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در سال 1401 حقوق ها 10 تا 30 درصد افزایش می یابند 

افزایــــش پلکـــــــانی حقـــــوق
   آنطور که رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در ســال آینده افزایش 
حقــوق کارکنــان پلکانــی و احتمــاال از ۱۰ تــا بــاالی ۳۰ درصــد خواهــد بــود.  در 
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه های دولتی مکلف شدند میزان افزایش 

حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان 
کنش هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس  بــا توجــه بــه شــرایط تورمی بــا وا

 | صفحه 3 همراه بود...

صفحه 2 

رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

کسیناسیون عمومی با قوت ادامه یابد وا

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

66917312      66915268 
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اولین گام برای اجرای جهش تولید 
مسکن برداشته شد

تامین ۷ هزار هکتار 
زمین ۹۹ ساله

     معــــــــــاون وزیــر راه و شهرســازی از ارایــه 
اساســنامه صنــدوق ملــی مســکن بــه هیــات 
دولــت در آینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت: گام 
اول برای اجرای این پروژه برداشته شده و برای 
بخش اول پروژه که بزودی عملیات اجرایی آن 
آغاز می شود، بیش از 7 هزار و ۳۰۰ هکتار زمین 

آماده سازی شده  است...

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

 بانک ها مردم را 
بیچاره کرده اند

   اسماعیل حسین زهی گفت:  دریافت وام 
خرید مسکن با اقساط ماهیانه ۸ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان و سود ۶۰۰  میلیون تومانی از 
توان مالی مردم کشور خارج است؛ پرداخت 
این اقساط سنگین و این میزان سود مردم را 

 | صفحه 2  | صفحه 3 ناامید می کند...

 پیشنهاد اختصاص 
 کارت  اعتباری به مردم 

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
3

محیط زیست همچنان مخالف 
مصرف »مازوت« در نیروگاه ها

4

صدور احکام سنگین زندان 
برای سیف و عراقچی

2

 تقاضای تحقیق و تفحص 
 از عملکرد بانک های دولتی 

روی میز نمایندگان
2

افسارگسیختگی قیمت کاالها نتیجه 
قیمت گذاری دستوری است

5

 به بهانۀ انفجارهای اخیر در نماز جمعۀ 
شیعیان در افغانستان

 رؤیای بی تعبیر
 امنیت طالبانی

  هومان دوراندیش
 انفجارهای دو هفتۀ 
اخیر در مراسم نماز 
جمعۀ شیعیان در 
افغانستان، ظاهرآً کار داعش است ولی تا 
پیش از خروج ارتش آمریکا از افغانستان، 
طالبــان، مرتکب چنین اقداماتی علیه 
مردم افغانســتان می شد و این قساوت 

کور را هم مبارزه با آمریکا می نامید.
گــروه طالبان مدعی بــود چنانچه به 
قدرت بازگردد امنیت را به افغانســتان 
بازمی گردانــد. ترجمۀ دقیق این حرف 
ایــن اســت که اگر حاکمیــت از آن ما 
نباشــد، کشــور را گرفتار بمب گذاری 
و انفجــار و انتحــار می کنیــم ولی اگر 
دســت ما به دامان حاکمیت برسد، به 
بمب گذاری هایمان خاتمه می دهیم و 
مردم می توانند در امنیت زندگی کنند!  
اما کســی که چنین بابی را باز می کند، 
لزوما نمی تواند هر وقت دلش خواست، 
آن را ببنــدد. تا دیــروز منافع طالبان 
ایجــاب می کرد فالن دانشــگاه و فالن 
مسجد منفجر شوند و کلی جسد روی 
دست دولت تحت حمایت آمریکا بماند، 
امروز عالیق ایدئولوژیک داعش ایجاب 
می کند شــیعیان افغانستان به شکل 
فله ای ترور شــوند. چنان که پیداست، 
برای داعش یا نیروهای مشــابه داعش 
اهمیتی هم ندارد که این اقدامات شان 

به ضرر حکومت نوپای طالبان است.
   در واقع تفاوت چندانی ندارد که یک 
گروه افراطی  آمریکا  را دشمن بداند یا  
شیعیان  را. گروه های افراطی حاضر در 
افغانستان، تا خرخره غرق در بدویت اند 
و هــر کــه را  دشــمن  قلمداد کنند، با 
انفجارهای انتحاری سروقت او می روند. 
مبارزه با منطق مرگ، نتیجه ای بهتر از 
ایــن رقــم نمی زند.     به هر حال طالبان 
با ادعای تحقق امنیت در افغانســتان، 
قدرت را در این کشــور به دست گرفته 
ولی در 47 روز گذشته، یعنی از 30 اوت 
)8 شهریور( که نیروهای آمریکایی کامال 
از افغانستان خارج شدند، تا به حال دو بار 
مراســم نماز جمعۀ شیعیان به خاک و 
خون کشیده شده است. این وضعیت به 
خوبی نشان می دهد امید به شکل گیری  
افغانستان امن در سایۀ حکمرانی طالبان  
انگار رویایی بیش نیســت. اگرچه برای 
قضــاوت قطعی، باید عملکرد حکومت 
طالبان در ماه های آتی را هم نظاره کرد، 
ولی ماهیت گــروه طالبان و نیروهای 
جنجگــوی هم پیمانش، امید چندانی 
به توان امنیت آفرینی حکومت طالبان 

برنمی انگیزد.
منبع: عصر ایران

یادداشت

پیگیری سازمان  بازرسی از 
خودروسازان برای تحویل 

کارخانه خودروهای کف 
ســازمان بازرسی کل کشور در جریان 
بازدیــد از گروه هــای خودروســازی 
پیگیــر  ســایپا  و  خــودرو  ایــران 
جمــع آوری و تحویل خودروهای کف 
 کارخانــه این دو گروه خودروســازی 

به مشتریان شد.
به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، معاون 
نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان 
بــه همراه بازرس کل امور صمت و هیات 
بازرسی ذی ربط از گروه های خودروسازی 
ایران خودرو و ســایپا بازدید کرد و پیگیر 
روند تجاری سازی و تکمیل خودروهای 
ناقص و کف کارخانه شــد. معاون نظارت 
و بازرســی امور تولیدی سازمان بازرسی 
کل کشــور در جریان این بازدید، با بیان 
اینکه ۲۹ شهریورماه در سازمان بازرسی 
کل کشــور جلســه ای با خودروسازان 
درخصــوص جمع آوری خودروهای کف 
کارخانه برگزار شــد که خودوسازان در 
این زمینه اعــالم آمادگی کردند، گفت: 
در بازدیــد امروز مدیرعامل ایران خودرو 
گزارش داد هم زمان با افزایش تیراژ تولید، 
33 هزار دســتگاه خودرو را تجاری سازی 
کرده اند که در حدود 3 هزار دســتگاه آن 
مربــوط به خودروهای کف کارخانه بوده 
اســت و مدیرعامل ســایپا نیز وعده داد 
تعــداد خودروهای کف تا ۱۵ آبان از ۵0 
هزار دستگاه به ۱0 هزار دستگاه کاهش 
یابد.  وی تاکید کرد: خودروســازان باید 
ضمــن ارتقای کمی و کیفی محصوالت، 
به سمت طراحی و تولید پلتفرم مشترک 
برای کاهش قیمت تمام شــده محصول 

گام بردارند.

خبر ویژه سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

طرح ساماندهی صنعت خودرو ابهام دارد
نشســت خبری هــادی طحان نظیف 
سخنگوی شــورای نگهبان روز گذشته 

در محل این شورا برگزار شد.
طحــان نظیف در ابتدای این نشســت 
درباره مصوبات بررســی شده در شورای 
نگهبان گفت: نخســتین الیحه بررسی 
شــده از سوی شــورای نگهبان  الیحه 
واگذاری مالکیت مربوط به تاسیســات 

آب و فاضالب بود.
وی ادامه داد: طرح های استفساریه بند 3 
قانون بودجه ۱400 کل کشور و همچنین 
طرح جهش تولید مسکن نیز تایید شدند. 
البته طرح استفســاریه پس از یک رفع 
ابهام مورد تایید واقع شــد. الیحه اصالح 
قانــون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز پس از 
رد و بدل شــدن میان مجلس و شــورای 
نگهبان، انشــااهلل با اصالحات مجلس به 
زودی شــاهد تبدیل این الیحه به قانون 

باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از 
ابهامات شورا درباره ماده 7 این الیحه بود. 
روشن نبود شرط قوه قاهره شورای پول 
و اعتبار دقیقا چیست و اگر علم و عمدی 
هــم در تخطی افراد نبود، آیا فرد مجرم 

تلقی می شود یا خیر؟ در تبصره نهم هم 
از حیث اینکه شورای پول و اعتبار می تواند 
تعییــن جرم و مجازات کند،  مورد ایراد 
واقع شــد. زیرا این موضوع در صالحیت 
مجلس است، همچنین قیمت نمایندگی 
قائم به شــخص است. در تبصره دو ماده 
47 هم مهلت هایی در نظر گرفته شــده 
بود که برای احقاق حق مردم ایراد هایی 
از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.

طرح ساماندهی صنعت خودرو 
ابهام دارد

طحــان نظیف گفت: طرح ســاماندهی 
صنعــت خــودرو در روز های اخیر مورد 
بررســی قرار گرفت که با بررســی های 
شــورای نگهبان، اعضا دو یا ســه ابهام 
داشــتند. ابهام نخســت درباره واردات 
بدون انتقال ارز بود که شکل های مختلفی 
دارد، زیــرا این ارز چند حالت را شــامل 
می شــود. همچنین درباره تبصره ای که 
ســایر مقررات را به وزارت صمت واگذار 
کــرده بود، ابهام هایی وجود دارد. ممکن 
است یک معاون و یک مدیرکل مصوبه ای 
داشــته باشــد که باید پاسخگوی آن و 

همچنین منظور از سایر مقررات مشخص 
شود. ما جزو معدود نهاد هایی هستیم که 
برای ارسال پاسخ خود محدودیت زمانی 
داریــم و درباره موضــوع مصوبه واردات 
خودرو تعیین شــده نظــر خود را اعالم 
کردیم. هفته گذشــته در مجلس حضور 
پیدا کردم و در کمیسیون صنایع ابهام ها 
را تبیین کرده ایم. طبیعتاً از هیئت عالی 
نظارت هم باید حاضر شــوند و مســائل 
خود را برای نمایندگان روشن کنند. اگر 
ابهام های ما برطرف شــود دیگر ایرادی 
نداریم و از ســوی هیئــت عالی نظارت 

نمی توانم اظهار نظر کنم.
طحان نظیف اظهار کرد: البته هیئت عالی 
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام نامه ای را به شــورای نگهبان ارسال 
کرد و برخالف شــورای نگهبان که ابهام 
داشــت ایراد هــای متعــددی را درباره 
سیاســت های حمایت از تولید ملی و... 
اعالم کرد. طرح پشــتیبانی و رفع موانع 
تولید کشاورزی که پیشتر به عنوان طرح 
تقویت امنیت غذایی مطرح شده بود هم 
در پژوهشــکده شــورا و شورای نگهبان 
مورد بررســی قرار گرفــت و حتی وزیر 

مربوط در برخی جلســات حضور یافت. 
از نظر اعضای شــورای نگهبان این طرح 
نیــاز به قانون گــذاری دارد و نمی توان 
همــه مســئولیت تعیین ضوابــط را به 
دولت واگذار کرد. در برخی بند های این 
 طرح مانند ایجاد ســامانه و... نیز ایراد بار

 مالی وارد شد.

شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده را بررسی کرده؛ 

دو ابهام وجود دارد
وی ادامــه داد: درباره پیش بینی شــدن 
یک شــورا در طرح مذکور، از آنجا که در 
اســتان ها چنین شورا های پایین دستی 
وجود دارد و صالحیت های کاملی دارد، 
اشکال شورای نگهبان ابهام خود را مطرح 
کــرد. در مــاده ۱4 این مصوبه که درباره 
انتقال قطعــی اراضی صحبت می کند، 
شــورای نگهبان اعالم مغایرت با قانون 
اساســی اعالم کرد. شورای نگهبان طرح 
جوانی جمعیــت و حمایت از خانواده را 
بررســی کرد که در جلسه اخیر، تنها دو 
ابهام ناظر بر مواد ۵۲ و ۵3 مطرح شــده 

است.



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
وزیر خارجه عربستان می گوید ایران 
کی ایجاد کرده است وضعیت خطرنا

اتهام عربستان به ایران
ایران و عربستان سعودی تاکنون چهار 

دور مذاکرات را برگزار کرده اند.
عربستان سعودی با وجود اینکه در حال 
مذاکره با ایران برای بهبود روابط است 
اما همچنان به فضاسازی سیاسی علیه 

ایران ادامه می دهد. 
وزیر خارجه عربستان سعودی مدعی 
شد که ایران در حال سرعت بخشیدن 
به فعالیت های هســته ای خود است، 
و منطقــه را به جای خیلی خطرناکی 

می کشاند.
فیصل بن فرحان در نشست خبری خود 
در واشنگتن  این مطلب را مطرح کرد. 
او گفــت کــه مذاکرات اخیــر میان 
عربستان سعودی و ایران »صمیمانه« 
بوده، اما پیشرفت چشمگیری به دست 

نیامده  است.
آنتونــی بلینکن، وزیر خارجه ایاالت 
متحده آمریکا هم در نشســت خبری 
مشــترک خود با شاهزاده بن فرحان 
پــس از دیدارشــان گفت که آمریکا 
متعهــد به دفاع از امنیت عربســتان 

سعودی است.
بلینکن با تاکید دوباره بر تعهد آمریکا 
به کمک به عربســتان در دفاع از خاک 
خود، حمالت حوثی های تحت حمایت 

ایران را محکوم کرد.
مذاکــرات ایــران و عربســتان در 
ماه هــای اخیر با میانجیگری بغداد در 
جریان اســت. هفته گذشته، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، گفته بود مذاکرات میان 
تهران و ریاض در مســیر درست پیش 
می رود و تاکنون نتایجی حاصل شــده 
که در زمان مناسب اعالم خواهد شد.

امیرعبداللهیان در یک نشست خبری 
در بیروت گفت جمهوری اسالمی ایران 
و عربســتان سعودی برای حل و فصل 
اختالفات خود نیازمند گفت وگوهای 

بیشتری هستند.
چند روز پیش خبرگزاری فرانسه به نقل 
از منابــع مطلع گزارش داد که تهران و 
ریــاض به حصول توافق جهت کاهش 

تنش ها نزدیک شده اند.
ایران و عربستان سعودی تاکنون چهار 
دور مذاکرات را برگزار کرده اند. آخرین 
دور مذاکــرات در تاریخ ۲۱ ســپتامبر 
برگزار شــده و دور آتی مذاکرات نیز به 

زودی برگزار خواهد شد.
بحــث اصلــی در مذاکــرات ایران و 

عربستان موضوع یمن است. 
پــس از آن بلومبــرگ گزارش داد »دو 
شــخص مطلع از مذاکــرات تهران و 
ریاض بــه این خبرگزاری گفته اند که 
ایران از عربستان سعودی خواسته است 
تا کنســولگری ها را بازگشایی کنند و 

روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند.«

کرات وین وضعیت مبهم مذا
عربســتان در حالی ایــران را متهم به 
ایجــاد وضعیت خطرنــاک در منطقه 
کرده اســت که آغاز مذاکرات وین نیز 

در ابهام قرار دارد. 
روز پنج شــنبه انریکه مــورا نماینده 
اتحادیه اروپات برای گفت و گو با علی 
باقری معاون وزیر خارجه ایران به تهران 
سفر کرد. این سفر برای ایجاد مقدمات 
بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام 
در وین انجام شد اما به نتیجه مشخصی 
نرسید.  پس از این سفر وزارت خارجه 
ایران اعالم کرد که باقری و مورا توافق 
کرده اند که مذاکرات خود را در بروکسل 

ادامه دهند. 

