 
امروزه همرزمانم امنیت شــاهراه اقتصادی ایران در 
عمق دریاها را برقرار کرده و در این راه جان می دهیم.

 امیر دریادار شهرام ایرانی روز چهارشنبه در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در کردستان با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای انقالب اسالمی و تبریک هفته دفاع 
مقدس اظهار داشت: همرزمانم در فرامرزها در مبارزه 
با استکبار جهانی مظلومانه به شهادت رسیده اند اما 

راهشان همواره با اقتدار ادامه دارد.
وی اقتدار و عظمت کنونی کشــور را مرهون خون 
پاک شــهدا و درایت، فرماندهی، رهبری و سیاست 
بی نظیر رهبر معظم انقالب دانســت و گفت: پرچم 
مقدس جمهوری اسالمی با افتخار در گوشه گوشه 

دنیا می درخشد و پرمعنا به اهتزار درآمده است.
امیر ایرانی با بیان اینکه امروزه نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران همان رسالت دوران دفاع 
مقدس را انجام داده و شاه راه های اقتصادی و امنیت 
عمق دریا کشور را حفظ کرده است، افزود: در زمان 
جنگ محدوده عملیاتی در تنگه هرمز بود و ضمن 
تحت پوشش قرار دادن مسیر، ۱۰هزار فروند شناور 
را اسکورت کرده که تنها ۲5۰ فروند آن مورد اصابت 
قرار گرفت و از این تعداد نیز زیر 6۰ فروند آسیب دید 
و تمامی شناورها به سالمتی به خلیج فارس رسید و 

توانستیم جنگ را اداره کنیم.
وی با بیان اینکه بعد از جنگ به ســمت بهســازی 

تجهیــزات رفتــه و بــه عنوان نیــروی تخصصی و 
تجهیزات محــور در دریا اقتــدار پیدا کردیم، اظهار 
داشت: خوشبختانه از سال 5۹ آموزش ها در نیروی 
دریایی بومی و در داخل کشور انجام خواهد شد در 
حالی که در گذشته این گونه نبود و بایستی در خارج 

از کشور آموزش ها دیده می شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در دهه 7۰ فرمانی از سوی رهبر معظم انقالب مبنی 
بر ساخت ناوشکن صادر شد، ادامه داد: در همین راستا 
نخستین ناوشکن جماران توسط رهبر معظم انقالب 

استحقاق عملیاتی پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تمام تجهیزات زیردریایی توســط 
خود جوانان بومی کشور ساخته می شود، گفت: در 
آخرین مأموریت مســیر ۴5هــزار کیلومتری را در 
۱3۰ روز با اقتدار انجام داده و در قالب یک ناوشکن 
پرچم جمهوری اســالمی را نمایش خواهیم داد که 
این گوشه ای از افتخارات جمهوری اسالمی است. 

امیر ایرانی با یادآوری اینکه نیروی دریایی مأموریتش 
را با شعار »راه ما راه حسین)ع( است« مقتدرانه انجام 
داده و این مهم در بدنه نیروی دریایی نهادینه شده 
اســت، افزود: ســربازان وطن در عرصه دریا بیدار و 
هوشــیار هســتند و از سال 86 اسکورت شناورها را 
مســتقل و بدون نیاز به کشــورهای دیگر انجام داده 
و دریانوردها با امنیت و آرامش کامل وظایفشــان را 

انجام می دهند.

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد؛

انعقاد قراردادهای دوجانبه هسته ای 
ایران با روسیه

محمد اسالمی تفاهم های جدید را میان ایران و 
روسیه در حوزه هسته ای، تشریح کرد.

محمد اســالمی رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
جمهوری اســالمی ایران با اشاره به قراردادهای 
دوجانبه با روســیه در حوزه هســته ای گفت: به 
تفاهم رســیدیم که در مذاکرات جدید، ســاز و 
کارهای متفاوتی را با هدف سرعت گرفتن کارها 

پایه گذاری کنیم.
اسالمی که در مسکو به سر می برد، در گفت وگویی 
مطبوعاتی با اشــاره به مذاکرات خود با »آلکسی 
لیخاچــف«، رئیس شــرکت دولتــی روس اتم 
گفت: در این نشســت تفاهمات اولیه برقرار شد 
به نحوی که با یک تصویر روش ما بتوانیم پروژه ها 
و برنامه هایمان را در حوزه هســته ای سریع تر به 

انجام برسانیم.
وی این پروژه ها را در بخش سالمت، توسعه کاربرد 
پرتوها و هم در نیروگاه ها به ویژه اداره و بهره برداری 
از نیروگاه شماره یک بوشهر و توسعه پروژه فازهای 
دوم و ســوم عنوان و افزود: با طرف روس درباره 
ایــن موضوعات و همچنین تعهدات ما گفت وگو 

و توافق کردیم.
اسالمی تصریح کرد: همچنین توافق شد در بخش 
تعهدات ما در پرداخت مالی به صورت زمان بندی 
عمل شود تا پروژه با تأخیر مواجه نشود و به نوعی 
از ادامــه تأخیــر ۲۲ ماهه که تا االن اتفاق افتاده 

جلوگیری شود و عالوه بر این با افزایش راندمان 
تأخیر ایجادشده در پروژه را هم جبران کنیم.

همچنین محمد اســالمی معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران و آلکســی 
لیخاچف، رئیس شرکت دولتی روس اتم عصر روز 
سه شنبه در مورد توسعه همکاری های هسته ای 

صلح آمیز گفت وگو و رایزنی کردند.
مقام هــای ایرانــی و روس در این دیدار در مورد 
موضوعــات موردعالقه دو طرف در عرصه انرژی 

هسته ای رایزنی کردند.
در این نشست دو طرف با تأکید بر اینکه ایران و 
روسیه روابط راهبردی و درباره مسائل گوناگون 
همــکاری دارنــد اعالم کردند کــه تالش دارند 
همکاری های دو کشــور درباره انرژی صلح آمیز 

هسته ای را نیز با سرعت باالتری دنبال کنند.
محمد اســالمی و آلکســی لیخاچــف، آخرین 
تحــوالت و همکاری های ســازمان انرژی اتمی 
ایران و شرکت دولتی روس اتم را مورد گفت وگو 

و تبادل نظر قرار دادند.
اسالمی با اشاره روابط عمیق و راهبردی تهران و 
مسکو در عرصه های گوناگون دوجانبه و بین المللی 
گفت: همکاری دو کشــور در زمینه فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ازجمله در زمینه احداث و 
توســعه نیروگاه های اتمی به خوبی پیش می رود 
و این همکاری ها باید هرچه بیشتر گسترش یابد.

اخبار كوتاه

الهام علی اف و همسرش 
در راهپیمایی جنگ قره 

باغ
رئیس جمهور آذربایجان 

و همسرش در مراسم 
راهپیمایی كه به مناسبت 
اولین سالگرد جنگ قره 

باغ در باكو برگزار شد 
شركت كردند.

مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی 
دفاع مقدس با حضور امیر سرتیپ 
كیومرث حیدری فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در سازمان حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس 
نزاجا برگزار شد.

گزارش تصویری

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

راه عالج مشکالت کشور رونق تولید است
رییــس جمهوری حمایت از موسســات و 
مراکز داخلی فعال در ســاخت واکســن را 
اولویت دولت عنوان کرد و گفت: همزمان با 
گسترش واکسیناسیون باید با یک حرکت 
منطقی، تدریجی و حســاب شده فعالیت 
مراکز آموزشــی و کســب و کارها به حالت 
عادی بازگشته و در مدار رونق قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی 
امروز چهارشــنبه در جلســه هیات دولت 
بــا قدردانــی از تالش هــای انجام شــده 
برای تامین واکســن و رشــد قابل توجه 
واکسیناسیون گفت: اولویت امروز، حمایت 
از موسسات و مراکز داخلی فعال در ساخت 
واکســن است، چرا که به هرحال استفاده 
از واکســن خارجی محدودیت هایی دارد و 

نمی تواند دائمی باشد.
وی با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت مدارس 
از ابتدای ســال تحصیلی خاطرنشان کرد: 
اگر چه سال تحصیلی به شکل غیرحضوری 
آغاز شــده اســت، به تدریج با گســترش 
واکسیناســیون و تامین نظــر خانواده ها، 
شــرایط برقراری حضــوری کالس ها در 

مدارس و دانشگاه ها فراهم  خواهد شد.
رییســی با بیــان اینکــه اصلی ترین 

ماموریــت دولت رونق و افزایش تولید 
و جهش در ایجاد اشــتغال است، گفت: 
همزمان با گســترش واکسیناســیون 
ضــرورت دارد بــا یک حرکت منطقی، 
تدریجی و حســاب شده فعالیت مراکز 
آموزشی و کسب و کارها به حالت عادی 

بازگشته و در مدار رونق قرار گیرد.
رییس جمهــوری با بیان اینکه راه عالج 
مشــکالت کشور رونق تولید است گفت: 
باید نقدینگی ها در کشور به سمت تولید 
و اشــتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید 
و اشــتغالزایی، مســاله محــوری دولت 

ســیزدهم اســت. وی با اشاره به اینکه در 
مالقات هــا و دیدارهــای اخیر وزیر امور 
خارجــه، آمادگــی و تمایل قابل توجهی 
در همســایگان و دیگــر کشــورها برای 
همــکاری با جمهوری اســالمی ایران به 
چشــم می خورد، گفــت: صدور خدمات 

فنی و مهندسی، با توجه به توانمندی های 
متخصصــان ایرانــی، می توانــد یکی از 
بهترین زمینه های گســترش همکاری  

منطقه ای و بین المللی باشد.
رییســی در ادامه موضوع زنان و خانواده را 
از مسائل اصلی و محوری مورد توجه دولت 
ســیزدهم عنوان کرد و گفت: معاونت امور 
زنــان و خانواده باید برنامه ای جامع درباره 
راهکارهــای موثر در کنترل آســیب های 
اجتماعــی حوزه زنــان و خانواده تدارک 
ببیند و برای بررســی و تصویب به هیات 

دولت ارائه کند.
رییس جمهوری گفت: از نظر دولت هرچه 
موقعیــت زن و خانــواده در جامعــه ارتقا 
یابد، شــاهد کاهش آسیب های اجتماعی 
خواهیــم بود و لــذا دولت از هیچ حمایتی 

در این زمینه دریغ نخواهد کرد.
وی بــا تبریــک روز آتش نشــانی به همه 
آتش نشــانان خــدوم کشــور، گفــت: 
فداکاری هــای آتش نشــانان عزیــز، چه 
آنهایــی کــه در راه خدمــت بــه مردم به 
شهادت رسیدند یا به جانبازی نائل  شدند، 
و چه دیگر آتش نشــانان تالشگر، برای ما 
مسئولیت ایجاد می کند و دولت از این قشر 

فداکار حمایت می کند.

خبر ویژه

 با پایان یافتن دوره ریاست »علی عسکری« بر ریاست سازمان صدا و سیما مقام معظم رهبری »پیمان جبلی« را به عنوان 
ریاست جدید سازمان صدا و سیما منصوب کردند. با پایان یافتن دوره مسئولیت »علی عسکری« در سازمان صداوسیما، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از تالش های خستگی ناپذیر ایشان، در حکمی »پیمان جبلی« را به ریاست آن سازمان 
منصوب، و بر مواردی همچون »ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی«، »هدایت فرهنگی«، »تقویت روحیه و احساس 
هویت ملی و انقالبی«، »پراکندن امیدو نشاط« و »ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی« به عنوان اولویت های کاری 

رسانه ملی در دوره جدید تأکید کردند. متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، جناب آقای دکتر پیمان جبلّی دام توفیقه

با پایان یافتن دوره ی مسئولیت پر تالش جناب آقای دکتر علی عسکری که کوشش خستگی ناپذیر و دلسوزانه ی آن 
مدیر مؤمن و با اخالص را به همراه داشت، جنابعالی را که از صالحیت دینی و انقالبی، و تخصص و تجربه ی طوالنی 

در مدیریت های سازمان صداوسیما، و آگاهی از ماهیت و عملکرد و وظائف رسانه ی ملی برخوردارید، برای یک دوره ی 
پنج ساله به ریاست آن سازمان منصوب می کنم. رسانه ی ملی، دانشگاهی برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی، 
و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه ی تحریف و تفتین، و آسایشــگاهی برای بهره مندی چشــم و دل همگان از 

جلوه های زیبائی و هنر، و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است.
هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقالبی، ترویِج سبک زندگی اسالمی- ایرانی، و افزایش همبستگی 
ملی، در شمار اولویت هائی است که باید با ارتقاء سرمایه ی انسانی و رشد کیفی برنامه ها و بهره گیری از ابتکار و با تالش 
شبانه روزی به آن دست یابید ان شاءاهلل. وظیفه  خود میدانم که از تالش خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر عسکری در 
مدت مسئولیتشان که حقاً در خور تقدیر است، صمیمانه تشکر کنم و جنابعالی را به بهره مندی از طرح های بلندمدت و 
ناتمام دوره ی ایشان توصیه نمایم. توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت می کنم. سّیدعلی خامنه ای7 مهر ۱۴۰۰«

با حکم رهبر انقالب؛ »پیمان جبلی« رئیس سازمان صداوسیما شد

ح شفافیت   مرور بندهای برجسته طر
آرای نمایندگان؛

خانه ملت،کامال شیشه ای
با اعالم رئیس مجلس طرح شــفافیت آرا یکبار دیگر 
در نوبت رسیدگی در صحن و در جلسات علنی قرار 
گرفت و نشان داد مجلس انقالبی برای تصمیم گیری 
در فضای شفاف و شیشه ای و احترام به مطالبه عمومی 

و افزایش سطح قانون گذاری دغدغه جدی دارد.
»مســئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که 
با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی 
را از مردم پنهان نکنند.«این فرازی از ســخنان رهبر 
معظم انقالب اسالمی در درس خارج فقه در ۲3/7/۹7 
است که  نشان دهنده تاکید ایشان بر شفافیت است 
و حاال مجلس یازهم گام بلندی در مســیر شــفافیت 

برداشته است.
به گزارش خبرگزاری خانه  ملت، قانون گذاری در مقابل 
دیــدگان ملت،بــه نفع  ملت و در خانه ملت ضوابط و 
شرایطی دارد که با طرح  شفافیت آرا و شیشه ای شدن 
فضــای تصمیم گیری به کلی تغییر می کند و فصل 
جدیدی در این زمینه توسط مجلس انقالبی رقم می 
خورد که می تواند و باید به الگویی برای همه دستگاه 
ها و ســازمان هایی تبدیل شــود که مردم را در پیش 

روی خود دارند.
نمایندگان   ۲8 بهمن ماه سال ۹۹ بر اساس ماده ۱3۰ 
آیین نامه داخلی بررسی شفافیت آرای نمایندگان را 
مجدد در دســتور قرار دادند و در نهایت کمیســیون 
آیین  نامه داخلی مجلس آن را   بررســی   و جزئیات 
طرح شــفافیت آرا را نیز تصویب کرد و این طرح   در 
آســتانه ورود به صحن مجلس و تصویب آن توســط 

نمایندگان قرار دارد.
این در حالی اســت که مجالس مختلف تالش های 
زیادی برای به ثمر نشاندن شفافیت کردند اما هرگز 

توفیقی به دست نیاوردند.
اولین بار در ســال ۱3۹6 طرح شــفافیت آرا توســط 
فتحــی بــه مجلس راه پیدا کرد، اما مجلس این طرح 
را اعالم وصول نکرد. در مردادماه ۱3۹7 اندیشــکده 
شفافیت برای ایران، طرح شفافیت آرا را تدوین کرد 
ولی انتظار چندانی نداشــت که این طرح به مرحله 
تصویب برسد. در مرداد ۱3۹7 با اینکه طرح، فوریت 
داشت و نمایندگان بسیاری به صورت شفاهی اعالم 
حمایت کرده بودند )حدود ۱5۰ نفر( ولی در هنگام 
رأی گیــری تنها حــدود 5۹ نفر رأی به آن دادند و به 
این ترتیب این طرح مهم در مجالس گذشته به نتیجه 

نرسید.
  این طرح شامل شفافیت در فرایند های قانون گذاری 
می شود از جمله انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون  
هــای تخصصی، حاضران و غایبان جلســات، آرای 
نماینــدگان بــه طــرح ها و لوایح و ... کــه در ادامه به 
بررســی مهم ترین شــفافیت  هایی  که این طرح در 
فرایند قانون گذاری و انتشــار آرای نمایندگان انجام 

می دهد، می پردازیم؛
- الزامی شدن انتشار عمومی مشروح مذاکرات ظرف 

حداکثر یک ماه 
  - الزامی شدن انتشار عمومی برنامه هفتگی مجلس 

3 روز قبل از برگزاری جلساتی
  -  امکان حضور سایر نمایندگان در جلسات هیئت 

رئیسه
  -  الزامی شدن انتشار مشروح مذاکرات هیئت رئیسه 

برای نمایندگان
   - امکان انتشار آرای هیئت رئیسه به تفکیک موافق، 

مخالف و ممتنع برای نمایندگان
   - الزام به برگزاری علنی جلســات کمیســیون های 

تخصصی مجلس
   - الزام به انتشار عمومی دستور کار کمیسیون ها تا 

3 روز قبل از تشکیل جلسه
   - الزام به انتشار عمومی مشروح مذاکرات جلسات 

کمیسیون های تخصصی
   - ایجاد بستر قانونی پخش زنده مذاکرات جلسات 

کمیسیون های تخصصی از صداوسیما
    - الزام به انتشــار عمومی حاضران و غایبان و آرای 
مخالــف، موافــق، ممتنع و بدون رای در جلســات 

کمیسیون
   -  الزام به برگزاری علنی جلسات بررسی طرح ها و 
لوایحی که وفق اصل 85 قانون اساسی برگزار می شوند
   - الزامی شدن انتشار گزارش سفر، هزینه ها و نتایج 

ماموریت کاری نمایندگان
   - الزامی شدن انتشار عمومی اسامی غایبان و حاضران
- الزامی شدن انتشار آرای نمایندگان در صحن علنی 

به تفکیک مخالف، موافق، ممتنع و رای نداده.
این طرح پیش از این یکبار در  ۱5 بهمن در جلســه 
علنی به رای گذاشته شد که کلیات آن ۱53 رای آورد 
وبا  65 درصد آرای موافق،تنها سه رای برای تصویب 
کم آورد در حالی که در مجلس دهم تنها 5۹ رای به 
دست آورده بود. در همان زمان رئیس مجلس شورای 
اسالمی در فضای مجازی نوشت: » به طرح شفافیت، 
رای موافق دادم ولی متاسفانه این طرح که به دو سوم 
آراء نیاز داشت با ۱53 رای )65.۲ درصد( موافق و فقط 
با 3 رأی کمتر تصویب نشد. امیدوارم با ایجاد اصالحات 
مدنظر نمایندگان و افزوده شــدن به دامنۀ شفافیت، 
طرح مجدداً به صحن بیاید و در همین مجلس، قفل 

تصویب شفافیت آراء شکسته شود.« 
با این حال پیگیری رئیس و تعداد زیادی از نمایندگان 
مجلس دربرگزاری جلســات متعدد و نیز استفاده از 
ظرفیت های قانون آئین نامه داخلی مجلس در نهایت 
این طرح را مجددا به صحن علنی بازگرداند تا بار دیگر 
کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس بررسی آن را در 
دستور کار خود قرار دهد. بررسی هایی که در روزهای 
اخیر در کمیسیون به نقطه پایانی خود رسیده و اکنون 
آماده طرح در صحن علنی مجلس و تصویب آن است 
تــا در یــک اقدام تاریخی کــه می توان از آن حتی به 
انقالبی در شفافیت در کشور یاد کرد، بخش های مهم 
و موثری از فرایند قانونگذاری در ایران کامال شفاف و 

برای همگان عیان شود. 

ح کرد: نایب رئیس کمیسیون اصل نود مطر

 اهمال برخی از مدیران
 در اربعین

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
گفــت: نباید از اهمال کاری مدیرانی که موجب زحمت 
و هزینه های غیر قابل دفاع برای زائران اربعین حسینی 

شدند، به راحتی عبور کرد.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در مطلبی در صفحه توئیتر 
خود نوشت: ضمن تشکر از مسئولینی که خالصانه خدمت 
می کنند، نباید از اهمال کاری مدیرانی که موجب زحمت 
و هزینه های غیر قابل دفاع برای زائران  اربعین حسینی 

شدند، به راحتی عبور کرد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
در ادامه این مطلب آورده است: دولت می بایست آنها را 
نســبت به عملکرد ضعیفشان در برابر مردم بازخواست 

کند و به اطالع مردم هم برساند.
پژمانفر تاکید کرد: متاسفانه در افکار عمومی، نظام و دولت 
متهم به مانع تراشی در حضور میلیونی در اربعین شده 
است. باید نهضت »تبیین« واقعیت ها و پاسخگویی در 
این زمینه شکل بگیرد. این اقدام، کمک بزرگی به دولت 
محترم در شناسایی مدیران ضعیف خواهد بود. این جنس 
از مدیران ناالیق مانع اهداف کالن دولت انقالبی هستند.

مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری 
منصوب شد

معــاون حقوقی رییس جمهور در حکمی مهدی پیری 
را به سمت »مشاور معاونت حقوقی در امور بین الملل« 

منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است:

ُه ِفی ُعُنِقَک َأَماَنٌة   »َو ِإّنَ َعَمَلَک َلْیَس َلَک ِبُطْعَمٍة َو َلِکّنَ
)امام علی علیه السالم(

قای دکترمهدی پیری جناب آ
نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم 
به ســمت » مشاور معاونت حقوقی در امور بین الملل« 

منصوب می شوید.
امید است با توکل بر خداوند منان و بهره مندی از عنایات 
حضرت ولی عصر  )عجل اهلل تعالی فرجه( در اجرای اوامر 
و سیاست های مقام معظم رهبری و خط مشی ریاست 
محترم جمهوری و انجام وظایف محول شده و پایبندی 

به میثاق نامه معاونت حقوقی موفق باشید.
 محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور«

دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی:

 تا دهم مهر تعدادی از موکب ها 
 در مسیر نجف و کربال 

و پایانه های مرزی دایر هستند
کوثری فر گفت: به زائرانی که می خواهند از طریق مرز 
زمینی وارد کشــور شوند، توصیه می کنیم که از طریق 

دو مرز مهران و شلمچه وارد کشور شوند.
به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان،  امید کوثری فر دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین 
حسینی صبح روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو اربعین 
با بیان اینکه اعزام زائران اربعین حســینی با تمام فراز و 
فرودهایی که وجود داشــت تا روز قبل از اربعین انجام 
شد و در این فرآیند توانستیم امکان سفر تعدادی از اتباع 
خارجی مقیم کشور که شرایط سفر به عراق را داشتند، را 
نیز فراهم کنیم تصریح کرد: در ارتباط با موضوع بازگشت 
رائران به کشور هماهنگی های الزم برای بین دستگاه های 
متولی انجام شــده اســت، در ارتباط با موضوع سالمت 
زائــران پیــش بینی های الزم انجام شــده که از آنها در 
هنگام ورود به کشور تست سریع کرونا گرفته شود،این 
اقدام توسط اکیپ های وزارت بهداشت و سازمان هالل 

احمر انجام می شود.
وی در این زمینه ادامه داد: تصمیم گرفته شــد که در 
صورت لزوم با همکاری سازمان بسیج و دیگر مجموعه 
های بهداشت و درمان در کشور ، اکیپ ها برای اخذ تست 

فوری کرونا از زائران افزایش پیدا کند.
کوثری فر با بیان این که اگر فردی تست کرونایش مثبت 
باشد و دارای عالئم حاد باشد به بیمارستان منتقل می 
شــود ، خاطر نشان کرد:ولی اگر فردی تست کرونایش 
مثبت باشــد ولی مشــکل خاصی نداشته باشد در ابتدا 
قرنطینه می شود و معالجات اولیه بر روی وی صورت می 
گیرد ،سپس تالش می شود توسط خودروهای شخصی 

به محل سکونتش منتقل شود .
این مقام مســئول در ســتاد مرکزی اربعین حسینی با 
بیان اینکه از ســوی ســازمان راهداری کشور تمهیدات 
خوبــی بــرای جابجایی و انتقال زائــران در نظر گرفته 
شــده اســت، افزود :به زائران اربعین حســینی توصیه 
مــی کنیــم که اگر می خواهند از طریق مرز زمینی وارد 
کشــور شــوند از طریق دو پایانه مرز شــلمچه و مهران 
ایــن کار را انجــام دهند چرا که در این دو مرز تمهیدات 
 و تســهیالت الزم جهــت ارائه بــه زائران در نظر گرفته 

شده است.
وی با بیان اینکه از روز گذشته موج بازگشت زائران اربعین 
حسینی به کشور آغاز شده است، افزود: این پیش بینی 
را انجام داده ایم که حداکثر تا روز دهم مهرماه تعدادی 
از موکب های ایرانی در مسیر نجف و کربال و پایانه های 
مرزی ارائه خدمات به زائران را داشــته باشــند و ولی در 
مجموع به زائران توصیه می کنیم بر اساس زمان بندی 
که مشــخص می کنند هر چه زودتر به کشور بازگردند 
تا در هنگام بازگشت بتوانند از تمهیدات در نظر گرفته 

شده استفاده کنند.

خانه ملت
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3اقتصاد

براساس طرح واردات خودرو افراد حقیقی 
و حقوقــی بــه روش های غیر قانونی و غیر 
رســمی )خارج از سیســتم و نظارت بانک 
مرکزی( با پرداخت ریال در داخل کشــور 
می توانند خودرو وارد کنند که همین امر 
یک چالش جدی برای اقتصاد ارزی کشور 

به وجود خواهد آورد.
۲۴ شــهریورماه امســال طرح ساماندهی 
بــازار خــودرو که از مجلــس دهم کلید 
خورده بــود در نهایت با اعمال اصالحاتی 
در مجلــس یازدهم به تصویب نمایندگان 

مجلس رسید. 
در ماده ۴ این طرح که دارای ۴ تبصره است 
" هر شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند 
بــه ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو 
یا ســایر کاالها و خدمــات مرتبط با انواع 
صنایــع نیرومحرکــه و یا از طریق واردات 
بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی 
تمام برقــی یــا دونیرویــی )هیبریدی( و 
یــا واردات خــودروی بنزینی یا گازســوز 
بــا برچســب انرژی ب و باالتــر و یا دارای 
شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر برحسب 
گواهی های استاندارد معتبر معادل ارزش 

صادراتی خود اقدام نماید".
عالوه بر این  در تبصره یک این ماده آمده 
اســت نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای 
دولت ایجاد شــود همچنین ســقف تعداد 
خودروهــای مجاز وارداتی، هر شــش ماه 
یک بار توســط شــورای رقابت و براساس 
میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر 
خودروی ســواری طی یک ســال گذشته 

تعیین می شود.
با گذشت یک هفته از ارسال این طرح بنابر 
گزارش شــورای نگهبان، موادی از مصوبه 
مجلس درباره آزادســازی واردات خودرو 

مغایر با قانون شناخته شد. 
طبق اعالم هادی طحان نظیف سخنگوی 
شــورای نگهبان"  ارزیابی اعضای شورای 
نگهبان نســبت به این مصوبه در یکی دو 
مورد ابهاماتی داشــت. در یک قسمت این 

مصوبــه دربــاره واردات و نحوه انتقال ارز 
است که از مجلس خواستیم که این موضوع 

دقیق تر و شفاف تر بیان شود".
در حال حاضر طرح مجلس برای دومین بار 
با مخالفت شــورای نگهبان در تصویب آن 
روبه رو شده و باید همچنان مورد اصالحات 
الزم قرار گیرد . عالوه بر این دیدگاه فعاالن 
بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح 
خوشــبینانه نیســت و تأثیرگذاری آن را 
مثبــت نمــی دانند در ادامــه این مطلب 
بخشــی از ایرادات طــرح واردات خودرو 

مجلس  عنوان شده است.
مشکالت، معضالت و بحران های 
 ناشی از آزاد سازی واردات خودرو 

 به صورت بدون انتقال ارز :
افزایش قیمت ارز در بازار

افــراد حقیقی و حقوقی به روش های غیر 
قانونی و غیر رســمی )خارج از سیســتم و 
نظــارت بانک مرکزی( با پرداخت ریال در 
داخــل کشــور، ارز مورد نظــر را در خارج 
خریــداری و در قالب واردات بدون انتقال 
ارز، خودرو را وارد می کنند. لذا با افزایش 
تقاضای ارز در بازار غیر رســمی به شــدت 

قیمت آن افزایش خواهد یافت.
 تقویت و افزایش صادرات به صورت قاچاق
خلق غیر رسمی و غیر قانونی ارز در خارج 
از کشور و مصرف آن ارز به صورت واردات 
بــدون انتقال ارز و تحقق ســازمان یافته 
پولشویی و تطهیر پول های کثیف از دیگر 

معضالت این طرح است.
در روش رســمی یک شــرکت با مدارک 
قانونــی کاال را صادر و در قبال صادرات به 
بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی متعهد 
به رفع تعهد ارزی و اســترداد ارز حاصل از 
صادرات جهت رفع نیاز های ارزی کشــور 
برای واردات می باشد. درحالی که صادرات 
غیرقانونی برعکس این موضوع می باشد.
رویای خیالی ورود سرمایه گذاران خارجی
هیچگاه سرمایه گذار خارجی )ایرانی و غیر 
ایرانی( دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال 
نخواهــد نمود چرا که امکان تبدیل مجدد 
آن به ارز و خروج از کشور به صورت قانونی 

امکانپذیر نخواهد بود.
 ایرانی های دارای ارز در خارج از کشور

این دســته از افراد یا به صورت قانونی و یا 
صادرات، دارای ارز می باشند که به صورت 

قانونی امکان فروش نزدیک به قیمت آزاد 
)ســنا( دارند و متعهد به اســترداد آن می 

باشند.
البته در برخی از موارد این دسته از افراد یا 
به صورت غیر قانونی )قاچاق یا پولشویی( 
دارای ارز شده اند که دقیقا با واردات بدون 
انتقال ارز و ایجاد بازار سفته بازی و داللی 
ارز مربوطه را با پولشویی قانونی وارد کشور 

می نمایند.
بازار ارزهای دیجیتال

ایجــاد شــبکه موازی با بانــک مرکزی به 
صــورت کامال غیر قانونی با پرداخت ریال 
به روش های نامتعارف و خرید ارز دیجیتال 
و واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز 

نیز از دیگر مضرات طرح است.
واردات خودرو در مقابل صادرات 

خودرو و قطعات خودرو
تاکنون در طول ده ســاله گذشته صادرات 
خودرو صرفا به دو الی ســه کشــور دارای 
روابط حسنه سیاسی آنهم به تعداد بسیار 
محدود با سوبســید های قابل توجه انجام 
شــده اســت که به نوعی نشان از شعاری 
بــودن صادرات خودرو دارد.  این در حالی 

است که کشور چین با 3۰ میلیون دستگاه 
تولید، صادرات کمتر از یک میلیون دستگاه 

در سال دارد.
بخش عمده ای از تولید خودرو کشــور در 
کلیه ســطوح چه سازندگان قطعات و چه 
تولیدکنندگان خودرو وابسته به مواد اولیه 
خارجی است.البته این موضوع  به استثنای 
دو ســه مدل خودرو اســت که از سال 75 
کماکان عرضه میشــوند و هیچ جایگاهی 
در عرصــه بیــن المللی بــا وجود غولهای 

خودرویی جهانی ندارند.
همچنین شرکت های فعال و دارای دفاتر 
قانونــی به دلیــل عدم امکان ثبت خرید و 
تامیــن ارز و کلیــه فرایند های اجرایی در 
دفاتر خود امکان فعالیت در زمینه واردات 

خودرو به صورت بدون انتقال ارز ندارند.
آزاد سازی واردات خودرو در شرایط فعلی
نکتــه مهــم اینجاســت اجــرای طرح 
پیشــنهادی مجلس برای واردات خودرو 
ضمــن تضعیــف اقتصاد ملــی باعث فرار 
مالیاتــی وارد کنندگان حقیقی و حقوقی 
کــه گردش های مالی بدون کنترلی دارند 
خواهــد شــد.همچنین این طــرح عامل 
تضعیف تولیدکننــدگان داخلی خصوصا 
تولیدکنندگان خصوصی که از سال ۹6 با 
ممنوع شدن واردات خودرو زیرساختهای 
تولید را در حد معقول ایجاد نموده اند می 
شــود.به فرض محــال در صورت صادرات 
خــودرو و قطعات خودرو خودروســازان 
و قطعه ســازان به ســمت واردات هدایت 
می شــوند و انگیزه ای در آنها برای توسعه 
فعالیــت هــای تولیدی باقــی نمی ماند. 
همچنین تقویت بازار داللی و واسطه گری 
و سوداگری با ایجاد بازار غیر رسمی و غیر 
قانونی خرید و فروش ارز و ایجاد امضاهای 
طالیی در کلیه فرایند های اجرایی مرتبط 
با ســازمان های ذیربــط واردات از مرحله 
ســفارش گذاری تا پالک را باید از جمله 
مشکالت اجرای طرح پیشنهادات مجلس 

برای واردات خودرو عنوان کرد.

پیامدهای منفی طرح واردات خودرو

  خطر بروز اختالل در اقتصاد ارزی کشور

وام طرح ملی مسکن 1۵۰ میلیون تومان شد
درحالی وزیر سابق راه و شهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به 
۲5۰ میلیون تومان خبر داده بود که عضو هیئت مدیره بانک مسکن 
از ابالغ پرداخت وام ۱5۰ میلیونی به شعب خبر داد. محمد اسالمی 
وزیر سابق راه و شهرسازی نیمه تیرماه امسال با اشاره به افزایش وام 
طرح ملی مســکن به ۲5۰ میلیون تومان، گفته بود: زمانیکه وام این 
طــرح ۱۰۰ میلیــون تومان بود، حــدود ۱۰ درصد قیمت واحدها را 
پوشش می داد. با افزایش وام به ۲5۰ میلیون تومان، حدود 6۰ درصد 
هزینه ساخت واحدها با تسهیالت تامین می شود.وی با اعالم این که 
بازپرداخت تسهیالت طرح ملی مسکن ۲۰ ساله است، اضافه کرد: از 
53۰ هزار واحد طرح مذکور تاکنون ۴۰ هزار واحد افتتاح شــده و تا 
پایان سال ۱۴۰۰ در صورت تکمیل آورده متقاضیان ۱5۰ هزار واحد 
دیگر تکمیل خواهد شــد.این در حالی اســت که 7 مهر ۱۴۰۰ عضو 
هیئت مدیره بانک مسکن از افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن 
طــرح ملی مســکن به ۱5۰ میلیون تومــان خبر داد. به عبارت دیگر 
سازندگان از این پس وام ۱5۰ میلیون تومانی برای ساخت پروژه های 

مسکن ملی را دریافت خواهند کرد.

محمدحسن علمداری یادآور شد: سقف تسهیالت ساخت مسکن طرح 
ملی مسکن به دنبال تصویب نامه هیات وزیران و ابالغ بانک مرکزی، 
از ۱۰۰ میلیــون تومــان به ۱5۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.این 
افزایش سقف تسهیالت در جلسه اخیر هیات مدیره بانک مسکن به 
تصویب رســید و اکنون به شــعب بانک مسکن در سراسر کشور ابالغ 
شده است.وی تصریح کرد: بانک مسکن مطابق سهمیه تعیین شده 
از سوی بانک مرکزی برای بانک های عامل، ماموریت دارد به میزان 
مشخص )بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی( تسهیالت ساخت مسکن 
طرح اقدام ملی را پرداخت کند. بر این اســاس اعتبارات الزم تدارک 
دیده شده و طی این مدت، متناسب با معرفی پروژه های ساختمانی 
از ســوی دستگاه های مسئول اجرای طرح ملی مسکن، قراردادهای 
پرداخت تســهیالت بسته شــده و به بخشی از تسهیالت متناسب با 
پیشرفت فیزیکی پروژه ها نیز به کارگاه های ساختمانی تزریق شده 
است.عضو هیات مدیره بانک مسکن تصریح کرد: اکنون در پی تصویب 
نامه جدید، سقف تسهیالت ساخت در طرح اقدام ملی به ۱5۰ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده اســت که با نرخ ســود مصوب شورای پول و 

اعتبار که در حال حاضر ۱8 درصد اســت، در اختیار ســازنده ها قرار 
می گیرد.علمداری تاکید کرد، ســقف جدید تسهیالت مسکن اقدام 
ملی مشمول تمامی قراردادهای طرح اقدام ملی مسکن که تا کنون 
قرارداد آنها در دفاتر اســناد رســمی ثبت نشده است، می شود. با این 
حال آن دســته از پروژه های ســاختمانی طرح اقدام ملی که قرارداد 
پرداخت تســهیالت آنها به جریان افتاده و از تســهیالت ۱۰۰ میلیون 
تومانی اســتفاده کرده اند، چنانچه درخواســت مکتوب برای دریافت 
مابه التفاوت ارایه کنند، تسهیالت متمم در چارچوب ضوابط ناظر بر 
اعطای تسهیالت متمم، به آنها تعلق خواهد گرفت. البته درخواست 
باید از طرف نهاد متولی باشد و در سامانه TEM نیز ثبت شود.وی با 
اشــاره به امکان اســتفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
در طرح اقدام ملی مسکن از سوی ثبت نام کننده های واجد شرایط، 
تصریــح کــرد: بــا توجه به ابالغ ضوابط مربوط به بهره مندی از امتیاز 
حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن، امکان دعوت از متقاضیان دارای حساب در این صندوق برای 

طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشــور گفت: مصرف ســرانه گوشت در کشور از ۱۲ کیلوگرم در 
سال به 6 کیلوگرم رسیده و به عبارتی با 5۰ درصد کاهش مصرف مواجه شده است.

 افشــین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشــور برنامه تیتر امشــب گفت: مصرف 
ســرانه گوشــت در کشــور از ۱۲ کیلوگرم در ســال به 6 کیلوگرم رسیده و به عبارتی با 5۰ درصد کاهش 

مصرف مواجه شده است.
وی افــزود: علــت اینکه دامدار اقدام به کشــتار دام های مولــد می کند بخاطر کاهش توان نگهداری دام 

)سبک و سنگین( است ضمن اینکه نظام توزیع در کشور دالل محور است.

منصور پوریان، رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشــور با بیان اینکه 7 میلیون راس دام روی دســت 
دامدار مانده است، گفت: علت کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز، تعطیلی های کرونایی بوده که باعث 

توقف یا کاهش فعالیت هتل ها، رستوران ها و تاالرها شده است.
وی ادامه داد: صادرات گوشت تنها راه نجات دامدار است. امروز دامدار اقدام به کشتار دام مولد می کند، 

چون توان نگهداری و پرداخت هزینه ها را ندارد.
رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشــور گفت: واردات گوشــت برزیلی نه تنها مشکل گوشت کشور را 

حل نکرد بلکه باعث افزایش قیمت گوشت در بازار شد.

به دنبال نامه ای از سوی رئیس دفتر ریاست جمهوری به وزرای صمت 
و اقتصاد، واردات هرگونه لوازم خانگی کره ای به کشور ممنوع شد.

خبرگزاری میزان - درخواســت جمعی از تولیدکنندگان داخلی لوازم 
خانگی مبنی بر ممنوعیت واردات از دو شرکت کره جنوبی مورد تایید 

و تأکید رهبر انقالب قرار گرفت.
چندی قبل بود که انتشار اخباری درباره ی گشایش واردات محصوالت 
لوازم خانگی خارجی بعضی از شرکت های کره ای باعث شد تا جمعی 
از تولیدکننــدگان داخلــی نگرانی خود از این موضوع را با رهبر انقالب 

در میان گذاشته و از ایشان درخواست چاره جویی کنند.
درخواســت تولیدکننــدگان کاالهــای داخلی از رهبــر انقالب برای 
ممنوعیــت واردات از کــره ی جنوبــی در حالی صــورت می گیرد که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســال های اخیر با تأکید ویژه بر حمایت 
از تولید داخل و دســترنج کارگر ایرانی بر ممنوعیت واردات کاالهایی 

که نمونه های مشابه داخلی دارند تأکید کرده بودند.
بر همین مبنا ایشان براساس رویه همیشگی خود در حمایت از تولید 
ملی، ضمن تایید درخواست تولیدکنندگان ایرانی در نامه ای خطاب به 

ریاست محترم جمهوری چنین تاکید کردند: »این  موضوع بسیار مهمی 
است. اگر این خبر -گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی- راست 
باشد، به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که 
تازه توانســته اند قدری روی پا بایســتند. جدا جلوی این مشکل را سد 
فرمایید.«پیرو این نامه نیز رئیس جمهور، دستور جلوگیری از واردات 
را به وزرای صمت و اقتصاد ابالغ کرد.زمزمه  ی واردات از کره جنوبی در 
حالی مطرح می شود که دولت این کشور در سالهای اخیر از پرداخت 

بدهی 7 میلیارد دالری خود به ایران خودداری کرده است.

با نامه رهبر معظم انقالب اسالمی؛

واردات لوازم خانگی کره ای ممنوع شد

خبر ویژه
 شرکت بورس حق بی احترامی 
به حقوق سهامداران را ندارد

سرانجام تایید وجود تعدادی ماینر در شرکت 
بورس، اســتعفای مدیرعامل این شرکت را در 
پی داشت. در این راستا یک کارشناس حقوقی 
بازار سرمایه ضمن بررسی ابعاد حقوقی تخلف 
مذکور، بر این نکته تاکید کرد که شرکت بورس 
حق بی احترامی به حقوق سهامداران را ندارد.

حمید اســدی  با بیان اینکه موضوع کشــف 
ماینر در شــرکت بــورس اوراق بهادار تهران 
ابتدا توســط رسانه ها مطرح و گمانه زنی هایی 
در این باره ارائه شــد، اظهار کرد: بعد از اینکه 
روابط عمومی شــرکت بــورس این موضوع را 
تکذیب کرد، ســازمان بورس و اوراق بهادار به 
عنوان نهاد ناظر بورس ها، به این موضوع ورود 
و در اطالعیــه ای اعــالم کرد کــه این موضوع 
 در کمیتــه تخلفات ســازمان بورس بررســی 

خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق دســتورالعمل رســیدگی 
بــه تخلفــات مصــوب مهرماه ســال ۱3۹8، 
هیات مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
در صورت کشــف تخلف، کمیته رســیدگی به 
تخلفــات از نهــاد ناظــر و واحد نظارتی که آن 
تخلف را ارســال می کنــد و همچنین از خود 
متخلف دعوت می کند تا در کمیته رسیدگی به 
تخلفات حضور پیدا کنند و درخصوص موضوع 
تخلــف و ابعاد آن، توضیحات و دفاعیات خود 

را ارائه دهند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه با تاکید بر 
اینکه از بعد ماهیت، مســاله ماینینگ قطع به 
یقین در حوزه فعالیت شــرکت بورس نیســت 
و این مســاله طبق اساســنامه شرکت، خارج 
از موضوع فعالیت شــرکت محسوب می شود، 
گفــت: همین موضوع یک تخلف اســت و اگر 
احراز شــود از چند بعد قابل رســیدگی است. 
نخســت آنکه شــرکت بورس باید نســبت به 
آن شــفاف ســازی می کرد و در سامانه کدال 
اطالعیه ای جهت آگاهی و اطالع ســهام داران 

منتشر می کرد.
اســدی ادامــه داد: طبــق ماده دو مکرر ســه 
دســتورالعمل اجرایی افشای اطالعات، ناشر 
که در اینجا شــرکت بورس اســت، مسئولیت 
شــفاف سازی درمورد شایعات را برعهده دارد 
و در صورت انتشار شایعه و اخباری که ممکن 
اســت فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، 
باید جهت پیشگیری از سوءاستفاده از اطالعات 
در سامانه کدال به شفاف سازی اقدام کند. این 
مورد الزام ناشر است و حتما باید شفاف سازی 
را انجام دهد و عدم شــفافیت اطالعات و عدم 
افشای اطالعات صحیح در سامانه کدال یک یا 
چند مجازات انضباطی برای ناشر در پی دارد. 
بنابراین اولین مساله این است که خود شرکت 
بورس باید این موضوع را در سامانه کدال و برای 

سهامدارانش شفاف سازی می کرد.
وی با بیان اینکه شــرکت بورس دو بعد دارد، 
توضیــح داد: یــک بعد نظارتی بــرای تمام 
شــرکت های بورســی که در بازار هســتند و 
بعد دیگر، بعد ســهامداران و برای سهامداران 
خودش است. این شرکت حق ندارد به حقوق 
ســهامداران بی احترامی کند و ملزم است که 
طبق دســتورالعمل اجرایی افشای اطالعات، 
هرجایی که شــایعه ای منتشر می شود، طبق 
مــاده دو مکرر ســه دســتورالعمل اجرایی 
افشــای اطالعات شــفاف سازی کند. درواقع 
شــرکت بــورس موظف بوده فــارغ از اینکه 
 ماینینگــی بــوده باشــد یا خیر، ایــن کار را 

انجام دهد.
این کارشــناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه 
با تاکید بر اینکه اگر اثبات شــود که مســاله 
ماینینگ اتفاق افتاده است، دو تبعات حقوقی 
برای شــرکت بورس در پــی دارد، اظهار کرد: 
یــک بعد انضباطی اســت که فعالیت خارج از 
موضوع اساس نامه بوده است و دوم بعد کیفری 
است و این بعد کیفری از باب قانون بازار اوراق 
بهادار و ارائه اطالعات خالف واقع و عدم افشای 
اطالعات است. درصورت اثبات، تبعات کیفری 

برای مدیران مربوطه خواهد داشت.

