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وزیر اقتصاد : 

ترمزافزایشقیمتهاکشیدهمیشود
   وزیر اقتصاد گفت: افزایش تورم در شهریور به هیچ وجه مطلوب نیست و با اقدامات 
که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت ها کشیده می شود.  سید احسان خاندوزی گفت: 
افزایش تورم در شهریور به هیچ وجه مطلوب نیست و با اقدامات که انجام خواهد شد 

 ترمز افزایش قیمت ها کشــیده می شــود. خاندوزی افزود: متاســفانه آمار افزایش بیش از
۳ درصدی متوسط قیمت ها در اقالم مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی 

 در ماه های آینده کنترل شود...
ً
خ باید حتما  | صفحه 3 است و این نر

صفحه 2 

صبح  دیروز؛

رزمایش»فاتحانخیبر«نزاجا
کشوربرگزارشد درمنطقهشمالغرب

1400 مهــر   10 شـــــــــنبه      1934 پیاپــی:  ریــالشمــــــــــاره   30000 تک شــماره:  صفحــه   8       2021 کتبــر  ا  2      1443 صفــر   25   

وزیر صمت: 

حداقل تا پایان سال 
 واردات خودرو 

اشتباه است
     وزیــر صمــت بــا بیــان ایــن کــه حداقــل تا 
پایان ســال واردات خودرو خارجی اشــتباه 
اســت گفت: زمانی اقدام به واردات خودرو 
خارجــی خواهیــم کرد که به یک توازن ارزی 
برســیم و شــرایط صــادرات غیرنفتــی کشــور 

عادی شود...

 رئیس جمهور: 

 در پی چارچوبی 
که حقی از هیچ  هستیم 

کارگری ضایع نشود
     رئیس جمهور در بازدید از ســاخت ســد 
خ کهگیلویه و بویر احمد گفت: به  تنگ  سر
دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی 
از هیــچ کارگــری در هیــچ نقطــه ای از کشــور 

 | صفحه 2  | صفحه 3 ضایع نشود...
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 چرا چین
 به داد ایران نرسید؟

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی 
ایــران و چین: درحالی کــه امروز تقریبا 
تمامی کارشناســان و فعاالن اقتصادی به 
این جمع بندی رسیده اند که تداوم تخصیص 
ارز دولتی به زیان کشور است، درعین حال 
باید توجه شــود که هرگونه تصمیم غلطی 
که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور 
شــود، می تواند به افزایش دوباره تورم و از 
کنترل خارج شــدن آن منجر شــود و این 
خطر بزرگی است که از تمامی دستگاه های 
حاکمیتــی تا مردم در بنگاه های اقتصادی 
باید به طور جدی مراقب آن باشند. مسئله 
مهم دیگر این روز ها تورم است و با توجه به 
فشار باالی تورم بر اقشار کم درآمد، آیا این 
خطر وجود ندارد که با حذف ارز دولتی، یک 

شوک تورمی جدید به جامعه وارد شود؟
پیــش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا 
شــرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. 
نرخ تورم ما در ســال های گذشــته همواره 
دورقمــی بوده و امروز به باالترین حد خود 
رسیده است. برخی ارزیابی ها از این حکایت 
دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان 
رسیدن تورم ایران به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود 
دارد. در رابطه با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 

نیز همین شرایط حاکم است.
هرچنــد بخــش مهمی از کارشناســان از 
لــزوم حذف آن صحبت می کنند، اما نحوه 
برنامه ریزی برای این حذف، طرح جایگزین 
بــرای حمایت از مردم و دادن این اطمینان 
به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد 
بــود، اهمیت بســیار زیــادی دارد. اما در 
سال های گذشــته ایران و چین ارتباطات 
سیاســی خوبی با یکدیگر داشــته اند، اما 
ســؤالی برای مردم بــه وجود آمده که چرا 
چیــن بــرای دورزدن تحریم های آمریکا 
 بــه ایــران کمک نکرد. آیــا چنین اتفاقی 

رخ داد؟
 بــرای تحلیل این موضوع باید دو ســطح 
سیاســی و اقتصــادی را از یکدیگــر جدا 
کنیم. در ســطح سیاســی مقامات چین 
از رئیس جمهوری این کشــور تا وزیر امور 
خارجه و سایر مقامات بار ها اعالم کردند که 
تحریم های آمریکا علیه ایران را نمی پذیرند 
و آن را اجــرا نمی کنند، ازاین رو در ســطح 
سیاسی چنین موضوعی رخ نداده است؛ اما 
در ســطح اقتصادی دیگر موضوع دولت ها 
نیســتند و صحبت از بنگاه های اقتصادی 
اســت. همان طور که یک شرکت اروپایی از 
ترس تحریم آمریکا با ایران معامله نمی کند، 
احتمال دارد که یک شرکت چینی نیز همین 
تصمیم را بگیرد. ازاین رو چین در این سال ها 
تالش کرده رابطه خود با ایران را حفظ کند، 
اما باید توجه داشــت که وقتی بحث منافع 
بنگاه اقتصادی مطرح می شود، یک شرکت 
چینی نیز براســاس اولویت های خود عمل 
می کند و ما باید برای عبور از این شــرایط 

تالش کنیم.

یادداشت

کرات   ابهام در مذا
 و خروج مردم از حالت انتظار

کرد! گران  ارز را 
کارشناسان می گویند؛ اخبار منفی ناشی از 
ابهام در انجام توافقات مذاکرات هســته ای و 
عدم ارتباط با دنیا در کنار نبود سیاست گذاری 
های اصولی ساماندهی بازار در داخل، باعث 

گرانی ارز شده است.
  قیمت دالر مدتی است بر مدار رشد قراردارد، 
این افزایش قیمت که ناشی ازعوامل متعددی 
است که برخی ها خروج مردم از حالت انتظار 
به دالیل طوالنی شدن روند مذاکرات برجامی 
همچنین نبود سیاست گذاری درست در بازار 
و از طرفــی کمبود منابــع ارزی در داخل را 
عنوان می کنند. دالری که نوسان قیمت آن 
اقتصاد کشور و خانوارها را به هم می ریزد زیرا 
نــرخ گذاری همه کاالها در بازار تابع قیمت 
لحظه ای ارز اســت. دالری که پس از مدت 
ها ســکون در کانال ۲۷ هــزار تومان در ماه 
گذشته اما اکنون روی ریل رشد قرار گرفته 
اســت و دولت نیز برای ممانعت از رشــد نرخ 
این کاالی سرنوشت ساز در بازار اقدامی جدی 
نمــی کند. با روی کار آمدن دولت رئیســی 
قیمت ارز برخالف پیش بینی ها افزایشــی 
شــد و از ۲۵ هزار تومان به بیش از ۲۸ هزار 
تومــان در حال حرکت اســت،  حرکتی که 
در صورت بی توجهی در مهار و ســاماندهی 
آن احتمال رسیدن قیمت تا ۳۰ هزار تومان 
و حتی بیشــتر هم دور از انتظار نیســت. به 
عقیده خیلی از اقتصاددانان ماه ها قبل از روی 
کارآمدن دکتر رئیس به عنوان رئیس جمهور 
کشورمان بازار ارزبه انتظار دو موئلفه  نتیجه 
گیــری مذاکــرات برجام در وین و چگونگی 
تغییر سیاســت های ارزی در دولت جدید، 
همچنین نوع نگاه رویکرد ارتباط بین المللی 

در دولت جدید به انتظار نشسته بود.

خبر ویژه کرد: کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران مطرح  نایب رییس 

بازارکشورهایعضوسازمانشانگهایآمادهپذیرشکاالهایایرانی
  نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق 
بازرگانی گفت: عضویت رســمی ایران 
در ســازمان همکاری های شانگ های 
بهبــود روابط تجاری و با کشــور های 
عضــو را به همراه دارد و می تواند بازار 

آن ها را در اختیار ایران قرار دهد.
ایــران در۲۶ شــهریورماه در جریان 
نشست ســران سازمان همکاری های 
شــانگهای بــا موافقت همــه اعضا، 
نهمین عضو دائم این ســازمان شــد. 
عضویت ایران در این ســازمان، عالوه 
بر دســتاوردهای سیاســی و امنیتی، 
فرصت هــای اقتصادی گســترده ای 
را نیــز پیش روی فعــاالن اقتصادی 
کشــورمان قــرار می دهد و مســیر 
 مبادالت تجاری با کشــورهای عضو را 

تسهیل می کند.
در همین راستا، نایب رییس کمیسیون 
صــادرات اتاق بازرگانــی ایران اظهار 
داشت: عضویت در هر سازمان همکاری 
مزیت هایی برای کشورها به دنبال دارد 
به همین دلیل دولت ها پیوستن به این 

گردهمایی را دنبال می کنند.
»محمدعلــی محمــد میرزاییان« با 

بیان اینکه رســمی شــدن عضویت 
در ســازمان همکاری های شانگهای 
بخــش اقتصادی و تجاری کشــور را 
بهبود می بخشد، خاطرنشان کرد: این 
پیوست با کشورهای دیگر زیر یک نام 
موجــب کاهش تعرفه های گمرکی با 
کشورهای عضو می شود و رشد تجارت 

را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه این عضویت به افزایش 
صادرات ایران به کشورهای عضو کمک 
می کند، خاطرنشــان کرد: این شرایط 
می تواند به تامین بیمه و رفع مشکالت 
کشــتیرانی و دریایی صادرکنندگان 

کمک کند.
وی افزود: رفع برخی مشکالت داخلی با 
سیاست های مناسب دولت و همفکری 
وزرای اقتصادی با فعاالن در این حوزه 
می تواند توســعه صــادرات نه تنها به 
کشورهای عضو سازمان همکاری های 
شانگهای که به جهان را تسهیل کند.

در ســال ۲۰۰۱ با هدف همکاری های 
چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، 
سازمان همکاری های شانگهای تشکیل 
شد. تاکنون کشورهای هند، قزاقستان، 
چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، 
تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان 

به عنوان اعضای اصلی شــناخته می 
شــدند. سه کشور افغانستان، بالروس 
و مغولســتان به عنوان عضو ناظر و ۶ 
کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
پادشــاهی کامبــوج، نپــال، ترکیه و 
سریالنکا نیز از شرکای گفت وگوی این 
سازمان محسوب می شوند. روز جمعه 
)۲۶ شهریورماه( ایران نیز در بیست و 
یکمین اجالس ســران این سازمان به 
عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.
ســازمان همکاری های  شــانگهای با 
حــدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی 
جهان از جمله معدود ســازمان هایی با 
ماهیــت هم زمان اقتصادی و امنیتی- 

نظامی است.
بر اســاس اعالم گمرک، میزان تجارت 
ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان 
شانگهای درسال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن 
کاال به ارزش ۲۸ میلیارد دالر رســید 
که ســهم صادرات ۴۶ میلیون تن به 
ارزش ۱۴ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون 
دالر و ســهم واردات ۹ میلیون تن به 
 ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر

 بوده است.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سیاست 2
وقتی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هم خدا را 
می خواهد هم خرما را

تنها نزدیک ۲۰ روز از زمانی می گذرد که 
رافائل گروســی با رئیس سازمان انرژی 
اتمی کشورمان توافقی را امضا کرد، اما 

زیر آن زد.
چهارم مهر ماه ســخنگوی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی درست دو هفته بعد 
از توافقی که بین ایران و آژانس حاصل 
شد، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که در 
تازه ترین گزارش در خصوص راســتی 
آزمایی و نظارت بر ایران، رافائل ماریانو 
گروســی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به کشور های عضو اطالع داد 
که ایران از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر )برابر 
با ۲۹ تا ۳۱ شهریور( به بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اجازه سرویس 
تجهیــزات و مانیتور های نظارتی و نیز 
جایگزینی کارت های ذخیره ســازی 
در تمامــی مکان های الزم در ایران به 
جز کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در 

مجتمع »تسا« در کرج را داده است.
در ادامه این بیانیه ادعا شده است: مدیر 
کل آژانــس بین المللی تأکید دارد که 
تصمیــم ایران بــرای آن که به آژانس 
دسترســی بــه کارگاه تولید قطعات 
ســانتریفیوژ مجتمع تســای کرج را 
ندهد، بر خالف شــرایط توافق شــده 
در بیانیه مشــترکی است که در تاریخ 
۱۲ سپتامبر از سوی دبیرکل آژانس از 
یک سو و محمد اسالمی معاون رئیس 
جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران از ســوی دیگر بر ســر آن توافق 

شده بود.
بعد از این گزارش خالف واقع گروسی 
آمریکا نیز دســت پیش گرفته و مدعی 
شــد واشنگتن از گزارش آژانس انرژی 
اتمی بســیار ناراحت اســت. آمریکا در 
ادامه لفاظی های خود علیه کشــورمان 
اعــالم کرد تهــران بدون تاخیر باید به 
آژانس اجاره دسترسی به متجمع کرج 

را بدهد.
کاظــم غریب آبــادی نماینده ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش 
مدیر کل این سازمان درباره دوربین های 
نظارتی در ســایت »تســا« در کرج را 
نادرســت خواند و گفــت که گزارش 
اخیر رافائل گروسی« فراتر از چارچوب 
توافق شــده در بیانیه مشــترک میان 
ایران و آژانس اســت. همچنین بهروز 
کمالوندی ســخنگوی سازمان انرژی 
اتمی کشــورمان گفت که در پاسخ به 
انتشــار گزارش غلط آقای گروســی 
مدیرکل آژانــس، نامه ای برای آژانس 
ارسال و نسبت به این اقدام غیر سازنده 
اعتراض شــده اســت. آقای گروسی و 
همکاران وی بخوبی می دانند که تفاهم 
صورت گرفته در قالب بیانیه مشترک، 
مشمول تجهیزات نظارتی )دوربین ها( 
مجتمع کرج به این دلیل که در نتیجه 
خرابکاری تیرماه این مجتمع همچنان 

تحت تحقیقات امنیتی قرار دارد.
وی گفت: درخواســت تعمیم تعویض 
کارت هــای حافظه به دوربین های این 
مجتمع در ســفر مدیرکل به تهران و 
نیــز دیدار حاشــیه کنفرانس عمومی 
وین مطرح شــده بود که در هر دو بار 
ضمن ارائه توضیحات توسط مهندس 
اســالمی، پاسخ منفی و مخالفت ایران 
را بدنبال داشت. کمالوندی توضیح داد 
که درج واژه »مشخص شده« در مقابل 
کلمــه تجهیــزات به همین منظور و با 
هدف مســتثنی شــدن این مجتمع از 
ســرویس و تعویض کارت های حافظه 

صورت گرفته است.

رزمایش فاتحان خیبر نزاجا با حضور تیپ های ۲۱۶ زرهی، ۳۱۶ زرهی، تیپ ۲۵، 
گروه ۱۱ توپخانه، گروه پهپاد، گروه ۴۳۳ مهندسی رزمی و با پشتیبانی بالگردهای 

هوانیروز در منطقه عمومی شمال غرب کشور انجام شد.
بــه گــزارش روابط عمومی نیروی زمینی ارتش؛ رزمایــش فاتحان خیبر نزاجا 
بــا حضــور امیر ســرتیپ کیومرث حیــدری فرمانده نزاجا، ارزیابان ســتاد کل 
 نیروهای مســلح و مســئولین اســتانی در منطقه عمومی شــمال غرب کشور

 آغاز شد.
در این رزمایش ابتدا یگان پهپاد نزاجا به شناسایی کلی منطقه پرداخت و پس از 

ارسال تصاویر به قرارگاه فرماندهی، تیپ ۲۵ واکنش سریع با هلی برن نیروها در 
منطقه رزمایش عملیات تاخت و تازش را به نمایش گذاشتند.

