
که در هیچ توافقی نیست کریدوری  کو برای  گاندای با پروپا

هیاهــــو بر ســـــر هیـــــچ!
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   مقام هــای جمهــوری آذربایجــان بــدون توجــه به اصول و قواعد بین المللی و حســن 
همجواری از طریق تحریف مفاد توافق آتش بس قره باغ، به دنبال اعمال خواسته خود 
برای ایجاد کریدوری با هدف تغییرات ژئوپولتیک در منطقه و مرز ها هستند. مقام های 
جمهوری آذربایجان بخصوص »الهام علی اف« رئیس جمهور این کشور مدتی پس از 

امضای توافق آتش بس قره باغ در نوامبر ۲۰۲۰ که به درگیری های مرگبار ۴۴ روزه بین دو 
جمهــوری ارمنســتان و آذربایجــان بــر ســر ایــن منطقه پایان داد، بــه تنش آفرینی مرزی و 
گانــدا و اظهــارات جعلــی بــرای زمینه ســازی ایجــاد کریدوری موســوم به  توســل بــه پروپا

 | صفحه 2 »زنگه زور« روی آوردند که در روزهای اخیر اوج گرفته است...

معامالت در بازار خودرو به صفر رسید

   خریداران در انتظار
کاهش قیمت ها

صفحه 3 
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رییس مجلس شورای اسالمی:

ما باید با غلبه در نبرد 
رسانه ای در جنگ 

اقتصادی هم پیروز شویم
      رییس مجلس شورای اسالمی گفت: 
امروز درگیر دو جنگ اقتصادی و رسانه ای 
هستیم، امروز جنگ رسانه ای اثر گذارتر از 
جنگ اقتصادی است و ما باید با پیروزی 
در جنــگ رســانه ای در جنــگ اقتصــادی 

پیروز شویم...

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت؛

کید رئیس جمهور بر ضرورت  تا
تهیه طرح جامع مدیریت 

تولید و مصرف انرژی
     جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
دولــت امــروز بــه ریاســت رئیــس جمهــور 
برگزار شــد و رئیس جمهور در این جلســه 
ح جامــع درباره  بــر ضــرورت تهیــه یــک طر
کشــور بــه انرژی هــای مختلــف  نیاز هــای 

کید کرد... تا  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ک   صاحبان امال
گران قیمت، آماده 

پرداخت مالیات می شوند
3

 کنسرت ها 
از سر گرفته می شوند

8

 خلق پول افسار گسیخته
سطح معیشت مردم را 

پایین آورد
3

گاز  میزان یارانه پنهان در 
دو برابر منابع عمومی 

کشور است
3

صنعت،  قربانی کمبودها
  سید عباس حسینی

نائــب رییــس انجمــن کارفرمایــی صنعــت 
سیمان

جایــگاه صنعــت در برنامه ریزی هــای 
اقتصادی ایران کجاســت؟ این پرســش 
مهمی  است که سیاست گذاران می بایست 
به آن پاسخ دهند و این پاسخ تا حدی می تواند ابهام موجود را از 

سر صنعت ایران بردارد. 
به عنوان یک صنعتگر می توانم پاسخ ناامیدکننده ای به این سئوال 
بدهم؛ اما نکتهاینجاست که صنعت ایران بالقوه توانایی رشد دارد و 
همین قابلیت سبب می شود همچنان امیدواری هایی به تغییر این 

روند وجود داشته باشد.
بــرای دریافــت میزان اهمیت بخش صنعت در کشــور می توان 
رفتارسیاستگذاران را در قبال مساله ای چون کمبود انرژی مورد 
واکاوی قرار داد. خطوط تعطیل شده صنایع بزرگ کشور از جمله 
سیمان و فوالد، در اوج مصرف گاز در زمستان سال گذشته و اوج 
مصرف برق در تابستان امسال،گواه این مدعاست که چطور صنایع، 

قربانی اصلی کمبود انرژی در کشورشده اند.
صنعت ایران در سال 1399 با بحران های بسیار جدی روبرو بوده 
است. شیوع کرونا از یک سو و تشدید تحریم های ظالمانه امریکا 
علیه ایران از سوی دیگر، صنعت ایران را با فشار فزاینده ای مواجه 
ساخته و مساله کمبود انرژی در فصل زمستان به واسطه کمبود 
گاز و در فصل تابستان نیز به دلیل کمبود برق، مشکل تازه ای به 

دو مشکل مهم صنعت در ایران افزوده است. 
در عین حال، بررسی وضعیت صنعت در سالهای اخیر، حکایت از 
تشدید بحرانها بر این بخش دارد. تنها نگاهی به چند آمار موید این 
نکته است. برای مثال، ارزش افزوده بخش صنعت از سال  1390 
تا  1399حدود 6 درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی بخش 
صنعت نیز هر چند در سال گذشته مثبت بود، اما در دو سال پیش 
از آن، یعنی ســالهای 1397 و 1398 منفی بود. در همین حال 
برای اولین بار در سال 98، حجم سرمایه گذاری در اقتصادایران 
به میزان کمتر از استهالک رسید. این بدان معناست که سرمایه 
گذاریانجام شده در اقتصاد ایران حتی خسارت ناشی از استهالک 
ماشین آالت و ساختمانها را جبران نکرده و از این بابت زنگ خطر 

جدی به صدا درآمدهاست.
آخرین آمار ارائه شــده از ســوی مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت ســال 1390، 
در بهار امســال برابر یک میلیون و 508 هزار و 806 میلیارد ریال 
بوده اســت. در این دوره رشــداقتصادی با نفت، 8.1 درصد و رشد 

اقتصادی بدون نفت، 8.6 درصد بودهاست.
با این حال در بهار امسال، جمع ارزش افزوده رشته-فعالیت های 
اقتصــادی، 17میلیــون و 58 هزار و 999 میلیارد ریال، محصول 
ناخالص داخلی 17 میلیون و87 هزار و 962 میلیارد ریال و محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت، 14میلیون و 76 هزار و 179 میلیارد 
ریال بوده اســت. در این فصل، ســهم ارزش افزوده گروه صنایع و 
معادن 49.8 درصد، کشاورزی 6.7 درصد و خدمات43.3 درصد 

گزارش شده است.
از سوی دیگر بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی 
در بهارامسال، نشان می دهد بخش خدمات با 48.8درصد بیشترین 
ســهم اشــتغال رابه خود اختصاص داده اســت. صنعت با 9.11 و 

کشاورزی با 9.31 درصد در پله های بعدی قرار دارند.
توجه به این نکته نیز ضروری اســت که در همین دوره زمانی، 
سهم شاغالن بخش کشاورزی و خدمات در بهار 1400 نسبت 
به فصل مشــابه ســال قبل به ترتیب برابر با 0.7 درصد و 0.9 
درصد کاهش و سهم شاغالن بخش صنعت1.4درصد افزایش 
داشــته اســت. به این ترتیب با وجود تمامی  مشکالت مشخص 
است، بخش صنعت هنوز یکی از مهمترین بخش های اقتصاد 
ایران اســت که در شــرایط کنونی بار اصلی ارزآوری و مقابله با 

تحریم را به دوش می کشد.
منبع: خبرآنالین

یادداشت

استرداد هزینه پروازهای بالتکلیف اربعین
 

هزینــه پروازهای بالتکلیــف اربعین به زودی 
استرداد خواهد شد.

ســخنگوی کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
کشــور در مجلس در خصوص اســترداد مبلغ 
پروازهای انجام نشــده اربعین گفت: مسئوالن 
قــول دادنــد این موضــوع هرچه ســریع تر 

حل وفصل شود.
روح اهلل نجابت افزود: جلسه ای جدی و مفصل 
در کمیســیون بــا حضور مســئوالن ذی ربط 
مراســم اربعین داشــتیم و دوستان از وزارت 
کشــور، ســازمان هواپیمایی، حــج و زیارت، 
وزارت راه، اورژانس، هالل احمر، صداوســیما 

و نیروی انتظامی حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه معاون وزیر کشور گزارشی 

مفصل ارائه داد و ســپس کمیســیون شوراها 
دغدغه های خود را اعالم کرد. در این دور تجربه 
جدیدی نداشــتیم و به مراتب حجم زوار کمتر 
بــود و لــذا انتظار داشــتیم کار با نظم و دقت 

بیشتری صورت گیرد.
ایــن نماینده مجلس تاکید کرد که اتفاقات به 
وجــود آمده با انتظارات تطابق نداشــت و لذا 
مجلــس به صراحت نــکات خود را بیان کرد و 

مسئوالن هم آن را پذیرفتند.
نجابــت خاطرنشــان کــرد: بخشــی از این 
ناهماهنگی ها یقیناً قابل مدیریت بوده اســت؛ 
چراکه می توانســتیم برنامه ریزی دقیق تری 
صــورت دهیــم و از طرفــی حرف هــای دو و 
ســه گانه از جانب مســئوالن زده شده بود که 
شخصاً به عنوان یک شهروند شنونده آن بودم 

و اعتمادم خدشه دار شد.
وی در پاســخ به این ســوال که استرداد بلیت 
پروازهایی که انجام نشده چه زمان به مسافران 
صورت می گیرد، گفت: این موضوع به صراحت 
بیان شد و مسئوالن قول دادند که مشکل هرچه 

سریع تر حل وفصل شود.

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  آ
شماره 400/38

  امور  تدارکات 

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد تیر بتنی مورد نیاز خود را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
میــزان ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه شــرح اســناد مــی باشــد ، کــه بصــورت ضمانتامــه بانکــی معتبــر ، چــک تضمیــن شــده بانکــی ، بلوکــه از مطالبــات و یــا 

وجــه نقــد بــه حســاب بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020 بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد .
- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 5 روز به آدرسهای زیر مراجعه نمایند :

       WWW.AEPDCO.IR                    : پایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق اهواز -
     WWW.TAVANIR.ORG.IR     : پایگاه اینترنتی توانیر -

                       www.iets.mporg.ir       : پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات -
                                        www.setadiran.ir             : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -

-  تلفن تماس :   06134490700  داخلی 3245   
- آخرین مهلت بارگذاری و ارسال اسناد : حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ 1400/08/08 

گشایی : راس ساعت 12:30 مورخ 1400/08/08 می باشد . - باز
آدرس بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیــک  تــدارکات  ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا  قــرارداد  مبادلــه  تــا  اســناد  تحویــل   ، دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  کلیــه   - 

www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود .
ــی تســلیم گــردد(  ــوار پاســداران جنــب شــهرک صنعت ــه آدرس : اهــواز – بل ــه مرکــزی شــرکت ) ب ــه دبیرخان ــخ 1400/08/08 ب ــا تاری ــف( ت - ارســال فیزیکــی پاکــت )ال

الزامــی اســت . 
- بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده و امضــاء مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل مــی شــود ، مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد 

شــد . 
- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است . 

سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج شده است . 

 نوبت دوم

گهی مناقصه عمومی  آ

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اهــواز در نظــر دارد تعمیــر و نگهــداری شــبکه ، نــرم افزار،رایانــه و تجهیــزات جانبــی مجموعــه شــهرداری 
اهــواز را بــا مشــخصات ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرکتهای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد . 

مدت اجرای مبلغ پایه بریالموضوع مناقصهردیف
پروژه

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

تعمیر و نگهداری شبکه،نرم افزار،رایانه و تجهیزات 1
365939/810/000روز18/796/209/144جانبی مجموعه شهرداری اهواز

لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط کــه در زمینــه موضــوع مناقصــه دارای شــرایط مشــروحه در ذیــل مــی باشــند دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت خریــد و 
دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی اینترنتــی Tender.ahvaz.ir  و تلفــن هــای تمــاس 18-32234111 داخلــی 106-102 ( مراجعــه نماینــد . 

1- پیمانکار متعهد به ارائه پرینت بانکی حاوی گردش حساب یک ساله اخیر شرکت با حداقل 20/000/000/000 ریال می باشد.
2- پیمانــکار متعهــد بــه ارائــه مــدارک حداقــل انجــام 2 کار مشــابه بــا مبلــغ ســرانه هــر قــرارداد حداقــل 10/000/000/000 ریــال طــی پنــج ســال گذشــته 

مــی باشــد در غیــر اینصــورت پیشــنهاد آنــان مــردود مــی گــردد . 
3- پیمانکار متعهد به ارائه یک نسخه از تعین صالحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی می باشد . 

4- مهلــت قبــول پیشــنهاد نــرخ و پاســخ بــه مناقصــه از تاریــخ انتشــار بــه مــدت 10 روز اســت و تحویــل در محــل دبیرخانــه محرمانــه حراســت واقــع در 
آدرس فــوق الذکــر مــی باشــد.)حداکثر مهلــت تحویــل پــاکات تــا ســاعت 14:30 مورخــه 1400/8/9 مــی باشــد.(

5- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
6- مبلــغ ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه پنــج درصــد مبلــغ اولیــه بــه ارزش 939/810/000ریــال( مــی باشــد کــه مــی بایســت بــه یکــی از ســه طریــق 

ذیــل ارائــه شــود :
ــاوری اطالعــات و  ــام ســازمان فن ــارس اهــواز بن ــزد بانــک شــهر شــعبه کیانپ ــغ فــوق بــه حســاب ســیبا شــماره 10410141 ن ــه مبل ــزی ب ــف( فیــش واری ال

ــواز  ــهرداری اه ــات ش ارتباط
ب( به صورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اهواز به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها 

ج( چک تضمین شده بانکی بنام سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اهواز . 
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 

ــار اســت نســبت بــه ابطــال پیشــنهاد قیمــت شــرکتهایی کــه دارای دو پــروژه فعــال ) پــروژه ای کــه تحویــل موقــت نشــده اســت( در  - ســازمان مخت
ســطح شــهرداری باشــند اقــدام نمایــد.

- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/8/10 می باشد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مجاز میباشد. 
- نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه کالنشهرها به برنده اعالم خواهد شد. 

- بــه اســتناد بنــد 5 مــاده 11 آییــن نامــه مالــی کالنشــهرها میــزان تضمیــن حســن انجــام تعهــدات 10 درصــد مبلــغ پیشــنهاد پیمانــکار مــی باشــد. کــه 
پــس از تحویــل موقــت آزاد خواهــد شــد . 

- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد . 
- کارفرما مختار است قرارداد را تا 25 درصد افزایش یا کاهش دهد . 

- بر اساس ماده 10 آیین نامه مالی شهرداریها ، شرکت و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .

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

66917312      66915268 
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سیاست 2

رییس مجلس شورای اسالمی:

ما باید با غلبه در نبرد رسانه ای در جنگ اقتصادی هم پیروز شویم
 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: امروز درگیر دو جنگ اقتصادی و رسانه ای هستیم، امروز جنگ رسانه ای 

اثر گذارتر از جنگ اقتصادی است و ما باید با پیروزی در جنگ رسانه ای در جنگ اقتصادی پیروز شویم.
محمدباقر قالیباف  در  آیین دومین دوره دوساالنه انتخاب آثار برتر مدافعان حرم) جایزه سردار شهید همدانی( 
اظهار داشت:  هنرمندان و نویسندگان که یاد و نام، فرهنگ و ذکر شهدا را پاس میدارند جزو کسانی هستند که 

میراث داران شهدا و نه میراث خواران شهدا هستند.
وی ادامه داد: هنرمندان و نویسندگان با قلم خود یاد فرهنگ ایثار و شهادت را و در یک کالم مکتب امام و انقالب 
اسالمی را در داخل کشور و امت اسالمی زنده نگه می دارند و بدون شک این عمل ادامه راه شهدا است. ما همیشه 

بر این باوریم که جنگ تمام شد اما دفاع همچنان باقی است.
قالیباف تصریح کرد: مجاهدت هنرمندان و اهل قلم ارزش مجاهدت رزمندگان دفاع مقدس را دارد. ما در طول 
بیش از 40 سال که از انقالب گذشت فشارها و تهدیدهای متعددی از دشمنان در زمینه های مختلف دیدیم که 
همه به دنبال براندازی جمهوری اسالمی بودند و امروز شاهدیم با فرهنگ خدا باوری، خودباوری و مردم باوری 

که ثمره جمهوری اسالمی است در مقابل آنها ایستاده ایم.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: امروز درگیر دو جنگ اقتصادی و رسانه ای هستیم و خط مقدم ما 
اینجاست . باور من و باور بسیاری این است که امروز جنگ رسانه ای اثر گذارتر از جنگ اقتصادی است و ما باید 

با پیروزی در جنگ رسانه ای  در جنگ اقتصادی پیروز شویم.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در صحبت های اخیر گفتند جهاد تبیین همین اینجاست و برای مبارزه با 

جنگ رسانه ای است و از رابطه علت و معلولی به درستی از فضای رسانه ای علیه این فرهنگ استفاده کنیم. ما 
دست همه کسانی که در ان مسیر قلم میزنند میبوسیم زیرا آنها مجاهدت می کنند که مدافعان حرم چه افتخاراتی 
دارند و همه ما یادمان است و م دیدیم به برکت خون شهدا جوانان در شرایط سخت تر به عنوان مدافعان حرم در 
وضعیت حاضر شدند. ما انسجامی که در تشیع و اهل سنت در مبارزه با ظلم در یمن، سوریه، افغانستان و لبنان 
دیدیم از برکت مدافعان حرم بود.  قالیباف عنوان کرد: پس در هر دوره ای که باشد سنت الهی پا برجاست و علم 
فرهنگ شهادت پا برجاست. یک دوگانگی ایرانی و غیر ایرانی را جبهه تحریف تشکیل میداد و تیر آنها به سنگ 
خورد. شهید ابومهدی و حاج قاسم سلیمانی چگونه در امت اسالمی عزیز شدند و آنهایی که خود را خادم حرمین 
میدانستند رسوا شدند و اینها عظمت انقالب اسالمی و برکت خون شهدا است و نباید این موضوعات تحریف شود. 
وی افزود: آنها به دنبال این بودند که جمهوری اسالمی نباشد انا خاال جمهوری اسالمی با قدرت به بقای خود ادامه 
می دهد و به قدرت منطقه ای تبدیل شده و هژمونی آمریکا را بر هم زده است و امروزآمریکا به دنبال بازتعریف 

خود در خاورمیانه است و این موضوع به برکت خون شهدا است و ما باید از آن دفاع کنیم. 
رییس مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: حوادثی که در افغانســتان اتفاق افتاد می گویند جرا عمق استراتژیک 
جمهوری اسالمی در دمشق، لبنان و حلب است اما عمق استراتژیک در کابل و پنجشیر نیست. تبین این موضوع 
برای جوانان بسیار مهم است تا به جوانان بگوییم چگونه راهبرد ما پیش می رود. جامعه مدرن امروز مملو از کثرت 
اســت و افراد متفاوت و مشــابه در دیدگاه و نظر بســیار زیاد هســتند و باید به درستی تحلیل کنیم و اجازه ندهیم 

در اصل مسیر شک و تردید به وجود بیاید. الته نقد، بررسی و رویکردهای متفاوت در هر موضوعی وجود دارد.

اخبار كوتاه

نفتی كردن 
مجسمه»بوریس 

جانسون« نخست وزیر 
انگلیس در جریان 

تظاهرات فعاالن محیط 
زیست در لندن/ 

رویترز

تظاهرات اعتراضی فعاالن 
محیط زیستی موسوم 
به جنبش»شورش علیه 
انقراض« در شهر الهه 
هلند/ آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

که در هیچ توافقی نیست کریدوری  کو برای  گاندای با پروپا

هیاهو بر سر هیچ!
مقام هــای جمهــوری آذربایجان بدون 
توجه به اصول و قواعد بین المللی و حسن 
همجواری از طریــق تحریف مفاد توافق 
آتش بس قره باغ، به دنبال اعمال خواسته 
خود برای ایجاد کریدوری با هدف تغییرات 

ژئوپولتیک در منطقه و مرز ها هستند.
مقام های جمهوری آذربایجان بخصوص 
»الهام علی اف« رئیس جمهور این کشــور 
مدتی پس از امضای توافق آتش بس قره باغ 
در نوامبر 2020 که به درگیری های مرگبار 
44 روزه بیــن دو جمهوری ارمنســتان و 
آذربایجان بر سر این منطقه پایان داد، به 
تنش آفرینی مرزی و توســل به پروپاگاندا 
و اظهارات جعلی برای زمینه سازی ایجاد 
کریدوری موســوم به »زنگــه زور« روی 
آوردند که در روزهای اخیر اوج گرفته است.

آن ها مدعی هســتند که در جریان توافق 
آتش بس و طبق مفاد آن، بر سر یک مسیر 
زمینــی برای اتصال جمهوری خودمختار 
نخجوان به جمهوری آذربایجان توافق شده 
اســت؛ این در حالی اســت که هیچ یک از 
بندهــای این توافق 9 بندی چنین الزامی 

را مشخص نمی کند.
در بنــد 9 توافــق مزبور که به آن اســتناد 
می شــود، ارمنســتان پذیرفتــه کــه 
مســیرهای بسته حمل و نقل بین بخش 
غربی جمهــوری آذربایجان با جمهوری 
خودمختار نخجــوان را باز کرده و امنیت 
حمل و نقل در مسیرهای مذکور را تضمین 
کنــد اما در هیچ کجــای آن از ایجاد یک 
کریدور در امتداد مرز ارمنستان با ایران که 
باعث حذف این مرز و محروم شــدن ایران 
از دسترســی به مسیر ترانزیتی جمهوری 
ارمنستان می شود، حرفی زده نشده است.

در واقــع در بنــد 9 این توافــق نه نامی از 
»جاده«، »کریدور« و »داالن« خاصی آمده 
و نه مسیری برای چنین جاده، کریدور یا 
داالنی تعریف شده است؛ آنچه رخ داده این 
اســت که باکو در حال جا انداختن قرائت، 
برداشت و یا به بیان بهتر، خواسته مورد نظر 
خود از بند 9 توافق از طریق پروپاگانداست.

در بند 9 این توافق آمده اســت: باید همه 

اتصــاالت اقتصــادی و حمــل و نقلی در 
منطقه باز شــود. جمهوری ارمنستان باید 
امنیت محورهای مواصالتی حمل و نقلی 
بیــن مناطق غربی جمهوری آذربایجان و 
جمهوری خودمختار نخجوان را تضمین 
کنــد تا حرکت بدون مانع افراد، وســایل 
نقلیــه و بار در هــر دو جهت ترتیب داده 
شــود. گارد مرزی سرویس امنیت فدرال 
روسیه مسئول نظارت بر محورهای حمل 
و نقــل خواهد بود. مطابق توافق طرف ها، 
محورهای حمل و نقل جدیدی برای اتصال 
جمهــوری خودمختار نخجوان و مناطق 
غربی جمهوری آذربایجان ایجاد می شود.

همان طور که مشــهود است برای ارتباط 
جمهــوری آذربایجان بــا نخجوان گفته 
شده محورهای مواصالتی باید فعال شود 
امــا صحبــت از داالن و کریدور و امثالهم 
نشده است. این در حالی است که علی اف 
با چشمداشت ارضی و متأثر از توطئه های 
رژیم صهیونیســتی و تحرکات ترکیه، از 
ایجــاد یک »کریــدور« از طریق مذاکره و 

یا حتی زور سخن می گوید؛ کریدوری که 
رئیس جمهــور جمهوری آذربایجان از آن 
با عنوان »زنگه زور« در اطالق به اســتان 
»ســیونیک« ارمنستان در مرز با ایران نام 
برده و تهدید کرده زنگه زور را خالف منشور 
سازمان ملل و قواعد حقوق بین الملل با زور 
چه ارمنستان بخواهد و چه نخواهد از این 

کشور خواهد گرفت.

