
ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

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

گرجستان تکرار تجربه تلخ خرید ملک در دبی و 

 »خانه نا امن« ایرانی ها در ترکیه
   میزان خرید ملک توســط ایرانیان در ترکیه در دو ســال گذشــته ۱۵ برابر شــده اســت هر چند جاذبه 
این معامله ۲۵۰ هزار دالری برای ایرانی ها بیشتر به دریافت پاسپورت و حق شهروندی در این کشور 
محدود می شود اما بزرگنمایی مزایای خرید مسکن از سوی این کشور نیز در این تصمیم بی تأثیر نبوده 

ک به اتباع خارجی در دنیا همواره به عنوان یکی از گزینه های کســب درآمد ارزی  اســت. فروش امال
ح می شــود، برخی کشــورهای اروپایی همانند اســپانیا و یونان پیشــتر برای رهایی از بحران های  مطر

ک به اتباع خارجی و دادن تابعیت به آنان متوسل شده بودند...  | صفحه 3 مالی به فروش امال

صفحه 2 

»قالیباف« در دیدار با »آنداراس اییبی« رییس مجلس شورای ملی سوئیس:

 نتیجه هرتوافقی باید منجر به لغو تحریم ها شود
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وزیر نیرو:

فعال هیچ برنامه ای 
 برای افزایش قیمت 

آب و برق نداریم
     وزیر نیرو گفت:  در حال حاضر هیچ 
برنامه ای برای افزایش تعرفه قیمت آب 
کار وزارت نیــرو قــرار  و بــرق در دســتور 

ندارد...

رییس جمهور:
کشور   تحول در 
 باید بر پایه علم 
و دانشگاه باشد

     رییس جمهوری با بیان اینکه پیشرفت 
علمی و تحول، محور ســند باالدســتی گام 
دوم اســت، گفــت: دانشــگاه نقطــه مرکــزی 
ایجاد تحول در جامعه اســت و دانشــگاه ها 
کز علمی باید اتاق فکر دولت در ایجاد  و مرا

 | صفحه 2  | صفحه 4 تحول در جامعه باشد...

 سواستفاده از فرمان 
رهبر انقالب در روز روشن

3

مدیریت هفت تپه به شرکت توسعه 
گذار شد نیشکر و صنایع جانبی وا

5

کسن ایرانی آنفلوانزا   وا
 تا آخر هفته وارد 

داروخانه ها می شود
8

کسن کرونا در خانه  امکان تزریق وا
شهروندان پایتخت فراهم شد

8

 بازگشت طالی سیاه
به روزهای اوج

4

 الزامات پیمان استراتژیک
 با ۳ کشور همسایه
  علی چاغروند

اتــاق  برنامــه  و  ح  طــر مدیــر 
بازرگانی ایران 

تجــارت  مســئوالن 
خارجی کشور به تازگی 
از ظرفیــت صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری به 
کشورهای هدف خبر داده اند و هدفگذاری 
کرده  انــد در گام اول، صادرات ۳۵ میلیارد 
دالری بــه این کشــورها تا ۴ ســال آینده 

محقق شود.
  بخش اصلی بازار هدفی که مدنظر مسئوالن 
برای افزایش تجارت است، بازار کشورهای 
همسایه است. این در حالی است که سهم 
ایران از بــازار حدود ۱۱6۰ میلیارد دالری 
همسایگان با وجود پتانسیل ها و مزیت  هایی 
همچون قرابت های فرهنگی، نزدیکی بازار،  
ســهولت حمل و نقل و...حدود 2.۵ درصد 
اســت و تراز تجــاری ایران با بســیاری از 

کشورهای همسایه همچنان منفی است.
پنج بازار نخست صادراتی ایران، کشورهای 
چیــن، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و 
افغانســتان هستند که ســهم این پنج بازار 
از کل صادرات کشــور به بیش از 7۰ درصد 
می رســد. از این ۵ کشــور، ۴ کشور با ایران 
همسایه هستند و بخش زیادی از هدفگذاری 
صادراتی متمرکز بر این کشورهاست. بررسی 
آمار تجارت خارجی در ۴ ماهه نخست سال 
جاری نشان می دهد سه همسایه ایران شامل 
عراق، امارات و ترکیه در مجموع سهم بیش 
از ۳7 درصدی از تجارت خارجی ایران را دارا 
هستند. مجموع تجارت با این سه کشور که 
به ترتیب در رتبه های دوم، ســوم و چهارم، 
مهم ترین بازارهای صادراتی ایران قرار دارند، 
حدود 7 درصد بیشتر از تجارت ایران با چین 
به عنوان اولین شریک تجاری است. از بین این 
سه کشور همسایه، دو کشور امارات و ترکیه 
در رتبه اول و سوم مبادی وارداتی کشور نیز 
قــرار دارند و مجمــوع واردات ایران از این دو 
کشور همسایه، ۴2.۵ درصد از ارزش واردات 
کل کشور را شامل می شود. تحلیل این آمارها 
نشان می دهد به غیر از عراق که تراز تجاری، با 
این کشور مثبت است، امارات متحده عربی 
و ترکیه، در رتبه اول و دوم شــرکای تجاری 
با بیشترین تراز تجاری منفی در چهار ماهه 

۱۴۰۰ قرار دارند.
 موانع تجارت 

با سه همسایه استراتژیک
جدا از مسائل سیاسی که روابط با کشورهای 
همســایه را در برخی از زمان ها دچار تنش 
می کند، مشکالت زیرساختی از جمله ضعف 
لجســتیکی و حمل و نقل به صورت ریلی، 
جــاده ای و هوایی، کمبود امکانات بندری و 
گمرکی، مشــکالت مربوط به تردد تجار از 
جمله ویزای تجاری و عدم وجود بازارچه ها 
و پایانه هــای مرزی مناســب از یک طرف، 
کیفیت و استاندارد ضعیف برخی تولیدات 
از جمله موانع توســعه صادرات به این ســه 

کشور هدف صادراتی است. 
منبع: تسنیم

یادداشت

نامه مهم نمایندگان مجلس 
به رئیس جدید بانک مرکزی

جمعــی از نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در نامه ای به رئیس بانک مرکزی 
خواســتار ارائه گزارشــی دربــاره نحوه 
اختصاص تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

شدند.
بخشــی از نامه نمایندگان به صالح آبادی 

رئیس بانک مرکزی به شرح زیر است:
همانطور که مستحضرید در بند 2 تبصره 
۱6 قانــون بودجه ۱۴۰۰ کلیه بانک های 
عامــل موظف به ارائه اطالعات پرداخت 
وام ازدواج از جملــه تعداد تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرداختی و تعداد 
افراد در نوبت دریافت این تســهیالت به 
صــورت عمومی و ماهانه شــده اند اما با 
گذشت حدود 6 ماه از ابالغ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ هنوز این آمــار به مردم و 
حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی ارائه نشده است. بنابراین مقتضی 
است در اسرع وقت گزارش جامع و کاملی 
از پرداخت تسهیالت ازدواج تهیه شده و 
در اختیــار نمایندگان و عموم مردم قرار 
گیــرد. همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۰ 
بانک ها موظف شده اند به جهت ضمانت 
باید یکی از ســه مورد اعتبارســنجی، یا 
یــک ضامن و ســفته و یا ســهم فرد از 
حســاب یارانه  هدفمندی ذکر شــده در 
قانــون را به کار گیرنــد اما گزارش های 
واصلــه از متقاضیانــی که جهت تکمیل 
مــدارک به بانک مراجعه کرده اند بیانگر 
آن اســت کــه بانک ها با مانع تراشــی و 
درخواســت های فــرای قانــون جهت 
ضمانت، برای متقاضیان مشــکل ایجاد 
کرده اند. خواهشــمند اســت اقدام الزم 
جهت رفع این مشکل نیز صورت گیرد.«

خبر ویژه در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شد ؛

گفت و گوهای ایران و عربستان ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
چهــار دور مذاکره بین هیات های ایرانی 
و عربســتانی گفت: گفت و گوهای ایران 
و عربستان بدون انقطاع ادامه دارد و قرار 
شده این گفت و گوها در فضای عمومی 

پیگیری نشود. 
ســعید خطیب زاده در نشســت خبری 
با اصحاب رســانه با تبریک روز حافظ و 
تشریح گاهشمار سیاست خارجی درباره 
سفر امیرعبدالهیان به لبنان گفت: ایران 
و لبنان روابط شــان را براساس خواست 
طــرف ثالث تنظیم نکرده اند و روابط ما 

تاب آورانه نسبت به تحریم هاست.
وی بــا بیــان اینکــه اراده دو پایتخت 
گسترش روابط است، اضافه کرد: گفت و 
گوها به این خاطر بود که پروژه ها را بدون 

توجه به فشار و تحریم ها پیگیری کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه برخی اخبار 
منتشر شده درباره مشکل سوخت رسانی 
برای هواپیمای امیرعبداللهیان و سفر وی 
به ســوریه به همین خاطر را خبرسازی 
خوانــد و گفــت: درخواســتی بــرای 
ســوخت گیری هواپیمای وزیر در لبنان 
مطرح نبوده است. سفر امیرعبداللهیان 

از قبل به سوریه تنظیم شده بود.

 از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات 
عراق استقبال می کنیم

این دیپلمات ارشــد دربــاره انتخابات 
پارلمانــی عراق گفت: آنچــه دیروز در 
عراق رخ داد، ادامه پروســه مردم ساالری 
در این کشــور است. از برگزاری موفقیت 
آمیز انتخابات در عراق استقبال می کنیم و 
نفس برگزاری آن در زمان مناسب برگزار 
شــد و فکر می کنیم این کشور در مسیر 
درســت دموکراسی است.  خطیب زاده 
درباره حمله به پایگاه های ضد ایرانی در 
عراق هم گفت: بارها به دوستان عراقی و 
اقلیم کردستان گفتیم این مسأله با حسن 
همجواری نسبتی ندارد که پایگاه هایی در 
خاک عراق علیه ایران باشند. این پایگاه ها 
باید جمع شوند. این مسأله را اقلیم و دولت 
بغداد می دانند. این پایگاه ها نمی توانند 
به کارشــان ادامه یابد. هرکجا الزم باشد 

براساس منافع خود عمل می کنیم. 
وی درباره برگزاری نشســت همسایگان 
افغانســتان در ایران گفت: نخســتین 
جلســه برخط میان وزرای امور خارجه 

افغانســتان برگزار و مقرر شــد نشستی 
در تهران با حضور وزرا داشــته باشــیم. 
نشست همسایگان در تهران همان است. 
برگزاری این نشست در دستورکار است 
ولی معلوم نیست چه زمانی برگزار شود.
 سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان 
کرد: به پیشنهاد ایران قرار شد روسیه هم 

در این نشست حضور یابد. 

کو طبیعی است  روابط تهران-با
 وی همچنین در پاســخ به این ســوال 
مبنی بر اینکه آیا ایران در نشست مسکو 
درباره افغانستان شرکت می کند؟ گفت: 
پیشنهاد روسیه در دست بررسی است.

خطیب زاده همچنین درباره تنش میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت: 
روابط تهران و باکو طبیعی است و برهم 

زدن آن غیرطبیعی است.
 وی با اشاره به پیوندهای عمیق دو کشور 
اظهار کرد: نگرانی های ایران گفته شده که 
این نگرانی ها براساس حسن همجواری 
و روابط خوب دو کشــور است. البته آنها 
گفتند که این نگرانی ها را مرتفع می کنند. 
اصل اساســی ما رفتار برادرانه است. در 

جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
هم تالش ما گفت وگو بود. انتظار ما حسن 
همســایگی است. حریم هوایی و مرزها 
باز اســت. نباید ادبیات مسئوالن موجب 

تشدید تنش شود.

  گفت وگوهای ایران و عربستان 
بدون انقطاع ادامه دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
درباره توافقات هیات اعزامی ایران با هیات 
عربستان گفت: قرار شده گفت و گوها در 
فضای عمومی پیگیری نشود. چهار دور با 
ریاض در بغداد گفت و گو کردیم. آخرین 
دور مربوط به زمانی بود که در نیویورک 
بودیم. االن هم این تماسها بدون انقطاع 

ادامه دارد.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: بیشترین 
تمرکــز بر مســایل دوجانبــه و منطقه 
ای بــه تخصیص مســایل خلیج فارس 
بوده اســت. سرنوشــت یمن توســط 
مردم یمــن رقم می خورد. عربســتان 
بایــد اقدام به توقف جنــگ و محاصره 
 کنــد. تالش ما برای عبــور آرام منطقه

 از این شرایط است.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
کو درباره   بیانیه با

ک این کشور   استفاده از خا
علیه ایران

نیروی مرزبانی جمهوری آذربایجان با 
انتشــار یک بیانیه، هرگونه استفاده از 
خاک این کشور برای اهداف اطالعاتی 
علیه جمهوری اسالمی ایران را تکذیب 

کرد.
در شــرایطی کــه حضــور برخــی 
عناصر تروریســتی و وابســته به رژیم 
صهیونیستی در نزدیکی مرز جمهوری 
آذربایجان با ایران خبرساز شده است، 
مرزبانی باکو روز دوشنبه )امروز( به این 

خبرها واکنش نشان داد.
بنــا بر گزارش رســانه های جمهوری 
آذربایجان، نیروی مرزبانی این کشــور 
روز دوشنبه با انتشار یک بیانیه هرگونه 
اســتفاده از خــاک این کشــور علیه 
جمهوری اسالمی ایران را تکذیب کرد.

بنــا بر گــزارش خبرگــزاری »ترند« 
جمهــوری آذربایجــان، در این بیانیه 
آمده اســت: »ادعاها درباره استفاده از 
سرزمین )جمهوری( آذربایجان برای 
اهداف اطالعاتی علیه ایران، نادرســت 

است«.
مرزبانی جمهــوری آذربایجان اعالم 
کرد: »هیچ گاه نیروهای طرف ثالث در 
مرز دولتی آذربایجان وجود نداشــته و 
نخواهد داشت. شایعات مبنی بر اینکه از 
خاک آذربایجان برای اهداف اطالعاتی 
علیه ایران استفاده می شود و نمایندگان 
جنبــش افراطی مذهبی در آن حضور 

دارند، نادرست است«.
ایــن نهاد دولتــی در باکو افزود: »هیچ 
نیرو و کارشناس از هیچ کشور خارجی 
در مــرز دولتی آذربایجان وجود ندارد. 
نیروی مرزبانی )جمهوری( آذربایجان 
کــه از مدرن ترین قابلیت ها برخوردار 
اســت، نیــازی به حمایــت نیروهای 
خارجی بــرای حفاظــت و حفاظت 
قابل اطمینان از مرز دولتی آذربایجان 

ندارد«.
نیــروی مرزبانی جمهوری آذربایجان، 
یک نهاد دولتی اســت که مســئولیت 
کنتــرل و نگهداری مرزهای زمینی و 

دریایی این کشور را برعهده دارد.
تکذیب اســتفاده از اراضی جمهوری 
آذربایجان برای اهداف اطالعاتی علیه 
جمهوری اســالمی ایران در شرایطی 
انجام شده که طی ماه های اخیر موضوع 
حضور برخی نیروهای تروریســتی و 
وابســته به رژیم صهیونیستی بسیار 

خبرساز شده است.