 رییس جمهوری با تاکید بر اینکه واکسیناســیون عمومی باید با قوت ادامه یابد، گفت: 
دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و تشویق مردم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش بسزایی دارند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری،   آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
دستاوردهای مهم در تولید و واردات واکسن کرونا گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی باید از واکسن تولید شرکت های داخلی حمایت کند تا محصوالت  آنان با کیفیت 
الزم به بازار عرضه شود. رییس جمهوری با قدردانی از کشورهایی که در ارسال واکسن به 
ایران همکاری می کنند، اظهار کرد: از همه کشورهایی که واکسن ارسال کرده اند به ویژه 

از کشور چین صمیمانه قدردانی می کنم و معتقدم اینگونه همکاری های انسان دوستانه 
همواره باید بین کشــورهای دوســت و منطقه ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه ادامه راه 
مقابله با بیماری کرونا نیازمند تدوین نقشه راه جامع است، ادامه داد: در این نقشه  راه باید 
همه موارد بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی به طور دقیق لحاظ شود تا با روشن 
کردن وضع آینده، ما را از اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری خارج کند. رییس دولت 
سیزدهم واکسیناسیون را از راه های پیشگیری دانست که البته کافی نیست و در این باره 
گفت: عادی انگاری می تواند تبعات خطرناکی داشته باشد بنابراین از مردم تقاضا می کنم 

در کنار واکسیناسیون، شیوه نامه های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند.

رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسیناسیون عمومی با قوت ادامه یابد

خبر ویژه کوتاه از سیاست

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

بانک ها مردم را بیچاره کرده اند
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به 
بیان انتقاداتی درباره اعطای وام مســکن 

با سود ۶00 میلیونی پرداخت.
اســماعیل حســین زهی نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه 
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
حواشــی رخ داده پیرامــون وام ودیعــه 
مســکن 480 میلیون تومانی ، اقساط و 
ســود باالی این وام گفــت:  دریافت وام 
خرید مسکن با اقساط ماهیانه 8 میلیون 

و ۶00 هزار تومان و ســود ۶00  میلیون 
تومانی از توان مالی مردم کشــور خارج 
است؛ پرداخت این اقساط سنگین و این 

میزان سود مردم را ناامید می کند.
حســین زهی افزود: مقرر شده تا درباره 
موضوع جهش و تولید مسکن و حل این 
معضالت جلسه ای با رئیس جمهور برگزار 
شــود. در شرایط فعلی بانک ها با چنین 
وام هایــی مردم را بیچاره کرده اند، چون 
هیچکس نمی تواند وام بگیرد و این میزان 
بازپرداخت را داشته باشد. در طرح جهش 

و تولید مسکن توسط مجلس پیش بینی 
شده سود وام های اعطایی به مردم کمتر 

باشد.  
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با 
تاکید بر اینکه در بانکداری اسالمی باید 
وام هایی با ســود کم وجود داشته باشد، 
خاطر نشــان کرد: امیدواریم با اقداماتی 
که در دســت داریم شــاهد روزی باشیم 
که مردم همگی خانه دار شــوند و شاهد 
این نوع وام ها با سود های ۲0 و ۱8 درصد 
نباشــیم.چرا کــه بازپرداخت این وام ها 

مشکل اســت.همچنین امیدواریم که 
وزیر راه، مسکن و شهرسازی و همچنین 
وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کنند.  

گفتنی است، بر اساس ابالغ بانک مرکزی 
سقف وام ساخت و خرید مسکن از محل 
اوراق حق تقدم در تهران از ۲00 میلیون 
تومان برای زوجین به  480 میلیون تومان 
افزایش یافته است. همچنین اقساط وام 
400 میلیون تومانی خرید مسکن برای 
تهرانی ها در بازپرداخت به روش ســاده 
ماهانه ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است. 
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طالبان 

در مرکز 
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محمد باقر قالیباف و علی 
الریحانی در مراسم بزرگداشت 
عالمه حسن زاده آملی)ره( 
که در مسجد جامع امام حسن 
عسکری)ع( تهران برگزار شد، 
با هم دیدار کردند

گزارش تصویری

 صدور احکام 
 سنگین زندان

 برای سیف و عراقچی
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: ولی اهلل 
سیف به تحمل ۱0 سال، احمد عراقچی 
به 8 ســال و ساالر آقاخانی به ۱3 سال 
حبس محکوم شــدند. مرکز رسانه قوه 
قضاییه اعالم کرد: رای پرونده ســیف 
رئیــس وقــت بانک مرکــزی، احمد 
عراقچی و ســاالر آقاخانــی در رابطه 
بــا برهم زدن نظــم و آرامش بازار ارز و 
فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی 
ســوء مدیریت ها صادر شــد. از اواسط 
سال ۹۶ که نشــانه های نوسانات بازار 
ارز مشــخص می  شود، احمد عراقچی، 
معــاون ارزی وقت بانــک مرکزی که 
تازه به این سمت منصوب شده بوده با 
هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم 
می گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز 
بــه جای اقدامــات تخصصی و علمی، 
مقادیــری  ارز را بــه صورت محرمانه و 
غیر رســمی به بازار قاچاق وارد کنند تا 
بتواند قیمت ها را کنترل نمایند. در این 
مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس 
جمهور وقت، فردی به نام ساالر آقاخانی 
را کــه یک جوان متولد 70 و بی تجربه 
در این زمینه اســت به عراقچی معرفی 
می کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار 
غیر رســمی را به صــورت محرمانه بر 

عهده بگیرد.

توافق سئول و واشنگتن 
درخصوص پول های بلوکه 
شده ایران  در کره جنوبی

وزیردارایــی کــره جنوبــی و وزیر 
خزانــه داری آمریکا توافق کردند که 
درخصوص دارایی های بلوکه شــده 
ایــران در کره بــا یکدیگر همکاری 
کنند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، 
هونگ نام کی وزیر دارایی کره جنوبی 
و جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا 
در واشنگتن با یکدیگر دیدار و درباره 
مسائل اقتصادی دوجانبه و بین المللی 
بحث و تبادل نظر کردند. بنابر اعالم 
وزارت دارایی کره جنوبی، دو طرف در 
این دیدار توافق کردند که به همکاری  
با یکدیگر درخصوص پول بلوکه شده 
ایران در بانک های کره ای ادامه دهند. 
به گزارش یونهاپ، سئول به دنبال آن 
است که از یک کانال سوئیسی مورد 
حمایت واشنگتن در جهت استفاده 
از بخشی از این پول برای فروش اقالم 
بشردوستانه شرکت های سوئیسی 

به ایران استفاده کند.

 تقاضای تحقیق و تفحص 
از عملکرد بانک های دولتی 

روی میز نمایندگان
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
ایــن هفته تقاضای تحقیق و تفحص از 
عملکرد بانک هــای دولتی و بانک های 
واگذار شــده در اجرای سیاســت های 
کلی اصل 44 قانون اساسی را در دستور 

کار دارند.
 مجلس شــورای اســالمی این هفته، 
روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 
تشکیل جلسه خواهد داد و طرح تسری 
فــوق العاده خاص کارمندان ســازمان 
زندان هــا و اقدامــات تأمینی و تربیتی 
کشــور به کارکنان اداری قوه قضائیه را 

بررسی می کند.

کرد یک پژوهشگر مسائل استراتژیک مطرح 

بازی بزرگ ژئوپلیتیک آذربایجان در منطقه قفقاز
یک پژوهشــگر ارشــد مســائل 
اســتراتژیک با تاکید بر این که باید 
اســتراتژی مدون و مشخصی را در 
قفقاز اتخاذ کنیم که کشــور های 
منطقــه بدانند ایــران چه خطوط 
قرمــزی را ترســیم کــرده، اظهار 
داشــت: آنچه مشــخص است این 
تحوالت مربوط به آذربایجان، بازی 
خطرناکی اســت که هیچ کشوری 
ســود نمی برد و تالش برای راه حل 
دیپلماتیک و خطوط قرمز ایران را به 
عنوان گزینه های معتبر حفظ کنیم. 
دیاکو حسینی در گفتگو با ایسنا در 
تحلیل خود نسبت به تحوالت اخیر 
آذربایجان در ارتباط با ایران گفت: 
همیشه در ارتباط با تنش هایی که 
پراکنده بین ایران و آذربایجان بوده، 
نگاهی وجود داشته مبنی بر این که 
این مسائل تصادفی و ناشی از سوء 
تفاهم یا نقص در روند دیپلماتیک 

است.
وی تصریح کــرد: باید دید که این 
تنــش در ادامه به عنوان یک بازی 
هویتی از سوی جمهوری آذربایجان 
دنبال می شــود که سال ها روی آن 
ســرمایه گذاری شــده و یک بازی 

بــزرگ ژئوپلیتیــک و مربــوط به 
تحــوالت و تغییرات یک یا دو دهه 
اخیر اســت، خصوصــا در ارتباط با 
خطوط انتقال انرژی و یا جاه طلبی 
ژئوپلیتیکــی که نه تنها آذربایجان 
بلکه ترکیه هم آن را دنبال می کند، 
در واقع به دنبال متصل کردن خزر 
بــه اروپــا به عنوان یــک نوع هاب 

ژئوپلیتیک جدید است.
این کارشــناس مسائل بین الملل 
همچنین بیان کرد: ما سال ها تالش 
کردیم این واقعیت را نادیده بگیریم 
که جمهــوری آذربایجان درصدد 
بوده تا برای خود هویت سازی کند، 
حتی در کتاب های درســی عالوه 
بر تبلیغ بــه دانش آموزان آموزش 
می دهند که ایران به همراه روسیه 

طــی قرن ها آذربایجان را اشــغال 
کردند و بعد از فروپاشــی شوروی 
بخش شــمالی به استقالل رسید، 
ولــی بخش جنوبی تحت اشــغال 
ایــران درآمد، با این اقدامات تاریخ 

را تحریف می کنند.
حســینی بــا بیــان این کــه این 
ســرمایه گذاری ها خالف واقعیت 
و هدفمنــد اســت، گفــت: امروز 
جمهــوری آذربایجــان با توجه به 
این که از قدرت اقتصادی بیشتری 
اســتفاده می کند، به لحاظ نظامی 
نیز به نوعی قدرتمند شــده و پس 
از جنگ قره باغ هم که به موفقیت 
نســبی رسید، الهام علی اف اعتماد 
به نفس کاذب پیدا کرد و با حمایت 
از ترکیه و البته اســرائیل در وجهی 

پایین تر گمان می کند می تواند به 
جاه طلبی های خودش ادامه دهد.

وی ادامــه داد: هویــت ســازی 
جمهــوری آذربایجــان در حــال 
نزدیک شــدن به مرحله خطرناکی 
است که صلح و امنیت در این منطقه 

را تهدید می کند. 
این پژوهشــگر مسائل استراتژیک 
همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر 
دولت اردوغان به این نتیجه رسیده 
که می تواند در قفقاز بازیگر کلیدی 
در حمایت از آذربایجان باشــد و با 
متحد کردن جهان ترک از آناتولی 
تا سین کیانگ چین از طریق جهان 
ترک جایگاهی در اوراســیا دست و 
پا کند و نقشی در ترتیبات امنیتی 
داشته باشد. اهمیت انتقال انرژی از 

خزر به اروپا ایده جذابی اســت که 
ترکیه با وسوسه جدید ژئوپلیتیکی 
دنبال می کند و همه این ها زیر بنای 

اتفاقات قفقاز را تشکیل می دهد.
حسینی معتقد است: از نظر ترکیه 
ایران متحد نیست، یک رقیب است 
و فکر نمی کنــم که این رویکرد ها 
مقطعی و ناشی از سوء تفاهم باشد. 
همچنین موضــوع رانندگان تنها 
نمود و نشــانه از بحــران و چالش 
عمیق تری اســت کــه می تواند به 
بحران تبدیل شــود. در پاســخ به 
این وضعیت باید اســتراتژی مدون 
و مشخصی را در قفقاز اتخاذ کنیم، 
چیــزی که طی دو ســه دهه اخیر 
مشخصا نداشتیم و این خالء باعث 
شده تا بازیگری ایران کمرنگ شود.

وی خاطرنشــان کرد: بنابراین باید 
استراتژی روشــن را در عالی ترین 
ســطوح تدوین کنیــم که تمامی 
مؤلفه هــا را در بــر بگیــرد و ایــن 
استراتژی به اطالع دیگر کشور های 
منطقه برســد تــا بدانند ایران چه 
خطوط قرمزی را ترسیم می کند و 
به طور کلی دیپلماسی روشن تری را 

در این منطقه داشته باشیم.

بین الملل
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3اقتصاد
رئیس سابق سازمان بورس:

 استفاده از ماینرهای بورس 
در سال گذشته تخلف نبود

 دهقان دهنوی درباره بحث مربوط به 
کشــف ماینر در شرکت بورس تهران 
گفت: این موضوع در حال رســیدگی 
است؛ در حال حاضر بیش از ۹0 درصد 

قضیه روشن شده است.
به گفته رئیس ســابق سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، عده ای هنوز فرق بین 
شــرکت بورس و ســازمان بورس را 
نمی داننــد و به این افراد باید توضیح 
داد که شــرکت بورس تهران یکی از 
شــرکت هایی اســت که در عملیات 
اجرایــی بــازار ســرمایه و در کنــار 
شــرکت های فرابورس، بورس کاال و 
بــورس انرژی انجام وظیفه می کند و 
این چهار شرکت و چند شرکت دیگر 
در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان 
بورس هســتند اما از لحاظ مدیریتی 
و مالکیتی ارتباطی با یکدیگر نداشته 
و تنها تحت نظارت ســازمان بورس و 

اوراق بهادار هستند.
وی تصریح کرد: بر اساس مستندات 
موجود و بررسی های انجام شده و 
گزارش هایی که دریافت شــده و 
همچنین توضیحاتی که از اعضای 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
بورس دریافت شده، این موضوع به 
ماه های پایانی سال ۹8 برمی گردد 
که در آن یک کمیته شامل دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره شــرکت 
بورس تهران به همراه مدیرعامل 
و چنــد تــن از مدیران شــرکت 
بــورس تصمیــم می گیرند که 
تعدادی دستگاه ماینر خریداری 

و بهره برداری کنند.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: آنان 
ادعا می کنند که در آن زمان به دنبال 
کار تحقیقاتی در این زمینه، استفاده 
از امکانات موجود و فعالیت اقتصادی 
بوده و در همین راستا در دو نوبت یک 
بار به تعداد ۵0 دســتگاه و یک نوبت 
به تعداد 3۲ دستگاه ماینر خریداری 

شده است.
وی افزود: این دســتگاه ها در ابتدای 
ســال ۹۹ خریــداری و شــروع بــه 
بهره برداری می شود اما به گفته آنان، 
در آن زمان استفاده از این دستگاه ها 
به شکل امروز، تخلف شمرده نمی شده 
و راحت تر می توانســتند کار را انجام 
دهند. بنابراین تا شــهریور ماه حدود 
ســه و نیم بیت کوین ماین کردند و 

بعد هم آن را متوقف می کنند.
دهقان دهنوی در خصوص ورود 
ســازمان بورس بــه این موضوع 
گفــت: این اقدام نه تنها برخالف 
شرح وظایف و اساسنامه شرکت 
بورس بوده بلکه نحوه گزارش دهی 
و ثبــت این اطالعات مالی هم به 
صورت ناقص انجام گرفته است؛ 
یعنی در حســاب های شــرکت 
بورس خریداری دستگاه ها ثبت 
شــده ولی بیت کوینی که ماین 
شــده در حســاب های شرکت 
نیامده اســت که البته در توجیه 
آن هــم عــدم وجود یــا ابهام در 
استانداردهای ثبت حسابداری را 

بیان کرده اند.

