
با وجود ۵٠٠ هزار مهندس بیکار ؛

چینی ها در ایران ساختمان می سازند 

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

   یــک انبــوه ســاز گفت:بیــش از ۵٠٠ هــزار مهنــدس در کشــور داریــم کــه تقریبا بخش 
مهمی از آنها بیکارند و در این شرایط معلوم نیست چرا برخی به فکر حضور پیمانکار 
خارجــی در صنعــت ســاخت و ســاز هســتند.  از نیمــه ســال 1398 و و بــه ویــژه از بهــار 

1399، همراه با افزایش قیمت مســکن و مصالح ســاختمانی شــاهد باالرفتن هزینه 
ســاخت و ســاز بودیم به طوری که تحت تاثیر این موارد، صنعت ســاختمان در رکود 

 | صفحه 3 عظیمی فرو رفته است...

یک کارشناس اقتصادی؛

 آدرس غلط دادند؛ بورس معجزه نمی کند
کشور! نه برای مردم نه برای 
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نیکزاد: 

وضعیت بودجه 
ناخوشایند است

کی     علــی نیکــزاد گفــت: وضعیت اســفنا
را در منابــع بودجــه ای شــاهد هســتیم و 
چالش اصلی دولت تأمین 1۲ میلیارد دالر 
بــرای واردات کاالهــای اساســی اســت که 
سه میلیارد دالر آن ویژه گندم و داروست 
و مابقــی بــه تأمیــن ســایر مایحتــاج مــردم 

مرتبط می شود...

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 

وام ۴۰۰ میلیون تومانی 
 مسکن  در قانون 

جهش تولید
     وزیــر راه و شهرســازی از پیشــنهاد 
تومـــــانی  میلیــــــون   ۴۰۰ وام  پرداخـــــــت 
تولیــد  قانـــــون جهـــــش  ارزان قیمــت در 
مسکن خبر داد و گفت: به دنبال تغییراتی 

در فرم »ج« هستیم...  | صفحه 3  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وعده های خوش نفتی 
از حرف تا عمل

4

هدف آمریکا از نشستن 
کره چیست؟ پای میز مذا

2

 حمله تیسترها 
 به سالمت مردم 

با تبلیغ غذاهای زیان آور
8

بنزین را به اسم سایر 
محصوالت صادر می کنند

4

 چرا ساخت مسیرهای ترانزیتی جدید 
با ارمنستان ضروری است؟

  محمدرضا سبزعلیپور
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران

قبــل از جنــگ اخیر جمهوری 
ارمنســتان،  و  آذربایجــان 
کامیون هایــی کــه از مســیر 
آذربایجان به سمت ارمنستان و 
برعکس عبور می کردند، مسیرشان از ایران بود و باید از 
ایــران عبــور می کردند. اما بعد از جنگی که بین این دو 
کشــور اتفاق افتاد و آذربایجان کنترل قره باغ و غیره را 
در اختیار گرفت بخشی از این مسیر برای کامیون های 
آذربایجانی از طریق قره باغ انجام می شود اما نتوانستند 
همه مسیر را در داخل آذربایجان و ارمنستان در اختیار 
بگیرند و باید دوباره مسیری را از طریق ایران طی کنند.

اکنون مدتی اســت که با توطئه اسرائیل و مجری گری 
آذربایجان به دنبال این هستند که بتوانند قدرت و نفوذ 
ایــران را در منطقــه کم کننــد و به همین دلیل تالش 
می کنند که این مســیر را از اختیار ایران خارج کنند تا 
برای عبور کامیونهای خود نیازی به ایران نداشته باشند. 
آذربایجان به دنبال این اســت که این راه را مســتقیما از 
ارمنستان از طریق همان راهی پیش ببرد که در اختیار 
خود دارد و این مسیر از ایران گرفته شود تا قدرت و اهرم 
فشاری نداشته باشد. اکنون اسرائیل و آذربایجان با نقشه 
و طراحی به دنبال این هستند که دست ایران را از این 

مسیر کوتاه و قدرت ایران را در منطقه کاهش دهند.
آذربایجان و اســرائیل به دنبال این هســتند که بتوانند 
مســیری که از ایران عبور می کند را کور کنند و راه از 
طریق ارمنســتان ادامه پیدا کند. مســئولین ایرانی هم 
این قضیه را خیلی واقع بینانه و به صورت روشنگرایانه 
دنبال می کنند که اجازه ندهند این مسیر از اختیار ایران 
خارج شود و به همین علت با ارمنستان به دنبال ایجاد 
تفاهم نامه هایی هستند تا تقویتی در جهت این کریدور 
به وجود بیاورند و این مسیر مستحکم تر شود و در همین 
راستا، وزیر امور خارجه ارمنستان در ایران حضور داشت 

که توافقاتی هم در این خصوص انجام شد.

 ساخت کریدور قدرت ایران را در منطقه 
مضاعف می کند

ایجاد  کریدور ایران ارمنستان، مسیری که از ایران عبور 
می کند را  مســتحکم تر می کند و می تواند برای ایران 
قــدرت مضاعفــی به وجود بیاورد که هم از نظر درآمد و 
هم از نظر نفوذ منطقه ای،  در زمان مقتضی بتواند اعمال 
نفوذ بیشتری در منطقه و در برابر کشورهای متخاصم 
داشته باشد. وجود چنین کریدورها، مسیرها و کانال هایی 
می تواند برای هر کشوری ایجاد قدرت کند. ایران هم با 
ساخت این کریدور حداقل مانع توطئه و سوءاستفاده های 

اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم می شود.
تنگه هرمز در اختیار ما اســت و این قدرت ایران را در 
خلیج فارس چند برابر کرده است، این کانال برای عبور 
کشتی های ایران حرف اول را می زند؛ ایجاد کریدور ایران 

و ارمنستان هم به قدرت ایران برتری می بخشد.

 آذربایجان آتش بیار معرکه شده است
مسیر، کریدور و کانال می تواند برای هر کشوری قدرت 
بیاورد و قدرت سیاسی، قدرت چانه زنی و قدرت اقتصادی 
آن کشــور را از نظر درآمدزایی باال ببرد  و  این مســیری 
که در ارتباط با آذربایجان و ارمنستان است از این قاعده 
خارج نیســت و ما باید تا می توانیم در حفظ  آن تالش 
کنیم و اجازه ندهیم که این مسیر هر چند که کوتاه است 
از دســت ایران خارج شــود. اسرائیل و کشورهایی که با 
ایران عناد دارند در هر صورت به دنبال این هستند که 
تا می توانند ایران را ضعیف کنند و گاهی خودشان را در 
خط مقدم قرار نمی دهند و به نیابتی از کشورهای دیگر 
استفاده می کنند که اکنون آذربایجان به نیابت از اسرائیل 
و دیگر کشورهای متخاصم آتش بیار معرکه شده است. 
مســئولین جمهوری اسالمی ایران با کیاست و درایتی 
که دارند می توانند این قضیه را دنبال کنند؛ کار آسانی 
نیست اما با توجه به مناسبات بسیار حسنه ارمنستان با 
ایران می توان با مدیریت این کریدور را به سرانجام رساند. 
نباید اجازه داد که آذربایجان و اســرائیل به اهداف شوم 
خود که تضعیف قدرت ایران در منطقه است نائل شوند.  
این کار شدنی است منتها درایت و برنامه ریزی صحیح 
می خواهد و مسئولین جمهوری اسالمی ایران بایستی با 
یک تدبیر خوب جلو بروند؛ برنامه انفرادی نداشته باشند؛ 
صحبت های احساسی نکنند و بتوانند این کار را صحیح 
و درست انجام دهند و نهایتا هر چند که سخت است اما 
غیر ممکن نیست . نباید اجازه دهیم کشورهای متخاصم 
بتوانند با سوء مدیریت ما، بر ما غلبه کنند. قدرت و توان 
اقتصادی ایران با این مســیرها و کانالها باال خواهد بود. 
بخشــی از ایران که مسیر کامیون های کشورهای دیگر 
است مانند کانالهای هوایی که هواپیماها از طریق ایران 
عبور می کنند ، قطعا برای کشورمان منافع خوبی دارد 
و کامیونها باید حق عبور پرداخت کنند و از طرف دیگر 
برای رفت و آمد کامیون های خودمان در جهت صادرات 
و وارداتی که انجام خواهد شــد تسهیالت بهتری ایجاد 

منبع: راهبرد معاصرخواهد شد.   

یادداشت

 وزیر اطالعات
 به مجلس می رود

اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس هفته پیش رو در نشســت مشــترک و در 
ادامه بررســی آخرین اخبار و تحوالت میزبان وزیر 

اطالعات و معاونان وی خواهند بود.
اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس در هفته جاری به بررســی و جمع بندی 
نهایی الیحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد 
درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی 

از میانجیگری خواهند پرداخت.
مــروری بــر آخرین اخبار و تحــوالت  و همچنین 
استماع گزارش هیات اعزامی کمیسیون به منظور 
بازدید از مناطق مرزی اســتان هــای آذربایجان 
شــرقی و غربی و نشست با مسئوالن مناطق مزبور 
در دســتورکار  روز یکشــنبه )٢۵ مهرماه(  هفته 
جاری اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی قــرار دارد. در 
ایــن میان نمایندگان در این روز به بررســی ابعاد 
مرتبــط بــا اجــرای جز ٣ بند ب تبصــره ١ قانون 
بودجه ســال ١۴٠٠ با حضور مسئوالن و همچنین 
ادامه بررســی و جمع بندی نهایی الیحه تصویب 
کنوانســیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه 
های حل و فصل بین المللی ناشــی از میانجیگری 
 )مطروحــه در کمیتــه روابط خارجــی( خواهند 

پرداخت.
همچنین ادامه بررســی پیرامــون آخرین اخبار و 
تحوالت در نشســت مشــترک اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی »ســید اسماعیل 
خطیــب« وزیــر اطالعات و معاونان وی نیز از دیگر 

دستور کارهای نمایندگان است. 

خبر ویژه تیم اقتصادی دولت تکمیل شد؛

آغاز گام های منسجم برای رفع چالش های اقتصادی
ترکیــب تیــم اقتصادی دولت ســیزدهم با انتخاب 
رییســان کل بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان 
مالیاتی در روزهای اخیر، نهایی شد؛ تیمی یکپارچه، 
جوان و باتجربه که نوید اتخاذ سیاست های واقع بینانه 
و جسورانه برای حل چالش های اقتصادی را می دهد، 
چیــزی کــه بیش از هر امر دیگری نیاز امروز اقتصاد 

کشور است.
تعیین ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مراحل 
پایانی خود نزدیک شده به طوری که در روزهای اخیر، 
رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، رییس صندوق توســعه ملی و رییس سازمان 
امور مالیاتی نیز انتخاب شدند. پیش از این سایر مردان 

اقتصادی دولت مشخص شده بودند.
پیش تر، »محمد مخبر« به عنوان معاون اول رییس 
جمهوری و مســول هماهنگی اقتصادی میان وزرا، 
»مسعود میرکاظمی« به عنوان رییس سازمان برنامه 
و بودجه،   »فرهاد رهبر« به عنوان دستیار اقتصادی 
رئیــس جمهوری و »محســن رضایــی« به عنوان 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی 

دولت انتخاب شده بودند.
همچنیــن۶ روز بعد از برگزاری مراســم تحلیف نیز 
رییس جمهوری فهرســت وزرای پیشنهادی خود را 
به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد و بعد از بررسی 
برنامه های وزیران پیشــنهادی در کمیســیون های 
تخصصی، جلســه رای گیری بــرای رای اعتماد در 
سوم مهرماه برگزار شد و تمام هشت وزیر پیشنهادی 
اقتصادی توانستند در جلسه رای اعتماد، نظر موافق 

مجلس را جلب کنند.

اعضــای تیم اقتصادی دولت عــالوه بر اینکه تجربه 
ســال ها حضور در نهادهای اجرایی و سیاستگذاری 
اقتصادی را داشــته اند، تقریبا از تعامل و یکپارچگی 
الزم هم برخوردار هســتند که این موضوع می تواند 
به پیشبرد درست و هماهنگ سیاست های اقتصادی 
کمک کند. تجربه دولت های گذشــته نشان داد که 
عدم هماهنگی و یکپارچگی می تواند مشکل ساز شده 
و باعث بالتکلیفی و سردرگمی فعاالن اقتصادی شود.

دولت ســیزدهم در شــرایطی مستقر شده است که 
معضالت و چالش های اقتصادی مانند کسری بودجه 
و تورم تداوم دارد. در این راستا، رییس جمهوری بارها 
بر لزوم رفع کســری بودجه، حل مشکالت معیشتی 
اقشار آسیب پذیر، خنثی سازی تحریم ها، ایجاد رونق 
اقتصادی، حمایت از چرخه تولید، ایجاد اشــتغال و 
توجه به اقشار محروم و عدالت تاکید کرده است که 
انتظار می رود تیم اقتصادی دولت در مســیر تحقق 
برنامه های آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی نسبت به 
رفع معضالت اقتصادی اقدام کرده و بسترهای رشد 

و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

۸ وزیر اقتصادی کابینه دولت سیزدهم
اکنــون دو ماهی می شــود که »ســیدرضا فاطمی 
امیــن« با مدرک دکتــرای مدیریت راهبردی دانش 
وزارت صنعت معدون و تجارت را هدایت می کند. از 
جمله سوابق اجرایی وی می توان به عضویت درهیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، رییس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور 
و مدیر ســرمایه گذاری و مشارکت های آستان قدس 
رضوی اشــاره کرد. آخرین سمت فاطمی امین، قائم 

مقام آستان قدس رضوی بود که پیش از آن مدیرعامل 
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بوده است.

جوان ترین وزیر کابینه اقتصادی دولت نیز »حجت اهلل 
عبدالملکی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت 
که قبل از سکانداری وزارت تعاون، معاون اشتغال و 
خودکفایــی کمیته امــداد امام خمینی)ره( بود. وی 
مــدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشــگاه اصفهان 
گرفته و عضویت هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( 

را در کارنامه کاری خود دارد.
»جواد اوجی« هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی 
نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است که در دولت 
دهم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران بود و ٢ ماهی می شــود که ســکانداری وزارت 

نفت را بر عهده دارد.
»عیســی زارع پــور« نیــز که توانســت بــه عنوان 
وزیرارتباطــات و فناوری اطالعات دولت ســیزدهم 
رای اعتمــاد مجلس را بگیرد، کارشناســی ارشــد 
مهندســی کامپیوتر، گرایش نرم افزار را در دانشــگاه 
صنعتی شــریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی 
کامپیوتر خود را از دانشــگاه نیوســاوث ولز استرالیا 

دریافت کرده است.
»رستم قاسمی« که سابقه ٢ ساله سکانداری وزارت 
نفت را در دولت دهم در کارنامه کاری خود دارد اکنون 
دو ماه اســت که در ســاختمان دادمان در وزارت راه و 

شهرسازی مشغول فعالیت است.
»علی اکبر محرابیان« که در شهریور ١٣۸۸ به کابینه 
دوم احمدی نژاد با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت 
و تا ســال ١٣۹٠ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی 
ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود. اکنون وزارت 

نیرو را بر عهده دارد.
»سید جواد ســاداتی نژاد« وزیر جهاد کشاورزی که 
عضو هیات علمی دانشــگاه تهران است، پیش از این 
ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را 

در مجلس یازدهم برعهده داشت.
»احسان خاندوزی« نیز انتخاب رییسی برای وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بود که توانســت رای اعتماد 
مجلس را بگیرد. وی توانســت به عنوان یکی از مهم 
ترین مردان اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد و دارایی 

راه پیدا کند.

میرکاظمی در پی اصالح ساختار بودجه
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رییسی رییس جمهوری 
قبل از تقدیم فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس، 
با صدور حکمی سید مسعود میرکاظمی را به سمت 
معــاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور منصوب کرد تا دخل و خرج دولت را 

به وی سپرده باشد.
سید مسعود میرکاظمی، متولد ١٣٣۹ تهران دارای 
مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش 
از این مســئولیت هایی همچون وزیر نفت در دولت 
نهم و رئیس ســازمان اوپک)٢٠١١(، وزیر بازرگانی 
در دولــت دهــم، نماینده تهــران در مجلس نهم و 
رئیس کمیســیون انرژی مجلس، عضو هیات امنای 
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، عضو و 
رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی، رئیس 
مرکز مطالعات بنیادی انقالب اسالمی، رئیس دانشگاه 
شاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل 

سازمان اتکا را برعهده داشته است.

گهی فراخوان شناسایی شرکت های دانش بنیان به شماره 1400/7/ف آ

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

فراخوان شناسایی شرکت های دانش بنیان دارای صالحیت بومی سازی سیستم FMS دامپتراک
ــه  ــده مــواد اولی ــوان بزرگتریــن شــرکت تولیدکنن ــی گل گهــر )ســهامی عــام( بعن ــی و صنعت شــرکت معدن
فــوالد کشــور، در نظــر دارد بــه منظــور ارتقــاء سیســتم مدیریــت نــاوگان خــود و "بومــی ســازی سیســتم 
دیــاگ آنالیــن دامپتراکهــا )FMS(" اقــدام بــه شناســایی شــرکت هــای دانــش بنیــان تولیــدی در زمینــه 

مذکــور نمایــد.
مدارك مورد نیاز :

1( اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2( آگهــی تأســیس شــرکت در روزنامــه رســمی بــا آگهــی آخریــن تغییــرات شــرکت حــاوی معرفــی صاحبــان 

امضاهــای مجــاز
3( مدارك شرکت دال بر دانش بنیان نوع تولیدی و دارای خط تولید قطعات الكترونیكی

4( سوابق کاری در زمینه تولید سیستم های مشابه
5( مدارك دال بر دارا بودن رزومه هوشمندسازی سیستم حمل و نقل و دیاگ آنالین خودرو 

6( مدارك دال بر دارا بودن توان مالی مناسب 
7( مــدارك دال بــر برخــورداری از نیــروی انســانی متخصــص و ارائــه لیســت پرســنل تمــام  وقــت شــرکت 

همــراه بــا مشــخصات کامــل )ســوابق تحصیلــی و کاری( و چــارت ســازمانی
ــزات  ــاز وب و اپلیكیشــن و ســایر تجهی ــرم افــزاری موردنی ــر دارا بــودن ســامانه هــای ن 8( مــدارك دال ب

مــورد نیــاز
9( مــدارك دال بــر توانائــی پیــاده ســازی سیســتم FMS بــر روی دامپتراکهــای بــالز ، کاترپیــالر ، کوماتســو 

و ترکــس و بــا قابلیــت هــای زیــر:
الــف( خوانــدن تمامــی اطالعــات سنســوری موجــود در تــراك شــامل ســطح ســوخت ، دمــای آب ، ســطح 

روغــن و ... و ارســال بــه ســرور
ب( دیاگ و عیب یابی خودکار تراك و ارسال نتایج عیب یابی بصورت برخط به سرور

شــرکت کننــدگان در فراخــوان می بایــد مــدارك فــوق را برابــر بــا اصــل نمــوده و در پاکــت دربســته و مهــر 
و مــوم شــده قــرار داده )روی پاکــت نــام شــرکت، شــماره و موضــوع فراخــوان قیــد شــود ( و حداکثــر تــا 
تاریــخ 1400/08/08 بــه نشــانی دفتــر مرکــزی شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر واقــع در خیابــان دکتــر 
فاطمــی- روبــروی هتــل اللــه- ســاختمان نگیــن، پــالك 273 - دبیرخانــه مرکــزی و یــا بــه نشــانی دفتــر 
کمیســیون معامــالت شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر واقــع در کیلومتــر 50 جــاده شــیراز ارســال نماینــد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03441424126 تماس حاصل فرمایید.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312
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سیاست پرسش2

نیکزاد: 

وضعیت بودجه ناخوشایند است
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: الیحه 
رتبه بندی معلمان یکشنبه هفته آینده در مجلس 

اعالم وصول می شود.
علی نیکزاد شــامگاه پنجشــنبه در نشست جامعه 
مطالبه گران اردبیل در مسجد جامع این شهر اظهار 
کــرد: با اعالم وصــول الیحه رتبه بندی معلمان به 
ســرعت بند به بند رســیدگی به این الیحه آغاز 
می شود و تالش نمایندگان بر این است تا در قالب 
تبصره یک ماده ١٠٠ شرایط رسیدگی به این الیحه 

را به صورت مناسب و فوق العاده در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد:در این الیحه ۸٠ درصد هم ترازی 
حقوق با مربیان و آموزشــیاران درنظر گرفته شده 
و انتظار می رود دولت با تأمین اعتبار از اول مهرماه 

منابع مورد نیاز آن را در مســیر اجرا تأمین کرده 
وپرداخت کند.

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت:دولت 
قــول داده تــا ١٢ هزار میلیــارد تومان منابع اولیه 
اجرای این الیحه را تأمین کند که چنانچه به تعهد 
خود عمل نکند از ســال آینده دولت موظف اســت 
تا این الیحه را در بودجه ســاالنه پیش بینی کرده 
و عملیاتــی کنــد. نیکزاد افزود: به هیچ وجه در این 
الیحه بحث تســری مطرح نیســت بلکه منطبق بر 
۸٠ درصد حقوق مربی و آموزشــیاران پرداختی ها 
اعمال خواهد شد تا شرایط مناسبی را در رتبه بندی 

معلمان شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود خاطر نشان 

کرد: بنده مخالف این الیحه نیستم بلکه با بررسی و 
تصویب آن موافق بوده و با توجه به اینکه در پروتکل 
مجلس، رئیس و نواب رئیس اجازه امضای طرح یا 
الیحه ای را ندارند، ما نمی توانیم به صورت شــفاف 

در مجلس در این زمینه اظهار نظر کنیم.
نیکــزاد اضافه کرد: بســیاری از کارکنان عالقمند 
هســتند تا قدرت خرید فعلی آنها حفظ شــود و 
هیچ گونه افزایش حقوقی را نداشته باشند به شرط 
آنکه تورم موجود مهار شده و دولت برای کارکنان 

و معلمان شرایط مناسب معیشتی را فراهم کند.
وی بیان کرد:رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه 
با وعده های مختلف بیش از ٣۷هزار میلیارد تومان 
منابع مالی را خالف ردیف های بودجه ای پرداخت 

کرده و به نوعی دولت سیزدهم را بدهکار کرده است.
نیکزاد کسری بودجه ۵٠ هزار میلیارد تومانی دولت 
را در شرایط کنونی یادآور شد و ادامه داد: کشور در 
شــرایط خاصی قرار گرفته به طوری که در تأمین 
نیازمندی و اقالم مورد نیاز باید به ســرعت تأمین 
اعتبار به دور از نگاه به ارز چهار هزار و ٢٠٠ تومانی 

به انجام برسد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار کرد: 
وضعیت اســفناکی را در منابع بودجه ای شــاهد 
هســتیم و چالش اصلی دولت تأمین ١٢ میلیارد 
دالر برای واردات کاالهای اساســی اســت که سه 
میلیارد دالر آن ویژه گندم و داروســت و مابقی به 

تأمین سایر مایحتاج مردم مرتبط می شود.

