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کرد ح  رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطر

دستور ویژه به بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز
   رئیس جمهور همه وزارتخانه ها و دســتگاه ها را موظف کرد در خنثی ســازی تحریم ها و 
تنظیم بازار کاالهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت 
هماهنگــی فعالیت هــای دولــت بــرای خنثی ســازی تحریم ها را برعهده گیرد. آیت اهلل ســید 

ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش 
الن در فضای مجازی برای بی ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه های مربوط  دال

 | صفحه 2 دستور داد از فضاسازی های کاذب در قیمت ارز و کاال، با جدیت جلوگیری کنند...
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زندگی کارگری در چاه عمیق فقر؛

  خط فقر به ۱۱ میلیون رسید

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
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وزیر صمت:

ج کردن  به دنبال خار
دالر از اقتصاد هستیم

     فاطمی امین گفت:در کشــور مشــکل 
کــس  هیــچ  و  نداریــم  فنــاوری  و  فنــی 
نمی توانــد ادعــا کنــد که نمــی تواند کار را از 
پیــش ببــرد و بــه جد، دنبــال حذف قیمت 

دالری هستیم...

قالیباف در صحن مجلس:

محرمانه بودن اموال 
مسئوالن تصمیم 

مجلس هشتم است
      محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز 
بیــان  اســامی  شــورای  مجلــس  )یکشــنبه( 
کرد: منطقه غرب آســیا امروز در شــرایط بســیار 
حساسی قرار دارد، طرح های پیچیده ای برای 
درگیــر کــردن کشــورهای منطقه در جنگ های 

 | صفحه 2  | صفحه 5 داخلی در جریان است...

کاهش ۲۸ درصدی حجم 
مخازن سدهای کشور

4

رای گیری درباره  رتبه بندی 
معلمان این هفته در مجلس
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کسن  آغاز تزریق دوز سوم وا
کرونا در کشور

8

به دنبال حفر چاه در کنار 
مقبره کوروش نیستیم

8

 طرح مسکن ارزان 
کلید خورد

4

 عطش جهانی
  برای سوخت های فسیلی

 و سراب انرژی های جایگزین
  دکتر روح اهلل 
کهن هوش نژاد

 کارشناس انرژی
 نیروگاه وست بورتن 
بــا دودکش هایی که 
۲۰۰ متــر از قبــل 
صنعتی انگلســتان باالتر هستند، از نظر 
انگلیســی ها یادگار دوران سوخت های 
فسیلی به شــمار می آید. دیگ های بخار 
این نیروگاه وقتی به جوش می آیند، روزانه 
هزاران تن زغال سنگ می سوزانند و دی 
اکسید کربنی را به هوا متصاعد می کنند که 
عامل گرمایش زمین است. این نیروگاه قرار 
است پس از ۵۰ سال فعالیت، طبق برنامه 
گذار به انرژی های سبز نظیر انرژی بادی و 
خورشیدی، سال آینده به طور کلی تعطیل 
شود. وست بورتن به ندرت مورد استفاده 
قــرار می گیرد امــا از یک ماه پیش دولت 
انگلیس مجبور شــد از این غول قدیمی 
و آالینده، جهت تأمین برق برای چندین 
روز متوالی اســتفاده کند. وســت بورتن 
تنها یک نمونه اســت. در سراســر جهان، 
با افزایش تقاضای ناشــی از بهبود شرایط 
پساکرونا، سوخت های فسیلی بازگشتی 
مقتدرانه داشتند. در اروپا که خودروهای 
الکتریکــی بیش از پیش متداول شــده، 
فــروش بنزین رونق گرفتــه و در برخی 
کشورها رکورد ۱۰ ساله را شکسته است. 
در کشــورهای درحال توسعه، از چین تا 
برزیل، مصرف گاز طبیعی شدت بیشتری 
گرفته اســت. عطش جهان برای انرژی با 
محدودیت عرضه مواجه شده و این مسأله 
قیمت  برق را نیز در بســیاری از کشورها 
به اوج رســانده اســت. با همه اینها، تقاضا 
برای سوخت های فسیلی هنوز به سطوح 
پیش از همه گیری کرونا نرســیده و این 
بدان معناست که انتشار آالینده ها نیز در 
مســیر صعودی قرار دارد. در صورت ادامه 
روند کنونی، مجموع مصرف زغال سنگ، 
گاز طبیعــی و نفت تا نیمه ســال ۲۰۲۲ 
به یــک رکورد تاریخی و بی نظیر خواهد 
رســید. مصرف کنندگان انرژی به ویژه در 
کشورهای توسعه یافته سال هاست اهداف 
ناهمگونی نظیر کاهش انتشار آالینده ها، 
پایین نگاه داشــتن قیمت انرژی و تأمین 
امنیت انرژی را در قالب موضوع گذار انرژی 
دنبال می کنند، اما وضعیت فعلی تهدیدی 
جدی برای این اهداف به شــمار می آید. 
افزایش قیمت ها همچنین باعث کاهش 
حمایت عمومی از سیاست های گذار انرژی 
می شود. سال هاست که اصالح اوج تقاضا 
برای سوخت های فسیلی از نفت گرفته تا 
زغال سنگ وارد ادبیات اقصاد انرژی شده 
لکن هیچ گاه به واقعیت تبدیل نشده است. 
بســیاری فکر می کردند بخشی از کاهش 
تقاضا در دوران همه گیری کرونا ساختاری 
بوده و ناشــی از تغییرات اجتماعی نظیر 

دورکاری است. 
منبع: بازار

یادداشت

 نامه ۱۶۰ نماینده مجلس 
 به رییسی 

درباره  پیمان شانگهای
۱۶۰ نماینــده مجلس خطاب به رئیس 
جمهور خواســتار برنامه ریزی دولت و 
فعال شــدن دیپلماسی اقتصادی برای 
استفاده حداکثری از عضویت جمهوری 
اسالمی ایران در پیمان شانگهای شدند.

سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
امروز )یکشنبه ۲۵ مهر( مجلس شورای 
اســالمی بیانیــه ۱۶۰ نفر از نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی خطاب به 

رئیس جمهور را قرائت کرد. 
بخشــی از متن این بیانیه به شرح 

ذیل است:
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با ســالم و ســپاس از تالش های فعاالنه 
دیپلماتیــک دولــت در حوزه آســیا و 
اســتراتژی نگاه به شرق و عضویت دائم 
در پیمان شــانگهای یکی از محورهای 
اصلــی برای جمهوری اســالمی ایران 
اتصــال به دریای مرکزی و دریای عمان 
است که سهم ایران از این پیمان را تامین 

خواهد کرد.
از این رو نمایندگان در مجلس شــورای 
اســالمی ضمن تشــکر از اهتمام دولت 
و تالش ویژه حضرتعالی پیشــنهاد می 
دهند در این مســیر و در راستای ابتیاع 
حداقــل ســهم ۲.۵ درصــدی از تولید 
ناخالــص شــانگهای، در احداث و بهره 
بــرداری از خط ریل چابهار به آســیای 
مرکزی دولت محترم کوشــش و اهتمام 
بیشتر را به کار گیرد و ماموریت ویژه ای 
به وزارت راه و شهرســازی برای اجرای 

این پروژه حیاتی دهد. 

خبر ویژه بورل: اتحادیه اروپا در قبال ایران »پلن بی« ندارد

کرات برجام نگرانی از »بن بست« در ادامه مذا
نشــریه پلیتیکو در گزارشی ماموریت 
اخیر هیئت اتحادیه اروپا در ســفر به 
تهران برای متعهد کردن دولت جدید 
ایران به ازســرگیری مذاکرات احیای 

برجام را ناموفق ارزیابی کرد.
علی باقری معاون وزارت خارجه ایران 
بــا انریکه مورا نماینــده اتحادیه اروپا 
توافق کردند کــه مذاکراتع مقدماتی 

وین در بروکسل ادامه یابد. 
روز گذشته امیرعبداللهیان در مجلس 
گفته است مذاکرات بروکسل روز پنج 

شنبه انجام می شود. 
پلیتیکــو بــه نقل از یک مقام ارشــد 
اتحادیــه اروپا که به شــرط محفوظ 
مانــدن نامش با این نشــریه گفت وگو 
کرده اســت، نوشت: »آن ها هنوز برای 
مشــارکت در ]گفت وگوهــای[ وین، 

آماده نیستند.«
این مقام ارشد اتحادیه اروپا که با اشاره 
به تصمیم ایران برای ادامه مذاکرات در 
بروکسل گفت: »فکر بدی نیست که ما 
در یک مالقات طوالنی با هیئت جدید 
]ایرانی[ بنشینیم و تمام متن ها را مرور 
کنیــم... و ما ابهام های مختلفی را که 

ممکن اســت برای هیئت جدید وجود 
داشته باشد، برایشان روشن کنیم.«

او در عین حال، معتقد است که تهران 
هرچنــد که تاریخ مشــخصی را برای 
ادامه مذاکــرات تعیین نکرده، »قطعا 
تصمیم گرفته اســت که به مذاکرات 

وین بازگردد«.
یک دیپلمات ارشد دیگر که در جریان 
مذاکــرات برجام قرار دارد، وضعیت را 
نگران کننده می داند. این دیپلمات که 
او نیز به شــرط محفوظ ماندن نامش 
بــا پلیتیکو گفت وگو کرده، با اشــاره 
به »وضعیت بن بســت« در مذاکرات، 

افزوده اســت: »امیدوارم اشتباه کرده 
باشم، اما اگر اوضاع به این شکل پیش 

برود، به جایی نمی رسیم.«

بورل: اتحادیه اروپا در قبال ایران 
»پلن بی« ندارد

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا در اظهار نظری گفت: » 
اگر دیپلماسی در قبال ایران با شکست 
روبرو شــود، اتحادیه اروپا به یک طرح 
جایگزین فکر نخواهد کرد.« در همین 

یکی از مقامات ارشد 
بورل روز جمعه طی نشســت خبری 

در واشــنگتن درباره لزوم ازسرگیری 
مذاکــرات وین توضیــح داد: »زمان 
بازگشــت به میز مذاکره فرا رســیده 
اســت. من نمی خواهم به نقشــه دوم 
فکر کنم زیرا هیچ نقشه دومی که من 
می توانستم تصور کنم، طرحی خوبی 

نخواهد بود«.
بــه نظر می رســد اظهار نظــر بورل 
واکنشی به سخنان آنتونی بلینکن وزیر 
خارجه امریکاست که اعالم کرد »همه 
گزینه ها« درباره ایران روی میز است. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
همچنین گفت: »زمان برای بازگشت 
ایران به مذاکرات محدود است و دولت 
جدید جمهوری اســالمی وقت کافی 
بــرای مطالعه پرونــده و آموزش تیم 

مذاکره کننده خود داشته است«.
بورل در ادامه مدعی شد تهران نه تنها 
در مــورد این کــه چه زمانی مذاکرات 
غیرمســتقیم خود را با آمریکا از ســر 
می گیــرد مبهم اســت، بلکه حتی به 
بــازه زمانی مورد درخواســت آمریکا 
برای مذاکرات مقدماتی در بروکســل، 

پایبند نبوده است.
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سیاست 2
 هدف بازیگران 

 پشت پرده 
انتخابات عراق چیست؟

پنجمیــن انتخابات پارلمان عراق در 
حالی به پایان رسید که بخش اعظمی از 
نیروهای مردمی و مشارکت کنندگانی 
که نمایندگان واقعی مردم به شمار می 
روند از نتایج انتخابات و کرســی های 
کسب شده معترض هستند. جریان ها 
و روندهایی که در روزهای اخیر افشا و 
رسانه ای شده از این موضوع مهم پرده 
برداشــته است که در پشت پرده قرار 
بر حذف تدریجی نیروهای مردمی از 

صحنه سیاست عراق است.
»حسن هانی زاده«، کارشناس مسائل 
منطقــه در گفتگو با »راهبرد معاصر« 
بــه موضوع تقلب صــورت گرفته در 
انتخابات پارلمان عراق اشــاره کرد و 
گفت: انتخابــات زودهنگام پارلمانی 
عــراق که پنجمین انتخابات در طول 
چند سال گذشته عراق بعد از فروپاشی 
حکومت غیر مردمی و مســتبد صدام 
برگزار شــد علی رغم اینکه انتظار می 
رفت خواســته های مردم مورد توجه 
سیاسیون ودست اندرکاران برگزاری 
انتخابات قرار بگیرد، اما متاســفانه با 
مســائل و مشکالتی همراه شد که به 
خوبی پرده از این ماجرای تلخ برداشت 
که عوامل داخلی خود فروخته و فریب 
خورده و عوامل خارجی به شــدت در 
مهندسی انتخابات صورت گرفته نقش 

داشتند.
وی افزود: در حالی که انتظار می رفت 
نیروهای مردمی حشــد الشعبی مثل 
دوره گذشته کرسی های قابل توجهی 
در پارلمان کســب کنند اما مشاهده 
کردیم با دســت کاری ها و مهندسی 
های ضد حشــد الشــعبی متاسفانه 
برخــی تالش کردند تــا جریان های 
تاثیر گذار در مسائل عراق مثل حشد 

الشعبی کنار زده شوند.
هانی زاده تصریــح کرد: آنچه برخی 
جریان هــای داخلــی و خارجی در 
پنجمیــن انتخابــات پارلمان عراق 
دنبال کردند اجرای سناریویی است 
که متاســفانه دشمنان ملت عراق از 
زمان روی کار آمدن نیروهای مقاومت 
مردمی به آن می اندیشند. آنها تالش 
می کنند تا رابطین مردم با مرجعیت 
و نیروهــای مقاومت را به شــدت در 
پارلمان کاهش دهند و یا اصال حذف 

کنند.
این کارشناس مسائل منطقه با اشاره 
به بازگشت برخی از چهره های نزدیک 
به حزب بعث به قدرت اظهار داشــت:  
با توجه به جریان ســازی هایی که در 
طول سال های اخیر علیه جریان های 
نزدیک به الحشــد الشعبی، مرجعیت 
و ایــران صــورت گرفت متاســفانه 
انتخابــات به صــورت ناگهانی و غیر 
قابــل تصور تغییراتی کرد تا کرســی 
های بیشــتری به نیروهای مقاومت 
نرســد. این امر نشان می دهد که اوالً 
در جریــان نظارت بر انتخابات تالش 
شــده تا عوامل رقیب وابسته به حزب 
بعث عراق در انتخابات نفوذ بیشتری 
داشته باشند و تاثیر گذاری خود را در 
انتخابات بیشــتر نشان دهند، ضمن 
اینکه پیروزی خالد ســلطان هاشــم 
فرزند وزیر دفاع جنایتکار سابقه عراق 
در دوران صدام نشان دهنده بازگشت 
نیروهــای بعثی با چهره های جدید به 
عرصه قدرت و سیاســت عراق است. 
متاســفانه برخی از ایــن نیروها هم 
 اکنــون در حال بازگشــت به قدرت

 هستند.

رئیس جمهور همه وزارتخانه ها و دســتگاه ها را موظف کرد در خنثی ســازی 
تحریم ها و تنظیم بازار کاالهای اساســی همکاری کنند و مقرر شــد معاون 
اول رئیس جمهور، مســئولیت هماهنگی فعالیت های دولت برای خنثی سازی 

تحریم ها را برعهده گیرد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به نقش دالالن در فضای مجازی برای بی ثبات کردن بازار ارز، 

به بانک مرکزی و دســتگاه های مربوط دســتور داد از فضاسازی های کاذب در 
قیمت ارز و کاال، با جدیت جلوگیری کنند.

 رئیســی همچنیــن بانــک مرکــزی و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
را موظــف کــرد مدیریــت تــراز بانــک هــا به ویــژه بانک هــای خصوصی 
 و تمرکــز بــر مهــار و هدایــت نقدینگــی  بــه ســمت تولیــد را در اولویت 

قرار دهند.