گفت و گو

 پیشنهاد اختصاص 
 کارت  اعتباری به مردم 

با حذف ارز 4۲00 تومانی
رئیــس کمیســیون اقتصادی از 
پیشــنهاد مجلس بــه دولت برای 
اختصــاص »کارت های اعتباری« 
به مردم به جای ارز 4۲00 تومانی 
خبــر داد و گفــت: البته اگر دولت 
بتوانــد با سیاســت های نظارتی 
قیمت هــا را پاییــن بیاورد ما مانع 
تومانــی   4۲00 ارز  تخصیــص 

نخواهیم شد.
 محمدرضــا پورابراهیمی گفت: با 
ایــن کار مابه التفاوت ارز ترجیحی 
قالــب  در  اساســی  کاال هــای 
کارت های اعتباری خرید به مردم 

اختصاص می یابد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل 
ســاختار ارز ترجیحــی بــرای 
کاال های اساســی، معتقد بودیم 
کــه دولت بایــد از ابتدا تا انتهای 
چرخه یعنی از ورود کاال تا مصرف 
خرد را تحت نظارت داشته باشد تا 
با تخصیص ارز ترجیحی قیمت ها 
با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و 
اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم 

وارد نشود.
پورابراهیمــی افــزود: نتیجــه 
ارزیابی هــای میدانی ما نشــان 
می دهــد که از ســال ۹7 به بعد 
بــا تخصیص ایــن ارز به تدریج 
قیمت کاال های اساســی از نرخ 
ارز ترجیحــی 4۲00 تومانــی 
فاصله گرفت و افزایش قیمت ها 
در ماه های پایانی دولت دوازدهم 
صعودی شد.وی ادامه داد: تاکید 
مجلس این است که باید به جای 
هــدر رفت منابــع ارزی 4۲00 
تومانــی، تخصیص ارز ترجیحی 
در کشــور تعیین تکلیف شــود 
چــرا که تنها بخش جزئی آن به 
مردم می رســد و بخش عمده آن 
به دلیل عدم نظارت ها، به فساد 
و رانت در اقتصاد کشــور تبدیل 
می شود، لذا پیشنهاد ما به دولت 
ســیزدهم این است که به جای 
حــذف ارز 4۲00 تومانی روش 
اعمال آن را تغییر دهیم و به جای 
اختصــاص به واردات، به مصرف 
دهیم.رئیــس  ترجیحــی  ارز 
کمیســیون اقتصــادی مجلس 
گفت: طبق گزارشــات میدانی 
وضعیــت کنونی بازار حکایت از 
استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد 
که در طی ماه های اخیر نیز شدت 
گرفته اســت، ارز تخصیص یافته 
به ورود کاال های اساسی در شش 
ماهه اول ســال ۱400 بیش از 8 
میلیارد دالر اســت و اگر همین 
مســیر ادامه یابد در شش ماهه 
دوم نیز همین اتفاقات را در بازار 
شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام 
سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی 
به دولت بدهیم، اما مردم کاالی 

گران بخرند.

آنطــور که رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرد در 
ســال آینده افزایش حقوق 
کارکنــان پلکانی و احتماال 
از ۱0 تــا بــاالی 30 درصد 

خواهد بود.
 در بخشــنامه بودجه سال 
۱40۱ دستگاه های دولتی 
مکلف شدند میزان افزایش 
حقوق کارکنــان را به طور 
متوســط ۱0 درصد در نظر 
بگیرنــد که اعالم این میزان 
بــا توجه به شــرایط تورمی 
بــا واکنش هایــی از جمله 
برخــی نمایندگان مجلس 
همراه بود. اما این که جریان 
افزایش حقوق کارکنان در 
ســال آینده به چه صورتی 
اســت، در حاشــیه مراسم 
تودیع و معارفه رئیس هیات 
عامل صندوق توسعه ملی از 
میرکاظمی – رئیس سازمان 
برنامه و بودجه مورد ســوال 
قرار گرفت و وی در پاسخ به 
ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.

نمی شــود بخاطر کارکنان 
تمام مردم در سختی باشند
میرکاظمــی با بیان این که 
در ســال آینــده افزایــش 
حقــوق به صــورت پلکانی 
انجــام خواهد شــد، اظهار 
کرد: بر این اســاس تالش بر 
این است که حداقل افزایش 
اعمال شده ولی حقوق های 
پایین ممکن اســت تا باالی 
30 درصــد نیز افزایش یابد 

اما کســانی که چندین بار 
داشــته اند  افزایش حقوق 
کمتریــن درصد رشــد را 
بنابراین  داشــت،  خواهند 
افزایش حقوق برای تمامی 

کارکنان یکسان نیست.
وی با اشــاره بــه این که در 
حــال حاضر در یک چرخه 
منفی حقوق قرار گرفته ایم، 
یادآور شــد: اکنون به طور 
مرتب تورم ایجاد می شــود 
و بــه دنبــال آن حقوق ها 
افزایش پیــدا می کنند که 
بــرای تامین منابع آن خلق 
پول شــده و بــه دنبال این 
جریــان با افزایش پایه پولی 
و افزایــش نقدینگــی تورم 
رشد می کند به عبارتی ۲0 
درصد افزایش حقوق برای 
کارکنــان اعمال می کنیم، 
ولــی تورم برای عموم مردم 
ایجــاد می شــود. دولت به 

خواهد  حرکــت  ســمتی 
کرد که خلــق پول صورت 
نگرفتــه و به ایــن صورت 
نباشــد که بــرای پرداخت 
حقوق کارکنان که ســهم 
محــدودی در جامعه دارند 
تبعــات و تورم آن کل مردم 

را تحت فشار قرار دهد.
رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه ادامه داد: متاسفانه 
در حال حاضر بهم ریختگی 
باالیــی در وضعیت حقوق 
وجــود دارد بــه طوری که 
گرفته انــد  را  مصوباتــی 
که افزایش بــاالی حقوق 
را بــرای برخــی کارکنان 
ایجــاد می کنــد، اما مثال 
جــوان تحصیلکرده ای که 
تازه وارد سیســتم می شود 
حقــوق پایینــی دارد، اما 
برنامه ما این اســت تا ســه 
ســال آینده بتوانیم شرایط 

را تغییر دهیم.
در بودجه 1401 از منابع 

صندوق استفاده نخواهد شد
اما در ادامه رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه در پاســخ به 
ســوال دیگر ایسنا مبنی بر 
اســتفاده دولت در بودجه 
ســال جاری و بودجه سال 
۱40۱ از منابــع صنــدوق 
توســعه ملــی توضیح داد: 
ما بــه هیچ عنوان برنامه ای 
بــرای اســتفاده از منابــع 
صنــدوق توســعه ملی در 
بودجه سال آینده نخواهیم 
داشت و به سمت خلق پول 
نمی رویم حتی این موضوع 
را در بخشــنامه نیــز تاکید 
کرده ایم. اســتفاده دولت از 
منابع صندوق توســعه ملی 
بودجــه ای نخواهد بود مگر 
بــرای پیشــرانی اقتصاد و 
پروژه های بخش خصوصی 

و ایجاد زیرساخت در توسعه 
کشور.

میرکاظمــی با بیان این که 
در بودجه امســال از منابع 
صنــدوق توســعه ملــی 
استفاده شــده است یادآور 
شد: این نیز براساس مصوبه 
قانون بودجه و مجوز صادره 
از مــازاد ۲0 درصد بوده که 
در نیمه اول ســال استفاده 
شــد و احتماال در نیمه دوم 
ســال نیز مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به این که نگاه دولت 
قبل این بود که همانطور که 
پول وارد صندوق می شــود 
در فشــارهای اقتصــادی و 
تنگناها نیز از آن اســتفاده 
کنــد، اظهار کــرد: بر این 
اســاس برداشــت هایی از 
منابــع صنــدوق صــورت 
گرفته کــه در برخی موارد 
مانند مهــار آب های مرزی 
اقدام پســندیده بود ولی در 
مواردی براساس ضروریات 
دولت صــورت گرفته که تا 
حد ممکن ســعی می شود 
اینگونــه از منابــع صندوق 
اســتفاده نکنیــم هر چند 
منابعــی که با مجوز رهبری 
برداشــت شــده به صورت 
تســهیالت است و باید بعد 
از بررســی و محاســبات 
 صورت گرفتــه به صندوق

 بازگردد.

در سال 1401 حقوق ها 10 تا 30 درصد افزایش می یابند 

افزایش پلکانی حقوق

اولین گام برای اجرای جهش تولید مسکن برداشته شد

تامین ۷ هزار هکتار زمین ۹۹ ساله
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارایه اساسنامه صندوق 
ملی مســکن به هیات دولت در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: گام اول برای اجرای این پروژه برداشــته شده 
و بــرای بخش اول پــروژه که بزودی عملیات اجرایی 
آن آغاز می شــود، بیش از 7 هزار و 300 هکتار زمین 

آماده سازی شده  است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه به زودی پروژ ه جهش 
تولید مسکن به مرحله عملیات اجرایی می رسد، اظهار 
داشــت: گام اول برای اجرای این پروژه برداشــته شده 
و بــرای بخش اول پــروژه که بزودی عملیات اجرایی 
آن آغاز می شــود، بیش از 7 هزار و 300 هکتار زمین 

آماده سازی شده  است.
وی با اشــاره تفاوت های پروژ ه جهش تولید مســکن 
)ســاخت یک میلیون واحد مسکونی در سال( نسبت 
به سایر پروژه های حمایتی گفت: مهم ترین تفاوت این 
پروژه نســبت طرح های قبلی میزان تسهیالت و سود 
آن اســت که براســاس درآمد خانوار تعیین می شود. 
همچنین الزام دستگاه های خدماتی به اعمال تخفیفات 
از دیگر تفاوت های این پروژه است که منجر به کاهش 
قیمت تمام شــده آن خواهد شــد به طوری که فقط 

شــهرداری حداقل 30 درصد به خانوار متوســط در 
عــوارض تخفیف می دهد و همچنین برای دهک های 

اول تا سوم صدور پروانه رایگان خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در دیگر تفاوت ها 
این است که مالیات برای تمام واحدهای حمایتی تنها 
یک میلیون تومان است که این رقم نسبت به مالیات 
شناور براساس متراژ سایر واحدها، بسیار کمتر است. 
همچنیــن تامین مصالح بریا این پروژه در قانون آمده 
اســت که طبق قانون وزارت صمت با همکاری وزارت 
راه و شهرسازی مکلف شدند که قیمت مصالح را کنترل 

شده در اختیار متقاضیان قرار دهند.
محمودزاده با اشاره به تامین مسکن این پروژه اظهار 
داشت: زمین این پروژه ۹۹ ساله است که در اصطالح 
به ان زمین رایگان می گویند که تا کنون بیش از 7 هزار 
هکتار زمین اماده شــده و در شــورای عالی مسکن هم 
مطرح شد که کمیته تامین زمین در همه استان ها به 
ریاست استاندار تشکیل شود تا به پروسه تامین زمین 

سرعت ببخشیم.
وی دربــاره جزییات راه اندازی صندوق ملی مســکن 
گفت: برای راه اندازی صندوق ملی مســکن از تاریخ 

ابالغ تا 3 ماه فرصت داریم. در حال حاضر اساســنامه 
صندوق آماده شده است و به زودی به هیات دولت ارایه 
می شود. این صندوق هیات امنا و هیات  عامل دارد که 
وظیفه هیات عامل این اســت که براســاس منابعی در 
اختیار دارد بتواند پشتوانه طرح های حمایتی مسکن 

را طراحی کند.
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره منابع صندوق ملی 
مســکن ادامه داد: دولت ســاالنه در بودجه عمومی 
اعتباراتــی بــرای کمک به تامین مســکن گروه های 
کــم درآمد تخصیص می دهد که این مبالغ در اختیار 
دستگاه های حمایتی قرار می گیرد اما از این پس قرار 
شــده براســاس قانون تمام این منابع از کانال صندوق 
توســعه ملی وارد پروژه ها شــوند.محمودزاده افزود: 
همچنیــن از این پس تمــام مالیات های حوزه زمین، 
مســکن و مستغالت، اقســاط برگشتی مسکن مهر، 
مســکن ملی و صندوق پس انداز یکم جزو درامدهای 
صندوق محسوب می شوند و این تجمیع منابع باعث 
می شود که امارهای درست تر و شفاف تری در اختیار 
داشته باشیم و در نهایت بتوانیم برنامه ریزی دقیق تری 

برای برنامه های مسکنی در کشور پیش بینی کنیم.

گزارش
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بین الملل

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
اظهار کرد : 

به کارگیری ظرفیت های 
 بخش خصوصی 

در فروش نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
معتقد است فروش نفت نباید تنها 
به  روش های سنتی انجام شود، بلکه 
بایــد به صورت حرفه ای و قانونی و 
با به کارگیــری همه ظرفیت های 
بخــش خصوصی باشد.محســن 
خجسته مهر با اشاره به برنامه های 
شــرکت ملی نفت ایران در بخش 
فروش نفت، گفت: از آنجا که فروش 
حداکثری نفت خام و میعانات گازی 
از برنامه های وزارت نفت اســت، از 
همه ســازوکارهای قابل دسترس 
و ابزارهــای موجود همچون تهاتر، 
ســرمایه گذاری و دیگر روش های 
فــروش بهره خواهیــم گرفت، با 
این امید که بتوانیم حداکثر مقدار 
فــروش را منطبق با برنامه بودجه 
محقــق کنیم.طبــق اعالم وزارت 
نفت، وی با اشاره به تمایل شرکت 
ملــی نفت ایــران به فروش نفت از 
طریق بورس و ایجاد تنوع در فروش 
با مشارکت بخش خصوصی، بیان 
کرد: از همــه ظرفیت های قانونی 
بــرای فروش نفت چــه خریداران 
خارجــی و چه خریــداران داخلی 
اســتفاده  صاحــب صالحیــت 
می کنیم.معــاون وزیر نفت گفت: 
فــروش نفت نبایــد تنها به صورت 
سنتی باشــد؛ بلکه باید به صورت 
حرفــه ای و قانونی و با به کارگیری 
همه ظرفیت های بخش خصوصی 

انجام شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
کید کرد: تأ

شرکت ملی نفت ایران؛ 
پیشگام در هزینه 

مسئولیت اجتماعی 
معــاون اقتصادی رئیس جمهوری 
ضمــن قدردانی از شــرکت ملی 
نفت ایران برای پیشــگام شدن در 
زمینه تخصیص اعتبار به طرح های 
مسئولیت اجتماعی در خوزستان، 
تأکید کرد دیگر شــرکت ها مانند 
پتروشــیمی ها و سازمان آب و برق 
نیز بایــد از این رویه پیروی کنند.
محســن رضایی میرقائد  با اشــاره 
به مشــکالت و کمبودها در مناطق 
زلزله زده افزود: به هر جای اســتان 
خوزســتان نگاه می کنیم دو مقوله 
دردناک محرومیت و عقب ماندگی 
را می بینیم، چرا باید در خوزستان 
که ثروتمندترین اســتان کشــور 
اســت، محرومیت و عقب ماندگی 
وجود داشته باشد؟معاون اقتصادی 
رئیــس جمهوری ادامه داد: یکی از 
دالیــل این مســئله، عمل نکردن 
شــرکت های بــزرگ منطقــه به 
تعهدهایشان است؛ این شرکت ها 
از ســرمایه انسانی، آب و هوا و همه 
ظرفیت های خوزســتان استفاده 
می کنند، اما به تعهدهای مسئولیت 
اجتماعی خود عمــل نمی کنند، 
البته از شــرکت ملی نفت ایران که 
پیشگام هزینه مسئولیت اجتماعی 
شــده است، تشکر می کنیم، دیگر 
شرکت ها مانند پتروشیمی و حتی 
ســازمان آب و برق نیز باید این کار 

را انجام دهند.

