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به محض ابالغ دستور  عملیاتی می شود؛

یارانه جدید درجیب سرپرستان خانوار
ح     در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی در مورد یارانه جدید ۲۰۰ هزار تومانی مطر
شد؛ در این خبر ذکر شده بود که برای خانوارهای پنج دهک اول کارت اعتباری معیشتی 
صادر می شــود که مبلغ آن نیز در هر ماه به ازای هر نفر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان خواهد 

بود. از دیگر جزییات این یارانه اینکه یارانه مذکور شامل پنج دهک اول است؛ سه دهک 
اول ۲۰۰هــزار تومــان بــه ازای هــر نفــر و دو دهــک بعــدی نیــز ۱۵۰هــزار تومــان در ازای هــر نفر 
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 »وفور کاال« و »ثبات قیمت ها« 
اولویت مجلس است
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سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

1400 مهــر   19 دوشـــــــــنبه      1939 پیاپــی:  8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره  کتبــر 2021       11 ا بیــع االول 1443      4 ر   

نیکزاد در صحن مجلس:

مجلس با رتبه بندی 
معلمان موافق است

     نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
رئیس مجلس و آحاد نمایندگان با رتبه بندی 
معلمــان موافــق هســتند و ایــن موضــوع در 

نوبت بررسی است...

با رأی اعضا؛

« رئیس  »رضا تقی پور
کمیسیون حمایت از 

حقوق کاربران فضای 
مجازی شد

کمیســیون  « رئیــس       »رضــا تقی پــور
حمایــت از حقــوق کاربران فضای مجازی 
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»پیمانه ای «میخرند
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 »انقالب« در روابط 
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ارائه وام ۱۵۰ میلیون تومانی به 
صاحبان کسب و کار روستایی
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 دلیل فوتی های کرونا 
کسن چیست؟ بعد از تزریق  دو دوز وا
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گره صنعت خودرو با واردات 
باز نمی شود
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 گران کردن چه آسان
ارزان شدن چه مشکل!

 مصطفی داننده
کشــاورزی  وزیــر   
و  »شــیر  گفــت: 
لبنیات از شنبه ارزان 
می شود.« خبر دست 
به دست شد که آهای مردم! از شنبه شیر و 
ماســت و پنیر را 10 درصد ارزان تر از هفته 

قبل بخرید.
در ایــن گیــرودار، ســخنگوی انجمــن 
فرآورده هــای لبنی به میــدان آمد گفت، 
زهی خیال باطل! ارزان، ارزان شــدن فقط 
شــامل »ماست ساده دو و نیم کیلوگرمی، 
پنیر یواف ۴00 گرمی و شــیر پاســتوریزه 
ســاده کیسه ای ۹00 گرمی شامل کاهش 
ده درصدی قیمت خواهند شــد«، آنهم نه 
از شــنبه. راضی به زحمت مسئوالن محترم 
نیســتیم. این همه خودشــان را به زحمت 
بیندازند، مصاحبــه کنند، تصمیم بگیرند 
تا باالخره یک ماســت ۲٫۵ کیلویی را 10 
درصد ارزان تر بفروشند. چه کاری است؟ ما 
به گران شــدن و گران کردن عادت داریم. 
مثل اینکه کار سختی هم نیست. برخالف 
ارزان شــدن احتیــاج به صبر یک هفته ای 
هــم ندارد.  صبح همان شــبی که تصمیم 
گرفته شــده، کاالها گران می شود و احتیاج 

به هیچ اضافه کاری هم نیست.
یک اصل ساده را در این سال ها یاد گرفته ایم 
و آنهــم این اســت کــه در ایران اگر قیمت 
کاال و یــا خدماتــی باال رفــت، دیگر پایین 
نخواهــد آمد. تازه شــانس بیاوریم یک جا 
بایستد و هرروز شاهد صعودش به قله های 

دست نیافتنی نباشیم.
خیلی از ما مردم، شــبیه میوه های ته جعبه 
شده ایم. نباید اجازه داده می شد که له شویم 
و حاال که کار به اینجا رســیده است، سبک 
کردن جعبه دردی از ما دوا نمی کند. شــاید 
کمی بار را از دوشــمان بردارد اما کمکی با 
بهبود لهیدگی ما نمی کند. 10 درصد ارزانی، 
آنهــم با هزار منت و دو هزار شــرط، همان 
گرانی اســت. آخر شــاید خیلی ها ندانند اما 
ارزانی که می گویند برای عده ای همان گران 
است. کارگری که زندگی اش حتی نزدیک به 
خط فقر هم نیست، نان تافتون ۸00 تومانی 
هم برایش گران اســت چه برســد به ماست 
۲٫۵ کیلوگرمی.  اول، بیش از 100 در 100 
گران می شــود و سپس 10 درصد ارزان آن 
هم به این سبک! لطف کنید و اجازه بدهید، 
یک کلمه »ارزان« برای ما بماند. به خدا در 
نظر ما ۵ درصد یا 10 درصد به این سبک و 
منت ارزانی نیست. پراید وقتی 1۵0 میلیون 
است، من و امثال من نمی توانند بخرند. وقتی 
می گویید ارزان شــده است و حاال می توانید 
آن را 1۴0 میلیــون تومان بخرید، بازهم ما 

نمی توانیم بخریم.
می دانید چند ســال باید کارکنیم تا پراید 
ارزان شــما را بخریــم؟ می دانیــد با یک 
فروشــگاه رفتن و خریــد مواد الزم و اولیه 
زندگــی، بخش مهمــی از حقوق به پایان 
می رســد؟ حاال که می خواهید مدرسه ها را 
باز کنید، می دانید لوازم التحریر چند است؟
اگر موارد باال را می دانســتید به این ســبک 
ارزان نمی کردیــد. ارزانــی که از صد گرانی 

بدتر است.  
منبع: عصر ایران

یادداشت

کید رئیسی بر عملیاتی  تا
شدن ستاد تنظیم بازار

و  مســئولیت  رییس جمهــوری، 
مدیریت اصلی تنظیم بازار را برعهده 
معاون اول خود دانست و گفت: ستاد 
تنظیم بازار باید زیر نظر او فعال تر و 

عملیاتی تر شود.
حجت االسالم سید ابراهیم رییسی 
روز یکشــنبه در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به 
لزوم فروش دارایی های مازاد دولت 
در چارچوب قانــون بودجه،  گفت: 
وزارت اقتصــاد و دارایی وظیفه دارد 
این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
رییس جمهوری اصالح نظام مالیاتی 
و شناسایی مودیان جدید مالیاتی را 
ضروری دانســت و بر لزوم کنترل و 
کاهش هزینه های دولت با مشارکت 
و اهتمــام دســتگاه ها و بخش های 

مختلف تاکید کرد.
وی همچنیــن خواســتار نظارت 
جــدی و عملیاتــی بانک مرکزی بر 
همــه بانک ها از جملــه بانک های 
خصوصــی شــد و گفــت: هدایت 
نقدینگی از فعالیت های غیرمولد به 
فعالیت های تولیدی و ســاماندهی 
نقدینگــی بــا اســتفاده از نظرات 
کارشناســان اقتصادی از مهم ترین 

وظایف بانک مرکزی است.
در جلســه روز گذشــته ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، نظرات و 
دیدگاه های اعضا درباره تنظیم بازار 
کاالهای اساسی مطرح و بررسی شد.

خبر ویژه اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: 

بنا داریم به هیاهوهای هسته ای پایان دهیم
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: 
اســاس دعوا و علت تمایل نداشــتن و 
جلوگیری اســتکبار از رسیدن کشور ما 
به فناوری های پیشــرفته این است که 
این پیشرفت ها تحت بیرق جمهوری و 
انقالب اســالمی در حال رخ دادن است 
و آن ها می خواهند مانع این پیشرفت ها 

شوند.
محمــد اســالمی با حضــور در برنامه 
»نگاه یک« شــبکه یک ســیما افزود: 
فعالیت هــای صلــح آمیز هســته ای با 
منع گســترش ســالح های هسته ای، 
جزو مواردی اســت که تعهد مشــترک 
کشورهاست و در قالب ضوابط و مقررات 
آژانس بین المللی انرژی هســته ای بر 
قرار شــده است و دولت ها به آن متعهد 

هستند.
وی ادامه داد: مجلس کشور ما در پیش و 
پس از انقالب، مصوباتی درباره معاهدات 
بیــن المللی دارد و مکلف به رعایت این 

ضوابط هسته ای هستیم.
اسالمی گفت: دشمنان کشور، وظایف 
واضحی را که در قانون و اساسنامه آژانس 
نوشته شده است در این حدود ۴۷ سال 

برای ایران اجرا نکردند و یا خیلی ضعیف 
و به ندرت و بسیار گزینشی اجرا کردند.
معــاون رئیس جمهــور ادامه داد: نکته 
کلیــدی این اســت که اکنــون راس 
هرم قدرت، دســتیابی به فناوری های 
پیشــرفته اســت و فناوری هسته ای از 
نظر نقشی که در رفاه عمومی و اقتصاد 
و ســالمت جامعه دارد، یکی از تعیین 
کننده ترین ها، تســهیل گر و شــتاب 
دهنده پیشرفت در دیگر زمینه هاست.
وی با اشــاره به اساســنامه آژانس بین 
المللی انرژی اتمی گفت: براســاس این 
اساســنامه، آژانس باید کشورها را برای 
اهداف صلح آمیز انرژی اتمی تشــویق، 
پشتبانی و کمک کند تا بتوانند به انرژی 

صلح آمیز هسته ای دست یابند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: 
متاســفانه به دالیل متعدد و برای اینکه 
آن ها برتری را فقط برای خود می دانند، 
محیــط علم و فناوری را منحصر کردند 
و بــرای ما ســخت گیــری می کنند و 

هزینه های ما را افزایش می دهند.
اسالمی افزود: بنابراین راهی که انتخاب 
شــده، بســیار واضح و روشــن است و 

جمهوری اســالمی ایران، برای اهداف 
صلح آمیز خود در انرژی هسته ای، گام 

برداشته است.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
انــرژی اتمی با اشــاره بــه اینکه برنامه 
تولید 10 هزار مگاوات برق هســته ای 
به سازمان انرژی اتمی ابالغ شده است، 
گفت: تاثیرات انرژی هسته ای و استفاده 
از فناوری های مربوط، در زندگی مردم 
مــا از جمله در حوزه های کشــاورزی، 
دارویی و آب و خاک، بسیار وسیع است.
اســالمی در پاســخ به این پرسش که 
آورده انــرژی با وجود هزینه های مادی، 
تحریم ها و شــهدای هســته ای، برای 
کشــورمان و برای سفره مردم چه بوده 
اســت؟ افزود: برنامه هــا و کارکردهای 
انــرژی اتمــی در چهار محور قابل بیان 
است و از روز نخست تا کنون این چهار 
محور در دستور کار سازمان انرژی اتمی 
بوده اســت؛ یکی اینکه بتواند ســوخت 
هســته ای را تولید کند، یعنی بتواند از 
معادن، اورانیوم را اســتخراج و فرآوری 
کند و در فرآیندهای خود به ســوخت 
تبدیــل کند و آن ســوخت را بتواند در 

راکتورهای مختلــف برای کاربردهای 
پژوهشی و تولید برق استفاده کند.

وی ادامه داد: محور دیگر، توسعه کاربرد 
پرتوهاست که خروجی آن رادیوداروها 
بوده است و اکنون در این باره، سازمان 
انــرژی اتمــی تقریباً همه سیســتم 
پزشــکی را در بخش سالمت پشتیبانی 
و رادیوداروهای آن ها را تامین می کند.

اســالمی اضافــه کــرد: در گام هــای 
پیشرفته تر، سرمایه گذاری هایی است 
که می تواند در بخش کشاورزی، محیط 
زیســت، مباحث مربوط به حوزه آب و 
انــرژی و آب و خــاک و ســالمت غذا از 
انرژی هســته ای استفاده شود، بنابراین 
تاثیــرات آن در زندگی مردم ما بســیار 

وسیع است.
اســالمی گفت: بنا داریم به هیاهوهای 
هســته ای پایان دهیم، زیرا دلیلی ندارد 
ما را بی جا متهم کنند، ما باید پیشرفت 
انرژی هسته ای را شتابان کنیم جلوه ها 
و تأثیرات آن را در زندگی مردم پدیدار 
کرده و گسترش دهیم، جلوه های اقتدار 
ملی متأثر از انرژی هسته ای را هم نمایان 

کنیم.
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سیاست 2
مرکل:

  ایران باید فورا
کرات هسته ای   به مذا

گردد باز
صدراعظم آلمان در سفر به سرزمین های 
اشغالی بر تعهد کشورش به حفظ امنیت 
اسرائیل تاکید کرد و گفت: ایران باید فورا 
به مذاکرات هســته ای بازگردد، چراکه 
هفته هــای مهمی در مورد سرنوشــت 
برجام در پیش است. به گزارش رویترز، 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان تاکید کرد 
که کشورش تعهد خود را در قبال اسرائیل 
حفظ خواهد کرد. مرکل در هشتمین و 
آخرین سفر خود به سرزمین های اشغالی 
با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل دیدار 
کــرد. وی در دیدار بــا بنت گفت: »من 
می خواهــم از این فرصــت برای تاکید 
بر این موضوع اســتفاده کنم که بگویم 
موضوع امنیت اسرائیل همیشه از اهمیت 
اصلی برخوردار بوده و موضوع اصلی هر 

دولتی در آلمان خواهد بود.«
بنت گفت: »کســانی کــه در درگیری 
بین اســرائیل و کشورهایی مانند ایران 
و گروه هایــی ماننــد حمــاس و حزب 
اهلل بی طرفــی خــود را حفظ می کنند، 
قطب نمــای اخالقی خود را از دســت 
داده اند و شــما، صدراعظم، ســال ها به 
عنوان یک قطب نمای اخالقی برای کل 

قاره اروپا از اسرائیل حمایت کرده اید. «
وی افــزود: جهان در حال حاضر در حال 
بررسی بازگشت به توافق هسته ای است. 
متاسفانه ایران در طول سه سال گذشته 
ظرفیت غنی ســازی خــود را افزایش 
داده اســت. اما ماموریت اســرائیل این 
اســت که مطمئن شــود ایران هرگز به 

سالح اتمی دست پیدا نمی کند.
بنت در اظهاراتی بی اســاس مدعی شد: 
اگر جهان قبول کند  که ایران به آستانه 
هسته ای برسد، این یک »لکه اخالقی« 
و همچنیــن تهدیدی برای صلح جهانی 
خواهــد بود. هیچ تالشــی برای آرامش 
بخشــیدن به ایران فایده ای ندارد ، زیرا 
تهــران همچنان بــا جامعه بین المللی 
»بــازی می کنــد« و در عین حال ثبات 
منطقه را به چالش می کشد! آنگال مرکل 
نیز در مورد توافق هسته ای ایران گفت: ما 
به ایران اعالم می کنیم که آن ها باید فورا 
به مذاکرات بازگردند. هفته های مهمی 
در مورد سرنوشت برجام در پیش است.

طالبان به آمریکا هشدار داد:

در جهت بی ثباتی دولت 
افغانستان تالش نکنید

همچنان که عزاداران در شمال افغانستان 
اجساد عزیزان کشته شده خود در حمله 
تروریستی اخیر در قندوز در یک مسجد 
شــیعیان را به خاک سپردند، گزارش ها 
حاکی از آن اســت که هیاتی از طالبان 
بــه مقام های آمریکایی در شــهر دوحه 
گفــت که تضعیف دولت تحت امر آن ها 
می تواند منجر به بروز »مشــکالتی برای 
مردم« شود. امیرخان متقی، سرپرست 
وزارت خارجــه طالبان افغانســتان در 
گفت وگویی بعد از نشســت هیئت های 
دولت افغانســتان و آمریــکا در قطر به 
پایگاه خبری باختر افغانســتان گفت: ما 
بــه وضوح به آن ها گفتیم هرگونه تالش 
برای بی ثبات کردن دولت در افغانستان 
برای هیچکس خوب نیســت. این مقام 
در بیانیــه ای، بیان کــرد: روابط خوب با 
افغانســتان برای همه خوب است. نباید 
هیچ اقدامی در راســتای تضعیف دولت 
موجود در افغانستان از آنجا که می تواند 
مشکالتی را برای مردم ایجاد کند، صورت 

گیرد.

 رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: وفور کاال و ثبات قیمت ها در اولویت 
ما قرار دارد.

 محمدباقر قالیباف در جلســه علنی روز گذشــته )یکشنبه 1۸ مهرماه( مجلس 
شــورای اســالمی پس از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: دولت 
و مجلس مصمم هســتند تا در ســال 1۴00 دو مشــکل نان و جان را به طور 

جدی حل و فصل کنند.
او بیان کرد: با همکاری های انجام شده اتفاقات خوبی در حوزه واکسیناسیون 
و مقابله با بیماری کرونا انجام شد و تا پایان واکسیناسیون همگانی، اعتبارات 

الزم پیش بینی شــده و تولید داخلی و خرید خارجی واکســن کرونا با ســرعت 
در دستور کار است.

رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: دولت و مجلس مصمم هستند تا در حوزه 
معیشت بخصوص در تثبیت قیمت کاالهای اساسی اقدامات الزم انجام شود؛ 

وفور کاال و ثبات قیمت ها در اولویت ما قرار دارد.
قالیبــاف گفــت: امیدواریــم بــا اصــالح ســاختار بودجــه ســال 1۴01 و 
 برنامه ریزی برای رشــد اقتصادی کشــور بتوانیم گام های اساســی و مهمی

 را برداریم.

قالیباف: 

»وفور کاال« و »ثبات قیمت ها« اولویت مجلس است

خبر ویژه کوتاه از سیاست

مراسم دویستمین سالگرد 
تدوین قانون اساسی کشور 

جمعی از کارگران نیشکر کلمبیا/ رویترز
هفت تپه در مقابل استانداری 
خوزستان در اهواز تجمع 
کردند و خواهان رسیدگی 
به مطالبات خود شدند./ 
ایسنا

گزارش تصویری

؛ رئیسی  امروز
 در دانشگاه تهران

رئیس جمهور امروز به دانشگاه تهران 
می رود.

رئیســی  ســیدابراهیم  آیــت اهلل 
رئیس جمهــور در اولین حضور خود 
در دانشگاه در مقام ریاست جمهوری 
صبح امروز به دانشگاه تهران می رود.

این حضور به منظور شرکت در مراسم 
آغاز سال تحصیلی جدید به دانشگاه 

تهران صورت می گیرد.
در این مراسم عالوه بر رئیس جمهور، 
وزرای علوم و بهداشت حضور خواهند 

داشت.

با رأی اعضا؛

« رئیس  »رضا تقی پور
کمیسیون حمایت از حقوق 
کاربران فضای مجازی شد

»رضــا تقی پور« رئیس کمیســیون 
حمایــت از حقوق کاربــران فضای 

مجازی شد
اعضای هیئت رئیســه کمیســیون 
مشــترک حمایت از حقوق کاربران 
و خدمــات پایــه کاربــردی فضای 
مجــازی تعیین و رضا تقی پور رئیس 

کمیسیون شد.
 اعضای هیئت رئیســه کمیســیون 
مشــترک حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی 
انتخاب شــدند. بر این اســاس »رضا 
تقی پور« به عنوان رئیس کمیسیون 

انتخاب شد.
علی یزدی خواه نماینده تهران و حسن 
نوروزی نماینده رباط کریم به عنوان 
نواب اول و دوم رئیس، لطف اهلل سیاه 
کلی به عنوان ســخنگوی کمیسیون 

انتخاب شدند.

 توئیت معنادار
 علی الریجانی با هشتگ 

امنیت ملی ایران
علــی الریجانی با انتشــار توئیتی به 
جنایــت تروریســتی در نمازجمعه 
مســجد قندوز در افغانستان واکنش 
نشان داد. علی الریجانی، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، در توئیتی 
نوشــت: »جنایت قندوز، خیلی زود 
هویت ساماندهی شرارت آمیز جدید 
در افغانستان را عیان نمود. این صحنه 
آرایی قدرت ها، هوشیاری عمیق تری 
در دیپلماســی بــرای حفظ منافع و 

امنیت ملی ایران می طلبد«.

نیکزاد در صحن مجلس:
مجلس با رتبه بندی 
معلمان موافق است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفــت: رئیــس مجلــس و آحــاد 
نماینــدگان با رتبه بنــدی معلمان 
موافق هستند و این موضوع در نوبت 
بررسی است.  سیدکاظم دلخوش در 
جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی طی تذکری شفاهی، گفت: 
بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس 
در نامه ای تاکیــد کردند تا موضوع 
رتبه بندی معلمان هر چه سریع تر در 
دســتور کار مجلس شورای اسالمی 

قرار گیرد.

تحلیل»مدرن دیپلماسی« از سوگیری جدیِد جنگ سرد در خاورمیانه

»انقالب« در روابط ایران و عربستان!
پایگاه خبری »مدرن دیپلماسی« 
در گزارشــی، ضمن اشاره به روند 
تحــوالت مرتبط با مذاکرات ایران 
و عربســتان، از سوگیری جدید در 
آنچه جنِگ ســرد مهم خاورمیانه 
)تنش ها میان ایران و عربســتان( 
خوانده ســخن گفته و تاکید کرده 
کــه تهران و ریاض با درک واقعیات 
جدیِد منطقه، عمال در حال حرکت 
به سمت تعامل، همکاری و کاستن 
از ســطح تنش ها هستند. امری که 
در نوع خود تبعات خاصی را به همراه 
دارد و از نظــر برخی کارشناســان 
حرکتی انقالبی جهت کم کردن از 
تنش در خاورمیانه قلمداد می شود.
پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در این 
رابطه می نویسد: »ایران و عربستان 
همــواره به عنــوان دو قدرت برتر و 
هژمونیِک خاورمیانه ظاهر شده اند. 
این دو کشــور در بسیاری از ابعاد و 
جنبه های موضوعات خاورمیانه، از 
موقعیت مناسب و غالبی برخوردار 
هســتند. البته که تنش های میان 
دو کشور نیز سابقه ای دیرینه دارند. 
این مســاله به طور خاص همزمان 
با پیروزی انقالب اســالمی، بیش از 

پیش تشدید شده است.
به گزارش فرارو، سال 1۹۷۹ یعنی 
همان سالی که انقالب اسالمی ایران 
به پیروزی رســید، نقطه آغاز به راه 
افتادن نوعی جنگ سرد میان تهران 
و ریاض بود. در آن ســال، شاهِ ایران 
از قدرت خلع شد و انقالب ایران به 
رهبری آیت اهلل خمینی به پیروزی 
رسید. انقالبی که روحانیت شیعه به 
همراه حمایت های گسترده مردمی، 
عامــل ایجاد آن بودند. البته که این 
انقالب تا حد زیادی جهان اســالم 
را شــوکه کرد. عربستان سعودی 
نیز که همواره داعیه رهبری جهان 
اسالم را داشته، عمیقا از این تحول 
شوکه شد. در این چهارچوب، رژیم 
عربســتان به شدت از جانب ایران 
احســاس تهدید کرد. انقالب ایران 

و استقرار جمهوری اسالمی در این 
کشور، تا حد زیادی از حیث فکری 
و ایدئولوژیک، عربستان را با چالش 
و مشکالت فراوان رو به رو ساخت.

ایران و عربستان همچنین در مورد 
نحوه همکاری های بین المللی خود 
نیــز با یکدیگر اختــالف نظر های 
فراوانــی دارند. به عنوان مثال ایران 
قویا از خروج نیرو های آمریکایی از 
خاورمیانه استقبال کرده و می کند 
و آن را رهــا شــدِن ایــن منطقه از 
چنگال اســتعمار آمریکا می بیند. 
در نقطه مقابل، عربستان سعودی 
قویا از همکاری با کشور های غربی 
سود می برد. نباید فراموش کرد که 
مهمترین کاالی صادراتی عربستان 
نفت خام است و همکاری ریاض با 
کشــور های غربی عمال کمک های 
قابل توجهی را به این کشور جهت 
تقویــت وضعیــت اقتصــادی آن 
می کند. این تفاوت سوگیری های 
ایران و عربستان، عمال این دو کشور 
را به سمت اختالفات عمیق سیاسی 
نیز ســوق می دهد که در این رابطه 
شــاهد بوده ایم دو کشــور در قالب 
جنگ هــای نیابتی، در ســال های 
اخیر شــدیدا با یکدیگر تقابل پیدا 
کرده اند )مساله ای که نمود بارز آن 
را در جریان جنگ داخلی ســوریه 

مشاهده کرده ایم(.
ایران در شــرایط فعلی، در بسیاری 
از جبهه هــا نظیر ســوریه، عراق و 
لبنان، عربســتان را محاصره کرده 

و ســعی دارد از طریق راهکار های 
دیپلماتیــک، روابط خود با ریاض 
را تلطیــف کند. در طی 1۵ ســال 
اخیــر، روابط ایران و عربســتان در 
جریان سیری از تحوالت، به سمت 
درگیری هــای بیشــتر با یکدیگر 
هدایت شده است. ایران و عربستان 
هرگز جنگی عیان و آشکار را علیه 
یکدیگر اعالم نکرده اند. با این حال 
قویا در عراق، ســوریه، یمن، تونس، 
بحریــن، لیبی و مراکش، درگیری 

جنگ های نیابتی بوده اند.
در شــرایط کنونــی اینطور به نظر 
می رسد که عربستان سعودی سعی 
دارد تا لبنان را به میدان جدید جنگ 
نیابتی خود با ایران تبدیل کند. اگر 
چه لبنان با ریســک باالیی جهت 
آغــاز ناامنی و هــرج و مرج )نظیر 
سوریه( در این کشور مواجه است با 
این حال، کارشناسان و تحلیلگران 
بر این باورند که پیشــبرِد دســتور 
کار های ریاض در این کشــور، عمال 
با چالش هایی جدی رو به ور است.

منازعه و درگیری در لبنان به راحتی 
می تواند اســرائیل را به جنگ علیه 
حزب اهلل لبنان ســوق دهد که این 
مساله در نوع خود می تواند موجب 
آغاز شــدِن جنگ سوِم حزب اهلل و 
اسرائیل شود. جنگی که می تواند به 
مراتــب از دو جنِگ قبلی خونین تر 

باشد.
همــه این هــا در شــرایطی اتفاق 
می افتنــد که منطقه خلیج فارس 

عمیقا با بحران ها و تهدیداتی جدی 
رو به رو اســت. آمریکا و متحدانش 
همــواره ادعا می کنند که ایران یک 
نیروی بی ثبات کننده در خاورمیانه 
است. این ادعا خود می تواند موجب 
ایجاد عدم قطعیت و ناامنی بیشتر 
در خاورمیانه شود، زیرا اساسا اغلب 
کنش ورزی های کشور های غربی 
در خاورمیانه، معطوف و متمرکز بر 
عربستان است و آن ها )کشور های 
غربــی(، ریــاض را بــه مثابه یک 
نیروی محــرک در نظر می گیرند 
)ایــن رویکــرد جــدای از برخی 
کنشگری های مستقل و خصمانه 
عربســتان، ایران را نیز به نشــان 
دادن واکنش شــدید به محور مورد 
حمایت غرب در منطقه خاورمیانه 

وا می دارد(.
در این چهارچوب، روابط خصمانه 
و نه چندان مثبت ایران و عربستان، 
برخی کشور ها را به سمت میانجی 
گری جهت حل اختالفات ســوق 
داده که در این رابطه به طور خاص 
می توان به تالش های چین و روسیه 
اشاره کرد. با این همه، مساله ای که 
در شرایط کنونی از اهمیت فراوانی 
برخوردار اســت و باید به آن توجه 
داشــت این اســت که سیاسِت دو 
کشور، مخصوصا عربستان سعودی 
بــه کدامین ســو حرکت می کند؟ 
در تاریخ 1۹ ســپتامبر سال جاری 
میــالدی، دو کشــور در عــراق 
رایزنی های را با یکدیگر داشتند. دو 

طرف گفتگو هایی را با هم در سطوح 
باال و پس از آنکه روابطشان در سال 
۲01۶ قطع شــد، داشته اند. با این 
حال، جامعه بین المللی در شرایط 
فعلی فقــط باید صبر کند و ببیند 
در آینــده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. 
در ایــن رابطه به طور خاص »ملک 
سلمان« پادشاه عربستان در جریان 
ســخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد گفت: »ما امید 
داریم که گفتگوهایمان به نتایجی 
ملموس منجر شود و موجب تقویِت 
اعتمــاد و احیای همکاری های دو 

جانبه شود«.
بــدون تردید ایران و عربســتان، 
دیدگاه ها و منافع مختلفی را دارند. 
با این حال، ایران در سال های اخیر تا 
حدی در های همکاری با غرب را )به 
جز با اسرائیل( در برخی موضوعات 
بــاز کرده اســت. امــری که عمال 
سنگینی وزِن همکاری های آن ها 
)با کشــور های غربی( با عربستان 
و متحدانشــان نظیر اســرائیل در 
منطقه را سبک کرده است. در این 
چهارچوب، روند جهت گیری های 
سیاسی ایران و عربستان به تدریج 
از قالب هایــی که پیشــتر در آن ها 
قرار داشــته، خارج می شود. در این 
راستا، برای اینکه همکاری و امنیت 
حاصل شود، طرف های مختلف باید 
سازگاری با یکدیگر را پیشه کنند. 

اینطــور بــه نظر می رســد که در 
جریــان مذاکــرات جــاری میان 
ایران و عربســتان، روند مذاکرات 
بیش از همه به نفع ایران باشــد. در 
ایــن چهارچوب، ایران بهتر از قبل 
می تواند دستورکار های منطقه ای 
خود را به پیش برد. در طرف مقابل، 
عربستان سعودی عمال موضع برتر 
ایران را بواسطه مذاکره با تهران، به 
صورت عینی می پذیرد. با این همه، 
صرِف انجام این مذاکرات می تواند 
تا حدی بــه تقویت امنیت و ثبات 

در منطقه خاورمیانه کمک کند«.

بین الملل
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3اقتصاد
 به محض ابالغ دستور  

عملیاتی می شود؛

یارانه جدید درجیب 
سرپرستان خانوار

در روزهــای اخیــر خبری در 
فضای مجــازی در مورد یارانه 
جدید ۲00 هزار تومانی مطرح 
شــد؛ در این خبر ذکر شده بود 
کــه برای خانوارهای پنج دهک 
اول کارت اعتباری معیشــتی 
صادر می شــود که مبلغ آن نیز 
در هــر ماه بــه ازای هر نفر بین 
1۵0 تا ۲00هزار تومان خواهد 
بــود. از دیگر جزییات این یارانه 
اینکه یارانه مذکور شــامل پنج 
دهک اول اســت؛ سه دهک اول 
۲00هــزار تومان به ازای هر نفر 
و دو دهــک بعدی نیز 1۵0هزار 
تومــان در ازای هر نفر دریافت 
خواهنــد کــرد. البته باتوجه به 
آنچه تاکنون منتشــر شــده و 
آنطــور که رئیــس جمهوری 
توضیح داده اســت، این یارانه، 
یک یارانه بالعوض مانند یارانه 
نقدی و معیشــتی نیست؛ بلکه 
وامی اســت که با سود دو درصد 
پرداخت خواهد شــد.یک منبع 
آگاه از ســازمان هدفمنــدی 
یارانه هــا در این خصوص اظهار 
بی اطالعــی کــرد و گفت هنوز 
در این باره دســتوری دریافت 
نشــده است. وزارت رفاه نیز در 
پاســخ به این سوال که داستان 
یارانه ۲00هزار تومانی چیست 
و چه زمانی پرداخت می شــود 
گفت: به محض اینکه دستور به 
وزارتخانه ابالغ شود، اجرای آن 
عملی خواهد شــد و باید منتظر 

ماند تا دستور ابالغ شود.

 وام مسکن روستایی 
۲۰۰ میلیون تومان می شود

رییــس بنیــاد مســکن از ارائه 
پیشــنهاد افزایــش ســقف وام 
مسکن روستایی به ۲00 میلیون 
تومان به شورای پول و اعتبار خبر 
داد و گفت: تا 10 روز دیگر رییس 
جمهور در شورای عالی مسکن با 

آن موافقت می کند.
 اکبر نیکزاد ادامه داد: در جلسه 
هفته گذشــته شــورای عالی 
مســکن، بنیاد مسکن پیشنهاد 
افزایــش ســقف وام مســکن 
روستایی را از 100 میلیون تومان 
به ۲00 میلیون تومان ارائه کرد.