کنش ها به آن کو و وا ادعاهای با
رئیس جمهــور جمهــوری آذربایجان در 
حالــی مدعی آمادگی برای گفت وگوهای 
صلح با ارمنســتان برای حل و فصل کل 
مناقشــات مرزی با این کشور است که در 
حدود یک سال گذشته بارها با رجزخوانی 
و زبــان تهدیــد و در حالی کــه به تعهد 
خــود در خصــوص کریدور الچین که در 
توافق ذکرشده عمل نکرده، تالش داشته 
ارمنســتان را برای ایجاد کریدور زنگه زور 

تحت فشار قرار دهد.
علی اف در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه 

آوریل گفته کــه »ایجاد کریدور زنگه زور 
منافــع ملی، تاریخی و آینده ما را برآورده 
می کنــد.« و افــزوده: ما چــه طبق اراده 
ارمنستان باشد یا نباشد، کریدور زنگه زور 
را اجرایی می کنیم. اگر ارمنستان بخواهد، 
این مســئله را راحت تر حل می کنیم، اگر 
این طور نباشــد، آن را به زور حل خواهیم 

کرد.
او در ادامه، در اظهاراتی تبلیغاتی و رجزگونه 
گفته: مهم ترین رقیب ما زمان اســت زیرا 
ســاخت راه آهن و بزرگــراه، زمان می برد. 
بنابرایــن، همه نیروها بــرای اجرای این 
پروژه بسیج شده اند. جمهوری آذربایجان 
به زنگه زور که 101 سال پیش از ما گرفته 

شد، باز خواهد گشت.
اظهاراتی کــه واکنش تند وزارت خارجه 
جمهوری ارمنســتان را در پی داشــت و 
اشتیاق باکو برای استفاده از زور را محکوم 

کرد.
»آنا ناقدالیان« ســخنگوی وزارت خارجه 
ارمنســتان در بیانیه ای اعالم کرد: چنین 

اظهاراتی به صلح و ثبات منطقه را آسیب 
جــدی می رســاند و ماهیــت دروغین 
بیانیه های اخیر صلح آذربایجان را آشــکار 
می کند. ارمنســتان تمام اقدامات الزم را 
بــرای دفــاع از حاکمیت و تمامیت ارضی 
خود انجام خواهد داد. ما در تماس دائمی 
با متحد استراتژیک خود ]روسیه[ و همه 
شرکای خود هستیم که به صلح در قفقاز 

جنوبی عالقه مند هستند.
علی اف در اظهارنظری دیگر در دیدار با وزیر 
حمل و نقل و زیرساخت های ترکیه در باکو 
گفت که باز شدن چینن کریدوری باعث 

تقویت روابط دو کشور می شود.
رئیس جمهــور جمهــوری آذربایجــان 
همچین در این دیدار که اواخر ماه مه برگزار 
شد، ادعا کرد ارمنستان ابتدا به این کریدور 
اعتراض کرد اما بعداً متوجه اهمیت آن شد 
و در ادامه ادعای خود گفت که تشــکیل 
ایــن کریدور که انتظار می رود در دو و نیم 
سال آینده عملیاتی شود، از سوی معاونان 
نخست وزیر روسیه، جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان در یک کارگروه سه جانبه مورد 

مذاکره قرار گرفته است! 
به رغم ادعاهای باکو و تحرکات اخیرش در 
منطقه برای به کرسی نشاندن خواسته خود 
با هدف ایجاد تغییرات ژئوپلتیک و مرزی 
که پیامدهای نامبارکی برای منطقه دارد، 
آنچه توافق آتش بس ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان الزام کرده آن است که ارمنستان 
اراضی اشــغالی جمهوری آذربایجان در 
»آغ دام«، »کلبجــر« و »الچین« را تخلیه 
و ارتباط بین نخجوان با ســایر بخش های 
جمهوری آذربایجان را تســهیل کند. در 
مقابل جمهوری آذربایجان نیز متعهد شد 
ضمن توقف عملیات های نظامی، کریدور 
الچیــن را )به عــرض پنج کیلومتر(  برای 
اتصال قره باغ به خاک ارمنســتان تضمین 

کند و نه چیزی بیشتر.
جمهوری اســالمی ایران بارها به صراحت 
تأکید کرده اســت کــه تغییر در مرزهای 

شمالی خود را نخواهد پذیرفت.
منبع: راهبرد معاصر

خبر ویژه

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح 

روز گذشته به ریاست حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلســه بر ضرورت تهیه یک طرح جامع درباره نیاز های کشــور به انرژی های مختلف 

تاکید کرد.
رئیســی همچنین ضرورت مدیریت تولید، تامین و مصرف برق کشــور، اســتفاده حداکثری از توان داخلی 

برای احداث نیروگاه ها و پیش بینی ها برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه های تولید برق را یادآور شد.
در جلســه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت نیرو برنامه خود را برای مدیریت عرضه و تقاضای 

برق مطرح کرد.
این برنامه شامل فصل های مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در عرضه برق، بهبود فضای کسب 
و کار در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت شبکه و ترانزیت برق، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و نوسازی 

صنعت برق است.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت؛

کیــد رئیس جمهور بر ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی تا

هادی العامری:

نتایج انتخابات را نمی پذیریم
نتایج اولیه اعالم شــده از ســوی کمیســیون عالی 
انتخابات در عراق نشان می دهد که فراکسیون جریان 
صدر در ابتدای لیســت قرار گرفته و 73 کرســی را 

کسب کرده  است.
رئیس ائتالف الفتح عراق در بیانیه ای اعالم کرد نتایج 

انتخابات پارلمانی را نخواهد پذیرفت.
 بــه گزارش المیادین، هادی العامری، رئیس ائتالف 
الفتح عراق اعالم کرد: نتایج ساختگی انتخابات را با هر 
هزینه ای که باشد، نخواهیم پذیرفت و از آرای نامزدها 
و رای دهندگان خودمان با قدرت دفاع خواهیم کرد.
 ایــن اظهــارات در بیانیه ای پس از اعالم نتایج اولیه 

انتخابات پارلمانی عراق عنوان شده است.
 نتایج اولیه اعالم شــده از ســوی کمیســیون عالی 
انتخابات در عراق نشان می دهد که فراکسیون جریان 
صدر در ابتدای لیســت قرار گرفته و 73 کرســی را 
کسب کرده  است. فراکسیون تقدم به ریاست محمد 
الحلبوسی، رئیس مجلس سابق با 38 کرسی و ائتالف 
دولت قانون به ریاســت نوری المالکی، نخست وزیر 
اســبق با 37 کرســی به ترتیب دوم و سوم شده اند. 
حزب دمکرات با 32 کرسی نیز اکثریت کرسی های 
منطقه کردستان عراق را به خود اختصاص داده است.
 این در حالی است که ائتالف فتح به ریاست هادی 

العامری تنها 14 کرسی را کسب کرده است.
 کمیسیون انتخابات عراق اعالم کرد میزان مشارکت 
41 درصــد بــوده و تنها 9.7 میلیون نفر از حدود 25 
میلیون فرد واجد شرایط رای دهی در این انتخابات 

شرکت کردند.

بنت و پوتین جمعه درباره برنامه 
هسته ای ایران رایزنی می کنند

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 
نفتالی بنت قرار اســت هفته آینده با رئیس جمهور 
روســیه دیدار کند که موضوع برنامه هســته ای و 
مذاکــرات احیای توافق هســته ای در وین از جمله 
مواردی خواهد بود که دو طرف درباره آن گفت وگو 
خواهند کرد. شــبکه عبری کان گزارش داد، دفتر 
نخســت وزیری رژیم صهیونیســتی و کاخ کرملین 
امــروز اعالم کردند نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی قرار است جمعه آینده با والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه 22 اکتبر]30 مهر[ در سوچی 
دیدار کند. این اولین دیدار میان آن ها خواهد بود که 

در بحبوحه تنش ها با ایران انجام می شود.
بنا بر اعالم دفتر نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، 
بنت و پوتین درباره طیفی از مسائل سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی مرتبط از جمله موضوع مذاکرات احیای 
توافق هســته ای در وین و برنامه هســته ای ایران 

گفت وگو خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است این سفر به 

دعوت پوتین انجام می شود.

تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت 
متوقف شد

یک منبع قضایی لبنانی اعالم کرد که پس از شکایت 
حقوقی جدید علیه »طارق البیطار«، قاضی تحقیق 
پرونده انفجار بیروت، تحقیقات در مورد انفجار سال 

گذشته بندر بیروت متوقف شود.
خبرگــزاری »فرانــس 24« به گفته این منبع، پس 
از شکایت قانونی جدید علیه البیطار، دو وزیر سابق 
لبنان خواســتار انتقال پرونده به قاضی دیگر شدند. 
تعلیق تحقیقات بالفاصله پس از صدور حکم بازداشت 
البیطار علیه یکی از دو وزیر سابق به دلیل عدم حضور 
وی در جلسه بازجویی که قرار بود امروز برگزار شود، 

صورت گرفت.
در سومین گام از آغاز تحقیقات درباره انفجار مهیب 
بنــدر بیروت، طارق البیطــار بازپرس قضایی امروز 
مجبور شــد پس از مطلع شــدن از شکایت دو وزیر 
سابق لبنان مبنی بر انتقال پرونده، تحقیقات خود را در 
مورد انفجار بندر بیروت دوباره متوقف کند. در همین 
حال یک منبع قضایی این کشــور گفت که پرونده 
انفجار بندر بیروت به قاضی دیگری احاله شده است.

نیویورک تایمز:

 بایدن به جای فشار بر سوریه
 به دنبال کاهش نفوذ ایران است

نیویورک تایمز در تحلیلی تاکید کرد که دولت بایدن 
به جای فشــار بر ســوریه به دنبال کاهش نفوذ ایران 
است. به گزارش نیویورک تایمز، به نظر می رسد که 
آمریکا متوجه شده است که رویکرد فشار آمریکا علیه 
سوریه و بشار اسد نتیجه بخش نبوده است و بشار اسد 
در قدرت باقی مانده است، از طرفی کشورهای عربی 

به دنبال عادی سازی روابط خود با سوریه هستند.
یک مقام آمریکایی که نامش منتشر نشده است در این 
باره گفت: تحریم های آمریکا علیه سوریه فواید و نتایج 
زیادی برای آمریکا به همراه نداشــته است. بنابراین 
دولت آمریکا اکنون ســعی دارد که بر مواردی مانند 
مقابله با همه گیری کرونا، کاهش مشکالت اقتصادی 

در منطقه و کاهش نفوذ ایران تمرکز کند. 
به نظر می رســد که دولت بایدن می خواهد رویکرد 
متفاوت تری را در قبال بشار اسد در مقایسه با دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دنبال کند 
و به اعمال فشــار کمتر علیه ســوریه بپردازد، این در 
حالــی اســت که کماکان دولت  بایــدن  از امارات و 
عربســتان می خواهد که از سرمایه گذاری در سوریه 
اجتناب کنند و در مورد سرمایه گذاری در سوریه به 

آن ها هشدار داده است.

همکاری حفاظت سپاه با ضرغامی 
برای ورود گردشگران خارجی

عزت اهلل ضرغامی از دیدار با ســردار جمیری، فرمانده 
حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمی و همکاری برای 

رفع موانع ورود گردشگران خارجی خبر داد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در 
توئیتر نوشــت: یک اســتکان چای با سردار جمیری. 
ســپاه انصار مســؤول حفاظت از اماکن حســاس از 
جمله فرودگاه های کشور است. ایشان )سردار فتح اهلل 
جمیری( از فرماندهان پرتالشی است که در کنار همه 
ماموریت هایش آماده همــکاری با وزارتخانه )میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی( به ویژه در 
حوزه گردشگری به ویژه موضوع مهم رفع موانع ورود 

گردشگران خارجی، خصوصا در فرودگاه ها است.
ورود گردشگران خارجی به ایران همزمان با همه گیری 
ویروس کرونا و بســته شــدن مرزها و توقف پروازهای 
بین المللی از فروردین ماه ســال 1399 با مصوبه ستاد 
ملی کرونا متوقف شده که ضرغامی از موافقت این ستاد 
برای ازسرگیری این سفرها و صدور ویزای توریستی از 

ابتدای آبان ماه 1400 خبر داده است.

 دادستان کل کشور 
وارد ارمنستان شد

دادستان کل کشور در بدو ورود به ایروان گفت: سیاست 
کلی نظام تقویت روابط با کشــور های همسایه است و 
ارمنستان همواره ای همسایه ای خوب برای ایران بوده 
اســت. حجت االســالم محمدجعفر منتظــری، روز 
سه شــنبه بیستم مهرماه در صدر هیئتی از مسئوالن 
قوه قضاییه، با اســتقبال ســفیر کشورمان در ایروان و 

معاون دادستان جمهوری ارمنستان وارد ایروان شد.
دادســتان کل کشــور در بدو ورود به ایروان با اشاره به 
روابط دوستانه و حسن همجواری دو کشور اظهار کرد: 
سیاست کلی نظام تقویت روابط با کشور های همسایه 
است و ارمنستان همواره ای همسایه ای خوب برای ایران 

بوده است.
وی اظهــار کرد: دو کشــور در حــوزه قضایی روابط و 
همــکاری نزدیکــی دارند و در این ســفر که به دعوت 
داوتیــان، دادســتان کل جمهوری ارمنســتان انجام 
می شود، راه های ارتقاء روابط به ویژه در حوزه قضایی و 
حقوقی پیگیری خواهد شد؛ همچنین وضعیت آلودگی 
رود ارس از جمله نگرانی های ما بوده است که در این سفر 
آخرین تحوالت و نتایج اقدامات طرف ارمنی برای رفع 

این نگرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادستان کل کشور در سفر سه روزه به ارمنستان با آقای 
پاشینیان نخست وزیر و تعداد دیگری از مقامات ارشد از 
جمله رئیس مجلس و وزیر دادگستری ارمنستان دیدار 
و دربــاره موضوعات مختلف از همکاری های قضایی و 
حقوقی، اجرای توافقات دوجانبه پیشین، همکاری در 
مبارزه با جرایم ســازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و 
همچنین پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در ارمنستان 

رایزنی خواهد کرد.

امیرعبداللهیان خبر داد: 

 نهایی شدن جمع بندی ها 
کرات وین   در زمینه مذا

در آینده نزدیک
آندریــاس اییب، رییس مجلس ملی ســوییس که در 
راس هیئتی در حال دیدار از جمهوری اســالمی ایران 
می باشــد، صبح امروز با حضور در وزارت امور خارجه 
با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
دیدار و در خصوص موضوعات مرتبط با روابط دوکشور 
و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی به گفت وگو 

و تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط 
حسنه جمهوری اسالمی ایران و سوییس، دیپلماسی 
پارلمانی فیمابین مجالس دو کشور و همچنین نقش 
پارلمان ها در توسعه همه جانبه همکاری ها را با اهمیت 
خواند و این سفر را گام مهمی برای توسعه همکاری ها 

میان پارلمان های دو کشور ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به تشریح دیدگاه 
دولت جدید جمهوری اسالمی ایران در روابط متوازن 
با کشورها پرداخت و توسعه روابط با سوییس در ابعاد 

مختلف را حائز اهمیت دانست.
امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به ظرفیتهای مهم 
روابــط دو جانبــه در حوزه های سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی بین دو کشور، بویژه همکاری میان شرکتهای 
کوچک و متوســط دو کشــور را قابل ارتقا دانست و بر 
ضرورت برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو 
کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به 
برخی موضوعات مهم در منطقه از جمله آخرین تحوالت 
مربوط به افغانستان پرداخت و دیدگاه اصولی کشورمان 
در زمینه تشکیل دولت فراگیر و با حضور همه اقوام در 

ساختار حاکمیت افغانستان را تشریح کرد.
وزیــر امور خارجه کشــورمان تاکید کــرد: مواجهه با 
چالش های ناشی از تحوالت افغانستان، در حوزه های 
پناهندگان، مواد مخدر و تروریســم نیازمند تشریک 
مســاعی بین المللی اســت. دکتر امیر عبداللیهان با 
یادآوری آغاز فصل سرما و تشدید شرایط سخت پیش 
رو برای مردم افغانســتان، بر ضرورت همگامی جمعی 
کشورها برای مدیریت شرایط و بویژه گسیل کمک های 
بشردوستانه به این کشور تاکید کرد و افزود: جمهوری 
اسالمی ایران پیش از این در این زمینه فعال شده است.

بین الملل
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3اقتصاد

 مشــکالت اقتصادی ناشــی از تحریم و 
شــیوع بیماری کرونا و در نتیجه کاهش 
درآمدهای نفتی، افت شاخص های کالن 
اقتصادی، افزایش کسری بودجه، تورم و 
غیــره، ضرورت توجه جدی به مالیات به 
عنــوان منبع اصلی درآمدهای بودجه ای 

را نمایان کرده است.
از این رو، دولت و مجلس هم در راستای 
افزایش ســهم درآمدهــای مالیاتی در 
بودجــه و هم کمک به ســاماندهی کل 
اقتصــاد کشــور اصالح نظــام مالیاتی، 
هوشمندسازی، تعیین پایه های مالیاتی 
جدید و مواردی از این دست را در دستور 
کار قــرار داده اند. البته شــروع ماجرای 
قطع وابســتگی بودجه به نفت و افزایش 
درآمدهای مالیاتی به سال های پیش باز 
می گــردد که در مجلس یاردهم و دولت 

سیزدهم نیز دنبال می شود.
قانــون مالیــات بــر عایدی ســرمایه، 
قانــون مالیات های مســتقیم ومالیات 
بــر خودروهای گــران قیمت، خانه های 
خالی و مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهای گران قیمت و... از جمله مواردی 
هســتند که با هدف افزایش درآمدهای 
مالیاتی و ســاماندهی بازارهای مختلف 

مسکن، خودرو و سکه وضع شده اند.
در این اواخر آیین نامه مربوط به مالیات 
بر واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران 
قیمت توســط دولت سیزدهم تصویب و 
از ســوی معاون اول رئیس جمهوری به 
دســتگاه های مربوطه ابالغ شــده است. 
ســؤال این اســت که محتوای این آیین 
نامه چیست، چه امالکی را شامل می شود 
و جایگاه مالکین امالک مشــمول در آن 

چگونه است؟
ک  کدام امال چه مقدار مالیات به 

تعلق می گیرد؟
این نوع مالیات واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهــای گران قیمت را هدف قرار داده 
اســت. از نظر قانونگذار مواردی که بیش 
از 10 میلیارد تومان ارزش داشته باشند 
جزو امالک گران قیمت به حســاب آمده 

و مشمول مالیات قرار می گیرند.
هــدف از مالیات، در مرحله اول کمک 
بــه توزیــع عادالنه ثــروت در جامعه و 
ایجــاد عدالت اقتصــادی و اجتماعی 
است. امالک و مستغالتی که باالی 10 

میلیــارد تومان هســتند برای اکثریت 
جامعــه گران به شــمار مــی رود. این 
نــوع امالک در اختیار دهک های باالی 
درآمدی اســت و دهک هــای میانی و 
پایین جامعه معموالً واحدهای مسکونی 
و ویالهایــی با ایــن قیمت را در اختیار 
ندارند. بنابراین، واحدهای مشمول این 
نوع مالیات مصداق واقعی گران قیمتی 
هستند و ثروتمندان جامعه را هدف قرار 
داده و در صورت اعمال درســت قانون 
به ســهم خود در توزیــع ثروت کمک 

خواهد کرد.
ارزش دارایی های مشــمول و نرخ مالیات 
آنها در جدول زیر آمده است. طبق آیین 
نامه اعالم شــده دارایی های مشمول )با 
احتساب عرصه و اعیان( برای دارایی های 
تــا 100 میلیارد ریال از پرداخت مالیات 
معاف هســتند. دارایی هایی که به ارزش 
روز از 100 میلیــارد و یــک ریال تا 150 
میلیارد ریال ارزش داشته باشند نسبت به 
مازاد 100 میلیارد ریال معادل0.1 درصد 

مالیات به آنها تعلق می گیرد.
بــرای دارایی هایی با ارزش 150 میلیارد 
و یک ریال تا 250 میلیارد ریال نســبت 
بــه مــازاد 150 میلیارد ریال معادل 0.2 
درصــد مالیات در نظر گرفته شــده و به 
دارایی هایــی از 250 میلیارد و یک ریال 
تا 400 میلیارد ریال نسبت به مازاد 250 
میلیارد ریال معادل 0.3 درصد اختصاص 
یافته است. مالیات دارایی های که از 400 

میلیــارد و یک ریال تا 600 میلیارد ریال 
ارش دارند نســبت به مازاد 400 میلیارد 
ریال معادل 0.4 درصد و نســبت به مازاد 
600 میلیــارد ریال معــادل 0.5 درصد 

تعیین شده است.
نکتــه دیگر اینکه در آیین نامه ابالغی به 
سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است 
تا ارزش روز امالک را متناسب با ارزش روز 
مبنای محاســبه آخرین ارزش معامالتی 
برای هر شــهر، بخش و روســتاهای تابع 

تعیین کند.
ک و  چگونگی شناســایی امال

گران قیمت مستغالت 
یکــی از مشــکالت اصلی ســازمان امور 
مالیاتــی در امــر مالیات ســتانی عــدم 
دسترســی به داده هــا و اطالعات الزم از 
مودیان مالیاتی اســت. در سال های اخیر 
ســازمان امــور مالیاتی پــروژه اصالح و 
هوشمندسازی نظام مالیاتی را در دستور 
کار قرار داده و پیشرفت های مناسبی نیز 
در ایــن زمینــه صورت گرفته اســت. به 
موازات آن در دســتگاه ها و ســازمان ها 
دیگر نیز با اســتفاده از فناوری های نوین 
اطالعاتــی و ارتباطاتی اقدام به طراحی 
و اجرای ســامانه های برخط شده است. 
اتصــال این ســامانه ها به ســازمان امور 
مالیاتــی جهت دسترســی بــه داده ها و 
اطالعات مورد نیاز از خواسته های اصلی 
قانون گذار جهت اجرای درســت قانون 

مالیات بر امالک گران قیمت است.

در آیین نامه ابالغی، بر اساس قانون بودجه 
1400 وزارت خانه های راه و شهرسازی، 
صنعــت، معدن و تجارت، ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کشور، شــهرداری ها و 
وزارت کشــور موظف هســتند داده ها و 
اطالعــات مالکیت امالک و باغ ویالهای 
گران قیمت مورد نیاز از قبیل مشخصات 
هویتی مالک یا مالکین و افراد تحت تکفل، 
نشــانی اقامتگاه قانونی، شماره تماس و 
غیــره را از طریق برخط و وب ســرویس 
ظــرف 15 روز از تاریــخ درخواســت در 
اختیار ســازمان امور مالیاتی کشور قرار 

دهند.
همچنیــن، ســازمان امــور مالیاتی نیز 
موظف شــده است بعد از دریافت داده ها 
و اطالعــات مورد نیاز نســبت به تعیین 
دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر 
تا پایان آذرماه 1400 اقدام و مراتب را طی 
دو مــاه بــه نحو مقتضی به اطالع مالکین 
دارایی های مشــمول برساند. در صورتی 
که در موعد مقرر به اطالع مالکین نرسد 
مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده 
قانونی نمی شــوند. اما مالکینی که تحت 
شــمول قرار گرفتند باید حداکثر تا پایان 
بهمن 1400 نســبت به پرداخت مالیات 
دارایی های گران قیمت خود اقدام کنند.