گازی  قرارداد 
  ســه ساله ترکیه 

با جمهوری آذربایجان
 در شــرایطی که ترکیه هنوز 
قراردادهای بلندمدت تامین 
گاز کــه موعد آنها زمســتان 
امســال به پایان می رســد را 
تمدید نکرده اســت، تقاضای 
باال برای گاز طبیعی در ســال 
جــاری این کشــور را مجبور 
کرده اســت خریــد در بازار 
محمولــه های تک را افزایش 
دهد.فاتح دونمز، وزیر انرژی 
ترکیه اظهار کرد: این قرارداد 
بــرای تحویل ۱۱ میلیارد متر 
مکعــب گاز طبیعی از طریق 
خــط لولــه باکو-تفلیــس-
ارزروم تا پایان ســال ۲0۲4 
اســت. وی همچنین تالشها 
بــرای ایجــاد ایــن دیدگاه 
کــه ترکیــه در بحبوحــه 
محدودیتهای انرژی جهانی، 
با مشــکل انرژی روبروســت 
را رد کرد.وزیــر انرژی ترکیه 
در بیانیــه مکتوبــی گفت: با 
نزدیک شدن زمستان، ادامه 
مذاکــرات به منظــور تامین 
تقاضــای احتماال باالتر برای 
گاز طبیعی پیشــرفت مثبتی 
داشــته اند. وی با اشــاره به 
قرارداد با جمهوری آذربایجان، 
اظهار کرد مقامات کشورهایی 
کــه ما از آنهــا گاز تامین می 
کنیــم، اعالم کــرده اند که 
ارسال گاز به ترکیه را افزایش 
خواهند داد.ترکیه که یکی از 
گاز  واردکنندگان  بزرگترین 
در اروپاســت، بــه گازی که 
از روســیه، ایران و جمهوری 
آذربایجان از طریق خط لوله 
وارد مــی کنــد و همچنین 
واردات گاز طبیعــی مایــع 
)LNG( از نیجریــه، الجزایر 
و بــازار محمولــه هــای تک 
متکی اســت. این کشور چهار 
قــرارداد واردات بلندمدت به 
میزان مجموعــا ۱۶ میلیارد 
متر مکعب در ســال دارد که 

امسال منقضی می شوند. 

کاهش موقت 
صادرات LPG ایران

یــک منبع تجاری آگاه به اس 
اند پــی گلوبال پالتس گفت: 
حجم صادرات LPG ایران در 
اکتبر نسبت به سپتامبر کمتر 
خواهد بود. حجم صادرات بین 
4۵0 تــا ۵30 هزار تن در ماه 
در نوســان است. اگر تعطیلی 
وجود نداشــته باشد، برآورد 
می شود حجم صادرات نوامبر 
مشابه سپتامبر باشد.صادرات 
LPG ایــران از فاصله ژوییه تا 
اوت حدود ۵00 هزار تن در ماه 
بــوده که باالترین میزان در دو 
ســال اخیر است و در سپتامبر 
افزایش بیشتری پیدا کرد. این 
میزان صادرات با حجمی که در 
اکتبر و نوامبر صادر می شــود، 
به تامین تقاضای رو به افزایش 

چین کمک خواهد کرد.

نفت و انرژی 4

نماینده فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس شورای اسالمی:

حضور میدانی وزیر نفت برای حل 
مشکالت صنعت نفت ستودنی است

نماینــده فیروزآبــاد، فراشــبند، 
قیــر و کارزین در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه سرآمدترین 
نیروهای انســانی کشــور سکاندار 
هدایت وزارت نفت هســتند، گفت: 
حضــور میدانی وزیر نفت برای حل 
مشــکالت صنعت نفت ســتودنی 
اســت.محمدمهدی فروردین، به 
ســفر جــواد اوجی، وزیــر نفت به 
اســتان فارس اشاره کرد و گفت: از 
برکت خون شــهدا و وفاداری مردم 
به انقالب و نظام، دولتی در رأس کار 
قــرار گرفت که درک قابل توجهی 
از مشــکالت مردم دارد. همین که 
امروز ما شــاهد حضــور مهم ترین 
وزیــر کابینه در محروم ترین بخش 
استان فارس هستیم خود بیانگر آن 
است که رئیس جمهوری با مطالعه 
پیشــین در این استان حضور یافته 
اســت.وی افــزود: مــا نمایندگان 

آرزو داشــتیم بتوانیم وزیران دولت 
گذشته را از نزدیک مشاهده کنیم، 
اما من وقتی حضور  وزیر نفت را در 
منطقه و در استان فارس شاهد بودم، 
مشاهده کردم که وزیر و همراهانش 
با عالقه مندی پاسخگوی مطالبات 
مردم هســتند.نماینده فیروزآباد، 
فراشــبند، قیــر و کارزیــن در 
مجلــس تصریح کرد: ما نزدیک به 
چهار ســال با مشکالت تعدادی از 
رانندگان ماشین های سبک بخش 
ترابری شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق 
عملیاتی پارســیان، آغــار و داالن 
روبه رو بودیم و حتی تذکری نیز به 
وزیر وقت دادیم که رسیدگی نشد، 
امــا امروز در حضوری میدانی وزیر 
نفت قول حل این مشــکل را داد و 
این نشان  می دهد او درد و رنج مردم 

را می داند که ستودنی است.

فعال صنعت نیروگاهی:

10 مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی 
وارد مدار می شود 

یک فعال صنعت نیروگاهی با انتقاد از 
لغو مجوز فروش برق تشویقی تاکید 
کرد: اگر برنامه ریزی شده که ساالنه 
۲۵00 مگاوات برق تجدیدپذیر وارد 
مدار شــود، باید فــروش تضمینی 
بــرق )PPA( در نظر گرفته شــود. 
اگــر قرار اســت بــرق تجدیدپذیر 
وارد شــبکه شود باید صرفه داشته 
باشــد چرا که هیچ شــرکتی صرف 
مسئولیت اجتماعی وارد این عرصه 
نمی شود.سیدفریدالدین معصومی 
بــا بیان اینکــه هدف ما این بود که 
جزو ســه شرکت برتر نیروگاهی؛ به 
لحاظ توســعه ظرفیت نیروگاهی، 
تکمیــل زنجیره برق و هم فناوری 
نوین باشــیم، اما با تمام مشکالت، 
بــا بدهــی و مطالبات انباشــه نیز 
مواجه هســتیم، اظهار داشــت: با 
این وجــود علیرغم عدم همکاری 
دولــت، توانســته ایم ۹0 درصــد 

بدهی های خــود را پرداخت کنیم 
و چندین پروژه نیز در این شــرایط 
اجــرا کنیم.معصومی با بیان اینکه 
نیروگاه گیالن از جمله نیروگاه هایی 
است که به بورس رفته است، گفت: 
ما در حوزه فناوری های جدید ورود 
کرده ایم تا هزینه ها را کاهش دهیم. 
از مسیر سیستم های سخت افزاری و 
استفاده از رباتها شستشوی پنل ها 
را انجــام می دهیــم و به این ترتیب 
پروژه هــا را اقتصادی تر می کنیم.

ایــن فعــال صنعــت نیروگاهی با 
اعــالم اینکه ما بزرگترین مجموعه 
نیروگاه خورشــیدی کشــور را دارا 
هســتیم، یادآور شد: سعی کردیم 
با اســتفاده از فنــاوری، هزینه ها را 
کاهــش دهیم به طوری که در افق 
۱040 کــه وزارت نیرو بنا دارد ۱0 
هزار مگاوات تجدیدپذیر وارد شبکه 

برق کند ما نیز نقش داریم.

کرد : رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار 

محیط زیست همچنان مخالف مصرف »مازوت« در نیروگاه ها
درپی انتشــار اخباری مبنی بر 
اســتفاده حداکثری از سوخت 
مایــع و مــازوت در برخــی 
نیروگاه های کشــور طی فصل 
زمســتان، رییس مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: این سازمان 
بــه دلیل میزان ســولفور باالی 
موجــود در ســوخت نفت کوره 
تولیدی پاالیشگاه های کشور که 
منتج به تشــدید آلودگی هوای 
کالنشــهرها به ویــژه در فصول 
ســرد می شود، مخالفت خود را 
با مصرف ســوخت نفت کوره در 
نیروگاه های برق حرارتی کشور 
اعــالم کرده و کماکان بر همین 
موضع استوار است.   طی روزهای 
گذشته و در  پی برگزاری سومین 
نشست هماهنگی و برنامه ریزی 
تأمین ســوخت زمســتانی که 
بــا حضــور معاون وزیــر نفت، 
مدیرعامــل شــرکت ملی گاز 
ایران و مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتــی ایران و معاونت راهبردی 
برق حرارتی برگزار شد، اخباری 
مبنی بر مطرح شــدن استفاده 
حداکثــری از نفت کوره یا همان 
مــازوت در نیروگاه ها منتشــر 
شــد کــه نگرانی هــای زیادی 
برای شــهروندان شهرها به ویژه 
کالنشــهرهایی از جمله تهران 
نســبت به استفاده از مازوت در 
نیروگاه ها در فصل زمســتان و 
همزمان با وارونگی دما ایجاد کرد.

سید محمدمهدی میرزایی قمی 
ضمن اشــاره به گزارش برخی 
رســانه ها از اظهارات اخیر وزیر 
نفت مبنی بر اینکه سال گذشته 

در برخی روزهای زمستان حدود 
۱۶0 میلیون متر مکعب کسری 
گاز داشتیم و  امسال پیش بینی 
می کنیم که با روند رشد مصرف 
در کشور که بین 8 تا ۱0 درصد 
اســت، در فصل ســرد تا ۲00 
میلیون متر مکعب در روز کسری 
گاز داشــته باشــیم، گفت: این 
اظهارات در حالی بیان می شود 
کــه به گفته علی اکبر محرابیان 
- وزیــر نیرو - ایــران با ۱4 هزار 
مــگاوات تراز منفی در برق رو به 
رو است و امکان تولید ۲۲ درصد 
از نیــاز برق خودمان را نداریم و 
دلیل آن کاهش سرمایه گذاری 
در بخش نیروگاهی در سال های 
گذشته اســت.وی ادامه داد: به 
همین دلیل ســومین نشست 
»هماهنگی و برنامه ریزی تامین 
ســوخت زمســتانی« در روز 

۱7 مهرماه با حضور مســئوالن 
وزارت نفت و نیرو برگزار  شد که 
بر اساس گزارش  برخی رسانه ها، 
ارسال حداکثری سوخت مایع به 
نیروگاه با اولویت منظقه شمال 
شرق، استفاده حداکثری از نفت 
کــوره در نیروگاه هــا و مدیریت 
تامین گاز برای مهمترین مراکز 
تولید برق در کشور، از اصلی ترین 
موضوعــات مــورد بحث در این 
نشست بوده است.رییس مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با اشاره 
به اقداماتی که سازمان حفاظت 
محیــط زیســت در جهت عدم 
مصرف مازوت در نیروگاه ها انجام 
داده است، گفت: اعالم و مکاتبه 
با دســتگاه های نظارتی از جمله 
دادســتانی ها و سازمان بازرسی 
در خصوص برخــورد قانونی از 

جمله اقدامات این سازمان برای 
عدم مصرف ســوخت مازوت در 
نیروگاه ها بوده اســت همچنین 
سازمان حفاظت محیط زیست 
بنا بر وظیفه نظارتی خود، عالوه 
بر پایش پیوسته سوخت تولیدی 
پاالیشــگاه های کشــور به ویژه 
هنــگام بروز پدیده آلودگی هوا، 
در صــورت عــدم رعایت حدود 
مجــاز آالینده هــای خروجی 
صنایع و نیروگاه ها، این واحدها 
را در لیســت صنایع آالینده قرار 
می دهد. این صنایع نیز براساس 
مــاده 38 قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده باید یک درصد از فروش 
خــود را بابت عوارض آالیندگی 
پرداخــت کننــد.وی ادامه داد: 
از ســوی دیگر دســتگاه های 
اجرایــی ذی ربــط نیز علی رغم 
وظایف قانونی خود مطابق مفاد 

قانون هوای پاک - مصوب ســال 
۱3۹۶- تاکنون اقدام موثری در 
خصوص تولید سوخت استاندارد 
و یا سولفورزدایی از سوخت نفت 
کوره تولیدی در پاالیشگاه ها که 
در مــاده ۱8 قانون هوای پاک به 
آن اشــاره شده همچنین نصب 
تجهیزات کاهش دهنده آالینده 
هــوا در خروجــی نیروگاه های 
کشــور کــه در مــاده ۲3 آیین 
نامــه  فنی مــاده ۲ قانون هوای 
پاک تعریف شــده، انجام نداده و 
تکالیف قانونی خود را به یکدیگر 
محول کرده اند.به گفته میرزایی 
قمی در آخرین دســتورالعمل 
ســازمان جهانی بهداشــت به 
هزینــه اقتصــادی آلودگی هوا 
اشاره شده و جلوگیری از آلودگی 
هــوا را جزئی از حقوق اساســی 

شهروندی بر شمرده است .
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 با هدف همراهی بیمه تعاون 
ک؛ با نوآوران صنعت پوشا

فعاالن طراحی، ُمد و لباس 
تحت پوشش بیمه تعاون 

گرفتند قرار 
همزمــان با نخســتین نمایشــگاه 
بین المللــی و تخصصی زنجیره ارزش 
پوشاک، بیمه تعاون به منظور خدمت 
رســانی هرچه بیشــتر با فعاالن این 
صنعت با اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک تهران و فعاالن 
حــوزه طراحی، مد، لبــاس و صنایع 
وابسته تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به منظور رشــد و توسعه همکاری ها و 
نیز ارائه خدمات بیمه ای بهینه و جامع 
در انواع رشته های بیمه ای شرکت بیمه 
تعاون با اتحادیه صنف تولید کنندگان 
و فروشندگان پوشاک تهران و فعاالن 
حــوزه طراحی، مد، لبــاس و صنایع 
وابسته، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

با توجه به این تفاهم نامه تمام اعضای 
حقیقی یا حقوقی اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران 
و نیز فعاالن حوزه طراحی، مد، لباس و 
صنایع وابسته به همراه اعضاء خانواده 
تحت پوشش خدمات ارائه شده توسط 
شــرکت بیمه تعــاون قرار می گیرند.

