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کرد؛ کار را تمام  مجلس 

 حذف تبعیض  در صدور مجوزها
ح تسهیل برخی   سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس درباره پایان رسیدگی به طر
مجوزهای کسب و کار در مجلس، گفت: مردم و کارآفرینان بعد از اجرایی شدن این قانون شاهد 
مســائل و موانعی که در صدور مجوزها با آن دســت به گریبان هســتند، نخواهند بود. محســن 

ح مصوب تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، گفت: وجود رانت ها  زنگنه  پیرامون طر
و تبعیض های فراوان در شــروع کســب و کار، یکی از موانع اصلی در زمینه کســب و کار و تولید 

 | صفحه 3 است و به همین جهت رتبه ما در ورود به کسب و کار در دنیا بسیار نازل است...

صفحه 3 

یک کارشناس اقتصادی: 

 احتماال قیمت دالر 
به ۴۰ هزار تومان می رسد

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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خ داد؛ در جلسه علنی روز گذشته ر

پاسخ قالیباف به تذکر 
قای نماینده عجیب آ

     رئیــس مجلــس شــورای اســامی در 
کنــش بــه تذکر یکــی از نمایندگان مجلس  وا
کسن کرونا، گفت: اظهار نظر  در خصوص وا
کســن از تریبون مجلس  در مورد موضوع وا

درست نیست...

پرونده چین روی میز رئیسی

علی الریجانی از پرونده 
چین استعفا داد

     علــی الریجانــی مجــری توافقنامــه 25 ســاله 
ایــران و چیــن طبــق شــنیده ها بــا روی کارآمدن 
دولــت ســیزدهم از ســمت خــود در راهبری این 
توافقنامــه اســتعفا داده تــا پیگیــری فرآیندهای 
مربوط به این سند به دست تیم دولت و معاون 

 | صفحه 2  | صفحه 2 اول رئیس جمهور سپرده شود...

 بانک ها 
بی خیال ضامن می شوند

3

 کاخ سفید: آماده بازگشت
کرات هستیم به مذا

2

کسن های سینوفارم  تزریق وا
 و پاستوکووک بهترین انتخاب 

برای افراد زیر ۱۸ است
8

هر گونه گرانی لوازم یدکی خودرو را 
به اتحادیه گزارش دهید
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مصرف بنزین در تعطیالت 
هفته گذشته رکورد زد

4

 از شایعه تا واقعیت 
تغییر رئیس سازمان بورس

با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و در پــی آن تغییــر وزرا، زمزمه های تغییر 
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار نیز به 
گوش میرسد و حتی گزینه هایی نیز مطرح 
شده است. موضوعی که دهقان به آن واکنش 
نشان داد و توضیحاتی را درمورد این موضوع 
ارائــه کرد. چند روزی می شــود که موضوع 
تغییر ریاســت سازمان بورس و اوراق بهادار 
مطرح اســت و اخبار غیر رســمی از انتصاب 
حامد ســلطانی نژاد، مدیرعامل فعلی بورس 
کاال برای این ســمت حکایــت دارد. در این 
راســتا، محمد علــی دهقان دهنوی، رئیس 
سازمان بورس در گفت و گویی توضیحاتی را 
در این خصوص ارائه کرده است که حاکی از 
طی شدن فرایند طبیعی تغییر شورای عالی 
بورس، اعضای هیات مدیره بورس و در نهایت 

رئیس سازمان بورس است.
به گفته وی، دوره فعالیت هیأت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار در قانون بازار سرمایه، پنج 
ساله تعریف شده که در این مدت پنج سال، 
رییس سازمان برای دو دوره ۲.۵ ساله منصوب 
می شــود. در همین قانون قید شده است که 
اگــر در همین دوره، عضوی اســتعفا دهد و 
شخص دیگری جایگزین او شود، فرد جدید 
ادامه دهنده دوره فرد قبلی خواهد بود. به این 
ترتیب، در رأس هر پنج سال تمامی اعضای 
هیأت مدیره اعم از اینکه از ابتدای پنجسال 
وارد هیأت مدیره شده باشند یا حتی ماه آخر 

وارد شده باشند، دوره آنها به انتها می رسد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار تصریح 
کرد: دوره پنجساله هیأت مدیره سازمان، چند 
ماه پیش از شــروع دوره دولت ســیزدهم، به 
پایان رسیده بود؛ اما چون هنوز دولت جدید 
بر ســر کار نیامده بود و وزرای جدید معرفی 
نشده بودند، در شورای  عالی بورس، تصمیم  
گرفته شــد که انتخاب هیأت مدیره جدید، 
بــه پس از انتصاب وزیر دولت جدید موکول 
شود. به همین دلیل، در این چند ماه افزون بر 
دوره پنج ساله، اعضا باقی ماندند تا کار تعیین 
اعضای هیات مدیره جدید توسط وزیر دولت 
سیزدهم انجام شود. بنابراین اصاًل نه موضوع 
اســتعفا و نه موضوع کناره گیری، هیچ کدام 
مطرح نیســت. موضوع تنها پایان یک دوره 
۵ ســاله و تعیین اعضای هیات مدیره برای 
یک دوره ۵ ساله جدید است. دهقان دهنوی 
درباره فرایند تعیین رییس ســازمان بورس 
گفت: این فرایند به این ترتیب است که وزیر 
اقتصاد، اعضای هیات مدیره را به شورای عالی 
بورس معرفی می کند و در صورتی که شــورا 
بــه این اعضا رای بدهد، به مدت پنج ســال 
به عضویت هیات مدیره در می آیند و سپس 
آنها از میان خود، یک نفر را به عنوان رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار به شورا معرفی 
می کنند و آن فرد که پیشــتر به عنوان عضو 
هیات مدیره برگزیده شده بود، باید دوباره به 
عنوان رییس ســازمان از شورای عالی بورس 

رای اعتماد بگیرد.

گزارش

 رئیس جمهور
 در جلسه هیأت دولت:

گزارش های  مدیران به 
 کم کاری و روابط ناسالم

حساس باشند
رئیس جمهور صیانت از محیط زیست را 
از اولویت های کشور دانست و با تأکید بر 
اهمیــت آن، گفت: نباید اجازه داد افراد 
و دســتگاه های صاحب نفوذ، ســالمت 
محیــط زیســت و مردم را بــه مخاطره 

بیندازند.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم 
رئیســی روز چهارشنبه در جلسه هیأت 
دولــت با تأکید بر رعایت مقررات محیط 
زیســتی در اجرای طرح ها و پروژه های 
صنعتی و تولیدی، و لزوم تهیه پیوســت 
زیست محیطی، اظهار داشت: در رعایت 
مقررات مربوط به حفظ محیط زیســت 
نبایــد به هیچ عنوان چشم پوشــی کرد؛ 
ضمن اینکه نباید با ســخت گیری های 
بی مــورد، مانــع از اجــرای پروژه های 

بزرگ شد.
رئیسی با تاکید مجدد بر رعایت انضباط 
اداری و حضور منظم کارکنان در محیط 
کار، گفــت: مراقبت از ســالمت رفتاری 
کارکنان و اعمال نظارت های ســازمانی 
برای پیشــگیری از مفاسد اداری و رشوه 
و اختــالس ضروری اســت و هیچگونه 
فســاد اداری و اقتصــادی قابــل تحمل 
نیست و باید همه مدیران به گزارش های 
کم کاری، فســاد و روابط ناسالم، حساس 

باشند.
رئیســی همچنیــن بر اجــرای به موقع 
و بــدون کــم و کاســت قوانین در همه 
 دســتگاه های اجرایی به ویژه بخش های 

دولتی تأکید کرد.

خبر ویژه کامیون های ایرانی چطور آذربایجان را دور می زنند؟
رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و 
ارمنستان گفته با آغاز بهره برداری از یک 
جــاده جدید، کامیون هــای ایرانی بدون 
نیاز به عبور از خاک آذربایجان به اوراسیا 

دسترسی خواهند داشت.
 به دنبال افزایش برخی تنش های سیاسی 
و البتــه جریمه برخی کامیون های ایرانی 
از ســوی آذربایجان در هفته های گذشته 
بحث های گســترده ای درباره بررســی 
گزینه هــای جایگزیــن آذربایجان برای 
کامیون های ایرانی مطرح شــده و حاال به 
نظر می رســد مقدمات اجرای یکی از این 
طرح ها فراهم شــده است. چند روز قبل 
رئیس ســازمان توسعه تجارت خبر داده 
بود که در کنار مســیرهای دریایی، ایران 
یک مســیر زمینی با محوریت ارمنستان 
را نیز دنبال می کند تا مشکالتی که برای 
عبــور کامیون های ایرانی از آذربایجان به 
وجود آمده بود، سد راه صادرات و ترانزیت 
کشــور نشــود. حاال هرویک یاریجانیان، 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس 
اتاق مشــترک ایران- ارمنستان جزئیات 
بیشــتری از مســیر جایگزین ایران برای 
آذربایجان ارائه کرده است. او گفته: دولت 
آذربایجــان، ۱۳۰ دالر در مســیر رفت و 
۱۳۰ دالر در مســیر بازگشت از جاده ای 

که ایران را به ارمنســتان متصل می کرد، 
عوارض تعیین کــرد و گاها کامیون های 
ایرانی را نیز جریمه می کرد. در واقع با این 
اقدام دولت باکو، ۳۰۰ دالر به هزینه های 
صادراتی ما افزوده شــد. این جاده در کل 
حدود ۲۱ کیلومتر است و ۶ کیلومتر از آن، 

وارد خاک آذربایجان می شود.
 او ادامه داد: با پدید آمدن این مسایل، دولت 
ایران و دولت ارمنســتان توافق کردند که 
جاده »تاتا« را به عنوان مســیر جایگزین 
تعیین کرده و نســبت به آماده سازی آن 
اقدام کنند. البته جاده تاتا پیش از این نیز 
مورد استفاده قرار می گرفت و اتوبوس ها 
و کامیون هــا برای عزیمت به ارمنســتان 
از این مســیر اســتفاده می کردند. اما این 
جــاده، دارای شــیب و گردنه های تندی 
است که تریلی ها قادر به عبور از آن نیستند 
و همچنین در مواقع بارندگی، عبور از این 
جاده دشــوار می شود. از این رو، دو دولت 
وعده داده اند که این جاده تا پایان آبان ماه به 
عنوان مسیر جایگزین برای همه خودروها 
قابل بهره برداری باشــد. در این صورت، 
کامیون های ما بدون دردسر به ارمنستان 

و اوراسیا راه پیدا می کنند.
او بــا بیان اینکه »دولت ارمنســتان قصد 
دارد، بــه میزان یک میلیــارد دالر برای 

حفر تونل هایی در مسیر کاجاران سرمایه 
گــذاری کنــد« توضیــح داد: با حفر این 
تونل هــا، زمان پیمودن مســیر ایران تا 
ایــروان از حدود ۷تا ۸ ســاعت به حدود 
۴ ســاعت کاهش پیدا می کند. ســرمایه 
گذاری روی این جاده مســتقیم، بسیاری 
از مشــکالت ما در زمینه حمل کاالهای 
فاسدشــدنی نظیر لبنیــات و میوه و تره 
بــار را حل می کند. بدین ترتیب عالوه بر 
سرعت، شاهد حفظ امنیت و افزایش حجم 
کاالهای صادراتی به این منطقه خواهیم 
بود. جالب اینکه تعدادی از شــرکت های 
ایرانی نیز نسبت به سرمایه گذاری در این 
مســیر، اعالم آمادگی کرده اند. همچنین 
بــرای حفر این تونل ها، یک مناقصه بین 
المللــی نیــز در حال برگزاری اســت که 
تعدادی از شــرکت های معتبر ایرانی نیز 
در این مناقصه، مشــارکت جدی خواهند 
داشت. او گفت که احتماال استفاده از این 
مســیر، حدود دو سال دیگر ممکن باشد. 
ایــن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با 
بیان اینکه ایجاد این مسیرهای جایگزین، 
راه های دسترسی به بازارهای اوراسیا و اروپا 
را افزایش می دهد، به ســایت اتاق تهران 
گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است 
که ۱۵ کشور را در همسایگی دارد و چندان 

در صرافت افزایش کریدورهای جایگزین 
و مســیرهای دسترسی خود نبوده است. 
ایران در حال حاضر در صدد آن است که 
بــا وارد کردن کشــتی رو-رو و افزودن به 
کانتینرهای یخچال دار و نوسازی ناوگان 
حمل، مسیر دریای خزر به روسیه را احیا 
کند. مســاله این اســت که ترافیک های 
عجیب و غریبی برای رســیدن به روسیه 
وجود داشت و این ترافیک در  سال گذشته، 
اعتراض رانندگان کامیون را در پی داشت. 
به طور کلی، احیای این مسیرها نویدبخش 
تســهیل ورود به کشورهای حوزه اوراسیا 
و حتی اروپاســت. یاریجانیان با اشــاره به 
اینکه حجم تجارت ایران و ارمنســتان در 
چهار ماه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ 
میلیون دالر برآورد شده است، ادامه داد: اگر 
مسیرهای جایگزین به سرعت ایجاد شود 
و امنیت ازدست رفته ارمنستان به واسطه 
جنگ بازگردد و همچنین با وجود الحاق 
ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و 
سازمان همکاری های شانگهای، می توان 
انتظار داشــت که حجم مراودات ایران و 
ارمنستان به عنوان کشوری از اوراسیا که 
دارای مرز خاکی با ایران اســت، به زودی 
بــه یک میلیارد و ۲۰۰ هــزار دالر بدون 

احتساب تبادل انرژی برسد.
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w w w . r o o z g a r p r e s s . i r کتبر 2021پنجشنبه 22 مهر 1400  شماره پیاپی 1942 7 ربیع االول 1443  14 ا

سیاست 22
پمپئو: 

گر در قدرت می ماندیم  ا
گرفتیم جلوی ایران را می 

پمپئو مدعی شد اگر دولت ترامپ یکی 
دو ســال دیگر در قدرت می ماند، در 
همکاری با اسراییل می توانست مانع 

پیشرفت های هسته ای ایران شود.
مایک پمپئو  وزیر خارجه دولت سابق 
آمریــکا )دولت ترامپ( مدعی شــد 
سیاســت دولت بایدن در مماشــات 
با ایران و بازگشــت به برجام، ریسک 
حمله اسراییل به ایران به عنوان آخرین 
گزینه دولت تل آویو برای جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای را باال 
برده و اگر دولت ترامپ یک دوره دیگر 
در قدرت بود، با همکاری با اســراییل 
اجازه پیشــرفت های هســته ای را به 

ایران نمی داد.
 مایک پمپئو  که روز ســه شــنبه در 
کنفرانس ســاالنه روزنامه   جروزالم 
پســت  اسراییل ســخن می گفت، 
مدعی شد سیاست  مماشات  دولت 
بایــدن در برابر ایــران، خطر حمله 
یکجانبه اســراییل به ایران را بیشتر 

کرده است.
او با اشاره به اینکه  اقدام نظامی به نفع 
هیچکس نیست  در عین حال تاکید 
کرد این اقدام در صورتی که سیاست 
فشــار حداکثری علیــه ایران به کنار 
گذاشــته شود، تنها گزینه باقی مانده 
اســراییل برای مهار برنامه هسته ای 

ایران خواهد بود.
 پمپئو در ادامه با انتقاد از تالش دولت 
بایدن برای بازگشــت به برجام گفت:  
دولت فعلی می خواهد دوباره به توافق 
برسد ، آیا این توافقی طوالنی تر، بهتر 
و قــوی تر خواهد بود؟ ما یک توافقی 
می خواهیم که طوالنی مدت تر، بهتر 

و قوی تر باشد. 
پمپئو مدعی شــد اگــر دولت ترامپ 
یکی دو سال دیگر در قدرت می ماند، 
در همکاری با اســراییل می توانست 
 مانع پیشــرفت های هسته ای ایران

 شود.
وی افــزود:  ما هرگز اجازه نمی دادیم 
ایران سالح هسته ای در اختیار داشته 

باشد. 