 در صورت عدم پرداخت مالیات 
چه می شود؟

یکی از مشــکالت سازمان امور مالیاتی، 
عــدم پرداخت مالیــات و یا فرار مالیاتی 

اســت. ســاالنه ده ها میلیارد تومانی فرار 
مالیاتــی صــورت می گیرد. آیــا در این 
قانــون نیــز امکان فرار وجــود دارد و در 
صــورت جواب مثبت چه تمهیداتی برای 

جلوگیری از آن اندیشیده شده است؟
به نظر می رســد مهم ترین بخش کار در 
اجــرای این قانون، شناســایی و معرفی 
امالک و دارایی های مشمول مالیات است. 
در صورتی که این قسمت به درستی انجام 
شــود راه چندانی برای فرار مالیاتی باقی 
نمی مانــد، زیرا قانون گــذار نقل و انتقال 
این نوع امالک در دفاتر اســناد رسمی را 

مشروط به پرداخت مالیات کرده است.
یعنی هر زمانی برای انتقال ســند امالک 
گــران قیمت اقدام شــود مالک به ناچار 
بایــد مالیاتش را پرداخت کند. قانونگذار 
ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد 
رسمی را از ثبت نقل و انتقال امالکی که به 
موجب آیین نامه ابالغی مشمول مالیات 
قرار دارند ولی مالیات آنها پرداخت نشده، 

منع کرده است.
بعــالوه در ایــن آیین نامه آمده اســت: 
چنانچه اشــخاص مشمول تا پایان بهمن 
ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات 
متعلقه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی 
می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع 
فصــل نهم بــاب چهارم قانــون، مالیات 

متعلقه را وصول کند.
گران قیمت  ک  جایگاه صاحبان امال

در این قانون
در ســه مورد به حــق و حقوق صاحبان 
امالک گران قیمت اشــاره شــده است. 
نخســت، اینکه ســازمان امــور مالیاتی 
موظف اســت با طراحی سامانه ای امکان 
مراجعه، مشــاهده دارایی های مشمول و 
پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع 
این آیین نامه را برای اشــخاص مشمول 

فراهم کند.
دوم، ســازمان امور مالیاتی مکلف شــده 
اســت که پس از وصول مالیات، گواهی 
پرداخــت مالیات بر دارایی ســاالنه را در 

سامانه مربوطه صادر کند.
و در نهایت اینکه چنانچه اشخاص نسبت 
به ارزش دارایی مشــمول، مالیات متعلقه 
یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، 
اعتــراض آنها قابل طرح و رســیدگی در 

هیاِت تعیین شده در قانون خواهد بود.

مالیات به زودی دِر خانه های خالی را می زند

 صاحبان امالک گران قیمت، آماده پرداخت مالیات می شوند

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد؛
در کاهش قیمت لبنیات، درصد خاصی را تعیین نکردیم

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: هفته پیش از اتحادیه فرآورده های 
لبنی درخواست کردیم که برای حمایت از قشر کم درآمد جامعه برای 
برخی از کاالهای اساســی درصدی تخفیف در نظر بگیرد وزارتخانه 
هیچ دســتوری مبنی بر میزان درصد تخفیف برای اتحادیه در نظر 
نگرفت. و اتحادیه بدون نظارت و دســتور دولت موفق شــد در کمتر 

از یک هفته درخواست ما را عملیاتی کند.
نشســت مشــترک اتاق تعاون با ســید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد 

کشاورزی صبح امروز در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در این نشســت ســاداتی نژاد با اشــاره به نقش اتاق تعاون در تولید، 
اشتغال و توسعه صادرات گفت: اتاق یکی از ستون های تحقق اقتصاد 
مقاومتی است که می تواند در بحث بازارسازی و حل مشکالت بازار 

به نحو مطلوب عمل کند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اتاق تعاون بیشترین همبستگی را با 
دو حوزه کشــاورزی و دامپروری دارد و می توان از ظرفیت های اتاق 

برای تحول این دو بخش بهره گرفت.
وی با اشاره به لزوم حذف موازی کاری ها در تشکل ها، گفت: تشکل ها و 
اتحادیه از 5 مجموعه مجوز دریافت می کنند و باید این موضوع را حل 
کنیم باید اتحادیه کنار هم قرار بگیرند تا تولید با قدرت پیش برود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برخی دلخوری ها در واگذار نکردن 
امــور بــه بخش خصوصی، گفت: هفته پیش از اتحادیه فرآورده های 
لبنی درخواست کردیم که برای حمایت از قشر کم درآمد جامعه برای 

برخی از کاالهای اساســی درصدی تخفیف در نظر بگیرد وزارتخانه 
هیچ دستوری مبنی بر میزان درصد برای اتحادیه در نظر نگرفت. و 
اتحادیه بدون نظارت و دستور دولت موفق شد در کمتر از یک هفته 
درخواســت ما را عملیاتی کند. این تجربه به ما نشــان داد که اعتماد 

به بخش خصوصی نادرست نیست.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان حذف واســطه ها با دستور امکان پذیر 
نیســت، گفت: در حذف واســطه ها تشکل ها باید ورود کنند چرا که 

آنها در آغاز و پایان فرآیند تولید حضور دارند.
وی از اتاق تعاون درخواســت کرد که برای تامین کاالی اساســی و 

آرامش بازار  ظرفیت های خود را نشان دهد.

ساداتی نژاد با بیان اینکه تولیدات باید مبتنی برقرار اد باشد، خاطر 
نشان کرد: در دنیای گران امروز باید پیش از تولیدات بازارهای هدف 
صادراتی خود را بشناســیم. باید بدانیم تولید ما قرار اســت در بازار 

داخلی مصرف شود یا بازارهای خارجی.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ارزش افزوده 
تولید عاید کســانی می شــود که نقشــی در تولید ندارند و این مهم با 
هیچ اصلی از اقتصاد همخوانی ندارد. یکی از اقدامات که ســود کار 

در جیب تولیدکننده برود تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی است.
وی با اشاره به لزوم واگذاری اسناد زمین به کشاورزان، تصریح کرد: 
تالش داریم تا مدیریت و مالکیت زمین را به کشاورزان واگذار کنیم 

تا آنها اسناد زمین خود را در اختیار داشته باشند.
ســاداتی نژاد افزود: دغدغه کشــاورزان و دامپروران را به رســمیت 
می شناسیم بسیاری از مشکالت آنها به اجرا نشدن قوانین برمی گردد. 
ما تالش داریم برخی اختیارات را به روسای سازمان ها استان های 
کشور واگذار کنیم تا برای حل مشکل و یا انجام کار مجبور به آمدن 

به تهران نباشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید همگی برای حل مسائل و دغدغه های 
پیش آمده همت کنیم چراکه با دستور نمی توان کاری را پیش برد 
باید اختیارات به اتحادیه ها واگذار شــود و ماندگاری اتحادیه ها در 
گرو تولید و رضایت مشــتری اســت دولت نیز به عنوان ناظر هســت 

و تعامل خوبی با اتحادیه ها و بخش خصوصی برقرار خواهد کرد.

رئیس ســازمان بورس طی پیامی تلگرامی اعالم کرد: وزیر اقتصاد به من اطالع دادند که برنامه شــان 
تغییر تیم مدیریتی ســازمان بورس اســت. من هم ُمصر بودم که طبق برنامه شــورای عالی بورس همین 

هفته تشکیل شود ولی امکان برگزاری فراهم نشد. امیدوارم هرچه زودتر اتفاق بیفتد.
 رئیس سازمان بورس طی پیامی تلگرامی اعالم کرد:

همان طور که می دانید دوره هیات مدیره ســازمان 5 ســال اســت و افرادی که در میانه دوره جایگزین 
می شــوند بقیه همان دوره را ادامه می دهند. این دوره از چند ماه قبل به پایان رســیده اســت و صرفا به 
دلیــل تغییــر دولــت و به تبع آن تغییر وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شــورای عالی بورس، تعیین تکلیف 

به تاخیر افتاده است.

آقای دکتر خاندوزی روز پنجشــنبه 8 مهرماه به من اطالع دادند که برنامه شــان تغییر تیم مدیریتی 
ســازمان بورس اســت. من هم از همان روز پیگیر هســتم که این اتفاق زودتر بیفتد. حتی مصر بودم که 
طبق برنامه شــورای عالی بورس همین هفته تشــکیل شــود ولی امکان برگزاری فراهم نشــد. امیدوارم 

هرچه زودتر اتفاق بیفتد.
از نظر من تغییر رئیس سازمان بورس در انتهای دوره 5 ساله باید یک امر عادی تلقی شده و نباید اینقدر 
بدان پرداخته شــود. بازار ســرمایه هم فکر می کنم آنقدر بزرگ شــده که این رفت و آمدها بر آن تاثیری 
نداشــته باشــد. لذا از همه دوســتان تقاضا دارم به این حواشی نپردازند.  قرار است در اولین شورای عالی 

بورس، جانشین دهقان دهنوی انتخاب خواهد شد.

شوک رییس به بازار سرمایه؛ 

دهقان دهنوی از بورس تهران خداحافظی کرد

خبر
معامالت در بازار خودرو به صفر رسید

   خریداران در انتظار
کاهش قیمت ها

بررســی  بازار خودروی پایتخت حاکی از باال بودن 
قیمت ها در سایت ها و فضای مجازی با وجود روند 
کاهشی نرخ دالر است؛ معامالت نیز همچنان قفل 
بــوده و خبری از خرید و فروش  نیســت. از ابتدای 
هفتــه جــاری قیمــت دالر بر مدار کاهشــی قرار 
گرفت به طوری که دیروز )دوشنبه، 19مهرماه( در 
صرافی های بانکی در مقایســه با روز کاری قبل از 
آن با 300 تومان کاهش به قیمت 26 هزار و 895 
تومان داد و ستد شد.کاهش نرخ ارز همواره حامل 
ســیگنال کاهشــی برای بازار خودرو بوده، اما رصد 
قیمت ها در ســایت های خودرویی و فضای مجازی 
چنین چیزی را نشان نمی دهد و قیمت ها به روال 
چند روز گذشته همچنان با ثبات همراه بوده است.

به صفر رسیدن معامالت بازار
در ایــن زمینــه، رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خــودروی پایتخت گفــت: قیمت های اعالمی در 
ســایت های خودرویی همچنان باالســت، این در 
حالی اســت که خریــد و فروش ها در بازار به صفر 
رسیده است.سعید موتمنی بیان داشت: با توجه به 
اینکه معامله ای در بازار انجام نمی شــود، نمی توان 
از قیمت ها سر در آورد، به عنوان مثال هر دستگاه 
رنو کولئوس در سایت ها تا 2 میلیارد و 550 میلیون 
تومان قیمت گذاری می شــود، اما اندک معامالت 
این خودرو در بازار تا سقف 2.2 میلیارد تومان بوده 
اســت.وی افــزود: با توجه بــه اخبار مثبت و منفی 
واصله از نوسانات بازار ارز و همچنین مشخص نشدن 
وضعیت واردات خودرو، خریدها به حداقل رسیده و 
خریداران منتظرند تا نتیجه کار را ببینند.موتمنی 
ادامه داد: این در حالی اســت که فروشــنده خودرو 
در بازار هســت، اما خریداران به طور طبیعی زمان 
خرید خود را تا ثبات نسبی بازار و نرخ ارز به تعویق 
می اندازند.وی تصریح کرد: روز گذشته قیمت دالر 
تــا کانــال 26 هزار تومان پایین آمد و این اتفاق بار 
دیگــر بــازار را در رکود فرو خواهد برد، اما اگر ثبات 
نرخ را در این کانال شاهد باشیم معامالت جانی تازه 
خواهد گرفت.این مقام صنفی یادآور شد: مشتریان 
در یک سال گذشته نرخ های متفاوتی برای دالر از 
21 هزار و 500 تومان تا 28 هزار تومان و اکنون در 
کانال 26 هزار تومان را تجربه کرده اند و تا زمانی که 
ثباتی حداقل چند هفته ای شاهد نباشیم، معامالت 

راه نخواهد افتاد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 خلق پول افسار گسیخته
سطح معیشت مردم را پایین آورد

رییس سازمان برنامه بودجه گفت: به دلیل کسری 
بودجــه و عــدم تحقق برنامه ها، خلق پول افســار 
گسیخته اتفاق افتاده و این امر تورم باال و در نتیجه 
پایین آمدن ســطح معیشــت مردم را در پی داشته 
است. سید مسعود میرکاظمی با بیان اینکه نگاه ما 
به بودجه 1401 نگاه تحولی اســت، تاکید کرد: در 
سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق 
برنامه ها خلق پول افســار گســیخته اتفاق افتاده و 
این مهم تورم باال بر اقتصاد تحمیل کرده و ســطح 
معیشت مردم پایین آمده است. در مناطق محروم 
افزایش قیمت کاال از متوسط کشور هم باالتر است، 
این درحالی اســت که درآمد این بخش جامعه از 
شــرایط مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیســت.
میرکاظمی تصریح کرد: دســتاوردهای اقتصادی 
مطلوب نیســت. بهره وری پایین، تورم باال، ســطح 
درآمد مردم پایین و هزینه ها باال رفته و برون رفت 
جامعه از این شــرایط نیاز به تغییر دارد.وی یادآور 
شــد: با توجه به سیاســت های ابالغی و دستورات 
مقــام معظم رهبری و خواســته رئیس جمهوری، 
باید تغییرات ساختاری اتفاق بیفتد که در این راستا 
سازمان برنامه و بودجه به صورت جدی و کارشناسی 
از دو ماه پیش کار را آغاز کرده. همکاری و مشارکت 
مجلس شــورای اســالمی برای به ثمر رسیدن این 
مهم بسیار حایز اهمیت است.وی با اشاره به اینکه 
بسیاری از پروژه ها در سطح استان ها و شهرستان ها 
نیمه تمام رها شده است، افزود: با همکاری دولت و 
مجلس می توان بر بسیاری از مشکالت فائق آمد. 

طرح تسهیل صدور مجوزهای 
 کسب و کار با کمترین تغییر

 نهایی می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح 
نهایی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار 

بیش از 90 درصد همان طرح اولیه خواهد بود.
حجت االســالم سید جواد حســینی کیا پیرامون 
آخریــن وضعیــت طرح تســهیل صــدور برخی 
مجوزهای کسب و کار گفت: مجلس طرح تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد 
و این از مصوبات مهم مجلس یازدهم است که نقش 

بسزایی در رونق کسب و کار خواهد داشت.
وی افــزود: مجلس مســتقل عمــل می کند البته 
بــه پیشــنهادات هم توجه می کنــد و افراد اگر در 
چارچوب مشخص بتوانند نمایندگان را قانع کنند 

در پیشنهادات اولیه تغییر ایجاد می شود.

اخبار اقتصادی

کاهش قیمت مسکن  وعده 
مخرب است

یــک کارشــناس اقتصاد مســکن بــا بیان 
اینکــه برای ســاخت ســالیانه یک میلیون 
واحد مســکونی باید به اندازه کل نقدینگی 
کشــور فقط در یک سال هزینه کنیم گفت: 
دســت کم 10 ســال زمان می برد تا نتیجه 
اجرای طرح جهش مســکن در بازار خود را 
نشان دهد اما وعده کاهش عن قریب قیمت 
مسکن به اندازه ارایه تحلیلهای افزایشی در 
بازار مخرب اســت؛ زیرا باعث فرار ســرمایه 
می شود.بیت اهلل ســتاریان در تشریح طرح 
جهش تولید و تامین مســکن اظهار کرد: در 
احداث یک میلیون واحد مســکونی در سال 
باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که حل 
مشکالت بخش مسکن در کوتاه مدت میسر 
نیســت و دســت کم 10 سال زمان می برد. 
حتی اگر بتوانیم ســالیانه یک میلیون واحد 
بســازیم که البته تقریبا محال است، باز هم 
زودتر از 10 سال به نتایج مورد نظر در بازار 
مســکن دست پیدا نمی کنیم؛ زیرا در بخش 
عرضه کسری بسیار باالیی داریم.وی افزود: 
از طرف دیگر وقتی با شروع یک پروژه وعده 
داده می شود که قیمت خانه پایین می آید یا 
باال می رود بازار دچار تنش می شــود و هردو 
به یک اندازه مخرب اســت. مسکن سازهای 
کشــور ما خرده ســاز هستند؛ کسانی که در 
حــد 5، 10 یا نهایتا 100 واحد می ســازند. 
این افراد مثل کمپانی هایی که چند ده هزار 
واحد احداث می کنند تحلیل روشنی از تمام 
جوانــب بازار مســکن ندارند. بنابراین وقتی 
مســئولی اعالم می کند که قرار است قیمت 
مســکن پایین بیایــد )وعده ای که در طول 
50 ســال گذشــته هیچ وقت محقق نشده( 
نتیجه این می شود که این خرده سازها مثل 
گنجشک از بازار مسکن پر می زنند و می روند.

این کارشــناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
قول و قرارهــای غیراجرایی می تواند تولید 
مسکن را از حد فعلی به نصف برساند گفت: 
مســکن را همین سازندگان کشور خودمان 
احداث می کنند. کمتر ســازنده ای از خارج 
برای پروژه های ســاختمانی به ایران می آید. 
این تجربه را قبال داشــتیم. سازنده خارجی 
تا می خواســت کلنگ بزند ســه سال طول 
می کشید، بعد قهر می کرد و می رفت؛ چون 
با قوانین دست و پاگیر کشور ما نمی توانست 
کنار بیاید.ستاریان در تشریح وضعیت فعلی 
بازار مسکن خاطرنشان کرد: فقط در دو سه 
ماه قبل از انتخابات ریاســت جمهوری بازار 
مســکن در حالت ثبات قرار داشــت؛ آن هم 
به این دلیل که بازار امالک همیشــه دنبال 
یک ثبات سیاســی است.وی تصریح کرد: با 
وجود آنکه بخش مســکن پتانسیل سیاسی 
دارد نبایــد مورد بهره برداری سیاســی قرار 
گیرد. اگر برخورد سیاســی با مســکن شود 
کار پیــش نخواهد رفت. در پروژه مســکن 
مهــر تبلیغات جناحی و نگاههای سیاســی 
بر نگاههای فنی غلبه کرد و دیدید که طرح 
دچار چه مشکالتی شد. متاسفانه در طی 50 
ســال گذشته تمامی دولتها با بخش مسکن 
برخورد سیاسی کرده اند. البته وقتی مسکن 
ســاخته می شود یک رضایتمندی و رفاه در 
جامعه به وجود می آید و از نظر سیاسی برای 
جناح مدنظر خوب است اما حین اجرای طرح 
نباید نگاه سیاســی داشته باشیم؛ به گونه ای 
که حتی افراد فنی را کنار بگذاریم.ستاریان 
همچنیــن با بیان اینکه تولید مســکن نیاز 
به برنامه ریزی فرابخشــی دارد گفت: مسکن 
صرفا محدود به زمین، مصالح ســاختمانی و 
سازنده نیست. بخش ساختمان یک زنجیره 

صنعت است .

ک  وضعیت خطرنا
 برای قیمت دالر

ورود موقــت خریــداران به بــازار ارز، جهت 
اســکناس آمریکایی را تغییر نداد. دالر که در 
معامالت پشــت خطی روز یکشنبه در مسیر 
صعودی قرار گرفته بود، روز دوشنبه با هجوم 
دوباره فروشــندگان، حتی حمایت 27 هزار 
و 400 تومــان را از دســت داد. ضــرر یکباره 
خریداران و روند کاهشی اسکناس آمریکایی 
از روز چهارشنبه موجب شده است که کمی 
شــرایط برای دارندگان اسکناس آمریکایی 
ســخت تر شــود.در این میان، کاهش یکباره 
قیمــت دالر موجب شــد که خریــداران با 
احتیاط بیشتری رفتار کنند. به نظر می رسد 
از چهارشنبه هفته گذشته، برنده واقعی بازار 
کسانی بوده اند که هر باالیی را فرصتی برای 
فروش در نظر گرفتند. به باور بیشــتر تحلیل 
گران شــرایط بازار ارز به گونه ای اســت که 
دو تاکتیــک را مــی توان برای دوری از ضرر و 
پوشش ریسک مورد استفاده قرار داد. دسته 
ای از تحلیــل گران اعتقــاد دارند که معامله 
گران تا آغاز زمان روشن شدن نتایج مذاکرات 
هسته ای بهتر است که اقدام به معامله خاصی 
نکنند و بیشتر تماشاچی وقایع بازار باشند. در 
مقابل، دسته دیگری از تحلیل گران معتقدند 
که معامله گران باید خرید و فروش های سریع 

را در دستور کار قرار دهند. 

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران:

که روش تهاتر نفت به نفع منافع ملی است بانک مرکزی باید متقاعد شود 
مدیر ســابق امور بین الملل شــرکت ملی نفت، موفقیت در روش تهاتر 
نفت را در گرو همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی دانســت و گفت: 
بانک مرکزی باید متقاعد شود که این روش به نفع کشور است و وارد 
میدان شود.ســید محســن قمصری با بیان اینکه تهاتر به معنی مبادله 
کاال با کاال به منظور حذف پول اســت، درباره اینکه چه زمانی از این 
روش برای فروش نفت استفاده می شود اظهار کرد: زمانی که در زمینه 
نقل و انتقال وجوه مشکلی وجود داشته باشد، یا زمانی که طرفین بر 
اســاس اولویت ها و منافعشــان بخواهند وجوه را حذف کنند از روش 
تهاتر استفاده می شود که خوشبختانه ما سابقه اجرایی در این زمینه 

زیاد داشــتیم.وی به این پرســش که استفاده از روش تهاتر چه مقدار 
می تواند فروش نفت را در زمان تحریم تســهیل کند گفت: هم اکنون 
دو مشکل در زمینه فروش نفت وجود دارد که مشکل نخست سیاسی 
اســت که تهاتر نمی تواند آن را حل کند.قمصری درباره مشــکل دوم 
اظهار کرد: دومین مشکل بانکی است که روش تهاتر تا حدی می تواند 
آن را رفع کند، اما باید پیش از آن بررســی شــود چه میزان از مشــکل 
فروش نفت بانکی و چه میزان سیاسی است؟مدیر سابق امور بین الملل 
شرکت ملی نفت ایران مهم ترین چالش فروش نفت در سال های اخیر 
را مســائل بانکی و مهم ترین چالش در موضوع تهاتر را قوانین داخلی 

دانست و گفت: تهاتر اگر در مسیر درست قرار نگیرد می تواند خطرساز 
باشد. برای نمونه اگر به پیمانکاران داخلی برای تهاتر اختیار تام داده 
شــود می تواند ســبب آشفتگی بازار شود. استفاده از روش تهاتر زمانی 
خوب خواهد بود که محور آن بانک مرکزی باشد. ورود پیمانکاران در 
بازار )نفت( اگر بدون برنامه باشــد آشــفتگی در پی خواهد داشت که 
ضررش بیشتر از منافعش است.قمصری در ادامه گفت: برای جلوگیری 
از به هم ریختگی احتمالی در تهاتر نفت با پیمانکاران داخلی تشــکیل 
سازمان مستقل، متمرکز، صاحب اختیار، با قدرت و چابک که بتواند 

در لحظه تصمیم بگیرد کمک کننده است. 