شــایان ذکر است که پیش از این نیز، 
شرکت بیمه تعاون در راستای حمایت 
از کســب و کارهایی که در پی پاندمی 
کرونا تعطیل شــده اند، به عنوان تنها 
بیمه ارائه دهنده خدمات، از کســب و 
کارهای حوزه پوشاک و صنایع وابسته 
حمایت کرده که بر اســاس آمار ارائه 
شــده در بهمن ۱3۹۹ نیز، بیشترین 
خســارت در پی تعطیلی به واســطه 
پاندمی کرونا به این صنعت از ســوی 

بیمه تعاون پرداخت شده بود.

با حضور مدیرعامل بیمه آسیا؛

شعبه شهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه افتتاح شد
با حضور مدیرعامل بیمه آســیا و مســئوالن عالی رتبه استان آذربایجان 
غربی، شعبه شهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه افتتاح شد.آیین افتتاح 
شــعبه شــهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه با حضور مسعود بادین نایب 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا، ســید سلمان ذاکر نماینده 
مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی، معاون عمرانی استانداری استان 
آذربایجان غربی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئوالن استانی 
برگزار شد.مدیرعامل بیمه آسیا در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته 
نیــروی انتظامی، صنعت بیمــه را امری ضروری در زندگی روزمره امروز 
توصیف کرد و گفت: در تمام دنیا هیچ عملیات اقتصادی، صنعتی، حمل 
و نقل و … بدون پوشش بیمه شکل نمی گیرد. و خوشبختانه عملکرد 

صنعت بیمه در ایران، در حمایت از کلیه فعالیت های اقتصادی و تولیدی، 
قابل توجه بوده است.وی تحریم ها را موجب نهادینه شدن جایگاه صنعت 
بیمه در کشــور توصیف کرد .مدیرعامل بیمه آســیا همچنین با اشاره به 
نقش و فعالیت بیمه آســیا در زمان وقوع حوادث طبیعی در ســال های 
گذشته در کشور گفت: وقوع حوادث مختلف در سال های اخیر از جمله 
حادثه زلزله، وقوع سیل و شیوع بیماری کرونا نشان داد که بیمه آسیا به 
شایستگی در کنار مردم بوده است و خسارت دیدگان، با عملکرد به موقع 
و مناسب این شرکت به راحتی خسارت خود را دریافت کردند.نایب رییس 
هیأت مدیره بیمه آسیا افزود: بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه 
خصوصی کشور با ۶۲ سال سابقه در عرصه بیمه گری و سرمایه ارزشمند 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در خدمت هموطنان عزیز و شهروندان 
استان آذربایجان غربی برای ارائه انواع پوشش های بیمه ای است.مدیرعامل 
بیمه آسیا، عملکرد این شرکت در آذربایجان غربی را بسیار خوب ارزیابی 
کرد و با اشاره به موقعیت استراتژیک استان از لحاظ حمل و نقل و ترانزیت، 
معادن، کشاورزی و گردشگری و هم مرز بودن با سه کشور ترکیه، عراق و 
جمهوری آذربایجان و وجود ۹ گمرک و پنج بازارچه مرزی، اظهار داشت: 
هدف از افتتاح دومین شعبه بیمه آسیا در ارومیه، ارائه خدمات با کیفیت 
و در حداقل زمان به بیمه گذاران است لذا باید بیش از گذشته فعال بود و 
از مسئوالن محترم استانی انتظار می ورد از این ظرفیت بالقوه در مسیر 

توسعه منطقه و افزایش نفوذ بیمه، حداکثر بهره را ببرند.

کاالی ایرانی؛ در جهت رونق 

بانک ایران زمین تسهیالتی را در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می دهد
جذب سرمایه یکی از نیازهای بنگاه های کوچک و بزرگ به حساب می 
آیــد و همواره نقدینگی بــرای خرید مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید، 
توســعه کارگاهی از مهم ترین دغدغه های تولید کنندگان داخلی به 
حساب می آید.چند سالی است که رهبر انقالب در شعار ابتدای سال به 
موضوع تولید داخل می پردازند و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی را یکی 
از مهم ترین ابزار های این روزها در برابر جنگ اقتصادی می شــمارند 
و تاکید دارند، از همین رو بانک ایران زمین نیز با توجه به شــعار مقام 
معظم رهبری تسهیالتی را در اختیار دست اندرکاران اقتصاد کشور قرار 
می دهد.در این بین صادرات کاالی داخلی کمک بزرگی به رونق تولید 
می کند و در این روزها که کشــور در برابر تحریم های نفتی به عنوان 
یک جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد از طریق صادرات می توان ارز آوری 
قابل توجهی را به وجود آورد.یکی از تسهیالتی که بانک ایران زمین به 
هموطنان ارائه می دهد مربوط به تسهیالت مضاربه است که در حوزه 
بازرگانی صورت می گیرد، در گزارش پیش رو نگاهی به روند تسهیالت 

بانک ایران زمین در حوزه رونق صادرات انداخته ایم.

شرایط اعطای تسهیالت مضاربه
در ابتدای این گزارش باید گفت که وام مضاربه ای به وامی گفته می شود 
که به موجب آن بانک )مالک( عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص 
به متقاضی )عامل( می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار 

به فعالیت های تجاری پرداخته و ســود حاصله طبق شــرایط مندرج در 
قرارداد به صورت مشخص بین طرفین تقسیم می شود.نکته قابل ذکر 
این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با 
این وصف، بانک ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش 
خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه 
کامل موضوع قرارداد اســت.هر شــخص حقیقی یا حقوقی که در بخش 
بازرگانی و خدمات فعالیت نماید و شرایط اعطای تسهیالت را فراهم نموده 
و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید و نزد بانک دارای ســابقه حســاب بوده و 
برای بانک شناخته شده باشد می تواند از تسهیالت مضاربه استفاده کند.

روند اداری آسوده در ارائه تسهیالت در بانک ایران زمین
برخــی بــر این باور هســتند که روند اداری بــرای در اختیار گرفتن 

تســهیالت بانکی کار بســیار پیچیده و ســختی اســت ، این درحالی 
است که ارائه مدارک و مستندات در تمامی امورات بانکی جهان کار 
طبیعی اســت و بدون هیچ ضمانت و روند اداری ســرمایه در اختیار 
فرد قرار گرفته نمی شــود، چرا که ســرمایه ای که نزد بانک قرار دارد 
متعلق به مردم است و مسئوالن بانکی باید امانت دار خوبی باشند تا 
سرمایه بانکی مردم را در اختیار فردی با تجربه و حرفه ای قرار دهند 
تا یک ســرمایه گذاری برد_ برد به وجود آید.مدارک مورد نیاز برای 
تسهیالت اشخاص حقیقی شامل درخواست متقاضی، پروانه کسب و 
مجوزهای صنفی معتبر، اصل و تصویر شناسنامه، کپی سند مالکیت یا 
اجاره نامه محل کسب و مجوزهای الزم در مواردیکه موضوع مضاربه، 
صادرات کاال باشــد پیش فاکتور مربوط به خرید کاالی مضاربه )اعم 
از مضاربه در امور بازرگانی داخلی و صادرات( است.همچنین مدارک 
مورد نیاز  برای اشــخاص حقوقی شــامل درخواست متقاضی، تصویر 
شناسنامه مدیران شرکت، مجوزهای صنفی معتبر و مجوزهای الزم 
در مواردیکه موضوع مضاربه صادرات کاال باشد، پیش فاکتور مربوط به 
خرید کاالی مضاربه )اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی و صادرات( 
اساسنامه، اظهار نامه مالیاتی، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، 
لیســت ســهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر 
یک، آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی و صورت های 

مالی حسابرسی شده سه دوره آخر است.

بانک و بیمه

معاون وزیر صمت خبر داد:

 تسهیالت پرداختی 
به صادرکنندگان ۵0 درصد 

افزایش می یابد
معــاون وزیر صمــت و رئیس کل 
ســازمان توســعه تجارت ایران در 
نشست کمیته ماده 3 بسته حمایت 
از توســعه صادرات غیر نفتی کشور 
ضمــن ارائه گــزارش ارزیابی های 
انجام شــده از تخصیص منابع سال 
جاری توسط صندوق توسعه ملی بر 
اساس، ارزیابی های مشترک انجام 
شده توسط سازمان تـوسعه تجارت 
ایران و صندوق توسعه ملی در آینده 

نزدیک خبر داد.
 علیرضا پیمان پاک اظهار داشــت: 
بر اســاس مفاد بســته حمایت از 
صــادرات غیر نفتی ســال ۱400، 
صندوق توســعه ملی نســبت به 
سپرده گذاری ۲000میلیارد تومان 
از منابــع جدیــد و ۱000میلیارد 
تومــان از منابع باز پرداخت شــده 
توسط بانک های عامل اقدام کرده 
و بــا احتســاب منابــع بانک های 
عامــل، مجموعــا  ۶000 میلیارد 
تومان در قالب ســرمایه در گردش 
صادراتی بــا نرخ های ترجیحی به 
صادرکننــدگان پرداخت خواهد 
شــد که بر این اســاس شاهد رشد  
۵0 درصدی تسهیالت پرداختی در 
ســال جاری نسبت به سال گذشته 

خواهیم بود.

گفت  و گو

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت میلیونی بخاری زودتر از 
سرما تن مردم را لرزاند

موسوی الرگانی، عضو کمیسیون 
اقتصــادی مجلس بــا انتقاد از 
افزایش قیمت سرسام آور بخاری، 
گفــت: افزایش قیمت بخاری در 
شــرایطی رخ داده که در فرآیند 
تولیــد مواد اولیه موردنیاز تولید 
بخاری تغییری ایجاد نشده است.

سیدناصر موسوی الرگانی درباره 
گرانــی بخاری، گفــت: با وجود 
اینکه رئیس جمهــور از ابتدای 
شــروع به فعالیــت، بر ضرورت 
نظارت بر بازار و تثبیت قیمت ها 
تاکیــد دارد، برخی افراد به دنبال 
سوءاستفاده هستند به این معنا 
که با نزدیکی فصل سرما، وسایل 
گرمایشی مانند بخاری، شوفاژ و 
پکیج افزایش می یابد به گونه ای 
که براساس گزارش های رسیده 
قیمت بخــاری تومان چند برابر 
شــده اســت.افزایش قیمــت 
بخاری دلیلی جز ســودجویی، 
سواستفاده گری و... از نیاز کنونی 
مردم به وســایل گرمایشی ندارد  
بنابرایــن وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت که متولی بازار اســت 
باید با نظــارت از افزایش قیمت 

جلوگیری کند.

دبیرکل کانون انجمن های غذایی ایران:

افسارگسیختگی قیمت کاالها نتیجه قیمت گذاری دستوری است
دســتوری،  قیمت گــذاری 
ساده ترین روش کنترل تورم 
بر کاالهاســت کــه در نقطه 
مقابــل شــیوه قیمت گذاری 
محصــوالت در بــازار رقابتی 
قــرار دارد و بــه همین علت 
منتقــدان فراوانــی دارد. این 
روش، سال هاســت کــه در 
اقتصاد کشــور ما به وســیله 
دولت و نهادهای زیرمجموعه 
آن با فشــار بر تولیدکنندگان 
به جای کنترل نرخ پایه تورم، 
قصــد در کنتــرل قیمت بازار 
دارد، مووعی که البته به دلیل 
مشــکالت فراوانــی که برای 
تولیدکننده بــه دنبال دارد، 
در بســیاری از موارد به هدف 
موردنظر متولی بازار که همان 
کنترل قیمت نهایی کاالست 
نمی رســد.دبیر کل کانــون 
انجمن هــای غذایــی ایران 
درخصــوص قیمت گــذاری 
دستوری کاالها توسط دولت 
گفــت: اصــوال قیمت گذاری 
دستوری در شرایطی که نرخ 
تــورم باالیی وجــود دارد، به 

منظور مهــار گرانی و کنترل 
قیمت نهایی کاالها از ســوی 
انجام  مختلف  وزارتخانه های 
می شــود. رشــید عزیزپور با 
اشــاره به اینکه قیمت گذاری 
دستوری گزینه مقابل اقتصاد 
آزاد و رقابتــی بــرای کنترل 
تورم قیمــت کاالهای تولید 
شــده صورت می گیرد، گفت: 
پرســش اصلی این اســت که 
آیــا تا به حال موفق شــده ایم 
با قیمت گذاری دستوری نرخ 
تورم تولیــد را کنترل کنیم؟ 
چرا که اصوال ما همیشــه نرخ 

تورم را در اقتصاد داشــته ایم 
و قیمت گذاری دســتوری هم 
همیشه جزئی از اقتصاد کشور 

بوده است.
ایــن فعال اقتصادی ادامه داد: 
این به معنای آن است که ما هم 
نرخ تورم را داشته ایم و هم بازار 
رقابتــی را از تولیدکنندگان 
گرفته ایم و با قیمت دستوری 
جریــان آزاد رقابــت را هم از 
بین برده ایم. تجربه  سال های 
گذشــته نشان داده است چه 
در شــرایط باثبــات و چه در 
شرایط پرنوســان اقتصادی، 

دســتوری  قیمت گــذاری 
توانایــی کنتــرل نــرخ تورم 
را نــدارد. بنابرایــن تعییــن 
دســتوری قیمت ها نمی تواند 
به عنــوان یــک مکانیزم موثر 
اجرا شود و از طرفی اعتماد به 
ســاز و کار بازار بهترین روش 
برای مدیریت قیمت ها خواهد 
بــود. در واقــع با اســتفاده از 
قیمت گذاری مبتنی بر عرضه 
و تقاضا و جلوگیری از تقاضای 
هیجانی در بــازار می توان به 
تنظیم بــازار به صورت کارآ و 

موثر دست یافت. 

عزیزپور در تشریح این موضوع 
افزود: در برخی موارد به دلیل 
عــدم رعایت رقابــت در بازار 
شاهد اتفاقاتی مغایر با اهداف 
دســتوری  قیمت گــذاری 
بوده ایــم و قیمــت برخی از 
دســتوری  علیرغم  کاالهــا 
بودن از نقطه هدف دور شــده 
است. به این صورت که یک بار 
ممکن اســت به دلیل افزایش 
نرخ ارز قیمت کاال افزایش پیدا 
کند و بار دیگر به دلیل افزایش 
قیمــت جهانی. یعنــی بهانه 
تغییر قیمت کاال ممکن است 
افزایش قیمت جهانی باشد در 
حالی که نرخ ارز هم ثابت بوده 
و یــا در زمــان دیگری ممکن 
اســت نــرخ ارز افزایش پیدا 
کرده باشــد اما قیمت جهانی 
کاال هیچ تغییری نکرده باشد 
اما باز هــم این موضوع باعث 
تغییر قیمت کاال و دور شدن از 
قیمت هدف برای کاالی مورد 
نظر باشــد.این موارد به دلیل 
نبــود مکانیزم رقابتی در بازار 

به وجود آمده است .