طالبان از روسیه 
کرد درخواست کمک 

ســخنگوی طالبان بــا بیان اینکه این 
گروه به دنبال جذب ســرمایه گذاری 
های خارجی اســت، خواستار کمک و 
همکاری روسیه در بازسازی افغانستان 

است.
»ذبیح اهلل مجاهد«، ســخنگو و معاون 
سرپرســت وزارت اطالعات و فرهنگ 
دولت موقــت طالبان، خواهان کمک 

روسیه در بازسازی افغانستان شد.
مجاهــد در گفــت و گو با خبرگزاری 
تاس اظهار داشــت: »ما مشــتاقانه 
منتظــر همکاری با همه کشــورها 
هســتیم و ســرمایه گذاری خارجی 
نقش مهمی در بازســازی افغانستان 
ایفا می کند. روسیه از نظر اقتصادی 
کشــور مهمی اســت. افغانستان در 
طول جنگ نابود شــده و روســیه و 
دیگر کشــورها می توانند به بازسازی 

آن کمک کنند. 

رییس جمهوری با بیان اینکه پیشرفت علمی و تحول، محور سند باالدستی گام 
دوم است، گفت: دانشگاه نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه است و دانشگاه ها 
و مراکــز علمــی بایــد اتاق فکر دولت در ایجاد تحول در جامعه باشــد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر 
دیروز دوشنبه در آیین بازگشایی رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی و فناوری کشور با ابراز امیدواری به اینکه دانشگاه ها سالی متمایز 
و سرشار از موفقیت های چشم گیر علمی داشته باشند، گفت: محوِر سند باالدستی 
گام دوم، پیشرفت علمی است و ایران با برخورداری از توان دانشگاهی بسیار باال، 

می تواند جایگاه مهمی در عرصه علمی جهان داشته باشد.
رییس جمهور با بیان اینکه در کشــور نیازمند تحول هســتیم و این تحول حتماً 
باید علم پایه باشد، گفت: دانشگاه ها و دانشگاهیان باید با مسئله محوری، نیازهای 

کشور را شناسایی و برای برون رفت از مشکالت راهکار ارایه کنند.
آیت اهلل رییسی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید برای حل مسائل کشور به کمک  
دولت بیایند و باالتر از آن، اتاق فکر دولت باشند، افزود: روشنفکران کسانی هستند 
که در جایگاه دیده بانی به رصد مسائل جامعه می پردازند، به موقع درباره آسیب ها 

هشدار می دهند و برای رفع آنها راهکار ارایه می دهند.

رییس جمهور:

تحول در کشور باید بر پایه علم و دانشگاه باشد

خبر ویژه یادداشت

رسیدن پناهجویان آفریقایی 
به سواحل اسپانیا/ رویترز

حضور در حوزه 
های رای گیری در 
انتخابات پارلمانی 
عراق/ نجف و بصره/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

آنچه که ظریف درباره برجام 
گفت و آنچه که منتقدانش 

منتشر کردند!
چند شب پیش محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه پیشــین کشورمان، در یک 
گفت وگو در شبکه  اجتماعی صوت محور 
کالب هاوس، جمالتی گفت که مخالفان 
برجام را پس از هفته ها، دوباره در سطح 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی فعال کرد.

ظریف در جریان این نشست مجازی و در 
پاسخ به سوالی در خصوص به کار رفتن 
عبــارت Suspend یا تعلیق در متن 
برجــام گفت: »من در مجلس گفتم که 
در برجام کلمه suspention نیست 
و این اشتباه از من بود و دلیل این مساله 
هم این نیســت که من برجام را نخوانده 
باشــم. ما به همه دوســتانی که ضمائم 
برجام را مذاکره می کردند دستورالعمل 
داده بودیم که از برخی عبارات اســتفاده 
نشود. در لحظات آخری که ضمائم برجام 
در حال مذاکره بود نماینده اروپا گفته بود 
مــا تحریم های ایران را بر می داریم و لغو 
می کنیــم اما تصمیمات اتحادیه اروپا که 
شامل چیزهای دیگر است را تا زمانی که 
کل تحریم ها برداشــته شود، نمی توانیم 
برداریم. اینجا بود که برای این مورد که به 
آمریکا هم ربطی نداشت و در مورد اروپا بود 
و آن هم نه برای تحریم های کنونی بلکه 
تحریم هایی که بعدا قرار بود برداشته شود 
۴ یا ۳ بار کلمه suspend در ضمیمه 
اســتفاده شده بود و این را مذاکره کننده 
ما که ریز این مســائل را بحث می کرد در 
لحظاتی که اضافه شــد به ما اطالع نداده 

بود.«
پس از بیان این اظهارات از سوی ظریف، 
یکــی از کاربران توییتر که به مخالفت با 
برجام و تیم مذاکره کننده قبلی شــهره 
اســت، با تحریف آشکار جمالت ظریف، 
مدعی شد که او اعتراف کرده متن برجام را 
نخوانده است. پس از این کاربر نیز توپخانه 
حملــه کمپینی کاربران و رســانه های 
منتسب به یک جناح خاص علیه برجام 
فعال شــد و اظهارات ظریف به شــکل 
تحریف شده و با تیترهای غیرمنصفانه و 
نادرست به شکل گسترده ای منتشر شد. 
در این باره نکات ذیل حائز اهمیت است؛ 
یک- چنانکه از صورت دقیق اظهارات 
ظریف پیداست و در پایان صراحتا نیز آن 
را به زبان آورده اســت، او این اظهارات را 
در حقیقت برای اثبات اینکه متن برجام 
را کامــل و دقیق خوانــده، به زبان آورده 
اســت. عجیب اینکه همین اظهارات را با 
تحریف آشــکار، چنان بازنمایی کرده  و 
مدعی شــده اند که ظریف اعتراف کرده 

برجام را نخوانده است. 
دو- روشــن است که آنچه ظریف درباره 
کلمه تعلیق به زبان آورده، نه درباره متن 
برجام و تحریم های هســته ای که درباره 
یکی از ضمایم برجام و تصمیمات سیاسی 
اتحادیه اروپا بوده است. کلمه تعلیق صرفا 
ضمیمه شماره پنج برجام چهار بار به کار 
رفته و چنانکه خود ظریف به شکل روشنی 
توضیــح داده امــا مخالفان عامدانه آن را 
منعکس نمی کنند، استفاده از این کلمه 
صرفا ناظر به تصمیمات سیاسی اتحادیه 
اروپا بوده اســت. این یعنی عبارت مورد 
نظر بر خالف آنچه ادعا شــده ارتباطی با 
تحریم های هسته ای آمریکا و اروپا نداشته 
و استفاده از آن به این معنا نیست که در 
برجام ایران نه بر سر لغو که بر سر تعلیق 

تحریم ها توافق کرده است.
منبع : خبرآنالین

»قالیباف« در دیدار با »آنداراس اییبی« رییس مجلس شورای ملی سوئیس:

 نتیجه هرتوافقی باید منجر به لغو تحریم ها شود
رییس مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها گفت: طبق این قانون 
ایران باید اطمینان داشته باشد که 
آمریکا فشار حداکثری را منتفی 
کرده و نتیجه هرتوافقی سبب لغو 
تحریم هــا و انتفاع ایران از برجام 

می شود.
»محمد باقر قالیباف« روز دوشنبه 
با »آنداراس اییبی« رییس مجلس 
شــورای ملی ســوئیس در محل 
ســاختمان بهارســتان دیدار و 

گفت و گو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به حضور 
برخی شــرکت های سوئیسی در 
ایــران که فعالیــت آنها به دلیل 
تحریم ها کاهش پیدا کرده است، 
گفت: مطمئن هستیم ارتباطات 
پارلمانی میان مجالس دو کشور 
و گروه هــای دوســتی پارلمانی 
می توانــد بــه افزایش ســطح 
همکاری هــا به خصوص در حوزه 
اقتصادی و کشاورزی که شما نیز 
به آن عالقمند هستید منجر شود 
ضمن این که بخش خصوصی دو 

کشور نیز باید فعال شوند.
رییس مجلس شــورای اسالمی 
به نقش ســوئیس در حوزه حافظ 
منافع آمریکا، کانادا و عربســتان 
ســعودی گفت: برجام یک توافق 
بیــن المللی میان ایران و ســایر 
کشورها است که به تأیید شورای 
امنیت و ســازمان ملل رسید ولی 
آمریکایی ها در دوره ترامپ از این 
توافــق خارج شــدند و این مایه 
تعجــب بود که دنیا عکس العمل 
خوبــی مقابل این اقــدام آمریکا 
نشــان نداد و واشــنگتن پس از 
خــروج یکجانبه از برجام فشــار 
حداکثری و غیرقانونی را به مردم 

ایران وارد کرد.
رییــس قوه مقننــه ادامه داد: در 
مقابل خروج آمریکا از برجام برخی 

کشــورها ادعای شان این بود که 
ترامپ ایــن تصمیم را گرفته اما 
این حرف برای ما و افکار عمومی 
ایران پذیرفته شده نبود و دیدیدم 
کــه در دولت دموکرات آمریکا باز 
هم همان سیاست ترامپ، صرفا با 
ادبیات متفاوت دنبال شد یعنی در 

عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
قالیباف در ادامه با اشاره به قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
گفــت: طبق این قانون ایران باید 
اطمینان داشــته باشد که آمریکا 
فشار حداکثری به مردم ایران در 

تحریم ها را منتفی می کند.
وی اضافــه کــرد: وقتی آمریکا از 
برجام خارج شــده، باید گام اول 
را هــم او بــردارد و پایبندی باید 
در برابر پایبندی باشــد. اما اینکه 
صرفا آنها از ایران توقعات برجامی 
داشــته باشند اما خودشان آن را 
اجرا نکنند امکان پذیر نیســت. 
ضمن این که نباید توافقات صرفا 
روی کاغذ باشــد بلکه بر اســاس 
برجام باید تحریم ها لغو شــده و 
ایران انتفاع اقتصادی داشته باشد. 
وی در ادامه با اشــاره به تحرکات 
ضدایرانــی  رژیم صهیونیســتی 
در منطقه یادآور شــد: معتقدیم 
فعالیت های این رژیم با همکاری 

و همراهــی آمریکایی هــا انجام 
می شــود و چراغ سبز آنها را دارند 
که این اقدامات تأثیرات خود را بر 

برجام خواهد داشت.
قالیباف همچنین با ابراز امیدواری 
از اینکه ارتباطات فنی و اقتصادی 
بین دو کشــور در حوزه های آب، 
کشاورزی و دامپروری در جریان 
این ســفر افزایش یابــد، عنوان 
کرد: ایران در ســطح بین المللی 
آمادگی همکاری و کار کارشناسی 
را دارد کــه در ایــن خصــوص 
رییس کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس نیز امــور مربوط به این 
بخــش را در روابط بین پارلمانی 
پیگیری می کند. درباره موضوع 
گردشگری نیز ما بسیار عالقمند 
به فعالیــت و ارتقای همکاری ها 

هستیم. 
رییس مجلس شــورای اسالمی 
در ادامه با بیان اینکه همزیســتی 
مســالمت آمیــز مذاهب و ادیان 
مختلف در ایران قابل مشــاهده 
اســت، عنوان کــرد: یهودیان، 
مسیحیان و زرتشیتان در مجلس 
نماینده دارند و اهل سنت و تشیع 
در کنار یکدیگر زندگی می کنند 
و نظر همگی آنها مورد توجه قرار 
می گیرد که امیدواریم شــما در 

این سفر این موضوع را از نزدیک 
لمس کنید.

وی با اشــاره به شــرایط کشــور 
افغانســتان عنوان کــرد: چند 
میلیون نفر اتباع افغانســتانی به 
دلیل مســائل امنیتــی، غذایی، 
بهداشــتی و درمانــی بــه ایران 
مهاجــرت کردند و در کشــور ما 
اســکان داده شدند و به همه آنها 

خدمات رسانی می شود.
قالیبــاف اضافــه کرد: ایــران با 
وجود همه فشــارهای اقتصادی 
و تحریم هــای غیرقانونی آمریکا 
میزبان مهاجران افغانستانی بوده 
و هســت و در حالی که خدمات 
رســانی به حدود ۳ میلیون تبعه 
افغانســتانی که به اندازه نیمی از 
جمعیت سوئیس هستند، سالی 
چنــد میلیارد دالر برای ما هزینه 
دارد، اما سازمان های حقوق بشری 
و کمیساریای عالی سازمان ملل 
هیچ کمکی به ایران برای حمایت 

از مردم مظلوم افغانستان نکرد.
رسیس نهاد قانونگذاری کشور در 
ادامــه تأکید کرد: اگر به موضوع 
افغانســتان توجه نشود در آینده 
نزدیک شاهد یک فاجعه انسانی 
خواهیم بــود که حتما آثار آن تا 
اعماق اروپا و آمریکای شــمالی 

خواهد رفت. ولی متأســفانه هیچ 
توجهــی به آنها نمی شــود. لذا 
تصور می کنم سوئیس با توجه به 
سابقه ای که در حوزه بشردوستانه 
دارد نباید لحظه ای از کمک دریغ 
کند. ما نیز با توجه به ۹۰۰ کیلومتر 
مرز مشترک با افغانستان تا جایی 
که بتوانیم به آنها کمک خواهیم 

کرد.
وی تاکیــد کــرد: معتقدیــم 
آینــده  دولــت  شــکل گیری 
افغانســتان باید بــا حضور همه 
قومیت های این کشــور باشد در 
غیر این صورت نمی تواند امنیت 
و توســعه را برای آن متصور شد و 
همه کشورهای همسایه و اروپایی 
نیــز باید با همین دیدگاه حرکت 
کنند و اراده سیاسی دنیا در منطقه 
باید این باشد که همه قومیت های 
افغانستان در دولت سهیم باشند 
تا امنیت برقرار شود ضمن آن که 
دخالت نظامی نیز بی نتیجه است. 
قالیباف در ادامه با اشــاره به ادامه 
دار بــودن فعالیت هــای ایران در 
حوزه ســفارت و کنسولگری در 
افغانستان، بیان داشت: مرزهای 
کشــور ما با افغانســتان باز بوده و 
کمک های غذایی، بهداشــتی، 
دارویــی و ســوختی ادامه دارد تا 

مانع یک فاجعه انسانی شویم.

کید رییس مجلس شورای  تا
ملی سوئیس به ظرفیت باالی 
دو کشور برای همکاری های 

کشاورزی و گردشگری
آنداراس اییبی نیز در این دیدار با 
اشاره به نقش میانجی گر سوئیس 
میان آمریکا و ایران از سال ۱۹۸۰، 
گفت: با مطالعاتی که درباره ایران 
داشتم می دانم تاریخ غنی، مردمی 
باهوش و فرهنگی واالیی دارید که 
زمینه را برای توسعه روابط فراهم 

می کند.

