
خبر مهم برای قیمت دالر 
 »به زودی به مذاکرات هسته ای 

بر می گردیم«
»ایران به زودی به مذاکرات متوقف شــده هسته ای 
در وین بازمی گردد.« این مهم ترین خبری است که 
شنبه شب وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد. خبری 
مهم برای معامله گران بازار ارز. حاال باید دید آیا این 
گفته جدید وزیر امور خارجه، بازار ارز را وارد فاز انتظار 

می کند یا معامله گران به این خبر توجه نمی کنند.
هفته گذشــته وزیر امور خارجه فرانســه هشــدار 
داده بــود »زمــان به نفع ایران نیســت.« خبری که 
نشــان می داد ایران باید زودتر به مذاکرات هسته ای 
برگردد. حاال امیر عبدالهیان گفته ایران به زودی به 
 مذاکرات ترکیه بر می گردد. اما زمان آن را مشخص

 نکرده است.
برعکس هفته گذشته که سخنان وزیر امور خارجه 
فرانسه یکی از دالیل افزایش قیمت دالر بود، سخنان 
روز گذشــته عبدالهیان می تواند اثر معکوس بر بازار 
بگذارد و قیمت دالر را کاهش دهد و یا حداقل مانع 

رشد بیشتر دالر شود.
درخواست آزادسازی ۱۰ میلیارد دالری

اما عبدالهیان در ســخنان خود به نکته دیگری هم 
اشــاره کرده و آن درخواست آزادسازی ۱۰ میلیارد 

دالر از منابع ارزی ایران در دیگر کشورهاست.
او گفته در جریان ســفرش به نیویورک »مقام های 
آمریکایی تالش کردند خیلی از کانال ها را باز کنند 
و به یک شــکلی تماســی با من بگیرند و پیام هایی را 
منتقل کنند. به یکی از کســانی که حامل پیام بود 
گفتم … اگر نیت واقعی دارند بخشی از اموال ما مثاًل 
۱۰ میلیارد دالر از دارایی های مربوط به خود ما را در 
بانک های خارج از کشور را آزاد یا با کشور برگردانند.«

درخواست آزادسازی ۱۰ میلیارد دالر از منابع ارزی 
در حالی اســت که برخی از گزارش ها می  گوید کل 
درآمد نفتی ایران ســال گذشته ۵ میلیارد دالر بوده 

است.
تحریم ها درآمد نفت ایران را به شدت کاهش داده و 
ایران در تامین منابع ارزی خود با مشکل مواجه است.

مشکالت ارزی دولت جدید
تا جایی که برخی از معامله گران بازار ارز گفتند دستور 
ابراهیم رئیسی برای توقف واردات برخی از کاالها به 
دلیل کمبود منابع ارزی است و ایران ترجیح می دهد 
منابــع ارزی اندک خود را صــرف واردات کاالهای 
اساسی کند نه کاالهایی که مشابه آن در بازار وجود 

دارد.
از طرف دیگر محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه 
دولت به گونه ای اســت که برخی می گویند دولت از 

محل نوسانات نرخ ارز، تامین درآمد می کند.
اقتصادنیوز در گزارشی نوشته بود دست پر بازارساز 
برای اثرگذاری بر نرخ ارز باز اســت و احتماال بانک 
مرکزی در تالش اســت که از طریق ایجاد شــوک 
در بــازار، ارزهــای خود را در قیمت باال بفروشــد. به 
عبارتی این نقشه بانک مرکزی برای دالر است. اینکه 
بــا افزایش قیمت، دالرهای خــود را با قیمت باالتر 
بفروشد و با کاهش قیمت، دالرهای مردم را با قیمت 

کمتری بخرد.
تاکنــون در دولــت روحانی شــش دور از مذاکرات 
احیای برجام در وین برگزار شد. اما همزمان با آغاز 
انتخابات ریاســت جمهوری و روی کار آمدن دولت 
 رئیســی مذاکرات متوقف شــد و هنوز از سر گرفته 

نشده است.

یادداشت

رئیس اداره دیده بان سالمت بازار سرمایه مطرح کرد
 گزارش سوت زن ها؛ 

از اعالم جرم تا گزارش شفافیت
از میان گزارش های ارسالی سوت زن ها، حدود ۱۰ 
پرونــده بــه گزارش تخلف یا اعالم جرم منتج و در 
بررســی بیش از ۳۰ گزارش، در راســتای ارتقای 
شــفافیت، ناشر ملزم به ارائه گزارش شفاف سازی 

در سامانه کدال شد.
رئیس اداره دیده بان سالمت بازار سرمایه سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشــاره به نقش این اداره در 
راســتای ارتقای شــفافیت در بازار و پیشگیری از 
بروز تخلفات اظهار کرد: رســیدگی به گزارش های 
حرفه ای مســتند درخصوص ناهنجاری های عمده 
منجر به جرم و تخلف در بازار سرمایه از جمله وظایف 
اساسی اداره دیده بان سالمت بازار سرمایه است.

مهدی زمانی ســبزی ادامه داد: در صورت ارســال 
گزارش از سوی فعاالن بازار به این اداره، حتی اگر 
گــزارش دربرگیرنــده ناهنجاری منجر به تخلف یا 
ارتکاب جرم نباشد، به منظور شفاف سازی، اقدامات 
تکمیلی روی آن انجام می شود. اگر چنانچه گزارش 
بیانگر تخلف باشــد، پس از تهیه و تکمیل پرونده 
تخلفاتــی، به مراجع رســیدگی کننده ارجاع داده 

می شود.

اخبار کوتاه

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛

ضرب العجل رییس جمهور برای کنترل بازار

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

    رییس جمهوری با تاکید بر اولویت بندی در برنامه های اقتصادی کشور دستور داد جلسه 
فوق العاده ســتاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت ها و کنترل بازار در حوزه کاالهای 

اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رییس جمهوری و کارگروه های مربوطه گزارشی 
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واکنش رهبر انقالب به تحوالت مرزی میان ایران و آذربایجان؛

 راه  حل حوادث شمال غرب 
 جلوگیری از دخالت

 ارتش های بیگانه است
صفحه 2 
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امیرعبداللهیان:

قرار نیست وزارت 
 خارجه را 

معطل برجام کنیم
     وزیر امور خارجه با بیان این که سیاست 
خارجــی و اقتصــاد کشــور را به مذاکرات و 
برجــام محض گره نمی زنیم، تصریح کرد: به 
طرف های مقابل گفتیم نیت ما جدی است و 

ما مرد مذاکره و مرد عمل هستیم. ...

 قالیباف:

 مجلس یازدهم به 
دوران تاریک مجوزهای 

رانتی پایان داد
    رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
نماینــدگان کلیــات طــرح تصویب صدور 
مجوزهــای کســب وکار را بــا رأی قاطــع 
به تصویب رساندند، این طرح موانع پیِش روی 

مردم برای راه اندازی کسب وکار و خلق...
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تصویب طرح »تسهیل صدور مجوز های کسب و کار«؛

 سرانه وکالت، کمتر از یک سوم میانگین جهانی!
فرآیند سخت و پیچیده صدور مجوز در صنف وکالت 
باعث شده تا از یک سو تعداد زیادی از فارغ التحصیالن 
رشته حقوق، بیکار بمانند و از سوی دیگر سرانه تعداد 

وکیل در کشور وضعیت نامطلوبی داشته باشد.
ســخت و طاقت فرســا بودن راه اندازی کسب و کار در 
ایران، معضلی است که بار ها و بار ها توسط مسئولین 
و کارشناسان مختلف مطرح شده است. مسیر پرپیچ 
و خم اخذ مجوز های الزم جهت راه اندازی یک کسب 
و کار، منجر به معطل شــدن چندین ماهه ی فعالین 
اقتصادی می شــود. معضلی که از چشم وکالی ملت 
نیز پنهان نمانده و از مردادماه ســال گذشته، در قالب 
طرحی تحت عنوان »تسهیل صدور برخی مجوز های 
کســب و کار« فرآیند رســیدگی به آن را آغاز کردند. 
طرحی که فرآیند بررســی آن در کمیسیون »جهش 
تولید« به پایان رسیده و با توجه به تعیین شعار »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« از سوی مقام معظم رهبری 
برای ســال ۱۴۰۰، انتظار مــی رود تا هرچه زودتر در 
دســتورکار صحن علنی مجلس قــرار گیرد. یکی از 
مهمترین اصنافی که فرآیند های ناصواب اخذ مجوز، 

لطمات فراوانی را بدان وارد کرده اند، صنف وکالت است. 
به گونه ای که فرآیند سخت و پیچیده صدور مجوز در 
صنف وکالت باعث شده است تا از یک سو تعداد زیادی 
از فارغ التحصیالن رشته حقوق، بیکار بمانند و از سوی 
دیگر ســرانه تعداد وکیل در کشور وضعیت نامطلوبی 

داشته باشد.
سرانه وکالت در ایران، کمتر از یک سوم میانگین 

جهانی!
طبق آمار های رسمی، سرانه وکیل در کشور به ازای هر 
صدهزار نفر تنها ۸۹ وکیل است. این در حالی است که 
متوسط جهانی عدد ۲۴۰ را نشان می دهد. طبق این 
آمار وضعیت سرانه وکیل در ایران نه تنها از کشور های 
توســعه یافته ای همچون فرانسه، آلمان و کانادا کمتر 
اســت بلکه کشور هایی همچون ترکیه، عراق و لبنان 
که هر یک دارای سرانه ۱۱۳، ۱۳۴ و ۱۲۹ هستند نیز 

وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.
ســرانه وکیل در ایران در مقایســه با کشور های عضو 
گروه بیســت نیز اصال مساعد نیست. بررسی ها نشان 
می دهد که ایران در میان ۲۲ کشور عضو گروه بیست، 

رتبه ای بهتر از رتبه ی شانزدهمی را به خود اختصاص 
نداده و همانطور که در نمودار زیر مشــاهده می شود، 
این شاخص در کشور های پیش رو چیزی قریب به ۷ 

برابر ایران است.
از طرفی بازار خدمات حقوقی نیز مانند دیگر بازار های 
ارائه دهنده خدمات، تابعی از نظام عرضه و تقاضا بوده 
و خروج از حالت تعادل در این بازار منجر به ایجاد تغییر 
در قیمت می شــود. به همین دلیل افزایش روزافزون 
پرونده های قضایی )تقاضاکنندگان خدمات حقوقی( 
از یک سو و عدم رشد متناسب تعداد وکالی موردنیاز 
)عرضه کنندگان خدمات حقوقی( از سوی دیگر موجب 
شده است تا این خدمات به کاالیی لوکس بدل شده و 

قیمت آن به شکل چشمگیری افزایش یابد.
عــالوه بر آن، انحصار موجــود در صنف وکالت باعث 
شــده اســت تا وکالی موجود که به دلیل نبود رقیب، 
بازارکار خود را تضمین شــده می دانند، حداکثر توان 
خــود را در ارائــه خدمات به کار نبســته و این موضوع 
منجر به کاهش کیفیت خدمات حقوقی شود. آمار ها 
نشــان می دهد، سرانه تعداد وکیل به ازای هر ده هزار 

پرونده قضایی در ایران عددی بالغ بر ۶۷ وکیل است و 
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، کشور ما 
در مقایسه با کشور های عضو گروه ۲۰ بدترین وضعیت 

را در شاخص مذکور دارد.
کارشناسان معتقدند ریشه ی اصلی بروز این معضل، 
کمبود سرانه وکیل در ایران است که مشکالت متعددی 
دیگری را نیز برای شــهروندان به وجود آورده اســت. 

برخی از این مشکالت عبارتند از:
• افزایش تعداد پرونده های ورودی به محاکم

• کاهش ســطح دسترسی جامعه به خدمات حقوقی 
ارزان و با کیفیت

• عدم احیای حقوق عامه در سایه کمبود وکیل
• افزایش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیالن رشــته 

حقوق و فقدان بازار رقابتی
با وجود این آمار ها و همچنین اثرات ســوء ناشــی از 
کمبود وکیل در کشور، مشاهده می شود که متولیان 
صنف وکالت، اقدام مناســبی در راســتای جبران این 
کمبود انجام نمی دهند. به راســتی علت این انفعال و 

عدم کنشگری چیست؟

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جزئیات وام های جدید 
مسکن
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رئیس سازمان ملی استاندارد:
خودرو وارد نمی شود 

مگر به یک شرط!
5

کارگردان »زخم کاری«: 
باز هم سریال 

می سازم
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کشور، درگیر 
خشکسالی بی سابقه 

است
4

کیفی فشرده  گهی تجدید )دوم( مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی   آ
) چاپ: در دو نوبت به شــماره 20000011110000031 (

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 ــت اســناد مناقص ــت دریاف ــورخ 1400/07/14 ســاعت 14:00 جه ــنبه م ــد حداکثــر تــا روز چهارش 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 دوم

))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  تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/07/12 لغایت 1400/07/22
محــل دریافــت اســناد مناقصــه: اســناد مناقصــه در ســامانه الکترونیکــی دولــت ) www.setad.iran.ir (  مــی باشــد. ضمنــا دانلــود و بارگــذاری و 

ثبــت پــاکات فقــط و تنهــا از طریــق ســامانه ســتاد ایــران قابــل انجــام خواهــد بــود.
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/08/09

محل تحویل پاکات مناقصه: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول – دفتر حراست و امور محرمانه
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: روز یکشنبه 1400/08/23 ساعت 10:00 

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 100,000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده، تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و یــا چــک بانکــی 

تضمینــی در وجــه شــرکت تهیــه و حســب مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجــه یــا چــک بانکــی را ضمیمــه پیشــنهاد بــه شــرکت تســلیم نمایــد.
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاد آتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

موضوع مناقصهشماره مناقصه
سپرده شرکت در مناقصه

) ریال (
برآورد مالی مناقصه ) ریال (

تجدید مناقصه پروژه ی اجرای فیدر خروجی ۱4۰۰/77/۱
667,۰۰۰,۰۰۰8,83۱,۱28,772شهرستان رامشیر
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سیاست 2

اسالمی:

ایران به دنبال تامین ۵۰ درصد برق 
کشور از انرژی هسته ای است

محمد اســالمی معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد که ایران به دنبال تامین حدود ۵۰ درصد از 
نیازهای برق کشور از طریق انرژی هسته ای است.

اســالمی در مصاحبه اختصاصی با اســپوتنیک، 
درمورد اختالف اخیر ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و اینکه چرا ایران گزارش دسترسی به 
دوربین های نظارتی در مجتمع کرج را غیرسازنده 

می داند، توضیح داد.
وی ادعای کشف مقادیری ذرات اورانیوم با منشا 
انسانی در سه سایت ایران را که به آژانس گزارش 
نشده است، رد و تاکید کرد که تهران به غنی سازی 
اورانیوم ادامه می دهد اما از آن هرگز برای ساخت 

سالح هسته ای استفاده نخواهد کرد.
اسالمی در پاسخ به پرسش خبرنگار اسپوتنیک 
مبنی بر اولویت های مدنظر سازمان انرژی اتمی 
ایران گفت: ایران در حال حاضر با نیاز شدید به برق 
مواجه است، از اینرو ما هدف را تامین ۵۰ درصد 
تقاضای کشور برای ۱۰ هزار تا ۱۶ هزار مگاوات 

برق با ســاخت نیروگاه های هســته ای جدید با 
ظرفیت ترکیبی ۸ هزار مگاوات تعیین کرده ایم.

وی افزود: این مساله در حال حاضر هدف اصلی 
سازمان انرژی اتمی ایران است و دومین اولویت 
این سازمان توسعه تولید داروهای پرتوزا و تولید 
ژنراتورهــای ردیاب پرتویی اســت. امروزه این 
محصوالت هســته ای باید به طور فعاالنه ای در 
کشور ما در بخش پزشکی، صنعت، کشاورزی و 

محیط زیست استفاده شود.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران درمورد اینکه 
آیا هر کشوری باید به انرژی هسته ای دسترسی 
داشته و توان استفاده از آن را داشته باشد، گفت: 
البته همه کشــورها حق کامل برای اســتفاده از 
فناوری های پیشــرفته هســته ای را دارند. این 
حق در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
قید شــده است. بعالوه، آژانس باید کشورها را به 
توسعه پروژه های هسته ای ترغیب و با تخصص 
و حتی فناوری های الزم به کشورها در این زمینه 

کمک کند.

امیرعبداللهیان:

 قرار نیست وزارت خارجه را 
معطل برجام کنیم

وزیــر امور خارجه با بیان این که سیاســت خارجی 
و اقتصاد کشــور را به مذاکرات و برجام محض گره 
نمی زنیم، تصریح کرد: به طرف های مقابل گفتیم نیت 

ما جدی است و ما مرد مذاکره و مرد عمل هستیم.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما حضور 
یافت و به تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست 
خارجی پرداخت و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داد.

وی گفت: سیاســت خارجی و اقتصاد کشــور را به 
مذاکــرات و برجام محض گــره نخواهیم زد. دولت 
یک برنامه توسعه اقتصادی دارد که به سرعت پیش 

می رود.
وزیر خارجه بیان کرد: قرار نیســت وزارت خارجه را 

معطل برجام کنیم.
امیرعبداللهیــان گفت کــه مذاکرات به زودی انجام 
می شــود و افزود: اصل اینکه مذاکرات در وین بوده و 
فرمت وین را می خواهیم ادامه دهیم روی این اتفاق 
نظر وجود دارد. ترکیب تیم را داریم نهایی می کنیم. 
وزارت خارجه مذاکره را دنبال خواهد کرد و مذاکرات 

در چارچوب معاونت سیاســی وزارت خارجه دنبال 
خواهد شد و طرف های مذاکراتی و توافقی که انجام 
می شــود در سطح وزرای خارجه کشور های مذاکره 
کننده تایید و جمع بندی نهایی خواهد شد. اما وزارت 
خارجه در چارچوب نهاد های باالدستی نظام وظیفه 

ذاتی مذاکراتی را انجام خواهد داد.
امیرعبداللهیان اضافه کرد: هنوز زمان مشخصی برای 
مذاکرات تعیین نکرده ایم، چون هنوز به جمع بندی 
نهایی نرســیده ایم. حاال ۱ هفته دیگر باشــد یا ۱ ماه 

دیگر یا بیشتر هنوز مشخص نیست.
وزیر خارجه خاطرنشــان کرد: ملت ما باید از منافع 
برجام بهره مند شود. این که یک جز را بگیریم و یک 
جز را نگیریم در تضاد با نیت آنهاست که می گویند 

جدی هستیم.
امیرعبداللهیــان بیان کــرد: این اطمینان را به ملت 
بــزرگ ایــران می دهیم که قدم هایی که برداشــته 
می شــود مبتنــی بر فرهیختگــی ایرانیان و منطق 
مذاکراتی ایرانیان و تامین حداکثری حقوق و منافع 

ملت ایران است.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

خانم »معصومه 
دولتی« معلم دوره 
متوسطه در کابل با 

تشکیل کالس درس 
خانگی به دختران 
عالقه مند آموزش 

می دهد.

انتشار تصویر جنجالی از اشرف غنی
القدس العربی نیز تایید کرد، این 
تصویر متعلق به مسئول اماراتی 
است که در حال صحبت با اشرف 
غنی قبل از ترک کابل به مقصد 
ابوظبی است.

گزارش تصویری

واکنش رهبر انقالب به تحوالت مرزی میان ایران و آذربایجان؛

راه  حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش های بیگانه است
 فرمانــده معظــم کل قوا صبح یکشــنبه 
در ارتبــاط تصویری با مراســم مشــترک 
دانشگاه های  دانشجویان  دانش آموختگی 
افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری 
امام حســین )ع(، این نیروهای پرافتخار را 
»قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران 
و میهــن مقتدر و عزیز« خواندند و افزودند: 
دخالت بیگانــگان در منطقه مایه اختالف 
و خســارت اســت و همه مسائل و حوادث 
بایــد بدون دخالت بیگانــه و با الگوپذیری 
کشورهای منطقه از اقتدار و عقالنیت ایران و 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی حل شود.

حضــرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز امیدواری 
بــرای توفیق دانش آموختــگان و ارتقای 
جوانان نیروهای مسلح در مکتب و دانشگاه 
حســینی، به ملت ایران به خاطر داشــتن 
جوانان مؤمن، صالح، شــجاع و دارای عزم و 
بصیرت تبریک گفتند و افزودند: فرماندهان 
عزیــزی که جوانان میهن را اینگونه تربیت 

می کنند، شایسته افتخار و تقدیرند.
فرمانده کل قوا با اشــاره به تحقق فرموده 
امیرمؤمنان درباره نیروهای مسلح افزودند: 
به فضل الهی، نیروهای مســلح ایران امروز 
به معنای واقعی کلمه ســپر دفاعی ملت و 
کشور در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان 

بیرونی و درونی هستند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای ســربازی ملت 
ایران را موجب ســرافرازی و عزت دانستند 
و گفتند: آمادگی برای دفاع از ملت ایران و 
هویت اسالمی، ملی و انقالبی کشور افتخار 

بزرگ نیروهای مسلح است.
ایشــان امنیت را زیرســاخت اساسی همه 

فعالیت های ضروری برای پیشــرفت کشور 
برشــمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت 
کشــور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند: این 
مسئله البته برای ملت ایران عادی است اما 
کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی 

از این مشکل رنج می برند.
ایشــان به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا 
اشاره کردند و گفتند: برخی اروپایی ها، اقدام 
آمریکا را خنجر از پشت خواندند و به نوعی 
گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع 
به آمریکا، مستقاًل امنیت خود را تأمین کند.

رهبــر انقالب افزودند: وقتی کشــورهای 
اروپایــی بــه علت اتکاء بــه آمریکا، یعنی 
کشــوری که بــا اروپا مخالف هم نیســت 
در تحقــق امنیت پایدار احســاس کمبود 

می کننــد، حســاب کشــورهای دیگر که 
نیروهای مسلح خود را تحت کنترل آمریکا 
و دیگر بیگانگان قرار داده اند، مشخص است.

فرمانــده کل قوا، تأمیــن امنیت با تکیه بر 
دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند: 
کســانی که به این توهم دچارند سیلی آن 
را بــه زودی خواهنــد خورد چرا که دخالت 
مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان در امنیت 
و جنــگ و صلــح هر کشــوری، فاجعه ای 

مصیبت بار است.
ایشــان با تجلیــل از اقتدار و ســربلندی 
نیروهای مســلح در آزمایش های بســیار 
مهم و دشوار به ویژه جنگ تحمیلی ۸ ساله 
گفتند: اقتدار نیروهای مســلح به مسائلی 
نظیر آموزش ها، ابتکارات و پیشــرفت های 

علمی، تجهیزات و انضباط سازمانی وابسته 
اســت اما مهمتریــن عامل اقتدار نیروهای 
مســلح، روحیه، معنویت و مسائل دینی و 

اخالقی است.
رهبر انقالب اســالمی، خروج ارتش مجهز 
و بــدون روحیه اخالقی و معنوی آمریکا از 
افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری 
و نــه واقعی خواندند و گفتند: آمریکایی ها 
۲۰ ســال قبل برای ســرنگونی طالبان به 
افغانســتان لشکرکشــی کردنــد و در این 
اشغالگری طوالنی مدت، کشتار و جنایت و 
خسارات فراوانی به بار آوردند اما بعد از این 
همه هزینه مادی و انســانی، حکومت را به 
طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت 

برای همه کشورها درس آموز است.