گزارش
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مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید هشتگرد:

 پروژه »الموت توان« 
به صورت موقت به 

مالکین تحویل داده شد
البرز / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
از تحویــل موقت واحدهای الموت 
توان به مالکین خبر داد.مسعود حق 
لطفی اظهار داشــت: پروژه الموت 
تــوان در مجموع ۵۲0 واحد بوده 
که از این تعداد 3۶0 واحد مسکن 
مهــر و ۱۶0 واحــد به صورت خود 
مالکی می باشد.وی گفت: در زمان 
حاضر برق پروژه تامین شــده و با 
توجه بــه اینکه کنتورها هدفمند 
شــده اند، در صورت اعالم مالکین 
مبنی بر ســکونت، شرکت عمران 
موظف به معرفی آنها به ادارات گاز 
و آب خواهد بود تا نسبت به نصب 
کنتور اقدام گردد.حق لطفی افزود: 
در مرحله تحویل موقت، متقاضیان 
می تواننــد نواقص احتمالی که در 
واحدهای ساخته شده وجود دارد را 
برای رفع کامل به مجموعه شرکت 

عمران اطالع دهند.

 با حضور جمعی از مسئوالن 
استان گلستان؛ 

پروژه هوشمندسازی 
گلستان  مرزبانی استان 

رونمایی شد
گلســتان / گروه اســتان ها: ۱۱ 
پاســگاه نقطه صفر مرزی اینچه 
برون به دوربین مدار بسته تجهیز 
و اطالعات این دوربین ها در اتاق 
مانیتورینــگ قابل رصد شــد. با 
حضور رئیس ســازمان قضایی و 
دادستان نظامی گلستان و فرمانده 
مرزبانی استان، از پروژه هوشمند 
سازی مرزبانی اســتان رونمایی 
شــد.فرمانده مرزبانــی اســتان 
گلســتان در این مراسم هوشمند 
ســازی مرز را تحولــی بزرگ در 
مرزبانــی دانســت و اظهارکرد: با 
اجرای این پروژه ۱۱ پاسگاه نقطه 
صفر مرزی اینچه برون به دوربین 
مدار بســته تجهیز و اطالعات این 
دوربین هــا در اتاق مانیتورینگ 
ســتاد فرماندهی مرزبانی کشور 
و اســتان قابــل رصــد اســت.

ســرهنگ بهزاد ابراهیمی افزود: 
هوشمندســازی مرز با اســتفاده 
از تجهیــزات نوین الکترونیکی و 
نظامی قدرت مرزبانان را در مقابله 
بــا هرگونه تهدید تقویت می کند.

ابراهیمی تاکیــد کرد: همچنین 
اشــراف اطالعاتی مرزبانی استان 
در انجــام ماموریت هــا و مبارزه 
با هرگونــه ناامنی و بی نظمی در 
مرزهای اســتان افزایش می یابد.

وی بــا بیــان اینکه بــه برگزاری 
کالس هــای آمــوزش حقوقــی 
ســازمان قضایی نیاز داریم، گفت: 
برگزاری این کالس ها در کاهش 
وقــوع جرائم کارکنــان مرزبانی 
استان بســیار موثر است.فرمانده 
مرزبانی گلستان تاکید کرد: آگاه 
بخشی نسبت به آثار منفی جرائم 
و مجازات ها، کارکنان را هوشــیار 
کــرده و از وقوع جرم پیشــگیری 

می کند.

همزمان با یازدهمین نمایشگاه 
تخصصی صنعت برق صورت گرفت؛

بررسی چالش ها و فرصت های 
اشتغال و کارآفرینی در رشته 

مهندسی برق

در نشســت خبری بررسی چالش ها 
و فرصت های اشــتغال وکارآفرینی 
در رشــته مهندســی برق همزمان با 
یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت 
برق و اتوماســیون صنعتی، بنیانگذار 
شــرکت ماهر محور صنعت با اشاره 
به اینکــه صنعت برق یکی از صنایع 
مادر کشــور است، اظهار کرد: هر چه 
در کشــور  پیشرفت می کنیم نیاز به 
صنعت برق بیشتر می شود.گفت: یکی 
از ضعف های دانشگاه ها این است که 
افراد را برای گذشــته آماده می کنند 
نه برای آینده، در حالیکه نیازمند یک 
تحول اساسی در دانشگاه ها هستیم.

به اعتقاد این کارآفرین، یکی از فرصت 
هــا، همین ناامیدی در بین بقیه افراد 
اســت که این شــرایط فضــا را برای 
رشــد افراد مهیا مــی کند.وی افزود: 
اگــر چالش هایی همچون تبادل ارز، 
جابجایی ماشــین آالت و ... برطرف 
شود، بهترین فرصت برای مهندسین 
بــرق ایرانــی و صادرات این رشــته 
مهیا می شــود.فرهادی با بیان اینکه 
مهندسی برق نیازمند دو  نوع مهارت 
عمومی و  تخصصی است، گفت: بخش 
عظیمی از چالش ها به سیستم موجود 
برمی گردد، اما بخشی از چالش ها به 
نــگاه خود ما برمی گردد و باید توجه 
داشت که یکی از ضعف های صنعت 
و مهندسی برق در ارتباط موثر است.

وی تاکید کرد: تعهد، شخصیت، رفتار 
و تخصص اگر در بین مهندسین این 
رشته باشد، فعالیت آنها حتی می تواند 
منجر به موفقیت در بازارهای صادراتی 
شــود.وی نیز در این نشســت یکی از 
چالش های کشور را از بین رفتن امید 
از بین آحاد جامعه دانســت و گفت: 
توهم موفقیت آسانسوری یکی از امروز 
چالش های کشور است، از سوی دیگر 
درگیر نظام آموزشی غلط به خصوص 
در جامعه مهندسی هستیم.وی گفت: 
یکی دیگر از چالش های مهندسی برق 
قیمت گذاری و درآمد پایین مهندسان 
برق است و با وجودی که یک مهندس 
برق در بازار کار می کند، اما در نهایت 
عایدی و درآمد الزم را کسب نمی کند 
که یکی از دالیل آن پایین بودن سطح 
تفکــر و توقعات پایین در بین فعاالن 
ایــن صنعت اســت.فرهادی با تاکید 
بــر اینکه صنعت برق، یکی از صنایع 
مادر کشــور است، گفت: با این وجود 
مهندسین برق درآمد و عایدی پایینی 
دارند، این درحالیست که باید بر روی 
درآمدزایی یک مهندس برق و قیمت 
گذاری پروژه های برقی در کشور کار 
کرد.وی با تاکید بر اینکه باید بر روی 
تفکــر دانش پذیــران کار می کنیم، 
تصریح کرد: در وهله اول باید مهارت 
عمومــی )مذاکره، اقناع، نحوه ارتباط 
بــا کارگر و کارفرمــا و ...( و در مرحله 
دوم مهارت های تخصصی و کاربردی 
را به مهندســان بــرق آموزش دهیم 
به همین منظور ما به ســمت تولید 
آمــوزش های مهارت محور رفته ایم.

رئیس انجمــن صنایع همگن برق و 
الکترونیک استان اصفهان هم با بیان 
اینکه استان اصفهان موفق شده پس 
از سالیان طوالنی نمایشگاهی را داشته 
باشد که چشم هر بیننده ای را خیره می 
کند، گفت: در محل جدید نمایشگاه 
صنعتگران می توانند، عرصه های کار 

خود را به نمایش بگذارند.

استانها 6

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان خبر داد؛ 

گواهی نامه بین المللی ایزو 1۷0۲۵ آزمایشگاه آبفای استان اصفهان تمدید 
اصفهان / گروه اســتان ها: آزمایشگاه 
مرکــزی شــرکت آب و فاضــالب 
آبفای اســتان اصفهان به عنوان تنها 
آزمایشگاه در بین شرکت های آبفای 
کشــور، موفق بــه تمدیدگواهینامه 
اســتاندارد بین المللــی سیســتم 
مدیریــت آزمایشــگاه ایزو۱70۲۵   
از ســوی شرکت TURKAK کشور 

ترکیه شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت 
آب و فاضالب آبفای استان اصفهان با 
اعــالم این خبر گفت: پس از ممیزی 
مراقبتــی مجموع آزمایشــگاه های 
مرکــزی به صورت آنالین توســط 
شرکت گواهی دهنده، نسخه ۲0۱7 
جدیــد گواهی نامه اســتاندارد بین 

المللی سیســتم مدیریت آزمایشگاه 
ایزو۱70۲۵تمدید و صادر شد.فهمیه 
امیــری افــزود: ممیــزی و ارزیابی 
وضعیت آزمایشــگاه آب و فاضالب از 
نظر فیزیکی، شــیمیایی، میکروبی، 
ریزآالینــده هــا، تهیــه روش های 

اجرایــی، تهیه دســتور عمل کار با 
 ،PT تجهیــزات، انجام آزمایش های
رفع مغایرت ها و خرید مواد شیمیایی 
مرجع انجام گرفت.وی گفت: عالوه بر 
برخورداری آزمایشگاه مرکزی آبفای 
اســتان اصفهــان از تجهیزات نوین، 

داشــتن نیروی انسانی متخصص و 
ماهر از عوامل بســیار مهم در تمدید 
این گواهی نامه از  ســوی شــرکت 
TURKAK کشــور ترکیه بود.مدیر 
مرکــز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضــالب آبفای اســتان اصفهان 
مزایای پیاده ســازی استاندارد ایزو 
۱70۲۵ را اثبــات صالحیــت فنی 
آزمایشــگاه، الــزام به اســتفاده از 
روش های اســتاندارد، قابلیت کسب 
اعتماد بین مشتریان در سطح ملی و 
بین المللی، پذیرش نتایج آزمایشگاه 
در سطح بین المللی، افزایش انگیزه و 
رضایت کارکنان آزمایشگاه و کاهش 
هزینه های مرتبط با تکرار تســت ها 

برشمرد.

اردبیل / گروه اســتان ها: در برگزاری نمایشــگاه 
تخصصی صنعت ســاختمان اردبیل که به همت 
شرکت شهرکهای صنعتی استان در حال برگزاری 
اســت برخی از روســای ادارات و ســازمان ها از این 
نمایشــگاه دیدن نمودند.در دومین روز از برگزاری 
این نمایشــگاه، هاشم عالئی مدیرکل استاندارد و 
تحقیقات صنعتی استان اردبیل به همراه معاونین 
این سازمان، ضمن بازدید از این نمایشگاه، از محل 
غرفه شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل نیز 
دیدن نمودند.همچنین در دومین روز از این نمایشگاه 
که حاصل توانمندی های صنعت استان در عرصه 

تولید محصوالت ساختمان سازی است، مدیرعامل 
بانک صادرات استان به همراه معاونین این بانک، از این 
نمایشگاه و غرفه شرکت شهرکهای صنعتی بازدید 
نمودند.نکته بسیار بارز این نمایشگاه، استقبال بسیار 
خوب عموم مردم استان بالخصوص تولیدکنندگان 
جهت بازدید از این نمایشگاه بود به نحوی که از ساعت 
آغازین تا پایانی مملو از حضور آنان بود.این نمایشگاه 
از بیستم لغایت بیست و سوم مهرماه از ساعت ۱۵ 
الی ۲۱ در محل نمایشگاه های بین المللی اردبیل 
در حال برگزاری است و عموم مردم می توانند از این 

نمایشگاه دیدن نمایند.

حضور مدیران بخش تولید در هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان اردبیل

خبر ویژه

کرمانشاه؛ در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان 

شرکت توزیع برق کرمانشاه برترین دستگاه خدمات زیربنایی استان شد
کرمانشاه / گروه استان ها: در ارزیابی 
عملکرد دســتگاه های اجرایی استان 
کرمانشــاه در ســال ۱3۹۹، شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه 
موفــق به کســب رتبــه اول در گروه 
زیربنایــی وتوســعه وزیر ســاخت و 
کســب رتبــه دوم در بخش عمومی 
واختصاصی جشــنواره شهید رجایی 
شــد.دکتر حشمت اله عزیزی معاون 
توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی 
ســازمان برنامــه و بودجه اســتان 
کرمانشــاه با حضور در شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان کرمانشــاه گفت: 
جشــنواره شــهید رجایی و انتخاب 
دســتگاه های برتر اســتان امسال به 
علت وضعیت کرونایی و قرمز اســتان 
بــه صورت عمومی برگزار نشــد و ما 
ســعی کردیم با حضور در دســتگاه 
اجرایــی برتر ضمن تبریک به آنها،  با 
 اهدای لوح ســپاس از این شرکت ها 

تقدیر کنیم.
وی افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی اســتان کرمانشــاه در سال 
۱3۹۹ بر اساس شاخص های عمومی 
شامل “محور اصالح ساختار سازمانی، 
محور توسعه دولت الکترونیک، محور 

مدیریت سرمایه انسانی، محور ارتقای 
ســالمت اداری، مسئولیت پذیری و 
پاسخگویی و محور مدیریت عملکرد 
و همچنین شــاخص های اختصاصی 
بر حســب شــرح وظایــف و فعالیت 
 تعریف شده توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمانشاه تعریف 

شده است.
معاون توســعه مدیریت و ســرمایه 
انسانی سازمان برنامه و بودجه استان 
کرمانشــاه عنوان کرد: این ارزیابی با 
همکاری دستگاه های اجرایی همکار از 
جمله دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی 

و امور حقوقی اســتانداری، اداره کل 
بهزیســتی، ستاد اقامه نماز، اداره کل 
محیــط زیســت و اداره کل اقتصاد 
و دارایی اســتان کرمانشــاه صورت 
گرفــت که پس از تایید در شــورای 
راهبری و توســعه مدیریت استان که 
به ریاســت استاندار کرمانشاه برگزار 
می شــود، نتایج آن مشخص شد.در 
ادامــه این جلســه، مهندس محمد 
مرادی سرپرســت شرکت توزیع برق 
اســتان کرمانشاه، گفت: خوشبختانه 
با تالش و همت همکاران این شرکت 
توانستیم در بین ۵3 دستگاه شرکت 

کننده در این جشنواره موفق به کسب 
رتبه دوم در شــاخص های عمومی و 
اختصاصی را کســب نمائیم.مهندس 
مرادی گفت: با سعی و تالش خستگی 
ناپذیر پرســنل این شرکت امیدوارم 
با برگزاری جلســات آسیب شناسی 
و ارزیابی هــای داخلی بتوانیم نقاط 
مثبت این ارزیابی ارتقاء و نهایتا حفظ 
شــود و نقاط ضعف نیز برطرف گردد 
و بــه نقاط بهبــود تغییر یابد، چراکه 
مردم کرمانشاه الیق بهترین خدمات 
رسانی هستند.وی عنوان کرد: شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه با 
کســب ۱7۶۵ امتیاز رتبه نخســت 
دســتگاه خدمات زیربنایی و توسعه 
و زیرساخت استان را از آن خود کند 
کــه این موفقیت را مرهون تالش بی 
شائبه پرسنل زحمتکش این شرکت 
و همکاری مردم عزیز هستیم.در پایان 
این مراسم نیز، دکتر عزیزی با اهدا لوح 
تقدیری به مهندس مرادی که از طرف 
اســتاندار کرمانشاه و رئیس سازمان 
مدیریــت برنامه ریزی و بودجه امضا 
شــده بود از زحمات ایشان در کسب 
مقــام برتر در این جشــنواره تقدیر و 

تشکر کرد.
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به مناسبت هفته نیروی انتظامی 
انجام شد؛