 صدر خطاب به معترضان 
نتایج انتخابات: 

خویشتندار باشید
در پــی برخــی اعتراضــات به نتایج 
اولیه انتخابــات پارلمانی زودهنگام 
در عــراق، رهبر جریان صدر خواهان 
خویشتنداری و پایبندی به روش های 
قانونــی در مورد اعتراضات انتخاباتی 

شد.
به گزارش شــفق نیوز، مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق روز سه شنبه 
در توئیتــی که توســط خبرگزاری 
عراق )INA( منتشــر شــد، نوشت: 
»مهم نیســت چه کســی برنده این 
انتخابــات خواهد بود، بلکه مهمترین 
چیز تامین خواســته های مردم عراق 
 از نظــر خدمــات و امنیــت و موارد

 مشابه است.«
صدر از همه خواست تا خویشتنداری 
کنند و وطن پرســتی خود را نشــان 
دهنــد و از روش های قانونی در مورد 
اعتراضات انتخاباتی پیروی کنند و به 
اقداماتی که عواقب غیرقابل تصور دارد، 

متوسل نشوند.
نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی عراق 
که روز یکشــنبه برگزار شد حاکی از 
پیشتازی جریان صدر در عراق است.

رئیس مجلس شــورای اســالمی در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان مجلس 
در خصوص واکســن کرونا، گفت: اظهار نظر در مورد موضوع واکســن از تریبون 
مجلس درست نیست. حجت االسالم جواد نیک بین در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: تزریق واکسن اجباری 
به هیچ وجه عاقالنه نیســت و این روزها بســیاری از والدین دغدغه های خود از 

این موضوع را به نمایندگان مجلس منتقل می کنند.
وی افزود: واکســن، درمان قطعی محســوب نمی شــود و در کل دنیا هم تاکنون 
عوارض زیادی داشته است و پس از تزریق دوز دوم واکسن به کرات شاهد ابتالی 

افراد به ویروس کرونا بودیم.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجوز تزریق واکسن 
مســئله ای ضروری اســت در حالی که واکســن کرونا هنوز مجوز قطعی خود را 
دریافت نکرده اســت. برای جلوگیری از انتقال بیماری کرونا باید فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت شود اما تزریق اجباری واکسن عقالنی نیست.
محمد باقر قالیباف در پاســخ به این تذکر گفت: تذکر شــما در دســتور کار نبود و 
اظهار نظر درباره واکســن از تریبون مجلس کار درســتی نیســت و قواعد پزشکی 

خاص خودش را دارد.

خ داد؛ در جلسه علنی روز گذشته ر

پاسخ قالیباف به تذکر عجیب آقای نماینده

خبر ویژه کوتاه از سیاست

پرونده چین روی میز رئیسی

علی الریجانی از پرونده چین استعفا داد
علی الریجانی، رئیس پیشین مجلس 
شورای اسالمی و مجری توافقنامه ۲۵ 
ساله ایران و چین طبق شنیده ها با روی 
کارآمدن دولت سیزدهم از سمت خود 
در راهبری این توافقنامه استعفا داده تا 
پیگیری فرآیندهای مربوط به این سند 
راهبردی ۲۵ ساله به دست تیم دولت و 
معاون اول رئیس جمهور سپرده شود.

علی الریجانی رئیس پیشــین مجلس 
شورای اسالمی و مجری توافقنامه ۲۵ 

ساله ایران و چین طبق شنیده ها با روی 
کارآمدن دولت سیزدهم از سمت خود 
در راهبری این توافقنامه استعفا داده تا 
پیگیری فرآیندهای مربوط به این سند 
راهبردی ۲۵ ساله به دست تیم دولت و 
معاون اول رئیس جمهور سپرده شود.

سنگ بنای قرارداد راهبردی ۲۵ ساله 
ایران و چین به ســفر ســال 9۴ شــی 
جینگ پی به ایران بازمی گردد. دراین 
ســفر ضمن انعقاد ۱۷ سند همکاری 

میــان دو کشــور مقرر شــد طرفین 
پیگیر انعقاد قراردادی اســتراتژیک و 
طوالنی مدت باشــند اما در فضای پس 
از برجام باعث کاهش روابط میان ایران و 
چین شد. بعد از چند سال معطل ماندن 
ســند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، 
از ســوی رهبر انقالب، علی الریجانی 
به عنوان مجری این توافقنامه از سمت 
ایران انتخاب شــد. آغاز فصل جدیدی 
اجرایی شدن قرارداد میان ایران و چین 

به اسفند 9۷ و سفر ظریف و الریجانی 
بــه پکن بازمی گردد. در واکنش به این 
سفر ظریف در توئیتی تلویحا به نقش 
الریجانــی در پیگیری قرارداد ایران و 
چیــن اشــاره کرده و نوشــت: »آقای 
الریجانی رئیس مجلس را در ســفر به 
پکــن برای انجام گفت وگوهای مهم با 
رئیس جمهــور شــیء و رهبران چین 
درخصوص شراکت جامع راهبردی دو 

ملت همراهی کردم.«

مراسم 
هفتادوهفتمین 

سالگرد آزادسازی 
شهر آتن از اشغال 

آلمان نازی/ رویترز

تظاهرات بومیان آمریکا 
در مقابل کاخ سفید/ 
رویترز

گزارش تصویری

 آزادی آذری جهرمی 
با قرار تامین کیفری

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده 
آذری جهرمــی در جریان رســیدگی 

است.
ذبیح اهلل خدائیان سخنگوی قوه قضائیه 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر آخرین 
وضعیت پرونده شکایت ۲ هزار اهوازی 
و مدعی العمــوم از محمدجواد آذری 
جهرمی وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: 
در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از 
مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر 
اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، 
استنکاف از دستور قضائی و استنکاف از 
اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، 
پرونده ای در دادسرای فرهنگ و رسانه 

تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این 
فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار 
تأمین کیفری آزاد شــده است. در آن 
مرحلــه، آخرین دفــاع از این فرد اخذ 
نشــده بود. بعد از آن، مجدداً شــکایت 
دیگری به دادســرا واصل شد و پرونده 

در جریان رسیدگی است.

فرمانده پدافند هوایی نیروی 
هوافضای سپاه:

  پاسخ دندان شکنی 
به هرگونه تهدید می دهیم

فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای 
سپاه با اشاره به استفاده از مراکز کنترل 
و فرماندهــی هوشــمند در رزمایش 
مشترک مدافعان آسمان والیت برای 
نخستین بار، گفت: با استفاده از تولیدات 
بومــی می توانیم بــه هرگونه تجاوز به 
مرزهای پرگهر ایران اسالمی پاسخی 

دندان شکن بدهیم.
سردار سرتیپ پاسدار رضا شبان فرمانده 
پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه در 
حاشــیه رزمایش مشترک تخصصی 
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت، 
با بیان اینکه بحمداهلل در این رزمایش 
بر اساس تمامی اهدافی که از قبل تعیین 
شده بود در بخش های مختلف کشف، 
شناســایی، ردگیری و مقابله با اهداف 

موفقیت الزم کسب شد.
وی گفــت: رزمایش ها بــرای تمرین 
تکنیک هــا و تاکتیک هــای بومــی و 
خالقانــه نیروهای نظامــی و احصاء 
نقاط قوت و ضعف اســت که بحمداهلل 
در ایــن رزمایش بــه خوبی این هدف 
بــه دســت آمد، همچنین مــا در این 
رزمایش توانســتیم بــرای اولین بار 
بخشی از ســامانه های بومی خودمان 
را مانند ســامانه راداری قدس و سامانه 
بومی ضد کروز دزفول در مدار عملیاتی 

مورد استفاده قرار دهیم.
سردار شبان در تشریح دیگر اقدامات 
جدید پدافند هوایی نیروی هوافضای 
ســپاه در رزمایش مشــترک پدافند 
هوایی مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰، 
تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم، 
استفاده از سامانه فرماندهی و کنترل 
هوشمند با استفاده از فناوری هوش 
مصنوعی اســت که در این رزمایش 
بــرای اولین بار مورد اســتفاده قرار 
گرفــت و در مقابله با تهدیدات همه 
جانبه و پر حجم بعنوان یک دستیار 
و تصمیم یار بســیار قوی، کمک حال 
رزمندگان پدافنــد هوایی در اداره و 
مدیریــت صحیح و به موقع مقابله با 

تهدیدات است.

کاخ سفید

آماده بازگشت به مذاکرات هستیم
 سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس 
خبــری اخیر  خود به ســواالت 
خبرنــگاران درباره از ســرگیری 
مذاکرات احیای توافق هســته ای 

در وین پاسخ داد.
به گزارش پایــگاه اینترنتی کاخ 
ســفید، جن ســاکی سخنگوی 
کاخ ســفید در کنفرانس خبری 
شب گذشته اش که در پی رایزنی 
یائیر الپید وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیستی با مقامات آمریکایی 
دربــاره برنامه هســته ای ایران و 
مذاکرات هســته ای انجام شد، در 
پاســخ به این که مذاکرات احیای 
توافق هســته ای در وین اکنون در 
چه مرحله ای قرار دارد و آیا نظری 
درباره زمان از سرگیری آن دارد یا 
نه، گفت: ما مسلما شرکایمان را در 
جریان اقداماتمان در جهت دست 
یافتن به مســیری دیپلماتیک در 
مذاکرات ۱+۵ با ایران می گذاریم. 
بنابرایــن، مطمئنا، در این باره ]با 
مقامات اســرائیلی[ گفتگو شده 
است.ســاکی ادامــه داد: ما باور 
داریم دیپلماسی همیشه انتخاب 

اول است و باید این طور باشد.

ســخنگوی کاخ سفید با اشاره به 
سخنان آنتونی بلینکن وزیر امور 
خارجه آمریکا درباره فرصت باقی 
مانده برای از سرگیری مذاکرات 
گفت: فکر می کنم همه ی شــما 
شــاهد بودید وزیــر امور خارجه 
آخر هفته ای که گذشــت گفته 
بود زمان محدود اســت، هنوز هم 
همین است. اما ما به دنبال کردن 
مذاکــرات ادامه می دهیم. تیم ما 
آماده بازگشــت بــه دور دیگری 
از مذاکــرات اســت، اما اطالعات 
جدیدی درباره این که چه زمانی 
خواهد بود، ندارم. ساکی در پاسخ 

به این سوال که آیا با توجه به ابراز 
نگرانی وزیر امور خارجه اسرائیل 
به مشاور امنیت ملی آمریکا درباره 
این ادعا که ایران در حال نزدیک تر 
شــدن به دستیابی به یک سالح 
هسته ای است، جو بایدن رئیس 
جمهور آمریــکا در صورت عدم 
همراهی ایران با مسیر دیپلماتیک 
به این موضوع واکنشــی نشــان 
خواهــد داد و آن را در ژنــو مطرح 
خواهــد کرد یا نه، گفت: هدف ما 
پیش رفتن در مسیر دیپلماتیک 
است. بحثی هم در این نیست که 
مــا به خاطر خــروج دولت قبلی 

]آمریکا[از توافق هســته ای و از 
بیــن بردن امــکان نمایان بودن 
ظرفیــت و توانی که آن ها ]ایران[

داشــتند، در وضعیت فعلی مان 
قرار داریم. او در این راســتا ادامه 
داد: اما تمرکز ما روی این اســت 
کــه ببینیم آیــا می توانیم به دور 
دیگری از مذاکرات وین بازگردیم 
یــا نه. فراتر از این حدس و گمانی 
را مطرح نمی کنم. بر اســاس این 
گزارش، اظهارات سخنگوی کاخ 
ســفید درباره مذاکــرات وین و 
توافق هسته ای در پی این مطرح 
می شــود که توافق هســته ای 

در ســال ۲۰۱۵ میــان ایــران و 
قدرت های جهانی )آمریکا، آلمان، 
فرانسه، انگلیس، چین و روسیه( 
منعقــد شــد، اما پــس از خروج 
یک جانبه دولــت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا از 
ایــن توافــق و در پی آن، با فاصله 
گرفتــن تدریجی ایــران از عمل 
کردن بــه تعهدات داوطلبانه اش 
در توافــق که در نتیجه متحمل 
شــدن تحریم های آمریکا و عدم 
بهره مندی از منافع تعیین شــده 
در برجام رخ داد، تا کنون به مرحله 
اجرایی شدن کامل نرسیده است. 
پــس از پیــروزی جــو بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ 
آمریکا و تشــکیل دولت جدید در 
کاخ ســفید، موضوع بازگشــت 
آمریکا به توافق هســته ای، طبق 
وعده انتخاباتی او در دســتورکار 
سیاســت خارجــی دولت بایدن 
قــرار گرفت. قدرت های جهانی از 
جمله آمریکا، در ماه های گذشته 
شش دور مذاکرات پیرامون احیای 
توافق هســته ای در وین را برگزار 

کردند.

بین الملل
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3اقتصاد
 بانک ها بی خیال 

ضامن می شوند
برای بررســی اینکــه آیا بانک ها 
می تواننــد بدون دریافت وثیقه از 
مشتریان تســهیالت بپردازند و 
تحقــق این امر به چه الزاماتی نیاز 
دارد، به ســراغ دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتباری خصوصی و 
دبیر شورای هماهنگی بانک های 

دولتی و نیمه دولتی رفتیم.
 ملزومات پرداخت وام بدون 

وثیقه فراهم شود
 علیرضــا قیطاســی در گفت وگو 
با ایســنا، در این رابطه گفت: اگر 
ســازوکاری در این زمینه تعریف 
و دســتورالعملی صادر شود و در 
ســامانه های اعتبار سنجی نیز به 
درســتی اعتبار ســنجی صورت 
بگیــرد، این امر برای تســهیالت 
خرد کــه آحاد مردم بــرای رفع 
نیازهای اولیــه خود به آن ها نیاز 

دارند، امکان پذیر است.
 وی با بیان اینکه وام های ۳۰، ۵۰ 
و ۱۰۰ میلیونی خرد هســتند که 
بــرای دریافت آن ها، میزان درآمد 
افراد برای پاســخگویی به اقساط 
و اینکه ســابقه بدحسابی نداشته 
باشــند، مهم اســت، افــزود: اگر 
قرار باشــد بانک ها صرفا بر مبنای 
اعتبارسنجی تسهیالت ارائه کنند، 
بایــد قراردادهای بانکی نیز تغییر 
کند و  متناسب با این تغییر تعیین 
شود، زیرا در قراردادها محل هایی 
بــرای ضامن درنظر گرفته شــده 

است.
 از ســوی دیگــر، محمدرضــا 
جمشیدی - دبیر کانون بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی - 
نیز اعالم کرد: بانک ها براساس 
قانــون عملیات بانکی بدون ربا 
موظف هستند که اعتبارسنجی 
کننــد و این موضوع روال چند 
ســاله اســت که قبل از انقالب 
نیــز برای پرداخت تســهیالت 
اعتبارسنجی صورت می گرفت. 
اینکــه بــه متقاضــی دریافت 
تســهیالت از سوی بانک گفته 
می شــود که سفته یا سند ملک 
بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است 
و از این طریق، ریسک اعتباری و 
تسهیالت درنظر گرفته شده را 
بررسی می کنند تا برای پوشش 
این ریســک نوعی وثیقه تعیین 
کنند که از بازپرداخت اقســاط 
تســهیالت اطمینــان حاصل 

شود. 
 اعتبارسنجی اخذ وثیقه را 

تعیین می کنند
 وی افزود: ممکن است که بر اساس 
اعتبارسنجی به این نتیجه برسند 
که از کســی وثیقه دریافت نکنند 
و وثیقه همان قرارداد الزم اجرایی 
باشد که بین بانک و مشتری ثبت 
شــده اســت که اعتبارسنجی از 
قدیم تاکنون در حال اجراســت. 
اعتبارســنجی تعیین می کند که 
برای پرداخت تسهیالت وثیقه ای 

دریافت شود یا خیر.