ح کرد رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطر

دستور ویژه به بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز

خبر ویژه اخبار کوتاه

قالیباف در صحن مجلس:

محرمانه بودن اموال مسئوالن تصمیم مجلس هشتم است
 محمدباقر قالیباف در جلســه علنی دیروز 
)یکشنبه( مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
منطقه غرب آســیا امروز در شرایط بسیار 
حساســی قرار دارد، طرح های پیچیده ای 
بــرای درگیــر کردن کشــورهای منطقه 
در جنــگ های داخلی در جریان اســت. 
همچنین اختالف افکنی میان کشورهای 
منطقه برای جلوگیری از به وقوع پیوستن 
همکاری های اقتصادی و ایجاد صلح پایدار 
در سراســر منطقه در دســتور کار آمریکا و 
نیروهای وابســته به آنها قرار دارد. وی در 

ادامه گفــت: از وزارت محترم امور خارجه 
می خواهیم که در این شــرایط حســاس و 
در راســتای حفظ امنیــت و ثبات منطقه 
ضمن انجام اقدامات الزم، مواضع حکیمانه 
و عاقالنه جمهوری اسالمی ایران را فعاالنه 
منعکــس و پیگیری کنند. رئیس مجلس 
تصریــح کــرد: در خصوص مطالبی که در 
روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی 
رسانه ها انتشار یافت توضیحاتی الزم است 
کــه باید بگویم که مجلــس یازدهم برای 
محرمانه بودن اموال مسئوالن هیچ مصوبه 

ای نداشــته است، فرایند تصویب قانون در 
مجلس کامال مشــخص است و نمایندگان 
در ایــن خصوص تصمیمی نگرفته اند، این 
تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در 
فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
قالیباف افزود: از اصحاب رسانه تقاضامندم 
که در خصوص بیان مطالب دقت بیشتری 
داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی 
کافی اطالع رسانی کنند و البته باید از تمام 
فعاالن رســانه و خبرنگاران محترمی که با 
بررســی های دقیق خود در این خصوص 

روشنگری و رفع ابهام نمودند، تشکر کنم.
وی در ادامه با اشاره به حوادث اخیر در غرب 
آسیا بیان کرد: حوادث دلخراشی همچون 
کشــتار مردم بی گناه در مســجد فاطمیه 
قندهــار و تــالش بــرای ایجاد یک جنگ 
داخلی در افغانستان، آشوب های مسلحانه 
و غیر قانونی در لبنان، تفرقه افکنی در عراق 
و اظهــارات دروغ و تحریک آمیز از ســوی 
برخی ســران کشــورهای منطقه در یک 
هفته گذشــته، این دسیسه ها را آشکارتر 

از قبل می کند.

افزایش درگیری 
میان شبه نظامیان 
و نیرو های دولتی 

هند در منطقه 
کشمیر چندین 

کشته و زخمی بر 
جای گذاشت.

نمایشگاه »اکسپو 2۰2۰« پس از 
مدت ها تاخیر از چند روز پیش 
در امارات متحده عربی آغاز به 
کار کرده و کشور های مختلف 
جهان با غرفه ها و طراحی های 
منحصربه فرد در آن حضور دارند.

گزارش تصویری

حواشی سفر رییس دولت دهم به دبی 
ادامه دارد

 جدال بر سر احمدی نژاد؛ 
او فایزر زده است؟!

عبدالرضا داوری مشاور پیشین احمدی 
نژاد: »بر اساس مستند موجود و قطعی، 

احمدی نژاد واکسن فایزر زده است.«
 ســفر محمــود احمدی نــژاد به دبی 
همچنان با حواشــی گسترده ای همراه 
است. پس از ادعای بحث برانگیز حضور 
او در غرفه اســرائیل در اکســپوی دبی 
امروز واکســن کرونــای احمدی نژاد 

جنجال به پا کرده است. 
ماجــرا از آنجــا آغاز شــد که کیانوش 
جهانپور ســخنگوی پیشــین وزارت 
بهداشــت در توئیتی نوشــت: »ویزای 
امــارات احتماال نیاز به کارت واکســن 
داره، آقای احمدی نژاد واکســن زدند؟ 
و اگر جواب مثبت هست از کدوم واکسن 
اســتفاده کردند؟« او افزود: هزینه سفر 
ایشــان و همراهان از کجا تامین شده؟ 
خودشــون پرداخت کردند یا دوستان 
و همراهــان دنگــی پرداخت کردند یا 

مهمان جای خاصی هستند؟
عبدالرضا داوری مشاور پیشین احمدی 
نژاد که در ماه های اخیر تبدیل به مخالف 
جدی او شــده است  به توئیت جهانپور 
واکنش نشــان داد و نوشت: »بر اساس 
مســتند موجود و قطعی، احمدی نژاد 

واکسن فایزر زده است.« 

 رای گیری درباره 
 رتبه بندی معلمان

این هفته در مجلس
رئیس مجلس بعد از رای نمایندگان 
به تقاضای بررســی اولویت دار رتبه 
بنــدی معلمان اعالم کــرد که این 
موضوع در دســتور کار هفته جاری 
مجلــس قرار می گیــرد. محمد باقر 
قالیبــاف رئیــس مجلس شــورای 
اسالمی جلســه علنی مجلس و بعد 
از رای موافــق نمایندگان به تقاضای 
بررســی اولویت دار الیحه رتبه بندی 
معلمان اعالم کرد که این موضوع در 
دســتور کار هفته جاری مجلس قرار 
می گیــرد.  کلیات الیحه رتبه بندی 
معلمان در ابتــدای مجلس یازدهم 
به تصویب نمایندگان رســیده بود و 
در جلسات متعدد هم در کمیسیون 

آموزش رسیدگی شده بود. 
تامین منابع آن و زمان آغاز رتبه بندی 
معلمان یکی از محل های اختالف دولت 

و مجلس و نمایندگان مخالف است.

در دومین گفتگوی تلویزیونی؛

 رئیس جمهور
 دوشنبه شب با مردم 

سخن می گوید
رئیس جمهور دوشنبه شب بعد از خبر 
۲۱ شــبکه اول سیما در یک گفتگوی 
زنده تلویزیونی با مردم سخن می گوید.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در 
دومیــن گفتگوی تلویزیونی با مردم از 
آغاز فعالیت دولت ســیزدهم، دوشنبه 
۲۶ مهرماه بعد از خبر ساعت ۲۱ شبکه 
اول ســیما به صورت زنده و مستقیم با 

مردم سخن می گوید.
رئیس جمهــور در ایــن گفتگوی زنده 
تلویزیونــی در خصــوص مســائل و 
موضوعــات مهم کشــور و همچنین 
برنامه های دولت ســیزدهم برای حل 

مشکالت با مردم گفتگو خواهد کرد.

گذشت؛ آنچه در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور امیرعبداللهیان 

بحـــث بر ســـر برجـــــــام
نشســت غیــر علنــی دیروز 
)یکشــنبه ۲۵ مهــر( مجلس 
شورای اسالمی با حضور حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 

برگزار شد.
 در ایــن نشســت موضوعــات 
منطقه ای و سیاســت خارجی 
بــه ویژه بحث برجام بررســی 
شــد و گزارشی هم از سوی وزیر 
امــور خارجه دربــاره اقدامات 
دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی 

به نمایندگان مجلس ارائه شد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی 
عضــو هیات رئیســه مجلس با 
اشــاره به نشست غیرعلنی روز 
گذشــته )یکشنبه ۲۵ مهرماه( 
مجلس شــورای اســالمی که 
حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امــور خارجــه در آن حضــور 
داشــت، اظهار کــرد:  وزیر امور 
خارجه درباره مذاکرات هسته ای 
به صراحت اعالم کرد که سیاست 
جمهوری اسالمی اقدام در برابر 
اقدام و عمل در برابر عمل است 
و آمریکایی ها باید حســن نیت 
و صداقــت خود را نشــان دهند 

و ایاالت متحده حتما بایســتی 
اقــدام جدی قبــل از مذاکره را 
انجــام دهند، ضمن اینکه بنای 
تهران آن اســت که مذاکره را از 
زمانی که ترامپ از برجام خارج 
شد، دنبال کنند نه موارد دیگر را. 
او خاطرنشــان کــرد:  وزیر امور 
خارجــه در این نشســت اعالم 
کــرد کــه جمهوری اســالمی 
مســیر مذاکرات هسته ای را از 
مسیر اقتصاد کشور جدا خواهد 
کــرد و به هیچ وجــه اقتصاد را 
شــرطی نخواهیم کرد، ضمن 
اینکه دولت ســیزدهم اقتصاد 
پایدار را فارغ از مســائل مرتبط 
با مذاکرات هســته ای پیگیری 

خواهد کرد. 
عضو هیــات رئیســه مجلس 
گفــت:  آقــای امیرعبداللهیان 
در مورد نــوع تعامل جمهوری 
اســالمی با آژانــس بین المللی 
انرژی اتمــی هم اعالم کرد که 
مــا بــه قانون اقــدام راهبردی 
برای لغــو تحریم ها و صیانت از 
حقوق ملت ایران که در مجلس 
یازدهم به تصویب رسیده است 

عمل خواهیم کرد، ضمن اینکه 
وزیر امــور خارجه این قانون را 
قابل فهم برای طرف های مقابل 
دانســت که پیام هــای خاصی 
دارد. همچنین رئیس دســتگاه 
دیپلماســی از مجلس یازدهم 
بــرای تصویــب قانــون اقدام 
راهبــردی برای لغــو تحریم ها 
تشکر کرد و گفت که این قانون 
دســت مذاکره کنندگان را باز 
کرده و برای طرف مقابل بســیار 

قابل فهم است. 
ســلیمی درباره نظــر وزیر امور 

خارجــه در خصــوص تحوالت 
افغانســتان هم گفــت:  رئیس 
دســتگاه دیپلماسی در این باره 
اعــالم کرد کــه تهران تحوالت 
افغانســتان را بــه دقــت رصد 
خواهــد کرد، ولــی آنچه برای 
جمهوری اســالمی مهم است، 
مردم افغانستان هستند و رفتار 
طالبــان و نــه شــعارهای آنان 
 محور تصمیمــات برای تهران

 است. 
او ادامه داد:  وزیر امور خارجه در 
باره اقدامات باکو هم خاطرنشان 

کرد که جمهوری آذربایجان باید 
دقت کند که اسیر چنگال ترفند 
صهیونیست ها نشود و الهام علی 
اف هم می بایســت مراقبت کند 
که در تور گروه های تروریستی 
و یا نقشــه پیچیده آمریکایی ها 
قرار نگیرد؛ چراکه ثبات منطقه 
بــرای جمهــوری اســالمی از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت؛  
چراکه تهران اجازه تغییر نقشه 
 ژئوپلتیکی منطقــه را نخواهد

 داد. 
شهریار حیدری عضو کمیسیون 
امنیــت ملی مجلــس، درباره 
ایــن نشســت غیرعلنی گفت:  
»نماینــدگان در این نشســت 
نقطه نظراتی داشــتند و جمع 
بندی این بود که وزارت خارجه 
در حوزه دیپلماســی به شــکل 
فعال تری به مســائل منطقه ای 
ورود کنــد و رصــد دقیق تری 
از وضعیــت منطقــه داشــته 
باشــد و با اســتفاده از ظرفیت 
همســایگان نســبت به تقویت 
 ثبــات و امنیت در منطقه اقدام

 کند.«

بین الملل
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3اقتصاد
ح مسکن ارزان   طر

کلید خورد
معــاون هماهنگی ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام در 
مراسم تحویل ۱۴۰۰ واحد 
خانواده های  به  مســکونی 
دارای دو معلــول کــه روز 
گذشــته بــا حضــور وزیر 
تعــاون، کار و رفاه  اجتماعی 
و مدیرعامــل بنیــاد برکت 
برگزار شــد، عنــوان کرد: 
ســال گذشــته تفاهم نامه 
برای ســاخت  مشــترکی 
مســکن برای خانواده های 
دارای دو معلول بین ســتاد 
اجرایی فرمان امام، سازمان 
بهزیســتی و بنیاد مســکن 
منعقد شــد که سهم ستاد 
در ایــن قرارداد ۵۰ میلیارد 

تومان تعیین شد.
سیدهاشمی   سیدمصطفی 
افزود: بعد از یکسال، ۱۴۰۰ 
واحد از ایــن خانه ها در هر 
۳۱ اســتان کشور ساخته و 
آماده شــده و اکنون تحویل 
صاحبــان آن می شــود تا 
بخشــی از بارســنگینی که 
روی دوش این افراد اســت 

برداشته شود.
سیدهاشمی گفت: حداقل 
متراژ ســاخته شده برای هر 
واحد ٧۰ مترمربع و حداکثر 
آن ٩۰ مترمربع اســت که با 
توجــه به موقعیــت مکانی 
این میزان متغیر می شــود. 
همچنیــن ایــن واحدها به 
گونه ای طراحی شده که نقل 
و انتقال معلوالن با مشــکل 
مواجه نشــود و شرایط الزم 
در طراحی آنها لحاظ شــده 

است.
طبــق اعالم ســتاد اجرایی 
وی  )ره(،  امــام  فرمــان 
خاطرنشــان کرد: همچنین 
تاکنــون ۳ هــزار طــرح 
اقتصادی اجتماع محور برای 
معلوالن توسط بنیاد برکت 

اجرایی شده است.
عبدالملکــی افــزود: برای 
جامعه اســالمی مســکن و 
ســرپناه مهم اســت و اگر 
مردم خودشــان نتوانند آن 
را تهیــه کننــد، حکومت 
موظف است برای آنها هزینه 
کند. در ایــن اولویت بندی 
افرادی ماننــد محرومین و 
 معلولیــن درصدر اولویت ها 

قرار دارند.
در ادامــه این مراســم کلید 
دو واحد مسکونی در استان 
تهــران به صورت نمادین به 
دو خانواده دارای دو معلول 
اعطــا شــد. همچنیــن در 
ارتباطی ویدئوکنفرانسی با 
سه استان کرمان، کردستان 
و گیالن، تعداد دیگری از این 
واحدهــا تحویــل صاحبان 

خود شدند.