در ادامــه رزمایــش یــگان توپخانه با اجرای آتش تهیه بر مواضع و اهداف از پیش 
تعیین شده اقدام به آتش تهیه انبوه کرد.

همزمان با آتش تهیه یگان های توپخانه، یگان های زرهی عملیات قدرت ضربت 
زرهی را اجرا کردند.

در تمامی مراحل رزمایش فاتحان خیبر، بالگردهای کبرا هوانیروز با اجرای آتش 
یگان های عمل کننده را پشتیبانی کردند.

صبح دیروز؛

رزمایش »فاتحان خیبر« نزاجا در منطقه شمال غرب کشور برگزار شد

خبر ویژه بین الملل

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
هفته پیش روی، بررســی طرح تسهیل 
صــدور برخی مجوزهای کســب وکار، 
تســری فــوق العاده خــاص کارمندان 
ســازمان زندان هــا و چرایــی تأخیــر 
چندماهه در ترخیص کاالهای اساســی 

مورد نیاز کشور را در دستور کار دارند.
 جلســات علنی مجلس شورای اسالمی 
از هفتــه پیش روی آغاز خواهد شــد و 
نماینــدگان مــردم در خانــه ملت، روز 
یکشــنبه ۱۱ مهرماه، نخستین جلسه 
فصل پاییز ســال ۱۴۰۰ صحن علنی را 

برگــزار خواهند کرد. به دلیل ایام وفات 
پیامبر اســالم)ص(، شهادت امام حسن 
مجتبــی)ع( و امام رضا)ع(، جلســات 
علنــی مجلــس در هفته پیــش روی، 
روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه برگزار 
خواهد شــد. طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کسب وکار، ادامه رسیدگی به 
گزارش کمیســیون امور داخلی کشور و 
شــوراها در مــورد الیحه درآمد پایدار و 
هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و بررسی 
الیحه ایجاد مناطق آزادتجاری- صنعتی 
سرخس- دوغارون و مازندران در دستور 

کار جلســات علنــی هفتــه پیش روی 
نمایندگان خواهد بود.

همچنین بررسی الیحه پروتکل حفاظت 
از تنوع زیســتی الحاقی به کنوانسیون 
چهارچــوب حفاظت از محیط زیســت 
دریایی دریای خزر، طرح توسعه و تولید 
پایــدار زنجیره فوالد بــا رویکرد اصالح 
سیاست های تنظیم بازار، الیحه اصالح 
ماده )۸( قانون بیمه اجباری خســارات 
واردشــده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشــی از وســایل نقلیه و  طرح اصالح و 
الحاق مــوادی به قانون نظارت مجلس 

بــر رفتار نماینــدگان در دســتور کار 
نمایندگان قرار خواهد گرفت.

گزارش کمیســیون ویژه جهش و رونق 
تولیــد و نظــارت بر اجــرای اصل)۴۴( 
قانون اساســی در مورد الیحه تأسیس 
نهــاد مســتقل تنظیم گــر بخش برق، 
بررســی الیحــه مقاوله نامه بازرســی 
کار،  الیحــه تصویب مقاوله نامه ایمنی 
و بهداشــت شــغلی و پروتکل قاوله نامه 
ایمنی و بهداشــت شغلی  نیز در دستور 
کار صحن علنی مجلس شورای اسالمی 

پیش بینی شده است.

رونمایی قطر از 
کشتی جنگی جدید

 قطر در راستای 
تقویت توان نظامی 

دریایی خود از 
کشتی جنگی جدید 

در ایتالیا رونمایی 
کرد. 

شماری از زنان افغان در کابل 
گرد هم آمده و به بسته ماندن 
مدارس دخترانه و اجازه نیافتن 
معلمان زن به کار اعتراض 
کردند. آنان معترضان شعار 
»زنان را نمی توان به حاشیه 
کشاند، حذف زنان، حذف 
انسان« سر داده و خواهان باز 
شدن مدارس دخترانه شدند. 

گزارش تصویری

جمهوری آذربایجان اجازه 
ایجاد تفرقه را ندهد

نماینده مــردم تبریز در مجلس گفت: 
ایجاد موانع و تغییرات برای کامیون های 
ایرانی برخالف حسن همجواری است، 
تقریبا ۴۰ سال می گذرد از زمانی که قره 
باغ توسط ارمنستان اشغال شد و طی این 
مدت ایران حســن همجواری و برادری 
را برای آذربایجان به اثبات رســاند و در 
این چنــد دهه کامیون های آذربایجان 
بــرای رفتن به نخجــوان از خاک ایران 

عبور کردند.
»محمدرضــا میرتــاج  الدینــی«، 
نماینــده مردم تبریــز در مجلس 
شورای اسالمی، در رابطه با اظهارات 
دولت آذربایجان درباره ایران گفت: 
صحبت های الهــام علی اف، رئیس 
جمهور آذربایجان، برخالف حســن 
همجــواری و تحت تاثیر کســانی 
است که نمی خواهند همگرایی بین 
کشــورهای اسالمی صورت بگیرد، 
بایــد مقابله کرد با هــر گونه القای 
تفرقه از سوی کسانی که می خواهند 
اختالف بین کشورهای اسالمی رخ 
بدهد. انتظار می رفت رئیس جمهور 
آذربایجان جلوی بعضی از افرادی که 
این زنگ تفرقه را به صدا درآوردند و 
حرف های ناشایست زدند، بایستد و 
پاسخ یاوه گویی ها را بدهد اما نه تنها 
این انتظار برآورده نشــد بلکه حرف 
های جدیدی هم از ســوی ایشــان 

مطرح شد.

کنش ایران به استقبال  وا
کمان بحرین از  حقیرانه حا

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
اســتقبال حقیرانه حاکمان بحرین 
از وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را 
خالف خواســت و رای مردم بحرین 

خواند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
امروز جمعه در خصوص ســفر وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین، 
بــا یادآوری اقدام خفت بار حاکمان 
بحرین در علنی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، اســتقبال حقیرانه 
حاکمــان این کشــور از مقام رژیم 
اشــغالگر قدس را خالف خواســت 
و رای مردم شــریف و آزاده بحرین 

خواند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
هرگونه زمینه ســازی برای تثبیت 
حضور مخرب اسرائیل در منطقه را 
در راستای تنش زایی و ناامنی بیشتر 

خواند و آن را محکوم کرد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
بــا اظهار تاســف از نادیده گرفتن 
جنایات روزمره رژیم صهیونیستی 
علیه مردم ستمدیده و مظلوم، اما 
مقاوم فلســطین از سوی حاکمان 
بحریــن، اظهــار کــرد: اینگونه 
اقدامات موجب مشروعیت افزایی 
رژیم صهیونیســتی نخواهد شد و 
تاثیــری نیز بر آرمان آزادی قدس 
 شریف به عنوان قبله اول مسلمین 

جهان، ندارد.

 رئیس جمهور: 

درپیچارچوبیهستیمکهحقیازهیچکارگریضایعنشود
رئیــس جمهــور در بازدیــد از 
ساخت سد تنگ  سرخ کهگیلویه 
و بویر احمد گفت: به دنبال ایجاد 
چارچوبی خواهیم بود تا حقی از 
هیچ کارگری در هیچ نقطه ای از 

کشور ضایع نشود.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
که در بازدید از ســد تنگ سرخ 
از ســوی وزیر نیرو همراهی می 
شــد با توضیحات مهندســان 
و دســت اندرکاران از جزئیــات 
ساخت این سد خاکی مطلع شد.

ســد خاکــی تنگ ســرخ که با 
هســته رســی در این اســتان 
درحال ســاخت اســت، ۶۶,۵ 
متــر ارتفاع و ۹۱۷ متر در ناحیه 
تاج، طول خواهد شــد و ظرفیت 
ذخیره سازی ۱۲۵ میلیون متر 

مکعب آب را دارد.
بــرای احــداث این ســد ۴۴۰ 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
شده و با بهره برداری از آن برای 
۳۰۰ هزار نفر اهالی اســتان آب 
شــرب پایدار تأمین می شود و 
بخشی از نیازهای آب کشاورزی، 

صنعتی و محیط زیستی استان 
نیز از محل ذخایر این سد تأمین 

خواهد شد.
آیت اهلل رئیســی پس از بازدید 
از روند ســاخت سد تنگ سرخ 
در ســخنان کوتاهــی در جمع 
کارگــران و مهندســان فعال 
در این پروژه، گفت: متأســفانه 
اجرای این پروژه حدود ۱۰ سال 
از زمان پیش بینی شــده عقب 
اســت، اما روحیه ای که امروز در 

شما دیدم این امیدواری را ایجاد 
می کند که این عقب افتادگی در 
فاصله زمانــی کوتاهی جبران 

شود.
بهره برداری  افــزود:  رئیســی 
ســریع تر از این سد می توانست 
منافــع زیــادی را نصیب مردم 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد و 
حتی بخش های شمالی استان 
فارس کند، لذا از شــما کارگران 
و مهندســان زحمتکش و عزیز 

می خواهم که با توان و ســرعتی 
مضاعف عملیات احداث این سد 
را به پیش ببرید تا هر چه زودتر 
شاهد اتمام عملیات احداث سد 

و بهره برداری از آن باشیم.
رئیــس جمهــور همچنین در 
واکنــش به اظهــارات برخی از 
کارگــران فعــال در این پروژه 
درباره تأخیر در پرداخت حقوق 
و مزایا، گفت: حتماً به مسئوالن 
تذکــر می دهم و تأکید می کنم 

کــه اجــازه ندهند هیچ حقی از 
شــما کارگران عزیز ضایع شود. 
حتمــاً به دنبال ایجاد چارچوبی 
خواهیــم بود تا حقــی از هیچ 
کارگــری در هیــچ نقطه ای از 

کشور ضایع نشود.
آیت اهلل رئیســی اظهار داشت: 
تالش هایتــان در این میدان را 
همچــون جهــاد در جبهه های 
دفــاع مقدس ببینیــد و برای 
آبادانی کشــور تالش مضاعف 
کنید و یقین داشــته باشید که 
اجازه نخواهیم داد حقی از هیچ 

یک از شما ضایع شود.
رئیس جمهور همچنین هنگام 
خروج از محدوده عمرانی ســد 
تنگ سرخ با اجتماع مردم منطقه 
مواجه شد و بار دیگر در میان آنان 
حضور یافته و دقایقی از نزدیک 
بــا مردم صحبــت و تأکید کرد 
که همــکاران بخش ارتباطات 
مردمــی ریاســت جمهوری در 
ایــن مکان باقی خواهند ماند تا 
نامه ها و درخواســت های آنان را 

دریافت کنند.

کوتاه از جامعه
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3اقتصاد
وزیر اقتصاد : 

ترمزافزایشقیمتها
کشیدهمیشود

وزیر اقتصاد گفــت: افزایش تورم 
در شــهریور به هیچ وجه مطلوب 
نیست و با اقدامات که انجام خواهد 
شد ترمز افزایش قیمت ها کشیده 

می شود.
 ســید احســان خاندوزی گفت: 
افزایش تورم در شــهریور به هیچ 
وجه مطلوب نیســت و با اقدامات 
که انجام خواهد شــد ترمز افزایش 

قیمت ها کشیده می شود.
خانــدوزی افزود: متاســفانه آمار 
افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط 
قیمت ها در اقالم مصرفی خانوار در 
شــهریور خبر بسیار ناخوشایندی 
اســت و ایــن نرخ بایــد حتماً در 

ماه های آینده کنترل شود.
وی دربــاره دالیل این تورم گفت: 
بخشی از این تورم مربوط به افزایش 
قیمت ارز و همچنین فشار کسری 
بودجه در ماه های ابتدایی ســال 
اســت که موجب برداشت بیش از 

اندازه از بانک مرکزی شد.
سیاســت  افــزود:  خانــدوزی 
اقتصــادی با تاخیــر تاثیر خود را 
خواهد گذاشــت و اگــر دولت با 
۵۰ هزار میلیارد تومان کســری 
بودجــه در چهار ماهه نخســت 
امســال از بانک مرکزی استقراض 
کرد این موضوع خود را در ماه های 
ششــم و هفتم نشــان می دهد.

خاندوزی گفت: دولت ســیزدهم 
بــرای کنترل افزایــش قیمت ها 
اقداماتی در دســتور کار قرار داده، 
از جمله کنترل نوســانات نرخ ارز 
از طریــق افزایــش فروش نفت و 
میعانــات که در دســتور کار قرار 
گرفته اســت.وزیر اقتصاد افزود: 
همچنین برای تسهیل دسترسی 
به ارز های بلوکه شــده کشــور در 
سایر کشور ها تدابیری در روز های 
اخیر اتخاذ شــده است.وی گفت: 
درباره استقالل از بانک مرکزی نیز 
اقداماتی انجام شده و بر خالف پنج 
ماهه ابتدایی سال دولت سیزدهم 
در شــهریور بــدون یــک ریال 
اســتقراض جدید از بانک مرکزی 
توانست بودجه خود را تامین کند 
و زودتــر از پایان شــهریور حقوق 
کارکنان دولت واریز شد.خاندوزی 
افزود: ما در ماه های ابتدایی سال، 
۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی 
از طریق فروش اوراق داشــتیم که 
ایــن رقــم در یک ماه اخیر، به ۲۷ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

است.
خاندوزی اضافه کــرد: تداوم این 
اقدامــات، می توانــد کنترل تورم 
و کشــیده شــدن ترمــز افزایش 
قیمت ها را در پی داشــته باشــد 
هرچنــد ممکن اســت با چند ماه 
فاصلــه، تاثیر بگــذارد.وی گفت: 
بویژه با تغییر الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱، کمتــر کســری بودجــه 
خواهیم داشــت و شــاهد پایین 
آمدن ســطح عمومی قیمت ها در 

ماه های آینده خواهیم بود.

