
کینگ مانی  پشت پرده  

رمزارز جعلی که سرمایه مردم را به باد داد

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

   بعد از بررســی های صورت گرفته و محرز شــدن تخلفات مرتبط با رمزارز کینگ مانی 
کاربــران، عوامــل پشــت پرده و  کالهبــرداری از  از جملــه فــرار مالیاتــی، قاچــاق ارز و 
نقش آفریــن در رواج ایــن رمــزارز جعلــی، تحــت پیگــرد قضایــی قــرار گرفتنــد. بــه گزارش 

کان در ایــران داغ اســت و تبلیغــات گســترده  خبرگــزاری تســنیم؛ تنــور بــازار رمــزارز کمــا
شــرکت های فعــال در حــوزه ماینینــگ وصرافی هــای بی نــام و نشــان برای تبــادل رمزارز 

 | صفحه3 همچون ویروسی در فضای مجازی پخش شده  است...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف ارز ترجیحی 
عملیاتی می شود

صفحه 3 
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وعده آقای وزیر؛

 کنترل تورم 
در ابتدای سال آینده

     وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی تــورم کنونــی 
کشــور را معلــول کســری بودجــه و افزایــش پایه 
خ  پولی در ماه های نخســت ســال و افزایش نر
ارز دانســت و گفت: اقدامات اخیر دولت برای 
افزایــش صــادرات نفــت، ورود برخــی ارزهــای 
بلوکــه شــده و صفرشــدن اســتقراِض جدیــد از 
بانــک مرکــزی، کنترل تورم در ابتدای ســال آتی 

را به دنبال خواهد داشــت...

برداشته شدن قید و بند های صادراتی تا پایان سال

 وزیر صنعت: مخالف 
 واردات خودرو 

در شرایط فعلی هستم
     وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان 
این که تا پایان امسال قید و بند های پیش 
روی صــادرات برداشــته می شــود در مــورود 
واردات خــودرو گفــت: نظــر شــخصی مــن و 
رســمی وزارت صمــت عــدم واردات خــودرو 

در شرایط فعلی کشور است...  | صفحه 5  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 ترس بورس های جهان 
گاز از وضعیت بنزین و 

4

  چرا سال گذشته 
خبری از قبض های 
نجومی برق نبود؟

4

رمزگشایی از سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین

خیانت منامه
2

بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی 
بریتانیا به ایران، چگونه 

قابل اخذ است؟
2

 بازگشت به زندگی عادی 
کسن با کارت هوشمند وا

8

 دولت مصمم به
کاهش بیکاری است  

معــاون پارلمانی رییــس جمهوری، دولت را برای 
حمایت از تولید و رفع مشــکالت اشتغال و کاهش 

بیکاری مصمم عنوان کرد.
سید محمد حسینی روز شنبه در سفر به قزوین در 
حاشیه بازدید از کارخانه ساخت کپسول های »سی 
ان جی کوشا«  با اشاره به نامگذاری امسال گفت: این 
بازرسی ها و بازدیدها برای تحقق بخشیدن به شعار 
ســال یعنی  »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
است در واقع شناسایی مشکالت و حمایت الزم از 

عرصه تولید کشور است.
معــاون پارلمانــی رییس جمهوری بــا بیان اینکه 
خوشبختانه وزارت دفاع بعد از دوران دفاع مقدس 
و در این ۳۳ سال کار بسیار بزرگی انجام داده است، 
گفت: در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی رسیده 
ایــم و حتی در برخــی حوزه ها می توانیم صادرات 

داشته باشیم.
حسینی تاکید کرد: دولت مصمم به حمایت از تولید 
و رفع مشکالت اشتغالزایی و کاهش بیکاری است 
تا نیاز کشور تامین شود.  به همین دلیل از نزدیک 
به اینجا آمده ایم تا مشکالت را دقیق اعالم کنند و 

ما هم مطالب را در دولت انعکاس  دهیم.

اخبار كوتاه

 علت نوسانات قیمت ارز 
در روزهای اخیر چیست؟

نــرخ ارز همواره یکی از چالش هایی اســت که اقتصاد 
ایران را دچار تکانه هایی نامطلوبی کرده اســت. یکی از 
مهمترین تکانه های افزایش نرخ ارز خود را با تشــدید 
نــرخ تورم نشــان می دهد. افزایــش نرخ دالر در دولت 
آقای روحانی روند بی سابقه ای به خود گرفت، بنحوی 
کــه قیمت دالر تــا مرز ۳0 هزارتومان رفت و مجددا به 
کانال 25 تا 26 هزار تومان بازگشــت. در روزهای اخیر 
باز هم افزایش نرخ ارز و دالر خبر ســاز شــده است. دالر 
از مرز 28 هزار تومان گذشت. خبری تکان دهنده برای 
اقتصــاد تورمی ایــران که می تواند موجب افزایش نرخ 
کاالها و خدمات و به تبع آن تحمیل تورم های دیگری 

به معیشت مردم شود.
تثبیــت، کنتــرل وکاهش نــرخ ارز همــواره از جمله 
ســناریوهای مورد نظر دولتها بوده است. سناریویی که 
به دلیل فراهم نبودن عوامل الزم نتوانســته اند آن را به 
صحنه اجرا ببرند. آنچه درحال حاضر زمینه افزایش نرخ 
ارز را فراهم کرده و عرصه را برای کنترل نرخ ارز از دولت 
گرفته است عدم انتقال کافی ارز به کشور است. از این رو 
اگر دولت مایل به کاهش نرخ ارز است اولین راهکار این 
است که ارز متناسب با نیازها و تقاضای جامعه دراختیار 
داشته باشد. در چنین وضعیتی دولت با گران شدن ارز 
می تواند به موقع وارد بازار شــود و با افزایش عرضه ارز 

مانع بزرگی در برابر افزایش قیمت دالر وارز شود.
آنچه دســت دولت را برای تحقق چنین شرایطی خالی 
کرده این است که اقتصاد ایران تحت تحریم های شدید 
بین المللی اســت. به این معنا که در حال حاضر کشــور 
در شرایط تحریمی به سر می برد که عمال امکان ورود 
ارز به کشور فراهم نیست یا اینکه ارزی که به ایران وارد 
می شود بسیار محدود است. لذا به صورت طبیعی دولت 
با مشــکل کمبود ارزی مواجه است. موضوعی که خود 
بــه خــود زمینه ی افزایش نرخ تورم و دالر که بر اقتصاد 

ایران تاثیر گذار است را فراهم می کند.
طبیعی است درصورت حل نشدن مشکالت تحریمی و 
عدم افزایش صادرات ایران به خارج، متاسفانه با گذشت 
زمان ذخایر ارزی کشور کاهش می یابد. حتی اگر اتفاق 
سیاسی منفی در کشور و در مباحث بین المللی و توافقات 
آتی وین رخ ندهد با افق کنونی که نمی توان در خصوص 
رفع و لغو کلیه تحریم ها و رسیدن به یک توافق جامع 
و نهایی برای دو طرف نظری داد، قطعا آینده دسترسی 

به منابع ارزی آنچنان شفاف نیست.
در صورت به نتیجه نرســیدن مذاکرات احیای برجام، 
آزاد نشــدن منابع ارزی ایران و لغو نشــدن محدودیت 
هــای تجــارت خارجی - در حالی که عمال تقاضای ارز و 
ورادات برای بخش تولید و مصرف در کشــور همچنان 
ثابت اســت، اما عرضه ارز در کشــور روز به روز کمتر می 
شود -  طبیعی است سرعت افزایش تقاضا بر عرضه پیشی 
می گیرد واین موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می شود.
 حتی اگر اخبار سیاسی منفی از خارج به داخل منعکس 
نشــود اگر ورود ارز به کشــور تسهیل نشود و این جریان 
همانند ماه های قبل تداوم بیابد، روند کنونی زمینه های 
افزایش نرخ ارز را فراهم می کند، موضوعی که مدیریت 
آن از دســت دولت خارج می شــود. با این تفاوت که این 
بارافزایش نرخ ارز مثل دولت قبلی به یک باره و به صورت 
شوک بر اقتصاد تحمیل نمی شود، بلکه افزایش نرخ ارز در 
شرایط کنونی به صورت تدریجی خواهد بود. اگر شوک 
تحریمی و عدم توافقی اطالع رسانی شود آن زمانی می 
توان منتظر شــوک افزایــش نرخ ارز تا قیمت های غیر 

قابل انتظار بود.

یادداشت

رئیس قوه قضاییه:

حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک ها است
رئیس قوه قضاییه به »کمیته فرادستگاهی رسیدگی 
بــه مطالبات بانک ها« برای ارائه راهکارهای افزایش 
اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفته ای 
داد و تاکید کرد: حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک ها 
اســت. به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، یکی از 
ویژگی های مهم دوران »تحول و تعالی« قوه قضاییه، 
تقویت رویکردهای کارشناسی و فنی در پرداخت به 

موضوعات قضائی و حقوقی است
بــر همین اســاس حجت االســالم و المســلمین 
غالمحســین محســنی اژه ای با ورود کارشناســی 
و تخصصــی به موضوعات، در تالش اســت دالیل، 
ریشــه ها و عوامل اصلــی برخی چالش های موجود 

در کشور را از میان بردارد.
تدبیر رئیس دستگاه قضا در برگزاری سلسله 

جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش ها
»سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش ها« 
تدبیری است که اولین جلسه آن با موضوع پرونده های 
کثیرالشاکی در حضور رئیس قوه قضاییه و با بررسی 
مصداقی یکی از این پرونده ها برگزار شــد و حاال در 
ادامه همین روند حجت االسالم والمسلمین اژه ای به 

سراغ مسئله مهم معوقات بانکی و همچنین وظیفه 
بانک ها در حمایت از تولید رفته است.

 نشست اعضای کمیته فرا دستگاهی 
 رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها 

با رئیس دستگاه قضا
به همین منظور صبح امروز جلسه ای با »کمیته فرا 
دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها« 
با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت 
اقتصاد، وزارت اطالعات، ســازمان اطالعات ســپاه 

پاســداران انقالب اســالمی، مدیران عامل بانک ها 
تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه 
مهم بانک ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در 
حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی 

و ریشه ای آن تدبیری اندیشید شود.
رسیدگی به ۱۲ پرونده توسط کمیته رسیدگی به 

 مطالبات نشان می دهد که این کمیته 
در اهداف خیلی موفق نبوده است

رییس قوه قضاییه در این نشست گفت: این کمیته 

از ســال ۹۳ تا کنون تشــکیل شده است عنوان شده 
که ۱6۳ جلســه هم برگزار کرده اســت که طی این 
جلسات به ۱2 پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی 
به این تعداد پرونده نشــان می دهد که این کمیته 
در اهــداف خیلی موفق نبوده اســت و تعداد باالیی 
از موضوعات که در کشــور مســاله ایجاد کرده مورد 

بررسی قرار نگرفته است.
وی افــزود: ســوال می کنم آیا از ســال ۹۳ تاکنون 
به مجموعه ای از آســیب ها رســیده اید که بشــود 
دستورالعمل در مورد حل این چالش ها تهیه کرد؟

حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای از اعضای 
کمیته این پرســش را مطرح کــرد که ایا در فرایند 
وصــول مطالبــات بانکی مالحظه حمایت از تولید و 

تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟
 حمایت از تولید 

یکی از وظایف اصلی بانک ها می باشد
رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی 
بر همه دستگاه ها الزم است خاطرنشان کرد:حمایت 
از تولید یکی از وظایف اصلی بانک ها می باشد و در این 

زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.

گهی مناقصه شماره  1۴۰۰/1۰55 در روزنامه   آ
و شماره 2۰۰۰۰۰57۴۴۰۰۰18۴ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان

شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان در نظــر دارد مطابــق مــاده 13 قانــون برگــزاری مناقصــات پــروژه زیــر را بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط بــا ظرفیــت آزاد بــر اســاس بخشــنامه شــماره 94/30593 مــورخ 
94/03/05 و بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت واگــذار نمایــد.

www. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس
setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد. و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه 

محقق ســازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 21-41934  

 شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه 
کاری عنوان مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت رشته 

مورد نیاز
مبلغ تضمین شرکت در 

کار فرایند ارجاع 
برآورد

)میلیون ریال(
مهلت دریافت اسناد از 

طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت 
کت های  گشایش پا

مناقصه از طریق 
سایت ستاد

۱400/۱055۲000005744000۱84

عملیات اجرایی خط انتقال آب و 
شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب 
آشامیدنی روستاهای رستم آباد و 

جعفر صادق شهر رامهرمز

آب پایه 5 و 
تر تا مورخ ۱400/07/۲5 5،999،۲70،000۱۱9،985باال

ساعت ۱0
 ۱400/08/8

ساعت ۱۱

داشــتن گواهینامــه تاییــد صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران صــادر شــده توســط وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجنماعــی الزامــی مــی باشــد . اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه ســتاد قابــل دریافــت مــی باشــد . 
و بــر اســاس زمانبنــدی قیــد شــده در ســامانه ســتاد ، پــس از تکمیــل توســط مناقصــه گــر تحــت بســتر ســامانه ســتاد تحویــل داده خواهــد شــد .

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعام شده در این سامانه می باشد . 
آخرین مهات تحویل اسناد مناقصه در ساعت 10 روز گشایش پاکت ها می باشد. 

کــت )الــف( اســناد مناقصــه : عــاوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه ســتاد مناقصــه گــر مــی بایســت اصــل تضمیــن را در یــک پاکــت مناســب بــه عنــوان  محــل تحویــل پا
پاکــت " الــف " قــرار داده و الک و مهــر نمایــد . روی " پاکــت الــف " عنــوان و موضــوع مناقصــه ، نــام و مشــخصات مناقصــه گــران ، ذکــر گردیــد و طبــق برنامــه زمانــی اعــام شــده بــه شــرکت آب و 

فاضــاب خوزســتان بــه آدرس اهــواز – کیانپــارس – فلکــه اول – شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان – طبقــه پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد.
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قرارداهای این شرکت می باشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش ، بامانع است .

آدرس پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتی شرکت :www.abfakhz.ir  می باشد .

 نوبت اول

کیفی فشرده  گهی تجدید )دوم( مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی   آ
) چاپ: در دو نوبت به شــماره 2۰۰۰۰۰1111۰۰۰۰۰31 (

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
موضــوع تجدیــد دوم مناقصــه: پــروژه بازیافــت ســرد و لکــه گیــری و روکــش آســفالت محورهــای روانســر – کامیــاران، نهرابــی – کــوزران، تــازه آبــاد – ازگلــه و حمشــر 

– دنگــی کرمانشــاه ســال 1400
مدت اجرا: 36 ماه شمسی

مبلغ برآورد: 289.203.931.448 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.688.079.000 ریال.

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1400/07/11 می باشد.
گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند. شرایط مناقصه 

ــامانه  ــانی س ــه نش ــه ب ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــاعت 14:00 جه ــورخ 1400/07/14 س ــنبه م ــا روز چهارش ــر ت ــد حداکث ــی توانن ــان م ــناد: متقاضی ــت اس ــت دریاف مهل
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه کننــد. )الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در 

ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند(.
مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده: تــا روز چهارشــنبه مــورخ 1400/07/28 ســاعت 14:00 جهــت ارائــه اســناد بــه نشــانی ســامانه تــدارک الکترونیــک دولــت )ســتاد( 

مراجعــه نماینــد.
کیفی: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/07/29 کات ارزیابی  گشایی پا تاریخ باز

کــت الــف )ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه(: کرمانشــاه – بلــوار بنــت الهــدی صــدر – روبــروی  گــزار جهــت دریافــت اطالعــات و ارائــه پا اطالعــات دســتگاه مناقصــه 
فرمانــداری – اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه – طبقــه همکــف – دبیرخانــه – تلفــن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

 نوبت اول

))احتیاط شرط الزم برای سفری ایمن((

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای                                       
کرمانشاه           کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اداره 
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

کتبر 2021 26 صفر 1443  3 ا یکشنبه 11 مهر 1400  شماره پیاپی 1935

سیاست 2

بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران، چگونه قابل اخذ است؟
مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل بین الملل در 
گفت و گویی درباره بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا 
بــه ایــران گفت: غرب همه همت خود را به خرج می 
دهد و با تمام تالش سعی می کند ایران را تحت فشار 
حداکثری قرار دهد. از همین رو ســعی می نماید تا 
حتی کوچک ترین مبلغی نیز به دست ایران نرسد. در 
چنین شــرایطی، دیپلماسی قدرت تنها راهکار وادار 
کردن طرف مقابل به بازپرداخت این بدهی و ســود 

انباشته این سال هاست.
مصطفی خوش چشم کارشناس بین الملل در گفت و 
گو با راهبرد معاصر، درباره بدهی 400 میلیون پوندی 
انگلیس به ایران و رایزنی های کشــورمان جهت اخذ 
این طلب گفت: طبیعتاً انگلیســی ها سعی می کنند 
هیچ امکان مالی به ایران ندهند تا فشــار حداکثری 
همچنــان بــر ایران باقی بماند. از انجا که ایران الگوی 
اســتقالل و مقاومت در میان کشورهای جهان است 
و موفقیت آن باعث پیروی دیگر کشــورها و مردمان 

دیگر کشورها از این مسیر می شود، غرب همه همت 
خود را به خرج می دهد و با تمام تالش ســعی می 
کند ایران را تحت فشــار قرار دهد. از این بابت ســعی 
می کند حتی کوچک ترین مبلغی هم به دست ایران 
نرسد. تبعاً دیپلماسی قدرت تنها راهکار وادار کردن 
طرف مقابل به بازپرداخت این بدهی و سود انباشته 
این سال هاست که البته نظام هم در طول سال های 
گذشــته دقیقاً در راستای این سیاست عمل کرده و 

این راه را ادامه می دهد.
وی در پاســخ به این پرسش، سیاست عدم پرداخت 
بدهی بریتانیا به ایران در راستای فشار بر ایران است، 
تصریح کرد: از قبل برجام هم این گونه بود. یعنی در 
مجموع سعی می شد تا ایران را ذیل فشار قرار دهند و 
از دسترسی ایران به منابع مالی ممانعت و محدودیت 
به عمل می آمد. این سیاســت در طول دوره اوباما به 
بعــد کــه تحریم های ایران و زیرســاخت های آن به 
ناگهان گسترش یافت و طبیعتاً فشارها هم نیز همزمان 

بیشتر شد. قطعاً انگلیسی ها تا زمانی که با امریکا به 
بازپرداخت این بدهی هماهنگ نکنند سعی دارند که 
عمل نکنند حتی در زمان برجام دیدیم از بازپرداخت 
آن سرباز زدند. انگلستان دو دلیل برای عدم بازپرداخت 
ایــن بدهــی دارد. یک دلیل مربوط به انگلیس و نگه 
داشتن این پول در نزد انگلیس است که طبیعتاً ترجیح 
می دهند این مبلغ هنگفت از حساب ها بیرون نرود، 
دلیل دوم ، برخورد غرب با ایران اســت که ســعی می 
کنند دسترسی ایران بعنوان الگوی مقاومت و استقالل 
طلبی به منابع مالی هر چه محدودتر و غیرممکن تر 

شود تا ایران بیشتر ذیل فشار قرار گیرد.
خوش چشــم درباره چراغ سبز نشان دادن امریکا به 
برجام در هفته های آتی گفت: به نظر من، امریکا هیچ 
چراغ ســبزی نشــان نمیدهد. اصاًل اینها چراغ سبز 
نیســت. در ایران اســم این را چراغ سبز می گذارند. 
امریکا درخواســت دارد ایران ذیل برجام و مذاکرات 
برجامی برگردد و در حقیقت درخواست های امریکا 

بــرای ورژن و نــوع جدید برجام یا برجام 202۱ را که 
در مذاکرات وین بر آن پافشاری می کردند را بپذیرند. 
برجام مرحله اول از چندین گام استراتژی مهار امریکا 
اســت که تنها فرمول و اســتراتژی برخورد و مقابله با 
ایران اســت با توجه به ناکارامد بودن راه های نظامی 
و دیگــر گزینــه ها امریکا تنها راهکاری که برای کند 
کردن و متوقف کردن رشــد ایران در منطقه دســت 

یافته همین استراتژی مهار است.
او افزود: اگر قرار باشد بر روی این خط این استراتژی 
جلــو بروند نیاز دارند گام اول ســکوی پرتاب برجام 
باشد تا به دنبال آن توافق نامه های بعدی پیش بیاید. 
بنابراین، برجام به شکلی که امریکایی ها می خواهند 
یعنی بدون برداشتن موثر تحریم ها یک ضرورت برای 
استراتژی تقابل امریکا با ایران است و اگر این راهکار 
برای آنها جواب ندهد کمی ســردرگم می شوند چرا 
که به این سادگی نمی توان استراتژی تقابل با ایران 

را با فرمول دیگری جایگزین کرد.

اخبار كوتاه

جشن ازدواج سلطنتی در روسیه
روسیه روز جمعه اولین ازدواج 
سلطنتی خود را پس از انقالب 

بلشویکی سال ۱۹۱۷ و 
سرنگونی امپراتوری نیُکالی 

الکساندروویچ رومانوف برگزار 
كرد و اشراف زادگان از سراسر 
اروپا برای حضور در این مراسم 

باشکوه سفر كردند.

 درحدود یک ماه است كه 
گروه طالبان در افغانستان 
قدرت گرفته اند این تصاویر 
زندگی روزمره مردم شهر 
كابل پس از حضور طالبان در 
افغانستان است.

گزارش تصویری

به عقیده بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی 
نزدیک شدن بحرین به رژیم صهیونیستی 
مقابله با جمهوری اسالمی ایران بوده است. 
منامه معتقد است تهران تهدیدی مشترک 
برای بحرین و اســرائیل محسوب می شود. 
چنین نگرشــی سبب می شود تا بحرین به 
دلیل ترس از انقالیبون داخلی و نفوذ ایران، 
پای نیروهای امنیتی و عوامل موساد را به 

آب های خلیج فارس باز کند.
در ۱۳ آگوســت سال گذشته میالدی بود 
کــه وزرای خارجــه بحرین و امارات عربی 
متحــده به کاخ ســفید رفتنــد تا با امضاء 
پیمــان صلح خودســاخته »ابراهیم« در 
فیلم انتخاباتی نتانیاهو و ترامپ نقش اول 
را بازی کنند. اما امروز ترامپ با شکست از 
رقیــب دموکرات خود یعنی جوزف بایدن 
و »بی بی« با شکست از رقبای سر سخت 
خود، کرسی قدرت را تحویل دادند. با این 
حــال میراث راســت گرایان فرصتی برای 
کابینه »بنت-الپید« فراهم آورده است تا 
جای پای تل آویو را در حاشیه خلیج فارس 
مستحکم کند. یائیر الپید رهبر حزب »یش 
عتید« و وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی 
پس از ســفر به امارات و افتتاح ســفارت و 
کنسولگری این رژیم، حال راهی همسایه 
جنوبی ما یعنی بحرین شده است. پیش از 
این در سال ۱۹۹4 وزیر محیط زیست رژیم 
صهیونیستی یوصی سرید برای شرکت در 
مذاکرات منطقه ای و دیدار با وزیر خارجه 
بحرین به این پادشاهی سفر کرده بود. در 
ادامه این یادداشت نگاهی به ابعاد مختلف 
نخستین سفر رسمی وزیر خارجه اسرائیل 
به بحرین خواهیم داشت.روز پنج شنبه ۳0 
ســپتامبر 202۱، یائیر الپید وزیر خارجه 
اســرائیل طی ســفری رسمی به »منامه« 
ســفر و با »حمد بن عیســی آل خلیفه« 
پادشــاه و »ســلمان بن حمد آل خلیفه« 
ولیعهــد بحرین دیــدار و گفت و گو کرد. 
در ایــن مالقات ها پنــج قرارداد همکاری 
در زمینه های محیط زیســت، آب، ورزش، 
پزشکی، بهداشت و درمان به امضاء رسید. 