فرمانده کل قوا، اوضاع ارتش آمریکا هنگام 
خروج از افغانســتان را نشان دهنده ماهیت 
واقعی این ارتش دانستند و گفتند: آن تصاویر 
هالیوودی از ارتش آمریکا و کشورهای امثال 
او، فقط نمایش است چرا که ماهیت واقعی 
آنها همین است که در افغانستان دیده شد.

رهبر انقالب، نفرت مردم شرق آسیا از ارتش 
آمریکا را یادآور شدند و گفتند: آمریکایی ها 
هر جا دخالت کنند، منفور ملت ها هستند.

فرمانده کل قوا، حضور نظامی بیگانگان در 
منطقه را نیز مایه اختالف و خسارت و ویرانی 
برشمردند و تأکید کردند: صالح منطقه در 
این است که همه کشورها از ارتشی مستقل 
و متکی به ملت خود و هم افزا با ارتش های 

همسایگان برخوردار باشند.
رهبــر انقالب افزودنــد: ارتش های منطقه 
می تواننــد امنیت منطقه را تأمین کنند و 
نباید اجازه دهند که ارتش های بیگانه برای 
حفــظ منافع خود، دخالت یا حضور نظامی 

داشته باشند.
فرمانــده کل قوا افزودنــد: حوادثی که در 
شــمال غرب ایران، در برخی کشــورهای 
همسایه در جریان است باید با همین منطق 
پرهیــز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل 

شود.
ایشــان گفتند: نیروهای مســلح کشــور 
عزیــز ما همواره با اقتدار همراه با عقالنیت 
عمــل می کنند و این عقالنیت باید الگویی 
برای دیگر کشــورها و عامل حل مســائل 
موجود باشــد و همه بدانند که اگر کســی 
 بــرای برادران خــود چاه بَکند اول خودش

 در چاه می افتد.

خبر ویژه

رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر علی سالجقه را به سمت »معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست« منصوب کرد.

متن حکم حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی سالجقه
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق 
اجرایی، به موجب این حکم جناب عالی را به ســمت »معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت« 

منصوب می نمایم.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به »عدالت محوری«، »روحیه انقالبی«، »مردم داری«، »پاکدســتی و 
فسادستیزی«، »قانون مداری«، »مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی« و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف 

دولت و حل مشکالت کشور مجدانه بکوشید.
تفصیل مأموریت ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابالغ می شود.

توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان های نظام اسالمی و به ویژه بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با حکمی از طرف رئیس جمهور؛

علی سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست شد

توضیح خرازی درباره عضویت عراقچی در شورا:
 نظر رهبری بود که از عراقچی
 در شورای راهبردی روابط 

خارجی استفاده شود
در پی انتصاب ســید عباس عراقچی به دبیری شورای 
راهبردی روابط خارجی، سید کمال خرازی توضیحاتی 

درباره نحوه گزینش وی ارائه داد.
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی گفت: یکی از 
سیاســت های حکیمانه مقام معظم رهبری استفاده از 
نیروهای قابلی اســت که در پی تغییر دولت ها با افراد 

جدید جایگزین می شوند.
وی افزود: این سیاســت همواره مد نظر معظم له بوده 
اســت و بدین ترتیب از نیروهایی که حاصل ســال ها 
ســرمایه گذاری و تجربه هستند در مناصب، مجامع و 

شوراهای مختلف استفاده شده است.
خرازی ادامه داد: ترکیب شورای راهبردی روابط خارجی 
نیز از نیروهایی است که در گذشته مسئولیت های باالیی 
داشته اند و پس از اتمام دوره مسئولیت به عضویت شورا 

در آمده اند.
رئیس شورا تصریح کرد: نظر مقام معظم رهبری در مورد 
جناب آقای عراقچی نیز این بوده است که از ایشان در 
شورا استفاده شود؛ لذا برای دبیری شورا در نظر گرفته 
شدند و اکثر اعضای شورا نیز با شناختی که از توانایی های 
ایشان دارند و با اطالع از نظر مقام معظم رهبری از این 
گزینش استقبال کردند، گرچه مراسم رای گیری رسمی 

صورت نگرفت.

 گفت وگوی برجامی بورل
 با مقامات اماراتی

دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد: 
جوزپ بورل در جریان سفر خود به امارات درباره برجام 

رایزنی کرده است.
 دفتر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
یک اطالعیه درباره سفر اخیر او به امارات متحده عربی و 

دیدارهایش در ابوظبی و دبی منتشر کرد.
در این اطالعیه که روی وب ســایت ســرویس خارجی 
اتحادیه اروپا قرار گرفته، آمده است: بورل در دیدارهای 
خود، شرکای اماراتی را در جریان تالش هایش به عنوان 
هماهنگ کننده توافق هســته ای با ایران )برجام( قرار 

داده است.
همچنین در این اطالعیه آمده است: اتحادیه اروپا امارات 
عربی متحده را یک شریک مهم می داند و مایل است که 
تعامل و همکاری متقابل را در مسائل دوجانبه و به عالوه 

موضوعات منطقه ای و جهانی ادامه دهد.
 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک مصاحبه 
برجام را دســتاورد مهم امنیتی خواند و تاکید کرد که 
حفظ این توافق و اجرای کامل آن می تواند یک سنگ 
بنا برای رسیدگی به مسائل منطقه خلیج فارس باشد.

وی همچنین بر لزوم از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات 
ویــن برای احیای برجــام تاکید کرد و گفت: به عنوان 
هماهنگ کننده موضوعات مربوط به برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( همواره به طور شفاف تاکید کرده ام که 
می بایست به اجرای کامل توافق بازگردیم که به معنی 
بازگشت آمریکا به آن از طریق لغو تحریم های مربوطه 
واشنگتن علیه تهران و همچنین بازگشت ایران به اجرای 

کامل تعهدات هسته ای اش است.

واکنش تند مطهری به بدهی ۶۰۷ 
میلیون دالری ایران به امارات

علی مطهری در توییتی نوشت: تا کی چوب  حاکمیت 
دوگانه و نبود یک مرجع تصمیم گیر در مسائل اقتصادی 

را بخوریم؟!
علی مطهری در توییتر نوشت:   ایران بابت اجرا نکردن 
قرارداد انتقال گاز  کرســنت با  امــارات از طرف دادگاه 
بین المللــی الهه ۵/۶۰۷ میلیــون دالر در مرحله اول 
جریمه شده است. این پول از جیب مردم ایران می رود 
چــون دولت آقای  خاتمی قرارداد را امضا و دولت آقای 
 احمدی نــژاد آن را لغــو کرد و گاز مورد قرارداد هم دود 
هوا شــده اســت. تا کی چوب  حاکمیت دوگانه و نبود 
یک مرجع تصمیم گیر در مسائل اقتصادی را بخوریم؟!

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:
ترکیه و آذربایجان در دام 

صهیونیست ها نیفتند
بادامچیــان گفت: رژیم صهیونیســتی در واکنش به 
پیروزی های جمهوری اسالمی در منطقه تصور می کند 
با تحریک ترکیه و آذربایجان می تواند از سقوط حتمی 
خود فرار کند. اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه 
اســالمی در پایان نشســت دبیران این حزب با اشاره به 
دسیسه های رژیم صهیونیستی در شمال غرب کشور، 
اظهار کرد: رژیم اشغالگر قدس که عامل و مزدور آمریکا 
است، در پی شکست های مهم آمریکا در منطقه، از لبنان 
تا افغانســتان و ســوریه و یمن، به دنبال ایجاد تشنج در 
روابط ایران با کشور های منطقه است و تالش می کند 

جنگ سیاسی نیابتی را در منطقه راه اندازی کند.
وی ادامــه داد: قطعا رژیم صهیونیســتی که در نهایت 
خواری و ذلت در برابر حزب اهلل لبنان و فلســطینیان 
مقــاوم غــزه قرار دارد، در برابر فاتحان خیبر و ســپاه و 
ملت اسالم جز شکست و سقوط راهی نخواهد داشت.

بادامچیان تصریح کرد: تذکر حزب موتلفه اسالمی به 
سران ترکیه و باکو این است که در دام صهیونیست ها 
خود را گرفتار نکنند. دبیرکل حزب موتلفه اســالمی 
یادآور شــد: ایران قبل از دخالت سوریه به وزیر خارجه 
وقت ترکیه متذکر شــد که این امر جز خســران و زیان 
برای ترکیه دســتاوردی نخواهد داشت و امروز صحت 
نظر ایران برای اردوغان بیش از بقیه معلوم شده است.

قالیباف:
 مجلس یازدهم به دوران تاریک 

مجوزهای رانتی پایان داد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان کلیات 
طرح تصویب صدور مجوزهای کســب وکار را با رأی 
قاطع به تصویب رســاندند، این طرح موانع پیِش روی 
مــردم بــرای راه اندازی کســب وکار و خلق ثروت را 

برمی دارد و در این زمینه تحول ایجاد می کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نشســت علنی دیروز )یکشــنبه، ۱۱ مهر( قوه مقننه 
در نطق پیش از دستور خود، ضمن تقدیر و تشکر از 
تمــام عزیزانی که در برگزاری آیین پیاده روی اربعین 
مشارکت داشتند، گفت: مردم شریف ایران افتخار دارند 
میزبان ثامن االئمه اند و با پیروی از مشــی ایشــان در 
طول تاریخ مشــعل عدالت طلبی و حقیقت جویی را 
روشن نگاه داشته و از میراث فکری و معنوی اهل بیت 

نگهبانی کرده اند.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که این روزها اهمیت 
بســزایی دارد، بحث واکسیناســیون عمومی است. 
ســرعت گرفتن روند واکســینه شدن مردم در همه 
گروه های سنی و در تمام نقاط کشور نگرانی های مردم 
را کاهــش داده و رضایــت خاطر آحاد جامعه را فراهم 
کرده است. از مسئوالن و بانیان این اقدام که حقیقتاً 
تحول جهــادی را رقم زده اند به خصوص از مجموعه 
وزارت بهداشت، بسیج مستضعفین و نیروهای جهادی 

تقدیر و تشکر می کنم.
رئیس مجلس افزود: امیدوارم با ادامه یافتن این روند 
هر دو نوبت واکسیناسیون هرچه سریعتر انجام شود 
تا دغدغه مردم در این مورد طی هفته های پیِش رو رفع 
شود. البته به توصیه متخصصان رعایت پروتکل های 
بهداشتی همچنان ضروری است و وزارت بهداشت باید 
با نظارت دقیق بر ادامه یافتن رعایت دستور العمل ها و 
نیز بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه 

از اوج گیری دوباره کرونا جلوگیری کند.
قالیباف با اشــاره بــه اقدامات مجلس گفت: خداوند 
بزرگ را شاکریم که نتایج تحول رویکردهای مجلس 
یکی پس از دیگری در حال به ثمر رســیدن اســت، 
یکی از مهمتریــن و اثربخش ترین مصوبات مجلس 
در دهه های اخیر طی هفته های گذشته سرانجام به 
بار نشســت. نمایندگان محترم کلیات طرح تصویب 
صدور مجوزهای کسب وکار را با رأی قاطع به تصویب 
رســاندند، این طــرح موانع پیــِش روی مردم برای 
راه اندازی کســب وکار و خلق ثروت را برمی دارد و در 

این زمینه تحول ایجاد می کند.
وی ادامــه داد: همه کســانی که فقــط یک بار برای 
کسب وکار کوچک مراحل پرپیچ وخم اخذ مجوز را طی 
کرده باشند خوب می دانند که شروع هر کسب وکاری 
به ده ها مجوز نیاز دارد و اخذ مجوزها با سختی فراوان 

همراه بوده است.
نماینده تهران در مجلس گفت: مجلس شورای اسالمی 
با تصویب این طرح، تمامی موانع زائد برای اخذ مجوز 
کســب وکار را حذف کرد و دوران تاریک مجوزهای 
رانتی، حلقه های بســته صنفی، انحصارهای شغلی و 

امضاهای طالیی را پایان داد.
رئیس مجلس تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار زنجیر را از پای تولید و اشتغال باز خواهد 
کــرد و بــه این ترتیب فضای رقابتی در بازار به جوانان 
اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب وکار خود را 
راه بیندازند، این تصمیم شجاعانه و تاریخ ساز مجلس 
یازدهم در سپهر قانونگذاری کشور ستاره ای درخشان 
و ماندگار خواهد شــد، همچنین مسیر اتخاذ چنین 

تصمیم هایی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.
قالیباف بیان کرد: مجلس یازدهم تصمیم دارد اقدام 
مهم دیگری را نیز به ســرانجام برساند. در هفته های 
آینده بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در 
دستور کار قرار خواهد گرفت. مراحل اصالح این طرح با 
اعمال نظر نمایندگان محترم در کمیسیون آیین نامه 
داخلی به پایان رســیده اســت و به رأی نمایندگان 

گذاشته خواهد شد.
وی ابــراز کرد: در صورت تصویب طرح شــفافیت آرا 
مجلس در مقایسه با تمامی دستگاه های اداری کشور 
در عرصه شفافیت روندها و فرایندها فاصله غیرقابل 
مقایسه پیدا خواهد کرد. هدف این طرح این است که 
عالوه بر شفافیت آرای نمایندگان در حوزه های بسیار 
مهم، فرایندهای تصمیم سازی مجلس نیز شفاف شود.

نماینــده تهــران در مجلس اضافه کــرد: در صورت 
تصویب نهایی طرح شفافیت آرا، جلسات کمیسیون ها 
به صــورت علنــی برگزار می شــود و برای پخش این 
جلســات از طریق صداوســیما بستری قانونی فراهم 
خواهد شــد. حاضران و غایبان و آرای نمایندگان در 
جلسات کمیسیون ها به صورت عمومی منتشر می شود 
و جلسات بررسی طرح ها و لوایح مطابق اصل ۸۵ قانون 
اساسی، به صورت علنی برگزار خواهد شد، همچنین 
گزارش مأموریت های کاری نمایندگان مردم و مشروح 
مذاکــرات ظرف یک ماه در اختیار عموم قرار خواهد 
گرفت و سایر موارد نیز به تفصیل در این طرح آمده است. 
رئیس مجلس از عموم دلسوزان و پیگیری کنندگان 
طرح شــفافیت آرا درخواست کرد که تمامی جوانب 
این طرح را مدنظر قرار دهند و نتایج مهم این میزان 
از شــفافیت در فرایندهای کاری مجلس را در ســطح 
جامعــه تبیین کنند. قالیباف ابراز امیدواری کرد که 
نماینــدگان بــه این طرح مهم و ضروری رأی دهند و 
نظر اصالحی خود را در بررسی جزئیات پیگیری کنند 
و همچنین با رأی خود مجلس را در عرصه شفافیت 

پیشتاز نهادهای قانونی کشور کنند.
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نایب رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اظهار داشت: قبول ندارم که این 
حکــم باعث افزایش قیمت لوازم خانگی 
می شــود چراکه متن نامه به جلوگیری 
از واردات کاالی کامل است یعنی همان 

روال قبل ادامه خواهد داشت.
محمدحســین اســالمیان در مــورد 
ممنوعیــت واردات لوازم خانگی کره ای 
اظهار کرد:  واردات لوازم خانگی خارجی 
از سال ۹۷ ممنوع بوده ولی تا پایان سال 
۱۴۰۰ مصوبه داشته است، هر سال هم 
این موضوع تمدید می شود حاال با حکمی 
آمده تا دو یا سه سال آینده این ممنوعیت 
کماکان وجود خواهد داشت؛ تا رایزینی 
در رابطــه بــا واردات لوازم خانگی انجام 
نشــود. تولیدات بسیار خوبی در برخی 
محصــوالت لوازم خانگی داریم که بازار 
مــا نیازی به واردات محصوالت خارجی 
نــدارد. به مرحله ای رســیده ایم که در 
برخی از موارد کاالی ما همتای محصول 

خارجی است.
وی افــزود: مــا از روز اول بــا ورود کاال 
بــه صــورت کامل مخالــف بودیم بلکه 
می گفتیم کاال به صورت قطعه وارد شود، 
برای مثال ۸۰ درصد یک محصول ایرانی 
باشــد و ۲۰ درصــد دیگر هم به صورت 
قطعه وارد شــود تا هم اشــتغال ایجاد 
شــده و هم یــک کاالی باکیفیت تولید 
شــود. ممنوعیتی هم که به وجود آمده 
در همین راســتا اســت، در نامه رهبری 
هــم از ممنوعیــت کاال به صورت کامل 
یاد شده است. ایشان این را نفی نکردند 
که قطعات لوازم خانگی وارد شده و اینجا 
به تولید یک کاالی باکیفیت ایرانی منجر 
شــود. کمااینکه در سه سال اخیر همین 
روند انجام می شــد و کمپرســور و بورد 
یخچــال و همچنین پنل های تلویزیون 
وارد می شــد. چراکه برای تولید بعضی 

از این قطعات توانمندی نداریم یا تولید 
آنها صرفه اقتصادی ندارد.

اسالمیان در مورد احتمال افزایش قیمت 
لــوازم خانگی بیان کرد: من قبول ندارم 
کــه این حکم باعث افزایش قیمت لوازم 
خانگــی می شــود چراکه متــن نامه به 
جلوگیری از واردات کاالی کامل اســت 
یعنــی همــان روال قبــل ادامه خواهد 
داشــت. اگر قیمت لــوازم خانگی گران 
شــود بابت حامل هــای انرژی، حقوق و 
دســتمزد، قیمت جهانــی مواد اولیه و.. 
است که در صورت افزایش آنها به ناچار 
تولیدکننده هم مجبور به افزایش قیمت 

محصول خود می شود.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد تاثیر 
انتظــار تورمی ایجاد شــده گفت:  تقاضا 
در سطح بازار به علت وضعیت اقتصادی 
مردم بسیار کم است، تولید هم به نسبت 
آن کاهش داشــته است. زمانی افزایش 
قیمت ایجاد می شــود که در بازار تقاضا 

وجود داشــته باشد. اگر برای کاالی ۱۰ 
میلیــون تومانی تقاضــا در بازار موجود 
نباشــد اگر به ۱۱ میلیون تومان برســد 
تنهــا گره کورتر می شــود. تا زمانی که 
تقاضا ایجاد نشود مطمئنا افزایش قیمت 
نخواهیم داشــت، مگر اینکه تسهیالتی 

برای ایجاد تقاضا در بازار ایجاد  شود.
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگــی در مــورد واردات این کاالها از 
دیگر کشورها گفت: واردات لوازم خانگی 
به صورت کامل از هیچ کشــوری قانونی 
نیســت. سیاست های دولت و حاکمیت 
این اســت که کاال به صورت کامل وارد 
نشــود. از آنجا که صحبت هایی مبنی بر 
برگشــتن ال جی و سامسونگ به ایران 
بــود و عده ای هم می گفتند که در قبال 
طلب خــود از کره جنوبی لوازم خانگی 
وارد کنیم، با توجه به اینکه شــرکت ها 
بازار ایران را در زمان تحریم ها رها کردند، 
این نامه نوشــته و به کره جنوبی اشــاره 

شده است.  
وی اضافــه کرد: به هر میزان که نظارت 
روی کاالهایی که در بازار هستند بیشتر 
شود از ورود کاالی تقلبی، قاچاق و بدون 
گارانتی بیشتر جلوگیری می شود. کشور 
ما بسیار پهناور است و مرز بسیار بزرگی 
بــا عراق، افغانســتان، ترکیه و... دارد. از 
ســالیان قبل شاید حتی ۱۰۰ سال قبل 
هــم قاچــاق رخ مــی داد. بنابراین باید 
فرهنگســازی انجام شود، همچنین اگر 
کاالی ایرانی باکیفیت و با قیمت مناسب 
در اختیــار مــردم قرار بگیــرد مطمئنا 
اســتقبال از کاالی خارجی و قاچاق که 
بدون گارانتی اســت کم خواهد شد و به 
ســمتی می رویم که حتــی اگر در بازار 
کاالی خارجــی وجود داشــت، کاالی 
ایرانــی به فروش می رود اما الزم اســت 
کــه کیفیت و قیمــت، مصرف کننده را 
قانــع کند که از کاالی ایرانی اســتفاده 
کند. با وجود سامانه جامع تجارت و کد 

رهگیــری روز به روز حلقه کاالی قاچاق 
تنگ تر هم می شود.

اســالمیان در ادامه تصریح کرد: با توجه 
به راهکارهایی که اداره دارایی ارائه کرده، 
دســتگاه های کارتخوان باید ثبت شود، 
عالوه بر این چک های جدید در شــبکه 
بانکی به شــکلی اســت که اگر شخصی 
بخواهد کاالیی غیر تولید داخل یا واردات 
به صورت قانونی را داد و ستد کند قطعا 
به مشکل برمی خورد. قطعا دایره فروش 

این کاالها بسیار کوچک خواهد شد.
وی اضافــه کرد:  ال جی و سامســونگ 
برندهای کره ای هســتند اما بسیاری از 
آنها حتما ساخت کره نیست، بیشتر آنها 
ســاخت چین یا مصر هســتند بنابراین 
وجود آنها به این منزله نیست که از کره 
آمده انــد. رصد نهادهــای نظارتی قطعا 
تشــدید هم خواهد شد و در سطح بازار 
کمتر شــاهد ایــن دو برند خواهیم بود، 
بنابراین بازار خوبی برای رشــد بیشــتر 
لــوازم خانگــی ایرانی باز خواهد شــد 
کــه امیدوارم تولیدکننــدگان ما از این 
فرصت استفاده کنند و با آوردن فناوری 
و ایجاد زیرساخت روز دنیا بتوانند جای 
ایــن دو برند را بگیرند به طوری که خود 
مصرف کننــدگان نخواهنــد که کاالی 

خارجی مصرف کنند.
اســالمیان در پایان خاطرنشان ساخت:  
اگر مصرف کنندگان می خواهند خریدی 
انجام دهند پیش از آن که خرید خود را 
انجام دهند از صحت و سقم اصلی بودن 
آن کاال، از طریق چک کردن آن در سامانه 
جامع گارانتی مطمئن شــوند، تا کاالی 
خریداری شــده تقلبی نباشد و گارانتی 
مطمئنی داشــته باشد. همچنین خرید 
خــود را از مغازه هایــی که دارای پروانه 
کســب اســت انجام دهند تا اگر تخلفی 

رخ داد، قابل پیگیری باشد.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: 

با ممنوعیت واردات لوزام خانگی افزایش قیمت نخواهیم داشت

وعده آقای وزیر؛

 جزئیات وام های جدید مسکن
بانک عامل بخش مسکن از ابالغ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره 
افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن از محل اوراق به تمامی 
شعب بانک در سراسر کشور خبر داد. احمدی، از مسئوالن این بانک 
با بیان اینکه افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن پیشنهاد 
بانک به اجرا درآمده است و هدف آن اثربخشی سبد تسهیالت بانک 
در تحرک و رونق زایی بخش مسکن و ساختمان و همچنین کمک 
به خانه دار شدن تمامی افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن است، 
گفت: از آنجا که قیمت مسکن در سال های اخیر در همه شهرهای 
کشور افزایش داشت، تسهیالت جدید خرید و ساخت مسکن می تواند 
قدرت مالی متقاضیان خرید خانه را به صورت نســبی تقویت کند.

احمدی درباره ســقف های جدید تسهیالت خرید و ساخت مسکن 
افزود: این تسهیالت با خرید اوراق گواهی حق تقدم به عنوان امتیاز 
تسهیالت، قابل دریافت و استفاده است. در تهران، سقف تسهیالت 
اوراق که البته برای ساخت نیز قابل استفاده است، به ۲۰۰ میلیون 

تومان، در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر 
به ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز به ۱۲۰ میلیون تومان 
افزایش یافت. ســقف جدید تسهیالت اوراق مسکن برای واحدهای 
مســکونی با حداکثر قدمت ۲۵ ســال ســاخت، قابل استفاده است.