تحیلیل

گر اتفاق سیاسی قابل توجهی  ا
خ ندهد؛ ر

 دالر ۳۰ هزار تومانی 
در راه است

قیمت دالر وارد کانال ۲۸۴۰۰ 
تومان شده که این نرخ باالترین 
میزان طی یک سال اخیر است. 
چرا دالر گران شــده و آیا این 
عوامل گرانی ماندگار هستند 

یا موقتی بودند؟
در هفتــه اخیــر گمرک اعالم 
کرده بود که  ۶.۶ میلیارد دالر 
واردات در شهریور ماه امسال 
انجام شده که رشد سه برابری 
نســبت به مرداد ماه امســال 
و رشــد دو برابری نســبت به 
شــهریور ماه پارسال داشته و 
این نرخ در دهه ۹۰ اصال سابقه 

نداشته است.
از سوی دیگر با کاهش کرونا و 
افزایش واکسیناسیون عمومی 
احتمال سفر به خارج از کشور 
افزایــش پیدا کــرده و همین 
موضوع نیز احتماال بر افزایش 
تقاضــا در بــازار ارز موثر بوده 

است.
کسری بودجه دولت، احتمال  
چاپ پول، تداوم رشد نقدینگی 
و عبــور تــورم از ۴۵ درصــد 
نیــز هرکدام ســیگنال های 
هشداردهنده ای برای بازار ارز 
هستند. اما آیا در مقابل عرضه 
جدیدی در بازار ارز داشتیم که 
پاسخ نیازهای جدید را بدهد؟
هرچنــد اخیرا بانک مرکزی از 
رشــد دو رقمی بخش نفت در 
بهار امســال خبر داده بود اما 
رئیس جمهــور می گوید باید 
بانــک مرکزی دالرهای مانده 
در خــارج را برگردند. ممکن 
است همین اظهارات به معنای 
آن باشد که در بازگشت ارز به 
کشــور تعللی صورت گرفته یا 
به هرترتیب ســمت عرضه به 
مانند ســمت تقاضای بازار ارز 

فعال نبوده است.
حتی اتاق تهران گزارش داده 
در صادرات نفت ایران به چین 
نیز اختاللــی به وجود آمده و 
طی دوره شــش ماهه منتهی 
بــه مرداد ماه امســال بیش از 
۹۰ درصــد از صــادرات نفت 
ایــران به چیــن کاهش یافته 
اســت. اگر این روند ادامه پیدا 
کند احتمال تداوم نوسان دالر 

وجود دارد.
مهدی سوری و مریم محبی دو 
کارشناسی هستند که پیش از 
این پیش بینی کرده بودند که 
اگر اتفاق سیاسی قابل توجهی 
رخ ندهد دالر تا پایان ســال به 
۳۰ هزار تومان برســد. اما آیا 
اتفاق سیاســی مثل بازگشت 
به برجام ممکن اســت جلوی 

این روند را بگیرد؟

یک کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه از روزهای منفی 
معامــالت بــورس می توان 
بــرای خرید ســهام با نگاه 
بازدهی حدود ۴۰ درصدی 
تا پایان ســال استفاده کرد، 
گفت: نگاه سهامداران برای 
ســرمایه گذاری در بــورس 
نباید کوتاه مدت باشد، بلکه 
بهتر است بازه زمانی چهار تا 
۶ ماه را در نظر داشته باشند.
پیمــان حدادی با اشــاره به 
بازگشــت نوســان منفی به 
معامــالت بــورس در چند 
وقت اخیر افــزود: در اواخر 
فصل بهار و فصل تابســتان 
زمینــه ایجــاد برخــی از 
امیدواری هــا در معامــالت 
بورس فراهم شــد که وجود 
چنیــن انتظارات مثبتی در 
بازار باعث رشــد حدود ۴۰ 
درصدی شاخص بورس شد.
وی بــا بیان اینکــه از ابتدا 
پیش بینــی شــده بود که از 
معامالت  مردادمــاه،  نیمه 
بورس تغییر مســیر دهد و 
وارد فاز اســتراحت شــود، 
گفت: سهامداران پیگیر این 
موضــوع بودند که انتظارات 
مثبــت ایجاد شــده تا چه 
میــزان تبدیل بــه واقعیت 

می شود.
 این کارشناس بازار سرمایه 
با تاکید بــر اینکه نمی توان 
چنین انتظاری را داشت که 
دولــت طی یک ماه اقدامات 
اساســی و تاثیرگذاری را بر 
روی معامالت بازار ســهام 
انجام دهد، اظهار داشــت: با 
وجود اینکه برخی از مقامات 
دولتی در صحبت های خود 
مواردی به نفع بازار سرمایه 
مانند عدم افزایش نرخ بهره 
بانکی و حذف قیمت گذاری 
دســتوری را مطــرح کرده 
بودنــد، امــا ایــن مــوارد 
نمی توانــد در کوتاه مــدت 
بر روند معامــالت این بازار 

تاثیرگذار باشد.
تاثیر منفی فروش اوراق بر 

معامالت بازار سهام
وی به فــروش اوراق و تاثیر 
منفی آن بــر معامالت بازار 
ســهام تاکید کــرد و افزود: 
روی آوردن به سمت فروش 
اوراق بــه لحاظ روانی با تاثیر 
منفــی بر روند بــازار همراه 
است؛ بنابراین یکی از عوامل 
تاثیرگذار بر نوسانات منفی 
اخیــر بــازار و جلوگیری از 
رشد شاخص بورس، فروش 
اوراق بود که منجر به کاهش 
شــاخص بورس از محدوده 
یــک میلیــون و ۶۰۰ هزار 
واحد تا محدوده یک میلیون 

و ۴۰۰ هزار واحد شد.
حدادی خاطرنشــان کرد: 
سهامداران نباید این موضوع 
را فرامــوش کنند که اصالح 
ایجاد شــده در بازار طبیعی 
بود اما بخشــی از آن ناشی از 
فروش اوراق بود که این اقدام 

به نفع بازار سرمایه نیست.
این کارشناس بازار سرمایه 
ادامــه داد: بــه غیر از فروش 
اوراق کــه می توانــد منجر 
به تاثیــر منفی بر روند بازار 
ایجاد شــود، ریسک دیگری 
تهدیدکننده معامالت بازار 

نیست.
بــه گفته وی، برخی کاهش 

نــرخ دالر را دیگر ریســک 
تهدیدکننــده بــازار عنوان 
می کننــد، در حالی که بعید 
به نظر می رسد در کوتاه مدت 
شاهد کاهش احتمالی قیمت 

ارز باشیم.
حدادی ادامه داد: مؤلفه های 
کالن اقتصادی نشان دهنده 
کاهــش شــدید قیمت ارز 
نیســت زیــرا بــا توجه به 
مذاکــرات احتمالی برجام 
نمی تــوان در کوتاه مــدت 
چندان شاهد کاهش قیمت 

ارز در بازار بود.
 این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: قیمت ها در بازارهای 
جهانــی پس از اصالحی که 
تجربه کــرده بودند به مرور 
شــروع بــه رشــد کردند و 
قیمت ها در فلزات اساســی 
مانند سرب، روی، آلومینیوم 
و نیز نفت و مشتقات نفتی در 
مرحله افزایش قرار گرفتند.

روزهــای منفی بازار بورس، 
فرصتی برای خرید سهام

ریســکی معامالت بــازار را 
تهدید نمی کند

وی بــا تاکید بر اینکه از دید 
بنیادی ریسکی تهدیدکننده 
معامالت بازار نیست، گفت: 
بررســی تولیــد و فــروش 
شــرکت ها در شــهریور ماه 
معقول بود و انتظار بازار این 

است که صورت های مالی ۶ 
ماهه شرکت ها نیز به لحاظ 

سودآوری مثبت باشند.
حدادی خاطرنشــان کرد: 
اکنــون بازارهــای موازی با 
بــورس جزو ریســک های 
تهدیدکننده بازار هســتند، 
تاکنون رشــد قیمت هایی 
بــه صورت ماهانــه در بازار 
مســکن، ارز و سکه رخ داده 
است که بازار سهام از چنین 
رشــدی عقب مانده است و 
همچنین تاکنون شــاهد اثر 
مثبت رشــد قیمــت ارز در 

معامالت بورس نبوده ایم.
این کارشناس بازار سرمایه 
درون  از  داشــت:  اظهــار 
بازار ریســکی تهدیدکننده 
معامــالت این بازار نیســت 
امــا به هر حــال ابهاماتی در 
خصوص تغییر سطح کالن 
سازمان بورس وجود دارد که 
آیا تغییری در سطح مدیریت 
ســازمان بورس رخ می دهد 
یا خیر، این موضوع از جمله 
مسایلی است که سهامداران 
را دچار شــک و تردید کرده 

است.
ارزیابی روند معامالت 

بورس تا پایان سال
وی روند معامالت بورس تا 
پایان ســال را مورد ارزیابی 
قــرار داد و گفت: این بازار 

تــا پایــان ســال می تواند 
بیشترین بازدهی را نسبت 
به ســایر بازارها در اختیار 
ســهامداران قــرار دهــد 
امــا این موضــوع هم باید 
مدنظر سهامداران باشد که 
ســرمایه گذاری در بورس 
می تواند با ریســک زیادی 
نسبت به سایر بازارها همراه 
باشــد و نوسان های ایجاد 
شــده نباید منجر به نگرانی 
ســهامداران و فتارهــای 
هیجانــی آنها برای فروش 

سهام شود.
حــدادی بــه ســهامداران 
پیشــنهاد کــرد و گفــت: 
نــگاه ســهامداران بــرای 
ســرمایه گذاری در بــورس 
نباید خیلــی کوتاه مدت یا 
بلندمدت باشــد، بلکه بهتر 
اســت بازه زمانی چهار تا ۶ 
ماه را در نظر داشــته باشند 
و براســاس آن سهام بنیادی 
یا صنایع پیشــرو را مدنظر 
خود  ســرمایه گذاری های 
قــرار دهند و براســاس آن 
سبد سرمایه گذاری خود را 
از ســهامی که در چند وقت 
اخیر اصالح خوبی داشتند، 
تشکیل دهند و از این طریق 

وارد بازار شوند.
این کارشناس بازار سرمایه 
اظهــار داشــت: از روزهای 
منفــی معامــالت بــورس 
می توان برای خرید ســهام 
مثبــت با نگاه بازدهی حدود 
۴۰ درصدی تا پایان ســال 

استفاده کرد.
 شــاخص کل بــورس اوراق 
بهــادار تهــران در پایــان 
معامالت هفته ای که گذشت 
)چهارشنبه، هفتم مهرماه( 
با ۵۱ هزار افزایش نسبت به 
هفته قبل به عدد یک میلیون 
و ۴۳۷ هــزار واحد رســید؛ 
براین اســاس رشد شاخص 
کل در هفتــه جاری حدود 

۳.۶ درصد بود.

کارشناس بازار سرمایه:

روزهایمنفیبازاربورس،فرصتیبرایخریدسهام

وزیر صمت: 

حداقل تا پایان سال واردات خودرو اشتباه است
وزیر صمت با بیان این که حداقل تا پایان سال 
واردات خودرو خارجی اشــتباه اســت گفت: 
زمانی اقدام به واردات خودرو خارجی خواهیم 
کرد که به یک توازن ارزی برســیم و شــرایط 
صادرات غیرنفتی کشــور عادی شــود. ســید 
رضا فاطمی امین با اشــاره به موضوع افزایش 
قیمــت محصوالت پتروشــیمی و فوالد گفت:  
محصوالت پتروشیمی و فوالد تا سه ماه آینده 
به قیمت تثبیت شده خواهد رسید.وزیر صنعت 
افزود: از دو هفته گذشــته بــر روی بازار اولیه 

پتروشیمی پلی اتیلن، پت و فوالد متمرکز شده 
ایم و تثبیت قیمت این محصوالت زمان بر است 
که تا پایان فصل پاییز این موضوع انجام خواهد 
شــد و امیدواریم این دو بازار که دربخش های 
تولید هم سهم دارند مدیریت شوند و ما شاهد 
ثبات در بازار باشیم.وی با اشاره به قولی که در 
روز گرفتن رای اعتماد در مجلس داده بود گفت: 
سیمان باید به قیمت قبل از قطعی برق برگردد 
که خوشبختانه این اتفاق افتاد و االن سه هفته 
است با همان قیمت تصویب شده در بازار عرضه 

می شــود.فاطمی امین افزود: در شرایط عادی 
زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است 
واردات خودرو های خارجی می تواند مفید باشد 
و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما 
در حال حاضر حداقل تا پایان سال جاری زمانی 
که به یک توازنی برســیم در تراز خارجی، این 
واردات اشــتباه است بدلیل اینکه حجم زیادی 
از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش 
پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می کند که برای 

کل جامعه است.

گزارش
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بین الملل

نماینده مردم گچساران و باشت 
در مجلس:

گچساران ابرمخزن نفتی 
خاورمیانه است

نماینده مردم گچساران و باشت 
در مجلــس شــورای اســالمی 
گفت: گچســاران ابرمخزن نفتی 
خاورمیانــه اســت و حق مردم 
کهگیلویه و بویراحمد است که از 
نفت هم بهره مند شوند. سید ناصر 
حســینی پور در نشست شورای 
اداری شهرستان گچساران که با 
حضور وزیر نیرو برگزار شد، افزود: 
باید پای شعار عدالت هم بمانیم 
اجــازه ندهید مجموعه های فنی 
سیاسی شود.فرماندار شهرستان 
گچســاران نیز در این نشســت 
گفــت: ایــن شهرســتان به نام 
بــام نفت ایران معروف اســت و 
نیــاز به زیرســاخت های فراوان 
دارد.علیرضــا اتابــک افــزود: 
بــرای تکمیل پروژه هــا در این 
شرســتان، نیازمنــد اعتبارات 
هستیم و برای تکمیل طرح های 
آبرسانی به شهرستان گچساران 
که شامل منطقه امامزاده جعفر، 
لیشــتر، رودبال، باباکالن و دیگر 
مناطق این شهرستان می شود و 
اشــتغالزایی باالیی نیز به همراه 
دارد بــه یک هزار میلیارد و ۲۰۰ 
میلیــون تومان اعتبار نیاز داریم.
امام جمعه گچســاران نیز در این 
نشســت گفت: انتظار داریم که 
همه مدیران خودشان را موظف 
بدانند که حقوق مســتضعفین را 
رعایت کنند.حجت االســالم و 
المسلمین حجازی افزود: بخش 
زیــادی از مشــکالت بیکاری با 
تکمیل پروژه ها مرتفع می شوند.
وی با بیان اینکه یک چهارم نفت 
و گاز کشــور دراین شــهر است 
اما بیکاری بیشــتر از متوســط 
کشــوری است، گفت: باید برای 

مردم کار و خدمت کرد .

 نائب رئیس اول کمیسیون 
»صنایع و معادن« مجلس خبر داد؛

 طرح »اساسنامه 
 صنعت پتروشیمی« 

در راه مجلس
نائــب رئیــس اول کمیســیون 
»صنایــع و معــادن« مجلس از 
تهیــه طرح اساســنامه صنعت 
پتروشیمی در مجلس خبر داد و 
گفت: تکمیل زنجیره پتروشیمی 
از جمله کلیدواژه های اصلی این 
طرح بوده و به مسائل زیرساختی 
پتروشــیمی توجه جدی شــده 
است.حجت االســالم سیدجواد 
حســینی کیا ، با اشــاره به تهیه 
پیش نویــس طرح اساســنامه 
صنعت پتروشــیمی گفت: یکی 
از صنایع پیشــران کشور ما امروز 
صنعت پتروشــیمی است و این 
صنعــت درآمد هــای ارزی ما را 
در شــرایط تحریمی تامین کرده 
است.نائب رئیس اول کمیسیون 
»صنایــع و معادن« مجلس بیان 
داشــت: این طرح به کمیسیون 
ارجاع شــده و بررسی ها بر روی 
آن انجام خواهد شد.حسینی کیا 
با اشــاره به محتوای طرح مذکور 
اظهار داشت: بخشی از این طرح 
به مبحــث جایــگاه حاکمیتی 

صنعت پتروشیمی اشاره دارد. 