دیگر اتفاق مهم در جریان این سفر برقراری 
پروازهــای تجاری دوبار در هفته توســط 
خطــوط هوایی بحرینی »طیران الخلیج« 
اســت. وی در دیگر ماموریت مهم خود به 
ســاختمان تجارت جهانی بحرین رفت تا 
در طبقه بیســت و نهم آن ســفارت رژیم 
صهیونیســتی را افتتــاح کند. وی پس از 
این افتتاح به زبان عبری اعالم کرد:»امروز 
اســرائیل در خلیج فارس یک گام بزرگ و 
تاریخی برداشته است«. مگی ناردی کاردار 
ســفارت آمریکا که در این مراســم حضور 
داشــت، افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی 
در بحرین را »افتخاری بزرگ برای ایاالت 
متحده آمریــکا« توصیف کرد. به گزارش 
»ایندیپندنــت«، ایتان نائیه گزینه اصلی 
این رژیم برای انتخاب سفیر جدید اسرائیل 
در منامه است. پیش از این سفیر بحرین به 
اسرائیل سفر کرده است. در توافق صورت 

گرفتــه میان دو طرف توافق شــد بحرین 
تا پایان ســال 202۱ ســفارتخانه خود در 

فلسطین اشغالی را افتتاح نماید.
در واکنش به این سفر بسیاری از جریانات 
حامی مقاومت بویژه مردم بحرین در فضای 
مجازی و حقیقی خشم خود را نسبت به سفر 
وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی به بحرین 
ابــراز نمودند. جنبش حماس در بیانیه ای 
اســتقبال بحرین از وزیر خارجه اسرائیل 
را جنایــت علیه امت اســالمی اعالم کرد. 
صفحه رهبر انقالب بحرین آیت اهلل شــیخ 
عیسی قاسم نیز در توییتی نوشت:»خیانت 
نفرت انگیز عادی ســازی روابط با دشمن 
صهیونیســتی یکی از جنگ های سیاسی 
دولت بحرین علیه مردم است. خدا به داد 
این مردم برسد. بحرین در مقابل سیاست 
دولت، بر هویت خود پافشــاری می کند و 
ایــن مقاومت به طول خواهد انجامید. این 

نبرد نبردی هویتی و سرنوشت ساز است«.
به عقیده بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی 
نزدیک شدن بحرین به رژیم صهیونیستی 
مقابله با جمهوری اسالمی ایران بوده است. 
منامه معتقد است تهران تهدیدی مشترک 
برای بحرین و اســرائیل محسوب می شود. 
چنین نگرشــی ســبب می شود تا بحرین 
بــه دلیــل ترس از انقالیبون داخلی و نفوذ 
ایران، پای نیروهای امنیتی و عوامل موساد 
را به آب های خلیج فارس باز کند. شــاید 
یکی از اتفاقات نمادین این ســفر را بتوان 
حضور یائیر الپید و عبدالطیف بن الراشــد 
الزیانی بر روی عرشــه کشتی جنگی »یو 
اس اس پرل هاربر« دانســت. این حضور 
و دیــدار بــا برد کوپر مقام ارشــد نیروی 
دریایــی آمریــکا خبــر از ائتالفی عربی-
عبری تحت حمایت ایاالت متحده بر ضد 
امنیــت و منافع جمهوری اســالمی ایران 

دارد. بــه گزارش »هاآرتص« یکی دیگر از 
پرونده هایی که در این ســفر مورد بررسی 
قرار گرفت مســئله تهدید »هواپیماهای 
بدون سرنشــین« بوده اســت. یک مقام 
صهیونیســت در واکنش به این اتفاق، آن 
را اقدامی »مهم« و »راهبردی« عنوان کرد 
و گفت:»ایران در حال توسعه قابلیت های 
جنگی هواپیماهای بدون سرنشــین است 
و این موضوع باعث نگرانی همه می شــود. 
همه به خوبی می دانند که ما چه توانایی ها 
را برای اطمینان بخشــیدن به ایمن بودن 
عبور کشــتی های بحرینی از خلیج فارس 
و دیگــر آبراه های منطقــه به میز مذاکره 

می آوریم«.
بهره سخن

بی شــک پذیــرش وزیــر خارجــه رژیم 
صهیونیســتی از ســوی حــکام بحرین، 
خیانت به جهان اســالم و آرمان فلسطین 
اســت. در جریان تطبیع با اسرائیل منامه 
قراردادهــای گســترده ای در حوزه های 
راهبردی همچون کشاورزی، آب، پزشکی، 
امنیتی، دفاعی و ... با تل آویو امضاء نموده 
اســت. اما برخالف تصور حــکام بحرین، 
حضــور صهیونیســت ها در این کشــور 
ســبب برانگیخته شــدن حساسیت های 
امنیتــی تهران و به شــماره افتادن حیات 
رژیــم آل خلیفه خواهد شــد. امروز ایران 
به وســیله شــبکه نیروهای مقاومت رژیم 
صهیونیســتی را محاصره کــرده و حوزه 
نفوذ خود را تا آب های مدیترانه گســترش 
داده اســت. چنینی قدرتــی نباید ما را از 
وضعیت امنیت مرزهای )آبی-خشــکی( 
مــان قافل کند. امروز اســرائیل به دنبال 
حضور جــدی امنیتی-نظامی در »باکو«، 
»اربیــل«، »ابوظبی«، »دبی« و »منامه« 
اســت. اگر بازوهای امنیتی نظام در خارج 
از کشــور پاسخ مناســبی به این تحرکات 
مخــرب ندهنــد، آنگاه باید خــود را برای 
تنش هــای روزافــزون با همســایگان و 
اقدامات خرابکارانه موســاد از این مقاصد 

آماده کنیم.

خبر ویژه

رئیس جمهور با بیان اینکه تمهیدات آغاز آموزش حضوری در مدارس صورت گرفته اســت، گفت: در کنار اقدامات 
انجام شده برای واکسیناسیون معلمان، کادر مدارس، والدین و رانندگان سرویس مدارس، الزم است واکسیناسیون 
دانش آموزان باالی دوازده سال نیز با سرعت انجام شود.  حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش آموزان باالی دوازده 
سال ضروری دانست و گفت: برای سرعت گرفت این کار، وزارت آموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی که شرایط 

مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان دارند، در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه برای واکسیناسیون دوازده سال به پایین، نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا 

زمانی که به قطعیت علمی نرسیم، نباید اقدامی در این زمینه انجام شود.

رئیسی در ادامه، عادی انگاری و کم توجهی به رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست 
و گفت: اینکه عده ای تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات ویروس کرونا در امان هستند، نادرست است و با توجه به 

نظرات علمی همچنان باید شیوه نامه ها بین عموم مردم و گروه ها و مراکز مختلف، با جدیت رعایت شود.
رئیسی هرگونه ورود و خروج از کشور را نیازمند تزریق واکسن کرونا دانست و گفت: حساسیت به این اقدام در حقیقت 

صیانت از سالمت مسافران و زائران عزیز است و به مقطع خاصی هم مربوط نمی شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت اطالع رسانی درباره واکسیناسیون، زمان تزریق و مسائل حوزه بهداشت و درمان، 
با وزارت بهداشت است، گفت: در این زمینه باید مراکز و دستگاههای دیگر اخبار و اطالعات خود را با وزارت بهداشت 

هماهنگ کنند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

محدودیت های هوشمند به تدریج جایگزین تعطیلی ها می شود

فارن  پالسی:

اردوغان بیمار است
نشریه فارن پالسی در مطلبی با اشاره به برخی 
شواهد و مدارک در خصوص وضعیت جسمانی 
»نامناســب« رجــب طیب اردوغــان، رئیس 
جمهوری ترکیــه از احتمال عدم کاندیداتوری 

مجدد او برای این سمت می نویسد.
نشریه فارن پالسی در مطلبی با عنوان 

»شاید اردوغان برای تداوم رهبری ترکیه بیش از 
حد بیمار است« نوشت:  اسناد و مدارک هر چه 
بیشتری حاکی از آن هستند که رئیس جمهوری 
ترکیه بیمار اســت و این ممکن اســت خبر بدی 

برای عرصه سیاست ترکیه باشد.
از سال 20۱۹ کارشناسان، خبرنگاران و مجریان 
نظرســنجی که به حــوزه ترکیه می پردازند، به 
انتخابات سراســری بعدی این کشــور چشــم 
دوخته انــد که برای ســال 202۳ برنامه ریزی 
شده است. دلیل آن احتماال این است که حزب 
حاکم عدالت و توسعه ترکیه در جریان انتخابات 
محلی سال 20۱۹ این کشور شاهد شکست های 
تحقیرآمیــز نامزدهایش برای شــهرداری های 
شــهرهای بزرگ و پرجمعیــت ترکیه از جمله 

استانبول بود.
طبــق ایــن گــزارش، از زمــان آن انتخابــات 
تاکنون، نظرســنجی های منظم فاش کرده اند 
کــه محبوبیت حزب عدالت و توســعه با وجود 
تســلطی که بر نهادهای سیاســی و رسانه های 
ترکیه حفظ کرده، کاهش یافته اســت. حســب 
گفته ها و اتفاقات به نظر می رســد رجب طیب 
اردوغــان اقبالش را بــه ویژه در میان جوانان از 

دست داده است.

درخواست ترامپ از یک قاضی فدرال: 

توییترم را به من برگردانید
اواســط تیــر ماه ســال جــای بود کــه وبگاه 
»آکسیوس« به نقل از منابع آگاه خبر داده بود، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا قصد 
دارد از »مارک زاکربرگ« و »جک دورســی«، 

مدیران عامل فیسبوک و توییتر شکایت کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از یک 
قاضی فدرال خواســت کــه توییتر را به احیای 
حســاب کاربری مسدود شــده او در این رسانه 

شبکه اجتماعی مجبور کند.
 با گذشت حدود سه ماه از انتشار خبرها درباره 
قصــد دونالــد ترامپ برای شــکایت از مدیران 
عامل فیســبوک و توییتر، یک رسانه آمریکایی 
از درخواست تازه او از یک قاضی فدرال خبر داد.
 بنا بر گزارشی که »بلومبرگ« شامگاه جمعه به 
وقت محلی در آمریکا منتشر کرد، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور سابق آمریکا از یک قاضی فدرال در 
ایالت فلوریدا برای احیای صفحه کاربری مسدود 

شده خود در توییتر درخواست کمک کرد.
 بنا بر این گزارش، رئیس جمهور ســابق آمریکا 
از یک قاضی فدرال خواســته اســت که شرکت 
توییتر را مجبور کند حســاب کاربری او در این 

شبکه رسانه اجتماعی را احیا کند.
 اواســط تیــر ماه ســال جــای بود کــه وبگاه 
»آکسیوس« به نقل از منابع آگاه خبر داده بود، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا قصد 
دارد از »مارک زاکربرگ« و »جک دورســی«، 

مدیران عامل فیسبوک و توییتر شکایت کند.
 شرکت توییتر به طور کلی حساب کاربری ترامپ 
را بسته و فیسبوک هم اعالم کرد انسداد صفحه 
او در این رســانه را برای دو ســال دیگر تمدید 
کرده است. ترامپ پیشتر از شبکه های اجتماعی 
به دلیل سانســور نظرات و دیدگاه هایش انتقاد 

کرده بود.

 خبر مهم »شکری« 
از دیدار با فیصل مقداد

»ســامح شــکری« وزیر خارجه مصر جزییاتی از 
دیدار اخیر خود با »فیصل مقداد«، همتای سوری 
خود را بیان کرد و گفت که محور گفت وگوهای 

دو جانبه خروج سوریه از بحران بود.
شکری در مصاحبه تلفنی با کانال تلویزیونی »ام 
بی ســی مصر« افزود که مالقات وی با مقداد در 
زمینه تحوالت سوریه، از جمله کاهش خشونت 

در این کشور صورت گرفته است.
وی در مورد جزئیات دیدار خود با مقداد در حاشیه 
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
نیویورک گفت:  بررسی چگونگی مشارکت مصر 
در خروج  ســوریه از بحران موجود و بازگرداندن 
حاکمیت و استقالل آن و نیز بازگشت این کشور 
به اصل عربی  خود از محورهای دیدار دو طرف بود.
شکری با اشاره به اینکه همواره یک ارتباط اصلی 
بین مصر و ســوریه در حفــظ امنیت ملی عرب 
وجود داشــته است، افزود: این دیدار عالقه مصر 
به مردم کشور برادر، سوریه و روابط تاریخی بین 

آنها را تأیید می کند.
وزیــر امور خارجه مصــر ادامه داد: مطمئناً آنچه 
مردم ســوریه در ده ســال گذشته متحمل شده 
اند، دردناک بوده است و خروج از این بحران برای 
دستیابی به خواسته های مردم سوریه و نجات آنها 
از آسیب هایی که طی سال های گذشته متحمل 

شده اند، بسیار با اهمیت است.
شکری تأکید کرد: مصر همیشه به دنبال کمک 
بــه بــرادران خود ، حمایت از اراده مردم  و معامله 
بر اساس منافع و مالحظات آنها بدون هیچ گونه 

توطئه ای است.

 عراقچی دبیر شورای راهبردی 
روابط خارجی شد

ســید عباس عراقچی با حکم ســید کمال خرازی به 
ســمت دبیر شورای راهبردی روابط خارجی منصوب 

شد.
 با حکم ســید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی، سید عباس عراقچی به سمت دبیری 

شورا منصوب شد.
عراقچی که در حال حاضر مشاور وزیر امور خارجه نیز 
هســت، پیش از این مسئولیت هایی از جمله سفارت 
در فنالنــد و ژاپن، معاونت حقوقی و بین الملل وزارت 
امور خارجه و نیز معاونت سیاسی این وزارتخانه را بر 

عهده داشته است.

تهران، دوستان خود را در شرایط بعد 
کرد از تحریم فراموش نخواهد 

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفت: جمهوری اســالمی ایران دوستان خود 
را در شــرایط بعــد از تحریم فرامــوش نخواهد کرد 
و کشــورهایی که در این شــرایط کنار ما باشــند در 
شــرایط گــذر از تحریم هم موقعیــت برتری در بازار 

ایران خواهند داشت.
 وحید جالل زاده در دیدار جوزپه پرونه ســفیر ایتالیا 
به اهمیت تقویت روابط پارلمانی ایران و ایتالیا اشاره 
کرد و گفت: با توجه به سابقه مثبت و ظرفیت فراوان 
روابط دو کشــور، مجلس شورای اسالمی از همکاری 
با مجالس ایتالیا برای توسعه همکاری های دوستانه و 

تسهیل مناسبات فی مابین استقبال می کند.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس همچنین به کاهــش حجم روابط اقتصادی 
ایران و ایتالیا در ســال های اخیر اشــاره و یادآور شد: 
ســطح مناســبات اقتصادی دو کشور با ظرفیت های 
موجود متناســب نیست. ایتالیا در سال های گذشته 
شــریک اول اقتصادی ایران در اروپا بود ولی در حال 
حاضــر به رغم عالقمندی دو طرف، ســطح تبادالت 
بســیار ناچیز اســت بنابراین امیدواریم در دوره پیش 
رو شــاهد تقویت همکاری هــای تجاری و اقتصادی 

فی مابین باشیم.
وی اضافه کرد: ســفارت ایتالیا در تهران با برگزاری 
وبینارهــای اقتصادی میان تجار دو کشــور و فراهم 
کردن زمینه گفت وگوهای بخش های خصوصی ایران 
و ایتالیا می تواند سهم مهمی در این حوزه داشته باشد.

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اهمیت همکاری 
هــای دو طــرف در شــرایط تحریمــی فعلی گفت: 
جمهوری اســالمی ایران دوســتان خود را در شرایط 
بعد از تحریم فراموش نخواهد کرد. کشورهایی که در 
این شرایط در کنار ما باشند در شرایط گذر از تحریم 

هم موقعیت برتری در بازار ایران خواهند داشت.

دولت آذربایجان به سختگیری های 
 غیرمنطقی

 به رانندگان ایرانی خاتمه دهد
نماینــده تبریــز در مجلس گفــت: دولت جمهوری 
آذربایجان به سختگیری های غیر منطقی به رانندگان 

ایرانی خاتمه دهد.
ســید محمــد رضا میرتاج الدینــی نماینده تبریز در 
مجلــس با انتقاد از نحوه رفتارهای اخیر مســئوالن 
جمهــوری آذربایجــان با ایران اظهار داشــت: ایران 
همــواره براســاس حســن همجواری بــا جمهوری 
آذربایجان رفتار کرده و ما آن ها را به عنوان کشوری 
برادر و مسلمان و جزء اولویت های خود قرار داده ایم.

نماینــده مردم تبریــز در مجلس افزود: عده ای 
در ایــن میــان منافع خود را در اختالف میان دو 
کشــور می بینند از ایــن رو طرف آذربایجانی را 

علیه ما تحریک می کنند.
وی گفــت: اخیــرا یکــی از نماینــدگان مجلس این 
کشــور نیز ادعاهایی علیه ایران داشــت که علماء و 
 مســئوالن آذربایجانی در ایران نسبت به آن واکنش

 نشان دادند.
نائب رئیس فراکســیون نیروهای انقالب تاکید کرد: 
آذربایجانی ها باید توجه داشــته باشــند تحت تاثیر 
برخی از الحاقات که از سوی رژیم صهیونیستی هدایت 
می شــود قرار نگیرند و با کشــور همســایه خود از در 

خصومت وارد نشوند.

عقب نشینی رئیس جمهور 
آذربایجان از ادبیات اخیرش 

درباره ایران
رئیس جمهــور آذربایجان بر همکاری با کشــورهای 

همسایه تاکید کرد.
الهــام علــی اف، رئیس جمهــور آذربایجان، در مورد 
همکاری همسایگان در مورد تحوالت قفقاز گفت: ما 
از طرح رئیس جمهور ترکیه در خصوص همکاری های 
منطقه ای میان آذربایجان، ایران و ترکیه، ارمنستان، 

گرجستان و روسیه حمایت می کنیم.
این طرح، به توســعه منطقه ای ما کمک خواهد کرد 
در واقــع با چنین همکاری و ایجاد چنین ارتباطاتی، 
ما می توانیم به رونق و گردش تجاری و اقتصادی بین 

کشورهای منطقه کمک کنیم.

رمزگشایی از سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین

خیانت منامه

اخبار كوتاه
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بعد از بررســی های صورت گرفته و محرز 
شدن تخلفات مرتبط با رمزارز کینگ مانی 
از جملــه فــرار مالیاتــی، قاچــاق ارز و 
کالهبرداری از کاربران، عوامل پشت پرده 
و نقش آفریــن در رواج این رمزارز جعلی، 

تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم؛ تنور بازار 
رمــزارز کمــاکان در ایــران داغ اســت و 
تبلیغات گســترده شــرکت های فعال در 
حوزه ماینینگ وصرافی های بی نام و نشان 
بــرای تبادل رمزارز همچون ویروســی در 
فضای مجازی پخش شــده  اســت. درباره 
دالیل اســتقبال از بازار ارزهای مجازی در 
ایــران نیز عوامل متعددی بیان شــده؛ از 
تمایل ایرانیان به ورود در بازارهای هیجانی 
مشابه رفتار بازیگران خرد بورس تهران در 
نیمه نخست سال ۱۳۹۹ تا استقبال از وعده 
سودآوری دالری و میل به استخراج رمزارز 

با برق ارزان قیمت.
امــا بررســی ها نشــان می دهــد، پدیده 
"رمزارز"همچنان دردســر درست می کند 
و مــا به ازای چنین مزایایی، ریســک ها و 
مخاطراتــی نیز فعــاالن این بازار را تهدید 
کند. در چنین شــرایطی، افزایش ســطح 
دانــش و آگاهــی عموم مردم نســبت به 
جنبه های مخرب ورود به این بازار در کنار 
مزایای احتمالی، ضروری به نظر می رسد.

در همیــن راســتا، وزارت اطالعــات روز 
چهارشــنبه طی بیانیه ای، از دســتگیری 
بانــد کالهبــرداری و ســوداگران رمزارز 
خبــر داد. در این بیانیه آمده اســت: »این 
باند با فریب افکار عمومی و تشــویق افراد 
بــه خریــد و ســرمایه گذاری در رمــز ارز 
مجعول »کینگ مانی«، مبالغ هنگفتی را از 
زیرمجموعه های خود کسب کرده و با ایجاد 
نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، 

اقدام به خرید و فروش آن کرده است.«
 کالهبرداری از طریق رمزارز جعلی 

کینگ مانی! به نام 
بعــد از اعتراضــات ســرمایه گذاران در 

جریان بررســی پرونده صرافی کریپتولند 
و دستگیری سینا استوی، حاال کینگ مانی 
به عنوان یکی از ارزهای مجازی پرحاشیه 

در ایران خبرساز شده است.
بررسی ها نشــان می دهد، ماهیت جعلی 
کینگ مانــی کــه از مدتهــا قبــل توجه 
ســرمایه گذاران حوزه رمــزارز در ایران را 
به خود جلب کرده بود در ماه های اخیر بر 
بخــش قابل توجهی از خریداران آن ثابت 
شده است؛ حال با توجه به شواهد و قرائن 
موجود،  به نظر می رسد این رمزارز جعلی 
رمزارزی و پرحاشــیه، در واقع زمینه  الزم 
برای شــکل گیری یک کالهبرداری بزرگ 
در میان بازاریابان شــبکه ای را ایجاد کرده 

است!
توصیه هــای مکرر لیدرهای یک شــرکت 
مطــرح در زمینــه  بازاریابــی شــبکه ای 
بــه زیرمجموعه هــای خــود مبنــی بر 
ســرمایه گذاری و به کارگیری کینگ مانی 
در مبادالت تجاری داخلیشــان، از جمله 
مهم تریــن دالیلی اســت کــه وقوع این 
کالهبــرداری بزرگ را تأیید می کند. البته 
به مرور زمان، خرید و فروش رمزارز جعلی 

کینگ مانــی نه تنهــا در میان فعاالن این 
شرکت های بازاریابی بلکه در میان فعاالن 
بازار رمزارز هم به ســرعت مشروعیت پیدا 

کرد.
بررسی های بیشتر نشان می دهد، هر چند 
براســاس اطالعات موجود در وب ســایت 
کینگ مانــی و ادعای تصاحب امتیاز آن از 
ســوی یک شرکت سوئدی، براساس آمار 
سایت الکسا، بیش از %7۹ بازدیدکنندگان 
آن را ایرانیان تشکیل می دهند. عالوه بر این 
اعضای هیأت مدیره  این شــرکت سوئدی 
را چنــد نفر ایرانــی از جمله مدیران یکی 
از شــرکت های بازاریابی شبکه ای فعال در 

ایران تشکیل می دهند.
 همچنیــن، بــا وجود ادعای وب ســایت 
کینگ مانــی مبنی بــر وجود 5 صرافی که 
رمزارز مذکور را مورد معامله قرار می دهند، 
تنها ۳ صرافی آن هم با حجم معامالت بسیار 
ناچیز و یا صرف اعالم قیمت کینگ مانی را 
به رسمیت می شناسند و شکایات کاربران 
نیز حاکی از برداشــت بدون اطالع توسط 
صرافی UTBYTE و حتی مســدود شدن 

کیف پول کاربران است!