نیکزاد با بیان اینکه احتمال دارد 
در 10 روز آینــده رییس جمهور 
با حضور در جلســه شورای عالی 
مســکن پیشنهاد افزایش سقف 
وام مسکن به ۲00 میلیون تومان 
را تصویــب و آنرا اعالم می کند 
اظهار داشت: این وام نیز همانند 
وام قبــل)100 میلیون تومان( 
به صورت ســفته زنجیره ای به 
متقاضیان پرداخت خواهد شــد 
و نــرخ کارمــزد آن ۵ درصــد و 
مدت بازپرداخت آن ۲0 ســاله 

خواهد بود.

گزارش

این روزها مردم، برنج را 
»پیمانه ای« می خرند

 تهاتــر نفت بــا کاالی غیرنفتی 
در دســتور کار دولت رئیســی 
قرار گرفته اســت. هفته گذشته 
محسن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیــس جمهــور ابالغیه ای در 
راســتای حمایــت از صادرات و 
تهاتــر نفت بــا کاال صادر کرد. 
از آن جملــه بحث تهاتر نفت با 
برنج هندی مطرح شــده است. 
به خصوص اکنون که قیمت هر 
کیلو برنج ایرانی در بازار به حدود 
۵0 هزار تومان رسیده و بسیاری 
از مــردم توان خرید برنج ایرانی 

را ندارند.
علی شفاهی؛ مشاور انجمن 

واردکنندگان:
* چنانچــه تهاتر نفــت در برابر 
کاالهــای اساســی در عمل اجرا 
شــود برای بخش خصوصی و هم 
دولــت راحت تر اســت و تجارت 
هم آســان تر از گذشــته و بدون 
بروکراسی اداری انجام می شود. در 
حقیقت واردکننده به جای اینکه 
دالر را از بــازار تهیــه کند معادل 
روپیــه را به بانک عامل هند واریز 
می کنــد و از این پس تقاضا برای 
خریــد ارز، قیمت دالر در بازار را 
دچار نوســان قیمت نمی کند و 

تجارت راحت تر از قبل می شود.
میدانــی  بررســی های   *
نشــان می دهــد در برخــی از 
فروشــگاه های زنجیره ای برنج 
ایرانی عرضه نمی شــود و جای 
آن فقط برنج خارجی وجود دارد. 
یکی از کاربران در توییتر نوشته: 
»دوباره ســر و کله برنج تایلندی 
تنظیم بازار پیدا شده و این برنج 
کیلویــی 1۶ هزار و ۵00 تومان 
فروخته می شــود. برنج هندی 
هــم کیلویی ۲۴ هــزار تومان و 
تنظیــم بازاری آن با قیمت 1۸ 
هــزار و ۵00 تومان اســت.« اما 
ماجــرا فقط به نبود برنج ایرانی 
در بازار ختم نمی شود. بلکه گفته 
می شــود که مردم برنج خارجی 
را هــم پیمانــه ای می خرند و نه 

کیسه ای.
* پیش از این، فروش برنج خارجی 
که کیسه آن باز شده باشد، ممنوع 
بود اما قدرت خرید مردم آن قدر 
کاهــش پیــدا کرده کــه برخی 
سوپر مارکتی ها کیسه برنج های 
خارجی را باز کردند و برنج خارجی 
را پیمانه ای به مردم می فروشند.

* اکنون برنج هندی با قیمت ۲۵ 
تا ۳0 هزار تومان است اما در بازار 
با قیمت بیشــتر هم می فروشند. 
قیمت برنج ایرانی نیز به ۵0 هزار 
تومان رسیده اما در تهران قیمت 
برنــج ایرانی بــه مناطق مختلف 
بســتگی دارنــد و در برخــی از 
مناطق شمال شهر تهران قیمت 
برنج ایرانی از این هم بیشتر است.

یک فعال صنعت ســاختمان 
بــا بیان اینکــه هزینه اجرای 
ســالیانه یک میلیــون واحد 
مسکونی مطابق طرح جهش 
تولید و تامین مســکن 1000 
هزار میلیارد تومان است گفت: 
در شــهر تهران یک خانواده با 
ســطح درآمدی متوسط باید 
بــدون در نظــر گرفتن تورم 
ســالهای آتی حدود ۳0 سال 
درآمدهای خــود را پس انداز 
کند تا موفق به خرید مســکن 

شود.
 اصغــر مخلوقی درباره برنامه 
دولت مبنی بر ساخت سالیانه 
یک میلیون واحد مســکونی 
اظهار کرد: در بازه ســال های 
1۳۹۴ الــی 1۳۹۸ ســاالنه 
۳00 الــی ۴00 هــزار واحد 
مســکن در کشور تولیدشده 
که ســهم بخش خصوصی در 
ایــن بین بیــش از ۹۲ درصد 
بوده اســت بــا عنایت به این 
موضوع دولت می تواند با  ارائه 
مشوق های مناسب به بخش 
خصوصی جهت ورود به طرح 
ملی مســکن به منظور ایجاد 
هم افزایــی بیــن بخش های 
مختلف دولتــی و خصوصی 
اقدام کند. در این راستا باید از 
تمامی سرمایه گذاران حقیقی 
و حقوقی مالک که دارای زمین 
در محدوده شــهرها و یا دارای 
واحدهای مسکونی نیمه تمام 
و واحدهای مسکونی تکمیل 
شــده آماده فروش هســتند 
دعوت شــود تا در اجرای طرح 
اقدام ملی مســکن همکاری و 

مشارکت کنند.
بانکها باید ۲۰ درصد 

تسهیالت خود را به بخش 
مسکن اختصاص دهند

وی با اشــاره به این که هزینه 
اجرای این طرح جهش تولید و 
تامین مسکن بسیار زیاد است 
و بایــد از راهکارهای قانونی و 
منطقی این پروژه تامین مالی 
شود، گفت: هزینه  برآورد شده 
بــرای این طــرح، هزار همت 
)هزار هزار میلیارد تومان( در 
ســال است که بانک ها مکلف 
به اعطای ۲0 درصد اعتبارات 
خــود به این طرح هســتند. 
در ســه ســال گذشته سهم 
تسهیالت اعطایی بانک ها به 
بخش ســاخت مسکن، پنج 
درصــد کل تســهیالت بوده 
اســت که با افزایش اعتبارات 
بخشــی از هزینه هــای طرح 

تأمین خواهد شد.
این کارشناس مسکن تصریح 
کــرد: به طور کلی چهار روش 
بــرای تأمین مالی طرح وجود 

دارد کــه معطــوف به طرف 
عرضه می شــود. این روش ها 
نظر بر انتقال بخشــی از سهم 
تسهیالت صنایع، کشاورزی 
و دیگــر بخش ها و تخصیص 
پول به بخش مسکن از جانب 
بانکهــا، دریافت تســهیالت 
از بانک مرکزی )اســتقراض 
دولــت از بانــک مرکــزی(، 
دریافــت مالیات از خانه های 
خالی جهت تأمین مالی طرح و 
اخذ مشارکت بخش خصوصی 

می شود.
مخلوقی در نشســتی خبری 
با بیــان اینکه در پایان برنامه 
ششم توســعه هستیم و باید 
دستیابی به اهداف این برنامه 
به ویژه در حوزه تامین مسکن 
ارزیابی شــود گفــت: در یک 
چشم انداز بلندمدت برپاسازی 
تمدن نوین ایرانی اســالمی و 
رســیدن به مرجعیت علمی 
جهانــی و ایجــاد جامعه ای 
پیشــرفته، عدالــت بنیان و 
آرمان گرا، قوی و الهام بخش، 
نشــانه گیری شــده است. با 
توجه به پایان برنامه ششــم 
توســعه، نیاز است مشکالت 
و موانع تامین مسکن بررسی 
شــود. با تحول در ساختارها و 
سازوکارها، عالوه بر پیشرفت 
جــاری که محصــول اجرای 
فرایندی سیاســت های کلی 
نظام اســت، بهبود چشمگیر 
معیشــت، رفاه، رونق اقتصاد 
و برخــورداری یکایک مردم 
از فرصت هــای اجتماعــی، 

بسترسازی و تضمین شود.
وی از عملکرد دولتهای یازدهم 
و دوازدهم در تولید مســکن 
انتقاد کرد و گفت: متاســفانه 
عملکرد دولــت تدبیر و امید 
خســارات فراوانــی در جهت 
دســتیابی به هــدف مذکور 
داشته است. رها کردن بخش 
تولید و توجه صرف به تحریک 
تقاضا بدترین رویکردی بود که 
از ســال 1۳۹۲ تا سال 1۴00 

در بخش مســکن کشــور به 
وقوع پیوست. در سال 1۳۹۲ 
متوسط تولید ساالنه مسکن، 
در حــدود ۸00 هــزار تا یک 
میلیون واحد بوده که در حال 
حاضــر به حــدود ۳00 هزار 
واحد کاهش یافته اســت. این 
موضوع منجربه کسری ساالنه 
حداقل ۵00 هزار واحد مسکن 
طی هشــت ســال اخیر شده 
اســت. به عبارت دیگر، دولت 
ســیزدهم در شرایطی آغاز به 
کار کــرده که بازار مســکن با 
کســری چهار میلیونی روبرو 

شده است.
به گفته مخلوقــی، افزایش 
قیمت ناشــی از عدم تناسب 
بیــن عرضه و تقاضا، فشــار 
بی ســابقه ای را بر متقاضیان 
واقعــی مســکن وارد کرده 
است. بسیاری از مردم، دیگر 
توان ورود به بازار مســکن را 
ندارند. به طور مثال در شــهر 
تهران یک خانواده با ســطح 
درآمدی متوســط باید بدون 
در نظر گرفتن تورم ســالهای 
آتــی در حــدود ۳0 ســال 
درآمدهــای خود را پس انداز 
کند تا موفق به خرید مسکن 

شود.
سازندگان ایرانی به ترکیه 

مهاجرت کرده اند
این فعال صنعت ســاختمان 
یــادآور شــد: بی توجهی به 
بخش تولید مســکن، باعث 
خــروج بســیاری از فعاالن و 
ســازندگان در این حوزه شده 
اســت. این افراد یا خانه نشین 
شده  یا به برخی از کشورهای 
همســایه مهاجرت کرده و در 
آنجا اقدام به ســرمایه گذاری 
در حوزه مسکن می کنند. در 
حــال حاضر، مطابق آمارهای 
موجــود، هزینــه تولید یک 
مترمربع واحد مســکونی در 
مقایســه با شروع به کار دولت 
تدبیــر و امید، حداقل ۷ برابر 
شــده اســت. در سال 1۳۹۲ 

متوســط هزینه ساخت یک 
مترمربــع آپارتمان در حدود 
1.۲ میلیون تومان بوده که این 
رقــم در حال حاضر به حدود 
۷ میلیــون تومان به ازای هر 
متر مربع )بصورت میانگین( 

افزایش یافته است.
مخلوقــی با تاکیــد بر اهداف 
سیاست طرح ملی مسکن در 
دولت ســیزدهم گفت: دولت 
ســیزدهم در گام نخست باید 
با بسترســازی و فراهم کردن 
زمینه رونــق تولید در حوزه 
مســکن و ساختمان و جبران 
عقــب  ماندگــی ســال های 
گذشته اقدام کند. عالوه بر این 
ایجاد رونق اقتصادی و افزایش 
میزان اشتغال در بخش های 
مختلف ازجمله صنعت، معدن 
و خدمــات و ... در این زمینه 
نقش بســزایی دارد. از دیگر 
مشــکالت این پــروژه مدت 
زمان اجرای پروژه ها اســت 
که از طریــق کاهش فرآیند 
بروکراســی اداری مــی توان 
بخش قابــل توجهی از آن را 
برطرف کرد. گام مهم دیگری 
که دولــت در این زمینه باید 
بردارد شــامل نظارت دولت 
و نهادهــای ذیربــط در امور 
اجرایی از حیث تامین مصالح، 
نحوه ساخت و حذف اقدامات 
در  ســوداگرانه  احتمالــی 
افزایش قیمت نهایی مسکن 

می شود.
وی، زمین های دولتی را یکی 
از ظرفیتهــای طــرح جهش 
تولید مسکن دانست و گفت: 
اراضــی مذکــور می تواند در 
قالــب واگــذاری زمین های 
دولتی، اراضی سازمان منابع 
طبیعی، اراضی تحت مالکیت 
شرکتهای تابعه دولتی و ... که 
با قیمتی پایین تر و یا با اجاره 
۹۹ ســاله در اختیار طرح ملی 
مسکن قرار گیرند که با توجه به 
ارزش پایین زمین های مذکور 
نســبت به هزینه ساخت آن، 

می تواند گزینه مطلوبی برای 
تولید و ســاخت مسکن مورد 

نیاز به شمار رود.
این کارشــناس مسکن تاکید 
کرد: همچنیــن از مهم ترین 
مشــکالت در این زمینه می 
توان بــه طوالنی بودن مدت 
زمان و هزینه بر بودن موضوع 
تغییر کاربری اراضی اشــاره 
کرد. لذا ورود دولت و پیگیری 
در ایــن حوزه می تواند کمک 
شــایانی در جهت رفع مشکل 

مذکور کند.
تولید مسکن بدون حضور 

 بخش خصوصی 
میسر نمی شود

مخلوقی بــه ظرفیت بخش 
خصوصــی پرداخت و گفت: 
تحقق هدف تولید ســالیانه 
یــک میلیون خانــه بدون در 
نظر گرفتن تعامل بخش های 
دولتــی و خصوصی و افزایش 
مقوله هم افزایی میسر نخواهد 
شد. مطابق قانون ساماندهی 
و حمایــت از تولیــد و عرضه 
مســکن، برای دســتیابی به 
اهدافی مترقی چون تسریع در 
تولید، افزایش کیفیت ساخت 
و تنوع بخشــی به روش های 
تولیــد و همچنیــن کاهش 
قیمــت تمام شــده در طرح 
اقدام ملی مسکن، شناسایی 
و ارزیابی شــرکت های واجد 
صالحیت که دارای تجربیات 
خوبــی در حــوزه امکانــات 
صنعتی سازی و فن آوری های 
نویــن هســتند می تواند گام 
مهمی در پیشــبرد این مهم 

در نظر گرفته شود.
در تامین مصالح ساختمانی 

مشکلی وجود ندارد
ایــن عضــو انجمــن صنفی 
مهندســان مشــاور معمار و 
شهرســاز اظهار کرد: ظرفیت 
تولید ســاالنه فوالد کشور ۳0 
میلیون تن اســت که سالیانه 
بین 1۵ الی 1۶ میلیون تن آن 
بــرای مصرف داخلی و 1۳ الی 
1۴ میلیون تن نیز به خارج از 
کشور صادر می شود که عمده 
صادرات کشور در بخش فوالد 
نیز مربوط به شمش، میلگرد 
و تیرآهــن و متعلق به گروهی 
اســت که مصارف ساختمانی 
دارنــد. مواد اولیه، محصوالت 
میانی )شمش( و محصوالت 
نهایــی )مثل میلگــرد( و هر 
آنچــه نیاز داخلی برای اجرای 
طرح باشد، در سطح کالن در 
کشــور وجود دارد و حتی در 
تولید میلگرد )با ظرفیت تولید 
ســالیانه ۷ میلیون تن( مازاد 

ظرفیت وجود دارد.

