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مجلس نگران قطعی برق صنایع در زمستان است

هشدار مجلس به  دو وزارتخانه
   پس از گذراندن تابستانی همراه با قطعی مکرر برق در منازل و حتی واحدهای صنعتی، این بار 
زمزمه هایی مبنی بر احتمال بروز خاموشی های گسترده در زمستان به گوش می رسد. کارشناسان 
با اشاره به کمبود احتمالی گاز طبیعی که سوخت اصلی نیروگاه های برق است بر لزوم چاره اندیشی 

کید ورزیده و معتقدند در صورت ســهل انگاری چاره ای بجز قطع مکرر و پردامنه  توســط دولت تا
برق در بخش صنایع کشور نیست و احتماال در صورت فقدان برنامه ای جهت جبران کسری برق 

 | صفحه 4 مصرفی صنایع، زمستانی سرد و تاریک در انتظار واحدهای صنعتی خواهد بود...

صفحه 3 

وقتی کارگران ۹۴ دالر دریافت می کنند؛

دالر ۲۸ هزار تومانی 
کارگران را می بلعد حقوق 

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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نائب رئیس مجلس:

ممنوعیت واردات لوازم 
 خانگی چک سفید امضا 
به تولیدکنندگان نیست

     نائــب رئیــس مجلــس گفــت: ممنوعیــت 
واردات لوازم خانگی کره ای چک سفید امضا 
گر لوازم خانگی  به تولیدکنندگان نیست، زیرا ا
تولیدی با کیفیت نباشد، مصرف کننده آن را 

خریداری نخواهد کرد...

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد:

 ردیابی لوازم خانگی 
قاچاق تا آخر پاییز

     وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ردیابــی لــوازم خانگــی قاچــاق بــه وســیله 
ســامانه جامــع تجــارت تــا آخــر پاییــز انجام 

 | صفحه 5  | صفحه 5 می شود...

 مبارزه با فساد
مطالبه مردمی از دولت

2

 خیز بلند اقتصاد ایران 
برای عبور از رکود
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 پاستوکووک 
کسن دنیاست ایمن ترین وا

8

افزایش قیمت  و آزادسازی نرخ 
لبنیات  به اسم کاهش قیمت
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 امیرعبداللهیان
 با بشار اسد دیدار کرد

2

 ضرورت حمایت مالیاتی
 از تولید داخلی

  سیاوش غیبی پور
 کارشناس امور مالیاتی

یکــی از مســائلی که 
عموما تولید کنندگان، 
کارآفرینان و ســرمایه 
داران را برای شروع و یا تداوم فعالیت تولیدی 
نگران می کند، تحمیل مالیات های باالست. 
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی 
تاکیــد دارنــد تا زمانی که بنگاه تولیدی به 
ســود آوری و تثبیت قطعی فعالیت کاری 
خود نرسیده باشد، دولت در امر اخذ مالیات 
نباید شتاب کند و با این اهرم نباید سرمایه 
ها از ســمت تولید به ســمت فعالیت های 
سوداگری سوق داده شوند. از این رو تعریف 
پایه های مالیاتی جدید و حمایت از تولید 
با عــدم افزایش مالیات یکی از موضوعاتی 
اســت که می تواند توســعه اقتصادی را به 

دنبال داشته باشد.
شــرایط و مقتضیات هر جامعه برای اخذ 
مالیات متفاوت از یکدیگر اســت. به گونه 
ای که حتی شهروندان کشورهای اروپایی 
مالیاتی به نام مالیات شــهروندی به دولت 
های خود می پردازند. به هر حال توســعه 
خدمات و رفاه عمومی در شهرهای اروپایی 
امکان اخذ مالیات بیشــتر از شهروندان را 
فراهم کرده است اما قانون اساسی در ایران 
اجــازه دریافت چنیــن مالیاتی را از عموم 

جامعه به دولتمردان نمی دهد.
 البته در چند سال اخیر نیز در ایران مالیات 
هایی مثل مالیات برخانه های خالی، مالیات 
بر عایدی سرمایه و سودسپرده ها مورد توجه 
قانونگذاران بوده اســت. این در حالی است 
که بعد از جنگ جهانی دوم در کشــورهای 
اروپایی حتی پایه مالیاتی به نام مالیات بر ارث 
نیز گذاشته شد. لذا دولت ها بنا بر اقتضائات 
اقتصادی و توســعه ای خود می توانند پایه 
های جدید مالیاتی در راستای خدمات دهی 
بیشتر به عموم شهروندان و توسعه اقتصاد 
کشور ایجاد کنند. مثال در ایران یکی از انواع 
مالیات هایی که گرفته می شــود مالیت بر 
سود خالص شرکت هاست که یک چهارم 
یا ۲۵ درصد مالیات متعلقه آن شــرکت یا 

شخص حقوقی به دولت می رسد.
دولــت باید تصمیم بگیــرد برای حمایت از 
تولید داخلی آیا نرخ مالیات باید کاهش پیدا 
کند یا نه. اینکه برای حمایت از تولید و اخذ 
مالیات از پایه های مختلف باید چه مواردی 
در نظر گرفته شود، برای تغییر نرخ مالیات ها 
و اجرای پایه های جدیدی که با اقتصاد کشور 
سازگاری داشته باشد و به توسعه اقتصادی 
کمک کند از جمله موضوعات مهمی است 
که دولت و مجلس برای آن باید رایزنی های 
بیشتری داشته باشند. مثال برای حمایت از 
تولید نرخ ۲0 درصدی مالیات بســیار زیاد 
است. چرا که تولید کشور در وضعیت کنونی 
نیازمند حمایت های بسیار زیادی است از این 
رو باید نرخ مالیات برای اینکه سرمایه گذاران 
به مشــارکت در تولید ترغیب شوند کاهش 
چشمگیری داشته باشد. ضمن اینکه دولت 
و مجلس باید همه اشکاالت برجسته و مهمی 
کــه در پایه های جدید مالیاتی مثل مالیات 
برخانه های لوکس خانه های خالی، مالیات 
برعایدی سرمایه وجود دارد را برطرف کنند.
راهبرد معاصر

یادداشت

کانی   جزییات دیدار مهم زا
 با رییس سازمان
 پدافند غیرعامل

رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
گفــت: احصــای دارایی هــا، تهدیدات و 
آســیب پذیری ها در شهر تهران منوط به 
تکمیل مطالعات پدافند غیرعامل است که 
با توجه به پیشرفت ۸0 درصدی مطالعات 
آن باید در اســرع وقت تکمیل شــده و به 

سرانجام برسد.
سردار غالمرضا جاللی در دیدار با علیرضا 
زاکانی، شــهردار تهران با بیان اینکه امروز 
جمعیــت در مناطــق شــهری افزایش 
چشــمگیری یافته و هر روز نیز بر حجم 
آن اضافه می شود، اظهار داشت: با توجه به 
این افزایش جمعیت و به دنبال آن انباشت 
دارایی ها و زیرساخت های حساس، حیاتی 
و مهم در شــهرها، تامین امنیت شهرها و 
تقویت تاب آوری و پایداری زیرساختهای 
شــهری برای تــداوم خدمت رســانی به 
شــهروندان در جهــت ارتقــای کیفیت 
زیستی شهرنشینی به ویژه در مواقع بحران، 

اهمیتی دوچندان یافته است.
وی ادامه داد: با درک این موضوع، اهمیت 
رعایت ضوابط و الزامات پدافند غیرعامل در 
شــهرها به ویژه در شهری مانند تهران، به 
سبب جایگاه ویژه سیاسی، اجتماعی، ملی 

و بین المللی  بیش از پیش است.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با 
تاکید بر اهمیت احصای یک تصویر روشن 
از دارایی ها، تهدیدات و آسیب پذیری ها در 
شهر تهران، عنوان کرد: دستیابی به چنین 
ارزیابی منوط به تکمیل مطالعات پدافند 
غیرعامل شــهر تهران است که با توجه به 
پیشرفت ۸0 درصدی مطالعات آن باید در 
اسرع وقت تکمیل شده و به سرانجام برسد.

خبر ویژه کرونا:  رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با 

حضور منظم و کامل کارکنان ادارات در محل کار ضروری است
رییس جمهــوری حضور منظم و 
کامل کارکنــان ادارات در محل 
کار را ضــروری خوانــد و گفت: با 
گسترش و تکمیل واکسیناسیون 
شاهد آموزش حضوری در مدارس 

خواهیم بود.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
آیــت اهلل  ریاســت جمهوری، 
ســید ابراهیم رئیســی روز شنبه 
در جلســه ســتاد ملــی مقابله با 
کرونــا، تاکید کرد: رســانه های 
جمعــی به ویژه صدا و ســیما به 
اطالع رســانی دقیــق و اقناعــی 
دربــاره ضرورت واکسیناســیون 
ادامــه دهند و همچنان توصیه به 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی با 

جدیت در دستور کار باشد.
رییس جمهوری از بزرگان صاحب 
نفــوذ و صاحب تریبون در جوامع 
محلی و استان های مختلف کشور 
خواست مردم را به واکسیناسیون 

تشویق و ترغیب کنند.

رییس دولت ســیزدهم با اشاره به 
ضرورت فعال شــدن کمیسیون 
نظارت بر اجرای مصوبات ســتاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: مصوبات 
ستاد باید به صورت دقیق و کامل 
اجــرا شــود و این نظارت شــرط 

موفقیت است.
وی همچنین با تبریک فرارسیدن 
مــاه ربیع االول، اظهار کرد: در این 
ماه شاهد افزایش جشن ها و مراسم 

شــادی از ســوی مردم هستیم و 
الزم است از اجتماعات غیرضرور 
پرهیــز، و یا در صــورت ضرورت 
برگزاری مراســم، شیوه نامه های 
بهداشــتی به طــور کامل رعایت 

شود.
 رییسی در ادامه با تاکید بر ضرورت 
توجه علمی و پژوهشــی به افکار و 
ســخنان جدید و ایده ها و نظرات 
نو، و بســته نشــدن باب پژوهش 

در حــوزه درمــان کرونــا گفت: 
طــب ســنتی در زمینــه مبارزه 
بــا بیماری ها، ایده هــا و نظراتی 
دارد که وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی می تواند آنها 

را بررسی و راستی آزمایی کند.
وی بــا بیان اینکــه باید به تدریج 
به ســمت بازگشــایی حضوری 
مــدارس حرکت کنیــم، گفت: با 
گسترش و تکمیل واکسیناسیون 
شاهد آموزش حضوری در مدارس 

خواهیم بود.
رییس جمهــوری همچنیــن با 
تاکیــد بر ضرورت حضور منظم و 
کامل کارمنــدان در ادارات برای 
پاســخگویی و انجــام امور مردم، 
گفــت: طبق جــدول رنگ بندی 
شــهرها و با توجه به بهبود شرایط 
با گسترش واکسیناسیون، حضور 
کارکنان در ادارات به صورت کامل 
و در ســاعت مقرر ضروری و الزم 

است.
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سیاست 22
 امیرعبداللهیان

کرد  با بشار اسد دیدار 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران با بشار اسد در 

دمشق دیدار و گفت وگو کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران که در سومین 
مقصد سفرش بعد از روسیه و لبنان، پیش 
از ظهر دیروز )شنبه( وارد دمشق پایتخت 
ســوریه شد، با بشار اسد رئیس جمهور 

سوریه دیدار و گفت  وگو کرد.
 امیرعبداللهیان در بدو ورود به دمشــق 
مورد استقبال فیصل المقداد قرار گرفت 
و در جمــع خبرنــگاران گفت: در ادامه 
ســفرم به مســکو و بیروت، امروز برای 
تکمیل مشــورت ها و دیدار با آقای بشار 

اسد در دمشق هستم.
وزیر خارجه خاطرنشــان کرد: همواره 
در خصــوص تحوالت منطقه ای و روابط 
دوجانبــه دیــدار و گفت وگو و رایزنی با 
دوستان و با شریک راهبردی جمهوری 
اســالمی ایران یعنی کشــور ســوریه و 
مقامات سوریه مورد توجه جدی ماست.
در هفته هــای اخیــر توافقات مهمی در 
خصوص توســعه همه جانبه روابط بین 
دو کشــور و فعالیت های فشرده و برنامه 
ریزی شــده برای توسعه همکاری های 
اقتصادی، تجاری و گردشــگری صورت 

گرفته است.
بــه گفته وی توافقــات دوجانبه ایران و 
ســوریه به سرعت اجرایی خواهد شد و 

دو ملت از آن سود خواهند برد.
امیرعبداللهیــان همچنین عنوان کرد: 
ســوریه در مســیر توســعه و پیشرفت 
قــرار دارد و جمهــوری اســالمی ایران 
در این مســیر همچــون دوران جنگ 
تروریســتی کــه علیه ســوریه اعمال 
 می شــد ایران با قدرت در کنار ســوریه

 خواهد ماند.

 »شمخانی« 
به مجلس می رود

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: نشســت کمیســیون 
امنیت ملی مجلس با محوریت بررســی 
مســائل قفقاز و مباحث مربوط به برجام 
و همچنین تحرکات برخی کشــورها با 
حضــور دبیر شــورای عالی امنیت ملی 

برگزار خواهد شد.
محمود عباس زاده مشکینی در خصوص 
نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شــورای اســالمی اظهار کرد: بر اساس 
قانون اساســی شورای عالی امنیت ملی 
در خصوص مسائل امنیت ملی وظایف و 
اختیاراتی دارد، بر همین اساس با توجه 
به نظر اعضای کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
قرار شــد تعامل مستمری بین دبیر این 

شورا و کمیسیون امنیت انجام شود.
وی افزود: در این هفته نشست کمیسیون 
امنیت ملی مجلس با محوریت بررســی 
مســائل قفقاز و مباحث مربوط به برجام 
و همچنین تحرکات برخی کشــورها با 
حضــور دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
برگزار خواهد شد. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: موضوع قفقاز 
امــروز به مســئله ای پیچیده ای تبدیل 
شده است؛ زیرا برخی از کشورها با هدف 
آســیب زدن به منافع جمهوری اسالمی 
به این مسئله ورود پیدا کرده اند، متأسفانه 
برخی از کشورهای همسایه در تله توطئه 

گران بین المللی افتاده اند.

عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی از حضور مسئوالن وزارت نیرو در جلسه 
امروز این کمیسیون برای بررسی موضوع افزایش قبوض برق خبر داد. هادی بیگی نژاد عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اعتراض مردم مبنی بر افزایش قبوض 
برق گفت: قرار است در جلسه امروز کمیسیون با حضور مسئوالنی از وزارت نیرو موضوع 
افزایش قبوض برق برخی از مناطق بررســی و گزارش آن جهت بررســی در جلســه علنی 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود. وی افزود: در جلسه یکشنبه این مسئله افزایش قبوض 
برق بررسی می شود و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد پول مردم به آنها استرداد 
می شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: افزایش قیمت برق طبق روش پلکانی 
بایستی اتفاق می افتاد و مصوبه قانونی دارد و باید انجام می شده است اما اینکه در مناطقی 

که افزایش قیمت رخ داده است به همان شیوه قانونی اجرا شده است جای سؤال دارد که در 
جلسه امروز این موضوع بررسی می شود. بیگی نژاد اظهار داشت: بررسی مسئله فوق نیاز به 
اسناد دارد، وزارت نیرو عنوان می کند که این مشترکین زیاد مصرف کرده اند لذا الزم است 
قبوض برق مشترکین بررسی شود و ببینیم که این میزان مصرف طبق آن منطقه زیاد بوده 
یا خیر. نماینده مالیر در مجلس گفت: البته زمانی که در منطقه ای 70 یا 90 درصد بیش 
از الگوی مصرف برق مصرف کرده اند این نشــان می دهد که الگوی مصرف در آن منطقه 
اشکالی دارد که این موضوع هم در این جلسه با حضور مسئوالن وزارت نیرو ارزیابی می شود.

گفتنی است اخیراً قبوض برق چندمیلیونی برای برخی از مشترکین در برخی از مناطق 
صادر شده است.

ورود جدی مجلس به افزایش چند میلیونی قبوض برق

خبر ویژه بین الملل

رای دادن زودهنگام 
نیروهای امنیتی 

عراق در انتخابات 
پارلمانی این کشور 
در یک حوزه رای 

گیری در شهر 
بصره/ خبرگزاری 

فرانسه

پله های خون آلود مسجد 
شیعیان در شهر قندوز 
افغانستان در پی حمله 
انتحاری مرگبار داعش/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

پشت پرده انفجار تروریستی 
افغانستان  چه بود؟

یک کارشناس مسائل افغانستان گفت: 
به نظر می رســد داعش با شبکه حقانی 
همــکاری دارد و به همین دلیل اعضای 
شبکه حقانی که وظیفه برقراری امنیت 
در افغانســتان را بر عهده دارند، مســیر 
را برای این اقدامات تروریســتی هموار 

خواهند کرد.
پیرمحمد مالزهی در خصوص عملیات 
تروریستی روز گذشــته در افغانستان 
اظهــار کرد: خط فکــری داعش ایجاد 
اختالف بین شــیعیان و اهل سنت بوده 
و بر همین اســاس سعی دارد با این نوع 
عملیات های تروریســتی، خط فکری 

خود را در افغانستان عملیاتی کند.
وی افــزود: در حــال حاضــر طالبــان 
مســئولیت حفظ امنیت افغانستان را بر 
عهــده دارد و قطعاً بروز چنین اقدامات 
تروریســتی در مناطق شــیعه نشین 
افغانســتان برای این گروه وجهه خوبی 
نخواهد داشت؛ به همین دلیل باید دید 
واکنش طالبان نســبت به این اقدامات 
تروریســتی چه خواهد بود؟ بعید است 
طالبان بتواند با گروه های رادیکال مانند 

داعش مقابله کند.
این کارشناس مسائل افغانستان تاکید 
کرد: قطعاً گسترش و ادامه این اقدامات 
تروریســتی به سود طالبان نخواهد بود؛ 
زیــرا در حــال حاضر تمام تالش خود را 
جهت ایجاد امنیت داخلی افغانســتان 
بــه کار گرفته تا هرچه زودتر در مجامع 

بین المللی به رسمیت شناخته شود.
مالزهی ادامه داد: با توجه به اینکه داعش 
مسئولیت عملیات تروریستی در والیت 
قنــدوز را برعهده گرفته اســت، به نظر 
می رسد با شبکه حقانی همکاری دارد و 
به همین دلیل اعضای شبکه حقانی که 
وظیفه برقراری امنیت در افغانستان را بر 
عهده دارند، مســیر را برای این اقدامات 

تروریستی هموار خواهند کرد.

روحانی: 

در برابر کشتار بی رحمانه 
 قندوز نمی توان سکوت کرد

رئیس جمهوری پیشــین جمهوری 
اســالمی ایــران با تاکید بــر اینکه 
در برابــر کشــتار بی رحمانه  قندوز 
نمی توان ســکوت کرد، اظهار کرد: در 
شرایط فعلی که گروه  طالبان، حکومت 
را تصرف کرده اســت مسئولیت جان 
مردم افغانســتان به عهده آن هاست. 
حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانــی رئیس جمهوری پیشــین 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به 
حمله به مســجد قندوز افغانستان در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
» در برابــر کشــتار بی رحمانه  قندوز 
نمی توان سکوت کرد. تروریست هایی 
که خود را در پس شــعارهای افراطی 
دینی پنهان کرده اند، نه فقط به جان 
انسان ها، که نسبت به چهره رحمانی 

اسالم جنایت می کنند.
در شــرایط فعلی کــه گروه  طالبان، 
حکومــت را تصــرف کرده اســت 
مســئولیت جان مردم افغانستان به 

عهده آن هاست.«
جمعه گذشــته حمله ای تروریستی 
در یک مسجد در منطقه »سیدآباد« 
والیــت قنــدوز افغانســتان حین 
برگــزاری نماز جمعه شــیعیان به 

وقوع پیوست.

آنچه مردم می خواهند؛

مبارزه با فساد، مطالبه مردمی از دولت
فســاد ستیزی یکی از شعارهای جدی و 
اصلی دولت سیزدهم بود که این روزها در 

مسیر عملی شدن است.
»معتقدم که مبارزه  با فساد و ریشه کنی 
فساد، بسترســاز رقابت سالم اقتصادی 
اســت. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه 
اّول کار خود دولت است. مبارزه  با فساد، 
یک جنبه ی اخالقِی محض نیست؛ اداره  
کشــور متوقف به مبارزه  با فساد است. از 
هر طرف می رویم، می بینیم اگر با فساد 
مبارزه نشــود، همــه  کارها لنگ خواهد 
ماند«. این ها بخشی از بیانات رهبر معظم 
انقالب در سال های گذشته در خصوص 

موضوع مبارزه با فساد است.
یکی از موانع تولید و پیشرفت یک کشور 
وجود درگاه های فساد و مفاسد است؛ به 
عقیده برخی از کارشناسان شرط موفقیت 
در مبارزه با فســاد، خشکاندن ریشه های 
فساد است. اما این مسئله چگونه محقق 

می شود؟
یکــی از اولویت های دولت ســیزدهم، 
شناسایی زمینه های فســادزا، اصالح و 
مبارزه با فســاد بوده که حجت االسالم و 
المسلمین ســید ابراهیم رئیسی رئیس 

جمهور بر آن تاکید داشته است.
رئیس جمهــور در اولیــن گفت وگوی 
مستقیم خود با مردم اظهار کرد: »قبل از 
شروع به کار رسمی در دولت به دوستان 
در کارگروه هــا گفتــه بودم که این کار را 
پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور 
در دولت مورد توجه قرار گیرد. انشاءاهلل در 
آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و 
هم به اطالع نخبگان و مردم عزیز خواهد 
رسید و مردم بهترین کسانی هستند که 

می توانند بر این موضوع نظارت کنند«.
حجت االسالم سید کاظم موسوی نایب 
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسالمی درباره مبارزه با فساد اظهار 
کرد: فسادستیزی امر مهمی است که در 
کنار آن شفاف سازی الزم و واجب است؛ 
اگر شــفاف سازی اتفاق بیفتد و شفافیت 
بروز و ظهور پیدا کند، مفاســد و فساد به 

زباله دان تاریخ خواهد پیوست.

وی گفت: امیدواریم دولت حجت االسالم 
رئیسی فساد ستیز باشد تا جامعه سالم، 
اداره ســالم مجموعه، سالم و زندگی و در 

نهایت کشوری سالم داشته باشیم.

 فسادستیزی رویکرد جدی 
دولت سیزدهم

رئیس جمهور در ۲۴ شــهریور امسال در 
جلسه هیئت دولت بیان کرد که بنای دولت 
سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه های 
فساد شناسایی شود و مدیران دستگاه های 
مختلف به  نحوی این گلوگاه ها را برطرف 
و اصالح کنند تا زمینه های بروز فساد در 
نظــام اداری به طور کامل برطرف شــود. 
رئیســی بر این باور اســت که پیشگیری 
از فســاد به طور مشخص وظیفه دولت و 
رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در 
این باره به  عهده قوه قضائیه است، مدیران 
دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری 
کنند تا ورودی پرونده های مفاسد به قوه 

قضائیه کاهش یابد. 
بر همین اســاس اصول دوازده گانه حاکم 
بر نقشــه ملی پیشگیری و مقابله با فساد 
اداری و اقتصادی در همان جلسه ابالغ شد 
که اعم از شفاف ســازی؛ مدیریت تعارض 
مناف؛ فرهنگ ســازی و نظارت همگانی؛ 
متناسب سازی ساختار و تشکیالت دولت؛ 
شایسته گزینی؛ سهولت فرآیندها؛ دولت 
الکترونیــک؛ حمایت از فعالیت ســالم، 
تقویت اشــراف، نظارت موثر و کارآمد و 

برخورد قاطع، دقیق و مؤثر.

 مبارزه با فساد باعث اعتبار دولت 
بین مردم می شود

عباس سلیمی نمین کارشناس سیاسی 
معتقــد اســت که دولــت مردمی نباید 
اجازه  زیاد شــدن فاصلــه  کارگزارانش با 
منتخبان را بدهد. مسئله  فساد قطعاً مهم 
و تعیین کننده اســت که کارگزاران یک 
دولت هم در آن دخالت داشــته باشــند، 
اگر کارگزاران در موارد فســاد مشارکت 
داشته باشند قطعاً ما شاهد گسترش فساد 

در جامعه  خواهیم بود.
این کارشــناس سیاســی با بیان اینکه 
اّولین ضربه  فســاد به خود دولت است 
اظهــار کرد: کارگزاران با فربه شــدن با 
پــول حرام از مــردم فاصله می گیرند و 
این موضوع زمینه ســقوط خودشان را 
فراهــم می کند. دولــت مردمی زمانی 
تقویت می شود که به طور جدی با فساد 
مقابلــه  کند؛ مقابله  جدی می تواند هم 
اعتبــار دولــت را در میان مردم تقویت 
کنــد و هم فاصله ها را روزبه روز کاهش 
بدهد. افزایش فاصله ها امروز نه شایسته  
حکومت داری است و نه سنخیتی با نگاه 

دینی دارد.
سلیمی نمین با اعتقاد بر اینکه مبارزه با 
فساد بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد 
بــود افزود: دولــت فقط ابزارهای نظارت 
رسمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند که با 
ابزارهای رسمی خودش و قوه  قضائیه قادر 
خواهد بود که فساد را در جامعه ریشه کن 
کند، تصور غلطی است. نظارت عمومی، 

یعنی نظارت همه  دل ســوزان این آب و 
خاک است. طبیعتاً مردم دوست دارند در 
کشوری سالم زندگی کنند و اگر صداقت 
الزم را در مســئوالن خودشــان ببینند، 
حاضرند هزینه  اش را هم پرداخت کنند.

در این میان هم رهبر انقالب در سال های 
متوالی توصیه های فراوان به مسئوالن 
برای مقابله با فســاد داشتند که عبارت 
اند از: ریشـــه کن کـــردن زمینه های 
فســاد، ظارت دائم و مستمر، اقــــدام 
قاطــــع به جــای حــرف زد، داشتن 
جــرأت الزم، اقــدام عادالنــه و دقیق، 
مراقبت از ضربه مفســدان و ســـپردن 

کار به افراد صالح.
دولــت برای اجرایی ســاختن هریک از 
وعده های اعالم شــده خود به خصوص 
مبارزه با فســاد بیش از هر عامل دیگری 
نیازمنــد همکاری و همیاری همه مردم 
است. مردم باید بار دیگر به قوای سه گانه 
در کشــور به ویــژه به قوه مجریه اعتماد 
کنند، موضوعی که بارها از ســوی رهبر 
معظم انقالب، رئیس جمهور و سران دو 
قوه دیگر مقننه و قضائیه مورد تاکید قرار 

گرفته است.
صــادق الوعده بودن با مــردم، محرم 
دانســتن آن ها در مســائل اقتصادی و 
سیاســی و حضور بی واسطه و مستقیم 
میــان طیف هــای مختلــف جامعه از 
مهم تریــن وعده هایی بــود که رئیس 
جمهور در مســیر انتخابات ریاســت 
جمهوری از آنها نام برد و بعد از انتخاب 
شــدن هم آنهــا را اجرایی کرد. رئیس 
جمهــور بارها اظهار کرده اگر وعده ای 
دادیــم در عمل به آن صداقت داشــته 
باشــیم و اگر مشــکلی مانع تحقق آن 
وعده شــد به مردم گفته شود که اقدام 
و پیگیــری کردیــم و اینجا مانع شــد. 

صداقت را باید مردم احساس کنند.
امید است که رئیس جمهور و مسئوالن 
دولت بر شــعار فساد ستیزی جامه عمل 
بپوشانند و طبق گفته های پیشین حجت 
االســالم و المســلمین  رئیســی دست 
مفسدان را نه از مچ بلکه از بازو قطع کنند.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
 جهش 9 درصدی شــامخ

 در شهریور ماه

خیز بلند اقتصاد ایران 
برای عبور از رکود

ایــران  بازرگانــی  اتــاق 
جدیدتریــن آمــار شــامخ 
)شــاخص مدیران خرید( در 
شــهریور ماه را منتشر کرده 
که حاکی از رشــد قابل توجه 
این شــاخص نســبت به ماه 

قبل است.
 شــاخص مدیران خرید در 
طیفــی میان اعــداد یک تا 
۱00 تعریف می شــود. هر 
چــه این عــدد از ۵0 باالتر 
باشــد به معنی قرار گرفتن 
اقتصاد ایران در مسیر رونق 
و هر چه پایین تر از ۵0 باشد 
به معنی قرارگیری در رکود 

است.
این شاخص که بر اساس نظر 
مدیــران و فعاالن اقتصادی 
مختلــف  حوزه هــای  در 
تعریف می شود، در ماه های 
ابتدایی سال جاری روندی 
مثبت به خود گرفته بود اما 
همزمــان با آغاز موج پنجم 
کرونــا، بــار دیگر به زیر ۵0 

سقوط کرد.
با عبور نســبی کشور از موج 
پنجم شیوع کرونا و کاهش 
اقتصادی،  محدودیت های 
شامخ بار دیگر صعودی شده 
و 9 درصد رشــد کرده است. 
براوردهای اتــاق بازرگانی 
ایــران نشــان می دهد که 
عدد شــامخ از حدود ۴۶ در 
مرداد ماه، در پایان تابستان 

به ۵۵ افزایش یافته است.
در شــهریورماه عــدد همه 
زیرشاخص های اصلی باالی 
۵0 ثبت شده اند. در این ماه 
شــامخ بخش های خدمات، 
کشــاورزی و صنعت نسبت 
به ماه قبل بهتر شده و فقط 
شامخ بخش ساختمان زیر 

۵0 ثبت شده  است.
به طــور کلــی بر اســاس 
انجام شــده  نظرســنجی 
از فعــاالن اقتصــادی در 
شــهریورماه همان طور که 
پیش بینی می شد شاخص 
مدیران خرید از حالت رکود 
شــدید ۲ مــاه اخیر خارج 
شــده و اکثــر فعالیت های 
کسب وکار، بعد از تعطیالت 
ناشــی از پیک پنجم کووید 
۱9، فعالیــت خود را مجدداً 
از ســر گرفتند. هر چند بنا 
به گفته فعــاالن اقتصادی 
همچنــان بــا مشــکالت 
زیادی اعم از افزایش شدید 
قیمت هــای مــواد اولیه و 
لــوازم موردنیاز و مشــکل 
تأمیــن آن، کمبود شــدید 
نقدینگی و بی ثباتی شــدید 
نــرخ ارز و کاهش تقاضای 
 مشــتریان، دســت وپنجه 

نرم می کنند.