دیدار سرپرست شهرداری 
 و اعضای شورای شهر 
با پلیس راهور هشتگرد

البــرز / گروه اســتان ها: به مناســبت 
هفتــه نیروی انتظامی مهندس امینی 
سرپرست شهرداری هشتگرد به همراه 
رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر 
با حضور در دفتر ســرهنگ ســالمی 
رئیــس پلیس راهور هشــتگرد با وی 
دیــدار و گفتگو کردند.مهندس امینی 
سرپرست شهرداری با اشاره به ترافیک 
و ازدحــام خودروها در ســاعات پایانی 
روز در بلوار امام)ره( خواســتار بررسی 
کارشناسانه از طرف پلیس راهور و ارائه 
پیشــنهادات الزم برای رفع این معضل 
شــد.امینی گفت : طی دو ماه اخیر 80 
کیلومتر خط کشی معابر و بالغ بر 3۵0 
متر مربع رنگ آمیزی و آشکارســازی 
خطوط عابر پیاده و سرعتگیر در سطح 
شهر صورت گرفته است و خوشبختانه 
پلیس راهور در زمینه ی روان ســازی 
ترافیــک در زمان اجــرای پروژه های 
عمرانی و به ویژه آسفالت معابر یاری گر 
شهرداری بوده است .مهندس افشاری 
رئیس شورای اسالمی هشتگرد در این 
دیدار با تبریک فرا رسیدن هفته نیروی 
انتظامی از همکاری و تعامل پلیس راهور 
با شهرداری در زمینه های مختلف و به 
ویژه در زمینه رفع مشــکالت ترافیکی 
تقدیر و تشــکر نمود.افشــاری گفت : 
پلیس راهور به عنوان یکی از دســتگاه 
های خدمات رســان همیشه در کنار 
مدیریت شهری بوده است و خوشبختانه 
اقدامات خوب و قابل تقدیری در زمینه 
اصالح هندســی معابر و رفع مشکالت 
ترافیکی صورت پذیرفته است .مهندس 
فالحتکار عضو شــورای اسالمی شهر و 
مســئول کمیته ترافیــک نیز با تاکید 
بــر اجرای مصوبــات کمیته ترافیک ، 
خواستار تعامل بیشتر در جهت خدمات 
رسانی به شهروندان شد. فالحتکار گفت 
: کمیته ترافیک شهرداری هشتگرد به 
عنوان مرکز شهرســتان ساوجبالغ به 
صــورت ویژه پیگیر مســائل ترافیکی 
و رفــع نقــاط حادثه خیز می باشــد و 
انتظــار می رود مصوبــات این کمیته 
که در راســتای تسهیل در عبور و مرور 
مرور و روان ســازی ترافیک می باشــد 
با همکاری و تعامل ســایر دستگاه های 
ذیربط اجرا گردد . مهندس مؤیدی دیگر 
عضو شــورای اسالمی شهر و مسئول 
کمیسیون عمران نیز با اشاره به پروژه 
هــای عمرانی در حال اجرا در ســطح 
شــهر به برخی از پروژه های گســترده 
به ویژه آسفالت معابر شهری اشاره کرد 
و افزود : طی دو ماه اخیر بالغ بر 3000 
تن آسفالت جهت روکش و لکه گیری 
و ترمیــم نوار حفــاری با هدف ارتقای 
خدمات به شــهروندان توزیع گردیده 
اســت و این روند ادامه خواهد داشــت. 
وی افزود : کمیسیون عمران شهرداری 
و شــورای اسالمی شهر به صورت ویژه 
پیگیر رفع مشکالت ترافیکی از طریق 
اجرای طرح های عمرانی می باشد و در 
بودجه سال آینده نیز پیشنهاداتی برای 
رفع این معضل ارائه خواهد شد.سرکار 
خانم صالحی دیگر عضو شورای اسالمی 
شهر نیز با تبریک هفته نیروی انتظامی 
از زحمات رئیس و پرسنل پلیس راهور 
تقدیر و تشکر نمود و همکاری و تعامل 
مدیریت شهری با دستگاه های خدمات 
رســان و به ویژه پلیس راهور و نیروی 
انتظامــی را زمینه ســاز رضایتمندی 

بیشتر شهروندان دانست .

به منظور حفظ پایداری خطوط 
برق رسانی انجام شد؛

اجرای طرح بهینه سازی 
3۵ هزار متر شبکه توزیع 

برق در  مهدیشهر
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیر 
توزیع برق شهرســتان مهدیشهر 
اظهار کرد: بــرای حفظ پایداری 
خطوط برق رســانی، طرح بهینه 
ســازی پنج هزار متر شبکه فشار 
ضعیف و 30 کیلومتر شبکه فشار 
متوســط هوایی بــه اجرا درآمده 
است.حســین حافظی بیان کرد: 
در راســتای پروژه کاهش تلفات 
انــرژی الکتریکی و پیشــگیری 
از ســرقت احتمالی شــبکه سیم 
مســی، طرح تبدیل شش هزار و 
۵83 متر شــبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار در ســطح شهرستان 
اجرایی شــده است.وی با اشاره به 
این که از آغاز سال جاری تا به حال 
۲38 پروژه عمرانی برق رسانی در 
نقاط مختلف شهرستان عملیاتی 
و مــورد بهره برداری واقع شــده 
تصریح کــرد: مبلغ ۲۲ میلیارد و 
۲00 میلیــون ریــال اعتبار برای 
این تعداد پروژه صرف شده است.
حافظی یادآور شــد: احداث پست 
هوایی توزیع برق به ظرفیت ۱00 
کیلــو ولت آمپر جهت تامین برق 
مشــترکان جدید، اصالح شبکه 
فشار ضعیف هوایی طرح روستایی 
مربوط به روستای فینسک، بهینه 
سازی شبکه فشار متوسط و فشار 
ضعیف هوایی روســتای چاشم، 
تامیــن برق روســتای گداربن از 
توابع جاشــلوبار و بهســازی خط 
۲0 کیلوولــت و تعویــض پایــه 
های فرســوده منطقه رسم رودبار 
حــد فاصل روســتای گردکاله تا 
گوشــوارک، از اهــم اقدامات این 
مدیریت در عرصه خدمت رسانی 
به شــمار می رود.وی خاطرنشان 
کرد: نصب ســه دســتگاه پست 
هوایــی با مجموع قــدرت 300 
کیلوولــت آمپر در خیابان علمدار 
روستای فوالد محله و خیابان های 
یاس شــهرک شــهید کالهدوز و 
یخچال شهمیرزاد به جهت کاهش 
تلفات برق و کاســتن شعاع تغذیه 
شــبکه فشــار ضعیف و همچنین 
بهینه ســازی شبکه فشار ضعیف 
و جابه جایی پایه های وســط معبر 
روســتاهای شلی و فوالدمحله، از 
جملــه برنامه هایی اســت که در 
نظر اســت تا پایان آذرماه امسال 

به انجام برسند.

7استانها

گلســتان / گروه اســتان ها: فرمانده انتظامی 
گلســتان با بیان این که تا پای جان از امنیت 
و آرامــش مــردم دفاع خواهیم کــرد، گفت: 
همه دســتگاه ها باید بــرای ایجاد امنیت پای 
کار باشند.ســردار محمد ســعید فاضل دادگر 
در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
گــرگان، اظهارکرد: امنیت برای همه اســت و 
بدون آن هیچ فعالیتی امکان پذیر نخواهد بود 
لذا آحاد جامعه برای تولید و تأمین آن باید پای 
کار بوده و یاریگر نیروی انتظامی باشند.فرمانده 

انتظامی استان گلستان در ادامه با اشاره به شعار هفته ناجا، افزود: در این هفته 
تالش کردیم تا بخشی از توانمندی های نیروی انتظامی به نمایش گذاشته شود.

وی بیــان کــرد: نیروی انتظامی با بهره گیری از تکنولوژی روز و کار علمی دقیق 
اقدامات هدفمندی در راستای هوشمندسازی و اصالح فرآیند خدمات انجام داده 
که نقش بسزایی در تسهیل خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی مردم داشته 
اســت.فاضل دادگر با اشــاره به اهمیت امنیت پایدار افزود: امنیت یک محصول 

است و برای تولید آن دستگاه های متولی باید 
با تمام وجود پای کار باشند و نیروی انتظامی 
هــم از این محصــول جمعی مراقبت می کند.
فرمانده انتظامی گلســتان با تاکید بر رویکرد 
مطالبه گری پلیس از ســازمان ها در راســتای 
تأمیــن نظــم و امنیت، اضافه کــرد: نهادهای 
مختلف باید نقش و ســهم خود در این حوزه 
را بخوبــی انجــام دهند چرا کــه کم کاری هر 
یک می تواند منجر به بروز آسیب هایی جبران 
ناپذیر شــود.وی به دستاوردهای بزرگ پلیس 
گلستان در بخش های مختلف طی یک سال اخیر اشاره کرد و افزود: پلیس عالوه 
بر مأموریت های ذاتی در موارد دیگری نظیر طرح های کرونا، واکسیناسیون، مقابله 
با بالیای طبیعی و آتش ســوزی نیز با تمام وجود در میدان حضور فعال داشــته 
است.وی گفت: مقابله قاطعانه با اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت هم به عنوان 
مطالبه ای عمومی در دستک ور کار پلیس قرار دارد که در یک سال گذشته در 

این حوزه هم موفقیت های خوبی به دست آمده است.

فرمانده انتظامی استان گلستان:

کار باشند دستگاه ها برای ایجاد امنیت پای 

خبر ویژه

کرد؛ شهردار مشهد در نشست با جامعه نابینایان مطرح 

ایجاد فضای مختص بانوان در تمامی پارک های بزرگ
مشهد / گروه استان ها: شهردار مشهد گفت: 
ما باید نگاهمان را به قشر افراد دارای معلولیت 
تغییر دهیم. به زودی در تمامی پارک های 
باالی پنج هکتار نیز بخش مخصوص بانوان 
ایجاد خواهد شد و باید در تمامی پارک های 
بزرگ شرایط استفاده بانوان ایجاد شود. سید 
عبدا... ارجائی در نشست با جامعه نابینایان 
و با اشــاره به انتصاب حکم مشــاور شهردار 
در امور افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: از 
آقای شکوری برای قبول مسوولیت مشاور 
امور توانیابان تشکر می کنم. مدیریت شهری 
در تالش است شهر امام مهربانی ها در عمل 
نیز برای همه مردم مهربان، آرامش بخش، در 
دسترس، متواضع، دلپذیر و روح نواز باشد. 
نبایــد عده ای در منزل بمانند و از عواطفی 
که خداوند در زیســت اجتماعی برای آنان 
در نظــر گرفته، محروم باشــند.وی افزود: 
سرفصل شهر مهربان در برنامه های اصلی 

دوره ششم مدیریت شهری گنجانده شده 
و به مرور برنامه های خود را اجرایی خواهیم 
کرد.  معتقدیم که سرمایه اصلی هر اجتماع، 
نیروهای انسانی آن هستند، ما نمیتوانیم به 
راحتی از کنار ۱0 تا ۱۵ درصد جامعه بگذریم. 
ایــن افراد نخبگانی دارند که هیچ چیزی از 
دیگر نخبگان کم ندارند.شهردار مشهد بیان 

کرد: ۱0 تا ۱۵ شــهروندانی که در میان ما 
زندگی می کننــد، دارای نیازهای خاصی 
 هســتند که نباید از کنار این ظرفیت باال 
بگذریم.  با فراهم کردن شرایط می توان از 
این ظرفیت استفاده کرد.ارجائی با اشاره به 
چــاپ ۱00 جلد قرآن، ۱00 جلد حافظ و 
۱000 زیارت امین ا... با اعتبار شــهرداری 

و پیگیری زمین پارک حجاب، خاطرنشان 
کرد: در روز جهانی افراد دارای معلولیت بنده 
با یک ویلچر در یکی از پارک ها تردد خواهم 
کرد و باید این پارک به صورت کامل مناسب 

سازی شده باشد. 
همچنیــن باید دوره ای طراحی شــود تا 
مدیــران با افراد دارای معلولیت و نیازهای 
آنان آشنا شوند.وی اضافه کرد: در حمایت 
از ورزش معلوالن نیز تغییراتی ایجاد شده 
و با تاســیس اداره ورزش، سه اداره ورزش 
همگانــی، ورزش بانوان و ورزش معلولین 
بــه این بخش رســیدگی می کند. ما باید 
نگاهمان را به قشــر افراد دارای معلولیت 
تغییــر دهیم. بــه زودی در تمامی پارک 
های باالی پنج هکتار نیز قسمت مخصوص 
بانوان ایجاد خواهد شــد و باید در تمامی 
پارک های بزرگ شــرایط استفاده بانوان 

ایجاد شود.

اردبیل / گروه استان ها: با حضور تیم نظارت عالی شرکت 
توانیر، بازدید میدانی از تاسیسات و شبکه های حوزه بهره 
برداری شــرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، انجام 
شــد.۱7 و ۱8 مهرماه ســال جاری، در راستای نظارت بر 
حوزه بهره برداری و ایمنی و بررســی و هم اندیشــی در 
خصوص ارائه راهکارهای قابل بهبود شرکت توزیع استان 
اردبیل، بازدید میدانی توســط تیم نظارت عالی شرکت 
توانیر ارسطو صادقیان و مجید خودسیانی، از واحدهای 
شــرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل صورت گرفت.

در جلسه ای که با حضور تیم نظارت عالی شرکت توانیر 
و مدیرعامل شــرکت و معــاون و مدیران بهره برداری و 
دیسپاچینگ شــرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
برگزار شــد،معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
گزارشــی از وضعیت شــبکه توزیع استان اردبیل را ارائه 
داد.ناصــر عبدالهیــان در این گزارش به مقایســه آمار 
تاسیســات شبکه توزیع نیروی برق استان اردبیل با کل 
کشــور، هوشمندسازی حوزه بهره برداری استان، تعداد 
مشترکان ، مصرف انرژی و پیک بار اشاره کرد.مدیرعامل 

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل نیز در این جلسه 
حوزه بهره برداری را رکن اساسی و اصلی شرکت توزیع 
دانســته و   بر لزوم کار علمی و  اســتفاده از فناوری های 
نوین در این حوزه تاکید کرد.حسین قدیمی با اشاره به 
فرسودگی در خودروهای عملیاتی و ماشین آالت سنگین 
شرکت از تیم نظارتی شرکت توانیر خواست تا در تامین 
تجهیزات شبکه استان مساعدت بیشتری کنند.در ادامه 
تیم نظارتی شرکت توانیر از چند پست زمینی و واحدهای 

تابعه شرکت توزیع نیروی استان اردبیل بازدید کردند.