یک کارشناس:

خرید مسکن در تهران نیاز به ۳۰ سال پس انداز دارد

گزارش
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بین الملل

پژوهشگاه صنعت نفت بررسی می کند؛

کاربرد مالچ های نفتی 
 برای استفاده 

در بیابان زدایی
 پــروژه »ارزیابی کیفی و تحلیل 
مشــخصات مالچ های نفتی مورد 
استفاده در عملیات بیابان زدایی 
در کشــور« در نشســت شورای 
پژوهشــی پژوهشــگاه صنعت 
نفــت تصویب شــد.این پروژه به 
دنبــال بررســی کیفی مالچ های 
نفتی مورد اســتفاده در عملیات 
بیابان زدایــی در کشــور اســت 
تــا از ایــن طریــق، به ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداری 
کشــور کمک کند تا این سازمان 
بتواند از مالچ های نفتی با کیفیت 
مناســب در عملیات بیابان زدایی 
بهره برده و مانع اســتفاده از مواد 
هیدروکربوری غیراستاندارد که به 
محیط زیست آسیب می رسانند 
شــود، همچنیــن ایــن موضوع 
می توانــد مانع اتالف منابع مالی 
و هیدروکربــوری شــده و از نظر 
محیط زیســتی نیز مانع آلودگی 
خاک شود.ارزیابی کیفی و تحلیل 
مشــخصات مالچ های نفتی مورد 
استفاده در عملیات بیابان زدایی 
به منظور دستیابی به دانش فنی 
اصالح خــواص و ارتقای کیفیت 
مالچ های نفتــی کنونی تولیدی 
پاالیشــگاه ها از دیگر اهداف این 

پروژه پژوهشی است.

 همکاری  ایران و کنیا 
 برای توسعه فناوری های 

آب و فاضالب
 نشستی تجاری میان هیات کنیایی 
و ایرانی برای توسعه همکاری های 
مشــترک حــوزه آب و فاضالب به 
همــت معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری برگزار شــد. 
شــرکت های فناور، دانش بنیان و 
خالق و تولیدکنندگان صنعتی در 
این نشست حضور داشتند. هدف از 
این نشست توسعه فناوری های آب 
و فاضالب، آموزش، انتقال فناوری، 
صادرات محصوالت آب و فاضالب 
بود.انتقال دانش و فناوری حوزه آب 
و فاضالب به کشــور کنیا به عنوان 
یکی از مباحث مطرح شده در این 
نشست بود. همچنین فناوری هایی 
ماننــد تصفیــه آب، انتقــال آب، 
مدیریت و بهــره وری از منابع آب 
و بهینه سازی در مصرف در حوزه 
کشــاورزی و شهری دنبال شد.در 
این نشســت مسئوالن شهر بومت 
کنیا همچون شــهردار، مسئوالن 
و مدیــران شــهری، نمایندگانی 
از ســازمان های فعــال در حــوزه 
آب و فاضــالب و تجار این کشــور 
حضور داشــتند و با شــرکت های 
دانش بنیــان و صنعتگران ایرانی 
جلساتی مشــترک برگزار کردند 
تــا با توانمندی های ایران در حوزه 
آب و فاضالب آشــنا شــوند.البته 
برای توسعه صادرات محصوالت و 
خدمات ایران ســاخت به کنیا نیز 
موضوعاتی مطرح شــد تا شــاهد 
رونق صادرات در این حوزه باشیم. 
در این راستا تفاهم نامه ای نیز در 
این نشست آماده شد که  هدف از 
آن نیز توسعه همکاری ها و اقدامات 

مشترک میان دو کشور بود.

ادامه خاموشی لبنان 
در روزهای آینده

یــک مقام دولتــی لبنان به 
رویتــرز گفت: در پی کمبود 
ســوخت که باعث شــد دو 
نیــروگاه بزرگ این کشــور 
فعالیتشــان را متوقف کنند، 
این کشــور برقی که به طور 
مرکــزی تولید شــود ندارد.
وی گفت: شــبکه برق لبنان 
به طور کامل متوقف شــد و 
بعید اســت تا چند روز دیگر 
کار کند.شــرکت برق دولتی 
لبنان در بیانیه ای تایید کرد 
که تاسیسات ترمو الکتریک 
در نیــروگاه زهرانی متوقف 

شده است. 
فعالیت تاسیســات دیر عمار 
هم روز جمعه متوقف شــد. 
تعطیلــی دو نیــروگاه تاثیر 
مستقیمی بر ثبات شبکه برق 
داشــته و باعث قطعی کامل 
شده و ازسرگیری فعالیت آنها 
در این فاصله ممکن نیســت.
این مقام لبنانی گفت: شرکت 
بــرق دولتی تالش می کند از 
ذخایر نفت کوره ارتش برای 
نیروگاههــا  موقتــی  اداره 
اســتفاده کند امــا این اتفاق 
به ایــن زودی نخواهد افتاد.
بر اســاس گــزارش رویترز، 
بســیاری از مــردم لبنان از 
ژنراتورهــای خصوصی که با 
دیزل کار می کنند، استفاده 
می کنند اما عرضه دیزل هم 
دچار کمبود اســت. بحران 
اقتصــادی لبنان را فلج کرده 
و تامین ســوخت وارداتی را 
با مشکل روبرو کرده است. 

خاموشی در کمین 
پایتخت هند

ســر وزیر دهلی نو نسبت به 
وقوع بحران برق در پایتخت 
۲0 میلیــون نفــری هند به 
دلیــل کمبود زغال ســنگ 
هشدار داد.آرویند کجریوال 
از نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند خواســت زغال سنگ و 
گاز بیشتری به نیروگاههای 
تامین کننــده نیروی دهلی 
اختصــاص دهد.کجریــوال 
در توییتی نوشــت: دهلی نو 
ممکن اســت بــا بحران نیرو 
روبرو شــود. من شــخصا به 
این وضعیت چشــم دوخته 
ام. در ایــن نامه آمده اســت: 
ذخایر زغال ســنگ حداقل 
یک نیــروگاه تمام شــده و 
ســایرین بــه مــدت یک تا 
چهــار روز ذخیــره دارنــد. 
کمیســیون رگوالتــور برق 
مرکــزی نیروگاهها را ملزم 
کرده اســت به مــدت 10 تا 
۲0 روز ذخیره داشته باشند.
قیمت سوختهای تولید نیرو 
در سراسر جهان افزایش پیدا 
کرده است زیرا رشد صنعتی، 
تقاضا بــرای برق را باال برده 
و باعــث کمبود عرضه زغال 
ســنگ و گاز طبیعــی مایع 

شده است.

نفت و انرژی 4

پیش بینی افزایش صادرات نفت ایران در آبان و آذر 

؛ طالی سیاه فروش می رود؟ آیا با تهاتر
عضو ســابق کمیســیون انرژی 
مجلــس گفــت: ازســرگیری 
مذاکرات برجام و کاهش فشــار 
امریــکا و از ســوی دیگر افزایش 
قیمــت نفت در بــازار جهانی دو 
عاملی هســتند که منجر به روی 
آوردن کشورها به واردات از ایران 
می شود و به نظر می رسد در آبان 
و آذرماه شرایط به گونه ای پیش 
مــی رود که صــادرت نفت ایران 

افزایش یابد.
جــالل میرزایی دربــاره اینکه 
در شــرایط حاضــر تهاتر چقدر 
می تواند شــرایط فــروش نفت 
کشــور را تســهیل کنــد گفت: 
اکنون با ایــن واقعیت روبروییم 
کــه تحریم های امریــکا باعث 
شده خیلی از کشورها به صورت 
مستقیم از ایران نفت نخرند زیرا 
بابــت خرید از ایــران به انحای 
مختلف دچار مشــکل شــده اند 
و حتــی کســانی هم کــه نفت 

خریده انــد، نمی توانند پول آن را 
به ما پرداخت کنند. بنابراین یکی 
از راه هایی که بتوانیم موانع بانکی 
را برای حصول درآمدهای ارزی 
پشت سربگذاریم تهاتر کاال و نفت 
است، درواقع با این شیوه موانع تا 
حدی کم می شود و ضمن فروش 
نفت به کاالهای اساسی مورد نیاز 
نیز دسترســی پیدا می کنیم.وی 
دربــاره اســتفاده از این شــیوه 
برای توســعه میادین نفت و گاز 
اظهار داشت: طبق قانون بودجه 
1۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی 
اختصاصــی شــرکت ملی نفت 
اســت کــه بخشــی از آن صرف 
توسعه میادین می شود اما به نظر 
می رسد شیوه تهاتر منجر به این 
نمی شود که عقب ماندگی ها را در 
حوزه سرمایه گذاری در باالدست 
نفــت جبران کنیــم، زیرا درآمد 
آنچنان نیســت که پاســخگوی 
هزینه های سرمایه گذاری باشد. 

کارشناس ارشد حوزه منابع آبی :

تهرانی ها، مراقب آب باشید
 تهران در شرایطی به فصل پاییز و 
شروع سال آبی جدید وارد شده که 
با کسری ۳1۴ میلیون مترمکعبی 
نسبت به سال گذشته مواجه است 
و کارنامه سال آبی 1۳۹۹-1۴00 
را در حالــی می بندیم که میزان 
بارش های کشــور در مقایســه 
با متوســط بلندمــدت با کاهش 
۵0 درصدی مواجه بوده اســت؛ 
بــه طوری که ورودی ســدهای 
تامین کننــده آب تهران کاهش 
۴0 درصدی داشته.این در حالی 
اســت که مطابــق پیش بینی ها 
امســال پاییزی کم بارش داریم 
ســازمان  پیش بینی هــای  و 
هواشناســی نیــز از بارش های 
کمتر از نرمال در پاییز در مقایسه 
بــا آمار بلندمــدت در فصل پاییز 
حکایــت دارد. از ســوی دیگــر 
بارش هــای احتمالــی صرفا در 
ارتفاعــات صورت خواهد گرفت.

در چنیــن شــرایطی متوســط 

مصرف آب در تهران ســه میلیارد 
و ۳00 میلیون لیتر است که با در 
نظرگرفتن این رقم، می توان گفت 
تهــران به میزان 100 روز مصرف 
شــهروندانش نســبت به ســال 
گذشــته با کمبود آب روبروست. 
تورج کشــاورز - کارشناس ارشد 
حوزه منابع آبی - ضمن هشــدار 
به کالن شــهر هــا درباره کمبود 
منابع آبی گفت: کالن شهرهایی 
همچون تهران، شــیراز و اصفهان 
می بایســت توجه زیادی به حفظ 
این مایه حیات داشته باشند چرا 
در غیــر ایــن صورت در آینده ای 
نه چندان دور با مشــکالت زیادی 
مواجه می شــوند.وی اظهار کرد: 
هرچنــد اولویت تامین منابع آب 
در ابتــدا شــرب، صنعت و بعد از 
آن کشــاورزی اســت اما به دلیل 
رشــد جمعیت، اضافه برداشت و 
خشکســالی منابع آبی پاسخگو 

نیست. 

کارمزد ۱۵۷تومانی فروش بنزین ، تنها درآمد جایگاه داران

 پولشویی در پمپ بنزین ها انجام نمی شود
 در ۲ ســال گذشته به دنبال 
ســهیمه بندی بنزین و پس 
از آن شــیوع بیمــاری کرونا، 
میزان تقاضا برای ســوخت 
کاهش یافت و درآمد جایگاه 
داران نیــز افت پیــدا کرده 
اســت. کاهش درآمد جایگاه 
داران در شــرایطی است که 
هزینه های تامین و نگهداری 
تجهیــزات در واحدها جهش 
های چنــد برابری داشــته 
است. درآمدهای حداقلی در 
کســب و کارها یکی از زمینه 
های بروز تخلفات محســوب 
می شــود و بــه همین علت 
و با توجه به ســابقه تشــکیل 
پرونده برای پنج هزار جایگاه 
سوخت با گردش ۲0 میلیارد 
تومانــی، پمــپ بنزین ها به 
عنوان یکی از مراکز پولشویی 
شناخته می شوند. موضوعی 
کــه البته رییس هیات مدیره 
انجمــن جایگاه داران رد می 
کند.همایون صالحی رییس 
هیــات مدیره انجمن جایگاه 
داران گفــت: در حال حاضر 
در کشــور حدود ۴ هزار واحد 
جایگاه بنزین و ۲ هزار و ۲00 
واحد عرضه سی ان جی وجود 
دارد. بــه عبارت دیگر ۶ هزار 
و ۲00 واحــد جایگاه عرضه 
سوخت مایع در کشور احداث 
شده است که روزانه این اعداد 
بــا توجه به افتتاح های جدید 
تغییر می کند.او افزود: از این 
مجاری عرضه ســوخت مایع 
یعنی جایگاه هایی که بنزین 

و نفــت و گاز عرضه می کنند 
حــدود یک هزار و ۵00 واحد 
در قالب مجتمع های خدماتی 
رفاهی هستند. این مجتمع ها 
عموما بین راهی بوده و مراکز 
خدماتــی تعمیرگاه، تعویض 
روغــن، رســتوران و .. نیز در 
خود داشــته که درآمدهایی 
غیر از فروش ســوخت دارند. 
اما باقــی جایگاه های عرضه 
ســوخت، تنها درآمدشــان 
کارمزدی اســت که از محل 
فروش ســوخت دریافت می 
کنند. صالحــی توضیح داد: 
کارمزدهــا نرخــی تکلیفی 
اســت که دولت تعیین کرده 
کــه برای هر لیتر بنزین 1۵۷ 
تومان و برای هر لیتر نفت گاز 
10۳ تومــان در نظــر گرفته 
شــده اســت. رییس هیات 

مدیــره انجمن جایگاه داران 
اذعــان کــرد: برخی واحدها 
ممکن اســت سوپرمارکت یا 
کیوســکی برای فروش سایر 
اقالم داشــته باشــند. اما به 
جز این موارد محدود جایگاه 
هــای عرضه ســوخت هیچ 
درآمــد دیگری از هیچ محلی 
ندارند.صالحی توضیح داد: با 
توجه به تورمی که در کشــور 
وجــود دارد تردید نداشــته 
باشید جایگاه هایی که روزانه 
۵00 تا ۶00 هزار لیتر فروش 
ســوخت دارند با مشــکالت 
مالی بســیار زیــادی مواجه 
هســتند و به سختی امورات 
خــود را می گذرانند.به گفته 
او در ۲ سال گذشته با افزایش 
قیمت بنزین و سهمیه بندی و 
بعد از آن انتشار ویروس کرونا، 

فروش سوخت به مقدار قابل 
توجهی کاهش یافته و شرایط 
برای جایگاه داران ســخت تر 
نیز شــده است. ما امروز از ۲ 
منظر با مشــکل مواجه شده 
ایم. نخســت کاهش فروش 
سوخت و دوم مواجه شدن با 
یک ابر تورم در هزینه ها. امروز 
ما در بخش تامین تجهیزات با 
تورمــی بیش از ۷ برابر مواجه 
هســتیم. یک شــناور که ۴ 
میلیــون تومان می خریدیم 
بــه فاصله مــدت کوتاهی به 
۴0 میلیــون تومان رســیده 
اســت. نازل های پمپ بنزین 
که بهترین نوع آن 1۲0 هزار 
تومــان قیمت داشــت امروز 
نوع با کیفیت متوســط آن را 
با قیمت ۸00 هزار تومان باید 

خریداری کنیم. 

پولشویی دیگر انجام نمی شود
رییــس هیات مدیــره انجمن 
جایگاه داران متذکر شد: اگرچه 
هزینــه های باال و درآمد پایین 
جایگاه ها، صرفه اقتصادی را در 
این حرفه کاهش داده است اما 
عملیات پولشویی در جایگاه ها 
برای کسب درآمد بیشتر انجام 
نمی شــود. در گذشــته هزینه 
ســوخت به صورت نقد دریافت 
می شد و این تبادالت نقدی ظن 
پولشــویی را ایجاد می کرد اما 
امروز همه جایگاه ها از سیستم 
های نوین بانکی اســتفاده می 
کنند و وجوه فروش سوخت به 
حســاب های بانکی می رود که 
کامال قابل ردیابی اســت. لذا در 
سال های گذشــته ظن انجام 
پولشــویی در پمــپ بنزین ها 

برطرف شده است.
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 مدیر عامل بانک رفاه کارگران 
در سفر به استان اردبیل:

بانک رفاه کارگران آمادگی 
حضور در بخش های 

 مختلف اقتصادی 
استان اردبیل را دارد

مدیر عامل بانک رفاه کارگران در سفر به 
استان اردبیل، ضمن دیدار با مسئوالن 
این اســتان، بر آمادگی این بانک برای 
حضور در بخش های مختلف اقتصادی 
استان تأکید کرد.اسماعیل هلل گانی در 
این ســفر با استاندار اردبیل دیدار و در 
جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری های 
متقابل گفت: استان اردبیل از ظرفیت 
هــای خوب و مناســبی در حوزه های 
صنعتــی، کشــاورزی، دامپــروری، 
گردشــگری و … برخــوردار اســت 
که ســرمایه گــذاری بانک ها و بخش 
خصوصی به رشــد و توســعه اســتان 
کمک می کند.وی افزود: یکی از برنامه 
های اصلــی بانک رفاه کارگران کمک 
به حوزه تولید کشور و اشتغال زایی به 
ویژه در مناطق کم برخوردار است و با در 
اختیار داشتن زیر ساخت ها و توانمندی 
مناسب، می تواند در بخش های مختلف 
تولیدی، کشاورزی، صنعت و بازرگانی، 
فعالیت و اقدامات اثر بخش انجام دهد.
در این جلســه، عاملی استاندار اردبیل 
با قدردانی از اقدام ارزشــمند بانک رفاه 
کارگران در مناطق محروم، این اقدام را 
در راستای اهداف کالن دولت سیزدهم 
در محرومیت زدایی عنوان کرد و اظهار 
داشت: امیدواریم نظام بانکی و از جمله 
بانک رفاه کارگران منابع خود را به سمت 
اســتان ها به ویژه اســتان های محروم 
ســوق دهند تا شاهد توازن منطقه ای 

و رونق و توسعه این استان ها باشیم.