شــواهد حاکی است، نه تنها رمزارز جعلی 
کینگ مانی به عنوان جایگزین پورســانت 
بازاریابی شــبکه ای رواج پیدا کرده، بلکه 
صحنه گردانان کینگ مانی با شــگردهای 
پانزی، به دنبال شبکه ســازی و دستکاری 

اعتبار و ارزش آن نیز بوده اند.
سرانجام، بعد از بررسی های صورت گرفته 
و محرز شــدن تخلفــات مرتبط با رمزارز 
کینگ مانــی از جمله فرار مالیاتی و قاچاق 
ارز، عوامل پشت پرده و نقش آفرین در رواج 
این رمزارز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته 
و بــه تدریج پرونده متخلفان مرتبط با این 
رمزارز در مراجع قضایی کشور مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت و نتایج آن اطالع رسانی 

خواهد شد.
 تشدید مخاطرات سرمایه گذاری 

در حوزه رمزارز برای ایرانی ها
فــارغ از شــکل گیری کالهبرداری های 
ســوداگران  دام گســتری  و  گســترده 
رمــزارز، تشــدید خروج ســرمایه و رونق 
اقتصــاد زیرزمینــی از جملــه پیامدهای 
رواج معامالت رمزارز محســوب می شود. 
ریسک باالی سرمایه گذاری برای کاربران 

به دلیل نبود زیرســاخت حقوقی و قانونی 
برای رسیدگی به شکایات مالباختگان، در 
ماه های اخیر مکررا مورد بحث و بررســی 
صورت گرفته اســت. امــا مخاطرات بازار 
رمزارزها به همین جا ختم نمی شــود و در 
کنار نوســانات شدید قیمتی، سرقت کیف 
پول دیجیتال و یا مســدود شدن آن برای 

ایرانی ها بارها به وقوع پیوسته است.
قراردادهای بیت کوینی بازیگران!

امــا این موارد همه چالش های رمزارزها را 
پوشش نمی دهد و اخیراً همایون اسعدیان 
از کارگردانان سینمای ایران به صراحت از 
درخواســت بازیگران برای عقد قرارداد بر 
اساس بیت کوین و در پی آن کسب درآمد 
غیرشفاف و فرار مالیاتی پرده برداری کرده 

است.
گفتنی اســت، پیشــتر بانــک مرکزی در 
اطالعیه های جداگانه ای، تمام مخاطرات 
و ریسک های تبادل هر نوع رمزارز را صرفاً 
بر عهده متعاملین دانســت و توصیه اکید 
کرد، هم میهنان از خرید و فروش رمز ارزها 
خــودداری کنند. همچنین، در پی قطعی 
مکرر برق و افزایش مصرف شــبکه داخلی 
در بهار سال جاری، پنجم خردادماه ۱400، 
هیأت دولت استخراج قانونی رمزارز را هم تا 

پایان شهریورماه ممنوع اعالم کرد.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، برخی از 
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد، ذات 
غیرشــفاف و نظارت گریز ارزهای مجازی 
عالوه بر افزایش ریســک سرمایه گذاری و 
تبــادالت برای کاربران، می تواند به ابزاری 
برای اعمال مجرمانه ای نظیر پولشــویی و 
تأمین مالی تروریســم تبدیل شود. به نظر 
می رســد بخشی از سخت گیری و احتیاط 
معقول دولت ها در مواجهه با پدیده رمزارز 
نیز ناشی از همین مسأله باشد. تا جایی که 
اقتصادهــای بزرگ در برخی مقاطع زمانی 
بــا وضع قوانین مختلــف در صدد کنترل 
و شناســایی معامــالت انــواع رمزارزها 

می شوند.

پشت پرده  کینگ مانی 

رمزارز جعلی که سرمایه مردم را به باد داد

وعده آقای وزیر؛

 کنترل تورم در ابتدای سال آینده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف ارز ترجیحی عملیاتی می شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشــور را معلول کســری 
بودجه و افزایش پایه پولی در ماه های نخست سال و افزایش نرخ 
ارز دانســت و گفت: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات 
نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شــده و صفرشــدن اســتقراِض 
جدیــد از بانــک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای ســال آتی را به 

دنبال خواهد داشت.
احسان خاندوزی با اشاره به آمار ارائه شده از میزان تورم شهریور 
ماه اظهار کرد: متأسفانه آمارها نشان می دهد در همین یک ماه، 
۳/۹ درصد افزایش قیمت  در متوســط اقالم مصرفی خانوار رخ 
داده اســت که بســیار ناخوشایند اســت و حکایت از نرخ باالیی 
دارد که باید حتماً در ماه های آینده با تدابیر الزم کنترل شود.

وزیر اقتصاد درباره دالیل این افزایش تورم گفت: ریشه این تورم 
مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشاری است که کسری 
بودجه در ماه های ابتدایی سال وارد کرده و موجب برداشت بیش 

از اندازه از بانک مرکزی شده است.
وی با بیان اینکه سهل انگاری برخی مسئوالن در ماه های پایانی 
دولت قبل در کنار شــروع بکار دولتی که در مســیر انتخاب وزرا 
و انتصــاب مدیران جدیــد قرار دارد، مجالی فراهم کرد تا برخی 
متغیرهای اقتصادی خالف قاعده پیش بینی شده حرکت کنند 
تاکید کرد: مردم باید توجه داشــته باشــند نتایج هر سیاســت 

اقتصادی در ماه های آینده و با فاصله اثر گذار خواهد بود.
وزیر اقتصاد در تبیین علت افزایش تورم در ماه های اخیر افزود: 

چون دولت قبل با 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار 
ماه اول امســال، بودجه را گذراند و با اســتقراض از بانک مرکزی 
موجب افزایش پایه پولی در کشــور شــد، طبیعی است آثار این 

اقدام در ماه های ششم و هفتم سال بروز کند.
خاندوزی از تمهیدات دولت سیزدهم برای کاهش تورم در ماه های 
آینده هم خبر داد و گفت: دولت برای جلوگیری از رویه افزایش 
نامبارک تورم برنامه ای برای کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق 
افزایش فروش صادرات نفت و میعانات گازی، تسهیل دسترسی 
به ارزهای بلوکه شده کشور و کاهش استقراض از بانک مرکزی 
تدارک دیده که نهایتاً موجب کنترل تورم در ابتدای ســال بعد 

خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم ارز ترجیحی هر چه 
زودتر از اقتصاد ایران حذف شــود که این اقدام عملیاتی نیز خواهد شــد. 
محمدرضا پورابراهیمی در نشســت هم اندیشــی وزیر صمت با رؤســای 
اتاق های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان، افزود: نخســتین مطالبه 
صادرکننــدگان و بخــش خصوصی از مجموعه حاکمیت ایجاد ثبات در 
دستورالعمل ها و آئین نامه هاست. به عنوان نمونه فقط در یک سال یک 
بخشنامه بانک مرکزی ۱7 بار تغییر کرد؛ لذا نخستین اقدام ایجاد ثبات 

در این بخش است.
وی ادامه داد: جنس رفتاری در تولید باید در جهت صادرات باشد. همچنین 

برای صادرات باید ضوابط ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعهدات ارزی نیز موضوع دیگری 

است که باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه تسویه و نرخ تسویه باید اصالح 
شود، زیرا در غیر این صورت انگیزه برای بازگشت ارز از بین می رود.

پورابراهیمی افزود: قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس در 
دست بررسی است. یکی از بحث های اصلی دادن اختیارات و ظرفیت های 
بیشتر به اتاق بازرگانی است، زیرا بانی اصلی صادرات غیرنفتی اتاق است 
ضمن اینکه ۹0 درصد صادرات ما به ۱0 کشــور اســت که باید این ۱0 
کشور را در معرض توجه قرار دهیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: باید دیپلماسی اقتصادی هم تقویت شود و سفرای ما باید به مباحث 
اقتصادی اشــراف کافی داشــته باشــند تا از ظرفیت آن ها در کشورهای 

هدف استفاده کنیم.
پورابراهیمی افزود: استفاده از ساختارهای جدید در حوزه های اقتصادی 

نیز مهم است. عضویت ایران در سازمان شانگ های یکی از این ظرفیت ها 
بود که محقق شد البته اوراسیا دیگر ظرفیت مهمی است که باید تعیین 

تکلیف شود.
وی ادامه داد: در حوزه مشوق ها نیز باید اصالحاتی انجام دهیم از جمله 
اصالح مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات که در این باره ضمانت های 
الزم برای استرداد مالیات ناشی از صادرات تصویب شده و تا یکی دو ماه 
آینده اجرایی می شــود.پورابراهیمی گفت: تشــکیالتی به نام سندیکای 
صادرکنندگان خوشــنام باید ایجاد شــود تا مشوق های صادراتی مسیر 
درســتی را طی کنند.وی اضافه کرد: باید ایجاد شــرکت ها و سندیکاهای 
بزرگ صادراتی را عملیاتی کنیم و به سمت نشان سازی در جهت صادرات 

گام برداریم، می توانیم به افزایش صادرات غیرنفتی امیدوار باشیم.

ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس گفت: با رایگان شــده زمین 
اختصاص یافته در طرح جهش تولید مســکن قیمت مســکن تولیدی 

به کمترین حد کاهش می یابد.
عبدالجالل ایری با اشاره به جزئیات اجرای طرح جهش تولید مسکن 
اظهار داشــت: بســتر طرح جهش تولید مسکن با قانون گذاری مجلس 
شــورای اســالمی آغاز شــد و رئیس جمهور نیز هفته قبل این قانون را 

برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرده است.
وی با اشاره به برگذاری مستمر جلساتی به منظور نظارت و پیگیری امور 

و اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: با وجود بستر و زیرساخت های 
موجود در کشور متأسفانه تاکنون ظرفیت تولید مسکن در سال بیش 
از ۳00 هزار واحد مسکونی نبوده و در حدود 700 هزار واحد مسکونی 

تا رسیدن به سقف تولید یک میلیون واحد مسکونی فاصله داریم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأمین زمین و سرمایه الزم و مصالح 
ساختمانی را سه عامل اثر گذار در طرح جهش تأمین مسکن دانست 
و افزود: در این طرح برای این که قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد، 
قیمت زمین صفر در نظر گرفته شده به این معنی که دولت کلیه امالک 

خود در محدوده و حریم شــهرها را باید به وزارت راه و شهرســازی و 
در روســتاها به بنیاد مســکن واگذار کند و پس از آن ســاخت و ساز در 

سطح روستاها و شهرها اتفاق می افتد.
به گفته وی بر اســاس براورد دولت و مجلس با این اقدام قیمت تمام 
شده مسکن بسیار کاهش می یابد و به این منظور هم همه دستگاه های 
اجرایی باید همت خود را به کار ببندند و این امر نیازمند عزم و همت 
ملی است که دولت باید پای کار باشد از جهاد کشاورزی تا مجموعه هایی 

که می توانند در این زمینه وزارت راه و شهرسازی را کمک کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: 

کاهش نرخ تمام شده مسکن در طرح "جهش تولید مسکن"

خبر ویژه
 بی توجهی بانک های عامل

 به ابالغیه بانک مرکزی

حذف متقاصیان از چرخه 
دریافت وام ودیعه مسکن 

بــا وجود ابــالغ بانک مرکــزی، بانک های عامل 
همچنان در پرداخت وام ودیعه مسکن سختگیری 
کرده و بســیاری از متقاضیان را از چرخه دریافت 

وام خارج می کنند.
هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه 
با بانک مرکزی برای تســهیل پرداخت وام ودیعه 
مســکن خبر داده و به تسنیم گفته بود:  به زودی 

مشکل ُکندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه 
مسکن، اظهار کرد: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه 
مســکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب 
ســتاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز 
مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه 

آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه 
مســکن، گفت:  بعضاً مباحثــی در رابطه با اتمام 
ظرفیت یا سهمیه بانک های عامل وام ودیعه مطرح 
می شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل 

قبول نیست.
وی ادامه داد: این مســئله ناشــی از یک اشــتباه 
برداشــتی اســت که برخی بانک ها در سهمیه ها 
دارند.در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام 
داده ایــم که خروجی آن، ابالغیه این بانک به ۱5 
بانک و موسســه مالی برای اصالح این مورد بوده 

است.
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
تاکید کرد: به زودی این موضع رفع می شود چون 
از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی 

باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم.
محمــودزاده همچنیــن یادآور شــد: تامین وام 
ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاســت؛ برای این 
منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشته ایم و 
درخواســت کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل 

ضمانت های الزم از متقاضیان اخذ شود.
*سنگ اندازی بانک ها

در همیــن حــال عبدالجالل ایری ســخنگوی 
کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به مشکالت 
متعدد مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن، اظهار 
کرد: مشــموالن وام ودیعه مسکن عموما از اقشار 
کم درآمد جامعه بوده که متاسفانه برای دریافت 
این وام با مشکالت مختلفی رو برو می شوند. یکی 
از این مشــکالت که به گفته بســیاری از مدیران 
عامل بانک ها؛ ۹0 درصد متقاضیان با آن دست و 
پنجه نرم می کنند معرفی دو ضامن رسمی است 
که باالی ۱0 سال سابقه کار داشته باشند و 5 سال 
هم از موعد بازنشســتگی وی باقی مانده باشد لذا 
الزم اســت با رایزنــی وزارت راه این مورد اصالح 
شده و شرایط دریافت وام برای مردم تسهیل شود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکالت متقاضیان دریافت 
وام ودیعه مسکن نبود رویه یکسان در بانک های 
عامل است به عنوان مثال علی رغم اینکه در سامانه 
ثبت نام برای وام ودیعه، ذکر شده که تاریخ امضای 
اجاره نامه واحد مســکونی باید بعد از تاریخ یکم 

مهرماه سال گذشته باشد.
وی ادامه داد:  اکثر بانک ها تنها اجاره نامه هایی را 
معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه 
اول ســال ثبت شــده باشــد و با این روش بخش 
عمده از متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف 
می کنند. وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکالت 
مردم در نظر گرفته شده اما در سایه خالء نظارتی 
و نبود دســتور عمل واحد اجرایی برای بانک ها، 
مســتأجران با گرفتاری جدیدی روبرو شدند و به 
ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی 

به بانک دیگر مراجعه کنند.
یکــی از عوامــل اصلی نابســامانی در بازار اجاره 
نحــوه فعالیت دفاتر مشــاوران امالک اســت، با 
توجه به اینکه سود مشاوران امالک از درصِد حق 
کمیسیون اجاره نامه هاست، لذا آنها تمایل دارند 
تا قیمت ها را افزایش دهند از این رو برای کنترل 
بازار اجاره باید ســاختار عملکرد مشاوران امالک 
مورد بازبینی قرار گرفته و نقش مشاوران امالک 
را در قیمت سازی و دامن زدن به افزایش قیمت ها 
حذف شود.  زمانی که مشاوران امالک از افزایش 
قیمت، سود نبرند و به گونه ای برنامه ریزی شود 
تا از ثبات قیمت و افزایش معامالت ســود ببرند، 
واســطه گری و داللی کاذب کاهش یافته و بازار 
اجاره نیز کنترل می شود، در این راستا کمیسیون 
عمران مجلس برای ساماندهی به فعالیت مشاوران 
امالک طرحی را در دســتورکار خود قرار داده تا 
ضمن کاهش تعرفه بنگاه های معامالتی، شــیوه 
دریافت حِق کمیسیون آنها را نیز تغییر داده تا به 

نرخ مسکن وابسته نباشد.
اقبال شــاکری عضو کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اســالمی در این باره می گوید: وابسته 
بــودن تعرفه بنگاه هــای معامالت ملکی به نرخ 
مســکن موجب شده برخی از بنگاه  ها با فعالیت 
غیر مسئوالنه، سفته بازی و دریافت مبالغی مازاد 
بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن 
در محله هــا دامــن می زنند و این افزایش عالوه 
بر رشــد قیمتی بوده که در سراســر کشور روی 

می دهد.

گزارش

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران : 

 قیمت سکه 490 هزار تومان 
حباب دارد

نایــب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران می گوید 
در حال حاضر سکه حدود 4۹0 هزار تومان حباب 
دارد و پیش بینی می شود که قیمت های کنونی تا 

دور روز آینده)دوشنبه( نیز تغییری نکند.
طال سکه ارز

محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران با بیان اینکه حباب سکه در روزهای گذشته از 
420 هزار تومان تا520 هزار تومان نوسان داشته و 
در حال حاضر 4۹0 هزار تومان است، گفت: نرخ اُنس 
جهانی هفته گذشــته تا پنجشنبه نوسان چندانی 
نداشت اما پنجشنبه و جمعه به دلیل تغییرات ارزش 
ســهام و نرخ بیکاری درآمریکا، نوســانات نرخ اُنس 
شروع و قیمت اُنس جهانی جمعه با افزایش همراه 

و امروز به حدود ۱762 دالر رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه در چند روز گذشته نرخ ارز 
به 28600 تومان افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر 

نرخ آن کاهش پیدا کرده و 28۱50 رسیده است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
ســکه طرح جدید ۱۱ میلیون و ۹00 هزار تومان و 
ســکه طرح قدیم ۱۱ میلیــون و 500 هزار تومان 
است، پیش بینی کرد که قیمت های کنونی تا دور 

روز آینده)دوشنبه( نیز تغییری نکند.
کشتی آرای درباره خرید طالی کم اجرت و دست 
دوم، بــه مردم توصیــه کرد که از واحدهایی خرید 
کنند که دارای جواز کسب باشند، خرید طالی کم 
اجرت ایرادای ندارد زیرا ساخت آن ساده تر است و 
بیشتر افرادی به دنبال خرید آن هستند که درصدد 
ســرمایه گذاری هستند.در خرید طالی دست دوم 

باید با دقت بیشتری کرد./

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

 بروکراسی 
سد راه اشتغالزایی شده است

عضــو هیات رئیســه مجلس شــورای اســالمی 
گفت:بروکراسی حاکم بر دولت، مانع از شکل گیری 
کسب وکارهای مردم شده است. از همین رو اصلی 
ترین ماموریت وزارت صمت در دولت جدید، تسهیل 
مجوزهای کسب وکار است.محسن دهنوی با اشاره 
به اینکه بخش های از طرح »تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار« در صحن علنی مجلس تصویب شده و 
بخش های دیگری از آن در صحن بررسی خواهد شد، 
گفت: بسیاری از مردم متقاضی تأسیس کسب وکار 
خود هستند و نیازی به ایجاد اشتغال از سوی دولت 
ندارند، اما با این وجود بروکراسی حاکم بر دولت، مانع 
از شــکل گیری کسب وکارهای مردم می شود. این 
اتفاق به طرق مختلف و پرتکراری در تمامی ارکان 
بروکراسی دولت قابل مشاهده است. همین مسئله 
مانع تأســیس هزاران بنگاه اقتصادی در هر ســال 
می شود. بنابراین در صورت حل مسئله مجوزهای 
کســب وکار، هم خوداشــتغالی رونق می یابد و هم 
کســب و کارهــای جدید، نیازمنــد بکارگیری و 
اســتخدام نیروی کار خواهند بود.وی تصریح کرد: 
از همیــن رو اصلی ترین مأموریت وزارت صمت در 
دولت جدید، تســهیل مجوزهای کسب وکار است. 
الزم اســت توجه شود که موانع قابل توجهی پیش 
روی کارآفرینان و صنعتگران اســت، اما اشــخاص 
متعددی با علم به این مشکالت، متقاضی راه اندازی 
یک کسب وکار جدید هستند و در حکمرانی فعلی، 
به جای تقدیر از چنین افرادی، موانعی هم پیش روی 
تأسیس کسب وکارهایشان ایجاد می شود.نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: ورود 
راحت ســرمایه گذاران جدید الزمه پویایی و حیات 

یک بازار است. 

 نایب رئیس کمیسیون عمران
 مجلس شورای اسالمی :

 کدام مالکان باید منتظر 
مالیات جدید باشند

نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به ضرورت اجرای دقیق قانون 
اخــذ مالیات از خانه هــای خالی بیان کرد: متولی 
اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی وزارت 
راه و شهرســازی است که مکلف است لیست خانه 
های خالی را تهیه و به سازمان امورمالیاتی معرفی 
کند. بر اساس آخرین رایزنی صورت گرفته تاکنون 
حدود یک میلیون 400 هزار واحد مسکونی خالی با 
خود اظهاری مالکان شناسایی شده است.اسماعیل 
حسین زهی اظهار کرد: اما قطعا آمار خانه های خالی 
بیش از این رقم است که وزارت راه و شهرسازی به 
کمک ســازمان بازرسی باید هرچه سریع تر نسبت 
به شناســایی این واحدها و معرفی آن به ســازمان 
امور مالیاتی اقدام کند.همه بخش ها باید در اجرای 
این قانون همکاری الزم را داشته باشند.وی تصریح 
کــرد: باتوجــه به اینکه عده ای از طریق ســاخت و 
ساز واحدهای مسکونی آن را دارایی ثابت تلقی می 
کردنــد، افزایــش قیمت نیز به نفع آنان بود. اجرای 
این قانون برای صاحبان خانه های خالی به صورت 
پلکانی مالیات وضع می کند و از ایجاد انحصار در این 
بازار جلوگیری خواهد کرد.وی در ادامه تاکید کرد: 
خانه های خالی که شناسایی شده اند، یا باید خانه 
خود را اجاره بدهند یا به صورت پلکانی مالیات باالیی 
بپردازند. قطعا اجرای دقیق این قانون در ساماندهی 
بازار مسکن و کنترل رشد قیمت ها موثر است و باید 

با دقت اجرایی شود.