کشور: کل  رئیس دیوان محاسبات 

میزان یارانه پنهان در گاز دو برابر منابع عمومی کشور است

كوتاه از انرژی

بین الملل

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

فاز دوم منطقه اقتصادی پتروشیمی براساس 
گیرد  تکمیل زنجیره ارزش شکل می 

مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، فــاز دوم منطقه ویــژه اقتصادی 
پتروشیمی در ماهشهر را با وجود تنوع خوراک 
از مناطق مهم توسعه صنعت پتروشیمی عنوان 
و تأکیــد کــرد: فاز دوم با در نظر گرفتن تکمیل 
زنجیــره ارزش شــکل خواهد گرفت. حســن 
عباس زاده درباره نشســت طرح توسعه فاز دوم 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی که با حضور 
بهزاد محمدی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، حبیب آقاجــری نماینده امیدیه، 
هندیجان، ماهشــهر و جایزان و مدیران ارشــد 
NPC برگزار شــد، اظهار کــرد: فاز دوم منطقه 
ماهشهر از مناطق مهم توسعه صنعت پتروشیمی 
اســت که تنوع خوراک زمینه را برای توســعه 
فراهم کرده اســت.وی افزود: خوراک موجود در 
منطقه عسلویه مبتنی بر گاز است و زمینه برای 
توسعه طرح ها محدود، اما تنوع خوراک موجود 
در ماهشهر سبب شده تا بتوان در راستای تکمیل 
زنجیره ارزش طرح های متنوعی را تعریف و اجرا 
کرد که پیامد آن ایجاد ارزش افزوده بیشتر است.

مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ملی صنایع 

پتروشــیمی ادامه داد: وجود خوراک های مایع 
در منطقه یک مزیت اســت و در این نشســت 
زمین های پیشنهادی برای ایجاد فاز دوم بررسی 
شد و باید بر این نکته تأکید کرد که فاز دوم با در 
نظر گرفتن تکمیل زنجیره ارزش شکل خواهد 
گرفت.عباس زاده با بیان اینکه ســازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی به نمایندگی از شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی چند منطقه را مطالعه و 
بررســی کرد است، گفت: در نشست امروز مقرر 
شد سازمان سناریوهای خود را با کمک نماینده 
منطقه در مجلس و دیگر مقام های استان نهایی 
کند تا هر چه زودتر شاهد شکل گرفتن فاز دوم 
باشیم، همچنین مدیریت برنامه ریزی و توسعه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز خوراک های 
در دســترس و دیگر موارد را نهایی خواهد کرد.

وی در ادامــه  بــه قابلیت های توســعه زنجیره 
 VAM متانول، بنزن، پروپیلن و اسید استیک و نیز
اشــاره کرد و افزود: زمینه برای تکمیل زنجیره 
ارزش این محصوالت فراهم اســت و می توان از 
ظرفیت های موجود در سطح منطقه به بهترین 

شکل بهره برد.

مدیرعامل شرکت توانیر :

کثر مشترکان خانگی   پول برق ا
چقدر است؟

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: بیش از 93 درصد 
مشترکان خانگی )معادل 27 میلیون مشترک( 
به دلیل رعایت الگوی مصرف ماهانه کمتر از 50 
هزار تومان صورتحســاب دارند.، محمدحســن 
متولــی زاده در خصوص شــائبه قبوض نجومی 
بــرق اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
بیــش از 85 میلیون قبض برق برای 30 میلیون 
مشــترک خانگی صادر شده که از این رقم بیش 
از 93 درصد معادل 27 میلیون مشترک به دلیل 
رعایــت الگوی مصرف ماهانــه کمتر از 50 هزار 
تومان صورتحســاب دارند.وی اضافه کرد: تعداد 
بســیار محدودی در حد دو درصد از مشــترکان 
که بیشــتر از دو برابر الگوی تعیین شــده مصرف 
کردنــد، به دلیل مصارف مــازاد بر الگو )باالتر از 
600 کیلووات ســاعت( صورتحساب آن ها با نرخ 
انرژی تجدیدپذیر محاســبه شده و قبوض آن ها 
افزایشــی بوده اســت.مدیرعامل شرکت توانیر 
خاطرنشــان کرد: بر اســاس مصوبه مجلس در 
بودجه اعالم شده است که برای مصارف باالتر از 
الگوی منطقه ای یارانه ای پرداخت نشود، لذا برق 
تجدیدپذیر به این معناست که دیگر یارانه ای برای 

آن تعلق نمی گیرد و این موضوع توسط وزارت نیرو 
تائید و ابالغ شــده است.طبق اعالم وزارت نیرو، 
بر اســاس بند ی تبصره 8 قانون بودجه 1400، 
وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 
تعرفه های آب، برق و گاز مشــترکان خانوارهای 
کشور را به گونه ای اصالح کنند که با رعایت مناطق 
جغرافیایی کشــور، تعرفه مشترکان کم مصرف 
خانوارهــای محروم تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی برابر صفر، 
مشــترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، 
مشــترکان پرمصــرف باالتــر از الگوی مصرف 
به صورت غیر یارانه ای و بر اساس الگوی افزایش 
پلکانی )آی. بی. تی( تعیین شود.طبق این داده ها، 
مشــترکان بد مصرف که تعداد آنها به 850 هزار 
مشترک می رسد، بیش از دو برابر الگوی تعیین 
شده مصرف داشته اند و طبق مصوبه مجلس یارانه 
انرژی آنها حذف شده است.بر اساس این گزارش، 
در قبوض برق تابستان 1400 به دلیل گرمای قابل 
توجه، رقم های باالی قبض برق برای کمتر از دو 
درصد مشترکان بسیار پرمصرف دیده می شوند 

که کامال منطبق با مصرف آنهاست. 

خبر ویژه
نفت خاورمیانه برای آسیا 

جذاب شد
بــا وجود صعــود قیمت های نفت به 
باالترین رکورد ســه ســاله، شواهد 
اندکی از بهبود تقاضای آســیا وجود 
دارد اما خاورمیانه سهمش از این بازار 
را دوبــاره پس می گیرد.در حقیقت 
واردات نفت به آســیا در ســپتامبر 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهــش یافت، زیرا قیمت های باال و 
اختالالت اقتصادی ناشی از پاندمی 
روی تقاضا برای سوخت تاثیر منفی 
گذاشت.با این حال، شواهدی وجود 
دارد کــه تولیدکنندگان بزرگ گروه 
اوپک پالس ســهم بازارشان در این 
منطقه را که به دلیل محدودیت عرضه 
از دســت داده بودند دوباره به دست 
آورده اند زیرا تولیدشــان را افزایش 
داده و قیمت فروش رســمی خود را 
پاییــن آورده اند.طبق آمار رفینیتیو 
اویل ریســرچ، واردات نفت آسیا در 
سپتامبر 22.99 میلیون بشکه در روز 
بود که در مقایســه با 23.24 میلیون 
بشــکه در روز در اوت کاهش داشت 
و اندکــی باالتــر از 22.61 میلیون 
بشــکه در روز در ژوییــه بود.چیــن 
که بزرگتریــن واردکننده نفت خام 
جهان است، ماه میالدی گذشته 9.6 
میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد که 
کمتر از 10.53 میلیون بشکه در روز 
در اوت بود. ضعیف شــدن وارداتاین 
کشــور در سپتامبر احتماال منعکس 
کننده قیمت های فروش رسمی باال 
برای گریدهای نفتی خاورمیانه است. 
همچنین نبود ســهمیه واردات نفت 
خام و صــادرات فرآورده های نفتی، 
خریــد پاالیشــگاه های خصوصی را 
کــه عامل یک ســوم از تقاضا برای 
نفت هستند، محدود کرد.عربستان 
ســعودی که بزرگترین صادرکننده 
نفت جهان اســت، قیمــت فروش 
رسمی گرید عرب الیت به مشتریان 
آسیایی را برای محموله هایی که در 
نوامبر بارگیری می شوند 40 سنت در 
هر بشکه کاهش داد و یک دالر و 30 
سنت باالتر از قیمت پایه نفت عمان/ 
دوبی تعیین کــرد. برای دومین ماه 
متوالی است که قیمت فروش رسمی 
کاهش داده شده و نرخ پریمیوم عرب 
الیــت در دو ماه گذشــته دو دالر و 
60 ســنت در هر بشکه کاهش پیدا 
کــرده اســت.کاهش قیمت فروش 
رسمی نفت عربستان تقریبا به اندازه 
صادرکننــدگان دیگر مانند کویت و 
عراق بوده اســت. به نظر می رسد که 
آرامکــو تمایل دارد با قیمت پایین تر 
و عرضه بیشــتر، نفت خود را در آسیا 

رقابتی نگه دارد .

اوپک پالس باید تالش 
بیشتری برای تعدیل 

قیمت نفت بکند
 یک مقام رســمی با توجه به افزایش 
بی ســابقه قیمت نفت اعالم کرد که 
کاخ ســفید از درخواست های خود 
از کشــورهای تولیدکننده نفت برای 
حمایت بیشتر از بهبود اقتصاد جهانی 
حمایت می کند.این مقام گفت: دولت 
قیمــت نفت و بنزین را از نزدیک زیر 
نظر دارد و از هر ابزاری که در اختیار 
داریم برای رســیدگی به اقدام های 
ضدرقابتی در بازارهای انرژی ایاالت 
متحده و جهان اســتفاده می کنیم تا 
اطمینــان یابیم بازارهای انرژی قابل 
اعتمــاد و پایــدار هســتند.به گفته 
این مقام، کاخ ســفید این نگرانی را 
بــا مقام های عالی رتبــه چند عضو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
و متحدانــش )ائتالف اوپک پالس( 
مطرح کرده است.قیمت نفت خام به 
باالترین رقم در چندسال اخیر رسیده 
اســت. تقاضای جهانی نفت سریع تر 
از آنچه پیش بینی می شــد افزایش 
یافتــه و قیمت بــاالی گاز طبیعی 
برخی کشــورها را بر آن داشته است 
تا به جای گاز از نفت برای تولید برق 
استفاده کنند.با این حال اوپک پالس 
به تسهیل تدریجی و محدود کاهش 
عرضه خود ادامه می دهد، زیرا نگران 
شیوع موج دیگر ویروس کروناست که 
تقاضا را تضعیف می کند. این ائتالف 
همچنین به شــرایط مالی اعضا که از 
قیمت های باالتر نفت سود می برند، 

توجه کرده است.

با انتشار فراخوانی از سوی یکی از 
شتاب دهنده های تخصصی؛

 استارت آپ های 
 حوزه پلیمر و نانو 

دعوت به همکاری شدند
 یکی از شتابدهنده های تخصصی حوزه 
صنایع پلیمر، پتروشــیمی و نانوفناوری 
فراخوانــی را بــرای کلیه دانش پژوهان، 
صاحبــان ایده، فناوران و مدیران صنایع 
، به منظور شناسایی ایده های خالقانه و 
پشتیبانی و پرورش این ایده ها تا رسیدن 
بــه هدف و محصــول و جذب ایده های 
نوآورانه، استارت آپ ها و نیازمندی های 
صنعت را منتشــر کرد.این شتابدهنده با 
در اختیار داشتن کلیه امکانات صنعتی، 
آزمایشــگاهی و اداری، آمــاده جــذب 
ایده هــای نوآورانه اســت. صاحبان ایده 
می تواننــد با ارائه طرح های خود، پس از 
داوری اولیــه و تاییــد طرح، وارد چرخه 
شتابدهی شده و از امکانات شتابدهنده با 
هدف حصول نتیجه و محصول، بهره مند 
شــوند.همچنین مدیــران و صاحبــان 
صنایــع نیز با توجه بــه نیازهای فعلی و 
احتمالی در مجموعه خود، نسبت به ارائه 
نیــاز های مذکور به شــتابدهنده نانوپُل 
اقدام کنند. این شتابدهنده پس از بررسی 
علمی و صنعتی این نیازها، به عنوان تنها 
استارت آپ استودیو کشور در این زمینه، 
نسبت به تیم ســازی و ارائه راهکارهای 
مناســب و بومی به صنایع، اقدام خواهد 
کرد.در ابتدای امــر متقاضیان باید فرم 
مربــوط به ارزیابــی اولیه ایده خود را پر 
کــرده و به شــتابدهنده تحویل دهند، 
صاحبــان طرح هــای منتخــب در یک 
ارائه 15 دقیقه ای از ایده و طرح خود در 
حضوران داوران دفاع خواهند کرد. پس 
از بررسی مســتندات ارائه شده، نتیجه 
نهایــی طــی دو هفته به نــوآوران ابالغ 
خواهد شــد. شرکت های نوپا و صاحبان 
ایده ای که مورد تایید قرار گرفته اند پس 
از عقد قرارداد همکاری با مرکز شتابدهی 
می تواننــد فعالیت خود را تحت حمایت 

مرکز شتابدهنده آغاز کنند.

خ داد؛ طی 6 ماهه امسال ر

رشد 336 درصدی ترانزیت 
فرآورده های نفتی 

بــه دنبال تخلیه و بارگیری بیش از 976 
هزار تن فرآورده های نفتی در شش ماهه 
نخســت سال جاری در پایانه های نفتی 
بنــدر امام خمینی )ره(، نزدیک به 500 
هــزار تــن از این نــوع کاال از مبدأ بندر 
امام خمینی )ره( ترانزیت شــد که بیش 
از 336 درصد رشــد را نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشته نشان می دهد.این 
حجم تخلیه و بارگیری از طریق رویه های 
ترانزیت، صادرات و واردات انجام شــده 
اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 143 درصد رشــد را نشان می دهد.

یادآور می شود همجواری مجتمع بندری 
امام خمینی )ره( با کشــورهای حاشیه 
خلیــج فارس و برخورداری از پســکرانه 
بندری و برخورداری از شبکه مواصالتی 
گسترده جاده ای با مرزهای غربی کشور 
موجب شــده این بندر مســیر ترانزیتی 
مساعدی برای انتقال فرآورده های نفتی 

به شمار آید.

مدیر عامل آب و فاضالب استان تهران :

ذخیره مخازن سدهای 
تهران وضعیت خوبی ندارد

مدیر عامل آب و فاضالب اســتان تهران 
گفــت: مخازن ســدهای اســتان های 
تهران وضعیت خوبی ندارند.محمدرضا 
بختیــاری  در پانزدهمین جلســه علنی 
شــورای اســالمی شهر تهران با اشاره به 
وضعیت آبی استان تهران گفت: بیش از 
150 میلیــارد مترمکعب بیش از میزان 
مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی تهران 
برداشــت می کنیم. ســال آبی گذشته 
بدترین ســال در 50 ســال اخیر بود و 
در تهــران 37 درصــد کاهش بارندگی 
و 300 میلیــون مترمکعــب کمبود در 
مخازن داشــتیم.او افزود: از ابتدای سال 
آبی امســال نیز تنها 4میلی متر بارندگی 
داشــتیم و در حال حاضر مخازن شــهر 
تهــران 452 میلیــون مترمکعــب آب 
دارد که در ســال گذشــته این رقم 751 
میلیــون مترمکعب بــوده و 300 میلیون 
کســری مخازن را داریم. مخازن سد های 
تهــران وضعیت خوبــی ندارند.این مقام 
مسئول ادامه داد: به رقم کاهش نزوالت و 
افزایش دما، اما برای اولین بار در تاریخ آب 
شــهر تهران به دلیل فرهنگ سازی شاهد 
کاهش 3 دهم درصدی مصرف آب شرب 
شهروندان تهرانی بودیم که بی سابقه است، 
چرا که هر ساله این رقم افزایش می یافت.

معــاون بــرق و انــرژی وزیر نیرو از آغاز صــادرات برق خبر داد و گفت: با کاهش 
نیاز برق در کشور استارت صادرات برق زده شد و در حال حاضر حدود 1000 

مگاوات صادرات برق داریم.
همایون حائری اظهار کرد: باتوجه به اینکه میزان مصرف برق کاهش پیدا کرده 
و میزان نیاز کشور نیز نزولی شده میزان واردات نیز کاهش یافته است و اکنون 
حدود 200 تا 300 مگاوات واردات داریم.وی با اشاره به کشورهای هدف برای 
صادرات برق گفت: عمده صادرات برق به کشــور عراق اســت اما به کشــورهای 
افغانســتان و پاکســتان نیز صادرات برق داریم.معاون برق و انرژی وزیر نیرو با 

بیان اینکه واردات برق نیز از کشورهای مختلف انجام می شود که عمده آن  از 
کشــور ترکمنستان اســت، اظهار کرد: همواره اولویت اصلی صنعت برق تامین 
نیاز داخلی و مصرف برق هموطنان در داخل کشور است و تنها در مازاد اقدام به 
صادرات برق می کنیم. علی اکبر محرابیان- وزیر نیرو، نیز  در خصوص آخرین 
وضعیت صادرات برق گفت:  ترجیح من این اســت که اکنون در مورد صادرات 
برق صحبتی نکنم. اولویت ما تأمین برق مردم و صنایع در داخل کشــور اســت. 
زمانی که برق مازاد داشته باشیم می توانیم روی این مسئله فکر کنیم. البته در 

حال حاضر مبادالت برقی داریم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو  خبر داد؛

کاهش واردات آغاز صادرات برق و 

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت که میزان 
یارانــه پنهان در ســال 99 بالــغ بر یک میلیون و 
603 هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن 
یعنــی بیش از 900 هزار میلیارد تومان مربوط به 
گاز اســت، این یعنی حدود دو برابر منابع بودجه 
عمومی کشــور در سال 99 و 45 درصد نقدینگی 

در همین سال.
 مهــرداد بذرپاش در نشســت خبری اظهار کرد: 
یارانه پنهان موضوعی اســت که همیشــه اعالم 
می شــود اما توجهی به آن نمی شود. اگر ما بدانیم 
چه میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور است برای 
آن می توانیم برنامه ریزی انجام دهیم.رئیس دیوان 
محاســبات ادامه داد: میزان یارانه پنهان در سال 
99 بالغ بر یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان 
است. این یارانه اعم از یارانه در بخش گاز و کاالهای 
اساسی است که بخش اعظم آن یعنی بیش از 900 
هزار میلیارد تومان مربوط به گاز چه هدررفت در 
شبکه و چه مصرف در شبکه بوده، این رقم یعنی 
حدود دو برابر منابع عمومی کشــور در سال 99 و 
به عبارت دیگر 45 درصد نقدینگی کشور در سال 
گذشته.وی افزود: وقتی ما می گوییم کمبود منابع 
داریم یعنی در برخی موارد هدررفت منابع وجود 
دارد. دســتگاه های مجری باید به هدررفت منابع 
توجه جدی کنند تا اصالح ساختار بودجه صورت 
گیرد.بذرپاش توضیح داد: هدررفت در بخش آب 
در چهار ســال قانون برنامه یعنی در سال های 96 
تــا 99، 7502 میلیارد تومان و در بخش برق طی 

چهار ســال گذشــته 9604 میلیارد تومان بوده، 
هدررفت در بخش گاز شــبکه فقط در ســال 99، 
68 هــزار و 897 میلیــارد تومــان و هدررفت کل 
گاز شــبکه 124 هزار و 905 میلیارد تومان بوده 
اســت. پس باید برنامه ریزی در چهار بخش گاز 
خانگی و همراه، برق و آب صورت گیرد.رئیس کل 
دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بخشی از گزارش 
تفریغ بودجه 99 کل کشــور به دلیل وجود ارقام 
خاص و محرمانه در جلســه غیرعلنی ارائه شد که 
کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 99 به 
مدت 4 ماه  اتفاقی مبارک است. در تفریغ بودجه 
باید حســاب های حدود ســه هزار و 600 دستگاه 

رسیدگی شــود بنابراین تقویم زمانی محاسباتی 
بایــد 4 ماه زودتر ارائه شــود و بــا توجه به اینکه 
توانســتیم این مهم را محقق کنیم از خزانه داری 
کل کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همکاران 
خود در دیوان محاسبات تشکر می کنم.وی اضافه 
کرد: ارائه گزارش تفریغ بودجه ســال 99، 4 ماه 
زودتر از موعد مقرر ماحصل صدها هزار ســاعت 
کار کارشناســی و بررسی 272 تبصره بودجه 99 
اســت که در تفریغ بودجه منابع و مصارف الیحه 
مصوب بودجه بررســی می شود. در گزارش تفریغ 
بودجــه باید میزان اجرای بیش از 270 تبصره که 
احکام بودجه بوده و یک سال اعتبار دارد مشخص 

شود همچنین باید دالیل اجرایی نشدن این احکام 
بررســی و تعیین شــود.وی با بیان اینکه رییس 
جمهور بخشنامه بودجه 1401 را ابالغ کرد گفت: 
در حال حاضر تفریغ بودجه ســال 99 در اختیار 
دولت اســت. از ســوی دیگر مجلس نیز می تواند 
از ایــن گزارش اســتفاده کند تــا با تحقق این دو 
مهم الیحه بودجه با چشمانی باز و نگاه واقع بینانه 
تدوین و تنظیم شود و در صورت نیاز احکام مجدد 
تمدید تغییر یا لغو شود.وی گفت که تقدیم گزارش 
تفریــغ بودجه زودتر از موعد مقرر بهترین امکان 
برای اصالح ســاختار بودجه در مجلس و دولت را 
فراهــم می کند. یکــی از اقداماتی که می تواند به 
تحقق اصالح ســاختار بودجه کمک کند بررسی 
نحوه اجرای بودجه در ســال های گذشــته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان 
محاسبات رسیدگی به بودجه 1400 را شروع کرده 
اســت  گفت: تاکنون دو گــزارش دو ماهه درباره 
رسیدگی به بودجه 1400 تقدیم مجلس شده که تا 
پیش از تقدیم الیحه بودجه 1401 به مجلس داده 
می شــود. امیدواریم با این اقدامات بودجه 1401 
بودجه ای اثربخش و کارآمد و برای رفاه مردم باشد.