برگزاری چهل و دومین 
مرحله قرعه کشی جوایز 

حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک ملی ایران

چهــل و دومین مرحله قرعه کشــی 
جوایز حســاب های قرض الحســنه 
پس انداز بانک ملی ایران برگزار شد. 
قرعه کشی این دوره با حضور اعضای 
هیات نظارت متشــکل از نمایندگان 
دادســتانی کل کشــور، وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی، بانک مرکزی و 
سید فرید موسوی عضو هیات مدیره 
بانک ملی ایــران، محمود خادمیان 
رییس صندوق پس انداز ملی ایران و 
چند تن از روسا ومعاونین ادارات کل 
بانک همراه بود.اســامی برندگان این 
مرحله از قرعه کشی پس از تایید هیات 
نظارت، به زودی در سایت بانک ملی 
ایران به نشــانی www.bmi.ir  قابل 
مشــاهده خواهد بود.برای این دوره از 
قرعه کشــی ۸0۲ هــزار و ۹00 فقره 
جایــزه به ارزش بیــش از یک هزار و 
۶1۴ میلیارد ریــال تخصیص یافته 
است.یکصد فقره کمک هزینه خرید 
واحد مســکونی هر یک به ارزش یک 
میلیــارد ریال، یک هزار و ۴00 فقره 
کمــک هزینه خرید کاالی ایرانی هر 
یــک بــه ارزش ۵00 میلیون ریال و 
یــک هــزار و ۴00 فقره کمک هزینه 
خرید صنایع دستی هر یک به ارزش 
10 میلیون ریال تنها بخشــی از این 

جوایز است.

توسط رئیس شعبه زاهدان بیمه تعاون انجام شد؛ 

دیدار با معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد استان
رئیــس شــعبه زاهدان بیمه تعاون بــا هدف افزایش 
تعامالت دوســویه و خدمت رســانی هرچه بیشتر در 
حمایــت از افراد کمتر برخوردار با معاون اشــتغال و 

خودکفایی کمیته امداد استان دیدار کرد. 
در این دیدار که به منظور ایجاد راهکارهای همکاری 
بین شرکت بیمه تعاون و اداره کل کمیته امداد استان 
برگزار شد، فراهانی، رئیس شعبه زاهدان تاسیس نهاد 
کمیتــه امداد امام خمینی )ره( را از ابتکارات حضرت 

خمینی)ره( در حمایت از افراد کمتر برخوردار دانست 
و فعالیت آن نهاد را در حمایت محرومین جامعه مثمر 

ثمر ارزیابی کرد.
وی در ادامه به بیان جایگاه و اهمیت بیمه در ســبد 
خانوار افراد آسیب پذیر تحت پوشش آن نهاد پرداخته 
و شــرکت بیمــه را نیز چــون کمیته امداد نوعی نهاد 
حمایتــی برای جامعه دانســت.در ادامه آقای احمد 
علــی راهداری، معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته 

امداد اســتان ضمن گزارشــی از فعالیت آن حوزه در 
ارائه خدمت به اقشــار آســب پذیر و مددجویان تحت 
پوشــش ارائه کرد.وی با تأکید بر اینکه اختصاص وام 
اشــتغال و ایجاد شــغل یکی از مهمترین اقدامات آن 
معاونت می باشد، حمایت شرکت های بیمه بازرگانی 
را در پوشــش بیمه ای وام و مشــاغل این مددجویان 
برای جبران هرگونه خســارت احتمالی به سرمایه در 

اختیار مددجو الزم دانست.

مدیرعامل بانک ملی ایران:

بانکداری و مشتری مداری باید دائمی باشد
محمدرضا حسین زاده در نشستی که با حضور مدیران 
امور، تنی چند از روســای ادارات کل، روسای ادارات 
امور شــعب، روســای حوزه ها، شعب مستقل و ممتاز 
سراســر کشــور برگزار شد، با اشــاره بر صدور برخی 
احــکام برای اعضای هیــات عامل با هدف هم افزایی 
همکاران در جهت اعتالی بانک افزود: اعضای هیات 
عامل در حوزه منابع، مصارف، وصول مطالبات، جذب 
مشــتریان جدید و… به کمک معاونت امور شــعب 
خواهنــد پرداخــت به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، محمدرضا حســین زاده در این نشســت که با 
حضور مدیران امور، تنی چند از روســای ادارات کل، 
روســای ادارات امور شــعب، روسای حوزه ها، شعب 
مســتقل و ممتاز سراســر کشور برگزار شد، با اشاره بر 
صدور برخی احکام برای اعضای هیات عامل با هدف 
هــم افزایی همکاران در جهــت اعتالی بانک افزود: 
اعضــای هیات عامل در حوزه منابع، مصارف، وصول 
مطالبات، جذب مشتریان جدید و… به کمک معاونت 
امور شعب خواهند پرداخت.وی با اشاره به افزایش نیاز 
بانک به منابع تصریح کرد: با توجه به افزایش مصارف، 
نیاز ما به منابع نیز بیشــتر شــده اســت و اولویت باید 

سپرده های جاری، ارزان قیمت، کوتاه مدت و سپس 
بلند مدت باشد.حسین زاده با بیان اینکه انتظار داریم 
همکاران تالش کنند مطابق برنامه به اهداف و سیاست 
های ابالغی دست یابیم، تاکید کرد: ظرفیت و پتانسیل 
بانک ملی ایران در هیچ بانک دیگری دیده نمی شود و 
از این رو انتظار بیشتری از همکاران می رود.مدیرعامل 
بانک ملی ایران با بیان اینکه علی رغم تکالیف سنگین 
روی دوش بانک ها بحث سودآوری آنها مطرح است، 
گفت: متاســفانه هنوز هم برخی شــعب بانک به اخذ 
حداقل کارمزدها بی توجه هســتند که این امر زیر پا 
گذاشــتن حقوق بانک اســت.وی خاطر نشان کرد: از 
مدیران امور شــعب درخواســت داریم بیش از پیش 
در کنار واحدها و ادارات باشــند و کارنامه عملکردی 

بهتری نسبت به گذشته تحویل دهند.حسن مونسان 
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک نیز با بیان اینکه 
واحدها باید برنامه محوری کارکنان را در دستور کار 
خود قرار دهند، گفت: ســهمیه بندی تجهیز منابع را 
در دستور کار قرار خواهیم داد.وی با بیان اینکه سپرده 
های بخش  LCو ضمانتنامه های ارزی باید 1۵ درصد 
از کل سپرده های بانک باشند، افزود: مدیران ستادی 
باید پشــتیبانی بیشتری از شعب داشته باشند.معاون 
شــعب بانــک با تاکید بر اینکه بایــد جایگاه بانک در 
بخش اعتبارات اسنادی ارتقا یابد، بیان کرد: اعتبارات 
اسنادی باید در حوزه ریال صورت گیرد.در پایان این 
نشست شاخص های عملکردی در بخش سودآوری، 
منابع، مصارف، مطالبات غیر جاری و… تشریح شد و 
اصالن کریمی مدیر امور شعب تهران، مختار محمدی 
رییس اداره کل حسابداری و بودجه، مجید جعفریان 
رییس اداره کل مدیریت عملیات بانکی، بهرام واقفی 
رییس اداره بازاریابی و امور مشــتریان،  حمید صفای 
نیکو رییس اداره امور شــعب اســتان خراسان رضوی 
سید رضا خادمی معاون اداره امور شعب غرب تهران 

توضیحاتی را ارایه کردند.

بانک و بیمه

ح کرد: معاون وزیر صمت مطر

مسیر صادرات به روسیه 
از طریق ارمنستان بزودی 

آماده می شود
رئیس ســازمان توسعه تجارت 
اظهار داشــت: مسیر جایگزین 
بــرای آذربایجان در صادرات به 
روســیه در نظــر داریم که یکی 
از آنها از ارمنســتان می گذرد و 
تا یک ماه آینده آماده می شــود. 
علیرضــا پیمان پاک اظهار کرد: 
دولــت برنامــه ای را به صورت 
کالن برای تجارت با کشورهای 
همســایه و هم ســو و افزایــش 
صــادرات دارد که به رونق تولید 

گره می خورد.
مــا در منطقــه قفقاز همیشــه 
درگیری داشــتیم و مشکالتی 
مثــل صف هــای طوالنی وجود 
داشته است. این موضوع دو علت 
دارد؛ یکــی اینکه آذربایجان در 
بازار روســیه با ما رقیب اســت و 
دو اینکه زیرســاخت های الزم را 
ندارد. مسیر جایگزین آذربایجان 
برای صادرات به روسیه را در نظر 
داریم که یکی از آنها از ارمنستان 
می گذرد و تا یک ماه آینده آماده 
می شــود. مســیر دوم هم مسیر 
دریایی اســت که بــرای این کار 
اقدام به ســاخت، خرید و اجاره و 
همچنین انتقال برخی کشتی ها 

از خلیج فارس خواهیم کرد. 

گفت  و گو

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
خبر داد:

ارائه وام ۱۵۰ میلیون تومانی 
به صاحبان کسب و کار 

روستایی
بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
و صنــدوق کارآفرینــی امید با 
رویکــرد گســترش همــکاری 
در اجــرای طرح توســعه پایدار 
منظومــه روســتایی، حمایت و 
پشــتیبانی از ایجــاد و توســعه 
کســب و کارهای خرد و کوچک 
و توانمندســازی و ســاماندهی 
زنجیره های تولید منعقد شد که 
طبق این تفاهم نامه تســهیالتی 
تا ســقف 1۵0 میلیون تومان به 
روستاییان برای راه اندازی انواع 

کسب و کار ارائه می شود.
اصغــر نــوراهلل زاده، مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید با اشاره 
به جزئیات این تسهیالت گفت: 
ســقف تســهیالت تا مبلغ 1۵0 
میلیــون تومــان در نظر گرفته 
شــده که مــدت بازپرداخت آن 
بســته به نــوع کســب و کار با 
احتســاب حداکثــر ۶ ماه دوره 
تنفــس و جمعاً ۶0 ماهه خواهد 
بــود که نرخ کارمزد آن ۴ درصد 

در نظر گرفته شده است.

گره صنعت خودرو با واردات باز نمی شود
یک کارشــناس خودرو با بیان 
اینکــه تقریباً گــره هیچ یک 
از آســیب های بــازار با واردات 
خــودرو باز نمی شــود،گفت: 
پیش نیاز تنظیم بازار، بازنگری 
کارشناسی در قیمت کارخانه ای 
خودرو و تغییر در سیاست های 
فروش در کوتاه مدت و افزایش 

تنوع و تولید محصوالت است.
طرح سامان دهی خودرو را 
تا چه میــزان برای کاهش 
قیمت ها در بــازار خودرو 

کاربردی می دانید؟
 شــجاعی: نکته حائز اهمیت 
در راهکارهــای گاه و بیــگاه 
تنظیــم بازار خــودرو مانند 
امیــد  خــودرو،  واردات 
خریــداران خودروهــای تا 
رنج ۵00 میلیــون تومان به 
کاهش قیمت هاســت. به این 
معنا که اگر در شرایط کنونی 
اغلــب خریــداران خــودرو 
تمایــل بــه واردات خــودرو 
دارنــد، این مســئله نه از این 
جهت که می توانند خودروی 
وارداتی ســوار بشــوند، بلکه 
بــه جهــت تخلیــه حباب 
قیمتــی خودروهای لوکس 
و بر اســاس اصل همبستگی 

قیمت ها، انتظار کاهش قیمت 
خودروهــای ارزان قیمــت و 
میان رده قیمتی اســت.با این 
وجــود، واردات خودرو لزوماً 
تنها راهکار تنظیم بازار خودرو 
در شــرایط فعلی و با کاهش 
شدید منابع ارزی در دسترس 
محســوب نمی شود و اجرایی 
شدن طرح مجلس به واسطه 
سیاست های غلط تنظیم بازار 
کنونی، امکان کاهش مقطعی 
و رشد مجدد قیمت ها در بازار 
را به واســطه افزایش نرخ ارز 
بنابراین،  افزایش می دهــد. 
معتقــدم، کاهــش ســطح 
عمومی قیمت ها، راهکارهای 
موثرتر کوتاه مدت و بلند مدت 

دیگری دارد.

 واردات خــودرو می تواند، 
را  کنونی  کمبود عرضــه 

پوشش دهد؟
 شــجاعی: در بازار تعادلی سال 
۹۶ بیــش از 1 میلیــون و ۴۴0 
هزار دســتگاه خودروی سواری 
در داخل کشــور تولید و حدود 
۷0 هزار دســتگاه خودرو نیز به 
کشــور وارد شــد. البته میزان 
تولیــد خودرو در ســال ۹۷، به 
شدت افت کرد و به حدود ۸00 
هزار دســتگاه رسید. این میزان 
از افــت تولیــد، حتما باید مورد 
ارزیابی قرار گیرد و نتایج بررسی 
این مســئله، می تواند چارچوب 
و الزامــات صنعت خــودرو در 
ســال های پیــش رو را حتی با 
فرض تحقق خصوصی ســازی 

تعییــن کند. شــاید مهم ترین 
عامــل آن را بتوان مونتاژکاری 
بدون انتقال دانش فنی و ارزبری 
قابل توجه اغلــب خودروهای 
ساخت داخل دانست. بنابراین، 
یکــی از عوامل ایجــاد التهاب 
سال های اخیر در بازار، اختالل 
در خطــوط تولید خودروهای با 
فناوری نســبتاً به روز نظیر انواع 
محصوالت رنو، کیا سراتو، انواع 
هایما، پژو ۲00۸ و مزدا ۳ است. 
.عامــل دوم که به نظرم موجب 
شــکل گیری التهــاب در بازار 
خــودرو شــده، قیمت گذاری 
غیرمتناســب  کارخانــه ای 
خودروها از سوی شورای رقابت 
و اصرار بر سیاست فروش به شیوه 
قرعه کشی است. اگر میزان نیاز 

بازار در سال 1۴00 را با توجه به 
افزایش شدید قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید، حدود 1 میلیون تا 
1 میلیون و 100 هزار دستگاه در 
نظر بگیریم، قرعه کشی خودرو 
به اشــتباه با تحریک تقاضا، در 
هر دوره از فروش نقدی برای 10 
تا ۲0 هزار دســتگاه محصول، ۶ 
میلیــون نفــر را روانه ســایت 
می کند که قطعاً طیف عمده این 
متقاضیان صرفاً برای دستیابی 
به مابه التفاوت قیمت کارخانه و 
بازار، ثبت نام می کنند. بنابراین با 
این روش اگر تویوتا هم با بیش از 
۹ میلیون دستگاه خودرو، قصد 
تأمین بازار ایران را داشته باشد، 
بــاز حریــف نقدینگی و عطش 
کاذب بازار نمی شــود.بر اساس 
آنچه ذکر شــد، تقریباً گره هیچ 
یک از آســیب های مورد اشاره با 
واردات خودرو باز نمی شود. بهتر 
است بگوییم، اولویت اول تنظیم 
بازار خودرو نیســت و پیش نیاز 
تنظیم بازار، بازنگری کارشناسی 
در قیمــت کارخانه ای خودرو و 
تغییر در سیاســت های فروش 
در کوتــاه مدت و افزایش تنوع و 
تولید محصوالت در چشم انداز 

بلند مدت است.