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

سخنگوی صنعت برق:

گذشته خبری از قبض های نجومی برق نبود؟  چرا سال 
 آن طور که مسووالن برقی اعالم کردند تغییر نرخ یا محاسبه قیمت برق 
تنها با تصویب مجس شــورای  اســالمی و هیات دولت صورت می گیرد 
که از سال ۱۳۹6 به بعد  مجلس شورای اسالمی تصمیم گیری در این 
خصــوص را بــه هیات دولت واگذار کرد. بر اســاس مصوبه دولت، که از 
ســال ۱۳۹6 به بعد اجرایی شــده اســت، ساالنه تنها 7 درصد به قیمت 
برق مصرفی همه مشــترکان اضافه می شــود. بر اساس همین مصوبه، 
مشترکانی که مصرف برق آنها تا دو برابر بیش از الگوهای تعیین شده 
باشد،۱6 درصد نسبت بیش از سایر مشترکان مشمول افزایش قیمت 
برق می شوند.البته در صورتی که این گروه از مشترکان نیز مصرف برق 

خود را کاهش دهند، تنها مشــمول پرداخت همان 7 درصد مندرج در 
بند 2 خواهند شد. همچنین ، مقرر شده مشترکانی که بیش از دوبرابر 
الگوی تعیین شده برق مصرف کنند، میزان برق مصرف شده مازاد بر دو 
برابر با میانگین نرخ تولید برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر محاسبه 
می شود.موضوعی که ابهام در قبوض برق را ایجاد کرده در واقع همین 
مســاله اســت، مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت برق گفت:  
82.5 درصد مشترکان زیر الگو برق مصرف می کنند، وی افزود: در واقع 
تنها برای 2.6 درصد مشترکان که بسیار پرمصرف هستند قبوض نجومی 
صادر شــده است.ســخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که چرا 

در سال های گذشته خبری از قبض های نجومی در صنعت برق نبود و 
این موضوع که گفته می شود آیا صنعت برق از این طریق به دنبال رفع 
کمبودهای خود است، درست است یا خیر؟ گفت: چنین موضوعی صحت 
ندارد، این افزایش تعرفه تنها برای 850 هزار مشترک رقم خورده و رقم 
و اعداد برای سایر مشترکان خیلی سنگین نیست.رجبی مشهدی ادامه 
داد: تنها تفاوتی که نسبت به سال پیش اتفاق افتاده این است که برای 
2.6 درصد مشــترکان میزان مازاد مصرف بر اســاس متوسط خرید برق 
از نیروگاه های تجدید پذیر محاســبه می شــود و علت تفاوت قبض های 

امسال با سال گذشته نیز تنها همین موضوع است.

اختالل در تامین انرژی باعث ریزش شاخص های بورسی در اروپا و آسیا شد

ترس بورس های جهان از وضعیت بنزین و گاز

كوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پاسخ داد:

گاز   آیا زمستان را بدون مشکل 
گذاریم؟ پشت سر می 

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: 
مطمئن هستم با تحویل و انتقال امن و پایدار 
گاز، زمســتان بســیار خوب و بدون مشکلی 
را پشت ســر خواهیم گذاشت.مجید چگنی 
در نشســتی با مدیر هماهنگــی و نظارت بر 
تولید شــرکت ملی گاز ایران  و مدیران عامل 
پاالیشــگاه های گاز کشور، با بیان این مطلب 
گفت: کاری که شــما در صف مقدم تولید و 
فــرآورش گاز انجــام می دهید، کمتر از دفاع 
مقدس نیست؛  زحماتی که برای تأمین انرژی 
کشور انجام می شود و با وجود همه سختی ها، 
مشــکالت و محدودیت ها، همچنان استوار و 
پایدار در صحنه اقتصادی کشور، نقش آفرینی 
می کنند، کمتر از تالش  بسیجیان در سال های 
دفاع مقدس نیســت و در واقع، تنها شکل آن 
تغییر کرده است.وی با بیان اینکه تالش شما 
در زمینه تأمین پایدار گاز به دلیل حساسیت 
ورود به فصل  ســرد سال، قابل تحسین است، 
ادامه داد: دشمن هم در آن سال ها و هم اکنون، 
پا روی گلوگاه های اقتصادی کشور گذاشته و 
ابتدا نیز صنعت نفت را هدف قرار داده است. 

با این حال نه در ســال های دفاع مقدس و نه 
اکنون، تالشــگران صنعت نفت اجازه ندادند 
منابع انرژی کشــور دچار مشــکل شود و این 
در کارنامه پرافتخار کشور ثبت و ضبط است.
معــاون وزیــر نفت در امــور گاز تصریح کرد: 
بــر این باورم شــما که در صــف مقدم تولید، 
مشــغول انجام وظیفه هستید، بیش از همه، 
دغدغه منــد چالش های احتمالی پیش رو در 
این زمینه هســتید و با همه توان خود، تالش 
می کنیــد تــا بهترین ها را برای این مردم رقم 
بزنید.چگنــی در پایان بار دیگر با قدردانی از 
تالش کارکنان پاالیشــگاه های گاز کشــور، 
اظهار کرد: مطمئن هســتم با عزم راسخ شما 
بــرای خدمت به مردم با تحویل و انتقال امن 
و پایدار گاز، زمســتان بســیار خوب و بدون 
مشکلی را پشت سر خواهیم گذاشت.براساس 
این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
از نخستین روز کاری خود، طی نشست هایی 
با واحدهای مختلف ســتادی و شــرکت های 
مســتقل زیرمجموعه، به تبیین سیاست ها و 
خط  مشی های جدید سازمان پرداخته است.  

بانک آمریکا: 

 نفت ۱00 دالری 
در راه است

بانک امریکا اعالم کرد افزایش قیمتهای گاز 
طبیعی، زمستان سرد و بازگشایی سفرهای 
هوایــی بین المللــی می تواند قیمت نفت را 
به ۱00 دالر در هر بشــکه برســاند و بحران 
اقتصــادی بعدی را رقــم بزند. این بانک ماه 
گذشته اعالم کرده بود اگر زمستان سردتر از 
حد معمول باشد که مهمترین عامل تاثیرگذار 
بــر بازارهای انرژی در ماههای آینده خواهد 
بود، قیمت هر بشکه  نفت در شش ماه آینده 
می تواند به ۱00 دالر صعود کند. اکنون بانک 
امریکا می گویند پتانســیل نفت برای صعود 
به ۱00 دالر ممکن اســت ســبب ســاز یک 
بحران جهانی به دلیل فشار تورمی باال شود.
بانک امریکا در یادداشــتی که در بلومبرگ 
منتشــر شد، اعالم کرد روی آوردن از گاز به 
نفت به دلیل افزایش کم ســابقه قیمت گاز 
طبیعی می تواند باعث تقاضای بیشتری برای 
نفت به خصوص دیزل شود. سپس زمستان 
ســردتر، تقاضا برای انرژی و قیمتها را بسیار 
باالتر خواهد بود. همزمان بازگشایی مرزهای 
آمریکا برای سفر بین المللی هم تقاضا برای 

ســوخت جت را تقویت می کند.تحلیلگران 
بانک امریکا در این یادداشــت نوشــتند: اگر 
همه این عوامل یکجا جمع شوند، قیمتهای 
نفت می تواند جهش پیدا کرده و به دور دوم 
فشــارهای تورمی در سراســر جهان منتهی 
شــود. به عبارت دیگر ممکن است تنها یک 
طوفان از تندباد کالن بعدی فاصله داشــته 
باشــیم.در پی صعود نفت به 80 دالر در هر 
بشــکه در سه شــنبه هفته گذشته، نگرانیها 
نسبت به تورم پایدار در سراسر جهان تشدید 
شده اســت. قیمتهای باالی کاالهای انرژی 
شــامل نفــت، تورم را کــه در حال حاضر از 
نرخ هدف گذاری شــده توسط بانک مرکزی 
آمریکا فراتر رفته است، باالتر خواهد برد. در 
حــال حاضر فشــارهای تورمی موقتی دیده 
می شــوند اما قیمتهای بــاالی پایدار نفت 
فشار بیشتری روی قیمتها وارد خواهد کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بانک امریکا با 
توجه به عدم سرمایه گذاری کافی در تولید 
جدید نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت 

هم به نفت خوش بین است. 

خبر ویژه
درخواست اوکراین برای 

گازپروم روسیه تحریم 
تحت مفاد قرارداد تامین گاز بلندمدت 
با بوداپست که روز جمعه آغاز شد، 
گازپــروم دیگر از طریق اوکراین به 
مجارستان گاز ارسال نمی کند بلکه 
گاز را از طریق صربســتان و اتریش 
خواهد فرســتاد. این امر اوکراین را 
از درآمدهــای ترانزیت گاز محروم 
کرده و به معنای آن اســت که دیگر 
نمــی تواند گاز از مجارســتان وارد 
کند. این کشــور از ســال 20۱5 از 
مجارســتان گاز وارد می کرد تا به 
این شــکل مســتقیما از روسیه گاز 
خریداری نکند.از زمان الحاق شــبه 
جزیره کریمه به روســیه و حمایت 
از جدایی طلبان در شــرق اوکراین، 
روابط کی یف با مسکو بحرانی شده 
اســت.یوری ویترنکو، مدیر شرکت 
نفتــوگاز اوکرایــن از واشــنگتن و 
برلین خواســت به تعهدشان برای 
برخــورد ســخت با مســکو که در 
توافــق مربوط به خــط لوله گازی 
نورد اســتریم 2 اعالم کرده بودند، 
عمــل کنند. وی گفت: کرملین این 
اقــدام را از روی عمد انجام می دهد 
و این اقدام اســتفاده واضح از گاز به 
عنوان یک ســالح اســت. در بیانیه 
مشــترک آمریکا و آلمان گفته شده 
بود اگر کرملین از گاز به عنوان یک 
سالح استفاده کند، پاسخ مناسبی 
وجود خواهد داشت. ما منتظر وضع 
تحریمها علیه اپراتور نورد اســتریم 
2 کــه زیرمجموعــه ۱00 درصدی 
گازپروم اســت، هســتیم.این مقام 
اوکراینی به توافقی اشــاره داشــت 
که برلین و واشــنگتن در خصوص 
خط لوله گازی نورد اســتریم 2 در 
ژوییه منعقد کردند.این اختالف در 
شرایط حساسی برای روسیه پیش 
آمده که می خواهد آلمان خط لوله 
گازی نورد استریم 2 را که ساختش 
تکمیل شده است، تایید کند. روسیه 
با اتهاماتی از سوی منتقدان کرملین 
مبنی بر این که با عدم عرضه کافی 
گاز به اروپا در شرایط کمبود انرژی 
و افزایــش قیمتها تالش می کند به 
رونــد تایید این خط لوله ســرعت 

ببخشد، روبروست. 

ارتش انگلیس در حمل 
سوخت کمک می کند

انگلیــس از دوشــنبه هفته جاری 
برای کمک به رســاندن سوخت به 
پمــپ بنزینها و رفع کمبود راننده 
وسایل نقلیه سنگین، از حدود 200 
پرســنل تانکر نظامی که ۱00 نفر 
آنها راننده هستند، استفاده خواهد 
کرد.بســیاری از پمــپ بنزینهای 
انگلیس پس از ســپری کردن یک 
هفتــه پر هرج و مــرج که با خرید 
وحشــت زده، دعوا در پمپ بنزینها 
و احتکار ســوخت در بطریهای آب 
به اوج رســید، روز جمعه همچنان 

بدون سوخت بودند. 
گفته می شود کمبود شدید راننده 
کامیون سنگین علت مختل شدن 
زنجیــره تامیــن به مــرز بحرانی 
شده اســت.وزیران دولت بوریس 
جانســون، نخست وزیر انگلیس در 
روزهای گذشــته اصرار داشته اند 
کــه این بحــران مهار یا حتی تمام 
شده است اما فروشندگان سوخت 
می گویند بیش از 200 پمپ بنزین 
بدون ســوخت بوده و گزارشگران 
رویتــرز در سراســر لندن و جنوب 
انگلیــس گزارش کــرده اند دهها 
پمپ بنزین همچنان تعطیل مانده 
اند.دولــت انگلیس اعالم کرده که 
پرسنل نظامی در حال حاضر تحت 
تعلیم در سراسر این کشور هستند. 
بن واالس، وزیر دفاع انگلیس گفت: 
اگرچه اوضاع تثبیت شــده است، 
نیروهــای نظامی ما برای پر کردن 
جاهــای خالی مهم حضور دارند و 
با حمایت از صنعت برای رســاندن 
ســوخت به جایگاههــای فروش، 
بــه حفــظ رفت و آمد در کشــور 
کمــک می کنند.دولــت انگلیس 
یکشنبه گذشــته اعالم کرد قصد 
دارد روادیــد موقتی برای پنج هزار 
راننده کامیــون خارجی و 5500 
کارگــر مرغداری بــه منظور رفع 

کمبود نیرو صادر کند. 

در سفر به خوزستان ؛

وزیر نیرو از طرح میان مدت 
کرد غدیر بازدید 

 وزیر نیرو از ایســتگاه پمپاژ شهید چمران 
و خط انتقال تا تصفیه خانه شماره 2 اهواز 
بازدید کرد.علی اکبر محرابیان در سفر خود 
به خوزستان از ایستگاه پمپاژ شهید چمران 
و خط انتقال تا تصفیه خانه شماره 2 اهواز 
بازدید کرد. این پروژه که به طرح میان مدت 
غدیر معروف است در دو فاز پیش بینی شده 
اســت.فاز اول شامل تکمیل ایستگاه پمپاژ 
شــهید چمران به ظرفیت 2.5 متر مکعب 
بــر ثانیه و احداث خط انتقال فلزی به قطر 
2000 میلیمتــر به طــول ۱0 کیلومتر از 
ایستگاه مذکور تا تصفیه خانه شماره 2 اهواز 
است.عملیات اجرایی فاز اول طی ماه های 
گذشــته اجرایی شــده است و پیش بینی 
می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری 
برســد.فاز دوم این جبهه عملیاتی، شامل 
توســعه ایســتگاه پمپاژ مذکور به میزان 
2.5 متــر مکعب بر ثانیه، شــامل خرید و 
نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال این 
ایســتگاه است که پیش بینی می شود طی 
هشت ماه آتی انجام و به بهره برداری برسد. 
در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی این فاز 

حدود 4۳.4 درصد است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه 
شیمیایی خبر داد؛

گام نخست برای انتشار 
صورت های مالی پاالیشی ها

نخســتین گام برای ابالغ نرخ نفت خام و 
بهای فرآورده های نفتی به عنوان مواد اولیه 
صنایع پاالیشی با اطالعیه اخیر وزارت نفت 
برداشــته شد.ولی اهلل جعفری رئیس اداره 
نظارت بر ناشــران گروه شیمیایی و غذایی 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، با اشــاره به 
افشای اطالعات با اهمیت شرکت پاالیش 
نفــت تهــران اظهار کرد: این نامه حاکی از 
ابالغ دســتورالعمل قیمت گذاری خوراک 
و فرآورده های شــرکت های پاالیشــی از 
ســوی وزیر نفت اســت. در حقیقت، این 
دســتورالعمل، نخســتین گام به منظور 
اعــالم نرخ نفــت خام و فرآورده های نفتی 
به شرکت های پاالیش نفت است. جعفری 
بیان کرد: دســتورالعمل مورد اشــاره در 
نامه یاد شــده، افشا نشده است. بنابراین، 
پیگیری هــای مقتضــی در حــال انجام 
اســت تا در صورت امکان، دســتورالعمل 
و  دریافتــی  خــوراک  قیمت گــذاری 
فرآورده های نفتی نیز از سوی شرکت های 
پاالیشی افشا شود.به گفته او، پس از ابالغ 
این دســتورالعمل و اعــالم نرخ نفت خام 
و فرآورده های نفتی از ســوی شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
به شرکت های پاالیشی، می توانیم منتظر 
ارائه صورت های مالی و آثار آن بر ســود و 

زیان شرکت های پاالیشی باشیم.

با توجه به سازوکار بازار در بورس؛

آیین نامه تعیین قیمت خرید 
برق ابالغ شد

هیئــت وزیران در جلســه مــورخ 4 مهر 
۱400 و در اجــرای حکــم بند )ب( ماده 
)44( قانون برنامه ششم توسعه، به منظور 
افزایش بازدهی نیروگاه ها و تعیین قیمت 
برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، 
آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور 
را به تصویب رســاند.بر اساس آیین نامه 
فوق، وزارت نیرو موظف اســت به منظور 
افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه 
هــای حرارتی، صــدور موافقت اصولی یا 
انعقــاد قــرارداد خرید بــرق برای طرح 
هــای احداث نیروگاه های جدید مقیاس 
بزرگ سیکل ترکیبی با بازدهی نامی بین 
55 تــا 60 درصــد و یا مقیاس کوچک با 
مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل 
70 درصد )بــازده الکتریکی حداقل 42 
درصدی( را در اولویت قرار دهد.همچنین 
به منظور ایجاد انگیزه الزم برای توســعه 
ســرمایه گذاری در احداث نیروگاه های 
بازدهی باال، برنامه افزایش نرخ ســوخت 
نیروگاهی حداکثر یک دوره پنج ساله به 
تصویب شــورای اقتصاد خواهد رسید، به 
گونه ای که نرخ سوخت نیروگاهی معادل 
متوسط بهای گاز با تعرفه صنعتی گردد.
منابع مالی حاصل از افزایش نرخ سوخت 
نیروگاهی از طریق افزایش متناسب تعرفه 
برق مشــترکان بابت پوشــش تعهدات 
مربــوط به ســرمایه گذاری بــا اولویت 
تکمیــل بخش بخــار نیروگاه های گازی 
دولتی و خصوصی و نیز اجرای طرح های 
بهینه ســازی در صنعــت برق اختصاص 
می یابد.مطابق این آیین نامه، فروش برق 
واحدهای تولید پراکنده حرارتی مقیاس 
کوچــک و نیروگاه هــای تجدیدپذیر در 

بورس انرژی بالمانع است. 

عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی گفت: بی شک تخصیص اعتبار 
بــه فعالیت های مســئولیت   اجتماعــی به ویژه در مناطق نفت خیز، به اســتمرار 
استانداردســازی اقدام های وزارت نفت در این زمینه و حرکت در مســیر توســعه 
پایدار جوامع پیرامونی صنعت نفت کمک می کند.علیرضا ورناصری قندعلی با اشاره 
به تخصیص اعتبار به حوزه مسئولیت های اجتماعی توسط وزارت نفت در مناطق 
نفت خیز اظهار کرد: تخصیص اعتبار به زمینه های مسئولیت  اجتماعی، سبب استمرار 
استانداردسازی اقدام های جاری وزارت نفت و حرکت در مسیر توسعه پایدار جوامع 
پیرامونی صنعت نفت می شــود.وی افزود: توجه به بخش مسئولیت های اجتماعی 
ســبب کاهش بحران های اجتماعی در مناطق نفتی، توســعه جاده های روستایی و 

بهسازی روستاها، ساخت و نوسازی مدارس، آبرسانی روستایی و اشتغال زایی برای 
نیروهای توانمند بومی می شــود.نماینده مسجدسلیمان، اللی، هفتگل و اندیکا در 
مجلس تصریح کرد: توسعه مراکز ورزشی، بهداشتی، درمانی، کمک به کمیته امداد 
و بهزیستی، توسعه مواصالت، توسعه و تقویت زیرساخت ها و امکانات به منظور بهبود 
کیفیت زندگی مردم بومی و شهروندان شاغل در نفت، اقدام های عمرانی گسترده در 
مناطق نفتی، سیاست های حمایتی برای نگه داشتن نیروهای متخصص و ارتقای 
وضع کارکنان نفت، بخشی از دستاوردهای اجرای قانون در زمینه مسئولیت  اجتماعی 
از سوی وزارت نفت خواهد بود. وی بیان کرد: توسعه پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه های 

کوچک، کاری ضروری است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی  اظهار کرد : 

حرکت در مسیر توسعه پایدار جوامع پیرامونی صنعت نفت

افزایش سرسام آور قیمت نفت و گاز عالوه بر اینکه روی 
نرخ تورم کشــورهای غربی تاثیر بزرگی گذاشته است، 
حاال به دلیل اختالل در فعالیت های تجاری و اقتصادی 
به یک نگرانی بزرگ در بین معامله گران بورسی تبدیل 
شده است. اوضاع در انگلیس از همه نقاط دیگر پیچیده 
تر شــده اما بنزین نه تنها در این کشــور که در آمریکا و 
بســیاری از کشــورهای اروپایی دیگر از جمله فرانسه و 
آلمان، به پیشــران باال رفتن نرخ تورم منجر شــده و این 
وضعیت احتماال ادامه خواهد داشت.  تا پایان ماه آگوست 
نرخ بیکاری در منطقه یورو با 0.۱ درصد کاهش نسبت 
به مدت مشابه ماه قبل به 7.5 درصد رسید. بیکاری در 
ســطح اتحادیه اروپا با 0.۱ درصد کاهش نســبت به ماه 
قبل به 6.8 درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ 
بیکاری ثبت شــده اروپا در هفت ماه اخیر بوده اســت. 
تخمین زده می شود تا پایان این ماه ۱4 میلیون و 46۹ 
هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از 
این تعداد، ۱2 میلیون و ۱62 هزار نفر ساکن کشورهای 
عضو منطقه یورو بوده اند.   پیشرفت ها در مقابله با کرونا 
و واکسیناســیون جمعیت هدف در بیشتر کشورها به 
طور رضایت بخشــی باال بوده است. مدیرعامل شرکت 
مدرنا- سازنده واکسن کرونا- پیش بینی کرده است از 
سال آینده زندگی به سطح عادی برگردد. اینکه اقتصاد 
جهانــی چه زمانی به طور کامل از رکود کرونایی خارج 
شود، هنوز مشخص نیست اما معامله گران چشم انداز 
بسیار روشن تری را در مقایسه با ابتدای سال برای اقتصاد 

جهانی متصور هستند و انتظار دارند صورت سود و زیان 
شــرکت های بزرگ جهش های بزرگی در فصل های 
پیش رو داشته باشد.  با وجود هشدار وزیر خزانه داری 
آمریکا به تبعات سنگین مخالفت با الیحه جدید بدهی 
ها، اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا اعالم کرده 
اند الیحه افزایش ســقف بدهی های مجاز دولت را رد 
خواهند کرد. در صورت عملی شــدن این اتفاق، دولت 
بایدن به تعطیلی کشیده خواهد شد.  جمهوی خواهان 
همچنین با رد درخواست دموکرات ها برای موافقت با 
تصویب بسته حمایتی ۳.5 تریلیون دالری، آن را دارای 

پیامدهای تورمی خطرناکی دانسته اند.   موسسه رتبه 
بنــدی اس انــد پی گلوبال در گزارش جدید خود با ابراز 
رضایت از افزایش سرعت احیای اقتصادی اروپا، برآورد 
خود از متوسط رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را 5.۱ 
درصد در ســال جاری اعالم کرد که این رقم نســبت به 
تخمین صورت گرفته در گزارش قبلی 0.7 درصد بیشتر 
شده است. این موسسه همچنین با اعالم خبر بازگشت 
ســطح تولید ناخالص داخلی اروپا به قبل از آغاز همه 
گیری، متوسط رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در ســال بعد را 4.5 درصد پیش بینی کرده اســت.   