بین الملل
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3اقتصاد
شرایط متقاضیان مسکن 

حمایتی اعالم شد
معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی گفــت: طبق 
برنامه ریزی که صورت گرفته در 
دو ســال آینده استارت ساخت 
برای ۴ میلیون واحد مســکونی 
زده می شــود بــه طوری که هر 
ســال 2 میلیون واحد مسکونی 

ساخته می شود
 محمــود محمــود زاده معاون 
مســکن و ســاختمان وزیر راه 
و شهرســازی گفــت: تمامــی 
متقاضیانی که در طرح مســکن 
حمایتــی ثبت نام می کنند باید 
دارای ۴ شــرط اصلــی از جمله 
متاهــل و یا سرپرســت خانوار 
باشند، سابقه ۵ سال سکونت در 
شهر مورد نظر را داشته باشند و 
فرم ج آن ها سبز باشد و همچنین 
عدم مالکیت خصوصی از جمله 
شــروط اصلی بــرای ثبت نام 
در طرح های مســکن حمایتی 

دولت است.
او بــا بیان اینکه بــا بیان اینکه 
شــرایط متقاضیان برای طرح 
جهــش تولید مســکن تفاوت 
چندانی با طرح های واحد های 
مســکن ملی نــدارد، ادامه داد: 
متقاضیانــی که پیــش از این 
در طــرح اقــدام ملی مســکن 
ثبــت نام کرده بودنــد و واجد 
شــرایط شــناخته نشــدند در 
طــرح مســکن حمایتــی هم 
واجــد شــرایط نخواهند بود و 
البته کســانی که در طرح اقدام 
ملی مســکن ثبت نــام کرده و 
انصراف داده باشــند، در صورت 
واجد شــرایط بودن می توانند 
 در طــرح مســکن حمایتــی 

ثبت نام کنند.
محمــود زاده بیان کرد: در حال 
آماده سازی سامانه هستیم و به 
زودی سامانه و صفحه جدیدی 
بــرای ثبت نام متقاضیان اعالم 

می شود.
معاون مســکن و ســاختمان 
وزیــر راه و شهرســازی با بیان 
اینکــه طبق برنامــه ریزی که 
صورت گرفته در دو سال آینده 
کلنگ ســاخت برای ۴ میلیون 
واحد مســکونی زده می شود به 
طــوری که هر ســال 2 میلیون 
واحد مسکونی ساخته می شود، 
افــزود: طبق برنامــه ریزی که 
انجــام داده ایم امیدواریم ظرف 
مدت ۴ سال بتوانیم ساخت این 

واحد ها را به اتمام برسانیم.
محمــود محمود زاده همچنین 
دربــاره آخریــن مهلــت برای 
ثبــت نام مالکان و مســتاجران 
در ســامانه امالک و اسکان هم 
گفت: تا پایان مهر ماه متقاضیان 
فرصت دارند که در این ســامانه 
ثبــت نام کنند و در صورتی که 
مراجــع ذی ربط در این بخش 
تشــخیص دهند، امکان تمدید 

مهلت وجود دارد.

گفت و گو

رئیس کانون صرافان:

خرید و فروش ارز در فضای 
مجازی غیرقانونی است

رئیس کانون صرافان با بیان اینکه 
صرافی های قانونی فقط به شکل 
حضوری اقدام بــه معامله ارزی 
می کنند، گفــت: کانون صرافان 
به طــور میانگین، ماهیانه ۵۰ تا 
۱۰۰ صرافی غیرمجاز را در فضای 

مجازی شناسایی می کند.
احمد لواســانی با بیــان اینکه 
صرافی هــای قانونی این مجوز را 
دارنــد تا برای تبلیغات، آموزش 
و معرفــی خدمات خود اقدام به 
راه اندازی پیج یا صفحه در فضای 
مجازی کنند، خاطر نشان کرد: 
در دســتور العمــل جدید بانک 
مرکــزی به صرافی ها این اختیار 
داده شــده اســت تــا در فضای 
مجازی به شــکل شفاف خود را 
معرفی و نرخ های موجود در تابلو 

خود را اعالم کنند.
رئیس کانون صرافان با اشــاره 
بــه اینکه نرخ هــای اعالمی در 
فضای مجازی باید مســتند به 
یــک تابلو صرافــی مجاز و یک 
نهاد ذی صالح باشــد، گفت: هر 
صرافــی کــه در فضای مجازی 
اقــدام به انتشــار قیمت و نرخ 
می کنــد نیز الزاماً باید مطابق با 
نرخ اعالمی خود اقدام به خرید 

و فروش ارز کند.
لواســانی با بیان اینکه هرگونه 
اعــالم نرخ بدون تعهد به انجام 
معاملــه ممنوع اســت، گفت: 
اعــالم قیمت  بــدون تعهد به 
معامله با همــان نرخ، موجب 
ایجاد نرخ های موهوم و کاذب 
در بازار می شــود. طبق قانون 
الزامــاً تمام مراحــل خرید و 
فــروش ارز نیــز باید در محل 
فیزیکــی صرافی انجام شــود 
و معاملــه به شــکل مجازی و 

اینترنتی کاماًل ممنوع است.
وی خاطر نشان کرد: تمام مراحل 
احراز هویــت و پرداخت وجه به 
شــخص متقاضی ارز باید صرفاً 
به شــکل حضوری انجام شــود و 
مشــتری قبل از دریافت مبلغ ارز 
موظف به امضای صورتحســاب 

ارزی خود است.
لواســانی بــا بیان اینکــه کانون 
صرافــان بــه شــکل هفتگی در 
حال کشــف و رصد صرافی های 
غیرمجاز در فضای مجازی است، 
گفــت: به طور میانگین و تقریبی 
ایــن کانــون ماهیانه ۵۰ تا ۱۰۰ 
صرافــی غیرمجاز را شناســایی 
کــرده و به ارگان هــای نظارتی 
و امنیتــی معرفــی می کند، اما 
متأسفانه شــاهد آن هستیم که 
برخی از این صرافی ها مجدداً در 
پوشــش و نــام تقلبی دیگری به 
فعالیت های غیرقانونی خود ادامه 

می دهند.

میزان خرید ملک توسط ایرانیان 
در ترکیه در دو سال گذشته ۱۵ 
برابر شــده است هر چند جاذبه 
این معاملــه 2۵۰ هزار دالری 
برای ایرانی ها بیشتر به دریافت 
پاســپورت و حق شهروندی در 
این کشــور محدود می شود اما 
بزرگنمایی مزایای خرید مسکن 
از ســوی این کشــور نیز در این 

تصمیم بی تأثیر نبوده است.
فــروش امالک به اتباع خارجی 
در دنیا همــواره به عنوان یکی 
از گزینه هــای کســب درآمد 
ارزی مطــرح می شــود، برخی 
کشــورهای اروپایــی همانند 
اســپانیا و یونان پیشــتر برای 
رهایــی از بحران هــای مالی به 
فــروش امالک به اتباع خارجی 
و دادن تابعیت به آنان متوســل 
شــده بودند. ترکیــه نیز برای 
فرار از بحران ورشکســتگی در 
ســال 2۰۱۳ میالدی، قانونی 
تصویــب کرد که به  موجب آن، 
اتباع خارجی می توانند با خرید 
ملک به قیمت دســت کم 2۵۰ 
هزار دالر، گذرنامه این کشــور 
را بگیرنــد. آن  طــور که آمارها 
می گویــد اتبــاع خارجــی در 
عرض هفت سال، بیش از 2۵۰ 
هزار واحد مســکونی در ترکیه 
خریــداری کــرده و در مقابل، 
حق تابعیت این کشور را بدست 

آورده اند.
 ایرانی ها رکورددار 
خرید خانه در ترکیه

با وجود آنکه در طول سال های 
اخیــر مــوارد بســیار زیادی 
کالهبرداری، ســاختن ســند 
صــوری، فــروش یــک واحد 
مســکونی به بیــش از یک نفر، 
فــروش واحد مســکونی به  جز 
واحدی که باید به فروش برسد، 
فــروش آپارتمان بــا چند برابر 
قیمــت واقعی یا فــروش خانه 
در اطــراف شــهرها که از هیچ 
امکاناتی برخوردار نبوده، برای 
هموطنان ایجاد شــده اســت، 

نگاهی به آمار نشان می دهد در 
بازه زمانی یک ساله اخیر ایرانیان 
2۱ درصد بیشتر از سال گذشته 
در ترکیــه خانه خریدند. بنا بر 
گــزارش مرکز آمــار ترکیه، در 
۱2 ماه گذشته ایرانیان با خرید 
۴هــزار و 6۰۰ خانــه دومیــن 
سرمایه گذاران پس از عراقی ها 
در بخش مسکن ترکیه بوده اند 
و حتــی چهار برابر آلمانی ها در 
بازار ملک ترکیه سرمایه گذاری 
کرده اند. عراقی ها فقط با خریدن 
۳۱ خانه بیشــتر از ایرانیان در 
جایگاه نخســت خریداران قرار 
دارند. آخرین خبرها نیز حاکی از 
این است که شهروندان ایرانی در 
شهریور ماه امسال با خرید ۹۱۱ 
ملک رکورددار خرید امالک در 

ترکیه در این ماه شده اند.
مصطفی قلی خســروی، رئیس 
اتحادیــه مشــاوران امالک با 
اشــاره به کاهش ۴۰ درصدی 
معامالت مســکن در تهران در 
یک ســال اخیــر به خبرنگار ما 
می گوید: کشورهای همسایه از 
جمله گرجستان، دبی و ترکیه 
با وعده اقامت، ســرمایه ها را از 
دیگر کشورها جذب می کنند اما 
تجربه ســال های گذشته نشان 
داده این کشــورها به بهانه های 
مختلف تــا جایی که بتوانند از 
دادن اقامــت امتناع می کنند و 
قوانین نیز با تغییر مسئوالن آن 

کشورها عوض  شده است.

وی با اشاره به اینکه وعده هایی 
کــه به اتبــاع خارجــی برای 
خرید ملک داده می شــود برای 
جذب ســرمایه ها و نجات این 
کشــور از بحران های اقتصادی 
برنامه ریزی  شــده از شــرایط 
سختی می گوید که شهروندان 
پس از خرید ملک در این کشور 
بــا آن مواجــه می شــوند. وی 
می گوید: پــس از خرید ملکی 
که کارشــناس دولــت ترکیه 
قیمت آن را باالتر از حد معمول 
نرخ گذاری کرده، شــرایطی به 
خریــدار تحمیل می شــود که 
در آن دســت تبعــه خارجی تا 
حد ممکن بــرای معامله ملک 
بســته باشــد مثاًل خریدار حق 
ندارد ملک را تبدیل به پول کند 
و تنهــا در صورتی می تواند آن 
را بفروشــد که در داخل ترکیه، 
ملــک دیگری معــادل ارزش 
همان ملــک را خریداری کند. 
بــه عبارتی می توان گفت 2۵۰ 
هــزار دالری که در این کشــور 
سرمایه گذاری می شود، ثروتی 
است که نمی توان آن را از ترکیه 

خارج کرد.
 تکرار تجربه خرید ملک 

در دبی و گرجستان
وی با هشــدار به مردم از تجربه 
تاریخــی ای می گوید که در آن 
برخی شهروندان ایرانی در دهه 
۸۰ بــرای گرفتن اقامت، اقدام 
بــه خرید ملــک در دبی کردند 

و بــا وجــود آنکه ارز هنگفتی از 
کشــور خارج کردنــد به دلیل 
تغییر مقررات آن کشور، نه  تنها 
موفق به گرفتن اقامت نشــدند 
کــه ضرر هنگفتــی نیز کردند. 
خســروی می گوید شهروندان 
ایرانی در دبی چنان تحت  فشار 
این دولت قرار گرفتند که حتی 
نخواستند ملک خود را بفروشند 
و پولشان را به کشور بازگردانند. 
وی همچنیــن از افــرادی یاد 
می کند که در سال های گذشته 
در گرجســتان خانــه خریدند 
و بــا یــک مصوبــه دولت وقت 
آن کشــور آواری از مشــکالت 
بر سرشــان ریخته شــد چون 
گرجســتان تصویب کرد اتباع 
کشورهای همسایه نظیر ایران 
حق خرید خانه در این کشور را 
ندارند. خسروی می گوید: هیچ 
بعید نیســت دولت ترکیه که تا 
حــدودی درآمدهای مورد نظر 
خــود را از طریــق فروش ملک 
بدســت آورده، درصدد تغییر 
قوانین بربیاید و اقدام مشــابهی 
چون گرجســتان و دبی انجام 
دهــد زیرا برخــی دولتمردان 
ایــن کشــور در حــال حاضر 
به ایــن رویه اعتــراض دارند.
فرشید پورحاجت،  دبیر انجمن 
انبوه ســازان کشور در گفت وگو 
با قدس نیز با اشــاره به اینکه در 
۱2 ســال گذشته مسیر تولید 
مسکن کشور با قوانین ضد تولید 

و توسعه مخاطره آمیز بوده است 
از اعمال برنامه های اشتباه و بگیر 
و ببندهایی می گوید که در مسیر 
این صنعت پیشــران قرار دارد و 
فرار ســرمایه ها را در این حوزه 
موجب شــده است. پورحاجت 
ریسک خرید مسکن در ترکیه 
را نتیجه سیاست های اشتباه در 
این ســال ها می داند و می گوید: 
در حالی  که ما از سال ۸۹ سالیانه 
افزون بر 7۰۰ هزار واحد مسکن 
در کشور تولید می کردیم از سال 
۹۱ بــه این ســمت در بهترین 
شــرایط نتوانستیم سالی ۳۰۰ 

هزار واحد تولید کنیم.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن 
یک بازار کاماًل اقتصادی است و 
از عرضه و تقاضا تبعیت می کند 
می افزاید: بازار در حال حاضر با 
یک تقاضای کاماًل مشــخص و 
انباشت شده ۵ میلیون واحدی 
مواجه اســت با این  حال نه  تنها 
شــرایط را بــرای ورود بخش 
خصوصــی بــه این حــوزه باز 
نکردیــم که حتی بازار را چنان 
به مخاطره انداخته ایم که مردم 
توان خرید مسکن را هم ندارند. 
اگر قیمت مســکن در منطقه 
۵ تهران را کــه پرمعامله ترین 
منطقه محســوب می شــود با 
ترکیه مقایســه کنیم می بینیم 
که نرخ واحد مسکونی در تهران 
به همان قیمت و حتی از آن باالتر 
است. در چنین شرایطی با وجود 
آنکه هیچ گاه خرید ملک در دیگر 
کشــورها به خاطــر مخاطرات 
زیاد توصیه نشــده است برخی 
سرمایه گذاران تصور می کنند 
که شاید این کار مقرون  به  صرفه 
باشــد. به گفته وی، همزمان با 
بهبود فضای کســب وکار برای 
بخــش خصوصــی، مجلس و 
دولت باید طرح های مشــخص 
و برنامه منســجمی برای بخش 
مسکن داشــته باشند تا مردم 
برای حفظ و ارتقای سرمایه های 

خود از چاله به چاه نیفتند.