گزارش
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کوتاه از استان ها

شهردار اهواز:

 برای خدمت رسانی 
به مردم آماده هستیم

خوزســتان / گروه اســتان ها: شهردار 
اهــواز بــا تاکید بر وحــدت و همدلی 
تمامی بخش ها برای رفع مشــکالت، 
گفت: ما دســت یاری را به سمت تمام 
ارکان حاکمیت در استان دراز میکنیم 
و برای خدمت رسانی به این مردم و این 
خطه مهم و اســتراتژیک در این کشور 
آماده خدمت هستیم.شامگاه شنبه 1۷ 
مهرمــاه افتتاحیه آیین یادمان و مرکز 
فرهنگی، مذهبی سرلشکر شهید حاج 
علی هاشــمی و ســرداران هشت سال 
دفاع مقدس با حضور آیت اهلل حیدری 
نماینــده مردم در مجلــس خبرگان 
رهبــری، رضا امینی شــهردار اهواز، 
رئیس دادگستری خوزستان، فرمانده 
سپاه ولیعصر )عج( خوزستان، مدیرکل 
حفــط آثار دفاع مقدس خوزســتان، 
فرمانده قــرارگاه کربال، فرمانده ناحیه 
امــام علی )ع(، فرماندار اهواز، رئیس و 
اعضای شــورای اسالمی شهر و جمعی 
از مســئولین با حضور خانواده شهدا و 
سردار گرجی زاده همرزم شهید هاشمی 
در گلزار شهدای اهواز برگزار شد.در این 
آیین رضا امینی شهردار اهواز ضمن خیر 
مقدم به حاضرین ، اظهار کرد: امیدواریم 
به پاس شــب افتتاحیه یادمان سردار 
شــهید علی هاشمی، امانت دار خوبی 
برای شهیدان باشیم و در این راه اولین 
افتتاحیــه ای که انجام دادیم را به فال 

نیک می گیریم.

استقبال خادمان رضوی از 
کاروان پیاده مشهد - کربال 

در حرم امام رضا)ع(

مشــهد / گروه استان ها: کاروان پیاده 
مشهد تا کربال با حضور در بارگاه منور 
رضــوی مورد اســتقبال خادمان این 
بــارگاه نورانی قرار گرفت.این کاروان 
1۸0 نفره که در آســتانه اربعین سید 
و ســاالر شهیدان پای پیاده عازم سفر 
معنوی کربال شــده بودند، پس از ۷0 
روز پیــاده روی به عشــق ابــا عبدا... 
الحسین)ع(، در روز اربعین حسینی، 
به کربالی معال رسیدند و عرض ارادت 
خود را به سید و ساالر شهیدان نشان 
دادند.این عاشقان حسینی که با بدرقه 
خادمان راهی سفر معنوی کربال شده 
بودند، پس از حضور در مراسم اربعین 
شهادت سید و ساالر شهیدان و زیارت 
اماکن مقدسه نجف، کربال، کاظمین 
و سامرا، با پایان یافتن ماه صفر، امروز 
مصــادف با نخســتین روز از ماه ربیع 
االول به مشهد مقدس رسیدند.کاروان 
پیاده حسینی، پس از حضور در عرصه 
میدان شــهداء و استقبال گرم مردم 
شــهر مشــهد، گرد هم آمدند و با سر 
دادن نــوای  لبیــک یا حســین)ع(  و  
لبیک یا رضا)ع(  پای پیاده به محضر 
امام رئوف)ع( در صحن انقالب مشرف 
شــدند تا از این حضرت امضاء دوباره 
سفر کربال را دریافت کنند.مداح و ذاکر 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در جمع 
خادمــان و زائران بارگاه منور رضوی 
در وصــف حال جاماندگان اربعین به 
مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت 
و جاماندگان از کربال اشــک حسرت 

ریختند.

استانها 6
)عج( استان خوزستان در آیین افتاحیه یادمان شهید علی هاشمی:  فرمانده سپاه حضرت ولی عصر

یکی از مولفه های مهم در دفاع مقدس حوزه معنوی رزمندگان بود 
خوزســتان / گروه استان ها: سردار 
شــاهوارپور در آیین افتاحیه یادمان 
شــهید علی هاشــمی گفت: یکی از 
مولفه هــای مهم در دفــاع مقدس 
حــوزه معنــوی رزمنــدگان بود و 
یکــی از برجســتگی های وجود این 
مرد بــزرگ، معنویت و تاثیرگذاری 
معنوی بر رزمنــدگان و فرماندهان 
بــود که  این موضوع نیاز به پردازش 
دارد.سردار حسن شاهوارپور در آیین 
افتتاحیه یادمان ســردار سرلشــکر 
شــهید علی هاشــمی که شــامگاه 
شنبه )1۷ مهرماه( در گلزار شهدای 
اهواز برگزار شــد، با گرامیداشــت 
یاد شــهدا اظهار کرد: امشــب به یاد 
مــردی که پــس از ســال ها باید از 
نــام و یاد او تاســی بگیریم، دور هم 
جمع شــده ایم. سردار علی هاشمی 
یکــی از فرماندهان بنام دفاع مقدس 
اســت.وی افــزود: در دفاع مقدس، 
شــهدا و فرماندهان بزرگی داشتیم؛ 
فرماندهــان قله های جبهه های نبرد 
بودند. در ارتش جمهوری اســالمی، 
شــهید امیر سپهبد شیرازی یکی از 
قله های بنــام فرماندهی در ارتش و 
نیروهای مســلح اســت. در سپاه نیز 
فرماندهان بنامی مانند شــهید علی 
هاشمی داریم که در مقاطع مختلف 
دفاع مقدس با شجاعت، تدبیر و برنامه 
در مقاطع بن بســت جنگ، هدایت و 
فرماندهی و حماســه آفرینی کردند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
خوزستان گفت: برای مرور زندگی و 
مجاهدت های این ســردار و به یاد او، 
بنا اســت یادمان و مکانی برای مشق 
رفتار این سردار عزیر افتتاح کنیم. به 
فرمایش مقام معظم رهبری، سردار 

حــاج علی هاشــمی جوانی بود که 
در روزهای ســخت، فرمان امام)ره( 
را لبیــک گفــت و در ســخت ترین 
جبهه یعنی جبهه میانه خوزســتان، 
با دشــمن جنگید و فرماندهی کرد.

شــاهوارپور بــا بیان اینکــه یکی از 
چشــمه های توانایــی این ســردار 
عزیز ســازمان دهی و بسیج نیروهای 
مردمــی محلی بوده اســت، افزود: 
ســردار هاشــمی از اهواز، حمیدیه 
و دشــت آزادگان جوانــان عزیزی را 
بســیج و ســازمان دهی کرد و برای 
توقف دشــمن در کنار دیگر نیروها، 
مردانه ایستاد و جنگید.وی گفت: در 
۹ مهرماه دشمن در محور حمیدیه و 
در ۲۶ آبان ماه دشــمن در سوسنگرد 
شکست خورد؛ این شکست ها به یمن 
فرماندهی و تدبیر و مدیریت مردانی 
مانند سردار هاشمی بود. قطعا بدون 
برنامه، امکان نداشــت دشمن را در 
محور میانی که برای رسیدن به اهواز 
در حــال تــالش بود، متوقف کنیم و 
شکســت دهیم تا عقب نشینی کند.
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
خوزســتان افزود: یکی از تالش های 
این مجاهد، بســیج نیروها و تربیت 

فرماندهــان بــود؛ فرماندهانی که 
بخشــی از آن هــا در دفاع مقدس به 
شهادت رسیدند. ســردار سلیمانی 
همــواره از نام ســردار هاشــمی و 
مجاهدت های این مرد بزرگوار برای 
تربیت نیروهای کارآمد و توانمند نام 
می برد.وی گفت: مقطع دیگر تالش 
ســخت این مجاهد، پس از پیروزی 
در فتــح خرمشــهر و عملیات های 
پیوســته برای بیرون راندن دشمن 
بود.شاهوارپور بیان کرد: در سال ۶۲ 
جنگ به بن بســت رســید و  یکی از 
کسانی که بن بست جنگ را شکست و 
توانست به صدام و مجامع بین المللی 
و طرفداران صدام که در تالش برای 
ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی 
بودند فشــار بیــاورد، این بزرگ مرد 
بود؛ ســردار علی هاشــمی جبهه ای 
در وســعت بیــش از 100 کیلومتر 
در هورالعظیــم ایجاد کرد، در جایی 
که دشمن احساس نمی کرد بتوانیم 
آن ها را در آنجا به چالش بکشــانیم.
وی افــزود: دشــمن فکر می کرد در 
مناطق خشــکی با مــا می جنگد اما 
ســردار هاشمی با برنامه و شناسایی 
منطقــه، فرماندهــان وقــت را قانع 

کــرد که می توانیــم در هورالعظیم 
هم دشــمن را به چالش بکشــانیم.
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
خوزستان گفت: عملیات های خیبر 
و بدر دو عملیات برجســته ای بودند 
که دشــمن در این نقاط شکســت را 
پذیرفــت و رزمندگان اســالم خود 
را بازیابــی کردنــد و وارد مرحلــه 
جدیــدی از عملیات های آبی خاکی 
شــدیم. تا پیــش از آن زمان، چنین 
عملیاتی انجام نشده بود اما با درایت 
و پشــتکار سردار هاشمی توانستیم 
ایــن حرکت جامع، کارســاز و موثر 
را بــرای خــارج کــردن جنگ از بن 
بست انجام دهیم.وی بیان کرد: نگاه 
دیگر سردار هاشمی به دفاع، بازیابی 
ظرفیت مهندســی بود. مهندســی 
جنــگ یکی از مولفه های مهمی بود 
که دشــمن به عنوان ضعف مطلق ما 
از آن اســتفاده می کرد. وی توانست 
حرکــت جدیدی در این زمینه انجام 
دهد و پل 1۴ کیلومتری خیبر را برای 
وصال خشکی به جزایر مجنون اجرا 
کرد.شاهوار پور گفت: اوصاف فردی، 
شــخصی، معنوی و تاثیرگذاری این 
بزرگــوار بــر روح و روان رزمندگان 
نیاز به پردازش، مطالعه و بیان دارد. 
یکــی از مولفه هــای مهــم در دفاع 
مقدس حوزه معنوی رزمندگان بود 
و یکی از برجســتگی های وجود این 
مرد بــزرگ، معنویت و تاثیرگذاری 
معنوی بر رزمنــدگان و فرماندهان 
بــود که  این موضوع نیاز به پردازش 
دارد و امیدواریم با محتوا ســازی در 
ایــن یادمان مقــدس، رزمندگان و 
بســجییان و همه کسانی که عاشق 
این شهید هستند فیض معنوی ببرد.

وزیر نیرو: 
آبادان و خرمشهر بهتر می شود  کیفیت آب 

خوزســتان / گروه اســتان ها: وزیر نیرو گفت: با افزایش ورودی 
آب طرح غدیر، آبرســانی به خرمشــهر و آبادان به طور کامل 
انجام می شــود و کیفیت آب این دو شــهر بهتر می شــود.علی 
اکبر محرابیان در نشســتی به منظور بررســی مشکالت حوزه 
آب و فاضالب استان خوزستان در استانداری اظهار کرد: همه 
عالقمند هستیم که ایران همواره در مسیر رشد، توسعه و تعالی 
قرار بگیرد؛ از کاستی ها همگی ناراحت هستیم و دغدغه مدیران 
هم خواسته های مردم است که دلسوزانه منتقل می شوند.وی 
افزود: در یک خشکسالی بسیار سختی در کشور به سر می بریم 
و بر اساس آمار و گزارش ها این خشکسالی در ۵0 سال گذشته 
بی سابقه است؛ شرایط خشکسالی با ترسالی و سال های نرمال 
از نظر آب شرب، کشاورزی، انواع مصرف و مدیریت منابع آب 
خیلی متفاوت است.محرابیان بیان کرد: در استان زرخیزی مثل 
خوزستان مسئوالن، مردم، کشاورزان و صنعتگران باید با توجه 
به شرایط موجود به شکلی برنامه ریزی کنند که این سال سخت 
را بدون مشــکل پشــت سر بگذاریم.وزیر نیرو گفت: مهمترین 
حوضه ای که انتظار بهترین برنامه ریزی در آن را داریم، استان 
خوزستان و به ویژه حوضه های کرخه، کارون، زهره، جراحی و 
دز است؛ در شرایط فعلی تمام تالش خود را به کار می گیریم 
تا برای آب شــرب مردم هیچ مشــکلی از نظر کمیت و کیفیت 
)با اســتفاده از امکانات درون و برون اســتانی( پیش نیاید البته 
تحقق برنامه ریزی های مذکور نیازمند همکاری ملی و اجتماعی 
همه جانبه است.محرابیان با اشاره به اینکه وزارت نیرو فقط امکان 
برنامه ریزی و تخصیص مناسب آب را دارد، بیان کرد: به صورت 
هر روز یا یک روز در میان طی ارتباط با اســتاندار خوزســتان 
موضوعات آبی استان را بررسی می کنیم؛ اطمینان نسبی داریم 
که بتوان با مدیریت خوب این سال سخت را پشت سر بگذاریم.

اختصاص یک معاون برای خوزستان
وی افزود: تصمیماتی در این چارچوب گرفته شده که برخی از 
آنها برای اولین بار در کشور اتخاذ شد تا کاری کنیم که میزان  ای 
سی  آب در یک حدی کنترل شود؛ معاونی از وزارتخانه را برای 
خوزستان مأمور کردیم تا بیشتر وقت را به این استان اختصاص 
و زمان غیبت خود نیز از طریق جانشین دائم مسائل این استان 
را رصد کند.محرابیان با اشــاره به اخذ تصمیمات خوب برای 
خوزستان که اگر گرفته نمی شد، شرایط خیلی بدتر از وضعیت 
فعلی بود، گفت: شرایط موجود می طلبد که همکاری بین قوه ای 
و دستگاهی را خیلی بیشتر از گذشته داشته باشیم تا مردم در 
آرامش زندگی کنند و شرایط سخت تر کمتری را متحمل شوند.

وزیر نیرو تاکید کرد: آبی که مدیریت می کنیم متعلق به مردم 
است، اگر خوب مدیریت شد، مردم منتفع و در صورت مدیریت 
بد آنها متضرر می شوند؛ وقتی صحبت از الگوی کشت به میان 
می آید، برخی مواقع متأســفانه برخی مزارع آن هم کالن، این 
مدیریت را رعایت نمی کند، یعنی یک فرد سرمایه دار خودخواه 

طوری رفتار می کند که منافع هزاران کشاورز ضایع می شود.

عدم رعایت الگوی کشت
محرابیان توضیح داد: بر اســاس بررسی و تحقیقات، اکثر رعایت 
نکردن الگوی کشت مربوط به شرکت هایی است که کشت های 
وســیع دارند و حقوق مردم را در بخش کشــاورزی و شرب ضایع 
می کنند؛ تا پایان این شرایط باید همگام با همه دستگاه های اجرایی 
طوری برنامه ریزی و یا نوکری مردم را انجام دهیم که رضایت آنها 
جلب شود.وی با اشاره به اینکه تصمیماتی طی یک ماه گذشته 
اخذ شــده که برای اولین بار در کشــور و آن هم برای خوزســتان 
گرفته شده است، عنوان کرد: برای آب شرب طرح های متعددی 

در خوزستان اجرا می شود که به مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور و همچنین مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
اعالم می کنیم که همه هفت طرح آبرسانی استان باید فعال شود؛ 
البته یک طرح مگاپروژه در حد بین المللی داریم که همان طرح 
غدیر و با انتفاع عمومی برای خوزستان است.وزیر نیرو با اشاره به 
اینکه دولت وارث پروژه های نیمه تمام و آن هم با پیشرفت های 
سالیانه اندک است که باید این پروژه ها را از خواب زمستانی بیدار 
کرد، یادآور شد: در مورد پروژه غدیر که افتخار ملی است ولی در 
شرایط موجود دو اشکال داریم؛ یکی از نظر کمیت و دیگری از نظر 
کیفیت مشکل داریم، مثالً هم اکنون 10 مترمکعب بر ثانیه آب به 
طرح غدیر تزریق می شود که در افق نهایی ۲۴ مترمکعب بر ثانیه 
پیش بینی شده بود.محرابیان گفت: در سفر استانی همراه با آیت 
ا... رئیسی اخذ اعتبار برای طرح آبرسانی در خوزستان بررسی شد 
و در نهایت اعتبار مخصوص این بخش را خارج از اعتبارات عادی 
به مبلغ یک هزار میلیارد تومان با دستور مستقیم رئیس جمهور 
گرفتیم؛ در اجرای این طرح میان مدت 10 مترمکعب آب تزریقی 
به پروژه غدیر را تا ۲0 مترمکعب افزایش و آب تأمینی از سد کرخه 

را به آب تأمینی از سد دز منتقل می کنیم.