استفاده از میعانات 
ایران به تولید نفت 
ونزوئال کمک می کند

رویترز اخیرا گزارش کرده بود 
شــرکت PDVSA و شــرکت 
ملــی نفت ایران برای ســواپ 
نفــت خــام ونزوئــال در برابر 
میعانات ایران توافق کردهاند. 
 PDVSA این توافق به شرکت
کــه با کمبود مواد رقیق کننده 
ضروری برای اســتخراج نفت 
فوق ســنگین مناطقی مانند 
اورینوکــو روبروســت، کمک 
خواهــد کــرد تولیــدش را 
تقویــت کند.ویلز رانجل، یک 
عضــو هیات مدیره شــرکت 
PDVSA و رهبــر اتحادیه در 
مصاحبه بــا رویترز گفت: این 
میعانــات کمــک خواهد کرد 
تولیــد در میادین نفتی مربوط 
بــه پــروژه های پتروِســدنو، 
پتروپیار و پترولرا سینوونســا 
کــه بزرگترین پروژه های این 
شــرکت هستند، تقویت شود. 
رانجــل گفت: بــه دلیل عدم 
وجود مــواد رقیق کننده چاه 
هــای غیرفعــال زیادی وجود 
دارنــد. ما تولید را دوباره فعال 
خواهیم کرد.کمبود مواد رقیق 
کننــده جدیدترین مانع پیش 
روی صنعت نفت ونزوئال است 
کــه تولیدش به دلیل ســالها 
عدم ســرمایه گــذاری کافی 
دچار فروپاشــی شــده است. 
تحریمهــای آمریــکا هم مانع 
همکاری شــرکت PDVSA با 
شرکای تجاری کلیدی شامل 
تامیــن کننــدگان مواد رقیق 

کننده شده است. 

گاز در  قیمت برق و 
اروپا رکورد جدید زد

 کمبــود انــرژی اروپــا در پی 
دســتور چین به شــرکتهای 
دولتی برای تامین انرژی برای 
زمستان امسال عمیقتر خواهد 
شد. یک منبع آگاه به بلومبرگ 
گفت: هان ژنگ، معاون نخست 
وزیر چین به شرکتهای انرژی 
دولتی گفته است به هر قیمتی 
بــه تامین انرژی بپردازند. این 
خبر در حالی منتشــر شد که 
هیــچ ظرفیت خط لوله اضافی 
بــرای تحویل گاز روســیه به 
ایســتگاه کمپرســور مالنوی 
آلمان رزرو نشده است.کمبود 
جهانــی انرژی اروپــا را برای 
تامیــن گاز و زغال ســنگ به 
تقال انداخته اســت. ذخایر گاز 
و زغال ســنگ این منطقه پس 
از زمســتان سرد و طوالنی تر 
از حد معمول ســال گذشــته، 
به شــدت کاهش پیــدا کرده 
اســت. حتــی آب کافی برای 
تولیــد بــرق در نیروگاههای 
برق آبی وجود ندارد و نشــانه 
هــای اندکی از بهبود وضعیت 
در آینده نزدیک دیده می شود 
زیــرا تقاضا با احیای اقتصادها 
از پاندمی، به ســرعت در حال 

افزایش است. 

نفت و انرژی 4

کارشناس انرژی های تجدیدپذیر: 

گهانی اش  وزارت نیرو با تصمیم  نا
به نیروگاه های تجدیدپذیر آسیب زد

هفته گذشــته ابالغیه ای از ســوی 
وزارت نیــرو مبنــی بر توقف خرید 
تضمینی تجدیدپذیرها منتشر شد. 
در این ابالغیه که به شــرکت های 
توزیع نیروی برق سراســر کشــور 
ارســال شــد، از آن ها خواسته شد 
تــا اطالع ثانوی از عقد قراردادهای 
خرید تضمینــی جلوگیری کنند. 
بــا توجه بــه اینکه احداث ۱۰ هزار 
مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر جزو 
وعده های اصلی علی اکبر محرابیان 
بوده است، باید دید برنامه وی برای 
جایگزینی ســایر مدل های خرید 
چگونه است.در همین زمینه احمد 
فیــروزی، کارشــناس انرژی های 
تجدیدپذیــر گفــت: متأســفانه 
تصمیم هــای این چنینی که بارها 
اتخــاذ و ابالغ میشــوند، ضررهای 
بســیاری بــرای اقتصــاد کشــور 
دارند و مســئولین هــم باید این را 
متوجه باشــند که این تصمیم های 
خلق الســاعه می توانند به کسب  و 

کارها و ســرمایه های ریسک پذیر 
آســیب برساند وفضای نا اطمینانی 
را ایجاد کنند. همچنین آسیبی که 
به اعتبار حاکمیت و نهادهای دولتی 
مــی خورد را نبایــد نادیده گرفت.

فیــروزی افزود: در ســالهای اخیر 
یک تجربه ای درباره تجدیدپذیرها 
به دســت آمده و ما یکی از بهترین 
سیاســت های حمایتــی دنیا، که 
همــان خرید تضمینی بوده اســت 
را اجــرا کردیم، امــا همه می دانیم 
هیچ سیاســتی نمی تواند ســالها 
بدون تغییر و به روزرســانی باشد و 
هــر تصمیمی نیاز بــه بازنگری به 
منظــور افزایش بهره وری دارد.وی 
با تأکید بر اینکه ارتقاء و بهینه سازی 
سیاســت ها الزامی است، افزود: با 
این وجود باید توجه داشــت که هر 
تغییری باید روند معقول و منطقی 
را طــی کند و پیش از ابالغ شــدن 
بــه اطالع فعــاالن و ذی نفعان آن 

صنعت برسد. 

آمار ساالنه اوپک نشان داد؛

 افزایش ذخایر قطعی نفت 
گاز جهان کاهش ذخایر  و 

آمــار اوپــک نشــان داد ذخایر 
قطعی نفت تا پایان ســال ۲۰۲۰ 
در ۱.۵۴۹ تریلیون بشکه ایستاد 
کــه باالتــر از ۱.۵۴۶ تریلیون 
بشــکه در پایــان ســال ۲۰۱۹ 
بود.اعضای اوپک که ۱۳ کشــور 
هســتند، ۱.۲۳۷ تریلیون بشکه 
از ایــن ذخایر را در اختیار دارند 
کــه معــادل ۸۰ درصد از ذخایر 
قطعــی جهان اســت.اما ذخایر 
قطعــی گاز طبیعی جهان ۰.۴ 
درصد در ســال ۲۰۲۰ کاهش 
یافت و بــه ۲۰۶.۷ تریلیون متر 
مکعب رســید کــه از این میزان 
اعضای اوپک ۷۳.۷ تریلیون متر 
مکعــب را در اختیار دارند.طبق 
آمــار اوپک، ظرفیــت پاالیش 
جهان در ســال ۲۰۲۰ به میزان 
۳۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش 
یافت و به ۱۰۱.۱ میلیون بشــکه 
در روز رسید. بخش پایین دستی 
در کشــورهای عضو ســازمان 

توســعه و همــکاری اقتصادی 
افت چشمگیری داشت در حالی 
که آســیا و خاورمیانه به ظرفیت 
پاالیــش خــود اضافــه کردند.

همچنیــن تولید پاالیشــگاهی 
در ســال ۲۰۲۰ بــه میزان ۹.۱ 
درصــد کاهش یافــت و به ۷۸ 
میلیون بشــکه در روز رسید که 
ناشــی از افت مصرف سوخت در 
دوران پاندمــی بود.این گزارش 
در آســتانه دیــدار چهارم اکتبر 
وزیــران اوپک پالس منتشــر 
شــده که از سال ۲۰۱۷ چندین 
دور محدودیــت عرضه را به طور 
هماهنــگ به اجرا گذاشــته اند. 
نشســت آنالین این گروه سطح 
تولیــد نوامبر را تعیین می کند. 
اوپــک پــالس در حــال حاضر 
توافقی را بــرای افزایش ماهانه 
تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه 
در روز تا پایان سال ۲۰۲۲ دنبال 

می کند .

بیمه ها زیر بار پرداخت  خسارت نمی روند 

مناقصههایبیجوابمانده،رویمیزتوانیر
بــا آغاز فصــل گرما و  افزایش دما در 
کشور متاسفانه شاهد قطعی برق در 
بیشتر نقاط کشور بودیم به طوری که 
این قطعی برق ها، چندین ســاعت به 
طول می انجامید.این قطعی های برق 
در ادامه برای بســیاری از خانوارها و 
صاحبــان کســب و کار و مشــاغل 
خســارات ســنگینی را به بار آورد تا 
جایی که تعدادی زیادی از یخچال ها، 
تلویزیون و بسیاری از وسایل خانگی 
و همچنین بســیاری از دستگاه های 
شــهرک های صنعتی سوخته و مورد 
نارضایتــی ها شــد.مصطفی رجبی 
مشــهدی ســخنگوی صنعت برق 
کشور تصریح کرد: پرداخت خسارت 
به مشــترکان در صورتی که ناشی از 
نوسان های برق و نظیر آن باشد، انجام 

می گیرد.
او ادامه داد: مشترکان در این صورت 
می تواننــد بــا مراجعه بــه آدرس و 
وب ســایت بیمه توانیر یا سامانه برق 
من، شناسه قبض خود و قطعه آسیب 
دیده را اعالم کنند. بیمه پس از بررسی 
و تایید خسارت ناشی از نوسان، نسبت 
به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد.
ســخنگوی صنعت برق کشور اضافه 
کرد: مشــترکان زیان دیده می توانند 
با رجوع به ســامانه بیمه و بارگذاری 
مســتندات پرونده خســارت شامل 
مدارک عمومی )تصویر آخرین قبض 
پرداختی مشترک )مصرف کننده( یا 
تصویر صورت حساب پیامکی آخرین 
قبض، تصویر کپی کارت ملی مشترک 
)مصرف کننده(، تصویر اجاره نامه یا 
سند مالکیت محل خسارت( و تصویر 
یا فاکتور مربوط به خســارت وارده به 
تجهیزات )به اســتثنای مشــترکان 

تجاری(، نســبت به دریافت خسارت 
آتش سوزی، خسارت ناشی از انفجار، 
خســارت هزینه پزشــکی، خسارت 
نقــص عضو و حادثه ی منجر به فوت 
اقدام کنند.گفتنی اســت، در سامانه  
خســارت مشترکان برق، پنج مرحله  
ورود اطالعات، دریافت کد رهگیری، 
بررسی اولیه  مدارک در سامانه توسط 
بیمه، اعالم نتیجه به مشترک، تایید 
دریافت خسارت و واریز مبلغ خسارت 
برای مشــترکان زیــان دیده در نظر 

گرفته شده است.

مناقصه های بی جواب مانده 
روی میز توانیر

عبداالمیــر یاقوتی مدیرکل مدیریت 
مصــرف و امــور مشــترکان توانیر ، 
بــا اشــاره به آخریــن وضعیت بیمه 
نوسانات برق مشترکان گفت: تا امروز 
چندین مرتبه مناقصه برای مشخص 
شــدن تکلیف شرکت بیمه پیمانکار 
برای پرداخت خســارت به مشترکان 

خســارت دیده ناشــی از نوسانات و 
قطعی هــای بــرق برگزار شــده، اما 
متاسفانه هیچ نتیجه ای نداشته است.
او افزود: بار اول مناقصه در تاریخ ۱۲ 
مــرداد برگزار شــد، اما هیچ بیمه ای 
شــرکت نکرد. در مناقصه دوم که ۱۶ 
شــهریور پاکت آن باز شــد، تنها یک 
بیمه شــرکت کرد که آن هم مدارک 
کاملــی ارائه نــداد و عمال مناقصه به 

نتیجه نرسید.
یاقوتــی ادامــه داد: روز شــنبه هم 
برای بار چهارم مناقصه برگزار شــد 
کــه مجددا بدون هیــچ فرایندی به 
ســرانجام نرســید چنانچــه باز هم 
شــرکت بیمه ای در آن حاضر نشود، 
خارج از این فرآیند پیمانکار مشخص 
خواهد شــد.او ادامه داد: در سال های 
گذشته تعداد کمتری از مردم از این 
امتیــاز اطالع و مراجعه کمتری برای 
دریافت این خسارت داشتند. اما حاال 
به واســطه اطالع رسانی که شرکت 
توانیر در ماه های گذشته انجام داده، 

بیشــتر مردم از ایــن فرصت مطلع 
هســتند. به همین دلیل پیش بینی 
می شــود که مراجعــات مردم برای 

دریافت خسارت بیشتر باشد.
مدیــرکل مدیریت مصــرف و امور 
مشترکان توانیر ادامه داد: همچنین 
قیمــت لوازم خانگی در یک ســال 
گذشــته به شدت افزایش پیدا کرده 
و در نتیجــه شــرکت بیمــه ای باید 
خســارت ســنگینی را بابت خراب 
شــدن وسایل برق پرداخت کند. این 
در حالی اســت کــه حق بیمه ای که 
از مشــترکان دریافت می شود، هیچ 
تغییری نکرده اســت. به همین دلیل 
شــرکت های بیمه ای مدعی هستند 
که شرکت در این مناقصه برای آن ها 
توجیه و صرفــه اقتصادی ندارد.این 
مقام مسئول در صنعت برق گفت: در 
ســال ۱۳۹۱ بیمه دانا و در سال های 
۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بیمــه دی به عنوان 
شــرکت بیمه گر مشــترکان برق در 

مناقصه برنده و انتخاب شدند.  
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بخشی از اولویت های پژوهشی 
 بانک توسعه صادرات ایران 
در سامانه )ساتع( قرار گرفت 

بخشــی از اولویت های پژوهشــی بانک توسعه 
صادرات ایران در ســامانه اجرایی تقاضا وعرضه 
پژوهش و فناوری )ساتع( قرارگرفت.عالقمندان 
می توانند تا تاریخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ پروپوزال های خود 
را از طریق بارگذاری در این سامانه یا خارج از آن، 
بوسیله ارسال پروپوزال با فرمت پیوست به آدرس

zahra.akbarian@EDBI.IR ارسال نمایند 
.در حال حاضر موضوعات پژوهشــی در قالب دو 
موضوع "تدوین چارچوب و مدلســازی اشتهای 
ریســک بانک توســعه صادرات ایران براســاس 
شــاخص های منتخب بانک" و "شناسایی صنایع 
با اولویت باالی صادراتی جهت حمایت از زنجیره 
ارزش و مطالعه موردی در خصوص یک زنجیره 

انتخاب" تعریف شده است.

توسط بانک رفاه کارگران صورت گرفت؛ 

پرداخت ۸۱۶۵ میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

بانک رفاه کارگران در شــهریور ماه ســال جاری 
۸۱۶۵ میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.در راســتای 
تحکیــم بنیان خانواده و کمک به تشــکیل آن، 
این بانک در شــهریورماه ســال جــاری ۹۴۶۵ 
فقره تســهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 
۸۱۶۵ میلیــارد ریــال پرداخت کرد.  بر اســاس 
این گزارش و بر مبنای اطالعات اســتخراج شده 
از ســامانه ازدواج بانــک مرکزی، تعداد ۲۳۵۲۵ 
متقاضی نیز تا پایان شهریور ماه در صف دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از 
بانک رفاه کارگران قرار دارند.گفتنی است، بانک 
رفاه کارگران از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه، 
۴۰۲۸۱ فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به 
مبلغی بیش از ۳۴۳۳۵ میلیارد ریال به زوج های 

جوان پرداخت کرده است.