تکرار تجربه تلخ خرید ملک در دبی و گرجستان

 »خانه نا امن« ایرانی ها در ترکیه

سواستفاده از فرمان رهبر انقالب در روز روشن
 اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در روز روشن 
محتوای دســتور اخیر رهبر معظم انقالب را درباره 
ممنوعیــت واردات لوازم خانگی کره ای تغییر دادند.
اعضــای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نامه ای 
نوشــتند که:پیرو رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه 
انقالب در جهت فراهم ســازی زمینه های حداکثری 
رشــد و پیشــرفت کمی و کیفی فعاالن صنعت لوازم 
خانگی در خصوص ممنوعیت واردات محصوالت این 
صنعــت، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان 
قدیمی ترین تشکل ملی این بخش با 2۵۰ عضو فعال 
و ۴ دهــه نقــش آفرینی در صنعــت و اقتصاد ملی از 

حسن عنایت و تدبیر رهبر انقالب قدردانی می کند. 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران آمادگی همه جانبه 
خود را جهت همســویی و همراهی با دســتور رهبر 
انقالب به عنوان عاملی کلیدی جهت شکوفایی صنعت 
لوازم خانگی و برداشتن موانع هر گونه انحصارگرایی 
داخلی و خارجی اعالم می کند.این نامه در حالی ادعای 
ممنوعیت واردات لوازن خانگی خارجی شــده است 
که دســتور رهبر معظم انقالب محصوالت کره ای را 
شامل می شد که البته همین االن هم قطعات آنها وارد 
کشور شده و با اسم های دیگری شبیه با سامسونگ و 
ال جی تولید می شود!در این نامه به شکل مضحکی 

برداشتن موانع هرگونه انحصارگرایی داخلی و خارجی 
مورد تاکید واقع شــده است، درحالیکه جلوگیری از 
ورادات بــه طور مطلق؛ عینــا به انحصارگرایی ختم 
خواهد شــد. ضمن اینکه وضــع موانع غیرتعرفه ای 
مانند ممنوعیت ورود هرگونه لوازم خانگی خارجی، 
برخالف نص صریح قانون برنامه ششــم ابالغی رهبر 
معظم انقالب قرار دارد.کارشناســان تاکید دارند که 
ایــن انحصارگرایی به نتیجــه ای متفاوت از عاقبت 
صنعت خودروسازی که پس از ۴۳ سال اعتبار کشور 
را زیر سوال برده و مردم را به ستوه آورده است منجر 

نخواهد شد.

گزارش
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بین الملل

مدیر دیســپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران:

نیروگاه ها با تمام 
گاز مصرف  ظرفیت خود 

می کنند
محمدرضــا جوالیــی مدیــر 
دیسپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایــران دربــاره آخرین وضعیت 
آمادگی شبکه گازرسانی کشور 
برای ورود به فصل سرما توضیح 
داد: در کل کشور 22 پاالیشگاه 
داریم که از آن ها می توانیم ۸۵۰ 
میلیون متر مکعب گاز را تصفیه 
کــرده و به شــبکه گاز تحویل 
دهیم. در حال حاضر این رقم با 
توجه به اینکه در فصل تعمیرات 
هستیم، بالغ بر 7۰۰ میلیون متر 
مکعب گاز است که آن را تصفیه 
کرده و به شــبکه گاز و مصرف 
کنندگان می رســانیم.او با بیان 
ایــن که فصل تعمیرات تا پایان 
مهرماه تمام خواهد شد، افزود: 
با پایان این تعمیرات، می توانیم 
۸۵۰ میلیــون متر مکعب گاز را 
به صورت مســتقیم به خطوط 
لولــه تزریق کنیم.او اضافه کرد: 
در حال حاضــر، میزان مصرف 
خانگــی به مقــداری که پیش 
بینــی کرده بودیم، افزایش پیدا 
نکرده اما نسبت به دو هفته قبل، 
حــدود ۳۰ میلیون متر مکعب 
مصرف بخــش خانگی افزایش 
پیدا کرده که تا مشــخص شدن 
وضعیت دمایی، قطعی نیســت 
و بایــد زمان بگــذرد. این مقام 
مسئول درباره آخرین وضعیت 
گازرســانی بــه نیــروگاه ها و 
صنایع بــزرگ نیز، توضیح داد: 
خوشبختانه نیروگاه ها و صنایع 
عمــده بــه صورت کامــل گاز 
مصرف می کنند و خوشبختانه 
تاکنــون مشــکل خاصی را در 
بخــش خانگی نیز نداشــتیم. 
پیش بینی می شود که وضعیت 
مصرف گاز امســال نیز مشــابه 

سال گذشته باشد.

شرکت آب و فاضالب استان 
تهران خواستار شد

کاهش  با ۱۰ درصد 
 مصرف آب ما را 

کنید یاری 
شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهــران بــا صــدور اطالعیه ای 
اعــالم کــرد: تهران بــه میزان 
۱۰۰ روز مصرف شــهروندانش 
نسبت به سال گذشته با کمبود 
آب مواجــه اســت لــذا از تمام 
شــهروندان تقاضای همکاری 
داریم.تهــران در شــرایطی به 
فصل پاییز و شــروع ســال آبی 
جدید وارد شــده که با کســری 
۳۱۴ میلیون مترمکعبی نسبت 
به سال گذشته مواجه است. در 
این اطالعیه آمده اســت: گذر از 
این شــرایط ویژه  تنها با همدلی 
و همراهی تمامی شــهروندان 
امکان پذیــر خواهد بود. کاهش 
۱۰ درصدی مصارف آب توسط 
هر شــهروند، اقدامی راهگشا در 
این شــرایط اســت. این میزان 
کاهش بســیار ناچیز است و به 
هیچ عنوان لطمه ای به نیازهای 
روزمــره مصرفی و بهداشــتی 

خانواده ها وارد نمی کند.

رکوردشکنی 
باورنکردنی قیمت 
زغال سنگ در آسیا

قیمــت پایــه زغال ســنگ 
حرارتی مرغوب اســترالیایی 
در بنــدر نیوکاســل آن طور 
که توسط آژانس اعالم قیمت 
کاالی آرگوس ارزیابی شــده 
اســت، در هفتــه منتهی به 
هشــتم اکتبر، به 22۹ دالر در 
هــر تن صعــود کرد که ۱2.۵ 
درصد افزایش نسبت به قیمت 
هفته پیش از آن را نشان داد. 
این شــاخص از هفته منتهی 
بــه ۳۰ آوریل که در ۸۸ دالر 
و ۵2 ســنت بسته شد، تقریبا 
۱6۰ درصــد افزایــش یافته 
است و هفته گذشته از رکورد 
قیمــت هفت روزه قبلی نزول 
کرد.قیمت پایه محموله های 
6۰۰۰ کیلوکالــری بــه ازای 
هــر کیلوگرم زغال ســنگ 
کــه در نیروگاههای ژاپنی و 
کره جنوبی پرطرفدار اســت، 
اکنــون ۴۰۰ درصد رشــد از 
ســپتامبر سال گذشته نشان 
می دهد.فقــط زغال ســنگ 
حرارتی اســترالیا نیست که تا 
این حد افزایش قیمت داشته 
است. زغال سنگ اندونزی که 
مرغوبیــت پایین تری دارد در 
هفته منتهی به هشتم اکتبر، 
به رکورد ۱22 دالر و هشــت 
ســنت در هر تن رســید. این 
یــک افزایش ۴۳۹ درصدی از 
رکــورد پاییــن 22 دالر و 6۵ 
ســنت در هر تن است. عامل 
ایــن افزایش شــدید قیمت، 
درخواســت چین بوده است 
که پس از بایکوت غیررسمی 
خرید زغال سنگ از استرالیا، 
به خریــد محموله های زغال 

سنگ اندونزی روی آورد.

عربستان نفت بیشتری 
به مشتریان آسیایی 

می دهد
یک منبع آگاه به رویترز گفت: 
انتظــار مــی رود حجــم نفت 
قراردادی برای این ماه از سوی 
آرامکوی سعودی به طور کامل 
تامین شود.عربستان سعودی 
بــا وجود این کــه تحت توافق 
اوپک پالس همچنان تولیدش 
را محدود نگه داشــته اســت، 
نفت درخواســتی مشــتریان 
قــراردادی خود در آســیا را به 
طــور کامل تامیــن می کند. 
آرامکوی سعودی قیمت فروش 
نفت به آســیا در نوامبر را برای 
دومیــن ماه متوالی کاهش داد 
که اندکی بیشــتر از حد انتظار 
بود و نشان می دهد در شرایطی 
کــه تولیدکنندگان خاورمیانه 
در حال افزایش تولید هستند، 
این شــرکت مایل است رقابتی 
بماند.بــه گفته منابــع آگاه، 
بعضــی از خریــداران نفــت 
سعودی بیشــتری خریداری 
کردنــد زیرا قیمت ها در نوامبر 

جذاب بود.

نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار کرد :

گذاری   تامین انرژی اولیه و سرمایه 
دو چالش اساسی صنعت برق

صنعــت برق با دو چالش اساســی، 
یکی چالــش تأمین انرژی اولیه )در 
تابستان آب و در زمستان سوخت( و 
دیگری چالش ســرمایه گذاری برای 
توسعه روبروســت.مصطفی رجبی 
مشــهدی در میزگرد "تأمین پایدار 
انــرژی الکتریکــی؛ اوج بــار ۱۴۰۱ 
دو موضوع خشکســالی و در پی آن 
گرمــای زودرس و همچنین تکمیل 
نشدن تعمیرات زمستانی نیروگاه ها 
در زمان تعیین شــده را در شــرایط 
تأمین برق تابستان امسال تأثیرگذار 
دانســت و افزود: برنامــه تعمیرات 
نیروگاهی از ۱۵ شهریور آغاز و در ۱۵ 
خرداد به اتمام می رســد.مدیر عامل 
شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
اضافه کرد: در زمستان سال گذشته 
2۵ روز محدودیت تأمین داشتیم که 
بیشتر آن در بخش صنعتی که امکان 
جابجایی بار دارند و بارهای منعطفی 

در مبحث پاســخگویی بار هستند و 
حــدود 2 روز در بخــش خانگــی 
اعمال شــد.رجبی مشــهدی گفت: 
از طرفی وقتی محدودیت ســوخت 
داریم، مجبور هســتیم برای کاهش 
مصرف ســوخت، سوخت موجود را 
به واحدهای پربازده تخصیص دهیم 
و از آنجایی که نیروگاه های ســیکل 
ترکیبی بیشــترین بازدهی را دارند 
بنابرایــن در اولویت قــرار گرفتند.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه 
برق ایــران ادامه داد: اقلیم می تواند 
مســئله اصلی نباشــد و ما بی نیاز از 
برق آبی باشیم، اما این موضوع نیاز به 
سرمایه گذاری سنگین دارد. هرچند 
در برخی کشورها نیروگاه های بادی 
نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی گاهی 
تولیدشــان از ۳۰ تا ۳۵ درصد به 7 
درصد رســیده و از مدار تولید خارج 

می شوند.

با حضور وزرای نیرو و صمت؛

 تفاهم نامه احداث ۱۰هزار مگاوات 
نیروگاه جدید حرارتی امضا شد

تفاهم نامه احداث ۱۰هزار مگاوات 
نیــروگاه جدیــد حرارتــی بیــن 
وزارت نیــرو و وزارت صمــت امضا 
و مقرر شــد این مقــدار نیروگاه تا 
تابســتان ســال ۱۴۰۳ وارد مدار 
بهره برداری شــود.بر اســاس این 
خبر ؛ با حضور وزرای نیرو و صمت 
در ســاختمان  وزارت نیــرو تفاهم 
 نامه احداث ده هزار مگا وات نیروگاه 

به امضا رسید. 
همایون حائری معاون وزیر نیرو در 
امــور برق و انرژی در این خصوص 
گفت: بــا تاکیــدات وزرای نیرو و 
صمــت و تالش یکپارچــه این دو 
وزارتخانه امــروز تفاهم نامه ایجاد 
ده هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
جدید توســط شرکت های صنعتی 
بــه امضا رســیده و این تفاهم نامه 
در راستای تامین برق پایدار بخش 
صنعت کشــور اســت. وی با بیان 

اینکه بســته حمایتی ویژه ای برای 
سرمایه گذاران این تفاهم نامه دیده 
شــده است، گفت: ده هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی که توسط 
شــرکت های صنعتی ایجاد خواهد 
شد تا تابستان ۱۴۰۳ در مدار بهره 
بــرداری قرار خواهد گرفت. معاون 
وزیر نیرو افزود: در حال حاضر توان 
پیک مصــرف غیرهمزمان صنایع 
22 هزار مگاوات اســت و توان پیک 
مصــرف همزمان صنایع حدود ۱7 
هزار مگاوات اســت و صنایع کشور 
با مصرف ۱۰۰ هزار کیلووات ساعت 
انــرژی برق، ۳7 درصد مصرف برق 
کشور را به خود اختصاص داده اند.
همچنین طبق گفته معاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت میزان سرمایه 
گذاری براورد شده برای احداث ۱۴ 
نیروگاه با مجموع ظرفیت ۱۰ هزار 

مگاوات، 7 میلیارد دالر است.

وزیــر نیرو گفت:  در حــال حاضر هیچ برنامه ای برای 
افزایش تعرفه قیمت آب و برق در دســتور کار وزارت 
نیــرو قرار نــدارد. علی اکبر محرابیان افزود:  در برخی 
نقــاط واردات و در برخــی نقاط صادرات برق صورت 
می گیرد اما تراز واردات بسیار بیشتری است. در حال 
حاضر از چند نقطه مجبور به واردات برق هستیم. در 
تابســتان نیز این کار را انجام دادیم تا بتوانیم برق را 

تأمین کنیم اما در زمانی که برق مازاد داشته باشیم حتما برای صادرات به صورت 
گسترده عمل خواهیم کرد.وزیر نیرو در خصوص تأمین سوخت نیروگاه ها در 
زمســتان نیز گفت: موضوع ســوخت نیروگاهی یکی از موضوعات بســیار مهم 

برای زمســتان اســت..محرابیان با بیان اینکه در سال 
گذشته اولویت تأمین گاز به درستی به بخش خانگی 
داده شــد، گفت:  همین مسئله موجب شد تا برخی از 
نیروگاه ها ســوخت کافی نداشــته باشند لذا امسال از 
یک ماه گذشــته در یک اقدام مشــترک با وزارت نفت 
تالش کردیم تا ناوگان حمل و نقل کشــور را بســیج 
کنیــم. به گفتــه وی مصوبه خوبی نیز در دولت برای 
تشــویق مالکان ناوگان صورت گرفت و در حال حاضر با ســرعت بســیار خوبی 
سوخت رســانی در حال انجام اســت. موجودی مخازن در همین امروز باالتر از 

ذخیره ما در سال گذشته است.

وزیر نیرو:

فعال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت آب و برق نداریم

گران شد؟ نفت چند درصد 

بازگشت طالی سیاه  به روزهای اوج 
قیمت سوخت های مختلف در 
جهان تابعی از قیمت نفت خام 
اســت. با این حال در مواردی 
که تعادل عرضه و تقاضا بر هم 
خورد، قیمت ها بدون توجه به 
رابطــه منطقی افزایشــی و یا 
کاهشی می شوند. اکنون نیز به 
دلیل کمبود گاز در اروپا آن هم 
در آستانه شروع سرما و کنترل 
نســبی کرونا، تقاضا برای نفت 
خام به عنوان سوخت جایگزین 

بیشتر شده است. 
اکنون قیمت گاز در اروپا آنچنان 
باال رفته که اگر قرار بود همین 
میزان انرژی توســط نفت خام 
جایگزین شود، قیمتی معادل 
۱۹۰ دالر در هر بشــکه داشت.