وی ناتــرازی هــای بودجه را زیاد خواند و گفت: با 
توجه به اینکه در ســال های گذشته میزان فروش 
نفت کاهش یافته، ما برای کسب درآمد به سمت 
فــروش اوراق رفتیم که نمی توانیم با این مســیر 
کشور را اداره کنیم و باید راهکارهای دیگری برای 

تأمین درآمد کشور در نظر گرفته شود. 
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با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت 
صورت گرفت؛

حمایت 4 میلیاردی بانک 
توسعه تعاون از شرکت تولیدی 

بخت آفرین
بانک توسعه تعاون در راستای اجرایی نمودن 
سیاســت های حمایتی خــود از بخش تولید 
و صنعــت و همچنیــن حمایت از کارآفرینان 
موفق اســتانی با اعطای تســهیالت 4 میلیارد 
ریالی جهت خرید مواد مصرفی از محل منابع 
داخلی بانک به شــرکت بخت آفرین پارســا 
جنوب که در زمینه تولید ، بسته بندی نایلون 
و نایلکس ، ســفره یکبــار مصرف و همچنین 
دستمال کاغذی در رده های توالت ، حوله ای 
، اقتصادی و جعبه ای در شهرستان جم فعالیت 
دارد گامی دیگر در تحقق شعار سال و مبحث 
اشتغالزایی در استان بوشهر برداشته است .این 
شرکت تولیدی با ایجاد اشتغال مستقیم برای 
20 نفــر نیروی انســانی جوان در بخش های 
مختلف و فراهم سازی شبکه توزیع محصوالت 
در اســتان و علی الخصوص توزیع در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس و استانهای همجوار 
ســهم عمــده ای از بــازار را به خود اختصاص 
داده است.این گزارش می افزاید: شرکت بخت 
آفرین پارســا جنوب ، تولید کننده محصوالت 
بهداشــتی مصرفی با برند ثبتی بخت آفرین ، 
در زمینی به مســاحت850 متر مربع و سالن 
کارگاهی مســقف 500 متر مربعی دراســتان 
بوشهر ، شهرستان جم روستای علی آباد واقع 
شــده و از لحاظ افزایش حجم تولید سالیانه و 
تنوع محصوالت، از پیشــگامان این صنعت در 
جنوب اســتان بوشهر بوده که حجم تولیدات 
شــرکت فوق در زمینه تولید دستمال توالت ، 
حوله ای ، جعبه ای ، اقتصادی و ســفره یکبار 
مصرف مجلسی و معمولی و نایلکس مجموعا 
به میزان 2300 تن در ســال می باشــد .بانک 
توســعه تعــاون بعنوان بانک توســعه ای در 
شــکوفایی اقتصاد اســتان در سنوات گذشته 
نقش بسزا و تأثیرگذاری را در منطقه ایفا نموده 
وحمایت از کارآفرینان ، شرکت های تولیدی 
فعال استانی و طرح های اشتغال زا که در رونق 
اقتصاد منطقه ای و کشــوری مؤثر هســتند را 
در اولویت پرداخت تســهیالت در سال جاری 
قرار داده اســت .شرکت تولیدی بخت آفرین 
با سرمایه گذاری 45 میلیارد ریالی یکی از ده 
ها طرح و مجموعه موفق اشتغالزایی در استان 
بوشهر می باشد.شایان ذکر است بانک توسعه 
تعــاون نیز حمایت از تولیدات داخلی را برای 
تحقق شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در 

سرلوحه اهداف خود قرارداده است .

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
بانک مهر ایران در استان کهگیلویه و 

بویراحمد؛

کهگیلویه و بویراحمد از  استاندار 
کرد بانک مهر ایران تقدیر 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تالش های 
بانــک مهــر ایــران در راســتای عمــل به 
مســئولیت های اجتماعی در این اســتان، 

تقدیر کرد.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد طی نامه ای 
خطــاب به دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل 
بانــک مهر ایــران نوشــت: توفیق خدمت 
صادقانــه و بی منت بــه ولی نعمتان جامعه 
از الطاف بارز الهی و فرصت مغتنمی اســت 
کــه خداونــد متعال آن را بر عهده کســانی 
قــرار داده کــه با عمل خالصانه در مســیر 
رضایــت حق تعالی و خشــنودی مردم گام 
بــر می دارند و قطعاً کار برای رضای خداوند 
متعــال بــدون اجر و پــاداش نخواهد ماند.

اقدامــات شایســته و حمایت جناب عالی و 
مجموعه خدوم تحت مدیریت در اســتان، 
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و سنت 
حسنه مشارکت و حمایت از اقشار نیازمند در 
قالب طرح همیاران مهر، اعطای تســهیالت 
به دانشــجویان کم بضاعــت، تأمین اقالم و 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز در شرایط سخت 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا در قالب طرح 
شهید ســلیمانی و کمک به آسیب دیدگان 
ناشــی از وقــوع زلزله در شهرســتان دنا و 
کاهــش آالم آن ها، بیانگر درایت، حســن 
توجه و مدیریت ارزنده جناب عالی در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران است.الزم می دانم به 
پاس تکریم و ارج نهادن به زحمات و خدمات 
شایســته و درخور تحســین و حمایتگرانه 
جناب عالی، صمیمانه تقدیر و تشــکر کنم.

توفیق روزافزونتان را در خدمت به مردم عزیز 
در راســتای مســئولیت اجتماعی که دارید 
از خداوند منان مســئلت دارم.افزون بر این، 
سرهنگ مصطفی مثنوی، جانشین فرمانده 
سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد از این 
اقــدام خالقانه بانک در راســتای تخصیص 
جریمه دیرکرد به خرید اقالم درمانی مبارزه 

با کرونا، قدردانی کرد.

5صمت

بانک و بیمه

مدیرعامل شــرکت بیمه رازی ضمن قدردانی و انتشــار پیام تبریک به مناســبت نائب قهرمانی تیم ملی کشــتی فرنگی ایران، 
دســتور داد تا مدال آوران و اعضای کادر فنی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی تحت پوشــش بیمه مســئولیت حرفه ای و 
حوادث قرار بگیرند. دکتر علی جباری به مناسبت کسب مقام دومی مسابقات جهانی کشتی فرنگی نروژ 2021 توسط تیم 
ملی کشــتی فرنگی با ســرمربیگری محمد بنا، از این تیم تقدیر و تشــکر کرد.مدیر عامل بیمه رازی دســتور داد شرکت بیمه 
رازی مدال آوران این مســابقات را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و نفرات اول و ســرمربیان دو تیم کشــتی آزاد و فرنگی تا 
سقف 10 میلیارد ریال و دیگر نفرات و مربیان دو تیم تا سقف 5 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای 
و حوادث قرار گیرند.بر اساس این گزارش، متن پیام دکتر علی جباری به شرح ذیل است؛ در اندک زمانی، بار دیگر جوانان 
این مرز و بوم با قدم نهادن در مســیر جهان پهلوان تختی ، رســم پهلوانی را به جای آوردند و لبخند را بر لبان مردمان این 
سرزمین مهمان کردند.این جوانان که با مجاهدت خود و همراهی کادر فنی حرفه ای تیم ملی کشتی فرنگی بر سکوی نایب 
قهرمانی جام جهانی اوسلو 2021 ایستادند، رازی نهان را با خود دارند، رازی که تالش، امید و توانمندی از اصول آن است.

در این مسیر نباید از رفتار پدرانه کادر فنی که در راس آن استاد محمد بنا قرار دارد، غافل شد و باید تشکر و قدردانی خود 
را از این کادر حرفه ای داشــته باشــم که نســلی جوان، پرشــور و پرآتیه را برای کشــور تربیت و آماده کرده اند.در انتها باردیگر 
از جوانان این مرز و بوم که فنون زیبای کشــتی ســرزمین پهلوان پرور ایران را در آوردگاه های بین المللی به اجرا در آوردند 

کمال تشکر و قدردانی را دارم.

مدیرعامل بانک ملی ایران با همراهی 
جمعی از مدیران ارشد این بانک ضمن 
حضور و بازدید از بخش های مختلف 
شــرکت داده ورزی ســداد و آشنایی 
با فعالیت های در دســت اجرای این 
شــرکت، طرح های خاص و نوآورانه 
این شــرکت را مورد بررسی قرار داد 
و بــا همکاران شــاغل در بخش ها و 
واحدهای فنی این مجموعه از نزدیک 
دیــدار و گفت وگــو و از ارائه خدمات 
گســترده و به موقــع آنها تقدیر کرد.
محمدرضــا حســین زاده با همراهی 
مســعود خاتونی عضــو هیات مدیره 
و معــاون فناوری اطالعات و شــبکه 
ارتباطــات و فرهاد فائــز مدیرعامل 
شرکت داده ورزی  سداد و تنی چند از 
مدیران ارشد ستادی بانک و مسئوالن 
شــرکت داده ورزی سداد از بخش ها 
و واحدهای بانکداری نوین شــرکت 
ســداد از جمله واحد بله، مانیتورینگ 
بام، سامانه بازرســی سیستماتیک، 
واحــد داده و خدمــات هوشــمند 
بازدیــد کرد و در جریــان روند کار، 
محصوالت، خدمات متنوع و نوآورانه 

شرکت داده ورزی سداد قرار گرفت.در 
ابتدای این بازدید محمدرضا حسین 
زاده بــا حضور در جمع کارکنان پیام 
رســان بله با قدردانی از زحمات تمام 
کارکنان جوان بله و مدیران و کارکنان 
شرکت داده ورزی سداد گفت: یکی از 
مواردی که از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت، رصد آخرین وضعیت خدمات 
بله و انجام اقدامات الزم برای توســعه 
و ارائه خدمات بهینه در راســتای نیاز 
مشتریان است.وی با تاکید بر افزایش 

تعــداد کاربران بلــه در آینده نزدیک 
اظهار داشت: وجود 9 میلیون کاربر بله 
نشان از موفقیت این سامانه است که 
توسعه ارائه خدمات بر بستر این پلتفرم 
به ســازمان ها و شرکت های مختلف 
باید مورد توجه جدی باشــد.وی لزوم 
تمرکز بیشــتر گروه داده ورزی سداد 
بــر پروژه های بانکداری نوین و طرح 
های فناورانه را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: با توسعه اپلیکیشن بله در مسیر 
نوآوری رضایت حداکثری مشتریان 

بانک را باید به دســت آوریم.حسین 
زاده بــا حضور در مراســم برگزاری 
ششمین سالگرد راه اندازی سامانه بله 
با بیان این که شرکت سداد با تکیه  بر 
نیروی جوان و متخصص خود به عنوان 
بازوی اجرایی بخش فناوری بانک ملی 
ایران محسوب می شود، اظهارداشت: 
مدل کســب وکار این بانک بر اساس 
بانکداری جهانی است بر همین اساس 
بانک ملی ایران باید در مســیر تحول 
دیجیتال، سرآمد شبکه بانکی کشور 
باشــد. مدیرعامل بانک ملی ایران بر 
اجــرای طرح های نوآورانه و فناورانه 
در بانک تاکید و خاطرنشان کرد: بانک 
ملی ایران  باید همتراز با بانک های برتر 
دنیا به عنوان مدرن ترین، چابک ترین 
و کارآمدترین بانک  قدرت نمایی کند.
مدیرعامــل بانک ملی ایران در بازدید 
از بخــش مانیتورینــگ بام، طراحی 
محصول قلک را توســط این شرکت 
با همکاری شــرکت کارگزاری بانک، 
اقدامــی قابل تقدیر دانســت و تأکید 
کرد: متخصصان جوان شــرکت داده 
ورزی ســداد با اتکا بــه علم و دانش 

به خوبی توانســته اند نیازهای حوزه 
بانکداری نویــن در زمینه خدمات و 
محصوالت را بومی سازی کنند که این 
اقدامات نوآورانه، خودکفایی در تولید 
محصوالت فناورانه است.حسین زاده 
محصول قلک را بســتری یکپارچه و 
مناسب برای جذب سرمایه های خرد 
مشتریان دانست و گفت: این محصول 
در آینده نزدیک افقی روشن در جهت 
سرمایه گذاری های جدید باز خواهد 
کرد که از یکم آبان ماه در دســترس 
عموم قــرار خواهد گرفت.مســعود 
خاتونی عضو هیــات مدیره و معاون 
فنــاوری اطالعات بانک ملی ایران در 
ایــن بازدید با تأکیــد بر این نکته که 
فضــای تعامــل و همدلی میان بانک 
ملی ایران و گروه شــرکت های سداد 
بســیار مســاعد و مثبت است، تأکید 
کــرد: بانک ملی ایران با اســتفاده از 
شــرکت داده ورزی ســداد به عنوان 
بــازوی اجرایی خود در حوزه فناوری 
اطالعــات پیشــران تکنولوژی های 
نوین در صنعت بانکداری الکترونیک 

است.

در راستای بررسی طرح های نوآورانه شرکت داده ورزی سداد انجام شد؛

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از بخش  های مختلف شرکت داده ورزی سداد

گرفتند کشتی تحت پوشش بیمه رازی قرار  مدال آوران مسابقات جهانی 

پاسخ دبیر انجمن صنایع لبنی:

چرا قیمت لبنیات مطابق 
وعده ها ارزان نشد؟

 دبیــر انجمن صنایع لبنی با تشــریح دالیل 
عــدم اعمال قیمت های جدید فرآورده های 
لبنــی در بازار گفت: توزیع محصوالت جدید 
و جایگزینــی آنها در بازار بین یک تا دو هفته 
زمــان می برد.رضا باکــری درباره اینکه چرا 
کاهش 10 درصدی قیمت سه فرآورده لبنی 
که قرار بود از شنبه هفته جاری اعمال شود، 
در بازار اتفاق نیفتاده است؟ گفت: میان تولید 
و توزیع محصول همواره فاصله ای وجود دارد 
و اینگونــه نیســت که وقتــی محصولی در 
کارخانجات تولید می شــود به فاصله اندکی 
در بازار عرضه شــود.باکری اضافه کرد: عالوه 
بر این محصوالت قبلی که توزیع شده در بازار 
هستند و خیلی از فروشگاه ها هنوز محصوالت 
قبلی خود را نفروخته اند که باید آنها را نیز به 
فروش برســانند، پس برای اینکه محصوالت 
با نرخ جدید توزیع و در بازار جایگزین شــوند 
و اختــالالت فعلی برطرف شــود بین یک تا 
دو هفته زمان الزم اســت و بعد از این مدت 
جایگزینی به طور کامل انجام می شود و مردم 
شــاهد اعمال نرخ های جدید خواهند بود.وی 
تاکیــد کرد که تا آخر هفته آینده جایگزینی 
در این حوزه به طور کامل اتفاق می افتد.دبیر 
انجمن صنایع لبنی کشــور به این پرسش که 
مردم نگران هستند با اعمال نرخ های جدید، 
سه قلم کاالیی که مشمول کاهش قیمت شده 
اند کمیاب شــود و در دســترس مردم نباشد، 
چگونه این مســاله را مدیریت خواهید کرد؟، 
پاســخ داد: نگرانی در این زمینه وجود ندارد 

چرا که اتفاقی برای تولید رخ نداده است.

گفت و گو

 رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان
 و تولیدکنندگان:

غ و لبنیات در هفته  قیمت تخم مر
جاری بررسی می شود

تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: قیمت تخم مرغ و لبنیات در این 
هفته بررســی می شود.عباس تابش رئیس سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره 
افزایش قیمت تخم مرغ در بازار، گفت: گرانی کنونی 
در بازار حاصل کاهش تولید است؛ از یک سو شرکت 
پشتیبانی امور دام موظف به واردات تخم مرغ برای 
تنظیم بازار داخلی بود و از سوی دیگر اقدامات الزم 
برای تولک بری مرغ های تخم گذار به درستی انجام 
نشــده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه ما به عنوان عضوی از کارگروه تنظیم بازار 
در جلســات آن حضور داریم، افزود: براساس اطالع 
رســیده قرار است در هفته جاری، کارگروه تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی تشکیل شود، در صورت 
تشکیل، قیمت تخم مرغ و محصوالتی مانند لبنیات 

مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری می شود.

اصالح نظام توزیع راهکار موثر 
برای کنترل گرانی

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پروژه هایی برای تقویت 
زیرساخت های نظام توزیع به طور مشترک بین اتاق 
اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال 
بررســی و پیگیری است.سعید ممبینی افزود: آنچه 
مشــخص اســت اینکه الجرم با پدیده گرانی مواجه 
هستیم اما اگر در برنامه ریزی ها عامل گرانی، اصناف 
تلقی شــوند، مسیر اشتباهی را در کنترل این گرانی 
پیش گرفته ایم.ممبینی بیان داشت: بر اساس آمار و 
اطالعات موجود، عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ 
ارز، عدم تامین کافی کاال به ویژه کاالهای اساســی، 
تحریم و … در افزایش قیمت  کاال دخیل هستند و تنها 
بــا توجه به مجموعه این عوامل می توان برنامه هایی 
برای کنترل گرانی ارائه کرد.رئیس اتاق اصناف ایران 
تصریــح کــرد: اصالح نظام توزیع یکی از راهکارهای 
موثر در کنترل قیمت خواهد بود. از این رو نمایندگان 
اصناف در این نشست، ضمن بیان مشکالت، آمادگی 
خود در همراهی با برنامه های دولت در راستای اصالح 
ساختار اقتصادی به ویژه با تمرکز بر اصالح نظام تامین 
تــا توزیع اعالم کردند.ممبینی اظهار کرد: همچنین 
پروژه هایی برای تقویت زیرساخت های نظام توزیع به 
طور مشترک بین اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری است.

قاچاق، کمر تولیدکنندگان لوازم خانگی را شکسته است

ضرورت ساماندهی فوری واردات ته لنجی و مرزنشینی
بــا وجــود اینکه دفتر مقــام معظم رهبری 
در نامــه ای بــه رئیس جمهور اعالم کرد که 
گشــایش واردات لــوازم خانگی به معنای 
شکستن کمر تولیدکنندگان داخلی است، 
اما برند های کره ای، ژاپنی و آلمانی با ســوء 
اســتفاده از رویه  های تعاونی مرزنشــینی و 

ته لنجی وارد کشور می شوند.
 بســیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که توســعه صنعت لوازم خانگی در کشــور 
می تواند وابســتگی به فروش نفت را کاهش 
داده و هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم 
ایجاد کند. چرا که زنجیره تولید لوازم خانگی 
شــامل طیف وســیعی از صنایع باالدستی 
مهم می  شــود که می  توان با توسعه صنعت 
لوازم خانگی، شــاهد رشــد آن صنایع نظیر 
پتروشــیمی، فوالد و غیره نیز بود. به گفته 
حبیب اله انصاری کارشــناس صنعت لوازم 
خانگی، این صنعت در تمامی  دنیا به عنوان 
شــتاب دهنده توســعه اقتصادی محسوب 
می شود. اما متأسفانه شرایط تولیدکنندگان 
لوازم خانگی در ایران مناسب نیست و مسائل 
گوناگونی مانند قاچاق، نبود تقاضای مؤثر و 
عدم تأمین منابع مالی باعث شده تا ظرفیت 
تولیــد کارخانه های ایرانی کاهش یابد و در 
برخی مواقع، مانع رشــد تکنولوژی و ایجاد 

نوآوری در فرآیند تولید شود.
 واردات لوازم خانگی 

از رویه غلط ته لنجی و مرز نشــینی
به گفته سیدحســن شــاهرودی دبیرکل 
انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، 
آمار غیر رســمی نشــان می دهد که حجم 
قاچاق لوازم خانگی در کشــور نزدیک به 4 
میلیارد و 500 میلیون دالر است. به اعتقاد 
او حجــم باالی قاچاق لوازم خانگی نزدیک 
به 1 میلیون فرصت شــغلی در این صنعت 

را از بین برده است.
با وجود اینکه دفتر مقام معظم رهبری طی 
روز های گذشته، در نامه ای به رئیس جمهور 

اعالم کرد که گشایش واردات لوازم خانگی 
به معنای شکســتن کمــر تولیدکنندگان 
داخلی اســت؛ اما لــوازم خانگی و صوتی و 
تصویری برند های کره ای، ژاپنی و آلمانی به 
صورت عمده از طریق رویه  های مرزنشینی 

و ته لنجی وارد کشور می شود.
فعاالن صنعت لوازم خانگی از سال ها پیش 
تاکنــون مکرراً از حاکمیت خواســته اند که 
وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی و عرضه 
عیــان کاال های قاچاق را ســاماندهی کند؛ 
متأسفانه با وجود اینکه واردات لوازم خانگی 
از اواســط ســال 1397 ممنوع شده است؛ 
هنــوز هم کاال های خارجی به صورت عمده 

در بازار ایران یافت می شود.
بــه گفته معاونت فنی گمرک، واردات لوازم 
خانگــی هم اکنون به صورت کوله بری و ته 
لنجی صورت می پذیرد و گمرک براســاس 
قانــون موظــف به ترخیص آنها اســت. اما 
تولیدکنندگان لــوازم خانگی معتقدند که 
این استثنائات تجاری ضربه مهلکی به پیکره 
تولیــد ملی می زند و باید وضعیت واردت از 

طریق اســتثنائات تجاری ساماندهی شده و 
قوانین آن مورد بازبینی قرار گیرد.

شواهد حاکی از آن است که واردات از طریق 
تعاونی های مرز نشینی و ته لنجی، بی ضابطه 
و غیر اصولی انجام می شــود؛ این در حالی 
اســت که این نوع از واردات ســقف و قوانین 
مشخص دارد اما به دلیل نبود نظارت کافی 
هیــچ کدام از قواعد وضع شــده برای آن ها 
رعایت نمی شــود. بــه عنوان مثال وضعیت 
نامناسب واردات ته لنجی تاجایی پیش رفته 
اســت که رئیس جمهور در ســفر اخیر خود 
به اســتان بوشهر خواستار رسیدگی فوری 
مســئوالن به این مســئله شد. بنابر دستور 
رئیســی، مسئوالن می بایست در یک مهلت 
20 روزه، وضعیــت واردات تــه  لنجــی را 
مشــخص کرده و تعییــن کنند که چه نوع 
کاال هایــی و با چه میزانی از این طریق وارد 

کشور شود.
 قاچاق مانع اصلی رشد 

صنعت لوازم خانگی
حسام فتحی، کارشناس بازار لوازم خانگی در 

گفت و گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اهمیت 
توجــه دولت به صنعت لوازم خانگی، گفت: 
صنعت لوازم خانگی می تواند عامل مناسبی 
برای افزایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور 
باشد؛ البته باید توجه کرد که توسعه و رشد 
تولیــد داخلی تنها بــا حمایت های اصولی 

حاکمیت امکان پذیر است.
وی افزود: بازار لوازم خانگی به نسبت دیگر 
گروه های کاالیی از تنوع مناسبی برخوردار 
بــوده و به علت وجود تقاضای همیشــگی 
در این بازار می تواند فضای مناســبی برای 
ایجاد فرصت های شــغلی جدید در کشــور 
باشــد. عالوه بر این توسعه تولیدات داخلی 
بــه صورت همزمان باعث کاهش خروج ارز 
از کشــور می شــود، چرا که در حال حاضر 
میلیارد هــا دالر ارز بــه دلیــل قاچاق لوازم 

خانگی از کشور ما خارج می شود.
فتحی با انتقاد از اهمال مسئوالن در برخورد 
با قاچاق لوازم خانگی گفت: متأسفانه اقتصاد 
کشور ما دچار رکود شده است و به تبع آن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با مشکالت 

متنوعی روبرو شده اند. با این وجود هنوز هم 
برخی از نهاد های نظارتی برنامه مشــخصی 
بــرای ســاماندهی واردات کاال از رویه های 

ملوانی و کوله بری را ندارند.
وی ادامــه داد: بــه نظر می رســد که برخی 
از افراد دارای ســرمایه از وضعیت نامناسب 
معیشــتی مرزنشینان سوء استفاده کرده و 
آن ها را تشویق به دور زدن قوانین می کنند. 
بــه طوری که اکثر ملوانان چندین برابر حد 
مجــاز اقدام بــه واردات کاال از جمله لوازم 
خانگــی می  کنند. که ایــن اتفاق تفاوتی با 

قاچاق کاال ندارد.
این کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد 
از برخی ســرمایه گذاران داخلی، اظهار 
داشت: متأسفانه رویکرد سرمایه گذاران 
در طول ســال های گذشــته متمرکز بر 
واردات لوازم خانگی خارجی بوده اســت 
و معدود افرادی به دنبال توسعه بومی این 
صنعت بوده اند. اگر بتوانیم سرمایه ها را به 
سمت تولید لوازم خانگی هدایت کنیم، 
ایــن امــر می تواند به مرور زمان کیفیت 

تولیدات را افزایش دهد.
 بــا توجه بــه حمایت مقام معظم رهبری از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، به نظر می رسد 
کــه دولت نیز می بایســت تالش خود را در 
جهــت حمایــت از تولیدکنندگان کاالی با 
کیفیــت ایرانی افزایش دهد. فعاالن صنعت 
لوازم خانگی معتقدند یکی از مهمترین موانع 
توســعه این صنعت، رقابت نابرابر برند های 

داخلی با کاال های قاچاق خارجی است.
دولت می تواند ضمن جلوگیری از ورود کاال ی 
قاچاق به کشور، رویه های ورود قانونی لوازم 
خانگی خارجی را نیز ســاماندهی کند. چرا 
که با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی، 
هنوز هم برند های خارجی با سوءاســتفاده 
مرزنشــینی  و  ته لنجــی  رویه هــای  از 
 محصــوالت خــود را در بــازار ایران عرضه

 می کنند.