گفت و گو

تا بازار ارز به ثبات نرسد، رکود در 
بازار خودرو ادامه دارد

 نوسان ۱ تا ۵ میلیونی 
قیمت ها

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران، ضمن 
تاکیــد بر اینکه تا بــازار ارز برای 
مدتی در ثبات نســبی قرار نگیرد، 
به ســبب باال و پایین شدن قیمت 
خودروها مشتری هم تمایلی برای 
معامالت نخواهد داشــت، از ادامه 
رکــود در بــازار خودرو خبر داد و 
اعــالم کرد که طی هفته  اخیر هم 
علیرغم نوسانات کاهشی بازار ارز 
و به تبــع کاهــش مقطعی قیمت  
خــودرو، باز هم مشــتری در بازار 

وجود نداشت.
ســعید موتمنی  از ســایه رکود 
بــر بازار خــودرو خبر داد و اظهار 
کــرد: تا زمانیکه ثبات نســبی در 
قیمت هــا که به دنبال ثبات بازار 
ارز ایجاد می شــود، وجود نداشته 
باشــد، بازار خودرو در رکود باقی 
خواهد ماند. ضمن اینکه عالوه بر 
نوسانات ارزی، بحث های مثبت و 
منفی در مورد آینده بازار خودرو و 
افزایش یا کاهش قیمت خودرو، بر 
بازار اثر روانی خواهد داشــت. اما 
چنانچــه نرخ ارز برای چند هفته 
در قیمــت  و کانــال مشــخصی 
ثبات داشــته باشد، معامالت در 
بــازار خــودرو هم از ســر گرفته 

خواهد شد.  
نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
و فروشــندگان خــودرو تهران 
ادامــه داد: بطور مثــال زمانی 
که مشــتری می بیند در ابتدای 
هفتــه، ارز در کانــال ۲۸ هزار 
تومان و سپس در کانال ۲۷ هزار 
تومان هم قرار گرفت، نمی تواند 
تصمیــم بگیرد که خرید خود را 
انجــام دهد یــا منتظر کاهش 
احتمالی بیشتر قیمت ها بماند. 
بنابراین در نتیجه نوســانات ارز 
و همچنیــن مشــخص نبودن 
آزادســازی یا ادامه ممنوعیت 
واردات، مشــتری خریــد خود 
را بــه تعویق می اندازد و منتظر 

آینده بازار است.
وی در رابطــه بــا روند یک هفته 
اخیر بــازار خودرو گفت: با توجه 
بــه اینکــه نــرخ ارز در این هفته 
نوســانات کاهشــی داشته است، 
قیمت  خودرو نیز ابتدا در مســیر 
نزولی حرکت کــرد اما همچنان 
خریداری در بازار وجود نداشــت، 
در حالیکه فروشنده زیاد است.  

 رونــد قیمت هــا در بازار نشــان 
می دهد که خودرو در اواسط هفته 
کمی ارزان تر از ابتدای هفته شد اما 
قیمت گذاری های صورت گرفته 
در آگهی های فروش چهارشــنبه 
نشان از نوسان های اکثرا افزایشی 
یک تا پنج میلیون تومانی نســبت 

به ابتدای هفته دارد.

کمیســیون  ســخنگوی 
جهــش و رونــق تولیــد 
مجلــس دربــاره پایــان 
رســیدگی به طرح تسهیل 
برخــی مجوزهای کســب 
و کار در مجلــس، گفــت: 
مــردم و کارآفرینان بعد از 
اجرایــی شــدن این قانون 
شــاهد مســائل و موانعی 
کــه در صدور مجوزها با آن 
دســت به گریبان هستند، 

نخواهند بود.
محســن زنگنــه  پیرامون 
طرح مصوب تسهیل صدور 
برخی مجوزهای کســب و 
کار، گفــت: وجود رانت ها 
و تبعیض هــای فراوان در 
شــروع کســب و کار، یکی 
از موانــع اصلــی در زمینه 
کســب و کار و تولید است و 
بــه همین جهت رتبه ما در 
ورود به کسب و کار در دنیا 
بســیار نازل است. بررسی 
و تصویــب طرح تســهیل 
صــدور برخــی مجوزهای 
کسب و کار در ۶ ماده با رای 
نمایندگان به پایان رســید 
و هرگونــه رانت، تبعیض و 
مانعــی را در جهت صدور 
مجوزهای کســب و کار که 
ناشــی از تعــارض منافع یا 
ســهل انگاری و کارشکنی 
دستگاه و سازمان ها توسط 
ســازمان یا افــراد حقیقی 
فعــال و کارمنــد در آن 
سازمان را برطرف می کند.

کمیســیون  ســخنگوی 
جهش و رونق تولید مجلس 
شورای اســالمی افزود:  ما 
می توانیــم این قــول را به 
کارآفرینــان و مردم دهیم 
که بعد از اجرایی شــدن این 
قانون شاهد مسائل و موانعی 
کــه در صدور مجوزها با آن 
دســت به گریبان هستند، 

نخواهیــم بود. از نکات مهم 
این قانون کــه نمایندگان 
در یــک پیشــنهاد با رای 
بــاال بــا آن موافقت کردند؛ 
برداشــتن امتیــاز و رانت 
برای وکالی مجلس اســت، 
در شــرایط فعلــی وکالی 
مجلس می توانستند بدون 
گذراندن امتحان و آزمون و 
بر اســاس تجربه حائز احراز 
پست وکالت شوند اما امروز 
مجلس این امتیاز را از خود و 
قضات نفی کرد و نمایندگان 
و قضــات همانند همه افراد 
بدون اینکه در چه جایگاهی 
هستند، برای گرفتن مجوز 
بایــد ماننــد مــردم عادی 
در آزمــون و مراحــل دیگر 

شرکت کنند.
زنگنــه یادآور شــد: ما در 
ایــن طرح همــه مجوزها 
را مجوزهــای ثبــت محور 
کردیــم بــه ایــن معنا که 
فرد فقــط در صورت ثبت 
مشــخصات و بارگــذاری 
مدارک در ســامانه جامع 
مجوزهــا به طــور خودکار 
بعــد از حداکثر ســه روز، 
اگر در بارگذاری مشــکل 
نداشــته باشد. شناسه یکتا 
برایش استخراج می شود و 
با همان کد شناسه می تواند 

کسب و کار خود را آغاز کند.
این نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: 
برخی کســب و کارها تایید 
محور هســتند لذا مسائل و 
موضوعاتی که با شــورای 
امنیت ملی یا سالمت مردم 
دخیل هســتند باید توسط 
دســتگاه ها تایید شوند و ما 
در این طــرح همان تایید 
را زمــان دار کردیم به این 
صورت که اگر دســتگاه در 
مدت زمــان الزم تاییده را 
جواب ندهد، عمال به معنای 

تایید قلمداد می شود.
رئیس کمیتــه رفع موانع 
تولید مجلــس یازدهم در 
ادامــه اظهار کــرد: برخی 
شــغل ها و کســب و کارها 
نیــز دارای قوانیــن خاص 
خــود هســتند، کســب و 
کار حــوزه حقوقــی مانند 
سردفترداران، کارشناسان 
رســمی و وکال این حوزه را 
شامل می شوند و ما در این 
طرح مصوب دســتگاه های 
مربوطــه را مکلف کردیم تا 
هر ســال از طریق سازمان 
ســنجش آزمونی را برگزار 
کننــد و بدون گذاشــتن 
ظرفیت و محدودیتی فقط 
در صورت کسب حد نصاب 

تراز حایز شــرایط کســب 
پســت مربوطه شود و نمره 
ثابت که ســختی یا سادگی 
آزمون در آن موثر باشــد، 
معیار قرار نگیرد بلکه اصل 
تــراز هر کس که ۷۰ درصد 
یک درصد باالترین افراد را 
شامل می شود، کسب کند 
و ســپس مراحل دیگر را در 
دســتگاه مربوطــه طی تا 

مجوز الزم را اخذ کند.
نماینــده مــردم تربــت 
حیدریــه، مــه والت و زاوه 
در مجلس شورای اسالمی 
افزود: بخشی دیگر در ماده 
۳ ایــن طرح آمــده مبنی 
بر اینکــه بانک ها را مکلف 
کردیم که شفافیت اعطای 
تسهیالت را انجام دهند به 
ایــن معنا که اگر عزیزی از 
بانک تسهیالت دریافت می 
کنــد یا خدماتی می گیرد، 
همه آن قراردادها، محاسبه 
تضامین و امحال ها باید در 
صفحــه کاربر بــه صورت 
الکترونیکی بارگذاری شود 
و دسترســی  همه مردم به 
اطالعاتشان شفاف و واضح 

باشد.
بــه  ادامــه  در  زنگنــه 
نگرانی هایــی کــه برخی 
شــاغلین از جمله وکال در 

مــورد این طــرح مصوب 
دارند پاســخ داد و گفت: ما 
دو مشــکل در حوزه وکالت 
داریم، نخست اینکه تعداد 
وکال در کشــور با میانگین 
دنیــا بــر اســاس میزان 
پرونده ها و جمعیت فاصله 
دارد و اگــر بخواهیــم این 
فاصله را پر و سختگیرانه تر 
عمل کنیم، عمال این نقض 
غرض است. در فرمولی که 
مجلس مصوب کرد ما روی 
داده هــای آزمون های ۱۰ 
سال کار کردیم و این طرح 
مصوب نهایتــا ۱۰ درصد 
حداکثــر میزان رتبه قبول 
شــده ها را کاهش می دهد 
و مــا نمی توانیــم امتیاز را 
کاهش ندهیم و از آن طرف 

تعداد را زیاد کنیم.
وی ادامــه داد: در آزمــون 
تســتی حداکثــر تــا ۱۰ 
درصد میزان نمره و امتیاز 
کاهش می یابد که بر اساس 
نُرم دنیا در این آزمون های 
تســتی هر کس ۵۰ درصد 
باالتــر را کســب کند حائز 
رتبه می شــود و عمال این 
فرد شایستگی احراز شغل 
و کســب و کار را دارد. در 
شــرایط فعلی نیز ما وکیل 
قــوی و ضعیــف داریــم و 
این واقعیت اســت، اما این 
نگرانــی از طریق دیگر باید 
حل شــود و به عنوان مثال  
کانــون وکال می تواند وکال 
را رتبــه بنــدی کند. ما در 
ورود به ایجاد کســب و کار  
نبایــد مانع ایجــاد کنیم 
بلکه با رتبه بندی می توان 

نگرانی را رفع کرد.
گفتنی است مصوبه تسهیل 
صــدور برخــی مجوزهای 
کســب و کار بایــد به تایید 

شورای نگهبان برسد.

مجلس کار را تمام کرد؛

 حذف تبعیض  در صدور مجوزها

یک کارشناس اقتصادی: 

احتماال قیمت دالر به ۴۰ هزار تومان می رسد
یک کارشــناس اقتصادی گفت: فکر می کنم بازار ارز 
تا پایان سال روند صعودی مالیم خواهد داشت. برای 
مثال، برجام به نتیجه برسد، موضوع اف ای تی اف حل 
شــود، در غیر این صورت احتمال این که نرخ دالر تا 
پایان سال به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان برسد وجود دارد.
 یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت: بازار ارز تا 
پایان سال روند صعودی مالیم خواهد داشت و خیلی 
نمی شود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ مگر این که 

تغییری اتفاق بیفتد.
 علی قنبری درباره وضعیت آتی بازار ارز می گوید: در 
شــرایط کنونی، عرضه و تقاضاســت که روی بازار ارز 

موثر است. در واقع اگر عرضه کافی نباشد، تقاضا در 
بــازار باال مــی رود و در صورتی بازار به تعادل خواهد 
رسید که سمت عرضه تحریک شود. بر همین اساس، 
خبر هایــی همچون انتخاب رییس کل بانک مرکزی 

دولت، روی بازار هیچ اثری مشروندارد.
وی می افزاید: در عین حال، خبر هایی که از مذاکرات 
وین به گوش می رسد، تاکنون چندین بار تکرار شده 
اســت و خیلی اطمینانی به حل مســایل و مشکالت 
وجــود نــدارد، بنابراین هیچ دلیلی برای کاهش نرخ 

دالر وجود ندارد.
این کارشــناس اقتصادی تصریح می کند: در شرایط 

کنونی دولت باید روی بخش تقاضا در بازار ارز کنترل 
داشته باشد، یعنی باید تقاضای ارز را محدود کند.

قنبــری عنوان می کند: من فکــر می کنم بازار ارز تا 
پایان سال روند صعودی مالیم خواهد داشت و خیلی 
نمی شود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ مگر این که 
تغییری اتفاق بیفتد. برای مثال، برجام به نتیجه برسد، 
موضوع اف ای تی اف حل شــود و تحریم ها برداشــته 
شود، در غیر این صورت روند صعودی نرخ ارز با شیب 
مالیم را شاهد خواهیم بود و احتمال این که نرخ دالر 
تا پایان سال به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد 

یافت، وجود دارد.

گزارش
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بین الملل

درخواست توانیر از پلیس 
امنیت اقتصادی؛

 ادارات متخلف 
در نصب ماینر های 

کنید غیرمجاز را معرفی 
ســخنگوی صنعت برق گفت: ما 
آماده دریافــت اطالعات ادارات 
متخلــف دولتــی و غیردولتــی 
در نصــب ماینر هــای غیرمجاز و 
برخورد با این سازمان ها هستیم.
مصطفی رجبی مشهدی  با اشاره 
به وجود دســتگاه های استخراج 
رمــز ارز در برخی ســازمان های 
دولتــی گفت: شــرکت توانیر از 
پلیس امنیت اقتصادی درخواست 
می کند اگر آمــاری در خصوص 
کشــف دســتگاه های استخراج 
رمــز ارز های غیر مجاز در ادارات 
وجــود دارد به این شــرکت ارائه 
کند.او ادامه داد: در صورت وجود 
ماینر هــای غیر مجــاز در ادارات 
و وصــل بودن این دســتگاه ها به 
شبکه سراســری برای استخراج 
رمــز ارز، طبق قانــون و مقررات 
بــا ادارات متخلف برخورد جدی 
خواهد شد.سخنگوی صنعت برق 
در پایان بیان کرد: معرفی ادارات و 
مراکز متخلف در زمینه ماینر های 
غیر مجاز کمک می کند کشفیات 
را افزایش دهیم و از شبکه برق جدا 
کنیــم تا امکان تامین برق پایدار 
برای دیگر مشترکان فراهم شود.

پیرو وعده اخیر وزیر نفت؛

بازرسان وزارت نفت 
راهی عسلویه شدند

پیرو وعده اخیر وزیر نفت، هیئتی 
۱۲ نفره برای بررسی مسائل شغلی، 
قــراردادی و معیشــتی کارکنان 
غیررســمی صنعت نفــت راهی 
بوشهر شــدند. جواد اوجی، وزیر 
نفت در ســفر اخیر خود به استان 
بوشــهر، در جمع مردم شهرستان 
جــم وعــده تشــکیل گروهی به 
منظور ریاســت مدیرکل آموزش، 
برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول 
اداری وزارت نفت را داد تا به بررسی 
بحــث معیشــت و قراردادهــای 
کارکنان حجمــی در بخش های 
مختلــف صنعت نفت اعم از بخش 
خدماتی، پاالیشگاهی و تعمیراتی 
پرداختــه شــود.به همین منظور 
با هماهنگی سرپرســت معاونت 
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نفــت، هیئتــی ۱۲ نفــره 
متشکل از نمایندگان شرکت ملی 
نفت ایران، شــرکت ملی گاز ایران 
و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
بــه ریاســت مدیــرکل آموزش، 
برنامه ریــزی نیــروی انســانی و 
تحول اداری منابع انســانی راهی 
بوشــهر شــده اند تا به مشکالت 
کارکنان رســیدگی کنند.مهدی 
علی مددی، معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انســانی وزارت نفت در 
این باره گفت: این هیئت که پیرو 
دســتور وزیر نفت تشــکیل و به 
عسلویه اعزام شده است، نشستی 
با مسئوالن و رؤسای منابع انسانی 
شرکت های مســتقر در عسلویه 
)نفت، گاز و پتروشــیمی( برگزار 
کرد و بناســت نشســتی با حضور 
همــکاران قراردادی شــاغل در 
شرکت های مســتقر در عسلویه 

برگزار کند.