کارآفرین: مدیرعامل بانک 

کوسیستم کارآفرینی را ایجاد می کنیم ا
مدیرعامل بانک کارآفرین از ایجاد اکوسیســتم کارآفرینی در 
ســال ۱۴۰۰ خبر داد.دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک 
کارآفریــن بــا بیان این مطلب افزود: یکی از برنامه های اصلی 
بانک کارآفرین حمایت های جدی از کارآفرینان است و بر این 
اساس هم در سال جاری در راستای همکاری های قبلی بانک 
با دستگاه ها و نهادهای مرتبط با کارآفرینی سعی خواهیم کرد 

با ایجاد اکوسیســتم کارآفرینی حمایت های بیشــتری در این 
زمینه انجام دهیم.وی با اشــاره به همکاری های انجام شــده 
بانک با معاونت علمی ریاست جمهوری در سال گذشته تاکید 
کرد: در نظر داریم تا در ســال جاری تمرکز بیشــتری بر روی 
حمایت از کارآفرین ها داشــته باشــیم و تسهیالت و امکانات 
بانک را به این ســمت هدایت کنیم.فرزین با اشــاره به طراحی  

نظامات جدید در بانک کارآفرین افزود: تمام تالشــمان را بر 
پاسخ گویی سریع و چابک به نیازهای کارآفرینان  قرار دادیم 
چرا که بانک باید همچنان چابک بماند، نرخ رشــد ادامه یابد 
و شــرایط رشــدهایی که در سال ۱۳۹۹ ثبت شده است حفظ 
شود، برای دستیابی به این هدف برنامه ریزی جدی و منسجم 

انجام شده است و بر اساس آن حرکت خواهیم کرد.

گذشته؛ در مقایسه با عملکرد سال 

تسهیالتپرداختیبانککشاورزیبیشاز۶۰درصدافزایشدارد
تسهیالت پرداختی بانک در شش ماهه اول سال جاری حدود 
۴۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده که در مقایســه با عملکرد ســال 
گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.مدیرعامل بانک 
کشــاورزی گفت: تســهیالت پرداختی بانک در شش ماهه اول 
ســال جاری حدود ۴۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده که در مقایســه 
با عملکرد سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. 
روح اهلل خدارحمــی، مدیرعامل بانک کشــاورزی درباره میزان 
تسهیالت پرداخت شده در۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ گفت: دراین 
مدت با تجهیز منابع خوبی که در سطح شبکه بانک انجام شد، 
حمایت مالی وسیع تری نسبت به سال گذشته از بخش کشاورزی 
صورت گرفت.وی درادامه تاکید کرد: تسهیالت پرداختی بانک 
در شش ماهه اول سال جاری حدود ۴۵۰ هزارمیلیارد ریال بود 
که درمقایسه با عملکرد سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش 
داشته است، بانک کشاورزی موفق شد تا حدود زیادی افرایش 
قیمت هــا و هزینه هایی که دربخش کشــاورزی اتفاق افتاده را 
جبران کرده و حمایت وســیع تری از کشاورزان و فعاالن دراین 
بخش به مانند سال گذشته انجام دهد.مدیرعامل بانک کشاورزی 
درباره چند نمونه از پرداخت های مهم در بخش کشاورزی اظهار 
داشت: یکی ازکارهایی که دو یا سه سال است با کمک وزارت جهاد 
کشاورزی انجام می گیرد، تهیه بذرگواهی شده برای کشاورزان 
است. اکنون در آستانه آغاز فصل جدید زراعی قرار داریم، بنابراین 
طبق برنامه  وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال گذشته بیش 

از ســه برابر کل ســال ۹۹ برای تهیه بذر گواهی شده تسهیالت 
پرداخــت کرده کــه ارزش آن نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
اســت. از آنجا که قیمت بذر و گندم نســبت به سال ۹۹ دو برابر 
شده، بنابراین نیاز کشاورزان به نقدینگی بیشتر است، برهمین 
اساس نقدینگی مورد اشاره برای آن ها تامین شد و هیچ نگرانی 
بابت تامین بذر گواهی شده برای غالت به خصوص گندم وجود 
ندارد.خدارحمی دراین رابطه اضافه کرد: مکانیزاســیون یکی 
از اولویت های بخش کشــاورزی به حســاب می آید و از عوامل 
مهم برای تولید رشــد پایدار اســت، پس برای کل ســال ۳ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی پرداخت تسهیالت درنظر گرفته شدکه 
۲۵۰۰ میلیارد تومان آن در ۶ ماهه ابتدای ســال جاری مورد 
پرداخت قرار گرفت.وی در خصوص تامین سرمایه درگردش و 

دیگر پرداخت ها نیز چنین توضیح داد: پرداخت های خوبی در 
رابطه با تامین سرمایه درگردش صورت گرفته است که افتتاح 
گلخانه هــای مربــوط به این حوزه از جمله نتایج آن خواهد بود 

که آثار این موارد را مردم خواهند دید.

نرخ معوقات زیر ۱۰ درصد است
مدیرعامل بانک کشــاورزی درباره وضعیت وصول معوقات نیز 
در ابتــدا پرداخت هــا را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بخش 
کشاورزی نسبت سایر بخش ها و فعالیت ها بیشتر با مخاطرات 
طبیعی مانند خشکســالی، سرمازدگی و امثال این موارد روبرو 
است و همین موارد سبب می شود تا نرخ معوقات یا تسهیالت 
غیرجاری در بانک کشــاورزی باالتر باشــد، البته با تالشــی که 
صورت گرفت و رفتار خوب کشاورزان کشور این نرخ به زیر ۱۰ 
درصد رسانده شد و خوشبختانه این موفقیت به دست آمد که 
در حوزه ریالی نرخ تسهیالت غیرجاری به حدود ۸ درصد کاهش 
یابد. به این ترتیب اکثر کشــاورزان کشــور به موقع قسط های 
تســهیالت خود را بازپرداخت خواهند کرد.خدارحمی در ادامه 
یادآور شــد: مصوباتی برای امهال تســهیالت کشاورزان وجود 
دارد که در شــعب به خوبی اجرا می شــود و اکنون نیز بند”خ” 
ماده ۳۳ قانون برنامه ششــم در حال اجرا اســت که براساس آن 
اصل بدهی کشاورزانی که خسارات طبیعی به آن ها وارد شده با 
بخشودگی سود و کارمزد به مدت سه سال تمدید خواهد شد.

بانک و بیمه

5
الن حواله های  دال

 مبادله موز را 
خریداری می کنند

رییس اتحادیه بارفروشان 
اظهار داشت: ورود دالالن 
به بــازار موز باعث افزایش 
قیمــت ایــن میوه شــده 
اســت. دالل ها حواله های 
مبادلــه مــوز را خریداری 
کرده و همین مســئله این 
تــوان را به آنها داده اســت 
که بتوانند موز را ماشــینی 
۱۰۰ میلیون بفروشند. در 
ایــن فرآیند مــوز کیلویی 
۶ هــزار تومــان گران تر به 
دســت مصرف کنندگان 
می رســد.مصطفی دارایی 
نژاد در ادامه بیان کرد: اگر 
وزارت جهاد کشــاورزی با 
اتحادیه مــا همکاری کند 
مــا این تــوان را داریم که 
ظرف یک ماه آینده قیمت 
مــوز را به کیلویی ۲۰ هزار 
تومان در میدان برســانیم. 
اگــر همیــن رونــد ادامه 
پیــدا کند و واردات موز در 
قبال صادرات ســیب باشد 
همچنان شاهد دست های 
دالل ها خواهــد بود و من 
پیش بینی می کنم قیمت 
آن تا ۴۰ هزار تومان نیز در 

میدان برسد.

گفت  و گو

 کریدور شرق به غرب 
کو« فعال شد »ا

ســخنگوی گمرک ایــران گفت: 
کریــدور ITI ســازمان همــکاری 
اقتصادی اکو، با ارســال دو محموله 
بــه صــورت آزمایشــی از کراچی 
به اســتانبول از مســیر ایران فعال 
شد.ســید روح اله لطیفــی اظهار 
داشــت: بر اساس مصوبات سازمان 
همــکاری اقتصادی اکــو مبنی بر 
راه اندازی کریدور ITI )اســتانبول-
تهران-اســالم آباد( توسط اعضای 
این ســازمان برای اتصال شــرق به 
غرب، دو محموله پارچه و الستیک 
در این هفته از کراچی پاکستان تحت 
صحابه تیر حرکت خود را آغاز کرد و 
شــب گذشته از طریق مرز میرجاوه 
وارد خاک کشورمان شد.سخنگوی 
گمرک ایران افزود: گمرک ایران نیز 
در راستای سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری و به عنوان مســئول 
اجرای کنوانســیون گمرکی تیر در 
کشور با هماهنگی سایر دستگاه ها 
در مرز میرجاوه اســتان سیستان و 
بلوچســتان و دستگاههای مرتبط 
کشــوری، اقدامــات الزم را بــرای 
اجرایی شــدن این کریدور و حرکت 
محموله ها به ســمت مرز بازرگان 
 بــه عنــوان مــرز خروج بــه انجام 

رسانده است.

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی: 

ازاواسطآبانمرغدوبارهگرانمیشود
پــرورش  انجمــن  رییــس 
دهندگان مرغ گوشــتی گفت: 
با افزایش عرضه مرغ گرم  با نرخ 
مصــوب در میادین، قیمت این 
محصــول در بازار کاهش یافته 

است.
محمد یوسفی از کاهش قیمت 
مــرغ در بــازار خبر داد و گفت: 
بــا افزایش عرضــه مرغ با نرخ 
مصــوب در میادین، قیمت هر 
کیلو مرغ در خرده فروشــی ها 
به ۲۸  تا ۳۰ هزار تومان رسیده 

است. 
وی با اشــاره به اســتمرار روند 
کاهش قیمت مرغ تا اواسط آبان 
در بازار افزود: از اواســط آبان با 
تغییر قیمت های جهانی نهاده 
دام و طیــور این احتمال وجود 
دارد که قیمت در بازار افزایش 

یابد. 
یوســفی از کاهــش قیمــت 
جوجه یکروزه در بازار خبر داد 
و گفت: نــرخ کنونی هر قطعه 
جوجه یکروزه به ۸ هزار تومان 
رسیده است که در جلسه اخیر با 
تولیدکنندگان جوجه قرار شد 
هر قطعه جوجه با نرخ مناسب 

تری در بازار قرار گیرد. 
رئیس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشــتی با اشاره به اینکه 
نــرخ مصوب مــرغ جوابگوی 
هزینه های تولید نیست، بیان 
کرد: با توجه به نواقص ســامانه 
بازارگاه و تاخیر در ارسال نهاده 
دامــی، مواد اولیه همچون دان 
بصــورت ۱۰۰ درصــد با نرخ 
مصــوب تامین  نمی شــود که 
با این وجــود مرغدار چاره ای 
جز تامین از بازار آزاد ندارد که 
این امر هزینه تولید را بشــدت 

افزایش می دهد. 
وی از افزایش سرانه مصرف مرغ 

خبر داد و گفت: با توجه به گرانی 
سایر محصوالت پروتئینی و اثر 
کاالی جایگزیــن، مصرف مرغ 
بشدت افزایش یافته است که در 
نهایت به سبب نامتوازنی عرضه 
و تقاضا، با کمبود کاال در سطح 

بازار روبرو شده ایم. 
یوســفی با اشاره به اینکه ۲۵ تا 
۳۰ درصد مرغ مورد نیاز تهران 
در داخل استان تولید می شود، 
بیان کرد: ۷۰ درصد مرغ مورد 
نیاز باید از سایر استان ها تامین 
شود که استانداران برای کنترل 
قیمت در اســتان خود، اجازه 
نمــی دهند مرغ به تهران بیاید 

که همین امر منجر به نوســان 
قیمت در بازار می شود. 

وی با اشــاره بــه اینکه قیمت 
های دستوری جوابگو نیست، 
گفت: زمانیکه قیمت دستوری 
اســت، از ابتدای خط تولید تا 
توزیع بدســت مصرف کننده 
باید برمبنای نرخ مصوب باشد. 
به گفته یوسفی، قیمت مصوبی 
که مسئوالن پشت میز تعریف 
می کنند، صرفه اقتصادی ندارد 
چرا که مرغداران صدها قلم کاال 
را ۵۰ درصــد باالتــر از قیمت 
مصوب خریداری می کنند که 
با این امکان اســتمرار تولید با 

نرخ مصوب وجود ندارد. از این 
رو اگر مسئوالن خواهان قیمت 
گذاری دستوری هستند، دان، 
جوجــه و حمــل و نقــل باید 

منطقی قیمت گذاری شود. 
پــرورش  انجمــن  رئیــس 
دهندگان مرغ گوشــتی با بیان 
اینکــه قیمت مــرغ باید تابع 
عرضه و تقاضا باشــد، گفت: با 
افزایش تولیــد و برنامه ریزی 
مــدون، کســی بدنبال تخلف 
نیست. اما تا زمانیکه قیمت در 
بازار مرغ ۲ نرخی باشد، تخلف 
در کنــار آن از مســیر جوجه 
کشــی، تخم مــرغ نطفه دار تا 
عرضه بدســت مصرف کننده 

وجود دارد. 
این مقام مســئول ادامه داد:  با 
توجه بــه افزایش مصرف مرغ 
نســبت به ۲ سال قبل ناشی از 
گرانی ســایر اقالم پروتئینی، 
وزارت جهــاد از طریق واردات 
تخــم مرغ نطفــه دار به دنبال 
جبران کمبود جوجه نسبت به 
مصرف دان است که امیدواریم 
در آینده وضعیت به نفع مصرف 

کنندگان بهبود یابد. 

گزارش
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گاهی استان گلستان: رئیس پلیس آ

شکارچیان غیرمجاز پارک 
گلستان دستگیر شدند ملی 

گلستان / گروه استان ها:  رئیس پلیس 
آگاهی گلســتان گفت: شــکارچیان 
غیرمجاز پارک ملی گلستان بعد از ۱۶ 
روز دســتگیر شدند.سرهنگ مجتبی 
مروتی اظهارکرد: روز ۲۲ شــهریورماه 
ســال جاری، یک گروه شــکارچی در 
پودینه علی )آق سو( پارک ملی گلستان 
با محیط بانان این پارک درگیر شــدند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان افزود: بر اثر 
این درگیری مسلحانه یکی از شکارچیان 
مورد اصابــت گلوله قرار گرفت و جان 
باخــت و چند شــکارچی هم متواری 
شــدند.وی با بیان اینکه از شکارچیان 
الشــه یک راس مرال کشف شد، ادامه 
داد: بالفاصله موضوع به پلیس و دستگاه 
قضایی گزارش و تالش برای شناسایی 
شــکارچیان غیرمجاز آغاز شد.مروتی 
اضافه کرد: پس از تالش پلیس آگاهی 
برای شناسایی این شکارچیان، شامگاه 
ســه شنبه، ســه نفر از این افراد که در 
کوه های اطراف گالیکش مخفی شــده 
بودند، دستگیر شدند.طبق گفته وی دو 
قبضه اسلحه شکاری از این افراد کشف 
شده است.گفتنی است در پی درگیری 
مسلحانه شکارچیان غیرمجاز با محیط 
بانان در شهریورماه امسال یک شکارچی 
از ناحیه پایین تنه مجروح و بر اثر شدت 

جراحات فوت کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

دیدار با خانواده شهدا 
تقویت روحیه خدمتگزاری 

کند را مضاعف می 
ســمنان / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اســتان سمنان 
با خانواده شــهیدان اّمی، از شــهدای 
منتســب به همکاران این شرکت در 
شهرســتان دامغان دیدار کرد.ســید 
محمد موســوی زاده در این دیدار که 
بــه صورت مجازی انجام شــد، ضمن 
پاسداشت چهل و یکمین سال یاد هفته 
دفاع مقدس گفــت: دیدار از خانواده 
شــهدا، تقویت روحیه خدمتگزاری را 
در جامعــه مضاعف مــی نماید.وی با 
اشاره به این که فرهنگ ایثار، شهادت 
و مجاهدت، می بایست همواره در ایران 
اسالمی زنده بماند یادآور شد: اقتدار و 
عظمت کشور عزیزمان ایران، به خاطر 
ایثار و از جان گذشتگی و شهادت است.
وی بــا عنوان این کــه خانواده معظم 
شهدا، مایه ی خیر و برکت این نظام و 
انقالب هستند افزود: امنیت و آرامش 
امروز، مرهون رشادت ایثارگران به ویژه 
شــهیدان واالمقام و صبر و استقامت 
خانواده معظم شهداست.گفتنی است: 
ایــن دیدار که با حضــور مدیرعامل، 
فرمانــده پایگاه مقاومت بســیج نور و 
مشــاور امور ایثارگران این شــرکت 
همراه بود، مدیر توزیع برق شهرستان 
دامغان لوح سپاسی را به منظور تجدید 
میثاق مجدد با آرمان های شــهدا به 
این خانواده اعطا نمود.یادآور می شود: 
شــهید احمد اّمی متولد ۲۵ فروردین 
ماه ســال ۱۳۳۶ است که در پانزدهم 
دی ماه ۱۳۵۹ به درجه رفیع شهادت 
نایل آمده و شهید محمود اّمی در تاریخ 
یکم فروردین ۱۳۴۵ متولد شــده و در 
مورخه دهم فروردین ماه سال ۱۳۶۲ 

به فیض عظیم شهادت رسیده است.