كوتاه از صمت
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان:

کسیناسیون 75 درصدی دوز دوم می توان به یک آرامش خاطر نسبی رسید      با وا
ســمنان / گروه اســتان ها: رییس دانشگاه علوم 
پزشکی استان سمنان در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با اشاره به تسریع در روند واکسیناسیون در 
این اســتان گفت :ستاد استانی مقابله با ویروس 
کرونا  بر ضرورت واکسیناســیون همه گروه های 
ســنی به عنوان یک وظیفه ملی و انســانی تاکید 
کرد و گفت: واکسیناســیون بیش از 75 درصدی 
دوز دوم می تواند تا حدودی ایمنی نســبی ایجاد 
کند.وی با بیان اینکه ایمنی نســبی بعد از تزریق 
هر دو دوز ایجاد می شــود ادامه داد: تاکنون 32 
درصد جمعیت تحت پوشــش این دانشگاه موفق 

به تزریق هر دو دوز شدند.

کی به ایمنی نسبی می رسیم؟
دبیر ســتاد اســتانی مقابله با ویــروس کرونا در 
پاســخ به این پرســش که تا چه زمانی می توانیم 
به واکسیناسیون 75 درصدی هر دو دوز واکسن 
کرونا برسیم گفت: با توجه به فاصله بین دو دوز 
به نظر می رسد که تا سه ماه آینده یعنی حوالی 

دی ماه بتوانیم به واکسیناسیون 75 درصدی در 
جمعیت تحت پوشش برسیم.وی با بیان اینکه با 
واکسیناسیون 75 درصدی دوز دوم، می توان به 
یک آرامش خاطر نســبی برسیم اضافه کرد: باید 
بدانیم که واکسیناسیون به معنای کنار گذاشتن 
پروتکل ها نیســت اما بدون تردید واکسینه شدن 
میزان ابتال و مرگ و میرها را تا حد بسیار زیادی 
پاییــن مــی آورد و از همین رو توصیه اکید ما به 
همه مردم کشــور و استان این است که در اولین 

فرصت واکسن خود را تزریق کنند.

کسیناسیون کاهش 10 برابری مرگ ها بعد از وا
دکتر دانایی با انتقاد از آن دســته از شهروندان 
که از تزریق واکســن پرهیــز می کنند گفت: 
واکســن بدون تردیــد در جلوگیری از ابتال و 
کاهش مرگ ها بســیار موثر است به طوری که 
آمارها گویای این است که مرگ های ناشی از 
کرونا با واکسیناســیون تا 10 برابر هم کاهش 
یافته و یافته های ما در علوم پزشکی استان و 

کشور و نیز یافته های بین المللی نیز همین مهم 
را تایید می کنند.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
ســمنان با بیان اینکه حرف هایی که برخی از 
روی عدم شــناخت درباره عــوارض احتمالی 
واکســن ها می زنند، علمی نیســت ادامه داد: 
اثرگذاری واکسیناســیون امر اثبات شــده ای 
اســت و هیچ دلیل علمی در خصوص عوارض 
باال در این واکســن ها وجود ندارد.این پزشک 
فوق تخصص در پاســخ به پرسشی در ارتباط با 
گروه هایی که از واکسیناســیون سرباز می زنند 
گفت: عمده گروهی که از واکسیناسیون پرهیز 
مــی کنند افراد زیر 40 ســال و خصوصا گروه 
های ســنی زیر 20 سال اســت.دانایی با بیان 
اینکــه تلقی عمده این افراد این اســت که در 
پیک های قبلی به کرونا مبتال شدند و بیماری 
چندان ســختی برای آنها نبوده افزود: جدا از 
اینکه شدت بیماری در برخی از این گروه ها هم 
باال بوده، این استدال برای عدم واکسینه شدن 
کافی نیست چرا که این افراد ممکن است بعد از 

ابتال چندان اذیت نشوند اما آنها باید بدانند که 
ناقل بیماری خواهند بود و ممکن است عزیزان 
خود و افراد مسن را مبتال و خدای نکرده از این 
طریق زمینه مرگ دیگری را فراهم کنند و لذا 
از این منظر همه این افراد وظیفه انسانی و ملی 
دارند که اقدام به واکسیناســیون کنند چرا که 
براســاس آموزه های دینی ما حق الناسبوده و 
در قبال سالمت دیگران مسوولیت دارند.رئیس 
دانشــگاه علوم  پزشــکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی سمنان با بیان اینکه از نظر میزان تخت و 
امکانات و تجهیزات بیمارستانی مشکلی وجود 
ندارد، از تدوام روند مناســب واکسیناسیون در 
استان خبر داد و گفت: شرایط به نسبت خوبی 
در بحث واکسیناســیون وجود دارد و امروز از 
مرز 75 درصد دریافت واکسن در ُدز اول عبور 
کرده ایم.وی گفت: نیاز اســت تا رســانه ها و 
صدا و ســیما، اقناع ســازی کافی برای مردم به 
منظور واکسیناســیون حداکثری را در دستور 

کار قرار دهند.

گلسار:   شهردار 

با ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر گلسار برخورد می شود 
البرز / گروه استان ها: کیاروستا شهردار گلسار  طی 
بازدید از محدوده و حریم ســطح شهر گلسار بیان 
داشــت :ساخت وســاز های غیر مجاز و فاقد مجوز  
عالوه بر آســیب جدی به سیمای شهری، به دلیل 
فقدان اســتحکام بنا مشــکالتی ازجمله به خطر 
افتادن جان و ســرمایه افراد را نیز به همراه دارد. 
وی افزود مجموعه مدیریت شــهر گلسار با اجرای 
صریح و صحیح قانون مانع از هرگونه ساخت و ساز 
غیر مجاز و تغییر کاربری خواهد شد و  جلوگیری 
از ســاخت و ســازهای غیر مجاز از برنامه های مهم 
و اولویت دار شــهرداری می باشد.شــهردار گلسار 
تصریح کرد اغلب ســاخت و ســازهای غیر مجاز بر 
روی اراضی کشــاورزی و فاقد کاربری مســکونی 
انجام می شــود که این امر مشــکالت صاحبان این 
گونــه امالک را دوچندان می کند و می توان گفت 
ســرمایه گذاری این افراد کامــاًل در معرض خطر 

خواهد بود و با هدف مقابله با ســاخت و ســازهای 
غیر مجاز، مأموران شــهرداری به طور مســتمر و 
شــبانه روزی به صورت محسوس و نامحسوس در 

ســطح شــهر سرکشی و بازدید خواهند داشت و از 
هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری به عمل 
می آید ولی متاسفانه عده ای افراد سودجو و متخلف 

با تفکیک باغات و اراضی ، آنها را به مردم فروخته و 
خریداران نیز بدون اطالع از قانون، اقدام به ساخت 
و ساز غیرمجاز می کنند که نتیجه آن بروز معضالت 
اجتماعی و ناهنجاری هاســت. کیاروستا در پایان 
اظهار داشت تالش بر این است که با اجرای قانون 
از مافیای ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری شود و 
محیط و بستر امنی را برای کسانی که طبق پروانه 
و قانون ساخت و ساز انجام می دهند، فراهم شود 
. برخــی از مردم امالکــی را خریداری می نمایند  
که به صورت عین المال به آنها فروخته می شود و 
هیچگونه پایان کار و استحکام بنایی ندارد، از مردم  
و شهروندان عزیز تقاضا مندیم قبل از خرید امالک 
در محدوده و حریم شــهر از شــهرداری استعالم 
نمایند و در صورت انجام هرگونه ســاخت و ســاز 
غیر مجاز بر اســاس ضوابط و مقررات با متخلفین 

برخورد خواهد شد

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر طیور ســازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان اظهار کرد:

غ  تولید ساالنه 19 هزار تن تخم مر
در استان همدان

همدان / گروه اســتان ها: علیرضا قراگوزلو، مدیر 
طیور ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
گفــت: این طرح شــامل مرغ تخم گــذار، مرغ 
پولت، مرغ مادر تخم گذار، کارخانه جوجه کشــی 
، فرآوری پوکه تخم مرغ، کود خشــک کنی، تخم 
مرغ پاســتوریزه و خوراک طیور بسته بندی تخم 
مرغ است که کمک شایانی به تنظیم بازار خواهد 
کرد.وی خاطرنشان کرد: در سطح استان همدان 
سه زنجیره تخم گذار تعریف شده که اولین این 
طرح هــا به عنوان بزرگترین واحد مرغ تخم گذار 
خاورمیانه کلنگ زنی می شود.وی گفت: دومین 
طرح زنجیره مرغ تخم گذار با ظرفیت 400هزار 
قطعه در شهرستان بهار احداث می شود.قراگوزلو 
عنوان کرد: سومین زنجیره مرغ تخم گذار نیز با 
ظرفیت 300هزار قطعه در مالیر پیش بینی شده  
که با کلنگ زنی و ورود این سه زنجیره به تولید، 
میزان تولید استان همدان در 2 سال آینده به سه 
برابر افزایش می یابد.مدیر طیور ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان با اشاره به 19 اکتبر 
روز جهانــی تخــم مرغ، افزود: دلیل کمبود تخم 
مرغ، افزایش مصرف این محصول در بخش های 
صنعتی اســت.قراگوزلو خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر 25درصد تخم مرغ تولید شــده در بخش 
صنعتــی چون کارخانه های ســس، ماکارونی، 
کیک و کلوچه مورد استفاده قرار می گیرد که با 
توجــه به افزایش صادرات این محصوالت میزان 
اســتفاده و مصرف تخم مرغ هم افزایش داشته و 
این امر خود دلیلی بر کمبود تخم مرغ به شــمار 
می رود.وی اظهار داشــت: در حال حاضر استان 
همدان دارای 44 واحد پروانه دار مرغ تخم گذار 
بــا ظرفیت یک میلیون و 767هزار و 360 قطعه 
بوده که در سال های گذشته واحدها در بهترین 
حالت ممکن بیشتر از 700هزار قطعه مرغ تخم 
گذار نداشتند.قراگوزلو  افزود: در حال حاضر  یک 
میلیون و 100هزار قطعه مرغ تخم گذار در حال 
تولیــد و یک میلیون و 300هزار قطعه مرغ تخم 
گــذار در داخل ســالن های واحدهای مرغ تخم 
گذار ســطح اســتان وجود دارد.وی اضافه کرد: 
ســالیانه در استان همدان 19 هزار تن تخم مرغ 
تولید می شد و  در حال حاضر میزان تولید تخم 
مرغ استان به 25 هزار تن رسیده است.قراگوزلو 
با اشــاره به کســری سالیانه  هزار و 200 تن تخم 
مرغ استان همدان اضافه کرد: این میزان کسری 
تخم مرغ از سایر استان های همجوار تامین می 
شــود.به گفته وی 13 استان 85درصد تخم مرغ 
کشــور را تامین می کنند و همدان نیز جزء این 

استان ها به شمار می رود.

در بین شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی 
گاز ایران؛

نظام پیشنهادهای منطقه 4 
عملیات انتقال گاز خوش درخشید 
مشهد / گروه استان ها: براساس شاخص های درج 
شده در نرم افزار جامع نظام مشارکت شرکت ملی 
گاز ایران منطقه 4 عملیات انتقال گاز، رتبه اول 
شــرکت انتقال گاز ایران و رتبه دوم شرکت ملی 
گاز ایران در نظام مشــارکت ســال 1399 را در 
میان 52 شــرکت زیرمجموعه شــرکت ملی گاز 
به خود اختصاص داد.محمد کامل، مدیر منطقه 
چهــار عملیات انتقال گاز با اعالم این خبر گفت: 
سیستم های مدیریتی ابزاری برای ارتقاء جایگاه و 
افزایش بهره وری در شرکت بوده و اگر در استقرار 
این سیستم ها زیرساخت ها و الزامات الزم رعایت 
شــود از ثمرات آن هــا می توان بهره برداری الزم 
نمــود.وی بــا اشــاره به ثبت بیــش از دو هزار و 
466 پیشــنهاد در سال گذشته در سیستم نظام 
پیشــنهادها ادامه داد: نظام مشــارکت منطقه 
چهار به دلیل رعایت اصول سیســتمی و اهتمام 
به نهادینه شدن فرهنگ مشارکت بین همکاران 
بــه ابزاری جهت اخذ ایده، نظرات، پیشــنهادها 
و حتــی انتقادهای کلیه همکاران تبدیل شــده 
و اقداماتی در حوزه خودکفایی همانند ســاخت 
هات تــب، دوطرفــه کردن ایســتگاه ها، تعمیر 
ولوهای اسقاطی، ساخت آنتی استاتیک ولو برای 
اندازه گیری گاز بلودان، ســاخت RTU، ســاخت 
دوربین کنترلی در عملیات ها و ... از پیشنهادهای 
همکاران در ســطوح مختلف سازمان بوده است. 
مدیــر منطقــه 4 تصریح کرد: از جنبه های دیگر 
تبلور اصول واقعی مشــارکت در منطقه تشکیل 
بیش از20 جلسه موفق QCC برای حل مشکالت 
منطقه بوده که حتی مورد استقبال و بهینه کاوی 
شــورای همیاری و مشارکت ملی گاز ایران قرار 
گرفته اســت.محمد کامل گفت: عالوه بر کسب 
افتخارات کشــوری در حوزه نظام مشارکت، این 
منطقه با صرف بودجه اندک، توانســته اســت در 
ســال 1399 نیز براساس شاخص های نرم افزار 
جامع نظام مشــارکت همانند سالهای قبل، رتبه 
اول شرکت انتقال گاز ایران و در سطح 52 شرکت 
زیرمجموعه شــرکت ملی گاز ایران، رتبه دوم را 

کسب نماید.

فرمانده انتظامی استان کردستان:

کردستان در زمینه وقوع 
سرقت و جرائم استان آخر 

کشور است
کردســتان / گروه اســتان هــا: فرمانده 
انتظامی اســتان کردســتان با بیان اینکه 
کردســتان به دلیل فرهنگ باالی مردمان 
این دیار، در زمینه وقوع سرقت، استان 26 
کشور است؛ خاطرنشان کرد: کردستان از 
لحاظ نرخ جرم نسبت به جمعیت، استان 
سی ام کشور از بین 34 رده انتظامی بوده 
و در زمینه وقوع قتل جایگاه هجدم دارد.
ســردار علی آزادی در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه استان که به منظور تشریح 
برنامه های هفته ناجا در استان کردستان 
برگزار شــد،  اظهار داشت: اصحاب رسانه 
همواره در جهت ارتقای امنیت و آســایش 
مردم، مطالبات مردم را از مسئوالن پیگیری 
کرده و زحمات تالشگران این عرصه شایان 
تقدیر است.فرمانده انتظامی کردستان از 
کاهش 19درصدی ســرقت بــه عنف از 
ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: 
تمام قتل های به وقوع پیوســته در 6 ماهه 
نخست امسال در کوتاه ترین زمان ممکن 
کشــف شــده و هیچ قاتل فراری نداریم.
وی از کاهش 35 درصدی جعل و کاهش 
31 درصد خودکشی در استان خبر داد و 
افزود: آمار وقوع جرم نزاع دســته جمعی 
از ابتدای ســال جاری تاکنون 36 درصد و 
نزاع فردی 9 درصد در اســتان کردستان 
نســبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
کاهش داشــته اســت.فرمانده انتظامی 
کردســتان از کشف 83درصدی سرقت ها 
در اســتان خبر داد و گفت: خوشــبختانه 
هیچ گونه ســرقت مسلحانه در کردستان 
نداشــته ایم.فرمانده انتظامــی اســتان 
کردستان پاسخگو بودن را یکی از وظایف 
مسئوالن دانســت و تصریح کرد: همواره 
خود را پاسخگوی اصحاب رسانه دانسته و 
سعی کرده با همکاری معاونت های پلیس 
در اســرع وقت، برای پیگیری موضوعات 
مختلــف ورود کرده ایم.وی با بیان اینکه 
کردســتان، امن ترین استان کشور است، 
افزود: از همه مردم و اصحاب رسانه انتظار 
می رود که همانند همیشه ما را در اجرای 
ماموریت هــای پلیس همکاری کنند.وی 
با اشــاره به اینکــه تصادفات با 25 درصد 
کل جرائم، ســرقت با 16درصد، نزاع 15 
درصد، مفاسد اجتماعی 6 درصد و جرائم 
مالی 3 درصد  پنج جرم و وقایع اســتان را 
به خود اختصاص داده است، اعالم کرد: 40 
درصد جرائم در سنندج اتفاق افتاده است.
سردار آزادی با بیان اینکه بانه، کامیاران و  
سقز با 8 درصد. مریوان 6 درصد و سروآباد 
یک درصد جرائم ده گانه استان را به خود 
اختصاص داده اســت، اذعان کرد: سنندج 
با 53درصد بیشــترین سرقت استان را به 
خود اختصاص داده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه 83درصد از ســرقت های استان 
منجر به کشــف شده اســت، اظهار کرد: 
خوشــبختانه هیچ گونه سرقت مسلحانه 
در کردستان نداشته ایم.فرمانده انتظامی 
اســتان کردســتان با اشــاره به اینکه از 
ابتدای ســال جاری تاکنون 856کیلوگرم 
مواد مخدر در ســطح اســتان کشف شده 
اســت، اعالم کرد: تعداد بازداشت شدگان 
عامــالن و توزیع کننده این بخش در طول 
این مدت نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته 124درصد افزایش یافته است.
فرمانــده انتظامی کردســتان از افزایش 
31درصدی جرائم رایانه ای و 36درصدی 
کشــفیات این حوزه در اســتان خبر داد و 
افــزود: 95درصد از جرائــم این حوزه در 
کردســتان کشف شده است.سردار آزادی 
ارزش کشــفیات کاالهای مکشوفه قاچاق 
در شش ماهه نخست سال جاری در استان 
را بالغ بر 271میلیارد تومان عنوان کرد و 
یادآور شــد: این آمار در مدت مشابه سال 
گذشته 139میلیارد تومان بوده که امسال 

افزایش 105درصدی را نشان می دهد.

استانها 6
خبر ویژه

کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان کرمانشاه از احداث و بهره برداری 9 ایستگاه آتش نشانی در 
سطح شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد.مهندس بیژن کردستانی 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی با اشاره به 7 مهر روز ملی 
آتش نشانی و ایمنی با اشاره به احداث و بهره برداری از 112 شیر 
آتش نشــانی در ســطح شــهرک ها و نواحی صنعتی بیان داشت: 
برای 7 شهرک صنعتی و کلیه واحدهای بهره برداری شده مستقر 
در ســطح شــهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه شناسنامه

HSEE تهیه و تدوین شده است.وی اظهار داشت: یک مرکز طب کار 
برای واحدهای صنعتی و شاغلین در واحدهای صنعتی مستقر در 
شهرک های صنعتی بیستون، فرامان و زاگرس در مجتمع خدمات 
فناوری و کسب و کار بیستون راه اندازی کرده ایم.مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان کرمانشاه با اشاره به احداث فضای سبز 
در شــهرکها و نواحی صنعتی مطابق قوانین و ضوابط خاطرنشــان 

ساخت: 7تصفیه خانه فاضالب در شهرکها و نواحی صنعتی استان 
مورد بهره برداری قرار گرفته است و با اجرای پروژه استفاده مجدد 

از پساب تصفیه خانه ها، آبیاری فضای سبز در شهرک های صنعتی 
بیستون، روانسر و کنگاور با این پساب ها انجام می گیرد.وی تصریح 
کرد: ضمن بررســی و گزارش دهی حوادث در شــهرکها و نواحی 
صنعتی، اقدام به شناسایی مواد اولیه محصوالت پرتوزا و محصوالت 
دارای آلودگی رادیواکتیو و سایر مواد موجود در واحدهای مستقر 
در شــهرکها و نواحی صنعتی که در مواقع بحران منشــاء آلودگی و 
خطر آفرین باشند کرده ایم.کردستانی با بیان اینکه برای موتورخانه 
ها و آسانسور گواهینامه استاندارد ایمنی دریافت شده است تصریح 
کرد: برای کلیه شهرکها و نواحی صنعتی و ساختمان مرکزی کمیته 
های مدیریت بحران تشکیل و با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
استان هماهنگی های الزم انجام گرفته است.وی تاکید کرد: ضمن 
شناسایی واحدهای پرخطر در شهرک ها و نواحی صنعتی، از طریق 
کنترل ایمنی و مستمر واحدها سعی در باال بردن ایمنی در سطح 

شهرک ها و نواحی صنعتی کرده ایم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه خبر داد؛

بهره برداری از 9 ایستگاه آتش نشانی در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی 

خبر ویژه

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

گشتند کد شهرک های صنعتی به چرخه تولید باز 105واحد را
مشهد / گروه استان ها:  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: کلینیک صنعت در سال گذشته با همکاری سازمان بسیج 
مهندسین صنعت و معدن سپاه امام رضا)ع( موفق به بازگرداندن 105 
واحد صنعتی راکد مستقر به چرخه تولید و بهره برداری از 84 واحد 
صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان شد.علی بهرامی زاده در 
نشســت باعلی رســولیان رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران هم چنین با علی توشه رییس بسیج مهندسین صنعتی 
و ارتباط تصویری برخط با اســتانها، به ارایه عملکرد کلینیک صنعت 
این اســتان پرداخت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضــوی گفت: کلینیک صنعت در ســه محور عارضه یابی واحدهای 
صنعتی، اجرای فرآیندهای بهبود، راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی 
راکد، به بهره برداری رســاندن طرحهــای صنعتی، افزایش ظرفیت 
تولید واحدهای صنعتی و رفع چالشــهای پیشــروی آنها با ســازمان 
بســیج مهندســی صنعت و معدن ســپاه امام رضا)ع( همکاری کرده 
است.بهرامی زاده بیان کرد: کلینیک صنعت با محوریت این شرکت 

از اواخر ســال 1398 راه اندازی شــد و از ابتدای ســال 1399 تا پایان 
ســال گذشــته یکهزار و 617 واحد صنعتی نیمه فعال و راکد اســتان 
را پایش کرد.وی اظهار داشــت: واحدهای صنعتی پایش شده توسط 
کلینیک صنعت اســتان 13.5 درصد از 12 هزار واحد صنعتی راکد، 

نیمه فعال و مشــکلداری بودند که در ســال گذشــته مورد پایش و 
عارضه یابی قرار گرفتند.وی ادامه داد: برای رفع مشکالت واحدهای 
صنعتی پایش شده، نشستهای تخصصی کارگروه های ذیل کلینیک 
صنعت با همکاری ســازمان بســیج مهندسین صنعت و معدن سپاه 
امام رضا)ع( برگزار شــد و از خدمات مشــاورین صنعتی در 86 دفتر 
خدمات مشــاور شــهرکهای صنعتی و 130 مجموعه مشاوره ای در 
دانشــگاه ها و مراکز علمی اســتان بهره گرفته شد.مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: با فعالیت کلینیک صنعت و 
همکاری سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه امام رضا)ع( 
و اجرای 78 فرآیند بهبود، تقریبا 70 درصد از مشــکالت واحدهای 
صنعتی مورد نظر، مرتفع شده است.در این نشست بر همت و تالش 
مشــترک شرکتهای شــهرکهای صنعتی استانها و سازمانهای بسیج 
مهندسین صنعت و معدن طبق محورهای تعیین شده برای فعالیت 
آنها در 6 ماهه دوم امســال تاکید شــد تا مشکالت واحدهای صنعتی 

به حداقل برسد.