تأمین آب مطلوب برای آبادان و خرمشهر
وی با اشاره به اینکه گواراترین، باکیفیت ترین و بهترین آب کشور 
آب دز است، گفت: از قدیم مردم خوزستان آرزو داشتند که آب 
دز وارد شبکه خط لوله آنها شود؛ با افزایش ورودی آب طرح غدیر 
آبرسانی برای خرمشهر و آبادان به طور کامل آن هم با ای سی 
مطلوب تأمین می شود.محرابیان گریزی به مشکالت فاضالب 
خوزستان زد و گفت: در خصوص فاضالب شهرهای خوزستان 
به همه نمایندگان مجلس این استان که گالیه مندانه صحبت 

می کنند، حق می دهم چون شــاید 10 ســال قبل که مسئول 
طرح های کالن کشور بودم، اوایل سال ۹۲ از تصفیه خانه شهر 
اهواز بازدید داشتم که تقریباً مثل همین حاال بود؛ تصفیه خانه 
با باالترین استانداردهای بین المللی مورد استفاده نشده و مردم 
سالیان زیادی این زحمت را متحمل شدند.وزیر نیرو ادامه داد: 
فاضالب اهواز برای منطقه شرق خوشبختانه تصفیه خانه آماده 
و پذیرش آزمایشی هم با ورودی ۲۶ هزار مترمکعب شروع شده 
که تا 11۲ هزار مترمکعب هم می رسد.وی با اشاره به اینکه ۸۲ 
جبهه کاری برای فاضالب اهواز فعال شــده اســت، عنوان کرد: 
قرار بر این بوده که کار فاضالب اهواز ۲۴ ماهه به اتمام برسد؛ 
البته نقاط حساس باید زودتر از مابقی انجام شود. پیمانکاری 
طرح شبکه فاضالب و تصفیه خانه غرب اهواز نیز در آینده نزدیک 
اعالم می شود؛ برخی شهرهای دیگر استان که پیشرفت فاضالب 
خوبی داشــتند، باید سریع تر به اتمام برسند.محرابیان عنوان 
کرد: نمایندگان مجلس خوزســتان در بودجه و برنامه هفتم 
باید منابع الزم برای شبکه آب و فاضالب کل استان را ببینند؛ 
وزارت نیــرو نیــز از طریق فاینانس ماده ۵۶، منابع بانکی، اوراق 
و دیگر روش های مختلف تأمین مالی کنیم تا تمام پروژه های 
خوزستان فعال شود.وی با اشاره به اینکه در زمینه برق رسانی 
روســتایی اقدامات خوبی در کشــور انجام شده است، گفت: در 
زمینه آب پتانسیل های خوبی در کشور داریم؛ بنابراین شورای 
جهاد آبرسانی را متشکل از خبرگان و متخصصان صنعت آب 
کشور، سرآمدان جهادی حوزه آب و خیران تشکیل دادیم.وزیر 
نیــرو بیــان کرد: در مجلس قول دادیم که درصد برخورداری از 
آب در روســتاها را در برنامه ای چهار ســاله از ۷۵ درصد به ۹0 
درصد برسانیم؛ یعنی حدوداً هشت هزار روستا در سراسر کشور 
که امروز آبرسانی نشده باید عملیات آنها طی ۴ سال اجرا شود.
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سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
استان خراسان رضوی خبر داد؛

کران همزمان فیلم های  آغاز ا
 سی و چهارمین جشنواره 

بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان در مشهد 

مشهد / گروه استان ها: اکران همزمان 
فیلمهای سی و چهارمین جشنواره بین 
المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با 
حضور سرپرســت اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی خراســان رضوی در 
پردیس ســینمایی هویزه مشهد آغاز 
شد.سرپرســت اداره کل فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی در مراسم 
آغاز اکران فیلمهای این جشــنواره در 
ســینما هویزه گفت: یکی از مزیت های 
این دوره از جشنواره را می توان حضور 
کــودکان و نوجوانان به عنوان داور این 
رویــداد دانست.یوســف امینی افزود: 
ســینما با حضور کــودکان و نوجوانان 
محیط شادتر و بانشاط تری می شود و 
بزرگســاالن را نیز ترغیب به حضور در 
این فضا می کند.وی بیان کرد: جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان متعلق به 
این گروه ســنی اســت و حضور آنان به 
عنوان داور می تواند در انتخاب بهترین 
آثار این جشــنواره کمک شایانی کند.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خراسان رضوی گفت: دنیای 
کودکان دنیای منحصر به فردی اســت 
و ســاخت فیلمهای متعلق به این گروه 
سنی می تواند به ترویج مباحث تربیتی 
 و آموزشــی متعلق به این ســن کمک 
شایانی کند.امینی بیان کرد: کودکان و 
نوجوانان آینده سازان این کشور هستند 
و اگر بخواهیم نسل موفقی داشته باشیم 
باید ساخت فیلمهای متعلق به این نسل 
با رویکرد تربیتی و آموزشی و برگزاری 
چنین جشــنواره ای تقویت و توســعه 
یابد.یوســف امینی سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان 
رضوی و جواد روشــندل سرپرســت 
معاونــت هنری و ســینمایی این اداره 
کل در اولین روز این جشــنواره همراه 
با کودکان و نوجوانان به تماشــای فیلم 

پسران دریا نشستند.

برگزاری نشست کارکنان 
ادارات گاز نواحی در اداره 

گاز شهرستان شوشتر
خوزســتان / گروه اســتان ها: عبداله 
مسرتی مدیر منابع انسانی شرکت گاز 
شهرستان شوشتر گفت: در ادامه دیدار 
بــا همکاران ادارات گاز نواحی بصورت 
چهره به چهره، به شهرســتان شوشتر 
مراجعــه و باحضور ریــس اداره آقای 
ظهرابی با همکاران رســمی، قراردادی 
و ارکان ثالــث جهت حفــظ و رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی بصورت 
جداگانه نشســت برگزار شــد.وی در 
ادامه افزود: در این دیدار به صحبت ها 
و درخواســت های عزیزان گوش داده 
شــد و پاسخ الزم حسب ضوابط جاری 
شــرکت ارائه شد و ســایر موارد برای 
رسیدگی به ستاد ارجاع و مقرر گردید 
نتیجــه پیگیری به رییس اداره گزارش 
تــا به همکاران اطالع رســانی شــود.
عبداله مسرتی در پایان ضمن تاکید بر 
این نکته که جهت بهتر شــدن شرایط 
محیط کار و پیگیری مشکالت همکاران 
در ادارات نواحی ســفرها ادامه خواهد 
داشت، گفت: اولویت موارد مطرح شده 
در این دیدار؛ معیشــت، درمان، تبدیل 
وضعیت و رســیدگی به ساختمان های 
اداری بویــژه شــهرهای زیر مجموعه 

شهرستان شوشتر بوده است.

 در رابطه با موضوع  
فرایندهای آموزشی ؛

شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در بین 
دستگاه های اجرایی 

استان رتبه دوم را 
کسب کرد

خوزســتان / گروه اســتان 
هــا: بنا بــر اعالم ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی 
استان خوزســتان، شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در 
موضوع  فرایندهای آموزشی 
در بین ۶۷ دســتگاه اجرایی 
استان در بخش شرکت های 
دولتــی، رتبه دوم را کســب 
کرد.مرکز آموزش و پژوهش 
های توســعه و آینده نگری 
ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی اســتان خوزستان به 
منظور ارتقاء ســطح آموزش 
دستگاه ها در سال ۹۹ نسبت 
به بررســی کلیه فرایندها در 
امــر آموزش دســتگاه های 
اجرایی اســتان اقدام نموده 
کــه بــا توجه بــه ارزیابی به 
عمل آمده در بین ۶۷ دستگاه 
اجرایــی اســتان، در بخش 
شرکت های دولتی، شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان با 
کســب ۹۵ امتیاز از مجموع 
100 امتیــاز، رتبــه دوم را 
بدست آورد.کیوان خورسند 
معاون منابع انســانی شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان با 
بیان اینکــه مهمترین رکن 
هرسازمان ســرمایه انسانی 
آن مــی باشــد و آمــوزش و 
ارتقاء ســطح دانش، مهارت 
و نگــرش مدیران و کارکنان 
در افزایــش کارایی و بهبود 
عملکرد ســازمانی است، در 
خصــوص کســب رتبه دوم 
در بحــث آمــوزش توضیح 
داد: دفتــر برنامه ریزی منابع 
انسانی این شرکت درسال ۹۹ 
و در شرایط خاص همه گیری 
بیماری کووید 1۹ با  برگزاری 
1۴۸ دوره ) الکترونیکــی ( و 
1۶۴۵۶0 نفرساعت آموزش 
بــا هزینــه ای بالــغ بر ۲۸ 
میلیــارد ریال در زمینه های 
مدیریتی، شغلی  اختصاصی 
،توانمندی هــای عمومی و 
فرهنگی، فن آوری اطالعات 
و ارتباطات، توانســت در بین 
۶۷ دســتگاه اجرایی استان، 
دربخش شرکت های دولتی 
رتبــه دوم را کســب کند.بر 
اســاس این گزارش، شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در 
ســالهای ۹۶ و ۹۷ در بحــث 
آموزش در بین دستگاه های 
اجرایی استان به ترتیب رتبه 
های دوم و سوم را کسب کرده 
بود  و درسال ۹۸  نیز به دلیل 
بیماری کرونا ارزیابی دستگاه 

های اجرایی انجام نشد

7استانها

اصفهان / گروه استان ها: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تاکنون 100 موشــن گرافی، ۵0 کلیپ و 
۲0 انیمیشــن با موضوع مدیریت مصرف بهینه 
آب از طریق فضای مجازی برای دانش آموزان 

اصفهانی پخش شده است.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: تولیدات فرهنگی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در شبکه 
آموزشــی شــاد که تمامی دانش آموزان، اولیاء 

و مربیان عضو آن هســتند بارگذاری می شــود.مهدی اسماعیلی به فعالیت 
۸۷ کانون فرهنگی تربیتی در سطح استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
تولیــدات همچنیــن در کانال ها و گــروه های مجازی کانون های فرهنگی 
تربیتی توزیع می شود تا اعضای این کانون ها نیز با شیوه های صحیح مصرف 
آب آشــنا شــوند.رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان نیز گفت: از 

اواخر سال 1۳۹۸ و پس از شیوع ویروس کرونا، 
خانه فرهنگ آب با همکاری اداره کل آموزش و 
پرورش اقدام به آموزش دانش آموزان ازطریق 
فضــای مجازی کرد که با اســتقبال معلمان  و 

دانش آموزان روبه رو شده است.
زهــره تشــیعی افزود: قبل از  شــیوع ویروس 
کرونــا، ســاالنه بیش از ۵0 هــزار نفر از دانش 
آمــوزان مقاطــع تحصیلی مختلف با حضور در 
خانه فرهنگ آب از نزدیک با روش های صحیح 
مصرف آب، استفاده از شیرآالت کاهنده و چگونگی بازچرخانی پساب آشنا 
می شــدند که امیدوارم این روند دوباره از ســرگرفته شود.وی گفت: با توجه 
به شرایط کرونایی ، در حال حاضر آبفای استان اصفهان آموزش ۹۵0 هزار 
دانش آموز در زمینه مدیریت مصرف آب را از طریق فضای مجازی و شبکه 

شاد دنبال می کند.  

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش و رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان خبر دادند؛

آموزان استان اصفهان با مدیریت مصرف آب، از طریق شبکه شاد آشنایی دانش 

خبر ویژه

در 6 ماهه اول سال جاری محقق شد؛

افزایش ۶ درصدی جا به جایی کاال در استان کرمانشاه
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه گفت: در شش ماه 
ابتدای ســالجاری بیش از ۴ میلیون تن کاال از استان 
کرمانشــاه جابجا شــده است که نسبت به شش ماهه 
اول سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.فریبرز 
کرمی گفت: در شش مال اول سال ۴ میلیون و ۳۹۴ 
هزار تن کاال توسط ناوگان حمل و نقل کاالی استان 
کرمانشــاه جابجا شده اســت که سالجاری به لحاظ 

جابجای کاال افزایش تناژ ۶ درصدی داشتیم.
وی افــزود: بیشــترین حمــل و نقــل کاال مربوط به 
شهرســتان کرمانشــاه با تناژ ۳ میلیون ۳۸ هزار تن 
کاال اســت که نســبت به مدت مشابه سال گذشته با 
کاهش ۳ درصدی روبرو می باشد و بیشترین حمل و 
نقل کاال در استان کرمانشاه مربوط به کاالی سیمان 

با ۹0۶ هزار تن است.
کرمی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشــاه از افزایش صــدور بارنامه خبر داد و گفت: 
از ابتدای ســالجاری تاکنون ۲۸۹ هزار بارنامه صادر 
شده است که صدور بارنامه مصرفی ۵ درصد افزایش 
داشته است.وی افزود: ده کاالی عمده استان سیمان 
)کیســه ای فله ای( کلینگر، اوره، پلی اتیلن، کنجاله، 
سنگ سنگبری، گازوئیل، مازوت، گندم انسانی است.
کرمــی اضافه کرد: به دلیل انعطاف پذیری در انتخاب 
مسیر و مقدار کاال، سهولت دسترسی به مراکز تولید 
و جذب، در دســترس بودن وســیله نقلیه، گسترش 
شــبکه راه های کشور و ده ها مزیت دیگر موجب شده 
اســت درصد باالیی از حمل و نقل کاال در جاده های 

کشور صورت گیرد.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: 

پیش بینی افق توسعه ای بندر بوشهر تا سال ۱۴۰۴
بوشهر / گروه استان ها: عضو هیات عامل و معاون 
مهندســی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی با حضور در بندر بوشــهر، از پیش 
بینی توسعه ای بندر بوشهر تا سال 1۴0۴ خبر 
داد.محمدرضــا اله یار عضو هیات عامل و معاون  
مهندســی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی کشور در این باره گفت : با توجه به 
ظرفیت های بسیار باال  در سواحل استان بوشهر  
و طول ۹۳۷ کیلومتری  مرز ساحلی این استان با 
دریایی نیلگون خلیج فارس ، ضرورت بر توسعه 
متوازن و پایدار این مناطق به شدت احساس می 
شــود از اینرو  برنامــه ریزی های مفصلی  برای 
سواحل کشور بخصوص سواحل استان بوشهردر 
سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان مرجع دریایی 

کشور  پیش بینی و طرح ریزی شده است.
اله یار افزود: در حوزه توسعه سواحل پیرو طرح 
مدیریت یکپارچه مناطق ســاحلی کشور بعنوان 
یک سند باال دستی، سازمان بنادر و دریانوردی 
موظف شد که نسبت به تدقیق این طرح و آوردن 
آن در مقیــاس اســتانی اقــدام نماید که در این 
راســتا بعد از اســتان هرمزگان دومین استانی 
که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ســاحلی آن 
تدقیق و تهیه شد، استان بوشهر بود  که تمامی 
شهرستانهای ساحلی رانیز مشمول می شد.وی 
عنــوان کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح تهیه 