بین الملل

ارایه خدمت به 
قربانیان جنگ در 

یک مرکز توانبخشی 
صلیب سرخ در شهر 

کابل افغانستان/ 
خبرگزاری فرانسه

عبور یک زن فلسطینی از 
ایست بازرسی نیروهای 
اسراییل برای رفتن به 
باغ زیتون خود در کرانه 
 باختری/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

 نوشیدن قهوه یا رسیدن به نتیجه

کره چیست؟ هدف آمریکا از نشستن پای میز مذا
آمریکا که با خروج یک جانبه از برجام تحریم ها علیه ایران را در عهدشکنی 
آشکار بازگرداند، اما اکنون برای بازگشت ایران به مذاکرات هسته ای عجله دارد.
 ١٢٠ روز از آخرین نشست مذاکرات احیاء برجام می گذرد، روز هایی را پشت 
سر گذاشتیم که کشور های غربی مستقیم و غیر مستقیم با لحن های مختلف 
سعی کردند بر نظر ایران تاثیر بگذارند تا حداقل ایران را بعد از سه ماه و اندی 

پای میز مذاکره بکشانند.
برخی از طرف های برجامی که به نظر می رسد تنها خیال نوشیدن جرعه ای 
قهــوه بــا ایران دور میز این توافق را در ســر می پرورانند، در انتظار این دیدار 
تحمل و صبر ندارند؛ خیالی که ایران با قاطعیت به آن دســت رد زده اســت و 
وزیر خارجه کشــورمان اخیرا تاکید کرده که درچارچوب رفتار عمل گرایانه 
پای میز مذاکره خواهیم رفت و هدف قهوه نوشیدن را در میز مذاکره نداریم.
تا به حال شش دور مذاکره میان طرف های برجامی درباره احیای برجام در وین 
اتریش انجام شده است. طبق اظهارات مذاکره کنندگان تاکنون پیشرفت خوبی 
حاصل شده، اما همچنان اختالفاتی وجود دارد. آمریکا که با خروج یکجانبه 
از این توافق، تحریم های ایران را در عهدشکنی آشکار بازگرداند، اکنون ادعا 
می کند که توپ در زمین ایران است، در حالی که نشان داده که به عهد خود 
وفادار نیســت. پیشــتر خبرنگار روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« در 
توئیتی نوشــته بود: اکنون شــش ماه و هفت روز از آغاز مذاکرات در ٢ آوریل 
می گذرد. این شامل دو ماه و ١۸ روز مذاکره می شود و باقی آن مربوط به دوره 
سه ماه و ١۹ روزه از زمانی که دولت جدید ایران این دوره را مورد بررسی قرار 
می دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین در پاسخ به اتهام زنی خبرنگار وال استریت ژورنال درباره تعلل ایران 
برای بازگشــت به مذاکرات در توئیتی در حســاب کاربری خود نوشت: نباید 
فراموش کنیم که دولت جدید ایران در پایان آگوست تشکیل شده که به این 
مفهوم است که کمتر از دو ماه از تشکیل آن می گذرد. در خصوص آمریکا، دو 
ماه زمان برد که آماده مذاکرات وین شــوند اما زمان آن رســیده اســت که این 

روند از سرگرفته شود.

کرات وین چه زمانی آغاز می شود؟ مذا
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان بیستم مهرماه با تشریح 
دیدگاه دولت سیزدهم در خصوص از سرگیری گفت وگوهای وین، از نهایی 
شدن جمع بندی های دولت در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد و گفت 
که در گفت وگوهای آتی اقدامات ما متناسب با میزان عمل و اقدامات طرف 
های مقابل خواهد بود. وزیر خارجه کشورمان پیشتر هم گفت که ما در حال 
مروری بر پرونده مذاکرات گذشته و به ویژه مذاکرات اخیر وین هستیم. ما در 
اینکه مذاکره را ابزار مهم دیپلماسی می دانیم تردیدی نداریم. تصمیم ما این 
است که به مذاکرات برگردیم و به طور فشرده درحال بررسی نتایج مذاکرات 
وین هســتیم. فکر می کنم به زودی به مذاکره برگردیم. یکی از ویژگی های 
دولت جدید ما این است که عملگراست. ما در چارچوب رفتار عمل گرایانه پای 
میز مذاکره خواهیم رفت. هدف قهوه نوشیدن را در میز مذاکره نداریم. نتیجه 
ملموس برای ما مهم است. نتیجه ای که حقوق و منافع ملت ایران را تامین 

کند و این بستگی به نیت، اراده و رفتار طرف های مقابل دارد.
وزیر خارجه کشــورمان همچنین تاکید کرد: دولت رئیس جمهور بایدن 
تقریبا ســه ماه اول شــروع کار دولت خود توجهی به برجام نکرد. من به 
همکاران اروپایی ام گفتم که حاال آن زمان از آقای بایدن پرســیدید که 
چرا سه ماه است به مذاکره و برجام فکر نمی کنید؟ ما سال ها است که از 
منافع اقتصادی برجام هیچ اســتفاده ای نکرده ایم. اما با جدیت در حال 
بررســی و جمع بندی سیاســت های خود در قبال مذاکرات وین هستیم. 
می توانم بگویم که جلســات فشــرده ای داریم. پنجره دیپلماسی و مذاکره 
را بــاز نگــه می داریم و بــه زودی به مذاکره باز می گردیم. امیرعبداللهیان 
همچنین گفت که دولت آقای بایدن هنوز نتوانسته است به طرف ایرانی 
این حس را منتقل کند که آیا واقعا نیت جدی برای بازگشت به برجام از 
جانب آمریکا و غرب وجود دارد. آیا اگر به برجام بازگردند قصد بازگشت 
به تعهداتشان را دارند؟ ما در حال حاضر شاهد رفتار متناقض دولت آمریکا 
هستیم. یک روز درخواست می کنند زودتر به مذاکرات ١+۴ برگردید، یک 
روز درخواست می کنند آماده گفت وگو های دو جانبه هستیم، می گویند 
آماده برگشت به تعهداتمان هستیم. اما هیچ اقدام عملی برای اینکه نیت 
واقعی شــان را به دولت ایران نشــان دهند انجام نداده اند و بدتر از آن 

همزمان تحریم های جدید اعمال کردند.
وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه بایدن از عملکرد رئیس جمهور سابق 
ترامپ انتقاد می کند، اما همزمان پرونده قطوری که ترامپ برای ایران ساخته 
است را زیر بغل خودش دارد و با خود حمل می کند، گفت که اگر واقعا به دنبال 
مذاکره هستید تحریم جدید چه معنی دارد؟ این سیگنالی منفی برای دولت 
جدید ایران است. ما یک ملت تمدنی هستیم. ایران صاحب یک تمدن بزرگ 

است. ما از کاخ سفید در ۴٢ سال گذشته و حتی پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران رفتار مبتنی بر تمدن ندیده ایم. رفتار مبتنی بر تحریم و تهدید دیده ایم.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشست خبری خود 
گفت که دوستان شبانه روز در حال مرور مباحث هستند، حتی یک ساعت 
را بعد از اینکه فرایند بررسی داخلی در مورد مذاکرات به جمع بندی برسد از 
دست نخواهیم داد که تاریخ را نهایی کنیم. روز های آتی، روز هایی خواهد بود 
که فعالیت ها و تعامالت دیپلماتیک بیشتری را در حوزه برجام و گفت وگو های 

وین شاهد خواهیم بود.

کرات وین شد گشت فوری ایران به مذا اروپا خواستار باز
آنگال مرکل صدراعظم آلمان در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی خواستار بازگشت فوری ایران به مذاکرات وین شد، مرکل گفت 
که جامعه بین الملل هفته های بسیار حساسی را درباره آینده توافق هسته ای 
بــا ایــران پیــش رو دارد. ما می خواهیم پیامی بی چون و چرا به ایران مبنی بر 

این ارسال کنیم که این کشور باید هرچه سریع تر به میز مذاکرات بازگردد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان 
گفت که مقامات کشور های اروپایی باید توجه داشته باشند که اگر بی عملی 
اروپا نبود جسارت ترامپ نمی توانست اتفاق بیفتد چنانکه از برجام خارج شود 
و قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت را نقض کند. ترامپ این اقدام را انجام داد و 
در برابر این اقدامات پایتخت های کشور های اروپایی از جمله برلین تماشاچی 
بی عملی در برابر این اتفاقات بودند. وی ادامه داد: طرف هایی که به مذاکرات 
وین می آیند باید با این درک بیایند که راه فراری برای اجرای تعهدات شان ذیل 
برجام ندارند. باید اطمینان کامل به ایران بدهند که این بار هیچ طرفی نقض 
برجام را نخواهد کرد و به بهانه های واهی تعهدات خود را زیر پا نمی گذارند. 
آلمان بسیاری از توافقاتی که در دوران برجام با ایران انجام داده بود را انجام 
نداد و مطمئن هســتم که صدراعظم آلمان از همه این جزئیات خبر ندارد و 

اگر هم ندارد وزارت خارجه آلمان این موارد را به اطالع وی خواهند رساند.

کرات گشت به مذا چرایی موضع گیری های غرب علیه ایران برای باز
محســن پاک آیین سفیر پیشین کشــورمان در جمهوری آذربایجان درباره 
موضع کشــور های غربی مبنی بر بازگشــت سریع جمهوری اسالمی ایران به 
مذاکرات هسته ای، گفت که هدف آمریکا و غرب از همان ابتدا این بود که هم 
تحریم های ظالمانه را بر ایران تحمیل کنند و هم به نحوی از ایران بخواهند 
که تعهدات خود را برای محدودیت های هســته ای اجرا کنند، این سیاســت 

هنوز هم در دستور کار آمریکایی ها و غرب قرار دارد.
وی همچنین اظهار کرد: آمریکایی ها عالقمند نیستند که تحریم های ظالمانه 
را رفع کنند، در عین حال توقع دارند که ایران هم محدودیت های هسته ای را 
اجرا کند، اما جمهوری اسالمی ایران در دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی که 
دارد، مسئله مذاکرات هسته ای را در اولویت قرار نداده و تنها به دنبال مذاکره 
برای به نتیجه رسیدن و لغو کامل تحریم هاست و ادامه مذاکرات فرسایشی 

بدون نتیجه را در جهت منافع ملت ایران تلقی نمی کند.

خبر ویژه

 نماینــده مراغــه و عجــب شــیر در مجلس گفت؛ مجلس هیچ مصوبه ای در خصــوص محرمانه بودن اموال 
مسئوالن ندارد.

به گزارش رکنا، علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در مراغه 
اظهار داشت: مجلس انقالبی هیچگاه به دنبال تصویب این طرح نبوده است و این موضوع از اساس کذب است.
وی با رد شــایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مســئوالن افزود : 

چنین موضوعی اصال در مجلس مطرح نشده است.
علیزاده ادامه داد: با روی کار آمدن مجلس انقالبی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست کردن 

اراده مجلس شروع کرده است.  
به گفته نماینده مردم مراغه و عجب شــیر، با هوشــیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز منجر 

به شکست خواهد شد.
علیزاده گفت: این مجلس با تصویب طرح های مهم مانند طرح مالیات بر خانه های خالی، جهش مســکن و 

تسهیل کسب و کارها گام مهمی در اصالح خالها برداشته است.
وی افزود: اولویت مهم مجلس تامین منافع عامه مردم عزیز ایران اسالمی است و مجلس هیچ وقت در این 

خصوص کوتاهی نخواهد کرد.

مصوبه مجلس برای محرمانه بودن اموال مسئوالن؛ از شایعه تا واقعیت

اخبار کوتاه

یک خبر، چند پرسش؛
قای قالیباف  آ

 مسئول مشکالت کیست؟
رئیس مجلس شــورای اســالمی پس از نزدیک به ١۶ 
ماه ریاست بر پارلمان و حتی با روی کار آمدن دولت 
نزدیک به جناح سیاسی خود همچنان در حال انتقاد 

از وضع مدیریت در کشور است.
به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
یازدهم شــورای اســالمی روز سه شــنبه ٢٠ مهر در 
مراســم اختتامیه جایزه سردار سرلشکر حاج حسین 
همدانــی اظهار کرد: باورهای غلط و مدیران ناکارآمد 
دو مشکل اساسی ما در کشورداری است. مشکل پول 
و نبــود امکانات نیســت. برای ایــن اصول باید وقت و 

انرژی بگذاریم.
سخنان اخیر قالیباف در حالی مطرح می شود که در 
این ١۶ ماه ریاستش بر پارلمان هم بارها و بارها با چنین 
ســخنانی به انتقاد از وضع کشــور پرداخته است. در 
دوران دولت روحانی، شاید به نظر می رسید که انتقادات 
قالیباف به نوع مدیریت دولت دوازدهم بازمی گردد اما 
در حالــی کــه بیش از دو مــاه از روی کار آمدن دولت 
سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی می گذرد که 
اتفاقا دولت نزدیک به جناح سیاسی قالیباف هم هست، 

انتقادات رئیس مجلس همچنان ادامه دارد.
به طور مثال رئیس مجلس شــورای اســالمی روز ٢۴ 
شــهریور هم در نشســت افتتاح مرکز نوآوری و خانه 
خــالق قوه مقننه با بیان اینکه عادت ها مانع از تحول 
در ساختار اداره کشور می شود، گفت: امروز تورم قانون 

بیشتر از تورم اقتصادی است.
این مواضع و اظهارات قالیباف پرســش هایی را ایجاد 

می کند:
١. آیــا رئیــس مجلــس به عنوان رئیــس قوه مقننه 
کشور خودش نباید به موضوعاتی مثل »تورم قانون« 

رسیدگی کند؟
٢. روی سخن قالیباف دقیقا با کدام یک از مسئوالن 
کشور است و به طور کلی حرف دل اصلی او چیست؟
٣. آیا رئیس مجلس که ســال ها خودش در مناصب 
باالی مدیریتی کشــور بوده فکر نمی کند خود او هم 

یکی از مسئوالن وضع موجود است؟
۴. انتقادات قالیباف در دولت روحانی اینگونه برداشت 
می شــد که او رویکردی سیاســی به موضوع دارد اما با 
روی کار آمدن دولت نزدیک به جناح او و اتفاقا حضور 
تعدادی از نزدیکان قالیباف در مناصب مدیریتی کشور، 
آیا این انتقادات به خود قالیباف و جناح سیاســی او 

بازنمی گردد؟
۵. آیا ادامه این انتقادات در دولت اصولگرای رئیســی 
نشــان از ایجاد شکاف میان بزرگان جناح راست دارد 
کــه قالیباف بــه انحای مختلف در حال مطرح کردن 

آن است؟
۶. با یکدست شدن همه قوا این انتظار وجود داشت که 
سران قوا به جای انتقادات پینگ پنگی از پشت تریبون، 
با تعامل بیشتری به حل مشکالت مردم بپردازند ولی با 
ادامه انتقادات وقت و بی وقت قالیباف از وضع مدیریتی 
کشور آیا این نظریه که یکدست شدن همه قوا به جای 
نفع برای مردم و کشور، به اختالفات جدیدی می انجامد 

به اثبات نمی رسد؟
۷. قالیباف در حال مطرح کردن این موضوع است که 
باید برای حل مشــکالت وقت و انرژی بگذاریم؛ پس 
از ١۶ ماه ریاست قالیباف بر مجلس، برآیند حضور او 
و همفکرانش در پارلمان چه بوده و این وقت و انرژی 

پس کی قرار است گذاشته شود؟
۸. بهتر نیســت رئیس مجلس و همکارانش به جای 
تکرار مکرر چنین موضوعاتی، به حل ریشــه ای این 
معضل بپردازند و تنها به صحبت در پشــت تریبون 

بسنده نکنند؟
۹. باید از رئیس مجلس پرسید که مسئول این مشکالت 

مدیریتی چه کسانی هستند؟

وال استریت ژورنال:

گشت   تصمیم ایران برای باز
کرات وین جدی است به مذا

خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع 
آگاه مدعی شد ایران معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا را در سفر اخیرش به تهران مطلع ساخته 
است که در حال تکمیل تیم مذاکراه کننده خود برای 

از سرگیری مذاکرات وین است.
الرنس نورمن خبرنگار روزنامه وال اســتریت ژورنال 
درباره ازسرگیری مذاکرات وین در صفحه توییترش 
نوشت: طبق گفته یک منبع مطلع، ایران به انریکه مورا 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیرا 
به تهران سفر کرده بود، گفته است در حال نهایی سازی 
اقدامات در راستای تکمیل کردن تیم مذاکره کننده اش 
می باشــد و بر تصمیمشان برای بازگشت به مذاکرات 

وین نیز تاکید کرده اند.
نورمــن بــه نقل از این منبع مطلــع کا نامی از او برده 
نشده، افزود: آن ها]ایران[ کامال در بازگشت به مذاکرات 
وین برای خاتمه دادن)تکمیل( مذاکرات وین مصمم 
هستند. خبرنگار وال استریت ژورنال همچنین به نقل 
از این منبع آورده است: مذاکرات با ایران در پایان اکتبر 
در بروکسل  فقط میان اتحادیه اروپا و ایران انجام خواهد 
شــد. ایران مذاکرات دوجانبه دیگری خواهد داشت. 
ایده ای که مطرح است، »پرداختن به تمامی متن های 
روز میز در وین« به منظور شفاف ســازی آن ها با تیم 
جدید ایران است و »آن ها سواالت متعددی در این باره 
خواهند داشت«. انریکه مورا که اخیرا به منظور رایزنی ها 
پیرامون از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای 
به تهران آمده بود، با علی باقری معاون سیاســی وزیر 

امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

 وقوع انفجار در مسجد شیعیان
 در قندهار افغانستان

رسانه ها روز جمعه از وقوع یک انفجار در نزدیکی یکی از 
مساجد شیعیان در والیت قندهار افغانستان و احتمال 

کشته و زخمی شدن چندین نفر خبر دادند.
به گزارش اســپوتنیک ، یــک مقام محلی گفت: این 
انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان در والیت قندهار 

افغانستان رخ داده است.
با توجه به گزارش های اولیه این انفجار انتحاری بوده 

و باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شده است.
هنوز آمار دقیقی از تلفات احتمالی اعالم نشده است.

پیش از این نیز )جمعه، ١۶ مهرماه( یک حمله انتحاری 
به مسجد سیدآباد قندوز هنگام اقامه نماز جمعه صورت 
گرفت. داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته 
و گفته است که مسجد مرکزی شیعیان را هدف قرار 
داده اســت. منابع خبری افغانستان اعالم کرده اند که 
بر اثر این حمله تروریستی ١۵٠ تن کشته و ٢٠٠ نفر 

زخمی شده اند.
حمله انتحاری به مسجد شیعیان با واکنش گسترده 
داخلی و خارجی مواجه شــد و همه کشــور ها از جمله 
جمهوری اسالمی ایران از طالبان خواستند که تامین 
امنیت مردم را برعهده گیرند و عامالن این جنایت را 

مجازات کنند.

 پالس مثبت عربستان
 برای بهبود روابط با ایران

» فیصــل بن فرحان » وزیر امور خارجه عربســتان با 
اشاره به اینکه ریاض همواره خواهان راهی برای ثبات 
در منطقه بوده، اعالم کرد: کشــورش برای مذاکره با 

ایران جدی است.
وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با روزنامه »فایننشال 
تایمز« مذاکرات با ایران را »اکتشافی« توصیف کرد و 
گفت: این گفتگوها با ایران »صمیمی« پیش رفته است.
وی در مورد زمان شــروع مذاکره با ایران بیان کرد 
کــه همزمانــی برخی از اتفاقات این احســاس را به 
وجود آورد که لحظه مناســب برای مذاکره با ایران 

فرا رسیده است.
وی در ادامه مدعی شــد: ما همیشــه خواهان مذاکره 

بودیم اگر آنها )مذاکرات( در واقع جدی باشند.
یک مقام سعودی به فایننشال تایمز گفت که عربستان 
در حال بررســی درخواســت ایران برای بازگشــایی 
کنســولگری این کشــور در جده است. به نوشته این 
روزنامــه، ریاض همچنین در نظر دارد به تهران اجازه 
بازگشــایی دفتر نمایندگی برای ســازمان همکاری 

اسالمی را در این شهر ساحلی بدهد.
یک دیپلمات خارجی در عربستان به خبرگزاری فرانسه 
گفت که ایران و عربســتان به توافق برای بازگشــایی 

کنسولگری دست یافتند.
این دیپلمات اعالم کرد: من فکر می کنم اعالم عادی 

سازی روابط شاید در چند هفته آینده اتفاق بیافتد.

 اعالم عزای عمومی در لبنان
 و آغاز تحقیقات

میشل عون، رئیس جمهور لبنان گفت: بازگشت سالح 
به زبان ارتباط بین طرف های لبنانی غیرقابل قبول است 
و هیچکس مجاز نخواهد بود این کشور را به خاطر منافع 
خود گروگان بگیرد. همزمان نجیب میقاتی، نخست 
وزیــر لبنان دیروز جمعه را به یاد قربانیان درگیری ها 

در بیروت عزای عمومی اعالم کرد.
به گزارش الجزیره، اوایل روز پنجشــنبه درگیری های 
مسلحانه ای که در آن از مسلسل های سبک و آر پی جی 

استفاده شد، در منطقه »الطیونة« رخ داد.
ایــن درگیــری در جریان تجمــع طرفداران جنبش 
»حزب اهلل لبنان« و »جنبش أمل« علیه قاضی بیطار، 
بازپرس پرونده انفجار مهیب بندر بیروت و در اطراف 
مقر دادگستریوبه ویژه منطقه طیونه صورت گرفت و 
به دنبال آن ارتش لبنان وارد عمل شده و از دستگیری 
۹ نفر در ارتباط با درگیری هایی که در بیروت پایتخت 
رخ داد و منجر به کشــته شــدن ۷ نفر و زخمی شدن 

٣٣ نفر شد ، خبر داد.
در همین راســتا میشل عون، رئیس جمهوری لبنان 
با نجیب میقاتی، نخســت وزیر و وزیران دفاع و کشور 

تماس گرفت.