 سهامداران حق شکایت 
از شرکت بورس را دارند

اســدی به این سوال که آیا سهامداران شرکت 
بــورس می توانند به دلیل تخلف انجام شــده، 
از این شــرکت شــکایت کنند یا خیر، پاســخ 
داد: ســهامداران از جهت رسیدگی انضباطی 
بــه موارد مطروحه در دســتورالعمل اجرایی 
افشــای اطالعات و دســتورالعمل انضباطی 
ناشــران حق شــکایت دارند و سازمان در این 
مــورد ورود می کنــد و درصورت احراز تخلف 

حکم انضباطی صادر می کند.
وی تاکید کرد: ســازمان بورس مدیریتی دارد 
تحــت عنوان مدیریــت نظارت بر بورس ها که 
درصورت وقوع تخلف، موارد را به کمیته تخلفات 
ارجاع می دهد. درصورتی که ســهام داران در 
سامانه های ســازمان ثبت شکایت کنند، این 
مدیریت مســئولیت رســیدگی به آن شکایت 

و پاسخگویی به سهامداران را بر عهده دارد.

گزارش

ماینرها دردسر ساز شد

گودرزی سرپرست شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران شــد

 به دنبال اســتعفای مدیرعامل شــرکت بورس 
اوراق بهــادار تهران، محمود گودرزی به عنوان 

سرپرست جدید این شرکت معرفی شد.
 به دنبال انتشار خبری مبنی بر کشف تعدادی 
ماینر در زیرزمین شــرکت بورس اوراق بهادار و 
به دنبال حواشــی ایجاد شده، علی صحرایی از 
سمت مدیرعامل شرکت بورس استعفا و محمود 
گودرزی به عنوان سرپرست این شرکت انتخاب 

شد.
روزهای گذشــته خبر کشف تعدادی ماینر در 
زیرزمین شرکت بورس رسانه ای شد. هرچند به 
دنبال انتشار آن علی صحرایی به سرعت این خبر 
را تکذیب، در مقابل اما بهشتی سرشــت معاون 
اجرایــی ســازمان بورس بر لزوم پاســخگویی 

شرکت بورس در این زمینه تاکید کرد.
گفته می شــود ماینرها در بازرســی ناگهانی از 
زیرزمین شرکت بورس کشف شده است. روابط 
عمومی این شرکت در ابتدا اساس خبر را رد کرد 
و در بیانیه ای رسمی این ماجرا را کذب خواند و 
آن را طرحی تحقیقاتی برای سال ۹۹ عنوان کرد.

ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد 
ناظــر بازار امــا در اطالعیه ای بر بررســی و 
تحقیق تا حصول نتیجه نهایی تاکید کرد و از 
ارســال موضوع به معاونت حقوقی سازمان و 
رسیدگی به این موضوع به طور فوق العاده در 
 دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان 

خبر داد.
در کمتر از ۲۴ ســاعت از انتشــار این خبر، علی 
صحرایی از سمت مدیرعاملی استعفا و در ادامه 
هیأت مدیره، معاون عملیات بازار شرکت بورس 
تهــران را به عنوان سرپرســت تا زمان انتخاب 

مدیرعامل جدید معرفی کردند.

آغاز مالیات ستانی از فعاالن 
 اقتصادی فضای مجازی 

 با باالی ۵۰۰هزار دنبال کننده 
از پایان 1۴۰۰

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
با بیان اینکه دستورالعمل مالیات فعاالن فضای 
مجازی تهیه و ابالغ گردیده است، گفت: مطالبه 
مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی بعد از اتمام ســال ۱۴۰۰ در 

موعد مقرر می باشد.
محمد مســیحی معــاون درآمدهای مالیاتی 
ســازمان امــور مالیاتی در گفتگــو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی 
در خصــوص وضعیت دو پایــه مالیاتی که در 
شش ماهه اول ســال جاری عملکرد درآمدی 
آنها صفر بوده اســت، گفــت: در قانون بودجه 
۱۴۰۰ مالیــات بــر خانه های لوکس و مالیات 

مجموع خودرو پیش بینی شده است.
وی افــزود: در متــن قانون اجرای آن منوط به 
تدویــن آئین نامه های اجرایی گردیده اســت 
که می بایســت مبنــا و چگونگی تعیین مأخذ 
پیش بینی گردد در همین راســتا سازمان امور 
مالیاتی نسبت به تدوین آئین نامه های اجرایی 
مذکــور در خــرداد ماه اقدام و برای تصویب به 
هیئت محترم وزیران ارسال نموده است لیکن 
تا کنون آئین نامه های یادشده به سازمان امور 

مالیاتی ابالغ نگردیده است.
مســیحی در خصوص مالیــات فعاالن فضای 
مجــازی گفت: در خصــوص فعاالن اقتصادی 
حوزه فضای مجازی دستورالعمل مذکور تهیه 
و ابالغ گردیده است لیکن مطالبه مالیات منوط 
به تســلیم اظهارنامه برای اشــخاص حقیقی و 
حقوقی بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر 

می باشد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص اقدامات 
انجام شده برای رشد درآمدهای مالیاتی گفت: 
ســازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای 
مالیاتــی و تأثیرگذاری مطلوب در جهت رفع 
کســری بودجه نسبت به اقداماتی نظیر رصد 
تراکنش هــای بانکی مشــکوک و شناســایی 
شرکت های صوری و کاغذی در چارچوب مقابله 
با فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرآیندهای 
مالیاتــی، پذیرش خوداظهاری مؤدیانی که به 
تکالیف قانونی خود عمل نموده اند و تمرکز بر 

اصل اهمیت اقدام نموده است.
وی در ادامــه گفت: نتیجه این اقدامات تحقق 
۱۰۱ درصد درآمدهای مالیاتی در شــش ماهه 
ســال جاری و رشد بیش از 6۲درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل می باشد.
مســیحی در خصوص وضعیــت اجرای نظام 
جامــع مالیاتــی نیــز گفت: اصــالح و بهبود 
الگــوی نظام مالیاتی در جهت بهبود مدیریت 
ریسک و تمکین مالیاتی یک جریان مستمر و 

توقف ناپذیر می باشد.
وی اضافه کرد: بر مبنای یکی از دستاوردهای 
مهــم طرح مذکــور، نزدیک بــه 5۰ درصد 
اظهارنامه هــای مالیاتی فعــاالن اقتصادی 
برای ســال ۱3۹8 بدون دخالت ادارات امور 
مالیاتــی مورد پذیرش قرار گرفته اســت که 
امیدواریــم ایــن عمل در ســال جاری و آتی 

بهبود پیدا نماید.

یک مقام مسئول:

کاهش یافت کشور ۵۰ درصد  گوشت در  مصرف سرانه 

كوتاه از اقتصاد
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کاهش ۷0 درصدی بارش در حوضه آبریز در شرق کشور؛

گذشته با 1۵۷ میلی متر بارش بسته شد  پرونده سال آبی 
بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
سال آبی ۰۰ - ۹۹ در حالی به پایان رسید که این سال با متوسط 
۱57.7 میلی متر بارندگی جزو کم بارش ترین ســال ها در 5۰ سال 
گذشــته بوده اســت. با این وجود، این رقم نســبت به سال آبی ما 
قبــل بــا میزان بارش 3۱7.7 میلی متر حدود 5۰ درصد و نســبت 
به میانگین دوره های مشــابه بلندمدت 37 درصد کاهش را نشــان 
می دهد.با نگاهی به گزارش مقایسه ای که از بارش های سال گذشته 
ارائه شــده، از میزان ۱57.7 میلی متر متوســط بارندگی در کشور، 
بیشــترین بارش طی فصل زمســتان با ۱۱3.۹ میلی متر به ثبت 
رســیده است.ســهم فصل پاییز از این میزان بارندگی حدود 63 

میلی متر، بهار 6۲.8 میلی متر و تابســتان نیز ۱۲ میلی متر گزارش 
شــده است.بر این اســاس، ۴5 درصد از مجموع بارش های کشور 
مربوط به فصل زمستان بوده و بارندگی نسبتا مناسب در این فصل 
باعث شــد، زمســتان برای باال بردن آمار نزوالت آسمانی و جبران 
نســبی کســری منابع آب ســطحی و زیرزمینی کشور موثر باشد.

طبــق ایــن آمــار، فصل های بهار و پاییز هر کدام ۲5 درصد و فصل 
تابســتان نیز تنها 5 درصد در کل بارندگی کشــور در سال گذشته 
نقش داشــته اند.و حجم بارندگی های 5۰ ســال گذشــته فقط در 
دو ســال آبی ۱378 و ۱386 کمتر از امســال بوده است.همچنین  
سیستان و بلوچستان با 35.۲ میلی متر، کرمان با 7۴.۱ میلی متر، 

هرمزگان با 78.۹ میلی متر، خراســان رضوی با ۹6.7 میلی متر و 
فــارس با ۱6۹.8 میلی متر کم تریــن میزان بارندگی تجمعی را به 

خود اختصاص داده اند و 
حوضه های آبریز دریای خزر با 3۴۰.۱ میلی متر، دریاچه ارومیه با 
۲۹3.۴ میلی متر، خلیج فارس و دریای عمان با ۲۰۹.۹ میلی متر، 

به ترتیب بیشترین بارندگی را به نام خود ثبت کرده است.  
این گزارش می افزاید، بر اساس بررسی مقایسه ای سال آبی گذشته 
و سال ماقبل آن، حوضه های آبریز مرزی شرق با 7۰ درصد، قره قوم 
با 6۴ درصد، فالت مرکزی با 57 درصد و خلیج فارس و دریای عمان 

با 53 درصد بیشترین کاهش بارش را به خود اختصاص داده اند.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی شد  عضو 

با وجود قطعی مکرر ، چطور  دو برابر بیشتر برق مصرف کرده ایم

كوتاه از انرژی

بین الملل

خ داد؛ در نیمه نخست امسال ر

 رشد 2۷ درصدی 
معامالت بورس انرژی

علی رغم کاهش عرضه فراورده های نفتی در 
شــش ماهه نخست امسال،  ارزش مجموع 
معامــالت بورس انرژی به 6۰۹ هزار و ۹6۱ 
میلیارد ریال رســیده و رشــد ۲7 درصدی 
را شــاهد بوده است.ارزش مجموع معامالت 
شــرکت بورس انرژی ایــران از ۴8۱ هزار و 
55۱ میلیــارد و 6۴6 میلیــون و ۱6۲ هزار 
و پنجاه ریال در شــش ماهه نخســت سال 
گذشته به 6۰۹ هزار و ۹6۱ میلیارد و 37۴ 
میلیــون و 56۰ هزار و ۴5۴ ریال در ســال 
کنونی رسیده اســت و رشدی ۲7 درصدی 
را تجربه می کند. این در حالی اســت که به 
دلیل کاهش عرضه بنزین و گازوئیل نسبت 
به مدت مشــابه سال پیش، حجم معامالت 
در بــازار هیدروکربــوری افت کرده اســت.

حجم معامالت تجمیعی بورس انرژی ایران 
در رینگ داخلی بازار فیزیکی از یک میلیون 
و ۱۲۰ هزار و ۹3۹ تن در سال ۱3۹۹ به یک 
میلیون و ۱7۴ هزار و 7۱5 تن در سال کنونی 
رســیده، که رشد پنج درصدی معامالت را 
نشان می دهد. هم چنین ارزش این قراردادها 

نیز از ۴۰ هزار و 78۹ میلیارد و ۴7۱ میلیون 
و ۴۱۰ هــزار و 6۴6 ریــال بــه ۱۱۰ هزار و 
5۴8 میلیــارد و 6۱۱ میلیــون و ۹7۹ هزار 
و 8۲۰ ریال رســیده که حاکی از رشد ۱7۱ 
درصدی این معاالت از نظر ارزش اســت.از 
ســوی دیگر، حجم این معامالت در رینگ 
بین الملل بورس انرژی ایران از هفت میلیون 
و 7۹6 هزار و ۴۲ تن در ســال گذشــته به دو 
میلیون 636 هزار و 5۹8 تن رســیده و این 
یعنی با کاهشــی 66 درصدی روبه روســت. 
ارزش این معامالت در شــش ماهه نخســت 
امســال 3۱۱ هــزار و ۴63 میلیارد و ۹3۴ 
میلیــون و 8۹۴ هــزار و 8۹۴ ریال بوده که 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ 
درصد کاهش یافته اســت.در بازار برق )بازار 
فیزیکی و ســلف موازی استاندارد برق( نیز 
معامالت در 6 ماهه نخســت امســال نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته ۴۰ درصد از 
نظر حجم و 66 درصد از نظر ارزش افزایش 
یافته است.امسال ۱۲ میلیون قرارداد اوراق 

سلف موازی معامله شده  است.

به  گزارش رویترز ؛

صعود قیمت انرژی سران اتحادیه اروپا 
را به تکاپو انداخت

پیش نویس برنامه نشســت سران اتحادیه اروپا 
که توســط رویترز مشاهده شد، نشان می دهد 
ســران ۲7 کشــور عضو اتحادیــه اروپا درباره 
افزایش قیمتها در نشســت روزهای ۲۱ و ۲۲ 
اکتبر به بحث می پردازند.کشــورهای اتحادیه 
اروپا مسئول سیاستهای انرژی ملی خود هستند 
و بعضی از دولتها پیش از این مداخله کرده اند. 
فرانسه به خانوارهای فقیر مبلغی پرداخت کرده 
اســت در حالــی که یونان یارانــه هایی را برای 
کمک به خانوارهایی که قبوض انرژی باالتری را 
متحمل می شوند، برنامه ریزی کرده است.برخی 
خواستار پاسخ هماهنگ تر اتحادیه اروپا شده اند 
و اسپانیا درصدد اصالحاتی در بازار برق این بلوک 
است و هشدار داده است که قبوض انرژی باال به 
حمایت عمومی از سیاستهای مبارزه با تغییرات 
اقلیمی آسیب خواهد زد.یک دیپلمات اتحادیه 
اروپا گفت: نیاز مبرمی برای مذاکره درباره تاثیر 
قیمتهای باالتر بر جوامع کم درآمد در عالی ترین 
رده مقامات این بلوک وجود دارد. این بلوک باید 
تضمین کند که اهداف تغییرات اقلیمی، قیمتها 
را باالتــر نمی برد.لوکزامبورگ از کمیســیون 

اروپــا خواســت از بازار انــرژی داخلی اتحادیه 
اروپا حمایت کرده و از آن در برابر دســتکاری 
احتمالی توســط شرکتها محافظت کند. وزیر 
انرژی لوکزامبورگ در نامه ای به روسای انرژی 
و ضد انحصارطلبی خواستار اقدامات فوری برای 
شناسایی عامالن افزایش قیمتها شد. در این نامه 
از شــرکتهای خاصی نام برده نشــد. با این حال 
گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا ماه جاری از 
کمیســیون اروپا خواستند درباره نقش شرکت 
گازپروم در افزایش قیمتهای گاز اروپایی تحقیق 
کند و اعالم کردند رفتار این شرکت روسی آنها 
را درباره دســتکاری بازار مظنون کرده اســت.

بروکســل در حال تدوین مجموعه ای از تدابیر 
اســت که دولتهای ملی می توانند از آنها برای 
واکنــش به افزایش قیمتها نظیر تغییر مالیات 
ارزش افزوده بر انرژی اســتفاده کنند.بر اساس 
گزارش رویترز، این کمیسیون اعالم کرد افزایش 
قیمت باید کشورها را تشویق کند از سوختهای 
فســیلی ســریعتر فاصله بگیرند و دسترســی 
شهروندان بیشتر به انرژی تجدیدپذیر اقتصادی 

را تضمین کنند.

خبر ویژه

 پیش بینی بارکلیز 
تر نفت   از قیمت باال

در سال آینده
بانــک بارکلیــز پیش بینی خود از 
قیمــت نفت در ســال ۲۰۲۲ را با 
اشاره به ادامه بهبود تقاضا و عمیق 
شــدن کمبود عرضه، باال برد. این 
بانک بریتانیایی پیش بینی خود از 
قیمت هر بشکه نفت برنت در سال 
میالدی آینده را ۹ دالر افزایش داد 
و به 77 دالر رســاند که تا حدودی 
بــه دلیل اطمینان کمتر به احیای 
توافق هسته ای ایران و آمریکا بود.
انتظارات بــرای عرضه محدود به 
همراه افزایش سرسام آور قیمتهای 
زغال ســنگ و گاز، قیمتهای نفت 
را روز سه شنبه برای ششمین روز 
متوالی باال برد. بهای معامالت نفت 
برنــت برای مدت کوتاهی به باالی 
8۰ دالر در هر بشــکه صعود کرد و 
شاخص نفت آمریکا هم تا حدود 76 
دالر پیش رفت اما آخرین بار نفت 
برنت با 75 سنت معادل ۰.۹ درصد 
کاهش، 78 دالر و 78 ســنت بود و 
نفت آمریکا به 7۴ دالر و 85 سنت 
کاهش یافت.تحلیلگران بارکلیز در 
یادداشــتی نوشتند: افزایش تولید 
اوپک پالس شــکاف به وجود آمده 
در عرضه نفت را تا ســه ماهه اول 
سال ۲۰۲۲ برطرف نمی کند زیرا 
در شــرایطی که ظرفیت بعضی از 
تولیدکننــدگان اوپک پالس برای 
افزایش تولید محدود شــده است، 
احیــای تقاضا احتمــاال از عرضه 
پیشــی خواهد گرفت.اوپک پالس 
ماه جــاری موافقت کــرد برنامه 
افزایش تولید تدریجی که در ژوییه 
تصویــب کرده بود را ادامه دهد. اما 
تحلیلگــران بارکلیز خاطرنشــان 
کردند محدود شــدن تهدید سهم 
بازار از سوی نفت آمریکا به معنای 
آن اســت که تولیدکنندگان اوپک 
پــالس هیچ فوریتی برای شــتاب 
بخشــیدن به افزایش تولیدشــان 

ندارند.

کنــش آمریکا و هند   وا
به نفت ۸۰ دالری

درپــی صعود نفــت برنت به باالی 
8۰ دالر در معامالت روز سه شنبه، 
دبیر مطبوعاتی کاخ ســفید اعالم 
کرد کاخ ســفید با اوپــک درباره 
قیمت نفت در ارتباط مانده اســت 
و ســرگرم بررســی تمامی ابزارها 
برای رســیدگی به ایــن موضوع 
اســت. دولت جو بایــدن، رییس 
جمهور آمریکا اواســط تابســتان 
هــم از اوپک پالس خواســته بود 
تولیــدش را برای مقابله با افزایش 
قیمتهای بنزین که تهدیدی برای 
روند احیای اقتصادی جهانی است، 
افزایــش دهد.هند که ســومین 
واردکننــده و مصرف کننده بزرگ 
نفت در جهان است، روز سه شنبه 
اعــالم کرد افزایش قیمتهای نفت 
به روند گذار به سمت منابع انرژی 
دیگر ســرعت خواهد بخشید.هند 
همواره در راس مصرف کنندگانی 
قرار داشــته که از اوپک خواســته 
است قیمت گذاری مسئوالنه نفت 
را که به نفع هر دوی تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان باشــد، تضمین 
کند.هاردیپ ســینگ پوری، وزیر 
نفت هنــد گفت: هفته گذشــته 
قیمت های نفــت به باالترین حد 
هفــت هفته اخیر صعــود کردند. 
هزینه نفت خام تاثیر قابل مالحظه 
ای روی رونــد گذار انرژی خواهد 
داشــت. این به نفع همه اســت که 
گذار انرژی به شکل منظمی انجام 
شــود.با بهبود تقاضــا برای نفت، 
اوپک و متحدانش افزایش تولید و 
خاتمه دادن تدریجی به محدودیت 
عرضه ای که از ســال گذشــته در 
اوج بحــران شــیوع ویروس کرونا 
به اجرا گذاشــتند را تصویب کرده 
انــد.  اعضای گروه اوپک پالس در 
ژوییه موافقت کردند تولیدشان را 
از اوت تا دســامبر ماهانه مجموعا 
۴۰۰ هــزار بشــکه در روز افزایش 
دهند تا محدودیت فعلی عرضه به 
میزان 5.8 میلیون بشکه در روز به 

طور کامل خاتمه پیدا کند.