برنامه بلند مدت برای اســتفاده از ظرفیت های 
دریا می باشــد که برای هر شــهر برنامه اجرایی 
و اکشــن پلن پیش بینی شــده اســت.معاون 
مهندســی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی بیان کرد: این مطالعات نهایی شده 
است و درحال طی مسیر در شورای برنامه ریزی 
اســتان می باشــد که امید داریم هر چه سریعتر 
توسط شورای برنامه ریزی استان ابالغ و بعنوان 
یک ســند باالدستی توسعه سواحل استان بکار 
گرفته شود.اله یار اضافه کرد: این مطالعات یک 
مطالعه گســتره  و با نگاه بلند مدت  پیش بینی 
شده است که  در آن جنبه های مختلف زیست 
محیطی و هم پدیده های دریایی، ظرفیت های 
تجاری و بازرگانی، ظرفیت های گردشــگری و 
مســافری دریایی و همچنین موضوعات مختلف 
بــا پدافند غیر عامل و سیاســی امنیتی در همه 

شقوق دیده شده است.
محمدرضا اله یار در خصوص توسعه بنادر اصلی 
و فرعی اســتان بوشهر گفت : در راستای توسعه 
بنادر اصلی و فرعی اســتان بوشهر، بندر بوشهر 
بعنــوان بندر اصلی و 10 بندرتجاری آن بعنوان 
بنادر فرعی طرح های توسعه ای پیش بینی شده 
است که در قالب طرح جامع بنادر بازرگانی، بندر 
بوشــهر تا افق 1۴0۴ و بنادر فرعی نیز بصورت 
توسعه پانزده ساله در سه گام پنج ساله دیده شده 

اســت.معاون مهندســی و توسعه امور زیربنایی 
سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: این 
طرح تنظیم شده و تمامی برنامه های توسعه ای 
برای این افق به تفکیک هر ســال چه در حوزه 
زیر ســاختی و چه در حوزه تجهیزات مورد نیاز 
پیش بینی و مشخص شده است که گام به گام بر 
اساس آن توسعه ها رقم خواهد خورد و امید داریم 
با انجام این مهم مســیر کامال مشخص و توسعه 
ویژه ای در سواحل استان بوشهر به انجام برسد.
وی اشاره کرد: گام اول استقرار طرح های جامع 
و طرح های ساماندهی جامع بنادر اصلی و فرعی 
شروع شده است و گام اول عمال همین پروژه های 
مطالعاتی هســتند که به اتمام رســیده و بزودی 
مراحل اجرایی آن نیز در سال 1۴01 انجام خواهد 
شــد. اله یار افزود: یکی دیگر از موارد توسعه ای 
دریا محور طرح های توســعه  جزایر می باشــد 
که براســاس مصوبه شــورای عالی شهرسازی و 
معماری و همچنین کارگروه ساماندهی سواحل 
و بنادر و جزایر کشور، سازمان بنادر و دریانوردی 
ماموریت پیدا کرده که ترویج راهبردی توســعه 
جزایر کشــور را انجام دهد  که در اســتان بوشهر 
نیز جزیره خارگ جزو آن می باشد و امید داریم 
بــا اتمــام فاز مطالعاتی آن تا پایان ســال جاری 
شــاهد تصویب و اجرای این مطالعات در ســال 

آینده باشیم.
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کران "قهرمان" اصغر  ا
فرهادی از ۵ آبان ماه

فیلم سینمایی "قهرمان" آخرین 
ساخته اصغر فرهادی از پنجم آبان 
در سینماهای سراسر کشور اکران 

می شود.
“خانه فیلم” پخش کننده داخلی 
فیلــم “قهرمان” زمــان اکران را 

پنجم آبان ماه اعالم کرد.
“قهرمان” اولین بار در جشــنواره 
بین المللــی فیلم کن ۲0۲1 به 
نمایــش درآمد و ضمن کســب 
“جایــزه بزرگ ” مورد اســتقبال 
تماشاگران و منتقدان بین المللی 
قرار گرفت.بازیگران این فیلم، امیر 
جدیدی، محســن تنابنده ، سحر 
گلدوســت ، فرشته صدرعرفایی 
،احسان گودرزی،مریم شاه داعی 
، علیرضا جهاندیده ، فرخ نوربخت 
، محمد عاقبتی ، صالح کریمایی 
و سارینا فرهادی هستند.در فیلم 
»قهرمــان«، رحیــم با بازی امیر 
جدیدی در واقع قهرمان داستان 
اســت که به دلیل عدم پرداخت 
بدهی اش در زندان است. در حالی 
که او به مرخصی می آید، زنی که 
او را خیلی دوســت دارد ، رحیم 
را متقاعــد می کند بدهی اش را 
از محــل کیف پــر از پولی که او 
پیدا کرده، پرداخت کند. تصمیم 
رحیم پیامدهایی را به همراه دارد 
که او را به قهرمان داستان تبدیل 

می کند
 .

خاطرات و گزارش یک موش 
از زندگی در شهر تهران!

 »شهر موش ها« به  تهیه کنندگی 
و کارگردانی فرید پناه نژاد تولید 
جدید شــبکه مستند سیماست 
کــه امروز  دوشــنبه 1۹ مهر از 
شبکه مســتند پخش می شود.

پناه نژاد درباره ســوژه این فیلم 
مســتند گفت: این فیلم مستند 
دربــاره موش های شــهر تهران 
اســت و نگاهی متفاوت به تمام 
اتفاقاتــی دارد کــه پیرامون این 
موجود زنده در ســالیان اخیر رخ 
داده است. همانطور که می دانید 
موش هایــی که در شــهر تهران 
می بینیــم، از گونــه موش های 
»رت« اســت که سال ها پیش از 
طریقی وارد شــهر تهران شدند 
و بــا تکثیر فــراوان امروز تبدیل 
بــه یکی از چالش های شــهری 
شده است.این کارگردان افزود: 
مســتند »شهر موش ها« فیلمی 
است که بین مرز واقعیت و خیال 
حرکت می کند و نوعی مســتند 
به ســبک ماکیومنتری است. در 
این ســبک، مســتندهای کمی 
در ایران ســاخته شــده است. از 
دوربین های کوچکی اســتفاده 
کردیم که تهران را از نگاه موش ها 
نشان می دهد. در حقیقت در این 
مســتند ۲ دوربین داریم؛ یکی از 
زاویه نگاه موش اســت و دیگری 
دوربینی است که آدم ها را نشان 

می دهد!

فرهنگ و هنر

 دلیل فوتی های کرونا 
 بعد از تزریق 

کسن چیست؟ دو دوز وا
دبیر کمیته علمی کشوری کنترل 
و مقابلــه با کووید 1۹در خصوص 
دلیل فــوت افراد با وجود دو دوز 
واکسن اظهار کرد: تزریق واکسن 
باعث کاهش مرگ و میر و بستری 
شــدن بیماران در icu می شــود، 
ولی به طور مطلق هیچ واکســنی 
وجود ندارد که با تزریقش بشــود 
از مــرگ و میر افــراد جلوگیری 
کند.حمیــد رضا جماعتی   افزود: 
مرگ و میر و بســتری شدن افراد 
به ویروس و به شــدت بیماری و 
ســابقه بیماری زمینه ای و زمان 
ابتال به این بیماری بستگی دارد.
جماعتــی ادامه داد: هنگامی که 
دو دوز از واکســن تزریق می شود 
بعــد از ۲ تــا ۳ هفته از تزریق دوز 
دوم ایمنــی در بدن فرد به وجود 
می آید و در بسیاری از افرادی که 
به بیماری کرونا مبتال می شــوند 
دوز دوم واکسن را تزریق نکرده اند 
و در این شرایط ایمنی به صورت 
کامــل در فرد بــه وجود نیامده و 
یــا برخی از افــراد بالفاصله بعد 
از تزریــق دوز دوم دچار بیماری 
می شــوند که دلیــل آن به وجود 
نیامــدن ایمنی کامــل در بدن 
است.او گفت:افرادی که بیماری 
زمینــه ای دارند دارای سیســتم 
ایمنی بســیار ضعیف هســتند و 
علی رغم تزریق واکســن، ایمنی 
کامل در بدنشان به وجود نمی آید 
همچنیــن به دلیــل دارو هایی را 
مصرف می کنند سیســتم ایمنی 
آن ها ضعیف می شــود و با تزریق 
واکســن از ابتال به ویروس مصون 
نمی شــوند.دبیر کیمتــه علمی 
کشــوری کنترل و مقابله با کووید 
1۹ بیان کرد: یکی دیگر از دالیلی 
که باعث تضعیف سیستم ایمنی 
افراد می شــود باال بودن سن این 
افراد اســت. افراد مســن علیرغم 
دریافت واکســن، سیستم ایمنی 
کامــال قوی ندارند کــه بتواند از 
بســتری شدن یا مرگ و میرشان 

جلوگیری کنند.
او افــزود: بعضــی از افراد نیز زیاد 
در معــرض ابتال بــه ویروس قرار 
می گیرنــد کــه در این شــرایط 
ویــروس زیــادی وارد بدن آن ها 
می شود و سیســتم ایمنی آن ها 
در برابر این مقدار از ویروس تاب 
نمی آورد علیرغــم اینکه ممکن 
اســت واکســن نیز تزریق کرده 
باشــند.جماعتی در خصــوص 
پوشش واکسیناســیون و پایین 
آمــدن آمار فوتی هــا بیان کرد: 
واکسیناســیون و بــه موازات آن 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 

بسیار مهم است. 

سالمت

بر اســاس پژوهشــی که به تازگی منتشــر شده اســت، استفاده از دهانشویه 
می تواند شدت ابتال به کرونا را کاهش دهد.

 بر اساس تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته است، استفاده از دهانشویه ها 
ممکن است شما را از ابتال به کرونا باز دارد؛ همچنانکه افرادی که از بهداشت 
ضعیف دهان رنج می برند، احتمال باالتری دارد که به کرونای شــدید مبتال 

شوند.
 بر اساس این پژوهش، استفاده از دهانشویه هر صبح می تواند شما را در برابر 
کرونا محافظت کند. پژوهشگران مصری دریافتند افرادی که از ضعف بهداشت 
دهان رنج می برند، در صورتی که به کرونا مبتال شوند، احتماال دارای عالئم 

شدیدتری خواهند بود.طبق اعالم دیلی میل، این پژوهش، جدیدترین مطالعه 
از سلســله پژوهش هایی اســت که بهداشــت بد دهان را با خطر کرونا مرتبط 
می داند و از مردم می خواهد تا مراقبت بهتری از دندان های خود داشته باشند.

پژوهشگران در این مطالعه اعالم کردند دهان ممکن است به عنوان مخزنی 
برای ویروس عمل کرده و به بیماران مبتال اجازه دهد تا »بار ویروسی« باالیی 
داشته باشند؛ ذراتی که در بدن گردش می کنند. به طور معمول، هرچه فرد 
بیشــتر در بدن خود ویروس داشــته باشــد، احتمال بیماری شدید او بیشتر 
می شــود.این جدیدترین تحقیقی اســت که دهانشــویه را به عنوان یک ابزار 

بالقوه برای از بین بردن کووید معرفی می کند.

دهان شویه ها و پیشگیری از ابتال به کرونا

دریچه علم

جامعه 

کارتون 

شاخ های اینستاگرام 
گرخیدند!

عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفته طرح »اخذ 

مالیات از اینفلوئنسرها« به 
زودی اجرایی می شود و هر 
کس که بیش از 5۰۰ هزار 

دنبال کننده دارد باید مالیات 
بدهد. موضوعی که سوژه 
انتشار کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

 کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه با تاکید 
بر اینکه اینترنت زیربنای اطالع رسانی، 
امــور اداری، خدمــات عمومی، تولید، 
آموزش، بهداشــت شده، گفت: اینترنت 
به دســتگاه گردش خون جامعه تبدیل 
شده که اختالل جدی در آن ممکن است 

به یک فاجعه اجتماعی بیانجامد.
مسعود صادقی ادامه می دهد: طبق آمار 
پایگاه DataReportal، در ابتدای ســال 
۲0۲1 میــالدی، از میان حدود ۷ و نیم 
میلیــارد نفر جمعیت کره زمین بیش از 
۴ و نیم میلیارد کاربر اینترنت وجود دارد 
و سرعت رشد کاربران در اینترنت هفت 

برابر بیشتر از رشد کل جمعیت است.
وی یادآور می شــود: برپایه آمار همین 
منبع به طور متوســط کاربران اینترنت 
در سال ۲0۲1  روزانه حدود ۷ ساعت ) 
۶ ساعت و ۵۶ دقیقه( از زمان  خود را در 

اینترنت صرف می کنند.
کارشناس ارشد رسانه و ارتباطات با تاکید 
بر اینکه امروز بسیاری از کارها تنها از راه 
اینترنت انجام می شــود و راه جایگزینی 

در محیط واقعی ندارند، خاطرنشان می 
کنــد: اینترنت همتــراز آب و برق، رکن 
جدایی ناپذیــر زندگی انســان امروزی 

است.
وی با یادآوری این موضوع که کمیسیون 
حقوق بشــر ســازمان ملل سال ۲01۶ 
)1۳۹۵( در قطعنامه ای، دسترســی به 
اینترنــت را جزئی از حقوق اولیه بشــر 
به شــمار آورده است، توضیح می دهد: 
بســیاری از زیرســاخت های مدیریت 
جامعه بر پایه اینترنت اســتوار شــده و 
اینترنــت زیربنای اطالع رســانی، امور 
اداری، خدمات عمومی، تولید، آموزش، 
بهداشــت و اســت بگونه ای که می توان 
گفت اینترنت به دســتگاه گردش خون 
جامعه تبدیل شــده اســت از همین رو 
اختالل جدی در اینترنت ممکن اســت 

به یک فاجعه انسانی بیانجامد.
برنامــه ریزی بــرای بهره برداری 
درســت از اینترنت ضروری است 

نه حذف آن
به گفته صادقی، کشــورهای پیشرفته از 

سال ها پیش برای بهره برداری درست از 
اینترنــت برنامه ریزی کرده اند به عنوان 
نمونه کشــور هلند از سال 1۹۹۲ وزارت 
اینترنت دارد. بر پایه اعالم مرکز توسعه 
تجــارت الکترونیک وزارت صمت ایران 
هم مشــاغل رسمی اینترنتی در ۶ ماهه 
نخســت ســال1۴00 به ۸۹ هزار عدد 

رسیده است.
وی خاطرنشــان می کند: البته این آمار 
کسب و کارهای مجوزدار است و می دانیم 
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی بی 
نیاز از دریافت نماد تجارت الکترونیک به 
کمک درگاه های پرداخت واسط، فعالیت 

می کنند.
این کارشــناس ارتباطات، با اشــاره به 
صحبت های اخیر ســخنگوی اتحادیه 
کســب و کارهــای مجــازی دربــاره 
تعداد کســب وکارهــای ایرانی فعال در 
اینســتاگرام که عنوان کــرد برآوردها 
نشــان می دهد بیش از ۳00 هزار نفر در 
اینستاگرام کسب و کار دارند، یادآور می 
شــود: خاطرم هست سال گذشته وقتی 

صحبت از فیلترینگ اینســتاگرام شد، 
علی ربیعی ســخنگوی دولت دوازدهم 
که روزگاری وزیر کار بود در یادداشــتی 
اعالم کرد فیلترینگ اینســتاگرام یعنی 
بیــکاری و فقر یــک میلیون نفر ایرانی، 
اســتدالل او این بود که دســت کم 11۵ 
هزار صفحه اینســتاگرام وجود دارد که 

درآمد خانوارهایی را تأمین می کند.
به گفته وی، بنابراین حتی اگر هر صفحه 
درآمــد ۲ نفر یا ۲ خانواده را تأمین کند؛ 
یعنی ۲۳0 هــزار خانواده یعنی چیزی 
حــدود ۹۵0 هزار نفر ایرانی وابســته به 
اینســتاگرام اســت. حاال شــما در نظر 
بگیرید بســیاری از آنها زنان سرپرست 
خانوار یا افراد کم توان و با محدودیت های 
جسمی هستند.صادقی تاکید می کند: 
وقتی اینترنــت همتراز آب و برق حکم 
دستگاه گردش خون جامعه را پیدا کرده 
پس بهتر است از آن حفاظت کنیم و به 
فکر سیستم های پشتیبان همچون برق 
اضطراری برای آن باشــیم تا پیوستگی 

جریان حیات جامعه را تضمین کنیم.

فاجعه اجتماعی در پس قطعی اینترنت