نگرانی ها از تشدید تنش ها در روابط انگلیس با اتحادیه 
اروپا پس از برگزیت به دنبال اختالف شــدید فرانســه و 
انگلیس بر ســر لغو قراردادهای زیردریایی با استرالیا و 
حمایت آلمان از فرانسه، یک بار دیگر روی بازارهای مالی 
انگلیس تاثیر منفی گذاشته است. پاول اسکالی- وزیر 
کســب و کارهای کوچک انگلیس - بااطمینان خاطر 
دادن به مردم گفته است که جریان واردات اختاللی پیدا 
نخواهد کرد و مردم نیاز نیست که نگران پیدایش یک 
قحطی دیگر نظیر آنچه اواخر دهه ۱۹70 در انگلیس رخ 
داد، باشند.  سخنان رئیس بانک مرکزی آمریکا نشان می 
دهد که این نهاد در حال آماده کردن شرایط برای پایان 
دادن به سیاست های حمایتی خود است. پاول در تازه 
ترین ســخنرانی خود با بیان اینکه به تدریج از شــدت و 
حجم برنامه خرید ۱20 میلیارد دالر اوراق قرضه در هفته 
توسط این نهاد کاسته خواهد شد، از پایان سیاست های 
حمایتی فعلی در اواســط سال آینده میالدی خبر داد. 
پاول در عین حال این نکته را افزود که زمان قطعی این 
کار هنوز مشخص نشده است.سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی در گزارش جدیدی اعالم کرد که برآورد خود از 
متوسط رشد اقتصادی جهان در سال 202۱ را نسبت 
به گزارش قبلی 0.۱ درصد کاهش داده است. این نهاد 
اکنون انتظار دارد که اقتصاد جهانی سال جاری را با رشد 
5.7 درصدی پشت سر بگذارد. به گفته سازمان توسعه 
و همکاری اقتصادی، ویروس کرونا کماکان یک ریسک 
قابل توجه بر سر راه اقتصاد جهانی محسوب می شود .
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در راستای کاهش تردد هموطنان در سطح شهر؛

 امکان ارائه خدمات خودرویی 
از طریق نرم افزار فام موسسه 

ملل فراهم شد
در راستای کاهش تردد هموطنان در سطح شهر 
امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار 
فام موسســه اعتباری ملل فراهم شد.موسســه 
اعتباری ملل به منظور دسترسی صاحبان خودرو 
به نیازهای خودرویی نسبت به استعالم هایی از 
قبیل امکان استعالم با اسکن بارکد، امکان ذخیره 
پالکها ، امکان مدیریت پالک های ثبت شــده) 
ویرایش حذف و استعالم( از طریق نرم افزار فام 
موسسه اعتباری ملل فراهم نموده است. با نصب 
نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل عملیات بانکی 

و دیگر خدمات مورد نیاز خود را انجام دهید.

با برگزاری مراسم قرعه کشی بانک پارسیان؛

 برندگان قرعه کشی
» تولد۲0 سالگی« بانک پارسیان 

مشخص شدند

مراســم قرعه کشــی بانک و باشگاه مشتریان 
بانک پارســیان ویژه بیستمین سالگرد تاسیس 
بانک، روز چهارشنبه 7 مهرماه ۱400 به صورت 
پخش زنده از طریق شبکه های اجتماعی بانک 
برگزار و یک برنده خوش شــانس 200 میلیون 
ریالــی و20 برنــده جایزه 20میلیون ریالی این 
قرعه کشــی مشخص شــدند.قرعه کشی این 
جوایز به پاس20 ســال همراهی مشــتریان و 
با حضــور نمایندگانی از ادارات روابط عمومی؛ 
توسعه فروش؛ بازرسی و نظارت و سایر مدیریت 
های مرتبط ستادی بانک پارسیان برگزار شد و 
برنــدگان 20 جایزه 20 میلیون ریالی از دنبال 
کنندگان صفحات رسمی شبکه های اجتماعی 
بانک و باشگاه مشتریان به قید قرعه تعیین شدند. 
همچنیــن به قیــد قرعه برنده جایزه ویژه 200 
میلیون ریالی از میان کســانی که در بازه زمانی 
25 لغایت ۳۱ شــهریور ماه حداقل یک ورود به 
ســایت باشگاه مشتریان داشتند، مشخص شد.بر 
این اســاس، اســامی برندگان پس از انجام مراحل 
اداری الزم از طریق وب ســایت اینترنتی بانک و 
 باشــگاه مشــتریان و صفحه اینستاگرام به نشانی
parsianbank.ira @ به اطالع عموم خواهد رسید.

 نماینده مردم اقلید فارس 
 در مجلس از عملکرد 

کرد کشاورزی قدردانی  بانک 

مســلم صالحی،نماینده مردم شهرســتان اقلید 
فارس در مجلس شورای اسالمی، از عملکرد بانک 
کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی قدردانی 
کرد.روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی 
در ادامه نشســت های مشــترک بــا نمایندگان 
مردم درمجلس شــورای اسالمی، با نماینده مردم 
شهرستان اقلید در مجلس شورای اسالمی دیدار 
و گفت وگو کرد.مســلم صالحی، بانک کشاورزی 
را پشــتیبان تولید در بخش تخصصی کشاورزی 
و صنایع وابســته خواند و تصریح کرد: ” منشــاء 
بســیاری از واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته 
حمایت و تســهیالت بانک کشــاورزی است.وی 
افزود: در کنار حمایت های دولت و مجلس از بانک 
کشاورزی،نقش متقاضیان تسهیالت، در سرمایه 
گذاری هوشــمندانه و دقــت در مدیریت، تولید، 
بازاریابــی و فــروش محصوالت به منظور اجتناب 

از ورشکستگی و بدهکاری بسیار با اهمیت است.

با هدف کاهش مراجعه حضوری به شعب 
بانک پاسارگاد صورت گرفت؛

کارت های نقدی  تمدید اعتبار 
بانک پاسارگاد

در راســتای رفــاه حــال مشــتریان و کاهش 
مراجعه حضوری به شــعبه ها، کارت های نقدی 
بانک پاســارگاد که تاریخ انقضای آن ها از ابتدا تا 
انتهای مهرماه سال۱400 است، به مدت یک سال 
تمدید شــد.از این پس مشتریان هنگام استفاده 
از درگاه های پرداخت، باید در بخش ســاِل تاریخ 
انقضــای کارت، به جای عدد 00، عدد 0۱ را وارد 
کنند. همچنین مشــتریانی که از ســامانه های 
بانکداری مجازی یا همراه بانک استفاده می کنند، 
باید نســبت به ویرایش اطالعات کارت های خود 
بر این اســاس اقدام فرمایند.الزم به ذکر اســت 
هم میهنــان عزیــز می توانند اکثر امــور بانکی 
خــود را با بهره منــدی از انواع خدمات بانکداری 
الکترونیک بانک پاسارگاد انجام داده و از مراجعه 
غیرضروری به شــعبه ها خــودداری کنند.مرکز 
مشــاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره  
تماس828۹0 و ســامانه ی CRM در سایت این 
بانک به آدرس https://www.bpi.ir/crm آماده ی 

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

5صمت

بانک و بیمه

آتش نشانی شغلی است آمیخته با روح خدمت به جامعه که تار و پود 
آن با مسئولیت اجتماعی رج به رج گره خورده است.جوهره شغل 
مقدس آتش نشــانی حفاظت از ســالمت افراد جامعه، جلوگیری 
از آســیب بــه امــوال آن ها و حفاظت از محیط زیســت و محیط 
زندگی افراد است. با توجه به ماهیت حساس شغل آتش نشانان، 
مهارت آموزی و کســب دانش فنی در این رشــته مستلزم سال ها 
آموزش ، تجربه اندوزی و برخورداری از روحیه ای مردمی، جهادی 

و ایثارگرانه است. 
آتش نشانان برای دستیابی به این توانمندی ها دوره های طوالنی 
و ســختی را چــه در زمینه هایــی مثل مقابله بــا حریق و چه در 
حوزه های تخصصی امداد و نجات طی می کنند تا به مقام شــامخ 
آتش نشــان نائل شــوند تا در لباس جان فشانانی پاکباز جامعه را 
از گزند ســوانح و حوادث بری نگه داشــته و جان و مال شهروندان 
را از آســیب ناشــی از حوادث و اتفاقات مختلف در امان بدارند؛ 
در خدمت آحاد مردم باشــند.این انسان های سخت کوش افرادی 
هســتند که با فدا کردن جان و آســایش خود، امنیت و آرامش را 
برای زندگی هم نوعانشــان به ارمغان می آورند. این انســان های 
فداکار آتش نشــانانی هســتند که بارها حماســه آفرینی کرده و 
از خود گذشتگی های بسیار تاریخی از خود به جای گذاشته اند. از 
جمله فداکاری های فراموش ناشدنی این قهرمانان بی ادعا می توان 
به حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پالسکو در ۳0 دی ماه 
ســال ۱۳۹5 و جان فشــانی قهرمانانه آتش نشــانان بی باک برای 
اطفای حریق غول آهنی پایتخت اشــاره داشــت؛ حادثه ای که 

در آن پس از نجات تعداد قابل توجهی از شــهروندان و کســبه، 
درنهایت ۱6 تن از این قهرمانان بی ادعا و فداکار آســمانی شــدند.

بانک پاسارگاد به عنوان نهادی که همواره در عرصه مسئولیت های 
اجتماعی حضور مستمر و پررنگی داشته است و این مهم را به عنوان 
اعتقادی نهادینه در دستور کار خود دارد، هفتم مهر ماه مصادف با 
روز آتش نشان و ایمنی را گرامی می دارد و جان فشانی آتش نشانان 

فداکار کشورمان را ارج می نهد. 
ایــن بانک همچنین از ســال ۱۳۹6 در کنــار خانواده و فرزندان 
شــهدای آتش نشــان حادثه پالســکو بوده است و در سال جاری 
نیز برای پنجمین ســال متوالی از فرزندان دانشــجو و دانش آموز 
این شــهدای بزرگوار حمایت کرده و این امر را تا هر مقطعی که 

این عزیزان در کشــور مشــغول به تحصیل باشــند ادامه خواهد 
داد.گفتنی اســت بانک پاسارگاد در جهت ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی و همچنین گســترش این فرهنگ در صنعت بانکداری 
و ســایر صنایع کشور اقدامات گسترده ای را در حوزه هایی مانند: 
حمایــت از نخبــگان و تقدیر از نفــرات برتر کنکور، حمایت های 
علمــی و همــکاری با انجمن های علمی، حمایت های ورزشــی، 
حمایت های فرهنگی و برگزاری چهار دوره جشنواره فیلم کوتاه 
پاســارگاد، کمک رســانی مستمر به مردم سیل زده و آسیب دیده 
در استان هایی چون: خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و 
لرستان، حمایت از انجمن های بیماری های خاص از جمله انجمن 
اتیســم در ابعاد مختلف، حمایت از کادر درمان و اهدای ماســک 
و لبــاس مخصوص، ایجاد امکان ویزیت مجازی برای تشــخیص 
بیماری کرونا، اهدای کیت های تشــخیص بیماری کرونا، ساخت 
26 مدرســه در اســتان های آسیب دیده از سیل و زلزله و مناطق 
کمتر برخوردار کشــور )۱۳ مدرســه در استان لرستان، 4 مدرسه 
در استان خوزستان، ۳ مدرسه در استان گلستان و 6 مدرسه در 
مناطق کمتر برخوردار کشور(، ساخت ۱7 کتابخانه در استان های 
مختلف کشــور )اردبیل، همدان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
فارس(، اقدام به ســاخت بیمارستان های مجهز و مراکز بهداشت 
در جهت افزایش خدمات سالمت در کشور و… را به انجام رسانده 
است که البته این موارد تنها بخشی از اقدامات بانک پاسارگاد در 
راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود در سال های اخیر 

بوده است.

سرپرســت معاونت فنی شــرکت بیمه تجارت نو، جذب پرتفوی 
2500 میلیارد تومانی تا پایان سال ۱400را از برنامه های شرکت 
بیمه تجارت نو خواند و افزود: در شش ماهه نخست سال ۱400 
بالغ بر یک هزار میلیارد تومان از بودجه تعیین شــده ســالجاری 

با ترکیب پرتفویی مناسب و متوازن محقق شده است.
عباس آقابراری گفت: شــرکت بیمه تجارت نو برای دستیابی به 
پرتفوی 2500 میلیارد تومانی تا پایان سال درنظر دارد با تغییر 
ترکیب و تقویت شــبکه فروش، به ســمت پرتفوهای با ریســک 
کمتــر حرکــت کند و به همین منظور تقویت خرده فروشــی را 
بعنوان یکی از اهداف خود در برنامه شش ماهه دوم سال ۱400 

قرار داده است.
وی، ادامه داد: استارت آپ های بیمه ای مخصوص بیمه تجارت نو 
برای نمایندگان و شبکه فروش به منظور تقویت خرده فروشی 
طراحی و توسعه داده شده که از آن جمله نرم افزار “بنوشاپ” با 

قابلیت جذب بازاریاب سبب افزایش خرده فروشی و بهبود سبد 
پرتفویی نمایندگان خواهد شــد.آقابراری، بااشاره به ماندگاری 
بیشــتر پرتفوهای خرد در شــرکت های بیمه، گفت:پیش بینی 
می شــود با اســتفاده از نرم افزار بنوشــاپ در رشته هایی مانند 
آتش ســوزی، بدنه اتومبیل و رشــته هایی که از حالت سازمانی 

و مناقصه ای خارج هســتند، فروش قابل توجهی داشــته باشیم.
سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تجارت نو، اظهارداشت: ضمن 
آنکه استفاده از استارت آپ ها و روش های نوین بازاریابی در شش 
ماهه دوم برای بیمه تجارت نو از اهمیت قابل توجهی برخوردار 
است، طرح ها، جشنواره های فروش و طرح های آسان فروش هم 
در برنامه های کاری این شرکت قرار گرفته تا نمایندگان بتوانند 
با افزایش کمی و کیفی فروش، هزینه تمام شده فروش خود را 
کاهش دهند.آقابراری،درخصوص علت اقبال باالی بیمه گذاران 
به بیمه تجارت نو، گفت: مشتری مداری ، تسهیل در صدور بیمه 
نامه ها و ارزیابی خســارت، اطالع رســانی لحظه ای از وضعیت 
پرونده ها، ارتباط مستمر با بیمه گذاران و زیاندیدگان، ارزیابی 
و پرداخت خســارت برخط، حذف بروکراســی اداری با تمرکز بر 
کیفیت و ســرعت در پرداخت خســارت توانسته رضایت مندی 

بیمه گذاران را جلب نماید.

با توجه به اهمیت استفاده از روش های نوین بازاریابی در بیمه تجارت نو؛

کید شد بر لزوم تقویت خرده فروشی در 6 ماهه دوم سال تا

تبریک بانک پاسارگاد به مناسبت روزآتش نشانی و ایمنی

هنوز ممنوعیت صادرات فوالد 
لغو نشده است

رئیس انجمن ســنگ آهن ایــران گفت: فعال 
ســنگ اهــن هماتیــت زیر 56 درصــد تنها 
محصولی است که اجازه صادرات دارد و هنوز 
آقای وزیر تصمیم و بخشــنامه ای در این باره 

نداشته است.
مهــرداد اکبریان رئیس انجمن ســنگ آهن 
ایران  دربــاره محدودیت های جدید صادرات 
فوالد تصریح کرد: اگر چه در برخی رســانه ها 
خبــر لغو این محدودیت اعالم شــد، اما هنوز 
آقای وزیر تصمیم و بخشــنامه ای در این باره 
نداشته است. تا به امروز هر چه که هست و هر 
تصمیمی که گرفته شده به دولت قبل مربوط 
اســت و دولت جدید هنــوز تصمیمی در این 

حوزه نگرفته است.
او تصریح کرد: فعال سنگ آهن هماتیت زیر 56 
درصد تنها محصولی است که از بین محصوالت 
حــوزه فــوالد و آهن اجازه صــادرات دارد، اما 
صادرات این محصول تناژ بســیار پایینی دارد 
و اغلب کشور ها این محصول را به دلیل درصد 
کم و صرفه پایینی که دارد خریداری نمی  کنند.
اکبریان تصریح کرد: دولت و وزیر جدید هنوز 
به این موضوع ورود پیدا نکردند و ما هم انتظار 
اعمال نظر سریع در این حوزه را نداریم. انتظار 
بررسی جامع حوزه فوالد و مشورت با تشکل ها 
و بخــش خصوصی درباره حــوزه مهمی مثل 
فوالد تصمیم گیری کنند و ما منتظر بررســی 
جامــع و کامل در ایــن حوزه و تصمیم گیری 

منطقی برای بازار فوالد را داریم.
رئیــس انجمن ســنگ آهن ایــران ادامه داد: 
هــم عوارض و هــم محدودیت های صادراتی 
از جملــه ابزار هــای مورد اســتفاده دولت ها 
برای مدیریت بازار اســت. طبق قانون کشــور 
صــادرات هر محصولی آزاد اســت مگر آن که 
دولت تشخیص دهد برای حمایت از تولید و به 
مدت زمان محدودی صادرات آن محدود شود. 
ایــن محدودیت ها باید مدت زمان مشــخصی 
داشــته باشــد و اعمال محدودیت صادراتی با 
این شــرایط تضاد قانونــی دارد که باید به آن 

رسیدگی شود.

گفت و گو

قرارداد تجارت ترجیحی 
با ترکیه همتراز عهدنامه 

ترکمنچای است
رئیــس اتاق بازرگانی ایــران گفت: تعرفه 
تجــارت ترجیحی با ترکیه همانند عهدنامه 
ترکمنچای خسارت بار است و ای کاش این 

قرارداد بسته نمی شد.
 غالمحسین شافعی در نشست هم اندیشی 
روسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان 
بــا وزیــر صنعت افــزود: موافقت نامه های 
ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص تدوین 
شــود؛ ما در میان کشــور های اطراف از این 
نظر فقیرترین کشــور هستیم؛ به نحوی که 
یک پیمان ترجیحی با ترکیه بستیم که ای 
کاش بســته نمی شد بنابراین پیمان ها باید 

با نظر فعاالن آن بخش تدوین شود.
وی بــا بیــان اینکه سیاســت های تجاری 
نبایــد تحت تاثیر سیاســت های ارزی قرار 
گیرد، گفت: در راســتای تعهد ارزی، یکی 
از مقامات ارشــد دولت قبل به درخواســت 
صادرکنندگان نسبت به اصالح سیاست های 
غلــط ارزی معتقد بود که صادرکنندگان به 
فکر جیب خود هستند و دولت به فکر جیب 

80 میلیون جمعیت است.
 شافعی گفت: فاطمی امین خویشاوندی با 
بخش خصوصی دارد و چند سال عضو اتاق 
ایران و تهران بودند و این فرصتی برای هم 
اندیشــی اتاق ها با وزارت صنعت، معدن و 

تجارت است.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در چند سال 
گذشــته با سختی توانستند باز هم اقتصاد 
کشــور را اداره کنند اضافه کرد: ســرداران 
خــط اول جبهــه جنگ اقتصادی، در طول 
سال های گذشته حتی به خیانت هم متهم 
شــدند که من امیــدوارم وزیر صمت، این 
اعتماد از دســت رفته را به بخش خصوصی 

برگرداند.
شــافعی گفت: در شــرایط کنونی صادرات 
اولویت نخســت کشور اســت که پشتوانه 
آن، یک تولید قوی اســت؛ ضمن اینکه سه 
وزارتخانه صمت، اقتصاد و امور خارجه باید 
موظف باشند در مشورت با بخش خصوصی 
همه آیین نامه ها و دستور العمل هایی را که 
مانع جدی برای صادرات اســت در مدت 6 
ماه در جهت تسریع صادرات اصالح کنند.

برداشته شدن قید و بند های صادراتی تا پایان سال

 وزیر صنعت: مخالف واردات خودرو در شرایط فعلی هستم
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان این 
که تا پایان امســال قید و بند های پیش 
روی صادرات برداشته می شود در مورود 
واردات خودرو گفت: نظر شــخصی من و 
رسمی وزارت صمت عدم واردات خودرو 

در شرایط فعلی کشور است.
ســید رضا فاطمی امین در نشســت هم 
اندیشــی با روســای اتاق های بازرگانی و 
صادرکنندگان کشــور افزود: از سال ۹7 
محدودیت هایی بر روی صادرات کشــور 
اعمال شد که البته من با محدودیت های 
گذرا موافقــم، اما این دوران گذار خیلی 
طوالنی شد بنابراین این محدودیت ها تا 

پایان سال رفع خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه امروز ستاد اقتصادی 
دولت گفت: در این مصوبه ســعی شــده 
محدودیت های صادراتی و وارداتی کشور 
رفع شــود. فاطمی امین همچنین گفت: 
با احتساب امسال، 4 سال است که تورم 
باالی 25 درصدی در کشــور وجود دارد 
معنای آن این است که بسیاری از تولیدات 
کشــور تقاضای داخلی ندارند. وی افزود: 
در این شرایط باید تقاضای خارجی برای 
کاال هــای داخلی ایجاد شــود یعنی باید 
تولیــدات بیش از نیاز بازار داخلی، بتواند 
بازار هــای صادراتی کشــور را به حرکت 

درآورد.
کید وزیر صمت بر افزایش  تا

 40 درصدی صادرات غیرنفتی
وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
تــا پایان امســال بایــد بتوانیم صادرات 
غیرنفتــی کشــور را 40 درصد افزایش 
دهیم.ســید رضا فاطمی امین در نشست 
هم اندیشــی با روسای اتاق های بازرگانی 
و صادرکنندگان کشور با بیان اینکه باید 
واردات خود را متنوع و صادرات را متکثر 
کنیــم افزود: در زمینه صادرات کاال های 

صحیح، رتبه ۱00 را در دنیا داریم که باید 
به رتبه 40 برسیم.