 سقوط واردات 
نفت چین

آمــار اداره کل گمــرک چین 
نشــان داد چین که بزرگترین 
خریدار نفت در جهان اســت، 
ماه میالدی گذشــته ۴۱.۰۵ 
میلیــون تــن معــادل 9.99 
میلیــون بشــکه در روز نفت 
وارد کــرد. این رقم پایین تر از 
۱۰.۴9 میلیون بشــکه در روز 
در اوت و ۱۱.۸ میلیون بشــکه 
در روز در سپتامبر سال ۲۰۲۰ 
اســت.واردات نفــت در 9 ماه 
نخســت سال ۲۰۲۱ به میزان 
۶.۸ درصــد نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشته کاهش 
داشــت و بــه ۳۸۷.۴ میلیون 
تــن بالغ شــد. رونــد خرید از 
آوریل به دلیل محدود شــدن 
صدور ســهمیه هــای واردات 
نفــت بــرای پاالیشــگاه های 
خصوصــی، کاهــش یافت.به 
گفته ســنگ ییــک تی، مدیر 
 ،SIA Energy ارشد شــرکت
برنامــه های چین برای کنترل 
از طریــق  قیمت هــای کاال 
برداشــت از ذخایــر تجاری و 
اســتراتژیک و محدودیت های 
مصرف نیرو در بخش صنعتی، 
از تقاضا برای ســوخت کاست 
و بــه واردات نفــت خام ضربه 
زد.پکــن از دوره آوریــل تا مه 
تدابیری شامل بررسی مبادله 
غیرقانونــی ســهمیه واردات 
و وضــع مالیــات جدید برای 
محدود کردن عرضه ســوخت 
مــازاد، را به اجرا گذاشــت تا 
ظرفیــت بخش پاالیش نفت را 
محدود کند.همچنین سهمیه 
صادرات سوخت پاالیش شده 
را که در اختیار پاالیشگاه های 
دولتــی بود، کاهش داد و عمال 
پاالیــش نفــت در غولهــای 
دولتی نظیر شرکت سینوپک 

را محدود کرد. 

 قیمت نفت امسال 
تر   ۶۰ درصد باال

خواهد بود
صنــدوق بین المللــی پول در 
واقع پیــش بینی که در ژوییه 
از افزایــش قیمتهای نفت در 
ســال ۲۰۲۱ داشــت را حفظ 
کــرد. تحلیلگــران صنــدوق 
بین المللی پول پیش بینی می 
کننــد میانگین قیمت نفت در 
ســال ۲۰۲۲ به ۶۴ دالر و ۵۲ 
ســنت در هر بشکه می رسد و 
از نظــر واقعــی در میان مدت 
بدون تغییــر خواهد ماند. این 
وام دهنــده جهانی اعالم کرد 
میانگین قیمت نفت در ســال 
میالدی جاری ۵9 درصد باالتر 
از میانگین قیمت ۴۱ دالر و ۲9 
ســنت در سال ۲۰۲۰ خواهد 
بود.بــا این حــال تحلیلگران 
صنــدوق بین المللــی پول بر 
ایــن باورند کــه در بلندمدت 
قیمتهــای نفــت کاهش پیدا 
مــی کند و در ســال ۲۰۲۶ به 
۵۶ دالر و ۳۰ سنت می رسد.

نفت و انرژی 4

معاون برق و انرژی وزیر نیرو :

 مشکلی برای تامین سوخت 
نیروگاه ها نیست

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: 
همکاری بســیار خوبی بین وزارت 
نفــت و نیرو برای تامین ســوخت 
نیــروگاه ها وجــود دارد و اگر این 
همکاری ادامه یابد مشــکلی برای 
تامین سوخت نیروگاه ها نخواهیم 
داشت.همایون حائری در خصوص 
اقدامات صورت گرفته برای تامین 
ســوخت نیروگاه هــا، اظهار کرد: 
تعامل بــاالی دو وزارتخانه نفت و 
نیرو موجب شده که روند پر شدن 
مخازن ســوخت بــه ویژه مخازن 
گازوئیــل به خوبی انجام شــود و 
امیدواریم با این روال قبل از فصل 
ســرما مخازن به میــزان کافی پر 
شــده باشــد.وی با بیــان اینکه 
شرایط خوبی را داریم و امیدواریم 
همکاری ها ادامه داشــته باشــد، 
گفــت: تمام تالش خــود را برای 
تامیــن برق انجام خواهیم داد و با 

آمادگی نیــروگاه ها و برنامه های 
مدیریت مصــرف در بخش برق و 
گاز زمســتان را بدون مشکل پشت 
ســر خواهیم گذاشــت.علی اکبر 
محرابیان وزیر نیرو نیز به تازگی در 
خصوص تأمین سوخت نیروگاه ها 
در زمستان گفت: موضوع سوخت 
نیروگاهــی یکی از موضوعات مهم 
برای زمستان است. مشکلی که در 
سال گذشــته بوجود آمد این بود 
که مخازن ســوخت نیروگاه ها پر 
نشــد و به همین دلیل تأمین گاز 
با خلل مواجه شد. در سال گذشته 
اولویــت تأمین گاز به درســتی به 
بخــش خانگی داده شــد، همین 
مســئله موجب شــد تــا برخی از 
نیروگاه ها ســوخت کافی نداشته 
باشند لذا امسال از یک ماه گذشته 
تالش کردیم تا ناوگان حمل و نقل 

کشور را بسیج کنیم.

گاه خبر دادند؛ منابع   آ

افزایش تولید داخلی شرکت های انرژی 
خارجی در عربستان

 ســه منبع آگاه اظهار کردند شاهزاده 
عبدالعزیــز بن ســلمان، وزیر انرژی 
عربستان ســعودی در نشست هفته 
گذشــته در شــهر دمام، درباره طرح 
افزایــش تولیــد داخلی بــا مدیران 
شرکت های انرژی داخلی و بین المللی 
گفت و گو کرد. وی گفت: وزارت انرژی 
رویــدادی برای اعالم زمــان بندی، 
اهــداف و مکانیزم ایــن برنامه برگزار 
خواهد کرد.این جدیدترین اقدام برای 
ایجاد صنایع جدید و اشتغالزایی تحت 
برنامه متنوع ســازی اقتصادی محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
اســت. الزام بومی بودن بخش انرژی 
شــامل کارکنــان، تامین و فعالیتها و 
ارزش افــزوده حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
اســت اما معلوم نیست این الزامات تا 
چه حد اجرا می شود. مقامات سعودی 
با هدف جذب ســرمایه ، پیش از این 
به شرکت های خارجی برای تاسیس 

دفتر مرکزی منطقه ای در عربســتان 
ســعودی تا ســال ۲۰۲۳ اولتیماتوم 
داده انــد در غیــر این صــورت آنها را 
از قراردادهــای دولتــی محروم می 
کنند.شــاهزاده عبدالعزیز هنگامی 
که به شــرکت های فعالیت کننده در 
عربستان سعودی از جمله شرکت های 
بین المللــی اعالم کــرد باید درصد 
خدمات بومی و تولید مربوط به انرژی 
را به ۷۰ درصد افزایش دهند، به ارتباط 
با قراردادهای دولتی اشاره خاصی نکرد.

سه منبع آگاه به رویترز گفتند: کسب 
قراردادهای دولتی مشروط به محقق 
کردن الزام محتوای داخلی اســت که 
شرکتها را ملزم می کند سرمایه گذاری 
سنگینی انجام دهند.عربستان میزبان 
صدها شــرکت خارجــی بین المللی 
شامل غولهای نفتی بوده که با شرکت 
دولتی آرامکوی سعودی جوینت ونچر 

دارند. 

مدیرسامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی، 
۲۳ شــهریور سال جاری سهمیه سوخت تاکسی های 
اینترنتی را واریز کرده اســت. مسعود رضایی به سهمیه 
کارت سوخت تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و گفت: 
سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی بخشی از سهمیه 
تخفیفی است که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

به بخش ناوگان در هر ماه اختصاص می دهد.وی در ادامه به انواع سهمیه ها اشاره 
کرد و گفت: ســهمیه ســوخت به دو شــکل ارائه می شود، در روش اول تخصیص 
سهمیه بر اساس لیتراژ است که ساعت صفر هر ماه سهمیه بدون هیچ تاخیری در 

کارت سوخت خودرو ذخیره و فعال می شود.مدیرسامانه 
هوشــمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اضافه 
کرد: طبق مصوبات تصویب شــده در کارگروه مدیریت 
مصرف سوخت، کاربری های مختلف اعم از تاکسی های 
اینترنتی، آژانس های شــهری، بین شــهری، جانبازان، 
حمل بار، راهبران آموزشی بر اساس پیمایش، سهمیه 
بنزین دریافت می کنند و اطالعات پیمایش آن ها توسط 
وزارت کشور، وزارت راه، صنعت و معدن به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ارســال می شــود.رضایی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ۲۳ شهریور 

سال جاری سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی را واریز کرده است.

مدیرسامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

کسی های اینترنتی وجود ندارد تاخیری در واریز سهمیه سوخت تا

هشدار افزایش مصرف بنزین با ثبت رکورد ۹۰ میلیون لیتر در روز

مصرف بنزین در تعطیالت هفته گذشته رکورد زد
 در حالــی که میانگین مصرف 
بنزیــن در ۶ ماهــه نخســت 
امســال برابر بــا ۸۵ میلیون 
لیتــر در روز بــوده، این رقم 
در تعطیالت هفته گذشــته با 
پنج میلیــون لیتر افزایش به 
9۰ میلیون لیتر در روز رسید 
که می تواند هشــداری برای 
افزایش مصرف بنزین باشــد . 
بر اساس  این گزارش  با افزایش 
تعداد افراد واکســینه شده در 
کشور، شرایط زندگی به حالت 
عادی نزدیک می شود. کم کم 
زمزمــه حــذف دورکاری ها 
و بازگشــت ۱۰۰ درصــدی 
کارکنان به مشــاغل به گوش 
می رســد و در ایام تعطیل نیز 
بیشتری  جاده ها خودروهای 
بــه خــود می بیننــد. همین 
موضــوع افزایــش مصــرف 
بنزیــن را بــه دنبــال خواهد 
داشــت. افزایش مصرفی که 

به نظر می رســد آغاز شــده و 
ایرانی هــا در حالی در ۶ ماهه 
نخســت امســال و هم زمان با 
شــرایط قرمز کرونایی، روزانه 
۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف 
کرده انــد که این عدد برای ۶ 
ماهه نخست سال 99، حدود 
۷۴.۵ میلیون لیتر بوده است و 

حکایت از رشدی ۱۴ درصدی 
دارد.ایــن رونــد رشــد البته 
ادامه دار بوده و هفته گذشــته 
هم زمان با تعطیالت پایان ماه 
صفــر، میانگین مصرف بنزین 
بــه 9۰ میلیون لیتــر در روز 
رسیده است که می تواند زنگ 
خطــری برای صادرات بنزین 

ایران باشــد. به گزارش ایرنا، 
ادامــه روند کنونی مصرف در 
صورت رفــع محدودیت های 
کرونــا می تواند مصرف بنزین 
در کشــور را به شدت افزایش 
دهــد. موضوعی که ایران را از 
دایــره صادرکنندگان بنزین 
خارج کرده و حتی تا ۲ ســال 

آینــده دوباره بــه واردکننده 
بنزیــن تبدیــل کند.البته با 
اصالح الگوی مصرف و افزایش 
بهینه ســازی مصرف سوخت 
می توان از این اتفاق جلوگیری 
کرد.بر اســاس این گزارش  با 
این حال در کنار اصالح الگوی 
مصرف بایــد افزایش مصرف 
ســی. ان. جی را نیز در دستور 
کار قرار داد.ایران در شــرایط 
فعلــی ۴۰ میلیون مترمکعب 
ظرفیــت توزیع روزانه ســی. 
ان. جــی دارد کــه می توان با 
توجــه به ظرفیت خالی موجود 
کــه نزدیک به ۲۰ میلیون متر 
مکعب می شود، افزایش مصرف 
بنزین را کنترل کرد.همچنین 
ایــران که دومین دارنده ذخایر 
گاز جهــان به شــمار می رود، 
می تواند با تکیه بر این سوخت 
ملی، در مصرف ســوخت مایع 

صرفه جویی کند.
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رئیس شعبه استان خراسان رضوی 
بیمه رازی:

اعتماد مردم، خط قرمز 
بیمه رازی است

رئیس شــعبه استان خراسان رضوی 
بیمــه رازی کــه مهمان هجدهمین 
برنامه سه شــنبه های پاســخگو بود 
از طراحی بســته بیمــه  ویژه صنایع 
در ایــن اســتان خبــر داد و گفت: با 
توجه به منشــور استراتژیک شرکت 
بیمه رازی، خدمــات به روز از لحظه 
مشــاوره تا پرداخت خسارت طراحی 
و به اجرا درآمده اســت.هجدهمین 
برنامه سه شــنبه های پاسخگویی به 
میزبانی شعبه استان خراسان رضوی 
و با حضور رضا امان آبادی- رئیس این 
شــعبه برگزار شد.در این برنامه که به 
صورت زنده از صفحه رسمی شرکت 
بیمه رازی در اینستاگرام پخش شد، 
امان آبادی با اشاره به منشور شرکت 
مبنی بر پنج چرخش استراتژیک که 
از سوی دکتر علی جباری- مدیرعامل 
شــرکت بیمه رازی تهیه و ابالغ شده 
است، گفت: پنج چرخش استراتژیک 
شــرکت بیمه رازی از نیازهای امروز 
صنعت بیمه کشور است.او با تاکید بر 
اینکه در صنعت بیمه، ستادها نسبت 
به شعب بسیار فربه شده اند، گفت: با 
توجه به مســیر تعیین شده از سوی 
مدیریت عالی مجموعه، فرآیند جذب 
نماینده در خراسان رضوی به روز شده 
و برپایــه اصول علمی بیمه رازی، این 
مهم انجام می شــود که در این مسیر 
همایش هــای علمی و آموزشــی در 
زمینــه اعالم فرصت های شــغلی و 
خدمــات بیمه ای بــه صنایع برگزار 

می شود.

طی مراسمی انجام شد؛
امضای تفاهمنامه همکاری بین 
بانک تجارت و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری 

در مراســمی به میزبانی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری و با حضور 
دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری و دولت آبادی 
مدیرعامل بانک تجــارت تفاهمنامه 
همــکاری بیــن ایــن دو مجموعه به 
امضــا رســید.دولت آبادی مدیرعامل 
بانک تجارت در این مراســم با اشاره به 
عملکرد این بانک در همکاری با صندوق 
نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری 
گفت: مجموعه بانک تجارت با دیدگاه 
آینده نگر و از طریق شبکه شعب سراسر 
کشــور و ظرفیت های فنی و تخصصی 
در راســتای تقویت زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان، همکاری همه جانبه با این 
شــرکت ها را در دستور کار خود دارد.
مدیرعامــل بانک تجارت با اشــاره به 
ســهم ۳۲ هزار میلیارد ریالی این بانک 
در صدور ضمانتنامه برای شرکت های 
دانــش بنیان معرفی شــده از ســوی 
صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: اعتقاد 
ما بر این است که ظرفیت های فراوانی 
در اســتارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان در مســیر توسعه پایدار اقتصاد 
کشور وجود دارد و همکاران من با این 
نگرش همواره در صدد طراحی خدمات 
و راهکارهای جدید برای توســعه این 
شرکت ها هستند.دکتر ستاری معاون 
علمــی و فناوری رییس جمهوری نیز 
در این مراســم بر ضــرورت حمایت و 
پشتیبانی هرچه بیشتر از شرکت های 
دانش بنیان در راســتای توسعه پایدار 

اقتصاد کشور تاکید کرد.