مفقودی
وانــت  خــودروی  ســبز  بــرگ 
بنــام ســید محمـــــــد رخشــنده 
 2180512007 کدملـــــــــــــی  بــا 
شــــــــاســـــــی  شمـــــــــــــــــاره  و 
و   NAAB66pEXHC402266
  118J5006262 شــماره موتــور
ایــران   16 پلـــــــــاک  شــماره  بــا 
156ل89 مفقــــــود گشــته و از 

اســت. ســاقط  اعتبــار  درجــه 
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کتبر 2021 چهار شنبه 21 مهر 1400  شماره پیاپی 61941 ربیع االول 1443  13 ا
كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

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

اصالح ساختار و اخذ تصمیمات سخت الزمه تحول اقتصاد کشور است
اصفهان / گروه اســتان ها:  در ابتدای 
جلســه کمیسیون توســعه و بهبود 
محیــط کســب وکار غالمرضا اخوان 
فرید، رئیس کمیســیون توســعه و 
بهبــود محیط کســب و کار بــا بیان 
اینکه حجم باالی نقدینگی درکشــور 
و بالتبع تورم ناشی از آن به یک بیماری 
مزمن تبدیل شده است، گفت: در سال 
گذشــته حجم این نقدینگی درحالی 
49درصــد افزایش یافتــه که حدود 
85 درصد این رقم مربوط به ســپرده 
های بانکی بوده اســتوی با اشــاره به 
تاثیرعدم ثبات قیمت ها درکســری 
سرمایه درگردش واحدهای تولیدی 
و صنعتی گفت: متاسفانه این امر مانع 
نوسازی ماشین آالت صنایع و توسعه 
این واحدها شــده اســتعضو هیئت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانی اصفهان 
ایــن موانع را ناشــی ازعواملی چون 
افزایــش نرخ ارز، تحریم های ظالمانه 
و بیماری کرونا دانست.در ادامه نعمت 
ا... اکبری، رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان از دست 
رفتــن جایگاه ایــران در صحنه بین 
الملل و نداشــتن جایگاه مناســب در 
ارزش افزوده جهان را ســبب سهولت 

تحریم ایران برای کشــورهای غربی 
دانســت و گفت: داشتن رتبه برتر در 
شاخص اقتصادی تاثیر قابل مالحظه 
ای در تعامــل مــا با دیگر کشــورها و 
افزایش سهم ما در تصمیم گیری های 
جهانی داشته و هزینه تحریم ایران را 
برای کشورهای غربی به شدت افزایش 
خواهد داد.وی اقتصاد داخلی، روابط 

بین الملــل و دیپلماســی خارجی ، 
افکارعمومی و ســرمایه اجتماعی را از 
ارکان اصلی توســعه اقتصادی کشور 
برشمرد و تاکید کرد: این سه رکن الزم 
و ملــزوم یکدیگــر بوده و باید متناظر 
باهم متحول و تقویت شــوند.اکبری 
افزود: درحالی در زمینه اقتصاد داخلی 
و افکارعمومــی اقدامات قابل توجهی 

نشده که از سوی دیگر در حوزه روابط 
بین الملل و دیپلماســی خارجی نیز، 
توفیق چندانی حاصل نشــده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تصریح کرد: هم اکنون نیازمند 
اصالح ساختاری در حوزه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی هستیم.اکبری 
اصالح ســاختاری و اتخاذ تصمیمات 

سخت در راستای حل مسائل سیاسی 
و دیپلماتیــک را الزمه تحول اقتصاد 
کشــور دانســت و گفــت: هرچه این 
تصمیمات دیرتر اتخاذ و اجرایی شود، 
اقتصاد داخلی بیشــتر آسیب خواهد 
دید.رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان گفــت: اکنون فرصت 
مناسبی برای اتخاذ تصمیمات سخت 
در حوزه هــای سیاســی، فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصــادی بوده و تنها از 
این طریق می توان از بن بست موجود 
خــارج شــد.اکبری همچنین حجم 
نقدینگی، اشــتغال، رشد اقتصادی، 
بهره وری، تورم و سرمایه گذاری را از 
شاخص های مهم در اقتصاد بیان کرد 
و خواستار رصد مداوم این شاخص ها 
شــد.وی در پایــان ســخنان خود به  
ســند مطالعات الگوی توسعه مناطق 
هفتگانه استان اصفهان اشاره و تاکید 
کرد الزم اســت مدیران دولتی تمامی 
هم و غم خود را صرف عملیاتی شدن 
پروژه های پیشــران استان نمایند که 
الزمــه این امــر، مشــارکت  موثر و 
هدفمند دولــت و بخش خصوصی و 
تفویض اختیار به اســتان ها از ســوی 

دولت است.

برگزاری اولین یادواره شهدای 
شرکت ملی پخش فرآورده های 

کردستان نفتی منطقه 
اولین یادواره شهدای شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه کردســتان بــا حضور خانواده 
معظم شــهداو مدیران اســتانی با رعایت پروتکل 

های بهداشتی در سنندج برگزار شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان در این مراسم به جایگاه و ارزش واالی 
خانواده شــهدا اشــاره کرد و اظهار داشــت: مقام 
و منزلت خانواده شــهدا کمتر از خود شهدا نیست 
و ما وظیفه داریم همیشــه یاد و خاطر شــهدای 

انقالب و نظام را گرامی بداریم .
عبداهلل گیتی منش با بیان اینکه احترام به منزلت 
خانواده شهدا ضروری است، افزود: اگر امروز شاهد 
امنیتی پایدار در ســطح کشــور هستیم، مرهون 

رشادت ها و ایثارگری های شهدا هستیم.
وی افــزود: اگر چه با مشــکالت اقتصادی مواجه 
هستیم ولی وجود امنیت در کشور به عنوان یک 
شاخص مهم، بسیار ارزشمند است و امیدواریم با 
تالش دولت جدید، شاهد رفع مشکالت اقتصادی 

باشیم.

با اجرای رزمایش خدمت متعالی؛

شبکه و تاسیسات توزیع برق 
گرمسار  کوشک  روستای حصارک 

بهسازی می شود
مدیر توزیع برق شهرســتان گرمســار از اجرای 
رزمایــش خدمــت متعالی برای اصــالح و بهینه 
ســازی شــبکه و تاسیســات توزیع برق روستای 

حصارک کوشک خبر داد.
رحمان اشــرفی با بیان این که درنظر است ظرف 
پنج ساعت و با حضور 24 نفر از نیروهای عملیاتی 
و ســیمبان های شــبکه از برق گرمسار، سرخه، 
مهدیشــهر، آرادان و ایوانکی، این برنامه اجرایی 
می شــود گفت: اصالح 36 اشــتراک برق، جابه 
جایی دو دستگاه پست هوایی توزیع برق و جمع 
آوری و تبدیل یک هزار و 500 متر شــبکه فشــار 
ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار، از جمله 
اقداماتی اســت که پیش بینی گردیده تا در این 
مانور و در روز چهارشنبه 21 مهر ماه به انجام برسد.

وی اظهــار کــرد: اصالح و رفــع حریم 840 متر 
شــبکه فشار متوسط، توسعه 492 متر شبکه 20 
کیلوولــت جهت رینــگ خطوط، جمع آوری 18 
اصله پایه فشــارضعیف و شــش اصله پایه فشــار 
متوســط قدیمی و عارضه دار، بهســازی 15 عدد 
جمپــر، اصالح ارتباطات پســت های توزیع برق، 
نصب یک ِســت تیغه و بهینه ســازی 30 عدد پایه 
چراغ و نصب 35 عدد چراغ جدید، از دیگر برنامه 
هایی اســت که قرار اســت در این رزمایش به اجرا 

درآید.

  دیدار شــهردار و اعضای شورای 
گلسار با رئیس  اسالمی شهر 

دادگستری شهرستان ساوجبالغ
 شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر با نوروزی 
رئیس دادگســتری شهرســتان ساوجبالغ دیدار  

نمودند .
در ابتدا مهندس کیاروســتا شــهردار گلسار بیان 
داشــت بــا  توجــه اعتماد شــهروندان و اعضای 
شــورای اسالمی شهر به بنده جهت خدمتگزاری 
در شهرداری گلسار امیدواریم با همکاری دستگاه 
قضا مشکالت و معضالت مربوطه در راستای تأمین 
امنیت در شــهر گلســار را به نحو احســن مرتفع 
نمایبــم و عملکرد خوبــی در دوره خدمتگزاری 

داشته باشیم .
 اعضای شــورای اســالمی شــهر نیز در خصوص 
اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
در شــهر گلســار مطالبی را عنوان و بیان داشتند 
شــهر گلسار با توجه به موقعیت جغرافیایی خود 
شهر مهاجر پذیری می باشد  و این نیز به نوبه خود 
معضــالت اجتماعــی به همراه دارد و امیدواریم با 
انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر 
از برخــی از معضالت و ناهنجاری های اجتماعی 
موجود جلوگیری نماییم و این نیازمند مساعدت 

دستگاه قضا  است .
 نوروزی رئیس دادگستری شهرستان ساوجبالغ 
نیز ضمن تبریک ایام ماه ربیع و قبولی عزاداری ایام 
ماه محرم و صفر و خیر مقدم به مجموعه مدیریت 
شــهری  از حسن انتخاب اعضای شورای اسالمی 
شهر توسط شهروندان و انتخاب مهندس کیاروستا 
به عنوان شهردار گلسار تقدیر نمودند و افزود شهر 
گلسار با توجه به پتانسیل های موجود می بایستی 
بیش از پیش مورد توجه مســئولین قرار بگیرد . 
رئیس دادگســتری شهرستان ساوجبالغ تصریح 
کرد اگر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اصالح 
گردد ولی ساختارهای فرهنگی دارای مشکل باشد 
این خود یک معضل است . وی اظهار داشت دغدغه 
مجموعه مدیریت شهری می بایستی مردم باشند 
و امیدواریــم با تعامل مجموعه مدیریت شــهری 
و نهادهــای ذیربط گام های مؤثری در راســتای 
رضایت مندی شهروندان و رفع معضالت اجتماعی 
برداشته شود.نوروزی افزود همانگونه که شهردار 
و اعضای شــورای اســالمی شهر به عنوان چشم و 
گوش دستگاه قضا می باشند ودستگاه قضا نیز در 
چهار چوب قانون با کمال افتخار در خدمت مردم 

و مسئولین سالم و پاکدست است .

در نیمه نخست امسال انجام شد؛

تحقق افزون بر 100 درصدی 
برنامه تولید شرکت بهره برداری 

گاز مارون  نفت و 
خوزســتان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون از تحقق افزون بر 
100 درصدی برنامه تولید این شرکت در نیمه 
نخســت امســال خبر داد.در جلسه پیش بینی 
پنج ساله بهره دهی چاه های نفت شرکت بهره 
بردرای نفت و گاز مارون که روز دوشنبه 19 مهر 
ماه 1400 و با حضور سرپرست مدیریت شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد، مهندس 
حمیــد کاویان ضمن تقدیر از زحمات کارکنان 
شــرکت به خاطر ایجاد شــرایط تولیدی قابل 
قبول، گفت: خوشــبختانه موفق شدیم در نیمه 
نخست سال جاری، 101.3 درصد برنامه تولید را 
محقق کنیم.وی افزود: با استفاده از دستگاه های 
فرآورش ســیار نفت)MOT( و تفکیک گر سیار 
نفت)MOS(، 59 هزار بشــکه نفت را استحصال 
و با راه اندازی دو چاه مهم در مخزن بنگســتان 
میدان شــادگان که سالیان متمادی از سرویس 
خارج شده بودند، روزانه 8 هزار بشکه را به میزان 
تولید شــرکت اضافه کردیم.مهندس کاویان به 
دستاوردهای شرکت که تاثیرات بسزای زیست 
محیطی نیز داشــته اند اشاره کرد و یادآور شد: 
خوشبختانه از فروردین تا شهریور 1400، موفق 
شــدیم 99.4 درصد پساب های نمکزدایی را به 
چــاه های دفعی تزریق کنیم و عالوه بر این، در 
بخــش جمــع آوری گازهای همراه، با همکاری 
بخش خصوصی روزانه 16 میلیون فوت مکعب 
گاز همراه را جمع آوری می کنیم که این مهم، 
میزان گاز ســوزی در مجتمع صنعتی شــماره 
6 مارون را تقریبا به صفر رســانده اســت.وی به 
تشــریح همکاری با بخش خصوصی داخلی در 
ســاخت کاالی مورد نیاز صنعت نفت پرداخت 
و اظهار داشــت: در نیمه نخســت سال جاری، 
2860 قطعه مورد نیاز را با هزینه ای حدود 42.5 
میلیارد ریال ســاختیم؛ از ســال 97 تا کنون در 
مجمــوع  16 هــزار و 335 قطعــه را با  بیش از 
200 میلیارد ریال هزینه بومی ســازی کردیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
خاطرنشان کرد: 63 هزار 363 موضع از خطوط 
لوله و تاسیسات شرکت نیز از فروردین تا شهریور 
1400 ضخامت ســنجی شــد که تاثیر بسزایی 
را در شناســایی مواضع معیوب و پیشــگیری از 
حوادث داشــت به طوریکه خوشبختانه شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون هیچ گونه تلفات 
انســانی یا تاسیساتی را در بازه ی زمانی مذکور 

نداشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

100 میلیارد ریال برای تقاطع 
غیرهمسطح شهرک صنعتی 

خیرآباد اختصاص یافت
مرکزی / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان مرکــزی گفت: 
100 میلیارد ریال اعتبار برای ســاخت تقاطع 
غیرهمسطح شهرک های صنعتی خیرآباد اراک 
با هدف تسهیل در تردد کارگران و خودروهای 
سنگین به این منطقه صنعتی اختصاص یافت.
طیــب میرزایــی  افزود: شــمار قابل توجهی از 
واحدهای صنعتی اســتان مرکزی در شــهرک 
صنعتی خیرآباد اراک مســتقر هستند و ساخت 
تقاطع غیرهمســطح مقابل این شهرک صنعتی 
در جاده اراک- قم از مســایل مهم و برنامه های 
زیرســاختی اســت.وی ادامه داد: اســتانداری 
مرکزی، شرکت شهرک های صنعتی، و شرکت 
خدماتی شــهرک صنعتی خیرآباد از سال های 
گذشــته برای ساخت تقاطع غیر همسطح این 
شــهرک، متعهد به انجام وظایف خود بوده اند 
که به دلیل مشــکالت مالی به انجام نرسیده بود 
اما ،اکنون شــرکت شهرک های صنعتی استان 
100 میلیــارد ریــال برای آغاز عملیات اجرایی 
این طرح از محل منابع داخلی شرکت اختصاص 
داده اســت.مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان مرکزی اظهار داشت: ساماندهی 
راه های دسترســی، ســاخت و راه اندازی مراکز 
تصفیه خانه، تامین ژنراتور، استفاده از کنتورهای 
آب هوشــمند، مرمت روکش آســفالت و تامین 
روشــنایی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
مرکزی از جمله برنامه های اولویت دار شــرکت 
شهرک های این استان است که بر اساس برنامه 
زمانب ندی انجام می شــوند.میرزایی بیان کرد: : 
ایجاد یک هزار و 850 فرصت شــغلی با بیش از 
سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری امسال در 
شهرک های و نواحی صنعتی نقاط مختلف این 
استان هدفگذاری شد که از ابتدای سال جاری 
تا پایان مردادماه جاری، 45 درصد برنامه  تدوین 
شده شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
محقق شــده اســت.وی ادامه داد: 331 قرارداد 
واگذاری 208 هکتار زمین صنعتی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی اســتان مرکزی در سال جاری 
هدفگذاری شــد که نســبت سال گذشته رشد 

چشمگیری داشته است.

7استانها
خبر ویژه

گیالن / گروه استان ها: در 6 ماهه سالجاری یک هزار و 339 فقره 
پروانه عبور بارهای ترافیکی از ســوی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گیالن برای متقاضیان صادر شد. سعید حسین 
رضایی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گیالن با اعالم این خبر گفت: در 6 ماهه سالجاری 
یک هزار و 339 فقره پروانه عبور بارهای ترافیکی از ســوی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن برای متقاضیان 
صادر شــد.این مقام مســئول افزود: این آمار در مقایســه با مدت 
مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش داشته است.حسین رضایی 

در ادامه گفت: به منظور حفظ و حراست از راه و ابنیه ی فنی راهها 
و نیز تامین ایمنی تردد و عدم بروز اختالل در تردد وســائط نقلیه 
در محورها، مشخصات بارهایی که نیاز به حمل شدن دارند بایدبه 
لحاظ وزن و ابعاد منطبق با مقادیر تعریف شــده در مقررات حمل 
و نقل بار در راهها باشــد.وی گفت: در برخی شــرایط خاص، علی 
رغم مقررات موجود ، نیاز به جابجایی محموله هایی با مشخصاتی 
خارج از مقادیر تعریف شــده در مقررات حمل و نقل بار در راهها 
وجــود دارد کــه این بارهای خاص ملــزم به دریافت پروانه عبور از 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشند.

طی 6 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

گیالن  صدور بیش از 1300 فقره پروانه عبور ترافیکی در استان 

خبر ویژه

مدیرعامل آبفای استان اصفهان عنوان کرد؛

انشعابات غیرمجاز؛ مهمترین مانع توزیع عادالنه خدمات آبفا
اصفهــان / گروه اســتان ها: مدیرعامل آبفای 
استان اصفهان می گوید: مهمترین مانع توزیع 
عادالنه خدمات آبفا، وجود انشعابات غیر مجاز 
است.هاشــم امینی که در نشســت مشترک 
مدیــران و مســئوالن خدمات مشــترکین 
آبفــای مناطق خودگردان ســخن می گفت 
افزود: برخی افراد با نصب انشعابات غیر مجاز 
و غیــر قانونی از توزیــع عادالنه خدمات آبفا 

به سایر مشــترکین جلوگیری می کنند.وی 
در عین حال از مســئوالن مشــترکین ادارات 
آبفای خودگردان خواســت شناسایی و قطع 
انشعابات غیر مجاز آب و فاضالب را در دستور 
کار خود قــرار دهند.امینی در بخش دیگری 
از ســخنانش از راه اندازی و فعالیت ســامانه 
خدمــات غیرحضوری 1522 در پنج ســال 
اخیر به عنوان تجربه ای موفق که ســهم قابل 

توجهی در کاهش ســفر های درون شــهری 
و آلودگی هوا داشــته اســت نام برد و گفت: 
باید از تجربیات این ســامانه در جهت شــفاف 
ســازی اطالعات و خدمت رســانی مستمر و 
پایدار به مشترکین در سطح 98 شهر و 949 
روســتای تحت پوشــش استفاده کرد.وی در 
پایان سخنانش راه اندازی سامانه الکترونیکی 
تهیــه و گردش صورت وضعیــت ها )تدکار( 

با هدف توســعه خدمات الکترونیکی را قابل 
تقدیر دانســت و گفــت: با اجرای طرح تدکار 
در بخش مشــترکین،  افزایش سرعت، دقت، 
شــفافیت، ســالمت اداری و کاهش احتمال 
تخلف، توســعه خدمات الکترونیک، افزایش 
رضایت ذینفعان، کاهش تشریفات و مراجعات 
اداری به شــرکت حاصل می شــود که بسیار 

ارزشمند است.  

وزیر راه و شهرسازی:

کشور مطرح شد حل موضوع حریم شهر سیراف در جلسه ای با وزارت 
بوشــهر / گروه اســتان ها: وزیر راه و 
شهرســازی با اشــاره بــه اینکه چهار 
میلیــون واحــد مســکونی در چهار 
ســال احداث خواهد شــد بر همراهی 
اســتانداران در شناســایی و معرفی 
اراضی برای اجرای قانون جهش تولید 
مسکن تاکید کرد. رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی در سفر به استان بوشهر 
در نشســتی با اقشار مختلف مردم که 
در فرمانداری  شهرستان کنگان برگزار 
گردید  ، اعالم کرد: در جلســه ای که 
قبل از سفر معاون اول رییس جمهوری 
به بوشــهر انجام شد، اعتبارات خوبی 
برای اســتان بوشــهر تخصیص یافته 
اســت که در ســفر رییس جمهوری 
به  اســتان، اعالم می شود.عضو کابینه 
دولت سیزدهم با اشاره به اینکه کریدور 
نوارساحلی جنوب از پیشرفت مناسبی 
برخوردار اســت، گفــت: تکمیل این 
کریــدور برای چهار اســتانی که از آن 
می گذرد، بســیار مهم و اســتراتژیک 

است . در خصوص تکمیل بندر کنگان 
نیز به سازمان بنادر و دریانوردی اعالم 
کردیم که برای توســعه بندر کنگان و 
بنــادر جنوبی اعتبــار الزم را تدوین و 
به وزارتخانه پیشــنهاد بدهد تا مراحل 
تصویــب آن انجــام شــود.وزیر راه و 

شهرســازی از دیگر موضوعاتی را که 
در ســفر به استان بوشهر بررسی شد، 
موضوع توســعه حریم شهرها برشمرد 
و گفت: موضوع حریم شــهر ســیراف 
در جلســاتی که با وزارت کشور برگزار 
خواهــد شــد، حل می شــود.  اراضی 

حریم شــهرها، اراضی کنار شــهرها و 
خارج از حریم با پیشــنهاد وزارت راه 
جزو حریم شــهر خواهد شــد تا برای 
ســاخت مسکن و اجرای قانون جهش 
تولید مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.