گفت و گو

 لوازم خانگی گران شد
سورن، هافِنر، بی اس اچ، شرکت چینی 
بُن سای، ایران شرق، پالتینه، لیمون 
چینی آراد، ایکس ویژن، تی ســی ال، 
هیمالیا، پارس، آبســال، پاکشــوما، 
امرسان، کلور و مادیران، شرکت هایی 
هستند که به طور رسمی و در لیست 
ارسالی به بازار، افزایش قیمت داشتند؛ 
بنابراین لوازم خانگی این شرکت ها با 

گرانی همراه شده است.
گرانــی ٧ درصــدی اعالم شــده در 
محصــوالت لــوازم خانگی در حالی 
اســت که هنوز دو هفته نگذشته که 
ممنوعیت لوازم خانگی اعالم شــده 
و این شــرکت ها مهر دفتر رهبری بر 
نامه ممنوعیت خشک نشده، اقدام به 
گرانی کردند. این کار عالوه بر اینکه به 
اعتماد مردم ضربه می زند، اعتبار حکم 

حکومتی را نیز خدشه دار می کند.
مردم در این میان منتظر ارزانی لوازم 
خانگی بودند، اما اعالم ناگهانی افزایش 
قیمت، به مثابه اعالم انحصار کامل بر 

این بازار است.
این تولیدکننــدگان در حالی اعالم 
خودکفایی می کنند و به مردم آدرس 
غلط می دهند که مواد اولیه و قطعات 
مورد نیاز خود را از چین وارد می کنند؛ 
بنابراین قیمت لوازم خانگی وابستگی 
مســتقیم بــه ارز دارد. پس چرا این 
شــرکت ها می گویند صنعت لوازم 
خانگی خودکفا شــده و چرا با افکار 

عمومی بازی می کنند؟

برخی شرکت های لوازم خانگی 
 اطالعات غلط 

به دفتر رهبری دادند
با این شــرایط فروشــنده برایش 
نمی صرفــد که لوازم خانگی ایرانی 
بفروشــد، زیرا مردم نمی خرند. از 
آن طــرف فضا بــرای لوازم خانگی 
قاچاق و فیک باز شــده، زیرا قیمت 
لوازم خانگی خارجی در رنج قیمت 
لوازم خانگی داخلی شــده است. از 
طرفــی مردم با خرید لوازم خانگی 
خارجی مطمئن هســتند که یک 
برند بین المللی می خرند؛ بنابراین 
گرانی اعمال شده اخیر، بزرگ ترین 
آســیب را به افکار عمومی و حکم 
حکومتــی زد، زیرا تولیدکنندگان 
لــوازم خانگی با این افزایش قیمت، 
بــه حکم حکومتــی بی احترمانی 
کردند و باید جوابگو باشند که برای 
این کار صبر نکردند که حداقل، ُمهر 
دفتر رهبری بر نامه ممنوعیت لوازم 
خانگی بگذرد و حتی یک ماه صبر 

نکردند.
این تولیدکنندگان در حالی خواستار 
ممنوعیت ۵ ســاله لــوازم خانگی 
هســتند که مردم حتی نمی توانند 
یــک ماه به آن ها اعتمــاد کنند. از 
طرفی زمانی که وابسته به ارز هستند، 
اطالعات غلط به رهبری می دهند که 
ما خودکفا شده ایم. مردم در شرایط 
به دنبال خرید جنس قاچاق اند. این 
تولیدکنندگان باید جوابگوی آسیبی 

که به اعتماد مردم زدند، باشند.

 با افزایش تورم و گرانی روزبه روز، 
زندگی برای همه اقشار جامعه به 
خصوص جامعه کارگری کشور 
دشوار تر می شــود به گونه ای 
کــه حتی تأمین نیاز های اولیه 
زندگی نیز به آســانی میســر 

نیست.
اخیرا مرکز آمار ایران اعالم کرد: 
نرخ تورم نقطه ای در شــهریور 
ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.٧ درصد 
رسیده است، یعنی خانوار های 
کشــور به طور میانگین ٧.۴۳ 
درصد بیشتر از شهریور ۱۳٩٩ 
بــرای خرید یــک »مجموعه 
کاال هــا و خدمات یکســان« 

هزینه کرده اند.
بر اســاس این گــزارش، نرخ 
تــورم نقطه ای شــهریور ماه 
۱۴۰۰ در مقایســه با ماه قبل 
۰.۵ واحد درصد افزایش یافته 
اســت. در واقع تورم نقطه ای در 
شهریور ماه امسال، یک رکورد 
جدیــد حداقل در چند ســال 
اخیر به ثبت رســانده اســت. 
نــرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش ۳.۲ واحد 
درصــدی بــه ۶۱.۶ درصد و 
گروه »کاال های غیرخوراکی و 
خدمــات« با کاهش ۰.٧ واحد 
درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده 

است.
 مرکــز آمار ایران در مورد گران 
شدن اقالم خوراکی در شهریور 
ماه آورده اســت که نان و غالت 
۵.۲ درصــد، گوشــت قرمز، 
سفید و فرآورده های آن ها ۱.۲ 
درصد، گوشــت قرمز و گوشت 
ماکیــان ۰.۸ درصد، ماهی ها و 
صدف داران ۴.۲ درصد افزایش 
قیمت داشــته اند. همچنین 
شــیر، پنیــر و تخم مــرغ ۱۰ 
درصد، روغن ها و چربی ها ٩.۱ 
درصــد، میوه و خشــکبار ٧.۵ 
درصد و سبزیجات )سبزی ها 
و حبوبــات( ٩.٩ درصــد نیز با 

افزایش قیمت مواجه شده اند.
ضمن اینکه شــیر، پنیر و تخم 

مرغ، رکورددار گرانی بوده اند و 
در عرض فقط یک ماه، ده درصد 
گران شــده اند. آخرین گزارش 
مرکــز آمــار از قیمت لبنیات 
حاکی از آن است که قیمت هر 
لیتر شیر پاستوریزه از ۱۱ هزار 
و ۵۳۸ تومان در تیرماه امســال 
به ۱۲ هزار و ۱۵۵ تومان افزایش 
یافته اســت. قیمت ماســت 
پاستوریزه هر کیلو از ۱۳ هزار و 
۸۵۴ تومــان به ۱۴ هزار و ۶۳۳ 

تومان تغییر کرده است.
بیشتر بخوانید: دریافت حقوق 
بخش فراموش شــده زندگی 
کارگران/ ماجرای ۴ ماه معوقات 
حقوق کارگران شهرداری کوت  

عبداهلل چیست؟
از سوی دیگر بر اساس گزارش 
مرکــز پژوهش هــای وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
دســتمزد کارگــران تنها ۳۵ 
درصــد از هزینه هــای آن ها و 
خانواده هایشــان را پوشــش 
می دهدو همچنین بر اســاس 
محاســبات رئیــس کمیته 
مزد شــورای اســالمی کار، با 
احتســاب تــورم و افت ارزش 
ریــال در ۶ ماهه ۱۴۰۰، قدرت 
خرید دستمزد ریالی کارگران 
در پایان شــهریور ۳۲.۴ درصد 
کمتر از قدرت خرید آن در اول 

فروردین امسال بوده است.
به عبارت دیگــر کارگــری در 
اول فروردیــن امســال مثال 
۱۰ میلیون تومــان دریافتی 

داشــته است، در آخر شهریور 
با احتســاب میزان رشد تورم 
و کاهــش ارزش ریــال، حدود 
۳۲.۴ درصــد قــدرت خرید 
کمتری دارد و مانند این اســت 
که دستمزد ۱۰ میلیون تومانی 
او در ابتدای ســال به ۶ میلیون 
و ۴۶۰ هــزار تومــان در پایان 

شهریور کاهش یافته باشد.
خط فقر ۱۱ میلیون تومانی

به گزارش همشــهری، هزینه 
معیشت یک خانواده کارگری 
۱۱ میلیون تومان اســت. این 
در حالیســت کــه نرخ خط 
فقر رســمی بر اســاس اعالم 
ســازمان تأمین اجتماعی ٧ 
میلیون تومان اســت. از سوی 
دیگر داده های مرکز ملی آمار 
ایــران از میــزان هزینه های 
زندگی چنین نشــان می دهد 
که کــف هزینــه زندگی در 
کالن شــهری، چــون تهران 
بــرای هر خانــوار حدود ۱۰ 
میلیون تومان در ماه اســت؛ 
این آمار کــف هزینه زندگی 
در ارزان ترین اســتان کشور 
یعنی سیستان و بلوچستان را 
حدود ۶.۵ میلیون تومان و به 
طور متوســط در سطح کشور 
بیش از ۸ میلیون تومان نشان 

می دهد.
سقوط به چاه عمیق فقر

در حــال حاضــر حقوق یک 
کارگر تنها یک سوم هزینه های 
زندگی او را پوشــش می دهد. 

در واقــع هزینه ها در حالی به 
چنین سطحی رسیده است که 
سطح دستمزد ها به هیچ وجه 
پاسخگوی نیاز خانوار ها نیست و 
در سطوح پایینی قرار دارد. البته 
هرچه هــم می گذرد وضعیت 
معیشتی مردم، دشوارتر از سال 
گذشته می شود، چون درآمد ها 
همچنان ثابت و مخارج افزایش 
می یابد. به عبارت دیگر کارگران 
مدت هاســت از زیر خط فقر به 

چاه فقر سقوط می کنند.
ســابق بــر این قرار بــوده که 
بر اســاس نرخ تورم جلســات 
مذاکره برای ترمیم دســتمزد 
برگزار شود، اما به گفته فرامرز 
توفیقی رئیس کمیته دستمزد 
شورای عالی کار تا امروز چنین 

اتفاقی رخ نداده است.
جلسه تعیین و ترمیم مزد 

برگزار نشده است
توفیقــی در ایــن رابطه اظهار 
کــرد: هنوز جلســه ای برای 
تعیین دســتمزد بر اساس نرخ 

تورم تشکیل نشده است.
وی تصریح کــرد: وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی باید قانون 
شورای عالی کار را ببیند و الزام 
قانونــی تشــکیل حداقل یک 
جلســه ماهانه را برای شورای 
عالــی کار مدنظر قرار دهد، اما 
تا امروز متأســفانه این جلسه 

تشکیل نشده است.
توفیقــی با بیان اینکه از ابتدای 
ســال تا امروز تنها سه جلسه 

شــورای عالی کار برگزار شده 
است، گفت: عدم برگزاری این 
جلسات را به دولت قبل ارجاع 
می دهند، این در حالیست که 
در هیچ جای دنیا مرسوم نیست 
که بگویند تقصیر دولت قبلی 
است. ما شخص را نمی شناسیم 
بلکه قوه مجریه را می شناسیم 
و از آن توقــع داریــم، به همین 
دلیل جلسات زیادی را از دولت 

طلبکار هستیم.
وی تأکید کرد: قانون شــورای 
عالی کار به صورت مصرح تأکید 
دارد که اگر درخواست تشکیل 
جلسه اضطراری به درخواست 
و امضای سه تن از اعضای اصلی 
شــورای عالی کار به دبیرخانه 
شورای عالی کار رسیده باشد، 
بایــد بالفاصله وزارت کار حول 
موضوع مورد درخواست نسبت 
به تشکیل این جلسه اقدام کند 
که تاکنون خبری در این رابطه 

نیست.
درخواست ما تنها دستمزد 
منصفانه برای کارگران است

توفیقــی یــادآور شــد: بار ها 
درخواســت جلســه بازنگری 
دستمزد را به دبیرخانه شورای 
عالی کار فرستادیم، اما تا امروز 
این جلســه تشکیل نشده تا به 
مذاکرات در رابطه با دســتمزد 
پرداخته و پیشنهاد خود را ارائه 
دهیم. رئیس کمیته دستمزد 
شــورای عالی کار تصریح کرد: 
ما به عنوان اعضای شورای عالی 
کار مهمترین درخواســتمان 
تأمین دستمزد منصفانه است. 
قانــون کار به صراحت در بند ۲ 
ماده ۴۱ خود تأکید کرده است 
که دستمزد باید به گونه ای باشد 
که کفاف زندگی را بدهد. سبد 
معیشت و خط فقر معلوم بوده 
و توقع ما هم مشــخص است؛ 
لذا دســتمزد باید بر این اساس 
تعیین شــود. اینکه به این بند 
عمل نمی شــود به روح قانون 
گریــزی کارفرما و قوه مجریه 

بازمی گردد.

زندگی کارگری در چاه عمیق فقر؛

  خط فقر به ۱۱ میلیون رسید

ماجرای دالر ۲۸۴ هزار تومانی چه بود؟
در پی انتشار جدولی در شبکه های اجتماعی که زمان 
تهیه آن به دولت قبل )دوازدهم( برمی گردد ســازمان 
برنامــه تأکید کرد این جــدول حاوی پیش بینی های 
فردی اســت و به هیچ عنوان نظر رســمی ســازمان 
برنامه و بودجه نمی باشــد.به ســازمان برنامه و بودجه 
اعــالم کــرد: برنامه ها و رویکردهای دولت ســیزدهم 
در بخش اقتصادی، شــامل تغییرات بنیادی بوده که 
نمونه آن را می توان در بخشــنامه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
به وضوح مشاهده کرد که پیش بینی می شود با اجرای 
این تغییرات کســری بودجه جبران و رشــد اقتصادی 

قابل توجهی در کشور ایجاد شود.گفتنی است، گزارش 
منتشرشــده در شــبکه های اجتماعی در مرحله اولیه 
یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست های گذشته 
تهیه و برای اطالع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون 
سازمان تهیه شده بود و هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد 
ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نمی باشد.

حدود ســه ماه قبل و در هفته پایانی دولت دوازدهم 
مکاتبه ای داخل سازمانی با امضای رحمتی رئیس امور 
اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه با مقامات مختلف 
این سازمان انجام شده که در ابتدای این مکاتبه آمده 

بود، به پیوســت گزارش برآورد بدهی های دولت ایران 
و بخش هــای مختلف و دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو 
سناریو رفع تحریمها و تداوم تحریم های اقتصادی که 
بر اســاس اطالعات و آمار ها ارائه شــده از سوی مرکز 
مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت وزارت 
اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امور پایه 
تعهدات دولت و تجهیز منابع و سایر گزارش های ارگانها 
و نهادهای مرتبط در امور اقتصادی کالن سازمان بعد از 
بودجه تهیه و تدوین شده است جهت استحضار و بهره 

برداری تقدیم می گردد.

گزارش
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بین الملل

 آمارها نشان دادند؛

کاهش ۲۸ درصدی حجم 
مخازن سدهای کشور

براســاس آمــار بهره بــرداری از 
سدهای مخزنی کشور تا پایان ۲۳ 
مهرماه حجم آب موجود در مخازن 
ســدها ۲۸ درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته کاهش یافته 
است.ظرفیت کل مخازن سدهای 
کشــور ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب 
بوده و درصد پرشــدگی سدها نیز 
در حال حاضر ۳٧ درصد ثبت شده، 
همچنین ورودی ســدها در هفته 
جــاری ۰.۲۵ میلیارد مترمکعب و 
در مدت مشــابه سال آبی گذشته 
۰.۴۱ میلیــارد مترمکعــب بوده 
اســت.خروجی ســدها در هفته 
جــاری ۰.۴٩ میلیارد مترمکعب و 
در مدت مشــابه سال آبی گذشته 
۰.٩۴ میلیــارد مترمکعب بوده و 
ایــن در حالی اســت که از ابتدای 
ســال آبی تا پایان روز ۲۳ مهرماه 
کل ورودی مخازن سدهای کشور 
۰.۸۶ میلیارد مترمکعب ثبت شده 
کــه این عدد در ســال قبل ۱.۱٩ 
میلیــارد مترمکعب بوده و گویای 
کاهش ۲۸ درصدی است.در زمان 
مذکــور کل خروجی مخازن کل 
کشور در سال جاری ۱.۶٩ میلیارد 
مترمکعب بوده که این عدد در سال 
گذشــته ۲.٧۸ میلیارد مترمکعب 
ثبت شــده که بیانگــر ۳٩ درصد 
کاهــش کل خروجــی مخــازن 

سدهای کشور است.
 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

مدیریت بارهای سرمایشی 
 باعث پایداری 

شبکه برق می شود
عضو کمیســیون انرژی مجلس با 
اشــاره به اهمیت کنترل بخشی از 
شــبکه که بیشترین میزان مصرف 
را بــه شــبکه تحمیــل می کند، 
گفت: مدیریت بارهای سرمایشــی 
در پیــک مصــرف می تواند باعث 
پایداری شــبکه برق شــود.مالک 
شریعتی نیاسر در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه طرح های نوآورانه حوزه 
توزیع و بهینه ســازی انرژی، گفت: 
کنترل بخشی که بیشترین میزان 
مصرف را به شبکه تحمیل می کند، 
از جملــه روش های کاهش مصرف 
انرژی و بهینه ســازی مصرف برق 
به شــمار می رود.شریعتی نیاسر با 
اشــاره به اینکه بارهای سرمایشی 
از جملــه مصارفــی اســت که به 
صورت عمده در تابستان و ماه های 
گــرم ســال وارد مدار می شــود، 
خاطرنشــان کرد: مدیریت بارهای 
سرمایشی از نگاه های مختلف مانند 
استانداردسازی تجهیزات، مدیریت 
توزیع بار در ساعات غیر پیک و هم از 
جهت فرهنگ سازی می تواند برای 
کل شــبکه آورده داشته باشد.وی 
در خصوص طرح تعویض کولرهای 
گازی فرســوده نیز گفت: این طرح 
جزو اختیارات وزارت نیرو اســت، 
امــا از لحــاظ حمایت های قانونی، 
مجلس از آن حمایت می کند، چرا 
که جزو طرح های خوبی اســت که 
می تواند منافع بســیاری به همراه 

داشته باشد.