 به مناسبت روز آتش نشانی 
و خدمات ایمنی؛

مراسم تجلیل از آتش نشانان 
سمنان برگزار شد

سمنان / گروه استان ها:  مراسم تجلیل از 
آتش نشانان شهرداری سمنان  با حضور 
اعضای شورای اسالمی شهر ، سرپرست 
شــهرداری  و مدیران شــهری و آتش 
نشــانان در محل ایستگاه آتش نشانی 
شــماره یک برگزار شد.رییس شورای 
اســالمی شهر ســمنان در این مراسم 
ضمــن تبریک هفتم مهر ماه، روز آتش 
نشانی و خدمات ایمنی به کارکنان آتش 
نشانی به دالیل نامگذاری این روز اشاره 
کرد و گفت: آتش نشــانان از جان خود 
می گذرند تا جان و مال دیگران را حفظ 
کنند که این عمل مصداق ایثار و فداکاری 
این عزیــزان و با هدف رضایت حضرت 
حق تعالی  است.خراسانیان با قدردانی از 
خدمات و تالش های آتش نشانان افزود: 
وظیفه شناســی به وقت و حضور نجات 
بخش نیروی های آتش نشانی ستودنی 
است .سعید اسماعیل پور رییس سازمان 
آتش نشــانی شهرداری سمنان هم در 
این مراســم ضمن ارائه گزارش عملکرد 
یکساله آتش نشانی سمنان ، درخواست 
های خود را مبنی بر احداث ســاختمان 
اداری جدید و خرید تجیزات و بخصوص 
خــودروی نردبان دار ارائه کرد .در ادامه 
این مراسم بعد از تجلیل از آتش نشانان و 
اهدای جوائز به برندگان مسابقات برگزار 
شــده ، رژه آتش نشــانی در سطح شهر 
برگزار شد.شایان ذکر است ۷ مهر ماه که 
به پاسداشت شهدای آتش نشان هفتم 
مهر ماه سال ۱۳۵۹ که در حمله هوایی 
دشــمن بعثی به پاالیشگاه آبادان و در 
حین انجام ماوریت به شهادت رسیدند 
به نام روز آتش نشانی و خدمات ایمنی 

نامگذاری شده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق 
استان مازندران عنوان کرد؛

ترین میزان  ثبت باال
مصرف برق در یک دهه 

گذشته در استان مازندران
مازندران / گروه استان ها:  مهندس سید 
کاظم حســینی کارنامــی با بیان اینکه 
مصــرف برق در مازندران درتابســتان 
امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد 
رشــد داشته اســت گفت : این در حالی 
اســت که تعداد مشترکین حوزه توزیع 
برق مازندران حدود ۱,۵ درصد افزایش 
داشته اســت .سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران با اشــاره به این که 
پیک برق مازندران در روز چهارشــنبه 
۲۰ مردادمــاه ۱۴۰۰ اتفاق افتاد افزود: 
پیــک بار مصــرف برق در اســتان در 
تابســتان ۱۴۰۰ ، ۲۱۵۶ مــگاوات بوده 
اســت که این رقم در یک دهه گذشــته 
بی ســابقه بوده است . حسینی کارنامی 
با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 
جاری ۷۱ کیلومتر شبکه فشار توسط و 
۷۰ کیلومتر شــبکه فشار ضعیف ، ۳۱۹ 
دستگاه ترانسفورماتور توزیع با ظرفیت 
۳۴ مگاوات به شبکه توزیع برق مازندران 
افزوده شــده از همکاری صنایع و مردم 
مازنــدران در بحــث مدیریت مصرف 
تقدیــر کرد. وی اظهار داشــت : اجرای 
برنامه های مدیریت اضطراری بار ، طرح 
های پاسخگویی بار ، همکاری مشترکین 
در ساعات اوج مصرف و نیز تغییر ساعت 
کار اداری ادارات در مازندران در تابستان 
نقش بســزایی در ارایه خدمات و تامین 
برق مطمئن و پایدار به مشــترکین برق 

مازندران داشته است.

استانها 6

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته امداد امام 
)ره( گلســتان گفت: از ســاخت سه هزار واحد مسکن 
محرومــان گلســتان هزار و ۲۶۰ واحــد آن مربوط به 
مددجویــان کمیتــه امداد بود که ۵۵۰ واحد آن امروز 

افتتاح می شود.
عیســی بابایــی در آیین افتتاح پــروژه عمرانی مراوه 
تپــه اظهارکــرد: دو هزار و ۴۹۰ پروژه عمرانی مختص 

مددجویان کمیته امداد امروز به بهره برداری خواهد رسید.مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان گلستان افزود: از سال ۹۸ ساخت مسکن مددجویان 
شتاب خوبی گرفته و در سال ۱۴۰۰ هم استمرار دارد.وی بیان کرد: از ساخت 

سه هزار واحد مسکن محرومان در استان هزار و ۲۶۰ 
واحــد آن مربوط به مددجویــان کمیته امداد بود که 
امــروز ۵۵۰ واحد آن را تحویل می دهیم.بابایی اضافه 
کرد: همچنین ۵۰ واحد مسکونی با با همکاری صندوق 
توسعه ملی در دستور کار بود که امروز افتتاح می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گلستان 
با اشاره به فصل سرما گفت: در سال ۹۹، عملیات لوله 
کشــی گاز در ۱۷۷ واحد مســکونی مراوه تپه و ۷۶ واحد در گلیداغ انجام شــده 
اســت. وی همچنین از ســاخت ۷۹۰ واحد حمام و ســرویس بهداشتی در این 

مناطق خبرداد.

مدیرکل کمیته امداد امام )ره( استان گلستان:

۵۵۰ واحد مسکن محرومان افتتاح شد

خبر ویژه

مدیرکل بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

»تهذیبنفس«ازویژگیهایبارزشهدااست
مشهد / گروه استان ها: مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
گفــت: »تهذیب نفس« از ویژگی های 
بارز شهدا است.حجت االسالم حسین 
معصومی با گرامی داشــت یاد و خاطره 
۲۱۰۰ دانش آموز شهید و ۱۲۴ معلم 
شــهید خراســان رضوی بــه تاکید و 
انتظــار مهــم مقام معظــم رهبری از 
دانش آموزان، شامل تهذیب، تحصیل 
و ورزش« اشــاره کــرد و افزود: اغلب 
شــهدای گرانقــدر، این توصیه مهم را 

در خودشان تقویت کردند.
وی در ادامه سه مرحله زندگی شهدا را 
برشمرد و خاطر نشان کرد: این عزیزان 
در مرحله اول زندگی همچون همه من 
و شما در جامعه زندگی کردند با مردم 
بودند و به خانواده رسیدگی می کردند 
و در مرحلــه دوم خود را خالص کردند 
و در مرحله ســوم به لقاءاهلل رســیدند، 
بــه آنچه دیگران نداشــتند و عرفان و 
شناختی که دیگران نداشتند، آنها بدان 
دست یافتند.حجت االسالم معصومی 
»تهذیــب نفس« را از ویژگی های بارز 
شهدا دانست و به خلوص نیت و تهذیب 
و توجه به تحصیل توسط شهدا اشاره و 
خاطرنشــان کرد: پدر سه شهید وقتی 
فرزند ســومش اجــازه اعزام به جبهه 
مــی گیرد به او می گوید دوتا برادرت 

شهید شده اند و دیگر نیازی نیست که 
بروی، بگذار کمی بزرگ تر شــوی، اما 
چون اصرار کرد خواستم که منصرفش 
کنم شــرط گذاشــتم که اگر یک ماه 
نماز صبح را در مســجد بخوانی اجازه 

می دهم بروی جبهه. 
این پدر ســه شــهید می افزاید: پسرم  
یک ماه قبل از اذان صبح بیدار می شد 
نمازش را در مســجد می خواند و پس 
از یــک ماه دوباره تقاضا کرد که گفتم 
برو جبهه، اما چون اردیبهشــت ماه بود 
بــه من گفت پدر اگــر االن بروم بقیه 
دانش آمــوزان خواهنــد گفت از ترس 
امتحانــات فرار کــرده و به جبهه رفته 
اســت، بنابراین امتحانــات را داد و با 
معــدل خوب قبول شــد و پس از آن 
رهســپار جبهه شــد و پس از سه ماه 

پیکر مطهرش بازگشت.مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد اســتان با 
بیــان اینکه اینهــا نمونه هایی از توجه 
شــهدا به تهذیب و تحصیل بود گفت: 
رزمنــدگان در جبهه هــای حق علیه 
باطــل در مــدارس ایثارگــران که دو 
واحد آن در مشــهد هــم وجود دارد، 
در زمــان پدافندی درس می خواندند 
و در زمان آفندی در عملیات شــرکت 
می کردنــد اما هیچــگاه نمی گفتند 
حاال که ما قرار اســت شــهید شــویم 
چرا درس بخوانیم. رزمندگان همواره 
درس خوانــدن را بــرای مفیــد بودن 
در جامعه می خواســتند و نمی گفتند 
درس می خوانیــم که برای خود مفید 
باشــیم. بعضی از  رزمندگان شــهید 
شــدند و برخی دیگر امروز در جامعه 

مفیدند، مســئولیت ها و تخصص هایی 
در جامعــه دارند؛ مثل دکتر بزرگی که 
بــا ۷۰ درصد درجه جانبازی پزشــک 
متخصصی است که هرساله در سالروز 
مجروحیتش مراســم می گیرد که آن 
روز را فرامــوش نکند.مدیــرکل بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگران خراســان 
رضوی به دانــش آموزان توصیه کرد: 
بــرای اســتفاده از فرصت ها اوالً هدف 
خــود را مشــخص کنیــد، ثانیاً وقتی 
هدف را مشــخص کردید برنامه ریزی 
کنیــد و ثالثاً وقتی برنامه ریزی کردید 
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باقیــات  و صالحات امام راحل اســت 
که در ســال ۶۵ فرمان تأســیس آن 
را صادر کردند که باید مدارس شــاهد 
بهترین، ارزنده ترین و دانشــمندترین 
دانش آموزان را تحویل جامعه دهد.در 
این مراسم از مادر شهیدان مدافع حرم 
»مصطفی و مجتبی بختی«، همســر 
شــهید سالمت »حســین هادوی« و 
دانش آموزان شــاهد و ایثارگر ساجده 
رفیعــی فرزنــد شــهید مدافع حرم 
»محمــد رحیمــی« و مهرنگار پردل 
فرزند شــهیده »سکینه صنعت گل« با 
اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

گهی فقدان سند مالکیت  آ
شــماره  نامــه  طــی  گلســتان  شــهرداری  اینکــه  بــه  نظــر 
بــوارده  تقاضــای   ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ مــورخ   ۹۹/۲۷۸۳۰
بــرگ  دو  ارائــه  ضمــن   ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ مــورخ   ۱۲۴۲۶ شــماره 
استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی 
۲۰ بهارســتان مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت ۱۰۰۰ مترمربــع قطعــه ۱۲۱ تفکیکــی 
پــاک ۲۴۲۷ فرعــی از پــاک ۱۶۸ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
ــل ثبــت ۵۶۹۹۱ صفحــه  از پــاک ۲ فرعــی از اصلــی مذکــور ذی
۴۱۸ دفتــر امــاک جلــد ۲۳۳ بــه شــماره چاپــی ۶۳۸۰۵۸ 
بنــام بنیــاد شــهید انقــاب اســامی ثبــت صــادر و تســلیم 
گردیــد در ادامــه تمامــی مــورد ثبــت مــع الواســطه برابــر ســند 
انتقــال شــماره ۱۶۶۲۵ مــورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ دفتــر ۱۹ ربــاط کریــم 
مالکیــت  ســند  کــه  گردیــد  منتقــل  گلســتان  شــهرداری  بــه 
فــوق در جریــان حــوادث آبــان مــاه ۱۳۹۸ دچــار آتش ســوزی 
نمــوده  المثنــی  مالکیــت  ســند  صــدور  تقاضــای  و  گردیــده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده ۱۲۰ آییــن 
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه 
یــا  پــاک مذکــور  بــه  انجــام معاملــه نســبت  کســی مدعــی 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــند  ــه س ــه ضمیم ــًا ب ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روز اعت ــرف م ظ
معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در 
ــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی  غی
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام 

خواهــد شــد.
ک  احمد رحیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال
کریم شهرستان رباط 
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قطعــه زمیــن بــه مســاحت ۱۰۰۰ مترمربــع قطعــه ۱۱۹ تفکیکــی 
پــاک ۲۴۲۹ فرعــی از پــاک ۱۶۸ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک ۲ فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل ثبــت ۵۶۹۹۴ صفحــه 
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انتقــال  ســند  برابــر  ثبــت  مــورد  تمامــی  ادامــه  در  گردیــد 
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کوتاه از استان ها

 در شرکت برق منطقه ای 
مازندران و گلستان انجام شد؛

برگزاری پویش آموزش 
و بهسازی به روش 

منتورینگ 
دبیرخانه مدیریت دانش از طراحی و 
راه اندازی پویش آموزش و بهسازی 
به روش منتورینگ با شعار  ما با هم 
و از هم یاد می گیریم  در شرکت برق 
منطقه ای مازندران و گلســتان به 
عنوان اولین تجربه در سطح کشور 
خبــر داد.تســهیم و تبادل دانش، 
و یادگیــری حیــن کار، بــا عنوان 
یادگیری سازمانی ضمن بهسازی 
کارکنان، موجــب بهبود عملکرد 
فردی و ســازمانی می شود. دراین 
راســتا دبیرخانــه مدیریت دانش 
شــرکت برق منطقه ای مازندران و 
گلســتان با تدوین و تصویب روش 
اجرایی آموزش و بهسازی به روش 
منتورینگ در کمیســیون توسعه 
مدیریت شــرکت، نسبت طراحی و 
راه اندازی  پویش آموزش و بهسازی 
به روش منتورینگ  با شــعار  ما با 
هــم و از هم یــاد می گیریم   اقدام 

نموده است. 
این پویش با ابالغ مهندس حسین 
افضلــی، مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای مازندران وگلســتان راه 
اندازی شد. انتظار می رود با توجه به 
چند تجربه موفق آموزش و بهسازی 
به روش منتورینگ در شــرکت، با 
اســتقبال و مشــارکت مدیران و 
کارکنــان از این رویکرد یادگیری، 
ضمن اشــاعه فرهنگ تســهیم و 
تبــادل دانش، و بهبــود عملکرد 
فردی و ســازمانی، زمینه دستیابی 
 به چشــم انداز  سازمان یادگیرنده  

فراهم آید.  