قاسمی توضیح داد: در خصوص مسکن 
نیز تعهد ما  این است که چهارمیلیون 
مســکن ظرف چهار ســال در کشور 
احداث شود. برای اینکار برنامه ریزی ها 
انجام و زمین هایی نیز پیش بینی شده 
است.وی بر شناسایی و معرفی اراضی 
دولتی توســط اســتانداران به عنوان 
مسئول شــورای مسکن استان تاکید 
کرد و گفت: زمین های درون شهرها که 
متعلق به دولت است باید شناسایی و به 
اداره کل استان اعالم شود. آن اراضی با 
تغییر کاربری در اختیار دهک های یک 
تا 5 جمیعتی برای اجرای طرح جهش 
تولید مســکن قرار خواهد گرفت.وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هفته 
آینده سامانه ثبت نام متقاضیان چهار 

میلیون واحد مســکونی قانون جهش 
تولید مســکن آماده خواهد شــد، بر 
ثبت نام متقاضیان واقعی در ســامانه 
تاکیــد کرد. قاســمی گفت: باتوجه به 
تجربیات مســکن مهر و مسکن ملی، 
در اجرای قانون جهش تولید مســکن، 
واحدهــای مســکونی در مناطقی که 
متقاضی وجــود دارد، احداث خواهد 
شــد و بنابراین جهش تولید مســکن 
بر اســاس متقاضــی محوری طراحی 
شــده  اســت.وی توضیح داد: اراضی 
مناســب، ارایه تسهیالت 300 تا 350 
میلیون تومانی و ارایه خدمات رایگان و 
مناسب برای اجرای قانون جهش تولید 
در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 
در شهرهای کوچک بنیاد مسکن آماده 
سازی زمین را انجام می دهد و به مردم 
برای احداث مسکن تخصیص می دهد. 
راه دیگر احداث مسکن در قانون جهش 
تولیــد با همــکاری تعاونی ها و  انبوه 

سازان است که اقدام خواهد شد.
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رییس گروه داویی برکت خبر داد؛

کشور   درخواست چندین 
کسن برکت برای خرید وا

رییس گروه داویی برکت با اشــاره به تولید 700 
قلم دارو در این گروه دارویی از درخواست چندین 

کشور برای خرید واکسن برکت خبر داد.
 اکبر برندگی در حاشــیه حضور در نمایشــگاه 
بین المللــی ایران فارمــا درمصالی تهران درباره 
گروه دارویی برکت اظهار داشت: در مجموع 700 
قلــم دارو در گــروه دارویی برکت تولید می کنیم 
و شــرکت صادراتــی داریم که حــوزه فعالیتش 
کشورهای منطقه مانند افغانستان، سوریه، عراق، 
لبنان و حوزه CIS است و در فیلیپین، بنگالدش، 
اوکراین و قاره آفریقا در حال ثبت دارو هســتیم. 
هدف صادراتی سال به سال افزایش می یابد و در 
سال 99 بیش از 4 میلیون دالر صادرات داشته ایم.

وی افــزود: در مجموعــه گروه دارویی برکت تنها 
سایت واکسن، بیوسان بود اما باشروع کرونا این نیاز 
حساس شد که در کشور باید واکسن تولید کنیم 
زیرا احســاس می کردیم که در آینده که واکسن 
در جهان تولید می شــود به دلیل تحریم ها به ما 
واکسن نخواهند داد، بنابراین مطالعات واکسن را 
شروع کردیم و با فاصله زمانی بسیار کم توانستیم 
مطالعات حیوانی واکسن رابه اتمام برسانیم و مجوز 

فاز بالینی را بگیریم.
برندگی گفت: مطالعات نشــان داد که واکســن 
برکت در نژاد و قومیت های مختلف کشــور ایجاد 
حساسیت نمی کند و بنابر مستندات ارائه شده به 
وزارت بهداشت، در اواسط فاز سوم مجوز مصرف 
اضطراری گرفتیم و بیش از 13 میلیون دوز واکسن 
تولیــد کردیــم و 8 میلیون دوز نیز تحویل وزارت 
بهداشــت داده شده اســت.رییس گروه دارویی 
برکت با بیان اینکه واکسن برکت به 5 میلیون نفر 
تزریق شده و مرگ مرتبط با واکسن نیز رخ نداده 
است، خاطرنشان کرد: ابتدا واکسن را در سازمان 
جهانی بهداشــت ثبت می کنیم و در صورت رفع 
نیاز داخل، صادرات خواهیم داشت. االن نیکاراگوئه 
، ونزوئال ، فیلیپین ، تایلند و پاکستان درخواست 
خریــد واکســن برکت را داده انــد و تعداد زیادی 
درخواســت از ســایر کشورها نیز به ستاد اجرایی 
فرمان امام تحویل شــده و در صورت رفع نیاز به 

کشورهای دیگر صادرش می کنیم.

متخصص بیماری های عفونی؛

 طاعون نشخوارکنندگان 
برای انسان خطری ندارد

یک متخصص عفونی با اشــاره به اینکه عامل 
آلودگی در بیماری طاعون نشــخوارکنندگان 
ویــروس و عامــل انتقــال طاعون در انســان 
باکتری است، گفت: طاعون نشخوارکنندگان 
برای انسان هیچ خطری ندارد.مسعود مردانی، 
بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک را 
بیماری ویروســی و با قابلیت سرایت بسیار باال 
اعالم کرد و افزود: این بیماری که ابتدا در کشور 
آفریقایی ســاحل عاج و ســپس در کشورهای 
خاورمیانه دیده شــده، دو حیوان گوســفند و 
بــز را درگیــر می کند، که البته در برخی موارد 

ابتالی شتر نیز گزارش شده است.
بــه گفتــه عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، این بیماری در 
اصطــالح دامپزشــکی بــه طاعــون بزی یا 
Peste des petits ruminants )PPR( هــم 
معروف است که امکان سرایت آن از دام های 
اهلــی به دام های وحشــی در صورت تماس 
و اســتفاده از آبشــخورهای مشــترک وجود 
دارد.مردانــی تصریــح کرد: عامــل بیماری 
ویروســی از ژن Morbillivirus و از خانــواده 
Paramyxoviridae اســت که به آن بیماری 
PPR هم می گویند. طاعون بزی در فهرســت 
بیماری هــای مهم دامی اســت که ســازمان 
دامپزشکی کشــور در صورت مشاهده موارد 
ابتــالء باید محل، میزان وســعت و چگونگی 
برخورد را به ســازمان جهانی بهداشــت دام 
OIE گــزارش دهد.متخصــص بیماری های 
عفونــی و گرمســیری در خصوص عالئم این 
بیکاری اظهار کرد: تب، ریزش ترشحات شدید 
از چشم و بینی، زخم دهان، تنگی نفس، اسهال 
بدبو، سرفه و الغری شدید در دام از نشانه های 
آلودگی به این ویروس در دام اســت.مردانی 
اظهار کرد: ترشــحات چشم و بینی دام آلوده 
حــاوی تعداد زیادی ویروس اســت که باعث 
انتقال بیماری می شــود. همچنین دام مبتال 
اگر ماده و شیرده باشد، امکان انتقال ویروس 
به بچه ها نیز وجود دارد.وی از نابودی ســریع 
ویــروس طاعون نشــخوارکنندگان در دمای 
بــاالی و خــارج از بدن دام خبر داد و گفت: از 
همین رو همه گیری این بیماری با تشخیص 
به موقع، قابل پیشگیری است. همچنین ایمن 
ســازی دام ها با واکســن این بیماری پیش از 
شــروع فصل باران یا پاییز انجام می شود و در 
حال حاضر طبق گزارش سازمان دامپزشکی 

کشور شرایط در حال کنترل است.

سالمت 

در فضای باز

گرفته می شوند کنسرت ها از سر 
مجموعه کنسرت های پانزدهمین دوره پروژه صدا از 
26 تــا 30 مهــر ماه در فضای باز عمارت روبرو برگزار 
می شــود.با توجه به روند واکسیناســیون در سطح 
جامعه و بعد از حدود دو ســال تعطیلی برنامه های 
فرهنگــی و هنری، مجموعه عمارت روبه رو تصمیم 
دارد پانزدهمین دوره کنســرت های پروژه صدا را با 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و در فضای 
باز این مجموعه برگزار کند.پانزدهمین دوره پروژه صدا 
با حضور موزیسین هایی مانند: پرهام فزایی، بهرنگ 
حسین زاده، مهدی پاک نژاد، امیرحسین اله دادی و 
کاوه م.راد از 26 مهر ماه تا 30 مهر ماه هرشب در دو 

سانس 20 و 22 برپا می شود.

 نویسنده شجاع جهان 
معرفی شد

یک رمان نویس اوگاندایی توســط تسیتســی 
دانگارمبــگا نویســنده مشــهور زیمبابوه ای به 
عنوان نویسنده شجاع جهان معرفی شد.کاکونزا 
روکراباشــایجا رمان نویــس اوگاندایی که برای 
نــگارش رمان وحشــی های طمــاع در زندان 
شــکنجه شده بود از سوی تسیتسی دانگارمبگا 
نویســنده مشهور زیمبابوه ای به عنوان نویسنده 
شجاع جهان   معرفی شد.این جایزه بخشی از جایزه 
ادبی پن پینتر محسوب می شود که به نویسنده ای 
تعلق می گیرد که بتواند در تحقق خواسته هارولد 
پینتر یعنی بیان حقیقت واقعی زندگی و جامعه 
تاثیرگذار باشد. امسال این دانگارمبگا بود که این 
نویسنده اوگاندایی را که برای ابراز عقایدش مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته اســت به عنوان نویســنده 
شجاع جهان انتخاب کرد.روکراباشایجا در رمان 
وحشــی های طماع از فساد شدید در یک کشور 
خیالی سخن گفته است. او در 13 آوریل 2020 
دستگیر و به مدت هفت روز زندانی شد و درباره 
این رمان مورد بازجویی و شــکنجه قرار گرفت. 
این نویســنده در بخشی از جمهوری موز: جایی 
که نوشتن خائنانه است، کتاب جدید خود، نوشته 
است: در آفریقا، وقتی کسی داستانی می نویسد،  
بخصوص اگر این داســتان سیاسی باشد،  چیزی 
شــبیه به مزرعه حیوانات نوشــته جورج اورول ، 
مقامات کشــور فکر می کننــد این کتاب درباره 
آن ها نوشــته شده است. البته که هر دیکتاتوری 
فکر می کند نویســنده قصد دارد او را رســوا کند.  
دانگارمبگا نویســنده ای که نامش در فهرســت 
نهایی جایزه بوکر قرار گرفته بود چند ماه پیش 
به عنوان برنده جایزه پن پینتر معرفی شده بود.

 سریال بازی مرکب 
کره محرک تازه رشد اقتصادی 

 سریال بازی مرکب که پخش آن از 17 سپتامبر 
گذشته از شبکه اینترنتی نتفلیکس آغاز شده، 
با جلب بیننده های پرشمار در سطح جهان به 
محرک تازه رشــد اقتصادی کره جنوبی بدل 

شده است.
این ســریال مطابق اعالم شرکت نتفلیکس به 
پرمخاطب تریــن ســریال در حال پخش این 
شبکه بدل شده است و یکسال پس از نمایش 
موفق فیلم کره ای انگل که برنده جایزه اسکار 
شده بود، نشان دهنده ادامه حضور پررنگ کره 
جنوبــی در بازار جهانــی محصوالت فرهنگی 
اســت.چنان که شرکت نتفلیکس اعالم کرده 
که همکاری سال گذشته این شرکت با صنعت 
فیلم و ســریال کره جنوبی، در مجموع موجب 
تزریق 1.9 میلیارد دالر به اقتصاد این کشــور 

شده است.

نژادپرستی کار دست گلدن گلوب داد

  برگزاری مراسم امسال
 در هاله ای از ابهام

بــا توجه به عدم پخــش جوایز گلدن گلوب از 
شبکه NBC، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود 
در پــی یافتن راهی بــرای برگزاری این جوایز 

است.
هفتــاد و نهمیــن دوره جوایــز ســینمایی و 
تلویزیونــی گلــدن گلــوب امســال در حالی 
قــرار اســت برگزار شــود که بــا توجه به عدم 
پخش این جوایز از ســوی شــبکه NBC، هنوز 
اطالعات دقیقی درباره نحوه برپایی این جوایز 
ارائه نشــده اســت. نامه ای که چند روز پیش 
از ســوی انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود 
درباره قوانین امســال این جوایز به استودیوها 
ارسال شده، ظاهرا تنها بر شاخه های بازیگری 
تاکید داشته و مشخص نیست آیا جوایز گلدن 
گلوب امســال در شــاخه هایی چون بهترین 
 کارگردانــی یا موســیقی نیز برگــزار خواهد 
شــد یا خیــر.  متئ بلونــی روزنامه نگار مجله 
Puck پیش بینــی کرده جوایــز گلدن گلوب 
امســال همانند ســال 2008 کــه با اعتصاب 
نویســندگان همراه شــده بود به صورت یک 
نشست خبری برگزار شود.پس از مجموعه ای 
انتقادها به انجمن مطبوعات خارجی هالیوود، 
برگزار کننده جوایز ساالنه گلدن گلوب به دلیل 
نبود تنوع نژادی در این نهاد، شــبکه NBC در 
ماه می اعالم کرد این جوایز را بایکوت خواهد 
کرد و در سال 2022 آن را پخش نخواهد کرد.

داروی آنتی بادی شــرکت آســترازنکا که به صــورت عضالنی تزریق 
می شــود، توانســته خطر نمونه های وخیم یا مرگ ناشی از کرونا را در 

بیماران تا 67 درصد کاهش دهد.
 بر اساس گزارش شرکت آسترازنکا، داروی آنتی بادی AZD۷۴۴۲ که 
به صورت عضالنی تزریق می شــود، توانسته خطر نمونه های وخیم یا 
مرگ ناشــی از کرونا را در بیماران تا 67 درصد کاهش دهد.براســاس 
داده های موجود، حدود 90 درصد از شرکت کنندگان افرادی بودند که 
در معرض نمونه های حاد کووید 19 قرار داشتند؛ به گفته کارشناسان 
این دارو  می تواند گزینه مناســبی برای افرادی باشــد که به دالیلی 

امکان تزریق واکسن ندارند.
این شرکت دارویی قباًل درخواست تأیید اضطراری کرده بود تا از این 
دارو به عنوان پیشــگیری اســتفاده شود؛ درمان های مشابه  با داروی 
شــرکت آســترازنکا، به نام آنتی بادی های مونوکلونال یا پادتن های 
تک دودمانی بوســیله شرکت های داروســازی رجنرون، االی لیلی و 
گالکسواسمیت کالین )GSK( هم ساخته شده است و در آمریکا برای 
درمــان موارد خفیف تا متوســط کووید 19 مجوز مصرف اضطراری 

گرفته است.
امید است این درمان بتواند به کسانی که نمی توانند واکسن معمولی 

کووید دریافت کنند یا دارای شــرایط بهداشــتی خاص و در معرض 
خطر عفونت جدی کووید هستند کمک کند.

آنتی بادی ها بخش مهمی از سیســتم ایمنی هســتند و به بدن اجازه 
می دهند مواد خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها را تشــخیص داده 

و آنها را خنثی کند.
هیو مونتگومری، متخصص مراقبت های ویژه مســتقر در دانشــگاه 
کالج لندن و پژوهشگر اصلی این آزمایش می گوید: توسعه روش های 
 جدیــد مبــارزه با کووید برای کمک به پایان همه گیری بســیار مهم 

است.

داروی آنتی بادی آسترازنکا از کرونای شدید جلوگیری می کند

دریچه علم

عربستان 
چطور سر 

ترامپ كاله 
گذاشت!

هدایای قیمتی 
خاندان سلطنتی 
سعودی در سال 

2۰۱7 به ترامپ، 
شامل سه روپوش 

از جنس پوست 
ببر سفید، خز 

یوزپلنگ و یک 
خنجر با دسته ای 
از عاج، تقلبی از 

كار درآمد... این 
موضوع سوژه 

انتشار كارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

كارتون 

دشمن، پشت دروازه های شهر رونمایی شد
مدیر گروه مطالعات و جغرافیای نظامی مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقدس گفت: مقاومت مردم آبادان در برابر تجاوز دشمن بعثی را می توان 
یــک پدیــده تاریخــی در آن مقطــع زمانی به شــمار آورد که بعدها در 
صورت بندی هویت و حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران اســالمی 

نقشی بی بدیل ایفا کرد.
 مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس در چهل و یکمین ســالگرد آغاز 
دفاع مقدس، از کتاب دشــمن، پشــت دروازه های شهر )روایت مقاومت 
مردمی آبادان – 1359( رونمایی کرد. این مراســم رونمایی با توجه  به 
وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا بدون حضور رسانه ها برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رستمی، مدیر گروه مطالعات و جغرافیای نظامی 
مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقــدس به اهمیت تاریخ نگاری پرداخت 
و بــا بیــان اینکه تاریخ نگاری دفاع مقدس جمهوری اســالمی ایران در 
برابر تجاوز دشــمن بعثی بیشــتر مبتنی بر توصیف و تبیین رویکردها، 
راهبردهــا و اقدامــات و عملکرد گروه ها و نخبگان نظامی بوده و کمتر به 
نقش مردم و توده عادی جامعه در جنگ پرداخته اســت، گفت: با توجه 
به اینکه یکی از دالیل و علل اصلی موفقیت رزمندگان اسالم در هشت 
ســال جنگ تحمیلی وجود روحیه مقاومت و پایداری در نزد آنان بوده 
اســت، لذا پرداختن به آن امری ضروری و انکارناپذیر اســت. اما اینکه 
چگونه این مقاومت در ابتدای جنگ به عنوان یک فرهنگ برخاســته از 
عقاید و ارزش های دینی و انقالبی شــکل گرفت و ســپس به تمامی ابعاد 

جامعه تسری پیدا کرد کمتر موردتوجه واقع شده است.
وی افزود: مقاومت مردم آبادان در برابر تجاوز دشمن بعثی را می توان یک 
پدیده تاریخی در آن مقطع زمانی به شمار آورد که بعدها در صورت بندی 
هویت و حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران اسالمی نقشی بی بدیل 
ایفا کرد. کتاب دشــمن پشــت دروازه های شهر به نویسندگی نعمت اهلل 
سلیمانی خواه، روایتگر چگونگی انجام این مقاومت مردم و شکل گیری 
فرهنگــی اســت کــه در طول دوران دفاع مقــدس به یک عنصر اصلی و 
تعیین کننده در گفتمان سیاســی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی جامعه 

ایران تبدیل شد.
رستمی با اشاره به اینکه این اثر در پنج فصل تدوین و تألیف شده است، 
عنوان کرد: فصل اول پیرامون اوضاع سیاسی، اجتماعی و نظامی آبادان، 
طرح و بررسی رویکرد تهدید از سوی عراق در قالب تهاجم های هوایی، 
زمینی و دریایی و در مقابل آن شــکل گیری هســته های اولیه مقاومت و 
پایداری را موردتوجه قرار می دهد. فصل های دوم تا چهارم نیز مقاومت 
و پایــداری در عرصــه عمــل را ذیل دو رویکرد پایداری در مقابل تجاوز و 

تهاجم به دشمن اشغالگر را بررسی کرده است. فصل پنجم کتاب، نتایج 
و دســتاوردهای مقاومت مردمی آبادان را به عنوان مصداقی از فرهنگ 

مقاومت و پایداری مردم معرفی می نماید.
وی با اشــاره به اینکه در طی این فصول بیان شــده، نویســنده بر آن بوده 
است تا چند مؤلفه اصلی را به عنوان کانون و هدف، بیشتر برجسته سازد، 
افزود: ازجمله آن ها می توان به نشــان دادن بنیان ها و اســاس مقاومت 
مردمی آبادان، ســازمان و ســازوکار این مقاومت، نتیجه این مقاومت و 
دســتاورد آن به عنوان یک فرهنگ متأثر از اندیشــه و باورهای دینی و 

انقالبی اشاره کرد.
مدیر گروه مطالعات و جغرافیای نظامی مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقدس با بیان اینکه در این کتاب پژوهشی که با رویکرد توصیفی- تبیینی 
اســت نویســنده تالش داشته تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا آبادان 
سقوط نکرد؟ گفت: به همین منظور در کتاب دشمن، پشت دروازه های 
شهر تالش شده است تا ضمن برخورداری از یک ساختار روایی حماسی 
با تکیه بر اســناد موجود در مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس و سایر 
آرشیوهای نظامی و غیرنظامی، یادداشت ها، خاطرات، مصاحبه ها و تاریخ 
شفاهی رزمندگان و فرماندهان آن دوره، اثری مستند پیرامون مقاومت 
45 روزه در خرمشهر و شکل گیری فرهنگ مقاومت به عنوان یک فرهنگ 

تأثیرگذار در طول دوران دفاع مقدس تولید کند.
وی تأکید کرد: حضور نگارنده یعنی نعمت اهلل ســلیمانی خواه به عنوان 
یکی از ناظرین و حاضرین در این مقاومت و قلم شــیوا و روان ایشــان 
در پرداختــن بــه حــوادث و اتفاقات این مقطع ارزش و اهمیت این اثر را 

دوچندان کرده است.
رســتمی از فرآیند طوالنی پژوهش برای نگارش کتاب دشــمن، پشــت 
دروازه های شهر گفت و بیان کرد: در ابتدا مرحوم دکتر حسین اردستانی 
نظــارت ایــن پژوهش را بر عهده داشــته اســت و در ادامه با فوت دکتر 
اردســتانی این اثر با راهنمایی های مهدی خداوردی باالخره در ســال 

1400 به چاپ نهایی رسید.
در ادامه نعمت اهلل سلیمانی خواه نویسنده کتاب دشمن، پشت دروازه های 
شهر با اظهار به متمایز بودن کتاب دشمن پشت دروازه های شهر با سایر 
کتاب هایی که تابه حال به نگارش درآورده اســت، یادآور شــد: در واقع 
کتاب دشمن پشت دروازه های شهر یک کتاب مقاومتی است و از نظر 
ادبیات، متفاوت است. ضمن اینکه یک کتاب پژوهشی و تحقیقی و قابل 
استناد است. از نظر قلمی و سبک نوشتن نیز حالت حماسی و ملی دارد.

وی با تأکید بر اینکه کتاب دشــمن پشــت دروازه شــهر یک کتاب ملی 
است و از نظر سبک شناسی هم یک کار ادبی است که با کارهای دیگری 
که در حوزه ادبیات و تاریخ دفاع مقدس نوشــته شــده اســت فرق دارد، 
افزود: در اینجا من هم از سبک رئال و واقع گرایی استفاده کرده ام و هم 
از ســبک ســورئال و هم تحقیق و پژوهش برای مطالب بیان شــده انجام 

شده و برای موضوعات مطرح شده سند آورده شده است.
وی بــا بیــان اینکه در این کتاب بــه مقاومت مردم آبادان در چهار، پنج 
ماه اول پرداخته شده است، گفت: این کتاب از مقطع تقریباً دو ماه قبل 
از جنگ شــروع می شــود و تا قبل از عملیات ثامن االئمه ادامه دارد. این 
کتاب همانند ســکه با ارزشــی اســت که دو رو دارد؛ یک روی آن اشک و 
ترس و آه و غم و هراس و زجر و دردی است که مردم آبادان و خرمشهر 
و رزمنده هایی که از شــهرهای مختلف آمدند وارد این شــهر شدند و در 
دوران محاصره و ســختی هایی اســت که کشیدند و یک روی دیگر سکه 
حماسه و شجاعت، ایثار و جان فشانی است. باور کنید من وقتی که یک 
قســمت هایی از کتاب را می خوانم خودم اشــک می ریزم و برایم نوشتن 

این کتاب خیلی سخت بود.
وی خاطرنشــان کرد: اذعان می کنــم بااینکه کتاب های متعددی در 
زمینه رمان، داســتان کوتاه و کتاب های تحقیقی و پژوهشی نوشته ام 
اما برای نوشــتن این کتاب و برای اینکه درباره این حماســه صحبت 
کنیم کم آوردم. من احساس می کنم قلمم توان اینکه بتواند در مقابل 
بزرگی و ســترگی شــهدا و خانواده شهدا و رزمنده هایی که آنجا بودند 
و ســختی هایی که کشــیدند، حق مطلب را ادا کند کم آورده اســت و 

اظهار عجز می کنم.

كتابکده 

فرهنگ و هنر