کمیساریای انتخابات عراق:
  شمارش آرا

 شنبه پایان می یابد
کمیســیون عالی انتخابات عراق اعالم کرد شــمارش 
دستی آرا روز شنبه )امروز( پایان خواهد یافت و پس از 
آن نتایج شبه نهائی اعالم می شود و تشکل های سیاسی 

می توانند شکایت های خود را اعالم کنند.
به گزارش  میدل ایســت نیوز، یک عضو تیم رسانه ای 
کیمساریای عالی مستقل انتخابات عراق تأکید کرد که 
شمارش آرای باقی مانده ممکن است موجب تغییراتی 
در نتایج اولیه آرا بشود و خبر داد که شمارش دستی 

آرا تا روز شنبه تمام خواهد شد.
»عماد جمیل«، عضو تیم رسانه ای کمیساریای عالی 
مستقل انتخابات عراق، بسیاری از آنچه درباره تخلف 
در انتخابات در شبکه های اجتماعی مطرح می شود را 
»شــایعه و اطالعات غلط« خواند و گفت که تا پیش 
از اعالم نتایج اولیه هیچ شــکایت یا اعتراضی به روند 

رأی گیری مطرح نشده است.
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یــک انبوه ســاز گفت:بیش از ۵٠٠ هزار 
مهندس در کشور داریم که تقریبا بخش 
مهمــی از آنها بیکارند و در این شــرایط 
معلوم نیســت چــرا برخی به فکر حضور 
پیمانــکار خارجی در صنعت ســاخت و 

ساز هستند.
 از نیمــه ســال ١٣۹۸ و و بــه ویژه از بهار 
١٣۹۹، همراه با افزایش قیمت مســکن و 
مصالح ساختمانی شاهد باالرفتن هزینه 
ســاخت و ســاز بودیم به طوری که تحت 
تاثیر این موارد، صنعت ساختمان در رکود 
عظیمی فرو رفته است و در ماه های اخیر 
و با تاکیدات رییس دولت سیزدهم مبنی 
بر ساخت ساالنه یک میلیون مسکن، بار 
دیگر مردم و حتی برخی از سازندگان خرد 
و انبوه ســازان نسبت به رونق این بخش 
در ماه های آتی تاحدودی امیدوار شدند. 
امــا در روزهــای اخیر و با مصاحبه اقبال 
شاکری ، عضو کمیسیون عمران مجلس 
خبــری مبنی بر مذاکره با چینی ها برای 
ورود به ســاخت مســکن دولتی در ایران 

مطرح شد.
 برای خرید مسکن در تهران 

کرد؟ باید چند سال پس انداز 
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد: وزیر راه وشهرسازی در 
نشســت اخیر خود با اعضای کمیسیون 
ایــن موضوع را اعالم کرده و جزئیاتی در 
مورد آن نگفته است؛ اما فقط منحصر به 
شــرکت های چینی نیست و شرکت های 
دارای تکنولوژی در ســایر کشــورها نیز 
امکان مشــارکت در ساخت مسکن ایران 
با شرط انتقال تکنولوژی را دارند. شاکری 
تاکید کرده است: انتقال تکنولوژی شرط 
اصلــی موافقت با حضــور خارجی ها در 
ساختمان ســازی ایران است. انتشار این 
خبر موجب واکنش هایی در میان فعاالن 

این صنف و حتی مردم جامعه شد.
نایب رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان 
تهــران در گفــت و گو بــا خبرآنالین در 
پاســخ به این ســوال که آیا انبوه سازان 
ایرانی قادر به ساخت مسکن با استفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا نیستند که دولت 
به دنبال مذاکره با شــرکت های خارجی 
برای حضور در این بخش است، اظهار کرد: 
متاســفانه وزیر راه و شهرسازی اطالعات 
کافی از امکانات و توانایی های داخلی در 

بخش صنعت ساختمان ندارد.
ایرج رهبر تصریح کرد: ایران دومین کشور 
جهان از نظر سدسازی، تعداد مهندسان 

راه و ســاختمان و ... است و خوشبختانه 
در کشــور دارای ۷ تا ۸ تکنولوژی روز در 
زمینه صنعت ساختمان هستیم و برخی 
از این تکنولوژی ها در زمان مســکن مهر 
راه اندازی شــد اما به دلیل عدم برخورد 
درســت بــا این پــروژه و همچنین نبود 
پیوســتگی و ادامــه کار، تکنولوژی ها به 

اصطالح روی زمین ماند.
وی ادامه داد: اکنون در صنعت ساختمان 
و به ویژه در پرند دارای تکنولوژی ســوپر 
پانل هســتیم اما با وجود تولید مشــتری 
برای آن وجود ندارد. همچنین سیســتم 
قالب تونلی که توسط ترکیه ای وارد کشور 
شد و در پردیس ١٠ هزار واحد به صورت 
قالب تونلی اجرا شد که متاسفانه به دلیل 
عدم استقبال از مسکن مهر و ادامه نیافتن 
کار سبب شد تا انبوه سازان استفاده از این 
تکنولوژی را رها کنند و بخشی از قالب ها 

به قیمت ضایعات فروخته شد.
رهبــر عنوان کرد: باید صنعتی ســازی 
در کشــور متداول شــود یعنی از حالت 
سنتی ســازی در صنعت ساختمان باید 
خارج شــویم اما متاسفانه عدم همکاری 
دولتمــردان یازدهــم و دوازدهم و ادامه 
نیافتن پروژه  مســکن مهر ســبب شد تا 
بســیاری از تکنولوژی های وارد شــده و 
ســرمایه گذاری های انجام شــده در این 

بخش با استقبال مواجه نشود.
بی اطالعی وزیر راه و شهرسازی از 

تکنولوژی های موجود در کشــور
وی خاطرنشــان کرد: بنده قبل از تشکیل 
دولت ســیزدهم در جلســه ای با رئیس 
جمهــور این مــوارد را به عنــوان عوامل 

ورشکســتگی انبوه ســازان مطرح کردم؛  
اکنــون نیــز به علت عدم آگاهی وزیر راه و 
شهرسازی نسبت به وجود تکنولوژی های 
موجود در بخش صنعت ساختمان کشور 
و همچنین حضــور افراد توانمند، اکنون 
شــاهد طرح چنین مواردی از ســوی وی 

هستیم .
این انبوه ســاز گفت: این موارد در حالی 
بیــان می شــود که متاســفانه برخالف 
سیاســت گذاری ها که تا زمانی که تولید 
داخــل داریم نباید نســبت بــه واردات 
اقــدام کرد. در آزادراه تهران- شــمال از 
شرکت های چینی استفاده کردیم اما آنها 
پس از ٢٠ سال پروژه را نیمه کار رها کردند 
و از ایــران خارج شــدند؛ این گونه موارد 
متاسفانه برای ما درس عبرت نشده است.

استفاده از تکنولوژی های روز و 
موجود در ایران در صورت حمایت، 

موجب رکودزنی در ساخت و ساز 
خواهد شد

وی ادامــه داد: تکنولوژی هــای مــورد 
اســتفاده در صنعت ســاختمان از سایر 
کشــورها وارد شده و می توان به مواردی 
مانند سیســتم قالــب تونلی، تکنولوژی 
 lsf ( سوپر پانل، سیستم سازه ال اس اف
(، سیســتم پیچ  و مهره ای و ... اشاره کرد 
که در کشــور کارخانــه ای مربوط به این 
تکنولوژی ها در حال فعالیت هســتند اما 
متاســفانه مشتری برای آنها وجود ندارد 
به طوری که برای سیســتم قالب تونلی 
تکنســین تربیت کرده ایم و قالب سازان 
محصــوالت خود را عراق و ســلیمانیه و 

اربیل صادر می کنند.

 رکوردزنی در ساخت و ساز 
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا

رهبر گفت: استفاده از تکنولوژی های روز 
و موجــود در ایــران در صورت حمایت، 
موجب رکودزنی در ساخت و ساز خواهد 
شد به طوری که در پردیس و با استفاده 
از این تکنولوژی ها توانســتیم اســکلت 
۴۵٠ واحد مسکونی را در عرض یک روز 
انجام دهیم که نشان دهنده میزان تفاوت 
استفاده از تکنولوژی ها و سیستم های روز 
دنیا در ساخت و ساز نسبت به روش های 
ســنتی است. در بلوک های ۴ تا ۶ واحده 
یک روز زمان نیاز اســت تا قالب ها بسته 
شــود بنابراین به جرأت می توان گفت با 
حمایت های مالی می توان پروژه  ساخت 
ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی را در 

کوتاه ترین زمان ممکن انجام داد.
 الزامات دستیابی 

به ساخت و ساز سریع
وی تاکید کرد: اگر به دنبال تســریع در 
ساخت و ساز هستیم به همان نسبت نیز 
باید تزریق مالی نیز با سرعت انجام شود 
در غیر این صورت پروژه مشــمول زمان 
می شود زیرا سازنده برای خرید میلگرد و 
سیمان و سایر مصالح ساختمانی نیازمند 
نقدینگی اســت که باید به سرعت مرتفع 
شود. برای دستیابی به سرعت عمل مورد 
نیاز پروژه ها نیازمند هماهنگی بین تمام 

بخش ها و ارگان هستیم.
وی توضیــح داد: در صورت تامین بودجه 
می توان به صورت همزمان اسکلت بندی 
و حتی ساخت دیوار و ... پروژه ها را انجام 
داده بــه طــوری که برای ســایر طبقات 

مشــکلی ایجاد نشود. هر مرحله جداگانه 
و به صورت هم زمان امکانپذیر است.

رهبــر گفت: اگر در صنعت ســاختمان 
تکنولوژی روز دنیا اســتفاده شود به حتم 
شاهد کاهش مدت زمان اجرای پروژه ها 
و همچنین هزینه ها خواهیم بود؛ سرعت 
عمــل به هماهنگی میان مدیریت اجرای 
پروژه، حمایت دولت، تزریق منظم مالی 
متقاضی و ... وابســته اســت که تاکنون 
شاهد این هماهنگی در صنعت ساختمان 

نبوده ایم.
 لزوم به کارگیری نیروهای متخصص 

در صنعت ســاختمان ایران
وی افزود: طرح ورود سازنده بخش مسکن 
از خارج اصال درســت نیســت زیرا برای 
تربیت مهندســان و نیروهای متخصص 
وقت و هزینه های فراوانی صرف شده و این 
عده توان بهبود وضعیت و شرایط صنعت 
ســاختمان را دارا هستند و می توانیم به 

صادرات خدمات فنی بپردازیم.
وی توضیح داد: در سال ١٣۹١ در کشور 
ونزوئال توانســتیم با اســتفاده از سیستم 
قالب تونلی نسبت به ساخت ٣ هزار واحد 
اقدام کنیم و با توجه به ساخت این تعداد 
واحــد در دورترین نقطعــه جغرافیایی 
نســبت به ایران چگونــه نمی توانیم در 
داخل کشور دست به چنین کاری بزنیم؟

وی گالیــه کــرد: عــوض تقویت صدور 
خدمــات از ایران برعکس عمل می کنند 
که بــه اعتقاد بنده انحــراف و اطالعات 
نادرســتی اســت که شــاید به وزیر راه و 

شهرسازی ارائه شده است.
دلسردی انبوه سازان داخلی

رهبــر دربــاره ناامیــدی و دلســردی 
انبوه سازان داخلی از طرح چنین مواردی 
بیــان کرد: طرح این موارد تاثیر بســیار 
منفی بر روی کار انبوه ســازان می گذارد 
زیــرا مــا اکنون در کشــور  بیش از ۵٠٠ 
هزار مهندس داریم که به جرات می توان 
گفت تقریبا همه آنها بیکار هســتند و در 
کنار آنها دارای نیروی انســانی متخصص 
در صنعــت ســاختمان هســتیم که با 
حمایــت از این بخش می توانیم شــاهد 
اشــتغالزایی باشــیم. اما متاسفانه برخی 
بــه دنبــال ورود نیروی خارجی به بخش 
صنعت ســاختمان هستند که در مقابل 
بایــد ارز به آنها پرداخت شــود در حالی 
که نیازی به این کار نیســت زیرا در این 
بخش دارای تکنولوژی و همچنین نیروی 

انسانی متخصص و کارآمد هستیم.

با وجود ۵٠٠ هزار مهندس بیکار ؛

چینی ها در ایران ساختمان می سازند 

یک کارشناس اقتصادی؛

کشور! آدرس غلط دادند؛ بورس معجزه نمی کند نه برای مردم نه برای 
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که ما چند سال است بخش واقعی 
اقتصاد را رها کردیم و بورس را تقویت می کنیم، گفت: دولت را گمراه 
کردند و شــاید خودشــان را به گمراهی زدند که می شــود از طریق 

بورس اقتصاد کشور را نجات داد؛ بورس این کار را نمی تواند کند.
 غالمرضا سالمی در کالب هاوس خبرآنالین با موضوع زلزله در بورس؛ 
از زیرزمین مشکوک تا استعفای رییس، اظهار داشت: ما داریم سرنا را 
از سر گشادش می زنیم. بورس نشان دهنده بخش واقعی اقتصاد است.
وی افزود: ما چند ســال اســت بخش واقعی اقتصاد را رها کردیم و 
بــورس را تقویــت می کنیم. اصل بورس، بازار ثانویه اســت که هیچ 
کمکی به اقتصاد نمی کند و فقط سفته بازی است. هر چند باید این 
کار هم باشــد، چون قیمت ها را واقعی و شــفاف می کند، ولی آنهایی 
که ســنگ مخالفت با ســفته بازی را می زنند، باید بدانند بورس مرکز 

سفته بازی در تمام دنیا است.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه داریم تقویت می کنیم، 
بازار ثانویه است. پول کالنی که در سال ۹۸ و ۹۹ به بورس تزریق شد، 
اگر به بازار اولیه سوق داده بودیم، به سمت سرمایه گذاری ملی می رود 
و کسانی که سهام خریده بودند، سود خوب می گرفتند، شرکت های 

موجود را بازسازی می کردند یا شرکت جدید ایجاد می شد.

بورس معجزه نمی کند
سالمی عنوان کرد: به جای این کار فقط به خرید و فروش سهام دامن 
زدیم. سود زیاد باعث شد توجه به سمت معجزه بورس برود. بورس 
معجزه نکرد و این معجزه، افزایش نرخ دالر به نفع افراد خاصی بود.
وی متذکر شد: سودهایی که جابه جا شد، چند صدهزار میلیارد تومان 
بــود کــه گیر چند نفر اقلیت آمــد و آنها هنوز هم طرفدار حمایت از 

بورس به جای بخش واقعی اقتصاد هستند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ۹٠ درصد شرکت ها سود یک درصد 
دارند و ۴٠ درصد از آنها زیان ده هستند و در معرض ورشکستگی و 
مشــمول ماده ١۴١ قانون تجارت هســتند. ٢۵، ٣٠ تا شرکت داریم 
که با چند فوالدساز و پتروشیمی ۵٠ درصد بازار را شکل می دهند.

بورس اقتصاد را نجات نمی دهد
سالمی ادامه داد: تمام تالش ها به سود عده ای و به زیان کل اقتصاد 
می شــود. دولت را گمراه کردند و شــاید خودشان را به گمراهی زدند 
که می شود از طریق بورس اقتصاد کشور را نجات داد اما بورس این 

کار را نمی تواند کند.
وی گفت: ما می توانیم یک ســهام هزار تومانی را یک میلیون تومان 
کنیم. این کار ســختی نیســت. ولی فراموش کردیم بورس نماینده 

بخش واقعی اقتصاد اســت و در شــرایطی که بخش واقعی اقتصاد رو 
به زوال می رود، کاری از بورس برنخواهد آمد.

وی افزود:از یک طرف رشــد اقتصاد ایران رد یک دهه منفی اســت و  
از آن طرف می گوییم می خواهیم بورس را باال ببریم. این غیرممکن 
اســت. به جای این که این همه پول را به عده ای بدهیم، باید پول را 
به جیب صنعت و اقتصاد بریزیم. متاسفانه انواع کارها را می کنیم تا 
شــرکت ها ســودآور شود و سهامدار ضرر نکند. جلوی ورود خودرو را 
می گیریم، حاال اگر پراید شد، یک میلیارد تومان چه اشکالی دارد؟

این کارشــناس اقتصادی عنوان کرد: بازار ســرمایه کار همه کس 
نیست. عده ای که زرنگ هستند، انتفاع می برند. انواع و اقسام رانتها 
و انرژی مجانی را در اختیار شــرکت ها می گذارند تا ســهامداران آنها 

خوشحال شوند.
سالمی متذکر شد: مطمئنم دولت قیمت مواد خام و حامل های انرژی 
را برای صنایعی که ســودآور و کاالی دالری دارند، واقعی نمی کند 
چون مخالفت های زیادی با این طرح می شــود. دلیل ندارد شــرکتی 
که ۶٠ درصد سود ویژه دارد، نرخ بهره تسهیالتش ١٢ درصد باشد. 
چرا اقتصاد را نابود می کنیم تا سهامداران برخی شرکت منتفع شوند؟ 

در حالی که عده زیادی از مردم در بورس از هستی ساقط شدند.

مدیــر کل دفتــر ترانزیت و پایانه های مرزی این ســازمان گفت: گذرگاه 
سوم مشترک مرزی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان در مرز اینچه 
برون بازگشــایی و از صبح امروز جریان حمل ونقل با عبور آزمایشــی یک 

کامیون آغاز شد.
 براســاس اعالم روابط عمومی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
جواد هدایتی با بیان این که مرز اینچه برون با روش تعویض یدک در داخل 
مرز ایران بازگشایی شد، اظهار داشت: متعاقب نشست وبیناری ۸ شهریور 
سالجاری )٣٠ آگوست٢٠٢١( به میزبانی سازمان راهداری و حمل ونقل 

جاده ای و باحضور نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در عشق آباد با آژانس 
حمل و نقل جاده ای ترکمنســتان و پیرو هماهنگی های به عمل آمده در 
جریان بازدید های میدانی از مرز های چهارگانه مشــترک باترکمنســتان 
به منظور بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی و تجهیز تونل های ضدعفونی در پایانه های مرزی مذکور، صبح 
روز پنجشنبه نخستین کامیون ترکمن وارد پایانه مرزی اینچه برون شد 

و یدک خود را تحویل کشنده ایرانی جهت بارگیری از عمق کشور داد.
 وی افزود: همچنین در جلســه وبیناری اخیر، طرفین با توجه به اشــباع 

ظرفیت پایانه های مرزی سرخس و لطف آباد به دلیل توقف های طوالنی 
برای استرداد یدک در روش تبادل تریلر و همچنین در پیش بودن فصل 
صادرات محصوالت فسادپذیر مانند تره بار و میوه جات، پیشنهاد بازگشایی 
مرز اینچه برون و باجگیران را مشابه دو مرز سرخس و لطف آباد را مطرح 
نمودند که بعد از بررســی موضوع از ســوی مقامات ذیربط طرف ترکمنی 
نهایتأ بابازگشــایی مرز اینچه برون در اســتان گلستان موافقت کرده و از 
صبح پنج شنبه ٢٢ مهرماه ١۴٠٠ دروازه های مرز اینچه برون بازگشایی 

و جریان حمل ونقل با عبور آزمایشی یک کامیون آغاز شد.

گذرگاه سوم مشترک مرزی ایران و ترکمنستان بازگشایی شد

خبر
معامالت در پاییز کاهش یافت

ورود بازار مسکن به فاز سردرگمی
بــازار مســکن در روزهای اخیــر به لحاظ حجم 
معامالت نسبت به شهریورماه با افت مواجه شده 
و برخــی متقاضیان در انتظار کاهش قیمت ها به 
ســر می برند، زیرا معموال در فصل پاییز با پایان 
پیک جابه جایی احتمال کاهش نســبی نرخهای 
پیشنهادی وجود دارد اما فعاالن بازار امید چندانی 
به ریزش قیمت های قطعی ندارند؛ از طرف دیگر 
انتظار برای شروع پروژه های دولتی، رکود ساخت 
و ساز توسط بخش خصوصی را تشدید کرده است.

با شروع فصل پاییز، مشاوران امالک از افت معامالت 
مسکن نسبت به تابستان خبر می دهند. در عین 
حال حجــم آپارتمانهای مرغوب و کلیدنخورده 
نســبت به ماههای گذشــته کاهش یافته است. 
بررسی های میدانی نشان می دهد در حال حاضر 
عمده فایلهای موجود در بازار امالک را واحدهای 
باالی ١٠ ســال تشــکیل می دهد. درخصوص 
قیمتها نیز هنوز تغییر آنچنانی دیده نمی شــود 
اما انتظار کاهش نســبی نرخهای پیشنهادی در 

فضای کلی بازار وجود دارد.
افزایش معامالت در مناظق مصرفی

یکــی از اتفاقاتــی که در ماههــای اخیر رخ داده 
کاهــش حجم معامالت ســرمایه ای اســت؛ به 
طوری که سهم مناطق گران قیمت مثل مناطق 
١ و ٣ از معامالت مســکن کاهش یافته و مناطق 
جنوبــی تهران با افزایــش حجم خرید و فروش 
مواجه شــده اند. به طور مثال منطقه ١٠ که در 
ســالهای گذشــته در رتبه هفتم تا هشتم از نظر 
تعداد معامالت مســکن در تهران قرار داشــت به 
جایگاه دوم ارتقا یافته که نشــان می دهد طرف 
تقاضا به ســمت واحدهای کوچک متراژ و ارزان 

قیمت سوق یافته است.
به طور کلی در شــهر تهران حجم معامالت پس 
از رشــد ۴٢ درصدی ماهیانه در شــهریورماه، در 
مهرماه با کاهش مواجه شده است. در شهریورماه 
۷۷۸۹ واحد مســکونی در تهران معامله شــد که 
البته در مقایســه با شــهریور پارســال ۸ درصد 
کاهش یافــت. پیش بینی می شــود در مهرماه 

تعداد معامالت به پنج تا شش هزار فقره برسد.
تشدید رکود ناشی از توقف فعالیتهای ساختمانی 
نیز در ماههای اخیر محسوس شده است. فعاالن 
بازار امالک می گویند در پی وعده های مسئوالن 
مبنی بر کاهش قیمت و ساخت مسکن در مقیاس 
انبوه، بسیاری از سازندگان بخش خصوصی دست 
نگه داشــته اند؛ زیرا این دیدگاه در طرف عرضه 
ایجاد شــده که با کاهش آتی قیمت ها واحد آنها 
که با مصالح گران قیمت تولید می شود به فروش 

نخواهد رفت.
در عین حال که معامالت مسکن در رکود قرار دارد 
بررســی کف بازار نشان می دهد قیمت ها کاهش 
نداشته و مالکان از کاهش نرخهای پیشنهادی و 
حتی ارایه تخفیف خودداری می کنند. انتظارات 
تورمی، کاهش تا ۸٠ درصدی ساخت و ساز نسبت 
به ١٠ ســال قبل و فقر واحدهای نوســاز منجر به 
افزایش نسبی فشار تقاضا در مقایسه با واحدهای 
موجود شــده اســت؛ به طوری که با وجود رکود 
معامــالت، حجم خرید و فروش ٣٣ درصد بیش 

از حجم ساخت و ساز است.
از طرف دیگر قیمتهای پیشــنهادی با آنچه که 
معاملــه می شــود تفاوت تــا ٣٠ درصدی دارد. 
مالــکان بعضا نرخهای نجومــی برای واحدهای 
خــود تعیین می کنند که مدتها بدون مشــتری 
اســت و این مســاله در آپارتمانهای نوساز نمود 
بیشتری دارد. ایجاد فاصله بین قیمت های قطعی 
با قیمتهای پیشنهادی در واحدهای نوساز باعث 
شــده تا طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی 
سوق پیدا کند؛ به طوری که طی یک سال گذشته 
سهم واحدهای باالی پنج سال از ۶٢ درصد به ۶۷ 
درصد کل معامالت رســیده است. این در حالی 
است که شش سال قبل خانه های باالی پنج سال 
تنها ۴۴ درصد خرید و فروشها را در بر می گرفت.
علت رونق نسبی بازار مسکن در شهریورماه 

چه بود؟
ســید محمد مرتضویـ  کارشناس بازار مسکن 
ـ معتقد اســت:  رونق نســبی بازار مســکن در 
شهریورماه از چند عامل نشأت گرفته بود. اولین 
علت به پیک جابه جایی در شــهریورماه مربوط 
می شــود که همه ســاله وجود دارد. در ماه های 
آینــده چنین حجمــی از جابه جایی نخواهیم 
داشت و معامالت در این بخش کاهش می یابد.
وی افزود: مســاله دیگر به تورم عمومی مربوط 
می شــود. به هر حال مــردم در جامعه به عینه 
شــاهد رشــد همه کاالها از مواد غذایی گرفته تا 
پوشــاک، لوازم خانگی و غیره هستند. این تورم 
نگران کننده است و ترس از افزایش قیمت باعث 
شد کسانی که تصمیم به خرید خانه داشتند این 

تصمیم را عملی کنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تاکید کرد:  
متقاضیــان مســکن نمی توانند بــه راحتی باور 
کنند که دولت قادر باشــد ســالیانه یک میلیون 
واحد مســکونی احداث کند. البته گفته شده که 
قرار اســت واحدها از طریق بســترهای قانونی و 
حمایتی مثل صندوق ملی مســکن ساخته شود 

که امیدواریم شکل اجرایی به خود بگیرد.

گزارش

راه اندازی کامل شبکه ملی اطالعات 
تا ۳ سال آینده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تا سه سال آینده 
به شکل کامل شبکه ملی اطالعات را محقق می کنیم. 
عیســی زارع پور در حاشیه نمایشگاه توانمندی های 
خصوصــی و دولتی شــبکه ملــی اطالعات در جمع 
خبرنگاران افزود: شبکه ملی اطالعات به معنای قطع 
دسترسی به اینترنت جهانی نیست بلکه به معنای آن 
است که در کشور یک شبکه پُر ظرفیت داشته باشیم 
تــا هر وقت بخواهیــم به ارتباطات بین الملل مرتبط 
شــویم، از حداکثر ظرفیت خودمان اســتفاده کنیم و 
تجربه خوبی در آینده داشته باشیم.وی اضافه کرد: ما 
ظرفیت های بسیار خوبی در تولید محصوالت مرتبط 
بــا حوزه ارتباطات در کشــور داریم تجهیزاتی مانند 
مودم آنتن تا تجهیزات شــبکه انتقال انواع سوئیچ ها 
و تجهیــزات و الیه های مختلفی که واقعا مایه افتخار 
اســت.وزیر ارتباطات گفــت: توانمندی های زیادی 
در کشــور وجود دارد و می شــود از آن استفاده کرد و 
برای توســعه شبکه ملی اطالعات در کشور صادرات 
این محصوالت را نیز به کشور های دیگر داریم و امروز 
شاهد محصوالت ایرانی در بازار های خارجی هستیم 
و کشــور های خارجی و همســایه نیز از محصوالت ما 
درحال حاضر استفاده می کنند.زارع پور افزود: شبکه 
ملی اطالعات، طرحی بزرگ اســت که بخش هایی از 
آن در ۸ ســال اخیر اجرا شــده است و نزدیک به ٣۵ تا 

۴٠ درصد پیشرفت داشته ایم.