طی پیامی؛ 

سرپرست شهرداری 
کمالشــهر روز آتش نشان را 

گفت تبریک 
البرز / گروه استان ها: هفتم مهرماه، 
روز آتش نشانی وایمنی، روز تجلیل 
ازتالش های صادقانه و شبانه روزی 
آتش نشانان پر تالش ، غیور مردان 
دریادل وترویجگران فرهنگ ایمنی 
و پیشــگیری ازحوادث وسوانح در 

جامعه است .
این روز بزرگ یاد آور جانفشانی ها 
و از خودگذشــتگی های  نیروهای 
زحمتکش آتش نشــانی است که 
همواره با عشق و  تعهد و بهر گیری 
از توان خود ، باعث دلگرمی و آرامش 
شهروندان محترم شده اند.بدیهی 
اســت تالش و حضــور موثر آتش 
نشــانان فداکار و وظیفه شــناس ، 
آنان که با ایثار و ازخودگذشــتگی 
در پــی نجات جــان هم نوع خود ، 
بــه قلب خطــر و حادثه می روند ، 
ستودنی است، این عزیزان همواره 
درخط مقدم امداد و نجات به آسیب 
دیدگان قرار دارند.اینجانب با عرض 
تبریک هفتم مهرماه روز آتش نشانی 
وخدمات ایمنی، به پاس تالش های 
شایسته امدادگران ونیروهای خدوم 
آتش نشانی از تالش های صادقانه و 
شبانه روزی همه همکاران محترم 
بویــژه  عزیزانمــان در اداره آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کمالشهر  تقدیر و تشکر نموده امید 
اســت بتوانیم قدردان زحمات این 

بزرگواران باشیم.

 رئیس سازمان سیما 
 و منظر شهری شهرداری 

مرکز استان البرز:

با ادامه زیباسازی کاخ 
 مروارید ۲۷ هکتار 

فضای سبز احیاء می شود
البــرز / گروه اســتان ها: رئیس 
ســازمان ســیما،منظر و فضای 
ســبز شــهرداری مرکزاســتان 
البرزگفت:تداوم عملیات بهسازی 
و زیباسازی کاخ مروارید ادامه دارد.
پیمان بضاعتی پور با اشاره به تداوم 
عملیات بهسازی و زیباسازی کاخ 
مرواریدعنــوان کــرد: این مهم با 
تــالش بی وقفه ســبزبانان انجام 
می شــود.وی اظهارکرد:عملیات 
رنگ آمیــزی مبلمان، اســتقرار 
سیســتم روشنایی و رفع معایب 
ازجملــه اقداماتــی اســت که 
ســازمان ســیما،منظر و فضای 
سبز شهرداری مرکزاستان البرز 
در کاخ مرواریــد در حال اجرای 
آن است.بضاعتی پور همچنین با 
اشاره به نصب حفاظ دریاچه این 
کاخ توضیح داد:عملیات باغبانی 
و احیــای ۲۷ هکتار فضای ســبز 
کاخ مرواریــد نیــز در حال انجام 
است.رئیس سازمان سیما منظر 
و فضای ســبز شهری شهرداری 
کالنشــهرکرج از اجرای عملیات 
خاکریزی و آماده سازی بستر در 
رفیوژ میانی کنار گذر مهرشــهر 
خبر داد.بضاعتی پور در حاشــیه 
بازدید از پروژه کنار گذر مهرشهر 
گفــت: عملیــات خاکریــزی و 
آماده ســازی بســتر کاشت در 
رفیوژ میانی کنار گذر مهرشــهر 
توســط اکیپ اجرایی ســازمان 
سیما،منظر و فضای سبز شهری 
در حال انجام است.رئیس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری مرکزاستان البرز بیان 
داشت:کالنشــهرها امروز،عالوه  
بر رفــع نیازهــای فیزیکی باید 
پاســخگوی نیازهــای روحی و 
فرهنگی شــهروندان نیز باشند و 
هدف از اجرای این پروژه نیز فراهم 
آوردن محیطــی اســت که همه 
شــهروندان در آن احساس لذت 
کنند.بضاعتی پورتوضیح داد:در 
احــداث فضــای ســبز در پروژه 
کنار گذر مهرشــهر،از گونه های 
ســازگار با شرایط اقلیمی و مقاوم 
با کم آبی نظیر:ژونی پروس، سرو 
کامیس،زیتــون تلخ، زرشــک، 
پامپاس،گل محمدی،نارون،یوکا 
و… استفاده می شود.بضاعتی پور 
درادامــه افزود:اکنون در گام های 
نخســت این پروژه و پس از پایان 
عملیات نخالــه برداری،مراحل 
آماده سازی بستر، خاکبرداری و 
خاکریزی در زمین جهت کاشت 
درختان در این فضا توسط ماشین 
آالت سنگین در حال انجام است.
رئیس ســازمان ســیما منظر و 
فضای ســبز شــهری شهرداری 
کالنشــهرکرج در پایان یادآوری 
کرد:توســعه و گسترش فضاهای 
سبز شهری با هدف تلطیف هوا و 
ایجاد روحیه نشــاط و شادابی در 
شــهروندان همچنین تأمین رفاه 

حال آنها صورت می گیرد.

7استانها

ساوجبالغ / راضیه دارابی
روز پنج شــنبه مورخ  ۰۸/۰۷/۱۴۰۰ هفتمین یادواره ۵۳ 
شــهید واالمقام شهر گلسار با حضور پرشور خانواده معظم 
شــهدا ،جانبازان ، آزادگان و ایثارگران ، مسئولین استانی و 
شهرستانی ، سردار حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی 
)ع( اســتان البرز ، دکتر حدادی نماینده مردم در مجلس 
،فرماندار ،روحانیت معزز ،نیروهای نظامی و انتظامی ،مدیران 
شهری ، فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج و 

بسیجیان خواهر و برادر در محوطه هنرستان امیر کبیر شهر گلسار با رعایت پروتکل 
های بهداشتی برگزار گردید .در ابتدای مراسم کیاروستا شهردار گلسار ضمن خوش 
آمدگویی و عرض تســلیت ایام ماه صفر از برگزار کنندگان این مراســم معنوی و 

موکب امام حسن مجتبی )ع( در پذیرایی و خدمات رسانی 
به مردم قدردانی نمودند در ادامه ســردار حیدرنیا فرمانده 
سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز  در خصوص دفاع 
مقدس و  مجاهدت شهدا در ایام جنگ هشت ساله مطالبی 
را بیان و افزود بر خود می یالیم برگزاری اینگونه مراسم ها 
برای پاسداشت فرزندان این مرز و بوم است که جان  عزیز 
خــود را بــرای دفاع از کیان ، ناموس ، مال و تمامیت ارضی 
ایران عزیز فدا کردند . فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع(  
تصریح کرد ما هر چه داریم و هر عزتی داریم از  خون پاک این شهدای عزیز است  
و نام بردن از یاد شــهدا افتخار اســت . ســردار حیدر نیا در خصوص ویژگی های بارز 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز مطالبی را بیان نمودند.

گلسار برگزار شد هفتمین یادواره ۵۳ شهید واالمقام شهر 

خبر ویژه

رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی:  

اصلیترینبرنامهپارکعلموفناوری،حرکتبهسمتنوآوریاست
مشــهد / گروه استان ها: رئیس پارک علم و 
فناوری خراسان در نشست خبری با اصحاب 
رســانه گفت همانطور که  نسبت به تمرکز 
فناوری در تهران معترض هستیم این ایراد 
را باید به خود هم بگیریم که همه اســتان 
خراسان، مشهد نیست. پارک علم و فناوری 
باید در شهرستان ها نیز فعالیت نماید.رضا 
قنبری با بیان این که فرهنگ نوآوری کلمه 
بزرگ و پرکاربردی هست افزود :در کشوری 
که رتبه کســب وکار آن خوب نیســت، اگر 
بخواهیم کســب وکاری را مبتنی بر نوآوری 
به  جلو ببریم کارمان بسیار مشکل خواهد 
بــود. وی ادامه داد: اصلی ترین برنامه پارک 
علم وفناوری در استان حرکت به سمت یک 
استان نوآور و دانش بنیان است. در این راستا 
در زمینه فرهنگ نوآوری پیشرفت خواهیم 
کرد. استان نوآور و دانش بنیان یعنی استانی 
که بتواند مشکالت خود را به کمک علم، دانش 
و مردم حل کند. همچنین می تواند خدمات 
صادر کرده و اشتغال ایجاد کند.  ما در تالش 
برای ایجاد بستری برای ترویج و رشد فرهنگ 
نوآوری هستیم.قنبری اظهارداشت : سطح 
تکنولوژی شرکت ها در سطح شهرستان ها 
باال نیست و دلیل این موضوع تمرکز امکانات 

در کالنشــهر ها است ما در شهرستان ها به 
جایی اینکه به دنبال فناوری باشیم به دنبال 
نوآوری هســتیم به این معنی که به جای 
فراهم کردن ســطح تکنولوژی باال بیشتر 
به دنبال کار نوآورانه هســتیم .رئیس پارک 
علم و فناوری خراسان ادامه داد :در فرهنگ 
نوآوری شاه کلیدی وجود دارد که با ساختار 
ذهنی ما جور درنمی آید.فناوری به خودی 
خود هیچ ارزشی ندارد. این مدل کسب و کار 
است که به آن ارزش می دهد .اگر محصولی 
را ساختیم و نتوانستم  بفروشم یک جای کار 
مشکل دارد .وی گفت: از نظر مدیریت نوآوری 
و مدیریت تکنولوژی بایستی استانداردهایی 

را رعایت کنیم. شهرســتانی موفق اســت 
که نقطه اعتدال خود را میان اســتاندارد و 
شخصی ســازی پیدا کند. در دانشگاه تربت 
حیدریه که با پارک  در ارتباط اســت، مردم 
پــای کار آمــده و نشســت هایی را تحت 
استانداردهای اعالمی پارک برگزار می کنند. 
اصل فرهنگ نوآوری در فروش اســت. ارائه 
نوآوری در کســب وکار ارزشمندترین مدل 
نوآوری در کشــور است.رضا قنبری با بیان 
اینکه در چهار شهرستان استان دارای رشد 
هستیم افزود : در شهرستان ها مرکز نوآوری، 
واحدهای دانشــگاهی ، نهادهای صنعتی و 
دفاتــر  حمایت از فعالیت هــای نوآورانه و 

فناورانه را در اختیارداریم. در نیشــابور ۲۰ 
شــرکت، گناباد ۲۷، تربت حیدریه ۳۲ و در 
ســبزوار نیز ۲۶ شرکت زیر مجموعه پارک 
فناوری  هستند. وی افزود :در شهرستان های 
اســتان ۳۳۸ طرح  مورد حمایت پارک قرار 
گرفتند۱۴ شرکت دانش بنیان در این چهار 
شهرستان وجود دارند که در مقایسه با ۳۱۰ 
شرکت دانش بنیان استان، خواهیم دید که 
متاسفانه همچنان تمرکز در مشهد باال است. 
رئیس پارک علم و فناوری خراســان یاد آور 
شــد:حدود ۶۰۰   نفر در شرکت های دانش 
بنیان  شهرستان ها مشغول به کار هستند. 
میزان فروش این شــرکت ها حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد ریال  در ســال گذشته، بوده است.  
این اعداد بسیار امید بخش هستند، اما اگر 
نسبت به ظرفیت موجود آن ها را بسنجیم 
ناچیز هستند. قنبری در خاتمه اظهار امید 
واری  کرد: با اســتفاده ازشــخصی سازی و 
پتانسیل های محلی می توانیم موفقیت های 
بیشتری را کسب کنیم. در نوآوری و فناوری 
زعفران با محوریت شهرستان تربت حیدریه، 
فوالد و صنایع کشاورزی با محوریت نیشابور و 
در شهرستان گناباد در زمینه سفال و صنایع 

معدنی پیشرفت  نمائیم.

با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان و مدیریت شهری هشتگرد؛

از ایثارگران شهرداری هشتگرد تجلیل شد
ساوجبالغ / راضیه دارابی

با حضور مسئولین شهرستان و مدیریت شهری هشتگرد 
، از فرزندان شهدا و رزمندگان شاغل در شهرداری تجلیل 
شــد .این مراســم که به مناسبت پایان هفته دفاع مقدس 
در ســالن شــهید باکری شهرداری هشتگرد برگزار شد با 
ســخنرانی ســردار اهوازیان همراه بود .مهندس امینی 
سرپرســت شهرداری هشتگرد در ابتدای مراسم با عرض 
خیــر مقدم به حاضریــن و تبریک هفته دفاع مقدس به 
اهمیت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری جانفشانی 
رزمندگان عزیز اشاره کرد و گفت : رزمندگان اسالم در ۸ 
سال دفاع مقدس با نثار خون خود نهال اسالم و انقالب را 
آبیاری کرده و امنیت و اقتدار امروز ایران اسالمی مرهون این 
فداکاری ها است. وی گزارشی از اقدامات گسترده مدیریت 
شــهری هشتگرد در ایام هفته دفاع مقدس امسال ارائه و 
با تقدیر از حمایت های رئیس و اعضای محترم شــورای 
اسالمی شهر ، از زحمات معاونین و پرسنل شهرداری در 
اجرای مصوبات این ستاد تشکر نمود .امینی گفت : آذین 
بندی گسترده شهر با نصب بنر پرچم ، پالکارد و ریسه در 
معابر اصلی و فرعی و ساختمان های متعلق به شهرداری ، راه 
اندازی نمایشگاه دفاع مقدس به همت پایگاه بسیج شهدای 
گمنام در طبقه همکف ، اســتقرار میز خدمت با حضور 
مسئولین در شهرداری ، مالقات عمومی در نماز جمعه در 
مصالی شهر هشتگرد از جمله این برنامه ها بوده است و 

برای اولین بار در هشتگرد در راستای بزرگداشت و تکریم 
خانواده معظم شهدا ، پایه پرچم بر منازل خانواده های معزز 
شهدای هشتگرد نصب گردید و ضمن حضور مسئولین 
شهری،  پرچم مقدس جمهوری اسالمی بر سردرب این 
منازل افراشته شد . غبارروبی و گلباران مزار شهدا در امامزاده 
جعفر)ع( ، مشارکت در برگزاری مراسمات شهرستانی از 
جمله میزبانی همایش یادگاران دفاع مقدس در سینما ۹ 
دی و غبارروبی و گلباران مزار شهدای شهر در ینگی امام 
و دیدار با خانواده شهدا نیز از جمله اقدامات شهرداری در 
این ایام بوده است .امینی گفت : با حمایت رئیس و اعضای 