قیمت نفت به 
ترین میزان خود  باال

طی ۳ سال رسید
قیمت نفت در باالترین سطح 
طی ســه ســال گذشته و در 
محــدوده ی ۸۵ دالر به ازای 
هر بشــکه تثبیت شده است. 
در پی لغــو محدودیت های 
مســافرتی در نقاط مختلف 
جهان و افزایش تقاضای نفت، 
پیش بینی می شود که در ماه 
های پیش رو با کمبود عرضه 
مواجه خواهیم بود.معامالت 
آتی نفت خام برنت، در سطح 
۸۴.۸۶ دالر بسته شدند و این 
یعنــی ۱درصد یا ۸۶ ســنت 
افزایش.معامــالت آتی نفت 
خام متوســط تگزاس غربی 
یا همان WTI، با ٩٧ ســنت 
رشــد به ۸۲.۲۸ دالر به ازای 
هر بشــکه رسید.هم زمان با 
بازیابی کشورها پس از شیوع 
همه گیری، تقاضا برای نفت 

رو به افزایش رفته است. 

روسیه در تولید گاز 
رکورد می زند 

 معاون نخســت وزیر روسیه و 
وزیر انرژی ســابق این کشور، 
الکســاندر نواک، گفت تولید 
گاز روســیه در مسیر رکورد 
زنی در زمســتان جاری است 
اما تمرکز اصلی مسکو تأمین 
گاز داخلــی خواهد بود.نواک 
گفــت: قبل از اینکه روســیه 
بخواهد صادرات خود به اروپا 
را افزایش دهد باید تأسیسات 
ذخیره گاز زیرزمینی داخلی 
خــود را پــر کند.نواک گفت: 
مــا آماده افزایش صادرات گاز 
خود به اروپا هســتیم اما آنها 
تا این لحظه هیچ درخواســت 
رســمی ای برای این افزایش 
بــه ما ارائه نداده اند.آلکســی 
گوســپودارف، رئیس کمیته 
ملی انرژی روسیه گفت: اروپا 
هر میزان گاز که برای برطرف 
کردن نیازهــای انرژی خود 
داشته باشد از روسیه دریافت 
خواهد کــرد تا بازار گاز خود 
را پایــدار کند. همان طور که 
رئیس جمهــور پوتین تاکید 
کــرد ما هرگــز گاز خود را از 
مشــتریان دریــغ نکرده ایم.
او ادامــه داد: همانطــور که 
رئیس جمهور گفت هیچ کس 
در اروپــا از ســرما یخ نخواهد 
زد و گاز بــه میــزان الزم از 
سوی روســیه تأمین خواهد 
شــد.نیکالی شــولگینوف، 
وزیر انرژی روســیه هم گفت: 
روسیه امســال صادرات گاز 
خود به اروپا از مسیر اکراین را 
از سطح توافق شده در قرارداد 
باالتر خواهد برد.طبق قرارداد 
روســیه باید تا ســال ۲۰۲۰ 
ســاالنه ۶۵ میلیون تن گاز از 

این مسیر ارسال می کرد .

نفت و انرژی 4

گزارش تفریغ بودجه 1399 نشان داد؛

 سهم یارانه پنهان در اقتصاد
کشور معادل ۴۶ درصد از نقدینگی 

در حالــی که مجموع یارانه انرژی 
پرداخت شــده در جهان در سال 
۲۰۲۰ میــالدی، کمــی بیش از 
۱۸۱ میلیــارد دالر بــوده، ایران 
در مجموع ســال گذشته میالدی 
۲٩.۶ میلیــارد دالر یارانه به بخش 
انرژی پرداخت کرده است.گزارش 
تفریغ بودجه ســال ٩٩ نیز نشان 
می دهد ایرانی ها بیش از ۱.۶ هزار 
هزار میلیــارد تومان یارانه پنهان 
دریافــت کرده اند که از این میزان 
۱.۴ هزارهزار میلیارد تومان مربوط 
به بخش های مختلف انرژی از گاز 
طبیعی تا فرآورده های نفتی و آب و 
برق است.در واقع حدود ٩۰ درصد 
از یارانه پنهانی که در سال گذشته 
در ایران پرداخت شــده مربوط به 
بخش انرژی اســت.یارانه پنهانی 
که در ســال ٩٩ برای گاز طبیعی 
پرداخت شــد عددی معادل ٩۸۰ 
هزار میلیارد تومان است که بیش 

از هــر چیز به دلیــل عدم رعایت 
الگوی مصــرف در بخش خانگی 
است.در بخش فرآورده های نفتی 
نیز کــه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهــان دریافت کرده، عدم 
افزایش قیمت این فرآورده های در 
سال های اخیر باعث شده تا دولت 
مجبور به پرداخــت مابه التفاوت 
ایــن قیمــت به پاالیشــگاه های 
کشور باشــد.اگرچه این اعداد به 
خودی خود بســیار بزرگ هستند 
امــا زمانــی که آن را با اعداد کالن 
بودجــه و عملکــرد آن در ســال 
گذشته مقایسه کنیم عمق فاجعه 
مشخص می شــود.۱.۶ هزارهزار 
میلیارد تومــان در واقع ۲.۵ برابر 
عمملکرد بودجه عمومی دولت در 
سال ٩٩ است. همچنین این عدد 
چیــزی معادل ۴۶ درصد از حجم 
نقدینگی کشور در سال گذشته به 

شمار می رود.

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد:

دسترسی ۹۰ درصد روستاها به آب شرب 
آینده در ۴ سال 

بحــران آب در ایران در شــرایط 
نگران کننده ای قرار گرفته است. 
بر اســاس آنچه اعالم شده کشور 
خشک ترین سال در نیم قرن اخیر 
را تجربه می کند. بر اســاس پیش 
بینی های ســازمان هواشناسی 
ســطح بارندگــی هــا در پاییز و 
زمستان امسال کمتر از حد نرمال 
خواهد بود. حاال دولت ســیزدهم 
ســعی دارد که به صورت جهادی 
بحران آب را مورد توجه قرار دهد.

کار به جایی رســیده که میثم 
جعفــرزاده مشــاور وزیر نیرو 
مــی گویــد که قرار اســت که 
نگاه ویــژه ای به بحران آب در 
بودجه ۱۴۰۱ داشــته باشیم.  
وی گفتــه که بر اســاس هدف 
گذاری انجام شــده ٩۰ درصد 
روســتاهای کشــور  تــا پایان 
دولت ســیزدهم به آب شــرب 
سالم و پایدار دسترسی خواهند 

داشــت.    کاهش بارندگی ها از 
یک ســو و افزایــش مصرف  از 
ســوی دیگر موجب شــده که 
شــکاف بین عرضــه و تقاضای 
آب هر روز بیشــتر شــود و این 
بــه معنای این اســت که وارد 
بحران آب شدیم.وی  ادامه داد 
: ظرفیت های هر کشــوری در 
مورد بهــره برداری از منابع، از 
منابع تجدیدشونده که سرمایه 
اصلی آب را تشــکیل می دهد، 
محدود است؛ ولی در مقابل این 
محدودیــت، تقاضا برای آب به 
طور مســتمر در حال افزایش 
اســت. کاهــش بارندگی ها از 
یک ســو و افزایــش مصرف  از 
ســوی دیگر موجب شــده که 
شــکاف بین عرضــه و تقاضای 
آب هر روز بیشتر شود و این به 
معنای این است که وارد بحران 

آب شدیم. 

مدیرعامل بورس انرژی ایران:

قاچاق بنزین جای صادرات را گرفت
مدیرعامل بورس انرژی ایران 
گفت: به شخصه اعتقاد دارم 
در حــال حاضر بخشــی از 
بنزینی که به عنوان مصرف 
داخلی محســوب می شود 
بــا توجــه به عــدم عرضه 
در مکانیــزم بــورس و نیاز 
کشورهای همسایه در حال 
قاچاق شدن است.علی نقوی، 
مدیرعامــل بــورس انرژی 
ایران اظهار داشــت: از سال 
٩۲ بحــث فروش فرآورده ها 
در بورس انرژی ایران وجود 
داشــته و پیگیری هــای آن 
انجــام شــده، اما از ســال 
٩٧ معامــالت فرآورده ها با 
رونق بیش تــر و حجم های 
قابل توجــه در بورس انرژی 
ایران  انجام شــد.وی افزود: 
نفت گاز، بنزیــن، نفتا و گاز 
مایع فرآورده هایی هســتند 
که در چندســال اخیر حجم 
بیش تــری از معامالت را در 
بورس انــرژی ایران به خود 
اختصــاص داده اند.نقوی با 
بیــان این که »اولین معامله 
بنزین در بورس انرژی ایران 
در ســال ٩۸ انجام شــد«، 
گفت: در مجموع در ســال 
٩۸ بیــش از دو میلیون تن 
بنزین در بورس انرژی ایران 
معامله شــد که این رقم در 
ســال ٩٩ به هشت میلیون 
تن افزایش پیدا کرد؛ مجموع 
فروش بنزین در سال ٩۸ در 

بورس انرژی ایران  بیش از ۱۳ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
بــود که این در ســال ٩٩ به 
۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: تمامی فروش 
بنزین در بورس انرژی ایران، 
فــروش خارجی و مربوط به 
صادرات بنزین بوده  اســت 
که شــامل فــروش دریایی 
و فــروش زمینی می شــود.

مدیرعامل بــورس انرژی با 
بیان این که »بیش از ٧۰۰ کد 
معامالتی اشخاص خارجی  
در بــورس انــرژی ایــران 
داریــم«، گفــت: از این رقم 
نزدیــک به ۲۰۰ کد در چند 
سال اخیر بسیار فعال تر بوده 
اند؛ اما در مجموع از روزی که 
عرضه بنزین و عرضه گازوئیل 
در بورس انرژی ایران منظم 
تر و مســتمر شــد، شــاهد 
افزایــش فعالیــت کدهای 

معامالتی اشخاص خارجی 
در بــورس انرژی ایران بوده 
ایم.مدیرعامل بورس انرژی 
ایــران در واکنش به برخی 
خصــوص  در  اظهــارات 
وجــود محدودیت در بورس 
انرژی ایران برای گســترش 
معامالت نفت و  فرآورده های 
نفتــی و انجــام معامالت با 
احجام بزرگ گفت: در بورس 
انرژی ایران معامله و تسویه  
با انواع قراردادهای معامالتی 
استاندارد مشابه بورس های 
معتبر جهانــی وجود دارد، 
ماننــد قراردادهای نقدی، 
پریمیوم،  نســیه، کشــف 

قراردادهای بلندمدت و ...

 قاچاق بنزین جای 
صادرات  را گرفت

نقــوی در خصوص میزان 
معامــالت فرآورده هــای 

نفتی از مسیر بورس انرژی 
ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: 
در ســال ۱۴۰۰ متأسفانه 
عرضه های فرآورده نفتی در 
بورس انرژی ایران محدود 
شــده اســت بــه طوریکه 
مجموعــا ۶٩ هزار و ۵۰۰ 
تن بنزین بــه ارزش ۸۵۵ 
میلیارد تومــان و ۱٩هزار 
تن گازوییل  با ارزش ۲۳۰ 
میلیارد تومان معامله شده 

است.
وی ادامــه داد: از اوایــل 
خردادمــاه عرضــه بنزین 
در بــورس انــرژی ایران، 
یعنــی صــادرات بنزین، 
متوقف شــد؛ کــه عرضه 
کننــده دلیل آن را افزایش 
مصــرف داخل اعالم کرده 
است؛ که به شخصه اعتقاد 
دارم در حال حاضر بخشی 
از بنزینــی که بــه عنوان 

مصرف داخلی محســوب 
می شــود با توجــه به عدم 
عرضــه در مکانیزم بورس 
و نیاز کشــورهای همسایه 
در حال قاچاق شدن است.
مدیرعامل بــورس انرژی 
ایــران تصریح کرد: قاعدتا 
بــه دلیل اختــالف قیمت 
بنزینــی بین کشــور ما و 
کشــورهای اطراف وجود 
دارد، همــواره مقــداری 
قاچاق بنزین داشــتیم، در 
دو ســال گذشته به اذعان 
مسئوالن  و  کارشناســان 
مربوطــه، قاچاق بنزین به 
شــدت کم شــد و نزدیک 
به صفــر رســید؛ چرا که 
تمامی نیازهای کشورهای 
اطــرف، از طریق صادرات 
رســمی و معبر امن انجام 
می شــد؛ اما اکنون با توقف 
صادرات بنزین، فعال شدن 
دوباره قاچاق بنزین دور از 
ذهن نیســت.وی افزود: ما 
بازارهای صادراتی بســیار 
خوبــی را در منطقــه بــا 
زحمــات نهادهای مختلف 
به دست آورده  ایم که توقف 
یک باره صــادرات بنزین، 
می تواند به از دســت رفتن 
ایــن بازارهــای صادراتی 
بیانجامــد و بــه دســت 
آوردن دوباره این بازارهای 
صادراتی، بسیار سخت تر از 

گذشته خواهد بود.
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توسط پست بانک ایران انجام می شود؛ 

ح شناسایی و تقدیر  اجرای طر
 از استعدادهای درخشان

 و پذیرفته شدگان روستایی 
کنکور سراسری 

ســیدرحمان حسین پور رئیس اداره کل 
روابط عمومــی پســت بانک ایران گفت: 
همزمــان  با فرارســیدن ۱۶ آذرماه و روز 
دانشــجو، طــرح شناســایی و تقدیر از 
استعدادهای درخشان و پذیرفته شدگان 
روســتایی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ 
حائز رتبه پایین تر از ۱۰۰۰ اجرا می شود. 
ســید رحمان حسین پور اظهار داشت: با 
توجه به نگاه ویژه این بانک به شــکوفایی 
و توســعه اقتصــادی و اجتماعی مناطق 
روستایی و کم برخوردار کشور، این طرح 
با هدف ایفای مســئولیت اجتماعی بانک 
در حمایــت از نخبگان و اســتعدادهای 
درخشــان و ایجاد انگیزه در میان جوانان 
روســتایی و ترویــج فرهنگ علم و دانش 
در مناطــق مذکــور به اجــرا در می آید.

حسین پور افزود: براساس این طرح از هر 
اســتان ۵ نفر برتر کــه دارای پایین ترین 
رتبــه قبولــی در دانشــگاه های دولتی 
سراســر کشور باشند، از طریق باجه های 
خدمات بانکی روستایی پست بانک ایران 
شناســایی و پس از احراز هویت و صحت 
کارنامــه قبولی، در فهرســت نهایی ۱۶۰ 
نفره افــراد دارای صالحیت قرار گرفته و 
طی مراسمی در ۱۶آذر روز دانشجو مورد 
تقدیــر قرار می گیرند.وی تصریح کرد: در 
مراســم تقدیر از استعدادهای درخشان 
و قبول شــدگان کنکور سراســری سال 
۱۴۰۰، عــالوه بر لوح تقدیر، جایزه نقدی 
۲۰ میلیــون ریالــی در قالب کارت هدیه 
پســت بانک ایران به هریــک از آنان اهدا 

می شود.    