 خبر خوب بیمه ای 
قای وزیر برای مردم آ

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، »حجت اهلل 
عبدالملکی« در نشســت کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: کاهش هزینه های بهداشــت 
و درمان در دســتور کار اســت تا بتوانیم مستقل از 
نظام عمومی بهداشت و درمان کشور، هزینه  درمان 
را برای ۴۴ میلیون نفر کاهش دهیم؛ همچنین در 
موضوع فرهنگ ســالمت ورود کردیم زیرا تمرکز 
بر فرهنگ سالمت، کاهش هزینه های درمان را در 

پی خواهد داشت.

 سهم هر ایرانی از سفره نفت 
چند برابر یارانه است؟

 رســیدن پول نفت به ســفره مردم یکی از وعده هایی 
است که از همان ابتدا به مردم داده شده بود. اما سهم 
هر ایرانی از طالی سیاه چقدر است؟اوپک در گزارشی 
کــه ٢۵ فروردین ١۴٠٠ منتشــر کرد، ادعا کرده بود 
تولید نفت کشور در ماه مارس ٢٠٢١ برابر با فروردین 
١۴٠٠ به دو میلیون و ٣٠۴ هزار بشکه در روز رسیده 
اســت.به عبارتی می توان گفت که تولید روزانه نفت 
ایران به ازای هر هزار نفر، ۷/٣١ بشکه نفت است. این 
یعنی سهم هر نفر از تولید نفت کشور در ماه کمتر از 
یک بشــکه )۹۵١/٠ بشــکه ( است.طبق آخرین آمار 
شهریور، قیمت نفت سنگین ایران ۷۵ دالر بوده است. 
با فرض میانگین قیمت ۷۵ دالری، سهم هر ایرانی از 
تولید نفت در ماه ۷١.٣٢ دالر می شود.با احتساب نرخ 
دالر ٢۷ هزار تومانی بازار آزاد، سهم هر ایرانی از سفره 
نفت، ١ میلیون و ۹٢۵ هزار تومان در ماه است، یعنی 
تقریبا ۴٢ برابر یارانه ماهانه نقدی!ار نظر سرانه تولید، 
کویت بزرگترین تولیدکننده نفت است. سرانه تولید 
نفت این کشور، ۷/۶١۴ بشکه در روز به ازای هر ١٠٠٠ 
نفر محاسبه شده است.آمریکایی ها هم تولیدی شبیه 
به ایران دارند ، تولید روزانه نفت در این کشور به ، ٣٣/۹ 
بشــکه نفت به ازای هر ١٠٠ نفر است.آمار تولید نفت 
در نروژ و امارات هم مشــابه یکدیگر اســت. به ازای هر 
١٠٠٠ نفر تولید نفت در نروژ، ٣١۶ بشکه در روز است. 
امارات هم روزانه، ٣/٣١۷ بشکه در روز نفت به ازای هر 

١٠٠٠ نفر تولید می کند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 

 وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن 
در قانون جهش تولید

وزیــر راه و شهرســازی از پیشــنهاد پرداخــت وام 
۴٠٠میلیون تومانــی ارزان قیمــت در قانون جهش 
تولید مســکن خبر داد و گفت: به دنبال تغییراتی در 
فرم »ج« هستیم. رستم قاسمی با ابراز این که »تعهد 
کرده ایم ســاالنه یک میلیون مسکن بسازیم«، اظهار 
کرد: خیلی ها فکر می کنند که این کار شدنی نیست، 
اما حتماً شدنی است. اکنون سالی ٣٠٠ تا ٣۵٠ هزار 
واحد مسکونی در کشور ساخته می شود، این بخشی 
از نیاز کشــور اســت. بخشی از این نیاز در روستاهای 
کشــور اســت و بنیاد مسکن برای رفع آن تعهد دارد. 
بخش باقی مانده را ما باید بســازیم.وی خبری خوش 
به مردم داد و گفت: در قانون جهش تولید مســکن 
برای دهک های یک تا ۵ زمین مجانی اســت و قطعاً 
این مسئله اجرا می شود. قانون جهش تولید مسکن 
قانون بسیار خوبی است، اما الحاقیه ای نیاز است که یا 
به عنوان متمم قانون یا قانون بودجه ١۴٠١ به مجلس 
ارائه خواهد شــد. این قانون امکان مســکن دار شدن 
مردم را فراهم کرده است.قاســمی افزود: نباید برای 
ساخت مسکن در استان سقف تعیین کنیم. عددی 
که تعیین می شــود، نیاز مردم اســت. هرچقدر مردم 
نیاز داشته باشند باید مسکن بسازیم. اگر بخواهیم به 
برنامه زمان بندی برسیم، باید احداث ٢میلیون واحد 
مسکونی را شروع کنیم چون ساخت مسکن یک سال 
و نیم تا ٢ سال طول می کشد. حدود ۶٠٠ هزار واحد 
مسکونی را مردم می سازند و حدود ١.۴میلیون واحد 

مسکونی باید از سوی ما ساخته شود.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

وزیر نیرو:

آب خلیج فارس به استان فارس می رسد
وزیر نیرو یکی از راهکارهای تأمین آب اســتان فارس را در اســتفاده از 
خلیج فارس عنوان کرد و گفت: تأمین آب سالم و پایدار استان فارس از 
سیاست های اصلی وزارت نیرو است.علی اکبر محرابیان که همراه رئیس 
جمهور و اعضای هیئت دولت به استان فارس سفر کرده بود، پس از بازدید 
پروژه ها و طرح های شهرستان کازرون در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
روند اجرای پروژه ها در شهرستان کازرون کند بوده و علی رغم شروع این 
پروژه ها در سال های گذشته پیشرفت مطلوبی نداشته است.وی با اشاره 
به پروژه سد نرگسی در شهرستان کازرون اضافه کرد: سد نرگسی جزو 
سدهای مهم استان فارس محسوب شده و نقش کلیدی برای شهرستان 

کازرون از نظر تأمین آب کشــاورزی، شــرب و صنعت دارد.وزیر نیرو با 
بیان اینکه در حال حاضر سد نرگسی حدود ۷٠ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، خاطرنشان کرد: تالش خواهیم کرد این سد حداکثر تا پایان سال 
آینده به مرحله آبگیری برسد و به مرور مورد بهره برداری قرار گیرد.وی 
ادامه داد: نکته مهم در خصوص سد نرگسی، اجرای شبکه آبیاری است 
که این مهم نیز تا پایان سال آینده به صورت خط اجرا خواهد شد و آب 
موردنیاز برای شــهر و زمین های کشاورزی تأمین می شود.محرابیان با 
اشاره به تصفیه خانه فاضالب کازرون تصریح کرد: بخشی از این شبکه 
اجرا شده و در حال نزدیک به مراحل پایانی است.وی ادامه داد: امیدواریم 

با همت مدیران و پیمانکار پروژه تا چند ماه آینده بهره برداری از این پروژه 
آغاز شود.وزیر نیرو در خصوص پروژه انتقال آب دریای خلیج فارس به 
استان فارس نیز یادآور شد: یکی از رویکردهای مهم در این دوره انتقال 
آب فالت مرکزی و استان هایی است که فاقد آب مطمئن به ویژه بخش 
صنعت و شــرب هســتند. یکی از این راهکارها تأمین این آب از دریای 
خلیج فارس است.محرابیان گفت: استان فارس جزو استان هایی است 
که تخصیص برای آن صادر شــده اســت. طبق جلسات برگزار شده در 
تهران، میزان تخصیص اســتان را افزایش دادیم. تخصیص آب به ۴٠٠ 

میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کرد .

توسعه صنعت نفت چقدر نزدیک است؟

وعده های خوش نفتی از حرف تا عمل 

کوتاه از انرژی

بین الملل

سرپرست نظام صنفی کشاورزی:

کشاورزی   چرا ماشین آالت 
کارت سوخت ندارند؟

سرپرســت نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه 
خودروهای شــخصی دارای کارت هوشــمند 
ســوخت هســتند و سهمیه هرماه خود را از آن 
به راحتی برداشــت می کنند، گفت: کشاورزان 
و صاحبان ماشــین آالت کشاورزی برای تامین 
ســوخت مورد نیاز خود مجبورند هر ســری به 
شــرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی یا 
ادارات جهاد کشــاورزی شهرستان ها مراجعه 
کننــد و دوری راه، قطعــی و کندی سیســتم 
درخواست سوخت معموال زمان بسیاری از آنها 
می گیرد.پیمان عالمی با بیان اینکه کشاورزان 
در تأمین ســوخت مــورد نیاز ماشــین آالت 
کشــاورزی خــود با مشــکالت فراوانی مواجه 
هستند، گفت: در کشور ما، خودروهای شخصی 
و حتی موتورسیکلت ها کارت هوشمند سوخت 
دارند و سهمیه هر ماه خود را می توانند از طریق 
کارت برداشــت کنند اما متأسفانه این فرآیند 
برای ماشین های کشاورزی در نظر گرفته نشده 
است.وی ادامه داد: کشاورزان و صاحبان ماشین 
آالت کشــاورزی باید برای تامین سوخت مورد 
نیاز خود ابتدا برای پالک گذاری تراکتور یا دیگر 

ماشین های خود اقدام کنند که بدلیل عدم انجام 
هماهنگی های الزم با پلیس راهور به مشکالت 
جدی برخورد می کنند. بعد کشاورزان معموال از 
راه های دور به شرکت های ملی پخش فرآورده 
های نفتی یا ادارات جهاد کشاورزی شهرستان 
ها مراجعه می کنند تا پس از ثبت درخواســت 
ســوخت، طی مسیر طوالنی و وقت گیر بخشی 
از نیاز خود را دریافت کنند. این در حالیست که 
اکثر مواقع سیســتمها با قطعی و کندی همراه 
است. به همین دلیل کشاورزان زمان زیادی را 
از دست می دهند و از تولید خود باز می مانند.
وی تصریح کرد: امســال سال مانع زدایی است 
و اگر بناســت که موانع از سر راه تولید برداشته 
شــود باید اقداماتی در راســتای تسهیل تولید 
انجام شــود. بنابراین از دســتگاه های مربوطه 
یعنی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و 
وزارت کشور تقاضا داریم نگاهشان به کشاورزان 
و دارندگان خودروهایی چون تراکتور و کمباین 
و ... مانند دارندگان خودروهای دیگر باشــد و 
تدابیری در راستای تهیه کارت سوخت ماشین 

آالت کشاورزی اتخاذ کنند.

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد؛

 بحران انرژی تهدیدی 
برای احیای اقتصاد جهانی

در پی کمبود گسترده انرژی که آسیا و اروپا را 
فرا گرفته، قیمت های نفت و گاز طبیعی اخیرا 
به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرده 
و باعث افزایش سرســام آور قیمت های برق 
شــده اند.آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
نفت ماهانه خود اعالم کرد قیمت های باالی 
زغال سنگ و گاز و همچنین خاموشیها باعث 
شــد بخش نیرو و صنایع انرژی بر به استفاده 
از نفت روی بیاورند تا چراغها را روشــن نگه 
داشــته و فعالیتشان روان بماند. قیمت های 
باالتر انرژی همچنین به فشارهای تورمی به 
همراه قطعیهای برق افزوده و ممکن اســت 
منجــر به فعالیــت صنعتی پایین تر و کندی 
روند احیای اقتصادی شــود؛ در نتیجه پیش 
بینی می شود تقاضای جهانی برای نفت سال 
آینده به ســطح پیش از پاندمی بهبود پیدا 
کند. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود 
از تقاضا برای نفت در ســال میالدی جاری 
را نســبت به گزارش قبلی ١۷٠ هزار بشــکه 
در روز و بــرای ســال ٢٠٢٢ به میزان ٢١٠ 
هزار بشــکه در روز باال بــرد. افزایش تقاضا 

در ســه ماه گذشــته به بزرگترین برداشت از 
ذخایر فرآورده های نفتی در هشت سال اخیر 
منجر شده است و سطح ذخایر در کشورهای 
ســازمان توســعه و همــکاری اقتصادی به 
پایین ترین حد خود از اوایل ســال ٢٠١۵ تا 
کنون رسیده است. آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کرد آمار نشــان می دهند که تقاضای 
غیــر فصلی باالیی برای نفت کوره، نفت خام 
و سوختهای دیگر برای نیروگاهها در شماری 
از کشــورها شامل چین، ژاپن و پاکستان در 
آسیا، آلمان و فرانسه در اروپا و برزیل وجود 
دارد.در ایــن بین، آژانس بین المللی انرژی 
برآورد کرد که اوپک  پالس ۷٠٠ هزار بشکه 
در روز پایین تر از تقاضای برآورد شــده برای 
نفت این گروه در ســه ماهه چهارم امســال 
نفــت تولید خواهد کرد یعنی تقاضا از عرضه 
حداقل تا اواخر سال ٢٠٢١ فراتر خواهد رفت.

این آژانس هشــدار داد ظرفیت مازاد تولید 
این گروه به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد 
و از ۹ میلیون بشــکه در روز به چهار میلیون 

بشکه در روز می رسد. 

خبر ویژه
گاز  روسیه: هیچ کس از ما 

بیشتری نخواست
نــواک که در کنفرانس هفته انرژی 
روســیه صحبت می کرد، همچنین 
اظهار کرد: خط لوله نورد اســتریم 
٢ برای آغــاز فعالیتهای تجاری در 
روزهــای آینده آماده خواهد بود اما 
آغــاز فعالیت آن بــه دریافت تایید 
از ســوی رگوالتورهــای اروپایــی 
بستگی خواهد داشت.قیمت گاز در 
اروپــا طی هفته های اخیر به دلیل 
نگرانیها از کمبود عرضه در زمستان 
جهش پیدا کرده است و قیمت روز 
آتــی در هاب تی تی اف هلند پنجم 
اکتبر به رکورد ١١۶.١٠ یورو معادل 
٣۹ دالر و ۵٠ ســنت بــه ازای هــر 
واحــد mmBtu صعود کرد. نواک در 
اظهاراتی مشابه اظهارات والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت: 
روســیه و شــرکت دولتی گازپروم 
آماده هســتند اگر درخواستی شد، 
گاز بیشــتری تامیــن کنند.معاون 
نخســت وزیر روســیه اظهار کرد: 
به طور رســمی هیچکس نه وزارت 
انــرژی نه دولتی بــرای تامین گاز 
بیشــتر درخواســت نکرده است. 
گازپــروم تنها صادرکننــده گاز از 
طریــق خط لوله بوده و تا این تاریخ 
به طور کامــل به همه تعهداتی که 
تحت همه قراردادهایش داشــته، 
عمل کرده است. اگر نیازی از سوی 
خریــداران قراردادهای بلندمدت 
برای افزایش حجم عرضه گاز وجود 
داشته باشد، در آن صورت گازپروم 
عرضه را مطابق با درخواست افزایش 
می دهد. اگر کســی گاز بیشــتری 
بخواهــد گازپروم آماده خواهد بود 
تامیــن آن را بر اســاس ظرفیتهای 
تولیدی که دارد بررســی کند.نواک 
گفــت وی با مدیریت فورتوم فنالند 
که ســهامدار بزرگ شرکت یونیپر 
آلمان است در ١٣ اکتبر دیدار کرده 
و این شرکت اعالم کرده که مشکل 
تامیــن ندارد.روســیه مکررا اعالم 
کــرده که راه اندازی خط لوله نورد 
اســتریم ٢ به آلمان، کمک خواهد 
کرد بازار گاز اروپا آرام شود و نواک 
در پاســخ به اینکــه انتظار دارد چه 
زمانــی فعالیت تجــاری این خط 
لوله آغاز شــود، گفت این به فرآیند 
تایید از سوی رگوالتورهای اروپایی 
بستگی خواهد داشت.نواک از اروپا 
بــرای مدیریــت ضعیف بــازار گاز 
خود و تغییر اســتراتژیک هدفمند 
از قراردادهــای بلند مدت به تامین 

لحظه ای انتقاد .

 ایده تشکیل 
گازی اوپک پالس 

 الکســاندر نوواک، معاون نخســت 
وزیر روســیه و وزیر انرژی عربستان 
ســعودی در مورد ایده ایجاد اتحاد 
گازی بر اســاس مــدل اوپک نفتی 
در بحبوحــه افزایــش قیمت گاز، 
طــالی آبــی بحــث کردند.اوپک 
پالس )اوپک+( گروهی متشــکل 
از کشــورهای صــادر کننده نفت 
)اوپــک( و شــرکای غیــر عضوش 
به ویژه روســیه، اســت که با هدف 
هماهنگــی سیاســت های نفتی به 
ابتکار دو کشــور روسیه و عربستان 
ســعودی تشکیل شــده است.در 
مجمع کشــورهای صادرکنندهٔ گاز 
یا اوپک گازی در مسکو، نوواک گفت 
تنظیم بازار گاز بر اساس مدل اوپک 
+ یک ایده منطقی اســت، اما اضافه 
کرد که بر اســاس اظهارات گزارش 
شده، باید با جزئیات بیشتری بر روی 
آن کار کرد.کشورهای عضو مجمع 
صادرکننــدگان گاز، ۴٢ درصــد از 
تولید گاز جهان، ۷٠ درصد از ذخایر 
گازی جهان، ٣۸ درصد از انتقال گاز 
بــا خط لولــه و ۸۵ درصد از تجارت 
گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را 
در اختیار دارند.با توجه به نوســان 
قیمت گاز که از یک کشور به کشور 
دیگر فرق می کند و در بازاری که به 
خط لوله های گازی طوالنی که قرار 
اســت بین تولید کنندگان و مصرف 
کنندگان ســاخته شــود بستگی 
دارد، چنیــن کارتلــی که بخواهد 
قیمت گاز را کنترل کند نســبت به 
 بازار نفت مشــکالت بیشتری برای 

سازمان دهی خواهد داشت.  

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی اظهار کرد : 

تخلف ۱۲۰ میلیارد تومانی 
پاالیشگاه های روغن سازی 

هاشــمی رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه 
صادرکننــدگان فرآورده هــای نفت، گاز و 
پتروشیمی اظهار کرد: اصلی ترین مسئله ای 
که درباره دریافت مواد اولیه، تولید و فروش 
تمامی فرآورده های نفتی مشکل ساز شده، 
نبود نهاد رگوالتور )تنظیم گر( است. یعنی 
نهــادی که بتوانــد از حقوق تمام طرف ها 
دفــاع کند، در ایــن زمینه وجود ندارد. به 
همین دلیل، مجبور به پیگیری مشــکالت 
از شــورای رقابت و سایر نهاد ها می شویم.

او در ادامــه ضمــن بیان این که در رابطه با 
تامین اسلک وکس )Slack Wax( مورد نیاز 
کارخانجــات پارافین، روغن پایه مورد نیاز 
کارخانجات بلندینگ و همینطور مواد اولیه 
کارخانجات پتروشیمیایی و هیدروکربنی 
نیز این مشکل وجود دارد، گفت: یک سال 
پیــش به وزیر ســابق نفــت اعالم کردیم 
که فرمول مشــخص شــده برای تحویل 
مواد اولیه به پاالیشــگاه های باالدســتی، 
غیرعقالیی به نظر می رســد و درخواست 
کردیــم که بایــد با همان قیمت صادراتی، 

این کار نیز انجام شود.
هاشــمی تصریح کرد: ایــن موضوع مورد 
موافقت وزیر وقت قرار گرفت و منابع زیادی 
به صنایع باالدســتی رســید. الزم به بیان 
اســت که صنایع باالدستی بخشی از مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع میان دستی را تامین 
و ســپس این صنایع نیز، مواد اولیه صنایع 
پایین دستی را تولید می کنند. رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی همچنین بیان کرد: 
شــرکت های پارافینی موضوع را از شورای 
رقابت پیگیری کردند که این شورا نیز یک 
حجم مشــخص برای عرضــه و فرمولی را 
برای تعیین عادالنه تر قیمت اعالم کرد، اما 
متاســفانه ۴ پاالیشگاه بزرگ تامین کننده 
مواد اولیه، این دستور شورای رقابت را اجرا 
نکردند.او افزود: بر همین اســاس، اتحادیه 
نیز علیه آن ها شکایتی را پیگیری کرد که 
ســبب شد به ســازمان تعزیرات حکومتی 
معرفی شوند؛ زیرا، بررسی ها نشان می دهد 
که حدود ١١٠ تا ١٢٠ میلیارد تومان بیشتر 
از هزینــه تعیین شــده بر اســاس فرمول 
شورای رقابت، بابت تامین ماده اولیه اسلک 
وکــس از شــرکت های پارافینی دریافت 
شــده است.وی ضمن گالیه از این که فکر 
تولیدکنندگان به جای تولید یک محصول 
با کیفیت، مدام درگیر این قبیل مســائل 
اســت، گفت: متاســفانه به همین دلیل، 
بسیاری از کارخانجات ما به تعطیلی رسیده 
انــد و اکنون حــدود ۵٠ درصد از اعضای 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، 
درگیر این مسائل هستند.او در پایان تاکید 
کرد: تشکیل نهاد رگوالتور )تنظیم گر( که 
بتواند این مشکالت را رفع کند، نیازمند این 
اســت که وزارت نفت درخواستی را مبنی 
بر این مســئله برای هیئت دولت بفرستد 
و  بــرای تبدیل به قانون، به مجلس ارجاع 
شود، اما این کار تاکنون توسط وزارت نفت 

صورت نگرفته است.

 از محل صرفه جویی 
در سوخت محقق شد؛

ایجاد ۱۰هزار مگاوات ظرفیت 
انرژی های تجدیدپذیر 

مدیــرکل دفتر ارزیابی فنی، مهندســی 
و زیســت محیطــی ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهــره وری برق ایران گفت: 
توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر از محل 
اعتبار ســوخت صرفه جویی شــده، قابل 
تحقق اســت.رضا صمدی افــزود: اکنون 
ایجاد و توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر با 
اعتبارات مورد نیاز از محل خرید تضمینی 
و عوارضی که از محل قبض برق مشترکان 
دریافت می شــود پیگیری و اجرا می شود.

وی ادامه داد: اعتباراتی که از این دومحل 
در نظر گرفته می شــود جوابگوی توســعه 
بیــش از حــد این نــوع نیروگاه ها نبوده و 
برهمیــن اســاس توســعه چندانی اتفاق 
نیفتاده اســت.مدیرکل دفترارزیابی فنی، 
مهندسی و زیســت محیطی ساتبا گفت: 
بــا انتخاب »علی اکبر محرابیان« به عنوان 
وزیر نیروی دولت سیزدهم وی توسعه١٠ 
هزارمگاواتی این انرژی ها را به عنوان یکی 
از برنامه های خود اعالم  و اعتبار موردنیاز 
را اختصاص ســوخت صرفه جویی شده به 
سرمایه گذاران اعالم کرد.صمدی ادامه داد: 
اختصاص ســوخت صرفه جویی شده برای 
ســرمایه گذاران انرژی هــای تجدیدپذیر 
راهکار مناســبی اســت که کمک خواهد 
کرد هدف مدنظر وزیر نیرو محقق شــود، 
زیرا این نوع نیروگاه ها نیازی به ســوخت 
نداشته و صرفه جویی که در مصرف سوخت 
به همراه دارند عدد قابل مالحظه ای است.

رئیس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: بســیاری ممکن اســت با اضافه کردن 
افزودنی های معمولی بنزین را ماده ای جدید بنامند و اقدام به صادرات آن کنند.