محترم شورا ، موکب شهرداری در روز اربعین حسینی با 
طبخ و توزیع ۲۴۰۰ پرس غذای گرم آماده به عزاداران عزیز ، 
آماده سازی مسیر راهپیمایی از میدان سپاه تا امامزاده ینگی 
امام ، فضاسازی و آماده سازی محل برگزاری مراسم اربعین 
و...  فعالیت داشته است.سرپرست شهرداری افزود : برگزاری 
همه روزه مراسم آبروی محله در نقاط مختلف شهری با 
همکاری دســتگاه های ذیربط منجمله سپاه پاسداران ، 
حوزه بســیج ، بنیاد شــهید و بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع 
مقدس از جمله برنامه های این شهرداری بوده و اکنون نیز 
مراسم اختتامیه این برنامه ها با تجلیل و تکریم از ایثارگران 
شهرداری برگزار گردیده است .  سردار اهوازیان میهمان ویژه 
این مراسم بود که به دعوت مدیریت شهری هشتگرد حضور 
یافت و در خصوص تاریخچه شروع جنگ تحمیلی و نقش 
بسیجیان و نیروهای مردمی در مدیریت جنگ سخنرانی 
کرد.وی نقش بانوان را در جنگ تحمیلی موثر دانســت و 
خواستار توجه  بیشتر به نقش آفرینی بانوان در عرصه های 
مختلف به ویژه در دفاع مقدس شد. در ادامه این مراسم که با 
حضور مهندس افشاری رئیس شورا ، مهندس کاشف نایب 
رئیس و مهندس فالحتکار عضو شورای اسالمی شهر برگزار 
شد با حضور مسئولین شهرستان و روحانیت حاضر از ۷ 
نفر از فرزندان شهدا ۲ نفر از جانبازان و ۲۲ نفر از رزمندگان 
شاغل در شهرداری هشتگرد تجلیل و در پایان از نمایشگاه 
دفاع مقدس در ساختمان شهرداری هشتگرد بازدید شد .
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 »گاه خویش« 
به گالری شلمان رسید

نمایشــگاه نقاشی »گاه خویش« 
با ۱۹ اثر از شــیما شوقی بیگی و 
با موضوع دغدغه ها و مشــکالت 
زن امروز ایرانی، جمعه ۹ مهرماه 
ســاعت ۱۶ در گالری »شلمان« 

افتتاح شد.
نمایشــگاه  اســتیتمنت  در 
»گاه خویــش« آمــده اســت: 
خویشــتن  بــرای  »فضایــی 
خویش«، دقیقــاً همان اتفاقی 
اســت که ســالیان درازی ست 
زنــان و خصوصاً زنــان ایران از 
آن بی بهره انــد، بــرای همیــن 
اســت که زیبایی، نشاط، صلح و 
دوستی رو به کاهش است. زنان 
می تواننــد هر جایی را سرســبز 
و ممکن بــرای زندگی کنند. به 
شــرط آن که زندگی شان از آِن 
خویش باشــد حتی شــده یک 
وجب. دقیقاً همان زمان اســت 
که شروع به خلق کردن و شکوفا 

شدن می کنند.«
عالقه مندان بــرای بازدید از آثار 
نمایشگاه »گاه خویش« غیر از روز 
افتتاحیه می توانند، ۱۰ تا ۱۴ مهر 
از ساعت از ۱۶:۳۰ تا ۲۰ به گالری 
»شــلمان« به نشانی تهران، بلوار 
میرداماد، رودبار غربی )جنوبی(، 
کوچه کاووسی، پالک ۲۷، طبقه 

اول مراجعه کنند.

»خاتون« برای ناشنوایان 
شنیدنی شد

 بعــد از اســتقبال مخاطبــان از 
نسخه ویژه ناشنوایان سریال های 
»ســیاوش«،  »قورباغــه«، 
»هم گنــاه«، »دل«، »آقــازاده« 
و همچنیــن برنامه »همرفیق«، 
حاال نسخه ویژه ناشنوایان سریال 
»خاتون« هم در نماوا منتشر شده 

است.
سریال »خاتون« به نویسندگی 
و کارگردانی تینا پاکروان روایت 
خانواده ای  از  داستانی-تاریخی 
اســت که از اول شهریور ۱۳۲۰ 
آغاز شــده و در دوران اشــغال 
ایــران توســط متفقیــن دچار 
تحوالتی می شود. تا امروز هفت 
قسمت این سریال پخش شده که 
نسخه ویژه ناشنوایان تمامی این 
قسمت ها در نماوا منتشر شده و 
در دسترس مخاطبان قرار گرفته 

است.
نگار جواهریان، اشــکان خطیبی، 
شــبنم مقدمی، مهران مدیری، 
میرسعید مولویان، ستاره پسیانی، 
فرخ نعمتــی، بهناز جعفری، رضا 
بهبودی، بابک حمیدیان، شاهرخ 
فروتنیــان، مهــران غفوریــان، 
مهتــاب ثروتی، مهــدی قربانی، 
عاطفه رضــوی، پیام دهکردی و 
آیدا ماهیانــی از جمله بازیگرانی 
هســتند کــه در ایــن ســریال 
هنرنمایــی کرده انــد. همچنین 
تهیه کنندگی این ســریال را علی 

اسدزاده برعهده دارد.

جامعه

 برنامه ریزی 
کسیناسیون   برای وا

کشور خانه به خانه در 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با اعالم اینکه محدودیت ها 
برای افرادی که دو دوز واکسن را 
تزریق می کنند برداشته می شود، 
گفت: خوشبختانه واکسن کرونا 
به وفور تامین شــده و باالی ۸۰ 
میلیون ُدز واکســن در کشور وارد 
شــده و بیــش از ۵۴ میلیون ُدز 
واکســن تزریق شده و امیدواریم 
بــه ســرعت به پوشــش حداقل 
۷۰ درصــد برســیم. بهرام عین 
اللهــی افزود: واکسیناســیون به 
تنهایــی عامل کنتــرل بیماری 
نیســت بلکه به کاهــش میزان 
ابتــال و مــرگ و میــر بیمــاران 
کوویــد۱۹ کمــک می کند و بعد 
از واکسیناسیون نیز پروتکل های 
بهداشــتی باید کمــاکان رعایت 
شــود.عین اللهی بــا بیان اینکه 
ســرعت واکسیناسیون در کشور 
مناســب اســت و از آن رضایت 
داریــم، گفت: از دانشــگاه های 
علوم پزشــکی خواسته ایم برای 
واکسیناسیون برخی افراد ناتوان 
یا دارای مشــکل، اقــدام کنند و 
بــرای این منظور شــماره تماس 
یــا راه های ارتباطــی برای ثبت 
اطالعات این افراد وجود داشــته 
باشــد تا واکسیناســیون خانه به 

خانه در کشور اجرا شود.

کارت   آغاز صدور 
کسن دیجیتال   وا

به زبان فارسی و انگلیسی
مرکــز فنــاوری اطالعات وزارت 
بهداشــت در اطالعیه ای از آغاز 
صدور کارت واکسن دیجیتال به 
زبان فارسی و انگلیسی برای همه 

هم میهنان خبر داد.
 در اطالعیــه مرکز مدیریت آمار 
و فناوری اطالعات آمده اســت: از 
هم اکنون تمامی افرادی که یک یا 
دو نوبت واکسن زده اند می توانند 
در سامانه salamat.gov.ir کارت 
واکســن دیجیتال فارسی خود را 

به رایگان دریافت کنند.
براســاس این اطالعیــه، برخی 
محدودیت ها در زمینه مسافرت، 
حضــور در اماکــن آموزشــی و 
ورزشــی و محدودیتهای مشاغل 
و اصناف به زودی برای دارندگان 
کارت واکســن دیجیتال فارسی 

برداشته خواهد شد.
الزم به ذکر اســت، افرادی که 
مســافرت خارج از کشور دارند 
می تواننــد از طریــق همیــن 
سامانه کارت واکسن دیجیتال 
انگلیســی خود را بــه رایگان 

دریافت کنند.

سالمت

 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا گزارش داد که عوارض جانبی 
گزارش شــده در دریافت کنندگان واکســن تقویتی کووید-۱۹ همانند ُدز دوم 

این واکسن است.
این یافته ها بر اساس گزارش های تهیه شده از حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ دریافت 
کننده ُدز تقویتی واکسن کرونا در برنامه نظارت داوطلبانه ایمنی واکسن مرکز 
کنترل و پیشــگیری از بیماری اســت که عوارض جانبی این واکسن را ردیابی 

می کند.
در حالــی کــه تزریق ُدزهای تقویتی برای اکثــر گروه های افراد هنوز در حال 
مطالعه است، سازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا در ماه اوت )شهریور( تزریق 
ُدزهای تقویت کننده واکســن های کرونای »فایزر-بایون تک« و »مدرنا« را 

برای افرادی که تحت عمل پیوند عضو قرار گرفته اند و نیز افراد دارای سیستم 
ایمنی ضعیف، مجاز اعالم کرد.

این ســازمان هفته گذشــته تزریق سومین ُدز تقویتی واکسن کرونای »فایزر-
بایون تک« را برای بزرگســاالن ۶۵ ســال و مســن تر و افراد دارای بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت و بیماری های قلبی، توصیه کرد. داشتن بیماری های 

زمینه ای افراد را در معرض خطر ابتال به کووید-۱۹ شدید قرار می دهد.
با این حال، این سازمان هنوز تزریق ُدزهای اضافی واکسن های مدرنا و جانسون 
اند جانســون را توصیه نکرده اســت؛ این در حالی اســت که سازندگان هر دوی 
این واکســن ها آزمایش های بالینی را برای تعیین ایمنی و نیز نیاز به تزریق 

این ُدز اضافی واکسن انجام داده اند.

واکنش بدن به ُدز تقویتی واکسن کرونا همانند ُدز دوم است

دریچه علم

کارتون 

 لبخند مرگبار بایدن 
به افغانستان

صفحه طنز و کارتون 
نیشخط در اینستاگرام با 
انتشار کارتونی از کیوان 

وارثی به نقش آمریکا در 
استقرار حکومت طالبان در 
افغانستان و ادامه بی ثباتی 

در این کشور پرداخت.

یک معلم و کارشــناس آموزش و پرورش 
به تبیین چالش ها و ابهامات ماده ۸ الیحه 
رتبه بندی معلمان پرداخت و این پرسش 
را مطــرح کرد که آیا »تمام وقت شــدن 
معلمان«؛ راه کاری برای متناسب سازی 
بودجه رتبه بندی اســت یا تامین کمبود 

معلم؟«.
شــهرام جمالی در این بــاره اظهار کرد: 
اواســط شــهریورماه یکــی از اعضای 
کمیســیون آمــوزش از توافــق بر روی 
تغییرات جدید در الیحه رتبه بندی تحت 
عنوان  "متناسب سازی الیحه رتبه بندی 
معلمان با الیحه بودجه ۱۴۰۰" خبر داده 
بود و حکایت از آن داشت که منابع بودجه 
۱۴۰۰ برای تامین مالی الیحه رتبه بندی 

کفایت نمی کند.
وی با اشاره به برخی تغییرات الیحه مذکور 
گفــت: جرح و تعدیل های صورت گرفته 
در متــن مــاده ۷ الیحه رتبه بندی که با 
اعمال محدودیت در شاخص هایی نظیر 
ارتقــای رتبه، تعاریف جدید همترازی و 
رتبه متناظر معلمان با مدرسین و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها - با این هدف که 

حداکثــِر دریافتی معلمــان با ۸۰ درصِد 
حداقل دریافتی در وزارت علوم همســان 
سازی شود - و همچنین پیشنهاد اجرای 
قانون رتبه بندی با تاخیر شش ماهه و از ۳۱ 
شهریورماه ۱۴۰۰ در تبصره ۳ ماده مذکور  
- که به این ترتیب بودجه رتبه بندی را به 
نصف کاهش می دهد - از جمله اقدامات 
کمیســیون آمــوزش مجلس بــرای به 
اصطالح متناسب سازی الیحه رتبه بندی 

با الیحه بودجه ۱۴۰۰ بود.
جمالــی ادامــه داد:، امــا ظاهــراً ایــن 
متناسب ســازی ها، به موارد مورد اشاره 
ختم نشده و در ماده ۸ این الیحه با طرح 
موضوع »اصالح طرح طبقه بندی مشاغل 
معلمــان« بــا هدف »تمام وقت شــدن 

معلمان« ادامه یافته است.  
ایــن کارشــناس آموزش و پــرورش با 
اشــاره به اینکــه در پیش نویس ماده ۸ 
الیحــه رتبه بندی معلمان آمده اســت 
که »در راســتای تحقق هدف عملیاتی 
شــماره ۲ ســند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش مبنی بر لزوم تمام وقت شــدن 
معلمــان، وزارت آموزش و پرورش مکلف 

اســت نسبت به اصالح طرح طبقه بندی 
مشــاغل معلمان کشور موضوع ماده ۸۷ 
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیین 
نامــه اجرایی این قانون اقدام کند« اظهار 
کرد: اینکه هدف طراحان این ماده تا چه 
اندازه منطبق بر همان مفهومی است که 
سند تحول بنیادین از »معلم تمام وقت« 
ارائه کرده و آن ها را مانند مدرسان دانشگاه 
مدنظر قرار می دهد، موضوعی اســت که 
جزئیاِت بیشتر آن احتماالً پس از بررسی 
ایــن الیحــه در صحن علنــی مجلس 

مشخص خواهد شد.
وی تصریــح کرد:، امــا چنانچه منظور 
از »اصــالح طرح طبقه بندی مشــاغل 
معلمان« و »تمام وقت شــدن معلمان« 
آنچنــان که در ماده مذکور گفته شــده 
اســت در راستای تحقق هدف عملیاتی 
شــماره ۲ ســند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش باشــد، در این صورت معلمان 
باید حداکثر ۲۴ ســاعات از زمان حضور 
خود در مدرسه را به امر تدریس پرداخته 
و بقیــه زمان خــود را به ســایر امورات 
آموزشــی و پژوهشــی نظیر ارزشیابی از 

دانش آموزان و ســنجش یادگیری آنها، 
ارتبــاط و گفت وگوی حضوری با اولیاء و 
ارائه راهنمایی و مشاوره در مورد وضعیت 
تحصیلی دانش آموزان به آنها، شرکت در 
دوره های ضمــن خدمت و فعالیت های 
مرتبط با توســعه حرفه ای معلمان، انجام 
فعالیت های پژوهشــی مرتبط با رشــته 

تدریس و ... بپردازند.
وی با بیان اینکه نکته قابل تامل این است 
که در متن الیحه رتبه بندی ارائه شــده 
از ســوی دولت قبل )مورخ ۲۵ اســفند 
۱۳۹۹( مــاده یــا تبصــره ای که ناظر به 
تغییر طرح طبقه بندی مشاغل معلمان 
به منظور افزایش ســاعات تدریس باشد، 
وجود نداشته و این ماده در اصالحیه اول 
الیحــه رتبه بنــدی در ۹ تیرماه ۱۴۰۰ 
توســط کمیســیون آموزش مجلس به 
این الیحه اضافه شــده است گفت: از این 
جهت موجب تاســف اســت چرا افرادی 
که بــه عنوان نمایندگان تشــکل های 
معلمی هنگام بررســی الیحه رتبه بندی 
در جلسات کمیســیون آموزش حضور 
داشته اند، متوجه چنین خطایی نشده اند.

مانع بزرگ بر سر راه الیحه رتبه بندی معلمان