مدیرعامل پست  بانک  ایران:

سود پست بانک ایران به ۲ برابر نزدیک شد
مدیرعامل پســت بانک ایران گفت: خوشــبختانه ســودآوری بانک با 
برنامه ریزی انجام شــده در ســه سال پیاپی، پیوسته محقق شده است 
و این بانک با اصالح ســاختاری که انجام داده به ســود پایداری دســت 
یافته اســت. وی ضمن اعالم این مطلب که ســود پست بانک در ۶ ماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۶ درصد رشد داشته است 
اظهار داشت: خوشبختانه سودآوری بانک با برنامه ریزی انجام شده در سه 
سال پیاپی، پیوسته محقق شده است و این بانک با اصالح ساختاری که 
انجام داده به سود پایداری دست یافته است که در ۶ ماهه سال جاری 
منابع موثر بانک ۵۸ درصد و تسهیالت پرداختی نیز ۵۰ درصد نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل رشد داشــت و این روند نسبت به متوسط 
صنعت بانکی باالتر می باشد.شــیری افزود: بیش از ۵۸ درصد از منابع 
پســت بانک ایران ارزان قیمت اســت که به شتاب سودهی بانک کمک 
شایانی خواهد کرد.مدیرعامل بانک در مورد بهداشت اعتباری تصریح 

کرد: با رشد تسهیالت اعطایی بر اساس مکانیزم اعتبارسنجی پیاده سازی 
شده در بانک، نسبت مطالبات معوق بانک در این مدت به رقم کمتر از ۴ 
درصد کاهش یافت و این نه تنها در تاریخ پست بانک ایران بلکه در صنعت 
بانکی کشور نسبت مطلوبی است و برنامه بانک در این نسبت رسیدن 
به نســبت مطلوب جهانی کمتر از ۳ درصد در پایان ســال جاری است.

دکتر شیری در خصوص توسعه خدمات بانکی اشاره کرد: خوشبختانه 
توسعه خدمات بانکی در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور رشد قابل 
مالحظه ای داشته و شمول مالی مناطق روستایی از حیث دسترسی به 
خدمات بانکی به ۵۲ درصد افزایش یافته است و حداقل روزانه به تعداد 
۲ میلیون و هفتصد هزار تراکنش بانکی در حوزه روستا انجام می شود 
و بدین ترتیب شکاف عدالت اجتماعی در حوزه روستایی کاهش یافته 
است. وی در ادامه در حمایت و پشتیبانی از تولید گفت: امروز یکی از 
نیازهای بخش تولید واقعی اقتصاد، خدمات ضمانت نامه ای است و در 

بانک با برنامه مدون میزان رشد ضمانت نامه صادره در ۶ ماهه سال جاری 
به بیش از ۲۳۰ درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش یافت.
مدیرعامل پست بانک ایران بیان داشت: مجموع اقدامات موثر این بانک 
باعث شد در ۶ ماهه اول سال جاری درآمدهای بانک با ۶۶ درصد رشد 
به بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال و هزینه های بانک با ۵۰ درصد رشد به 
رقمی بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال برسد. شیری در پایان در خصوص 
برنامه بلند مدت بانک افزود: با تدوین سند راهبردی بانک با محوریت 
ســند تحول دیجیتال چشــم انداز بلند مدت بانک ترسیم شده است و 
با انجام مطالعات، برنامه ریزی دقیق با اســتفاده از توان داخلی بانک، 
ســند راهبردی با تکیه بر بانکداری دیجیتال در افق ۵ ســاله تدوین که 
از ابتدای سال جاری عملیاتی و در افق ۱۴۰۴ پست بانک ایران یک بانک 
پیشگام در اقتصاد دیجیتال و انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و 

کم برخوردار تبدیل خواهد شد.

کرد: مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار 

رشد ۱9 درصدی تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در گیالن 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون رشد تسهیالت پرداختی بانک در استان 
گیالن را ۱٩ درصد اعالم نمود. حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه 
تعاون طی ســفر به اســتان گیالن در نشستی در مدیریت شعب استان 
اظهار داشــت: شــعب استان طی سال گذشته به میزان ۵٩۰۰ میلیارد 
ریال تســهیالت پرداخت نموده اند که رشــد ۱٩ درصدی در مقایسه با 
سال پیشین حاصل شده است.وی افزود: طی نیمه ابتدایی سال جاری 
نیز سه هزار میلیارد ریال تسهیالت به تعاونگران و بخش های اقتصادی 
استان پرداخت شده است و به ارزش ۳٧۳ میلیارد ریال ضمانت نامه صادر 
گردیده است.مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دیدار با جبار کوچکی نژاد 
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی و حسن محمد 
یاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: این بانک طی چند 
سال اخیر به عنوان بانک عامل طرح های ملی حضور داشته است.وی 
افزود: شعب بانک توسعه تعاون بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به 
معرفی شدگان موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه پرداخت نموده 
اســت که ۵۸ درصد متعلق به بخش کشــاورزی و ۴۲ درصد در بخش 
صنعت و معدن بوده اســت.مهدیان گفت: بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال 

تسهیالت نیز در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در شعب استان 
پرداخت گردیده است و همچنین به میزان ۴۴۰ میلیارد ریال نیز طی دو 
سال و نیم اخیر قرض الحسنه ازدواج جوانان در شعب گیالن اعطا شده 
است.مهدیان در بازدید از شرکت پایا کالچ زیر مجموعه گروه قطعات 
خودرویی عظام گفت: بسته متنوع خدمات بانکی و اعتباری در شعب 
بانک توسعه تعاون برای واحدهای تولیدی و صنعتی قابل ارائه است و 
صدور اعتبار اسنادی داخلی، خرید دین و حد اعتباری برای تامین منابع 
مالی جاری شرکت قابل استفاده است.وی افزود: درخواست حد اعتباری 

۵۰۰ میلیارد ریالی این شــرکت با اولویت عقد خرید دین و همچنین 
درخواست حد اعتباری گشایش اعتبار اسنادی داخلی به میزان ۱۰۰۰ 
میلیارد ریال توســط همکاران اســتان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در بازدید از شرکت فوالد گیالن گفت: 
صنایع معدنی کاربرد موثری در توسعه منطقه ای ایفا می کنند و همکاری 
بانک با این واحد فوالدی می تواند در ایجاد ارزش افزوده صنایع استان 
اثربخش باشد.مهدیان به همراه خلیل بهروزی فر نماینده مردم فومن و 
شفت در مجلس شورای اسالمی در محل فرمانداری این دو شهرستان 
حضور یافت و ضمن گفتگو با فرمانداران دو شهرستان و برخی فعالین 
اقتصادی به درخواست های مردمی دو شهرستان نیز پاسخ گفت.وی 
همچنین طی بازدید از شرکت تعاونی پرورش ماهیان خاویاری پارس 
شــفت و شــهاب شیمی فومن گفت: تعاونگران در این دو شهرستان در 
رســته های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت هستند و درخواست 
اعتباری شرکت های تعاونی توسط همکاران مورد بررسی و رسیدگی 
قرار می گیرد و امید است شرکت های تعاونی نیز در انجام عملیات بانکی 

همکاری با بانک توسعه تعاون را در اولویت قرار دهند.

بانک و بیمه

میزان واردات مجاز برای هر کولبر 
تعیین شد

 بیش از ۸۰۰ قلم کاالی 
تعیین شده وارداتی

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری سیســتان و بلوچستان 
گفــت: برابر ضوابــط ابالغی کولبران 
استان در کنار صادرات کلیه کاالهای 
مجاز صادراتــی، اجازه دارند بیش از 
۸۰۰ قلم کاالی تعیین شــده وارداتی 

برای آنها را وارد کند.
دکتــر "ماندانا زنگنه" در نشســت 
بررســی فعالیت تجــاری کولبران 
اســتان کــه در دفتر ایــن معاونت 
برگزار شــد؛ افزود: بر اســاس این 
قوانین تعریف شــده هر کوله بر می 
تواند تا سقف ٧۰۰ هزار تومان در ماه 
کاال صادر و وارد کند و این مبلغ برای 
هــر خانوار کولبر به صورت ماهیانه 
دو میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومان در 
نظر گرفته شــده کــه باید از طریق 
بازارچه های مرزی مشخص با بهره 
بردن از معافیت کامل سود بازرگانی 
انجام شــود. وی بیان کرد: در بخش 
صادرات کولبران می توانند کاالهای 
مجــاز خود را بــا معافیت کامل از 
هرگونه عــوارض و حقوق گمرکی 
تا ســقف تعیین شــده توسط خود 
یــا وکیل قانونی دارای شــرایط در 
گمــرک بازارچه مرزی موقت اظهار 
و پــس از ارزیابــی گمرک و اعمال 
شرایط قانونی کاال را به مقصد کشور 

مقابل خارج کند.

گفت  و گو

فاصله قیمت مصوب و آزاد 
غ به ۵ هزار تومان  تخم مر

کاهش یافت
با افزایش نرخ مصوب هرشانه ۳۰ 
عددی تخــم مرغ به مبلغ ۴۲.۵ 
هزار تومــان، فاصله آن با قیمت 
۴۸ تا ۵۵ تومان بازار آزاد کاهش 
یافت.  با افزایش توزیع تخم مرغ به 
قیمت مصوب هرشانه ۴۲.۵ هزار 
تومــان در میادین میوه و تره بار 
و برخی از فروشــگاه های زنجیره 
ای، قیمــت این محصول کمی در 
بازار آزاد نیز کاهش یافته اســت.  
نرخ مصوب هرشــانه ۳۰ عددی 
تخم مرغ در گذشــته  حدود۳۳ 
هــزار تومــان بود  کــه اکنون به 
۴۲.۵ هــزار تومان افزایش یافته 
و فاصلــه خود را بــا بازار آزاد کم 
میدانی   است.مشــاهدات  کرده 
نشــان میدهد که قیمت هرشانه 
۳۰ عــددی تخــم مرغ فله تا ۴۸ 
هزار تومان کاهش یافته هرچند 
در برخی از فروشــگاه همچنان تا 
۵۵ هــزار تومان عرضه میشــود. 
تخم مرغ های بســته بندی شده 
نیز با قیمت های متفاوتی عرضه 
میشــود به طوری که هرشــانه 
 ۲۰ عــددی ۳٧ تــا ٧۰ تومــان 

قیمت گذاری شده است.

وزیر صمت:

به دنبال خارج کردن دالر از اقتصاد هستیم
فاطمی امین گفت:در کشــور 
مشکل فنی و فناوری نداریم و 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که 
نمی تواند کار را از پیش ببرد و به 
جد، دنبال حذف قیمت دالری 
هستیم. سید رضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
نشست هیات نمایندگان اتاق 
ایران گفت: بحثی در خصوص 
ســاخت داخل آغاز شده است. 
واژه صــادرات را دیگــر به کار 
نبریــم، بگوییــم تجارت بین 
المللی که واژه بزرگ تری است.

فاطمی امین تشریح کرد: چه 
اشــکال دارد در بازارهای دیگر 
برنامه تجارتی داشــته باشیم و 
آن را توســعه دهیم. برای این 
هــدف کاری باید انجام داد که 
باید زیر ساخت راه بی اندازیم، 
به طــور مثال برنامــه رایزن 
بازرگانی را داشــته  باشــیم.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
گفــت: بحث تامیــن مالی نیز 
مطرح می شــود که اشــتباه 
اســت منابع صندوق توســعه 
ملی برای ســرمایه گذاری در 
ایران پرداخت شــود بهترین 

استفاده اعتبار خریدار خارجی 
اســت یعنــی بــرای خارجی 
هــا تامین مالی کنیــم که از 
ایــران کاال بخرند.ایــن مقام 
مســئول تشریح کرد: سرمایه 
گذاری در ایــران، تعهد ارزی 
ایجــاد می کنــد، بــا افزایش 
دالر برخــورد می کنــد که در 
نهایــت چالش ایجاد می کند؛ 
کاالیی که صــادر می کنیم را 
اغلب کشورها می توانند تولید 
کنند؛ زیرساختی را باید ایجاد 
کنیــم که از ۲ هفته گذشــته 
اقدام به انجام آن شــده است.

وزیر صمت با اشــاره به موضوع 
تأمین مالی گفت: اشتباه است 

که منابع صندوق توسعه ملی 
برای ســرمایه گذاری در ایران 
اســتفاده شود. بهترین کاربرد 
منابــع صندوق برای فاینانس 
خارجی هــا و اعتبار خریدار به 
خارجی هاست. اگر از قبل این 
سیاست را اجرا می کردیم دچار 
مشکالت االن نمی شدیم. ۱۰ 
سال پیش که نرخ دالر ۳ هزار 
تومان بود منابع صندوق صرف 
صادرات شد که این صادرات بنا 
به ادعای خود فرد بود. به دلیل 
اینکه نرخ دالر از سه هزار تومان 
جهش قابــل توجهی یافت به 
خاطــر عدم اجــرای به موقع 
طرح هــای صادراتی، چالش 

ایجاد شــد.او گفت: سال آینده 
نباید تعهد ارزی داشته باشیم، 
تحریم شــدیم و بخش عمده 
ای  آن برای درآمد نفتی بود و 
مصرف ارزی سرجای خود  باقی 
بــود بود و کلی نظام بهم خورد 
و پیچیده شد. امیدواریم سال 
آینده از اوایل تابســتان دیگر 
تعهد ارزی نداشــته باشیم، به 
حدی درآمد ارزی داریم که نیاز 
ارزی را تامین کند و  مشکالت 

را رفع کنیم.
فاطمــی امین تشــریح کرد: 
موضــوع دیگری به ثبات بازار 
بر می گردد، در کشــور مشکل 
فنی و فناوری نداریم، هیچ کس 

نمی تواند ادعا کند که نمی تواند 
کار را از پیــش ببرد، مطمئن 
هستم مشکل تامین مالی نیز 
نداریم. جدول منابع و مصارف 
نشــان داده است می توانیم به 
رشد تولید برسیم.وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت گفت: یکی از 
ایده ها، خــارج کردن اقتصاد 
از دالری بــودن اســت؛ مثال 
خــودرو ۳۰ درصد قطعه وارد 
می کنیم، اما ۴۰ درصد قیمت 
خودرو محصوالتی که در داخل 
تولید می شــود تبعیت از نرخ  
دالر دارد، بــرای همین متوجه 
افزایش قیمت می شــویم.این 
مقام مســئول تشــریح کرد: 
به جد دنبال این هســتیم که 
قیمت دالری را حذف کنیم که 

در مورد فوالد رخ داد.
 در سال آینده بحث 
قرعه کشی خودرو را 

نخواهیم داشت!
فاطمــی امیــن در خصوص 
برنامه هــای پیــش رو بــازار 
خودرو، گفت: برنامه داریم در 
ســال آینده بحث قرعه کشی 

خودرو را نداشته باشیم.