غالمرضا شریعتی درباره ممنوعیت صادرات برخی از هیدروکربن ها  ومشکالت 
پیش آمده برای واحدهای تولید کننده سوخت، گفت:  ما جلوی صادرات هیچ 
محصول و محوله ای را نمی گیریم. ســوخت یک کاالی یارانه ای اســت و پول 
بیت المال محســوب می شود. دولت مجوز صادرات هیدروکربن ها را داده است، 
اما مجوز صادرات گازوئیل و بنزین را صادر نکرده است.این مقام مسئول گفت: 
بســیاری ممکن اســت با اضافه کردن افزودنی های معمولی این ماده را جدید 

نشــان دهند و ادعا کنند که ما قصد صادرات این محصول را داریم. این نمونه 
بارز قاچاق است و ما اجازه انجام این را نخواهیم داد. ما تنها نیستیم بلکه ستاد 
مبارزه با قاچاق و ســایر بخش ها در این حوزه در کنار ما قرار دارند.وی با تاکید 
بر این که آزمایشــات تشــخیص منشا سوخت توسط ســازمان ملی استاندارد 
انجام می شود، بیان کرد: ما آزمایش های الزم را انجام می دهیم و اگر منشا این 
هیدرو کربن ها بنزین یا گازوئیل باشد نمی توان مجوز صادرات آن را صادر کرد. 
اجازه نخواهیم داد بنزینی که برای خود ما ١۴ هزار تومان تمام شــده با لیتری 

۸ هزار تومان صادر کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد :

بنزین را به اسم سایر محصوالت صادر می کنند

تحریم های آمریکا ســبب شد ایران از آوریل ٢٠١۸ 
تا آوریل ٢٠٢١ از تولید یک میلیارد و ۸٠٠ میلیون 
بشکه نفت و بیش از ١٠٠ میلیارد دالر درآمد نفتی 
محروم شود و این موضوع به وارد آمدن بیش از ١٠٠ 
میلیارد دالر خسارت در زمانی منجر شد که نیازمند 
تأمین ضروریات کشور از جمله برای مقابله با شیوع 
کرونا بوده ایم و این در حالی است که  ایران آمادگی 
دارد به محض برطرف شــدن تحریم های یکجانبه و 
ظالمانه دولت آمریکا، با افزایش تولید نفت به باالترین 
ســطح ممکن، در جهت جبران خسارت های فراوان 
صــورت گرفته در اثر تحریم هــای یکجانبه آمریکا 
حرکــت کنــد.در این میان جــواد اوجی، وزیر نفت 
اعــالم کرده که بــه زودی خبرهای خوبی در زمینه 
تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی 
اعالم می شود و با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده 
از توان و ظرفیت دســتگاه سیاست خارجی، فروش 
نفت به صورت تهاتری در دستور کار قرار گرفته است 
و در ایــن زمینه تهاتر نفت با کاال و ســرمایه گذاری 
از روش هایی اســت که انجام می شــود.به گفته وی 
ایران آماده پذیرایی و استقبال گرم از سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی خواهان ســرمایه گذاری در حوزه 
صنعت نفت و گاز اســت و ســرمایه گذاران در قبال 
اقدام هــای خود می توانند نفــت و میعانات گازی را 
به صورت تهاتر دریافت کنند. سرمایه گذاران داخلی 
ماننــد هلدینگ هــا و بنگاه های اقتصادی بزرگ می 
توانند برای توسعه میدان های گازی کشور ورود کنند 
و پس از توسعه میدان، گاز طبیعی و میعانات گازی 

در قبال هزینه ســرمایه گذاری و ســود آن به عنوان 
خوراک یا سوخت دریافت کنند، در عین حال معاونت 
برنامه ریزی وزارت نفت آماده پذیرش سرمایه گذاران 

در توسعه میدان ها و امضای قرارداد با آنهاست.

توسعه صنعت نفت چقدر نزدیک است؟
در این میان اما کارشناسان در مورد چگونگی تحقق 
این وعده ها نظرات گونا گونی دارند، مرتضی بهروزی 
فر - کارشــناس ارشــد حوزه انرژی، در همین رابطه 
گفت: تهاتر نفت موضوع جدیدی نیست، قراردادهای 
بی متقابل نیز همین مفهوم را داشت،  اما مساله این 
اســت که با وضعیت فعلی و وجود تحریم ها تقریبا 

امکان جذب ســرمایه گذار خارجی بســیاری وجود 
نخواهد داشــت.وی با بیان اینکه ســرمایه الزم برای 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت بســیار بزرگ است، 
افــزود: بــه طور مثال تامیــن ٢٢ میلیارد دالر برای 
صنعت گاز یا ٢۵٠ میلیارد دالری برای صنعت نفت 
توســط بخش خصوصی داخلــی تقریبا غیر ممکن 
است، حتی اگر این سرمایه نیز توسط بخش داخلی 
جذب شود عمده ترین مشکل در توسعه صنعت نفت 
موضوع تکنولوژی اســت.این کارشناس ارشد حوزه 
انرژی با بیان اینکه تا زمانی که نتوانیم سرمایه گذار 
و پیمانــکار خارجــی را جذب کنیم کامال نمی توان 
روی توســعه صنعت نفت حســاب باز کرد، گفت: در 

حوزه صنعت نفت با دو مشــکل مواجه هســتیم که 
بایــد در قالب کوتــاه مدت، میان مدت و  بلند مدت 
بــه آن نــگاه کرد، موضوع کوتــاه مدت بحث فروش 
نفت است که این موضوع می تواند با تحقق برجام و 
FATF برطرف شود.بهروزی فر ادامه داد: ایران دارنده 
دومین ذخایر گاز و یکی از بزرگترین دارندگان نفت 
دنیا اســت اما متناســب با این جایگاه نتوانســته در 
تولیــد نفــت  و گاز آنطور که باید قدم بردارد و عمال 
نقش چندانی در بازارهای جهانی ندارد لذا تا زمانی 
که تحریم ها یرداشــته نشود، سرمایه گذار خارجی 

ورود نخواهد کرد. 

مــی تــوان به آینده صنعت نفت امیدوار بود
البته در مقابل این صحبت ها برخی از کارشناسان باور 
دیگری دارند و معتقدند که با اجرای چنین سیاست 
هایی می توانیم شاهد توسعه صنعت نفت باشیم، در 
این راستا جهانبخش امینی - کارشناس ارشد حوزه 
انرژی گفت: خیلی از خبرها را نمی توان رســانه ای 
کرد چراکه در شــرایط تحریم مبادالت نفتی باید بر 
اســاس چارچوب های خاصی باشد، باتوجه به اینکه 
با برخی از شــرکت ها و کشــورها تعامالتی صورت 
گرفته امکان بهبود شــرایط و رفع مشــکالت وجود 
دارد اما مصلحت این اســت که تمام مســائل خبری 
نشــود.وی اظهار کرد: تبادالت نفتی قطعا می تواند 
موجب ایجاد تحول در صنعت نفت کشور شود، برخی 
از صنایع نیازمند زیرســاخت و تکنولوژی هســتند و 
با انجام چنین اقداماتی می توانیم ازآن بهره ببریم. 
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شرکت فعاالن حوزه ایمنی 
معادن در وبینار آموزشی 

»معدنکاری مسئوالنه«

تعدادی از فعاالن حوزه ایمنی معادن در وبینار 
آموزشــی"معدنکاری مســئوالنه" که به همت 
واحد HSEE شــرکت توســعه فراوری صنایع 
و معادن ماهان ســیرجان برگزار شــد، شرکت 

کردند.
در ایــن وبینــار حدود ١٢٠ نفر از فعاالن حوزه 
ایمنی، دانشــجویان و عالقه مندان این حوزه 
از طریق ســایت اســکای روم، شرکت داشتند 
و اســاتید مطــرح این حوزه بــه ارائه اطالعات 
خود در حوزه معدنکاری مســئوالنه پرداختند.

واحد بهداشــت،  ایمنی، محیط زیست و انرژی 
) HSEE( شــرکت ماهان ســیرجان بهره بردار 
معدن ۵ گل گهر به مناســبت فرا رســیدن روز 
ملــی ایمنی و آتش نشــانی، وبینار آموزشــی 
»معــدن کاری مســئوالنه« را برگزار کرد.این 
گزارش حاکیست: هدف از برگزاری این وبینار 
بــاال بردن ســطح علمی فعــاالن این حوزه در 
حیطــه معدنــکاری بوده و عالقــه مندان می 
توانند با مراجعه به کانال آپارات شــرکت توسعه 
 فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به نشانی

بــه   http://www.aparat.com/mahansirjan
محتوای ارائه شده در این وبینار دسترسی پیدا کنند.

انتصاب رییس مرکز مطالعات 
 و برنامه ریزی 

و روابط عمومی بانک سپه

دکتر غالمرضا اسکندری دارای مدرک 
دکتری مدیریت  منابع انســانی اســت 
که پیش از این ریاســت اداره کل روابط 
عمومی بانک سپه را بر عهده داشت.این 
گزارش می افزاید دکتر اسکندری تجربه 
حضور در مسئولیت هایی همچون مدیر 
بانک ســپه منطقه قم، مدیر شعب بانک 
ســپه منطقه سمنان، مدیر شعب بانک 
ســپه منطقه بوشهر، مشاور پارلمانی و 
روابط مجلس بانک سپه، عضو کارگروه 
اطالع رســانی نظام بانکی کشــور، دبیر 
شــورای عالی مسئولیت اجتماعی، دبیر 
شــورای عالی تبلیغات بانک سپه و عضو 
شــورای اطالع رسانی وزارت اقتصاد را 

عهده دار بوده است.
براســاس این گــزارش اداره کل روابط 
عمومــی در زمان مســئولیت وی حائز 
موفقیت های چشــمگیری در ســطح 
ملــی همچون مدیر برتر روابط عمومی 
های کشور، نشــان ویژه روابط عمومی 
اثربخــش، لــوح افتخار ســتاره روابط 
عمومی ایران، دیپلم افتخار جشــنواره 
تبلیغــات و دریافت جایزه طالیی روابط 
عمومــی ایران شــد.این گــزارش می 
افزایــد محمــود نکونام نیــز به عنوان 
سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک 
ســپه معارفه شــد. وی پیش از این به 
 مدت یازده ســال معاون ارتباطات این 

اداره کل بود.

5صمت

بانک و بیمه

نشریه سفیر در این شماره به حضور ۹٣ ساله بانک ملی ایران در عرصه اقتصاد 
پرداخت و گذری به مســتند »ره صد ســاله« و آیین رونمایی از آن داشت.»ره 
صد ســاله« آغاز راه بود و محمدرضا حســین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران 
در یادداشــتی با همین عنوان، از ضرورت های مستندســازی ۹ دهه فعالیت 

بانک می گوید.
در سفیر شماره ٢۸۷، روند ده ساله سپرده های بانکی بررسی می شود و گفت 
و گوهایی با دکتر محمدرضا ســعید آبادی معاون بین المللی کرســی یونسکو 
اینترنشنال، حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک، جواد خیابانی 
مفســر و گزارشــگر و همچنین گزارشی کامل از آیین رونمایی مستند »ره صد 
ســاله« را می خوانید.در ادامه خبرنگاران ســفیر به سراغ مهدی محمدی تهیه 

کننده، معین کریم الدینی کارگردان، مرتضی سیدی نژاد نویسنده فیلمنامه، 
محمد جواد گلزاری تدوینگر مستند و نوید فرح مرزی چهره پرداز مستند ره 
صد ساله رفته و گفت و گوهای متفاوتی را از جریان ایده تا ساخت این مستند 
به رشته تحریر درآورده اند.بررسی کتاب گنجینه موزه بانک ملی ایران نیز از 
دیگر بخش های جذاب ســفیر اســت که مخاطبان می توانند آن را در گزارش 
یــک رخــداد خــوب فرهنگی دنبال کنند.موج خبر هم اخبار یک ماهه بانک را 
برای مخاطبان سفیر روایت می کند و آینه رسانه، اتفاقات مهم دنیای اقتصاد 
را گرازش می دهد.»ســفیر« به دو زبان فارســی و انگلیســی منتشر می شود 
و نســخه دیجیتال آن در بخش نشــریات پورتال خبری بانک ملی ایران قابل 

دسترس است.

حجت الــه مهدیان مدیر عامل بانک 
توســعه تعاون در بازدید از واحدهای 
تعاونــی و اقتصــادی اســتان اظهار 
داشــت: استان گیالن در صنایع چای 
و برنج حائز مزیت های ویژه ای است 
و اقدامات زیر ســاختی عمده ای نیز 
در گردشگری صورت پذیرفته است.
وی طی بازدید از شرکت نقش گستر 
عمــران گفت: بانک توســعه تعاون 
توانمنــدی ارائــه خدمات تخصصی 
بانکی در بخش های مختلف اقتصادی 
را اثبات نموده اســت و این شــرکت 
مهندســی و عمرانی نیز می توانند از 
انواع خدمات بانکی نظیر ضمانت نامه 
و تسهیالت بهره مند شوند.وی گفت: 
درخواست حد اعتباری هزار میلیارد 
ریالی شــرکت در بانک پیگیری می 
شــود و حداکثــر مســاعدت برای 
پیشبرد فعالیت شرکت اعمال خواهد 
شــد.مهدیان در ادامه به همراه سید 
کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه 
سرا در مجلس شورای اسالمی، حجت 
االسالم راشــدی نوری امام جمعه و 
ســید محمدی فرماندار صومعه سرا 
بــه بازدید از شــرکت تعاونی گیالن 

کوب پرداخت و گفت: تســهیل گری 
و کمک به رفع مشــکالت واحدهای 
تولیدی از راهبردهای بانک توســعه 
تعاون اســت و شرکت تعاونی گیالن 
کــوب نیز در صــورت تکمیل طرح 

توســعه زمینه اشــتغال جدید برای 
١٠٠ نفــر را فراهــم می آورد که می 
توانــد در این مســیر از انواع خدمات 
بانکی و اعتباری بانک توســعه تعاون 
بهره مند گردد.مهدیان در حاشیه این 

بازدید نسبت به بررسی و پاسخگویی 
به مراجعات و درخواست های مردمی 
اقدام نمود. مدیر عامل بانک توســعه 
تعــاون همچنین در بازدید از شــعبه 
لنگرود خاطرنشان کرد: شعبه لنگرود 

شعبه ای منظم و مجهز با ویژگی های 
مناسب از جهت مکان یابی است و این 
فرصــت وجود دارد تا با تجهیز منابع 
و نیز تخصیص به واحدهای تعاونی و 
تولیدی، فعالیت توســعه ای مناسبی 
را در منطقــه صورت دهد.مهدیان در 
بازدید از شــعبه الهیجان گفت: این 
شــعبه در منطقه ای جغرافیایی واقع 
شــده است که به لحاظ تولید چای و 
برنج و جاذبه های گردشگری از مزیت 
های عمده ای برخوردار است.وی در 
بازدید از برخی شــعب رشت با اشاره 
به اراده بانک مبنی بر تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی گفت: تدابیر ارزنده 
ای از سوی دولت و مجلس برای جذب 
نیروهای شرکتی در حال انجام است و 
در صــورت اعطای مجوز، این موضوع 
مهم در بانک به جدیت دنبال خواهد 
شــد.گفتنی اســت در این بازدیدها 
احمــد محمدی مدیر امور اســتانها 
و شــعب، حمید البــرزی مدیر امور 
اعتباری، ابراهیم واســعی مدیر شعب 
اســتان گیالن و حجت شمس رییس 
اداره کل حــوزه مدیریــت نیز حضور 

داشتند.

گیالن؛  با توجه به مزیت های منطقه ای استان 

بانک توسعه تعاون، فعالیت توسعه ای انجام می دهد

نشریه سفیر در شماره جدید خود به حضور 93 ساله بانک ملی ایران در عرصه اقتصاد پرداخت؛ 

روایت »ره صد ساله« در سفیر
روزنامه روزگار را

در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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 کاالهای ایرانی از راه دریا 
به روسیه می رسند

ســازمان توسعه تجارت در جدیدترین برنامه 
خود، راه اندازی شش خط دریایی منظم برای 
نقل و انتقال کاالهای ایرانی در دریای خزر را 

رسما کلید زد.
علیرضا پیمان پاک – رییس ســازمان توسعه 
تجــارت - با اشــاره به عزم جــدی دولت و 
دســتگاه های مسئول در رفع موانع صادرات 
گفت: ســازمان توسعه تجارت ایران آمادگی 
دارد برای حل مشــکالت مربوط به صادرات 
و صادرکنندگان از جمله مســائل مرتبط با 
زیرســاخت های صادراتی اقدامات الزم را با 
در نظــر گرفتن اولویت آن انجام دهد.وی با 
اشاره به اهمیت بازار بزرگ اوراسیا برای ایران 
و ظرفیت صادرات به کشــورهای این منطقه 
افزود: حمل و نقل دریایی می تواند بســیاری 
از مشکالت زیرســاختی صادرکنندگان در 
صادرات به اوراسیا به ویژه بازار بزرگ روسیه 
را حل کند و این تفاهم نامه در همین راســتا 
منعقد شــده اســت. گفتنی است، بر اساس  
تفاهم نامه برقــراری خطوط منظم دریایی 
در حوزه دریای خزر بین ســازمان توســعه 
تجارت ایران و شــرکت کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران، در فاز نخســت، شش خط 
منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد 
بنادر آســتراخان و ماخاچ قلعه ی روســیه و 
همچنین بندر اکتائو قزاقســتان از اول آبان 
ماه اجرایی شده و شرکت کشتیرانی خزر به 
نمایندگی از کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران نســبت به حمل کاالهای صادراتی به 
صورت منظم و ماهانه اقدام کند.خاطرنشان 
می ســازد، در راســتای اقدامات انجام شده، 
در فــاز دوم تا پایان ســال جاری تعداد این 
خطوط به هشــت خط افزایش خواهد یافت، 
ضمــن آنکــه برنامه ریزی جهــت برقراری 
خطوط منظم برای کشــورهای حوزه خلیج 
فــارس و همچنین کشــورهای آفریقایی در 
دســت اجرا بوده و با هماهنگی وزارت امور 
خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به 
تســهیل خرید کشتی های رورو )کامیون بر( 

اقدام خواهد شد.

گزارش

آزادسازی نرخ گندم صنف و صنعت 
در راه است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به نشتی 
گندم به ســمت ســایر صنایع به این نتیجه رسیدیم 
کــه نرخ گنــدم صنف و صنعت آزاد شــود.عطااهلل 
هاشــمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو 
با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، دربــاره آخرین وضعیت 
خرید تضمینــی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار 
۴ میلیون و ۶۵٠ تا ۴ میلیون و۷٠٠ هزار تن گندم از 
کشاورزان خریداری شده است.وی  افزود: برآوردهای 
وزارت جهاد بر آن است که سطح زیر کشت گندم به 
۶ میلیون هکتار برسد که در صورت تحقق این میزان 
و شرایط مناسب جوی، امکان رسیدن به خودکفایی 
وجود دارد.هاشــمی ادامه داد: با توجه به محدودیت 
منابع آبی، امکان افزایش سطح زیرکشت گندم آبی 
وجود ندارد و تنها برنامه تولید در مزارع دیم است به 
طوریکه مزارع  دیم که برای آیش نگه داشته می شوند، 
ظرفیــت تولید دارند.رئیس بنیاد ملی گندمکاران از 
تفاهم نامه ای میان ســتاد فرمان امام با وزارت جهاد 
مبنی بر تامین نهاده ١۵ هکتار بصورت رایگان منعقد 
شد که این امر به سبب ایجاد انگیزه در بین کشاورزان، 
می تواند عملکرد در واحد سطح را افزایش دهد.رئیس 
بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به آزادسازی نرخ گندم 
صنف و صنعت بیان کرد: شــورای قیمت گذاری و 
تشکل ها به این  نتیجه رسیدند که قیمت گندم صنف 
و صنعت باید آزاد شود، این در حالی است که از ابتدای 
امسال به رغم آنکه دولت با نرخ ۵ هزار تومان گندم 
را از کشــاورزان خریداری می کرد، اما با نرخ ٢ هزار 
و ۷٠٠ تومــان گنــدم در اختیار صنف و صنعت قرار 
می گرفت که همین امر منجر به نشتی گندم به سمت 
سایر صنایع شده است، بنابراین به این نتیجه رسیدیم 
که در جلسه آتی شورای قیمت گذاری و آزادسازی 
گندم صنف و صنعت با نرخ تمام شــده که حدود ۵ 
هزار و ۵٠٠ تومان اســت، در اختیارشان قرار گیرد تا 
از رانت و فساد جلوگیری شود که با این وجود صنف 
و صنعت دیگر گندم یارانه ای از دولت نمی گیرند.وی 
ادامه داد: با آزادسازی قیمت گندم، حمایت های یارانه 
ای به کارخانه ها صرفا از طریق کشت قراردادی میسر 
است که براین اساس قرار است ٢ میلیون تن گندم 
صنف و صنعت از طریق کشت قراردادی تامین شود 
که در صورت نهایی شدن و تصویب آن در روز دوشنبه، 
بازرگانی دولتی دیگر از ســال آینده گندم با نرخ آزاد 
و دولتی نخواهد داد و تنها در قالب کشت قراردادی 
با نظارت بنیاد ملی گندمکاران و سایر سازمان های 

وزارت جهاد باید تامین کند.

جوالن دالل های صادراتی در اقتصاد ایران

رک ها و مصری ها
ُ
تصاحب بازارهای هدف ایران توسط ت

درســت در روزهایی کــه رییس جمهور در 
بخشنامه بودجه ١۴٠١ بر رفع موانع صادراتی 
و تسهیل فضای کسب و کار تاکید کرده، فعاالن 
صنعت از سنگ اندازی های برخی از نهادها و 

مسئولین در این حوزه می گویند.
سید یاسر میر احمدی یکی از تولیدکنندگان 
صنعت غذا است که محصوالتش را توانسته به 
بازارهای اروپایی و آمریکایی و آســیایی صادر 
کند و با برندهای نام آشنای جهان رقابت کند.