کمپین تبلیغات فروش آنالین بیمه معلم آغاز شد
کمپین تبلیغات فروش آنالین بیمه معلم آغاز شد.هدف 
از اجرای این کمپین، معرفی خدمات متنوع بیمه معلم در 
کنار برندینگ این شرکت بیمه ای می باشد.به دلیل تاکید 
بر صدور آنالین بیمه نامه، اتمســفر کلی طرح بر مبنای 
فضاسازی محیط آنالین تعیین شده است. در این طرح 
با استفاده از جمالت ساده، کوتاه و صریح، تاثیرگذاری 
پیام را افزایش داده ایم.المان های آشــنای فضای آنالین 

ماننــد نشــانگر ماوس، منوی گزینه هــا و دکمه صدور 
آنــی تاکیــد بر هدف اصلی ما یعنی امکان صدور آنالین 
بیمه نامه اســت.این کمپین شامل ویژگی های ذیل می 
باشد :کمپین تبلیغات فروش آنالین بیمه معلم بر مفاهیم 
سریع بودن، امن بودن و آسان بودن صدور بیمه نامه های 
گوناگون، به صورت همزمان تاکید می کند. مخاطب این 
برداشت را می کند که حق انتخاب با اوست: یا مصیبت/

خسارت/هزینه/ریســک را متحمل شود، یا بیمه معلم 
را انتخاب کند.

ســاختار طراحی این کمپین نیز به گونه ای اســت که 
قابلیت تبلیغ انواع محصوالت بیمه ای در این قالب وجود 
دارد. همچنین این قالب، دارای پتانسیل متحرک سازی 
)animate( باالیی اســت که طراحی بنرهای متحرک 

را آسان تر می کند.

کرد؛ مدیرعامل شرکت بیمه تجارت  نو عنوان 

حمایت بیمه تجارت   نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور
دکتــر نیما نوراللهی،بیان کرد: درحال حاضر شــرایط 
تورمی فشــار سنگینی را بردوش بنگاه های اقتصادی و 
شرکت های تولید کننده کشور به خصوص شرکت هایی 
که در صف اول تحریم ها قراردارند، وارد کرده است.وی، 
افزود: ازســوی دیگر تورم موجود در کشور ارزش اموال 
واحدهای صنعتی و تولیدی را به شــدت باال برده اســت 
به طوریکه خرید بیمه نامه و تهیه پوشــش های کامل و 
با ارزش های به روز شــده برای بســیاری از این واحدها 
حق بیمه های قابل توجهی را به همراه داشــته اســت. 
دریک چنین شرایطی بیشتر این بیمه گذاران یا از خرید 
بیمه نامــه به طور کامل منصرف می شــوند و یا ترجیح 
می دهند به واسطه قیمت های باال تنها پوشش های اولیه 
را تهیه کنند.مدیرعامل شــرکت بیمه تجارت نو،اذعان 
داشــت: درهمین راستا شرکت بیمه تجارت نو با درنظر 
گرفتن شعارتولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، و با هدف 
حمایــت از بیمه گــذاران بزرگ اعم از صنایع تولیدی و 
خدماتی تالش می کند تا خرید پوشــش های بیمه ای 
مورد نیاز را برای بیمه گذاران تسهیل و ممکن سازد.دکتر 
نوراللهی، اظهارداشــت: درشــرایط فعلی، تنها از طریق 
طراحی محصوالت بیمه ای مناسب و پوشش ریسک های 
موجــود می توان از فعــاالن اقتصادی حمایت کرد که 
در همین راســتا شرکت بیمه تجارت نو با پشتوانه بانک 
تجارت،طرح وام بیمه های سازمانی را درجهت حمایت از 
صنایع تولیدی و خدماتی کشور عملیاتی کرده است.وی، 

توضیح داد که این طرح با دو رویکرد توسعه مشارکت های 
راهبردی بیمه تجارت نو با سازمان ها و شرکت های بزرگ 
و گسترش همکاری موثر بین بانک و بیمه و در راستای 
افزایش ضریب نفوذ مشتریان به ویژه مشتریان سازمانی 
طراحی شــده است.مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، 
عنوان کرد: وام گیرنده یا بیمه گذار با استفاده از مزایای 
طرح وام بیمه تجارتضمن کسب خدمات بیمه ای و تحت 
پوشــش قراردادن ریسک های خود از مزایای پرداخت 
اقســاطی حق بیمه با کمترین هزینه برخوردار خواهد 
شد.دکتر نوراللهی، تاکید کرد:شرکت بیمه تجارت نو با 
درنظــر گرفتن نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی با 
ایجاد ماهیت انگیزشــی در طرح وام بیمه تجارت، این 
امکان را فراهم کرده اســت تا بیمه گذاران پوشش های 
بیمه ای را کامل تهیه کنند که این امر ضمن ایجاد آرامش 
خاطر بیشــتر، بیمه گذاران_وام گیرندگان را از تاثیرات 
نامطلوب رویدادهــای غیرمترقبه درامان نگه می دارد.
وی، گفت:درحقیقت شرکت بیمه تجارت نو با ارائه طرح  

وام بیمه تجارت، خرید پوشــش های بیمه ای مورد نیاز 
صنایع و شرکت های بزرگ از قبیل بیمه های مهندسی، 
مسئولیت، آتش سوزی صنعتی و انرژی و پرداخت حق 
بیمــه مورد نیــاز را برای بیمه گــذاران_وام گیرندگان 
تســهیل می کند.دکتر نوراللهی،تصریح کرد:بنابراین 
سازمان ها و واحدهای تولیدی که حق بیمه های باالیی 
را رپرداخت می کنند می توانند از طریق طرح وام بیمه 
ســازمانی بیمه نامه های ضروری و کامل مورد نیاز خود 
را با شــرایط پرداخت آســان تر و به صورت اقساط با بهره 
اندک خریداری کنند. در این امکان، معادل میزان حق 
بیمه به وام گیرنده_ بیمه گذار وام پرداخت شده و ضمن 
دریافت پوشش بیمه ای، اقساط وام دریافتی به تدریج در 
طول دوره پوشش و با سود اندک بازپرداخت می شود.وی، 
گفت: مطابق با ماده یک قانون بیمه، ارائه خدمات بیمه 
ای صرفا در قبال دریافت وجه حق بیمه امکانپذیر است؛ 
اما درعین حال مطابق بند ۳ آیین نامه ۷۶ پرداخت حق 
بیمه به صورت اقساط به رسمیت شناخته شده است و به 
صورت یک عرف در صنعت بیمه درآمده است.مدیرعامل 
شرکت بیمه تجارت نو تصریح کرد که شرکت تجارت نو با 
شناخت صحیح شرایط اقتصادی کشور و نیاز صنایع و 
واحدهای تولیدی در این بخش در طرح وام بیمه سازمانی 
از مزایای ایجاد شده برای بیمه گذار خود استفاده کرده 
و نســبت به افزایش حق بیمه صادره به همراه مدیریت 

ریسک اقدام می کند.

بانک و بیمه

سخنگوی اتحادیه فروشندگان 
لوازم یدکی خودرو:

گرانی لوازم  گونه  هر 
یدکی خودرو را به 

گزارش دهید اتحادیه 
اتحــــادیه  سخــــنگوی 
فروشــندگان  لــوازم یدکی 
خودرو گفــت: روی قیمت 
لوازم یدکــی نظارت کامل 
صــورت گرفتــه اســت و 
بارهــا اعــالم شــده که اگر 
مصرف کننــدگان در رابطه 
بــا قیمــت لــوازم یدکی به 
مشــکل خوردند به اتحادیه 
دهند.ســیدمهدی  گزارش 
کاظمی، سخنگوی اتحادیه 
فروشــندگان لــوازم یدکی 
خودرو و ماشین آالت تهران 
بــا بیان اینکه واردات خودرو 
به کشور متوقف نشده گفت: 
تمام نمایندگی ها در کشور 
فعال هستند و تمام قطعاتی 
که در ایران تولید نمی شوند 
وارد می شــوند.کاظمی در 
مورد افزایش قیمت قطعات 
لوازم یدکــی اظهار کرد: به 
طــور کلی قطعــات برخی 
خودروها نســبت به ســایر 
خودروها کمبودهایی دارد؛ 
قیمت لوازم یدکی نسبت به 
ســایر اقالم مورد نیاز مردم 

بسیار پایین تر است.

گفت  و گو

 طرح مشترک اتاق اصناف 
 و وزارت صمت 

برای تقویت زیرساخت 
کاالهای اساسی توزیع 

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان 
کرد: آنچه مشــخص اســت اینکه 
الجــرم بــا پدیده گرانــی مواجه 
هســتیم اما اگر در برنامه ریزی ها 
عامل گرانی، اصناف تلقی شــوند، 
مسیر اشــتباهی را در کنترل این 

گرانی پیش گرفته ایم.
ممبینی تاکید کرد: بر اســاس آمار 
و اطالعات موجود، عوامل مختلفی 
از جملــه افزایــش نــرخ ارز، عدم 
تامیــن کافی کاال به ویژه کاالهای 
اساســی، تحریــم و … در افزایش 
قیمت  کاال دخیل هســتند و تنها 
بــا توجه به مجموعــه این عوامل 
می تــوان برنامه هایی برای کنترل 
گرانی ارائه کرد. رئیس اتاق اصناف 
ایــران تصریح کــرد: اصالح نظام 
توزیــع یکی از راهکارهای موثر در 
کنترل قیمت خواهد بود. از این رو 
نمایندگان اصناف در این نشست، 
ضمن بیان مشکالت، آمادگی خود 
در همراهــی با برنامه های دولت در 
راستای اصالح ساختار اقتصادی به 
ویژه با تمرکز بر اصالح نظام تامین 

تا توزیع اعالم کردند.

برنامه های وزارت صمت برای توسعه صنعت پوشاک

 مقابله با قاچاق مهمترین عامل توسعه
 ابوالقاســم شــیرازی، رئیس 
اتحادیه پوشــاک در مراسم 
افتتاحیه نخستین نمایشگاه 
بین المللی و تخصصی زنجیره 
ارزش پوشــاک طراحی، مد، 
لباس و صنایع وابســته اظهار 
داشت: این نمایشگاه به کمک 
و همــکاری تولیدکنندگان 
و  کوچــک  بنگاه هــای 
متوســط برگزار شــده است 
و تولیدکننــدگان توانمندی 
باالیی را در صنعت پوشــاک 

به نمایش گذاشته اند.
وی با اشــاره بــه اینکه هدف 
اتحادیه در صنعت پوشــاک 
این است که بتواند بنگاه های 
کوچک و متوسط را تبدیل به 
بنگاه های بــزرگ و صنعتی 
کنــد، گفــت: بســیاری از 
تولیدکنندگان قابلیت تبدیل 
بــه برنــد را دارند.  پوشــاک 
تولیــدی ایــران بــه راحتی 
می  تواند جایگزین پوشــاک 
وارداتی شود و ما امروز افتخار 
می کنیم کــه عالوه بر تامین 
نیازهای داخلی توانسته ایم در 

حوزه صادرات نیز حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. 

تولیــد  اتحادیــه  رئیــس 
کننــدگان و فروشــندگان 
پوشــاک ادامــه داد: در خال 
حاضر صادرات مناســبی به 
کشورهای همسایه داریم اما 
بایــد برای توســعه و افزایش 
آن برنامه ریــزی کنیم.البته 
یکی از مســائل موجود در این 
حوزه وابستگی به واردات مواد 
اولیه به واردات اســت که در 
گردباف وابســتگی به واردات 
وجــود ندارد اما باید در توزیع 

آن نظــارت  شــود، ولــی در 
مورد پارچه هــای تخت نیاز 
به واردات ۷۰ درصدی وجود 
دارد که به طور معمول از چین 

و ترکیه تامین می شود.
وی با اشــاره به اینکه تحوالت 
افغانستان صادرات پوشاک به 
این کشور را تحت تاثیر قرار داده 
است، تصریح کرد: در راستای 
توســعه بازارهــای صادراتی 
ارمنستان، ترکیه  کشورهای 
عراق،کشورهای عضو اوراسیا 
از مهمتریــن مقصد صادراتی 
پوشــاک ایرانی هســتند.اما 

یکــی از نــکات مهم در حوزه 
پوشــاککاهش قابــل توجه 
قاچاق به کشــور است که باید 
از این موقعیت استفاده کنیم.
شــیرازی افــزود: حمایــت 
از تولیــد داخل باعث شــد، 
کاالهــای قاچــاق کاهــش 
قابل توجهی داشــته باشــد.
در همین راســتا برندسازی و 
شناسنامه دار شدن تولیدات 
در این بخش به افزایش اعتماد 
عمومی به پوشاک ایرانی نقش 
قابل توجهی خواهد داشت. اما 
اینکه گفته می شــود قیمت 

پوشــاک ایرانی باالست باید 
بگویم قیمت پوشــاک ایرانی 
متناســب با کیفیــت آنها از 
قیمــت مناســبی برخوردار 

است.
ک قاچاق  مبارزه با پوشا
یک موضوع جدی است

در حاشــیه این مراســم علی 
مویدی خرم آبــادی، رئیس 
ســتاد مرکــزی مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز بــا اشــاره  
به اینکه نمایشــگاه در سطح 
قابــل قبولی طراحی شــده 
که نشــان می دهــد زحمات 
تولیدکنندگان در این بخش 
اســت، اظهار داشت: وضعیت 
بســیاری از صنایــع از جمله 
صنعت پوشاک تا پیش از سه 
سال گذشــته و آغاز تشدید 
تحریم ها نشــان می دهد که 
با تکیه بر داشــته های داخلی 
می توان پیشــرفت های قابل 
توجهــی را به دســت آورد و 
عــالوه بر تامین نیازهای بازار 
داخلــی در بازار صادراتی نیز 

حرفی برای گفتن داشت.

گزارش
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کوتاه از استان ها

 اینترنت هدیه اساتید
  معلمان، طالب

و دانشجویان همراه اولی 
فعال شد 

بسته های اینترنت هدیه اساتید، معلمان، 
دانشجویان و طالب که دارای سیمکارت 
همراه اول هستند، فعال شد.همراه اول 
به مناســبت آغاز سال تحصیلی جدید 
به تمامی اســاتید، معلمان، دانشجویان 
و طالبی که در پرتال اعالم شده توسط 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
ثبت نام کرده باشــند، »بسته اینترنت« 
هدیه می دهد.بســته های شش ماهه 
۶۰ گیگابایــت ویــژه اســاتید حوزه و 
دانشــگاه، ۴۰ گیگابایت ویژه معلمان و 
۳۰ گیگابایت ویژه دانشجویان و طالب 
مطابق لیســت ارســالی از سوی وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات )افرادی 
که در سامانه ICT Gifts ثبت نام کرده 
اند(، فعال شده است.بنابراین بسته های 
مذکور برای تمامی مشــترکان دائمی و 
اعتباری که اطالعات دیتابیسی آنان به 
همراه اول رســیده، به صورت خودکار 
فعال شــده اســت. همراه اول به عنوان 
»لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران 
دیجیتال« و در اختیار داشتن »باالترین 
رکورد سرعت اینترنت ایران«، سالهاست 
که با ســرمایه گذاری بر روی تجهیزات 
و ســرمایه های بومــی، زمینه برقراری 
ارتباطات در گستره ایران عزیز را فراهم 
آورده است؛ از زمان شیوع ویروس کرونا 
نیز به ســرعت پلتفرم آموزشی »شاد« 
که رسانه آموزشی-تعاملی ملی است را 
طراحی، توســعه و پیاده ســازی کرد تا 
سیستم آموزش و پرورش دچار خدشه 
نشــود.اکنون نیز در راســتای حمایت 
از اقشــار علمی کشــور و کمک به نظام 
آموزشی کشور، بســته های اینترنتی 
اســاتید، معلمان، دانشجویان و طالب 
را مطابق درخواســت وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات فعال کرده است.