 روابط عمومی 
سازمان بورس و اوراق بهادار:

سازمان بورس فعالیت ماینرها 
کرد در شرکت بورس را تایید 

ســازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: 
در رســیدگی های نظارتی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از ســوی 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره 
برداری قرار گرفته اســت، در ســاختمان 
شــرکت مزبور کشف شد. روابط عمومی 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در اطالعیه 
ای اعــالم کرد: جهت تنویر افکار عمومی 
به اطالع می رســاند در رســیدگی های 
نظارتی ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
تعدادی ماینر که از ســوی شرکت بورس 
اوراق بهــادار تهران مــورد بهره برداری 
قرار گرفته اســت در ســاختمان شرکت 
مزبور کشف گردید و در ادامه بررسی نیز 
مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش 
ها و حســاب های شــرکت به طور کامل 
ثبت و افشا نشده است و با توجه به اینکه 
بدوا چنین امری با اساســنامه و رســالت 
شــرکت بــورس نیز همخوانی نداشــته 
است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان 
ارسال شده است.رسیدگی به این موضوع 
به طور فوق العاده در دســتور کار کمیته 
رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفته و 
برای بررسی کم و کیف و ابعاد تخلفات این 
موضــوع، مدیران بورس تهران فراخوانده 
شده اند.بدیهی است بعد از رسیدگی کامل 
و ارزیابی توضیحات و مستندات این امر که 
در حوزه داخلی شرکت رقم خورده است، 
نتایج رســیدگی و جزییات امر و تصمیم 
ســازمان اطالع رسانی خواهد شد.شایان 
ذکر اســت دو روز گدشته  روابط عمومی 
بــورس تهران با صــدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمز 
ارز در شــرکت بورس تهران وجود ندارد و 
موضوع پنهانی که عده ای مدعی کشــف 

آن شده اند، اساساً تکذیب می شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد؛

  اعالم آمادگی ایران 
 برای تمدید قرارداد 
گاز به عراق صادرات 

معــاون وزیر نفــت در امور گاز در دیدار با 
هیئــت عراقی اعالم کرد کــه ایران آماده 
تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق اســت.
مجید چگنی در دیدار با مســئوالن ارشد 
وزارت بــرق عراق، گفت: رابطه ما با عراق، 
راهبردی است و جدای از روابط اقتصادی، 
روابــط فرهنگی و دینی عمیقی داریم که 
اهمیــت بســیاری دارد، از ایــن رو هر چه 
همکاری ما به ویژه در حوزه انرژی بیشــتر 
باشد، این روابط عمیق تر و عینی تر خواهد 
بود.وی دیپلماســی قوی انرژی را یکی از 
برنامه های وزیر نفت دولت سیزدهم خواند 
و افزود: همان طور که در نشســت با وزیر 
نفت نیز اشــاره شــد، ضمن درخواست از 
طــرف عراقی به پایبنــدی به قراردادهای 
جاری و توافق های پیشــین، آماده بررسی 
پیشــنهادهای جدید از سوی وزارت برق 
عراق به منظور تمدید قرارداد صادرات گاز 

به آن کشور هستیم. 

رشد ۸ درصدی معامله های 
برق خارج از بازار صنایع

حجم معامله های خارج از بازار صنایع باالی 
5 مگاوات در شــهریور ماه امســال نسبت 
به ماه گذشــته، 8 درصــد و تعداد صنایع 
معامله کننده ۱8 درصد رشد داشته است.
در شــهریور ماه امســال  از 76۰ مشترک 
صنعتی باالی 5 مگاوات، ۱38 مشــترک 
در بورس انرژی با حجم 75۹ هزار و ۹76 
مگاوات ســاعت و ۲۰7 مشترک از طریق 
معامــالت دوجانبه با حجــم ۲ میلیون و 
5۱۴ هزار و ۱۲5 مگاوات ســاعت معامله 
داشــته اند.۴۱5 مشترک صنعتی نیز برق 
مورد نیاز خود را به طور مستقیم از مالکان 

شبکه خریداری کرده اند.

بر اساس آمارها ؛ 

کز غیرمجاز   کشف مرا
استخراج رمز ارز افزایش یافت

در یــک هفتــه  اخیر، اســتان تهــران با 
۲۰ درصد، بیشــترین میــزان از مجموع 
ظرفیت های کشــف را داشــته و پس از آن 
به ترتیب اســتان های آذربایجان شرقی، 
فــارس، خوزســتان، کرمــان و البرز قرار 
گرفتند.بــر اســاس تحلیل هــای صورت 
گرفتــه، در تعرفه های مختلف بر حســب 
ظرفیت، افزایش درصد کشفیات در تعرفه 
خانگی مشــاهده می شود که این افزایش 
ظرفیت نســبت به هفته گذشته، به دلیل 
افزایــش ارســال گزارش هــای مردمی و 

بازرسی محلی بوده است.

عضــو کمیســیون انــرژی مجلس معتقد اســت فعال کردن باشــگاه انرژی در 
زیرمجموعه پیمان شــانگهای عبور از تحریم های نفتی را برای ایران به همراه 
دارد.هادی بیگی نژاد درباره فعال کردن باشــگاه انرژی در زیرمجموعه پیمان 
شانگهای که ایران به تازگی به آن پیوسته است با هدف تقویت مبادالت انرژی 
و عبور از تحریم های اقتصادی غرب گفت: بارها مشاهده کردیم فردی با  ادامه 
تحصیل و ورود به دانشگاه توانسته از این موقعیت نهایت استفاده را کرده شغلی 
را برای خود راه اندازی کند اما فردی دیگر در شــرایط مشــابه چنین توانمندی 
ندارد بنابراین باید گفت؛ پیمان شــانگ های نیز برای ایران همین گونه اســت 

چراکــه ایــن پیمان به خودی خود بــرای ما امکانات به همراه ندارد بلکه منتفع 
شدن از آن به میزان استفاده از فرصت عضویت در آن منتهی می شود.وی گفت 
: از آنجا که ایران در حوزه انرژی مزیت های بسیاری دارد باید در وزارت خارجه 
مشاور و مسئول بخش انرژی منتسب شود و ساختار وزارت خارجه را بر مبنای 
مبادالت اقتصادی طراحی کنیم، ضمن آنکه رویکرد وزارت نفت برای برقراری 
ارتباطات اقتصادی در حوزه بین الملل نیازمند تغییر اســت. عضو کمیســیون 
انرژی مجلس گفت باید از پیمان شانگ های به عنوان یک بستر برای پیشرفت 

اقتصادی کشور استفاده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

باشگاه انرژی در پیمان شانگهای چه مزیت هایی برای ایران دارد؟

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
تاکیــد کرد: بایــد تعریف الگوی مصرف در هر منطقه 
شفاف شود و مردم بدانند بر اساس کدام الگو دو برابر 
بیشتر مصرف برق داشته اند.هادی بیگی نژاد با اشاره 
به اظهارات ســخنگوی صنعت برق مبنی بر  مصرف 
بیش از 85 درصد مشــترکین دو برابر الگوی مصرف، 
بیان کرد: دولت در ســال گذشــته به دنبال افزایش 
قیمت برق بود و موضوع بدین ترتیب مطرح شــد که 
مشترکان کم مصرف برقشان رایگان شود و مشترکان 
پرمصرف قیمت برقشان افزایش یابد.عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار کرد: حال 
امروز که علت افزایش قیمت قبوض مردم مصرف بیش 
از 85 درصد مشــترکان دو برابر الگوی مصرف مطرح 
شــده اســت در ابتدا باید روشن گردد که تعریف این 
الگوی مصرف چیست. مردم باید بدانند بر اساس کدام 
الگو دو برابر بیشتر مصرف برق داشته اند. باید برای هر 
منطقه ای الگوی مصرف تعریف شود تا هر خانه بداند 
که بر اساس چه الگویی پول برق برای آن محاسبه می 
شــود.نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
در ادامــه تصریــح کرد: نکته بعدی بحث فراهم کردن 
زیرســاخت های الزم برای بهینه سازی مصرف انرژی 
در ســاختمان ها می باشــد. باید تلفات انرژی را در 
ســاختمان ها به حداقل برسانیم. به عنوان مثال برای 
دولت به صرفه تر است که کولرهای گازی کم مصرف 
را به صورت رایگان در ســاختمان ها اســتفاده کند تا 
اینکه بخواهد هزینه ســاخت نیروگاه جدید برق را به 
منظور تامین مصارف خانگی بپردازد عضو کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: این 
افزایش قیمت یکباره منجر به نارضایتی مردم شــده 
اســت و قطعا باید در این زمینه شــفاف سازی صورت 
بگیرد. ما به دنبال اجرای برنامه ای هستیم که در آن 
هم الگوسازی مناسب مصرف و هم زمینه نقش آفرینی 
مردم به منظور کاهش مصرف دیده شده است و ظرف 
دو ماه آینده با همکاری وزارت نیرو و صدا و سیما این 

برنامه دنبال خواهد شد.

چطور مردم با وجود قطعی های مکرر دو برابر 
کرده اند؟ الگوی مصرف برق استفاده 

رئیــس مجمــع نمایندگان اســتان مازندران در 

مجلس شــورای اسالمی نیز تاکید کرد: چطور در 
سال گذشته که دما در همین حدود بود و مردم از 
همین سیستم های سرمایشی استفاده می کردند 
شــاهد مصرف مشــترکین فراتر از الگوی مصرف 
نبودیم؟غالمرضا شــریعتی با اشــاره به اظهارات 
ســخنگوی صنعت برق مبنــی بر  مصرف بیش از 
85 درصد مشترکین دو برابر الگوی مصرف، بیان 
کــرد: از نظــر بنده این نوع توجیهات برای افزایش 
قیمت برق به هیچ وجه قابل قبول نیســت. الگوی 
مصرف به یک بهانه برای افزایش قیمت برق تبدیل 
شــده اســت. باید مشخص شود که این الگو بر چه 
اساسی تعیین شده است.وی در ادامه اظهار شود: 

در تابســتان سال جاری که روزی ۴ ساعت قطعی 
برق داشتیم چگونه مردم دو برابر الگوی مصرف از 
برق اســتفاده کرده اند؟ چطور در سال گذشته که 
دما در همین حدود بود و مردم از همین سیســتم 
های سرمایشــی استفاده می کردند شاهد مصرف 
فراتــر از الگوی مصــرف نبودیم؟ چرا مردم باید با 
وجود قطعی های مکرر برق در تابســتان چندین 
برابر پول برق بپردازند؟نماینده مردم بهشــهر در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: این توجیهات 
قابل قبول نیست.  به جای اینکه مسئوالن صنعت 
برق از مردم عذرخواهی کنند عذر بدتر از گناه آورده 
انــد. افزایش قیمت قبوض بــرق زمینه نارضایتی 
مــردم را فراهــم کرده و ما در هر کجا که می رویم 
مردم گالیه مند هســتند.وی در ادامه تاکید کرد: 
نمایندگان مجلس در این خصوص به مســئوالن 
صنعت برق هشــدار داده اند و ما نیز این موضوع 
را دنبــال خواهیم کرد. الزم اســت الگوی مصرف 
متناسب با شرایط هر منطقه بازنگری شود؛ چراکه 
اکنون دیگر دما در مناطق سردسیری و گرمسیری 
تفاوت چندانی ندارد و ما در تابســتان سال جاری 
شــاهد افزایــش دما در تمام مناطــق بودیم. باید 
در روند تعرفه گذاری بر اســاس شــرایط مناطق 
بازنگری شــود.این عضو کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اســالمی، افزود: همه ما به لزوم همکاری 
برای کاهش مصرف انرژی در کشور معتقد هستیم. 
اما باید در این زمینه کار کارشناسی دنبال شده و 

زیرساخت های الزم آن نیز فراهم شود. 
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 ششمین سال قرارداد 
کاغذ مازندران   بیمه چوب و 

با تجارت نو تمدید شد

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، قرارداد 
بیمه ای خود را با شرکت بیمه تجارت نو برای 
ششــمین ســال متوالی، تمدیــد کرد.اتاق 
خبــر تجارت نوســه شــنبه. ۰6 مهر ۱۴۰۰ 
۱5:36قرارداد بیمه ای چوب و کاغذ مازندران 
با تجارت نو برای سال ششم تمدید شدتمدید 
قرارداد بیمه ای شــرکت صنایع چوب و کاغذ 
مازندران به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع 
کاغذ در ایران با شرکت بیمه تجارت نو، بیانگر 
رضایت این مشــتری بزرگ از خدمات شرکت 
بیمــه تجارت نو است.شــرکت صنایع چوب و 
کاغذ مازنــدران بزرگترین تولید کننده انواع 
کاغذ در ایران است که تامین مصارف کاغذی 
مانند کاغذ کتاب های تحصیلی و روزنامه های 

کشور را بر عهده دارد.

از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
صورت گرفت؛

 تایید صالحیت حرفه ای 
 نیما مومنی زاده، به عنوان 

مدیر عامل بیمه حکمت 

صالحیت حرفــه ای نیما مومنی زاده برای 
تصدی به عنوان مدیر عامل بیمه حکمت از 
سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
تایید شد. برطبق این گزارش، دکتر غالمرضا 
سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران ، در تاریخ 6 مهرماه صالحیت 
حرفه ای نیما مومنی زاده را به عنوان مدیر 
عامل بیمه حکمت تایید کرد.اعضای هیأت 
مدیره بیمه حکمت پیش از این به اتفاق آراء 
ایشان را به عنوان مدیرعامل انتخاب و برای 
احــراز صالحیــت حرفه ای به بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران معرفی کرده بودند.
منی زاده برای تصدی ســمت »مدیر عامل 

شرکت بیمه حکمت« تایید شد.

 تخفیفات ویژه بیمه پارسیان 
به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی

بیمه پارســیان به بهانه هفتم مهرماه به عنوان 
روز ایمنی و آتش نشانی تخفیفات ویژه ای برای 
آتش نشانان درنظر گرفته است.این شرکت به 
مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی در هفتم مهر 
ماه و به پاس تقدیر و تشکر از تالش و زحمات 
فداکارنه آتش نشانان عزیز این مرزو بوم، از تاریخ 
7 مهر ماه لغایت 3۰ مهر ماه 7۰% تخفیف ویژه 
 بیمه آتش سوزی منازل مسکونی ایشان ارایه 
مــی نماید. آتش نشــانان گرامــی به منظور 
اســتفاده از این طرح و کسب اطالعات بیشتر 
مــی توانند به شــعب و نمایندگی های بیمه 

پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

طی نشستی صورت پذیرفت؛

 تقدیر ویژه استاندار 
خراسان جنوبی از بانک مهر ایران

جلســه کمیسیون 
هماهنگی بانک ها با 
محوریت مشــاغل 
آسیب دیده از کرونا در محل استانداری خراسان 
جنوبی و با حضور مالنوری استاندار و معاونان وی 
و همچنین مدیران شعب بانک های استان برگزار 
شــد.محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون بانک ها 
گزارشــی از عملکرد بانک های اســتان و به طور 
خاص از مشاغل آسیب دیده کرونا در 6 ماهه اول 
ســال ۱۴۰۰ ارائه داد.مالنوری استاندار خراسان 
جنوبــی نیــز به طور ویــژه از عملکــرد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و مرادنژاد مدیر شعب این 
بانک در اســتان خراسان جنوبی تقدیر و تشکر 
کرد.وی اظهار کرد: رضایت مردم از عملکرد بانک 
مهر ایران به دلیل ارائه خدمات کم نظیر آن است.

وحید مرادنژاد، مدیر شــعب بانک مهر ایران در 
اســتان خراسان جنوبی نیز درباره فعالیت های 
اجتماعی بانک مهر ایران همچون شرکت در طرح 
شهید سلیمانی و اهدای اقالم پزشکی به دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند طی دو مرحله و همچنین 
بیمه خانه های روستایی، اجرای تفاهمنامه های 
مخلتلــف با کمیتــه امداد و بنیــاد برکت و… 

توضیحاتی ارائه کرد.

5صمت

بانک و بیمه

شــهردار کالنشــهر قم با تاکید بر نقش حمایتی بانک شهر در پیشبرد 
اهداف مدیریت شهری، گفت: در تالش هستیم با افزایش تعامالت با 
این بانک ، از ظرفیت های آن برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و 

زائران حرم حضرت معصومه )س( استفاده کنیم.
دکتر ســید مرتضی ســقائیان نژاد با اشاره به تعامل مناسب بانک شهر 
با مدیریت شــهری کالنشــهرها اظهار کرد: حمایت های این بانک از 
مدیریت شهری قم همواره موجب تسریع در اجرای پروژه های مهم و 
تاثیرگذار در این شــهر بوده است.ســقائیان نژاد عنوان کرد: بانک شهر 
با تأمین به موقع تسهیالت مورد نیاز مدیریت شهری در اجرای طرح 
های مختلف و مشارکت در این حوزه نسبت به تسریع در روند توسعه 
همه جانبه و پویای شــهرهای ایران به خصوص در مراکز اســتان ها و 
کالنشــهرهای کشــور کمک جدی کرده است.شهردار کالنشهر قم با 
اشاره به اینکه طی سال های اخیر شاهد کاهش درآمدهای پایدار در 

شهرداری های شهرهای مختلف هستیم، افزود: از همین رو در تامین 
منابع مالی پروژه های کالن عمرانی به حمایت و پشــتوانه بانک شــهر 
نیاز داریم.ســقائیان نژاد اظهار کرد: امروز شــهرداری ها و شهروندان 
بــه نقــش بانک شــهر در ارائه خدمات خود برای تســهیل گری امور 
شــهروندان واقف هســتند.وی با بیان اینکه ادامه توسعه شهری بدون 
همکاری بانک شهر میسر نیست، اضافه کرد: رضایتمندی شهروندان 
از خدمات نوین و الکترونیکی این بانک در ساعات مختلف شبانه روز 
باعث شــده تا به طور مســتمر از مجموعه مدیریت شهری درخواست 
افزایش تعداد شعب و شهرنت ها را داشته باشند.سقائیان نژاد با تاکید 
بر تالش مدیریت شــهری و شــهرداری قم برای برخورداری از خدمات 
نوین بانک شهر گفت: ضمن تقدیر از مدیران ارشد بانک در خصوص 
همکاری همیشــگی در تمام زمینه ها؛ آمادگی خود را در راســتای 

توسعه تعامالت اعالم می داریم.

دکتــر علی زین ســاز بــا حضور در 
برنامه سه شــنبه های پاســخگویی، 
بیمــه اتکایی را نقطه قوت بیمه رازی 
بیان کرد و گفت: شــرکت هایی توان 
دریافت مجــوز قبول اتکایی را دارند 
که ســرمایه، توانگــری و دانش فنی 
بســیار باالیی داشــته باشــند. علی 
زین ســاز- مدیر اتکایــی بیمه رازی 
به عنــوان هفدهمین میهمان برنامه 
سه شــنبه های پاسخگویی که بیش از 
۱5۰۰ نفر آن را به صورت زنده از طریق 
اینســتاگرام مجموعه بازدید کردند، 
گفــت: یکی از اصلی ترین موئلفه های 
کســب مجوز قبول اتکایی ســرمایه 
مدنظر بیمه مرکزی است که با حضور 
دکتر جباری به عنوان مدیرعامل بیمه 
رازی این مهم محقق شد و بعد از ۱8 
ســال بیمه رازی توانست مجوز بیمه 
اتکایی را دریافت کند.زین ساز با اشاره 
به سرمایه انسانی، دانش فنی، سرمایه 
مالی شرکت و توانگری قابل قبول بیمه 
رازی، گفت: شــرکت های بیمه به دو 
نوع مســتقیم و اتکایی تقسیم بندی 
می شــوند و شرکت هایی که به دنبال 
قبول اتکایی هســتند باید طبق آیین 

نامه هــای بیمه مرکــزی فاکتورهای 
خاصی را پشت سر بگذارند.او تصریح 
کرد: طبق آیین نامه های بیمه مرکزی 
در زمینــه دریافت مجوز قبول اتکایی 
شــرکت مذکور بایســتی از حداقل 
ســرمایه ۲5۰ میلیــارد تومانی و در 
کنــار آن توانگــری ۱۲۰ درصدی ، 
دانش فنی و نرم افزار مورد قبول بیمه 
مرکزی برخوردار باشد.زین ســاز در 
رابطه با دانش فنی، گفت: کارشناسان 
و مدیران حوزه اتکایی شــرکتی که به 
دنبــال دریافت مجــوز قبول اتکایی 
هســتند باید نمره قبولی از مصاحبه 
و آزمون هــای بیمــه مرکزی دریافت 
کنند، که این مهم با حمایت مدیرعامل 
مجموعه محقق شد.مدیر اتکایی بیمه 
رازی خاطرنشــان کرد: به زبان ساده 
می توان گفت کــه بیمه اتکایی بیمه 
دیگــر بیمه گران را بیمه می کند و به 
اصطــالح شــرکت صادرکننده بیمه 
نامــه، میزانی از ریســک بیمه نامه را 
به یک شرکت اتکایی می سپارد و این 
روند در سطح جهانی متدوال است.او با 
توجه به تغییرات قوانین بیمه مرکزی 
پیش بینی کرد، در ســال آینده تعداد 

قابل توجهی از شــرکت های صنعت 
بیمه مجوز قبول اتکایی خود را از دست 
می دهند و از ســوی دیگر شرکت های 
اتکایــی به بازار ورود خواهند کرد که 
بــا توجه به این مــوارد، بیمه رازی با 
برنامه ریزی مدون به دنبال آن اســت 
تا جایگاه خود را در زمینه اتکایی حفظ 
و رشد دهد.زین ساز با نگاه به فعالیت 
نمایندگان بیمه رازی، بیان کرد: بیمه 
اتکایی به عنوان یک اعتبار در صنعت 
و بازار بیمه محسوب می شود و عاملی 
خواهد بود تا نمایندگان مزیت رقابتی 
بیشــتری در فعالیت هــای بازاریابی 

داشــته باشند مدیراتکایی بیمه رازی 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
پیش بینــی پرتفوی قبــول اتکایی 
شــرکت چه میزان خواهد بود، گفت: 
با توجه به ســال های گذشته، پرتفوی 
غیراجبــاری غیردرمان که بازار قبول 
اتکایی را تشکیل می دهد، ۲.۴ درصد 
حــق بیمه تولیدی بازار بوده اســت و 
اگــر بیمه رازی بتوانــد از این میزان 
۱ درصــد بــازار را از آن خود کند، ۲5 
میلیــارد تومــان بیمــه اتکایی از آن 
بیمــه رازی خواهد بــود.او با تاکید بر 
اینکــه بیمه های اتکایــی نقطه قوت 

شــرکت های بیمه ای است، بیان کرد: 
طی روزهای گذشــته تفاهم نامه های 
خوبی در زمینه اتکایی منعقد شــده 
و برای ســالجاری برنامه هایی در این 
زمینه تدوین شده است.مدیر اتکایی 
شرکت بیمه رازی در انتها خاطرنشان 
کرد: از سال های گذشته با شرکت ها و 
همکاران بین المللی در ارتباط هستیم 
و ایــن ارتبــاط در دوران برجام بیش 
از گذشــته تقویت شــد امــا در حال 
حاضر مراودات مالی با این شــرکت ها 
کاهش یافته که امیدوار هستیم با رفع 
تحریم ها حجم مراودات مالی افزایش 
یابــد.در پایان این نشســت، تندیس 
پاســخگویی بیمه رازی توسط دکتر 
ناصرالدین اســالمی فرد مدیر روابط 
عمومی و امــور بین الملل بیمه رازی 
به وی اهدا شــد.گفتنی اســت »سه 
شــنبه های پاســخگویی« از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ توســط روابط عمومی 
بیمه رازی برگزار شده و در این مدت 
مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشــد 
این شرکت در برنامه زنده به سواالت 
مطرح شده از سوی نمایندگان و شبکه 

فروش پاسخ داده اند.

مدیر اتکایی بیمه رازی:

کسب مجوز اتکایی، نشان از قدرت بیمه رازی دارد

ح کرد؛ شهردار قم مطر

کید بر نقش حمایتی بانک شهر در پیشبرد اهداف مدیریت شهری تا

کاهش قیمت ها و ثبات بازار سیمان 
در هفته های آینده

مدیر کل نظارت بر کاال های فلزی و معدنی سازمان 
حمایت گفت: وضع بازار سیمان در هفته های آینده 
با ثبات و کاهش بیشتر قیمت ها در این بازار محقق 
می شــود. حســن الهیاری افزود: قیمت هر پاکت 
ســیمان تیپ ۲ خاکســتری عرضه شــده توسط 
کارخانجــات تولیدی ســیمان در بــورس کاال، به 
طور متوسط در حدود ۲5۰، ۰۰۰ ریال است که با 
احتســاب هزینه های قانونی نظیر ۹% مالیات ارزش 
افزوده، ۱3% سود عمده و خرده فروشی و میانگین 
۱۰۰، ۰۰۰ ریــال هزینه هــای حمل و بارگیری هر 
کیسه سیمان، مجموع بهای مصرف کننده سیمان 
پاکتی تیپ ۲ قابل احصاء اســت.وی اضافه کرد: با 
بررســی نرخ های اعالمی در بانک قیمت ســازمان 
حمایــت، میانگین نرخ هرکیســه 5۰ کیلویی تیپ 
۲ در ســطح اســتان ها حدود 38۰.۰۰۰ ریال و در 
شهرســتان های اطراف کارخانجات تولید سیمان 
بــه دلیل کاهــش هزینه حمــل و بارگیری حدود 
35۰.۰۰۰ ریال است.الهیاری گفت: البته در برخی 
از شــهر ها مانند تهران به دلیل حجم باالی تقاضا و 
مصرف و همچنین حمل سیمان از سایر استان ها و 
تاثیــر افزایــش نرخ حمل از فواصل دور و نیز هزینه 
بارگیری ســیمان، افزایش جزیی قیمت ســیمان و 
تاثیــر آن بــر قیمت نهایی مصــرف کننده اجتناب 

ناپذیر است.

کند! نرخ برنج هر روز تغییر می 
 دبیر انجمن تولید کنندگان برنج ایران: امســال به 
دلیل کاهش بارندگی و شــرایط نه چندان مناسب 
جــوی، میــزان تولید برنج به ۲میلیــون و ۲۰۰ تا 
۲میلیــون و ۲5۰هزار تن رســیده اســت )حدود 
۱۰درصد کمتر از سال قبل(.بخشی از کاهش تولید 
برنج در سال جاری نیز به دلیل رعایت نشدن الگوی 
کشت این محصول بوده است؛ ضمن اینکه با توجه 
به خشکسالی، کشت برنج در مناطق کم آب متوقف 
شده است.باید بپذیریم که قیمت برنج نیز تابع نرخ 
تورم است؛ نرخی که به طور رسمی ۴6.۱ درصد اعالم 
شــده و نه فقط بر قیمت مرغ، تخم مرغ و شــیر تاثیر 
داشته، بلکه زمینه افزایش قیمت همه اقالم کاالیی 
را فراهم کرده که برنج نیز از این قاعده مستثنا نیست.

كوتاه از صمت

رییس اتحادیه بارفروشان:

 انحصار "واردات موز 
 در ازای صادرات سیب" 

کرده است رانت ایجاد 
حــدود یــک هفته ای می شــود که قیمت 
مــوز از ۲5 تــا ۲6 هزار تومان به بیش از 3۰ 
هزار تومان رســیده اســت. افزایش قیمتی 
کــه رییــس اتحادیه بار فروشــان علت آن 
را انحصــار واردات مــوز در ازای صــادرات 
 ســیب و بــاز شــدن پــای دالالن به این 

بخش می داند.
مصطفی دارایی نژاد در پاســخ به این سوال 
که چرا موز گران شــده اســت، گفت: 8 ماه 
است که قیمت موز را در میدان مرکزی میوه 
و تره بار ۲۰ تا ۲3 هزارتومان نگه داشــته 
ایم اما متاسفانه افزایش قیمت موز از جایی 
شروع شد که وزارت جهاد کشاورزی در نامه 
ای بــه وزارت صمت اعالم کرد واردات موز 

فقط منوط به صادرات سیب باشد.
وی بــا بیــان اینکه با ایــن نامه پای دالالن 
به صادرات ســیب و واردات موز باز شــده 
است، گفت: دالالن بر روی حواله ای که به  
واردکنندگان واگذار می کنند 5۰۰۰تومان 
می کشــند. این یعنی آنها فقط حواله های 
ســیب هایشــان را کانتینری ۱۰۰ میلیون 

تومان به واردکنندگان می فروشند.
رییس اتحادیه بارفروشــان اضافه کرد: 66 
قلم میوه جات و سبزیجات داریم ولی وزارت 
جهاد گفته فقط در قبال صادرات سیب، موز 
وارد شود. این انحصار برای برخی افراد رانت 

ایجاد کرده است.
وی تصریــح کــرد: بارهــا و بارهــا در این 
خصوص هشــدار داده ایم ولی متاســفانه 
کســی توجه نکرد و در حال حاضر نیز موز 
در میدان مرکزی میوه و تره بار به کیلویی 
3۰ هزارتومان رســیده اســت و قیمت آن 
بــرای مصرف کننده بیش از 3۰ هزارتومان 

خواهد بود.
دارایی نژاد در پایان گفت: چه ایرادی دارد 
در ازای صادرات کلیه محصوالت کشاورزی 
موز وارد شــود؟ اتفاقا این اقدام باعث رونق 
کار ســایر کشاورزان هم می شود. مگر بین 
کســی که سیب زمینی و پیاز و پرتقال می 
کارد با کســی که سیب کاشته است، فرقی 

وجود دارد ؟

جدال تخم مرغ و کره بر سر قیمت؛

 نیمرو هم گران شد!
جدال نوســان قیمت بین کره و تخم مرغ، تبدیل به 
ترکیبی از این دو شــده و در نهایت گرانی یک وعده 

نیمرو را رقم زده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ممکن است خنده 
دار به نظر برسد اما در حال حاضر نیمرو با کره پرچمدار 
افزایش قیمت بین تمام غذاها محســوب می شــود. 
بررسی های میدانی و رصد بازار ما نشان می دهد هم 
کره به بقیه محصوالت لبنی پیوسته و افزایش قیمت 
چشمگیری داشته است و هم تخم مرغ جهش قیمتی 
داشــته و  رکورد قیمتی جدیدی ثبت کرده است که 
باعث ایجاد تعجب و ناراحتی عموم جامعه شده است.
با یک حســاب و کتاب و ســاده کره ۴ هزار تومانی با 
رســیدن به قیمت 7 هزار تومان حدود 75 درصد و 
تخم مرغ با رسیدن به قیمت هر شانه 57 هزار تومن 

حدود 35 درصد افزایش قیمت داشته است.
تولید کننده های هر دو محصول یک بهانه مشــترک 
برای افزایش قیمت داشتند. افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت تولیدی و مواد اولیه آن ها است. مرغداریها 
دغدغه و مشکل تامین نهاده داشتند و همین موضوع 
را علت اصلی نوسان نرخ تخم مرغ می دانستند. و چون 
نهاده آن ها تامین نشد، سراغ بازار آزادی و نرخ باالتر 
از مصوب رفتند. حاال با افزایش قیمت این محصول، 
گروکشی می کنند و می گویند نرخ مصوب را اصالح 

کنید تا بازار آروم شود.
غ کم نیست، مرغدارها منتظر قیمت  تخم مر

جدید نشسته اند!
 حمید کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم 
گذار گفت: با کمبود تولید تخم مرغ مواجه نیستیم، 
منتظریم که اصالح قیمت در دســتور کار دولت قرار 
بگیرد تا تخم مرغ با قیمت جدید به صورت گسترده 
در کشــور توزیع شــود. تخم مرغ انبار نشده و در حال 
عرضه اســت، اما نه از طریق سیســتم نظارت پذیر و 

شفاف، بلکه از طریق خرده فروشی ها.
کاشــانی گفت: در حال حاضــر قیمت مصوب تخم 
مرغ که مربوط به ســال گذشــته است با واقعیت بازار 
همخوانی ندارد و در این شرایط نیاز است که قیمت این 
محصول اصالح و بر اساس واقعیت بازار تنظیم شود.
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: 
وزارت جهاد کشاورزی نامه ای به اتحادیه ارسال کرده 
که بر اساس آن تا زمان اصالح قیمت تخم مرغ می تواند 
با نرخ توافقی عرضه شود که این نامه نیز اگر اجرایی 
شود ما آمادگی داریم که تخم مرغ را با قیمت توافقی 

به بازار بیاوریم.

رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: 
در حــال حاضــر تولید تخم مرغ بــه ماهانه ۹۰ هزار 
تن رســیده که میزان مصرف کشور نیز همین مقدار 
اســت و می توان در صورت اصالح قیمت با توجه به 
تولید مناســب ظرف دو تا ســه روز بازار تخم مرغ را 

به ثبات رساند.
وی افــزود: قیمت مصوب تخم مرغ در حال حاضر به 
صورت فله ای شانه ای 33 هزار تومان است، ولی قیمت 

پیشنهادی ما حدود ۴۱ هزار تومان است.
تولید کننده های لبنیات هم با بهونه همیشگی افزایش 
تعرفه شیر خام مهر افزایش قیمت را روی بسته بندی 
کره کوبیدند تا این محصول هم از روند افزایش قیمت 

سایر محصوالت لبنی جا نماند. 
گرانی کره گردن ارز ۴2۰۰ تومانی افتاد

ســید محمد رضا بنی طبا ســخنگوی انجمن صنایع 
لبنــی در گفــت و گو با خبرنــگار صنعت،تجارت و 
کشاورزی باشــگاه خبرنگاران جوان،درباره افزایش 
قیمــت کره گفت: قیمت کنونی هر کره ۱۰۰ گرمی 
در بازار  ۱۰ هزار تا ۱3 هزار تومان است. بعد از آنکه 
موجــودی کره وارداتی بــا ارز ۴۲۰۰ تومان به پایان 
رســید و قیمت مصوب شــیر خام و چربی در آذر ۹۹ 
افزایش یافت، قیمت کره تولید داخل از 8 هزار تومان 

به ۱۰ هزار تومان در اواخر سال گذشته رسید و سپس 
در مرداد امسال افزایش یافت که با این وجود کره در 
۲ سال گذشته کمترین نوسان قیمت را داشته است.
او مدتــی قبــل اظهار کرد: قیمت شــیر خام که ماده 
اولیه اصلی محصوالت لبنی است افزایش بیش از 5۰ 
درصدی داشــته و نمی توان انتظار داشــت که در این 

شرایط قیمت محصوالت لبنی افزایش نیابد.
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت:در حال حاضر 
رقــم 6 هــزار و ۴۰۰ تومان به عنوان کف قیمت برای 
شــیرخام اعالم شــده و صنایع لبنی از همین حاال 
نامه هایــی مبنی بر افزایــش این نرخ برای ماه آینده 

دریافت می کند.
او ادامه داد: در این شــرایط طبیعی اســت که قیمت 
محصوالت لبنی نیز که تولید آن بین 65 تا 7۰ درصد 

وابسته به شیر خام است افزایش یابد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: شیرخام کیفی 
که در محصوالت لبنی اســتفاده می شــود توســط 
دامداری های صنعتی تولید می شود که بخشی از این 
دامداری ها خصولتی هســتند و اگر مسئوالن نگران 
افزایش قیمت محصوالت لبنی هستند دامداری های 
خصولتی را مجاب کنند تا شیر را با قمیت معقول در 

اختیار کارخانجات لبنی قرار دهند.

بنی طبــا ادامه داد: از یــک ماه پیش کلیه اختیارات 
قیمت گذاری بخش کشــاورزی حسب احیای قانون 
تمرکز به وزارت جهاد کشــاورزی انتقال داده شد که 
ایــن وزارتخانه هم بــا مصوبه ای در ابتدای مرداد ماه 

افزایش قیمت شیرخام را اعالم کرد.
او گفت: در گذشته وقتی قیمت شیرخام اعالم می شد 
همزمان قیمت ۱۰ قلم محصول مشمول قیمت گذاری 
محصــوالت لبنی هم تغییر می کــرد بنابراین وقتی 
قیمت شــیرخام به 6 هزار و 7۰۰ تومان افزایش پیدا 
کــرده به طور طبیعی این مجوز برای افزایش قیمت 
محصــوالت لبنی وجــود دارد و ما نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که تولیدکننده محصوالت لبنی با ضرر 

محصوالت خود را روانه بازار کند.
 دامداریها اما این افزایش قیمت را گردن نمی گیرند. 
زنجیره تولید شــیر خام هم تا حدود زیادی به تامین 
نهاده گره خورده اما این وابســتگی به اندازه ارتباط 
صنعت مرغ و طیور نیست و همین موضوع سبب شده 
تا تولید کنندگان شیر خام همواره مدعی تامین این 
محصول با نرخ مصوب باشــند و خودشــان را از بازی 

افزایش قیمت محصوالت لبنی کنار بکشند.
مقدســی، رئیس انجمن صنفــی گاوداران افزایش 
چندباره نرخ محصوالت لبنی را به افزایش نرخ مصوب 
شــیر خام بی ارتباط دانســت و گفت: از همان ابتدای 
مرداد که قیمت مصوب شیر خام افزایش پیدا کرد ما 
هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتیم و  دامداران ما شیر 
خــام را بــا نرخ مصوب عرضه کرده و به دســت تولید 
کنندگان محصوالت لبنی می رسانند. ما خودمان هم 
دلیــل افزایش قیمت چند بازه لبنیات را نمی دانیم و 

این موضوع ارتباطی با نرخ شیر خام ندارد. 
ســراغ وزیر جهاد کشــاورزی رفتیم تا سراغ ببینیم 
باالخره این روند افزایش قیمت و قصه  تکراری نهاده 
و شــیر خام تا کی قراره ادامه داشــته باشد، در مورد 
لبنیــات که گفت برای هــر دو محصول برنامه های 
کنترلــی داریم اما افزایش نرخ تخم مرغ را هم گردن 

شروع پاییز و فصل سرما انداخت. 
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال درباره افزایش 
قیمت تخم مرغ گفت: تولید مرغ و تخم مرغ اینگونه 
نیســت که امروز تصمیم گرفته شــود و فردا قیمت 
تغییــر کند. پس امروز هر تصمیمی که ما می گیریم 
بخواهد قیمت تغییر کند، مگر اینکه در بحث واردات 
بخواهیم کاری کنیم تا در روند تغییر قیمت ها تاثیر 
بگذارد. بخشی از این افزایش قیمت هم طبیعی است 
و  مانند هر سال که در فصل سرما افزایش تقاضا را در 
تخم مرغ داریم باعث افزایش نرخ تخم مرغ می شود.

گزارش
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نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:

تامین پایدار آب شرب شهرضا در تابستان قابل تقدیر است
اصفهان / گروه استان ها: نماینده مردم 
شــهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسالمی از تامین پایدار آب شرب مورد 
نیاز مردم شــهرضا در فصل تابستان، 
به رغم محدودیت منابع آبی شــرب 

تشکر کرد.
ســمیه محمــودی در نشســتی با 
مدیرعامــل آبفای اســتان اصفهان و 
مسئوالن شهرضا اظهار کرد: هر چند 
در تابستان ســال جاری شرکت آبفا 
توانســت با برخــی از اقدامات فنی و 
حفر چاه، آب شرب مورد نیاز ساکنان 
شــهرضا را تامین کند اما برای تامین 
پایدار آب شــرب این منطقه در بلند 
مدت بایــد برنامه ریزی الزم صورت 

پذیرد. 
در ادامــه مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهــان در مورد 
تامین پایدار آب شــرب شهرســتان 
شــهرضا در تابســتان گفت: امسال با 
حفر ســه حلقه چــاه و تجهیز هفت 
حلقه چاه دیگر توانســتیم به تبعات 
 ناشی از بحران کم آبی در این منطقه 

غلبه کنیم.

هاشم امینی با اشاره به سایر اقدامات 
فنی بــرای تامین پایدار آب شــرب 
شهرضا گفت: از سال گذشته تاکنون 
6 کیلومتر اصالح شــبکه فرسوده آب 
در شــهرضا و روســتاهای اطراف آن 
انجام شــده که نقش بســیار موثری 

در کاهــش هــدر رفــت و  تامین آب 
شــرب پایدار منطقه داشــته است. 
وی از اجــرای سیســتم تله متری در 
تاسیســات آبرسانی شهرضا خبر داد 
و عنوان کرد: اســتفاده از این سامانه 
و  اصالح خطوط فرســوده انتقال آب 

تاثیر به ســزایی در توزیع عادالنه آب 
در این منطقه داشته است.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در بخــش دیگری از ســخنانش آب 
شــرب شــهرضا را از نظر بهداشــتی 
ســالم و مطابــق با اســتانداردهای 

تعریــف شــده ارزیابی کــرد و گفت: 
نهادهــای ذیصــالح بــا نظارت های 
مســتمر، آب شرب شهرضا را سالم و 
بهداشــتی اعالم کــرده اند و اختالط 
آب چــاه هــا موجب کاهــش میزان 
هدایــت الکتریکی و افزایش کیفیت 
 آب در تمــام نقــاط این شهرســتان 

شده است.
امینی افزود: در سال جاری با اقدامات 
صورت گرفته ۱5 لیتر برثانیه به تولید 
آب در شهرضا نسبت به سال گذشته 
افزوده شده است که همین اقدامات، 
تامین پایدار آب شــرب شهرضا را در 

تابستان به همراه داشت.  
وی با بیان این که تاکنون ۴۴ درصد شبکه 
فاضالب شــهرضا اجرا شده است افزود: 
طول شــبکه فاضالب مورد نیاز شهرضا 
587 کیلومتر است که ۲56 کیلومتر آن 
اجرا شده و 33۱ کیلومتر آن باقی مانده 
اســت و انتظار می رود با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی بتوان در کوتاه ترین زمان 
ممکن، اجرای شــبکه فاضالب این شهر 
را تکمیــل کــرد و تصفیه خانه فاضالب 

شهرضا را نیز توسعه داد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

انتخابات هیات رئیسه شورای شهر 
جدید هشتگرد برگزار شد

ســاوجبالغ / راضیه دارابی- انتخابات هیئت رئیسه 
دوره ششم شــورای اسالمی شهرجدید هشتگرد 
باحضــور نماینــده فرماندار شهرســتان و اعضای 
شورای اسالمی در دفتر شورای اسالمی شهر جدید 
هشتگرد برگزار شد.در این جلسه آقایان محمدکاظم 
موحدی پور به عنوان رئیس شورا، میالد ارمندپور 
بــه عنوان نایب رئیــس، بابک پور خداداد به عنوان 
منشــی اول و حامد بختیاری بــه عنوان خزانه دار 
انتخاب شدند.شــایان ذکر است با انتخاب محسن 
آســوبار )ریاست پیشین شورای اسالمی( به عنوان 
شهردار شهرجدید هشتگرد از طرف اعضای شورای 
اسالمی، و ورود کامبیز غالمی عضو علی البدل شورا 
به عنوان پنجمین عضو شــورای اسالمی، انتخابات 
هیئت رئیسه برای بار دوم برگزار شد و رئیس و اعضای 
هیئت رئیسه شورا مجددا طبق قانون انتخاب شدند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل خبر داد؛

 افتتاح جایگاه عرضه سوخت 
در منطقه اردبیل

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتی منطقــه اردبیل گفت: جایگاه 
اختصاصی و مجتمع خدمات رفاهی ســاواالن  در 
منطقه اردبیل افتتاح شــد.در آیینی با حضور سید 
حجت مدنی مدیر منطقه، قلندری معاون عمرانی 
اســتاندار و دیگر مقامات اســتانی، جایگاه عرضه 
سوخت و مجتمع خدمات رفاهی در منطقه اردبیل 
به بهره برداری رســید.مدنی افزود: این جایگاه در 
زمینی به مساحت سه هکتار با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و نظارت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اردبیل به منظور ارائه مطلوب سوخت 
و خدمات رفاهی به شهروندان در شهرستان مشگین 
شهر احداث شده و دارای سه سکو با شش تلمبه و ۱۲ 
نازل بنزین و نفتگاز است.مدیر منطقه اظهار کرد: با 
افتتاح این جایگاه، شمار جایگاه های ناحیه مشگین 
شهر ۹ باب و تعداد جایگاه های عرضه سوخت مایع 

در منطقه73 باب رسید.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛

ک   کشف 11۵ کیلوگرم تریا
در استان گلستان

گلستان / گروه استان ها: جانشین فرمانده انتظامی 
گلستان از کشف ۱۱5 کیلوگرم تریاک از دو دستگاه 
خودروی ســواری در استان خبرداد و گفت: در این 
عملیات چهار نفر دســتگیر شدند. سرهنگ تاجره 
اظهارکرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
پس از یکسری اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی 
یکی از قاچاقچیان شدند.جانشین فرمانده انتظامی 
گلســتان افزود: با اشراف اطالعاتی پلیس مشخص 
شد متهم قصد جابجایی مواد افیونی با دو دستگاه پژو 
پارس از جنوب کشور به گلستان را دارد.وی گفت: با 
اشراف اطالعاتی و سرعت عمل ماموران، خودروهای 
مورد نظر به محض ورود به اســتان شناســایی و در 
فرصتی مناســب دســتور توقف به آنها داده شد که 
متهمان بالفاصله با حرکاتی مخاطره آمیز و نامتعارف 
اقدام به فرار کردند.تاجره افزود: تعقیب و گریز پلیس 
برای دســتگیری قاچاقچیان ادامه داشت تا اینکه 
ماموران با استفاده از قانون بکارگیری سالح موفق 
شــدند خودروها را متوقف و چهار متهم را دستگیر 
کنند.وی گفت: در بازرسی از خودرو متهمان ۱۱5 
کیلوگرم تریاک کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی 
گلستان تصریح کرد: گلستان محل امنی برای جوالن 
دادن سوداگران مرگ نیست و پلیس قاطعانه با این 

گونه افراد مقابله خواهد کرد. 

رئیس بهینه سازی مصرف گاز استان گلستان 
خبر داد؛

پیشرفت ۴۵ درصدی بهینه سازی 
مصرف موتورخانه های خانگی 

گلستان / گروه استان ها: رئیس بهینه سازی مصرف 
گاز گلستان از پیشرفت ۴5 درصدی بهینه سازی 
مصرف موتورخانه های خانگی خبر داد.حمد رضا 
برنا از پیشــرفت ۴5 درصدی میزان بهینه ســازی 
مصــرف گاز در موتورخانــه هــای بخش خانگی 
براســاس   هدفگذاری  ســال ۱۴۰۰ این شــرکت 
خبــر داد.وی افــزود: با عنایت به اهمیت مدیریت 
کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی 
ودر راســتای برنامه ارتقاء بهره وری، طرح جامع 
بهینه سازی مصرف گازدر موتورخانه های خانگی 
با حمایت شــرکت ملی گاز ایران از مهرماه ســال  
۱3۹۹ آغاز شده ست. برنا با بیان این که این طرح 
که با سه اقدام تنظیم مشعل، نصب رسوبگیر و عایق 
کاری بصورت رایگان انجام خواهد شد تصریح کرد: 
اجرای این طرح صرفه جوئی  حداقل  ۱۰ درصدی 
میزان گاز موتورخانه ها را بهمراه خواهد داشــت.
وی یادآور شــد: مشــمولین طرح می توانند  پس 
از مراجعــه به آدرس اینترنتی goc.nigc.ir و ثبت 
کد اشــتراک مندرج در قبض گازخود، به  میزان 
یارانه ای که شرکت گاز بصورت رایگان در اختیار 
آنها  قرار می دهد مطلع شوند.رئیس بهینه سازی 
مصرف شرکت گازاستان گلستان با اشاره به یارانه 
تخصیصــی به موتورخانه هــای تجاری و اداری و 
یکســان بودن فرآیند ثبت نام در سامانه اینترنتی 
،کاهــش گاز بهــا  و صرفه جویی در مصرف انرژی 
را از نتایــج اجــرای این طرح اعالم کرد و از مدیران 
دســتگاه های اجرایی و اماکن  تجاری  خواست تا 
نسبت به  ثبت نام و مشارکت در اجرای این طرح 

همکاری الزم را با شرکت گاز داشته باشند

مدیر کل شیالت استان اردبیل:

کد در استان اردبیل   3۰ طرح را
احیا می شود

اردبیل / گروه استان ها: تیزرو، مدیرکل شیالت استان 
اردبیل گفت: میزان سرمایه مورد نیاز به ازای هر تن 
تولید آبزیان بین 8۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد 
تومان است. سیف اله تیزرو اظهار کرد: استان اردبیل 
با داشــتن ظرفیت منابع آبی و اقلیم و آب و هوای 
مناسب یکی از استان های مستعد در پرورش ماهیان 
گرمابی و سردابی است که از قزل آالی رنگین کمان 
گرفته تا کپور و آمور در اســتخرهای پرورش ماهی 
اســتان تولید و روانه بازار مصرف می شــوند.وی به 
غنای منابع آبی استان از ارس تا قزل اوزن را یادآور 
شد و تصریح کرد:  پرورش گونه  ماهیان خاویاری در 
این دو منبع آب در حال انجام است و با برنامه ریزی 
مناســب ســعی می کنیم آبزیانی با وزن مناســب 
در ایــن منابع آب تولید و روانه بازار مصرف شــود.
مدیرکل شیالت استان اردبیل حمایت همه جانبه 
از پرورش دهنــدگان و تولیدکنندگان آبزیان را در 
ســطح استان یادآور شــد و گفت: تولید استان در 
سال جاری به 6۰۰ تن افزایش یافته و امیدواریم با 
ورود 3۰ طرح نیمه تمام و راکد به چرخه تولید این 
ظرفیت تا 8۰۰ تن افزایش پیدا کند.تیزرو مهمترین 
مشکل سرمایه گذاران این بخش را کمبود نقدینگی 
و عدم پرداخت تسهیالت با نرخ سود مناسب اعالم 
کرد و افزود: به هیچ وجه سرمایه گذاران از پرداخت 
تسهیالت سرمایه در گردش به نرخ ۱۲ تا ۱5 درصد 
اســتقبال نکرده و حاضر به دریافت این تسهیالت 
نیستند.وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر 
نشــان کرد: امیدواریم دولت جدید و وزارت جهاد 
کشــاورزی تدابیری بیندیشد تا تولیدکنندگان در 
عرصه های مختلف تسهیالت با نرخ سود چهار درصد 
را دریافت کنند که البته بنیاد علوی و کمیته امداد در 
مناطق محروم پرداخت تسهیالت با نرخ سود چهار 
درصد را در اولویت قرار داده است.تیزرو روان سازی 
صدور مجوزها را با همکاری سازمان نظام مهندسی 
و منابع طبیعی یادآور شــد و اضافه کرد: در اســتان 
اردبیل پرداخت تسهیالت در مناطق محروم با نرخ 
سود ۱۲ درصد و سایر مناطق با نرخ سود ۱5 درصد 
در حال انجام است که البته برای طرح های ایجادی 
این تسهیالت پنج ساله با یک سال استراحت و خواب 

پرداخت می شود.

استانها 6
خبر ويژه

مشهد / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی گفت: در راستای تامین سوخت ذخیره 
دوم نیروگاهها با پیش بینی های انجام شده بیش از 5۲۰ میلیون 
لیتر نفت گاز به نیروگاههای خراسان رضوی ارسال شد.علی اصغر 
اصغری به سوخت رسانی مداوم و مستمر به نیروگاههای استان 
تاکید و افزود : در راســتای تامین ســوخت ذخیره دوم نیروگاهها 
بــرای فصل پاییز و زمســتان و حداکثــر مصرف در نیروگاههای 
اســتان ، بــا پیش بینی های انجام شــده بیــش از 5۲۰ میلیون 
لیتر نفت گاز به نیروگاههای خراســان رضوی ارســال شــد.وی 
ضمن تشــریح وضعیت ، موجودی ســوخت مایع در نیروگاهها و 
ذخیره سازی را مطلوب و از اعالم آمادگی کامل و سوخترسانی 
مســتمر و بی وقفه به نیروگاههای منطقه خراســان رضوی  خبر 

داد و گفت: خوشــبختانه موجودی نفت گاز نیروگاههای اســتان 
در حال حاضر نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته بیش از ۲7 
درصد افزایش داشــته که بسیار رضایت بخش می باشد.اصغری 
افزود : در 6 ماهه امســال بیش از 5۲۰ میلیون لیتر فرآورده به 
نیروگاه های تحت پوشــش منطقه ارســال شده است ، که روند 
تامین ســوخت نیروگاهها با توجه به دســتور وزیر محترم نفت و 
تاکید معاون محترم وزیر در پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران تا تکمیل کامل ظرفیت ادامه خواهد داشــت.مدیر منطقه 
خراسان رضوی از ناوگان حمل و نقل فرآورده های نفتی در انجام 
این مهم تشــکر کرده و افزود: منطقه خراســان رضوی  6 نیروگاه  
) مشــهد - شــریعتی - مپنا - شمس سرخس - خیام نیشابوری 

ونیروگاه طوس ( را تحت پوشش خود دارد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه استان خراسان رضوی:

سوخت ذخیره دوم نیروگاه های منطقه خراسان رضوی تامین شد

خبر ویژه

ح کرد؛ سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز مطر

عبور موفقیت آمیز برق اهواز از پیک تابستان 1۴۰۰
خوزســتان / گروه اســتان ها: سرپرست شرکت توزیع نیروی برق 
اهواز گفت: با برنامه ریزیهای  انجام شده توسط توانیر و اجرای آن با 
همکاری مردم، ادارات، بخش کشاورزی، تجاری و صنایع کالنشهر 
اهواز ،توانســتیم عبور موفقی از پیک برق تابســتان ۱۴۰۰ داشته 
باشیم.سرپرست این شرکت با اشاره به شروع زود هنگام فصل گرما 
با شــدت باال و کاهش تولید نیروگاههای برق-ابی ناشــی از کاهش 
نزوالت جوی ، اظهار داشت: طی این مدت اقدامات بسیار خوبی در 
مجموعه برق اهواز صورت گرفت و با وجود شرایط سخت اقلیمی، 
کرونــا و تغییر مصرف مشــترکین،  برنامه های مدیریت مصرف با 
همیاری مردم، صنایع، کشاورزی، ادارات و اطالع رسانی رسانه ها 
در این کالنشــهر با موفقیت اجرا شــد.مهرداد فارسی مدان  با بیان 
اینکه برای عبور موفق از پیک تابستان ۱۴۰۰ همکاران ما با تحلیل 
داده ها در ۲ بخش فنی و غیر فنی فعالیت خوبی داشتند ادامه داد: 
اســتخراج اطالعات از مراکز دیســپاچینگ و پایش انرژی،  تحلیل 
برنامه های مدیریت مصرف و استفاده از نقطه نظرات شهروندان و 
تلفیق آن، ظرفیت های بسیارخوبی با وجود محدودیت های ناشی از 

کاهش ساعات کاری و طرح کاهش کارکنان اداره ها برای جلوگیری 
از انتشار ویروس کرونا ایجاد کردند که بسیار رضایت بخش بود.

کالنشهر اهواز کشف 2 هزارو ۹۰2 دستگاه رمز ارز غیرمجاز در 
فارسی مدان افزود : همزمان با اجرای  برنامه های مختلف به منظور 
عبــور موفــق از پیک ۱۴۰۰ با همکاری دســتگاه قضائی و نیروی 
انتظامــی تعــداد ۲ هزار و ۹۰۲ دســتگاه رمز ارز غیرمجاز در اهواز 
کشف و ضبط شد که 7.7 مگاوات مصرف برق را به خود اختصاص 
داده بودند.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز با بیان اینکه 
33هزار دستگاه چراغ روشنائی تعدیل شده است ، گفت:طی 6ماهه 
اول ســال جاری همکاران مناطق و شهرســتان های تابعه شرکت 
توزیع نیروی برق اهواز بیش از 33هزار دســتگاه چراغ روشــنائی 

معابر را بررسی و موارد معیوب را اورهال کردند.

به صفر رسیدن تلفات جانی برق در ۶ ماهه اول سال
وی با اشــاره به موفقیت بخش ایمنی شــرکت در کاهش حوادث 

تصریح کرد: در 6 ماهه اول سال جاری با اجرای برنامه های آموزشی 
و دقت نظر و توجه جدی به رعایت اصول ایمنی و اســتانداردهای 

تعریف شده، حوادث جانی در سطح این شرکت به صفر رسید .

نتایج مطلوب آموزش همگانی و استفاده از اپلیکیشن برق من
فارسی مدان با اشاره به ضرورت استمرار و توجه جدی به آموزش 
همگانی شهروندان بیان کرد: در راستای جلب رضایت مشترکین ، 
کاهش مراجعه غیرضروری و تسریع در ارائه خدمات ، با راه اندازی 
نرم افزار برق من و آموزش و آشنائی شهروندان با کاربرد آن، نتایج 

مطلوب و قابل قبولی حاصل شد.
وی ادامــه داد : بــا راه انــدازی این نرم افزار بخش زیادی از مراجعه 
حضوری مردم کاهش یافته و بخشی از آموزش همگانی نیز از طریق 
این اپلیکیشن به مردم ارایه شد.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق 
اهواز خاطر نشــان کرد: تحقق برنامه های مدیریت مصرف و عبور 
موفق از پیک تابســتان۱۴۰۰ برق مرهون همیاری مردم اهواز در 

همه بخش ها بوده است.

گهی حصر وراثت  آ
شــرح  بــه   88 شــماره  شناســنامه  دارای  عثمانــی  اســمعیل  آقــای 
شــورا  ایــن  از  5/ح  ش   0000821/1400 کاســه  بــه  دادخواســت 
کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی  درخواســت 
تاریــخ  در  مهابــاد   5305 شناســنامه  بــه  عثمانــی  حســین  شــادروان 
آن  ورثــه  گفتــه  زندگــی  بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه   1400/5/17

زوجــه.   – مــادر   – پــدر  بــه  اســت  منحصــر  مرحومــه   / مرحــوم 
1- اسمعیل عثمانی فرزند عثمان به ش ش 88 پدر متوفی 

2- کبری محمد پور فرزند عبدالباقی به ش ش 371 مادر متوفی 
3- ونوشــه محمــد پــور فرزنــد محمــد امیــن بــه ش ش 2920251619 

زوجــه متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور بــه اســتناد مــاده  اینــک ب
ــا هــر کســی  ــد ت 362 قانــون امــور حســبی را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمای
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادر خواهد شــد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان مهاباد

مفقودی
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری ســمند مــدل 88 رنــگ نقــره ای متالیــک 
شــماره موتــور 12488073582 و شــماره شاســی 802663 بــه شــماره 
ــد  ــام زریــن درخــت خیاطــان فرزن ــه ن ــران 32 – 543 ل 69 ب انتظامــی ای
ــار ســاقط  رمضــان کدملــی 6519311804 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتب

تربت حیدریه - موسوی اســت. 
م / الف 945

مفقودی
بــرگ ســبز پرایــد ســواری مــدل 83 رنــگ ســفید شــیری روغنــی بــه 
شــماره انتظامــی 946 ب 28 ایــران 42 بــه نــام محمــد صالحــی نــژاد 
شاســی  شــماره   00994303 موتــور  شــماره  الدیــن  شــجاع  فرزنــد 
S1412283374416 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. 
تربت حیدریه - موسوی 

م / الف 946

رئیس امور پژوهش شرکت گاز استان سمنان:

گاز در سطوح مختلف عملیاتی و مدیریتی حائز اهمیت است گیری دقیق دبی  اندازه 
ســمنان / گروه اســتان ها: هدف از اجرای این پروژه، طراحی یک دوربین پالســی 
برای دبی سنج پردازش تصویر با توجه به افزایش دقت و کاهش هزینه می باشد.

محمد مســتخدمین حســینی رئیس امور پژوهش و فناوری شــرکت گاز استان 
سمنان از برگزاری جلسه آموزشي و ارائه نتایج پروژه   طراحی و ساخت دوربین 
سرعت باالی پالسی ارزان قیمت، بهبود سامانه نوردهي و اپتیک و سامانه پاشش 
در دبي سنج پردازش تصویر  خبر داد؛ این جلسه با حضور همکاران ستادی، اعضای 
شورای پژوهش، فناوری و تجاری سازی شرکت گاز استان سمنان و ناظرین پروژه 
از آزمایشــگاه پژوهش های فنی و صنعتی شــرکت ملی گاز و عضو هیئت علمی 
دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.وی با بیان اینکه این کار پژوهشی 
و ســاخت تجهیز توســط دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است، گفت: مراحل 
اجراي این پروژه در فاز هاي تعریف مساله و طراحی مفهومی، طراحی و ساخت 
نمونه آزمایشگاهی و ساخت نمونه نهایی تعیین شد و هدف این پروژه طراحی یک 
دوربین پالســی برای دبی ســنج پردازش تصویر با توجه به افزایش دقت و کاهش 
هزینه می باشــد.رئیس امور پژوهش و فناوری شــرکت گاز استان سمنان با اشاره 

به صرفه اقتصادی این پروژه گفت: اندازه گیری دقیق دبی گاز و قیمت مناســب 
دبی سنج در سطوح مختلف عملیاتی، بهره برداری و مدیریتی در شرکت ملی گاز 
و همچنین شــرکت های گاز اســتانی حایز اهمیت است.مستخدمین حسینی به 
برخی از جنبه های نوآوری این پروژه اشاره کرد و افزود: با توجه به تشکیل سامانه 
دبی ســنج پردازش تصویر از ســه زیر سامانه اصلی اپتیک، مکانیک و الکترونیک، 
اســتفاده از سنســورهای  CMOS یا CCD در طراحی دوربین، قابل کنترل بودن 
تعــداد فریــم بر ثانیــه دوربین، افزایش تعداد فریم بر ثانیه دوربین،  بهره مندی از 
ابزارهای حرفه ای اپتیکی، دستیابی به باریکه نور یکنواخت تر،  دستیابی به کمترین 
تلفات نوری از ویژگی های جدید بودن و نوآوري این پروژه می باشد.وی در پایان 
با اشــاره به کاربردی بودن این پروژه در صنایع نفت و گاز، گفت: در این پژوهش 
عالوه بر انجام تست های آزمایشگاهی، نتایج دبی گاز اندازه گیری و با نتایج یک 
دبی ســنج توربینی مقایســه شــد؛ دوربین توسعه داده شده در این طرح، عالوه بر 
دبی سنج پردازش تصویر می تواند در انواع مختلف تصویربرداری های خاص در 

خطوط انتقال گاز و یا حتی صنایع دیگر ، مورد استفاده قرار گیرد.
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كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خبر داد؛

افزایش ۱7 درصدی گازرسانی به نیروگاه های استان خراسان رضوی 
مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از افزایش 
۱7 درصدی گازرسانی به بخش نیروگاهی استان در مدت زمان شش 
ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.حسن 
افتخاری افزود: در نیمه اول امســال رقمی بالغ بر پنج میلیارد و 586 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در خراســان رضوی مصرف شــد که از 
ایــن رقــم دو میلیــارد و 57۱ میلیون معادل ۴6 درصد تحویل بخش 
نیروگاهی شده است.وی با بیان این مطلب در نیمه اول سال ۹۹ میزان 
گاز تحویلی به نیروگاه های استان دو میلیارد و ۱۹۴ میلیون مترمکعب 
بود گفت: این رقم در ســال جاری با 377 میلیون مترمکعب افزایش 
به دو میلیارد و 57۱ میلیون رســید. گاز تحویلی به بخش نیروگاهی 
خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱7 
درصد افزایش داشت.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: 
در شــش ماهه اول امســال یک میلیارد و ۹75 میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، 37۱ میلیون مترمکعب 

در بخــش حمــل و نقل و 66۹ میلیــون مترمکعب نیز تحویل صنایع 
فوالد و سیمان استان شده است.افتخاری تصریح کرد: در شش ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ گازطبیعی تحویلی به تمام بخش های استان به جز 
بخش خانگی و عمومی افزایش داشت که این مهم به صورت پایدار و 
ایمن و بدون محدودیت تامین شد.وی در پایان با اشاره به تمهیدات 
انجام شده و تعمیرات اساسی ایستگاهها و تاسیسات گازرسانی سطح 
استان از آمادگی کامل شرکت گاز خراسان رضوی برای ورود به فصل 
ســرد ســال خبر داد و افزود: با توجه به اینکه در فصول ســرد تامین 
پایدار گاز طبیعی مصرفی بخش خانگی و عمومی در اولویت اســت، 
امیدواریــم با تعامل، اســتمرار و تقویــت تعامالت و مصرف بهینه گاز 
طبیعی عالوه بر گرمابخشــی خانه های هم اســتانی های عزیز امکان 
تامین حداکثری گاز طبیعی مورد نیاز بخش های صنعتی نیز فراهم 
شود.استان خراسان رضوی با دو میلیون و 5۰۰ هزار مشترک پس از 
تهران بزرگ بیشترین میزان مصرف کننده گاز طبیعی کشور را دارد.

 طی حکمی از سوی مدیر عامل 
شرکت توزیع برق استان سمنان؛

گرمسار   مدیر توزیع برق 
منصوب شد

ســمنان / گروه اســتان ها: طی حکمی از سوی 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان سمنان، 
مدیر توزیع برق شهرســتان گرمســار منصوب 
شــد. سید محمد موســوی زاده ، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان، 
طی حکمی،  رحمان اشــرفی  را به عنوان مدیر 
توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب نموده تا 
ضمن ایجاد وفاق، همدلی و هماهنگی سازمانی 
و بهره گیری و تقویت همه استعدادهای انسانی، 
نســبت به انجام وظایــف محوله اهتمام نماید.

همچنیــن در حکم صادره به مواردی همچون؛ 
تهیه و پیشنهاد برنامه های خرد و کالن مدیریت 
متبــوع در افق کوتاه مــدت، میان مدت و بلند 
مــدت، اجــرای برنامــه های ابالغــی در قالب 
بودجه مصوب، دســتورالعمل ها و آئین نامه ها، 
هماهنگی و انجام اقدامات الزم مربوط به استقرار 
نظــام کیفیت و بهبود بهره وری و رعایت صرفه 
جویی در واحدهای ذی ربط، تکریم ارباب رجوع 
و پاسخگویی به هنگام به مشترکان و متقاضیان 
بــرق و اجرای برنامه هــای مربوط به مدیریت 
مصرف برق مشترکان اشاره و تاکید شده است.

فرمانده انتظامی استان ایالم اظهار کرد:

ساماندهی بیش از 2 هزار 
اتوبوس برای انتقال زائران 

اربعین به شهرهای مبداء
ایالم / گروه اســتان ها: فرمانده انتظامی اســتان 
،با بیان اینکه تمهیدات الزم براي پذیرش زائران 
عزیزان از مرز زمینی مهران دیده شده است،گفت: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته بیش از ۲ هزار 
اتوبوس برای انتقال زائران به شهرهای مبداء آماده 
ارائه خدمات هستند.سردار  دالور القاصی مهر  بیان 
داشت: زائران گرامی موقع ورود به کشور عزیزمان 
صبر و تحمل داشــته تا ضوابط برگشــت آنها به 
صورت قانونی انجام شود.وی افزود : با هماهنگی 
انجام شــده ۲ هزار و 5۰۰ دستگاه اتوبوس آماده 
انتقال و بازگشــت زائــران از پایانه مرزی مهران 
به سمت شهرهای محل سکونت هستند.فرمانده 
انتظامی استان، با تاکید بر اینکه برای برگشت زوار 
باید دقت الزم شــود تا با انضباط بخشــی و کمک 
به این عزیزان از تراکم و تجمع پیشــگیری شود، 
یادآور شــد: ان شاءاهلل زوار عزیز با رعایت قوانین 
و مقررات و تدابیر در نظر گرفته شــده از ســوی 
مســئوالن در صحت و ســالمت کامل به آغوش 
خانواده های خود باز می گردند.وی با بیان اینکه 
تخلفات حادثه ساز مشمول مرور زمان نمي شود 
یعنــي در هرلحظه پلیس مي تواند خودرو راننده 
متخلف را متوقف کن،گفت: تیم هاي محســوس 
و نامحســوس، دوربیــن های کنترلی محورهای 
مواصالتی فعال شده،تا چنانچه خودرویي مرتکب 
تخلف شود در اولین پاسگاه به تخلف آن رسیدگي 
شود.ســردار القاصی مهر، در پایان ضمن تقدیر 
از همکاری مردم شهرســتان مهران و مشــارکت 
مسئوالن ،خاطر نشان کرد: در حوزه پیشگیري از 
جرایم ، واحدهاي تخصصي الزم و کافي پیش بیني  
و تمام رده هاي پلیســي کاماًل مشــخص  شده و 
هیچ گونــه نگراني براي تأمین امنیت زائران مرز 

مهران وجود ندارد.

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم عنوان کرد؛

توزیع 2 میلیون و ۷۰۰ هزار بطری 
آب معدنی در پایانه مهران

ایالم / گروه اســتان ها:  مدیرعامل شــرکت آب 
منطقــه ای ایــالم از ورود ۲ میلیون و 7۰۰ هزار 
بطــری آب معدنی بــه پایانه مرزی مهران خبر 
داد و گفت: از این تعداد تاکنون 6۰۰ هزار عدد 
توزیع شــده اســت. علی پوراحمد  در نشســت 
ســتاد اربعین شهرستان مهران اظهار داشت: از 
مجموع ۲ میلیون و 7۰۰ هزار بطری وارد شده 
بــه پایانــه مرزی مهران، هم اکنون در انبار های 
پایانه برای تامین آب آشــامیدنی زائران عتبات 
عالیات ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بطری موجود است.

وی افــزود: برای خدمات دهی به زوار اربعین ۲ 
دستگاه تریلر یخچال دار در پایانه مرزی مهران 
مستقر شده است.مدیرعامل آب منطقه ای ایالم 
ادامه داد: مجوز حفر سه حلقه چاه برای تامین 
آب پایانه مرزی مهران به شرکت آب و فاضالب 
اســتان داده شــده تا در این ایام با کمبود آب 
مواجه نشــویم. پور احمد  اظهار داشــت: میزان 
آب ورودی بــه پایانه قبــل از ایام اربعین 35 تا 
۴۰ لیتــر بــر ثانیه بــود که با حفر یک چاه دیگر 
این مقدار  هم اکنون به 8۰ لیتر در ثانیه رسیده 
است.وی از اجرای ۱۲ کیلومتر خط انتقال آب به 
پایانــه مرزی مهران خبر داد و گفت: هم اکنون 
۱۱ تانکر ســیار در شــهر مهران مستقر است و 
اکیپ تعمیرات  در راستای رفع مشکل فاضالب 

در پایانه مرزی مستقر است.

با حضور نماینده شهرستان های تنگستان و دشتی 
در مجلس و مدیران شرکت آبفای بوشهر؛

 مشکالت آبرسانی به تنگستان 
مورد بررسی قرار گرفت

بوشهر / گروه استان ها: غالمحسین کرمی در نشست 
بررسی وضعیت آبرسانی به شهرستان های دشتی 
و تنگستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد 
و خاطره شهدا و رزمندگان 8 سال جنگ تحمیلی 
اظهار داشــت: رزمنــدگان در این دوران با روحیه 
انقالبی و جهادی دشمنان را شکست دادند و سبب 
اقتدار ایران اسالمی شدند.نماینده شهرستان های 
تنگســتان و دشتی در مجلس خواستار استفاده از 
روحیه و فرهنگ جهادی رزمندگان در برنامه های 
مدیریتی شــد و افزود: اســتفاده  از تفکر انقالبی و 
جهادی هیچ مشکلی بدون حل نمی ماند و مطالبات 
مردم محقق می شــود.وی خواستار حل مشکالت 
آبرســانی روستاها با مدیریت جهادی شد و افزود: 
برای حل مشــکالت آبرسانی روستاهای تنگستان 
الزم است سهمیه انتقال آب به شبکه آبرسانی آنها 
از خط کوثر افزایش یابد.کرمی از تخصیص اعتبارات 
برای آبرسانی به روستاهای مناطق محروم خبر داد 
و تصریــح کــرد: ۱3۰ میلیارد تومان در تبصره ۱۴ 
قانون بودجه برای حل مشکالت آبرسانی روستاهای 
محروم اختصاص یافته که جذب این اعتبارات نیاز 
به پیگیری مسئوالن دارد.وی با قدردانی از خدمات 
ارزنده مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر خاطر نشان کرد: خدمات شبانه روزی 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر ستودنی است 
که در این راستا تسریع در تکمیل طرح های آبرسانی 

از مطالبات مردم تنگستان است.

طرح های آب شیرین کن در شهرها و روستاهای 
مختلف استان بوشهر در حال اجرا است

در این نشست معاون بهره برداری و توسعه شرکت 
آب و فاضالب اســتان بوشــهر با اشاره به طرح های 
آبرســانی در حــال اجرا افــزود: اکنون طرح های 
آب شیرین کن در شهرها و روستاهای مختلف استان 
بوشهر در حال اجرا است که 3 پروژه شیرین سازی 
آب دریــا به ظرفیت 35 هزار و ۱7 هزار مترمکعب 
در مرکز استان بوشهر و ۲8 هزار مترمکعب سیراف 
جم از بزرگترین پروژه های این عرصه است.محمد 
پوریوسفی با اشاره به روند اجرا این پروژه ها تصریح 
کرد: بر اســاس وعده ســرمایه گذاران، فاز نخست 
پروژه های آب شیرین کن نیمه دوم امسال وارد مدار 
تولید می شــود که نقش مهمی در حل مشــکالت 
آبرســانی در شهرها و روستاهای استان دارد.وی با 
اشاره به پروژه آب شیرین کن 5 هزار مترمکعب در 
تنگســتان گفت: این ظرفیت در قالب ۲ پروژه هر 
کدام به حجم ۲5۰۰ متر مکعب در شبانه روز است . 
برآورد اولیه برای اجرای یک آبشیرینکن به ظرفیت 
۲5۰۰ متر مکعب در شبانه روز 8۰ میلیارد تومان 
پیش بینی شــده است.معاون بهره برداری و توسعه 
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر رضایت مردم 
در حل مشکالت آبرسانی را یک ضرورت دانست و 
تأکید کرد: طرح های مهمی در عرصه های مختلف 
در تنگســتان در حال اجرا اســت که با تکمیل آنها 
مشکل آب روســتاها برطرف می شود.پوریوسفی 
نوســازی و اصالح شــبکه آبرســانی را مورد اشاره 
قرار داد و بیان کرد: در این راســتا اقدامات مهمی 
برای کاهش هدررفت آب از شــبکه های آبرسانی 
با اصالح خطوط انتقال و لوله های فرســوده انجام 
شــده است.وی با اشــاره به ساخت مخزن ذخیره 
آب دلوار تنگســتان تصریح کرد: برای تکمیل این 
پروژه به ۱6 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.در این 
جلسه اعضا شوراهای اسالمی شهرها و روستاهای 
تنگســتان ضمن ارائه دیدگاه ها خود برای تسریع 
طرح های آبرســانی خواستار حل مشکالت تأمین 
آب روســتاهای تنگستان و تکمیل مخزن ذخیره 

آب دلوار شدند.

توسط عوامل خدمات شهری شهرداری نظرآباد 
صورت می پذیرد؛

 ادامه اجرای طرح جهادی رفت 
و روب خیابان ها و الیروبی انهار 

ساوجبالغ / راضیه دارابی
حوزه معاونت  خدمات شهري شهرداری نظرآباد در 
راستاي نظافت و رعایت اصول بهداشتي به صورت 
شبانه روز به پاکسازي معابر و رفت و روب خیابانها 
در ســطح شهر  مي پردازند. معاونت خدمات شهر 
شهرداری نظرآباد ضمن تشکر از پاکبانان زحمتکش  
گفت  : ارتقای ســالمت شهری، افزایش سالمت و 
رفاه شهروندان، کاهش آالینده های محیط زیست 
و ایجاد زیبایي شهر بر عهده واحد خدمات شهري 
است که در این راستا پاکبانان زحمتکش  به صورت 
شبانه روزی و خارج از شیف کاری در طرح جهادی 
شــرکت می کنند و اقدام به پاکســازی، الیروبی، 
رفت و روب، جمع آوری زباله و شستشوی مخازن 
زباله و شستشــوی جداول به صورت مســتمر می 
کنند.وی افزود: از شــهروندان عزیز خواهشمندیم 
زباله هاي خود را رأس ســاعت ۹ شــب از منزل به 
داخل سطل هاي زباله منتقل کنند اما در بسیاري 
از موارد مي بینیم که شهروندان این کار را هروقت که 
مایل باشند انجام مي دهند که در این صورت انتظار 
داشــتن شــهري پاکیزه به سختي و با هزینه هاي 

سنگین میسر مي شود.

7استانها
خبر ويژه

بوشــهر / گروه اســتان ها: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
از افزایش تخلیه و بارگیری کاال در مدت شش ماهه سال ۱۴۰۰ در 
بندر بوشهر خبرداد.سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در اینباره گفت: در شش ماه گذشته سال ۱۴۰۰ یک 
میلیــون و ۹36هــزار ۲۲8 تن کاال نفتی و غیر نفتی دربندر بوشــهر 
تخلیه و بارگیری شده است که از این میزان یک میلیون و ۲8۱ هزار 
و 5۰۰ تن مربوط به بخش غیر نفتی و 65۴ هزار 7۲8 تن مربوط به 
بخش نفتی می باشد.ارجمند زاده افزود: در همین مدت حجم تخلیه 
و بارگیری کانتینر در بندر بوشــهر ۱۹ هزار و TEU 7۰۰  بوده اســت 
از این میزان تعداد ۱5 هزار TEU ۱55مربوط به کانتینر پر و ۴ هزار 
و TEU 5۴5 مربوط به کانتینر خالی می باشد که رشد ۱۰ درصدی 
را نســبت به مدت مشــابه سال گذشته داشته است.مدیرکل بنادر و 

دریانوردی اســتان بوشــهر عنوان کرد: در بازه زمانی شش ماهه سال  
۱۴۰۰ تعداد شناورهای ورودی به بندر بوشهر یک هزار و ۲۰8 فروند 
بوده که از این میزان  تعداد ۲63 فروند مربوط به شــناورهای باالی 
هزارتن و تعداد۹۴5 فروند مربوط به شناورهای زیر هزار تن می باشد.
وی اضافه کرد : همچنین تعداد شناورهای خروجی از بنادر نیز تعداد 
یــک هــزار و ۱۰۱ فرونــد بوده که از این میزان تعداد ۲۱5 مربوط به 
شناورهای باالی هزارتن و تعداد 886  فروند آن شناورهای زیر هزار 
تن بوده اســت.ارجمند زاده بیان کرد : در موضوع جابجایی مســافر 
از بنادر اســتان نیز حجم جابجایی مســافر در شش ماه گذشته سال 
۱۴۰۰  تعداد 3۹ هزار ۱۱5 نفر بوده که از این تعداد ۱۹ هزار ۴۰۹ 
نفر  مربوط به مســافران ورودی و تعداد ۱۹ هزار 7۰6 نفر مســافران 

خروجی بوده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد؛ 

کاال در ۶ ماهه اول سال، در بندر بوشهر افزایش تخلیه و بارگیری 

خبر ویژه

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان: 

موضوع مرکز فرهنگی دفاع مقدس یک موضوع اعتقادی و آرمانی است
ســمنان / گــروه اســتان ها:  ســالمی  گفت: 
موضــوع مرکــز فرهنگــی دفــاع مقدس یک 
موضوع اعتقادی، آرمانی، ارزشــی و شــهدایی 
است.سرهنگ  محمد حسن سالمی  مدیر کل 
حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس استان 
ســمنان در نشســت با رئیس و اعضای جدید 
شــورای اسالمی شهر ســمنان که به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در مرکز فرهنگی و موزه دفاع 
مقدس اظهار داشت: این روزها روزهای بزرگی 
در تاریخ انقالب اسالمی است که برای همیشه 
ماندگار و ثبت شده است.وی گفت: ملت بزرگ 
ایران در هنگامه خطر برای انقالب اســالمی و 
کشــور مردانه وارد صحنه شدند و با مال و جان 
خود برای دفاع از انقالب جهاد و مقاومت کردند 
و پیروز شدند. سالمی با بیان اینکه ابرقدرتهای 
دنیا پیشــرفتهترین هواپیماها و تانکها و ادوات 

جنگــی را در اختیــار صدام گذاشــتند، گفت: 
پیــروزی مــا در دفاع مقــدس و در مقابل نظام 
ســلطه یک معجزه بود هنــر رزمندگان ما این 
بود که با کمترین امکانات با دشــمن جنگیدند 
و بزرگتریــن مجاهدتها را با کمترین امکانات و 
تجهیــزات و با روحیــه جهادی و انقالبی کاری 
شــبیه معجزه را به ثمر رساندند.وی با بیان این 
که ایمان و توکل به خدا، شــجاعت و صبر، رمز 
پیروزی ما در دفاع مقدس بود ادامه داد: قدرت 
رزمنــدگان ما قــدرت ایمان، اخالص، توکل به 
خدا بود و رزمندگان خود را مجاهد فی ســبیل 
ا... میدانستند.سالمی تاکید کرد: استان سمنان 
اســتانی مجاهدپــرور در دوران انقالب و دفاع 
مقدس بود که با حضور بیش از ۴۰ هزار رزمنده 
و تقدیم 3 هزار شــهید در اغلب شــاخصهای 
ایثارگری نســبت جمعیت در رتبههای نخست 

کشــوری قرار دارد.وی ادامه داد: موضوع مرکز 
فرهنگی دفــاع مقدس یک موضوع اعتقادی و 
آرمانی و یک موضوع ارزشــی و شــهدایی است 
و احــداث مرکز فرهنگــی و موزه دفاع مقدس 
بهعنوان مکانی ارزشمند برای آشنایی نسلهای 
آینــده و انتقــال آموزههای شــهادت، ایثار، از 
خودگذشــتگی، صبر و گذشت است.مدیر کل 
حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس استان 
سمنان تصریح کرد: مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
استان از مصوبههای سفر رهبر معظم انقالب به 
استان در سال ۱385 است که در مسیر زائران 
امام رضا )ع( قرار دارد و بهترین مکان برای ترویج 
ارزشــهای دفاع مقدس به جوانان و نسل آینده 
جامعه محسوب میشود.این مسئول با بیان اینکه 
این مجموعه تا پایان ســال ۱۴۰۰، پنج گالری 
فرهنگی و هنری احداث و تجهیز میشود، بیان 

کرد: مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان سمنان 
با پیشرفت ۹۰ درصدی وارد فاز موزهآرایی شده 
اســت.وی با بیان مهمترین الوویتهای عمرانی 
و محوطه ســازی مرکز فرهنگــی و موزه دفاع 
مقدس اســتان سمنان را که نیازمند همکاری 
و مســاعدت شهرداری است، ادامه داد: تکمیل 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس اســتان سمنان که 
مکانی مهم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
محسوب میشود، نیازمند همت بیشتر مسؤوالن 
است و مسؤوالن دســتگاههای اجرایی استان 
ســمنان امروز با جدیــت تمام تعهدات خود را 
برای تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
اســتان اجــرا کنند.در ادامه رئیــس و اعضای 
شــورای اسالمی شهر ســمنان به بیان نظرات 
و پیشــنهادات خود در زمینه مرکز فرهنگی و 

موزه دفاع مقدس پرداختند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

گازرسانی می شود گاز موجب محدودیت در  مصرف باالی 
اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در 
جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره گاز تیران با حضور فرماندار ودر 
محل فرمانداری این شهرســتان، افزود: با توجه به افزایش تعداد 
مصرف کننده گاز طبیعی در ســطح اســتان در صورت عدم مصرف 
بهینه و منطقی گاز، درفصل سرد پیش رو امکان محدودیت تامین 

گاز وجود دارد.
سید مصطفی علوی، با اشاره به صنعتی بودن استان گفت: مصرف 
روزانــه گاز در صنایــع بزرگ همچون فــوالد مبارکه، ذوب آهن، 
سیمان سپاهان و نیروگاه ها باالست لذا عالوه بر تأمین گاز بخش 
خانگی که در اولویت می باشد، تامین گاز مورد نیاز و مستمربرای 
بخش صنعت نیز بســیار حائز اهمیت اســت.وی، با بیان ضرورت 
توســعه گازرسانی بر اساس برنامه و منابع موجود،افزود: گسترش 
و رشــد صنعتی و کشــاورزی نیز باید متناسب با زیر ساخت ها و با 
پیش بینی تأمین انرژی آنها دنبال شود.در ادامه حججی فرماندار 

شهرســتان تیــران و کــرون نیز ضمن تشــکر از مهندس علوی و 
همراهان وی به خاطر حضور در شهرستان تیران وکرون و بررسی 
وضعیت گازرسانی این شهرستان گفت: خوشبختانه همکاری خوب 

و تعامل مثبتی بین اداره گاز و فرمانداری شهرســتان برقرار اســت.
وی افزود: با توجه به توسعه گلخانه ها در این منطقه، عدم تقویت 
به موقع شبکه گازرسانی ممکن است مشکالتی را به همراه داشته 
باشــد.لذا با همکاری متقابل فرمانداری و شــرکت گاز باید بزودی 
مجوزهــای الزم صادر و خطوط تقویتی محورهای محل مســتقر 
گلخانــه ها اجرا گردد.فرماندارشهرســتان تیران وکرون در ادامه 
با اشــاره به فعالیت های مثبت رئیس ســابق اداره گاز آقای مهدی 
طهماسبی در راستای پیگیری درخواست های مردم این شهرستان 
در حوزه گازرسانی و همکاری مناسب با مشترکین صنعتی گفت: 
در زمان مســئولیت هیچ گونه مشــکل یا نارضایتی مشاهده نشده 
اســت.وی گفت از رئیس جدید آقــای مهندس خلیلی انتظار می 
رود که تعامل ســازنده ای با مردم و فرمانداری شهرســتان داشته 
باشــند و در پیگیری امور مردم، تکریم آنها و رضایتمندی خداوند 

متعال فعالیت کنند.

ایالم / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: به منظور حفظ و افزایش آمادگی نیروها در مقابله 
با حوادث، مانور نشت مواد شیمیایی از بشکه های حاوی مرکاپتان در واحد انبار کاالی شرکت گاز استان ایالم 
برگزار شد.عباس شمس اللهی در حاشیه برگزاری این مانور گفت: به منظور حفظ و افزایش آمادگی نیروها در 
مقابل حوادث ناشی از کار و غیر مترقبه، بالیای طبیعی و غیره به صورت منظم و مستمر، مانورهایی با سناریوهای 
مختلف در کلیه نواحی و واحدهای شرکت طراحی و اجرا می گردد.وی با بیان اینکه این مانور که با موضوع نشت 
مواد شــیمیایی)مرکاپتان( از بشــکه های موجود در انبار کاالی شــرکت گاز استان واقع در شهرک صنعتی ایالم 
برگزار گردید، افزود: طبق سناریو این مانور، مشاهده تورم و بخارات موجود در سه عدد بشکه حاوی مرکاپتان 
توســط کارکنان واحد کاال مشــاهده و با توجه به حساســیت موضوع و احتمال انفجار یا نشــت مواد شیمیایی از 
بشــکه ها، مراتب ســریعاً به مســئولین مربوطه شامل مدیرعامل، رئیس واحد کاال، رئیس HSE و رئیس بازرسی 

فنی اعالم گردید.مدیرعامل شــرکت گاز ایالم اظهار داشــت: با ســرعت عمل و اتخاذ تصمیم گیری مناسب برای 
برخورد با این مشــکل در جهت جلوگیری از بروز حادثه، جلســه فوری کمیته بحران شــرکت تشــکیل و با توجه 
به خطر نشت مواد شیمیایی در محیط، از دانشگاه علوم پزشکی استان نیز یکدستگاه آمبوالنس و اکیپ مجهز 
پزشــکی جهت حضور در محل اجرای مانور درخواســت گردید که پس از اســتقرار تیم پزشــکی و تهیه مقدمات 
عملیات، خنثی ســازی و رفع خطر نشــت مرکاپتان از بشــکه ها آغاز گردید.وی ادامه داد: پس از اجرای موفقیت 
آمیز عملیات، جلسه ای به منظور بررسی نقاط قوت و قابل بهبود اجرای مانور با حضور مسئولین ذیربط در دفتر 
انبار کاال تشکیل گردید.شمس اللهی، توان اجرایی، دقت و سرعت عمل کارکنان در نحوه تخلیه بخارات و خنثی 
سازی خطر نشت مرکاپتان بر اساس شرح وظایف از پیش تعریف شده را از نقاط قوت اجرایی این مانور بر شمرد و 
دقت در نحوه نگهداشت مواد شیمیایی و محل استقرار آنها در انبار کاال را از نقاط قابل بهبود این مانور اعالم نمود.

کرد؛ گاز  استان ایالم عنوان  مدیرعامل شرکت 

گاز گاز مرکاپتان در شرکت  برگزاری مانور نشت 
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باورهای غلطی که شــما را از فواید 
کرونا محروم می کند کسن  وا

 سازمان بهداشت جهانی، مجامع علمی و تقریبا 
همــه متخصصــان راهکار اصلی مقابله با کرونا و 
قطع زنجیره پاندمی را واکسیناسیون عمومی می 
دانند، با این حال بعضی از مردم برای واکســینه 
شــدن مردد هســتند و یا به طورکلی از اساس با 

آن مخالفند.
دکتر شــروین شــکوهی رییس بخــش عفونی 
بیمارســتان لقمان حکیــم و عضو هیات علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی بی پایه و 
اســاس بودن متدوال ترین دالیل برخی از مردم 
برای واکسن نزدن را از نظر علمی شرح داده است.