با حضور تیم نظارت عالی شرکت توانیر انجام شد؛

بازدید میدانی از حوزه بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 

گهی فقدان سند مالکیت  آ
ــر وکالتنامــه شــماره  ــًا از رف آقــای عثمــان طاهــر مازوجــی براب آقــای جمــال کوکــه ای وکالت
ــی  ــهادیه محل ــه و استش ــه تقاضانام ــا ارائ ــرج ب ــر 165 ک ــه 1400/7/14 دفت 31295 مورخ
مصــدق و اعــام اینکــه ســند مالکیــت دفترچــه ای مقــدار 25 و ســی و پنــج هــزار و هجــده 
ســی و شــش هزارم ســهم مشــاع از 88 ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای 
پــاک 17 فرعــی از 2357 اصلــی واقــع در بخــش 15 مهابــاد بــه شــماره چاپــی 0384302 
ــام آقــای عثمــان طاهــر مازوجــی  ــر جلــد 131 بــه ن کــه ذیــل ثبــت 23249 صفحــه 26 دفت
صــادر و تســلیم گردیــده در اثــر ســهل انــگاری مفقــود شــده درخواســت صــدور المثنــی آن 
را نمــوده لــذا در اجــرای تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت 
آگهــی مــی شــود تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خــود 
باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت مهاباد 
تســلیم نموده و رســید دریافت نماید بدیهی اســت که پس از انقضای مهلت قانونی و 

عــدم وصــول واخواهــی برابــر مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد. 
ک مهاباد  صدیق رنجبر - رئیس اداره ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت  آ
آقــای لقمــان پنــدد بــا ارائــه تقاضانامــه و استشــهادیه محلــی مصــدق و اعــام 
اینکــه ســند مالکیــت دفترچــه ای شــش دانــگ یــک بــاب ســاختمان دارای پــاک 
23 فرعــی از 2369 اصلــی واقــع در بخــش 15 مهابــاد بــه شــماره چاپــی 0372110 
کــه ذیــل ثبــت 41322 صفحــه 255 دفتــر جلــد 269 بــه نــام ایشــان صــادر و 
بــه موجــب نامــه شــماره 921573 مورخــه 92/9/28 دایــر  تســلیم گردیــده و 
نیابــت دادســرای مهابــاد در قیــد بازداشــت قــرار گرفتــه در اثــر ســهل انــگاری مقــود 
شــده درخواســت صــدور المثنــی آن را نمــوده لــذا در اجــرای تبصــره یــک مــاده 120 
ــا هــر کــس مدعــی  آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی مــی شــود ت
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت مهابــاد تســلیم نمــوده و 
رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت کــه پــس از انقضــای مهلــت قانونــی و عــدم 

ــر مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد.  وصــول واخواهــی براب
ک مهاباد صدیق رنجبر - رئیس اداره ثبت اسناد و امال

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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»بانو قدس ایران« از 
کران می شود چهارشنبه ا

مســتند ســینمایی »بانــو قدس 
ایــران« ســاخته مصطفــی رزاق 
کریمی از چهارشــنبه ۲8 مهرماه 

اکران می شود.
 در ادامه طــرح »اکران حقیقت« 
پس از نمایش بسته اول که شامل 
مســتندهای »در جستجوی خانه 
خورشید« )مهدی باقری( و »ف- 
الف« )فرشاد اکتسابی( بود، از این 
هفته مستند »بانو قدس ایران« در 
پلتفرم »هاشور« و مراکز فرهنگی و 
دانشگاهی نمایش داده خواهد شد. 
»بانو قــدس ایران« برنده تندیس 
بهترین فیلم یازدهمین جشنواره 
»ســینماحقیقت« و منتخب سی 
و ششــمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر، روایتی از زندگی بانو خدیجه 
ثقفی همســر امــام خمینی )ره( 

است. 
»بانــو قــدس ایــران« محصول 
موسســه فرهنگی، هنری عروج و 
مرکز گســترش سینمای مستند و 

تجربی است.

 »من مرگ را زیسته ام« 
به تلویزیون رسید

 مســتند کوتــاه »من مــرگ را 
زیسته ام« به کارگردانی محمدرضا 
عباسی چهارشنبه شب ۲8 مهرماه 
ســاعت ۲0 از شبکه مستند پخش 
می شود. این مستند ۹ دقیقه و ۲۱ 
ثانیــه ای، اولین تجربه کارگردانی 
محمدرضا عباسی به شمار می رود 
در این اثر مستندســاز بیش از یک 
ســال بعد از وقوع زلزله کرمانشاه 
دوبــاره به محل حادثه برمی گردد 

تا با بازماندگان گفتگو کند.
ایــن کارگردان جــوان که خود 
یکی از عکاســان شناخته شده 
حوزه خبر به شــمار می رود، در 
اولین ســفر خود به کرمانشــاه 
کــه بالفاصله بعــد از وقوع زلزله 
بــود، عکس هایی را از این واقعه 
به ثبت رسانده که تعدادی از این 
عکس ها در مســتند به کار رفته 
است.عباســی درباره چگونگی 
ســاخت این مســتند در گفتگو 
بــا خبرنــگار مهــر توضیح داد: 
بعــد از عکاســی از وقــوع زلزله 
کرمانشــاه و ثبــت چهره برخی 
از زلزله زدگان، تصمیم گرفتم تا 
بعــد از گذشــت مدتی دوباره به 
کرمانشــاه و سرپل ذهاب بروم تا 
بتوانم تصاویر جدیدی از افرادی 
کــه در آن برهــه زمانی یکی از 
اعضای خانواده شــان را از دست 
داده بودند داشــته باشم، یکی از 
نکاتی که در این مستند می توان 
به آن اشــاره کرد، این اســت که 
افرادی که جلوی دوربین من قرار 
گرفتند درست در محلی از آن ها 
تصویربرداری و عکاسی شده که 
جســد بی جان یکــی از اعضای 
خانــواده خــود را بعــد از وقوع 
زلزله از خاک بیرون کشیده اند.

فرهنگ و هنر

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت:

احتمال افزایش مجدد ابتال 
به کرونا در کشور

 مهــدی گویا رئیــس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
در وزارت بهداشــت اظهار کرد: برخی 
تصــور می کنند وقتی می گوییم روی 
پیشــگیری از بیماری هــای مانند یا 
ســرمایه گذاری شود منظور سرمایه 
گذاری مالی است، در حالی که این یکی 
از موارد اســت و تامین نیروی انسانی 
به ویژه در حوزه بهداشــت، روش های 
تشــخیص و موارد درمان جدید باید 
مورد توجه قرار گیرد و همه این ها نشان 
می دهد باید بر روی برنامه کنترل سل 
کشور بازنگری شود تا آسیب کووید ۱۹ 
در افزایش موارد سل کاهش پیدا کند.
 گویــا ادامه داد: موارد ابتال به ســل تا 
سال ۲0۱۹ با افزایش بیمار یابی فعال 
افزایــش داشــت و به همین نســبت 
موفقیــت در درمان افزایش پیدا کرد و 
از ســال ۲0۱۹ موارد ابتال کاهش پیدا 
کرده است و ۲0 درصد ۵۶۶۶ مورد سل 
در سال گذشته تشخیص دادیم که ۱8 
درصــد جمعیت غیر ایرانی بودند و به 

آن ها خدمت رسانی کردیم.
او با اشــاره به اینکه استان سیستان و 
بلوچستان و گلستان بیشتر موارد سل 
را به خود اختصاص می دهد، گفت:  با 
تمهیدات در برنامه کنترل سل کشور ما 
در طول این سال ها به ویژه رایگان بودن 
تشــخیص و درمان به کنترل بیماری 
کمک کرده و در همه دنیا همین صورت 
اســت و موارد تشخیص داده شده سل  
در سال ۲0۱۹ در دنیا 7.۱ میلیون نفر 
بودند و در ســال ۲0۲0 یک میلیون 
و ســیصد هزار نفر جمعیت شناسایی 
یا کاهش داشــته اســت و این نشان از 
کاهش موارد ابتال نیست بلکه نشان از 
کاهش بیماریابی و عدم تشخیص موارد 

مبتالیان است.
گویــا درباره بروز موج ششــم کرونا 
بیــان کرد: ایــن احتمال وجود دارد 
که به دلیل نزدیکی در فصل ســرما 
و ازدحام در فضا های بســته؛ موارد 
ابتال به بیمــاری کرونا افزایش پیدا 
کند. واکسیناسیون می تواند موارد 
ابتــال را کاهش دهد و ما موج پنجم 
ســنگینی داشتیم، زیرا سویه دلتا با 
قدرت سرایت و بیماری زایی بیشتر 
مواجه شــدیم و زمانی که این موج 
شروع شد واکسیناسیون اوج نگرفته 

بود.
رئیس مرکــز مدیریت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت بیان کرد: 
ظــرف یــک ماه اخیــر بیش از یک 
میلیون دوز واکســن تزریق کردیم 
کــه ایــن در کاهش موارد ابتال موثر 
بوده است، واکسن به تنهایی مانع ابتال 
به بیماری کرونا نمی شود و استفاده از 
ماسک و شست و شوی دست و عدم 
حضور در اجتماعات غیر ضروری در 

کاهش موارد ابتال نیز موثر است.

سالمت

مطالعات نشان می دهد از نوزادان تازه متولد شده تا نوجوانان مبتال به کووید۱۹ 
مــی تواننــد ناقل میزان باالیی از ویروس باشــند و حتــی در صورت عدم وجود 
عالئم، آن را به دیگران منتقل کنند. این نتیجه گیری از مطالعه بر روی ۱۱0 نفر 
در رده ســنی ۲ هفته تا ۲۱ ســال که تست کروناویروس شان مثبت بود، حاصل 
شد.محققان دریافتند که نوزادان، کودکان و نوجوانان به یک اندازه قادر به حمل 
میزان باالی ویروس زنده هســتند و ویروس کووید را در ترشــحات تنفسی خود 
تکثیر می کنند.دکتر »الئل یونکر«، متخصص ریه کودکان در بیمارستان عمومی 
ماساچوست، می گوید: »این سوال مطرح است که آیا بار ویروسی باال در کودکان 
با ویروس زنده ارتباط دارد یا خیر. ما توانستیم یک پاسخ قطعی ارائه دهیم که 

این بار های ویروسی زیاد، عفونی هستند.«اینکه اکثر بچه ها هیچ عالمتی ندارند 
یا فقط عالئم خفیف دارند، این تصور اشــتباه را ایجاد می کند که کمتر بیماری 
شــأن عفونی اســت. با این حال، این مطالعه نشــان داد که بار ویروسی جوانان در 
اوایل بیماری بیشــترین بوده و هیچ تفاوتی با بزرگســاالن نداشتند.یونکر گفت: 
»یافته های این مطالعه نشــان می دهد که ماســک زدن و سایر اقدامات بهداشت 
عمومی برای همه از جمله کودکان، نوجوانان و بزرگســاالن الزم اســت تا ما را از 
این پاندمی خارج کند.«بار ویروســی حمل شــده توسط کودکان هیچ ارتباطی 
بــا شــدت بیماری آن ها ندارد، اما محققان در مــورد اطرافیان این کودکان ابراز 

نگرانی می کنند.

کودکان ناقل نوع عفونی تر کروناویروس هستند

دریچه علم

جامعه 

کارتون 

ثبت ازدواج هم 
آنالین شد!

رئیس کانون 
سردفتران گفته که ثبت 

الکترونیکی ازدواج در 
سراسر کشور فعال و 

دفاتر ثبت سنتی ازدواج 
حذف شده است. این 
موضوع سوژه انتشار 

کارتونی از فیروزه 
مظفری در خبرآنالین 

شد.

با گســترش شــهرهای بزرگ و صنعتی و 
متمرکزشــدن توده عظیمی از انسان ها 
در آن هــا، پســماند و مدیریت آن تبدیل 
به یکی از چالش های جهان مدرن شــده 
اســت. تهران نیز به عنوان پایتخت کشور 
و یکی از بزرگترین شــهرهای آسیا، با این 
چالش دســت و پنجه نرم می کند و دچار 
مشــکلی به نام زباله گردی اســت که به 
گفته رییس ســابق اداره حفاظت محیط 
زیســت شــهر تهران این پدیده تنها یک 
معضل زیســت محیطی نیســت بلکه در 
پشــت صحنه آن، معضــالت اجتماعی 

به خصوص فقر قرار دارد.
فاطمه برنا با اشاره به علل عدم موفقیت در 
حل مشکل پسماند پایتخت خاطرنشان 
کــرد: دالیل مختلفی برای عدم موفقیت 
طرح های مدیریت پسماند در تهران وجود 
دارد و دلیــل عمده حجم باالی پســماند 
پایتخت است. در تهران هر فرد روزانه ۹00 
گرم پسماند تولید می کند که از میانگین 

جهانی باالتر است.
رییس سابق اداره حفاظت محیط زیست 

شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران 
در کاهش حجم پسماند عملکرد مطلوبی 
نداشــته  اســت، گفت: در کنار شهرداری 
دســتگاه هایی که مســئولیت آموزش و 
فرهنگ ســازی در ایــن زمینه را برعهده 
داشــته اند نیــز در انجــام وظایف خود 
کوتاهــی کرده اند. نهادهایی مانند صدا و 
سیما و وزارت آموزش و پرورش  در جهت 
فرهنگســازی برای کاهش تولید پسماند 
عملکرد خوبی نداشــته اند. شهرداری نیز 
عمــده اقدامات خود را در جهت مدیریت 
پســماند پــس از تولید آن انجــام داده و 
موضوع کاهش مقدار پســماند در شــهر 

تهران به نوعی مغفول مانده است.
وی با اشاره به نبود شیوه نامه های اصولی 
و نقشــه راه مشــخص برای حل مشکل 
پســماند اظهارکرد: نبود نقشه راه اجرایی 
مصوب و شیوه نامه ها و دستورالعمل های 
اختصاصی بــرای جمع آوری، پردازش و 
بازیافت پسماند باعث شده است نظارت ها 
از ســوی دســتگاه های متولی به صورت 
ناقص انجام شود. لذا طرح هایی که توسط 

شــهرداری بــرای حل این مشــکل ارائه 
می شــود، محدود به دوره های مدیریتی 
شوراســت و بــا تغییر دوره ای شــورای 
شــهر این طرح ها بی استفاده و ناکارآمد 

می شوند.
برنــا معضــل زباله گــردی را محصــول 
چالش هــای اجتماعــی بزرگتری خواند 
و تصریــح کــرد: زباله گــردی به تنهایی 
نمی توانــد یک معضل محیط زیســتی 
باشد. در پشت صحنه این پدیده، معضالت 
اجتماعــی به خصوص فقــر قرار دارد. اگر 
مشکل معیشــت این افراد برطرف شود، 
به طور قطع بخش بزرگی از این مشــکل 
حل می شــود اما زمانی که مســئله تا این 
حد گسترده می شود و زباله گردی بیش از 
پیش در سطح شهر دیده می شود، مواجهه 

با مشکالت زیست محیطی ناگزیر است.
وی اضافــه کــرد: افرادی که دســت به 
زباله گــردی می زننــد می تواننــد ناقل 
بســیاری از بیماری ها و آلودگی ها باشند. 
این آلودگی می تواند توسط این افراد محله 
به محله جابجا شــود و کنترل آن نیز در 

سطح کالنشهر بزرگی مانند تهران دشوار 
خواهد بود اما نکته مهم این اســت که آیا 
کلید حل این مشــکل درپوش گذاشتن 
روی ســطل های زباله است یا حل مشکل 

معیشت این افراد؟
رییس سابق اداره حفاظت محیط زیست 
شهر تهران با اشاره به اختالف قابل توجه 
ســطح اســتانداردهای زیست محیطی 
کشــور ما با اســتانداردهای بین المللی 
گفت:علی رغم تالشــی کــه برای رعایت 
معیارهای محیط زیســتی در شهر تهران 
انجام شده است، هنوز جمع آوری، دفن و 
بازیافت پسماندهای شهری در پایتخت با 
معیارهای بین المللی فاصله دارد و نمود آن 
زباله گردی است. سکوهای انتقال زباله ما 
استانداردها و معیارهای استقرار در سطح 
شــهر را ندارند. زمانی که دستورالعمل و 
شیوه نامه اختصاصی و جداگانه ای وجود 
ندارد که نظارت بر آن بر عهده ســازمان 
محیط زیست باشد، رعایت پروتکل های 
زیســت محیطی در جمع آوری پسماند 

شهری انتظاری بیجا است.

محیط زیست شهری در چنگال غول پسماند؛

پشت صحنه زباله گردی چیست؟