گزارش
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استان ها

کوتاه از استان ها

به منظور بررسی وضعیت ایمنی، 
شرایط رفاهی و پوشش فضای سبز 

انجام شد؛

بازدید مدیریت شهری 
هشتگرد از بوستان گلستان 

این شهرستان 
البرز / گروه اســتان ها: بازدید شهردار 
و اعضــای شــورای اســالمی همراه 
بــا معاونین و مســئولین واحدهای 
مربوطه شهرداری از وضعیت بوستان 
گلســتان بمنظور بررســی وضعیت  
ایمنی، شرایط رفاهی و پوشش فضای 
سبز انجام شــد.دکتر محسن آسوبار 
شــهردار شهرجدیدهشتگرد در این 
بازدیــد بــا تاکید بر اهمیت بحث رفاه 
شــهروندان، افزایش امکانات رفاهی و 
خدماتی در پارک ها و بوســتان های 
شهری را یکی از اهداف مهم شهرداری 
بر شمرد.وی ضمن بررسی کمبودها و 
نقاط ضعف،دستورات الزم در خصوص 
رسیدگی و برطرف نمودن مشکالت و 
تجهیــز  بوســتانها را صادر نمود تا در 
اسرع وقت رســیدگی گردد.شهردار 
خاطر نشــان کرد: پارک ها و فضاهای 
سبز شــهری باید در شان شهروندان 
شــریف و فهیم باشــد،لذا سعی ما در 
مدیریت شــهری تامین رضایت همه 
شهروندان است، بوستان ها و فضاهای 
ســبز از یکسو موجب بهبود وضعیت 
زیســت محیطی شــهرها می شود، و 
از ســوی دیگرشرایط مناسبی را برای 
گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم 
میسازد.وی خاطر نشان کرد برای بهره 
برداری مناسب در چند حوزه مختلف 
از جمله گردشگری،رفاهی،خدماتی و 
 همچنین نگهداری مناسب از فضاهای 
عمومی شهر، میبایست از توان بخش 
خصوصــی اســتفاده کــرد تا ضمن 
گســترش خدمات و ایجاد رفاه برای 
شهروندان بهترین بهره وری را در کنار 

حفظ اموال عمومی کسب گردد.

ح برق روستایی  از سوی مجری طر
توانیر انجام شد؛

تقدیر از شرکت توزیع برق 
استان سمنان 

ســمنان / گروه استان ها: مجری طرح 
برق روســتایی شرکت مدیریت تولید، 
انتقــال و توزیــع نیروی بــرق ایران از 
سرپرســت و کارکنان شــرکت توزیع 
برق اســتان ســمنان در عرصــه ارائه 
خدمات برق به روســتائیان و عشــایر 
غیور قدردانی به عمل آورد . علی چهل 
امیرانــی  مجری طرح برق روســتایی 
شــرکت توانیر با ارســال لوح تقدیر، از 
سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان سمنان و کارکنان ذی ربط در 
اجرای پروژه های برق رسانی روستایی 
قدردانی نموده و در بخشی از متن این 
لوح آمده اســت:  پانزدهم مهرماه ،  روز 
ملی روســتا و عشایر  فرصت مغتنمی 
جهت ارج نهادن به زحمات بی شــائبه 
شــما تالشگران صنعت برق در اجرای 
پروژه های  توســعه، اصالح و نگهداری 
شبکه های برق روستایی و برق رسانی 
به روستاها و عشایر عزیز است که حاصل 
این تالش ها و مجاهدت ها ، سرآمدی 
صنعت برق کشور در خدمات رسانی به 
قشر محروم جامعه روستایی محسوب 
می شــود که بدین وسیله از زحمات و 
خدمات شــما همــکاران عزیز در این 
عرصه سپاسگزاری و تشکر می نمایم .

مدیرعامل شرکت گاز استان 
خراسان رضوی اظهار کرد:

اجرای ۶77 کیلومتر 
 شبکه گازرسانی  

در ۶ ماهه نخست امسال
مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت گاز خراســان رضوی از 
اجــرای ۶٧٧ کیلومتــر شــبکه 
گازرســانی شــهری و روستایی 
در این اســتان طــی مدت زمان 
شــش ماهه نخست امسال خبر 
داد.حســن افتخــاری بــا اعالم 
این مطلب که خراســان رضوی 
دارای بیشــترین میزان شــبکه 
گاز در کشور است گفت: تاکنون 
۳۳ هزار و ۴۳٧ کیلومتر شــبکه 
گازرسانی در این استان اجرا شده 
کــه از این آمار ۶٧٧ کیلومتر در 
مــدت زمان شــش ماهــه اول 
ســال ۱۴۰۰ احداث شــد.وی 
افــزود: در مجمــوع تاکنون در 
بخش روســتایی ۲۴ هزار و ۲۲۱ 
کیلومتــر شــبکه گاز برای بهره 
مندی ۲۴۶٧ روســتا با جمعیت 
۴٩۴ هــزار و ۸۰۰  خانــوار و در 
بخش شهری نیز برای اتصال ٩۳ 
شهر استان ٩ هزار و ۲۱۶ کیلومتر 
شبکه اجرا شده است.مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی ادامه 
داد: با اجرای ۶٧٧ کیلومتر شبکه 
گازرســانی روستایی و شهری در 
شش ماهه امسال تعداد ۳۱ هزار 
و ۸٩۱ مشــترک جدید از نعمت 
گاز بهره مند شــدند.افتخاری با 
تاکید بر ضرورت استمرار پایداری 
و ارتقاء کیفیت خدمات گازرسانی 
خراسان رضوی به ویژه در بخش 
مشترکین خانگی و عمومی گفت: 
با تالش و کوشــش شبانه روزی 
کارکنان شــرکت گاز استان هم 
اکنــون بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار مشــترک در سراسر استان 
از نعمــت گاز طبیعــی بهره مند 
هســتند.وی یادآور شد: درحال 
حاضــر ٩۵.۶ درصــد خانــوار 
روســتاهای واجد شــرایط و ٩٩ 
درصد جمعیت شــهری اســتان 
از نعمــت گازطبیعی اســتفاده 
مــی کننــد. با اتمــام طرح های 
گازرســانی در ۲۰۲ روســتای 
دیگــر ضریــب نفــوذ گاز بخش 
روســتایی استان به ٩٩.٩ درصد 
افزایش خواهــد یافت.افتخاری 
تصریح کرد: گازرسانی روستایی 
در خراسان رضوی در حال اتمام 
اســت و روســتاهای باقی مانده 
دارای شــرایط ســخت و صعب 
العبــور بوده کــه نیازمند دقت و 
زمان بیشتری برای اجرا است.وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود 
از آمادگی شــرکت گاز خراسان 
رضوی برای ورود به فصل ســرد 
سال هم خبر داد و افزود: در فصول 
ســرد تامین پایــدار گاز طبیعی 
مصرفــی بخش خانگی و عمومی 
در اولویــت اســت، امیدواریم با 
تعامل، استمرار و تقویت تعامالت 
و مصرف بهینه گاز طبیعی عالوه 
بر گرمابخشــی خانــه های هم 
اســتانی های عزیز امکان تامین 
حداکثــری گاز طبیعی مورد نیاز 
بخــش های صنعتــی نیز فراهم 
شــود.یادآور می شــود؛ مطابق 
آخرین اعالم وزارت کشــور ۱۲ 
روســتای استان خراسان رضوی 

به شهر ارتقا یافته است.
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در چارچوب موافقت نامه همکاری بین شرکت های ملی حفاری و سی لند صورت می گیرد؛

ح توسعه میدان نفتی بی بی حکیمه  کارگیری ۲ دکل حفاری سنگین در طر به 
خوزســتان / گروه اســتان ها: در چارچوب موافقتنامه 
همکاری بین  شرکت ملی حفاری ایران و شرکت  سی 
لند، دو دستگاه حفاری سنگین خشکی در طرح توسعه 
میدان نفتی بی بی حکیمه در استان کهگیلویه و بویر 
احمد بکارگیری می شود.موافقتنامه تامین این دکل ها 
و متعلقات مربوط به آن با حضور مدیران و متخصصان 
شــرکت ســی لند و معاونین مدیرعامل در عملیات و 
پــروژه های حفــاری، مدیران امور حقوقی و پیمان ها، 
بازار یابی و همکاری های بین الملل، مشاور مدیر عامل 
در امور کسب و کار و روابط عمومی ملی حفاری، توسط 
مدیران عامل دو شــرکت امضاء و مبادله شد.براســاس 
این موافقتنامه که در راستای قرارداد طرح نگهداشت و 
افزایش تولید میدان  نفتی بی بی حکیمه  از پروژه های 
مربوط به طرح توسعه ۲۸ میدان نفتی در حوزه عملیاتی 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرا خواهد شد، ملی 

حفاری دو دســتگاه حفاری )۲۰۰۰HP( و متعلقات و  
تجهیزات الزم برون و درون چاهی با برآورد مدت ۴۰۰ 
و ۴۵۰ دکل روز بــرای حفــاری و تکمیل ۶ حلقه چاه و 
ارائه تعدادی از خدمات جنبی حفاری در این موقعیت 
اختصاص می دهد و این ســند همکاری با نظر طرفین 
قابل تمدید خواهد بود.در مراسم امضای این موافقتنامه 

آقای سید ابوالفضل دهکردی عضو هیئت مدیره  شرکت 
سی لند ضمن معرفی توانمندی های این شرکت، گفت: 
همکاری مستمر و استفاده از امکانات، تجهیزات، دانش 
فنی و خدمات و متخصصان مجرب شرکت ملی حفاری 
ایران با توجه به سوابق طوالنی آن در حفر و تکمیل چاه 
های نفت و گاز در خشــکی و دریا برای ما حائز اهمیت 
می باشد.دکتر گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران نیز با اشاره به ظرفیت های این شرکت در عملیات 
حفاری و خدمات یکپارچه فنی و مهندسی، گفت: ملی 
حفاری با هدف پاسخگویی و شتاب بخشی به برنامه های 
وزارت نفت و در اجرای طرح های توسعه ای شرکت ملی 
نفت ایران با تمامی شرکت های زیر مجموعه این شرکت 
و بخــش خصوصی فعــال در این عرصه همکاری و هم 
افزایی دارد و از آمادگی کامل برای کاربست ظرفیت های 

تخصصی خود در پروژه های مختلف برخوردار است.

گلستان / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گلســتان از کاهش حدود ۴.۵ درصدی 
مصرف انواع فراورده های نفتی در شش ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ نســبت به مدت مشــابه ســال قبل )٩٩( در استان 
گلستان خبر داد. عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر افزود: 
در این بازه زمانی)شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰( میزان ۶۴٧ 
میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر انواع فراورده های نفتی در اســتان 

گلستان مصرف شده است.وی سپس باتوجه به ورود به فصل سرما و احتمال برودت 
دمای هوا گفت: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با تدابیر اتخاذ 
شده آمادگی کامل برای عرضه و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط اضطراری را 

دارد و کلیه امکانات در اختیار را بکار می گیرد تا بهترین شرایط 
جهت سوخترسانی روان و جلب رضایتمندی مردم شریف 
استان را فراهم کند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلستان همچنین باتوجه به اجرای طرح توزیع 
الکترونیکی نفت سفید و گاز مایع از طریق زیر ساخت بانکی 
از مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع شامل خانوار، اصناف 
و صنایع درخواســت کرد: با مراجعه به ســامانه درخواست 
   NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR  فرآورده های نفتی )ســدف( به آدرس
در قسمت ثبت خانوار، نسبت به تکمیل اطالعات خواسته شده و معرفی کارت بانکی 

خود اقدام کنند تا نسبت به تخصیص سهمیه آنان اقدام شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان عنوان کرد؛

گلستان کاهش ۴.۵ درصدی مصرف انواع فراورده های نفتی در استان 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت آجر نماچین:

 استفاده از نمای خشک ۳۵ درصد مصرف انرژی ساختمان را کاهش می دهد
اصفهان / گروه استان ها: مدیرکل آموزش 
فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان،آرش 
اخوان، در نشست خبری سومین مسابقه 
آزاد کشــوری نما چینی آجر، اظهار کرد 
گفت: در زمینه فرهنگ ســازی آموزش 
های مهارتی در استان اتفاقات خوبی در 
حــال رخ دادن اســت و ۱۲۰ هزار نفر را 
در اســتان سالیانه در بخش خصوصی و 
دولتــی آموزش می دهیم که در ســال 
گذشته از این ۱۲۰ هزار نفر، ٩۰۰ نفر را 
در آمــوزش دوگانه آموزش دادیم.اخوان 
ادامــه داد: برای اســتعدادیابی نیروهای 
مهارتی برگزاری مســابقات مهارتی را در 
دســتور کار داریم. مســابقه ملی مهارت 
در سه ســطح شهرستانی استانی و ملی 
برگزار می شــود که نفرات برتر به اردوی 
تیم ملی دعوت می شــوند. در مسابقات 
جهانی جوانان زیر ۲۲ ســال می توانند 
شرکت کنند و در کشور سال اول جوانان 
زیر ۲۰ ســال و سال دوم جوانان زیر ۲۱ 

سال را مشارکت می دهیموی خاطرنشان 
کرد: این مسابقات محک خوبی برای افراد 
است و نفرات فرصت ارتقای مهارت خود 
را دارنــد و در هیچ جــای دنیا فردی که 
مهارت کافی داشــته باشد بیکار نخواهد 
بــود. مدیرعامل شــرکت آجر نماچین، 
در ادامــه  گفــت: روش اجرایــی نمای 
ســاختمان های بلندمرتبــه باید تغییر 
کند کــه در مبحِث ۲۸۰۰ ســاختمان 

هــا از یک ارتفاع مشــخص باید از نمای 
خشک اســتفاده کنند و تمام واحدهای 
مسکونی اســتان روزانه ۱٧ میلیون متر 
مکعب مصرف گاز دارند که در فصل سرما 
مصرف سه برابر می شود به همین دلیل 
باید از پرت انرژی جلوگیری کنیم. خود 
را ملزم می دانیم که در سراســر کشــور 
ایــن آموزش را تســری دهیم تا از نمای 
خشــک در ساخت و سازه ها بهره ببریم.

وی همچنین  به هدف اصلی اشــاره کرد 
و افزود: ما اســتفاده از چسب نما به جای 
مالت آجری اســت و در سیستم سنتی 
۲ تا ۸ ســانتیمتر مالت پشــت آجر می 
ریختیــم. امروز به دلیــل پرت انرژی 
ســاختمان باید نما چینی آجر خشک 
شــود تا ۳۵ درصــد از هدر رفت انرژی 
جلوگیری شود. امسال سعی داریم این 
روش را آموزش دهیم و در مســابقات 
اجرچینی ایــن روش مهارتی آموزش 
داده می شــود .عضو هیات مدیره خانه 
صنعت و معدن اســتان اصفهان، افزود: 
آجر تولیدی ما برای کف ساختمان هم 
اســتفاده می شــود و محصول تولیدی 
بــرای مناطــق مختلــف آب و هوایی 
مناسب است. سهم صادرات آجر ایران 
در بازارهای جهانی اندک اســت و باید 
خود را به عنوان یک برند معتبر معرفی 
کنیم و بالغ ٧۰ رنگ آجر را با ماندگاری 

رنگ باال می توانیم تولید کنیم.

ســمنان / گروه استان ها: معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری سمنان از رونمایی سامانه الکترونیک فرم ها و 
گزارشات مرحله ای هوشمند مهندسین ناظر ساختمانی 

خبر داد .
ابوالفضل ملحی با اعالم این خبر افزود : سامانه مهندسین 
ناظر یک بستر  آنالین جهت ارتباط مهندسین ناظر با 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری بوده که  
مهندسان ساختمانی می توانند گزارشات مرحله ای و 

تخلف ملک های تحت نظارت خود را ارســال نمایید.
ملحی گفت : مهندسین ناظر پس از ثبت نام در سامانه  
ســمنان من   به نشــانی  my.semnan.ir و بازکردن 
حســاب شــهروندی ، می توانند گزارشات مرحله ای یا 
تخلف خود را به همراه تصاویر یا فایل های پیوست ثبت 
نمائید.وی هدف از اجرای این سامانه را حذف مراجعات 
حضوری مهندســین ، مستند سازی گزارشات ، حذف 
گزارشــات کاغذی و ارسال دیجیتال و همچنین تهیه 

گزارشات آماری بیان کرد و افزود : در کلیه مراحل کار با 
سامانه و انجام هر عملیات، پیامک تایید آن برای مهندس 
و کاربران ســازمان یا شهرداری ارسال می گردد.معاون 
شهرســازی و معماری شهرداری سمنان خاطر نشان 
کرد :  با هدف هوشمندسازی سرویس های شهرسازی، 
همکاری مناسبی با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری سمنان وجود دارد و بزودی طرح های دیگر در  
ارائه خدمات الکترونیک حوزه شهرسازی اجرا می شود .