او اما می گوید به دلیل مشکالتی که در داخل 
کشــور وجود دارد، صادراتش به نصف مقدار 

پارسال رسیده است.
 این فعال صنعتی با اشاره به نقش نبود گندم 
و آرد مناسب در کاهش صادرات، گفت: توزیع 
ســهمه آرد و گندم توســط شرکت بازرگانی 
دولتی رانتی شده و افرادی که ارتباط ویژه ای 
دارند از سهمیه بیشتری برخوردار می شوند. 
در مقابل واحدهای تولیدی مثل ما حتی موفق 
به دریافت همین مقدار سهمیه اندک تعیین 

شده هم نیستند.
به گفته او، در بسیاری از مواقع به دلیل گندم 
دروم ناچار شده ایم خط تولید خود را متوقف 
کنیم چرا که حاضر نشدیم از گندم بی کیفیت 

در تولید محصوالت خود استفاده کنیم.
توزیع سهمه آرد و گندم توسط شرکت بازرگانی 
دولتی رانتی شده  و افرادی که ارتباط ویژه ای 
دارند از سهمیه بیشتری برخوردار می شوند. در 
مقابل واحدهای تولیدی مثل ما حتی موفق به 
دریافت همین مقدار سهمیه اندک تعیین شده 
هم نیستند و ناچار به توقف خط تولید می شوند 

٣۵ نهاد متولی صادرات هستند
داشتن متولی های زیاد، قوانین ضد و تعهدات 
ارزی و تحریم ها از دیگر مشکالتی است که به 
گفته این تولیدکننده قدرت رقابت محصوالت 

ایران در بازارهای جهانی کاهش داده است.
او می گوید در ایران ٣۵ دستگاه به نوعی متولی 
صادرات هستند این در حالی است که در سایر 
کشورها تنها یک دستگاه و نهاد عهده دار این 

مسئولیت هستند. تعهد دستگاه های مسئول 
در امــر صادرات موجب تصویب قوانین ضد و 

نقیض در این حوزه شده است.
مدیرعامل صنایع غذایی انســی همچنین در 
ادامه با اشاره به سیاست گذاری های نامناسب 
پولی و مالی و نبود حمایت های دولتی از بخش 
تولید، گفت: در بهترین حالت سود یک تولید 
ساالنه ١٢ درصد است در حالیکه نظام بانکی 
به ســپرده گذاران تا ٢٢ درصد سود پرداخت 
می کند. البته سود در بازارهای داللی خیلی 
بیشــتر از این حرف ها است. چنین سیاست 
هایی درواقع ســرمایه گذاران را تشــویق می 
کند که دارایی خود را از تولید بیرون کشیده 
و وارد سایر بازارهای کشور کنند.تعداد کمی 
از تولیدکننــدگان خــود موفــق به صادرات 
محصوالت خود می شــوند و عمده صادرات 
در ایران توسط دالل های صادراتی انجام می 
شــود که توجهی به کیفیت ندارند. به همین 
دلیل  بازارهای صادراتی ما یکی پس از دیگری 
توســط ترک ها و مصری ها در حال تصاحب 

شدن هستند

صادرات ایران در دستان دالل های صادراتی
میر احمدی در بخش دیگری از اظهارات خود 
به وجود دالل های صادراتی اشاره کرده و افزود: 
تعــداد کمی از تولیدکنندگان خود موفق به 
صادرات محصوالت خود می شــوند و عمده 
صادرات در ایران توســط دالل های صادراتی 
انجام می شود.به گفته این فعال صنعت غذا، 
دالل های صادراتی معموال به دنبال سود بیشتر 
بوده و به همین دلیل توجهی به حفظ کیفیت 
محصوالت صادراتی و جایگاه برند ایرانی نمی 
کنند.او مــی گوید: صادرات تولیدات زیر پله 
ای در سال های گذشته باعث تخریب وجهه 
ایرانی و کاهش تقاضای محصوالت ایرانی در 
بازارهای جهانی شده است. حاال هم بازارهای 
هدف ما توســط ترک ها و مصری ها در حال 
تصاحب شدن است.سهم ایران از بازار صنایع 
غذایی جهان تنها ٠.۷ درصد است در حالیکه 
سهم کشورهایی همچون ایتالیا از این حوزه ٣٠ 
درصد و آمریکا ٢٠ درصد تخمین زده می شود
سهم ٠.۷ درصدی ایران از بازار صنایع غذایی

مدیر عامل صنایع غذایی انســی گفت: سهم 

ایــران از بازار صنایــع غذایی جهان تنها ۷.٠ 
درصد اســت در حالیکه ســهم کشورهایی 
همچون ایتالیا از این حوزه ٣٠ درصد و آمریکا 

٢٠ درصد تخمین زده می شود.
ایــن فعال صنعت غذا ادامه داد: با وجود همه 
مشکالت توانســته ایم محصوالت خود را به 
کشورهای آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی، 
استرلیا، کشورهای حوزه CIS و سایر کشورهای 
آُسیایی از جمله عراق و افغانستان صادر شده 
است.او فله فروشی را از دیگر معضالت حوزه 
صادرات عنوان کرد که تولیدات داخلی را با برند 
خارجی توزیع می کنند.میراحمدی سپردن 
پیمان ارزی را نوعی خود تحریمی دانســت و 
افــزود: ارزی را کــه خــود وارد می کنیم را در 
اختیار خودمان نمی گذارند تا با استفاده از آن 
ماشین آالت، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز 

خود را وارد کنیم.
این فعال صنعتی همچنین نحوه محاســبه 
مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاســبه حق 
بیمه را از جمله مشکالت مهم و اساسی تولید 
کنندگان مطرح کرد و تأکید نمود تا مادامی 

کــه این مشــکالت مرتفع نشــود معضالت  
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان همچنان 

باقی خواهد ماند.
صادرات ۷ میلیون یورویی

میر احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اعالم اینکه ارزش صادرات ما بالغ بر ۷ میلیون 
یورو بود، گفت: عمده صادرات شــرکت انسی 
مربوط به رشته سوپی و کالفی بود که به کشور 
عراق و کانادا صادر شد به عنوان مثال برغم همه 
مشکالت پیش رو سال گذشته بالغ بر ٣٠٠٠ 

تن صادرات به عراق داشتیم.
مدیر عامل شرکت صنایع غذایی انسی در ادامه 
سخنان خود در جمع نمایندگان رسانه ها که به 
منظور بازدید از خط تولید فاز دوم این شرکت 
واقع در شهرک صنعتی صفادشت حضور یافته 
بودند، گفت: شــرکت صنایع غذایی انسی به 
جهت کیفیت و نوع طراحی جزو برندهای گرید 

یک کشور است.
او با اشــاره به اینکه رتبه اول تولیداســپاگتی 
متعلق به اروپا است، افزود: با این حال شرکت 
انسی توانست محصوالت خود را به اروپا صادر 
کند به این دلیل تولیدات ما از لحاظ کیفیت، 
قدرت رقابت با تولیدات کشورهای اروپایی را 

دارد.
این فعال صنعت غذا در ادامه سخنان خود با 
اشاره به استفاده از دستگاه ها و تجهیزات روز 
دنیا در این واحد تولیدی، ادامه افزود: در راستای 
توسعه و پیشرفت این صنعت، توانستیم با خرید 
و نصب دستگاه های جدید و به روز، خود را با 

صنعت روز دنیا تطبیق دهیم.
میر احمدی همچنین تأکید کرد: دســتگاه 
های تولیدی صنایع غذایی انســی با دستگاه 
هــای مدرن اروپایــی هیچ تفاوتی ندارد؛ چرا 
کــه از لحاظ خروجــی و بازدهی از برترین ها 
هســتیم. ضمن اینکه در حال خرید دستگاه 
های تولیدی سال ٢٠١۹ دنیا هستیم که قطعاً 
با ورود این ماشین آالت به کشور شاهد تحوالت 

عظیمی در تولید محصوالت خواهیم بود.

گفت و گو
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با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛

پل علی آباد گروس استان کرمانشاه افتتاح شد
کرمانشــاه / گروه استان ها: پل راهداران 
علــی آباد گــروس صحنه در اســتان 
کرمانشــاه با حضور معاون محترم وزیر 
مهندس امانی ، فرماندار صحنه ، مهندس 
فریبــرز کرمی رئیس راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان کرمانشاه ، سردار 
عظیمی فرمانده قرارگاه نجف ، شــورای 
و اهالی روســتا در روز گذشــته افتتاح و 
فرمانــدار صحنه در صحبتهایی که بیان 
فرمودند از تالش دلسوزانه اداره راهداری 
و قرارگاه نجف اشــرف و اهالی روســتا و 
همچنین پیگیری های استاندار و جناب 

امانی تشکر کردند .
در ادامــه مهنــدس فریبرز کرمی مدیر 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده 
ای اســتان کرمانشــاه گفت : با توجه به 
ســیل ســال ١٣۹۸ و افزایش حجم آب 
رودخانه گاماسیاب و تهدید روستاهای 
حاشــیه نشــین رودخانه مذکور در آن 
وقت پرســنل راهداری با تالشــی مثال 
زدنی و از خودگذشــتگی فراوان همت 
کرده و در مدتی کوتاه مســیر ارتباطی 
مــا بین ٢۶ روســتا را بــاز کرده و آب را 
هدایت کرده که اهالی حاشــیه نشــین 
رودخانه کمتر دچار خســارت گردند و 
امروز با هزینه حدود ٢٢ میلیارد تومان با 
پیمانکاران پروژه شرکت پی سازان کلهر 
و ماشین سازی اراک به دلیل کار جهادی 
و تالش شبانه روزی علی رغم مشکالت 
و تنگناهای اقتصادی و همچنین نظارت 
راهداری موفق به ســاخت پل راهداران 
علی آباد گروس شده اند .کرمی با اشاره 
به حمایت مطلوب وزارت راه و شهرسازی 

بــرای تکمیل این پــل تصریح کرد : پل 
جدیــد با دو دهانــه ۴٠ متری با اعتبار 
٢٢ میلیارد تومان امروز به بهره برداری 
رســید و راه ارتباطی ٢۶ روستا را در دو 
طرف رودخانه به هم وصل می کند و این 
اقدام ارزنده را مدیون حمایت مسئولین 
دانســت . احداث این پل برای تســهیل 
ارتباطات مردم روستاها بسیار تأثیر گذار 
اســت .در ادامه سردار عظیمی فرمانده 
قرارگاه نجف اشــرف در غرب کشور  نیز 
از وقوع ســیل در سال ١٣۹۸ صبحت به 
عمل آورده و از همکاری قرارگاه و پرسنل 
راهداری صحبت به عمل آوردند و اضافه 
کردند که همیشه در کنار راهداری برای 
هر مشــکلی در این حوزه در هر زمانی 

حاضــر و پای کار هســتند .اســتاندار 
کرمانشــاه نیز در این افتتاحیه فرمود : 
در آن بــازه زمانــی با کارجهادی ، تالش 
شــبانه روزی و همت واالی کارکنان و 
پرســنل فنی و مهندســی قرارگاه نجف 
اشــرف ســپاه و راهداری و حمل و نقل 
استان سریعاً در ٣٠ ساعت پل اضطراری 
نصب شــد و در آن شرایط سخت امکان 
تردد مردم میســر گشت که امروز بعد از 
دوســال با احداث پل جدید امکان جمع 
آوری پل اضطراری فراهم شد . وی ضمن 
تقدیر از فرماندهی قرارگاه نجف اشــرف 
ســپاه و مدیرکل راهداری استان افزود : 
در سیل دو سال پیش به عنوان بحرانی 
ســخت همه مانند زلزله پای کار آمدند 

و در شــرایطی که امکان وجود مشــکل 
برای بســیاری از روستاها وجود داشت؛ 
نیروهای نظامی ، دســتگاه های اجرایی 
و مردم دوباره با مشارکت و کمک دست 
به دست هم دادند تا مشکالت و خسارات 
کمتر شــود. استاندار کرمانشاه خدمات 
بی نظیر و همراهی و همدلی وصف ناپذیر 
را در زلزله کرمانشــاه یادآور شد و گفت 
: در روز بعــد از زلزلــه با حضور نیروهای 
هالل احمر، درمانی و نقش آفرینی موثر 
١٠ هزار نیروی نظامی زبده فرآیند امداد 
نجــات قبــل از ظهر به اتمام رســید به 
گونــه ای که مجروحی در شــهر نبود و 
خوشبختانه کسی هم دیگر زیر آوار نماند 
که در واقع رکوردی بی نظیر در فرآیند 

امداد و نجات ثبت شد.استاندار کرمانشاه 
در ادامه سخنانش با قدردانی از راهداران 
پرتالش، ســخت کوش و متواضع گفت: 
این عزیزان قشــر زحمتکش و گمنامی 
هســتند که با حداقل امکانات و در همه 
شــرایط در حال خدمت رسانی به مردم 
هستند و شاید خیلی برای مردم ملموس 
نباشــد اما در همه شــرایط و به ویژه در 
بحران شــاهد تالش ویــژه راهداران به 
عنوان الگوی خدمات صادقانه و دلسوزانه 
بودیم.بازوند از توسعه راهها و زیرساخت 
های حمل و نقل به عنوان یک ضرورت 
برای توســعه نام برد و گفت: در فرآیند 
احداث راههــا باید حتماً به هزینه های 
نگهــداری و پیش بینی بودجه برای این 
بخــش نیز توجه شــود تا راه های ایمن 
برای تســهیل فرآیندهای توســعه ای و 
ارائــه خدمات به مردم حفظ و نگهداری 
شود. بازوند با اشاره به اینکه قرارگاه نجف 
یک ظرفیت بزرگ برای استان کرمانشاه 
اســت گفت : ســردارعظیمی روز بعد از 
زلزلــه در منطقه حضور داشــت و تمام 
کارهای بیش از یک هزار و ۹٠٠ روســتا 
را با کمک ســپاه و بسیج بر عهده گرفت 
که بسیار ارزشمند بود و امروز هم با همان 
روحیــه جهادی در حال کمک به مردم 
هستند. اســتاندار کرمانشاه در ادامه از 
پیمانکاران پروژه شرکت پی سازان کلهر 
و ماشین سازی اراک به دلیل کار جهادی 
و تالش شبانه روزی علی رغم مشکالت 
و تنگناهای اقتصادی تشکر کرد و گفت: 
احداث این پل برای تســهیل ارتباطات 

مردم روستاها بسیار تأثیر گذار است .

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

به مناسبت هفته ملی کودک؛

 کودکان سمنانی 
کشور   از اولین شهرک بازیافت 

کردند بازدید 
سمنان / گروه استان ها: به مناسبت هفته ملی 
کودک، کودکان شــهر اخالق از اولین شــهرک 
بازیافت کشــور بازدید کردند. رییس اداره شهر 
دوســتدار کودک شهرداری ســمنان از بازدید 
کودکان شــهر اخالق از اولین شــهرک بازیافت 
کشــور به مناسبت هفته ملی کودک خبر داد و 
افــزود : از همــان دوران کودکی باید به بچه ها  
آموزش دهیم که هیچ چیزی نامحدود نیست و 
منابع مورد استفاده ما محدود هستند و محیط 
زیســت در معرض خطر جدی قرار دارد. باید به 
کودکان بگوییم که چگونه یک زندگی ســازگار 
با محیط زیست داشته باشند و آن ها را با اهمیت 
بازیافت آشنا کنیم. محمدیان ادامه داد : فراموش 
نکنیــم که اگر در دوران کودکی عادت تفکیک 
زبالــه را بــه آن ها آموزش دهیــم، این عادت تا 
سال های سال با آن ها خواهد بود و اثرات شگرفی 
بــر فرایند بازیافت، کاهــش تولید زباله و البته 
حفظ محیط زیست می گذارد. رییس اداره شهر 
دوســتدار کودک شهرداری سمنان خاطرنشان 
کرد : آموزش حفاظت از محیط زیست از مناسب 
ترین شــیوه هایی اســت که با آگاهی دادن به 
کودکان و بزرگســاالن در زمینة محیط زیست 
به آنان می آموزد تا از طریق احترام گذاشــتن 
به طبیعت، خود را مســئول حفظ و حراســت از 

محیط زیست بدانند.

 دیدار شهردار 
گلسار   و اعضای شورای شهر 

با رئیس دادگستری ساوجبالغ
البرز / گروه استان ها:  شهردار و اعضای شورای 
اســالمی شــهر با نوروزی رئیس دادگســتری 
شهرســتان ســاوجبالغ دیدار  نمودند.در ابتدا 
مهندس کیاروستا شهردار گلسار بیان داشت با  
توجه اعتماد شهروندان و اعضای شورای اسالمی 
شــهر به بنده جهت خدمتگزاری در شهرداری 
گلســار امیدواریــم با همکاری دســتگاه قضا 
مشــکالت و معضالت مربوطه در راستای تأمین 
امنیت در شــهر گلســار را به نحو احسن مرتفع 
 نمایبــم و عملکــرد خوبی در دوره خدمتگزاری 
داشته باشیم. اعضای شورای اسالمی شهر نیز در 
خصوص اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی در شهر گلسار مطالبی را عنوان و بیان 
داشتند شهر گلسار با توجه به موقعیت جغرافیایی 
خود شهر مهاجر پذیری می باشد  و این نیز به نوبه 
خود معضالت اجتماعی به همراه دارد و امیدواریم 
با انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر 
از برخی از معضالت و ناهنجاری های اجتماعی 
 موجود جلوگیری نماییم و این نیازمند مساعدت 
دســتگاه قضا  است. نوروزی رئیس دادگستری 
شهرســتان ساوجبالغ نیز ضمن تبریک ایام ماه 
ربیــع و قبولــی عزاداری ایام مــاه محرم و صفر 
و خیــر مقــدم به مجموعه مدیریت شــهری  از 
حســن انتخاب اعضای شــورای اسالمی شهر 
توســط شهروندان و انتخاب مهندس کیاروستا 
به عنوان شــهردار گلســار تقدیر نمودند و افزود 
شهر گلسار با توجه به پتانسیل های موجود می 
بایستی بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار 
بگیرد. رئیس دادگستری شهرستان ساوجبالغ 
تصریح کرد اگر وضعیت اقتصادی و معیشــتی 
مــردم اصالح گردد ولی ســاختارهای فرهنگی 
دارای مشــکل باشد این خود یک معضل است. 
وی اظهار داشت دغدغه مجموعه مدیریت شهری 
می بایســتی مردم باشــند و امیدواریم با تعامل 
مجموعه مدیریت شهری و نهادهای ذیربط گام 
های مؤثری در راستای رضایت مندی شهروندان 
و رفع معضالت اجتماعی برداشته شود.نوروزی 
افزود همانگونه که شــهردار و اعضای شــورای 
اســالمی شــهر به عنوان چشم و گوش دستگاه 
قضا می باشــند ودستگاه قضا نیز در چهار چوب 
قانون با کمال افتخار در خدمت مردم و مسئولین 

سالم و پاکدست است.

 با حضور شعرا و حافظ پژوهان گرگانی 
صورت گرفت؛

گرامیداشت   برگزاری 
 روز ملی شاعر بزرگ ایرانی

»حافظ شیرازی«

گلســتان / گروه اســتان ها: به مناســبت 
روز بزرگداشــت حافظ شــیرازی شــاعر 
بزرگ فارســی زبان، برنامه »عصر شــعر« با 
حضور جمعی از شــاعران و حافظ پژوهان 
در ســرای محله میخچه گران برگزار شــد. 
در این دورهمی اســاتید یوسف مسگری و 
کریم ا... قائمی در باره ویژگی های شــعری 
و شــخصیتی حافظ شیرازی به ایراد سخن 

پرداختند. 
در ادامه تعدادی از شاعران از جمله دو نونهال 
به شــعرخوانی در وصف آن شــاعر بزرگ 
پرداختندســپس توسط سرپرست سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
گــرگان بــا اهدای هدیه و لوح ســپاس، از 
تالش های اســتاد مسگری قدردانی گردید .
الزم به ذکر اســت، خواجه شــمس الدین 
محمد، حافظ شــیرازی، مشهور به »لسان 
الغیــب« از محبوب ترین و مشــهورترین 
شعرای تاریخ ایران زمین است که در حدود 
سال ۷٢۶ هجری قمری در شهر شیراز به دنیا 
آمده است.در تقویم ملی، بیستم مهرماه به 
نام این شاعر پرآوازه نامگذاری شده است.

دیدار مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان با شهردار اصفهان

اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیر مخابرات 
اصفهــان با شــهرداراصفهان دیــدار کرد.
اســماعیل قربانی در این دیدار ضمن عرض 
تبریک به علی قاســم زاده شــهردار جدید 
اصفهــان، همــکاری و همدلی دو مجموعه 
شــهرداری و مخابرات را بســیار با اهمیت 
دانست و گفت: با توجه به لزوم مجهز شدن 
شهرها به تجهیزات و زیرساختهای ارتباطی 
در راســتای تحقق شهر هوشمند؛ همکاری 
ایــن دو مجموعه می تواند کمک شــایانی 
به تســریع فرآیند توســعه تکنولوژی های 

ارتباطی در شهر داشته باشد.
وی با اشاره به شاخصه های ویژه شهر اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های گوناگون 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و 
صنعتی شــهر اصفهان، به طور قطع و یقین 
توســعه ارتباطی نقش بســیار ویژه ای در 
شــکوفایی روز افزون شــهر خواهد داشت.
قربانی  افزود: یک شــهر هوشمند وابستگی 
زیادی به توســعه فنــاوری دارد و ترکیبات 
مختلفی از زیرســاخت های فنی با یکدیگر 
تعامل می کننــد تا آرایه ای از فناوری های 
شهر هوشمند را، با سطوح مختلف از تعامل 
بین انســان و سیستم های فناورانه تشکیل 

دهند.
مدیــر مخابرات منطقه اصفهان با تشــریح 
اهداف ایجاد شــهر هوشــمند عنوان کرد: 
هدف از ایجاد شهر هوشمند، ادغام فناوری 
اطالعات و ارتباطات )ICT( و دســتگاه های 
فیزیکی مختلف متصل به شــبکه اینترنت 
اشــیاء )IoT( برای بهینه سازی فرایندهای 
شــهری و خدمات دهــی بهینه و ارتباط با 
شــهروندان اســت و  فناوری شهر هوشمند 
به مســئوالن یک شــهر اجازه می دهد به 
صورت مســتقیم با جامعه و زیرساخت های 
شهری تعامل برقرار کرده و به نیازهای شهر 

و شهروندان پاسخ های فوری دهند.
گفتنــی اســت مســئوالن مخابراتــی در 
ایــن دیدار گزارشــی از آخریــن وضعیت 
مخابراتــی شــهر اصفهــان و مشــکالت و 
 دغدغــه های پیش روی توســعه ارتباطات 

شهری کردند.

استانها 6
خبر ویژه

خراســان رضوی / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
خراســان رضوی گفت: تاکنون زمین برای ۸۵ واحد کارگاهی در شــهرکها 
و نواحی صنعتی استان به متقاضیان واگذار شده است که پیش بینی می 
شود، تا پایان سال ۷٠ کارگاه تولیدی جدید به بهره برداری برسد.علی بهرامی 
زاده در نشســت ویدیو کنفرانســی با حضور »علی رسولیان«، معاون وزیر 
صمت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به تشریح 
وضعیت اجرای طرحهای کارگاهی اســتان پرداخت.وی گفت: در راستای 
سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، امسال ایجاد 
کارگاه های ٢٠٠ تا ۵٠٠ مترمربعی با هدف تسهیل در روند جذب سرمایه 
گذار، کاهش هزینه های تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در ١٠ 
شهرک و ناحیه صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.وی این شهرکها و 
نواحی صنعتی را شامل »چناران، ماشین سازی و فناوریهای نوین، کالت ، 

قوچان ٢، خیام، بجستان، کاخک، تربت حیدریه ٢، فناوری صنایع غذایی، 
سبزوار ٢  و فریمان دانست.وی اظهار داشت: کل مساحت تخصیص یافته 
در شهرکها و نواحی صنعتی آماده واگذاری زمین به ایجاد کارگاه تولیدی، 
٢۵۹ هزار و ۷۸۷ مترمربع است که از این میزان ١۴١ هزار و ۶۴۴ مترمربع 
در قالب ۴۴٣ قطعه قابل واگذاری اســت.وی اظهار داشــت: واگذاری ۵١١ 
کارگاه تولیدی دیگر در ١٠ شــهرک و ناحیه صنعتی مزبور در دســتور کار 
قرار دارد که به محض اخذ تاییدیه زیست محیطی آنها از دستگاه اجرایی 
مربوطه، کار واگذاری زمین برای ایجاد این کارگاه ها با اولویت جوانان دانش 
آموخته دانشگاه ها آغاز می شود.گفتنی است: ۵٠ شهرک و ناحیه صنعتی 
مصوب در استان وجود دارد که از این تعداد ٢۹ مورد شهرک صنعتی و ٢١ 
مورد ناحیه صنعتی است، از مجموع این موارد، ٢۶ شهرک صنعتی و ١۴ 

ناحیه صنعتی فعال و واگذاری زمین در آن در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی خبر داد؛

کارگاهی جدید در شهرک های صنعتی  بهره برداری از ۷۰ واحد 

خبر ویژه

مدیر عالی حرم مطهر رضوی خبر داد؛

تسهیل زیارت در روضه منوره رضوی
مشهد / گروه استان ها: در راستای تسهیل زیارت زائران در روضه 
منوره رضوی، مســیرهای تازه ای برای تشــرف زائران به این مکان 
مقدس ایجاد شده است.مدیر عالی حرم مطهر رضوی در این باره 
گفت: از پیش از ماه محرم و با دستور تولیت آستان قدس رضوی، 
برنامه ریــزی جدی برای تســهیل زیارت حــرم مطهر رضوی آغاز 
شــد تا طبق شــیوه نامه های مورد تایید ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
گشــایش های تازه ای در مســیرهای تشرف به روضه منوره ایجاد 
شــود اما قرمز شــدن وضعیت کرونایی مشــهد از یک سو و تشرف 
گســترده زائران در دهه آخر صفر از ســوی دیگر، سبب شد اجرای 
طرح های جدید منطبق با شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی امکان پذیر نباشــد بنابراین انجام آن به زمان مناســب 
موکول شــد.محمدمهدی برادران افزود: اما در حال حاضر با عبور 
از این دوره و زرد شــدن وضعیت کرونایی مشــهد، آســتان قدس 
رضوی، مسیرهای جدیدی برای تشرف عموم زائران به روضه منوره 
رضوی ایجاد کرده اســت تا همه عاشــقان حضرت رضا)ع( بتوانند 
از فاصلــه ای نزدیک تــر، زیارت خود را انجام دهند.برادران تصریح 
کرد: در تمام ماه های سپری شده از شرایط کرونایی، آستان قدس 
رضوی لحظه ای برای تســهیل بیشــتر زیارت زائران درنگ نکرده 
و تمام توان خود را برای این مهم به کار گرفته اســت.مدیر عالی 
حرم مطهر رضوی افزود: نکته مهم در این خصوص، تبعیت کامل 

از فرمایشــات رهبر معظم انقالب و تاکیدات تولیت آســتان قدس 
رضوی درباره پیروی از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بوده که 
همواره مد نظر بوده اســت.برادران ادامه داد: تمام تالش خادمان 
زائران در حرم مطهر رضوی، تســهیل زیارت اســت و امیدواریم به 
زودی با رهایی از شر ویروس منحوس کرونا، بتوانیم همانند گذشته 
در تمامی فضای روضه منوره میزبان حضور پرشور زائران حضرت 
رضا)ع( باشــیم.مدیر عالی حرم مطهر رضوی در پایان گفت: تا آن 
زمــان، خادمان رضــوی و زائران حضرت رضا)ع( نائب الزیاره دیگر 
عاشقان و دلدادگان امام هشتم خواهند بود تا انشاهلل فرصت میزبانی 

از همه آن ها فراهم شود.

گهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ۱۲۰ آیین نامه ق.ثبت آ
ــب  ــدی بموج ــدی جان محم ــای مه ــردی آق ــم زم ــم آرزو ناظ ــل خان ــه وکی ــه اینك ــر ب نظ
و   20883 و   117626 و   136273 و   144874 شــماره  الواســطه  مــع  وکالتنامــه 
67570 - 97/10/8 دفتــر 30 شــهریار بــه درخواســت وارد بــه شــماره 5139 مورخــه 
ــا تســلیم استشــهادیه مصــدق دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 30  1400/04/19 ب
ربــاط کریــم مبنــی بــر اینكــه ســند مالكیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 8512 متــر مربــع بــه شــماره پــالک 83 فرعــی مفــروز از 22 فرعــی 
از 127 اصلــی واقــع در ربــاط  کریــم ذیــل ثبــت 684 صفحــه 417 دفتــر 6 امــالک بــه 
شــماره ســریال چاپــی 072699 بنــام خانــم آرزو ناظــم زمــردی ثبــت و صــادر و ســپس 
حســب اعــالم وکیــل ســند دفترچــه ای بعلــت ســهل انــگاری در جابجایــی مفقــود 
گردیــده اســت و طــی درخواســت فــوق الذکــر تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالكیــت 
پــالک مذکــور را نمــوده اســت لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
و تبصره هــای ذیــل در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالكی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج مدع
میباشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت 10 روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی ضمــن ارائــه اصــل 
ســند مالكیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را اعــالم و رســید دریافــت 
نمایــد در غیــر اینصــورت وفــق مقــررات پــس از طــی تشــریفات صــدور ســند المثنــی و 

ســپری شــدن مهلــت اعتــراض اقــدام خواهــد گردیــد.
احمد رحیمی 
کریم ک رباط   رئیس ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند آ
نظــر بــه اینكــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 12349 مترمربــع قطعــه 6 تفكیكــی بــه شــماره پــالک 
ــاوجبالغ  ــتان س ــی شهرس ــوزه ثبت ــزء ح ــی ج ــی 189 از 323 اصل فرع
کــه ذیــل صفحــه 25 دفتــر 846 بــه نــام آقــای ناصــر یــزدان پنــاه 
ــده  ــلیم ش ــادر و تس ــی 178202 ص ــماره چاپ ــه ش ــت ب ــند مالكی س
اســت ســپس خانــم خانــم مهنــاز یــزدان پنــاه ،منفردا،بــه موجــب 
وکالتنامــه شــماره 30311 مورخــه 1399/07/14 دفترخانــه 492 
تهــران ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم 
نمــوده اســت کــه ســند مالكیــت چاپــی پــالک مــورد ثبــت بــه علــت 
مالكیــت  ســند  صــدور  درخواســت  و  گردیــده  مفقــود  جابجایــی 
المثنــی نمــوده اســت.لذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی 
مدعــی وجــود ســند مالكیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت 
بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده 
اداره  ایــن  بــه  ارائــه ســند مالكیــت  را ضمــن  اعتــراض خــود  روز 

ــا وفــق مقــررات عمــل گــردد. تســلیم ت
ک ساوجبالغ  ایرج نیک بین - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
از طرف ابوالفضل مرادی  

معاون خدمات شهری شهرداری قدس عنوان کرد؛

گذشته جمع آوری ۱۰۳ ُتن نخاله  از سطح معابر و اراضی شهر قدس، در هفته 
تهران / گروه اســتان ها: رضا حیدری، معاون خدمات شــهری شــهرداری قدس با 
بیان اینکه عملیات گســترده نخاله برداری با اســتفاده از تجهیزات لجستیکی سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری از سطح معابر و اراضی شهرقدس با هدف حفظ و بهبود 
نظافت عمومی شــهر به شــکل مســتمر اجرایی می شود، از جمع آوری ١٠٣ تن نخاله 
از ســطح معابر و اراضی خالی در هفته گذشــته خبر داد.رضا حیدری معاون خدمات 
شهری شهرداری قدس گفت: تخلیه نخاله  های ساختمانی در معابر، حاشیه خیابان  ها 
و اراضی خالی ســطح شــهر یکی از معضالتی اســت که مدیریت شهری همواره با آن 
مواجه اســت و باعث ایجاد اختالل در عبور و مرور شــهروندان، افت شاخص بهداشت 
و نظافت عمومی و آســیب به ســیما و منظر شــهری می شود.وی تصریح کرد: در کنار 
راهکارهای قانونی برای برخورد با مسببان این مشکل، شهرداری قدس با استفاده از 

تجهیزات لجستیکی سازمان مدیریت پسماند، به منظور رفاه ارتقای سطح بهداشتی 
و جلوه بصری شــهری و رفع مشــکالت مذکور به صورت مســتمر اقدام به جمع آوری 
و انتقال نخاله های ســاختمانی از ســطح معابر و اراضی بایر سطح شهرقدس می کند.

حیدری افزود: در همین راســتا، شــهرداری قدس هفته گذشته اقدام به جمع آوری و 
انتقال ١٠٣ تن نخاله  در قالب ٢۴ ســرویس از ســطح معابر و اراضی شــهر کرده که از 
مقادیر فوق ۶۶ تُن نخاله، توسط منطقه یک، ٣۵ تُن نخاله توسط منطقه ٢ و مقدار ٢ 
تُن نخاله توســط منطقه ٣ شــهرداری قدس جمع آوری گردیده است.معاون خدمات 
شهری شهرداری قدس خاطرنشان کرد: با استناد به بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها 
هرگونه تخلیه و رهاسازی پسماند و نخاله در سطح فضای شهری ممنوع بوده و برخورد 
با این موضوع در راستای کاهش آن، نیازمند کمک و همیاری تمامی شهروندان است.
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کتبر 2021 شنبه 24 مهر 1400  شماره پیاپی 91943 ربیع االول 1443  16 ا
کوتاه از استان ها

استان ها

کرد: کردستان اظهار  کشاورزی استان  مدیر امور شیالت سازمان جهاد 

پیش بینی تولید بیش از 10 هزار تن ماهی در استان کردستان
کردســتان / گروه استان ها: حسین پور 
گفت: در سال ۹۹ میزان کل تولید آبزیان 
١٠ هــزار و ٣۵٠ تــن بوده و پیش بینی 
می شــود امسال بیش از این مقدار تولید 

و روانه بازار شود.
حمید حســین پور مدیر امور شــیالت 
و آبزیــان ســازمان جهادکشــاورزی 
کردســتان از افزایش ۵ درصدی تولید 
ماهی نســبت به ســال گذشته خبر داد 
و گفــت: در نیمه نخســت امســال در 
مجتمع هــا و مــزارع پــرورش ماهیان 
سردآبی استان ٣ هزار و ۸۷٠ تن ماهی 

تولید شده است.
وی با بیان این که قیمت کنونی هر کیلو 
ماهــی قزل آال در عمده فروشــی های 
اســتان ۷١ تا ۷٢ هزار تومان می باشــد، 
گفت: اگــر بخواهیم میــزان دقیقی از 

افزایــش قیمت ماهی را اعالم کنیم، این 
میزان افزایش ١٠٠ درصدی را نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشته نشان می 
دهد.حســین پور با اشــاره بــه این که 
قیمت این محصول در خرده فروشــی ها 
تــا ۸٢ هزار تومان هم می رســد،گفت: 
خشکســالی، عــدم وجود تســهیالت 
کــم بهــره، افزایش نهاده هــا )خوراک 
ماهــی، بچه ماهی، حمل و نقل، کمبود 
نقدینگــی آبزی پــروران( از مهمترین 
دالیــل افزایــش قیمت این محصول در 
اســتان است.مدیر امور شیالت و آبزیان 
سازمان جهادکشاورزی کردستان اضافه 
کرد: انواع ماهیان از جمله ماهیان ســرد 
آبی )قزل آال( و ماهیان گرم آبی )کپور، 
فیتوفاگ، بیگ هد، امور، کاراس( و انواع 
ماهیان زینتی در استان تولید می شود.

در نیمه نخســت سال جاری؛ 

 بیش از ۱۱۸ هزار خدمت 
گاز   غیر حضوری در شرکت 

استان ایالم انجام شد
ایالم / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان ایالم گفت: در شش ماهه اول 
ســال جاری ١١۸ هــزار و ۷٠۸ خدمت 
متنوع در میز خدمت شــرکت گاز استان 
بصــورت غیر حضوری ارائه شده اســت.
مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم گفت: 
در شــش ماهه اول سال جاری ١١۸ هزار 
و ۷٠۸ خدمــت متنــوع در میــز خدمت 
شــرکت گاز استان بصورت غیر حضوری 

ارائه شده است.
عباس شــمس اللهی اظهار داشت: عالوه 
بــر ایــن، بیش از ۴ هــزارو ۹٣۵ خدمت 
دیگــر از طریق مراجعــه حضوری انجام 
شــده است.وی با بیان اینکه این خدمات 
از طریــق ســامانه جامع اینترنتی ارتباط 
با مشتریان )crm(، وب سایت اینترنتی، 
تلفن گویای  ٢۴ ســاعته، اپلیکیشن تلفن 
همراه، سیســتم پیامکــی و غیره انجام 
شده اســت، افزود: این خدمات شــامل 
انتقاد، شــکایات تلفنی، محاسبات قبض 
گاز، درخواســت نصب و جابجایی علمک، 
خدمــات الکترونیکی، اســتعالم، فرایند 
تســویه حساب، پیشــنهادات، تغییر نام، 
وصــل مجدد گاز، درخواســت شــبکه 
گذاری گاز، دریافت آخرین قبض و غیره 
بوده اســت.مدیرعامل شرکت گاز ایالم با 
اشــاره به اینکــه میز خدمت الکترونیکی 
این شرکت در خدمات رسانی فعال است، 
اظهار داشــت: بدلیل شیوع ویروس کرونا 
و جلوگیری از تجمعات ناشــی از مراجعه 
حضوری و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
میــز خدمت الکترونیکی در این مجموعه 
فعال گردیده تا ارباب رجوع بدون نیاز به 
ترددهــای غیر ضروری به راحتی بتوانند 
مشــکالت خود را مطرح و پیگیری کنند.

شــمس اللهی در ادامه بــه خدمات ارائه 
شــده به مشــترکین اشاره و تصریح کرد: 
از ایــن تعــداد خدمــت ۵١ مورد مربوط 
بــه انتقــادات، شــکایات تلفنی، نصب و 
جابجایــی علمــک، ٣١١ مورد مربوط به 
درخواست، خدمات الکترونیکی، استعالم 
و فرایند تسویه حساب، ٢۸٢ مورد شامل 
پیشنهادات، تغییر نام، شبکه گذاری گاز و 
درخواست وصل گاز و ۷ هزارو ۷٣٢ مورد 
نیز مربوط به پرداخت آنالین قبض و ١١٠ 
هزارو ٣٣٢ مورد هم دریافت آخرین قبض 
دریافتی بوده اســت.وی با اشاره به اینکه 
انجام خدمات غیرحضوری عالوه بر صرفه 
جویی در زمان، تسریع در انجام و پیگیری 
امور، دقت در انجام خدمات، کاهش هزینه 
و تردد حضوری برای مشترکین می شود، 
خاطرنشــان کرد: شــرکت گاز استان از 
طریق راه اندازی ســامانه جامع ارتباط با 
مشــتریان )crm( به صورت الکترونیکی 
 http://crm.nigc-ilam.ir به آدرس
به کلیه مشــترکین بصورت غیرحضوری 

خدمات ارائه می کند.

برگزاری جلسه مالقات 
 عمومی سرپرست 

شهرداری با جمعی از 
شهروندان شهر قدس 

البرز / گروه اســتان ها: در راستای تکریم 
اربــاب رجوع، پاســخگویی شایســته و 
پیگیــری مطالبــات مــردم، صبح امروز 
جلســه مالقات عمومی مهندس محسن 
چیبایی با جمعی از شهروندان شهرقدس 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار 
شــد.با هدف تســریع در رســیدگی به 
مشکالت و پیگیری مطالبات شهروندان، 
صبح امروز برنامه مالقات هفتگی شهردار 
قدس با حضور مدیران مناطق ســه گانه 
شــهرداری و رئیــس اداره بازرســی در 
محل ســالن جلسات شهرداری با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد و جمعی 
از شــهروندان  ضمن مالقات حضوری با 
مهندس محسن چیبایی به بیان مشکالت 
خود پرداختند.در این جلســه، مهندس 
چیبایی پس از دیدار و گفتگوی چهره به 
چهره با شــهروندان، ضمن بررسی و ارائه 
رهنمودهای الزم، دســتورات مقتضی را 
در چارچوب قوانین شــهرداری در جهت 
رسیدگی به مشــکالت شهروندان صادر 
نمود.گفتنــی اســت؛ جلســات مالقات 
عمومی هفتگی شــهردار با شــهروندان 
در جهــت احصای مشــکالت و معضالت 
مرتبط با شــهرداری روزهای سه شنبه هر 
هفته از ســاعت ۸ الی ١٢ صبح در محل 
ساختمان مرکزی شهرداری قدس برگزار 

می شود.

 با آغاز به کار یازدهمین نمایشــگاه برق 
و اتوماسیون صنعتی در اصفهان؛ 

 امکان ارتباط بیشتر 
کنندگان  با صنعتگران و تولید 

محقق شد 
اصفهان / گروه اســتان هــا: یازدهمین 
نمایشــگاه برق و اتوماســیون صنعتی و 
دوازدهمین نمایشگاه لوستر و روشنایی 
در اصفهان با حضور مدیران صتعت برق 
اصفهان آغاز به کار کرد .این دو نمایشگاه 
میزبان ۸۶ شــرکت فعال در حوزه های 
مرتبط با برق، اتوماسیون صنعتی، لوستر 
و روشــنایی خواهند بود و شــرایطی را 
فراهم می آورند تا شرکت ها، به روزترین 
تجهیزات، خدمات و کاالهای خود را در 
معرض بازدید متخصصان، کارشناسان، 
عالقــه مندان و فعاالن ایــن حوزه قرار 
دهند.مهندس حمید عالقمندان رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان در حاشیه برگزاری 
این نمایشــگاه با تاکید بر حضور موثر در 
نمایشگاه گفت: خوشحالیم که امسال با 
توجه به شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه 
بر پا شــد و این اولین حضور صنعت برق 
در محــل جدید نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان است .وی در ادامه حضور شرکت 
های برق منطقه ای و  توزیع برق در این 
نمایشگاه را یک رویکرد دو سویه دانست 
چرا که فرصتی برای ارائه خدمات اســت 
و ما می توانیم در نمایشــگاه خدماتمان 
را به مردم و مشــترکین ارائه دهیم .اما 
در این نمایشــگاه ما به نوعی میزبان هم 
هســتیم ،چون صنعتگرانی که می آیند 
و خدمات خود را عرضه می کنند در واقع 
میزبان و خریدار خدماتشان شرکت های 
توزیع برق منطقه ای و توزیع برق اســت 
و حضور ما به واســطه ارتباط بیشــتر با 
 صنعتگــران و تولید کننــدگان در این 

نمایشگاه است

نمایشگاه برق موجب توسعه 
زیرساخت ها می شود

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقه ای 
اصفهان نیز در این مراســم با بیان اینکه 
نبود تعادل بین قیمت تمام شده و قیمت 
تکلیفی برق، گپ بزرگی را در صنعت برق 
ایجاد کرده است، گفت: وزارت نیرو برای 
افزایش تولید برق برنامه دارد که ٣٠ هزار 
مگاوات نیروگاه برای چهار ســال آینده 
احداث کند.رسول موسی رضایی با اشاره 
به اینکه برگزاری نمایشگاه ها از یک بعد 
موجب ایجاد انگیزه در بین ســازندگان 
و تولیدکنندگان می شــود، اظهار کرد: 
برگزاری این نمایشــگاه موجب توسعه 
زیرســاخت ها، مســائل فنــی در حوزه 
برق می شــود.مدیرعامل شــرکت برق 
منطقــه ای اصفهان با بیان اینکه حدود 
١٢ هــزار مگاوات بیــن تولید و مصرف 
برق ناترازی وجود داشــت که تامین این 
میزان برق کار ســختی بود، توضیح داد: 
از ســوی دیگر با توجه به وضعیت بسیار 
کم بارش ها، در ذخایر مخازن آب دچار 
مشــکل بودیم و با خــروج نیروگاه های 
برقابی شــاهد گرفتــاری قطعی برق در 
تابســتان شــدیم.وی همچنین اضافه 
کرد: هر سال شاهد رشد ٣ تا ۵ درصدی 
مصارف جاری و بخش صنعت هســتیم 
که مجموع این عوامل و اســتراتژی های 
اتخاذ شــده به لحاظ تولید و پشــتیانی، 
توســعه تولید، صادرات و ... موجب شد 
تا کشــور در ســال ١۴٠٠ بــا گرفتاری 
تولید و کمبود برق مواجه شود.موســی 
رضایی با بیان اینکه تابســتان امسال در 
اصفهــان به دنبال مدیریت کمبود تولید 
برق بودیم، تصریح کرد: این کار با کمک 
صنایــع بزرگی همچــون فوالد مبارکه، 
ذوب آهــن و ســیمان انجــام و موجب 
شــد تابستان امسال را با تمام سختی ها 
پشت سر بگذاریم.وی با بیان اینکه آنچه 
وزارت نیــرو در برنامــه دارد اجرای ٣٠ 
هــزار مگاوات نیروگاه برای چهار ســال 
آینــده اســت، گفــت: در حــال حاضر 
ظرفیت نصب شــده نیروگاه های کشور 
نزدیک ۸۶ هزار مگاوات است.مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای اصفهان با تاکید 
بر اینکه اجرای ٣٠ هزار مگاوات نیروگاه 
کار سخت و بزرگی است، گفت: با موافقت 
نامــه وزیر نیرو و صمت قرار شــد از این 
میزان، ١٠ هزار مگاوات نیروگاه توســط 
صنایع سنگین ایجاد شود، به عنوان مثال 
فــوالد مبارکه ١۵٠٠ مــگاوات نیروگاه 

احداث کند.

7استانها
خبر ویژه

ایالم / گروه اســتان ها: سرپرســت کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان ایــالم گفت:کالس ها و کارگاه های این کانون از هفته 
جاری به صورت حضوری آغاز شد.سرپرست کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان ایالم گفت:کالس ها و کارگاه های این کانون از 

هفته جاری به صورت حضوری آغاز شد.
محمدرضا رســتم پور با اعالم این خبر اظهار داشــت: کارگاه ها و 
کالس هــای کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان به صورت 
شــیفت بندی و با تعداد مشــخص اعضا برگزار می شــود و البته 
آموزش هــای مجازی و دورکاری مربیان تا زمانی که ســتاد کرونا 
تصمیمــی مبنــی بر لغو یا ابقــای دورکاری ها اتخاذ کند، این روند 
کمــاکان ادامه دارد.وی افزود: فاصلــه گذاری اجتماعی، پرهیز ار 
تجمع اعضای کارگاه در کنار هم، استفاده از ماسک و رعایت سایر 
شــیوه نامه های بهداشتی برای کالس های حضوری ضروری است 

و همچین تمام مربیان کانون نیز دز های اول و دوم واکسن خود را 
تزریق کرده اند.سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ایالم یادآور شــد: بازگشــایی مراکز کانون استان در این مدت کم با 
اســتقبال بی نظیر اعضای کانون و خانواده های آنها مواجه شــد و 
هر چند همچنان هراس و وحشــت روانی ناشــی از کرونا در وجود 
بچه هــای عضو کانون وجود دارد.رســتم پور بیــان کرد: هر چند 
کالس هــای مجــازی از مزایای زیادی برخودار اســت، اما از لحاظ 
کیفی و سبک آموزش ها، برگزاری کارگاه ها و کالس ها به صورت 
حضوری به مراتب بهتر از آموزش مجازی اســت و حضور فیزیکی 
بچه ها در کارگاه ها سرزندگی و نشاط را به این کالس ها بازگردانده 
است.در هفته ملی کودک با شعار حال خوش کودکی، رنگ خوش 
زندگی ١٠٠عنوان برنامه در نقاط مختلف شهری و روستایی استان 

ایالم برگزار می شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایالم:

کودکان حضوری شد کانون پرورش فکری  فعالیت 

خبر ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی قم پاسخ داد؛

گردشگری قم جبران می شود کرونا به  آیا خسارت 
قم / گروه استان ها: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی قم گفت: در دوران کرونا ٢٠٠ هزار میلیارد ریال خسارت به 
حوزه گردشگری قم وارد شد و چهار هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی نیز 
به دلیل تعطیلی و موانعی که برای ورود مسافران بود، از بین رفت.

گردشگری هم می شود کسیناسیون ناجی  وا
ارجمندی اظهار داشــت:در حال حاضر با واکسیناسیونی که انجام 
شده، رونق های نسبی را در حوزه اقامتی بویژه حوزه های بین راهی 
شاهد هستیم، و امیدواریم با رفع محدودیت ها جهش خوبی را در 

این زمینه داشته باشیم.

گاز تا پرداخت  از امهال پرداخت هزینه های آب و برق و 
تسهیالت

مدیرکل میراث قم با اشاره به حمایت های تسهیالتی صورت گرفته 

از بخش گردشگری استان در دوران کرونا، خاطرنشان کرد: در نیمه 
نخســت سال جاری، ١۴٣ فقره تســهیالت به مبلغ ١٣٠ میلیارد 
ریال ارائه، و ســعی شــده که از هزار و ۶۶۸ اشــتغال نیز حمایت 
صــورت گیــرد.وی امهــال پرداخت هزینه هــای آب و برق و گاز و 
همچنیــن معافیت مالیاتــی از دیگر حمایت های صورت گرفته از 

حوزه گردشگری استان دانست.

گردشگری سالمت قم و 
ارجمندی در ادامه ظرفیت اســتان در بخش گردشــگری سالمت 
را نیز مورد توجه قرار داد و بیان داشت: در حوزه درمان ناباروری،  
گردشگران خارجی زیادی در قم حضور پیدا می کنند، و به زودی با 
یک انتخاباتی که انجام می دهیم، یک انجمن حرفه ای سالمت شکل 
خواهد گرفت، و ما به دنبال این هستیم که برخی سوءاستفاده هایی 
که از زائران و گردشگران سالمت می شود، پایان پیدا کند و امنیت 

خدمات ایجاد شود، و در این خصوص نیز یک اپلیکیشن تهیه شده 
که رونمایی خواهد شد.شهر قم با وجود مراکز درمانی حرفه ای و 
تخصصی پذیرای گردشــگران و توریســت هایی که برای درمان به 
ایران ســفر می کنند می باشــد که مسووالن استانی می بایست در 
کنار بحث درمان زمینه تفریح گردشــگر و رونق اقتصادی شــهر را 
در نظر داشــته باشــند.وی با اشاره به صدور ٢۴ موافقت نامه اصولی 
برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری قم در نیمه نخست امسال، 
یادآور شد: حجم این مقدار سرمایه گذاری ۹ هزار میلیارد ریال است، 
که در صورت به بهره برداری رســیدن، موجب ایجاد ۵۶٠ اشــتغال 
خواهد شــد.ارجمندی با اشــاره به ثبت ملی انگشــتر قم، ظرفیت 
استان در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را مورد توجه قرار 
داد، و گفت: کمیته سیاستگذاری شهر ملی انگشتر استان با حضور 
مقام های دولتی و بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط به ریاست 

استاندار و نایب رئیسی معاون استاندار تشکیل شد.