وی اضافه کرد: صادرات غیرنفتی امسال 
خیلی مهم تر از سال های قبل است، زیرا 
صادرات نفت کاهش پیدا کرده اســت از 
این رو تنظیم تراز تجاری کشــور بیشتر 
از اینکه در حوزه نفت باشــد، در اختیار 
صادرکنندگان غیر نفتی اســت.فاطمی 
امیــن ادامه داد: در ســال های اخیر که 
تورم باال داشتیم، قدرت خرید مردم پایین 
آمده است که باید با لوکوموتیو صادرات، 
قطار اقتصــاد راه بیندازیم هدف گذاری 
کردیم در 6 ماه دوم امســال، افزایش 5 
میلیاردی دالر صادرات در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشته داشته باشیم.وی با 
بیــان اینکه فقط تراز مبلغی و دالری در 
صادرات اهمیــت ندارد گفت: اینکه چه 
چیزی صادرات می کنیم نیز مهم اســت. 
وقتی صادرات مواد پتروشیمی، مواد خام 
باشد، مهم نیست. در واقع صادرات ما مثل 

کســانی است که نیروی کم و منابع زیاد 
دارند. وزیر صمت گفت: بحث رتبه بندی 
مطرح اســت، نباید بــه قیمت صادرات 
توجــه کنیم بلکه باید ببینیم چه چیزی 
و به چه کشوری صادر می کنیم. از این رو 
سال آینده صادر کننده نمونه را براساس 
بهبود تراز مشاغل، آب و معادن مشخص 
می کنیم، یعنــی می خواهیم بدانیم که 
چه کاالیی را به چه کشوری صادر کرده 
اســت.فاطمی امین گفت: سال ۹7 وارد 
یک اضطــرار ارزی به دلیل تحریم های 
نفتــی شــدیم که فکــر می کردیم یک 
ســال طول می کشــد، اما این گونه نبود 
و این دوره گذار طوالنی شــد از این رو 
مــا و صادرکنندگان بایــد تالش کنیم 
تا رفع تعهدات ارزی تســهیل شود.وی 
اضافــه کرد: باید در بخش تنظیم گری، 
قواعدی بگذاریم تا هر دو کشــوری که 
تجارت می کند، ســود داشته باشد البته 
بند هایی در ســال ۹7 تصویب شده که 

من با آن ها مخالف هســتم.وزیر صمت 
بــا بیان اینکه هماهنگی بســیار خوبی 
در دولــت وجــود دارد ادامه داد: هر جا 
که ســفارت داریم، باید رایزن اقتصادی 
وجود داشــته باشد و این کاری است که 
انجام خواهیــم داد.فاطمی امین اضافه 
کرد: وقتی ما می گویم اولویت ما تنظیم 
گــری، نظارت و تســهیل گری اســت، 
بایــد برنامه های صادرات نیز بر اســاس 
صادرکنندگان نوشــته شود. وی گفت: 
بایــد حداکثر تا نیمه آبان ماه، برنامه یک 
ماهــه ای را به اتفاق صادرکنندگان آماده 
کنیــم، تا در آن، صادرکنندگان، الزامات 
و هــر بخــش از تولیدات مد نظر ما را که 

می توانند تامین کنند، به اطالع دهند.
فاطمی امیــن افزود: صادرکنندگان باید 
اهــداف و برنامــه خود را تا یک ماه آینده 
تحویــل دهند. این موضــوع اطمینان 
می دهد که برنامه ما برای خودمان نیست 
و صادرکنندگان هم باید به آن توجه کنند.

گر واردات خودرو قانونی شود مکلف  ا
به اجرا هستیم

وزیــر صنعت , معــدن و تجارت گفت: اگر 
طــرح واردات خــودرو در نهایت تبدیل به 
قانون شــود ما مکلف به اجرا خواهیم بود.  
ســیدرضا فاطمی امین در حاشیه نشست 
هم اندیشــی با رؤسای اتاق های بازرگانی 
و جمعــی از صادرکننــدگان در جمــع 
خبرنگاران در پاســخ به این پرســش که 
واکنــش وزارت صمت درباره طرح واردات 
خودرو چیســت؟ افــزود: بحث قانون یک 
بحث جداست و بحث منطق اقتصادی یک 
بحث دیگر اســت. مســلماً هر چه در قالب 
قانون تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود 
اما نظر شخصی من و رسمی وزارت صمت 
عدم واردات در شــرایط فعلی کشور است.

وزیر صمت اضافه کرد: اما نظر کارشناسی 
من به عنوان مقام مسئول در حوزه صنعت 
و البته نظر رسمی وزارت صمت این است که 
واردات و صادرات جریان حیات اقتصادی 
هر کشــوری است و همانطور که صادرات 
می کنیم بایــد واردات هم انجام دهیم اما 
این فرآیند باید هوشــمندانه باشــد. وی 
ادامه داد: بنابراین وقتی تراز تجاری کشور 
مناسب باشد من مخالفتی با واردات خودرو 
نخواهم کرد و معتقدم بخشی از بازار باید با 
خودروی خارجی تأمین شود تا در رقابت، 
قیمت و کیفیت شاهد بهبود باشیم. فاطمی 
امین گفت: در شرایط فعلی که منابع ارزی 
محدود اســت اگر این منابع صرف واردات 
خودرو شود منجر به افزایش نرخ ارز و گرانی 

برای همه مردم خواهد شد.
وی افزود: نظر شــخصی من و نظر رسمی 
وزارت صمت این است که نباید در دوران 
گذار تصمیمی بگیریم که یک بخشــی به 
نظر ما بهبود یابد و بســیاری از بخش های 

دیگر دچار زیان شوند.

گزارش
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ح شد؛ طی جلسه ای مطر
ایجاد اشتغال در شرق اصفهان از برنامه های دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان است

اصفهــان / گروه اســتان ها: طی یک جلســه 
مسعودگلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
و رئیس کمیســیون مسئولیت های اجتماعی و 
تشکل ها ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
برضرورت نهادسازی اقدامات حوزه مسئولیت 
اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد و از 
دیدار خود با مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابراربه 
منظورایجاد مقدمات افتتاح شعبه اصفهان این 
جامعــه نیکوکاری دراتــاق بازرگانی اصفهان 
خبــرداد.وی راه انــدازی صنــدوق حمایت از 
فعاالن اقتصادی، ایجاد صندوق سرمایه گذاری 

جســورانه و ایجاد اشتغال در مناطق محروم را 
از رئــوس برنامه های پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان در این دوره دانســت و ضمن تاکید بر 
اینکــه صندوق های مذکور راه اندازی شــده و 
درحال فعالیت هستند، خواستار تکمیل پروژه 
ایجاد اشتغال در مناطق محروم باهمکاری بسیج 
ونهادهای فعال در این زمینه شد.در ادامه طاهره 
چنگیز، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
از همراهــی و حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از 
زمان آغاز بحران کرونا با این دانشگاه تقدیرکرد 
و گفت: با پذیرش اینکه فعالیت اقتصادی سالم 

و شکوفا در بسترجامعه ای سالم تحقق می یابد 
دانشــگاه و پارلمان بخــش خصوصی به نوعی 
بایکدیگر همکار هســتند.وی با بیان اینکه پس 
از گذشت بیش از یکسال، وارد مرحله جدیدی 
از رویارویی با بیماری کووید۱۹ شده ایم، افزود: 
درصد واکسیناســیون افراد در جامعه به ویژه 
با برداشــتن محدودیت ســنی در حال افزایش 
اســت.چنگیز تاکید کرد در شــرایط حساس 
کنونــی کــه در حال تکمیل واکسیناســیون 
همگانــی علیه این بیماری هســتیم، کماکان 
نیازمند مشــارکت مادی و معنوی همه دست 

اندرکاران اســتان می باشــیم.وی تاکید کرد 
هرچــه درصد واکسیناســیون جمعیتی از 80 
درصــد باالتــر رود تعداد فوتی هــا به صورت 
قابــل مالحظــه ای کاهش خواهد یافت و قادر 
به اجــازه فعالیت مجــدد واحدهای خدماتی 
آســیب دیده از این بحران با رعایت پروتکل ها 
خواهیم بود.رئیس دانشــگاه علوم پزشکي در 
ادامه خواستارهمکاری نهادهای مختلف برای 
فرهنگســازی واکسیناسیون و همکاری برای 
تبدیل شــدن استان اصفهان تا پایان آبانماه به 

استانی صد درصد واکسینه شد.

کرد؛ کرمانشاه مطرح  مدیرعامل شرکت آبفای استان 

بهره مندی اهالی 6 روستای کرمانشاه از آب شرب سالم و پایدار
کرمانشــاه / گروه استان ها: مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
گفت: با بهره برداری از پروژه آبرسانی 
به 6 روستای شهرستان کرمانشاه 807 
روستایی از آب شرب سالم و بهداشتی 
بهره مند خواهند شد.علیرضا کاکاوند 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان کرمانشــاه در حاشیه مراسم 
آغــاز فــاز اجرایی پروژه آبرســانی به 
پنج روســتای دهســتان میاندربند 
شهرستان کرمانشــاه که به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار 
شد، ضمن تشــریح وضعیت آبرسانی 
روســتایی در سطح استان اظهار نمود: 
خیلی از روســتاها در ســطح کشــور 
و اســتان با مشــکل کم آبــی مواجه 
هســتند و خشکســالی که امسال با 
آن روبــرو شــدیم نیز مزیــد بر علت 
شــد تا به ناچار به خیلی از روســتاها 
با تانکر ســیار آبرسانی نماییم که این 
مسئله در شان مردم استان ما نیست.

کاکاوند با اشــاره به بازدید مشــترکی 
که ســال گذشــته با دکتر رشیدی از 
منطقه میاندربند داشــتند گفت: علی 
رغــم اینکه منطقه میاندربند از منابع 
آبی زیر زمینی خوبی برخوردار اســت 
اما خیلی از روســتاهای آن با مشــکل 

مواجه شده است که ما از سال گذشته 
پیگیر دریافت اعتبارات الزم جهت رفع 
مشــکالت موجود بودیم که به کمک 
نمایندگان محترم اســتان در مجلس 
شورای اســالمی در واپسین روزهای 
سال گذشته اعتبارات خوبی در بودجه 
برای حوزه آب روستایی در نظر گرفته 
شد و استان کرمانشاه هم یکی از معدود 
اســتانهایی بود که بیشترین افزایش 

اعتبار را در این حوزه داشت.وی افزود: 
650 میلیــارد تومان اعتبارات مصوب 
به همراه کمک های اســتانی، میزان 
اعتبــارات حوزه روســتایی را به 770 
میلیارد تومان رساند که تا کنون بخشی 
از ایــن اعتبارات تخصیص پیدا کرده و 
همین امر موجب شــروع یک حرکت 
جهادی در این حوزه شــد.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان از تشکیل 

یــک مرکز در وزارت نیرو به نام جهاد 
آبرســانی ســخن گفت و تصریح کرد: 
ایــن مرکز احتماال تا یک ماه آینده به 
صورت جهادی وارد عمل خواهد شد، 
ان شــااهلل با راه انــدازی این مرکز در 
اســتان فعالیت های جهادی ما جهت 
آبرسانی به مناطق روستایی و محروم 
دو چندان خواهد شــد. شــرکت آبفا 
استان کرمانشاه در حوزه آب روستایی 

پــروژه های خوبی را در دســتور کار 
دارد از جمله آبرســانی به حدود 460 
روســتا که حدود ۱00 روستای آن در 
شهرستان کرمانشاه قرار گرفته و خیلی 
از ایــن پروژه هــا در دهه مبارک فجر 
به بهره برداری خواهد رســید.کاکاوند 
بیــان نمود: امروز شــاهد فاز اجرایی 
پروژه آبرســانی به روستای مالورد که 
شامل ساخت یک باب مخزن ۳0 متر 
مکعبی، ایســتگاه پمپاژ، لوله گذاری 
بــه متراژ 4 کیلومتــر و کنتور گذاری 
روســتا است بودیم که با بهره برداری 
از ایــن پروژه 25 خانــوار با جمعیتی 
بالــغ بر ۱00 نفر از آب شــرب پایدار 
بهره مند خواهند شد.وی همچنین به 
پروژه حفر چاه جهت تامین آب شرب 
پنج روستای دهستان میاندربند اشاره 
کرد و گفت: متاســفانه امسال به علت 
خشکســالی موجود با کاهش ســطح 
منابع تامین آب شرب روبرو شدیم، از 
جمله این منابع تامین می توان به چاه 
آب مجتمع آبرســانی عمله دهستان 
میاندربند شهرســتان کرمانشــاه با ۹ 
روســتای تحت پوشش آن اشاره کرد. 
که همین مســئله پنج روســتای این 
مجتمع را با کمبود شــدید آب شرب 

روبرو ساخت.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
ح کرد؛ استان گیالن مطر

نوسازی ناوگان و تجهیزات 
خودرویی شرکت توزیع برق 

گیالن / گروه اســتان ها: مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان گیالن از نوسازی 
تجهیزات فنی و مهندســی و تخصصی این 
شــرکت خبر داد.محمد اســماعیل هنرمند 
با اشــاره به ضرورت نوســازی ناوگان فنی و 
مهندســی برای بهبود روند خدمات رسانی 
شــبکه گفت: پایداری شبکه ها و تامین برق 
مــورد نیاز  مشــترکین از اولویت های مهم 
و ضروری اســت .وی افزود: شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان گیالن دارای بیش از یک 
میلیون و 500 هزار مشترک است که با ۳0 
هزار کیلومتر شــبکه خطوط فشار ضعیف و 
متوســط وبا بیش از 2۱ هزارو 700پســت 
توزیــع برق با ظرفیــت ۳768 مگاولت آمپر  
این جمعیت را تحت پوشــش قرار داده است 
.مدیرعامــل توزیع برق گیــالن تاکید کرد: 
بــا پیگیری ها و تــالش های معاونت فنی و 
مهندســی وپشتیبانی با صرف هزینه بالغ بر 
۱04 میلیــارد ریال ۱5 دســتگاه خودروی 
ایســوزو، 6 دســتگاه باالبر ، 8 دستگاه گروه 
نــت  خریــداری و در اختیار امورها و ادارات 

تابعه قرار گرفت.

استاندار گیالن:

گامی اصولی   زراعت چوب 
در صیانت از جنگل ها است

گیالن / گروه اســتان ها: استاندار گیالن در 
جلسه ستاد زراعت چوب ، این طرح را گامی 
مؤثر در صیانت از جنگل ها به ویژه هیرکانی 
به عنوان میراث ارزشــمند خدادادی دانست 
و بر ضرورت اســتمرار آن با رفع موانع میان 
دســتگاهی تأکید کرد.ارســالن زارع افزود : 
اقناع ســازی افراد و سازمان های مردم نهاد 
و افزایش میزان آگاهی آنان نســبت به طرح 
زراعــت چــوب، منجر به پیشــبرد اهداف و 
همراهــی مطلــوب آنان می شــود.-وی بر 
لزوم گســترش و ترویج این طرح با برگزاری 
کارگاه های آموزشــی تأکید و توزیع بخشی 
از نهــال مورد نیــاز زارعان به صورت رایگان 
را مشــوق خوبی دانست و خاطرنشان کرد : 
کاشت نهال پس از برداشت در اراضی براساس 
قرارداد با برندگان مزایده ، باید در کوتاه ترین 
زمان ممکن عملیاتی شود.ســتاندار با اشاره 
به ضرورت نظارت و پایش مستمر بر کاشت 
نهال استاندارد گفت : با اقدامات ترویجی باید 
اجــرای طــرح زراعت چوب در حداقل چهار 
هزار هکتار تا پایان امسال عملیاتی شود.-وی 
بر همکاری بســیج مهندسین کشاورزی در 
اجرای مطلوب این طرح و تسریع در کاشت 
نهــال در پنج هــزار و 200 هکتــار اراضی 

مسثنیات شناسایی شده تأکید کرد.

سید امیر حسین علوی با 
کثریت آرا شهردار منتخب  ا

رشت شد
گیالن / گروه اســتان ها: در جلســه شورای 
اسالمی شهر رشت، سید امیر حسین علوی 
با اکثریت آرای اعضای ششمین دوره شورای 
اسالمی شهر رشت به عنوان شهردار منتخب 
برگزیده شــد.به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - 
در جلسه عصر امروز چهارشنبه 7 مهر ۱400 
ســید امیر حســین علوی با ۹ رای به عنوان 
شهردار رشت انتخاب شد.گفتنی است پیش 
از این علوی، هشت سال عضویت در شورای 
اسالمی شهر رشت را در کارنامه خود دارد.

ج: سرپرست منطقه یک شهرداری کر

فاز دوم بوستان الزهرا )س( 
کرج بهسازی شد منطقه یک 

البرز / گروه اســتان ها: سرپرست منطقه یک 
شــهرداری کرج از اجرای عملیات بهسازی و 
بازســازی فاز دوم بوســتان الزهرا )س( خبر 
داد. محمد گروســی اظهار کرد: بازســازی و 
بهسازی پارک های محله ای و بوستان ها یکی 
از اولویت هــای اصلی شــهرداری این منطقه 
اســت.وی بیان کرد: بوستان الزهرا )س( واقع 
در شــرق منطقه عظیمیه همواره موردتوجه 
اهالی و ســاکنین این محل بوده اســت، به 
همیــن منظور جهت رفاه حال شــهروندان 
طی عملیاتی بهسازی این بوستان در دستور 
کار منطقه قرار گرفت. سرپرست منطقه یک 
شهرداری کرج همچنین افزود: در این راستا 
اجرای عملیات پیاده روسازی، سکو گذاری و 
جدول گذاری جهت بهسازی این پارک صورت 
گرفته است.گروســی گفت: عالوه برترمیم و 
بازسازی بوستان های سطح منطقه، حفاظت 
از فضای سبز پارک ها نیز در حال اجرا است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
بوشهر اظهار کرد:

اختصاص ۱0 دستگاه اتوبوس برای 
جابه جایی زائران اربعین 

بوشــهر / گروه استان ها: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان بوشــهر گفت: با هماهنگی 
انجام شــده با کانون و انجمن صفنی شــرکت های 
حمل و نقل مســافر و برنامه ریزی انجام شــده ۱0 
دستگاه اتوبوس از این استان به منظور جابه جایی 
زائران اربعین حسینی )ع( در مرز شلمچه مستقر و 
آماده خدمت رسانی هستند.سید حمید رضا علم ر 
افزود: با توجه به اعالم ســتاد مرکزی اربعین مبنی 
بر باز بودن مرزهای زمینی برای بازگشــت زائران 
اربعیــن حســینی)ع(، تمهیــدات الزم برای جابه 
جایی این مسافران در بازگشت از مرزهای شلمچه، 
چذابه و مهران اندیشــیده شده است.وی بیان کرد: 
اتوبوس های استان بوشهر مستقر در مرز شلمچه به 
صورت میانگین روزانه ۳50 زائر را جا به جا می کنند.

علم با اشــاره به اینکه اســتان بوشهر معین استان 
خوزســتان اســت اضافه کرد: درصورت نیاز استان 
بوشهر آمادگی دارد ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی خود 
را برای ســرعت بخشــی در روند جا به جایی زایران 
افزایــش دهد.وی یادآور شــد: اولویت جابه جایی 
اتوبوس های اســتان با زائران بوشــهری است و در 
صورت نبود زائر بوشهری کار جا به جایی سایر زائران 
به دیگر مناطق کشور انجام می شود.علم تاکید کرد: 
کرایه جابجایی زائران از مرزهای زمینی خوزستان 
طبق نرخ اعالم شده از سوی ستاد اربعین حسینی 
گرفته می شــود.وی برضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از ســوی زائران در راستای پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر 
اردبیل عنوان کرد؛

ضرورت بازنگری در طرح تفصیلی 
شورابیل

اردبیل / گروه استان ها: بهروز اسکندرپور در ششمین 
جلسه شورای اسالمی شهر اردبیل با انتقاد از شرایط 
مشــارکتی احداث مجموعه تنیس بین المللی در 
منطقه گردشگری شورابیل، عنوان کرد: شهرداری 
اردبیل باید نهایت دقت را در پروژه های مشارکتی 
داشته باشد؛ چرا که در دوره های قبل, در مشارکت 
ها و ســرمایه گذاری های گذشته مشکالتی وجود 
داشته که اثرات منفی آن را شاهد هستیم.وی گفت: 
شهرداری باید در چنین پروژه های مشارکتی، تمامی 
جوانب آن را توســط افراد مســلط به علم حقوق و 
صاحبان هوش تجاری بررسی نماید تا از تبعات منفی 
آن در آینده جلوگیری شود.رئیس کمیسیون نظارت 
و پیگیری شورای شهر اردبیل افزود: بازنگری طرح 
تفصیلی منطقه نمونه گردشــگری شــورابیل یک 
ضرورت اســت. چرا که طرح هایی که در گذشــته 
تهیه شده پاسخگوی توسعه امروزی شهر نیست و 
همچنین تغییرات بسیاری در پیرامون این منطقه 
ایجاد شــده که الزم اســت برنامه ریزی ها آینده با 
لحاظ این تغییرات جدید صورت گیرد.اسکندرپور 
گفت: مردم انتظار دارند تصمیمات شــهر بصورت 
هوشمندانه و منصفانه انجام شود. عجله در تصمیم 
گیری ها و عدم استفاده از کارشناسان خبره باعث 
می شــود تا حقوق شــهرداری و به دنبال آن حقوق 

بیت المال تضییع شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
ج درخواست کرد؛ کر

 رطوبت پسماندهای خانگی 
گرفته شود

کرج / اکبرحیدری- سرپرســت ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری کرج از شهروندان خواسته رطوبت 
زباله هــا را در منزل بگیرند تا شــاهد کاهش تولید 
شیرابه باشیم.حسین کریمی پناه با اشاره به اینکه 
میکروب موجود در شــیرابه ها 40 هزار برابر بیشتر 
از زباله های معمولی اســت، اظهار کرد: خانواده ها 
بایــد تأثیر کاهش رطوبــت زباله های خانگی را در 
کاهش تولید شیرابه زباله ها بدانند.وی بابیان اینکه 
روزانه بیش از هزار و 500 تُن زباله به ســایت حلقه 
دره حمل می شــود و هرچقدر از این حجم کاســته 
شود یک گام به سوی محیط زیست سالم تر حرکت 
می کنیم، عنوان کرد: کاهش تولید شــیرابه ها نیز 
نقش بســزایی در حفاظت از محیط زیســت دارد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
در تشــریح مضرات شیرابه در محیط زیست گفت: 
یک لیوان شیرابه زباله قادر است یک درخت تناور 
را از ریشه خشک کند.کریمی پناه با اشاره به اینکه 
درصد باالی رطوبت زباله ها باعث تخریب ســریع 
ماشــین آالت و تجهیزات حمل و تفکیک زباله نیز 
می شوند، از شــهروندان خواست که حتی االمکان 
رطوبــت زباله هــا را در منزل بگیرند و اگر کاســتن 
از حجم رطوبت زباله ها در مبدأ انجام شــود تأثیر 
چشــمگیری در کاهش شــیرابه تولیدی در سایت 

حلقه دره خواهیم داشت.

استانها 6
خبر ويژه

اردبیل / گروه استان ها: همزمان با حضور معاون توسعه مدیریت و 
منابع انســانی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران در اردبیل، اعضای شــورا و شهرداری اردبیل از تداوم 
برنامه های بازآفرینی شــهری در این شــهر و عزم جزم خود برای 
تحقق راهبرد توســعه متوازن شــهر، خبر دادند.محمود صفری در 
جریان ســفر دکتر مهدی عبوری به اســتان که با همراهی رئیس 
و اعضای شــورای شــهر اردبیل، معاون عمرانی اســتانداری، مدیر 
کل راه و شهرســازی اســتان و دیگر مسؤولین مربوطه و پیرو سفر 
آبان ماه ســال گذشــته انجام گرفت، در سخنانی، تالش برای فعال 
نگه داشتن طرح های مصوب شرکت بازآفرینی شهری ایران در نقاط 
هدف بازآفرینی شهری را از جمله مهم ترین اقدامات و برنامه های 
مدیریت شــهری اردبیل عنوان کرد.شــهردار اردبیل با تأکید بر 
ضرورت هماهنگی بیشــتر سایر دستگاه های خدمات رسان دولتی 

در تکمیل طرح های بازآفرینی شــهری اردبیل، اظهار کرد: به طور 
مثــال در برخــی از این مناطق به رغم اختصاص بودجه بازآفرینی، 
برای انجام عملیات جدول گذاری و آسفالت معابر همچنان منتظر 
اتمــام طرح های لوله گذاری آب و گاز و فاضالب هســتیم.صفری 

همچنین افزایش اعتبار تکمیل پروژه "ســرای محله" در محله کم 
برخوردار مالیوسف اردبیل در قالب بازآفرینی شهری را خواستار شد 
و گفت: طرح ساماندهی و محوطه سازی آرامستان محله میراشرف 
و بهســازی بوســتان این منطقه که از مصوبات ســفر قبلی بود، در 
آســتانه اتمام و بهره برداری است.شــهردار اردبیل با اشاره به تداوم 
پیگیری های مدیریت شــهری جهت بازگشــایی محله شهیدگاه، 
تالش برای رفع برخی موانع موجود بر سر راه این طرح را یادآوری 
کرد و گفت: برنامه تملک ســه ســاختمان موجود در مســیر پروژه 
بازگشــایی کوچه منتهی به خیابان ســی متری از محله اوچدکان 
هم به جهت اهمیت کاهش بار ترافیکی در این نقطه از مرکز شهر 
و همچنین طرح تملک و بازگشــایی خیابان ســید صدرالدین به 
ســمت بزرگراه اردبیل - مغان، در دســتور کار مجموعه شهرداری 

و شورای شهر قرار دارد.