وی درباره شــکل دیگر اســتفاده از تسهیالت اوراق مسکن گفت: در 
صورت درخواست اخذ تسهیالت به صورت زوجین، زن و شوهر هر 
یک می توانند به طور مجزا از ســقف تســهیالت مذکور برای خرید 
و یا ســاخت یک واحد مســکونی به صورت مشترک استفاده کنند. 
احمدی در تشــریح چگونگی اســتفاده از تســهیالت اوراق مسکن 
برای خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۲۵ سال ساخت 
تصریح کرد: در واحدهای مســکونی با عمر بنای ۲۵ تا ۳۰ ســال 
ساخت، سقف تسهیالت در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین ســایر مناطق شــهری به ترتیب 
۱۶۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان تعیین 

شــده اســت. همچنین متقاضیانی که بخواهند به صورت زوجین از 
این تســهیالت اســتفاده کنند، سقف تسهیالت برایشان ۲ برابر این 
ارقام خواهد شــد.احمدی ســقف تسهیالت جعاله مسکن را نیز ۸۰ 
میلیون تومان اعالم کرد. این رقم نیز در مصوبه اخیر شورای پول و 
اعتبار افزایش پیدا کرد.وی خطاب به متقاضیان این نوع تسهیالت 
اعالم کرد، جزئیات اقساط ماهانه تسهیالت خرید مسکن برحسب 
میزان سقف تسهیالت، در سایت اطالع رسانی بانک تخصصی بخش 
مسکن وجود دارد ضمن آنکه در بخش خدمات الکترونیکی در سایت 
اطالع رســانی، امکان محاسبه اقســاط تسهیالت نیز فراهم است.

احمدی اظهار امیدواری کرد تســهیالت ســاخت و خرید مسکن از 
محل اوراق بتواند تحرک نســبی در بازار مســکن در مسیر رونق به 
وجود بیاورد. این پیش بینی از آنجایی مطرح است که در شهرهای 
کوچک و متوســط کشــور، با توجه به ســطح قیمت مسکن، قدرت 

پوشش تسهیالت جدید مناسب ارزیابی می شود.

واعــظ برزانــی، اقتصــاددان اظهار کرد: با توجه به شــرایط موجود 
پیش بینی این اســت که اقتصاد ملی ما به دامنه نرخ تورم نقطه به 
نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان ســال ۱۴۰۰، برســد که این رقم در 

حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.
 محمــد واعــظ برزانی اظهار داشــت: یکی از مهمترین گام هایی که 
می توان در راستای توسعه اقتصادی و کنترل تورم برداشت، شناخت 
بخش ها و حوزه های پیشــران اســت که این کار به کمک مجموعه 

مطالعات آمایش سرزمین صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه برای شناخت پیشران های منطقه ای نیاز به استفاده 
از نتایج مطالعات آمایش ســرزمین اســت و همچنین برای شناخت 

پیشــران های بخشی نیاز به شــناخت مطالعات آمایش »بخشی« 
داریم، ادامه داد: خوشــبختانه در این باره مطالعات بســیاری توسط 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مطالعاتی توسط بسیج 
ســازندگی و تعداد دیگری از دســتگاه ها ماننــد کمیته امداد امام 

خمینی)ره( صورت گرفته است.
ایــن اقتصــاددان گفت: امروز زمان اســتفاده از نتایج این مجموعه 
مطالعات و تاکید بر روی پیشــران ها اســت؛ به عبارت دیگر در حالی 
که باید در ســرمایه گذاری بر زیرســاخت ها مانند تولید برق توجه 
شــود اما آنچه تحول در رشــد اقتصادی به وجود می آورد تاکید بر 

پیشران ها است.

واعظ برزانی با بیان اینکه دولت به دنبال مهار نرخ تورم است، تاکید 
کرد: مهمترین ساز و کار موفقیت در این امر تثبیت و تنظیم نرخ در 
بازار ارز اســت که باید در کوتاه مدت و همزمان با مدیریت تقاضای 
کل از طریق ساماندهی سبد دارایی های خانوار به طوری که به جای 
دارایی های فیزیکی و زمین، مســتمرا سهم دارایی های غیرفیزیکی 

که فاقد حباب برجسته قیمتی هستند بیشتر شود، وارد بشود.
وی با تاکید براینکه نرخ تورم تا پایان سال بهبود نسبی پیدا خواهد 
کــرد، اظهــار کرد: پیش بینی این اســت که اقتصاد ملی ما به دامنه 
نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ برسد. 

این رقم در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.

 رییــس جمهــوری بــا تاکید بــر اولویت بندی در 
برنامه های اقتصادی کشــور دســتور داد جلســه 
فوق العاده ســتاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت 
قیمت ها و کنترل بازار در حوزه کاالهای اساســی و 

ارزاق عمومی برگزار شود.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه 
به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی برگزار شد 
و در این جلســه معاونت اقتصادی رییس جمهوری 

و کارگروه های مربوطه گزارشــی از آخرین وضعیت 
متغیرهــای اقتصاد کالن و برنامه های پیشــنهادی 
بیســت و هفت گانه با رویکرد مســاله شناسی و حل 

مسائل اقتصادی ارائه کردند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین 
مقرر شــد برنامه های مذکور بر اساس اولویت بندی 
در جلســات ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد 

بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.

بر اســاس این گزارش وصولی درآمدهای ناشــی از 
فروش نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ 

معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.
از جمله برنامه های پیشــنهادی بیست و هفت گانه، 
ســاماندهی بازار خودرو بود که کلیات این پیشنهاد 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزییات 
آن در جلســات بعدی مطــرح و همچنین برخی از 

موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛

 ضرب العجل رییس جمهور برای کنترل بازار

خبر ویژه
رئیس شورای رقابت:

قیمت جدید خودرو به من 
ربطی ندارد

رئیس شــورای رقابت در پایان حضور خود در این 
شورا در رابطه با قیمت گذاری خودرو که قرار بود 
در مهرماه انجام شود گفت که دیگر قیمت گذاری 
خــودرو بــه من ارتباطی ندارد و رئیس جدید آن را 
پیگیری می کند که ممکن اســت بخواهد مدل را 

تغییر بدهد.
رضا شــیوا در نشســتی خبری پایان دور دوم این 
شــورا و حضور خود در آن را اعالم کرد و گفت که 
فردا با حضور وزیر اقتصاد ترکیب شــورای رقابت 

دستخوش تغییراتی خواهدشد.
وی همچنین در این نشســت به بیان گزارشــی از 

عملکرد شورا در چندسال گذشته پرداخت.
اما در حالی قرار بود در پایان شهریور ماه و تعیین 
تورم بخشــی شــورا نسبت به قیمت گذاری جدید 
خــودرو بــرای پاییز اعالم نظر کند که این موضوع 
از شــیوا مورد پرســش قرار گرفت و وی گفت: در 
این مورد از من سوال نکنید و دیگر قیمت خودرو 
ارتباطــی با من ندارد و رئیس جدید در این زمینه 

تصمیم گیری خواهد کرد.
وی افزود : شــاید اصــال رئیس جدید بخواهد این 
مــدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری 

در این رابطه داشته باشد.
شــیوا یادآور شــد که قیمت گذاری با روش فعلی 
باید براساس تورم بخشی که از بانک مرکزی اعالم 
می شــود انجام شــود که هنوز این بانک تورم را به 
شــورای رقابت اعالم  نکرده و ممکن اســت تا پایان 

مهر طول بکشد.
اگر ایده ای دیگر غیر از قرعه کشــی دارند، 

بگویند
وی در مورد بحث های که اخیرا برای نحوه قیمت 
گــذاری خودرو و یا مخالفت هایی که درباره قرعه 
کشــی برای فروش خودرو مطرح است یادآور شد 
که آنچه مشــخص اســت در قرعه کشی هیچ کس 
دخالــت و نفــوذی ندارد ولی پیش از این زمانی که 
فروش خودرو از طریق سایت انجام  می شد دائم با 
شکایت و اعالم مشکل از سوی مردم مواجه بودیم 
که می گفتند نفوذ دالالن و رباتها هستند که در این 
نحوه فروش برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما 
بهترین راه، قرعه کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه 
جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رقابتــی کردن بازار نه وظیفــه ما بود و نه 

امکانش را داشتیم
شــیوا در ادامه با اشــاره به انتقاداتی که مبنی بر 
عدم رقابتی شــدن بازار خــودرو با وجود دخالت 
شــورای رقابت مطرح می شود، گفت: این شورا نه 
جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش 
را داشت.اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز 
به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و 
این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است.

بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن 
خارج می شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه 
گذاران به بازار خودرو نمی آیند ادعای بیهوده است.

مردم با شورا بد شدند
شــیوا در ادامه با اشــاره به اینکه تمام تالش شورا 
این بود که انحصارگر نتواند قیمت خود را به مردم 
تحمیل کنند، گفت: به هررصورت در کشوری که 
تورم تا ۵۰ درصد است و همه چیز گران می شود 
طبیعی است قیمت خودرو افزایش یابد ما همواره 
ســعی کردیم که قیمت منصفانه روی خودرو قرار 
بگیرد اما به هر صورت این افزایش قیمت مطلوب 
مــردم نبــود و در مواقعی آنها با شــورای رقابت بد 

شدند.
به گفته وی، از سوی دیگر خودروسازها هم راضی 
نبودند و می گفتند این نحوه قیمت گذاری و نتیجه 
عملکرد شورا به زیان انباشته با رقمهای ۴۰ تا ۵۰ 

هزار میلیاردی منتهی شده است.
خودروسازان هزینه های بی ربط زیاد دارند

شــیوا در مورد نحوه قیمت گــذاری خودرو نیز با 
اشــاره به اینکه این شــیوه هیچ گاه قیمت گذاری 
بر اســاس بهای تمام شــده را قبول نداشته است، 
افــزود: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه 
هزینه کرده را به اضافه ســود به آن برگردانیم  در 
حالی که این موجب زیان مصرف کننده می شد.

وی ادامه داد: متاســفانه مشــکالت خودروسازان 
فراوان اســت و آنها ســرمایه گذاری و هزینه های 
نامربوط زیاد دارند این در حالی است که خودروساز 
فقط در رشته خود فعالیت کند ولی شاهدیم آنقدر 
شــرکتهای وابسته دارند که زیان ده هستند و می 
خواهنــد زیان را از طریق مصــرف کننده جبران 

کنند.
اگر این مدل پیش فروش نباشد بهتر است

در ادامه این نشســت، این موضوع مطرح شــد که 
مصوبه شــورای رقابت درباره پیش فروش خودرو 
و تاکید بر مشــخص شــدن قیمت در ابتدا موجب 
خودداری خودروسازان از پیش فروش شده است 
بیان کرد: نمی شــود که خودروی را اکنون برای 
فروش اعالم کرد که قیمت آن مشــخص نباشد از 
سوی برخی خودروسازان طوری پیش فروش می 
کند که حتی طرح آن ممکن است دستخوش تغییر 
شود و این برای ما پذیرفته شده نیست خودروسازان 
در پیش فروش مشــکالت زیادی دارد  و این نوع 

پیش فروش انجام نشود بهتر است.

گفت و گو

 ترکیه می خواهد ایران
 را دور بزند

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید که دولت 
اردوغــان بــه دنبال پیدا کردن راهی برای دور زدن 

مسیر ایران در ترانزیت و حمل و نقل کاالست.
سید جالل ابراهیمی ، اظهار کرد: جایگاه جغرافیایی 
ایــران در حوزه ترانزیت و جابجایی کاال، جایگاهی 
خاص و منحصر به فرد اســت و در طول ســال های 
گذشته با وجود تمام موانع هیچکس تردیدی ندارد 
که برای جابجایی بسیاری از محموله های اقتصادی، 
کشورها چاره ای جز استفاده از خاک ایران ندارند.

وی بــا اشــاره به کریدورهای مهــم منطقه ای که 
به ایران ختم می شــوند، توضیح داد: بســیاری از 
کامیون هایی که از سمت اروپا به سمت کشورهایی 
چون افغانســتان و پاکســتان تردد می کنند باید از 
خاک ایران رد شوند. از سوی دیگر کامیون هایی که از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده 
عربــی بار دارند نیز برای رســیدن به اروپا از خاک 
ایران اســتفاده می کنند. کشورهایی مانند ترکیه و 
عراق نیز برای ترانزیت به مســیرهای ایران وابسته 
هستند.رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: 
با گســترش زیرساخت های راهی ایران برای عبور 
خودروها از آذربایجان و ارمنستان و رسیدن آنها به 
گرجســتان ما همچنان در این زمینه برگ برنده را 
خواهیم داشــت. ترکیه اما در مقابل تالش کرده با 
عبور کامیون هایش از آذربایجان و نخجوان و دریای 
خزر به نوعی ایران را دور بزند و در ســال های اخیر 
برنامه  ریزی هایی نیز برای این موضوع داشته است.

ابراهیمی با اشاره به درگیری و اختالف نظر همزمان 
ترکیه با روسیه و ایاالت متحده آمریکا، تشریح کرد: 
از زمانی که روسیه در شبه جزیره کریمه وارد شد، 
اختالفــات با ترکیه افزایش پیدا کرد. این در حالی 
اســت که ترکیه عضو ناتوســت و اگر اختالف ها را با 
روسیه کم کند، از سمت غرب فشارها افزایش خواهد 
یافــت، موضوعــی که تاثیر خود را در کاهش ارزش 

لیر نشان داده و می تواند در آینده ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اردوغان رییس جمهوری ترکیه 
طرح های کالنی در ســر دارد و در این بین ایران به 
عنوان یک رقیب منطقه ای مطرح است. ما باید تالش 
کنیم با استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی و بین 
المللی نه تنها فضا را در این رقابت خالی نکنیم که 
با اســتفاده از مزیت نسبی ایران، راه برای گسترش 

ترانزیت و استفاده از ظرفیت های آن باز شود.

ابالغ دستورالعمل نحوه 
محاسبه مالیات خانه های خالی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل نحوه 
محاســبه مالیات خانه های خالی را به ادارات کل 

امور مالیاتی استان ها ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، امیدعلی پارســا، 
رئیــس کل ســازمان امور مالیاتی دســتورالعمل 
نحوه محاســبه مالیات واحد های مسکونی خالی 
از سکنه را به ادارت کل امور مالیاتی شهر تهران و 
سایر استان ها ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های 

مستقیم اصالحیه ۵ آذر ۱۳۹۹، ابالغ کرد.
بخش هایی از این دستورالعمل به این شرح است:

۱. این دستورالعمل در ۱۵ بند تنظیم شده که بر 
اســاس آن، مالک احراز شرایط خالی بودن واحد 
مسکونی، واقع شدن در شهر های باالی ۱۰۰ هزار 
نفر و همچنین اطالعات دریافتی از سامانه امالک 

و اسکان است.
۲. در این دستورالعمل، اگر واحد مسکونی در ۱۲۰ 
روز ابتدایی یا انتهایی ســال خالی از ســکنه، ولی 
در ســایر ایام سال دارای کاربر باشد، مشمول این 

مالیات نخواهد شد.
۳. مالیات خانه های خالی شراکتی به نسبت سهم 

هر شریک، جداگانه محاسبه و ابالغ می شود.
۴. مبنای محاسبه نرخ مالیاتی خانه های خالی بر 
اســاس »جدول امالک مشــابه« که سازمان امور 

مالیاتی هر سال تدوین می کند، خواهد بود.
۵. مأخذ محاسبه مالیات واحد های خالی از سکنه، 
ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم است که پس 
از کسر ۲۵ درصد هزینه استهالک واحد مسکونی، 

برآورد خواهد شد.
۶. نرخ های ۱۲ و ۱۸ برابر برای ســال های دوم و 
ســوم خالی از ســکنه بودن، صرفاً در صورت توالی 
خالی بودن مسکن است و اگر در فاصله بین سال ها، 
واحد مســکونی پُر شود، در صورت خالی شدن در 
سال های بعد، مجدداً به نرخ سال نخست محاسبه 

خواهد شد.
۷. مالــکان بیش از ۵ خانه خالی بدون احتســاب 
متراژ )مالک بیش از ۳۰ دانگ مسکن خالی باشد(، 

مشمول دو برابری نرخ های مذکور است.
۸. مهلت ارسال برگه های مالیاتی خانه های خالی 
در سال ۱۴۰۰، پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود. 
اوراق مذکور هم در ســامانه مؤدیان مالیاتی قابل 
دسترسی است و هم برای مالکان این واحدها، به 

صورت پیامک ارسال خواهد شد.
۹. جریمه مالیاتی خانه های خالی در شهر های زیر 
۱۰۰ هزار نفر، معادل ۲۰ درصد مالیات مذکور در 

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم است.
۱۰. امــکان اعتراض بــه مالیات های متعلقه طبق 

قانون مالیات های مستقیم وجود دارد.
۱۱. در صــورت عدم پرداخــت مالیات خانه های 
خالی، جریمه در نظر گرفته شــده همراه با اصل 
مالیــات در زمان انتقال ســند ملک مورد نظر، از 

مالک اخذ می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:

پیش بینی کاهش ۱۰ تا ۱۵ واحد درصدی نرخ تورم تا پایان سال

اقتصاد کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی

بر اساس خبرها ؛

قانون تخصیص قیر رایگان ابالغ شد
قانون امکان اختصاص مواد اولیه تولید قیر به پاالیشگاه ها برای ارائه 
قیر به دستگاه های اجرایی در نیمه اول سال، به وزارت نفت و سازمان 
برنامه و بودجه ابالغ شــد.حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی قانون 
تفسیر بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در جلسه 
علنی روز چهارشــنبه ۲۴ شــهریور ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رســید را به وزارت نفت و ســازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد.

بر اســاس این قانون، وزارت نفت می تواند در ۶ ماهه نخســت سال هم 
نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر )وکیوم باتوم( 
به پاالیشــگاه ها از محل عوائد حاصل از جزو ۲ بند ب تبصره ۱ قانون 

بودجــه امســال اقدام کند.بند مربوط بــه قیر رایگان در قانون بودجه 
سال جاری )بند ز تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰( به شرح زیر است:

وزارت نفــت مکلف اســت مبلغ ۱۵ هــزار میلیارد تومان از محل جزو 
۲ بنــد ب تبصــره ۱ مــواد اولیه قیر وی. بی )وکیوم باتوم(، نفت خام را 
به صورت ماهانه در اختیار پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها قرار داده و 
در حســاب های فیمابین خود و خزانه داری کل کشــور به شــرح ذیل 
تســویه نماید:۱. ۴۸ درصد برای آســفالت راه های فرعی و روستایی و 
روکش آســفالت شــبکه راه های اصلی، فرعی و شهرک های صنعتی و 
عشــایری و معابر محالت هدف بازآفرینی شــهری و طرح های مسکن 

مهر و طرح های مســکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرســازی۲. ۲۰ 
درصد برای آســفالت معابر و بهســازی روستاها و اجرای طرح )پروژه( 
های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای 
حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی۳. ۱۷ درصد رأی آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور 
.۴. ۶ درصد برای مصرف پایگاه ها، پاســگاه ها و راه های بین مزارع در 
اختیار بسیج سازندگی سپاه۵. ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه 
فرهنگیــان در اختیــار وزارت آموزش و پرورش. ۳ درصد برای بیابان 
زدائی و انجام عملیات خاکپوش  در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.

وزیر نیرو :

کشور، درگیر خشکسالی بی سابقه است

بین الملل

آمارها نشان می دهند ؛

 افزایش تولید نفت روسیه
 رکورد ۱۳ ماهه زد

آمار وزارت انرژی روســیه نشــان داد این کشور 
مــاه میالدی گذشــته ۴۳.۸۶ میلیون تن نفت 
خــام و میعانــات تولید کرده اســت که معادل 
۱۰.۷۱۶ میلیون بشــکه در روز بوده است. نرخ 
تولید ســپتامبر ۲.۶ درصد باالتر از اوت بود که 
تولیــد گازپروم در بزرگتریــن کارخانه تصفیه 
میعانــات در ســیبری غربی به دنبال یک آتش 
ســوزی کاهش پیدا کرد.تحت توافقی که بین 
اوپک و متحدانش منعقد شد، این گروه تولیدش 
را از اوت هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
می دهد که از این رقم، یک چهارم سهم روسیه 
است. این افزایش تولید ادامه پیدا خواهد کرد تا 
محدودیت عرضه ای که در اوج بحران پاندمی به 
اجرا گذاشته شده بود خاتمه پیدا کند. نشست 
بعدی وزیران اوپک پالس برای دوشــنبه هفته 
جاری برنامه ریزی شــده است.ارزیابی پایبندی 
روســیه به توافق محدودیت عرضه دشوار است 
زیرا آمار رســمی به صورت کلی اعالم می شــود 
و شامل نفت و میعانات است که مشمول توافق 
محدودیــت عرضه قرار نمی گیــرد. اگر تولید 
میعانات روســیه به ســطح پیش از آتش سوزی 

در کارخانــه گازپروم بهبود پیدا کند که حدود 
۸۸۰ هزار بشــکه در روز اســت، در این صورت 
تولیــد روزانــه نفت در ســپتامبر حدود ۹.۸۳ 
میلیون بشــکه بوده که ۱۳۰ هزار بشکه در روز 
باالتر از سهمیه سپتامبر است.طبق آخرین آمار 
آژانس بین المللی انرژی، نرخ پایبندی روسیه به 
توافق نفتی از ۹۵ درصد در ژوییه به ۹۲ درصد 
در اوت کاهــش پیــدا کرد که پایینترین نرخ در 
میــان تولیدکنندگان بزرگ اوپک پالس بود و 
عرضه نفت این کشــور به ۹.۷۱ میلیون بشــکه 
در روز رســید.بر اساس گزارش بلومبرگ، همه 
تولیدکنندگان بزرگ به جز روس نفت و گازپروم 
نفت تولیدشان را ماه گذشته در مقایسه با اوت 
افزایــش دادند. اگرچه روس نفت که عامل بیش 
از یک سوم تولید روسیه است، ۰.۳ درصد نفت 
کمتری در ماه گذشــته اســتخراج کرد، تولید 
"بــاش نفت" که زیرمجموعه این شــرکت بوده 
و آمارش جداگانه ارائه می شــود، ۱۸.۲ درصد 
افزایش داشت. اسالونفت که جوینت ونچر بین 
روس نفت و گازپروم نفت اســت تولیدش را ۹.۹ 

درصد افزایش داد. 

یک مقام مسئول:

 شفافیتی در ارز های نفتی
 وجود ندارد

احــد ذوالرحمــی دبیــر انجمن ســازندگان 
تجهیزات صنعتی ایران )ســتصا(، با اشــاره به 
این که این انجمن تاکنون موفق به رفع بسیاری 
از نیازهای صنایع داخلی در شــرایط تحریمی 
مانند ســاخت برخی از پمپ های صنعت نفت 
شده است، بیان کرد: تاکنون در روند تحصیل 
و هزینه کرد ارز های نفتی، شفافیتی در کشور 
وجود نداشته و حتی در بسیاری از مواقع، پیش 
آمده که درآمد های ارزی ما گم شــده اســت؛ 
بنابراین، الزم است که شفافیت در این زمینه 
اتفاق بیفتد. چرا که در نبود شفافیت، صندوق 
توسعه ملی نتوانسته ماموریت خود را به درستی 
انجام دهد.او افزود: این صندوق ایجاد شــد تا 
خرید های خارجی از این محل انجام شود، اما 
به مرور زمان، برای فعالیت های دیگری نیز از 
این صندوق پول برداشــته شد.ذوالرحمی در 
ادامه ضمن بیان این که شرایط باید به نحوی 
تغییر کند تا ســازنده داخلی هم بتواند از این 
ارز اســتفاده کند، اظهار کــرد: اولویت بندی 
ســازندگان تجهیزات صنعتی کشور در زمینه 
رفع نیاز ارزی، به این شکل است که نخستین 

اولویت، مربوط به تامین مواد اولیه و تجهیزاتی 
که برای تولید کاالی اصلی، نیاز به خرید آن ها 
از خارج کشــور اســت، می شود.او اضافه کرد: 
نیاز دوم این ســازندگان، نوســازی و بازسازی 
ماشــین آالت و تجهیزات کارخانه هایشــان 
اســت. در حال حاضــر، این تجهیزات قدیمی 
و فرســوده شــده اند و بهره وری پایینی دارند. 
اســتفاده های زیادی می توان از کنار باال بردن 
بهره وری به دست آورد؛ بنابراین، در شرایطی 
که تجهیزات قدیمی و فرسوده هستند و امکان 
ســاخت داخلی برخی از آن ها در شرایط فعلی 
وجــود ندارد، باید نیــاز ارزی واردات آن ها را 
برطرف کرد.دبیر انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعتــی گفت: اولویت بعــدی مربوط به این 
اســت که تحریم ها و نداشــتن تعامل الزم به 
کشور های پیشرفته، سبب شده تا از تکنولوژی 
روز دنیا عقب بیفتیم. جبران این عقب افتادگی، 
بــا وارد کردن تکنولوژی هــای جدید و اعزام 
متخصصان داخلی برای آموزش و دســتیابی 
به این تکنولوژی ها، ممکن می شــود که نیاز 

به هزینه کردن ارز دارد. 

خبر ویژه
 ریالینس برای تجارت نفت

 در امارات شرکت زد
شرکت "ریالینس اینترنشنال" زیرمجموعه جدید 
شــرکت "ریالینس اینداســتریز" اســت که هنوز 
فعالیتهایــش را آغاز نکرده اســت. ریالینس یک 
میلیون دالر در کسب و کار جدید سرمایه گذاری 
کرده اســت.ریالینس اینداســتریز که بزرگترین 
مجتمع پاالیش نفت جهان را در جمناگار واقع در 
غرب هند اداره می کند، در بیانیه کوتاه خود به دلیل 
تصمیم برای تاسیس واحد جدید و قرار گرفتن آن 
در امارات متحده عربی اشــاره ای نکرد با این حال 
اقدام مذکور همسو با تالش برای توسعه حضور بین 
المللی است.این شرکت پیش از این در شماری از 
داراییهای اکتشاف و تولید خارجی سهم خریداری 
کــرده بــود و در ژوئن با شــرکت ملی نفت ابوظبی 
)ادنوک( برای ســاخت یک پروژه شــیمیایی چند 
میلیارد دالری در رویس توافق کرد که نخســتین 
سرمایه گذاری این گروه در یک پروژه خارجی جدید 
بود.بر اساس گزارش رویترز، ریالینس اینداستریز 
در ژوئن از انتصاب یاســر الرومایان، رییس هیات 
مدیره آرامکو به عنوان یکی از مدیران هیات مدیره 
ریالینس خبر داد و اعالم کرد این آغاز بین المللی 
شدن ریالینس است. این گروه امیدوار است امسال 
قراردادی را برای فروش ۲۰ درصد سهم در کسب 
و کار تبدیل مستقیم نفت به محصوالت شیمیایی 

به آرامکو بفروشد.

طوالنی ترین کابل برق 
 زیردریایی جهان آغاز

 به کار کرد
یک کابل برق زیردریایی به طول ۴۵۰ مایل )۷۲۴ 
کیلومتــر( که انگلیــس و نروژ را به یکدیگر متصل 
مــی کنــد، فعالیت تجــاری را آغاز کرد و به این دو 
کشور اجازه داد انرژی تجدیدپذیر را مبادله کنند.

با آغــاز فعالیت طوالنی ترین کابل برق زیردریایی 
جهان که شــبکه برق کشــورهای نروژ و انگلیس را 
بــه هم متصل می کنــد، نیروی تجدیدپذیر تولید 
شــده در نروژ برق خانه های انگلیســی را تامین 
خواهــد کرد. این کابل همچنیــن اجازه می دهد 
نیــروی بــادی فراوان زمانی کــه توربینهای بادی 
میزان باالیی برق در شــرایط بادی تولید می کنند 
اما تقاضای داخلی اندکی وجود دارد، به نروژ صادر 
شــده و برق خانه های این کشور را تامین کند.این 
به معنای آن اســت که شبکه نیروی نروژ می تواند 
آب مــورد نیاز کارخانــه های برق آبی را در ذخایر 
آبی وسیع این کشور برای استفاده در زمان دیگری 
نگه دارد.لینک دریای شمال به ارزش ۱.۴ میلیارد 
پوند سرمایه گذاری مشترکی بین شبکه ملی برق 
انگلیس و اپراتور سیســتم نروژی اســتات نت بوده 
و به کاهش مصرف ســوختهای فسیلی برای تولید 
نیرو در انگلیس کمک می کند.شــبکه ملی نیروی 
انگلیس اعالم کرد این پروژه مانع انتشار ۲۳ میلیون 
تن کربن تا ســال ۲۰۳۰ می شــود.کابلهای پهن 
شش اینچی فعالیتشان را با حداکثر ظرفیت ۷۰۰ 
مگاوات آغاز می کنند و به تدریج ظرفیت کامل این 
لینک را در مدت سه ماه به ۱۴۰۰ مگاوات افزایش 
می دهند. فعالیت این پروژه در ظرفیت کامل، برق 
پاک برای تامین نیاز ۱.۴ میلیون خانه انگلیســی 
فراهم خواهد کرد. ِگِرگ هندز، وزیر انرژی، رشــد 
پاک و تغییرات اقلیمی انگلیس گفت: همچنان که 
آماده میزبانی نشست کاپ ۲۶ سازمان ملل متحد 
می شویم این شراکت پیشگام در وهله نخست نشان 
مــی دهــد همکاری بین المللی تا چه حد در کمک 
به رســیدن به اهداف کربن خنثی و فراهم کردن 
انــرژی تجدیدپذیر برای میلیونها خانه انگلیســی 

اهمیت خواهد داشت.

خریداران آسیایی در بازار 
LNG به اروپایی ها مجال ندادند

درســت هنگامی که قیمتهای گاز طبیعی در اروپا 
و آســیا به رکورد باالیی صعود کرده اســت، چین 
در روزهای اخیر موفق شــد یک قرارداد بلندمدت 
تامین گاز طبیعی مایع )LNG( با قطر منعقد کند.

چیــن بــه دنبال تضمین تامیــن بلندمدت حجم 
بیشتری گاز است و همزمان قیمت خرید باالتری 
برای  محموله های تک LNG پیشــنهاد می کند و 
به همراه ســایر مناطق آســیا در بازار محموله های 
تــک، LNG کمتــری برای اروپا باقی می گذارد که 
با بحران گاز دســت و پنجــه نرم می کند.مقامات 
چینی گویا به شرکتهای انرژی دولتی دستور داده 
انــد تا به هر قیمتــی  محموله های انرژی را تامین 
کننــد. تحلیلگران می گویند این اقدام تقاضا برای 
گاز طبیعی و زغال ســنگ را در زمســتان امســال 
افزایش می دهد. چین تحت قرارداد بلندمدت ۱۵ 
ساله با شرکت قطر پترولیوم، از ژانویه سال ۲۰۲۲ 
حجم LNG بیشــتری دریافت خواهد کرد. شرکت 
قطــر پترولیوم توافق خریــد و فروش بلندمدت با 
 CNOOC شــرکت تجارت و بازاریابــی گاز و برق
که زیرمجموعه شــرکت ملی نفت فراساحلی چین 
)CNOOC( اســت، امضــا کــرده و تحت آن ۳.۵ 
میلیون تن در ســال LNG از ژانویه ســال ۲۰۲۲ 

تامین خواهد کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی خبر داد؛

آخرین قیمت 
کپسول های گاز مایع

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی منطقه البرز گفت: بســیاری به 
دلیل ارزان بودن گاز مایع در مقایســه 
با بنزین آزاد لیتری ۳۰۰۰ تومان جان 
خــود و دیگران را به خطر می اندازند و 
اقــدام به نصب مخازن LPG  می کنند.

مجتبی دلبری با اشاره به گالیه برخی از 
شهروندان در خصوص کمبود گاز مایع 
در اســتان اظهار کرد: وظیفه شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی تامین گاز 
مایع اســت و قیمت گذاری و توزیع آن 
به عهده سازمان صمت است.  وی ادامه 
داد: در حــال حاضــر ۲۲۰ تن گاز مایع 
در ســتاد تاسیسات شرکت ملی پخش 
البرز وجود دارد و مشکلی در تامین این 
فرآورده نداریم و مشکالت پیش آمده به 
نحوه توزیع مربوط می شود.وی توضیح 
داد: با ســامانه ای شدن فرایند ثبت نام 
دریافت گاز مایع، هم عاملین غیر مجاز 
فروش و هم مصرف کنندگان غیرمجاز 
با مشکل مواجه شده اند چون گروه اول 
نمی توانند گاز مایع را به هر قیمتی عرضه 
کنند و گروه دوم هم امکان مصرف بیش 
از نیاز خود را ندارند.دلبری اضافه کرد: 
بســیاری از مصرف کنندگان غیرمجاز 
طــی ســال های قبل از ایــن فرآورده 
بــرای پرکردن مخــازن گاز خودروی 
خــود که بــه صــورت غیرمجاز نصب 
شده، اســتفاده می کردند که حاال این 
امکان برای بسیاری از آنها از بین رفته 
است.این مســئول اظهار کرد: مخازن 
گاز LPG کــه بــه صورت غیراصولی بر 
روی خودروها نصب می شوند بمب های 
متحرک هســتند و ایمنی کمی دارند.

وی ادامه داد: بســیاری به دلیل ارزان 
بودن گاز مایع در مقایسه با بنزین آزاد 
لیتری ۳۰۰۰ تومان جان خود و دیگران 
را بــه خطــر می اندازند و اقدام به نصب 
مخــازن LPG  می کنند.وی گفت: این 
گاز خوراک واحدهای پتروشیمی است 
و اگر به درســتی مدیریت شــود امکان 

صادرات آن وجود دارد .

چرا ماینرهای ساختمان 
بورس زودتر متوقف 

نشدند؟
ســخنگوی صنعت برق کشور از کشف 
و ضبط ۸۲ دستگاه ماینر در ساختمان 
بــورس اوراق بهادار تهــران خبر داد و 
گفــت: به محــض اینکه کنتور در دوره 
قرائت قرار مــی گیرد، افزایش مصرف 
قابل تشــخیص است لذا زمان زیادی از 
نصب ماینر در شــرکت بورس نگذشته 
بود که شناسایی صورت گرفت.مصطفی 
رجبی مشهدی ، با اشاره به روش های 
شناســایی اســتفاده از ماینر در مکان 
های مختلف، اظهــار کرد: کنتورهای 
اندازه گیری یکی از ابزارهای شناسایی 
هســتند و در حال حاضر نیز بیشترین 
کشــفیات از طریق همین کنتورهای 
اندازه گیری صورت گرفته اســت.وی 
بــا بیــان اینکه طبق آمــار ۲۷ درصد 
شناســایی ها مربوط به اطالع رســانی 
مردم می شود، گفت: تا کنون ۲۲۰ هزار 
دستگاه ماینر کشف شده که عمده آن 
ها از طریق دستگاه های اندازه گیری و 
 مقایسه میزان مصرف با دوره های قبل

 بوده است.
سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: 
در ایــن میــان عده ای از افراد کنتورها 
را دســتکاری می کنند که موجب می 
شــوند تفاوت میزان مصرف از چشــم 
همکاران توزیع برق دور بماند و دستگاه 
های اندازه گیری درســت عمل نکنند، 
البتــه برای ایــن بخش نیز روش هایی 
وجــود دارد و قطعا شناســایی صورت 
مــی گیرد.رجبی مشــهدی با تاکید بر 
اینکه بیشــترین آسیب را در این حوزه 
صنعت برق متحمل شده است، تصریح 
کرد:هیچ هماهنگی با هیچ دســتگاه و 
ســازمانی برای استفاده از ماینر صورت 
نمی گیرد چراکه بیشــترین آســیب و 
خســارت متحمل صنعت برق اســت و 
مــا به هیچ عنوان با این موضوع موافق 
نیســتیم.وی در پاســخ به سوالی دیگر 
مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد 
که در شــرکت های دیگر نیز دســتگاه 
هــای ماینر فعال باشــند، گفت: قطعا 
مســووالن هر دســتگاه نسبت به این 
مساله پاسخگو هستند و اگر کشفی در 
هر سازمان و یا اداره ای صورت بگیرد، 
برخورد جدی صــورت خواهد گرفت، 
لذا مســوول ادارات دولتی قطعا نظارت 

کافی در این زمینه خواهند داشت .

سرپرست معاونت سرمایه انسانی وزارت نفت صمن تأکید بر احیای سمت های سازمانی 
حذف شده صنعت نفت، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادموقت بر اساس آزمون ها 
و نیازهای اعالمی شــرکت ها انجام می شــود.مهدی علی مددی، سرپرســت معاونت 
ســرمایه انســانی وزارت نفت صمن تأکید بر احیای ســمت های سازمانی حذف شده 
صنعت نفت، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادموقت بر اساس آزمون ها و نیازهای 
اعالمی شرکت ها انجام می شود.جواد اوجی، وزیر نفت نهم مهرماه در جریان سفر به 
گچساران، در نشست مردمی شورای اداری این شهرستان به برنامه وزارت نفت برای 
احیای ســمت های ســازمانی اشــاره کرد و گفت: در دولت گذشته، ۱۰ هزار سمت در 

صنعت نفت حذف شد که این خود چالشی بزرگ در مسیر تحقق فعالیت های صنعت 
نفت است.در همین رابطه مهدی علی مددی ضمن تأکید بر سخنان وزیر نفت درباره 
احیای ســمت های ســازمانی که اخیراً در نشســت مردمی شورای اداری شهرستان 
گچساران مطرح شد، اعالم کرد: با توجه به رویکرد مثبت وزیر نفت در این زمینه و با 
در نظر گرفتن نیاز شرکت های تابع وزارت نفت، سمت های سازمانی حذف شده، احیا 
خواهند شــد.وی گفت: فرآیند تبدیل وضعیت حدود ۵۴۰۰ نفر از مشــموالن ایثارگر 
کــه هم اکنــون در قالب قراردادهای مدت معین و مدت موقت با صنعت نفت همکاری 

می کنند تا پایان سال نهایی می شود.

سرپرست معاونت سرمایه انسانی وزارت نفت :

کارگروه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادموقت نفت تشکیل شد

وزیر نیرو گفت: در یک خشکســالی بســیار سخت در 
کشــور به ســر می بریم.علی اکبر محرابیان در نشست 
بررســی مشکالت آب و فاضالب خوزستان که شامگاه 
۱۰ مهرماه در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه از کمبودها 
همه ناراحت هســتیم، اظهار کرد: در یک خشکســالی 
بســیار ســخت در کشور به سر می بریم و براساس آمار 
و گزارش ها در ۵۲ ســال گذشــته این خشکسالی بی 
سابقه بوده است.وی افزود: شرایط خشکسالی با شرایط 
ترســالی و نرمال متفاوت اســت و اکنون باید در این 
وضعیت خشکسالی در مصرف آب شرب، آب کشاورزی 
و مدیریت منابع آبی متفاوت عمل کنیم.وزیر نیرو گفت: 
در خوزستان باید مدیران، مسووالن، مردم، کشاورزان 
و صنعتگران با توجه به شرایط موجود به شکلی برنامه 
ریزی کنند تا با کمترین مشــکل، این ســال سخت را 
پشت سر بگذاریم.محرابیان با بیان اینکه در وزارت نیرو 
مهمتریــن حــوزه ای که به دنبال بهترین برنامه ریزی 
برای آن هستیم حوزه خوزستان است، عنوان کرد: همه 
 تالش را خواهیم کرد تا برای آب شرب مردم از نظر کمی 
مشکلی پیش نیاید و برای بحث کیفیت نیز با استفاده 
از امکانات موجود در استان و کشور به گونه ای برنامه 
ریزی خواهیم کرد تا مردم با کمترین مشکل این سال 
سخت را پشت سر بگذارند.وی با اشاره به اینکه تالش 
خواهیم کرد تا این ســال ســخت از نظر آبی با کمترین 
مشــکل پشــت سر گذاشته شــود، گفت: دائم مسایل 
خوزســتان پایش می شــود و در این زمینه تصمیمات 

خوبی اتخاذ شده است که اگر اتخاذ نمی شد با شرایط 
ســخت تری مواجه می شــدیم.وزیر نیرو با بیان اینکه 
در شــرایط موجود باید همکاری های بین دســتگاهی 
و بین قوه ای را بسیار بیشتر از گذشته داشته باشیم تا 
مردم سختی کمتری متحمل شوند، افزود: آب متعلق 
به مردم اســت؛ اگر خوب مدیریت شــود مردم منتفع و 
اگر بد مدیریت شود مردم ضرر خواهند کرد.محرابیان 
عنوان کرد: اکثر عدم رعایت الگوی کشــت و مدیریت 
مصرف آب مربوط به بخش هایی اســت که کالن آب 
مصرف می کنند و اما این بخش ها باید همکاری داشته 

باشند تا بتوانیم این شرایط سخت را پشت بگذاریم.
در خوزســتان طرح های متعددی برای حل مشــکل 

آب شرب داریم
وی با بیان اینکه در خوزستان طرح های متعددی برای 
حل مشــکل آب شــرب داریم، افزود: همه طرح های 
آبرســانی در خوزســتان باید فعال شوند، به ویژه طرح 
هایی که میزان پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند باید در 
اولویت قرار دهیم و در اسرع وقت به اتمام برسانیم.وزیر 
نیرو با اشاره به طرح آبرسانی غدیر گفت: در طرح غدیر 
در شرایط موجود در کمیت و کیفیت مشکل داریم. در 

اجــرای طــرح میان مدت غدیر به دنبال افزایش حجم 
آب غدیر به ۲۰ متر مکعب هستیم. همچنین به دنبال 
آن هستیم تا این بخش از آب غدیر را از آب گوارای دز 
تامیــن کنیم.محرابیــان ادامه داد: تالش خواهیم کرد 
در ۶ ماهه اول سال آینده بتوانیم ۱۰ متر مکعب حجم 
آب در طرح غدیر را به ۲۰ متر مکعب برســانیم و این 
حجم را از منبع سد دز تامین کنیم.وی افزود: سرعت 
اجرای پروژه آبرســانی غدیر در طول یک ماه اخیر باال 
رفته اســت اما این ســرعت مطلوب نیست و باید شاهد 
افزایش ســرعت اجرای طرح میان مدت غدیر باشــیم.

وزیر نیرو با اشاره به بحث فاضالب شهرهای خوزستان 
گفت: برای فاضالب شرق اهواز، تصفیه خانه آماده است 
و پذیرش آزمایشی این تصفیه خانه انجام شده است. در 
حال حاضر ۸۲ جبهه کاری در اهواز فعال شده است که 
البتــه انتظــار داریم این جبهه های کاری افزایش یابد.

محرابیان ادامه داد: مســاله فاضالب شبکه غرب اهواز 
نیز باید به ســرعت پیگیری شــود و به مناقصه برود تا 
بتوانیم پس از انتخاب پیمانکار، کار را در غرب اهواز نیز 
تکمیل کنیم.وی با بیان اینکه تصمیم گرفته ایم برای 
خوزستان ۲۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین کن ایجاد 
کنیم، گفت: برای تامین آب دائم شــهرهای خوزستان 
عالوه بر طرح های آبرسانی، ۲۰۰ هزار متر مکعب آب 
شــیرین کن طی چهار ســال آینده ایجاد خواهیم کرد 
تا با پشــتیبانی این آب شــیرین کن ها مشــکل آبی در 

شهرهای خوزستان نداشته باشیم.

کوتاه از انرژی 4
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 پاسخ وزارت صنعت به انتشار

 برخی شایعات:
هیچ گونه ثبت سفارش لوازم 

خانگی خارجی نداشته ایم
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمــت گفت: از ســال ۱۳۹۷ هیچ گونه ثبت 
سفارشــی در لوازم خانگــی کره ای و خارجی 

نداشته ایم.
 سعید عباسپور با اشاره به انتشار برخی شایعات 
در خصوص ثبت سفارش و به دنبال آن واردات 
لوازم خانگی خارجی افزود: دولت دوازدهم در 
سال ۹۷ بمنظور حمایت از تولید کاالی داخلی، 
جلوگیری از تشدید قیمت ارز و تعادل بخشی 
و کنترل مصارف ارزی نســبت به گروه بندی 
کاالهــای وارداتی اقدام کرد و ثبت ســفارش 
بسیاری از این اقالم و کاالها ممنوع اعالم شد.

وی اضافــه کرد: بر اســاس همین تصمیمات 
گرفته شده، ثبت سفارش لوازم خانگی از جمله 
انواع یخچال، ماشــین لباسشــویی و... از سال 

۱۳۹۷ تاکنون ممنوع بوده است.
مدیــر کل دفتــر مقررات صــادرات و واردات 
وزارت صمــت همچنین تأکید کرد: ممنوعیت 
واردات لــوازم خانگی خارجی از جمله کره ای 
در جهــت حمایت حداکثــری از تولید داخل 
مورد تاکید حاکمیت بوده و بر همین اســاس 
این محدودیت ها در حوزه ثبت ســفارش گروه 

کاالهای مورد نظر همچنان تداوم دارد.
عباسپور در پایان ضمن اشاره با این موضوع که 
وظیفه وزارت صمت در بحث واردات صرفا ثبت 
ســفارش است و از سال ۹۷ تاکنون هیچ گونه 
ثبت سفارشی در حوزه لوازم خانگی مورد اشاره 
نداشــته اســت تصریح کرد: تحریم ها و خروج 
شــرکت های لوازم خانگی خارجی باعث شــد 
تا شــرکت های داخلی به دنبال توسعه داخلی 
ســازی قطعات و شــرکت های جایگزین بین 
المللی بروند، برای تحقق این موضوع اطمینان 
از حمایت های دولت ضروری است که در همین 
راســتا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هیچ 
گونــه برنامه ای برای حضور برندهای خارجی 

در صنعت لوازم خانگی کشور ندارد.

گفت و گو

قانون پایانه های فروشگاهی 
پیش نیاز مالیات برعایدی 

سرمایه است
معاون حقوقی و فنی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه نیازمند مکانیزم های اجرایی 
از جمله قانون پایانه فروشگاهی است، گفت: 
ایــن طرح به نحوی تنظیم شــده تا از ورود 
ســوداگران به بازارهای مورد نظر جلوگیری 

کند.
 اوایــل خــرداد ماه ۱۴۰۰ مجلس شــورای 
اســالمی کلیات طــرح مالیــات برعایدی 
ســرمایه را تصویب کــرد. مالیات برعایدی 
ســرمایه که به عنوان یک مالیات تنظیم گر 
شناخته می شود، پس از تصویب کلیات برای 
بررســی جزئیات آن به کمیسیون تخصصی 
ارجا یافته و هنوز به مرحله تصویب و اجرایی 

شدن نرسیده است.
براساس این طرح اگر فردی ارز، مسکن، طال 
یا خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن 
کند باید بخشی از سودی که از مبادله به دست 
می آورد را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.

براســاس طــرح مالیات برعایدی ســرمایه 
معافیت های گســترده ای بــرای آن در نظر 
گرفته شــده تا شامل عموم جامعه نشود. به 
گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح بین 
۳ تا ۵ درصد جامعه را شامل می شود، بنابراین 
می توان گفت که این پایه مالیاتی تالش دارد 
تا با سفته بازی و داللی در بازارهای مورد نظر 

مقابله کند.
مهــدی طغیانی عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسالمی در خصوص بررسی 
جزئیات مالیات برعایدی سرمایه در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: همان زمان که این 
طــرح در صحــن مطرح شــده بــود برخی 
مشــکاالت از جمله سامانه های اطالعاتی و 
در واقع بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه 

مطرح شد.
وی افــزود: در ایــن مدت بر روی این بســتر 
اجرایی که در خود طرح پیش بینی نشده بود 
کار شده و جزئیات آن نیز قابل مشاهده است.

 بــه عقیده برخــی کارشناســان این طرح 
می تواند کمکی برای کســری بودجه دولت 
و همچنیــن ســرعت گیری بــرای تورم در 

بازارهایی مانند خودرو و مسکن باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد:

خودرو وارد نمی شود مگر به یک شرط!
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: 
هرچند معتقدم در شرایط فعلی، واردات 
خودرو فشــار به منابع ارزی کشــور وارد 
خواهد کــرد، اما در صورت تصویب این 
طــرح در مجلــس و شــورای نگهبان، 
خودروهای وارداتی باید از استانداردهای 
۸۵گانــه برخوردار باشــند و در غیر این 

صورت اجازه ورود نخواهند داشت.
غالمرضا شــریعتی در نشســت خبری 
گفــت: در صورت تصویب واردات خودرو 
به کشــور، خودروهــای وارداتی باید از 

استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند.
وی افــزود: هرچند معتقدم در شــرایط 
فعلــی، واردات خــودرو فشــار به منابع 
ارزی کشــور وارد خواهــد کــرد، اما در 
صــورت تصویب ایــن طرح در مجلس و 
شورای نگهبان، خودروهای وارداتی باید 
از استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند 
و در غیر این صورت اجازه ورود نخواهند 

داشت.
گفتنی است، طرح ساماندهی بازار خودرو 
در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که 
شــورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و 
آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ 
قانون اساســی برشمرد، سبب شد تا این 
ماده برای اصالح به کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون 
و در این دوره از مجلس شورای اسالمی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده 

۴ را مورد اصالح قرار داده است.
ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره 
اســت بــه گونه ای که بر اســاس آن هر 
شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند در 
مقابل صــادرات خودرو، قطعات خودرو 
یا ســایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع 
صنایــع نیرومحرکه یــا از طریق واردات 
بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی 

تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی 
بنزینی یا گازســوز با برچسب انرژی B و 
باالتر یا دارای شــاخص ایمنی سه ستاره 
 یا باالتر برحســب گواهی های استاندارد 
معتبــر معادل ارزش صادراتی خود اقدام 

کند.
در تبصــره یک این ماده آمده اســت که 
نبایــد هیچ تعهــد ارزی جدیدی برای 
دولت ایجاد شــود همچنین سقف تعداد 
خودروهــای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک 
بار توسط شورای رقابت و براساس میزان 
کمبود عرضه نســبت بــه تقاضای موثر 
خودروی ســواری طی یک سال گذشته 

تعیین می شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار 
در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، 
روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان 
بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت 
به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. 
به طور مثال درباره »واردات بدون انتقال 

ارز« ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های 
مختلفــی را در بــر می گرفت و از مجلس 
خواسته شد که موضوع مقداری دقیق تر 

و شفاف تر شود.
بررسی استانداردهای خودرو و میلگرد در 

سفر به عراق
 شریعتی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود 
به عراق، افزود: هدف از این سفر اجرایی 
کردن تفاهم نامه همکاری سازمان های 
ملی استاندارد دو کشور بود که بندهایی از 
آن به دلیل اختالف نظر اجرایی نشده بود.

وی با بیان اینکه مباحث اصلی دو طرف 
در موضــوع صادرات خــودرو و میلگرد 
بــه عراق بــود، ادامــه داد: خودروهای 
تولیدی کشــورمان از اســتانداردهای 
۸۵گانــه اروپا برخوردارند که تمرکز آنها 
بر ایمنی و آالیندگی اســت، اما عراقی ها 
از اســتانداردهای کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس تبعیــت می کنند و در این 

مورد عدم تطابق هایی وجود داشت.

ایــن مقام مســوول با تاکید بــر اینکه 
اســتانداردهای ۸۵گانه کشــورمان به 
مراتب از اســتانداردهای حاشیه خلیج 
فارس باالتر اســت، خاطر نشــان کرد: 
در نهایــت عراقی هــا پذیرفتند که مفاد 
استانداردهای ۸۵گانه را برایشان ارسال 
کنیــم تا مورد تطبیق قــرار دهند تا در 
صورت تاییــد، خودروهای ایرانی اجازه 

حضور در بازار عراق بیابند.
وی بیان داشــت: برخورداری خودروها از 
 made in عراقی، برچســب vin number
iraq و تایید خودروها از سوی سازمان ملی 
استاندارد ایران، درخواست های دیگر در 
موضوع صادرات خودرو به این کشور بود.

شــریعتی همچنین با اشــاره به تصمیم 
عراقی هــا بــرای بازپــس فرســتادن 
میلگردهای صادراتی ایران به این کشور، 
دلیل آن را کیفیت پایین این محصوالت 
از سوی عراقی ها عنوان کرد، اما گفت: در 
ایــن زمینه مطرح کردیم که تجار عراقی 

نســبت به ورود اجناس بی کیفیت اقدام 
کرده اند، اما میلگرد اســتاندارد ایرانی از 
 ESTM ،انگلیــس BS اســتانداردهای
آمریکا و اســتانداردهای سازمان جهانی 

استاندارد )ISO( برخوردار است.
وی ادامــه داد: ایــن اســتانداردهای 
ســختگیرانه به دلیــل زلزله خیز بودن 
کشورمان اعمال می شود و در این زمینه 
عراقی هــا با توجه به ناتوانی در بررســی 
اســتانداردها، خواستار اعمال فقط یکی 

از این استانداردها شدند.
رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
همچنین تصریح کرد: در ماه های گذشته 
و با اتخاذ رویکردی ســختگیرانه، بهبود 
کیفــی خوبی در مصالح ســاختمانی از 
جمله ســیمان، کاشی و سرامیک و غیره 
را شــاهد بودیم و هیچ مشــکلی از نظر 
اســتاندارد در صــادرات این محصوالت 
وجود ندارد.در ۶ ماهه نخســت امســال 
میــزان صادرات کاالیی ایــران به عراق 
بــه وزن ۱۳.۹ میلیــون تــن و به ارزش 
ســه میلیارد و ۸۰۰ میلیــون دالر بوده 
اســت که از نظر وزنی رشد ۵۰ درصدی 
و از حیــث ارزش افزایــش ۲۸ درصدی 
را نشــان می دهد.رییس ســازمان ملی 
استاندارد ایران در خاتمه، تدوین برنامه 
راهبردی پنج ساله استاندارد، تدوین نظام 
جامع کیفیت کشور با همکاری دانشگاه 
صنعتی شــریف، ساماندهی جایزه ملی 
کیفیــت، نگارش ســاختار جدید برای 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران مطابق با 
قانون جدید با همکاری ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور و به روز رســانی 
اســتانداردهای کاربردی موجود به جای 
نگارش اســتانداردهای جدید را از جمله 
اقدامات این ســازمان در نیمه نخســت 

امسال عنوان کرد.

برگزاری نشست رئیس صندوق 
قرض الحسنه شاهد منطقه 

سمنان با مدیرکل بنیاد استان 
و رابطین

نشســت رییس و کارکنان صندوق قرض الحســنه 
شــاهد منطقه سمنان با مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان برگزار شد.نشستی با موضوع ارزیابی 
عملکرد شــش ماهه اول صندوق منطقه سمنان در 
سالن اجتماعات شهید سیادتی اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان برگزار شد.در این جلسه که با 
حضور مدیرکل بنیاد، رئیس، کارشناســان و رابطین 
صندوق قرض الحسنه شاهد منطقه سمنان به صورت 
مجازی برگزار شــد ،پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل 
مجیــد، کالمــی رئیس صندوق منطقه ســمنان به 
ارائه گزارش عملکرد شــش ماه نخست سال ۱۴۰۰ 
پرداخت.پــس از ارائه گزارش رییس صندوق قرض 
الحسنه شاهد منطقه سمنان، یزدانی مدیر کل بنیاد 
شهید و امورایثارگران استان سمنان گفت: صندوق 
قرض الحسنه شاهد بازوی توانمند بنیاد شهید بوده 
و توانســته با ارائه بهتریــن خدمات به جامعه هدف 
رضایت خانواده های معظم و معزز شــاهد و ایثارگر 
را جلب نماید که از این حیث تالش و کوشــش این 
مجموعه قابل تقدیر است.در ادامه این نشست مجازی 
روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
گرمسار، دامغان، آرادان، سرخه، مهدیشهر و شاهرود 
ضمن تشــکر از تالش های کارکنان صندوق به بیان 
مشــکالت و موانع کاری در ارائه خدمات به خانواده 
معظم و معزز شــاهد و ایثارگر پرداخته و مطالبی را 

ارائه کردند.

معرفی نمایندگان برتر بیمه 
 سامان در جشنواره فروش

 بیمه های زندگی
شــرکت بیمه ســامان با معرفی نمایندگان برتر 
خود در جشنواره فروش بیمه های زندگی، از آنها 
قدردانی کرد.  کمپین بیمه عمر این شــرکت که 
به صورت کشــوری و با همکاری معاونت اجرائی 
و معاونــت بیمه های زندگــی از ابتدای آبان ماه 
ســال گذشته تا دهم اردیبهشت ماه سال جاری 
برگزار شــد، ۶۴ برگزیده داشت.از این تعداد ۲۶ 
نماینده با ســنجش عملکرد در مقیاس کشوری 
و ۳۸ نماینــده نیز به دلیــل فعالیت ماهانه خود 
رتبــه برتر را از آن خود کردند.کمپین کشــوری 
در شــعب تهران به صورت حضوری و در ســایر 
شــعب به صورت مجازی برگزار شد.نمایندگان 
فعال شــرکت بیمه ســامان که در این جشنواره 
رتبــه هــای برتر را از آن خــود کردند، به صورت 
ماهانه جوایزی دریافت کردند و در پایان کمپین 

نیز برگزیدگان کشوری تقدیر شدند.

بیمه نوین در ۶ ماه نخست 
سال جاری رکورد فروش 

خود را شکست

شرکت بیمه نوین موفق شد تا با اجرای استراتژی 
ارتقای توانمندی  های شــبکه فروش، بهینه  سازی 
پرتفوی و مدیریت ریســک، برای نخســتین بار 
طی مدت شــش ماه، بیش از هزار میلیارد تومان 
پرتفوی کســب کند. این شرکت گزارش عملکرد 
ماهانه منتهی به شــهریور ماه ســال جاری را در 
ســامانه کدال منتشر و بر اساس آن طی شش ماه 
نخست سال ۱۰,۵۳۸,۹۹۸ میلیون ریال پرتفوی 
کســب کرده اســت.بر همین اساس بیمه نوین در 
این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۴۰ درصد رشد حق بیمه را نیز تجربه کرده است.

بر اســاس این گزارش، طی شش ماه نخست سال 
جاری، رشته بیمه  های آتش سوزی با ۱۹۵ درصد 
و رشــته بیمه های باربری با ۱۲۹ درصد رشــد در 
حق بیمه نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته، 
سهم قابل توجهی از رکورد فروش بیمه نوین را به 
خود اختصاص داده اند.همچنین، نسبت خسارت 
شرکت بیمه نوین در شش ماه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه گذشته، از کاهش سه واحدی 

برخوردار بوده است.

 به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
 صورت پذیرفت؛

برگزاری جشنواره بیمه های 
آتش سوزی بیمه ملت

بیمه ملت با توجه به مناســبت روز آتش نشــانی 
و ایمنی، نســبت به برگزاری جشــنواره بیمه های 
آتش ســوزی به نام »ایمن شــو« اقــدام کرد. به 
مناســبت روز آتش نشــانی، جشــنواره فــروش 
بیمه های آتش ســوزی برای کلیــه بیمه گزاران 
جدید و تمدیدی با ۳۵ درصد تخفیف در رشته های 
بیمه های آتش ســوزی مســکونی، غیرصنعتی و 
صنعتی در بیمه ملت برگزار می شــود.بر اســاس 
این گزارش؛ این جشنواره با عنوان »ایمن شو« به 
مدت ۳۵ روز و تا روز دوازدهم آبان ماه به مناسبت 
هیجدهمین سالروز تاسیس بیمه ملت ادامه دارد.

متقاضیان و عالقه مندان می توانند به منظور اطالع 
از شرایط طرح و برخورداری از ۳۵ درصد تخفیف 
انواع بیمه های آتش سوزی بیمه ملت به نمایندگان 

بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

بانک و بیمه

بانک ها در راستای حمایت و تامین مالی تمام یا قسمتی 
از نیازهــای ارزی تولید کنندگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان بخشــهای مختلف اقتصادی از جمله 
بخش خصوصی و تعاونی، تســهیالت مختلف ارزی 
در اختیار آنان قرار می دهند. هریک از انواع تسهیالت 
ارزی در چارچــوب مقرارات و ضوابط از پیش تعیین 

شده به این بخش ها تعلق می گیرد.
اعطا تسهیالت بابت واردات کاال و خدمات از محل منابع 

ارزی بانک ها
تسهیالت بابت واردات کاال و خدمات از محل منابع 
ارزی بانک ها اعطا می گردد که این نوع از تسهیالت 
با هدف گسترش صادرات، توسعه اقتصادی و ایجاد 
اشتغال در قالب عقود مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا 
در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و موارد مصرف 
این نوع تســهیالت شامل: تسهیالت پرداختی بابت 
خرید مواد اولیه با سررسید یکسال و تسهیالت مربوط 
به خرید ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و خدماتی و 
یا تکمیل طرح های نیمه تمام با سررسید چهار سال، 
می باشــد.پرداخت این تسهیالت بر اساس آیین نامه 
تامیــن مالی صادرات به منظور افزایش توان رقابتی 
صادرکنندگان کاالها و خدماتشان در جهت تقویت 
توســعه صادرات کشــور صورت می پذیرد که در این 

حالت بانک ها با استفاده از منابع ارزی خود، حساب 
ذخیره ارزی، تســهیالت دریافتی از ســایر بانک ها و 
موسسات خارجی و سایر منابع ارزی اقدام به اعطای 
تسهیالت در چارچوب این آیین نامه بصورت انفرادی 

و سندیکایی می نمایند.
تامین مالی بانک ایران زمین از واحدهای صنعتی و 

معدنی

روابط عمومی صندوق توسعه ملی گزارش تجمیعی 
عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق 
توسعه ملی را از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۹ 
نشان می دهد که بانک ایران زمین واحدهای صنعتی 
و معدنی را تا حد توان تامین مالی کرده است.جدول 
توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای سپرده 
گذاری ریالی این صندوق حکایت از این موضوع دارد 

کــه تامیــن مالی ۱۲ طرح در بخش صنعت و معدن 
توسط بانک ایران زمین صورت گرفته است.همه این 
منابع به منظور تامین ســرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی تخصیص یافته اســت. ســرمایه در گردش، 
مهمتریــن نیــاز بنگاه های اقتصادی در دوره کنونی 
اســت. بر این ســاس، بانک ایران زمین سهم خود از 
منابع مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته را به طور 

کامل جذب و تخصیص داده است.
عملکرد بانک ایران زمین

همچنین عملکرد  بانک ایران زمین می تواند در توسعه 
صنعتی کشور، ثبات اقتصادی، نقدشوندگی سریع و 
آسان، کمک به سرمایه گذاری و فعال نمودن بخش 
غیردولتــی در امور صنعتی و کارآفرینی، جلوگیری 
از نوسانات درآمدهای نفتی، پشتوانه اعتباری کشور 
در عرصه های بین المللی و اقتصادی، موثر باشــد.از 
دیگر اقدامات این بانک می توان به کاهش مطالبات 
غیر جاری در طی سال های گذشته بر اساس گزارش 
بانک مرکزی اشــاره کرد که از زمســتان سال ۹۷ تا 
پایان سال ۱۳۹۹ نسبت تسهیالت غیرجاری به کل 
تسهیالت )ریالی و ارزی( از ۱۰ درصد به ۸٫۵ درصد 
کاهش یافته است که این میزان برای بانک ایران زمین 

حدود ۵٫۲ درصد است.

تســهیالت جعاله تکمیل و تجهیز واحد مســکونی با 
هدف متنوع سازی سبد تسهیالتی و در پی درخواست 
مشــتریان بانک مســکن تعریف و طراحی شده است 
تــا امــکان تکمیل واحدهای مســکونی نیمه تمام و 
مصرفی شــدن آنها برای خانوارها فراهم بیاید.مطابق 
شــرایط در نظر گرفته شــده برای تســهیالت جعاله 
تکمیــل و تجهیز واحد مســکونی، افرادی می توانند 
از این تسهیالت استفاده کنند که ساختمان مسکونی 
محل اســتقرار واحد آنها یا خود واحد مسکونی مالک 
متقاضی تســهیالت، دارای یکی از نواقص ساختمانی 
زیر یا نیازمند یکی از اقدامات زیر برای تکمیل باشــد: 
حفر چاه، نقاشــی و کاغذ دیواری، خرید انشــعابات، 
محوطه سازی، نرده و حفاظ، کابینت، لوازم بهداشتی 
و شیرآالت، درب پارکینگ و انباری ها، آیفون تصویری، 
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، نصب موکت، پارکت 
و لمینت، کلید و پریز، درهای چوبی، فرش کف پیلوت 
و زیرزمین، کولر، آسانســور، سیســتم اعالم و اطفای 

حریق، تجهیــز موتورخانه، ژنراتــور برق اضطراری، 
سیســتم مدیریت ساختمان، سقف کاذب پارکینگ و 

نماکاری.چنانچه ساختمانی دارای شرایطی متفاوت از 
مصادیق فوق باشد، امکان استفاده از این تسهیالت برای 

تکمیل آن وجود ندارد.متقاضیان استفاده از تسهیالت 
جعاله تکمیل و تجهیز واحد مسکونی باید بعد از ارایه 
تقاضای کتبی به شعب بانک مسکن، مدارک هویتی و 
همچنین مدارک مالکیت را نیز به همراه نسخه پروانه 
ســاختمانی ارایه کنند.سقف تسهیالت قابل پرداخت 
به ازای هر واحد مســکونی، مدت قرارداد، نرخ ســود و 
همچنین وثایق قابل قبول در چارچوب سیاست های 
اعتباری سالیانه بانک مسکن تعیین و ابالغ می شود.

این تسهیالت صرفاً به مالک عرصه پرداخت می شود.با 
توجه به رشد قیمت مسکن طی دو سه سال گذشته در 
شهرهای مختلف کشور و همچنین تورم باال در بخش 
مســکن، خانوارها ترجیح می دهند اقدام به بازسازی 
کنند. سازنده ها نیز در مواجهه با رشد هزینه ساخت، 
با کمبود منابع نقد برای تکمیل ســاختمان ها روبرو 
هستند. این تسهیالت بانک مسکن می تواند به هر دو 
گروه پاسخ بدهد و ثمره آن، افزایش نسبی عرضه واحد 

مسکونی تکمیل شده به بازار خواهد بود.

شرایط اخذ تسهیالت جعاله تکمیل و تجهیز واحد مسکونی بانک مسکن چیست؟

در راستای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی؛

بانک ایران زمین حامی واحدهای صنعتی و معدنی است
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با خدمات گسترده بنیاد کرامت رضوی در موج پنجم کرونا؛

بیماران و محرومان، در پناه امام رضا)ع( قرار گرفتند
مشهد / سیده زهرا حیدری

کانون هــای خدمــت رضوی در سراســر 
کشــور با مشــارکت خادم یاران و یاوران 
رضوی، در دوره مقابله با موج پنجم کرونا 
خدماتــی بــه ارزش بیش از ۴۵۰ میلیارد 
ریال در ۳۱ استان کشور ارائه کردند.آستان 
قــدس رضوی در طــول ۱۸ ماه کرونایی 
کشــور، خدمات گســترده ای به بیماران، 
نیازمنــدان و مســتضعفان ارائه کرده که 
بخــش قابل توجهــی از آن به همت بنیاد 
کرامت رضوی، پای کار آمدن کانون های 
خدمت در استان ها و مشارکت خادم یاران 
و یاوران رضوی محقق شده است.این بنیاد 
با همراهی خادمیارن رضوی در اقصی نقاط 
کشور تالش کرده باری از روی دوش مردم 
و کادر درمانــی بــردارد و به لطف حضرت 
رضا)ع( در این مسیر موفق بوده است.در موج 
پنجم کرونا نیز خادمیاران رضوی خدمات 
گســترده ای در سراسر کشور ارائه کردند؛  
از تهیه و توزیع ماسک و کپسول اکسیژن 
و پرداخــت هزینــه دارو و درمان بیماران 
گرفته تا توزیع بســته های معیشتی و رفع 
نیازهای اقتصادی مستمندان.مدیرعامل 
بنیاد کرامت رضوی با ارائه گزارشی از روند 
خدمت رسانی کانون های خدمت رضوی در 
سراسر کشور گفت: همزمان با شدت گرفتن 
موج پنجم کرونا، بنیاد کرامت رضوی برای 
کمک رســانی به اقشار آسیب دیده از این 
بیمــاری و حمایت از کادر درمان کشــور، 

اقدامات گسترده ای را از طریق کانون های 
خدمت رضوی در استان ها ساماندهی کرد.

محمدحسین استادآقا  افزود: در این مدت، 
خدمات متنوعی برای مقابله با موج بیماری 
در ۳۱ اســتان کشور ارائه شد و با همراهی 
خادمیاران رضوی و مشارکت اقشار مختلف 
مــردم در این حرکت مؤمنانه، خدماتی به 
ارزش بیــش از ۴۵۰ میلیــارد ریــال ارائه 
شد.وی ادادمه داد: تهیه و توزیع بسته های 
معیشــتی  به ارزش افزون بر ۱۳۷ میلیارد 
ریــال، طبخ و توزیــع غذای گرم به میزان 

۱۱۶ میلیــارد ریال و نیــز انجام قربانی و 
توزیع گوشــت تازه بــه ارزش بیش از ۴۲ 
میلیارد ریال بین نیازمندان اســتان های 
مختلف کشور در موج پنجم صورت گرفت.

مهــدی رضوی کیا مدیر مرکز خادمیاری 
و کانون های خدمت رضوی در اســتان ها 
هم جزئیات خدمات ارائه شــده را تشریح 
کرد و گفت: تهیه ۲ هزار و ۸۴۶ دســتگاه 
ملزومات بیمارستانی به ارزش افزون بر ۳۹ 
میلیارد ریال، تهیه و توزیع یک هزار و ۱۲۴ 
عدد کپسول اکسیژن به میزان بیش از ۴۳ 

میلیارد ریال، توزیع یک میلیون و۳۰۷ هزار 
عدد ماسک به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال، 
توزیع ۱۶۶ هزار و ۶۳۷ لیترمواد ضدعفونی 
بــه ارزش ۴۱ میلیارد ریال و راه اندازی ۴۲ 
کارگاه تولیــد ماســک، از جمله اقدامات 
بهداشــتی و درمانی بنیــاد کرامت رضور 
در موج پنجم کرونا بوده اســت.رضوی کیا 
افزود: همچنین با طرح پوشش هزینه های 
درمانی محرومین، این خدمت ارزشــمند 
بــه ۲ هــزار و ۴۷۶ بیمار و به ارزش بیش از 
۲ میلیارد ریال ارائه شــد. عالوه بر آن، ۱۷ 

هزار و ۳۳۱ ویزیت رایگان به میزان افزون 
بر ۵ میلیارد ریال، پرداخت اجاره خانه معوق 
بیماران کرونایی به ارزش بیش از ۳ میلیارد 
ریال و نیز جمــع آوری نذورات درمانی به 
میزان بیش از ۲ میلیارد ریال انجام شد.وی 
تعداد گروه های جهادی فعال در طرح های 
حمایتی بنیاد کرامت رضوی در مناطق کم 
برخوردار کشــور را ۴۴۰ گروه اعالم کرد و 
افزود: اجرای طرح »آقا حساب کردند« نیز 
در موج پنجم کرونا استمرار یافت و تسویه 
بدهی نیازمندان به فروشــگاه های محل 
زندگی، پرداخت بدهی قبوض و همچنین 
تامیــن اجاره خانه معوق محرومان در این 
مــدت صــورت پذیرفت کــه در مجموع 
شــامل بیــش از ۶ میلیارد ریــال در این 
حوزه ها هزینه شد.مدیر مرکز خادمیاری و 
کانون های خدمت رضوی در استان ها، در 
رابطه با حمایت های صورت گرفته از کادر 
درمان نیز گفت: در طول موج پنجم کرونا 
از ۶۱۴ نفــر از کادر درمــان فعال در مراکز 
درمانی و بیمارستانی سطح کشور با اهدای 
هدایایی به ارزش ۳۰۷ میلیون ریال تقدیر 
شد. همچنین در این مدت، ۲ هزار و ۵۹۹ 
خادمیار رضوی در فرآیند خدمت رســانی 
بــه بیماران، همراه و همــکار کادر درمان 
بودند. ضمن آنکه۲۷۶ خادمیاران رضوی، 
در یکی از ســخت ترین کارهای این مدت 
 یعنی غســل دادن فوت شــدگان کرونا، 

همکاری داشتند.

کوتاه از استان ها

مشــهد / گروه اســتان ها:  رئیس هیات مدیره 
ومدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی شــرکت در جلسه هماهنگی توسعه شهرک 
و نواحی صنعتی خراســان رضوی گفت: با توجه به 
ظرفیت خوب معادن اســتان و با توجه به ظرفیت 
بــاال در زمینــه ی تراش ســنگ هــای قیمتی ، راه 
اندازی یک شهرک تخصصی در این زمینه در مشهد 

مقــدس با جدیت پیگیری می شــود.علی بهرامی 
زاده با بیان اینکه مجوز احداث این شــهرک پس از 
انجام مطالعات اولیه و  اخذ مجوز اولیه از دســتگاه 
هــای اجرایی مربوطه در دســتور کار کارگروه امور 
زیربنایی و شورای برنامه ریزی و  توسعه استان قرار 
مــی گیرد، اظهار امید واری کرد که با حمایت های 
اعضا محترم  کارگروه و شورای مذکور به زودی شاهد 

راه اندازی این شــهرک تخصصی باشیم ، که پس از 
بهره برداری در سطح کشور  نمونه خواهد بود .وی  
تصریــح کرد : از برنامه های مــا در بحث راه اندازی 
شهرک تخصصی سنگ های قیمتی استان خراسان 
رضوی ،  اجرای طرح موصوف با مشــارکت اتحادیه 
 هــا و  خوشــه هــای تولیدی این بخش در ســطح

 استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی: 

شهرک صنعتی تخصصی سنگ های قیمتی در مشهد راه اندازی می شود

خبر ویژه کوتاه از استان ها

طی مراسمی با حضور مسئوالن هشتگرد:
از آتش نشانان شهرداری هشتگرد 

تجلیل شد
ساوجبالغ / راضیه دارابی

طی مراسمی با حضور فرماندار ساوجبالغ ، سرپرست 
شــهرداری ، رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
و جمعی از مسئولین شهرستان به مناسبت فرارسیدن 
۷ مهر از آتش نشــانان شهرداری هشتگرد تجلیل شد 
.مهندس امینی سرپرست شهرداری هشتگرد با تبریک 
روز آتش نشــانی و خدمات ایمنی ، حضور مســئولین 
شهرســتان و اعضای شــورای اسالمی شهر را موجب 
دلگرمی آتش نشانان دانست و گفت : شغل آتش نشانی 
یکی از مشــاغل حســاس می باشد که از یک سو وجود 
امکانات ، تجهیزات و آموزش های مقدماتی و حرفه ای 
و از ســوی دیگر روحیه خدمت رســانی از جمله نکات 
مهم در این شغل است و بی شک حضور مسئولین در 
ایستگاه های آتش نشانی می تواند موجب افزایش روحیه 
و انگیزه این قشر زحمتکش باشد. وی در تشریح امکانات 
و تجهیزات آتش نشانی هشتگرد گفت : خوشبختانه با 
تالش های صورت گرفته در سنوات گذشته تجهیزات 
و نیروی انسانی آتش نشانی این شهر از وضعیت نسبتاً 
مناسبی برخوردار است به طوری که آتش نشانان مجرب 
این شــهرداری عالوه بر انجام مأموریت های محوله در 
سطح شهر و رسیدگی به تصادفات بزرگراه ، به شهرهای 
دیگــر نیز یاری می رســاند و در زمینــه آموزش های 
شــهروندی نیز توانســته اند اقدامات خوب و شایسته 
ارائه دهند .امینی افزود : در حال حاضر در سه ایستگاه 
آتش نشانی شهرداری هشتگرد ، ۴ دستگاه خودروی 
اطفاء حریق ، ۱ دستگاه خودروی امداد و نجات ، سری 
کامــل ادوات نجات چاه و نجــات جاده ای ، تجهیزات 
جمع آوری مایعات ، نشتی گیر مخازن حمل مایعات ، 
پمپ پرتابل آتش نشانی و موتورهای برق تک فاز و سه فاز 
موجود است و با به کارگیری ۳۴ نفر نیروی انسانی در یک 
ساله اخیر ۴۶۹ عملیات که شامل ۲۵۰ عملیات امداد 
و نجات و ۲۱۹ عملیات اطفاء حریق بوده است توسط 
این واحد رســیدگی شــده و با بررسی های انجام شده 
۲۲۱ مورد از از عملیات های انجام شده درون شهری و 
۲۴۸ مورد آن برون شهری بوده است .مهندس مهرور 
فرماندار شهرستان ساوجبالغ در خصوص اهمیت توجه 
به مدیریت بحران در شهرها اشاره کرد و گفت : با توجه به 
وقوع بحران های مختلف در سال های اخیر از جمله زلزله 
و سیل و ... نیاز است تا شهرداری ها به عنوان متولیان 
شهرها آمادگی الزم را برای وقوع حوادث داشته باشند 
و در زمان مورد نیاز به صورت منســجم و ســازماندهی 
شــده وارد عمل شــوند.وی گفت : از جمله موارد مهم ، 
توجه به نیازهای آتش نشــانان و امنیت شغلی آنها می 
باشد و با توجه به امکانات موجود ، برگزاری مانورهای 
آمادگی از جمله الزامات می باشد تا عالوه بر القاء احساس 
و آرامش به شهروندان ، آمادگی نیروهای امدادی بررسی 
و نقاط ضعف آن رفع گردد.فرماندار ساوجبالغ از اقدام 
سرپرســت شهرداری و اعضای شورا در تجلیل از آتش 
نشانان شهر تقدیر نمود و در بخش دیگری از سخنان 
خود به اهمیت تکمیل ایســتگاه آتش نشانی شهرک 
ینگی امام اشاره کرد و با توجه به اینکه بخش اعظمی از 
عملیات احداث ایستگاه آتش نشانی این شهرک انجام 
شده خواستار پیگیری جهت تکمیل پروژه و نیز تهیه 
تجهیزات شد و اظهار امیدواری کرد در سال جاری این 
پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد .مهندس افشاری 
رئیس شورای اسالمی شهر با تقدیر از زحمات رئیس و 
کارکنان آتش نشانی هشتگرد به اهمیت آموزش های 
شهروندی اشاره کرد و کاهش محسوس حوادث به ویژه 
در چهارشنبه سوری را نتیجه آموزش های انجام شده 
دانست و آنرا از نتایج ۸۹۰۰ ساعت آموزش در مدارس 
شــهر دانســت .اعضای شورا در زمینه ارتقاء توان آتش 
نشــانی از لحاظ نیروی انســانی و تجهیزات و امکانات و 
آموزش کارکنان و شهروندان مصمم می باشند و انتظار 
می رود نیازهای این حوزه در اسرع وقت شناسایی و با 
حمایت مسئولین مرتفع گردد . مهندس کاشف نایب 
رئیس شورا با اشاره به گسترش شهرنشینی و احداث 
ساختمان های چند طبقه در شهر به لزوم تهیه نردبان 
آتش نشــانی و امکانات پیشــرفته اشاره کرد و گفت : با 
توجه به اینکه بخشی از مناطق شهری هشتگرد دارای 
بافت قدیمی و معابر کم عرض می باشند لزوم تجهیز 
خودروهای آتش نشــانی پیشــرو احساس می گردد و 
در زمینه اطفاء حریق ســاختمان های بلندمرتبه نیز 
مدیریت شــهری هشــتگرد آمادگی دارد تا برای تهیه 

نردبان بلند با مسئولین همکاری نماید .

نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس:
الیروبی رودخانه ها نقش 
موثری در کنترل سیالب 

داشته است
گیالن / گروه استان ها: نماینده مردم شهرستان 
صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی از نقش بسیار 
موثری الیروبی رودخانه ها در کنترل و مهار سیالب 
های اخیر خبر داد .سید کاظم دلخوش در دیدار با 
وحید خّرمی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه 
ای گیالن از عملکرد خوب این شرکت در الیروبی 
انهار و رودخانه های شهرستان صومعه سرا قدردانی 
نمود.نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس 
شــورای اسالمی، الیروبی انهار و رودخانه های این 
شهرســتان را بســیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: از 
آنجائیکه عملیات الیروبی رودخانه ها نقش بسیار 
موثری در کنترل و مهار سیالب های اخیر داشته 

است، امیدواریم این عملیات ادامه داشته باشد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان ماسال اظهار کرد:

کوتاه کردن دست متصرفان از 
دست اندازی به منابع طبیعی 

گیالن / گروه استان ها: رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان ماسال گفت: ماموران یگان 
حفاظت این اداره در ۶ماه گذشته، ۶۸هزار مترمربع 
از زمین های منابع طبیعی را در مناطق ییالقی ماسال 
از متصرفان پس گرفتند.ولی ا... صفی نژاد افزود: در 
این مدت ۲۸متصرف که با پرچین و ســیم خاردار 
این زمین ها را محصور کرده بودند، به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.  

با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 
سمنان صورت گرفت؛

تجلیل از منتخبین مسابقات 
قرآنی فرزندان کارکنان 

شرکت برق 
ســمنان / گروه استان ها:    با حضور مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اســتان ســمنان، از منتخبین 
شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز فرزندان کارکنان 
ایــن شــرکت تجلیل به عمل آمد.بــا برگزاری این 
جشنواره قرآنی در بین ۱۵۲ نفر از فرزندان کارکنان 
صنعت آب و برق اســتان سمنان، ۳۱ نفر از فرزندان 
همکاران این شرکت در جشنواره مورد اشاره حضور 
یافته و از پنج نفر برگزیدگان رشته های حفظ، نماز و 
مفاهیم با اعطای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل گردیده و 
همچنین به کلیه شرکت کنندگان هدیه عمومی اعطا 
شد.در بخشی از لوح تقدیر موسوی زاده، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خطاب 
به نفرات اول تا سوم این جشنواره قرآنی آمده است: 
قرآن سرچشمه ای است که تمامی بندگان حضرت 
دوست با فهم دقیق مفاهیم قرآنی، سراپا غرق درآن 
می شوند و شاگردان خوب قرآن هم با عمل به آیات 
شریفه، زمزمه ی معنادار آن کالم شیرین را بر زبان 
خویش جاری نموده و سعادت دنیا و آخرت را نصیب 
خود می سازند. بدین وسیله از حضور ارزشمند شما در 
شانزدهمین جشنواره قرآنی فرزندان کارکنان وزارت 
نیرو در مرحله استانی تقدیر به عمل آورده و موفقیت 
شما را در کسب رتبه در این دوره از مسابقات صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

  با ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در 
دو سالن امام رضا )ع( و قابوس شهرداری 

گرگان؛
مجموع شهروندان واکسینه 
شده از ۱۰۵ هزار نفر گذشت

گلستان / زهرا کارزگر
عملیات واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در دو سالن 
تحت پوشش شهرداری گرگان همچنان بدون وقفه 
ادامه دارد.بر اســاس اعالم مرکز بهداشت شهرستان 
گرگان، تا عصر روز جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۵ 
هزار شهروند در دو سالن امام رضا )ع( و قابوس علیه 
ویروس کرونا واکسینه شده اند.اکثر این شهروندان 
دوز اول و عده ای نیز دوز دوم را تزریق کرده اندسالن 
ورزشــی امــام رضا )ع( واقــع در نبش امام رضا ۹۳ و 
سالن ورزشی قابوس واقع در جرجان، خیابان قابوس 
دو مرکــزی هســتند که از ابتــدای اجرای عملیات 
واکسیناسیون عمومی در اختیار مرکز بهداشت قرار 

گرفته اند.

استانها 6

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

تالش  برای دستیابی شرکت هاي خدماتي شهرک هاي صنعتي به درآمد پایدار 
اردبیل / گروه اســتان ها: محمد اهلی گفت: رفع مشکالت شهرک 
هــای صنعتــی با تعامل با واحدهای تولیدی و شــرکت های خدماتی 
میســر می شــود که در صورت تحقق این امر، شهرک های صنعتی از 
شــتاب بیشتری در توســعه پایدار برخوردار خواهند شد.محمد اهلی 
در جلســه بررســي مشکالت شرکت هاي خدماتي که با حضور مشاور 
معــاون وزیــر صمت برگزار شــد گفت: یکی از اهداف مهم تشــکیل 
شــرکت هــای خدماتی، کم کــردن تصدی گری بخش دولتی و برون 
ســپاری اداره امور شــهرک ها به صاحبان واحدهای تولیدي اســت 
کــه ایــن واگــذاری ها، این فرصت را برای واحدهــای تولیدی فراهم 
مــي ســازد تا در راســتای اجرای طــرح ها و برنامه های مناســب و 
 ارتقــاء نگهــداری شــهرک های صنعتی بیــش از پیش فعال تر عمل 

کنند.
اهلی ادامه داد: البته مشــکالتی نیز در پیش روی این شــرکت های 
خدماتی وجود دارد که یکي از شاخصه هاي ضعف این قانون، عدم تمایز 
مناطــق غیــر برخوردار با مناطق برخوردار و عدم توجه به ویژگي هاي 
مناطق واگذار شده بوده است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان اردبیل از دیگر مشــکالت موجود برای شرکت های خدماتی را 
عدم اختصاص بودجه مشخص و پایدار برای این نوع شرکت ها برشمرد 

و افزود: یکی از راه های خودکفایی شــرکت های خدماتی برای اداره 
امور شهرک های صنعتی، پرداخت حق شارژ به منظور ارائه خدمات 
مطلوب به واحدهای صنعتی است که متاسفانه با توجه به اینکه امکان 
اخذ تمامی این هزینه ها از سوی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست 
این موضوع شــرکت های خدماتی را در تنگنای شــدید مالی قرار داده 
اســت.اهلی یکی از راهکارهای مناســب به منظور حل این مشــکل را 
تصویب و تعلق بخشــی از درآمد مالیات ارزش افزوده به شــهرک های 

صنعتی برشمرد و افزود: پیگیري هاي مختلفي براي اختصاص بخشي 
از مالیات ارزش افزوده واحدهاي تولیدي براي هزینه کرد در شهرکهاي 
صنعتي انجام شــد که متاســفانه این پیگیري ها تاکنون نتیجه اي را 
در برنداشــته اســت.وي تصریح کرد: البته در صورت تصویب و اجرای 
این امر مهم، وضعیت و توان مالی شرکت های خدماتی افزایش و در 
نتیجه ارائه خدمات آنان به واحدهای صنعتی بهبود خواهد یافت که 
در این راســتا نیازمند همراهي نمایندگان استان هستیم.وی شرکت 
های خدماتی را به عنوان یک بازوي اجرایي مهم برای شرکت شهرک 
هاي صنعتي برشمرد و خاطرنشان کرد: شرکت های خدماتی به عنوان 
یک بازوي اجرایي، نقش مهمي در اداره امور شهرک ها و ارائه خدمات 
مطلوب به واحدهاي صنعتي ایفا مي کنند که بایستی تالش گردد تا 
با تکمیل زیر ساخت ها و ارائه خدمات مناسب تر، سطح رضایتمندی 
واحدهای صنعتی را افزایش دهیم.وی از شرکت های خدماتی دعوت 
نمود تا با تعامل و شناســایی مشــکالت موجود، نسبت به تهیه برنامه 
عملیاتی و منسجم اقدام کنند. شایان ذکر است از مجموع ۲۰ شهرک 
و ناحیه صنعتي استان، بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي 
تاکنون اداره امور ۶ شــهرک و ناحیه صنعتی به شــرکت های خدماتی 

واگذار شده است.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه آقای علی امیر اکبریان طی تقاضای بوارده شــماره ۲۵۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ بوکالــت از آقــای خســرو وکیل رعیت برابر وکالتنامه شــماره 
۴۹۵۶۳ مــورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ دفتــر ۹۱۱ تهــران و ضمــن ارائــه دو بــرگ 
استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی ۲۶ گلستان مدعی است 
ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین قطعه ۲۷۳ تفکیکی بمســاحت ۱۰۰۰ 
مترمربــع پــالک ۱۴۳۹ فرعــی از پالک ۱۴۷ اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 
۵۵۴ فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در آدران حوزه ثبتــی رباط کریم ذیل ثبت 
۴۱۲۲۲ صفحه ۴۹ دفتر امالک جلد ۱۸۰ بشــماره چاپی ۱۱۴۷۴۴ بنام آقای 
مجید جهانبانی ثبت صادر و تسلیم گردید در ادامه تمامی مورد ثبت برابر سند 
انتقال شــماره ۹۵۵۷۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۹ دفتر ۸۰ تهران به آقای خســرو 
رعیت منتقل گردید و برابر سند رهنی شماره ۲۴۴۰۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ 
دفتر ۳۰۹ تهران در رهن بانک کارآفرین میباشــد که ســند مالکیت فوق بعلت 
جابجایی و اســباب کشــی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک 
مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتباً به ضمیمه ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید 
دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
احمد رحیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

مفقودی 

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت 
پیشــتازمدل ۱۳۹۳ تیــپ 125CDI  بــه رنــگ 
مشکی به شماره پالک ۷۷۷/۴۵۴۳۵ به شماره 
موتــور 0124NEG411257 و شــماره تنــه  
گردیــده  مفقــود   NEG***125A9301596

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
تربت حیدریه - موسوی 
م / الف 364

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت خبر داد؛ 

کشف چوب آالت قاچاق طی عملیات مختلف در شهرستان رشت
گیالن / گروه استان ها:  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
رشــت گفت: به دنبال گشــت نامحسوس نیروهای یگان حفاظت شهرستان 
رشت، تعداد ۷ اصله درختان جنگلی از نوع توسکا و گردو را در بصورت دپو 
شده در منطقه چوکام کشف و ضبط نموده و به پارکینگ اداره انتقال دادند. 
پورمیرزایــی همچنیــن از توقیف خودروی پیــکان وانت حامل چوب آالت 
قاچاق جنگلی به میزان ۵/۱ اســتر هیزم در شــهرک صنعتی سفیدرود خبر 
داد و افزود: فرد متخلف به منظور گمراهی مامورین، اقدام به اســتتار چوب 
آالت نموده بود.وی اضافه کرد: چوب االت بازداشتی از گونه توسکا بوده که 
به جهت تشکیل پرونده قضایی به همراه خودرو در بازداشت مامورین یگان 

حفاظت شهرستان می باشند. 
رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان رشــت همچنین از کشــف وضبط، 

۳۹ اصلــه چــوب آالت قاچــاق و غیــر مجاز از گونه های گــردو و اوجا طی 
هماهنگی با مقام محترم قضایی و همراهی پاســگاه انتظامی در یک کارگاه 
چوب بری شــخصی، واقع در منطقه زیباکنار روســتای فخراباد، شهرستان 
رشــت خبر داد. ایشــان اظهار کرد: کارشناســان ارزش مجموع چوب آالت 
 کشــف شــده را حدود ســه میلیون و چهارصد و هشــتاد هزار تومان برآورد 

کرده اند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان رشــت ضمن قدردانی از 
حمایت همه جانبه دستگاه محترم قضایی از نیروهای حفاظتی، از شهروندان 
خواســت در صورت مشــاهده هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی و قاچاق 
چــوب با ســامانه هــای امداد جنگل و مرتع به شــماره های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ 

تماس بگیرند. 
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اصفهان / گروه اســتانها : یک فعال محیط زیست با 
بیان اینکه اصفهان قربانی توسعه شده است، گفت: مشکل 
اصفهان با طرح های انتقال آب حل نمی شود. اصفهان 
باید برای ۱۰ سال اعالم تنفس کند و به سرعت باید تراز 
منفــی آبخوان را جبران کنیم.محمد درویش در وبینار 
بررسی فرونشست استان اصفهان از منظر محیط زیست 
که به همت کمیســیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، به گزارش های 

سازمان زمین شناسی کشور اشاره و اظهار کرد: در حال 
حاضر ۳۰ اســتان از ۳۱ اســتان کشور در معرض خطر 
فرونشست هستند و تنها استان گیالن از این پدیده در 
امان مانده که اگر با این رویه پیش برویم، فرونشســت 
گریبانگیر این اســتان نیز خواهد شــد.وی در خصوص 
پدیده فرونشست در استان اصفهان، گفت: درحال حاضر 
فرونشست در اصفهان وضعیت خوبی ندارد، تعداد چاه 
ها در دشت مهیار به طرز شگفت آوری زیاد شده، جاده 

اصلی اصفهان- شیراز چندین بار ترمیم شده و وضعیت 
خوبی ندارد و راه آهن اصفهان در شرایط مطلوبی نیست.به 
گزارش ایسنا، عضو هیات علمی سازمان جنگل ها و مراتع 
کشور با تاکید بر اینکه فرونشست به خانه های مسکونی 
در شهر اصفهان نیز رخنه کرده است، تصریح کرد: ترک 
ها فقط در اطراف حاشیه جنوبی استان اصفهان نیست و 
در بخش های قابل توجهی از اصفهان، در شهرک هوانیروز 
خانه اصفهان، پایانه حمل و نقل امیرکبیر و اداره پست 

آن و خانه های مسکونی اطراف فرودگاه اصفهان بسیار 
شدید است.درویش با بیان اینکه وضعیت فرونشست در 
اصفهان بسیار نگران کننده است، به فرونشست در نطنز 
و کاشان اشاره کرد و گفت: شکافی در منطقه کاشان به 
طول ۷۲ کیلومتر وجود دارد که احتماال بزرگترین شکاف 
ایران خواهد بود.وی تاکید کرد: گالیه در خصوص اینکه 
گفتن فرونشست موجب کاهش قیمت زمین مناطق می 

شود، سخن درستی نیست .

یک فعال محیط زیست:

برای فرونشست اصفهان باید آماده جراحی بزرگی شویم

خبر ویژه

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس کل دادگستری استان همدان:

حاجی بابایی ظرفیتی افتخارآمیز و قابل اتکا برای همدان است
همدان  / حمید سپهری معین 

 رییس کل دادگســتری استان همدان 
با اشــاره به توانایــی های حاجی بابایی 
نماینــده مردم همدان فامنین به عنوان 
چهــره ای ملــی و اینکه اتکا به وی باعث 
افتخار اســت و همینطور موضوع طرح 
تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: 
می توان از ظرفیت های این شــخصیت 
شناخته شده در میان سه قوه برای ارتقای 
استان بهره جست.محمد رضا عدالتخواه، 
رییس کل دادگستری استان همدان در 
جلسه ای که ظهر امروز در کانون  وکال 
و بــا حضور حمید رضــا حاجی بابایی ، 
نماینده مردم شریف همدان فامنین در 
مجلس شورای اسالمی  و مهدی غالمی 
جالل، رییس کانون وکالی دادگستری 
استان همدان و جمعی از وکالی استان 
برگزار شــد، به جزییات طرح تســهیل 
صدورمجوزهای کســب و کارکه توسط 
کمیسیون جهش و رونق تولید به مجلس 
گزارش شده است، پرداخت. عدالتخواه 
ضمن تشــکر ازعوامل و دست اندرکاران 
تشــکیل جلســه ای که به بررسی  طرح 
تســهیل می پردازد، خاطرنشان کرد: از 
حضور آقای حاجی بابایی تشکر می کنم  
و بی اغراق می گویم و موظف هستم که 
بگویم ایشــان همــواره پیگیر مصائب و 

مشکالت استان هستند.
تکیه به حاجی بابایی باعث افتخار است

وی با اشــاره به توانمندی ها و عملکرد 
برجسته و مطرح حاجی بابایی در سطح 
ملــی کــه  همواره به نحــوی موثر از آن 
برای اســتان سود جســته است، ادامه 
داد: برای ما باعث افتخار است که شاهد 
حضور چهره ای شناخته شده در استان 

هستیم.شخصیتی که در میان بزرگان و 
سه قوه کشور مادام مورد توجه واحترام 
بوده اســت و باعث افتخار اســت که می 
توان به آن تکیه کرد و اســتان باید این 
ظرفیت را به نحوی شایسته مورد توجه 
قرار دهد.وی خاطرنشــان کرد: بدترین 
اســتان ها، اســتان هایی هســتند که 
بزرگان و سرشناســان خــود را قربانی 
کنند ومتاســفم که بگویم این ها استان 
های بدی هســتندوی با اشــاره به طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که 
شــرح آن را به اتفــاق وکالی کانون در 
جلســه ای دو ســاعته مورد بررسی قرار 
داده اند، گفت: این طرح با توجه به ویژگی 
هایــی که دارد می تواند رواج بی علمی 
در بیــن وکالی مــورد پذیرش را در پی 
داشــته باشــد و این امر می تواند آسیب 

های بســیارو پرونده های بی شماری را 
راهی دادگستری کند.وی افزود: در این 
بازه زمانی که در همدان حضور داشــته 
ام سعی کرده ام از شیوه های مختلف در 
برقراری طرح سازش میان دو طرف دعوا 
و.. مانع از افزایش زندانیان شوم. اما طرح 
هایی که اینچنین بی حساب و  کتاب به 
دستگاه قضا ورود پیدا می کنند می تواند 
تبعات بســیاری با خود به همراه داشته 
باشــد و گوشــه ای از آن افزایش پرونده 
های ارســالی به دادگستری خواهد بود.

عدالتخواه با تشریح ماده ۶ و تبصره یک 
این طرح گفت:  قانون کیفیت اخذ پروانه 
وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر 
اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره )۲( 

به آن اضافه می شود:
تبصــره ۱- کانون وکالی دادگســتری 

و مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و 
مشــاوران خانواده مکلفند هر ســال از 
طریق ســازمان سنجش آموزش کشور 
نســبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت 
اقــدام نماینــد و داوطلبانی که حداقل 
هفتــاد درصد )۷۰%( امتیــاز میانگین 
نمرات یک درصد )۱%( حائزان باال ترین 
امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعالم شده 
و جهــت طــی مراحل مقتضی به مرجع 
صــدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. 
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر 
دادگســتری است و وزارت مزبور مکلف 
اســت درصورت استنکاف کانون وکالی 
دادگســتری و مرکز وکال، کارشناسان 
رسمی و مشــاوران خانواده از برگزاری 

آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشــمولین بند چ ماده 

۸۸ قانون برنامه پنجســاله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران )۱۳۹۶-۱۴۰۰( مصوب 
۱۴/۱۲/۱۳۹۵ بــا اصالحات و الحاقات 
بعــدی، نصاب مذکــور در تبصره )۱( تا 
پایان دوره قانون مذکور حداقل شــصت 

درصد )۶۰%( می باشد.
رییس کل دادگستری استان یادآور شد: 
اگر آمار دوره گذشــته شرکت کنندگان 
در آزمــون وکالــت را درنظر بگیرید این 
میانگیــن و درصدی که در ماده مذکور 
از آن ســخن رفته است، می تواند فردی 
را بــا نمــره بین ۶تا ۹ بــه عنوان وکیل 
روانــه کانون وکال کند و این همان آغاز 
رواج بــی قانونــی و افزایش بهره از رانت 
و البی و ایجاد فســاد خواهد بود. چرا که 
فرد پذیرفته شــده فاقد صالحیت علمی 
اســت و برای کســب درآمد با توجه به 
پروانه ای که کســب کرده اســت راهی 
دیگــر رابر می گزینــد.وی عنوان کرد: 
ســطح علمی در دانشــگاه ها افت پیدا 
کرده اســت و این طرح نیز تیر خالصی 
بر اوضاع کیفی سطحی از دانش خواهد 
بود. برای ارزیابی وکال بایســتی هر بازه 
زمانی ۳ ســاله فرد را مورد سنجش قرار 
داد تــا از صالحیــت علمی و بروز بودن 
وی اطمینان حاصل کرد. وی با اشــاره 
به اینکه طرح تســهیل را می توان برای 
تفسیر و ارزیابی به قضات سپرد،  گفت:  
برای توصیف و بررســی این طرح قضات 
می توانند ورود پیدا کنند و از آنجایی که 
به وکال ارتباطی پیدا نمی کنند و در این 
طرح ذینفع نیســتند، داده های بدست 
 آمده را می توان مورد توجه و وثوق قرار

 داد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه:
استان کرمانشاه ۲۲۹ هزار 

»سالمند« دارد
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل 
بهزیســتی استان کرمانشاه جمعیت سالمندی 
اســتان را ۲۲۹ هــزار نفر اعــالم و تصریح کرد: 
۱۱.۴ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل 
می دهند.دکتر فرحناز محمدی به مناسبت روز 
جهانی ســالمندان با اشاره به افزایش جمعیت 
ســالمندی در جهان و ایــران گفت: با توجه به 
بهبــود کیفیت زندگــی و کنترل بیماری های 
واگیــردار، امید به زندگی و طول عمر در جهان 
و ایران افزایش یافته و همین امر موجب شــده 
 سال به سال بر جمعیت سالمندان جهان افزوده

 شود.
وی افزود: در حال حاضر ۹ درصد جمعیت جهان 
را ســالمندان تشکیل می دهند که پیش بینی 
می شــود این میزان تا ســال ۲۰۵۰ به حدود 
۱۶ درصد برســد.محمدی جمعیت سالمندان 
کشــور را هم هشــت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
اعــالم و تصریــح کرد: این تعــداد ۱۰.۴ درصد 
جمعیت کشور را شامل می شوند و پیش بینی 
می شود این میزان تا سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد 
افزایش یابد.مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه 
افزود: در استان هم ۱۱.۴ درصد جمعیت یعنی 
چیزی حدود ۲۲۹ هزار نفر را سالمندان تشکیل 
می دهند که بیش از میانگین کشوری است.وی 
افزود: از جمعیت ســالمندان استان ۱۱۶ هزار 
نفر را زنان و حدود ۱۱۳ نفر را مردان تشــکیل 
می دهند و این امر نشــان دهنده زنانه شــدن 

جمعیت سالمندی است.
محمــدی با بیــان اینکه بیشــترین جمعیت 
ســالمندی اســتان مربوط به شهرستان داالهو 
مــی باشــد، گفت: در مقابل شهرســتان ثالث 
باباجانی کمترین جمعیت سالمندان استان را در 
خود جای داده اســت.مدیرکل بهزیستی استان 
کرمانشــاه با بیان اینکــه این اداره کل خدمات 
رســانی به ۳۱ هزار نفر از جمعیت ســالمندان 
استان را برعهده دارد، گفت: ۱۶ هزار نفر از این 
جمعیت بصورت مستقیم از بهزیستی مستمری 
دریافت می کنند.محمدی با اشاره به وجود پنج 
مرکز شــبانه روزی ســالمندان در استان گفت: 
عالوه بر این هفت مرکز روزانه ســالمندان هم 
در سطح استان فعال است که متاسفانه با شیوع 
کرونا اندکی از فعالیت های آنها کاســته شده و 
بیشــتر برنامه های آموزشی آنها بر بستر فضای 
مجازی دنبال می شــود.این مســئول با تاکید 
بــر اینکه بهترین راهکار برای تقویت ســالمت 
روحی و جســمی سالمندان نگهداری و تکریم 
آنهــا در محیط خانه اســت، گفــت: اولین نیاز 
ســالمندان نیاز عاطفی است که باید در محیط 
خانواده برآورده شود و در این شرایط سالمندان 
از ســالمت روانی و جســمی مناسب برخوردار 

خواهند شد.
وی افزود: شــرع، اخالق و انســانیت حکم می 
کند که پدران و مادران که به ســن ســالمندی 
می رســند در محیط خانواده نگهداری شوند و 
در این زمینه بهزیســتی این آمادگی را دارد که 
برای ارائه مشــاوره هــای الزم در کنار خانواده 
ها باشــد.محمدی گفت: شماره مشاوره رایگان 
۱۴۸۰ از ســاعت ۸ صبــح تــا ۲۰ شــب آماده 
 پاســخگویی و مشــاوره در خصوص سالمندان

 است.

مدیر روابط عمومی راهداری استان بوشهر 
خبر داد؛

ممنوعیت تردد کامیون ها در 
جاده ساحلی گناوه-بوشهر 

 بوشهر / گروه استان ها: مدیر روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
بوشهر گفت: تردد کامیون های سنگین از امروز 
تــا اطالع بعدی باتوجه بــه عملیات راهداری و 
اجرای طرح پل باکســی در محور جاده ساحلی 
گناوه به بوشهر ممنوع است. سید طالب لواسانی 
اظهار کرد: هرساله در فصل زمستان با وقوع سیل 
در جاده بوشهر-گناوه مشهور به محور ساحلی، 
در محدوده جزیره شــمالی به دلیل ارتفاع کم 
جاده و پست بودن زمین در آن منطقه آبگرفتگی  

ایجاد می شد.
وی تصریح کرد: با صدور مجوز پرورش میگو در 
باالدســت این جاده، خاکریزها بستر رودخانه را 
تغییر داده در عین حال که رودخانه نیز الیروبی 
نشــده بود، آب  در یک محدوده جمع می شــد.

مدیــر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان بوشهر ادامه داد: برای حل 
این مشــکل اجرای طرح پل باکســی در محور 
جاده ساحلی گناوه به بوشهر حدفاصل روستای 
جزیره شــمالی انجام گرفــت تا معضل زیر آب 
رفتن این جاده پس از بارندگی برطرف شــود.

لواسانی بیان کرد: پیش بینی می شود حدود دو 
هفتــه اجــرای این طرح زمان ببرد در این مدت 
راننــدگان انواع کامیون ها تا زمان پایان نیافتن 
عملیــات راهداری در ایــن محور از محورهای 
جایگزین گناوه - آبپخش - بوشــهر اســتفاده 
کننــد.وی یادآور شــد: پس حادثــه واژگونی 
کامیون حامل ســوخت با خودرو سواری از یک 
مــاه پیش، کمیته ملی اســتان تردد نفتکش ها 
 و کامیون هــای حامــل ســوخت را ممنــوع 

 کرده بود.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
تحقق شاخص های ارزیابی با 
کوشش مضاعف امکان پذیر 

است
گلستان / زهرا کارزگر

شــاخص های ارزیابی مخابرات منطقه گلستان 
بررسی شد .دکتر غالمعلی شهمرادی باتشکیل 
جلســه فوق العاده شــورای مدیران ، به بررسی 
شــاخصهای ارزیابی مخابرات منطقه پرداخت 
.در این جلســه که امتیاز ســه ماهه اول ســال 
۱۴۰۰ مورد تحلیل قرار گرفت ، مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان با اشــاره به امتیازات هر بخش 
گفــت : در ۱۶ حــوزه مــورد ارزیابی ، ۱۱ حوزه 
حائــز رتبه های برتر شــده انــد که جای تقدیر 
و تحســین از زحمات و تالشــهای کارکنان این 
بخشــها داردوی با تشــریح اقدامات انجام شده 
در راســتای اصالح و بهبود فرآیندها ، رفع نقاط 
ضعف و بهبود نقاط قوت را خواستار شد و گفت 
: با توجه به رقابت بسیار زیاد مخابرات مناطق و 
تفاوت بسیار ناچیز با رتبه های برتر کشوری نیاز 
است بازنگری در تحقق شاخص ها صورت گیرد 
و اقدامات و فعالیتهای جدید تعریف شــود.مدیر 
مخابرات منطقه گلستان ، نتایج حاصل از تحقق 
این شــاخصها و رسیدن به اهداف در نظر گرفته 
شده را ارائه و واگذاری خدمات و سرویسهای با 
کیفیت به مردم دانست و افزود: تمامی این تالشها 
درجهت رفاه مشتریان و دسترسی به موقع آنها به 
خدمات مخابراتی است که درجای جای استان 
مــورد اهمیت بوده و از لحاظ جغرافیایی تفاوتی 
دراین زمینه وجود ندارد.وی در پایان این جلسه با 
قدردانی از کارکنان بخشهایی که حائز رتبه های 
برتر شده اند، کوشش مضاعف و همت فراوان در 
تحقــق اهــداف دوره های ارزیابی بعدی را مورد 
انتظار دانســت و گفت : موفقیت جز با همدلی و 

تالش و همت امکان پذیر نیست.

برگزاری جلسه تعامل شورای 
شهر و شهردار اردبیل با 

دادستان استان 
اردبیل / گروه اســتان ها: شــهردار اردبیل 
گفــت :کار تملک و تبدیــل به پارک باغ میدان 
بســیج در آستانه اتمام است شهردار اردبیل در 
نشست هماهنگی و تعامل با دادستان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان، اظهار کرد: امورات مربوط 
به پروژه های عمران شــهری و ســایر بخش ها را 
بــا جدیت و با همراهی اعضای محترم شــورای 
اســالمی شهر پیگیر هستیم.محمود صفری در 
این نشســت، افزود: از زمان قبول مسوولیت در 
کسوت شهرداری، با برنامه ریزی منسجم نسبت 
به اولویت بندی طرح ها و مطالبات مهم شهروندان 
عزیز از مدیریت شهری، اقدام کرده ایم.وی توجه 
دستگاه قضایی استان به خصوص دادستان مرکز 
اســتان اردبیل به نیازها و مســائل مهم شــهر و 
شهروندان را قابل تحسین و موثر در رفع بسیاری 
از مشکالت دانست و گفت: به دنبال پیگیری هایی 
که در مجموعه مدیریت شــهری داشــتیم، کار 
تملــک و تبدیــل به پارک باغ بــزرگ واقع در 
حدفاصل میدان بســیج تا میــدان ارتش که از 
مطالبات دیرینه شــهروندان اردبیل اســت، در 
آســتانه اتمام قرار دارد.صفری بر نادرست بودن 
آمار ارائه و تبلیغ شــده قبلی مبنی بر "پیشرفت 
۹۵ درصدی پل قدس" تأکید کرد و افزود: بسیار 
برای شخص اینجانب ناراحت کننده بود زمانی که 
آیت اهلل عاملی در اعتراض به وقفه طوالنی مدت 
در رونــد اجرای پروژه پــل قدس فرموده بودند 
"این جنازه را از وســط شــهر بردارید"، بنابراین 
مصمم هســتیم تا ۱۰ مهر ماه عرشــه اصلی را 
جهــت عبــور ترافیک تحویل داده و تا اواســط 
 آبــان مــاه نیز تمام پروژه پل قــدس را به پایان

 برسانیم.

با هدف انتقال برق نیروگاه زمین گرمایی 
انجام شد؛

اتمام عملیات حفاری و 
کابل کشی شبکه زمینی ۲۰ 

کیلوولت مشگین شهر
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر برق مشگین 
شــهر گفــت: عملیــات حفاری و کابل کشــی 
شــبکه زمینی ۲۰ کیلوولت به طول ۳۲۰۰متر 
منوفاز در محدوده فیدر ۵ مشــگین شــهر ، با 
هدف اصالح و بهینه سازی شبکه زمینی جهت 
انتقال برق نیروگاه زمین گرمایی به پایان رسید.

یعقوب مجیدی افزود: این اقدام با هدف افزایش 
قابلیت اطمینان شــبکه زمینی در حد فاصل دو 
ســاختمان پســت زمینی اثنی عشری و دروازه 
اردبیل روبــروی اداره تامین اجتماعی)محدوه 
فیدر ۵ مشــگین شهر (صورت گرفت.وی ادامه 
داد:فیدر ۵ مشــگین شــهر مســیر های محله 
غریبان- شــریعتی- ســبزمیدان- قسمتی از 
میدان معلم و خیابان بهشتی تا روستای موئیل 
را تغذیه می کند و از پســت ۶۳ کیلوولت تامین 
برق می شــود .مدیر برق مشــگین شهر افزود:با 
این اقدام در صورت بروز مشکل وبا به مدار آمدن 
نیــروگاه زمین گرمایی ،از طریق نیروگاه زمین 
 گرمایی ، برق مشترکین فیدر ۵ مشگین تامین 

خواهد شد.

7استانها

در گفت و گوي حضوري نماینده مجلس با مدیریت شهري هشتگرد؛ 

موضوعات و مسائل شهر جدید هشتگرد بررسي شد 
ساوجبالغ / راضیه دارابی

دکتــر حدادي نماینده مجلس شــوراي اســالمي با 
همراهــي مدیــران شــهري  پس از بازدیــد از پروژه 
های ســطح شهرجدیدهشــتگرد، در سالن همایش 
شهرداری حضور یافته و پیرامون مسائل مطروحه در 
بازدید گفتگو و تبادل نظر کردند. دکتر محسن آسوبار 
شهردارشهرجدیدهشــتگرد در ابتدای این جلســه از 

زحمات بی شــمار شــرکت عمران تقدیر کرد و گفت: 
در ســایه تعامل، همفکری و همکاری می توان شاهد 
اتفاقات موثر خوبی برای شهر بود .وی بهسازی ورودی 
شهر، مناسب سازی زیرساخت ها و پیگیری مشکالت 
مردم را از اولویت های مدیریت شــهری خواند و ابراز 
امیدواری کرد به زودی شاهد تحوالت در سایه تعامل 
و پیگیری در شــهر خواهیم بــود.در ادامه مدیرعامل 

شــرکت عمران طی ســخنانی گفت: پیگیر تکمیل 
خدمات زیربنایی و روبنایی در شهر هستیم. همچنین  
احداث، تکمیل و افزایش ســرانه فضاهای آموزشــی، 
ورزشی، فرهنگی و مذهبی در اولویت شرکت سازنده 
می باشد.حق لطفی در ادامه افزود: به ِجد  پیگیر رفع 
نواقص مساکن مهر و دیگر مشکالت شهري هستیم. 
وی همچنین اعالم داشــت: آماده هرگونه همکاری و 

تعامل با شــهرداری و شــوراي اسالمي در چهارچوب 
قانون هستیم.در ادامه جلسه دکتر علی حدادی نماینده 
مردم شهرســتان هاي ســاوجبالغ،نظرآباد،طالقان و 
چهارباغ در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: برخی 
امورات مانند احداث بیمارســتان، ایجاد آرامســتان 
 و  تقویت مجتمع های فرهنگی در شــهرجدید  باید 

در اولویت ویژه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در متالکس 2021 عنوان کرد؛

ضرورت تعامل ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه، با هدف ارزش آفرینی بیشتر
اصفهان / گروه استان ها: محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
بــا حضــور در غرفه ذوب آهن اصفهــان در متالکس ۲۰۲۱ گفت: مبحث 
کمبود مواد اولیه در صنعت فوالد،به ویژه ســنگ آهن در ســال های اخیر 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ایران کشوری است که در زمینه فوالد با 
توجه به سرمایه گذاری های انجام گرفته پیشرفت های خوبی را در بخش 
های مختلف رقم زده است.وی افزود : معادن فعلی کشور تا حدود ۱۵ سال 
آینده پاسخگوی نیازهای تولید کنندگان فوالد خواهند بود و لذا این موضوع 
نشان می دهد در حوزه اکتشاف، اقدامات اثربخشی انجام نگرفته و در کل 

دو بخش صنعت و معدن به صورت متوازن حرکت نکردند. 
حاکمیت بستر اکتشاف را در اختیار صنایع فوالدی قرار دهد 

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد : صنایع فوالدی به دلیل اینکه برای تامین 
مواد اولیه،روی معادن حساب باز کرده بودند که اقدام به جایی هم بود،وارد 
عرصه معدن نشدند اما مدتی است به اجبار برای تامین مواد اولیه در بخش 
معدن سرمایه گذاری کردند که عملکرد خوبی داشتند اما صنایع به حمایت 
دولت در بخش اکتشاف نیازمند هستند و باید حاکمیت بستر الزم را در اختیار 
آنها قرار بدهد.  این مقام مسئول خاطر نشان کرد : وزیر صمت در برنامه هایی 
که اعالم کردند،توجه خوبی به بخش معدن داشتند و امیدوار هستیم در این 

دولت بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. محمدیاسر طیب نیا گفت : ذوب 
آهن اصفهان و فوالد مبارکه دو صنعت بزرگ و پیشــتاز در ســطح منطقه 
هستند،بنده از پتانسیل های ذوب آهن اصفهان به خوبی آگاه هستم،توانایی 
های فوالد مبارکه هم مشخص است و لذا همکاری های این دو قطب صنعتی 
با تدوین یک برنامه جامع می توان سود آوری بیشتر را برای دو شرکت که 
متعلق به ایران اسالمی هستند فراهم نماید. این مهم با حمایت سهامداران دو 

شرکت و مدیران عالی آنها انشاا... در آینده نزدیک عملیاتی می شود.مرتضی 
یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن با حضور در غرفه این شرکت در 
متالکس ۲۰۲۱ گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
در ایران پتانسیل ها نهفته بسیاری دارد و لذا برای فعال شدن این توانایی 
 ها برنامه ریزی خوبی در هلدینگ صدرتامین و هیات مدیره کارخانه انجام

شده است. 
وی افزود : تولید ریل به عنوان یک دستاورد ملی صرفاً یکی از توانایی های 
ذوب آهن اصفهان بود که به عنوان یک برگ زرین و نماد خودکفایی ایران 
اسالمی با تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان این شرکت ثبت گردید. 
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تامین پایدار مواد اولیه را بزرگترین 
دغدغه امروز ذوب آهن عنوان کرد و اظهار داشت : این مجتمع عظیم صنعتی 
با وجود کمبود مواد اولیه،کلیه خطوط ریلی کشور را تحت پوشش کامل 
قرار داد و تولید این محصول استراتژیک در ذوب آهن به جایگاهی رسیده  
که برای صادراتش برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است. یا در زمینه 
تامین مقاطع ساختمانی برای طرح ساخت یک میلیون مسکن،ذوب آهن 
آمادگی خودش را به صورت کامل اعالم کرده،با این همه توانمندی و شیوه 
 تولید جهانی، به واقع حیف نیســت ذوب آهن بزرگ همچنان از ســهمیه 

مواد اولیه برخوردار نباشد ؟.
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وزیر بهداشت:
 کووایران برکت از موفق ترین 

واکسن های کشور و دنیا است
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
واکسن کووایران برکت به عنوان خاطره ای خوش 
در تاریخ کشور ماندگار می شود، افزود: این واکسن 
از موفق ترین واکسن های کشور و حتی دنیا است.

 بهرام عین اللهی در آیین بهره برداری از ۵۰ طرح 
بیمارســتانی، بهداشتی و درمانی برکت در سراسر 
کشور افزود: بهره برداری از ۵۰ طرح بیمارستانی، 
بهداشتی و درمانی برکت در کشور، نمایانگر توزیع 
عادالنه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم 
اســت و یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم نیز 

تحقق عدالت و محرومیت زدایی است.
بنیــاد برکت یکی از برکات مهم نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران است
وی ادامــه داد: بنیــاد برکت ســتاد اجرایی فرمان 
حضــرت امام)ره( یکی از برکات مهم نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران اســت که با شعار تالش 
بــا برکت بــرای رفع محرومیت و توانمندســازی 
اجتماعــی و اقتصادی در مناطق محروم، اقدامات 
ارزنــده ای انجام داده و از اهداف این بنیاد، زدودن 
محرومیت از چهره ایران بزرگ و ارتقای ســالمت 

مردم است.  
وی اظهار داشت: در مجموعه ستاد اجرایی باید از 
مدیریت  ۱۴ ساله مدیر جهادی و انقالبی این ستاد 
یعنی دکتر مخبر تشــکر کنیم که مدیریت بسیار 
خوبی داشــت و امروز بخشــی از تالش های او در 

کشور به نتیجه رسیده است.
امروز همه مشتاق تزریق کووایران برکت هستند  
وزیر بهداشــت با اشــاره به اقدامات بنیاد برکت در 
حوزه ســاخت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، 
مــدارس، مســاجد، مراکز فرهنگــی، تولید دارو، 
پروژه های اشتغال زایی، رفع محرومیت و حمایت 
از گروه های جهادی تصریح کرد: یکی از مهمترین 
دستاوردهای بنیاد برکت، تولید واکسن کووایران 
برکت است که امروز همه مشتاق تزریق این واکسن 
هســتند و این واکسن، یکی از موفق ترین واکسن 

های کشور و حتی دنیا است.  
 عیــن اللهــی ادامــه داد: علت موفقیت ســاخت 
واکسن کووایران برکت، تالش ها و مجاهدت های 
دانشمندان ارزشمند ایرانی بود آن هم در شرایطی 
که ســالمت با سیاســت گره خورده بود و امکانات 
زیادی در کشــور نداشتیم اما دانشمندان مجاهد 
کاری که باید در ۵ تا ۶ ســال انجام می شــد را در 
مدت کوتاهی به ثمر رســاندند که به عنوان وزیر 
بهداشت از آنها تشکر می کنم البته نجات بیماران، 

اجر الهی دارد.  
واکسن کووایران برکت به عنوان خاطره ای خوش 

در تاریخ کشور ماندگار می شود  
وی خاطرنشــان کرد: اکنون در سراسر کشور از ما 
واکسن کووایران برکت می خواهند و امیدواریم با راه 
اندازی خطوط جدید تولید واکسن، خواسته مردم 
مبنی بر تزریق این واکســن را اجابت کنیم. مردم 
قدردان تالش های بنیاد برکت هســتند. مردم در 
واکسیناســیون حرکت انقالبی کرده و به ما کمک 
های زیادی کردند. هر حرکت انقالبی و مردمی به 
نتیجه می رســد و واکسن کووایران برکت نیز یک 
حرکت جهادی، انقالبی و مردمی بوده که به عنوان 
خاطره ای خوش در تاریخ کشور، ماندگار می شود.  
وزیر بهداشــت یادآور شد: تالش های بنیاد برکت 
برای رفع محرومیت در سراسر کشور، ارزنده بوده 
است. وزارت بهداشت نیز طرح های زیادی در کشور 
برای دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و 
درمانی به ویژه در مناطق محروم دارد که نیازمند 

کمک های بنیاد برکت است.
جمعیت، یکی از مهمترین اولویت های کشور است

به گفته عین اللهی، امروز مساله جمعیت، یکی از 
مهمترین اولویت های کشــور است که برای رشد 
جمعیت، نیاز به همکاری همه دســتگاه ها و بنیاد 
برکــت وجود دارد تا خطر ســالمندی جمعیت را 
از کشــور برطرف کنیم و با جمعیتی جوان و پویا 
به ســمت توسعه و پیشرفت ایران اسالمی حرکت 

کنیم.
وی گفت: در حوزه دارو علیرغم تولید ۹۷ درصد از 
داروهای مورد نیاز کشور در داخل، نیازمند کمک 

بنیاد برکت هستیم.  
عیــن اللهــی ادامه داد: یکی از بحث های مهم، »ما 
می توانیم« است و این شعار و خودباوری، از جمله 
مهمترین شــعارهای دولت سیزدهم است. تولید 
واکســن کووایران برکــت نیز یکی از موارد تحقق 
این شعار بوده و در حالی که گام دوم انقالب ابالغ 
شده، با جوانات پرشور و دانشمند ایرانی با »ما می 

توانیم«، کارهای بزرگی قابل انجام است.  
وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: بنیاد برکت در 
شــرایطی اقدام به تولید ماســک در کشور کرد که 
ماســک بــه ایران نمی دادند و ایــن بنیاد با تولید 
گسترده ماسک و دستگاه های اکسیژن ساز، نقش 
مهم و ویژه ای در کنترل بیماری و کمک به بیماران 
کووید۱۹ کرد. امروز نیاز است که در مناطق محروم 
کشور، هزینه های درمانی کاهش یابد و بنیاد برکت 
در این زمینه و همچنین ماندگاری نیروهای حوزه 
سالمت در مناطق محروم می تواند به ما کمک کند.  

سالمت 

»گره باز« داستانی از عشق، 
جنگ و خانواده منتشر شد

»گره باز« داستانی که لیال عباسعلی زاده نوشته، 
داســتانی اســت خانوادگی که در زمان به عقب 
مــی رود و از عشــق و جنــگ و دفــاع و خانواده 

می گوید.
 داســتان »گرِه باز«، داســتان گمشده هاست. 
داســتان برادری چهل و چند ســاله که گمشده، 
پدری که چهل ســال پیش گم شده و خواهرانی 
که در روزمرگی گم شــده اند. اما گم شدن برادر، 

همه را جمع می کند. 
خواهــران تصمیم گرفته اند خودشــان را از این 

گم گشتگی نجات دهند و برادرشان را 
هم پیدا کنند.

داســتان از مشهد شروع می شــود و به نیشابور 
می رسد اما همه ماجرا در نیشابور جمع نمی شود. 
آنهــا در زمــان و مــکان جابه جا می شــوند. به 
خوزســتان سال ۵۹ می روند تا گره زندگی شان 

را باز کنند. اما واقعاً گره بسته است؟
داســتانی که لیال عباسعلی زاده نوشته، داستانی 
است خانوادگی که در زمان به عقب می رود و از 
عشق و جنگ و دفاع و خانواده می گوید. از حفظ 
کردن کانون خانواده، از حس و حال باهم بودن، 
از تــالش برای حفظ کردن پیوندها.گرِه باز، یک 
عاشقانه خانوادگی است که تالش های مردم این 
وطن در کوران جنگ را به خوبی نشان داده است.

رمــان گــره باز در ۲۵۲صفحه و با قیمت۵۶هزار 
تومان روانه بازار نشر کتاب شده است.

آلبوم موسیقی »پیمان« به 
بازار موسیقی می آید

آلبوم موسیقی »پیمان« جدیدترین اثر پیمان 
جوانمرد منتشر و روانه بازار موسیقی می شود.

آلبوم موسیقی »پیمان« جدیدترین اثر پیمان 
جوانمــرد کــه به تازگی مجوز خود را از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ کرده است، توسط 
شرکت »آوای باغ مهر« و »نشر جوان« منتشر 

و روانه بازار موسیقی می شود.
پیمــان جوانمرد درباره این آلبوم موســیقی 
گفت: مجموعه ای که خواهید شــنید، روایت 
من از قطعات گوش آشنایی ســت که هرکدام 
عاشــقانه ای در دل دارند. عاشقانه ها برای من 
حکایــت عهدند، حکایت پیمان. این شــد که 
ایــن مجموعه را »پیمــان« صدا کردم. روایت 
مــن )پیمــان( از حکایت عهد های عاشــقانه. 
کالویه هــای پیانــو به من یاد دادند که زندگی 
پر از نور و تاریکی هایســت که معنای یکدیگر 

می شوند. سفید، سیاه، سفید، سیاه.

اکران آنالین فیلم »مدیترانه« 
به زودی آغاز می شود

 بــا پایــان اکــران عمومی فیلم ســینمایی 
»مدیترانــه« در ســینماهای کشــور، اکران 
آنالیــن این فیلم از روز دوشــنبه ۱۲ مهر ماه 

آغاز خواهد شد.
»مدیترانه« را هادی حاجتمند با تهیه کنندگی 
رشــید حاجتمنــد ســاخته اســت و مهراوه 
شریفی نیا، پوریا پورسرخ، بهرنگ علوی، قاسم 
زارع، علیرضا اسحاقی و سعید توکلی بازیگران 

این فیلم هستند.
طبق آمار »سمفا« مجموع فروش »مدیترانه« 
در ۱۴۶ســالن ســینما ی کشــور از ابتــدای 
مردادمــاه تا پایــان اکران ۱۵۴ میلیون تومان 
بوده اســت. اکران آنالین این فیلم سینمایی از 
ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۲ مهر بر بستر آنالین 

آغاز خواهد شد.
دومیــن ســاخته بلنــد هــادی حاجتمند، 
درون مایــه ای اجتماعــی دارد و بــه زندگی 
زوج عاشــقی می پردازد که درگیر معضالت و 

ماجراهای مختلفی می شوند.
هم زمــان بــا آغاز اکران آنالیــن »مدیترانه«، 
جدیدترین پوستر این فیلم سینمایی با طرحی 

از محمد روح االمین رونمایی شده است.
 پخش مستندی از
 »فرقه های سری«
پخش مستندی از »فرقه های سری«

مستند »فرقه های سری« با موضوع نحوه شکل 
گیری و قدرت یافتن انجمن های سری از آنتن 

کانال بالکان شبکه سحر پخش خواهد شد.
 مستند »فرقه های سری« به کارگردانی و تهیه 
کنندگی اسماعیل حاج حیدری با موضوع نحوه 
شکل گیری و قدرت یافتن انجمن های سری 
بر روی آنتن کانال بالکان شبکه سحر می رود.

این مســتند که در ۱۳ قســمت ۴۰ دقیقه ای 
روزهای شــنبه پخش می شــود، تالش دارد 
چگونگی شکل گیری فرقه هایی نظیر »کاباال« 
و »فراماسونری« را از زمان باستان تا کنون، با 
استفاده از نقطه نظرات ۲۷ نفر از کارشناس و 
مفسران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خارجی 
بــه تصویر بکشد.بررســی و تحلیل فرقه های 
ســری، آشــنایی مردم با نحوه شکل گیری و 
قدرت یافتن شبکه انجمن های سری، افشای 
واقعیت های پشت پرده این انجمن ها و آشنایی 
با نمادها و نشانه های مشترک بین این جوامع 

از مهم ترین رسالت های این مستند است.

فرهنگ و هنر

محققان دانشــگاه تگزاس در نتیجــه تحقیقات خود دریافتند میان اضافه 
وزن و مرگ و میر ناشی از ابتال به بیماری کرونا، ارتباط نزدیکی وجود دارد.

پیوند های بین چاقی و مرگ و میر به طور فزاینده ای آشــکار شــده است، از 
اولین بیماری همه گیر قرن ۲۱، محققان دانشــگاه تگزاس در ســن آنتونیو 
و دانشــگاه ویسکانســین-میلواکی تحقیق کردند که آیا وزن اضافی بدن با 

میزان باالی این بیماری مرتبط بوده است؟
 Health محقق اصلی حمید بالدی و همکارانش اخیرا مطالعه جدیدی را در
Public in Practice منتشــر کردنــد کــه ارتباطات موثری از مرگ و میر و 
چاقی ناشــی از کووید-۱۹ را در نزدیک به ۵.۵ میلیارد بزرگســال از ۱۵۴ 
کشــور در سراســر جهان تجزیه و تحلیل می کرد. برای شناسایی الگو های 

بالقوه در داده ها، محققان از تکنیک های پیشــرفته تجزیه و تحلیل آماری 
استفاده کردند.

بــالدی گفــت: یافته اصلی حاصل از تجزیــه و تحلیل از نظر آماری ارتباط 
مثبتی بین مرگ و میر ناشی از کووید -۱۹ و نسبت اضافه وزن در جمعیت 
بزرگسال در ۱۵۴ کشور وجود دارد. این انجمن در کشور های مختلف متعلق 
به گروه های مختلف درآمد وجود دارد و به ســن متوســط   جمعیت، نسبت 

سالمندان و یا نسبت زنان حساس نیست.
بالدی افزود: بر اساس این مطالعه هنگامی که نسبت افراد دارای اضافه وزن 
در جمعیت بالغ یک کشور یک درصد بیشتر از نسبت اضافه وزن در جمعیت 
بزرگســال کشــور دوم است، پیش بینی منطقی است که مرگ و میر ناشی 

از کووید -۱۹، ۳.۵ درصد بیشــتر در کشــور اول نسبت به کشور دوم باشد. 
احتمال مرگ متوسط   افراد مبتال به کووید-۱۹ در کشوری با نسبت کمی 
از اضافه وزن در جمعیت بزرگسال و سایر موارد نسبت به کشوری با نسبت 

باالی اضافه وزن برابر است.
نویسندگان این مطالعه می گویند از نظر بالینی، وزن اضافی بدن با چندین 
بیماری همراه است که می تواند منجر به تشدید روند و در نتیجه مرگ ناشی از 
کووید-۱۹ شود. به عنوان مثال، اختالالت متابولیک می تواند افراد را مستعد 
پیامد های بدتر کووید-۱۹ کند. از آنجا که وزن اضافی بدن می تواند منجر به 
حجم بیشتر و مدت زمان طوالنی تر بیماری شود، همچنین می تواند منجر 

به سطح باالتری از قرار گرفتن در معرض کووید-۱۹ شود.

چاقی خطر مرگ ناشی از کرونا را افزایش می دهد

دریچه علم

 پشت پرده بازگشت 
فردوسی پور به تلویزیون!

رئیس جدید رسانه ملی گفته 
که عادل فردوسی پور می تواند 

دوباره در تلویزیون فعالیت 
کند و از نظر ما منعی ندارد! 

موضوعی که سوژه کارتونی از 
مهدی عزیزی در خبرآنالین 

شد.

کارتون 

کارگردان »زخم کاری«: باز هم سریال می سازم
 محمدحسین مهدویان، کارگردان »زخم کاری« که به 
تازگی پخش مجموعه اش از شبکه نمایش خانگی به پایان 
رسیده است، با حضور در برنامه آپارات روبه روی مهدی 
یزدانی خرم، نویســنده رمان »سرخ و سفید« نشست و 

توضیحاتی را درباره سریالش و حواشی آن، ارائه داد. 
مهدویان در بخشی از صحبتهایش در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا دوست داشتید شخصیت مالک را در 
»زخــم کاری« همچون یــک بتمن با همان رفتارهای 
خبیثانه و دوست داشتنی اش محبوب کنید؟ گفت: من 
دوست داشتم مالک را جذاب کنم. ما االن در جامعه ای 
زندگی می کنیم که خودخواهی و میل افسارگسیخته 
ای به رفاه بیشتر، خانه ای بزرگتر، پولدار شدن و ... وجود 
دارد و آدم ها سر این موضوعات با هم رقابت های تلخی 
در جامعه دارند که نمی دانم آینده اش چه می شــود. 
متأسفانه یک سوداگری جمعی اتفاق افتاده که آدم هایی 
مثل مالک را جذاب می کند؛ یعنی اینکه به این فکر می 
کنیم چطور می شود قدرت را به دست بیاوریم، بر همه 
نیروها غلبه کنیم، یک شبه پولدار شویم و در عین حال 
به همه چیز سیطره پیدا کنیم و توانمند باشیم که این به 
نظرم یک میل جذابی است که در  آدم ها وجود دارد و من 
اتفاقا روی همین میل آمدم و سوار شدم و می دانستم و 
حدس می زدم که تا قسمت هفتم »زخم کاری« که بساط 
خشونت پیش می آید، قطعا تماشاگر لذت می برد از اینکه 
مالک همه آدم ها را شکست می دهد. حتی پایان قسمت 
سوم این مجموعه هم به نظرم از آن پایان هایی است که 
تماشاگر در دلش می گوید »آخیش مالک بهترین کار را 
کرد« اما در نیمه دوم ورق برمی گردد، یعنی تماشاگری 
که با این شخصیت همراه شده و لذت برده می بیند که 
زیاده خواهی و طمع شخصیت را به گناه و فساد می کشد.
قرار نیست »زخم کاری« با شکسپیر مقایسه شود

او ادامــه داد: مکبــث، مصداق آدم جاه طلبی اســت که 
خودش را به تباهی و نابودی می کشــاند و مخاطب در 
نهایت عبرتی از آن می گیرد و احســاس می کند زیاده 
خواهی ممکن است منجر به تباهی شود. حرفی که من 

در »زخم کاری« می زدم، می گفتم شما مکبث ببینید 
که چقدر پالت هایش اخالقی و مســتحکم است، البته 
همه پالت های شکسپیر این گونه است ولی قرار نیست 
»زخم کاری« با مکبث و یا حتی شکسپیر مقایسه شود. 
ما می دانیم چه کار می کنیم. ما یک سریال برای شبکه 
نمایش خانگی با بضاعتی که در صنعت ســریال سازی 
خودمان داشتیم، ساختیم. امروزه سریال سازی ما با این 
ابعاد کوچکی که دارد توانسته مخاطبانش را پیدا کند و 
این موضوع دو دلیل جدی دارد؛ دلیل اول زبان فارسی 
اســت که در واقع زبان مشــترک اثر و مخاطب اســت و 
دلیل دوم، خالقیت سازندگان است؛ به خاطر اینکه چیز 
دیگری ندارند، یعنی در واقع با یک مشت خیابان و کوچه 
و محدودیت های حجاب، درام و ... یک اثری را تولید می 
کنند که صدها هزار نفر منتظرند آن را ببینند اما این دلیل 

نمی شود که بیاییم آن را با کاری دیگر مقایسه کنیم.
این کارگردان همچنین مطرح کرد: در واقع ما از روزی که 
شروع به نگارش می کنیم به سانسور هم فکر می کنیم؛ 
به نوعی به محدودیت های اجرا، ســاعت کار، تواناهایی 
های بازیگران، محدودیت های تکنیکی و فنی در حوزه 

اجرا، محدودیت های صحنه ای و... فکر می کنیم. یعنی 
از میان این همه محدودیت، ما داســتانی را طراحی می 
کنیم در حالی که یک اثر سینمایی این گونه نیست که 
بگوییم من با یک ذهن باز می نویســم تا بتوانم شــرایط 
تولیدش را فراهم کنم. اساسا ساخت یک کار ۹۰ دقیقه 
ای با یک ســریال، مســئله اش کامال فرق می کند. من 
خودم در ســینما آثار جاه طلبانه و بزرگی داشــتم ولی 
مسئله این است که سریال نمی تواند شیوه تولیدی که 
در سینما حاکم است را داشته باشد. این امر نه در ایران 
بلکه در هیچ جای دنیا این گونه نیست. به همین خاطر 
است که می گویم نباید با شباهت های ظاهری اش گول 
بخوریم و بگوییم سینماست. ان شاءاهلل روزی برسد که 
صنعت ســریال ســازی ما آنقدر بزرگ و وسیع شود تا ما 
بتوانیم رقابت کنیم ولی الاقل امروز آن روز نیست یعنی 
هیچ امکانی برای ما فراهم نیست و ما خیلی فاصله داریم.

باز هم سریال خواهم ساخت
مهدویان در بخشی دیگر از این گفت و گو درباره اینکه 
وقتی به عنوان کارگران سینما سراغ سریال سازی رفتید، 
آیــا تفاوت ها را می دانســتید یــا در کار تجربه کردید؟ 

خاطرنشــان کرد: من می توانســتم چیزهایی را حدس 
بزنم اما اینکه در کار تجربه کردم، خیر؛ یعنی وقتی من 
سریال ساختم عمق ماجرا و تفاوتی که میان جهان سینما 
و سریال است را فهمیدم. به خصوص در سینمای خودمان 
که همان جا به بچه ها گفتم ممکن است بعد از »زخم 
کاری« یکی دو ســریال دیگر هم بســازم و با توجه به 
قرارهایی که داشتم و قراردادهایی که بسته شد این کار 
را خواهم کرد اما هیچ وقت افق من و جایی که بخواهم 
در آن بمانم نیســت، به دلیل اینکه قطعا آن لذتی را که 

باید ببرم از کار نمی برم.
اگر چیزی شــبیه به جشنواره فجر سر راه »خم 

کاری« قرار می گرفت پدیده نمی شد
وی ســپس تصریح کرد: ناگفته نماند ســریال سازی، 
چیزهایی دارد که سینمای ایران ندارد و به نظرم خیلی 
هم مهم اســت، اما در نهایت ما همراه با چرخ های یک 
صنعت باید بدویم و آن، صبوری که الزم دارد، خلق یک 
اثر هنری ندارد و تو باید با شــتاب همراه شــوی. در حال 
حاضر می بینم که خیلی از کارگردان های ســینما به 
سمت سریال سازی رفته اند که به نظرم بخشی به خاطر 
کروناســت، یعنی من به عنوان یک کارگردان مطمئن 
هســتم که فیلمسازان و فیلمبرداران سینما از فعالیت 
در حوزه ســریال لذت کافی را نمی برند که این مســئله 
ای است که خود صنعت باید آن را درک کند و در روش 
هایش تغییری ایجاد کند تا بتواند بعدها از استعدادهای 
سینما در سریال سازی استفاده کند اما یک ویژگی عالی 
که سریال سازی دارد و من اولین بار آن را تجربه کردم و 
خیلی حسرت خوردم که نمی توانیم آن را در سینمای 
ایران تجربه کنیم، نبودن یک پدیده ای به نام جشنواره 
فیلم فجر است که همیشه در پی آن برای آثار ارائه شده 
اتفاقاتی می افتد. من مطمئنم اگر چیزی شبیه جشنواره 
فجر ســر راه »زخم کاری« قرار می گرفت آن پدیده ای 
را که ما االن از »زخم کاری« داریم قطعا نمی داشــتیم، 
یعنی کامال می توانم تصور کنم چه سناریویی برایش رقم 

می خورد و ما به چه روزی می افتادیم. 

چهره ها  

گوتاگون