کید کرد؛ سرپرست اداره گاز منطقه یک گرگان تا

گاز لزوم ارائه خدمات به موقع و مستمر به مشترکین 
گلستان / گروه استان ها: سید جواد موسوی سرپرست اداره گاز 
منطقه یک گرگان در جلسه هماهنگی  برای ورود به فصل سرما 
، بر ارائه خدمات به موقع و مســتمر به مشــترکین گاز در ســطح 

شهرستان  تاکید کرد.
 در این جلســه که روســای ادارات شهرهای جلین و سرخنکالته 
نیز حضور داشــتند  موســوی   با اشــاره به لزوم آمادگی کامل 
ادارات و کارکنان زیر مجموعه ، اهمیت ارزیابی و بازنگری مجدد  
تجهیزات  موجود و رفع کمبودها ، بازدید مستمراز ایستگاههای 
تقلیل فشــار ،آماده کردن  آنها و پیگیری تامین اقالم مورد نیاز 
را بســیار ضروری خوانده  تا در ایام ســرد ، مشــکلی  درزمینه 

استمرارجریان گاز بوجود نیاید. 
موســوی با اشــاره به اهمیت مقوله آموزش در توانمند ســازی 

کارکنان  افزود: به منظور ارتقاء ســطح دانش و توانمند ســازی 
نیروها متناســب با فعالیتهای کاری آنها ، مقررشــد  دوره های 
آموزشــی مرتبط  برنامه ریزی وبرگزارشود تا سطح کارایی افراد 

در شغل مورد نظر افزایش یابد.
سرپرست اداره گاز منطقه یک گرگان تصریح کرد :دراین جلسه 
همچنین پیرامون تجهیزادارات  مرکز استان جهت مجهز شدن 
به سوخت دوم ، دریافت کد ملی مشترکینی که تاکنون کد ملی 
خــود را ارائــه ننموده اند، وصــول مطالبات معوق ، فعال نمودن 
نظام مشــارکت و پیشــنهادات جهت بهره گیری از نظرات ارزنده 
همکاران برای پیشبرد اهداف اداره، برپایی نمازاول وقت وحضور 
به موقع درنمازجماعت ،برگزاری مراسمات ملی و مذهبی  و موارد 

مرتبط دیگر تبادل نظر و مورد تاکید قرار گرفت.
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 متخصص بیماری  های عفونی :

 عواقب آنفلوآنزا
کرونا نیست کمتر از   

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
نسبت به احتمال شیوع آنفلوآنزا و خطرات 

آن هشدار داد.
  مســعود مردانی گفت: همیشــه و هر جا 
کسانی بوده اند که در مقابل تزریق واکسن  
ها مقابله و مقاومت می کردند، در پاکستان 
و افغانستان هنوز قبایل زیادی در خصوص 
تزریق واکسن فلج اطفال مقاومت می کنند 
و معتقدند این واکسن ها برای نابودی نسل 

آن ها تهیه شده است.
ایــن متخصص بیمــاری  های عفونی ادامه 
داد: پزشکان و کادر درمانی، اولین گروهی 
بودند که واکســن کرونا را دریافت کردند با 
این حال می توان گفت در حال حاضر هنوز 
١٠٠ درصد کادر درمان واکسینه نشده اند و 
هنوز عده ای از جامعه پزشکی و پرستاری بر 
این باورند که این واکسن ها کارایی ندارد و 
منظور از واکسن زدن، دالیل دیگری است 
و یا این افراد هنوز منتظر واکســن دیگری 
هســتند تا امروز هم اگر شــاهد کاهش و 
یــا قطــع مرگ و میر در میان پزشــکان و 
کادر درمان کشــور هستیم به خاطر همین 

واکسیناسیون است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۹٠٠ 
نفر به دلیل ابتالء به کرونا در آی ســی یو 
بســتری هستند، افزود: اگر واکسیناسیون 
با همین ســرعت انجام شود و تعداد موارد 
ابتالء و موارد سرپایی کاهش یابد به زودی 
شــاهد خالی شدن تخت های آی سی یو از 

بیماران کرونایی خواهیم بود.
مردانی در خصوص احتمال شیوع آنفلوآنزا 
نیز گفت: حدود دو ســال از شــیوع کرونا 
می گذرد و مردم با زدن ماســک آمار ابتالء 
بــه آنفلوانزا را به صفر رســانده اند، از آنجا 
کــه ویروس آنفلوآنزا هــم از طریق نفر به 
نفــر شــیوع پیدا می کند و بــاز هم از آنجا 
که حدود ٢ ســالی اســت کسی در کشور 
مــا آنفلوانــزا نگرفته و در بدنش پادتن این 
بیمــاری وجود ندارد، اگــر خدایی ناکرده 
کســی دچــار این بیماری شــود عواقبش 

کمتر از کرونا نخواهد بود.

گیر  رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا
وزارت بهداشت:

کرونا فقط تا ۱۵ روز  وضعیت 
قابل پیش بینی است

رئیس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت گفت: در خصوص کرونا، 
هیچ گونه پیش بینی بیشتر از ١۵ روز انجام 

نمی شود.
 محمدمهدی گویا در گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دوم سیما، افزود: در مورد کرونا فقط 
می تــوان ١۵ روز آینــده را پیش بینی کرد 
و پــس از آن هر لحظه ممکن اســت کرونا 

و شرایط کرونایی دستخوش تغییر شود.
وی ادامــه داد: ویروس کرونا به راحتی و به 
این زودی ها زندگی ما را ترک نخواهد کرد 
و قطعــاً مدت هــای طوالنی و یا همه عمر با 

ما زندگی کند.
گویا تصریح کرد: اینکه با پیدا شدن واکسن، 
کرونا از بین خواهد رفت هم قابل تکیه و پیش 
بینی نیســت زیرا هر گونه تغییر ژنتیکی بر 
روی کرونا ویروس می تواند واکسن ها را ناکار 
آمد نماید از ســوی دیگر آنچه در خصوص 
ایمنی جمعی انتظار داریم هم معلوم نیست 
که امید بخش باشــد به این خاطر باید در 
مورد این ویروس احتیاط بیشتری به خرج 
داد.وی در خصوص اثر بخشی واکسن های 
ســینوفارم و پاســتوکووک به روی دانش 
آموزان، گفت: این دو واکســن اثر بخشــی 
خوبی در ســطح وسیع میلیونی نشان داده 
اســت ما نگران نیستیم که عارضه بیشتری 
نســبت به واکسن های کرونا به وجود بیاید 

بچه های مدارس باید واکسینه شوند.
گویا ادامه داد: توصیه ما به مردم این است 
که بچه های خود را واکسینه کنند به چند 
دلیل اول اینکه کسی که واکسینه می شود 
احتمال ابتالء خود شــخص پایین می آید، 
دوم احتمال ابتالء به بیماری کرونایی شدید 
را هــم کم می کند، ســوم اینکه احتمال از 
دست دادن جان فرد پایین می آید و در حد 
صفر می رســد، چهارم اینکه در یک کالس 
درسی آن دسته از کسانی که دارای بیماری 
زمینه ای هستند و می خواهند درس بخوانند 
چه گناهی کرده اند آنها نباید در کنار کسانی 
بنشــینند که واکسینه نشده اند دیگر اینکه 
اگر دانش آموزان، در کالس درس به کرونا 
مبتال شود ممکن است ناقل این بیماری به 

خانه و سایر افراد خانواده باشد.

سالمت 

 علی نصیریان مقابل دوربین 
»اقتباس در سینما« رفت

جموعه مستند »اقتباس در سینما« ساخته مجتبی 
سعادت در جدیدترین مصاحبه خود به گفت وگو با 

علی نصیریان نشست.
  وی در این گفت وگو به اهمیت سینمای اقتباسی و 
جای خالی آن در ســینمای امروزی ایران اشاره کرد 
و همچنیــن به ناگفته هایی از نقش پردازی هایش در 
فیلم های ناخدا خورشید اثر ناصر تقوایی و آقای هالو 

ساخته داریوش مهرجویی پرداخت.
مجموعه مســتند اقتباس از سینما به صورت گفت 
وگومحــور پیش می رود. بخشــی از آن به تاریخچه 
اقتبــاس می پردازد که محمــد رحمانیان درباره آن 
توضیــح می دهــد و پس از آن با گویندگی شــیرین 
میناسرشت وارد فضای چالشی و مباحث کارشناسی 
قســمت های بعد می شــود. در هر قسمت باتوجه به 
موضوع مورد نظر ٢ یا ســه مبحث آسیب شناســی 
می شــوند و در پایان هر قســمت یک فیلم اقتباسی 

را به عنوان پرونده ویژه مورد بررسی قرار می دهد.

ادامه تحقیقات میدانی برای »فرزندکشی«

 بابک خرمدین بهانه بود
 امیر ســیدزاده تهیه کننده »فرزندکشــی« از ادامه 

تحقیقات میدانی برای ساخت این مستند خبر داد.
سیدامیر سیدزاده تهیه کننده سینما درباره به وضعیت 
فیلم سینمایی »خانه شیشه ای« به کارگردانی امیر 
پورکیان گفت: مرحله پست پروداکشن فیلم به پایان 
رسیده است و قرار است برای دریافت پروانه نمایش 
اقدام کنیم. امیدوارم اولین نمایش »خانه شیشه ای« 

در جشنواره فیلم فجر باشد.
وی در پاســخ بــه این پرســش که ســاخت پروژه 
»فرزندکشی« به تهیه کنندگی وی در چه مرحله ای 
قرار دارد، بیان کرد: درحال حاضر در مرحله تحقیقات 
میدانی برای این مستند هستیم و همانطور که پیش 
از این اعالم شده بود، این اثر به پدیده فرزندکشی در 
جامعه و دالیل آن از ابتدای انقالب اســالمی تا امروز 

می پردازد.
این تهیه کننده سینما ادامه داد: قتل بابک خرمدین 
توســط والدینش در واقع بهانه ای برای ســاخت این 
مســتند شــده و نمی توان مستند را درباره این قتل 
دانســت. قتل بابک خرمدین در یک مقطع ســنی 
غیرقابــل باور بــرای جامعه صورت گرفت، وی با ۴۷ 
سال سن به قتل رسیده و پدر و مادرش به طرز فجیعی 
او ســالخی کرده و جســدش را در چند نقطه تهران 
قــرار دادنــد. می توان گفت نوع اتفاقی که برای بابک 
خرمدین رخ داد، دلیل و انگیزه ای شد تا به این قضیه 

ورود پیدا کنم.
وی توضیح داد: بعد از دریافت پروانه ســاخت به این 
نتیجه رسیدم که این مستند یک کار بسیار بزرگ است 
و با کارگردان پروژه به این تعامل رسیدیم که تحقیقات 
گسترده میدانی انجام دهیم تا یک مستند کامل در 
این رابطه ســاخته شــود و دالیل و عوامل متعددی از 
جمله مسائل اقتصادی، عاطفی، آموزشی، خانوادگی و 
روانشناسی را که در کشتن فرزند از یک تا ۴۷ سالگی 
دخیل هســتند، بررسی کند.میثاقی در پایان گفت: 
مساله فرزندکشی در ایران ارتباط نزدیکی با جغرافیا 
و فرهنــگ دارد. تاکیــد می کنم که با توجه به اینکه 
فرزندکشــی در جامعه امروزی دارای ریشــه خاصی 
است نیاز به ساخت چنین مستندی احساس می شود.

»بچه خور« در شــبکه نمایش 
خانگی رکورد زد

 »بچه خور« محمد کارت تنها در ١۶ ســاعت 
ابتدایــی رکورد میزان دقیقه بازدید فیلم های 

کوتاه داستانی را به نام خود ثبت کرد.
 فیلم کوتاه داستانی »بچه خور« به کارگردانی 
محمــدکارت و تهیه کنندگــی ســید مازیار 
هاشــمی که از ســاعت ۸ صبح روز چهارشنبه 
٢١ مهرماه در دسترس عموم قرار گرفت موفق 
شــد تا ســاعت ٢۴ رکورد میزان دقیقه تماشا 
فیلم کوتاه داستانی را با ۵۶۸ هزار دقیقه در روز 

نخست انتشار به خود اختصاص دهد.
این رکورد پیش از این در اختیار »حلزون« به 
کارگردانی سینا محمدیان با ١٢۷ هزار دقیقه 
و» به یاد ماندنی« به کارگردانی برونو کالت، با 

۷ هزار دقیقه بوده است.
محمدکارت برای این اثر از جشنواره های معتبر 
داخلــی و خارجی جوایــز متعدد و متنوعی را 
دریافت کرده است که از مهم ترین آنها می توان 
به جایزه بزرگ فستیوال اودنسه دانمارک، برنده 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از جشنواره فیلم 
فجر، بهترین فیلم جشن خانه سینما، سیمرغ 
بهترین فیلم کوتاه آســیایی جشنواره جهانی 
فجر، نشــان شایســتگی بهترین کارگردانی 
جشــن مستقل فیلم کوتاه ایران، بهترین فیلم 
از نگاه تماشــاگران فیلم کوتاه تهران و... اشاره 

کرد.
نویســندگی بچــه خــور را آبان عســکری و 
محمــدکارت برعهده داشــتند که در خالصه 
داســتان این فیلم آمده است:»هیچکس عشق 
کودکانه را جدی نمی گیرد اما هیچ چیز زیباتر 

و قدرتمند تر از عشقی کودکانه نیست.«
در ایــن فیلــم کوتاه داســتانی کــه در ژانر 
عاطفیـ  اجتماعی )ملودرام( ســاخته شده 
است بهرام ابراهیمی، علیرضا مهران، علیرضا 
 حکیمــی، فرهانــه ســبحانی و علی بحری 

بازی کرده اند.

تحقیقات نشــان می دهد که وقتی شــخصی در فضای 
بیرون سرفه می کند، اگر باد در همان جهت سرفه بوزد، 
ممکن است ذرات ویروس کرونا را سریع تر و تا مسافت 

بیشتری نسبت به شرایط آرام جّوی پخش کند.
متخصصان موسســه تکنولوژی بمبئی هند آزمایشاتی 
انجام دادند که نشان داد حتی نسیم مالیمی با سرعتی 
در حدود ۸ کیلومتر در ســاعت می تواند پخش ذرات 
ناشی از سرفه را افزایش دهد که در این صورت فاصله 
اجتماعــی را از یــک تا دو متر به تقریبا دو تا ســه متر، 

بسته به قدرت سرفه بیشتر می کند.
آمیت آگراوال، یکی از نویســندگان این مطالعه، گفت: 
این مطالعه از این جهت اهمیت دارد که به خطر افزایش 
عفونتی اشــاره دارد که "ســرفه  هم جهت با باد" ایجاد 

می کند.
بر اســاس نتایج به دســت آمده، توصیه می کنیم که در 
فضای بیرون به خصوص در صورت وزش باد از ماسک 

استفاده کنید.
با ادامه انتشار سویه دلتا در سراسر ایاالت متحده آمریکا، 

مراکز پیشگیری و کنترل بیماری ها توصیه کرده اند که 
حتی افراد واکســینه شــده در فضا های داخلی ماسک 
بزننــد تــا از قرار گرفتن در معرض ویروس و انتقال آن 

جلوگیری شود.
راهکار هــای دیگــری مانند ســرفه کــردن در آرنج یا 
برگرداندن سر هنگام سرفه هنوز هم در فضا های بیرون 
باید رعایت شود تا انتقال ویروس کاهش یابد. با این حال، 
راهکار هــا در مــورد این که مردم در فضای بیرون دقیقا 
چه نکاتی را باید رعایت کنند هنوز چندان واضح نیست.

کمک باد به انتشار سریع تر کرونا

دریچه علم

گنده گویی 
 اردوغان 
و علی اف!

صفحه ماهنامه 
خط خطی در 

اینستاگرام با انتشار 
کارتونی از کیارش 
زندی به اظهارات 
مداخله جویانه و 

غیرقابل قبول رجب 
طیب اردوغان و الهام 
علی اف درباره منطقه 

واکنش نشان داد.

کارتون 

حملهتیسترهابهسالمتمردمباتبلیغغذاهایزیانآور
 »امــروزه آمده ایــم رســتوران ... در ...  بــا بمب ویژه  ای که با 
چند الیه پنیر گودا و پنیر موزارال پوشــانه شــده و نونش در 
روغن مخصوصی چرب میشه امتحان می کنیم، فوق العاده اس 
پیشــنهاد می کنیم شما هم بیاید«. این جمالت و تصویری 
کــه بــک گراند آن اســت، امروزه برای بســیاری از کاربران 
شبکه های اجتماعی آشناست و روزانه چندین ویدیو در این 

رابطه بارگذاری و وایرال می شود.   
البالی صفحات اینســتاگرام یا تیک تاک را اگر ورق بزنید 
حتمــا ویدیو هایی از بازاریاب هایی غذایی در اغذیه فروش ها 
و فست فودی ها و رستوران ها را می بینند، که با شیوه خاص 
خود به تبلیغ غذا هایی عمدتا ناســالم می پردازند. این افراد 
رستوران گرد به تنها کاری که می پردازند تبلیغ غذا خوردن 
در رستوران هایی است که رقابت را نه در غذای سالم و خوشمزه 
کــه در غذای پرچــرب و بعضا غذا هایی که از لحاظ حجمی 
بزرگ، پرکالری و عمدتا فارغ از هرگونه ارزش غذایی می دانند.

تیستر ها در جهان
این افراد عمدتا با سوء استفاده از ناآگاهی مردم خود را تیستر 
نامیده و در این راه به درآمد های میلیونی رسیده اند؛ اما جالب 
اســت بدانید که تیســتر ها در جهان عمدتا روزنامه نگارانی 
هستند که منتقدان غذایی محسوب شده و پا در هر رستورانی 

گذاشته به اصطالح مو را از ماست می کشند.
این افراد نه مبلغ غذا که منتقد غذایی محسوب می شوند که 
عالوه بر غذا، فضای رســتوران، نحوه رسیدگی به مشتریان، 
خدمات دهی به افراد دارای معلولیت، کودکان و ... نیز از نظر 
آنان دور نمی ماند و حتی میزان چربی، نمک، فلفل، اسید های 
ترانس و ... را نیز مدنظر قرار می دهند. به همین دلیل است 
که عمدتا رستوران دار ها و حتی شرکت های تولیدکننده مواد 
غذایی همواره از این افراد حساب می برند و به عنوان انسان هایی 

فرهیخته و دارای دغدغه اجتماعی شناخته می شوند.
ناگفته پیداست بسیاری از این تیستر ها در دنیای رسانه  ای 
یا خود آشپز های برجسته ای هستند یا اینکه فارغ التحصیل 
معتبرترین دانشــگاه های جهان در حوزه تغذیه و... هستند. 
اگر این مدرک را نداشته باشند حتما دوره های مختلفی را از 
مدارس آشپزی گذرانده اند و امروزه از تخصص علمی خود، 

تخصــص عملی دیگری خلق کرده اند که هم به افراد کمک 
می کنند تا بهترین غذا ها و ســالم ترین آن ها را بخورند و هم 
اینکه لحظات خوبی را از تجربه غذا خوردن در محیطی غیر 

از خانه تجربه کنند.
تیستر های غذایی در گذر تاریخ

تیستر ها در گذشته در دربار پادشاهان زندگی می کردند، آن ها 
در مطبخ های سلطنتی به نوعی پیشمرگ شاه و درباریانشان 
بودنــد، امــا مهمتر از هر چیزی مراقب بودند که مواد غذایی 
موجود کمترین اثر سوئی بر قبله عالم نداشته باشد و این غذا 
اوقات همایونی را تلخ نکرده تا گردن چاکران درگاه را به زیر 

ساطور میرغضب باشی بسپارد.
داستان یوسف پیامبر را همه به یاد دارند که در زمان حبس در 
دربار فرعون با آشپز و شرابدار فرعون هم بند بودند و خوابشان را 
برای پیامبر خدا تعریف کردند و او نیز تعبیر خوابشان برایشان 
گفت. یکی از آن ها به ظن مســموم کردن غذای فرعون که 
تیســتر نگون بخت را روانه ســرای باقی کرده بود کارش به 

محبس افتاده در انتظار رفتن به زیر گیوتین بود.
تیستر ها کم کم که مطبوعات و رسانه های مختلف ایجاد شدند 

تغییر شغل داده و این بار به جای پادشاهان به مردم خدمت 
ارائه دادند، آن ها دانشگاه رفتند، در کالس های آشپزی شرکت 
کردند و دوره های روزنامه نگاری گذراندند تا توانستند مزه های 
خــوب را بــرای مردم با کلماتی که بر کاغذ جاری می کردند 
بازگو کنند و در بهتر شــدن غذا ها از نظر کیفیت و ســالمت 

نیز کمک کنند.
تیستر های ایرانی

ظهور شبکه های اجتماعی، اما گونه ای دیگر از تیستر ها را خلق 
کرده است، شکم چران هایی که نه تجربه ای از آشپزی دارند 
و نه مدرک معتبری از تغذیه و حتی قادر نیستند ترکیبات 
غذایی را شناسایی کنند. این افراد که امروز در ایران به صورت 
قارچ گونه ای بر تعداد آن ها افزوده می شود در بهترین حالت 
رستوران گرد هایی هستند که تجربه غذا خوردن خود را در آنجا 
به اشتراک با مخاطبان می گذارنند. این افراد به مدد شبکه های 
اجتماعی به جریان قدرتمندی تبدیل شــده اند که به تبلیغ 

غذا های پرچرب با اسید ترانس باال می  پردازند.
تأثیر تغذیه بر چاقی و مرگ های زودرس

بســیاری از مســئوالن وزارت بهداشت و متخصصین عنوان 

می کنند که تغذیه چاقی با ســرعت بســیار زیادی در کشور 
در حال افزایش است به گونه ای که امروزه رد پای چاقی در 
فهرست بلندی از بیماری های مزمن غیرواگیر وجود داشته و 
موجب افزایش دو برابری برخی مرگ های زودرس شده است.
به گفته محمدرضا ملک زاده، رئیس پژوهشکده بیماری های 
گوارش و کبد، بیشــترین سهم چاقی در مرگ های زودرس 
ناشــی از بیماری هــا، مربوط بــه مرگ های قلبی - عروقی با 
ســهم ۷٠ درصدی اســت. ساالنه ٣۸٠ هزار مرگ در کشور 
رخ می دهد که ١۷۷ هزار مورد آن ها زودرس )زیر ۷٠ سال( 
هستند. از این میزان ۸۸ هزار مرگ خیلی زودرس )زیر ۵٠ 
سال( است. ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، سرطان ها، دیابت، 
انسداد ریوی مزمن، نارسایی مزمن کلیوی و نارسایی مزمن 
کبدی از مهمترین علل مرگ های زودرس در ایران هستند 

که چاقی با تمام این بیماری ها رابطه بسیار نزدیکی دارد.
سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت این موضوع را ناشی 
از مد شدن و رواج یافتن نوعی تغذیه غربی می دانند. سازمان 
جهانی بهداشت نیز با تاکید بر اینکه این روش ناسالم تغذیه 
از آمریکا شروع و در جهان فراگیر شده است، از کمپانی های 
بزرگ تولید مواد غذایی، رستوران های زنجیره ای غذای فوری، 
غذا های کنســروی و یخ زده و مصرف بی رویه شکر به عنوان 

عامالن اصلی چاقی فراگیر جهانی نام برده است.
جرم بودن تبلیغ مواد و غذای آسیب رسان

این وضعیت در ایران و جهان در حالی است که تبلیغ غذا های 
فســت فودی، پر پنیر، پرچرب و ســرخ شده توسط این خود 
تیســترخوانده ها با داشتن فالوئر های میلیونی به سرعت در 
حال رشــد اســت؛ اگرچه قانون به صراحت تأکید دارد که 
هرگونه تبلیغ مواد غذایی، دارویی و آســیب رســاننده جرم 
بوده و می توان با آن ها برخورد قانونی کرد. با این حال به نظر 
می رســد که یا اراده ای برای برخورد با این افراد وجود ندارد 
و یــا اینکــه جریانات خاصی از آن ها حمایت می کنند. به هر 
روی حضور این افراد بیشــتر از آنکه به نفع صنعت غذایی و 
سالمت مردم باشد بیشتر به نفع جیب خود و افرادی است 
 که از نفوذ مجازی این افراد برای جذب مشــتری اســتفاده

 می کنند.

جامعه 

فرهنگ و هنر