ح شد؛ همزمان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در استان اردبیل مطر

عزم جزم مدیریت شهری اردبیل برای تحقق راهبرد توسعه متوازن 

خبر ویژه

کید شد؛ در افتتاح اولین پروژه عمرانی دوره ششم مدیریت شهری مشهد تا

منشور 8 ماده ای » شهردار« برای فعالیت های عمرانی مشهدالرضا)ع(
مشــهد / گروه استان ها: شهردارجهان شهرمشهد الرضا)ع( بر رعایت 
»منشورهشــت ماده ای« برای فعالیت های عمرانی در دوره ششــم 
مدیریت شهری تاکید کرد.سیدعبدا... ارجائی، در افتتاح فاز دوم تقاطع 
غیرهمسطح مصلی که با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر 
و مدیران شهری برگزار شد با اشاره به اینکه هشت نکته مهم باید در 
خصوص طراحی و اجرای پروژه های عمرانی مورد توجه بیشترحوزه 
فنی و عمران قرار بگیرد تاکید کرد: نکته اول مطالعه محور بودن پروژه 
ها بر اساس نیازهای آینده شهر است،لذا درطراحی و اجرای پروژه ها 
حداقل افق 20 ســاله باید مورد توجه قرار بگیرد.وی ادامه داد: گاهی 
دیده می شــود که پروژه ای اجرا می شــود، اما چون با نگاه به آینده 
طراحی نشــده ،نیاز اســت تا برای اصالح آن پروژه ای دیگر را نیز اجرا 
کنیم .شهردارجهان شهرمشهد الرضا)ع(  با بیان اینکه استفاده از منابع 
مالی پایدار در تعریف پروژه های غیر انتفاعی نکته مهم دیگری است 
کــه بایــد در پروژه ها مد نظــر قرارگیرد،گفت: متصل کردن پروژه ها 
به منابع غیر پایدار زمان اجرای پروژه را طوالنی و باعث خواهد شــد 
تا پیمانکاران دچار زحمت شــوند لذا متصل کردن پروژه ها به منابع 
مالی پایدار باید در اولویت باشد که دراین دوره مورد توجه قرار خواهد 

گرفت.ســیدعبدا... ارجائی ،با تاکید براســتفاده از ظرفیت پیمانکاران 
و مشــاوران بومی به عنوان یکی دیگر ازنکات مهم منشــور هشت ماده 
ای مورد نظرش در خصوص فعالیت های عمرانی تصریح کرد: استان 
خراســان رضوی به ویژه جهان شهرمشــهد الرضا)ع( از پتانسیل های 
عظیمی برخوردار است که با کمی حمایت و توجه بیشتر می توان آن 
را به فعل درآورد ،این کار هم وظیفه و هم انتظار از مدیریت شــهری 

است.وی ، با دعوت از سرمایه گذاران برای ورود به فعالیت های عمرانی 
انتفاعی گفت: ازســرمایه گذاران تقاضا داریم تا به پروژه های انتفاعی 
شهری ورود پیدا کنند،این کار هم برای سرمایه گذاران اثرات و برکات 
دارد و هم زائران و همسایگان امام رضا)ع( از برکات آن بهره خواهند 
برد.شــهردارجهان شهرمشهد الرضا)ع(، اضافه کرد: توسعه متوازن و 
زیست پذیرکردن نقاط مختلف شهریکی از اولویت های ابالغی شورای 
اسالمی شهر به مدیریت شهری است که مسلما سرلوحه اقدامات این 
دوره قــرار خواهد گرفت.وی، ســرعت ، کیفیــت درانجام کار و کوتاه 
کردن زمان اجرا پروژه های عمرانی را آخرین مورد از »منشورهشــت 
ماده ای شــهردار«در خصوص فعالیت های عمرانی شــهری برشمرد 
و تاکید کرد: بر این اســاس در کنار ســرعت بخشیدن به اجرای پروژه 
هــای عمرانی جهت کوتاه کــردن زمان بهره برداری، باید کیفیت در 
اجرای پروژه نیز مورد توجه ویژه قرار بگیرد.شهردارجهان شهرمشهد 
الرضا)ع(، در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای تقاطع غیرهمسطح مصلی 
تصریح کرد: تســهیل دسترســی و روان سازی ترافیک یکی از اهداف 
طراحی و اجرای این تقاطع بوده اســت که از تالشــهای انجام شده در 

این راستا در فرصتی کوتاه تشکر می کنیم.

ســیکلت  موتــور  ســفید  ســند  بــرگ   3
هیلتــون cc125 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره 
موتــور  شــماره  بــه   774/65377 پــاک 
شناســایی  شــماره  و   0125N2N501435
N2***9510914 مفقــود گردیــده اســت و از 

باشــد.  مــی  ســاقط  اعتبــار  درجــه 
تربت حیدریه – موسوی  /      م / الف 914
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كوتاه از استان ها

کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی: سرپرست اداره 

گسترش فرهنگ کتابخوانی در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است
مشهد / گروه استان ها: سرپرست اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضــوی با بیــان اینکه اگر می خواهیم 
کتابخوانی در جامعه گسترش پیدا کند 
باید از خانواده ها شــروع کنیم؛ گفت: 
آســیب های اجتماعی معلول کمبود 
های فرهنگی است و کتابهای مفید در 
کاهش آســیب های اجتماعی اثرگذار 
است.یوســف امینی در مراسم افتتاح 
طــرح توانمندســازی فرهنگی کانون 
های حاشــیه شهر مشــهد، بیان کرد: 
شــاید این سوال مطرح شود که چرا ما 
در ایــن طرح کتاب را انتخاب کردیم تا 
این کتاب ها، در کتابخانه های مساجد 
توســط کانون فرهنگی هنری مساجد 
توزیع شود، کانون های فرهنگی هنری 
مساجد چند ویژگی دارند که مهمترین 
آن، اتصال فعالیت های فرهنگ و هنری 
با مســجد و روحانیت است.وی افزود: 
مســجد و روحانیت دو ضلعی هستند 
کــه در فعالیــت های فرهنگی و هنری 
مهم هســتند و به نوعی نقش راهبردی 
دارند، اینکه تمرکز فعالیت در مســاجد 
باشــد و در راس فعالیــت ها نیز حتما 
روحانیت برای هدایت گری و راهنمایی 
الزم اســت.امینی گفت: ویژگی دیگر 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
که به نوعی یکی از هدف های تشکیل 
کانون های مساجد است، جذب نوجوان 
و جوان به مسجد برای حضور در جامعه 
اســت و چه چیزی بهتر از فعالیت های 

فرهنگــی و هنری که جذابیت نیز دارد 
یعنــی هدفمند و آگاهانــه نوجوان از 
طریق فعالیت ها جذب شــود و جامعه 
پذیری و فعالیت های اجتماعی نوجوان 
و جوان از مسجد شروع شود.سرپرست 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد خراســان 
رضوی بیان کرد: در گذشــته فرهنگی 
و تاریــخ ایران و جوامع اســالمی، یک 
ارتباط دقیــق و معناداری بین کتاب، 
کتابخوانی و مســاجد وجود داشت و به 
نوعی بزرگترین کتابخانه های ما در کنار 
مساجد واقع بودند و یکی از کارکردهای 
مســاجد وجود کتابخانه بوده اســت از 

جمله کتابخانه مسجد گوهرشاد.امینی 
اظهــار داشــت:همچنین بحث وقف 
موضوع اقتصادی فرهنگی در مســائل 
اسالمی است، موقوفاتی که وجود دارد 
کامال با بحث کتاب پیوند دارد از جمله 
کتابخانه مرحوم نجفی مرعشی در قم، 
که نشان می دهد کتاب و کتابخانه می 
تواند مقوم فعالیت های فرهنگی باشد. 
امینــی در ادامه بیان کرد: در منظومه 
فکری رهبری کتاب تمدن ساز است و 
به نوعی کتاب ، کتابخوانی و نویسنده ها 
در شکل گیری تمدن ها و در تبادالت 
فرهنگــی موثر بودنــد و یکی از عوامل 

مهــم در مبــادالت فرهنگی و فعالیت 
های بین بخشــی جهان اسالم موضوع 
کتاب بوده اســت کــه نقش مهمی در 
آشنایی ملت ها با یکدیگر  و در تبادالت 
فرهنگی داشــته است.سرپرست اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوی 
در خانمه گفت: امروز مســائل فرهنگی 
و اجتماعــی را نمــی توانیم جدا کنیم، 
آســیب های اجتماعی معلول کمبود 
های فرهنگی است و کتابهای مفید در 
کاهش آسیب های اجتماعی می تواند 
تاثیر گذار باشــد.مدیر ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 

خراســان رضوی نیز در این  مراســم 
گفت : در این طرح بسته های کتاب به 
ارزش حدود ۱40 میلیون تومان توسط 
ارشــاد اســتان خریداری و به وسیله 
کانــون های فرهنگی هنری مســاجد 
بین خانــواده های اعضای کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد حاشیه شهر 
مشــهد توزیع می شــود. محمد ابدالی 
تکلو این طرح را ابتکار سرپرســت اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خرسان 
رضوی دانست و افزود: خوشبختانه در 
سالهای اخیر در بحث مسائل فرهنگی 
اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است اما با 
توجه به پراکندگی و وسعت زیاد حاشیه 
شهر هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است 
و نیازمند توجه مســئولین است. مدیر 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مســاجد خراسان رضوی یکی از 
اهداف اصلی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد را افزایش تمرکز نوجوان و جوان 
با مطالعه دانســت و تصریح کرد: کانون 
های مساجد در هزار و دویست مسجد 
استان کتابخانه تاسیس کرده است و بر 
اساس برنامه ریزی ها سعی در گسترش 
این کتابخانه ها هســتیم تا سهمی در 
فرهنگ ســازی مطالعه داشته باشیم.
ایــن کتابها که بروز و جدید هســتند 
برای خردســاالن، کودکان و نوجوانان 
تهیه شده است و توسط مدیر کانون به 
صورت امانت طی دو یا سه سال آینده در 
اختیار خانواده ها قرار داده خواهد شد.

 آیین تجلیل از آتش نشانان 
شهر نظرآباد برگزار شد

ساوجبالغ / راضیه دارابی
آییــن تجلیل از آتش نشــانان شــهر نظرآباد به 
مناســبت روز آتش نشــانی با حضور امام جمعه 
محتــرم شهرســتان  نظرآباد،حــدادی نماینده  
مردم شهرســتان در مجلس شــورای اســالمی 
،فرماندهس ســپاه ناحیه مقاومت بسیج، معاونت 
سیاســی انتظامی فرمانــداری ،رییس و اعضای 
شــورای اسالمی شهر نظرآباد برگزار شد.در این 
آیین محسن عبدی مدیر عامل آتش نشانی ضمن  
تبریک روز آتش نشــان و ارائه عملکرد  ســازمان، 
این روز را به همه آتش نشــانان غیور کشــور و از 
جمله شهر نظرآباد تبریک گفت.در ادامه این آیین 
، گوزلی عضو شــورای اســالمی شهر و  همچنین 
نماینده شــورای شهر در شــورای سازمان آتش 
نشانی  نیز ضمن تبریک روز آتش نشان و عرض 
تسلیت  اربعین سرور و ساالر شهیدان و همچنین 
بیست و هشتم صفر اظهار کرد: هفتم مهر که مزین 
به روز آتش نشانی و ایمنی گردیده ، که جا دارد این 
روز خجسته را به فعاالن این عرصه  تبریک و تهنیت 
عرض نمایم .وی بیان کرد: امیدوارم در سال آینده 
بتوانیــم با هماهنگی و برنامه ریزی های بهتر در 
حوزه آتش نشانی  برنامه ریزی های مناسبی انجام  
پذیرد .این مســئول تصریح کرد : همچنین ویژه 
ترین احترام به نیروهای زحمتکش  آتش نشــان 
را دارم چرا که جان خود را برای نجات  جان مردم 
نثار  می کنند.وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم 
در سال آینده در همچنین روزی پیشرفت منابع 
انسانی در بحث آموزش و همچنین تجهیز ایستگاه 

و ابزار  کار پرسنل را شاهد باشیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان خبر داد؛ 

 ارائه اینترنت رایگان 
 شرکت مخابرات ایران 

برای استفاده از سامانه شاد
گلستان / گروه استان ها: اینترنت رایگان شرکت 
مخابرات ایران برای ســامانه شاد با هدف تسهیل 
در دسترسی دانش آموزان در سراسر کشور ارایه 
می شود.دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این خبر 
افــزود: با هدف رفع نیاز وزارت آموزش و پرورش 
برای فعالسازی سامانه شاد و دستیابی آسان  به این 
ســامانه ، اینترنت شرکت مخابرات ایران بصورت 
رایــگان در اختیار دانــش آموزان قرار می گیرد.
وی گفــت : مخابــرات با نگاه ویژه به مســئولیت 
اجتماعی به ارتقای ظرفیت های زیرساختی الزم 
برای توســعه آموزش برخط ســامانه شاد وزارت 
آموزش و پرورش پرداخته تا در شــرایط کرونایی 
که مدارس همچنان تعطیل است به نظام آموزشی 
کشور کمک کند.مدیر مخابرات منطقه گلستان 
افزود: سامانه شاد از ابتدای مهر ماه همزمان با آغاز 
سال تحصیلی جدید مورد استفاده بیشتر دانش 
آموزان و معلمان قرار گرفته است و از آنجایی که 
دامنه گسترده ای از مخاطبان و کاربران در نقاط 
مختلف کشــور از این طریق می توانند از آموزش 
بهره مند شــوند به نوعی عدالت آموزشــی را نیز 
توســعه داده اســت.دکتر غالمعلی شهمرادی با 
تاکیــد بر اینکه اجــرای برنامه های مختلف نظام 
آموزشــی به زیرســاخت های ارتباطی وابســته 
اســت گفت : مخابرات توانســت با آمادگی شبکه 
دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخص های مورد نیاز 
برای ارتباط مجازی بستر فعالسازی سامانه شاد را 

قابل دسترس کند.

از ابتدای تیر ماه تا کنون اتفاق افتاد؛

 کشف 5300 پمپ غیر مجاز آب
در سطح شهر اصفهان

اصفهان / گروه استان ها: در تابستان امسال بیش از 
5۳00 پمپ غیرمجاز آب در استان اصفهان کشف 
شــد.به دنبال آغاز عملیات شناســایی دارندگان 
پمپ های غیرمجاز آب از تیر ماه سال جاریبیش 
از 7۳ هزار و 600 پایش در استان اصفهان توسط 
کنتورخوان ها و مروجین مصرف بهینه آب انجام 
گرفت که منجر به کشــف  بیش از 5 هزار و ۳00 
پمپ غیرمجاز در ســطح استان شد.از این تعداد، 
۳400 پمپ غیرمجاز در سطح شهر اصفهان کشف 
شد که بیشترین پمپ غیرمجاز کشف شده مربوط 
به محدوده تحت پوشــش آبفــای منطقه چهار 
اصفهــان با ۹74 مورد و کمترین تعداد مربوط به 
آبفای منطقه یک اصفهان با 48 مورد بود.پس از 
شهر اصفهان بیشترین تعداد پمپ های غیر مجاز 
کشف شده مربوط به مناطق تحت پوشش آبفای 
منطقه براآن و کراج با ۱۳2۹ پمپ غیرمجاز بود.
مروجین مصرف بهینه آب آبفای استان اصفهان، 
پس از کشف پمپ هایی که بالفاصله بعد از کنتور 
آب نصب شــده اند، در مرحله اول به مشــترک 
متخلف، اخطار می دهند و در صورت عدم اصالح 
و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شده، انشعاب 
مشــترک به صورت موقت تا رفع تخلف قطع می 
شــود.گفتنی اســت از این تعداد پمپ غیرمجاز 
کشــف شــده تا کنون 26۳۱ پمپ اصالح شده و 
بقیه نیز در دست اصالح است. همچنین آب شرب 
80 مشــترک نیز به دلیل سهل انگاری در اصالح 
پمپ به طور موقت قطع شــده است. شایان ذکر 
است نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه توزیع آب 
جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد و بر این 
اساس پایش پمپ های غیر مجاز از ابتدای تیرماه 

در کل استان اصفهان آغاز شده است .

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان سمنان خبر داد؛

تشکیل 40 فقره پرونده تخلف 
 عرصه های منابع طبیعی 

در دامغان 
سمنان / گروه استان ها: جعفر مرادی حقیقب 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
ســمنان با اشــاره به تشکیل 40 فقره پرونده 
تخلــف در عرصــه هــای منابــع طبیعی در 
شهرســتان دامغان گفت : این تعداد پرونده  
تخلف از ابتدای ســال جاری تاکنون از سوی 
یــگان حفاظت و واحد حقوقــی اداره منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان دامغان 
تشــکیل و به مراجع قضایی ارسال شد. جعفر 
مرادی حقیقی در جلسه بررسی پرونده های 
حقوقــی اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان دامغان با حضور مسئوالن یگان 
حفاظت و واحد حقوقی این اداره اظهار داشت 
: تعــداد پرونده هــای متخلفین عرصه های 
منابــع طبیعی شهرســتان دامغان مربوط به 
مادتین 4۳؛ 55؛ 44؛ 42 و 48 بوده که برای 
متخلفان پرونده تشــکیل و به مراجع قضایی 
در دامغان و بخش قضایی امیرآباد ارسال شد. 
وی اضافه کرد: در ســال جاری و با پیگیری 
واحد حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان دامغان یک فقره پرونده تخلف ماده 
55 و با رای یکی از محاکم قضایی رفع تصرف 
و اراضــی مورد تصرف بــه عرصه های منابع 
طبیعی برگشــت داده شــد . عضو شــورای 
حفاظت از انفال اســتان سمنان خاطر نشان 
کرد : همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 
۳8 فقــره پرونده تخلف در عرصه های منابع 
طبیعــی دامغان در محاکم قضایی و تعزیرات 
حکومتــی در حال رســیدگی بوده و منتظر 
صــدور آرا و تعییــن تکلیــف  برای پرونده ها 
هستیم . وی با بیان اینکه ۹ نفر پرسنل یگان 
حفاظــت در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان دامغان کار حفاظت از عرصه های 
منابع طبیعی را بر عهده دارند افزود : کمبود 
نیرو یکی از مشــکالت اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان دامغان بوده که برای 
حل این مشــکل نیاز بــه نیرو یگان حفاظت 
هستیم . وی گفت : استفاده از ظرفیت قرقبان 
مردمی و آمــوزش محافظین افتخاری برای 
کمک به نیروهای یگان حفاظت در راســتای 
افزایش ســرعت زمان رســیدگی به تخلفات 
گزارش شــده از دیگر موضوعات مهم و حائز 

اهمیت است که باید به آن پرداخته شود .

گرامیداشت روز  مراسم ویژه 
ایمنی و آتش نشانی در منطقه 

ویژه اقتصادی پتروشیمی
همزمان با هفته دفاع مقدس و بزرگداشت روز 
هفتم مهر ماه »روز ایمنی و آتش نشانی«، رژه 
ناوگان خودرو یی ایمنی و آتش نشانی سازمان 
و شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه، از 
ساعت ۹ صبح هفتم مهر در خیابان ها و سایت 

های منطقه ویژه اقتصادی برگزار گردید.
در این مراسم باشکوه و نمادین، ده ها خودرو  
و ناوگان جدید آتش نشانی، از ایستگاه اصلی 
ایمنــی و آتش نشــانی منطقه به حرکت در 
آمــده و پــس از طی مســیر در میدان آزادی 
و برگزاری مراســم ویژه، به همراه ســخنرانی 
و اجرای برنامه و نمایش های هنری و قرائت 
پیام وزیر نفت و مدیرعامل و فرماندهی شرایط 
اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

به کار خود پایان داد.
این مراســم ویژه صبح امروز با استقبال جمع 
زیــادی از مدیران و کارکنان این ســازمان و 
کارکنان سایر شرکت های مستقر در منطقه 

و در فضای باز انجام شد.
در ایــن مراســم عالوه بــر نمایش تجهیزات 
امــدادی، وســائل و تجهیــزات اطفاء حریق 

توسط امور HSE منطقه، به نمایش در آمد.
در ادامــه این مراســم و پــس از قرائت پیام 
وزیر نفت توســط رئیس HSE, ارشد منطقه 
و همچنیــن قرائت پیــام رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل و فرماندهی شــرایط اضطراری 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، توســط 
رئیس روابط عمومی این ســازمان؛ به منظور 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای گرانقدر 
صنعت پتروشــیمی و شــهدای سوانح آتش 
نشــانی، مراســم اهدا گل و قرائت فاتحه در 
محــل یادمان شــهدای جنگ تحمیلی و نیز 
شــهدای خدمت آتش نشانی پتروشیمی؛ با 
حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران، کارکنان 
و پرسنل عملیاتی و ستادی این سازمان برگزار 

گردید.
این مراسم، با برنامه ریزی روابط عمومی و با 
همکاری مشترک پایگاه مقاومت بسیج، امور 
HSE و حراست ارشد منطقه، بمناسبت هفته 
دفاع مقدس و هفتم مهر مصادف با روز ایمنی 

و آتش نشانی برگزار گردید

۷استانها
خبر ويژه

ساوجبالغ / راضیه دارابی
مســئول توســعه زیرساخت شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
استان البرز اعالم کرد که از مجموع ۳5 هزار واحد مسکونی مهر که 
زیر نظر این شرکت ساخته شده، شبکه های آب، برق و گاز بیش از 
۹۹ درصد آنها احداث شده است.تیمور امرایی به تشریح اقدامات زیر 
ساختی برای واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد پرداخت 
و بیان داشــت: از مجموع ۳5 هزار واحد مســکونی مهر این شــهر 
که توســط شــرکت عمران ساخته شده، انشعاب فاضالب برای ۳2 
هــزار و456 واحد، انشــعاب آب بــرای ۳۳ هزارو456 واحد، نصب 
کنتور آب برای 26هزارو 456 واحد، اجرای شــبکه برق برای ۳4 
هزارو567 واحد، انشــعاب برق برای ۳2هزار و 785 واحد و نصب 
کنتور برق ۳2هزارو۳46 واحد آنها انجام شده است. وی افزود: در 
بخش گازرسانی از مجموع ۳5 هزار واحد مسکونی مهر شهرجدید 
هشتگرد، کار احداث شبکه گاز برای ۳۳هزارو866 واحد مسکونی، 
نصب علمک برای ۳2هزارو654 واحد و نصب کنتور ۳2هزارو224 

واحد آنها به پایان رسیده است. مسئول توسعه زیرساخت شرکت 
عمران شهر جدید هشتگرد گفت:  ۱0۱ میلیارد تومان کل هزینه  

ایــن پــروژه هــا در قالب بند »ب« تبصره ماده 8 بودجه ســال ۹۹ 
برآورد شــد  که از این مبلغ 5۱ میلیارد تومان کمک به شــرکت 
آب وفاضالب اســتان  البرزر و  ۳۱ملیارد تومان به شــرکت  توزیع 
برق استان پرداخت شده است.همچنین ۱۹ میلیارد تومان توسط  
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد  از طریق فراخوان جذب پیمانکار 
برای احداث  شــبکه تامین شــده است.امرایی ادامه داد: در بخش  
روشــنایی معابر فاز های چهار و هفت شــهرجدید هشتگرد  که در 
اســفندماه ســال ۹۹ به مالکان  این  2 فاز قول داده بودیم تمام  
طــرح هــا  از اداره برق مجوز اجــرا اخذ کردیم و از طریق فراخوان 
عمومی پیمانکار انتخاب شد، مبلغ کل برآورد هزینه روشنایی معابر 
عمومــی ایــن 2 فاز 22 میلیارد تومان شــد که 20 کلیومتر  طول 
شــبکه روشــنایی این معابر در حال انجام است.روشنایی ۱6 پروژه 
دیگر مســکن مهر شــهرجدید هشــتگرد نیز  با اعتباری بالغ بر ۱5 
میلیارد تومان در حال اجرا می باشد که عملیات روشنایی مسکن 

مهر شهر جدید هشتگرد امسال پایان می یابد. 