ح کرد؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان مطر

رونمایی از سامانه هوشمند مهندسین ناظر در شهرداری سمنان 
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کوتاه از استان ها

 در گردهمایی مدیران شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی؛

 از مدیران برتر امور و 
ادارات آبفای شهرهای 
استان مرکزی تقدیر شد

مرکزی / گروه استان ها: در گردهمایی 
که با حضور مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان مرکزی ، مشاوران و 
معاونان مدیر عامل ، مدیران ستادی 
و مدیران و روسای امور آب و فاضالب 
شهرستان ها در تاالر آب شرکت آبفا 
اســتان مرکزی برگزار گردید ضمن 
بررســی و تبادل نظر در مورد مسائل 
و مشکالت شهرها و روستاهای استان 
در حوزه آب و فاضالب از امورات آب و 
فاضالب برتر شــهرهای استان تقدیر 
شــد.  مهندس یوســف عرفانی نسب 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزی در ایــن گردهمایی 
ضمــن قدردانی از تالش ها و زحمت 
های همکاران برای عبور از تنش آبی 
در فصل تابستان با کمترین مشکالت 
و قطعی و یا جیره بندی آب و همچنین 
تالشهای همکاران در راستای کسب 
مقام اول در جشنواره شهید رجایی ، بر 
عملکرد بهتر و شناخت نقاط ضعف و 
برطرف نمودن آنها برای ارائه خدمات 
مطلوبتر به مشــترکین تاکید نمود.

وی به نقش موثر وصول مطالبات  در 
اقتصاد آب و فاضالب و تحقق  رسالت  
شرکت در امر خدمات رسانی مطلوب 
به مشــترکین  اشاره نمود و افزود : با 
توجــه بــه اینکه  تنها منبع در اختیار 
شرکت جهت پوشش هزینه ها و ارائه 
خدمات بهتر به مشترکین قبوض آب 
بها و خدمات دفع فاضالب می باشد ، 
تالش در راستای وصول درآمدها این 
شــرکت را در تحقق اهداف و رسالت 
خــود موفق مــی نماید.مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
در ادامه به  برگزاری مانور و شناسایی 
انشعابات غیر مجاز، پیگیری اقامتگاه 
هــای غیر دایم و دقت در شناســایی 
آنهــا به عنــوان اقداماتی موثر تاکید 
نمود .مهندس عرفانی نسب در ادامه 
از افزایش اعتبارات بخش روســتایی 
خبــر داد و تاکیــد نمود :الزم اســت 
معاونان و مدیران  تمام تالش خود را 
بــرای برنامه ریزی و مدیریت صحیح 
بــه منظور شناســایی و اجرای پروژه 
ها ی الزم االجرا در روســتاها به کار 
گیرند. در پایان این گردهمایی از امور 
آب و فاضالب اراک برای کســب رتبه 
اول در بخش آب  گروه ۱ و  اداره آب 
و فاضالب جاورسیان برای بیشترین 
رشــد در بخش آب گروه ۱  ،امور آب 
و فاضــالب زرندیه برای کســب رتبه 
اول دربخــش آب گــروه ۲ و اداره آب 
و فاضالب زاویه برای بیشــترین رشد 
در بخــش آب گــروه ۲ ، اداره آب و 
فاضالب غرق آباد برای کســب رتبه 
اول در بخــش آب  گروه ۳ و اداره آب 
و فاضالب هندودر برای بیشترین رشد 
در بخش آب گروه۳ و همچنین اداره 
آب و فاضالب مهاجران برای کســب 
رتبه اول در بخش فاضالب   و شرکت 
آب و فاضالب شهرســتان ساوه  برای 
بیشــترین رشــد در بخش فاضالب  ، 
براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی 
عملکرد سال ۱۳٩٩ امورآب و فاضالب 
شــهرهای تابعه استان مرکزی تقدیر 
شــد. گفتنی است در این گردهمایی 
معاونان شرکت و مدیر دفتر حراست 
و امور محرمانه گزارشــی از اقدامات 
حــوزه کاری معاونــت مربوطه ارائه 

نمودند.

 بازدید مدیران کل 
 امور اقتصادی و دارایی 

 و دیوان محاسبات گیالن 
از تصفیه خانه آب استان

گیالن / گروه استان ها: مدیران کل امور 
اقتصادی و دارایی و دیوان محاســبات 
گیالن از تصفیه خانه آب استان بازدید 
کردند.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب گیالن در این 
بازدید با اشاره به نقش مهم تصفیه خانه 
آب گیالن در تامین آب شرب شهرها و 
روستاهای استان گفت: هم اکنون این 
تصفیه خانه آب آشــامیدنی ۱۴ شهر و 
۱٩۸ روستای گیالن را تامین می کند.
ســید محسن حسینی، ظرفیت تولید 
این تصفیه خانه را ۶ هزار لیتر در ثانیه 
اعــالم کرد و افزود: با بهره برداری از فاز 
دوم تصفیه خانه آب گیالن در اسفندماه 
سال گذشته، پشتوانه خوبی برای تامین 
آب شرب شــهرها و روستاهای تحت 
پوشش ایجاد شــده است.وی تصریح 
کــرد: ۴ هــزار و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه از آب 
تولید شده در این تصفیه خانه از محل 
سد آیت اهلل بهجت )ره( در حال تامین 
اســتمدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
گیالن در خصوص قرارداد ساخت، بهره 
بــرداری و نگهداری از این تصفیه خانه 
در قالــب قرارداد BOT ؛ مبلغ ابتدایی 
ایــن قرارداد را ۱۶۸ میلیارد تومان ذکر 
کرد و افزود: با توجه به فهرســت بهای 
سال ٩٩ ارزش این تصفیه خانه ۱۴۸۵ 
میلیارد تومان است حسینی با تاکید بر 
رفع مشکالت و تنش هایی که در حوزه 
آب شــرب برخی از شــهرها و روستاها 
وجود دارد، گفت: در شهر رشت ۲ هزار و 
۲۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و توزیع در 
مدار بهره برداری است که ۲٧ کیلومتر از 
این خطوط نیاز به اصالح و بازسازی دارد.
علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی گیالن نیز در این بازدید با تاکید بر 
استفاده از ظرفیت خّیران جهت اجرای 
پروژه های آبرسانی؛ خواستار تشکیل 
کمیته تامین منابع مالی در استان شد.

رئیس کل دادگستری استان ایالم:

پذیرش متقاضیان بومی، 
اولویت آزمون وکالت است

  ایالم / گروه استان ها: دکتر علی دهقانی 
در حاشیه برگزاری آزمون وکالت مرکز 
وکالی قــوه قضائیه اســتان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: آزمون های 
کارشناسی رسمی و وکالت سال ۱۴۰۰ 
قــوه قضائیه پنجشــنبه و جمعه این 
هفته برگزار شــد.وی افزود: روز گذشته 
۲۲ مهرماه آزمون کارشــناس رسمی 
دادگستری با حضور ۵۴۱ شرکت کننده 
برگزار و  امروز جمعه نیز ۶۵۸ داوطلب در 
آزمون وکالت مرکز وکالی قوه قضائیه و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به رقابت 
خواهند کرد.رییس کل دادگستری ایالم 
گفــت: مجموع متقاضیان هر دو آزمون 
٧٩۸  آقا و ۴۰۱ نفر نیز خانم هســتند.

دهقانــی  با بیان اینکه ۳۲۰ وکیل عضو 
مرکــز کانون وکالی ایالم می باشــند، 
بیان داشــت: پذیرش متقاضیان بومی، 
اولویت آزمون وکالت امســال در استان 
اســت.وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۴ 
حوزه قضایی در ســطح ۱۱ شهرستان 
اســتان ایالم فعال است.گفتنی است؛ 
آزمون  وکالت مرکز وکالی قوه قضائیه 
با شــرکت بیش از ۸۱ هزار نفر داوطلب 
به صورت سراســری روزهای ۲۲ و ۲۳ 

مهرماه سال جاری برگزار می شود.

7استانها

ایــالم / گروه اســتان ها: مدیــر کل ثبت احوال ایالم 
گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایان شــهریورماه، در 
مجمــوع دو هــزار و ۲۳۲ واقعــه ازدواج و ۴۲۳ واقعه 
طالق در اســتان ثبت شــده که به نسبت مدت مشابه 
در ســال گذشته، واقعه ازدواج ۶/۱۱ درصد کاهش و 
طالق نیز ۸/۵ درصد افزایش داشته است.محمدعلی 
تقوی اظهار داشت: در این مدت، میانگین سن ازدواج 

آقایان در اســتان ۳۱ ســال و خانم ها ۲۶ ســال و سن طالق در میان آقایان 
۳٧ ســال و خانم ها ۳۲ ســال بوده است.وی افزود: در این مدت شش ماهه 
اول سال جاری در هر شبانه روز ۲۱ واقعه والدت، ٩ واقعه فوتی، ۱۲ واقعه 

ازدواج و دو مورد واقعه طالق در اســتان ثبت شــده 
اســت.مدیرکل ثبت احوال اســتان تصریح کرد: طی 
شش ماه گذشته، سه هزار و ۸٧۲ مورد واقعه والدت 
در استان ایالم رخ داده که از این تعداد دو هزار و ۴۸ 
واقعه پســر و یک هزار و ۸۲۴ واقعه نیز دختر اســت 
که این میزان نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 
۲/۵ درصد کاهش داشــته است. "تقوی" خاطر نشان 
ساخت: در این مدت یک هزار و ٧۴۸ واقعه فوت در استان ثبت شده که از 
ایــن تعــداد ٧۰۸ واقعــه مربوط به خانم ها و یک هزار و ۴۰ واقعه نیز مربوط 

به فوت آقایان بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان ایالم:

۲ هزار و ۲۳۲ واقعه ازدواج در ایالم ثبت شد

خبر ویژه

کرمانشاه: مدیر کل بیمه سالمت استان 

پوشش بیمه سالمت در استان کرمانشاه سیستمی تمدید نمی شود
کرمانشــاه / گروه استان ها: مدیرکل بیمه 
سالمت اســتان کرمانشاه گفت: پوشش 
بیمه ســالمت در این اســتان سیستمی 
تمدید نمی شــود.امید قادری  اظهار کرد: 
پوشش بیمه در صندوق های پنج گانه بیمه 
ســالمت شامل روستاییان و عشایر، سایر 
اقشــار، بیمه ســالمت همگانی، ایرانیان 
و کارکنــان دولت به صورت سیســتمی 
تمدید نمی شــود.وی افــزود: با توجه به 
اعالم ســازمان بیمه سالمت بیمه شدگان 
زیــر پوشــش ســازمان بیمه ســالمت 
بایــد پیش از اتمام پوشــش بیمه و برای 
جلوگیری از تحمیل هزینه های درمانی با 
 مراجعه به ســامانه غیر حضوری به نشانی

eservices.ihio.gov.ir/esc یــا دفاتر 
پیشــخوان طرف قرارداد نسبت به تمدید 
پوشــش بیمه خود اقدام کنند.مدیرکل 
بیمه ســالمت اســتان کرمانشاه تصریح 

کرد: بیمه شــدگانی که پوشــش بیمه ای 
آن ها قبل از ســال ۱۴۰۰ یا از تاریخ یکم 
مهرماه به بعد فاقد اعتبار بوده برای تمدید 
پوشش بیمه ای خود از سامانه غیر حضوری 
ســازمان بیمه سالمت استفاده یا به دفاتر 
پیشــخوان طرف قــرارداد اداره کل بیمه 
سالمت این استان کرمانشاه مراجعه کنند.

قادری ادامه داد: آخرین تمدید سیستمی 
انجام شده مربوط به بیمه شدگان صندوق 
ســالمت همگانی و روستاییان بوده که از 
یکم فروردین لغایت ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ 
فاقد اعتبار و به مدت سه ماه تمدید شده 
است.به گفته وی با استعالم از کد دستوری 
#۱۶۶۶* امکان مشــاهده اعتبار پوشش 

بیمــه از طریق تلفن همراه فراهم شــده 
و بیمه شــدگان می توانند با شماره تلفن 
۱۶۶۶۶ بــه صورت شــبانه روزی تماس 
گرفته و ســوااالت خــود را مطرح کنند.
مدیرکل بیمه ســالمت استان کرمانشاه 
تصریــح کرد: هم اکنون یک میلیون و ٧٩ 
هزار نفر در قالب صندوق های بیمه ای زیر 
پوشش بیمه سالمت این استان بوده و ارائه 
خدمات به بیمه شدگان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( رایگان اســت.قادری افزود: 
هزینه بستری مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( به شرط رعایت نظام ارجاع و 
پزشک خانواده در بیمارستان های دولتی، 
سهم خود پرداخت »فرانشیز« مددجویان 
برای دریافت خدمات بستری زیر پوشش 
بیمــه پایه و مراجعه به بیمارســتان های 
دولتی در صورت رعایت سیســتم ارجاع 

رایگان است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی خبر داد؛

کشوری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن  راهیابی ۳۴ نخبه قرآنی به مرحله 
مشــهد / گروه اســتان ها: رئیس اداره امور قرآنی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: ۳۴ نخبه 
قرآنی اســتان خراســان رضوی به مرحله کشوری چهل 
و چهارمین دوره مســابقات قرآن کریم راه یافتند.جعفر 
حسینی گفت: با پایان یافتن مسابقات استانی و مشخص 
شــدن نتایج، ۲٧ نخبه قرآنی آقا و ٧ نخبه قرآنی خانم از 
اســتان خراســان رضوی به مرحله نیمه نهایی کشوری 
چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم راه یافتند.وی 
افزود: هادی اسفیدانی، حمید حق طلب، پیمان کاظمی، 
مســعود موحدی راد، محســن بزم آرا، حمید صفدری، 
محمــد متقین، مهدی هدایتی فر، امید حســینی نژاد، 
فاطمه زهرا ندافی، مرضیه میرزایی پور، معصومه صهبایی 
اســتاد در رشته قرائت تحقیق موفق به حضور در مرحله 
کشوری این دوره از مسابقات شدند.رئیس اداره امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: 

محمد خاکپور، داود خلوصی، حسام فیوضی، محمدرضا 
جعفری زاده، احمد عزیزی، عبداهلل احدی زاده، سیدعطاء 
مشــهدی، علی علیجانی، محمد الئینی، رؤیا فضایلی و 
فاطمه علی آبادی در رشته حفظ کل نمایندگان استان 
خراســان رضوی در مسابقات کشوری هستند.حسینی 
افزود: ســعید قره داشــی، حسن حسین زاده، حمیدرضا 

جاوید، ســیدمصطفی ریحانی، علیرضا کهن دل و عطیه 
مهدوی نیا در رشته حفظ ۲۰ جزء، سیدحامد حسینی، 
علی ابراهیمی، سلمان حصاری و سیده معصومه حسینی 
در رشته قرائت ترتیل و حسین اسدیان در رشته اذان در 
مسابقات مرحله کشوری چهل و چهارمین دوره مسابقات 
قــرآن کریم حضور دارند.وی تصریح کرد: راه یافتگان به 
مرحــل نیمه نهایــی چهل و چهارمین دوره مســابقات 
سراســری قــرآن کریم طی روزهــای ۲۵ و ۲۶ مهرماه با 
حضور در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و موسسه 
ســر ابیها زینب کبری)س(، تالوت مرحله نیمه نهایی را 
ضبط می کنند.رئیس اداره امور قرآنی اوقاف استان گفت: 
آثار ضبط شده در مرحله نیمه نهایی، نیمه  آبان ماه امسال 
داوری می شود و برگزیدگان مرحله نیمه نهایی به فینال 
چهل و چهارمین دوره مســابقات سراســری قرآن کریم 

راه خواهند یافت.