بازارهــای انرژی با بهبود تقاضا 
بــرای ســوخت در پی احیای 
فعالیــت اقتصــادی و کاهش 
محدودیت هــای کرونایــی، با 

کمبود عرضه روبرو شــده اند و 
نگرانی هــا نســبت به در پیش 
بودن یک زمســتان ســردتر، 
باعث افزایش فشــار به بازار گاز 
شده است.همین موضوع باعث 
شده تا قیمت نفت در بازارهای 
جهانی به دنبال افزایش تقاضا 

بیشــتر شــود و اگرچه هفته 
گذشــته رکورد قیمت از سال 
2۰۱۴ تا کنون شکســته شده 
و حتی بــه قیمت های باالتر و 
حتی ســه رقمی فکر کند. نفت 
برنت با رشــدی ۱.6 درصدی 
حاال به فکر فتح قیمت ۸۴ دالر 

برای هر بشــکه است. این نفت 
در معامــالت امروز ۸۳ دالر و 
7۵ ســنت قیمت خورد. نفت 
شــاخص آمریــکا نیز 2 درصد 
افزایش قیمت داشت و ۸۰ دالر 
و ۹۵ ســنت قیمت گذاری شد. 
این اعداد در حالی ثبت می شود 

که بهار سال گذشته قیمت نفت 
ســقوط بی سابقه ای را تجربه 
کرد و در یک مورد اســتثنایی 
از آنجا که خریداری برای نفت 
شاخص آمریکا وجود نداشت، 
آن محمولــه منفی ۳7 دالر در 
هر بشــکه به فروش رسید. به 
ایــن معنا که تولیدکننده نفت 
بــرای آنکه از شــر نفت تولید 
خــالص شــود حاضر شــد به 
ازای هر بشــکه نفت خام، ۳7 
دالر بــه خریدار بپردازد. در آن 
زمان راه حلی برای کنترل کرونا 
وجود نداشت و به دلیل تعطیلی 
فعالیت هــای اقتصادی، تقاضا 
بــرای نفت حــدود ۳۰ درصد 
کاهــش پیدا کرده بود.حاال اما 
اغلب کشورهای جهان خود را 
بــرای بازســازی اقتصاد بعد از 
پایان همه گیــری کرونا آماده 

می کنند .
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همایش ملی بیمه و توسعه 
 از ۱۳ تا ۱۷ آذرماه 

برگزار می شود
بیست و هشتمین همایش ملی بیمه 
و توســعه با موضــوع »نقش صنعت 
بیمه در رونــق اقتصادی با محوریت 
تحول دیجیتال« از شــنبه ۱۳ آذرماه 
تا چهارشنبه ۱7 آذرماه ۱۴۰۰ برگزار 
می شود.بیســت و هشتمین همایش 
ملی بیمه و توســعه موضوع خود را به 
“نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی 
با محوریت تحول دیجیتال” اختصاص 
داده اســت.بر اســاس ایــن گزارش؛ 
همایــش بیســت و هشــتم بیمه و 
توســعه از روز شــنبه ۱۳ آذرمــاه تا 
روز چهار شنبه ۱7 آذرماه سال جاری 
برگزار می شود و محورهای اصلی این 
همایش به این شرح اعالم شده است:

*تحــول دیجیتــال صنعــت بیمه  
فرصت ها، چالش ها، اســتراتژی ها و 

پیامدهای آن در رونق اقتصادی
*تحول دیجیتال صنعت بیمه و تحول 
در نظارت و قوانین و مقررات بیمه ای

*تحــول دیجیتــال صنعــت بیمه 
و تغییــرات فضــای کســب و کار و 

پیامدهای آن در رونق اقتصادی
*تحول دیجیتال صنعت بیمه و تحول 
در فرایندهای بیمه گری و نقش آن در 

رونق اقتصادی
*مدیریــت ریســک و مدیریــت 
پیشــگیرانه خسارت با اســتفاده از 
فناوری هــای نویــن و پیامدهای در 

رونق اقتصادی
*تحــول دیجیتال صنعــت بیمه و 
محصوالت جدید بیمه ای و پیامدهای 

آن در توسعه بیمه و رونق اقتصادی
بنا بر این گزارش، مهلت ارسال مقاالت 
به پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران تا تاریخ دوشنبه دهم 

آبان ماه اعالم شده است.

4 مدال جهانی سهم 
کوثر شد کارمند بیمه 

ســارا قمصری اصفهانــی، کارمند 
شــرکت بیمه کوثر، در مســابقات 
جهانی کارگری به میزبانی کشــور 
یونان، به دو نشــان نقره و دو مدال 

برنز ارزشمند دست یافت.
قمصــری از همکاران پرتالش واحد 
خســارت درمان سرپرستی استان 
اصفهان، در ســه رشــته ۱۰۰ متر 
ســرعت، پرتاب وزنــه و ۴۰۰ متر 
ســرعت نماینده جمهوری اسالمی 

ایران در این مسابقات بود.
ابوالفضــل شــهابی با ســتایش از 
عملکرد درخشــان ایــن نماینده 
شــرکت بیمه کوثــر در این دوره از 
بازی های جهانــی کارگری، گفت: 
در پایــان رقابت های دو میدانی، او 
توانســت چهار بار روی سکو برود و 
عالوه بر کســب عنوان برای کاروان 
ایــران در این بازی ها، افتخار بزرگ 
دیگــری را برای خانواده بیمه کوثر 
بــه ارمغــان آورد. وی در ماده های 
۴۰۰ متر ســرعت و ۴ در ۱۰۰ متر 
نشان نقره گرفت و در مواد ۱۰۰ متر 
ســرعت و پرتاب وزنه به نشان برنز 

دست یافت.
گفتنی است سومین دوره بازی های 
)مســابقات  جهانــی شــرکت ها 
کارگــری( از ۱۴ تــا ۱۸ مهر جاری 
با حضور ۱72 کشــور، در شهر آتن، 

پایتخت یونان برگزار شد.

کرونا؛ با هدف حمایت از مستأجران در شرایط بیماری 

کرد بانک ملی ایران در پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران رتبه نخست را کسب 
بانــک ملــی ایران برای حمایت از مســتأجران 
در شــرایط بیمــاری کرونا، بیشــترین میزان 
 وام ودیعــه مســکن در میان ســایر بانک ها را 

پرداخت کرده است. 
بــر اســاس آمار اعالمی شــادا )شــبکه اخبار 
اقتصــادی و دارایی ایران( این بانک با پرداخت 
بالغ بر ۹۱ هزار و 2۹۸ فقره وام ودیعه مســکن 

بــه ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال ســهم 
مهمی در کاهش مشــکالت هموطنان داشــته 
اســت.ضمن اینکــه بیــش از 7 هــزار و ۵۰۰ 
پرونــده بــه مبلغ بیش از 2 هــزار میلیارد ریال 
 نیز تشــکیل و به زودی به متقاضیان پرداخت 

خواهد شد.
گفتنــی اســت، بانــک ملی ایران در شــرایط 

کرونــا، در کنــار پرداخت تســهیالت حمایت 
از کســب و کارهای آسیب دیده، تسهیـــالت 
کمــک ودیعه مسکـــن به مســتاجران را نیز 
در قالــب برنامه هــای حمایتــی خــود دارد و 
درخواســت های متقاضیان این تســهیالت در 
 حداقــل زمــان ممکن بررســی و پرداخت ها 

صورت می گیرد.

سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون: 

سبد بیمه زندگی تکمیل تر می شود
»بیمه زندگــی بیمه تعاون، کامل ترین قرارداد 
بیمه ای شرکت های بیمه کشور است« این اظهار 
نظر سرپرســت مدیریت بیمه های زندگی بیمه 
تعاون در حاشیه مراسم افتتاح »نخستین شعبه 
تخصصی بیمه های زندگی« در بهمن ماه ۱۳۹۹ 
بود؛ حال او بیان می کند که این سبد کامل، باز 

هم در حال پربار تر شدن است.
محمدحســین یوســفی، سرپرســت مدیریت 
بیمه هــای زندگی این شــرکت معتقد اســت 
کــه »در بیمه زندگی بیمــه تعاون، کامل ترین 
و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر کشــور ارائه 
خواهد شــد و ویژگی هایی همچون معافیت ها، 
پرداخت مستمری  ها، پوشش بیمه ای حوادث، 
بیمه تکمیلی و… در این بیمه نامه لحاظ شــده 
است«.او مطرح می کند که دارنده این بیمه نامه 
»می تواند از خدمات بیمه درمان شامل پرداخت 
هزینه دندان پزشــکی، تجمیــع پاراکلینیکی، 
بستری و جراحی برخوردار شده« و از خدماتی 
چون »پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی 
و محل کاربهره مند می شود«.»پوشش معافیت 

بیمه گــزار از پرداخت حــق بیمه به علت فوت 
در اثر حادثه«، »پوشــش هزینه پزشــکی در اثر 
حادثه«، »پرداخت خســارت در صورت ابتال به 
پنج بیماری خاص شــامل ســکته قلبی، سکته 
مغزی، جراحی قلب باز، ســرطان، پیوند اعضای 
اصلی بدن« و »پرداخت هزینه به بیماران مبتال 
به کرونا« از دیگر مواردی بود که در طرح بیمه 

زندگی دیده شده بود.
سرپرســت مدیریــت بیمه هــای زندگی بیمه 
تعــاون در ایــن گفت و گو مطرح کرد که عالوه 
بر مواردی که پیشــتر در خصوص ویژگی های 
بیمه زندگی این شرکت گفته شده بود، بنا دارد 

پوشــش »هزینه های مشاوره درمانی« را نیز به 
این رشــته اضافه کرده و بســته تکمیلی تری را 
برای مشتریان فراهم کند.یوسفی در تشریح این 
خدمــت توضیح داد: این کار به منظور کمک به 
آرامش هرچه بیشــتر جامعه در شرایط کنونی 
بوده و به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز 

در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: بحث دیگر در خصوص تغییرات 
بیمــه های خاص در بیمه های زندگی هســت 
کــه بیــش از پیش به نفع بیمــه گزاران خواهد 
بود.سرپرســت مدیریت بیمه های زندگی بیمه 
تعاون در ادامه به جشــنواره های بیمه زندگی 
که از اردیبهشت سال جاری آغاز شده بود اشاره 
کرد و گفت: در حال برنامه ریزی بر روی مرحله 
دوم جشنواره های بیمه های زندگی هستیم که 
این جشنواره به صورت ماهانه برگزار شده و در 
پی آن نحوه عملکرد نمایندگان و مشــاوران نیز 
بررسی شده و چنانچه وصولی های جدید بتوانند 
مبلغی بیش از ۵ میلیون تومان باشند، جوایزی 

به شبکه فروش اهدا خواهد شد.

بانک و بیمه

 مدیریت هفت تپه 
به شرکت توسعه نیشکر و 
گذار شد صنایع جانبی وا

در جلسه ای با حضور معاون اول 
رئیس جمهور، مدیریت شرکت 
نیشکر هفت تپه از طرف سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 
به شرکت توسعه نیشکر و صنایع 

جانبی سپرده شد.
 در نشســت محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور با دادســتان 
کل کشور، وزرای امور اقتصاد و 
دارایی، صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشــاورزی، تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی، دادگســتری، 
معــاون حقوقی رئیس جمهور، 
اســتاندار خوزســتان و رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی و 
مدیران عامل بانک های ذیربط 
مصوب شد، با توجه به تخصص، 
ارتباط و اهمیت شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت 
شرکت نیشکر هفت تپه از طرف 
ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایــع ایران به این شــرکت 

سپرده شود.
اعضا همچنین در این جلســه با 
تاکید بر شــفاف شدن حساب 
ها، بدهی و همچنین ارزش این 
شــرکت در مدت ۳ ماه، تسویه 
ارزش شــرکت کشت و صنعت 

هفت تپه را تصویب کردند.

گفت  و گو

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه 
تجارت خبر داد

اعالم آمادگی ایران برای از 
سرگیری صادرات به عربستان

معاون توســعه صادرات ســازمان 
توســعه تجارت می گوید در صورت 
کاهــش تنش هــا میان ایــران و 
عربستان سعودی، صادرکنندگان 
ایرانی می توانند ســهمی قابل قبول 
از بازار این کشــور در اختیار بگیرند.

فرهاد نوری با اشــاره به درآمد نفتی 
باالی عربستان سعودی گفت: بازار 
این کشــور از نظر کاال های مصرفی 
بســیار گسترده اســت و با توجه به 
نزدیکی فرهنگی، موضوع حج و بقاع 
متبرکه و حضور قدیمی تجار ایرانی 
در بازار این کشــور، صادرکنندگان 
مــا ذائقه این بازار را می شناســند و 
قطعا در صورت نتیجه بخش شــدن 
مذاکرات، می توان انتظار داشت که 
در ایــن بخش تحولی ویژه به وجود 
آید.توســعه صادرات به کشور های 
همســایه، یکی از اولویت های اصلی 
این ســازمان در دوره جدید خواهد 
بود.یکــی از بازار هایی که می تواند 
برای ما ظرفیتی بســیار گسترده را 
فعال کند، بازار کشــور های حاشیه 
خلیج فارس اســت و ما به طور ویژه 
بحث گسترش حضور در این بازار را 

پیگیری می کنیم.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی مطرح کرد:

تخفیف ۱۰ درصدی رئیس جمهور فقط برای ۳ کاالی لبنی آن هم مشروط!
سخنگوی انجمن صنایع 
لبنــی گفت: بــا توافق 
وزارت جهاد کشــاورزی 
روی ســه کاالی لبنــی 
پرمصرف توســط دهک 
هــای پایین، به شــرط 
ثابت نگهداشــتن قیمت 
شــیرخام تا پایان سال، 
تخفیفــی ۱۰ درصدی 

اعمال کرده ایم.
ســید محمــد رضا بنی 
طبــا در خصوص کاهش 
۱۰ درصــدی قیمــت 
چند محصــول لبنی در 
هفته جــاری گفت: این 
دستوری  قیمت  کاهش 
نیســت و کامــال توافقی 
اســت. به طــوری که با 
وزارت جهاد کشــاورزی 
همراهی نشــان دادیم و 
اعالم کردیم در راستای 
حمایــت از دهــک های 
پاییــن روی ســه کاالی 
لبنــی ۵ درصــد  مغازه 
 دارهــا و ۵ درصــد نیز ما 

تخفیف می دهیم.

فقط شیر کیسه ای نایلونی 
۹۰۰ گرمی، پنیر یواف4۰۰ 
گرمی و ماست دبه ای ۲ 
و نیم کیلویی ساده یک و 
نیم درصد چربی مشمول 
تخفیف ۱۰ درصدی است

در صــورت افزایــش قیمت 
شــیرخام قــادر بــه ادامه 
اعمــال تخفیف ۱۰ درصدی 
نیستیمبنی طبا افزود: البته 
به وزارتخانه اعالم کردیم که 
بحث تخفیف ۱۰ درصدی به 
شرطی است که وزارت جهاد 
کشــاورزی نیز بتواند قیمت 

شیرخام را تا پایان سال ثابت 
نگه دارد.

وی ادامه داد: به این ترتیب اگر 
قیمت شیرخام افزایش پیدا 
کنــد و از  نــرخ 6هزار و 6۰۰ 
تومــان فراتر برود ما نیز نمی 
توانیم این ۱۰ درصد تخفیف 

را ادامه بدهیم.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
در سه کاالی مشمول تخفیف 
۱۰ درصدی نیز گفت: این سه 
کاال عبارتند از »شــیر کیسه 
ای نایلونی ۹۰۰ گرمی، پنیر 
یواف۴۰۰ گرمی و ماست دبه 

ای 2 و نیم کیلویی ساده یک 
و نیــم درصد چربی« که از از 
روز شنبه جاری با ۱۰ درصد 

تخفیف عرضه شده است.
وی خاطر نشان کرد: البته باید 
توجه داشته باشید که هر بار 
که تغییــر قیمتی اتفاق می 
افتد حــدود ۴ تا ۵ روز طول 
میکشــد تا ویترین و یخچال 
فروشــگاه ها با انبار کارخانه 
ها و  عرضه شــان همســان و 

هماهنگ شود.
تخفیــف ۱۰ درصدی ســه 
کاالی لبنــی کامــال توافقی 

اســت و غالبــا کارخانجات 
بزرگ نســبت بــه اعمال آن 

متعهد شده اند
تخفیف ۱۰ درصدی توافقی 
است و عمدتا کارخانجات 
بزرگ نسبت به اعمال آن 

متعهد  شده اند
بنی طبا تصریح کرد: از سوی 
دیگر همانطور که گفته شــد 
ایــن تخفیف توافقی اســت 
و دســتوری نیست بنابراین 
کارخانــه هــای بــزرگ و 
برندهــای بزرگ عمدتا تعهد 
داده انــد در ایــن ۳ کاال ۱۰ 
درصــد کاهش را اعمال کند. 
امــا کارخانجات کوچکی که 
توان مالی چندانی نداشــته 
انــد این تخفیــف را نداده اند 
و اجباری هم برایشان نیست.

وی همچنیــن در خصوص 
علت اعمال تخفیف برای سه 
کاالی نامبرده گفت: این سه 
قلم عمده ما توسط دهک های 
محروم خریداری می شــود و 
لذا ترجیح دادیم تخفیف مان 

را روی این سه کاال بدهیم.

گزارش
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کوتاه از استان ها
در 6 ماهه نخست سال جاری 

محقق شد؛

ک پذیری   اشترا
گاز  حدود۲۰ هزار مشترک 
طبیعی در استان اصفهان

اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان از اشتراک 
پذیری ۱۹ هزار و 76۰ مشــترک تا 
پایان شهریورماه سالجاری خبر داد.
مهنــدس علوی با اعــالم این خبر، 
افزود: از ابتدای ســالجاری تاکنون 
۱۹ هزار و 76۰ مشــترک جدید در 
بخش های مختلــف اعم از خانگی، 
تجاری و صنعتی جذب این شرکت 
شــده اند که به ایــن ترتیب، تعداد 
مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس 
این شــرکت تاکنون، به یک میلیون 
و۹6۰ هزار مشــترک رسیده و عماًل 
بیش از دومیلیون و یکصد هزار خانواده 
و همچنین صنعت از نعمت گاز بهره 
مندند.وی، بیان داشت: در طول سال 
جاری بیش از ۱6۰ کیلومتر شــبکه 
گاز به شــبکه های گازرسانی استان 
اعم از؛ ۱۰۳کیلومتر شــبکه شهری 
و ۵6کیلومتر شبکه روستایی اضافه 
شــده اســت که با این وجود، میزان 
شــبکه گذاری از ابتدای تأســیس 
شــرکت تاکنــون، به بیــش از 27 
هزار و ۱6۰ کیلومتر رســیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
همچنین از نصب ۴۹هزار انشعاب گاز 
جدید نیز در ســطح استان خبر داد 
و افزود: از این تعداد، ۳7هزار علمک 
در شــهرها و ۱2هزار علمک انشعاب 
گاز طبیعی در روســتاها بوده، بنا بر 
این آمار، تعداد انشعابات نصب شده 
در ســطح استان اصفهان با احتساب 
تعــداد علمک های نصب شــده در 
سالجاری،به یک میلیون و ۱۵۰هزار 
انشعاب رسیده است.مهندس علوی، 
روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در 
ســطح این اســتان را ۱۰6۰ روستا 
برشــمرد و جمعیت تحت پوشش 
روســتایی را بیــش از ۹6 درصــد 
عنوان کرد و افزود: اســتان اصفهان 
دارای ۱۱2 شــهر اســت که تمامی 
ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند.وی، در رابطه با ارئه 
خدمات غیرحضوری با توجه به شیوع 
بیماری کرونا گفت: با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و ضرورت حفظ سالمت 
شهروندان و کارکنان، برخی خدمات 
این شرکت به صورت غیرحضوری 
ارایه می شود و شهروندان می توانند 
بــا ورود بــه وبســایت شــرکت 
 گاز اســتان اصفهــان به نشــانی
 www.nigc-isfahan.ir به خدمات 
ارایه شــده در بستر وب دسترسی 
داشته باشند.درپایان،علوی با تاکید 
بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز 
طبیعی، افزود: از تمامی همشهریان 
و مشترکین شرکت گاز استان تقاضا 
دارم نسبت به رعایت موارد ایمنی و 
مصرف بهینه، توجهی خاص و دقیق 
داشته باشند تا در روزهای پیش رو 
قبــل از حوادث ناشــی از مصرف 
ناایمن گاز طبیعی امکان عرضه گاز 
در تمام اوقات برای هم استانی های 

عزیز فراهم گردد.    

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

کلید  سرمایه  انسانی 
کارآمد و بقای   پیشروی 

یک سازمان است
اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
در محیــط جهانی و رقابتی امروز، 
ســرمایه  انســانی کلید پیشروی 
کارآمد و بقای یک ســازمان است، 
گفت: حوزه ســرمایه های انسانی 
به مدیریــت کارکنان برای بهبود 
کیفیت زندگــی کاری در داخل و 
خارج سازمان پرداخته و می کوشد 
تــا بر توانمندی ها و دانش کارکنان 
در  بیفزاید.محمدیاســر طیب نیا 
جلســه شورای معاونین شرکت، با 
اشــاره به تعالی سازمانی شرکت، 
همسوســازی و بهینه سازی افراد 
بــا اهداف و نیازهای کســب و کار 
جهت دســتیابی بــه عملکرد برتر 
را یــک رویکــرد جدید از مدیریت 
ســرمایه های انســانی در داخــل 
شــرکت مطرح کرد.وی با اشــاره 
بــه ارزش باالی کارکنان به عنوان 
سرمایه انســانی در سازمان گفت: 
حــوزه ســرمایه های انســانی به 
مدیریــت کارکنان بــرای بهبود 
کیفیت زندگــی کاری در داخل و 
خارج سازمان پرداخته و می کوشد 
تــا بر توانمندی ها و دانش کارکنان 
بیفزاید؛ در این راســتا اســتخدام 
استعدادها، جهت دهی درست این 
استعدادها، ایجاد حس خودکفایی 
و آماده ســازی آن ها برای رویارویی 
با شرایط پیچیده آینده و نهایتاَ رشد 
و بهینه سازی سرمایه های انسانی، 
جــزو اولویت های شــرکت فوالد 
مبارکه اســت.مدیرعامل شرکت 
فــوالد مبارکه در ادامه انتظار خود 
از معاونــت جدیــد ســرمایه های 
انســانی و ســازماندهی را ایجــاد 
احساس تفاوت در نگاه مدیریت به 
کارکنــان بیان کرد و افزود: جهت 
ایجاد این احســاس متفاوت، نیاز 
بــه تغییر رویکردهای این معاونت 
و حرکت به ســمت ایجاد اشتیاق و 
اثربخشی کارکنان به جای رضایت 
کارکنــان، رســیدن به همکاری و 
مشارکت کارکنان به جای کنترل 
کارکنان، متقاعدســازی به جای 
قدرت ســازمانی، مشــاهده نقاط 
قوت پرســنل و کمک به رفع نقاط 
قابل بهبود پرســنل و نگاه انسانی 
به کارکنان به عنوان ســرمایه های 
شرکت اســت.طیب نیا با تأکید بر 
ضرورت چابک سازی ساختارهای 
ســازمانی شرکت و ســازماندهی 
آن متناســب با رویکردهای طرح 
شــده و تعالی ســازمانی، بر تبدیل 
تفکر خدماتی به تفکر توســعه ای 
در ایــن حوزه اشــاره کرد و گفت: 
انتظار دارم جهت توســعه نشــاط 
کاری، اخــالق، فرهنگ و ارزش ها، 
برنامه ریزی الزم در ســازمان انجام 
شود و اهتمام جدی در مسائل حوزه 
ایمنی، پیشگیری و ورزش به عمل 
آید.وی خاطرنشــان کرد: در حوزه 
پیمانکاران نیز نکات و مسائلی وجود 
دارد که باید مورد توجه قرار گرفته و 
تضادها و تعارضات موجود برطرف 
شود تا متعالی بودن سازمان فوالد 
مبارکه در بخش پیمانکاران شرکت 

نیز بروز و ظهور یابد.

استانها 6

با حضور نماینده ولی فقیه صورت گرفت؛

کتاب همکار آزاده سرافراز شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان رونمایی از 
ســمنان / گروه استان ها: با حضور نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه ســمنان و جمعی 
از مســئوالن، مراســم رونمایی از کتاب گلی در 
خارها حاوی خاطرات آزاده ســرافراز شــرکت 
توزیع برق استان ســمنان برگزار شد.نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در این 
آئین بیان کرد: یکی از مصادیق بارز و شــاخص 
جامعه ما در زمینه عمل صالح، شهدا هستند و 
شــهیدان باالترین درجه حیات طیبه را دارند.
حجت االســالم مرتضی مطیعی با اشاره به این 
که در قرآن تصریح شده اگر کسی عمل صالحی 
انجام دهد، یک حیات طیبه به او داده می شود 
که دارای درجه واال و باالیی اســت گفت: شهدا 
بهتریــن اعمال را انجــام داده و دارای باالترین 
درجه هســتند.وی با عنوان این که جملگی ما 
در ســایه ایثارگری ها و رشــادت های شهدا با 
امنیــت زندگــی می کنیم افــزود: ما که داعیه 
رهروی شــهدا را داریم، می بایســت همراه با 
راه شــهدا، معنویت را در جامعه ترویج نماییم.
حجت االسالم مطیعی با عنوان این که آزادگان 
سرافراز چون الماسی درخشان متبلور هستند 

یادآور شد: رونمایی از کتاب این آزاده سرافراز، 
حرکتی ارزشــمند در راســتای ترویج فرهنگ 
ایثار اســت و جمع آوری و بســط این خاطرات 
بخصوص به نسل جوان، پاسداشت این فرهنگ 
ارزشــی محسوب می شود.مشاور وزیر نیرو در 
امور ایثارگران وزارت نیرو در این محفل اظهار 
کــرد: رونمایــی از این کتــاب و اثر ماندگار، به 
نوعی بزرگداشت و حفظ و ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت است .سیدیعقوب محمد مرادی با بیان 
این که هم اینک با یاد شهدا زندگی می کنیم و 
می بایست آثار ، خاطرات و زندگی نامه شهدا، 
آزادگان و رزمنــدگان را تهیــه و تدوین نماییم 
گفت: این کتاب ها ، شناســنامه انقالب و دفاع 

مقدس به شمار می روند که مخاطب اصلی آن 
جوانان هســتند.وی خاطر نشان کرد: در حوزه 
ایثار و شــهادت کارهای بزرگی می توان انجام 
داد و نامگذاری تاسیســات به نام شهدا، تدوین 
آثار و دل نوشــته ها، سرکشی از خانواده شهدا، 
بزرگداشــت ایثارگران و برگزاری راهیان نور، از 
جملــه برنامه های مهم در ترویج فرهنگ دفاع 
مقدس اســت.یادآور می شود: این مراسم که با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
ســمنان، مشــاور وزیر نیرو در امور ایثارگران، 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع 
مقدس اســتان، مجری امور فرهنگی، دینی و 
ایثارگران شــرکت توانیر، مدیرعامل شــرکت 
بــرق منطقه ای، معاون فرهنگی بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران اســتان و شــماری از مسئوالن 
و کارکنان شــرکت توزیع برق اســتان همراه 
بود، از حســینعلی احســانی ، مولف این کتاب 
و همچنیــن از همایون ســعیدی، همکار آزاده 
شــرکت توزیــع برق تجلیل بــه عمل آمده و از 
کتاب گلی در خارها تاریخ شفاهی آزاده سرافراز 
استان سمنان همایون سعیدی، رونمایی شد.

خوزســتان / گروه اســتان ها: رئیس شورای اسالمی 
شــهر اهواز گفت: مسئله ســرمایه گذاری در ورزش 
مسئله ای مهم برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی 
است.ســیاوش محمودی در مراسم تجلیل و تقدیر از 
افتخار آفرینان خوزستانی در پارالمپیک توکیو 2۰2۰ 
اظهار کرد: مســئله ورزش، مسئله سرمایه گذاری در 
عرصه های اجتماعی بــرای جلوگیری از هزینه های 

آســیب های اجتماعی اســت.وی افزود: هرچقدر در حوزه ورزش سرمایه 
گذاری کنیم از آسیب های حوزه اجتماعی کاسته ایم و نباید به این سرمایه 

گذاری ها به چشــم هزینه نگاه کرد.رئیس شــورای 
اســالمی شهر اهواز با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
در خصــوص ورزش فرموده انــد امر به ورزش امر به 
معروف اســت، خاطرنشــان کرد: امروز قهرمانان این 
مرز و بوم برای استان و کشور افتخار آفریدند، هرچند 
خوزستان همیشــه در تمام عرصه ها افتخار آفرینی 
کرده و خواهد کرد.وی با تاکید بر اهمیت حمایت از 
ورزش از سوی متولیان تصریح کرد: مجموعه دستگاه های متولی باید کمک 
کنند تا با حمایت از ورزش رشد، نشاط و تعالی را در جامعه نهادینه کنیم.

رئیس شورای شهر اهواز اظهار کرد: 

گذاری در ورزش  جلوگیری از آسیب های اجتماعی با سرمایه 

خبر ویژه

توسط بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها:

روزانه ۱۵ هزار پرس غذا بین زائران و مجاوران رضوی توزیع شد
مشهد / سمیرا رحمتی 

در یازده موکــب بنیاد بین المللی 
خیریــه آبشــارعاطفه هــا که در 
مســیرهای پیــاده روی زائــران و 
مجاوران امــام رضا )ع( در خیابان 
هــای اطراف حــرم مطهر رضوی 
تشــکیل شده بود ، روزانه ۱۵ هزار 
پــرس غــذای گرم  بیــن زائران و 
مجاوران رضوی توزیع شــد.مدیر 
امور شــعب خیریه آبشــار عاطفه 
ها درخراســان رضوی در خصوص 
خدمت رسانی به زائران و مجاوران 
علی بن موسی الرضا )ع( در روزهای 
پایانی ماه صفر موکب میدان پانزده 
خــرداد گفــت: بنیاد بیــن المللی 
خیریه آبشــار عاطفه ها در راستای 
اعتالی ســیره عملی حضرت علی 
)ع( به نیازمندان خدمت رسانی می 
کند، و مانند بســیاری از نهادهای 
مردمــی در روزهای پایانی ماه صفر 
و همزمــان با شــهادت آقا علی بن 
موســی الرضا )ع( نسبت به برپایی 

موکب هایی برای خدمت رسانی به 
زائران و مجاوران اقدام کرده اســت.
زهره حســینی با بیان اینکه بنیاد 
پس از کســب مجوزهــای الزم ، با 
احداث ایســتگاه هــای صلواتی در 
مسیرهای پیاده روی زائران فعالیت 
های خود را تا ســالروز شهادت امام 
رضــا )ع( بــه مدت ۵ روز ادامه داد، 
افــزود: به همین منظور ۱۱ موکب 
در مســیرهای چهــار راه مقــدم، 
عرصــه میدان شــهدا، باغ خاتون، 

خیابان قرنی، رســتمی، شوشتری، 
صبا، نواب صفوی، شیرازی و مصلی 
به زائرین علی بن موســی الرضا)ع( 
خدمت رسانی می کردند که موکب 
۱۵ خرداد قرارگاه محرومیت زدایی 
بزرگترین و بیشترین خدمت رسانی 
را داشت.وی با اشاره به اینکه خیریه 
آبشــار عاطفه ها هفت سال سابقه 
برپایی موکــب و پذیرایی از زائران 
پیــاده امام رضا)ع( و مســیر پیاده 
روی اربعین را داشــته است؛ گفت: 