مسئول توسعه زیرساخت شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

گاز مسکن مهر شهر جدید هشتگرد احداث شد شبکه های آب، برق و 

خبر ویژه

رئیس مجتمع:

گرفت پتروشیمی ایالم، تولید را از سر 
  ایالم - رئیس مجتمع پتروشیمی ایالم از سرگیری تولید این مجتمع از امروز خبر داد.

آرش خزایی با اعالم این خبر اظهار داشــت: عملیات اورهال )تعمیرات اساســی( مجتمع در مجموع 
به تعداد ۱۱864 فعالیت تعمیراتی برای واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، شیرین سازی خوراک، 
ســرویس های جانبی، آفســاید و ناحیه غیرصنعتی با صرف بیش از ۹5 هزار نفر ســاعت پس از برنامه 
ریزی، تخصیص منابع و امکانات الزم، با همراهی و همکاری تیم های تعمیراتی در تاریخ 2۱ شهریور 

۱400 به اتمام رسید.

وی افــزود: در بــازه زمانــی یــک ماهه اورهــال کلیه پروتکل های بهداشــتی، دســتورالعمل های 
 ایمنــی و بهداشــت مجتمــع بــدون هیچگونــه حادثه ای برای پرســنل و یا آســیب بــه تجهیزات 

پایان پذیرفت.
رئیس مجتمع پتروشــیمی ایالم گفت: این مجتمع پس از دریافت خوراک از پاالیشــگاه گاز ایالم در 
تاریخ 5 مهر ماه۱400 و با تالش شــبانه روزی همکاران در همان روز در مدار تولید قرار گرفت و هم 

اکنون تولید اتیلن، پروپیلن، بنزین پرولیز، پلی اتیلن سنگین در مجتمع انجام می گیرد.

درخواست استاندار سمنان از مردم و مسووالن برای حمایت از استاندار جدید 
علیرضا آشناگر در آخرین نشست خبری خود به عنوان استاندار سمنان 
ضمن ارائه گزارشی از تالش های حدودا سه ساله خود و همکارانش از 
انتخاب هاشمی به عنوان استاندار جدید این استان استقبال و اظهار 
کرد: ســوابق مدیریتی اســتاندار جدید در وزارت کشور و سوابق کاری 
در مناصبی همچون فرمانداری، معاونت سیاســی امنیتی استانداری 
و آشنایی با منشور کار در وزارت کشور و...می تواند به موفقیت بیشتر 
ایشان در استان کمک کند. استاندار سمنان با اشاره به وعده های خود 
در روز معارفه به عنوان استاندار سمنان افزود: متناسب با آن وعده ها؛ 
گام های هشــت گانه ای در اســتان طراحی و در این کمتر از ســه سال 
تالش شــد که به ســمت تحقق وعده ها حرکت کنیم اگرچه متاسفانه 
در این سه سال وجود برخی محدودیت ها همچون محدودیت در منابع 
اعتباری ناشــی از تشــدید تحریم های ظالمانه، فشــارهای اقتصادی 
ناشی از خروج غیرمسووالنه امریکایی ها از برجام و شیوع همه گیری 
کروناویروس و..بخش های مختلفی از بدنه اجرایی را تحت تاثیر قرار 
داد و همین ها ســبب شــد که رســیدن به برخی از هدف گذاری ها با 
دشــواری بیشــتری صورت گیرد. وی با برشمردن گام های هشتگانه 
طراحی شده این استان برای تحقق توسعه افزود: این گام ها متناسب 
با نیازها و توانمندی های استان طراحی و رسیدن به منابع پایدار آب، 
رونق صنعت گردشــگری با تمرکز بر اســتفاده بیشتر از فرصا مسافران 
میلیونی عبوری استان به منظور تغییر وضعیت استان از استانی معبر 

به مقصد گردشگری، تبدیل صنایع تبدیلی و فراوری برای بهره گیری 
بهتر از ظرفیت های ویژه معدنی و جلوگبری از خام فروشی ها و استفاده 
از بنگاه های محرک توسعه در استان،بسترسازی برای استفاده بیشتر از 
انرژی های نو با تکیه بر انرژی خورشیدی، توسعه گلخانه ها و...از جمله 
اهداف مستتر در گام های هشت گانه طراحی شده در استان بود است.

ارقام و شاخص ها میزانی برای سنجش توفیق و عدم توفیق
آشناگر از ارقام و شاخص ها به مثابه "میزانی روشن و گویا" برای سنجش 
توفیق و یا عدم توفیق دولت ها و مدیران نام برد و گفت: تامین اعتبار 
یکی از این "میزان ها" و شاخص ها است که با سنجش و بررسی تطبیقی 
و مقایسه ای آن می توان توفیق و یا عدم توفیق همکاران ما را در این 
ســه سال ســنجید. طوی با بیان اینکه تامین اعتبار همکاران ما برای 
تحقق توسعه از چند محل مشخص صورت گرفته ادامه داد: یکی از این 
شــاخص ها، تامین اعتبارات اســتانی است که به طور طبیعی همچون 
ســنوات قبل در این چند ســاله نیز از یک رشد متوازن برخوردار بوده 
است. همچنین تالش همکاران ما برای جذب بیشتر اعتبارات ملی و 
اعداد و ارقام آن نیز تهیه شــده که برای بررســی در اختیار شما رسانه 
ها و کارشناســان این حوزه قرار می گیرد. اســتاندار ســمنان از جذب 
اعتبارات دو سفر دولت وقت به استان به عنوان یکی از درخشان ترین 
خدمات مســووالن اســتان در بازه سه ساله اخیر نام برد و خاطرنشان 

کرد: در ســفر رئیس جمهور به اســتان عدم توفیق در جذب اعتبارات 
ســفر یکی از گالیه هایی بود که مطرح شــد. تا پیش از آغاز به کار تیم 
کاری ما در استان در مجموع ۱5 درصد از اعتبارات این سفرها جذب 
شده بود. خوشبختانه با تالش و پیگیری همکاران ما در این سه سال 
آخر دولت 85 درصد اعتبارات سفر نیز تامین و بخش عمده پروژه ها 

به بهره برداری نهایی رسید.
عالی تریــن مقام اجرایی اســتان با بیان اینکــه از کل 2485 میلیارد 
تومان اعتبارات ســفر تا پیش از ما و در ســال های ۹5 و ۹6 تنها 520 
میلیارد تومان جذب شده بود افزود: در سه سال فعالیت ما و در سال 
های ۹7 تا ۹۹ و 6ماهه امسال ۳400 میلیارد تومان در قالب اعتبارات 
ســفر جذب و از طریق آن بخش عمده پروژه های مصوب تکمیل شــد 
که این رقم و بزرگی آن در مقایســه با اعتبارات عمرانی و یا اعتبارات 
تملــک دارایــی به خودی خــود گویای اهمیت این مهم و نقش آن در 
توسعه استان است. وی از ارقام مصوب این سفرها به عنوان یک رقم 
تاریخی برای استان نام برد و تصریح کرد: برای درک اهمیت موضوع 
کافی ســت بدانید که کل اعتبارات تملک دارایی ســاالنه استان 72۹ 
میلیــارد تومــان بوده که کل تخصیص اســتان از این محل تنها ۳70 
میلیارد تومان بوده و این درحالی اســت که در قالب این دو ســفر در 
مجموع حدود ۱0 برابر این تخصیص ســاالنه در این بازه زمانی ســه 

ساله جذب شده است.
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   کارت هوشمند را 
از کجا بگیریم؟

گشت به زندگی عادی   باز
کسن با کارت هوشمند وا

آغاز صدور کارت واکســن دیجیتال به زبان های 
فارسی و انگلیسی برای همه ایرانیانی که یک یا 2 
نوبت واکسن کووید-۱۹ خود را دریافت کرده اند، 
خبری بود که روز جمعه از ســوی مرکز مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت منتشر شد. 
در شرایطی که با واکسیناسیون گسترده در جهان، 
بســیاری از کشــورها پایان پاندمی کووید-۱۹ را 
نزدیــک می داننــد، همچنان برخــی فعالیت ها 
ازجمله مســافرت های داخلی و خارجی، حضور 
در اماکن آموزشــی و ورزشــی روبسته با داشتن 
مدرکی که نشــانه واکسیناســیون کامل است، 

امکان پذیر است.
تغییر به  نفع سالمتی

گذر از بحران کووید-۱۹ باعث تغییرات بسیاری 
در عادات روزمره ما شــده اســت. حاال دیگر برای 
بیرون رفتــن از خانه باید عالوه بر کلید، گوشــی 
تلفن همراه، کیف پول و ماســک و الکل، مدرکی 
را که نشــان دهنده واکســینه  شدن است، همراه 
داشــته باشیم. با داشتن کارت واکسن بسیاری از 
فعالیت های روزانه ما در آینده ای نزدیک به شکل 

عادی در خواهد آمد.
از زمان آغاز واکسیناسیون عمومی، عکس کارت 
واکســن به عنوان یک دســتاورد و افتخار از سوی 
کاربران شــبکه های اجتماعــی در پلتفرم های 
مختلف منتشر می شد، اما حاال می توان گفت این 
کارت فقط به درد سلفی  گرفتن نمی خورد، بلکه 
ســند آزادی و بازگشــت به روال عادی زندگی در 
کنار حفظ جان و ســالمت اســت. این کارت که 
در بســیاری از کشــورها و همچنین ایران شکل 
دیجیتال به خود می گیرد، شامل اطالعاتی ازجمله 
نام و نام خانوادگی، شــماره ملی، برند واکســن و 
تاریــخ دریافــت نوبت هــای اول و دوم واکســن 
اســت. برای داشتن این کارت تنها کافی است به 
ســایت Salamat.gov.ir سر بزنید تا پس از ورود 
مشخصات لینک کارت فارسی و انگلیسی )همراه 
با شــماره پاســپورت برای سفر خارجی( برایتان 

پیامک شود.
مثــل هر فنــاوری دیگری کارشناســان امنیتی 
جهــان درباره امکان جعــل کارت های دیجیتال 
هشــدار داده اند. بــه همین خاطر کشــورهای 
مختلــف تدابیر امنیتی ازجمله امضای دیجیتال 
را بــه این کارت ها عــالوه بر بارکد اضافه کرده اند 
که احتماال باید در ایران هم درنظر گرفته شــود. 
با به روزشــدن تکنولوژی، اکنون از گوشی موبایل 
هوشــمند به عنوان کیف پول، کارت بانکی، بلیت 
هواپیما و... اســتفاده می شــود اما به همه اینها 
می توان کارت واکسن دیجیتال را نیز اضافه کرد. 
پلتفرم های گوشــی های موبایل هوشــمند برای 
کارت واکســن دیجیتال کاربران خود فکر خوبی 
کرده اند. مثال در به روزرسانی نرم افزار iOS۱۵ اپل، 
یک برنامه ارتقایافته Health خواهد بود که در آن 
کاربران می توانند سوابق ایمن سازی  قابل تأیید را 

درصورت موجودبودن، ذخیره کنند. 

سالمت 

یک پرسش از صداوسیما:

  تفاوت جوانان ساز به دست 
با فوتبالیست ها چیست؟

نوازنده کمانچه و داور جشنواره پانزدهم موسیقی 
جوانـ  درباره نقش پررنگ صداوسیما در معرفی 
هنرمندان نسل جوان گفت: متاسفانه رسانه ملی 
هیچگاه توجه خاصی به این جشــنواره نداشته و 
این در حالی اســت که ما در دوره های مختلف 
جوانانی داشــتیم که چندین دوره پشــت ســر 
هم برگزیده شــدند. بســیاری از آنها تمام ردیف 
موســیقی ایرانی را از حفظ هســتند و با انگیزه و 
تالش به جشــنواره می آیند اما جایی برای دیده 
شدن ندارند. چه اشکالی دارد تصویری از آنها با 
ساز به دست مثل فوتبالیست ها یا هنرپیشه های 
بدون صاحب شــهرت در تلویزیون نشــان داده 

شود؟
 این هنرمند درباره تاثیرجشنواره موسیقی جوان 
در ایجاد انگیزه و کشف استعدادهای جوان گفت: 
خوشــبختانه جشنواره موسیقی جوان به واسطه 
اســتمرار در برگزاری، پیشرفت خوبی داشته اما 
صرفا برگزاری چنین رویدادی نمی تواند در رشد، 
اشاعه و ترویج موسیقی درست، جدی و متعالی 

ایران برای جوانان کافی باشد.
وی ادامــه داد: جشــنواره از نظر کیفیت خیلی 
منصفانــه و بیطرف فراخــوان می دهد. قطعات 
اجرایی برای جوان ها در دو مرحله توسط استادان 
و آدم های موجه تعیین می شود. برای داوری نیز 
استادان مطرح موسیقی حضور دارند و برای هر 
ســاز چندین نفر نظــر می دهند در نتیجه همه 
امور با دقت و درستی کامل صورت می گیرد؛ اما 
کافی نیست. به نظر من اگر جشنواره بخواهد آن 
انگیزه اصلی که ترویج موسیقی درست و جدی در 
بین مردم و جوانان اســت را اشاعه دهد، نیازمند 

حمایت رسانه های عمومی و جمعی است.
آذرســینا با بیان اینکه جشنواره موسیقی جوان 
تا به امروز موفقیت آمیز بوده اســت، خاطرنشان 
کــرد: رپرتوار اجرایی را خودمان تعیین کردیم؛ 
بنابراین شــرکت کنندگان در این جشنواره باید 
تمامی موارد مشــخص شــده را اجرا می کردند. 
امســال در پانزدهمین دوره جشــنواره ۱00 نفر 
در بخش کمانچه شــرکت کردند و من و ســایر 
داوران کمانچه با دقت بسیار تمامی آثار شرکت 
کنندگان را بررسی کردیم. اما اجراها نشان می داد 
ما از نظر معلم کمبود داریم. بسیاری از جوانان بر 
اساس آلبوم های موسیقی من و یا آقای شکارچی 
و یا با تمرکز بر کتاب من که تنها ردیف کمانچه 
است، اجرا کردند که البته اشکالی هم ندارد ولی 
مشــخص بود که کســی به عنوان معلم و راهنما 
نبــوده کــه کار آنها را نظارت و مشکالتشــان را 
برطرف کند. چرا که به قول استاد برومند:»نوار که 
نمی تواند بگوید غلط است یا درست.« در نتیجه 
تاسف خوردم که آن زحمتی که می کشند خیلی 
نتیجه بخش نبوده اســت. البته فضای جشنواره 
مقایسه و نسبت است و در میان شرکت کنندگان 
چندین نفر خوب بودند و انتخاب شــدند ولی باز 

آن چیزی نبود که انتظارش می رفت.
داور پانزدهمین جشــنواره موسیقی جوان ادامه 
داد: در ایــن دوره هنرجویی که کامال آماده، تند 
و چاالک کمانچه بزند و برداشــت و تلقی اش از 
کمانچه،  موســیقی، حــس و حالی که نواختن 
موســیقی ایرانی و تکنوازی در موســیقی ایران 
دارد را در کارش داشته باشد، به صورت مطلوب 

نبود ولی به هرحال جای قدردانی دارد.

 رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، اثر 
بخشــی واکســن ســینوفارم در برابر کرونا برای کودکان را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: این واکسن برای کودکان کامال ایمن بوده و عوارض آن دقیقا همان عارضه 
های معمول اســت که از ســایر واکســن ها انتظار می رود. دکتر علیرضا ناجی در 
پاسخ به این سوال که آیا واکسنی که به کودکان تزریق می شود همان واکسن 
ســاخت کمپانی ســینوفارم است که تغییراتی در ساختار آن ایجاد شده یا خیر، 
اظهار داشــت: این واکســن همان واکسن سینوفارم مخصوص بزرگساالن است 
که با کمی تغییرات به لحاظ تغییر در میزان غلظت برای کودکان اســتفاده می 
شــود.ناجی، درد در محل تزریق، تب خفیف یا بدن درد را عارضه طبیعی اغلب 
واکســن ها ذکر کرد و یادآور شــد: واکسنی که برای کودکان تزریق خواهد شد، 

واکســن ایمن و کامال اثربخش اســت.این اســتاد دانشگاه به والدینی که مانع از 
تزریق واکسن کرونا به کودکان خود می شوند، هشدار داد: جلوگیری از استفاده 
از واکسن کرونا ظلمی در حق کودکان محسوب می شود؛ چرا که واکسیناسیون 
کودکان و دانش آموزان از جنبه های مختلف حائز اهمیت است.وی با تاکید بر 
ضرورت آموزش های حضوری برای رشد و تعالی کودکان، اظهار داشت: کودکان 
نیاز دارند در محیط های واقعی حضور یابند و همچنین در تعامل با همســاالن 
آموزش های الزم را دریافت کنند.رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی با بیان این که کودکان می توانند به عنوان کانون 
های اساســی انتقال ویروس کرونا عمل کنند، اهمیت واکسیناســیون کودکان و 

دانش آموزان علیه کووید ۱۹ را یادآور شد.

دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی به نقل از وی آورده است: کودکان توانایی 
رعایت دقیق و بی کم و کاســت پروتکل های بهداشــتی را ندارند، بنابراین از این 

منظر نیز واکسیناسیون دانش آموزان و کودکان علیه کرونا مورد توجه است.
ناجی، پوشــش حداکثری واکسیناســیون علیه کووید را راهکار اساســی قطع 
زنجیره این بیماری دانســت و افزود: برای دســتیابی به ایمنی جمعی حاصل 
از واکسیناســیون، حتما باید کودکان و نوجوانان خود را در برابر کرونا واکســینه 
کنیم. با توجه به این که اکنون واکسن هایی در سطح جهان وجود دارد که می 
تواند برای تزریق به کودکان مورد اســتفاده قرار گیرد، می توانیم با تزریق این 
واکســن ها به کودکان و نوجوانان خود، تا حد امکان در مدت زمان کمتری به 

ایمنی جمعی در برابر کرونا دست یابیم.

واکسن سینوفارم برای کودکان کامال ایمن است

دریچه علم

آخه از این 
كارتخوان ها 
باید مالیات 

گرفت؟!
معاون فناوری  بانک 

مركزی اعالم كرد كه 
مالیات به كارت خوان های 
پرتراكنش رسید و در گام 

اول برای صاحبان ۱۰۰هزار 
كارت خوان كه تراكنش ها 

باالیی داشتند پیامک ارسال 
شده تا برای تشکیل پرونده 

مالیاتی اقدام كنند. مهدی 
عزیزی با انتشار كارتونی 

در خبرآنالین به این 
موضوع پرداخت.

كارتون 

فرهنگ و هنر

مســیر گشــایی ارتــش) کمربنــدی ارتــش(  بــا همــکاری 
صمیمانــه فرماندهــی محتــرم تیــپ 264 شــهید عبــدی 
شــورای  اعضــای  همــت  بــا  و  صادقــی  امیــر  ســلماس 
اســامی شــهر ســلماس و شــهردار محتــرم ســلماس قــادر 
علیــزاده دیــوار ضلــع شــمالی پــادگان ارتــش برداشــته 

شــد.
در ایــن مراســم بــا حضــور مســئولین شــهری  و نیروهــای 
خــدوم خدمــات شــهری شــهرداری و همــکاری نیروهــای 
کمربنــدی  گشــایی  مســیر  نشــانی  آتــش  کــش  زحمــت 

ارتــش افتتــاح شــد.
امیدواریــم در روزهــای آتــی بــا همــت و اتحــاد مســئولین 

مربوطــه شــاهد پیشــرفت ایــن پــروژه ســنگین باشــیم.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سلماس

تبریك

که جانان می شناسند / طریق عشق و ایمان می شناسند خوشا آنان 
گفتند از شهیدان / شهیدان را شهیدان می شناسند گفتیم و  بسی 

هــر ملتــی کــه بــه خودبــاوری نرســد، به شــکوفایی نخواهد 
رســید و هر جامعه ای که به فکر شــکوفایی نباشــد؛ الجرم به 

گی و وابستگی تن خواهد داد دریوز
بــی تردیــد هفتــه »دفــاع مقــدس« کــه به فرمــوده ی مقام 
معظــم رهبــری مد ظلــه العالی »اوج افتخارات ملت ایران 
اســت« فرصت ارزشــمند و مغتنمی اســت تا ملت ســرافراز و 
غیور ایران اسالمی بار دیگر با مرور خاطرات و حماسه های 
ســرداران دلیــر خــود در جبهه هــای حق علیه باطل، ضمن 
تجدید میثاق با آرمان های شهدا، از رزمندگان، ایثارگران 
و یــادگاران هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، تجلیــل و تکریــم 

نمایند
لذا فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای 
از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای 
میهن اسالمی و جانفشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته 
اســالم و قرآن اســت را به ســاحت مقدس حضرت بقیة ا… 
االعظم )عج(، رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا… 
العظمــی خامنــه ای )مــد ظله العالی( و تمامی دالورمردان 

و زنان تبریک عرض می نمایم.

امور فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور سلماس
وحید رحیمی