۱ -  واکسن نمی زنم چون...
صبرمی کنم تا واکســن های باکیفیت تر در 

دسترس قرار گیرد
تمام واکسن هایی که مجوز استفاده دارند از نظر 
میــزان کاهش مــرگ و میر تفاوت چندانی باهم 
ندارند و تاثیرات مثبت تمامی این واکسن ها ثابت 
شده، چرا که بیشترین کاری که همه واکسن های 
موجــود در دنیا انجام مــی دهند کاهش مرگ و 

میر است.
ضمن این که به طور واضح و به صورت رســمی 
اعالم شده که واکسن هایی همانند فایزر در صورت 
وارد شــدن به کشــور صرفا برای چه گروه هایی 
مورد مصرف دارد، بنابراین هر واکســنی موجود 
بود اســتفاده کنید تا پاندمی را زودتر کنترل و از 

جهش های ویروس پیشگیری کنیم.
هر واکسنی در دسترس بود و هرچه زودتر استفاده 

شود به نفع همه مردم دنیاست.
2 - از بــی خطر بودن واکســن ها مطمئن 

نیستم؟
به گفته سازمان جهانی بهداشت )WHO( واکسن 
ها بسیار کم خطرند و ساالنه جان دو تا سه میلیون 
نفــر را در جهــان نجات می دهند.با این حال هیچ 
واکسنی هم کامال بی خطر نیست، اما خطری که از 
تزریق آن ها متحمل می شویم، در مقابل منافعی 

که به همراه دارند، بسیار ناچیز است.
مثــال درد در ناحیه بــازو از جمله عوارض جانبی 
تزریق واکســن است، ولی این درد معموال شدید 
نیســت. عوارض جدی تری هم ممکن اســت رخ 
دهد، ولی احتمال بروز آنها بر اساس تخمین های 
ســازمان جهانی بهداشت "بســیار نادر" است. به 
گفته این ســازمان "احتمال آســیب فرد از خود 
بیماری بسیار بیشتر از آسیب بر اثر تزریق واکسن 

بیماری است".
3 - واکسن ها باعث جهش های سلولی در 

بدن می شوند
واکسن ها به هیچ عنوان وارد ژن بدن انسان نمی 
شــود و به طور کلی واکســن ها با تولید پروتئین 

ایمنی زایی ایجاد می کنند.
همچنین بیشتر واکسن های موجود ویروس های 
کشته شده هستند که به ژن انسان و ایجاد تغییرات 

سلولی هیچ ارتباطی ندارد.
۴ - باعث ناباروری می شود

بــه هیچ عنوان به شــایعاتی که در شــبکه های 
اجتماعــی وجــود دارد توجه نکنید. تا امروز تمام 
مطالبی که مبنی بر تاثیر واکسن کرونا بر باروری 
منتشر شده، هیچ پایه و اساس علمی ندارد و تمام 
این شایعات از سوی افراد و یا شبکه های غیر علمی 

منتشر می شود.
۵ - واکســن های تولید داخل یا وارداتی به 

ایران بسیار بی کیفیت هستند
این موضوع ثابت شده که واکسن کرونا در کاهش 
مــرگ و میــر اثر مســتقیم دارد و تنها تفاوتی که 
واکسن ها با هم دارند، در کاهش ابتال به کروناست 
که این موضوع هم درصد های ناچیزی  را شامل 
می شــود.تمام واکســن هایی که در داخل کشور 
تولید و یا استفاده می شود از استانداردهای قابل 
قبول کافی برخوردار هستند. تمام واکسن هایی 
که در ایران مصرف می شــود، تاییده معتبرترین 
ســازمان های بهداشــتی و علمی جهان را دارد و 
در تمام کشــورهای پیشرفته مورد استفاده قرار 

گرفته است.
۶ - جوان و ســالم هستم و نیازی به تزریق 

واکسن کرونا ندارم
اگرچه اکثر افراد این بیماری را بدون مشکل طی 
می کننــد، ولی همچنان خطر بیماری و احتمال 
باالی انتقال به سایر اعضای خانواده و همکاران و 
عوارض احتمالی ناشی از آن بسیار باالتر از واکسن 
است و هیچ فردی در برابر ابتال به نوع شدید بیماری 

مصون نیست.
۷ -   خیلی از کســانی که واکسن استفاده 
کــرده اند دوباره به کرونا مبتال شــده اند، 

بنابراین واکسن ها بی اثر هستند
اثرگــذاری واکســن ها در کاهــش مرگ و میر و 
پیشــگیری از وخامــت وضعیت بیمــاری تاثیر 
چشــمگیر دارد، ولــی در عین حــال درصد قابل 
قبولی هم از مبتال شــدن پیشگیری می کند، در 
عین حال باوجود تزریق دو دوز واکسن کرونا دوباره 
مبتال شدن به این ویروس موضوع عجیبی نیست؛ 
در حالی که به میزان قابل توجهی در صورت ابتال 

از مرگ و میر پیشگیری خواهد کرد.

سالمت 

غالمرضا میرحسینی: 

نه ارشاد، نه ساترا؛ مجوز ساخت 
سریال خانگی با ماست

با روی کار آمدن دولت جدید بسیاری تصور کردند که 
ممکن است مسئولیت صدور مجوزهای سریال های 
خانگی به ارشــاد بازگردد و البته اســماعیلی وزیر 
ارشــاد هم از لزوم برگزاری جلســاتی برای حل و 
فصل ماجرا سخن گفت. با این حال سید غالمرضا 
میرحســینی که دبیری شــورای جدیدی زیر نظر 
ریاســت صداوسیما را بر عهده دارد می گوید طبق 
قانون این مســئولیت همچنان با صداوسیماســت 
و مجوز از هیچ نهاد دیگری به رســمیت شــناخته 

نمی شود.
بخش هایی از صحبت های میرحســینی درباره این 

موضوع را بخوانید.
 در حال حاضر با وزارت ارشــاد جدید تعاملی 
داشــته اید که چه بخشی از صدور مجوزها بر 

عهده صداوسیما باشد؟
آقای دکتر اســماعیلی که در کســوت وزیر ارشاد 
حضور دارد فردی کاماًل آشنا و مسلط به این حوزه 
است که چالش ها و آسیب ها و همچنین فرصت ها 
را می شناسد. می توان گفت گفتگوها دوستانه و از 

نوع حل مسئله پیش روست.
 و ارشــاد پذیرفته است که مسئولیت صدور 
مجوزها با صداوسیما باشد؟ چون طبق آخرین 
مصاحبه ها وزیر ارشــاد از لزوم مذاکره های 

جدید صحبت کرده بود.
این قابل بحث است اما چالش نخواهد بود. به هر حال 
دولتی انقالبی بر ســر کار آمده است که دغدغه اش 

فرهنگ است.
 اتفاقاً چون انقالبی است ممکن است بخواهد 
خودش این مأموریــت را طبق دغدغه های 

خودش بر عهده بگیرد.
بله اما اگر به سیســتم و روند و فرایند قائل باشــیم 
که هســتیم هرکسی باید مأموریت های خود را به 
درســتی انجام دهد. تولید مجموعه های نمایشی و 
برنامه های ترکیبی هم وظیفه رسانه ملی است. اگر 
هم برداشت متفاوتی در این زمینه باشد در جلسات 

گفتگو قابل حل است.
 در حال حاضر این فرایند به چه صورت است؟

آثاری که به ســامانه »الماس« ارائه می شــوند 
در صورت صحت و نداشــتن نقص بالفاصله به 
کارگروه های تخصصی ارســال می شود که در 
چنــد حوزه کودک، حادثه ای و اکشــن، طنز و 
ملــودرام فعالیت دارند. حداقل ســه نفر در هر 
کارگروه باید طرح را بخوانند و نظرات کارشناسی 
خــود را ارائــه کنند. از این پس مجوز محتوایی 
آثار نمایشــی صرفاً با شــورای محتوایی است و 
هیچ مجوزی نه ارشــاد و نه نهاد دیگر نخواهد 
داد و اگر بدهد قانونی نیست. بعد از این مرحله 
شــورا بررســی می کند و اگر تأیید شــد برای 
موافقــت اصولی و نگارش فیلمنامه می رود. بعد 
از اینکه محتوای سریال تأیید شد تولید کننده 
موظف است طبق فیلمنامه اثرش را بسازد البته 
درصدی از تغییرات همیشــه قابل پیش بینی 
اســت. بررســی و انطباق تولید صورت گرفته با 

فیلم نامه مصوب از وظایف این شوراست.
 تهیه کنندگان و سازندگان می دانند در حال 
حاضــر مجوزها را از چه نهادی باید دریافت 

کنند؟
این اطالع رسانی از طریق صداوسیما و شبکه های 
تلویزیونی صورت گرفته است و سامانه الماس هم 
فعال شده است. مشکالتی هم اگر دارد در حال رفع 
شدن است. ما جلسه ای با سازندگان داشته ایم ۲5 
طرح تا انتهای هفته قبل بررسی شد از مجموعه آنها 
ما سه طرح را تأیید کردیم که به معنای تأیید تولید 
نیســت بلکه فقط نگارش فیلمنامه تأیید گرفته 
است. از ۲۲ طرح باقی مانده ۱۰ طرح به بازنگری 
مشــروط شــده است که درباره آنها به جمع بندی 
رســیدیم و قرار شد طرح جدید بدهند و باقی هم 
مردود شــده است که به دلیل همان آسیب هایی 
که گفتم رد شدند و برخی هم قرار شد با تغییراتی 
طرح های دیگری بیاورند که تا دو بار می توانند این 
کار را انجام دهند و اگر بار دیگر هم رد شود دیگر 
نمی تواننــد آن را ارائــه کنند. در مجموع نگاه مچ 
گیری و تخریبی نداریم و صرفاً به دوستان کمک 
می کنیم. خروجی جلســات هم به تعبیر دوستان 

خوب و تعاملی بوده است.
فــرض کنید درباره نقش زن و برجســته ســازی 
توانمندی هــای زنان نقش منفی هم وجود دارد اما 
تولیــد کننــده در اجرا همین محتــوای خوب را با 
همین مؤلفه های جذابیت در شــبکه خانگی ادغام 
می کند حتی همان زن خوب را با پوشش ها و آرایشی 
ترکیب می کند که شــاید قابل پخش نباشد )البته 
مســئول این نظارت ما نیســتیم و با ساترا است( اما 
خروجی مورد نظر ما برای فیلمنامه چیزی اســت 
که آســیب هایی را که در طول مصاحبه نســبت به 

سریال ها بیان کردم نداشته باشد.
با حضور اقای جبلی ممکن اســت تغییری در 

روند کاری شورا بوجود آید؟
ما منتظر هســتیم تا ببینیم رئیس محترم سازمان 
چه سیاستگذاری ای خواهند داشت. این شورا زیر 
نظر خود ریاســت صداوسیماست تا خللی در روند 
کاری آن با معاونت سیما یا سیمافیلم بوجود نیاید. 
ما اماده هر نوع تعاملی هستیم و حتی اگر تخریبی 
هم صورت بگیرد به عنوان سرباز وحسب وظیفه ای 
کــه داریم محکم ایســتاده ایم و اندک آبرویمان را 
هــم که از همین مردم، نظــام و انقالب داریم کف 

دست گرفته ایم.

وزارت بهداشــت اعالم کرد: از آنجاکه براســاس آخرین شواهد علمی معتبر 
کمیته علمی کرونا، واکسیناسیون زنان باردار در مراکز واکسیناسیون توسط 
شــبکه بهداشــتی با واکسن سینوفارم انجام می شود، تصمیمی برای واردات 
واکسن فایزر وجود ندارد.  اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت به این شــرح است:»با توجه به ارجاع موضوع واکسیناسیون زنان 
باردار توسط وزیر بهداشت به کمیته علمی کرونا، اعضای کمیته ملی واکسن 
کووید۱۹ در جلســه اخیر خود با اجماع و تکیه بر شــواهد معتبر علمی به 
این نتیجه رسیدند که واکسیناسیون این افراد کماکان با واکسن سینوفارم 
که یکی از معتبرترین واکسن های حال حاضر دنیا و دارای تاییدیه سازمان 

جهانی بهداشت است، ادامه یابد.

از آنجــا که براســاس آخرین شــواهد علمــی معتبر کمیتــه علمی کرونا، 
واکسیناسیون زنان باردار در مراکز واکسیناسیون توسط شبکه بهداشتی با 
واکسن سینوفارم انجام می شود، تصمیمی برای واردات واکسن فایزر وجود 
ندارد.بنابر توصیه ســازمان جهانی بهداشــت، بهترین واکسن اولین واکسن 
در دسترس افراد است که در همین راستا جمهوری اسالمی ایران از همان 
بدو واکسیناســیون، معتبرترین واکســن ها را تهیه کرده و در بخش تولید 
داخلی نیز ضمن تســهیل در امور تولیدکنندگان، به منظور تامین ســالمت 
مردم در این موضوع، ســختگیری هایی لحاظ کرده اســت؛ لذا از هموطنان 
عزیز تقاضا شده است که نسبت به تزریق واکسن کرونا در اسرع وقت اقدام 
کنند.تاخیر در دریافت واکسن حتی برای یک روز، موجب تاخیر در ایمنی 

الزم جامعه می شود، لذا با تکیه بر اهمیت موضوع، اقدام به دریافت واکسن 
کرده و منتظر واکسن دیگری نباشند.

خوشــبختانه با تالش های شــبانه روزی رییس جمهور، معــاون اول، وزیر 
بهداشــت و تمامی ارکان دولت، روند واردات و تامین واکســن کرونا به طور 
چشمگیری سرعت گرفته و به تبع آن نیز تزریق واکسن با سرعت مناسبی 
در کشــور در حال انجام اســت. در قالب قرنطینه هوشــمند و پس از رسیدن 
جامعه به سطح مناسبی از پوشش واکسیناسیون، محدودیت های اعمال شده 
در طول مدت مقابله با کرونا برای افراد واکسینه شده برداشته می شود بنابراین 
هموطنانی که تا کنون موفق به تزریق واکسن نشده اند، می توانند با مراجعه 
به سامانه salamat.gov.ir اقدام به اخذ نوبت و تزریق واکسن کرونا کنند.«

واکسیناسیون زنان باردار با سینوفارم ادامه یابد 

دریچه علم

تست چشمی 
كرونا در مرزها 

آغاز شد!
وزیر راه گفته 

به منظور تسریع 
در تخلیه و انتقال 

زائران اربعین 
به كشور، از آنها 

"تست چشمی" 
كرونا می گیریم. 

موضوعی كه 
سوژه كارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

كارتون 

عدالت آموزشی با مدارس متنوع ممکن نیست
برخی کارشناسان آموزشی بر این باورند »اگر به یک گروه 
از نخبگان توجه کنید، اجازه می دهید ثروتمندان، فرزندان 
خود را خوب باال بیاورند؛ این جداسازی ها که هم اکنون به 
بهانه انواع مدارس مشاهده می شود به نفع طبقات محروم 
نیســت و ایجاد تبعیض به نفع افرادی اســت که وضعیت 
اقتصادی مناســب و توانایی ذهنی خوبی دارند و کافی 
اســت یک حمایت و توجه به آنها شــود تا پیشرفت خود 

را داشته باشند.«
از ســوی دیگر بررســی وضعیت رتبه هــای برتر کنکور 
در ســال های اخیــر، می توانــد زنگ هشــداری برای 
سیاســت گذاران آموزشی کشور به ویژه در بحث حمایت 

از کیفیت آموزشی مدارس دولتی عادی باشد.
افزایش جمعیت کالس های درس مدارس دولتی، کمبود 
معلم و اســتفاده از نیروهای بازنشســته حتی برای دوره 
حساســی مانند مقطع ابتدایی، کمبود امکانات آموزشی 
و آزمایشــگاهی و... که در نهایت برآیند این وضعیت این 
است که بخش عمده ظرفیت محدود دانشگاه های دولتی 
در اختیار فارغ  التحصیالن مدارس خاص و غیردلتی قرار 
دارد و دانش  آموزان مدارس دولتی عادی سهمی ناچیز از 

این ظرفیت را دارند.
 افزایش جمعیت کالس های درس؛ 
تدریس معلم بازنشسته در دبستان ها

در همین رابطه مدیر یکی از دبستان های دولتی پایتخت 
می گوید: »منطقه آموزش و پرورش، معلم برای تخصیص 
نــدارد و کالس هــای درس را ۴۰ نفره کرده اند، هنوز یک 
کالس بدون معلم دارم و می گویند از نیروهای بازنشسته 
استفاده کنید اما آیا نیروهای بازنشسته که بعد از 3۰ سال 
کار کــردن دیگر حوصله کافی را ندارند، برای تدریس به 
کودکان دوره ابتدایی مناسب هستند؛ متأسفانه کیفیت 

برای مسئوالن اهمیتی ندارد.«
معلم یکی از مدارس دولتی مقطع متوسطه اول نیز با انتقاد 
از الزام مدارس دولتی به استفاده از شبکه شاد، می گوید: 
» این در شرایطی است که مدارس خاص و غیردولتی با 
چنین الزامی مواجه نیســتند و از هر بســتری که تمایل 

دارند برای آموزش مجازی استفاده می کنند، چند روز از 
آغاز ســال تحصیلی جدید می گذرد اما هنوز کالس های 
درس مدرسه در شبکه شاد ایجاد نشده است، می خواستم 
در بســتر "اســکای روم" آموزش ها را شروع کنم که مدیر 
مدرسه گفت، نمی توانید! چون بخشنامه داده اند مدارس 
دولتی باید حتماً از شــبکه شاد استفاده کنند؛ هم اکنون 
این پرسش را دارم چرا باید میان مدارس دولتی با مدارس 
خاص و غیردولتی در استفاده از شبکه شاد تفاوت وجود 

داشته باشد؟«
کمبودها برای مدارس دولتی عادی!

 6۰ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی در کالس های شلوغ 
و با تراکم باالی ۲6 نفر درس می خوانند همین مسئله در 
نسبت دانش آموز به معلم هم صادق است؛ استاندارد نسبت 
دانش آموز به معلم در مقطع ابتدایی، ۱۴ است؛ بر اساس 
سالنامۀ آماری آموزش و پرورش میانگین این نسبت در 
ســال تحصیلی ۹7-۹8  بیش از 3۰ نفر اســت. حال اگر 
حدود ۱3 هزار مدرسۀ ابتدایی که تعداد دانش آموز در هر 
کالس کمتر از 5 نفر است را از محاسبه کنار بگذاریم، نسبت 
دانش آموز به معلم حدود ۴ برابر استاندارد تعریف شده برای 
این مقطع است. طبیعتاً در چنین وضعیتی نمی توان انتظار 

ارتقای کیفیت آموزشــی را داشت؛ این کمبودها بیشتر 
مربوط به مدارس دولتی عادی است.

تعارض منافع و ضعیف نگه داشتن مدارس دولتی
البته از کنار معضل تعارض منافع و مدرسه داری مسئوالن 
وزارت آموزش و پرورش و تأثیر آن بر ضعیف نگه داشتن 
مدارس دولتی نباید به سادگی عبور کرد و سهم این متغیر 
را در اُفت هر چه بیشتر کیفیت در مدارس دولتی باید به 

طور جدی مورد توجه قرار داد.
تنوع مدارس در مقابل عدالت آموزشی

احمــد حســین فالحــی عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات مجلــس درباره توجه به عدالت آموزشــی 
اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی 
مدارس شاهد برجسته تر شدن تبعیض آموزش بودیم، 
ســه میلیون و 5۰۰ هــزار دانش آموز برای بهره مندی 
از آمــوزش مجازی، موبایل و تبلت نداشــتند بنابراین 

بخشی از تحصیل بازماندند.
وی افزود: موضوع دیگر در بحث عدالت آموزشــی، وجود 
انواع مدارس خاص و غیردولتی در کشــور اســت، رهبر 
انقالب در ۱۱ شهریور ماه ۱3۹۹ در اجالس سالیانه روساء 
و مدیران آموزش و پرورش گفت که »باید سطح و کیفیت 

مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه ای شود 
که دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس، 
امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانواده ها نیز تصور 
کنند فرزندانشان را به یک جای بی پناه می فرستند.«، این 
گالیه ها از نبود عدالت آموزشی در جامعه است در حالیکه 
رســالت نظام اســالمی ایجاد عدالت آموزشی و تحصیل 

رایگان از دوره ابتدایی تا دانشگاه است.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در 
پایان دهه 6۰ با افزایش جمعیت و کمبود مدارس مواجه 
بودیم بنابراین بخش خصوصی را برای کمک ایجاد کردند 
هم اکنون جمعیت دانش آموزان به ۱۴ میلیون رسیده است 
و باید فکر اساسی برای مدارس غیردولتی شود همچنین 
عدالت آموزشی باید به مدارس دولتی و باال بردن کیفیت 
متمرکز شــود چون تمام خانواده ها توانایی فرســتادن 

فرزندانشان را به مدارس غیردولتی  ندارند.
رتبه بندی مدارس در کمیسیون آموزش مجلس

فالحی ادامه داد: کرونا و آموزش مجازی نیز به لحاظ تربیتی 
و آموزشــی لطمات بســیاری را وارد ساخت، وزیر جدید 
آموزش و پرورش باید برنامه منسجم و گسترده ای داشته 
باشــد، بازگرداندن دانش آموزان به مدرسه کار دشواری 
شده است همچنین باید به مسیر عدالت آموزشی و نگاه 

جدی به مدارس دولتی بازگشت.
وی با اشاره به اینکه در برخی مدارس غیردولتی قوانین 
نادیده گرفته می شود و به حقوق معلمان توجهی ندارند، 
متذکر شد: باید به سمت مدارس دولتی که مورد بی توجهی 
قرار گرفته اند بازگشــت، طــرح رتبه بندی مدارس را در 
کمیسیون آموزش مجلس در دستور کار داریم که منجر 
به نظارت جدی تر بر  مدارس دولتی و غیردولتی می شود، 
به نظر می رسد نیازمند تحول جدی در این رابطه هستیم.

فالحی در پایان با اشاره به مشکل کمبود معلم بیان کرد: 
ظرفیت دانشــگاه فرهنگیان در مقطعی کاهش یافت و 
هم اکنون با مشکل جدی کمبود معلم مواجه هستند که 
باعث افت کیفیت آموزشی شده است به گونه ای که رتبه 
آموزشی ایران در بین سایر کشورها نیز اُفت پیدا کرده است.

جامعه 

فرهنگ و هنر