گزارش

 افزایش قیمت 
 و آزادسازی نرخ لبنیات 

به اسم کاهش قیمت
 وزیر جهاد کشاورزی با اعالم خبری 
اعالم کرد کــه قیمت لبنیات ۱0 
درصد از روز شــنبه کاهش می یابد 
اما به فاصله کمی سخنگوی انجمن 
صنایــع لبنی گفت که این کاهش 
قیمت تنها شــامل ســه محصول 
شــیر با بســته بندی پالستیکی 
900گرمی، شــیر ۲.۵کیلوگرمی 
کم چــرب و پنیــر UF۴00گرمی 
می شــود.اما مســئله ای که از آن 
به عنوان کاهش ۱0درصدی قیمت 
لبنیات یاد می شود در واقع افزایش 
نــرخ مصــوب 3 محصــول لبنی 
پرمصرف و آزادسازی قیمت دیگر 
محصوالت اســت و انجمن صنایع 
لبنی همکاری واقعی برای کاهش 
قیمت ها نداشته است.بر اساس نامه 
دبیر انجمن صنایع لبنی به اعضای 
خود سه محصول شیر با بسته بندی 
پالســتیکی 900گرمی، ماســت 
۲.۵کیلوگرمــی کم چرب و پنیر 
UF۴00گرمــی به ترتیب 7۴00 
تومــان، 30۶00 تومان و ۲0000 
تومان اســت و مابقی محصوالت 
از ایــن پس شــامل قیمت گذاری 

دستوری نیستند.
 قیمت لبنیات آزاد شد؟

همچنین در این نامه اشــاره شده 
اســت که کاهش قیمت این سه 
محصــول دســتوری نیســت و 
جنبه ارشــادی دارد.با مقایســه 
این قیمت ها با قیمت های مصوب 
قبلی مشخص می شود که نه تنها 
قیمت این ســه محصول کاهش 
نیافته انــد بلکــه افزایــش قابل 
مالحظه ای یافته اســت.در آبان 
ماه ســال گذشته بود که قیمت 
لبنیــات ۴0 درصد افزایش یافت 
و با مقایسه این قیمت ها واقعیت 
افزایــش قیمت اخیر محصوالت 
لبنی مشــخص می شود.قیمت 
ماســت دو و نیــم کیلوگرم دبه 
کم چرب ۲۱000 تومان، شــیر 
نایلــون ۵۴00 تومــان و پنیــر 
۴00گرمی کاپ ۱۴۵00 تومان 
اعالم شــده بود.بنابر این گزارش 
کاهــش قیمتــی ۱0درصدی 
کــه اکنون از آن یاد می شــود در 
واقع کاهش قیمت در مقایســه با 
افزایش قیمت خودسرانه ای است 
کــه صنایع لبنی در مــرداد ماه 
امســال اعمال کردند.سخنگوی 
انجمن صنایع لبنی در آن مقطع 
اظهار داشت: برنامه مصوبی برای 
افزایــش قیمت لبنیــات وجود 
ندارد و افرایش قیمت اعمال شده 
محصــوالت لبنی توســط خود 
صنایع انجام شده است.وی افزود: 
به دلیل افزایش رســمی نرخ شیر 
خام و همچنین سایر عوامل تولید 
قیمت تمام شده محصوالت لبنی 

افزایش یافته است.

یک کارشــناس بازار کار با 
اشــاره به اثر دالر ۲۸ هزار 
تومانی روی سطح زندگی 
تاکیــد  حقوق بگیــران، 
می کنــد: با وجود افزایش 
سطح درآمد حقوق بگیران 
و بازنشســتگان، اما تورم 
ناشــی از رشــد نرخ ارز، 
هزینــه خانوار را باال برده و 
نشانی از افزایش حقوق ها 
در ســطح زندگی خانوار 

دیده نمی شود.
تــورم در حــال بلعیدن 
دســتمزد حقوق بگیران و 
بازنشســتگان است؛ این 
جمله ای اســت که حمید 
حاج اسماعیلی، کارشناس 
بــازار کار می گویــد. وی 
اعتقــاد دارد که شــرایط 
تحریــم و کرونا، منجر به 
رشــد نرخ ارز و تورم در دو 
ســال اخیر شــد و همین 
موضوع، بخش حقوق بگیر 
و بازنشسته کشور را دچار 
مشــکالت معیشتی کرده 

است.
رســمی  گزارش  آخرین 
تــورم  نــرخ  از  دولــت 
حاکی از آن اســت که در 
شهریورماه تورم به ۴۵.۸ 
درصد رسیده است؛ این در 
حالی اســت که به اعتقاد 
به  تــورم  کارشناســان، 
صورت غیررســمی حدود 
۶0 درصد اســت. این در 
شرایطی است که حداقل 
حقوق کارگران در ســال 
جــاری ۲ میلیون و ۶۵۵ 
هزار و ۴9۵ تومان مصوب 
شــده که با مزایا و سوابق 
کار این رقم تا ۴ میلیون و 
۱۱۱ هــزار تومان افزایش 
می یابد. این رقم در حالی 
است که محاسبات نشان 
می دهــد که با فرض دالر 
۲۸ هــزار تومانــی و پایه 
حقــوق ۲ میلیون و ۶۵۵ 
هزار تومانی، یک کارگر در 
حال حاضر حدود 9۴ دالر 

دریافتی دارد.
در همین خصوص، حمید 
حاج اسماعیلی، کارشناس 
بازار کار دربــاره اثر تورم 
روی دســتمزد و حقــوق 
می گویــد: تــورم یکی از 
عوامل و مولفه های اساسی 
اســت که نمایانگر شرایط 
اقتصــادی در هر کشــور 
اســت. کشور ما متاسفانه 
طــی ۴، ۵ دهه گذشــته 
متوســط ۲0 تا ۲3 درصد 
تورم ساالنه را داشته است.

وی می افزایــد: تــورم در 

ایــران در کوتاه مــدت به 
وجود نیامده اســت، بلکه 
یــک ســیر طوالنی ۵0 
ســاله دارد که روز به روز 
رشــد کرده است. عوامل 
متعــددی می تواند از علل 
ایجاد تورم در ایران باشــد 
که یکی از جدی ترین آنها، 
ســاختار اقتصادی کشور 
اســت که با وجود آگاهی 
مدیــران، این روند اصالح 

نشده است.
این کارشــناس بازار کار 
با بیــان این کــه اقتصاد 
ایــران کمــاکان دولتی 
اســت، تصریــح می کند: 
بخش هــای دولتی بدون 
آگاهی از علــم اقتصاد به 
خود اجــازه می دهند در 
ســایر بخش هــا دخالت 
کنند کــه این خود منجر 

به ایجاد تورم می شود.
حاج اســماعیلی عنــوان 
می کند: رشــد نقدینگی 
نیز کــه در حال حاضر به 
باالی 3 هزار هزار میلیارد 
تومان رســیده، ناشــی از 
اقتصادی  سیاســت های 
دولــت اســت کــه موج 
نقدینگی را دنبال می کند 
و خــود باعث ایجاد چنین 

تورمی شده است.
کنترل تورم   امکان 

وجود دارد؟
این کارشــناس بازار کار 
در ادامــه می گوید: اگر ما 
بخواهیم شرایط اقتصادی 
کشــور را بهبــود دهیم، 
این دولت اســت که باید 
سیاســت های اقتصادی و 
برنامه های اقتصادی خود 
را اصــالح کند و تا زمانی 
کــه دولــت چنین عزمی 
نداشــته باشــد، امــکان 
 کاهش نرخ تورم در کشور

 وجود ندارد.
تاکیــد  حاج اســماعیلی 
می کند: بر همین اساس، 

دولــت مســوول ایجــاد 
تــورم در کشــور از طریق 
ســازمان ها و نهادهــای 
اقتصــادی اســت که در 
کشــور فعالیت می کنند و 
یکی از آنها بانک ها هستند 
که روز به روز با خلق پول، 
افزایــش  را  نقدینگــی 
می دهنــد. خود دولت نیز 
بــرای جبــران اعتبارات 
مختلف،  بخش هــای  در 
ممکــن اســت از بانــک 
مرکزی اســتقراض کند و 
یا چــاپ پول کند و اوراق 
بفروشد و سیاست هایی را 
برای جبران تامین اعتبار 
و کسری بودجه انجام دهد 
که منجر به تورم می شود.

گروهــی که تــورم هدف 
می گیرد

وی با بیان این که همه این 
مولفه ها در سال گذشته در 
ایجاد تورم در کشور نقش 
می کند:  تصریح  داشتند، 
به طور قطع اولین آثار تورم 
در کشــور بر روی زندگی 
معیشت حقوق بگیران،  و 
بازنشستگان و دهک های 
پاییــن خــود را نشــان 
خواهد داد و آنها هســتند 
کــه بــه ســرعت دچار 
کاهــش قــدرت خریــد 
می شــوند و داراریی های 
خود را از دست می دهند؛ 
بــه طوری کــه پس انداز 
آنهــا در مــدت کوتاهی 
استفاده و دچار مشکالت 
 شــدید تامین معیشــت 

خواهند شد.
این کارشــناس بازار کار 
متذکر می شود: در همین 
راستا برای جبران تورم از 
طرف دولــت و حاکمیت 
حــدود 7 تا ۸ ســال قبل 
الیحه همسان ســازی در 
مجلــس تصویب شــد تا 
دولت میزان فشــار تورم 
کــه بــر بازنشســتگان و 

ایجاد شده  حقوق بگیران 
است را جبران کند.

ادامــه  حاج اســماعیلی 
می دهد: طی ســال جاری 
حقوق مســتمری بگیران 
افزایــش یافت و به همین 
تناســب هــم در بخــش 
خصوصــی و هم در بخش 
حقوق بگیــران  دولتــی 
افزایش دستمزد داشتند، 
اما این اقدام کارساز نبوده 
اســت و ما بــرای این که 
بتوانیــم فشــار تورمی را 
بــر روی حقوق بگیــران 
و بازنشســتگان کاهــش 
دهیم، باید تورم را کاهش 

دهیم.
می شــود:  یــادآور  وی 
این دولت اســت که باید 
اقتصادی  سیاســت های 
و ســاختار اقتصاد کشور 
را اصــالح کنــد و حجم 
نقدینگــی از بــازار داللی 
به سمت کارهای تولیدی 
و خدماتی هدایت شــود 
تــا پــول در چرخه عرصه 
فعالیت هــای اقتصــادی 
چرخــش کند؛ تــا اینکه 
به ســمت بازارهای ملک 

و داللی برود.
بانک ها به خلق 

نقدینگی دامن می زنند
این کارشــناس بازار کار 
می گوید: بانک ها از عوامل 
اساسی هستند که دولت ها 
مدیریت آنهــا را برعهده 
دارد و باید سیاســت های 
پولی و مالی را اصالح کنند. 
متاســفانه اقتصاد ما بانک 
محور اســت و بانک ها نیز 
خلق پول می کنند و خود 
نیز از طریق بنگاه داری در 
پروژه ها شرکت می کنند و 
سود آنها از پروژه ها بسیار 
هنگفــت اســت که همه 
این ها بــه خلق نقدینگی 

دامن می زند.
حاج اســماعیلی دربــاره 

اثــر دالر ۲۸ هزار تومانی 
روی سطح زندگی خانوار، 
می افزایــد: موضوع دیگر، 
دیگر ثبات در عرصه های 
پولــی و مالــی و ثبات در 
شرایط ارزی کشور است. 
متاســفانه نرخ ارز تاثیر به 
بر سیاست های  ســزایی 
پولــی و مالــی و بازار کار 
مــا دارد و خیلی زود اثرات 
آن را بر معیشــت و زندگی 

حقوق بگیران می بینیم.
می کنــد:  تصریــح  وی 
متاسفانه در ۴ دهه گذشته 
هیچ زمان ارز در کشــور ما 
ثبــات نداشــته اســت و 
همواره رشــد فزاینده ای 
را تجربه کرده اســت. در 3 
ســال گذشته نیز به دلیل 
تحریم ها و شــرایط کرونا، 
تــورم االن بــه صــورت 
غیررســمی به باالی ۶0 
درصد رسیده است و تورم 
رسمی نیز ۴۵ درصد است 
و در برخی از استان ها تورم 
به ۵0 درصد رسیده است.
این کارشــناس بازار کار 
عنوان می کنــد: طبیعی 
است که در چنین شرایطی 
بــه ســرعت گروه هــای 
حقوق بگیر و بازنشســته 
دچار مشــکالت معیشتی 
می شــوند و امکان این که 
نیازهای اساســی خود را 
برطــرف کننــد نیز دیگر 

برای آنها وجود ندارد.
حاج اســماعیلی متذکــر 
نتیجــه  در  می شــود: 
دولــت عالوه بــر اصالح 
و  پولــی  سیاســت های 
مالــی، باید تــالش کند 
تا قیمــت کاالها افزایش 
پیــد نکنــد و ثباتــی در 
قیمت گذاری های  عرصه 
به وجود آورد و شــرایطی 
ایجاد شود که ثبات در بازار 

کار ایجاد شود.
وی خاطرنشــان می کند: 
اینها عــالوه بر اینکه نرخ 
تورم را در کشــور کاهش 
می دهد، به افزایش قدرت 
خرید حقوق بگیران کمک 
خواهد کرد. به هر حال هر 
چه تورم افزایش پیدا کند، 
قدرت خرید حقوق بگیران 
کاهش پیدا خواهد کرد و 
گفتنی اســت کــه عمده 
شــهروندان ما حقوق بگیر 
هستند و بنابراین کنترل 
نرخ تــورم موضوع مهمی 
اســت و بایــد در دســته 
سیاست های اصلی دولت 

و حاکمیت باشد.

کارگران ۹۴ دالر دریافت می کنند؛ وقتی 

دالر ۲۸ هزار تومانی حقوق کارگران را می بلعد

گزارش
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بین الملل

سخنگوی شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور خبر داد؛

احداث مخزن ذخیره 
آب در استان های 

دارای تنش آبی
ســخنگوی شــرکت مهندسی 
آب و فاضــالب کشــور گفت: با 
احــداث یک میلیون مترمکعب 
مخزن ذخیره آب در استان های 
دارای تنش آبی، مشــکل تامین 
آب در ایــن شــهرها برطــرف 
می شــود. حمید رضا کشــفی 
با اشــاره به اینکــه این مخازن 
در حال ســاخت هستند افزود: 
کمبــود مخزن ذخیــره آب در 
کشــور سبب می شود آب شرب 
تولید شــده بالفاصله به شبکه 
تزریق شــود این درحالی است 
کــه با احداث و تکمیل مخازن، 
آب تولید شــده در این مخازن 
ذخیــره شــده و در زمان های 
بحــران می تــوان از آب آن ها 
بهره برداری کرد.وی با اشاره به 
اینکــه در صورت تأمین اعتبار، 
این طرح پیش از تابســتان سال 
آینده تکمیل می شــود گفت: از 
اواسط تابســتان امسال با ابالغ 
انجام شــده از ســوی سازمان 
برنامــه و بودجــه اجــرای این 
طرح در استان های دارای تنش 
آبی کلید خــورد که امیدواریم 
تا پیش از تابســتان سال آینده 
تکمیل شود.سخنگوی شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور 
با اشاره به کاهش مصرف آب به 
دلیل کاهش دمای هوا ادامه داد: 
از ســال گذشته برای تاب آوری 
بیشــتر در تأمین آب پروژه ای 
آغاز شــده است که امیدواریم با 
تأمین اعتبار به سرانجام برسند 
تا بتوان پایداری فعلی آب را در 
کشــور حفظ کرد که البته این 
موضــوع به میزان بارندگی های 

امسال نیز بستگی دارد.
وزیر نیرو خبر داد:

تولید آب شیرین کن های 
 بوشهر امسال 

دو برابر می شود
 وزیــر نیــرو با بیــان اینکه آب 
توزیعی در اســتان بوشهر کافی 
و پایدار نیســت گفــت: تولید 
اســتان  آب شــیرین کن های 
بوشــهر امسال دو برابر می شود.

علــی اکبــر محرابیــان اظهار 
داشت: در حال حاضر منابع آب 
اســتان بوشهر از خط کوثر، خط 
کازرون، ۲30 چــاه و 3۵ هــزار 
مترمکعب آب شیرین کن تأمین 
می شــود.وی اضافه کرد: ساالنه 
۱۵۴ میلیــون مترمکعــب و در 
بخش کشــاورزی 700 میلیون 
مترمکعب تأمین می شود که این 
میــزان آب با توجه به مصارف و 
نیاز اســتان آب کافی و پایداری 
برای اســتان نیســت.وزیر نیرو 
بیــان کرد: تکمیــل طرح های 
نیمه تمــام را به عنــوان برنامه 
مهــم در دســتور کار داریــم تا 
آب مــورد نیاز اســتان به خوبی 
تأمین شــود.وی به روند توسعه 
سدها اشاره کرد و ادامه داد: سد 
مخزنی باغان را تا اردیبهشــت 
 آبگیــری کنیــم کــه اکنــون

۶0 درصد پیشرفت دارد. 

کاهش واردات نفت 
خام چین در آخرین 

ماه تابستان
واردات نفــت خــام چین در 
ماه ســپتامبر تا 9٫۶۲ میلیون 
بشــکه در روز کاهــش یافت، 
یعنــی ۸٫۶ درصد کمتر از ماه 
قبــل از آن.اطالعات شــرکت 
تحقیقات انــرژی اویل ایکس 
نشان می دهد واردات نفت خام 
چین در آخرین ماه تابســتان 
نسبت به سال گذشته در همین 
دوره ۲٫۲ میلیــون بشــکه در 
روز معادل ۱۸٫7 درصد پایین 
آمده است.واردکنندگان اصلی 
آســیا از جمله چین در ســال 
گذشــته میالدی از شــرایط 
قیمــت پائین نفــت در بهار و 
تابستان یعنی زمانی که قیمت 
نفت تقریباً نصف ســطح فعلی 
بود استفاده کرده و مقدار بسیار 
باالتری نفت وارد کرده بودند.
واردات نفــت خام چین در ماه 
گذشــته تحت تاثیــر نظارت 
ســخت گیرانه دولت بر واردات 
و فعالیت های پاالیشگاهی  قرار 
داشت. به عالوه، کاهش فعالیت 
اقتصادی چین در ماه سپتامبر 
بر واردات نفت خام این کشــور 
تاثیــر گذاشته اســت. هــم 
بارگیــری محموله های نفتی 
در ســپتامبر به ســمت چین 
نزدیک به متوســط ۵ ســاله 
بود.تحلیلگــران اویــل ایکس 
اعــالم کرده اند نفت موجود در 
ذخایر شناور در سواحل چین، 
مالزی و ســنگاپور هنوز هم در 
سطح قابل توجهی قرار دارد که 
نشان می دهد افزایش نظارت 
بر پاالیشگاه های مستقل چین 
بر واردات آنها تاثیر گذاشــته .

پاالیشــگاه های مستقل چین 
فعالیــت خــود را در ماه اوت 
تــا ۴٫3 میلیون بشــکه در روز 
پاییــن آوردند کــه کمترین 
ســطح پاالیش طی یک سال و 

نیم گذشته بود.

افزایش قیمت 
گاز روسیه   صادرات 

به اروپا و ترکیه
روســیه  گازپــروم  شــرکت 
دستورالعمل قیمت ۲0۲۱ برای 
صــادرات گاز طبیعی را افزایش 
داد.این غول گاز روســی ، تاکید 
کرد تقویــت ذخایر داخلی گاز، 
اولویت اصلی این شــرکت است. 
تنهــا پس از این که تاسیســات 
ذخیره سازی گاز روسیه تا پایان 
اکتبر پر شد، در آن زمان گازپروم 
به بررسی افزایش صادرات به اروپا 
مــی پردازد.ایلدار داولتشــین، 
مدیر تحقیقات روســی شرکت  
وود اند کو  در یادداشــتی اعالم 
کرد گازپروم راهنمای قیمت گاز 
به اروپا و ترکیه را به محدوده ۲9۵ 
تا 330 دالر به ازای هر هزار متر 
مکعب افزایش داده اســت. میچ 
جنینگ، تحلیلگر ارشد شرکت  
ســووا کپیتال  در مســکو هم به 
همین محدوده قیمت اشاره کرد.

نفت و انرژی 4

بر اساس اعالم مراجع بین المللی ؛

کوین در جهان   مصرف برق بیت 
کیلووات ساعت می  رسد به ۱۰۰میلیارد 

به استناد تخمین مراجع بین المللی 
 ۲0۲۱  ،Cambridge
درحال حاضــر مجموع مصرف برق 
سالیانه شــبکه جهانی بیت کوین 
تا پایان ســال ۲0۲۱ تقریبا برابر با 
۱00 میلیارد کیلووات ساعت برآورد 
می شــود که این مقــدار از مصرف 
ســالیانه برق در کشورهایی مانند 
سوییس، اتریش، دانمارک، بلژیک 
و فنالند بیشــتر است.توانیرنیز در 
گزارشی اعالم کرد: به طور معمول 
با افزایش قیمت بیت کوین، مصرف 
برق جهت استخراج آن نیز افزایش 
می یابــد و در پــی کاهــش قیمت 
بیت کویــن مصرف برق مربوطه کم 
می شــود زیرا در این حالت درآمد 
ناشــی از اســتخراج این رمزارز از 
هزینــه برق مصرفی کمتر شــده و 
عمال روشن گذاشــتن دستگاه های 
اســتخراج با راندمان پایین صرفه 
اقتصادی ندارد.بــا این حال، آنچه 
در کشــور مــا رخ می دهد انطباقی 

با واقعیــت فوق ندارد زیرا اکثریت 
قریــب بــه اتفــاق دســتگاه های 
اســتخراج رمزارزهــا در ایــران به 
صورت غیرمجاز و با استفاده از برق 
یارانه ای فعالیت می کنند.از آنجایی 
که قیمت برق یارانه ای ارائه شده به 
فعــاالن اقتصــادی در ایران ناچیز 
اســت، لــذا هزینــه برق توســط 
ماینرهــای غیرمجــاز عمال قابل 
چشم پوشــی بوده و به همین دلیل 
با کاهش قیمت بیت کوین نه تنها از 
میزان برق مصرفی جهت استخراج 
رمزارز در کشور ما کاسته نمی شود 
بلکــه بر مقدار آن افزوده می شــود 
زیرا عالوه بر تجهیزات اســتخراج 
موجود در کشــور، دستگاه های با 
راندمان پایین که اســتفاده از آنها 
در سایر کشــورها صرفه اقتصادی 
خود را از دست داده است، از طریق 
مبادی غیرمجاز وارد ایران شده و از 
بــرق یارانه ای به صورت غیرقانونی 

استفاده می نمایند. 

شهریورماه اتفاق افتاد؛

 کاهش تولید برق 
از منابع انرژی های تجدیدپذیر

انرژی هــای تجدیدپذیــر یکی از 
پاک ترین انواع انرژی در دسترس 
انسان است که بهره برداری از آنها نه 
تنها آسیبی متوجه محیط زیست 
نمی کند بلکه باکاهش اســتفاده از 
انرژی های فســیلی به سالم ماندن 
آن کمــک می کنــد.در این میان 
ایــران با داشــتن 300 روز آفتابی 
یکی از مناسب ترین کشورها از نظر 
شدت تابش آفتاب است، همچنین 
بــه دلیل برخــورداری از بادهای 
موسمی مناسب، یکی از کشورهای 
مســتعد بــرای بهره بــرداری از 
انرژی های تجدیدپذیر به شــمار 
می رود.اما بنا به دالیلی استفاده از 
این نوع انرژی پاک در کشــورمان 
آنچنان که باید و شاید توسعه نیافته 
اســت .آنطور که تازه ترین گزارش 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری برق ایران نشان می دهد 
میــزان تولید بــرق از انرژی های 
تجدیدپذیر که در تیرماه امســال 

۱۸0 میلیون کیلووات ساعت بوده 
در شــهریورماه بــا کاهش همراه 
شــده و به ۱7۲ میلیون کیلووات 
ســاعت رسیده است.همچنین در 
شــهریورماه ماه امســال  با تولید 
حدود ۱7۲ میلیون کیلووات ساعت 
انــرژی تجدیدپذیر در کشــور از 
انتشار ۱۱۱ هزار تن گاز گلخانه ای 
و همچنیــن 700 تُن آالینده های 
محلــی تا پایان این ماه جلوگیری 
شده است که البته این میزان ها نیز 
کاهش را نشان می دهند. تولید این 
میزان انرژی باعث صرفه جویی 3۸ 
میلیون لیتری آب در شــهریورماه 
شــده کــه صرفه جویی در مصرف 
ســوخت های فســیلی به میزان 
۴9 میلیــون مترمکعــب معادل 
گاز طبیعــی را محقــق کــرده 
اســت.اکنون تعــداد مولدهــای 
تجدیدپذیر مختص مشــترکان تا 
پایان شهریورماه به ۵ هزار و ۵0۵ 

واحد رسیده است. 

علی رغم اینکه طبق دســتورالعمل شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی پمپ بنزین ها در زمان شیوع ویروس 
کرونا موظف به انجام فرایند ســوخت گیری خودرو در 
صورت تقاضای راننده هســتند اما دیده می شــود که 
اپراتورهای جایگاه ها مبالغ بیشــتری را برای انجام این 
کار از مالکان خودرو دریافت می کنند که این کار طبق 
گفته ســخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

غیــر قانونــی بوده و افراد مــی توانند این موضوع را گزارش دهند.فاطمه کاهی ، با 
تاکید بر اینکه اگر فردی تمایل داشته باشد می تواند مبلغ اضافه تری را به متصدی 
جایگاه ها پرداخت کند، اظهار کرد: دریافت هزینه اضافه تر از مبلغ بنزین بدون اطالع 

راننده قانونی نیست و اگر گزارش تخلفی صورت بگیرد، 
با جایگاه و اپراتور متخلف برخورد خواهد شد.وی ادامه 
داد: بر اساس دستورالعمل های ابالغی شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی، اپراتورهای جایگاه ها نباید مبلغی 
اضافه بر مبلغ سوخت را مطالبه کنند، مگر اینکه خدمات 
دیگری را با رضایت مشتری ارائه دهند.سخنگوی شرکت 
ملــی پخــش فراورده های نفتی بــا تاکید بر اینکه افراد 
می توانند شکایت خود را به شماره 09۶۲7 مرکز پاسخگویی وثبت شکایات شرکت 
ملی پخش گزارش دهند، گفت: شکایت در سریع ترین زمان ممکن مورد بررسی و 

بازبینی قرار می گیرد و حتما به این موضوعات رسیدگی می شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:

انعام زورکی در پمپ بنزین ها نپردازید

مجلس نگران قطعی برق صنایع در زمستان است 

هشدار مجلس به دو وزارتخانه
پس از گذراندن تابستانی همراه 
با قطعی مکرر برق در منازل و 
حتــی واحدهــای صنعتــی، 
این بــار زمزمه هایی مبنی بر 
بروز خاموشــی های  احتمال 
گســترده در زمستان به گوش 
می رســد. کارشناسان با اشاره 
به کمبود احتمالی گاز طبیعی 
که سوخت اصلی نیروگاه های 
برق است بر لزوم چاره اندیشی 
توســط دولت تاکید ورزیده و 
معتقدنــد در صورت ســهل 
انــگاری چــاره ای بجــز قطع 
مکــرر و پردامنه برق در بخش 
صنایع کشور نیست و احتماال 
در صــورت فقــدان برنامه ای 
جهــت جبران کســری برق 
مصرفی صنایع، زمستانی سرد 
و تاریــک در انتظار واحدهای 
صنعتــی خواهد بود. بر همین 
اســاس نمایندگان مجلس نیز 
وزیر پیشــین نیرو را به مجلس 

فراخوانده و هشدارهای الزم را 
به وی داده بودند. درحال حاضر 
نیز شــنیده می شود علی اکبر 
محرابیان )وزیر نیرو( با حضور 
در نشستی با اعضای کمیسیون 
صنایــع و معــادن مجلس در 
زمینــه حــل مشــکل قطعی 
احتمالــی برق در زمســتان 

بــه بحث و گفت وگو نشســته 
است. ســید جواد حسینی کیا 
نماینــده مردم ســنقر گفت: 
کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی در 
زمینــه احتمال کمبــود گاز 
در زمســتان هم به وزیر قبلی 
نیرو هشــدار داده بــود و هم 

در نشســتی با آقای محرابیان 
)وزیر نیروی فعلی( در این باره 
به بحــث و گفت وگو پرداخته 
است.وی در ادامه افزود: زمانی 
که این موضوع در کمیســیون 
مطرح شد شاهد افزایش قیمت 
سیمان بودیم که از قطعی های 

مکرر برق نشات گرفته بود.

نماینــده مــردم ســنقر در 
مجلــس با تاکید بــر اهمیت 
جلوگیری از قطعی گســترده 
برق صنایع در زمســتان، بیان 
کرد: مجلس هشدارهای الزم 
را به دو وزارتخانه نیرو و صمت 
داده اســت و با رویکرد دفاع از 
فعــاالن بخش صنعت و معدن 
روی موضع خود می ایستد. در 
همیــن راســتا مجلس نهایت 
تالش خــود را به کار می بندد 
تا حداقل قطعی ها در زمستان 
رخ داده و بدنه صنعت کشــور 
متحمل ضررهای ســنگینی 
نشــود. حســینی کیا در ادامه 
یادآور شد: دولت باید تدبیری 
بــه کار بندد که صنایع حداقل 
بتوانند به صورت شــیفتی به 
کار خــود ادامه دهند. نباید به 
گونه ای عمل شــود که ناگهان 
شــاهد قطعــی بــرق در همه 

واحدهای صنعتی باشیم. 
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توسط بانک کارآفرین؛ 

مراسم قرعه کشی جشنواره  
نیک آفرین  در ۲۰ مهرماه 

برگزار می شود

جوایــز تعیین شــده نخســتین دوره 
جشــنواره نیک آفریــن ۵ جایزه یک 
میلیــارد ریالی، ۵0 جایزه صد میلیون 
ریالــی، ۵00جایزه ده میلیون ریالی و 
میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر است.

بانــک کارآفرین در چارچوب ضوابط و 
بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی و در راستای قدردانی از نیت 
خیرخواهانه و خداپســندانه مشتریان 
محترم، مراســم قرعه کشی نخستین 
دوره جشــنواره حســاب های قرض 
الحســنه پس انداز ریالی   نیک آفرین  
را در تاریخ ۲0 مهر ماه برگزار می کند.
مراســم قرعه کشی جشــنواره نیک 
آفریــن با حضورمدیــر عامل، اعضای 
هیئــت مدیره، مدیران ارشــد بانک و 
نماینــدگان محترم هیــات نظارت از 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
و دادســتانی کل کشور بر گزار خواهد 
شــد.جوایز تعیین شده نخستین دوره 
جشــنواره  نیک آفریــن ۵ جایزه یک 
میلیــارد ریالی، ۵0 جایزه صد میلیون 
ریالــی ، ۵00جایزه ده میلیون  ریالی و 
میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر است 
که فهرســت برندگان جشنواره پس از 
برگزاری مراسم قرعه کشی و تایید نتایج 
از سوی هیئت محترم نظارت از طریق 

سایت بانک  اطالع رسانی خواهد شد.

با ابالغ رئیس کل بیمه مرکزی؛

 مینا صدیق نوحی 
 مدیر عامل بیمه اتکایی 

سامان شد

انتصــاب مینا صدیــق نوحی به عنوان 
مدیرعامل شــرکت بیمه اتکایی سامان 
)ســهامی عام_در شرف تاسیس( برای 
مدت باقی مانده از دوره دوســاله اعضای 
هیئت مدیره آن شــرکت از سوی بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع 
اعالم شــد.انتصاب مینا صدیق نوحی به 
عنوان مدیرعامل شــرکت بیمه اتکایی 
سامان )سهامی عام_در شرف تاسیس( 
بــرای مدت باقی مانده از دوره دوســاله 
اعضــای هیئت مدیــره آن شــرکت از 
ســوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بالمانع اعالم شــد. در این ابالغیه 
دکتر سلیمانی تسریع در تکمیل مراحل 
مربوط به اخذ پروانه فعالیت شــرکت، 
تــالش در جهت رفــع نیازهای صنعت 
بیمه به پوشــش های اتکایی و استفاده 
از ظرفیت پذیرش ریســک شرکت در 
جهت تقویت و کمک به بازار بیمه های 
اتکایی کشور، معرفی افراد واجد شرایط 
بــه عنوان کارکنان کلیدی جهت احراز 
صالحیت حرفه ای وفق ساختار سازمانی 
شرکت، توجه به آموزش نیروی انسانی 
مورد نیاز بارار بیمه های اتکایی، استفاده 
از فنــاوری های نویــن به ویژه نرم افزار 
های اتکایی مناســب در فعالیت شرکت 
و هماهنگــی با بیمــه مرکزی در حوزه 

فعالیت های اتکایی شد.

شورای مدیران بیمه آسیا عملکرد 6 ماهه شرکت را بررسی کرد
شــورای مدیران بیمه آســیا به منظور بررسی و ارزیابی 
عملکرد شش ماهه این شرکت برگزار شد.شورای مدیران 
بیمه آسیا به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد شش ماهه 
این شرکت برگزار شد.مسعود بادین، نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در نشست شورای مدیران 
بیمه آســیا ضمن تســلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر 
اکرم)ص( و شــهادت امام حســن مجتبی)ع( و شهادت 
امام رضا)ع( اظهار داشت: امسال با استفاده از فرصت ها 
و ظرفیت های خود، می توانیم با بررسی دقیق نقاط ضعف 
و قوت شرکت، خدمات شایسته بیمه ای را به مردم ارائه 
کنیم.مدیرعامل بیمه آســیا با اشاره به عملکرد مناسب 

شــرکت درشــش ماهه اول سال جاری و تقدیر از تالش 
ارزنده کارکنان و نمایندگان در این مدت، تقویت شبکه 
فروش و استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان در کنار 
جدی بودن در کنترل و نظارت را مورد تاکید قرار داد.نایب 

رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با تصریح بر هماهنگی هر 
چه بیشتر بین مدیریت ها و سایر بخش های شرکت برای 
جذب حداکثر پرتفوی مناسب و پرهیز از فعالیت جزیره 
ای، گفت: می بایســت برای تحقق برنامه های شــرکت، 
هدف گذاری کنیم و برنامه ریزی دقیق را در دستور کار 
قرار دهیم.در این جلسه، معاونین مدیرعامل و مدیران، 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت شش ماهه، برنامه های آتی 
حوزه خود را تشریح کردند.گفتنی است، در جلسه شورای 
مدیران بیمه آســیا که با موضوع بررســی عملکرد شش 
ماهه شــرکت برگزار شد، اعضای هیات مدیره، معاونین 
مدیرعامل، مدیران و مشاوران مدیرعامل حضور داشتند.

از طریق مزایده عمومی؛ 

ک و مستغالت خود را به فروش می رساند بانک ایران  زمین امال
بانک ایران  زمین در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را 
به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد/ نقد و اقساط 
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان جهت 
دریافت  برگ درخواســت شــرکت در مزایده  از تاریخ 
درج آگهــی در تهــران به آدرس: بلوار میرداماد، خیابان 
شمس تبریزی شمالی، نبش کوچه نیک رأی، پالک ۱، 
ســاختمان بانک ایران زمین، طبقه اول، اداره مهندسی 
و امالک و در ســایر اســتان ها به آدرس مندرج در جدول 
ذیل مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ ۲7/07/۱۴00 از طریق پست 
پیشــتاز دو قبضه فقط به آدرس تهران، بلوار میرداماد، 
خیابان شــمس تبریزی شمالی، نبش کوچه نیک رأی، 
پالک ۱، ســاختمان بانک ایران زمین، طبقه اول، اداره 
مهندســی و امالک کدپســتی: ۱9۱99۱3۱۱۲ ارسال 

نمایند.توضیحات:
۱-مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده معــادل ۵% )پنج 
درصد( قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد؛ که 
می بایســت به حساب شماره ۲-۱۲۲۵۵9-۱3-۱9۸ و 

 IR۵00۶900۱9۸0۱300۱۲۲۵۵900۲ شماره شبا
به نام  مزایده و مناقصه امورمالی بانک ایران زمین  واریز 

گردد.
۲-شــرکت کنندگان در صورت تمایل به دریافت اسناد 
به صورت حضوری می بایست مبلغ ۵00.000 ریال بابت 
خرید اســناد به حساب شماره ۱9۸-۱3-۱۲۲۵۵9-۲ 
به  نام مزایده و مناقصه امورمالی بانک ایران زمین واریز، 
فیش مربوطه را داخل پاکت الف قرارداده و تحویل بانک 
نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ 
وجه مسترد نخواهد شد.( همچنین شرکت کنندگان می 

توانند اســناد مزایده را از طریق فایل پیوســت به صورت 
رایگان دریافت نمایند.

 3- رعایت مفاد فرم پیشــنهاد شــرکت در مزایده الزامی 
می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و 
معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر 

شده )دربسته( تسلیم گردد.
۴- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش 
می رســند، و متقاضیــان ضمن بررســی کامل و جامع 
مســتندات و ســوابق ملک و پذیرش کلیه اقدامات الزم 
آتــی برای اخــذ مجوزها و یا تکمیل کلیه امور مرتبط با 
ملک و رفع تصرف و انجام کلیه استعالم های الزم، اقدام 
به ارائه پیشنهاد خواهند کرد و بدیهی است بانک هیچ گونه 
تعهدی از این حیث نخواهد داشــت. همچنین بازدید از 

محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
۵- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات واصله 

مختار می باشد.
۶- هزینــه آگهی و کارشناســی از برندگان مزایده اخذ 

می گردد.

بانک و بیمه

ظرف 1۵ روز گذشته؛

 برنج ایرانی
 ارزان شد

عضــو هیئت مدیــره انجمن برنج 
ایــران با اعتقاد بــر اینکه افزایش 
قیمت بر اثر هجمه رســانه ای بوده 
اســت، تاکید کرد که بازار در ۱۵ 
روز گذشــته خوابیده و هم اینک 
رو به کاهش اســت. علی اکبریان 
بــا بیان اینکــه وارات برنج باید در 
زمان برداشت، ممنوع شود، گفت: 
مقــدار مصرف برنــج ۸0 میلیون 
ایرانی مشــخص است و تولیدات 
نیز معلوم اســت و واردات، جزئی 
اجتناب ناپذیر در بازار اســت.وی 
با بیان اینکه امســال از خرداد ماه 
بر طبل افزایــش واردات و فزونی 
گرفتــن قیمت ها کوبیدند، گفت: 
خشکســالی را نیــز بهانه کردند، 
ولــی جهاد کشــاورزی اعالم کرد 
۱0 تــا ۱۵ درصد خشکســالی در 
مزارع برنج داشــتیم که در قیمت 
برنج تاثیر گذار نیست.وی تصریح 
کرد: جوی را ایجاد کردند که برنج 
در حالــت عــادی افزایش قیمت 
پیــدا کرد و عده ای از این مســئله 
سود بردند.اکبریان با اشاره به افت 
قیمت هــا در بازار اظهار کرد: برنج 
هاشــمی تا ۲0 روز قبل، ۴۲ هزار 
تومان به فروش می رسید؛ البته این 
قیمت در مرکز گیالن اســت، ولی 
همــان برنج امــروز در بازار با افت 

قیمت رو به رو شده است.

گفت  و گو

نائب رئیس مجلس:

ممنوعیت واردات لوازم 
 خانگی چک سفید امضا 
به تولیدکنندگان نیست

نائــب رئیــس مجلــس گفت: 
ممنوعیــت واردات لوازم خانگی 
کــره ای چــک ســفید امضا به 
تولیدکنندگان نیســت، زیرا اگر 
لــوازم خانگی تولیدی با کیفیت 
نباشــد، مصــرف کننــده آن را 

خریداری نخواهد کرد.
زادثمریــن  نیــک  علــی 
گفت:تولیدکننــدگان داخلــی 
باید حمایت مقام معظم رهبری 
را از تولید داخل را فرصتی مغتنم 
بدانند و با عظمی راسخ به کیفیت 
و قیمــت مناســب محصوالت 
تولیدی توجه ویژه ای کنند، حتی 
اگر توان مالی دارند به افرادی که 
توانایی مالی پرداخت اقســاط را 
دارند، ماننــد کارمندان دولت، 
لــوازم خانگی بصورت قســطی 
بفروشــند. نائب رئیس مجلس با 
بیان اینکه نباید تولیدکنندگان 
عملکرد سلیقه ای داشته باشند، 
اضافــه کرد:خودروســازان باید 
به دنبــال ارتقا کیفیت، رشــد 
 کمیت، نوآوری و ارائه محصوالت 

مناسب باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد:

 ردیابی لوازم خانگی قاچاق تا آخر پاییز
وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
گفــت: ردیابی لــوازم خانگی 
قاچاق به وســیله سامانه جامع 
تجــارت تــا آخر پاییــز انجام 

می شود.
 ســیدرضا فاطمــی  امین در 
جمع فعــاالن صنعــت لوازم 
خانگــی در وزارت صنعــت از 
تهیه سندی برای لوازم خانگی 
در ۴ ســال آینــده خبــر داد و 
افزود: این جلســه بابت تشکر از 
تولیدکنندگان داخلی و سرعت 
دادن بــرای صــادرات لــوازم 
خانگی اســت، یک هدف برای 
۴ ســال آینده در نظر گرفته ایم 
که نســبت صادرات به واردات 
لوازم خانگی دو به یک شــود، 
برای سال آینده باید حداقل ۵0 
درصد واردات، بتوانیم صادرات 
لوازم خانگــی انجام دهیم، در 
ســال دوم تراز بازرگانی لوازم 
خانگی مثبت شود و در ۴ سال 
آینــده میزان صادرات دو برابر 

واردات شود.
وزیر صنعت همچنین در مورد 
قاچــاق لوازم خانگی که عمدتا 
از طریــق مرزنشــینان انجام 

می شــود، گفت: برای مقابله با 
قاچــاق در کالن صنعت برنامه 
داریــم در صنعت لوازم خانگی 
هم قرار اســت از طریق سامانه 
جامــع تجــارت در قالب یک 
برنامه ســه ماهه که از اول مهر 
شروع می شــود و تا آخر پاییز 
ادامــه دارد جریــان گــردش 
کاال های لوازم خانگی مشخص 
می شود. سامانه جامع تجارت 
از ســال های قبل آغاز شده بود 
و پیشــرفت خوبی هم داشت، 
اما قرار اســت تا آخر آذر امسال 
در بخــش توزیع با قاچاق لوازم 

خانگی مبارزه کنیم.

فاطمی امین گفت: قول داده ام 
تــا دو ماه آینــده توزیع لوازم 
خانگی از طریق سامانه کنترل 
کنیم و روی مشکالت صادرات 
متمرکز شویم و تسریع در رفع 
موانع صادرات و حل مشکالت 

صادرات دنبال شود.
وی همچنیــن در مورد کاهش 
قیمت سه محصول عمده لبنی 
گفت: این طرح توســط وزارت 
جهاد کشــاورزی آغاز شده ما 
هــم به عنــوان وزارت صنعت 
حمایت می کنیم و به سیاست 
کاهش قیمت کمک می کنیم. 
وی گفت: کاالی قاچاق که وارد 

کشور می شود یک جریان توزیع 
و حمــل و نقــل و فروش دارد و 
تراکنش مالی انجام می شــود و 
ما از طریق کنترل جریان مالی 
و تراکنش ها و رصد بازار تالش 
می کنیم قاچاق را رصد و کنترل 
کنیم. ســال 9۲ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تصویب شــد 
ســامانه جامع تجارت طراحی 
شــده و وزارت صنعت موظف 
اســت سامانه را راه اندازی کند. 
این سامانه نواقصی داشت که از 
نظر پوشــش توزیع و رصد کاال 
کامل نبود و تا پایان سال جاری 
ســامانه جامع تجارت تکمیل 

می شود. در بخش لوازم خانگی 
تالش می کنیــم تا پایان پاییز 
رصد کاالی قاچاق کنترل شود 
و با بگیر و ببند و کار های امنیتی 
نمی تــوان با قاچاق مبارزه کرد 
بلکــه از طریق ســامانه رصد 

می کنیم.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در مورد گفتــه یکی از فعاالن 
صنعــت لــوازم خانگــی که 
قاچاقچیان با ارز ۴۲00 تومان 
کاالی قاچاق وارد می کنند و ما 
قادر به رقابت نیســتیم، گفت: 
اینگونه نیســت که قاچاقچیان 
ارز ۴۲00 دریافــت کنند بلکه 
کاال هایــی کــه بــا ارز ۴۲00 
تولید می شود مانند گندم، آرد 
و ســوخت را به خارج از کشور 
قاچــاق می کننــد و با پول آن 
لــوازم خانگی به صورت قاچاق 
از طریق ســهمیه مرزنشینان 
و یا ملوانــان وارد می کنند که 
نباید اجازه داشته باشند کاالی 
سهمیه مرزنشــینی یا ملوانی 
در ســایر استان های غیرمرزی 
مانند اســتان تهران یا مرکزی 

توزیع شود.

گزارش



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r کتبر 2021یکشنبه 18 مهر 1400  شماره پیاپی 1938 3 ربیع االول 1443  10 ا
کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها
وزیر نیرو عنوان کرد؛

برنامه ریــزی برای ایجاد ۹۰ 
هزار متر مکعب آب شیرین کن 

در استان بوشهر
بوشــهر / گروه اســتان هــا:  علی اکبر 
محرابیان  در جریان سفر رئیس جمهور 
و اعضای هیئت دولت به استان بوشهر 
در گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به 
وضعیت منابع آبی اســتان اظهار کرد: 
نیازمنــد تامیــن منابع پایدار برای آب 
شــرب، صنعت و کشــاورزی هستیم.
وی اضافــه کرد: در حــال حاضر یک 
ســد بزرگ آب استان بوشهر را تامین 
می کنــد و بقیه آب هــای زیرزمینی یا 
آب هایی هســتند که از سایر استان ها 
منتقل شــده و مقــداری هم از طریق 
آب شــیرین کن های موجــود تامین  
می شــود.وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: 
اولویت ما تکمیل سدهای استان است 
کــه پنج ســد را در برنامه قرار داده ایم 
تا به مرحله بهره برداری برســانیم.وی 
بــا اشــاره به ایجاد ظرفیــت 90 هزار 
مترمکعبی آب شــیرین کن، افزود: در 
تالش هســتیم تا پایان ســال جاری 
حــدود ۲0 هــزار مترمکعب ظرفیت 
آب شیرین کن را به مدار بیاوریم و الباقی 
هم ان شاءاهلل در سال ۱۴0۱ وارد مدار 
می شــود.محرابیان با اشــاره به ایجاد 
خط آب شــیرین کن ها و تامین آب از 
۵0 درصد پروژه های جدید استان، ادامه 
داد: بعد از اجرای این پروژه ها آب مورد 
نیاز برای استان تامین خواهد شد.وزیر 
نیرو با اشــاره به بازدیدهای خود از دو 
شهرستان تنگستان و دشتی در استان 
بوشهر تصریح کرد: در این دو شهرستان 
از طرح های نیمه تمام بازدید کردیم و 
تصمیماتی در این بازدیدها گرفته شد 
که بعد از مطرح شدن در شورای اداری 
اســتان در حضور رئیس جمهور مطرح 

خواهیم کرد.

 وزیر راه و شهرسازی در بازدید 
از بندر کنگان استان بوشهر:

توسعه اقتصاد دریا محور از 
اولویت های دولت سیزدهم است

بوشــهر/ گروه اســتان ها:  وزیر راه و 
شهرســازی تاکید کرد: توسعه اقتصاد 
دریــا محور یکــی از اولویت های مهم 
دولت ســیزدهم است که برای تحقق 
آن، برنامه هــای ویژه ای تدارک دیده 
شده است.رســتم قاسمی در حاشیه 
بازدید از بندر کنگان با بیان این مطلب 
اظهار داشــت: موضوع دریا محوری یا 
همــان اقتصاد دریا ، موضوع بســیار 
مهمی اســت که از دیرباز در کشــور 
مورد توجه بوده و دولت ســیزدهم نیز 
مصمم اســت تا به خوبی نقش خود را 
برای توســعه این حــوزه ایفا کند.وی 
افزود: همانند کشــورهای پیشــرفته 
دنیا باید شهرهای آبادی در کنار دریا 
ســاخته و گسترش داده شوند که این 
مهــم در اولویت های دولت قرار دارد.
قاســمی با تاکید بــر ضرورت تقویت 
اقتصــاد دریامحور اظهار داشــت: از 
چابهــار تا نقطه شــمالی کشــور به 
لحــاظ دریایی شــهرهایی برای این 
محدوده ها پیش بینی شده که ساخت 
آنهــا جمعیت قابل توجهی را در خود 
جایــی می دهد.به گفته وی، هرجا که 
شــهری ساخته می شود باید عالوه بر 
ســاخت مسکن مورد نیاز مردم، رونق 

اقتصادی آن نیز محقق شود.

رئیس اداره خزانه داری 
شهرداری رشت:

شفافیت در اوراق بهادار 
یکی دیگر از اقدامات موثر 

خزانه داری است
گیالن / گروه اســتان ها: مصطفی 
رحیمی با اشــاره به شکل گیری 
واحــد خزانــه داری بــه جهت 
مدیریــت یکپارچــه هزینه های 
شــهرداری، اظهار کــرد: پس از 
تشــکیل واحــد خزانــه داری به 
جهت افزایش نظــارت و کنترل 
در مدیریــت بودجــه، عملیات 
تخصیــص اعتبــارات، درآمدها 
و هزینــه هــا کلیــه دارایی های 
شــهرداری بــه خزانــه واریز و از 
خزانه برداشت می شود.وی افزود: 
در ادامه این مسیر و در گام بعدی 
عملیاتی شدن شیوه نامه، دریافت 
اسناد مالکیت امالک و مستغالت 
شهرداری جهت ثبت حسابداری 
و نگهــداری در بایگانــی خزانه به 
عنوان بخشی از دستورالعمل نظام 
جامع مالی شهرداریها است که به 
جهت متمرکز  نمودن منابع مالی 
شــهرداری و همچنین به منظور 
اعمال مدیریت و پیگیری وصول 
مطالبات شهرداری در دستور کار 
قــرار گرفته اســت.رئیس خزانه 
داری شهرداری رشت تصریح کرد: 
برای ایجاد شفافیت در زمینه اوراق 
بهادار شــهرداری رشت که شامل 
آیتم های مختلف از جمله اســناد 
مالکیت ملکهای شــهری، چک 
های تقسیطی دریافتی از مؤدیان 
در مناطق و ضمانت  نامه های بانکی 
می باشد،  برنامه ریزی و اقدام الزم 
صورت گرفت.رحیمی با اشاره به 
اینکه در راستای عمل به شیوه نامه 
مذکور، اسناد مالکیت بایگانی شده 
در اداره اموال شــهرداری به واحد 
خزانه داری انتقال یافته و به طور 
همزمان در سامانه سادا و سیستم 
خزانه داری شــهرداری ثبت سند 
حسابداری شــدند، اذعان نمود: 
راه انــدازی یک بانک اطالعاتی از 
آمار دارایی های ملکی شهرداری 
و همچنین حجم دقیق معامالت 
امالک شــهرداری یکی از مزایای 
ایــن اقدام خواهــد بود.مصطفی 
رحیمی در پایان عملیاتی نمودن 
کامل دســتورالعملها و شیوه نامه 
هــای ابالغــی خزانــه داری را از 
اساســی ترین ضروریات مدیریت 
شــهری عنوان کرد و گفت: سعی 
داریــم فرآیندها، ســاز و کارها و 
برنامــه های آتی خزانه به بهترین 
نحو ممکن عملیاتی شــوند تا در 
آینده شــاهد ایجاد شــفافیت و 
عدالــت در توزیــع خدمات و در 
نهایت تحقق عدالت شــهروندی 

باشیم.

استانها 6

ح کرد؛ معاون پیشگیری بهزیستی استان خراسان رضوی مطر

افزایش ۲5 درصدی تقاضای طالق در استان خراسان رضوی
مشــهد / گروه استان ها: تقاضای ثبت درخواست طالق در 
شش ماه اول سال ۱۴00 در خراسان رضوی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.به گفته ی 
معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی، این در حالی 
است که در شش ماه اول سال 99 نسبت به سال قبل از آن 
نه تنها افزایش نداشتیم بلکه یک کاهش مختصر هم در سامانه 
نشان داده شده بود.غالمحسین دلبری گفت: البته باید در 
نظر داشته باشیم که این آمار، متقاضیان واقعی طالق را نشان 
نمی دهد چون ممکن است تعدادی  خارج از سامانه تصمیم به 
این جرگه وارد شوند و از سوی دیگر، تصمیمات زوجین برای 
جدایی، ممکن است از لحظه ی فکر تا عمل، یک پروسه ی 
زمانی یک روز تا شش ماه و بیشتر را در بر بگیرد.وی افزود: 
بنا بر این ما از آماری که در سامانه تصمیم ثبت می شود فقط 
همین مطلب ثبت تقاضا در زمان حاضر بدون هیچ خروجی 
و نتیجه گیری خاصی را می توانیم استخراج کنیم.دلبری با 
تأکید بر اینکه 9۵ درصد خراسان رضوی تحت پوشش سامانه 
تصمیم اســت گفت: تنها در دو ســه شهر کوچک که مرکز 
مشاوره یا کلینیک مددکاری وجود ندارد این سامانه فعال 
نیست و متقاضیان طالق در این شهرستان ها که تعدادشان 
نســبت به سایر شــهرها کم است مستقیما به دادگستری 
مراجعه می کنند و یا در شهرهای همجوار که سامانه در آنها 
فعال است از طریق سامانه اقدام می کنند.وی با بیان اینکه 
با وجود تالش های روان شناسان تحت نظارت بهزیستی و 
همکاری بسیار خوب دادگستری موفق نشده ایم سازش ها 

را افزایش دهیم گفت: تالش روان شناســان و مددکاران در 
این زمینه ادامه دارد و امیدواریم به درصد باالتری در سازش 
دست پیدا کنیم.دلبری تصریح کرد: ما سازش به هر قیمتی را 
درست نمی دانیم و معتقدیم اگر سازشی هم صورت می گیرد 
باید با رضایت طرفین، تفکر عمیق و تصمیم پایدار همراه باشد 
به همین جهت، همکاران روان شناس ما در مراکز مشاوره 
تالش می کنند طرفین را به آگاهی و شناخت کامل برسانند 
و خودشان در این زمینه که می خواهند سازش کنند یا نه 
تصمیم بگیرند.معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی 
گفت: طالق همان طور که در دین ما گفته شده، مکروه ترین 
حالل ها است اما به هر حال، اختیار در دست خود افراد است 
که می خواهند به زندگی شان ادامه دهند یا جدا شوند.وی 
تأثیر کرونا و گرفتاری های یکی دو سال اخیر در باالرفتن آمار 
طالق و درگیری های خانوادگی را نسبتا باال ارزیابی کرد و 
گفت: آمار ثبت درخواست طالق در سامانه تصمیم بخوبی 

نشان می دهد این رویداد اجتماعی ناگوار، تأثیر منفی باالیی 
در خانواده ها گذاشته و درگیری ها، تنش ها و خشونت های 
خانگی و در نتیجه بحران های خانوادگی را باال برده اســت.

دلبــری گفــت: در نیمه اول امســال ۱۶ هزار و ۵00 نفر در 
سامانه تصمیم ثبت نام کرده اند در حالی که پارسال این رقم 
۱3 هزار و 300 مورد بوده است.وی افزود: نکته قابل توجه 
این است که در ارزیابی سال های گذشته مشخص می شد 
که ۶0 درصد درخواست های طالق، توافقی است اما امسال 
در اطالعات ثبت شده ی سامانه تصمیم، این عدد ۴0 درصد 
است که نشان می دهد طالق ها به سمت دعاوی کیفری و 
حقوقی میل می کند.معاون پیشگیری بهزیستی خراسان 
رضــوی تصریح کــرد: نکته ی مهم تر اینکه آمار طالق های 
یک طرفه ی به تقاضاای خانم به عدد ۵0 درصد رســیده در 
حالی که در سال های گذشته این رقم حدود 30 تا ۴0 درصد 
بوده است.وی افزود: در همین حال تقاضای طالق یک طرفه 
به تقاضای آقا به ۱0 درصد کاهش یافته است.دلبری اظهار 
داشت: البته برای تحلیل این آمارها باید محققین کاوش و 
تعمق بیشتری داشته باشند اما آنچه از ظاهر این آمار می توان 
قضاوت کرد این است که خانم ها میل بیشتری به طالق پیدا 
کرده اند و مردان بیشتر به ادامه ی زندگی فکر می کنند.وی 
اذعان داشت: متأسفانه سازش ها در حال حاضر در حد ۱3 
درصد اســت که نســبت به سال های گذشته کاهش نشان 
می دهد و نشان می دهد که تمایل زوجین متقاضی طالق 

برای سازگاری و ادامه زندگی، کمتر شده است.

در شرکت فوالد خوزستان با موفقیت انجام شد؛ 

KONE CRANE بومی سازی درایو
خوزســتان / گــروه اســتان هــا: پروژه 
جایگزینــی درایــو VACONE به جای 
درایو KONE CRANE در شرکت فوالد 
خوزســتان با موفقیت انجام شــد.نقش 
جرثقیل های سقفی در تولید فوالد بسیار 
حیاتــی بوده و بدون این تجهیزات تولید 
فوالد ناممکن می باشــد. جرثقیل های 
ســقفی شماره ۴۲۸۱ و ۴۲۸3 مربوط به 
حمل بیلت در فوالدسازی شرکت فوالد 
خوزستان هر کدام از ۵ عدد درایو ساخت 
شــرکت KONE CRANE در سیستم 
کنترل خود بهــره می برند. این درایوها 
عضو حیاتی سیســتم کنترل جرثقیل ها 
بوده و ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار با 
دانش فنی روز می باشند که توابع حرکتی 

جرثقیل را مدیریت می نمایند. 
ایــن درایوهــا در شــرایط آب و هوایی 
خوزســتان و تراکم کاری جرثقیل های 
یاد شده اخیرا به سرعت دچار خرابی های 
مکرر شده و باعث توقف و کاهش آماده به 
کاری جرثقیل ها می گردند، به گونه ای 
کــه عالوه بر اتالف زمان، انرژی و هزینه،  
وضعیــت ناپایداری در عملکرد تولید به 
دلیل تقلیل آمــاده به کاری جرثقیل ها 
بوجــود آورده اند. تامین درایوهای اصلی 
KONE CRANE به دلیل تحریم های 

ظالمانه مدت ها اســت با مشکل مواجه 
شــده و درایو برندهای دیگر، موجود در 
بازار نیز عمر کاری پایینی داشته و مشکل 

موجود را حل نمی کردند. 
ابراهیــم دادرس مدیــر تحقیقــات، 
تکنولوژی و بهینه ســازی شرکت فوالد 
خوزستان در گفت و گو با خبرنگار روابط 
عمومی اظهار داشــت: در سال ۱399 با 
تشکیل جلســات و پیگیری های انجام 
شــده در یک اقدام دســته جمعی و هم 
افزایی کم نظیر با همکاری مهندســان و 
کارکنان تالشگر واحدهای اتوماسیون و 
ابزار  دقیق، نت جرثقیل ها، یک شــرکت 
دانــش بنیــان و مدیریــت تحقیقات، 
تکنولوژی و بهینه سازی، زوایا و جزییات 

 KONE CRANE جایگزینی درایوهای
بررســی شــد و طی یک پروژه پژوهشی 
9   ماهــه با حداقــل هزینه ممکن، درایو 
دیگری ساخت شــرکت VACONE از 
نــوع NXP که امــکان تامین آن در بازار 
وجود داشته و از نظر عملکرد نیز  نزدیک 
به درایوهای اصلی بوده، به عنوان مبنای 
ســاخت درایو بومی، انتخاب شــد. وی 
افزود: ســخت افزار و نرم افزار عملکردی 
درایوهای VACONE  انتخابی با سیستم 
موجود هم خوانی نداشــته و خوانش نرم 
افزار و کدهای قابل اتصال به شبکه پروفی 
باس آن نیز در حالت عادی ناممکن بود. 
لذا اتصال درایو به PLC موجود و سخت 
افزار و نرم افزار آن  تغییرات اساســی را 

طلب نمود که این مهم به صورت پایلوت 
بر روی یکی از درایوها انجام شد و با تالش 
کم نظیر تیم پژوهشــی و با اســتعانت از 
خداوند متعال و تالش شــبانه روزی به 
نتیجه مطلوب رســید.دادرس در ادامه 
گفت: هم اکنون با گذراندن موفقیت آمیز 
مراحل تست و عملکرد درایو ساخته شده 
افق روشــنی برای غلبه بر مشکل تامین 
یکی از حساس ترین قسمت های کنترل 
جرثقیل ها برای اولین بار در کشور ایجاد 
شده که به یاری خدا به کلیه جرثقیل های 
مشــابه نیز تعمیم داده خواهد شــد. این 
اقدام عالوه بر صرفه جویی موثر در هزینه و 
زمان، تاثیرات مثبتی بر روند تولید از محل 
آماده به کاری مطلوب جرثقیل ها خواهد 
داشت.مدیر تحقیقات، تکنولوژی و بهینه 
سازی با تشکر از مدیریت های نگهداری و 
تعمیرات، نت جرثقیل های فوالدسازی، 
مجموعــه تحقیقات، تکنولوژی و بهینه 
ســازی و شــرکت پیشــتاز الکترونیک 
ســپاهان ابراز امیدواری نمود که اعتماد 
به نفس و دانش بدســت آمده بتواند راه 
گشای مشکالت مشابه در سراسر کشور 
باشــد. دادرس در پایــان خاطر نشــان 
کرد: پروژه یادشــده را می توان در سطح 

گسترده، تجاری سازی نمود.

بوشــهر / گروه اســتان ها: وزیر نیرو از سامانه ارتقا کیفیت آب 
روستاهایی شهرستان دشتی استان بوشهر بازدید کرد.سامانه 
ارتقا کیفیت آب در روستاها یکی از طرح های موفق معاونت 
علمی فن آوری نهاد ریاست جمهوری است که این امکان را 
به روستاها می دهد تا بتوانند با روش های نوین منابع آبی در 
دسترس که دچار مشکالت کیفی میشود را تبدیل به منابع 
آبی پایدار کنند.در چندین نقطه از استان بوشهر این مدل از 

کیفی سازی آب با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته علمی 
آغاز شده که سبب بازگشت آب های غیرقابل استفاده به آب 
های با کیفیت شــده است. پروژه ارتقا کیفیت آب آشامیدنی 
شهرستان دشتی که امروز مورد بازدید وزیر نیرو قرار گرفت 
دارای ظرفیت تولید ۲۵0 متر مکعب در روز اســت که حدود 
بیست و پنج میلیارد ریال برای ساخت و نصب تجهیزات مورد 

نیاز آن هزینه شده است.

کیفیت آب روستاهای شهرستان دشتی بازدید وزیر نیرو از سامانه ارتقا 
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کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین نیروی زمینی ارتش و 
گیالن شرکت آبفای استان 

گیالن / گروه اســتان ها: سید محسن 
حســینی رئیــس هیــأت مدیــره و 
مدیرعامل شرکت آبفای گیالن حجم 
عملیاتی پروژه آبرســانی به روستای 
آبرود را شامل حفر، تجهیز و تکمیل یک 
حلقــه چاه عمیق، اجرای خط انتقال، 
خرید امتیاز برق، اصالح شــبکه توزیع 
آب و انشــعابات موجود در روستاهای 
آبرود، الت و کنده سر اعالم کرد و گفت: 
برآورد اولیه اجرای این پروژه بر اساس 
فهرســت بهای سازمان برنامه و بودجه 
در سال ۱۴00 بالغ بر ۴9 میلیارد ریال 
بــود که ۴0 میلیارد ریال از این هزینه 
توسط نیروی زمینی ارتش تامین شده 
است.سید محســن حسینی افزود: با 
تقبل این هزینه توســط نیروی زمینی 
ارتش، پروژه تامین آب شرب روستای 
آبــرود تا پایان ســال جــاری به بهره 
برداری می رســد.همچنین سرهنگ 
خلبان ولی رحمانی با بیان اینکه امروز 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در کنار 
وظیفه اصلی خود که ایجاد امنیت پایدار 
و دفاع از حدود و مرزها اســت به مردم 
نیز خدمت می کند، افزود: محرومیت 
زدایی و حل مشــکالت مردم امروز از 
سوی ارتش مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: نیروی زمینی ارتش 
در حــوزه محرومیت زدایی طرح های 
خوبی اجرا کرده اســت و در ایام کرونا 
نیز کمک هــای قابل توجهی به مردم 
داشــته است و به تمام وعده های خود 

عمل می کند.

مدیر کل حقوقی شرکت مخابرات ایران: 

 پیگیری قانونی 
کاذیب  در خصوص نشر ا
در مورد شرکت مخابرات 

ایران انجام می شود 
دکتــر یوســف احــدی، مدیرکل 
حقوقی شــرکت مخابــرات ایران با 
اشاره به گستردگی روزافزون فضای 
مجازی و انبوه مطالب مطرح شــده 
در خصوص شــرکت مخابرات ایران 
و جزئیــات مــوارد آن در بخش های 
مختلــف، اظهار داشــت: به منظور 
برخورد قانونی و طرح شــکایت علیه 
افرادی که نسبت به نشر اخبار خالف 
واقــع ، اکاذیب و اتهــام به مدیران و 
کارکنان شــرکت اقــدام  می کنند، 
در صــورت لزوم بر طبق فصل پنجم 
قانــون جرایم رایانــه ای و از طریق 
درگاه هــای قانونی عمل می شــود.

دکتــر احــدی ضمن اعــالم مطلب 
فــوق افزود:  با هدف ارائه راهکارهای 
برخورد قانونی و طرح شــکایت علیه 
افرادی که نسبت به نشر اخبار خالف 
واقــع ، اکاذیب و اتهــام به مدیران و 
کارکنان شــرکت اقدام  می نمایند ، 
هرگونه اقدام قضائی در این خصوص 
صرفاً با طرح شــکایت از ســوی این 
شــرکت قابل پیگیری  بوده و بدیهی 
اســت که ارائه مســتندات معتبر و 
قابــل پذیرش به مرجــع قضائی در 
تمام موارد امری ضروری اســت .وی 
افزود: این اقدامات به منظور جلوگیری 
و یا کاهش اقدامات کیفری در فضای 
مجــازی و مقررات کیفــری ناظر به 
اعمال مجرمانه مندرج در قانون جرایم 
رایانه ای )خصوصاً فصل پنجم ماده ۱۶ 
الی ۱۸ در باب مجازات هتک حیثیت و 

نشر اکاذیب( صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون شهرهوشمند 
ج: شورای شهر کر

 سنت حسنه وقف 
یکی از مصادیق بارز 

احسان  و خیرخواهی است
البــرز / گروه اســتان هــا: رئیس 
کمیســیون شهرهوشمند،اقتصاد 
شــهری و مشــارکت های شورای 
اســالمی شــهر کرج با بیان این که 
ســنت حسنه وقف یکی از مصادیق 
بارز احســان و خیرخواهی اســت و 
دارای ثواب و فضیلت های بسیاری 
اســت،گفت: وقف ثوابی اســت که 
بــرای واقف آثار و بــرکات معنوی 
زیادی بــه ارمغــان می آورد.عمار 
ایزدیار همزمان با  دهه وقف با حضور 
در آستانه مقدس امام زاده طاهر )ع( 
و آیین غبارروبی صحن این امامزاده 
اظهار داشت: وقف میراث ماندگاری 
از حوزه هایی اســت که توجه به آن 
می تواند در حل مشــکالت جامعه 
تاثیرگذار باشــد.رئیس کمیسیون 
شهرهوشــمند،اقتصاد شــهری و 
مشارکت های شورای اسالمی شهر 
کرج عنوان کرد:عمل واقفان در واقع 
درس بزرگی برای همگان اســت و 
همیــن وقف نام آنــان را در تاریخ 
ماندگار خواهد کرد.ایزدیار حضور در 
امامزادگان را موجب آرامش معنوی 
و روحی شهروندان وترویج فرهنگ 
صحیِح زیــارت عنوان کرد وافزود: 
زیــارت امامزادگان عالوه بر کاهش 
آســیب های اجتماعی می تواند به 
ترویــج و نهادینه  کردن رفتارهای 
مطلــوب اجتماعــی و اخالقی در 
متــن جامعــه کمــک کند.رئیس 
کمیســیون شهرهوشمند،اقتصاد 
شــهری و مشــارکت های شورای 
اســالمی مرکزاســتان البرز ادامه 
داد:همچنیــن دعاهــا و نمازهای 
دسته جمعی نوعی احساِس وحدت 
و یکپارچگی در زائران ایجاد می کند 
که از نظر روانشناســی اجتماعی در 
تحکیــم روابط انســانی در جامعه 
بســیار مهم و موثر اســت و از آنجا 
که معمــوالً از تمامی فرهنگ های 
قومــی و نــژادی در ایــن اماکــن 
حضور دارند،پیوســتگی و انسجام 
اجتماعی تقویت می شود.ایزدیار به 
تعامل و همکاری شــورای اسالمی 
شهرکرج،شــهرداری و اداره اوقاف 
اشاره و بیان کرد:تعامل، هم افزایی 
و همراهی بین شــورای اســالمی 
شهرکرج،شــهرداری و اداره اوقاف 
و امــور خیریه بسترســاز خدمات 
خوبــی در جامعه خواهد بود.رئیس 
کمیســیون شهرهوشمند،اقتصاد 
شــهری و مشــارکت های شورای 
اسالمی شهر کرج تاکیدکرد:مناسب 
سازی محیط پیرامونی امامزادگان و 
ارایه خدمات شهری درزمینه رفت 
و روب،توسعه و زیباسازی فضاهای 
اطــراف و مقابــل امامــزادگان از 
مهمتریــن نیازهــا و طرح هــای 
مشارکتی بین اداره کل اوقاف و امور 
خیریه و مدیریت شــهری در مرکز 
استان البرز اســت.ایزدیاردرپایان 
یــادآور شــد:ترویج فرهنگ وقف 
موضوعی اســت که نیــاز به تبلیغ 
آگاهانــه دارد در این راســتا اداره 
اوقاف می تواند با همکاری مدیریت 

شهری این هدف را محقق کند.

7استانها

رکورد تولید ورق سازه های فوالد در ذوب آهن اصفهان شکسته شد
اصفهان / گروه استان ها: اره و دریل جدید 
خط تولید ریــل جهت افزایش ظرفیت 
تولیــد این محصول در کارگاه نورد ۶۵0 
به همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان 
راه اندازی شد تا افزایش چشمگیر تولید 
ریــل را رقم بزنــد .منصور یزدی زاده در 
حاشــیه بازدید از راه اندازی این پروژه با 
بیان این که به کمک همکاران ذوب آهنی 
توانســتیم گلوگاه فرایند تولید ریل را با 
اضافــه کردن یک خط جدید اره ودریل 
برطرف کنیم گفت: برنامه ریزی و طراحی 
خط تولید ریل خریداری شــده در ذوب 
آهن اصفهان بر اســاس ۱۲0 متر تعریف 
شــده اســت از آن جایی که وزارت راه به 
تولیــد ریل بیش از ۱۸ متر رضایت نداده 
بود بنابراین گلوگاهی ایجاد شده بود که با 
اضافه کردن اره و دریل این گلوگاه برطرف 
شد.مدیرعامل شرکت به توسعه و افزایش 

تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر نیز 
اشاره کرد و افزود: ورق سازه های فوالدی 
یکی از این دســت محصوالت است که با 
تولید ۴00 تن ورق سازه 300×۲0 در یک 
شیفت ۸ ساعته رکورد جدیدی ثبت شد، 
ضمن این که تولید آن در آینده به ۶00 
تن در هر شــیفت افزایش خواهد یافت.

یزدی زاده به شکســتن رکورد ۲۵ ساله 
تولیــد کالف نیز اشــاره کرد و گفت: در 
صدد هستیم روند تولید کالف را برای ماه 
هــای آتی حفظ کنیم.وی با بیان این که 
کالف برای مصارف داخلی و صادرات، یک 
محصول استراتژیک محسوب می شود، 
گفت: علی رغم تحریم ها، فراگیری کرونا، 

کمبود آب، برق و مواد اولیه و سایر چالش 
هایی که فوالد سازان با آن رو به رو هستند 
امیدوار هستیم برنامه صادرات محصوالت 
شــرکت را مطابق با برنامه پیش ببریم.

مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه 
شــرکت نیز در خصــوص پروژه تامین و 
نصب و راه اندازی اره و دریل جدید نورد 
۶۵0 گفت: با توجه به تولید ریل در نورد 
۶۵0 به عنوان یک محصول اســتراتژیک 
و لزوم افزایش ظرفیت و کیفیت محصول 
تولیدی، علیرغــم تحریم های ظالمانه، 
برنامه ریزی الزم جهت تامین یک دستگاه 
اره و دریل مخصوص ریل با ظرفیت برش 
و سوراخکاری حدود 39 تن بر ساعت برای 
ریل از شرکت لینزینگر اتریش به عنوان 
یکی از معتبرترین شرکت های دنیا در این 
زمینه انجام شد و در حال حاضر در مرحله 

تست و راه اندازی می باشد.

مفقودی
خــودروی  کارت  و  کمپانــی  بــرگ 
پرایــد بــا شــماره پــاک  33 ایــران 
موتــور  شــماره  بــا  و  133ه18 
شاســی  شــماره  و   ۴۲3/۲۲۲۲
زهــرا  S1۴1۲۲86657070بنــام 
اهلل وردی مفقــود گشــته و از درجــه 

اســت. ســاقط  اعتبــار 
بهشهر

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
چــون تحدیــد حــدود اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ پــاک ثبتــی 380 فرعــی از 1۴7 اصلــی را خانــم فریــده النــگ احــد 
از ورثــه مرحــوم علیرضــا النــگ تقاضــا نمــوده اســت بــرای مجاوریــن ســند مالکیــت صــادر نشــده و تعییــن حــدود مطابــق 
مــاده 15 مقــدور نیســت لــذا عملیــات تحدیــد حــدود پــاک 380 فرعــی از 1۴7 اصلــی روز سه شــنبه 1۴00/8/۲5 
ــا  ــذا بدیــن وســیله بــه اطــاع میرســاند از مالــک ی ســاعت 11 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد ل
مالکیــن مجــاور و اصحــاب حقــوق دعــوت بعمــل مــی آیــد تــا چنانچــه حــق و حقوقــی بــرای خــود قایــل هســتند میتواننــد 
مســتندا برابــر تبصــره ۲ مــاده واحــده موضــوع مــواد 16 و ۲0 قانــون ثبــت دادخواســت واخواهــی خــود را از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت 30 روز دادخواســت اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل و یــا در 
همــان تاریــخ ظــرف مــدت یکمــاه بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن اداره ارائــه نمائیــد در غیــر 
اینصــورت و پــس از ســپری شــدن مــدت اعتــراض و عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور 

ســند بــه نــام متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.
 تاریخ انتشار: یکشنبه 1۴00/7/18

کریم ک شهرستان رباط  احمد رحیمی - رئیس ثبت اسناد و امال

اصفهان / گروه استان ها: رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این 
دیدار ضمن تبریک این انتصاب شایسته، بر نقش کلیدی 
و ســازنده فوالدمبارکه به عنوان پیشران توسعه صنعتی و 
اقتصادی  استان و کشور و همچنین تاثیر این مجتمع بزرگ 
صنعتی در رفاه اجتماعی و توســعه زیرساخت های استان 
تاکید کرد.مسعودگلشــیرازی همچنین توجه به تقویت 
زیرساخت های توسعه ای استان از جمله پروژه های انتقال 

آب خلیج فارس، قطار پرسرعت اصفهان -تهران، دهکده لجستیک و خط هوایی 
اصفهــان بــه عنوان انتظــارات مردم اصفهان از دولت انقالبی و مردمی و همچنین 
شــرکت فوالدمبارکه را ضروری دانســت.در این دیدارضمن اشــاره به نقش مهم 
هم سویی، مشارکت و تعامل پارلمان بخش خصوصی اصفهان و شرکت فوالدمبارکه 

درتحقق این اهداف بر ضرورت حمایت از توســعه باشــگاه 
روابط عمومی های شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان 
،توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی و گسیل منابع بودجه 
ای ایــن حــوزه به نقاط هدف به منظور محرومیت زدایی، 
ایجاد عدالت اجتماعی و امیدآفرینی میان مردم مورد تاکید 
طرفین قرار گرفت. همچنین بر لزوم اســتفاده از امکانات 
و پتانســیل های این شــرکت به عنوان پیشران اقتصادی و 
صنعتی در اقتصاد استانی و ملی در راستای شبکه سازی بین فعاالن اقتصادی و 
کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در دوران جنگ اقتصادی تاکیدشد. الزم به ذکر 
است در این دیدار مقرر شد جلسات منظمی به صورت ماهیانه به منظور تشریک 

مساعی و مشارکت در تحقق اهداف تعیین شده برگزارشود. 

کید شد؛ با هدف تحقق پروژه های توسعه ای استان اصفهان تا

لزوم تعامل اتاق بازرگانی و شرکت فوالد مبارکه 

خبر ویژه

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان خراسان رضوی خبر داد؛

گرماب  آغاز عملیات اجرایی نواحی صنعتی بیزه، زاوه و مطالعات نواحی صنعتی سروالیت و 
مشهد / گروه استان ها: عملیات اجرایی نواحی صنعتی 
بیزه ، زاوه و انجام مطالعات نواحی صنعتی ســروالیت و 
گرماب آغاز شــد.علی بهرامی زاده رئیس هیأت مدیره 
ومدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضویدر 
بازدید از شهرک ها و نواحی صنعتی محور غرب استان 
گفــت : برای احداث این نواحی صنعتی مطالعه و مکان 
یابی آن پس از مطالعات دقیق انجام شده و از نظر فنی، 
اقتصادی و زیســت محیطی در کارگروه های مختلف 
بررســی و اقدامــات آن صورت پذیرفتــه که در نتیجه 
موجبــات آغاز عملیــات اجرایی در ناحیه های صنعتی 
بیزه )داورزن( ، زاوه و نیز شروع مطالعات نواحی صنعتی 
ســروالیت )نیشابور( ، گرماب )فیروزه( فراهم شد .علی 
بهرامی زاده با اشاره به پیگیری های بعمل آمده در جهت 
ایجاد ناحیه های جدید صنعتی اضافه کرد : با توجه ویژه 
به ارزیابی اولیه اراضی پیشــنهادی جهت طی مراحل 

اداری و اخــذ مجوز هــا و اجــرای مناقصه های اجرایی 
برای ایجاد نواحی صنعتی مذکور در حال انجام اســت. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 
رضوی با اعالم آمادگی این مجموعه  در جهت راه اندازی 
نواحی صنعتی جدید در شهر های داورزن ،زاوه ،نیشابور 
و فیروزه عنوان کرد : در این زمینه با بکارگیری پیمانکاران 

متخصص و مســتعد بومی ،مراحل اجرایی این نواحی 
صنعتی با تعیین مدیر پروژه اجرایی در دســتورکار قرار 
گرفته اســت. وی افزود : یکی از اولویت های مهم ما در 
ایجاد شهرک هاو نواحی صنعتی توجه و تمرکز بر مسائل 
محیط زیستی بوده و تمام موارد در این زمینه برای حفظ 
و ارتقا آن منطقه انجام شده زیرا که توسعه صنعت در کل 
سطح استان با رعایت مسائل زیست محیطی امکان پذیر 
اســت. رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی  در پایان بیان کرد : با راه اندازی و بهره 
بــرداری ایــن نواحی صنعتی در آینده ای نزدیک و نیز با 
ســرمایه گذاری صنعتگران و کارآفرینانی به خصوص 
مــردم بومی مناطق که تمایــل به ایجاد واحد صنعتی 
در این ناحیه ها را دارند ، زمینه اشــتغال هر چه بیشــتر 
جوانان و رونق تولید و صنعت در این شهرستان ها بیش 

از پیش فراهم خواهد شد.
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  مقاالت آتشی  
بازنشر شد

چاپ دوم کتاب  مقاالت آتشی: 
مقاله ها و نقدهای ادبی منوچهر 
آتشــی  با گــردآوری و تنظیم 
محســن میرکالیی توسط نشر 

افراز منتشر شد.
 نشــر افراز دومین چاپ کتاب  
مقاالت آتشی: مقاله ها و نقدهای 
ادبی منوچهر آتشی  با گردآوری 
و تنظیم محسن میرکالیی را در 
39۲ صفحــه و بهای ۱۵0 هزار 
تومان منتشــر کرد. این کتاب 
مقاله هــا و نقدهــای ادبی مهم 
منوچهر آتشی را در بر می گیرد 
کــه درباره شــعر، داســتان و 
نمایشنامه است. میرکالیی این 
کتاب را در چهار قسمت تدوین 
کرده که بخش نخســت: درباره 
شعر و شاعری، بخش دوم: نیما 
و همســایه های شعر معاصر از 
نگاه آتشــی که درباره شاعران 
معاصــر اســت و بخش ســوم: 
درباره داســتان و نمایشنامه که 
به تحلیل داستان های معاصر و 
نمایشــنامه نویسی چون بهرام 
بیضایــی پرداخته اســت، در 
چــاپ دوم مقاله های جدیدی 
به سه بخش اضافه شده است و 
همچنین بخش چهارم و نمایه 
نیز به کتاب افزوده شــده است. 
این کتاب توســط نشــر افراز 
منتشــر شده و عکس روی جلد 
آن اثر هنرمند ارزنده عکاســی 
سرکار خانم مریم زندی و طراح 
جلد آن شاعر و هنرمند گرافیک 

آقای داوود بیات است.

افتتاح ساختمان 
 فیلمخانه ملی ایران 

پس از ۲۰ سال
مدیــر فیلمخانه ملــی ایران از 
قول مســاعد وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی جهت تکمیل 
ساختمان فیلمخانه پس از ۲0 
ســال خبــر داد.  الدن طاهری 
ضمن ابراز خشــنودی از بازدید 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
رییس ســازمان ســینمایی و 
همراهــان از فیلمخانــه ملی 
ایران گفت: اینکه وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی بعنوان یکی از 
اولین برنامه های وزارتی شان از 
فیلمخانه ملی ایران بازدید کرده 
انــد نشــان از اهمیت و جایگاه 
فیلمخانه در نگاه و اهداف ایشان 
دارد و باعث امیدواری است که 
با دستور مساعد ایشان به زودی 
ساختمان جدید فیلمخانه ملی 
ایران )در باغ فردوس( که همسو 
با نیازهای رو به گســترش یک 
آرشیو ملی طراحی و اجرا شده 
اســت و به دالیلی از جمله عدم 
تخصیــص بودجه کافی برای به 
پایان رســاندن مراحل پایانی 
 کار ناتمــام مانــده، تکمیل و به 

بهره برداری کامل برسد.

فرهنگ و هنر

رئیس انستیتو پاستور:

پاستوکووک ایمن ترین 
کسن دنیاست وا

رئیس انســتیتو پاســتور ایران 
اظهار کرد: واکسن پاستوکووک 
ایمن ترین واکسن دنیا محسوب 
می شــود و باید توجه داشت که 
انستیتو پاســتور ایران به عنوان 
تنهــا انســتیتو پاســتور جهان 
وارد طراحــی و تولید واکســن 
شده اســت. او ادامه داد: واکسن 
پاســتوکووک که تولید مشترک 
ایران و کوباســت قابلیت تزریق 
به ســنین 3 تا ۱۸ و باالتر از ۱۸ 
ســال را دارد و مجــوز تزریق به 
کودکان را گرفته اســت. بیگلری 
با اشــاره به اثربخشی واکسن در 
برابر جهش هــای مختلف کرونا 
بیان کرد: پاستوکووک می تواند 
با بازمهندســی مجدد با چندین 
جهــش به صــورت همزمان هم 
در واکسن اصلی و هم در واکسن 
یــادآور مقابله کنــد و به همین 
دلیــل این واکســن بــه عنوان 
یکی از بارزترین و شــاخص ترین 
طراحی ها در زمینه واکسن های 
کووید محسوب می شود. رئیس 
انستیتو پاستور ایران اظهار کرد: 
خوشبختانه کارآزمایی های یک و 
دو موفقیت واکسن پاستوکووک 
را ثابت کرد و در فاز ســوم هم در 
۴۴ هزار نفر در کشــور کوبا و ۲۴ 
هزار نفر در ایران در هشــت شهر 
کشــور مورد مطالعه قرار گرفت 
و کارایــی و ایمنــی خودش را به 
اثبات رساند. واکسنی که اکنون 
در دسترس مردم است، واکسنی 
اســت که عالوه بر اینکه می تواند 
ایمنــی خوبی را ایجاد کند، یکی 
از ایمن ترین واکســن هایی است 
که برای کووید ۱9 ســاخته شده 
اســت. بیگلری گفت: اســتفاده 
این واکســن در گروه ســنی زیر 
۱۸ ســال از ویژگی هایی اســت 
که باعث می شــود دانش آموزان 
و والدیــن با خیــال راحت از این 
واکسن استفاده کنند. همانطور 
که می دانیم نوزاد ایرانی وقتی که 
به دنیا می آید، قبل از اینکه طعم 
شــیر مادر را بچشد، واکسنی از 
انســتیتو پاستور ایران را دریافت 
کرده اســت و این بار هم افتخار 
داریــم که واکســنی مطمئن را 
تقدیم کودکان و والدین کشــور 
کنیم.بیگلــری بیــان کــرد: در 
رژیم سه دوزه 99 درصد دریافت 
کنندگان واکســن آنتی بادی در 
بدنشــان ایجاد می شــود و این با 
اثربخشی تفاوت دارد و در رژیم سه 
دوزه قدرت واکسن پاستوکووک 
در پیشگیری و بستری شدن بر اثر 
ابتال به واکسن کرونا 9۲ درصد بود 
و این در مقابل واکسن های موجود 
در دنیا بسیار امیدوار کننده است .

سالمت

نتایج یک بررســی نشــان میدهد: حفظ سالمت دهان میتواند در پیشگیری 
از ابتال به نوع شــدید بیماری کووید-۱9 کمک کننده باشــد.حفظ سالمت و 
بهداشــت دهان و دندان همچون ســالحی در برابر بیماری کووید-۱9 عمل 
میکند. نتایج یک بررســی جدید حاکی از آن اســت که مراقبت از ســالمت 
دنــدان و لثــه میتواند خطر ابتال به نوع شــدید بیمــاری به ویژه در مبتالیان 
به بیماری قلبی را کاهش دهد.محققان مصری اظهار داشــتند: در تحقیقات 
پیشین نیز رابطه بین عدم رعایت سالمت و بهداشت دهان با خطر بروز التهاب 
و بیماریهای قلبی تایید شــده بود و شــدت بیماری کووید-۱9 با واکنشهای 
التهابــی مرتبط اســت.به گفته محققان، بافتهــای دهان می توانند همچون 

منبعی برای بیماری کووید-۱9 عمل کرده و بار ویروسی زیادی را در حفره 
دهان ایجاد کنند. بنابراین رعایت ســالمت دهان و دندان به ویژه در دوران 
همه گیری توصیه میشــود.محققان مصری برای ارزیابی رابطه بین ســالمت 
دهان و دندان و شدت بیماری کووید-۱9 به بررسی ۸۶ بیمار قلبی که تست 
کروناویــروس آنــان مثبت بود، پرداختند. اطالعات مربوط به این بررســی از 
 C طریق پرسشــنامه و ســوابق پزشکی از جمله سطح پروتئین واکنش پذیر
که نشاندهنده التهاب در بدن است، جمع آوری شد.، محققان در بررسیهای 
خود اظهار داشــتند: عدم رعایت بهداشــت دهان و دندان با خطر ابتال به نوع 
شدید بیماری کووید-۱9 و طوالنی تر شدن روند بهبود بیماری ارتباط دارد.

کووید-۱۹ ارتباط سالمت دهان با پیشگیری از ابتال به نوع شدید 

دریچه علم

جامعه 

 مدیرعامل موسســه کاهش 
آســیب نور ســپید هدایت با 
اشــاره به اینکــه در طول روز 
و ســال خانواده هــای زیادی 
در جســتجوی دختران خود 
بــه مرکز ما مراجعه می کنند، 
می گوید: زنان آســیب دیده 
اجتماعــی تنها محــدود به 
زنــان معتاد نیســتند، زنانی 
کــه به هر دلیــل از خانه فرار 
کرده و بی ســرپناه می شوند 
در آســیب های اجتماعــی 

سهم دارند.
سپیده علیزاده، ادامه می دهد: 
بســیاری از این زنان به دلیل 
اینکه خانه هایشــان برایشان 
امن نبوده و تحت خشــونت 
خانگی، تجاوز از طرف محارم و 
سایر اشکال آزار اذیت هستند 
از خانه فرار می کنند. دختران 
جوانــی که بــه لحاظ امنیت 
جانی در خطر هستند و بابت 
زندگی خــود هراس دارند از 
خانه بیرون می زنند. همچنین 
در طول شبانه روز با گروهی از 
زنــان و کودکان مواجهیم که 
اگر مادر معتاد باشد کودک در 
معرض خطر قرار دارد. برخی 
زنان همسران معتادی دارند 
کــه آن ها را تهدید به مرگ و 
قتل می کنند به همین دلیل 
هــم زن برای حفظ جان خود 

از خانه بیرون می آید.
مدیرعامل مرکز جامع کاهش 
آسیب بانوان با بیان اینکه این 
گروه از زنان که وارد خیابان ها 
می شوند معموال خانواده هایی 
دارنــد که به دنبال آن ها آمده 
و پیگیرشان هستند، توضیح 
می دهد: اما مساله آن است که 
خود زن تمایلی به بازگشــت 
نــدارد چرا کــه اتفاق خوبی 

در خانــواده برایــش نیفتاده 
اســت و تغییــری هم حاصل 
نشده است. شاید بتوان گفت 
روزی نیســت که تماســی از 
خانــواده ای که عزیزش را گم 
کرده یا فرد از خانه فرار کرده 
اســت نداشته باشــم. موارد 
بســیاری هم مرتبط با افراد 
دارای بیماری هــای اعصاب 
و روان اســت کــه خانــواده 
دنبالشــان می گردند. من به 
همه این افراد می گویم که به 
آگاهی رفته و پرونده ای برای 
گمشده خود تشکیل بدهند. 
بسیاری مواقع پلیس آگاهی 
مشخصات افراد گم شده را به 
مــن داده و درباره اینکه آیا با 
آن ها برخوردی داشته ام یا نه 

پرس و جو می کند.
وی عنوان می کند: وقتی یک 
خانم از خانه فرار می کند گاهی 
برای اینکه شناسایی نشود از 
اسامی مستعار استفاده کرده 
یا مدارک شناســایی خود را 
ارائه نمی دهد به همین دلیل 
هم پیدا کردن او برای خانواده 
سخت می شود. وقتی خانواده 
بــه مراکزی ماننــد مراکز ما 
مراجعه می کنند این موضوع 

باعث می شود که زنان فراری 
از خانه به ما هم مراجعه نکنند 
تا خانواده نتوانند آن ها را پیدا 
کننــد. این زنان به ناچار وارد 
خانه هــای تیمی و خانه هایی 
کــه با قیمت های ارزان اجاره 
داده می شوند شده و در نتیجه 
در معرض آســیب بیشتری 

قرار می گیرند.
این فعال حوزه آســیب های 
اجتماعــی با بیــان اینکه ما 
قانونــی نداریم کــه از زنان و 
کــودکان در معرض آســیب 
یا آن هایــی که امنیت جانی 
ندارنــد حمایت کند، تصریح 
می کنــد: قانون در کشــور ما 
حامــی زنان نیســت، فضا و 
ســرپناهی بــرای حمایت از 
زنانی که از خانه فرار می کنند 
نداریــم، اگر هم ســرپناهی 
وجود داشــته باشــد آنقدر 
اطالع رســانی در خصوص آن 
ضعیف بوده کــه نمی توانیم 
کسی را به آن ها ارجاع دهیم. 
متاسفانه سیاست ها به سمت 
انکار آســیب های اجتماعی 
مختــص زنــان در حرکــت 
اســت. این درحالی است که 
هــر بار که چشــمان خود را 

روی یکی از آسیب های حوزه 
زنــان می بندیم دامن نســل 
بعــدی را می گیــرد چرا که 
دختربچه هــای امــروز زنان 
نســل بعدی هستند. معموال 
زنان در ســنینی دچار آسیب 
می شوند که مولد بوده و توان 
بــاروری دارنــد، بنابراین هر 
کــدام از آن ها در طول دوران 
آســیب خود تعدادی بچه به 
دنیــا آورده و افــرادی را بــه 
چرخه آسیب های اجتماعی 

اضافه می کنند.
 آسیب های زنان 

متولی ندارد
این فعال حوزه آســیب های 
اجتماعــی زنــان، تصریــح 
می کند: در خالء حمایت های 
قانونــی از زنان، مافیا ها بیکار 
نمانده و کسب تجربه می کنند، 
یک دختر وقتی به موسسه ما 
می رسد در مســیر پارک ها، 
ترمینال هــا و ایســتگاه های 
اتوبــوس محل تــرددش به 
خوبی توســط افراد خالفکار 
شناســایی می شــوند. افراد 
متعلق به ایــن مافیا به آن ها 
وعده زندگی های قشــنگی را 
می دهنــد که می توانند برای 

ایــن زنان و دختــران جوان 
بســازند و حتــی حق آن ها را 
از کســانی که در حق شــان 
ظلــم کرده انــد، بگیرند. در 
واقع هر یــک از این دختران 
پیش از رســیدن به موسسه 
ما یکی، دو تا عاشــق و شیفته 
دارند کــه به آن ها وعده های 
شیرین داده اند. در واقع یکی 
از سختی های کار ما این است 
کــه این زنان را قانع کنیم که 
این افــراد دروغ می گویند و 
تنهــا به دنبال سوءاســتفاده 
از شما هستند، نباید به آن ها 

اعتماد کنید.
وی اظهــار می کنــد: در این 
دوسالی که مرکز جامع کاهش 
آسیب بانوان را در پارک شوش 
تهران داشــته ام بار ها و بار ها 
در جلسات مختلف به متولیان 
مدعی حوزه کاهش آســیب 
گفته ام کــه مرکز ما نزدیک 
ترمینال، بازار و راه آهن است، 
یک بیلبورد اطالع رســانی در 
همان محیط اختصاص دهید 
تــا از طریق آن بتوانیم زنانی 
را کــه به هر دلیل وارد تهران 
شــده و بی ســرپناه هستند 
مطلــع کنیــم کــه مرکزی 
هست که جای استراحت امن 
و خدمــات خورد و خوراک و 
پوشــاک رایگان را به صورت 
شــبانه روزی به شما می دهد 
تــا در خیابان ها ســرگردان 
نشــده و متحمل آسیب های 
دیگر نشوند اما تاکنون از این 
موضوع استقبال نشده است به 
این دلیل که اولویت مسئوالن، 
آسیب های اجتماعی نیست. 
به ویژه آسیب های اجتماعی 
مختــص زنان اصــال متولی 

ندارد.

چرا زنان بی سرپناه طعمه مافیا های فساد و مواد مخدر می شوند؟ 

سایه شوم آسیب بر سر زنان فراری از خانه