دیدار شهردار و اعضای 
شورای شهر گلسار با رئیس 

دادگستری ساوجبالغ
البرز / گروه اســتان ها: روز دوشــنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱9 شهردار و اعضای 
شــورای اسالمی شهر با نوروزی رئیس 
دادگســتری شهرســتان ساوجبالغ 
دیــدار  نمودنــد .در ابتــدا مهنــدس 
کیاروستا شــهردار گلسار بیان داشت 
بــا  توجه اعتماد شــهروندان و اعضای 
شــورای اسالمی شــهر به بنده جهت 
خدمتگزاری در شــهرداری گلســار 
امیدواریــم با همکاری دســتگاه قضا 
مشکالت و معضالت مربوطه در راستای 
تأمین امنیت در شــهر گلسار را به نحو 
احسن مرتفع نمایبم و عملکرد خوبی در 
دوره خدمتگزاری داشته باشیم .اعضای 
شــورای اسالمی شهر نیز در خصوص 
اقدامات انجام شــده در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی در شــهر گلسار مطالبی را 
عنوان و بیان داشــتند شــهر گلسار با 
توجه به موقعیت جغرافیایی خود شهر 
مهاجر پذیری می باشد  و این نیز به نوبه 
خود معضالت اجتماعی به همراه دارد 
و امیدواریــم با انجام اقدامات فرهنگی 
و اجتماعی در ســطح شــهر از برخی از 
معضــالت و ناهنجاری های اجتماعی 
موجود جلوگیری نماییم و این نیازمند 

مساعدت دستگاه قضا  است .

گلستان قهرمان  استان 
کشور شد کبدی  مسابقات 

گلستان / گروه استان ها:  فینال مسابقه 
کبدی قهرمانی کشــور بین تیم های 
گلســتان و خوزستان برگزار شد و این 
تیم گلســتان بود که توانست با بردی 
قاطع، قهرمان این دوره از مســابقات 
شود.فینال مسابقات کبدی قهرمانی 
کشور بین تیم های گلستان و خوزستان 
در ســالن امام مجموعه ورزشی آزادی 
شــهر گرگان برگزار شــد.تیم کبدی 
گلستان با داشــتن بازیکنان توانمند 
و بومی خود توانســت با نتیجه ۵۴ بر 
۲۳ تیم خوزســتان را شکست دهد و 
بار دیگر قهرمان کشــور شودبازیکنان 
جوان تیم خوزســتان در مرحله نیمه 
نهایی توانســتند تیم خوب و قدرتمند 
کرمانشاه را در دیداری سخت و نفس 
گیر شکســت دهند. تیم کرمانشاه نیز 
تیم پرقدرت سیســتان و بلوچستان را 
از پیش روی برداشــته بود. این برای 
نخستین بار بود که خوزستان به فینال 
مسابقات کبدی قهرمانی کشور رسید.

برگزاری اردوی جهادی 
 بسیجیان برق دامغان 
در روستای حسن آباد

سمنان / گروه استان ها: اردوی جهادی 
و میز خدمت توســط بسیجیان پایگاه 
مقاومت بسیج شــهید عباسپور برق 
دامغان در روســتای حســن آباد این 
شهرســتان به اجرا درآمد.مدیر توزیع 
برق شهرستان دامغان و فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج شهید عباسپور با بیان 
ایــن مطلب اظهار کرد: به مناســبت 
نکوداشت چهل و یکمین سال یاد هفته 
دفــاع مقدس، این اردوی جهادی یک 
روزه در روســتای مورد اشاره برگزار و 
عالوه بر اصالح شبکه، درخواست های 
مراجعین به میزخدمت نیز بررسی و به 
انجام رسید.سید محمدحسین ترابی 
گفــت: نصب یک اصله پایه ســیمانی 
و احداث شــبکه فشار ضعیف با کابل 
خودنگهــدار در کوی شــهید واحدی 
جهــت تامین برق مشــترک جدید، 
تعویض شــش عدد المپ ســوخته 
معابر، بهســازی روشنایی معابر کوی 
شهید شاهچراغی و اصالح انشعاب سه 
اشتراک برق؛ از جمله اقدامات صورت 
گرفته در این برنامه محسوب می شود.
وی تصریح کرد: در برنامه میزخدمت 
نیز موضوع افت ولتاژ برق انتهای کوچه 
شهید واحدی و سالن ورزشی روستا و 
همچنین تقاضای تست کنتور و نصب 

سرچراغ بررسی شد.

استانها 6
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

در محیط رقابتی امروز، سرمایه انسانی کلید بقای یك سازمان است
اصفهان / گروه اســتان ها: دکتر محمد 
یاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در جلســه شــورای معاونین 
این شــرکت، مهندس مهدی کفایت 
را کــه ســابقه مدیریــت قراردادهای 
خرید و مدیریت کنترل مواد شــرکت 
فــوالد مبارکــه را در کارنامه خود دارد 
بــه عنوان معاون جدید ســرمایه های 
انسانی و ســازماندهی و آقای مجتبی 
پوربافرانی را که پیش از این در ســمت 
مدیر امور مالی مشــغول به فعالیت بود 
به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل شرکت 
منصــوب نمود.مدیــر عامل شــرکت 
فوالد مبارکه در ادامه جلســه شورای 
معاونین این شــرکت، ضمن اشــاره به 
تعالی سازمانی شرکت، همسوسازی و 
بهینه ســازی افراد با اهداف و نیازهای 
کسب و کار جهت دستیابی به عملکرد 
برتــر را به عنوان یک رویکرد جدید از 

مدیریت سرمایه های انسانی در داخل 
شــرکت مطرح کرد.محمدیاسر طیب 
نیا با اشــاره به ارزش باالی کارکنان به 
عنوان سرمایه انسانی در سازمان گفت: 
حوزه ســرمایه های انسانی به مدیریت 
کارکنان بــرای بهبود کیفیت زندگی 
کاری در داخل و خارج سازمان پرداخته 
و می کوشــد تا برتوانمندی ها و دانش 
کارکنان بیفزاید. در این راستا استخدام 
اســتعدادها، جهت دهی درســت این 
اســتعدادها، ایجاد حــس خودکفایی 

و آماده ســازی آنها بــرای رویارویی با 
شــرایط پیچیده آینده و نهایتاَ رشــد و 
بهینه سازی سرمایه های انسانی، جزو 
اولویت های شــرکت فوالد مبارکه می 
باشــد.طیب نیا در ادامه انتظار خود از 
معاونت جدید ســرمایه های انسانی و 
ســازماندهی را ایجاد احساس تفاوت 
در نــگاه مدیریــت بــه کارکنان بیان 
کرد و افزود: جهت ایجاد این احســاس 
متفــاوت، نیاز به تغییــر رویکردهای 
این معاونت و حرکت به ســمت ایجاد 

اشــتیاق و اثربخشی کارکنان به جای 
رضایت کارکنان، رســیدن به همکاری 
و مشــارکت کارکنــان به جای کنترل 
کارکنان، متقاعد ســازی بجای قدرت 
سازمانی، مشاهده نقاط قوت پرسنل و 
کمک به رفع نقاط قابل بهبود پرســنل 
و نگاه انســانی به کارکنــان به عنوان 
ســرمایه های شرکت می باشد.وی در 
ادامــه ضمن تاکیــد بر ضرورت چابک 
ســازی ساختارهای سازمانی شرکت و 
سازماندهی آن متناسب با رویکردهای 
طرح شــده و تعالی سازمانی، بر تبدیل 
تفکر خدماتی به تفکر توسعه ای در این 
حوزه اشــاره کرد و گفت : بنده انتظار 
دارم جهت توسعه نشاط کاری، اخالق 
، فرهنگ و ارزش ها، برنامه ریزی الزم 
در سازمان انجام گردد و اهتمام جدی 
در مســائل حوزه ایمنی، پیشگیری و 

ورزش به عمل آید...

مــدرک فــارغ التحصــــــیلی اینجانــب علــی اسمـــــــــاعیلی 
فرزنــد مهـــــدی بــه ش س ۳۶۸صــادره از نــکا در مقطع 
کارشناســی رشــته حقــوق صــادره از واحــد دانشگـــاهی 
دامـــــغــــــان بــا شــــمـــــــــــاره ۱۲۸۶۱۴۲۰۰۰۳۳ مفقـــــــــــود 
مــی  تقاضــا  یابنــده  از  اســت  اعتبــار  فاقــد  و  گشــته 
شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــی بعــد  ــوار چشــمه عل ــه نشــانی دامغــان بل دامغــان  ب
واحــد  اسلـــــــــامی  آزاد  دانشــگاه  ســعدی  میــدان  از 
دانــش  ۳۹۹۹۸-۳۶۷۱۶اداره  پســتی  کــد  دامغــان 

آموختــگان ارســال نمایــد.

خــــــــودروی  ســـــبز  بــرگ 
شمــــــــــاره  بــه   ۲۰۶ پــژو  
۴۷۴ب  ایــــــران   ۶۹ پــاک  
شاســــــی  شمـــــاره  و   ۷۴
 NAAP۴۱FE۹HJ۰۰۱۹۶5
موتــــــــور  شمـــــــــــــــــــاره  و 
م  ۱بنــا ۶ ۷ B ۰ ۰ ۱ ۷ ۴ ۰ ۰
کــد  بــا  منصــوری  نورمحمــد 
ملــی  ۲۰۳۱۶۸۷۸۹۱مفقــود 
اعتبــار  درجـــــه  از  و  گشــته 

اســــــت. ســاقط 

مشــهد / گروه اســتان ها: تولیت آستان قدس رضوی 
گفــت: امنیــت ایــران در منطقه  ای ناامــن به برکت 
دالوری  و رشــادت نیروهای مرزبانی و انتظامی اســت.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی همزمان با هفته 
نیــروی انتظامی در مرکز آموزش علوم و فنون مرزبانی 
ثامن االئمه)ع( مشــهد حضور یافت و طی سخنانی در 
جمع ســربازان و فرماندهان این مرکز فرارسیدن هفته 
نیروی انتظامی را تبریک و با گرامیداشت یاد و خاطره 
همه شــهدا نظم و امنیت کشــور به اهمیت مأموریت 
مرزبانان اشــاره و اظهار کرد: امنیت جامعه به قدری از 
منظر اســالم و اولیای دین مهم است که امیرالمؤمنین 
علــی)ع( یکی از دالیل پذیرش خالفت را ایجاد امنیت 
در میان مردم معرفی می کنند.وی با اشاره به دعای امام 
سجاد)ع( برای مرزبانان در صحیفه سجادیه، عنوان کرد: 
کار مرزبانان در تأمین امنیت جامعه از آنچنان اهمیتی 
برخوردار بوده که امام سجاد)ع( در میان آن همه دعای 
بلنــد معرفتی در صحیفه ســجادیه از مرزبانان غفلت 
نکرده انــد و حتــی برای مرزبانان حکومت بنی امیه که 
حکومتی غاصب و ظالم است نیز دعا می کنند که نشان 
دهنده اهمیت موضوع امنیت در نگاه اولیا و پیشــوایان 
دین است.تولیت آستان قدس رضوی مرزها را از نقاط 
بسیار مهم و استراتژیک برای امنیت کشور دانست و ابراز 
کرد: امنیت بنیادی ترین نیاز برای جوامع و مهمترین 
عامل برای رشد، توسعه و پیشرفت هر جامعه ای است، 
بطوریکه تمام نعمت ها و شکوفایی استعدادها در پرتوی 
عنصــر امنیــت بوده و نقــش مرزبانان در ایجاد و حفظ 
امنیت کشــور بســیار مهم و تعیین کننده است.وی از 
تالش ها، دالوری ها و ایثارگری های نیروهای نظامی و 
انتظامی برای تأمین نظم، آرامش و امنیت زائران حرم 
مطهر رضوی تقدیر و تمام مجاهدان عرصه نظم و امنیت 

کشور را در ثواب زیارت زائران بارگاه قدس امام رضا)ع( 
شریک دانست.حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: 
امروز شــاید مردم در عرصه  هایی دغدغه مند باشند اما 
هیچکس در مقوله امنیت دغدغه  ندارد، در بسیاری از 
کشورهای منطقه مردم نمی دانند از خانه بیرون می روند 
آیا زنده باز خواهند گشــت یا نه، اما در ایران هیچ کس 
دغدغه امنیت ندارد که نعمتی بســیار بزرگ است.وی 
در ادامه به حادثه تروریســتی بمب گذاری در مســجد 
شــیعیان والیت قندوز افغانستان که منجر به شهادت 
بیش از ۱۰۰ نفر از نمازگزاران شــد اشــاره و اظهار کرد: 
ایجاد گروه وحشی و تروریستی داعش توسط آمریکا و 
صهیونیسم که به نام اسالم و مسلمانان در مسجد بمب 
گذاری می کنند و نمازگزاران را به شــهادت می رسانند 
از عمق توطئه شیطانی استکبار حکایت دارد، بطوریکه 
دیگر نیاز نیســت ســربازان آمریکایی و اسرائیلی علیه 
مســلمانان اقدامی انجام دهند، از میان خود مسلمانان 
عده ای انسان های جاهل و گمراه را برای وحشی گری 
به کار بسته اند.تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
تمام لحظات حضور مرزبانان در مرزها برای آنان ثواب 
و حسنه است، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
منطقه ای ناامن و در میان آتش، امن ترین کشور است 
و این نعمت به برکت مرزبانان غیوری اســت که برای 
صیانت از این کشور تا پای جان ایستاده اند و شجاعانه 
از مرزها دفاع می کنند.وی گفت: مرزبانان کشــورما از 
مرزهایــی محافظت می کنند که در برخی مناطق، آن 
طرفش اصال حکومتی وجود ندارد و تروریست ها، داعش 
و غیره کمین کرده اند، مرزبانان غیور ما در میانه آتش 
ایســتاده اند تا مانع ورود ناامنی به کشــور شوند.حجت 
االسالم والمسلمین مروی به تقدیر فرمانده معظم کل 
قوا از نقش ارزشمند نیروی انتظامی طی سال های اخیر 

اشاره و عنوان کرد: این افتخار بسیار بزرگی برای نیروی 
انتظامی است که رهبری معظم انقالب در پیام خود به 
مناسبت هفته ناجا از تحوالت و کارهای مثبت این نیرو 
طی سال های اخیر تقدیر می کنند.وی در بخش دیگری 
از سخنان خود به نحوه جدایی بحرین از ایران اشاره و 
ابراز کرد: در دوران رژیم پهلوی که مدام شعار ملی گرایی 
و وطن پرســتی سر داده می شد، مجمع الجزایر بحرین 
بدون حتی شــلیک یک گلوله و تنها با دســتور انگلیس 
و آمریکا از کشور جدا شد، زیرا فردی بی اراده، ناالیق و 
بزدل فرماندهی کل قوا را برعهده داشت.تولیت آستان 
قدس رضوی افزود: در دوران دفاع مقدس تمام استکبار 
علیه ایران متحد و از صدام دفاع می کرد؛ در شرایطی که 
حتی سیم خاردار به ایران نمی دادند، کشورهای غربی 
با تحویل هواپیما، موشــک، انواع تســلیحات، مشاوره 
نظامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس با حمایت های 
مالی فراوان، هرآنچه در توان داشتند را برای پشتیبانی 
از صــدام به میــدان آورده بودند اما یک وجب از خاک 
این کشــور را نتوانســتند جدا کنند که طی ۲۰۰ سال 
اخیر بی سابقه است.حجت االسالم والمسلمین مروی 
اضافه کرد: امروز یک فقیه و مجتهد جامع الشــرایط و 
انســانی صالح، شجاع، سیاستمدار، وطن پرست و خدا 
ترس فرماندهی کل قوا را برعهده دارد و این یک افتخار 
اســت.گفتنی است، حجت االسالم والمسلمین مروی 
در ابتــدای ورود بــه مرکز آموزش علوم و فنون مرزبانی 
ثامــن االئمه)ع( از یگان دژبانی این مرکز ســان دید و 
سپس با حضور بر مزار شهید گمنام و قرائت فاتحه، یاد 
و خاطره مدافعان و ســربازان اســالم و میهن را گرامی 
داشت.در ادامه یگان های حاضر در مرکز آموزش علمی 
و تخصصــی ثامــن االئمه)ع( ناجا نماز ظهر و عصر خود 

را به امامت تولیت آستان قدس رضوی اقامه کردند.

تولیت آستان قدس رضوی:

امنیت ایران به برکت دالوری  نیروهای مرزبانی و انتظامی است

از بین دستگاه اجرایی استان خوزستان محقق شد؛

 کسب مقام سوم در زمینه فرایندهای آموزشی 
گاز  توسط شرکت 

خوزستان / گروه استان ها: صالح آلبوغبیش رییس اداره آموزش شرکت گاز خوزستان 
گفت: با توجه به ارزیابی های به عمل آمده در زمینه فرایندهای آموزشی در سال جاری، 
گاز خوزســتان توانســت از بین ۶۷ دســتگاه اجرایی موفق به احراز مقام سوم گردد. 
این اداره از مجموع ۱۰۰ امتیاز  توانســت نمره 9۳ را اخذ نماید.وی در پایان ضمن 
اشاره به این نکته که طی سال های گذشته گاز خوزستان همیشه جز شرکت های 
برتر بوده افزود: بی شک این موفقیت ها در راستای اهداف استراتژیک و حمایت های 

مدیران ارشد شرکت بدست آمده است.
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کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با پیگیری سازمان بازرسی؛

۹۸۹ هکتار از  اراضی دولتی 
استان ایالم رفع تصرف شد

ایالم / گروه اســتان ها: بازرس کل 
استان ایالم با بیان اینکه 9۸9 هکتار 
 اراضــی دولتی اســتان  با پیگیری 
سازمان بازرســی رفع تصرف شد، 
گفــت: در تالش برای شناســایی 
مسائل اساسی و کالن ایالم هستیم.

مهــدی اصالنی کرچی بیان این که 
ما در تالش برای شناســایی مسائل 
اساسی و کالن استان هستیم اظهار 
داشت: بازرســی ها توسط سازمان 
بازرسی استان با محوریت مبارزه با 
تخلفات و حل مشکالت استان انجام 
می شود.بازرس کل استان در ادامه 
به تالش برای تقویت و توسعه نظارت 
همگانی اشاره کرد و گفت: در سند 
تحول قضایی بر استفاده از ظرفیت 
مردم در راستای اصل امربه معروف 
و نهی ازمنکر تاکید شده   تا مردم در 
اجرای مأموریت های نظارتی سهیم 
شوند.اصالنی کرچی در ادامه اظهار 
داشت: جهت اســتفاده از ظرفیت 
همگانی ســامانه گزارشگران فساد 
راه اندازی شــده  و مردم از سراســر 
اســتان به راحتــی می توانند موارد 
تخلــف و فســاد را گــزارش کنند.

بازرس کل اســتان با بیان اینکه در 
رویکرد نظارت همگانی در تالشیم از 
ظرفیت نخبگان و ظرفیت مشارکت 
عمومی اســتفاده شــود افــزود: با 
پیگیری های ســازمان بازرســی 
اســتان 9۸9 هکتار از اراضی دولتی 
این استان طی ماه های گذشته رفع 
تصرف شده  و حدود ۳۰ هکتار نیز 
فسخ قرارداد به شرط تملیک انجام 
شده اســت.اصالنی کرچی با بیان 
اینکــه هشــدارهای نظارتی، یکی 
از سیاســت هایی اســت کــه برای 
تاثیرگذاری بیشــتر ســازمان اجرا 
می شــود و زمانی که با یک انحراف 
در دســتگاهی مواجه  شــویم آن را 
اعالم می کنیم افزود: تسریع در روند 
وصول مطالبات دولتی، محکومیت 
تعزیراتــی بــرای برخی افراد که در 
مصــرف نهاده هــای دامی انحراف 
داشته ، کشــف ۴۱ مورد جریانات 
مالــی به ارزش ۵۲۸ میلیارد ریال، 
فسخ و اصالح ۲ فقره قرارداد، معرفی 
9 فقره به مراجع قضایی و.... از جمله 
اقدامات سازمان بازرسی استان طی 
ماه های گذشته است.این مسئول با 
بیان اینکه سازمان بازرسی به  دنبال 
شناســایی و رفع گلوگاه های فساد 
است تا اثربخشی بازرسی ها با هزینه 
کمتری انجام گیرد گفت: توجه این 
سازمان بر رویکرد پیشگیری محور 
است زیرا پیشگیری سبب می شود 
مقابله با فســاد و تخلفات سریع تر، 
مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.وی با 
اشاره به اینکه یکی از چالش های این 
ســازمان باال بودن سطح انتظارات 
مــردم اســت به طوری کــه مردم 
انتظار دارند ســازمان بازرســی در 
همه موضوعات و دســتگاه ها ورود 
پیــدا کند افزود: افکار عمومی باید 
بداند که ســازمان بازرســی مرجع 
صــدور حکم نیســت و تنها مرجع 
گــزارش دهنده اســت.بازرس کل 
اســتان خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه 
اخیر به ۸۷۶ فقره شکایت رسیدگی 
یا در حال انجام است که در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته شاهد 
افزایــش دو برابــری آمار ورودی و 

رسیدگی ها هستیم.

 مدیر کل امور مالیاتی 
استان سمنان اظهار کرد:

رشد ۱۴۸ / ۱۴ درصدی 
 اظهارنامه های مالیاتی 

در استان سمنان
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیر 
کل امور مالیاتی اســتان سمنان 
از وصول ســه  هزار و ۳۴۶ میلیارد 
درآمدهــای  میلیــون   ۲۳۰ و 
مالیاتی استان تا پایان خرداد ماه 
سالجاری خبر داد .مدیر کل امور 
مالیاتی اســتان سمنان از وصول 
ســه  هزار و ۳۴۶ میلیارد و ۲۳۰ 
میلیون درآمدهای مالیاتی استان 
تا پایان خرداد ماه سالجاری خبر 
داد و عنوان کرد خوشــبختانه در 
ســالجاری تعــداد ۳۳۷۸۷فقره 
اظهارنامــه در منبــع حقیقی و 
۴۶۷۳ فقــره در منبــع حقوقی 
از ســوی مودیــان مالیاتی ارائه 
گردیده که نسبت به سال گذشته 
۱۴/۱۴۸ درصد رشد داشته است  
و با توجه به شــیوع بیماری کرونا 
این تعداداظهار نامه صد درصد به 
طور سیســتمی تکمیل و تسلیم 
گردیده است .جواد انوری عنوان 
کــرد ، میزان تســلیم اظهارنامه 
مالیاتی گروه اول ودوم وهمچنین 
گروه سوم مشمولین تبصره ماده 
 ۳۰,۸۵۰ رقــم  از  ق.م.م   ۱۰۰
هزار مورد درســال گذشــته به 
رقــم ۳۳۷۸۷,۲۸۵ هــزار مورد 
رســیده که نشان دهنده افزایش 
میزان دریافت اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشــاغل درســالجاری 
اســت .وی در ادامه اذعان داشت 
: مشــارکت درتکمیل فرم مربوط 
به تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م وتسلیم 
اظهارنامــه مالیاتی نتیجه درک 
متقابــل ، رفتــار صادقانه پاکی و 
نجابت مودیــان محترم مالیاتی 
و همکاران محترم سراسر استان 
واصناف اســت .مدیــر کل امور 
مالیاتی اســتان ســمنان تصریح 
کرد ، با اجرای طرح جامع مالیاتی 
در اســتان و هوشمند سازی نظام 
مالیاتــی و همچنین تســهیالت 
اعطایی از ســوی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور موجب مشارکت 
بیشــتر مــردم فهیم اســتان در 
امر تســلیم اظهارنامــه مالیاتی 
اشــخاص حقیقی شــده که این 
امر نشــان دهنــده درک باالی 
مودیــان محترم مالیاتی اســت 
.انوری با اشــاره به وصول مالیات 
تــوام بــا عدالــت مالیاتی گفت 
، وصــول بــا اصــوِل« مالیات را 
یکی از مهمترین سیاســت های 
نظــام مالیاتی برشــمرد و گفت: 
مهمترین رســالت مالیات ایجاد 
عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی 
اســت و مهترین ابزار برای درآمد 
و ایجاد رونق تولید محســوب می 
شود.مدیر کل امور مالیاتی استان 
ســمنان خاطر نشــان کرد : اداره 
کل امور مالیاتی استان سمنان از 
همدلی و همراهی کلیه صاحبان 
محترم مشــاغل در سراسر استان 
که نسبت به انجام تکالیف قانونی 
خود در تنظیم و ارسال اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد ۱۳99  مشارکت 
نموده اند تقدیر و تشکر می نماید.

7استانها

اصفهان / گروه استان ها: در ابتدای جلسه انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور که به 
صورت مجازی و همچنین حضوری برگزار شد، حمید منتظرالقائم،سرپرست سرای 
نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشــگاه به معرفی ســرای نوآوری پرداخت و هدف 
از تشــکیل این مرکز را قرار دادن چالشــهای موجود در صنعت در اولویت تحقیقات 
دانشــگاهی عنوان کرد.سرپرســت سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه در 
ادامه به معرفی محصوالت سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه پرداخت و 
طرح پویش با هدف استعداد یابی دانشجویان در قالب کار همزمان با تحصیل را یکی 
از این محصوالت مطرح کرد.وی همچنین به ۱۸ دپارتمان تخصصی ایجاد شده در 
این مرکز اشاره نمود و   معرفی دپارتمان تخصصی مکانیک را از موضوعات این نشست 
خواند. تاکنون ســه نشســت از ۱۸ نشســت برنامه ریزی شده در سرای نواوری اتفاق 

افتاده است و برنامه ریزی برای سایر نشست ها در دیتور کار سرای نواوری قرار دارد.
سپس جواد جعفری فشارکی، رئیس دپارتمان مکانیک سرای نوآوری اتاق بازرگانی 
و دانشگاه به معرفی این دپارتمان پرداخت.احیا و بازسازی دستگاه های فرسوده در 
صنعت و همچنین ارائه خدمات از سوی هیئت علمی به صنایع، راه اندازی واحدهای 
تحقیق و توسعه در صنایع، بهینه سازی و باالبردن کیفیت تولید قطعات صنعتی از 
توانمندی های این دپارتمان  مطرح شد.رئیس دپارتمان مکانیک سرای نوآوری اتاق 
بازرگانی و دانشگاه سپس به توضیح کامل موضوع اندازه گیری تنش برای جلوگیری 
از شکست قطعات پرداخت.در ادامه روسای سایر دپارتمان های تخصصی نظیر صنایع 
شیمی و پلیمر، تعمیر و نگهداری، برق اتوماسیون و ابزار دقیق و حسابداری و مالی  

به ارائه توضیحات مختصری در خصوص  این دپارتمان ها پرداختند. 

در رویداد انتقال تکنولوژی هیات علمی فناور بررسی شد؛

گیری تنش برای جلوگیری از شکست قطعات اندازه 

خبر ویژه

شهردار مشهد:

اساس جابه جایی و تغییرها در مشهد، نشان دادن پیوستگی است
مشــهد / گروه اســتان ها: شهردار جهان 
شهر مشهد در آیین تکریم و معارفه معاون 
مالی و پشــتیبانی و مدیرکل هماهنگی 
و تعامالت حوزه شــهردار مشهد با تاکید 
بر وجود اهداف مشترک علی رغم برخی 
اختالف نظرها، گفت: همه ما در امتداد و 
در حال حرکت هســتیم، نظام جمهوری 
اسالمی یک فرمانده بیشتر ندارد و هدف 
همــه ما یکی است.ســید عبدا... ارجائی 
در آییــن تکریــم و معارفه معاون مالی و 
پشتیبانی و مدیرکل هماهنگی و تعامالت 
حوزه شهردار مشهد که با حضور معاونین 
شــهردار و جمعی از اعضای شورای شهر 
برگزار شــد، اظهار کرد: بنده معتقدم که 
نظام جمهوری اسالمی ایران یک سازمان 
و یک ســاختار است. این که در این نظام 
دستگاه های مختلف و قوای متعدد وجود 
دارد و هر فردی در این نظام در هر پستی 
مشغول به خدمت باشد به این دلیل است 
که مردم طرف حســاب خود را بشناسند.

وی با اشاره به جابجایی و تغییرات در پست 
های مدیریتــی، ادامه داد: این نظام یک 
فرمانده بیشتر ندارد و هدف ما یکی بوده 
است. اساس این جابه جایی ها و تغییرها، 
نشان دادن پیوستگی است. امروز عزیزی 
وارد می شــود که هنوز سنگر قبلی خود 
را تحویل نداده به آن سنگر جدیدی می 
دهند و این بدین معنا است که همه ما در 
امتداد و در حال حرکت هســتیم و هدف 
های عالیه ما آنقدر با هم مشترک است که 

صحبت کردن در خصوص نقاط اختالف، 
چیزی جز تمام کردن فرصت ها نخواهد 
بود.شــهردار جهان شهر مشهد بیان کرد: 
زمانی که برای جایگاه شــهرداری مشهد 
انتخاب شدم، چند مالک که شامل پاک 
دســتی، اعتقاد به مبانی انقالب در عمل، 
مســئولیت پذیری، تخصص نگاه عالمانه 
و رفتار جهادی بود را ســر لوحه کار خود 
قرار دادم و مالک ما برای انتخاب همکاری 
این موارد اســت.ارجائی با اشاره به حکم 
انتصاب مدیــرکل هماهنگی و تعامالت 
حوزه شــهردار مشــهد، تصریح کرد: از 
آقای علوی مقدم خواســتار آن هســتم 
که این روحیه ها را در درون شــهرداری 
گشــترش دهند و تمامی پیشنهادات در 
این قالب ارائه شــود. آقای علوی مقدم از 
چهره های آشــنای شهرداری است و ما 
تعامل با دستگاه های اجرایی، دولت ، قوه 
قضاییه و مجلس را از ایشان می خواهیم 

و از همه همکاران خود می خواهم نهایت 
همکاری را با ایشان انجام دهند.وی تاکید 
کرد: تعامل با ســازمان ها علی الخصوص 
مناطق شــهرداری برای ما بســیارحائز 
اهمیت اســت. مبنــای ما بر این بوده که 
اختیارات مناطق را افزایش دهیم، هدف 
مــا این بــوده که مناطق به خوبی تقویت 
شود. همچنین خواسته ما از آقای علوی 
مقدم این است که مناطق را فعال کنند. 
رفتار کارمندان مناطق پیشــانی ما است 
و رفتار آن ها به پای ما گذاشته می شود.

ارجائی با طرح این سوال که در حال حاضر 
چند درصد از درآمدهای ما پایدار است؟ 
عنــوان کرد: در حوزه مالی و پشــتیبانی 
نیز یکی از مسائل عمده باال بردن نسبت 
درآمدهــای پایــدار بــه کل درآمدهای 
شــهرداری است. این امر جایی است که 
مهندس مومنی باید به آن ورود پیدا کنند 
و اهتمام ویژه ای داشته باشند. هرچه این 

نســبت بیشتر شود، شهرداری در تحقق 
اهداف خــود موفق تر عمل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه توسعه به قیمت فروش 
آینده و فرصت های بعدی، هنر نیســت؛ 
خاطرنشــان کــرد: احصــا منابع جدید 
درآمدی و شکســتن کلیشه های قدیمی 
درخواست من از معاون مالی و پشتیبانی 
خواهد بود.شــهردار مشــهد با اشاره به 
اینکه وصول مطالبات امری مهم اســت، 
ادامــه داد: بــه این امر نیــز باید نگاه ویژه 
ای داشــته باشیم. در گذشته هیچ معلوم 
نبود که امالک شهرداری در کجای شهر 
وجــود دارد، امــا در حال حاضر وضعیت 
تغییر کرده است.ارجائی افزود: ساماندهی 
اموال، امالک و دارائی های شهرداری باید 
اولویت قرار گیرد. در هر صورت ما زمانی 
که این اموال را خریداری کردیم از هفت 
خوان رســتم عبــور کردیــم. خواهش 
مــن توجــه به وضعیت رفاه، ســالمت و 
معیشت همکاران است.وی با بیان اینکه 
همه اعضای یک خانواده هســتیم، اضافه 
کرد: بنده چندین سال است که مهندس 
مومنی را می شناسم و ایشان از توانمندی 
باالیی برخوردار هســتند. با دکتر خواجه 
نائینی نیز سابقه رفاقت دارم و در گذشته به 
آقای کالئی اعالم کردم یکی از بزرگترین 
شــانس های شــما وجود ایشان است. از 
ایشان می خواهیم به ما کمک کنند تا از 
تجربه هایشان استفاده کنیم. اگر مبنای 
ایشان بر ماندن بود، ما استقبال می کردیم.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه خبر داد؛

آبرسانی به ۲۲ روستای شهرستان جوانرود
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمانشــاه از آبرسانی به ۲۲ روستای بخش های 
مرکزی و کالشــی شهرســتان جوانرود خبر داد.علیرضا 
کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
در حاشیه بازدید مشترک با فرماندار شهرستان جوانرود 
از روســتاهای بخش مرکزی این شهرســتان، ضمن بیان 
این مطلب که جهش بسیار خوبی در حوزه آب وفاضالب 
شهرســتان جوانرود آغاز شده است گفت: در سال جاری 
۵9 میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب روستایی شهرستان 
جوانرود مصوب گردید. که در صورت تخصیص این اعتبار 
پروژه های روستایی در دست اقدام با سرعت بیشتری اجرا 
خواهند شد.وی افزود: آبرسانی به روستاهای بخش های 
مرکزی و کالشی شهرستان جوانرود که شامل ۲۲ روستا 
است در دستور کار شرکت آب و فاضالب استان قرار گرفته 
کــه در حــال حاضر برخــی از این پروژه ها در حال اجرا و 
برخــی دیگر نیز در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکار قرار 

دارند.کاکاوند به پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر جوانرود 
اشاره کرد و تصریح نمود: این پروژه یکی از پروژه های نیمه 
تمام شهرستان جوانرود می باشد که به احتمال قوی تا پنج 
ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.همچنین از معدود 
پروژه هایی که با مشارکت مردم در حال اجرا است شبکه 
جمع آوری فاضالب روستای زالن می باشد که شرکت آبفا 
استان نیز به اجرای این پروژه کمک خواهد کرد.در ادامه 

این بازدید رستگار یوسفی فرماندار شهرستان جوانرود به 
تنش آبی برخی از روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: 
امســال اعتبارات خوبی از محل اعتبارات اســتانی، ملی و 
محرومیت زدایی در حوزه آب روســتایی دیده شده است 
که امیدواریم با تخصیص این اعتبار و پیگیری های ویژه 
دکتر کاکاوند شــاهد حل مشــکالت موجود در این حوزه 
باشیم.یوســفی ضمن قدردانی از پیگیری های استاندار 
کرمانشــاه، نماینده مردم شهرســتان در مجلس شورای 
اســالمی و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خاطر 
نشــان ســاخت: برنامه های خوبی در حوزه آب و فاضالب 
شهرســتان در دســت اقدام است از جمله تکمیل تصفیه 
خانه شــهر جوانرود و توســعه و اصالح شــبکه توزیع آب 
شــهر شروینه و ۲۲ روســتای شهرستان که با تنش آبی 
مواجه هستند.شهرستان جوانرود با ۲۲ هزار مشترک آب 
و فاضالب و جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر در ۸۶ کیلومتری 

شهر کرمانشاه واقع شده است.
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 سمفونی»سردار
 دل ها« تولید شد

ســمفونی »سردار دل ها« از آثار 
موسیقایی مرتبط با شهید سردار 
ســپهبد حاج قاسم سلیمانی به 
آهنگســازی و تنظیم سید بهنام 
ابطحی تولید شــد. ســمفونی 
فاخر »ســردار دل هــا« یادبود 
شــهید واالمقــام ســردار حاج 
قاسم ســلیمانی با آهنگسازی و 
تنظیم سید بهنام ابطحی توسط 
ارکســتر ســمفونیک »سردار« 
ســاخته شــد.در توضیحــات 
تکمیلی این اثر آمده است:»این 
ســمفونی با حضــور متعهدانه 
جمعــی از نوازندگان ارکســتر 
بزرگ ایران و به همت ســربازان 
جبهه فرهنگــی انقالب و جبهه 
مقاومــت، به منظور ادای احترام 
به مقام واال و شــامخ شهدای این 
مرز و بوم، به ویژه ســردار دل ها، 
حاج قاســم ســلیمانی است و به 
زودی با هدف معرفی این قهرمان 
بزرگ به همگان در قالب یک اثر 
جهانــی در تاالر وحدت رونمایی 
می شود.«تهیه کننده این قطعه 
زهره ســیاهپوش و مجری طرح 
آن بنیاد بین المللی تکریم ادیان 
و مذاهب است.در حوزه محتوایی 
این اثــر، معاونت فرهنگی حوزه 
نمایندگــی ولی فقیــه در بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران نظارت 
داشــته اســت. ضمن اینکه قرار 
است این سمفونی موسیقایی در 
کشورهای عراق، سوریه، لبنان و 
چند کشور اروپایی هم اجرا شود.

مخالفت »سالی رونی« با 
درخواست ناشر اسرائیلی

»ســالی رونی« نویسنده مشهور 
ایرلنــدی بــا درخواســت یک 
انتشارات اسرائیلی برای ترجمه 
دو اثــرش به زبان عبری مخالفت 
کــرد. »ســالی رونی« بــا توجه 
بــه موضع گیری ای کــه درباره 
درگیری اســرائیل و فلســطین 
دارد، درخواســت یک انتشارات 
اســرائیلی برای ترجمه کردن دو 
اثــر اخیر خود بــه زبان عبری را 
رد کرد.»مــردم عادی« که رمان 
دوم این نویســنده ایرلندی است 
تاکنون به ۴۶ زبان ترجمه شــده 
است و انتظار می رود رمان جدید 
او یعنی »جهان زیبا، کجایی« نیز 
به چنین آماری دســت پیدا کند. 
بــا این حال با این که انتشــارات 
»مودان« درخواست ترجمه این 
کتــاب به زبان عبری را داشــته، 
حق ترجمه این اثر فروخته نشده 
است.»رونی« در بیانیه ای که روز 
سه شــنبه منتشر شده از تمایل 
خــود برای حمایــت از کمپین 
)BDS( ســخن گفته است. این 
کمپیــن در راســتای »پایــان 
حمایت جهانی از ســتم اسرائیل 
علیــه فلســطین و تحت فشــار 
گذاشــتن این رژیم برای پیروی 
کــردن از قوانیــن بین المللی« 

فعالیت دارد.

فرهنگ و هنر

رییس بیمارستان مرکز طبی کودکان:

کسن های سینوفارم  تزریق وا
و پاستوکووک بهترین انتخاب 

برای افراد زیر ۱۸ است
رییــس بیمارســتان مرکز طبی 
کودکان گفت: تزریق وکسن های 
ســینوفارم و پاستوکووک بهترین 
انتخــاب برای افراد زیر ۱۸ بوده و 
هیچ عارضه جدی از این واکسن ها 
برای این بازه ســنی گزارش نشده 

است.
دکتــر رضا شــروین  گفــت: در 
کمیتــه علمی کشــوری مقابله با 
کرونا که جمعی از دانشــمندان و 
متخصصان حضور دارند، واکسنی 
که برای کودکان فایده بیشــتری 
دارد، انتخاب شــد. پایه واکســن 
سینوفارم ویروس غیرفعال است. 
واکسن پاســتوکووک هم همین 
پایه را دارد و واکســن مشــترک 
ایران و کوباســت که هر دو کشور 
سابقه طوالنی در تولید و صادرات 

واکسن دارند.
ایــن فوق تخصــص مغز و اعصاب 
کودکان بیان داشت: در مطالعات 
انجام شــده، مشخص شد این دو 
واکسن عوارض چندانی برای این 
افــراد نداشــته و فقط در هر چند 
۱۰ هــزار نفــر عوارضی مانند درد 
محل واکسن و عوارض جزیی مانند 

این ها گزارش شده است.
رییــس مرکــز طبی کــودکان 
ادامــه داد: با توجــه به این که دو 
واکســن عوارض جدی ندارند به 
توصیه های ستاد علمی کرونا همه 
بایــد اعتماد کنند. بــرای اعتماد 
بیشــتر خانواده هــا هم باید گفت 
نمونــه پلتفرم این واکســن ها در 
بســیاری از واکسن های فعلی که 
برای کودکان اســتفاده می شــود 

وجود دارد.
بدر افزود: کوبا، چین، امارات متحده 
عربی و برخی دیگر از کشــور ها که 
از همین واکسن ها برای کودکان و 
نوجوانان استفاده کرده بودند، امن 
بودنش را تایید کرده اند.بنابر اعالم 
روابط عمومی وزارت بهداشت، این 
متخصــص مغز و اعصاب کودکان 
گفت: احتیاط این است که واکسنی 
که پارتیکل ویروسی زنده دارد مثل 
اســپوتنیک و آســترازنکا به افراد 
زیر ۱۸ ســال تزریق نکنند. کمیته 
علمی کرونا هم که منتخب اعضای 
هیات علمی دانشــگاه ها هستند و 
تجارب زیــادی درباره کودکان و 
بیماری های عفونی و ایمونولوژی 
دارنــد، این دو واکســن را معرفی 
کــرد.وی ادامه داد: مســتندات و 
گزارش های جهانی در کشور هایی 
که این واکسن ها استفاده شده نیز 
موجود اســت که موید این انتخاب 
درست است و امیدواریم خانواده ها 
با آرامش پروســه واکسیناسیون 

فرزندان خود را انجام دهند.

سالمت

سرپرســت معاونت امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از اجرای 
واکسیناســیون دوز یادآور کادر بهداشــت و درمان خبر داد. شهریار جانبازی اظهار 
داشــت: مجوز تزریق دوز بوســتر )یادآور( برای کادر بهداشــت و درمان در مناطق 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی صادر شده است.وی افزود: 
طبق هماهنگی های به عمل آمده با معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی، برنامه ریزی و زمان بندی واکسیناســیون دز یادآور واکســن کرونا انجام 
شده است و از ابتدای هفته آتی در بیمارستان های مجری واکسیناسیون عمومی 
کرونا صورت می پذیرد.جانبازی اذعان کرد: گروه هدف دوز بوستر، کارکنان بخش 

بهداشــت و درمان و دانشــجویان دوره بالینی با اولویت شاغلین بخش های مراقبت 
ویژه بیمارســتان هایی اســت که بیمار کرونایی بستری می کنند.وی با بیان اینکه 
تزریق دوز بوســتر برای کســانی از گروه هدف صورت می گیرد که حداقل ۶ ماه از 
دوز دوم آنها گذشته باشد، عنوان کرد: به افرادی که برای دوز اول و دوم سینوفارم، 
بهارات یا برکت تزریق کرده اند، دوز بوستر آنها می تواند سینوفارم و یا پاستوکووک 
پالس باشــد. همچنین برای کســانی از گروه هدف که برای دوز اول و دوم واکســن 
آسترازنکا یا اسپوتنیک دریافت کرده اند هم در دوز بوستر یا سوم، واکسن آسترازنکا 

یا پاستوکووک پالس تزریق می شود.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

تزریق دوز سوم شامل کدام واکسن ها می شود؟

دریچه علم

جامعه 

کارتون 

شیوه جالب فرار 
مالیاتی دکترها!

بر اساس گزارش تفریغ 
بودجه سال ۱3۹۹ بالغ بر 

65درصد مشاغل پزشکی، 
پیراپزشکی، داروسازی 
و دامپزشکی از ثبت نام 

در سامانه مالیاتی کشور 
خودداری کرده اند و فرار 

مالیاتی دارند. موضوعی که 
سوژه کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با 
اشاره به اینکه مسئله ازدواج معلولی از علت 
هاست گفت: دولت باید به جای پرداخت 
وام با ســودهای کالن به تنها وظیفه خود 
یعنی اشتغل زایی و امنیت شغلی بپردازد.
مصطفــی اقلیما رئیــس انجمن علمی 
مــددکاران اجتماعــی ایران در خصوص 
کاهش نرخ ازدواج در دختران گفت: ابتدا 
باید به نرخ ازدواج بپردازیم که متاســفانه 
در کشــور ما از هر چهار ازدواج یک مورد 
آن به طالق می انجامد و در این خصوص 

ما با رشد ۲۵ درصدی مواجهه بوده ایم.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی 
افزود: در حال حاضر تعداد پســران آماده 
ازدواج مــا از تعــداد دختران آماده ازدواج 
بیشتر است؛ اما مسئله اصلی در خصوص 
کاهش ازدواج در دختران شــرایط سنی 
اســت چراکه در پسران برعکس دختران 
محدودیت سنی برای ازدواج مطرح نیست 
بنابراین سن و دایره انتخاب پسران بیش 

از دختران است.
وی با اشــاره به اینکه تفکرات جامعه در 

کاهــش نــرخ ازدواج در دختران تاثیر به 
ســزایی دارد عنوان کرد: متاسفانه جامعه 
سنتی ما می گوید که دختر باید کوچک 
تر از پســر باشد و تفکر جامعه نمی پذیرد 
که دختران بزرگتر از پسران باشد بنابراین 
محدودیت ســنی دختران سبب کاهش 

نرخ ازدواج در این جامعه شده است.
اقلیما بیان کرد: یکی از مسائل و مشکالت 
مهمی که در کاهش نرخ ازدواج تاثیر بسیار 
زیادی دارد مسئله اشتغال و تغییر فرهنگ 
اســت؛ در حال حاضر دختران و پســران 
ما تمایل بســیار زیادی برای ازدواج دارند 
امــا عدم فراهم کردن شــرایط اقتصادی 

مطلوب سبب کاهش ازدواج می شود.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی 
تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که ۴۰ 
تا ۵۰ درصد از میزان درآمد یک مرد صرف 
پرداخت اجاره خانه می شود طبیعی است 
که فرد نمی تواند خرج و مخارج زندگی را 
تامین کند بنابراین باید به دنبال یک درآمد 
ثابت باشد که خود مشکالتی مانند امنیت 

شغلی و درآمد پایین را به همراه دارد.

وی خاطرنشــان کرد: دختران ما از ســن 
۱۸ ســالگی آمده ازدواج هستند اما تنها 
یــک درصد پســران ما در این ســن می 
تواننــد ازدواج کننــد؛ توجه به این نکته 
بســیار ضروری اســت که سیاست های 
حمایتی دولت مبنی بر پرداخت وام مثل 
یک عالج ســطحی می ماند چراکه امروز 
در کشورهایی مانند بنگالدش هم چیزی 
به نام وام ازدواج وجود ندارد و تنها وظیفه 

دولت اشتغال زایی است.
اقلیما اظهار کرد: در شــرایطی که درآمد 
افراد مشــخص باشد، امنیت شغلی وجود 
داشــته باشد، گزینش های بیهوده وجود 
نداشته باشد دختران و پسران ما هیچگونه 
مشکلی برای ازدواج نخواهند داشت البته 
نبایــد فرامــوش کرد که مســائلی مانند 
افزایش قیمت مسکن، نرخ کاال برای تهیه 
جهیزیه نیز به سهم خود در کاهش ازدواج 
نقش داشته و در کنار اشتغال زایی مناسب 
سیاســت هایی مبنی بر کاهش نرخ تورم 

در این موارد نیز باید وجود داشته باشد.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی 

تاکید کرد: متاســفانه امروزه بســیاری از 
افــراد علی رغم بهــره مندی از تخصص 
و تحصیــالت باال بیکار هســتند و همین 
مســئله سبب می شــود که سن ازدواج 
افزایش یابد و مقوله زندگی مشــترک به 

تاخیر بیافتد.
وی در خصــوص تغییر ســبک زندگی و 
تاثیــر آن در کاهــش نــرخ ازدواج گفت: 
این ما بزرگترها هستیم که با سختگیری 
های بعضاً بی مورد به جوانان آســیب می 
رســانیم؛ جامعه و قوانین نامناســب آن، 
عدم اشــتغال براساس تحصیالت همگی 
از وزنه های ســنگینی هستند که بر پای 
دختران و پســران ما بســته شده است و 
دولــت اگر می خواهد نــرخ ازدواج را باال 
ببرد به جای پرداخت تســهیالت که راه 
های پر مشقتی دارد به تنها وظیفه اصلی 
خود یعنی اشــتغال زایی مناسب و فراهم 
کردن امنیت شغلی بپردازد؛ چراکه میزان 
درآمد افراد باید مشــخص باشد تا فرد به 
پشتوانه آن بتواند به سمت تشکیل خانواده 

قدم بردارد.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی عنوان کرد؛

اشتغال زایی و امنیت شغلی به جای پرداخت وام با سود کالن