با شیوع کرونا و اجرای محدودیت ها 
این خدمت رسانی در سال گذشته 
محدود شــد و امســال با توجه به 
شــرایط مشــهد، خدمت رسانی 
گســترده تر انجام شد.حســینی 
تصریــح کــرد: بنیاد بیــن المللی 
خیریه آبشــار عاطفــه ها با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی ســعی در 
بســته بندی نذورات خود داشــته 
اســت؛ لذا با کلوچــه، آبمیوه، آب 
معدنی، صبحانه بســته بندی شده، 
غذای گرم، توزیع ماســک و محلول 
ضــد عفونی از زائرین خود پذیرایی 
نموده اســت.مدیر امور شعب بنیاد 
با بیــان اینکه ۴۰ نفر خدمت گذار 
در ایــن موکب ها به زائرین خدمت 
رسانی می کردند؛ گفت: از یکشنبه 
قبــل  تا روز شــهادت امام رضا)ع( 
روزانه ۱۵ هزار پرس صبحانه، ناهار، 
میان وعده و شام و ۳۰ هزار کیک، 
۳۰ هزار ماســک و 2۰ هزار لیوان 

چای بین زائرین توزیع شد.
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کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود 
محیط کسب و کارعنوان شد؛

اصالح ساختار و اخذ 
تصمیمات سخت ،الزمه 

تحول اقتصادی است
اصفهان / گروه اســتان ها: غالمرضا 
اخــوان فرید، رئیس کمیســیون 
توســعه و بهبود محیط کسب و کار 
در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود 
محیط کســب وکار بــا بیان اینکه 
حجــم باالی نقدینگی درکشــور 
و بالتبــع تورم ناشــی از آن به یک 
بیماری مزمن تبدیل شــده است، 
گفت: در ســال گذشته حجم این 
نقدینگی درحالی ۴۹درصد افزایش 
یافته که حدود ۸۵ درصد این رقم 
مربوط به ســپرده های بانکی بوده 
اســت.وی با اشــاره بــه تاثیرعدم 
ثبات قیمت ها درکســری سرمایه 
درگــردش واحدهــای تولیدی و 
صنعتــی گفت: متاســفانه این امر 
مانع نوســازی ماشین آالت صنایع 
و توســعه این واحدها شــده است.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی اصفهــان ایــن موانع را 
ناشــی ازعواملی چون افزایش نرخ 
ارز، تحریــم های ظالمانه و بیماری 
کرونا دانســت.در ادامــه نعمت ا... 
اکبری، رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان از دست 
رفتــن جایگاه ایران در صحنه بین 
الملل و نداشتن جایگاه مناسب در 
ارزش افزوده جهان را سبب سهولت 
تحریم ایران برای کشورهای غربی 
دانســت و گفت: داشتن رتبه برتر 
در شــاخص اقتصــادی تاثیر قابل 
مالحظــه ای در تعامــل ما با دیگر 
کشورها و افزایش سهم ما در تصمیم 
گیری های جهانی داشــته و هزینه 
تحریــم ایران را برای کشــورهای 
غربی به شدت افزایش خواهد داد.
وی اقتصاد داخلی، روابط بین الملل 
و دیپلماسی خارجی ، افکارعمومی 
و سرمایه اجتماعی را از ارکان اصلی 
توســعه اقتصادی کشور برشمرد و 
تاکیــد کرد: این ســه رکن الزم و 
ملــزوم یکدیگر بوده و باید متناظر 
باهم متحول و تقویت شوند.اکبری 
افــزود: درحالــی در زمینه اقتصاد 
داخلی و افکارعمومی اقدامات قابل 
توجهی نشــده که از سوی دیگر در 
حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی 
خارجی نیز، توفیق چندانی حاصل 
نشده است.رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان تصریح کرد: 
هم اکنون نیازمند اصالح ساختاری 
در حوزه هــای مختلف اقتصادی و 
اجتماعی هســتیم.اکبری اصالح 
ساختاری و اتخاذ تصمیمات سخت 
در راســتای حل مسائل سیاسی و 
دیپلماتیــک را الزمه تحول اقتصاد 
کشور دانســت و گفت: هرچه این 
تصمیمات دیرتــر اتخاذ و اجرایی 
شود، اقتصاد داخلی بیشتر آسیب 
خواهد دید.رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان گفت: اکنون 
فرصــت مناســبی بــرای اتخاذ 
تصمیمــات ســخت در حوزه های 
سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصــادی بوده و تنها از این طریق 
 مــی تــوان از بــن بســت موجود 

خارج شد.

برای چهارمین سال پیاپی؛

شرکت برق منطقه ای غرب 
موفق به کسب رتبه برتر 

جشنواره شهید رجایی شد
کرمانشــاه / گــروه اســتان ها: 
شرکت برق منطقه ای غرب برای 
چهارمین ســال پیاپی موفق به 
کسب عنوان رتبه برتر جشنواره 
شهید رجایی در بین دستگاه های 
اجرایی استان کرمانشاه در سال 
۱۳۹۹ شــد.این شــرکت برای 
چهارمین ســال پیاپی موفق به 
کســب عنوان رتبه برتر در بین 
دســتگاه های اجرایی اســتان 
کرمانشــاه در جشــنواره شهید 
رجایی سال ۱۳۹۹ شد.ارزیابی 
عملکرد دســتگاه های اجرایی 
استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۹ 
بر اســاس شاخص های عمومی 
شــامل محور اصالح ســاختار 
ســازمانی، محور توسعه دولت 
الکترونیــک، محــور مدیریت 
سرمایه انســانی، محور ارتقای 
سالمت اداری، مسئولیت پذیری 
و پاســخگویی و محور مدیریت 
عملکرد و همچنین شاخص های 
اختصاصــی بر حســب شــرح 
وظایف و فعالیت دســتگاه های 
اجرایــی صــورت گرفت.ایــن 
ارزیابی با همکاری دستگاه های 
اجرایــی همــکار از جمله دفتر 
مدیریــت عملکرد، بازرســی و 
امور حقوقی اســتانداری، اداره 
کل بهزیســتی، ستاد اقامه نماز، 
اداره کل محیط زیست، شرکت 
توزیــع برق و اداره کل اقتصاد و 
دارایی اســتان کرمانشاه صورت 
گرفت که پس از تأیید در شورای 
راهبری و توسعه مدیریت استان 
که به ریاست استاندار کرمانشاه 
برگــزار می شــود، نتایــج آن 
مشخص شد.بر پایه این گزارش، 
شــرکت برق منطقه ای غرب با 
مدیرعاملی مهندس علی اسدی 
هم بر اســاس مجموع امتیازات 
شــاخص های عمومــی و هم بر 
اســاس امتیازات شاخص های 
عمومــی و اختصاصی به عنوان 
دستگاه برتر در بین دستگاه های 
کرمانشــاه  اســتان   اجرایــی 

معرفی شد.

7استانها

گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی گلســتان از افتتاح و بهره برداری هزار واحد 
مســکونی در روســتاهای استان با اعتبار ۵۰ میلیارد 
تومان خبر داد. ســید محمد حســینی  اظهارکرد: به 
مناســبت روز روستا و عشــایر، هزار واحد مسکونی 
روستایی به صورت متمرکز در گلستان افتتاح خواهد 
شــد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان 

اعتبــار ســاخت این واحدها را ۵۰ میلیــارد تومان اعالم کرد و گفت: برای 
مهاجرت معکوس به روســتاها و توســعه و آبادانی آن تالش خواهیم کرد 

و این اقدامات در آبادانی روســتا موثر اســت.وی بیان 
کرد: همچنین در این روز 26 طرح هادی روســتایی 
بــا اعتبار 26 میلیــارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بهره 
برداری خواهد رســید.طبق گفته حسینی ۹۵۰ جلد 
سند مالکیت روستایی هم به همین مناسبت تحویل 
مالکان خواهد شــد.مدیرکل بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی گلســتان با بیان اینکه برای این پروژه ها در 
مجموع 76 میلیارد تومان هزینه شــده اســت، اضافه کرد: ۱۱ هزار و ۴۸۹ 

خانوار از مجموعه این اقدامات بهره مند می شوند.

ح کرد؛ مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان مطر

گلستان بهره برداری از هزار واحد مسکونی در روستاهای استان 

خبر ویژه

فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

یادمان شهید علی هاشمی متعلق به همه شهدای گلگون کفن است
خوزســتان / گروه استان ها: فرمانده 
سابق حفاظت سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت: مادر شهید هاشمی 
فرزنــدی تربیت کرد کــه از طریق 
او هــزاران فرزند خلف دیگر تربیت 
شــدند و این یادمان که امروز به نام 
شهید علی هاشمی برپا شد در واقع 
به همه ی شهدای گلگون کفنی که 
در این گلزار شــهدا به خاک سپرده 
شــدند، تعلق دارد.سردار علی اصغر 
گرجــی زاده در مراســم افتتاحیه 
یادمان سرلشکر شهید علی هاشمی 
اظهار داشت: امروزه جوانان رشادت 
های شــهدا را کمتر دیده و بیشــتر 
اطالعاتشان در مورد شهدا را شنیده 
انــد، اما نکتــه ای که باید جوانان به 
آن توجه کنند این اســت که شهید 
هاشــمی تنها ۱۹ ســال داشت که 
فرمانده جبهه و جنگ شــد و در آن 
زمان شــخصیتی مثل شهید قاسم 
ســلیمانی به عنــوان یکی از اعضای 
گــردان های این شــهید یعنی علی 
هاشمی بود.وی با اشاره به نامگذاری 
این یادمان به نام شــهید هاشــمی، 
افزود: این یادمان به همه شــهدای 
کشــور و بخصوص شهدای گلگون 
کفنــی کــه در این گلزار شــهدا به 
خاک ســپرده شــدند تعلــق دارد.
ســردار گرجــی زاده با بیــان اینکه 
شهید هاشــمی در سن 2۵ سالگی 
فرماندهی ده ها یگان رزم برا برعهده 
داشت، افزود: شهید هاشمی 27 ساله 

کــه بود مفقود و به زعم ما و اســناد 
موجود، به درجه رفیع شــهادت نائل 
شــد.فرمانده ســابق حفاظت سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی با اشاره 
به اینکه جوانان باید از رشــادت های 
همســن و ساالن خود در دوران دفاع 
مقــدس درس بگیرنــد، عنوان کرد: 
پیکر شــهید علی هاشمی 22 سال از 
ما دور بود و در واقع این شــهید ۴۹ 
ساله بود که به سرزمین خود بازگشت 
و در این گلزار شــهدا به خاک سپرده 
شد.وی یادآورشد: بعد از ناپدید شدن 
شــهید هاشمی تا ۱7 سال هیچ نامی 
از او برده نشــد، چرا اعتقاد داشتیم تا 
صدام زنده است احتمال مخفی کردن 
شهید هاشمی در سیاه چال های رژیم 
بعثی وجود دارد.ســردار گرجی زاده 
تاکید کرد: برخی ها تعبیر غلط نکنند 
که چرا از علی هاشــمی در آن مدت 
نــام نبرده ایم، چــرا که از حفظ جان 
وی می ترســیدیم و خانــواده علــی 

هاشــمی بیشتر از عموم می دانند که 
نه تنها خوزســتان بلکه یک کشــور 
به دنبال روشــن شــدن موضوع بود.

فرمانده ســابق سپاه پاسداران ادامه 
داد: شــهریور ماه ۱۳6۹ وقتی از مرز 
برگشتم خانواده شهید علی هاشمی 
در اهواز از من پرســیدند که از علی 
خبر داری؟ و من عرق شرم بر پیشانی 
ام نشســت، چرا که نمی دانستم چه 
باید بگویم و به آنها گفتم چیزی نمی 
دانــم.وی بیان کــرد: آن زمان که به 
استخبارات منتقل شدم، در آن  زمان 
گفتند که علی هاشــمی همه چیز را 
در مورد شــما گفتــه، ولی بعد من 
را به وســیله یک قالب باالی ســقف 
کشیده و حین شکنجه مکان شهید 
هاشــمی را از من میپرســیدند که 
متوجه شدم به آن دسترسی ندارند.

ســردار گرجی زاده با اشــاره به این 
که دشــمن کینه های زیادی از علی 
هاشــمی داشــت، خاطر نشان کرد: 

سلطان هاشــم فرمانده سپاه ششم 
عراق حاضر بود هزاران سرباز خود را 
فدا کند تا فقط خبری از علی هاشمی 
بگیرد.فرمانده ســابق حفاظت سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی گفت: 
عرب های خوزســتان هزاران  شهید 
مانند علی هاشــمی را تقدیم کردند 
و اســمی از آنها نیست. شهید طرفی 
اولین شــهیدی بود که عراقی ها او را 
به درخت بســته و به آتش کشیدند 
و گفتنــد تو عرب هســتی و چرا در 
مقابل ما می جنگی؟ وی تشریح کرد: 
عرب های خوزستان شرافت، غیرت و 
مردانگی خود را از اسوه واال حضرت 
رسول اکرم )ص( الگو گرفتند و باید 
بــه عرب بودن خــود افتخار کنند.

ســردار گرجی زاده شهید هاشمی 
را اســوه و مایه افتخار عنوان کرد و 
افزود: مادر شــهید هاشمی فرزندی 
تربیت کرد که هزاران فرزند از طریق 
او در این استان تربیت شدند.فرمانده 
سابق حفاظت سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اضافه کرد: خانواده هاشمی 
هدیه بزرگی را به خوزســتان تقدیم 
کردنــد. افتخار این را داشــتم تا در 
کنــار همســر و فرزند شــهید علی 
هاشمی خدمت مقام معظم رهبری 
برسم و وقتی که مقام معظم رهبری 
شــهید هاشمی را جوان و عرب غیور 
خطــاب کرد، افتخار کردم که رهبر 
حکیم و فرزانه ما قدرشــناس چنین 

فرماندهی است.

++

+++

مشــهد / گروه اســتان ها: همایش آشنایی با 
فضای کسب و کار و تجارت با کشور پاکستان با 
حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای 
صنعتی خراســان رضوی و جمعی از صاحبان 
واحدهای صنعتی اســتان در محل شــهرک 
فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شــمال 
شــرق کشور برگزار شد.معاون صنایع کوچک 
شرکت شهرکهای صنعتی استان در حاشیه این 
همایش گفت: همایش آشنایی با فضای کسب 
و کار و تجارت با کشــور پاکســتان در راستای 
فراهم کردن زمینه حضور حداکثری صاحبان 

صنایع استان در محل پاویون ایران در نمایشگاه 
بین المللی صنعت، ابزار و ماشین آالت کراچی 
پاکســتان برگزار شده است.احسانی افزود: در 
این همایش امیرجعفری، کارشناس اقتصادی 
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در کراچی 
و آقازاده رییس کمیسیون اقتصادی و تسهیل 
تجارت اتاق مشــترک ایران و پاکستان حضور 
داشــتند و به ســواالت تجار و صاحبان صنایع 
متقاضی شرکت در این نمایشگاه پاسخ دادند.
وی بیان کرد: یکی از اهداف شرکت شهرکهای 
صنعتی خراسان رضوی در سال جاری تمرکز 

بر توســعه صادرات در کشورهای مرزی بوده 
که این موضوع تحت شــرایط سیاســی که در 
کشــور افغانستان بوجود آمد، رسیدن به این 
هدف را قدری دشــوار کرد لذا رویکردمان به 
سمت توسعه صادرات کاال به کشور پاکستان 
تغییــر کرد. معاون صنایع کوچک شــرکت 
شــهرکهای صنعتی خراســان رضوی گفت: 
در همایــش امروز ظرفیتهای بالقوه و بالفعل 
صادراتی و مبادالتی پاکستان، نحوه ارسال کاال 
و تشــریفات گمرکی و تعامالت بانکی بین دو 
کشور، استانداردها، مجوزها و قوانین و مقررات 

تجاری بین دو کشور، تسهیالت مشارکت در 
نمایشگاه های بین المللی کراچی و نشستهایی 
که براســاس ظرفیتهای واحدهای صنعتی در 
حاشیه نمایشگاه کراچی برگزار می شود، مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.احسانی اضافه کرد: 
پیگیــر اخذ یارانه برای حضور تجار و صاحبان 
صنایع ایرانی در نمایشگاه کراچی بودیم که در 
این راستا مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی ۸۰ درصد از هزینه های حضور 
صاحبان واحدهای صنعتی در نمایشگاه مزبور 

را متقبل شود.

کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی: معاون صنایع 

کستان در مشهد برگزار شد کار پا همایش آشنایی با فضای کسب و 
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کیــد بر خوانش صحیح  تا
اشعار فارسی در یک برنامه

برنامــه »قرار شــاعرانه« با هدف 
پاسداشــت زبان فارســی و نحوه 
خوانــش صحیح اشــعار فارســی 
مدتی اســت روزهای زوج از رادیو 

ایران پخش می شود.
زهرا صالحی، تهیه کننده برنامه »قرار 
شــاعرانه« گفت: در میان شاعران 
معاصر و گذشــته ســرزمینمان، 
اشعار شــاعرانی همچون: سعدی 
شــیرازی، مولوی، حافظ شیرازی، 
سلمان ســاوجی، انوری ابیوردی، 
خاقانــی، هاتــف اصفهانی، پروین 
اعتصامی و شــاعران دیگر در برنامه 

خوانده می شود.
وی گفــت: درواقــع این خوانش ها 
بــا همراهی تصنیف هایی اســت و 
همچنین اشعار بزرگان شعر و ادب 
فارسی از جمله حافظ شیرین سخن 

که در این برنامه خوانده می شود.
تهیــه کننده »قــرار شــاعرانه« 
همچنین اعالم کرد: پخش تصنیف 
هایی خاطره انگیز و به یادماندنی با 
صدای خوانندگانی از جمله اســتاد 
غالمحســین بنان، استاد داریوش 
رفیعی، اســتاد کوروس ســرهنگ 
زاده، استاد نادر گلچین و ... از دیگر 
بخش های برنامه »قرار شــاعرانه« 

است.
 برنامــه »قرار شــاعرانه« با هدف 
پاسداشــت زبان فارســی و نحوه 
خوانش صحیح اشــعار فارســی با 
اجرای فاطمــه آل عباس و فاطمه 
میناخانی روزهای شنبه، دوشنبه و 
چهارشنبه ساعت 2۳ و ۳۰ دقیقه از 

رادیو ایران پخش می شود.

به تماشای روایتی دیگر از 
»خفاش شب« بروید

نمایــش »غالمرضا لبخندی« 
به کارگردانــی کهبد تاراج روز 
جمعــه 2۳ مهرماه با دو اجرا در 
ســاعت های ۱۸ و 2۰ بــه روی 

صحنه می رود.
 نمایــش »غالمرضا لبخندی« 
به کارگردانــی کهبد تاراج روز 
جمعــه 2۳ مهرماه با دو اجرا در 
ســاعت های ۱۸ و 2۰ بــه روی 
صحنه می رود. این نمایش که از 
روز سه شنبه 6 مهرماه در سالن 
استاد سمندریان اجرای عمومی 
خود را مجدد از سر گرفت با ۱2 
اجرا درحالی که با ظرفیت مجاز 
7۵ صندلی تاکنون میزبان بیش 

از ۱۰۰۰ مخاطب شده است.
در خالصــه ایــن نمایش آمده 
اســت:  2۴ سال پیش غالمرضا 
خوشــرو معروف به خفاش شب 
شــروع به قتل های زنجیره ای 
می کند.تینــو صالحــی، بهروز 
پناهند، گیلدا حمیدی، لبخند 
بدیعــی، مجیــد رحمتی، نجال 
نظریان، غزاله جزایری، دلســا 
کریــم زاده، مســعود انتظاری، 
شــادی ضیایی و رضا بهرامی به 

ایفای نقش می پردازند.

فرهنگ و هنر

مدیرکل سازمان غذا و دارو:

کسن ایرانی آنفلوانزا   وا
 تا آخر هفته وارد 

داروخانه ها می شود
مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو، از فروش واکسن 
ایرانــی آنفلوانــزا از اواخر هفته در 

داروخانه ها خبر داد.
وی با اشــاره به اینکه نوع تولید 
داخــل و وارداتــی بــا یکدیگر 
تفاوتــی ندارند، تاکید کرد: چون 
اســتانداردهای ما بــرای تولید 
داخــل و وارداتی در یک ســطح 
اســت، قطعاً نمونه هــای تولید 
داخل هم نسبت به نمونه خارجی 
نقصانی ندارد و ما این اطمینان را 
می دهیم که واکســن آنفلوآنزای 
داخلــی از نظر اثربخشــی همان 
اثربخشی نمونه وارداتی را داشته 
باشد.محمدی تاکید کرد: قیمت 
واکســن آنفلوآنزای وارداتی که با 
ارز نیمایی تأمین شده است ۱7۰ 
هزار تومان است که بخشی از آن را 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
برای گروه های پر ریسک به شکل 
رایــگان توزیــع می کنند و نوع 
داخلی واکسن نیز هنوز قیمتش 
ابالغ نشــده است اما قطعاً قیمت 

پایین تری خواهد داشت .

کسن کرونا  امکان تزریق وا
در خانه شهروندان پایتخت 

فراهم شد
 جانشین شهردار تهران در ستاد 
مدیریت بحران کرونای شهرداری 
پایتخت از اجرای فاز دوم پویش 
این  واکسیناســیون  جهــادی 
مجموعه شــهری به کارکنان و 
شــهروندان خبر داد و گفت: در 
قالــب این طرح تزریق واکســن 
در منزل نیز امکان پذیر اســت. 
علــی نصیری افزود: در این طرح 
تزریق واکسن کرونا به شهروندان 
از طریــق اتوبوس های ســیار، 
واحدهای مستقر در 22 ایستگاه 
مترو، اعزام واحد ســیار به 22۰ 
مســجد در سطح شهر و برقراری 
خط ارتباطی شهروندان با سامانه 
۱۳7 ویژه ســالمندان و معلوالن 
متقاضی واکســن در منزل پیش 
بینی شــده است.وی با اشاره به 
راه اندازی پویش جهادی تزریق 
۳۰۰ هــزار ُدز واکســن کرونا از 
سوی شهرداری تهران که از روز 
اول مهرماه آغاز شــده و با شعار 
»تهــران دوباره جان می گیرد« 
اجرا شــد، اظهار داشت: فاز دوم 
اجــرای این طرح به منظور رفاه 
حال شــهروندان و شتاب بخشی 
در امر واکسیناســیون بزودی با 
حضور شــهردار تهران آغاز می 

شود.

سالمت

رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی گفت: دز استنشاقی واکسن کرونا رازی کووپارس 
در سویه دلتا و آلفا چرخه انتقال ویروس را تا ۹۰ درصد کاهش می دهد. دکتر علی اسحاقی 
افزود: با توجه به نتایج مکتوب و ثبت شده ای که داریم از شروع فاز اول تزریق واکسن کرونا 
رازی تا به امروز که به پایان فاز ســوم رســیدیم نتایج تحقیقات نشــان می دهد که افرادی 
که واکسن رازی کوو پارس را دریافت کردند هیچ نوع عوارضی در آن ها دیده نشده است.

وی ادامــه داد: حتــی بعــد از تزریق این واکســن و ابتال به کرونــا هیچ یک از افراد فاز اول 
تا ســوم ما بســتری نشدند.اســحاقی در ادامه در مورد ایمنی زایی واکسن رازی کووپارس 
بیان کرد: در فاز دوم مطالعات، بررسی ایمنی زایی بسیار دقیقی داشتیم و شواهد و قراین 

حاکی از این است که واکسن رازی کووپارس نه تن ها می تواند ایمنی آنتی بادی خوبی القا 
کند بلکه می تواند ایمنی سلولی که بیمه کننده بقای ایمنی است را نیز فعال کند.وی در 
مورد افرادی که پس از تزریق واکسن کرونا رازی کووپارس با سویه های آلفا و دلتا تماس 
داشتند، گفت: ۱۴ هزار نفری که در فاز اول تا سوم مطالعاتی واکسن کرونا رازی، واکسن 
زدن در مقابل ســویه ووهان کاماًل مقاوم بودند و هیچ گونه مشــکلی نداشــتند، اما با ظهور 
واریانت دلتا از اثربخشی واکسن به مقدار بسیار کمی کاسته شده و 2۰ درصد افرادی که 
این واکســن را دریافت کردند پس از برخورد با ســویه دلتا عالئم خفیفی از بیماری مثل 
سرماخوردگی را داشتند و در عرض یک الی نهایتاً دو روز این عالئم شان نیز برطرف شد.

رئیس موسسه سرم سازی رازی:

دز استنشاقی کووپارس انتقال کرونا را ۹۰ درصد کاهش می دهد

دریچه علم

جامعه 

کارتون 

فرنگی کاران چطور 
رقبا را لوله کردند!
پایان کار فرنگی کاران 

ایران با رکوردزنی و 
نتیجه تاریخی 4 طال و 
2 برنز در رقابت های 

جهانی اسلو، و نائب 
قهرمانی جهان، سوژه 

کارتونی از مهدی عزیزی 
در خبرآنالین شد.

معــاون آمــوزش متوســطه آموزش و 
پــرورش گفت: تا پایان آبان ماه مدارس 
فعالیت خود را به شــیوه حضوری آغاز 
خواهنــد کــرد. علیرضــا کمرئی طی 
نشســت مجازی معاونان وزیر با مدیران 
کل آموزش و پرورش استان ها و رؤسای 
ادارات آموزش و پرورش مناطق سراسر 
کشــور که در ســاختمان شهیدرجایی 
برگــزار شــد، به تشــریح فعالیت های 
صورت گرفته درخصوص »بازگشــایی 
مدارس«، »آغاز ســال جدید تحصیلی« 
و »از ســرگیری آموزش های حضوری« 
پرداخــت و ضمــن ابراز خرســندی از 
برگزاری این نشست کشوری، اظهار کرد: 
آغاز فعالیت های آموزشی در کشور سبب 

پویایی و تحرک جامعه می شود.
کمرئــی افــزود: در ۱۹ ماه گذشــته 
اختــالل و وقفــه جدی در امر آموزش 
ایجاد شد و شیوع کرونا، شرایط عادی 
فعالیت مدارس را تغییر داد و شــوکی 
طوالنی و زیانبار به سیستم آموزشی و 
یادگیری دانش آموزان وارد کرد که به 
طور یقین، روی رفتارها و بعضی عادات 

ما هم نیز اثر گذاشته است. با توجه به 
این نکته، بازگشــت به شرایط مطلوب 
و پایدار، قدری دشوار است که امیدوارم 
با درنگ، تأنی و درایت مدیران آموزش 
و پرورش در سراسر کشور،.بتوانیم این 
فرآیند را به خوبی طی کنیم و با بازگشت 
به شرایط عادی و بهبود شرایط مناسب 
در کشور، به وضعیت پایدارتری دست 
پیــدا کرده و فعالیت های آموزشــی و 
تربیتی با کیفیت تری را از سر بگیریم.
معاون آموزش متوسطه وزات آموزش 
و پرورش با اشــاره به اینکه این باور در 
ستاد وجود دارد که حوزه های عملیاتی، 
مهم ترین بخش نظام آموزشی هستند، 
تصریــح کرد: »مدرســه کانون اصلی 
تحول و یادگیری اســت« و تمام اخبار 
و اطالعاتــی کــه برای نظــام تعلیم و 
تربیت، ارزش و اهمیت ویژه ای دارند، 
در »مدرســه« اتفــاق می افتد و از این 
روی، تحلیــل وضعیــت و رخدادهای 
مدارس و نیز مسائل مناطق و استان ها 
و تبیین شرایط و نیازمندی های آنان، 
در تصمیم گیری های ســتادی بسیار 

حائــز اهمیت اســت.وی بــا تأکید بر 
اینکه »واحد تحلیل« نظام آموزشــی، 
همــواره باید مدرســه باشــد، گفت: 
در الگوی بازگشــایی مدارس، ســعی 
کردیم مدرسه را کانون اصلی کار قرار 
داده و تمــام تمرکزمــان را در اعطای 
اختیــارات، تصمیم گیری هــا و تهیه 
گزارش ها به مدرســه معطوف کنیم.
کمرئی افزود: »مدرســه« و »منطقه«، 
واحدهای عملیاتی اصلی نظام تعلیم و 
تربیت هستند که اگر خوب بدرخشند و 
درست عمل کنند، مشکلی در پیگیری 
اهداف بازگشــایی و نحــوه نظارت بر 

فعالیت های مدرسه نخواهیم داشت.
معاون آموزش متوسطه وزات آموزش و 
پرورش گفت: با توجه به شرایط و تصمیم 
ستاد ملی کرونا قرار شد با سیاستی آرام، 
تدریجی و اقتضایی به ســمت بازگشایی 
حضــوری مــدارس حرکــت کنیــم و 
فعالیت هــای آموزشــی و تربیتی را به 
شــیوه ترکیبــی )در فضای مجازی و به 
صورت حضوری در مدرسه(، مورد تأکید 

قرار دهیم.

وی بــا بیــان اینکه بــه تدریج در طول 
دو مــاه آینده به ســمت آموزش های 
حضــوری گرایش پیــدا خواهیم کرد، 
گفــت: خوشــبختانه این سیاســت ها 
یعنــی بازگشــایی تدریجــی و الگوی 
آموزشــی مورد تأیید و تأکید دولت هم 
قرار گرفته اســت و امیدواریم با سرعت 
گرفتن روند واکسیناســیون در کشور و 
کنترل شرایط بیماری، بتوانیم سرعت 
فرآیند بازگشــایی مدارس را متناسب 

سازیم.
وی افزود: بر اســاس الگوی بازگشــایی 
مــدارس، تمــام مدارس تــا پایان آبان 
مــاه به صورت حضــوری فعالیت خود 
را آغــاز خواهنــد کــرد اما در شــرایط 
مطلوب، ممکن اســت این کار سریع تر 
انجام شــود در این زمینــه باید با دقت 
و سرعت بیشــتری الگوی بازگشایی را 
تبییــن کنیم تا بتوانیم بر کارها نظارت 
داشــته و با استناد بر گزارش های خوبی 
که به دست می آوریم سیاست های آینده 
بازگشایی مدارس را برنامه ریزی و هدف 

گذاری کنیم.

بر اساس الگوی بازگشایی مدارس؛

تا پایان آبان مدارس فعالیت خود را به شیوه حضوری آغاز خواهند کرد