گیالن / گروه استان ها: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا از رفع تصرف 
اراضی ملی در شهرســتان آســتارا خبر داد و اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت 
شهرســتان آســتارا، ۳٩۴۳ متر مربع از زمین های منابع طبیعی را از یک متخلف 
و ۵۴۰ متر مربع عرصه منابع طبیعی را از متخلف دیگر در منطقه بهارستان پس 
گرفتنــد. گل محمــدی همچنین از رفع تصرف عرصه منابع طبیعی به مســاحت 
۳۵۰۰ متر مربع در منطقه در بند شهرستان آستارا توسط ماموران یگان حفاظت 
شهرســتان آســتارا خبر داد. وی در ادامه گفت:ماموران یگان حفاظت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان آســتارا، در منطقه لوندویل، حدود ۴۲ متر مربع 

و در منطقــه هــودول نیــز حدود ۶۰ متر مربع عرصه ملــی را رفع تصرف کردند.  
وی همچنیــن افــزود: حــدود ۳۰۰۰ متر مربع عرصه ملی و حدود ۵۰۰ متر مربع 
اعیانات، مطابق احکام محاکم محترم قضایی در منطقه کانرود شهرستان آستارا 
رفع تصرف و قلع و قمع گردید. ایشان با اشاره به اینکه وسعت اراضی ملی آستارا 
حــدود ۴۰ هــزار هکتار و جنگل های این شهرســتان جزو جنگل های هیرکانی 
اســتان گیالن اســت تآکید کرد حفاظت از انفال و منابع طبیعی در قانون اساسی 
وظیفه ای عمومی تعریف شده و همگان باید در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی 

و طبیعت کوشا باشیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا خبر داد؛

باز پس گیری بیش از ۱۱ هکتار اراضی ملی و طبیعی 
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گشت شرایط عادی   باز
 در مسجد الحرام 
پس از شیوع کرونا

نخســتین نماز در مسجدالحرام و 
مسجدالنبی بدون فاصله اجتماعی 
و بازگشــت شرایط عادی دراین دو 
پایگاه اجتماعی و عبادی مسلمانان 
جهان، از ابتدای شیوع کرونا برگزار 

شد.
 نخســتین نماز در مســجدالحرام 
و مســجدالنبی بــدون فاصلــه 
اجتماعــی، از ابتدای کرونا برگزار 

شد.
برای اولین بار پس از شیوع کرونا، 
امــام جماعت در مســجدالحرام 
بــه حجــاج دســتور داد »ردیف 
نمــاز را صــاف کــرده و فاصله ها 
را در نمــاز صبح کنــار بگذارند.« 
محدودیت هــای عمده و اقدامات 
احتیاطــی لغــو شــده اســت و 
مســجدالحرام بــه ظرفیت کامل 
خود باز گشــته و نمازگزاران مانند 
قبــل کرونا بــه اقامه نماز جماعت 

می پردازد.
ایــن در حالی بود که در دو ســال 
گذشــته مســجد الحرام به دلیل 
شیوع ویروس کرونا محدودیت های 
زیــادی را برای حجــاج در طول 
فریضــه حــج و ادای نماز جماعت 

بافاصله وضع کرده بود.

 پخش سریال جاسوسی 
 »سرجوخه« 

این هفته آغاز می شود
 »ســرجوخه« یک درام امنیتی 
_ اجتماعــی بــه کارگردانــی 
احمد معظمــی و تهیه کنندگی 
ابوالفضــل صفری اســت.   درام 
جاسوسی اجتماعی »سرجوخه« 
از تولیدات مرکز سیمافیلم است 
که بــه کارگردانی احمد معظمی 
ابوالفضــل  تهیه کنندگــی  و 
صفری، از ســه شــنبه این هفته 
از شــبکه سه ســیما پخش می 
شــود. این ســریال که ساختش 
بــه صورت همزمــان در داخل و 
خارج از کشــور پیگیری می شد، 
آخرین روز هــای تصویربرداری 
خــود را پشــت ســر می گذارد و 
عوامل ســکانس های باقی مانده 
را می ســازند. ســامان صفــاری 
در نقــش »کیــان«، حمیدرضا 
محمدی در نقــش »غالمرضا«، 
آرش آصفــی در نقش یک افســر 
ضــد جاسوســی، نازنین کیوانی 
در نقش یک اینفلوئنســر و نیلوفر 
کوخانی در نقش رزیتا بازیگرانی 
هستند که تا به حال حضور آن ها 
در سریال رسانه ای شده و در کنار 
این ترکیب جوان، »سرجوخه« از 
بازیگران با سابقه ای چون حبیب 
دهقان نسب در نقش ساالر، علی 
اوســیوند در نقش آقا رضا، قربان 
نجفــی ایفاگــر کاراکتــر رامین 
کشمیری، حسن اسدی به عنوان 
پدر کیان و علیرضا جاللی تبار در 

نقش طاهری بهره می برد. 

فرهنگ و هنر

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت خبر داد؛

کسن  آغاز تزریق دوز سوم وا
کرونا در کشور

 رئیــس اداره بیمــاری هــای قابل 
پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
گفت: افراد براســاس همان اولویت 
بندی دوز ســوم واکســن را دریافت 
می کنند و تزریق دوز سوم مدافعان 

سالمت آغاز شده است.
 محســن زهرایــی دربــاره تزریق 
دز ســوم )یــادآور( واکســن کرونا 
بــه مدافعان ســالمت اظهــار کرد: 
طبق مصوبه کمیته فنی کشــوری 
واکسیناســیون کوویــد۱٩ ، مقرر 
شــد بر اســاس همــان اولویتی که 
مدافعــان ســالمت ابتــدا دوز اول 
واکسن را دریافت کردند، دوز یادآور 
را هم به همان شــکل دریافت کنند 
و بر این اســاس در بیمارستان هایی 
کــه بیماران کووید۱٩ را بســتری 
می کننــد و مراکــز ۱۶ســاعته که 
بیماران مشکوک مراجعه می کنند و 
آزمایشگاه ها، تزریق دوز سوم واکسن 
آغاز می شود و پس از آن تزریق دوز 
ســوم تمام کارکنان نظام ســالمت 

انجام می شود.
زهرایــی دربــاره زمــان آغــاز 
واکسیناسیون دز سوم بیان کرد: 
مکاتبــات با دانشــگاه های علوم 
پزشــکی صورت گرفته اســت و 
واکسن در اختیار آنها قرار گرفته 
است و از دیروز ۲۴ مهرماه تزریق 
دوز سوم به مدافعان سالمت آغاز 

شده است.
رئیــس اداره بیماری های قابل 
پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشت درباره نوع واکسن های 
تزریقی برای دوز سوم بیان کرد: 
دوز سوم واکسن وابسته به پلتفرم 
واکسنی است که در نوبت اول و 
دوم تزریق شده است، افرادی که 
در سری اول واکسن های ویروس 
غیرفعال مانند سینوفارم تزریق 
کرده اند در نوبت سوم می توانند 
از پلتفرم غیرفعال، آســترازنکا 
یا پاســتوکووک پالس استفاده 

کنند.
زهرایی افزود: کسانی که در نوبت اول 
و دوم واکسن از پلتفرم آدنوویروسی 
مانند آســترازنکا یا اسپوتنیک وی 
تزریــق کرده بودند می توانند در دوز 
ســوم از آســترازنکا یا پاستوکووک 

پالس استفاده کنند.
رئیــس اداره بیمــاری هــای قابل 
پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
بیان کرد: بهتر اســت که بین تزریق 
نوبت دوم تا دوز ســوم فاصله زمانی 
شش ماه رعایت شود و مصوبه کمیته 
فنی هم بــر این موضوع تاکید دارد 
و افرادی که شــش مــاه از دریافت 
نوبت دوز دومشــان گذشــته است 
می توانند برای دریافت نوبت یادآور 

مراجعه کنند.

سالمت

کارگروه خدمات پیشگیرانه آمریکا توصیه کرده است افرادی که در معرض خطر بیماری 
قلبی هستند،  مصرف آسپیرین با دز کم را به عنوان شیوه ی پیشگیرانه شروع نکنند. 
این توصیه  برای  افراد در دهه های ۴۰ و ۵۰ زندگی موثر اســت که محتمال پزشــک 
آن ها دز پایین آسپیرین را به عنوان روش پیشگیرانه برای ایشان  تجویز کرده است.

این کارگروه همچنین هشــدار می دهد افراد باالی ۶۰ ســال در صورتی که تا کنون 
حمله ی قلبی  نداشته اند نباید آسپیرین با دز پایین را به عنوان شیوه درمانی شروع 
کنند.  کارگروه خدمات پیشــگیرانه آمریکا در این خصوص به مطالعات اخیر اشــاره 
می کند که نشان می دهد شروع استفاده از آسپیرین به صورت روزانه، خطر خونریزی 
در دستگاه گوارش و مغز را دربرخواهد داشت. این خطر با افزایش سن، باالتر می رود.

برای مدت ها ، پزشکان برای جلوگیری از اولین حمله قلبی، برای بیماران خود آسپیرین 
تجویز می کردند. اما دکتر دونالد م. لوید جونز ، رئیس انجمن قلب آمریکا گفته است: 
»در شرایطی که افراد قادر به کنترل عوامل خطرساز مانند فشار خون باال و داروهایی 
مانند استاتین برای کاهش کلسترول هستند، مصرف آسپیرین تفاوت زیادی ایجاد 
نخواهد کرد.« در عین حال پزشــکان این کارگروه هشــدار می دهند بیمارانی که در 
حال مصرف این دارو می باشــند، نباید بدون مراجعه به درمانگاه و مشــورت با پزشک 
خود، مصرف آن را متوقف کنند، همچنین به دلیل آنکه آسپیرین از ایجاد لخته های 
خون که علت اصلی ســکته ی قلبی اســت جلوگیری می کند، افرادی که پیش از این 

سابقه حمله ی قلبی داشته اند به هیچ وجه نباید مصرف این دارو را متوقف کنند.  

هشدار پزشکان: برای جلوگیری از حمله قلبی، آسپرین مصرف نکنید!

دریچه علم

جامعه 

کارتون 

 بفرمایید 
پیک ششم 

کرونا!
وزیر کشور با هشدار 

نسبت به خطر جدی بروز 
پیک ششم کرونا گفته که 

رعایت شیوه نامه ها به عدد 
نگران کننده 46 درصد 

رسیده و نباید وارد پیک 
ششم کرونا شویم. مهدی 

عزیزی با انتشار کارتونی در 
خبرآنالین به این موضوع 

پرداخت.

وزیــر میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
میــراث فرهنگــی گفــت: چندی پیش 
ســخنرانی در شورای اداری استان فارس 
داشــتم، در این خصــوص باید بگویم که 
وزارت میــراث به دنبال حفر چاه در کنار 
مقبره کوروش نیست. هیچ گاه وزیر میراث 
فرهنگــی ادعا نمی کند که می خواهم در 
کنــار مقبره کوروش چاه حفر کند.  عزت 
اهلل ضرغامــی در خصــوص واکنش های 
مختلفــی که دربــاره صبحت هــای او 
درخصوص حریم پاسارگاد مطرح شده بود 
نیز گفت: واکنش های مختلفی را در فضای 
مجازی در این خصوص شاهد بودم. چندی 
پیش ســخنرانی در شورای اداری استان 
فارس داشتم، در این خصوص باید بگویم 
کــه وزارت میراث بــه دنبال حفر چاه در 
کنار مقبره کوروش نیست من در خصوص 
تحریف هایی که از صحبت های من شــده 
اســت تعجب می کنم و تعجب من در این 
حد بود که حتی احساس کردم که نیاز به 
پاســخ نیست چراکه هیچ گاه وزیر میراث 
فرهنگــی ادعا نمی کند که می خواهم در 

کنار مقبره کوروش چاه حفر کند.او ادامه 
داد: حل مشــکالت مردم وظیفه ماســت 
مردم پاســارگارد ۲۵۰۰ سال است که از 
پاسارگاد و مقبره کوروش حفاظت کرده اند 
این مردم باارزش هســتند مساله اصلی ما 
مردم هســتند اگر به  پاسارگاد و مدنیتی 
که شــکل گرفته جزئــی از هویت مردم 
ایران اســت بی آعتنا باشــیم کار درستی 
انجــام نداده ایم در بازدیدی که داشــتم 
تجمــع مردم اعتراضات شــدید مردم به 
مــن که عنوان می کردند که بســیاری از 
امور جاری شــان دچار اختالل شده مرا بر 
آن داشــت تا درصدد حل مشکالت مردم 
برآیم. اینکه می گویی مردم گرفتار هستند 
و مشــکل دارند به این معنا نیســت که ما 
به آنها بی اعتنایی کنیم باید مشکل آنها را 
حل کنیم ضمن آنکه زمین های کشاورزی 
مردم پاســارگاد بــا فاصله از این مجموع 
فعال اســت. وزارت میراث و گردشگری با 
تدبیر مشــکل مــردم را حل خواهد کرد. 
تحریف های موجود نیز ماندنی نیســتند 
ممکن اســت از یک سخنرانی کارشناسی 

دقیق، هر کســی استنباطی کند و برخی 
آگاهانه یــا ناآگاهانه به آن بپردازند اینها 
اهمیتی ندارد آنچه که برای ما مهم است 
حفــظ میراث فراهنگی اســت.ضرغامی 
تصریح کرد: ما به پاســارگاد رفته بودیم 
تــا اعتبارات تصویب شــده دولــت را با 
اولویــت پاســارگاد اختصاص دهیم ما به 
آنجا رفتیم تا برای حفظ میراث فرهنگی 
اعتبارات الزم را شرح دهیم در عین حال 
مــردم حق دارند با ما ارتباط برقرار کنند 
و مشــکالت خود را بیــان کنند حل این 
مشکالت به این معنا نیست که کسی در 
کنار مقبره کــوروش چاه حفر کند.وزیر 
میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص 
برنامه های این وزارتخانه جهت توســعه و 
رونق گردشگری در عرصه بین الملل گفت: 
در آینده نزدیک برنامه هایمان را در حوزه 
گردشگری به صورت وسیع عنوان خواهیم 
کرد در مرحله نخســت باید این مریض را 
در حالی که نفســش در حال قطع شــدن 
است احیا کنیم مصوبه ای که روز گذشته 
از ســتاد ملی کرونــا گرفتم بر این تاکید 

دارد که وام هایی که مراکز گردشگری در 
دوره کرونــا دریافت کرده اند و نمی توانند 
ایــن وام ها را پرداخت کنند تا آخر ســال 
اســتمهال شد حتی بحث های مالیاتی با 
طرحی که ارایه دادیم و ستاد کرونا آن را 

تصویب کرد مجددا به تعویق افتاد.
ضرغامی در ادامه از جلســه  مشترک بین 
وزارت میراث گردشگری وزارت خارجه و 
وزارت بهداشــت که قرار است فردا برگزار 
شود خبر داد و گفت: در این جلسه رسما 
بحث صدور روادید گردشــگران خارجی 
مطرح خواهد شــد آیین نامه آن تنظیم 
شــده اســت که با حفظ تمام پروتکل ها 
بتوانیم تعطیلی ۲۰ ماهه ورود گردشــگر 
خارجی را به کشــور مرتفع کنیم این امر 
بــرای فعاالن گردشــگری از آژانس های 
دفاتر خدمات مسافرتی گرفته تا هتل ها و 
... بسیار اهمیت دارد. به امید خدا به زودی 
در آبانماه شــاهد ورود گردشگر خارجی 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی به کشور 
خواهیم بود موضوع گردشگر خارجی حل 

شده است.

وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و میراث فرهنگی:

به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیستیم


