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طرح امنیتی ماندن؛ خوب یا بد؟

ُمهر محرمانگی بر اموال مسئوالن
   در چنــد روز اخیــر موضــوع مصوبــه مجلــس دربــاره محرمانــه بــودن امــوال 
مسئوالن حواشی زیادی در پی داشته است. خبر مهر تأیید مجلس بر مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام روی محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقامات و 

مسئوالن به ظاهر ساده بود، اما در واقعیت حواشی زیادی ایجاد کرده به گونه 
ای تردیــد هــا پیرامــون اقدامــات نماینــدگان و تــاش در راســتای احقــاق حقوق 
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امیر عبداللهیان:

  مادورو به تهران
 سفر می کند

     وزیــر خارجــه گفــت: در ماه هــای آینــده 
شــاهد ســفر آقــای مــادورو رئیس جمهــور 

ونزوئا به ایران خواهیم بود...

 هشدار الریجانی 
به سخنگوی شورای نگهبان :

 در بیان و عمل خود
کسی ظلم نکنید  به 

     علــی الریجانــی رئیــس ســابق مجلــس 
شــورای اســامی به اظهارات هادی طحان 
نظیــف ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره 
کنــش نشــان  وا علــت رد صاحیــت اش 
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افزایش قیمت لوازم خانگی 
غیرقانونی است
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 آغاز ماراتون 
تولید و مصرف گاز
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 بیگاری از موتورسواران 
ممنوع!
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سیاست ایران توسعه معنادار 
 روابط با کشورهای 
درحال توسعه است
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 اقتصاد بیمار است 
اما تیغ،  دست جراح نیست

  سجاد بهزادی
 یکــی از مقامــات 
دولت به تازگی گفته 
است »اقتصاد کشور 
نیازمند جراحی های 
بزرگ اســت؛« این سخنی درست است، اما چه 

کنیم که تیغ در دست جراح نیست.
 امــروز بســیاری از صاحبنظران می پرســند 
اقتصاددانان برجسته این کشور کجا هستند که 
تیغ جراحی اقتصاد ایران هر بار دســت افرادی 

غیرمتخصص می افتد.
تیغ اگر دســت جراح بود رئیس گذشــته بانک 
مرکــزی و معــاون ارزی او امروز به خاطر اخالل 
در بازار ارز به زندانی های طوالنی مدت محکوم 
نمی شــدند. همــان هــا هم مدعــی بودند که 

می خواهند اقتصاد ایران را جراحی کنند.
تیغ اگر دست جراح بود اقتصاد ایران در سالهای 
طوالنی این قدر دست خوش بی ثباتی نمی شد. 
تغییر پیاپی وضعیت  ها در اثر وقوع شــوک های 
خارجی و داخلی، منجر به بی ثباتی اقتصاد کشور 
شده است و امروز گفته می شود بودجه عمومی 
کشور در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ 
درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان و کسری 
تحقــق نیافته، حداقل ۳۰درصدی معادل ۳۸۳ 

هزار میلیارد تومان روبرو است.
تیغ جراحی اقتصاد کشــور دست جراح نیست 
و کشــور مدام غرق تحریم و تورم اســت. کشور 
ایران به خاطر تحریم ها و بر اساس سخن وزیر 
نفت دولت ســیزدهم »تنها از آوریل ۲۰۱۸ تا 
۲۰۲۱ از تولیــد یــک میلیــارد و ۸۰۰ میلیون 
بشــکه نفت وبیش از ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد 
نفتی محروم شده است.« تیغ اگر دست جراحی 
متخصص و فرهیخته بود با پهنای باند اینترنت 
مبارزه نمی شــد و این درک وجود داشــت که 
تحول اقتصاد جهان بر پایه نت انجام می شــود. 
در جهان کنونی سخن گفتن از توسعه اقتصادی 
بدون رشد صنعت تکنولوژی واینترنت پرسرعت 
بی معناست. اما گفته می شود باید منتظر شوک 
هولناک محدودیت اینترنت به اقتصاد کشوربود. 
نایــب رئیس کمیســیون فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات اتــاق بازرگانی ایــران در خصوص 
شوک محدودیت اینترنت به اقتصاد کشور گفته 
است» اگر نتوانیم سرعت در انتقال داده ها و دانش 
اطالعات و ارتباطات را توسعه بدهیم بدون تردید 
نخواهیم توانست به یک قدرت و قطب اقتصادی 
در خاورمیانه تبدیل شویم.« این در حالی است 
که امروز ما شاهدانفجار جهانی به خاطر»پهنای 
باند« در جهان هستیم . همه گروه های سیاسی 
کشــور مدعی بودند که آمده اند تا اقتصاد ایران 
را جراحــی کنند اما تیغ اگر دســت کاربلد بود 
مردم امروز محتاج نان شــب نبودند. وقتی تیغ 
جراحی اقتصاد به دست کسانی باشد که به علم 
برنامه ریزی و مدیریت اعتقادی ندارند؛ این اتفاق 
می افتد که ما از خودکفایی گندم درســال های 
گذشــته به یکی از بزرگترین واردکننده گندم 
خاورمیانه تبدیل می شویم. منابع صنعتی آگاه 
به رویترز گفتند افزایش چشمگیر واردات گندم 
از میانگین ساالنه حدود یک میلیون تن در پنج 
ســال گذشته، برای تضمین تامین نان ضروری 
اســت زیرا انتظار می رود محصول گندم ایران 
امسال ۳۰ درصد کمتر باشد.  با این وضعیت هیچ 
بعید نیست اگر به زودی جمعیت باالیی از کشور 
درمانده یک قرص نان باشند. به باور بسیاری از 

کارشناسان؛ فرصت، فرصِت آخر هست...    
منبع : عصر ایران

یادداشت

سفر ترکمنستان در تهران:

کمیسیون  شانزدهمین 
مشترک اقتصادی ایران و 
ترکمنستان برگزار می شود

 ســفیر ترکمنســتان در تهران از برگزاری 
شــانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و ترکمنستان در آینده  نزدیک خبر داد.

»احمد قربان اف« ســفیر ترکمنســتان در 
تهران با اشــاره به روابط دوستانه و نزدیک 
تهــران و عشــق آباد گفت: شــانزدهمین 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایران و 
ترکمنســتان در روزهــای آتــی در تهران 

برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه جلســه پیشین کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان حدود 
دو سال پیش برگزار شد، اظهار داشت: ریاست 
کمیســیون مشترک اقتصادی از سوی ایران 
برعهــده وزیر راه و شهرســازی و از ســوی 

ترکمنستان برعهده وزیر امور خارجه است.
پیش بینی می شــود در این کمیســیون، دو 
طرف یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های 
سوآپ گاز، برق و انرژی، مصالح ساختمانی و 
آهــن آالت و فــوالد، ترانزیت ریلی و جاده ای 

کاال امضا کنند.
ســفیر ترکمنســتان در تهران همچنین با 
اشــاره به نشست سران ســازمان اکو اظهار 
کرد: در ســال جاری میالدی، ریاســت اکو 
به ترکمنستان منتقل خواهد شد. در همین 
چارچــوب، اواخر ماه نوامبر )آذر ماه( اجالس 
سران اکو در عشــق آباد ترکمنستان برگزار 

می شود.
بــه گفته قربان اف، از تمام روســای جمهور 
کشــورهای عضو اکو دعوت شــده که در این 
نشست شرکت کنند و در همین راستا از سید 
ابراهیم رئیسی نیز دعوت به عمل آمده تا در 

اجالس عشق آباد حضور پیدا کند.

خبر ویژه در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شد

پاسخ ایران به علی اف و وزیر خارجه عربستان
  ســعید خطیــب زاده  ســخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران روز 
گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران به 
ســخنان اخیر جوزپ بورل و  وزیر خارجه 
عربســتان واکنش نشان داد. این دیپلمات 
ارشــد کشورمان در پاسخ به سؤالی درباره 
اظهــارات جوزپ بورل درباره این که زمان 
برای بازگشت ایران به مذاکرات محدود است 
و فکر نمی کنم مذاکرات در بروکسل کامال 
ضرورت داشته باشد، گفت:  گفت وگوهای 
پنجشــنبه خوب و سازنده بود و نکاتی که 
باید به مورا منتقل کرد منتقل شد و توافق 
شــد در چند روز آینده در بروکســل این 
گفت وگوها ادامه یابد و این توافق دوســویه 
بوده و موضوعات چالش ها و موانعی که شش 
دور مذاکرات در وین به نتیجه نرسید باید در 

گفتگوها مورد رایزنی قرار بگیرد. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود:  اجازه 
دهید در مسیری که گفت وگوها بین ایران و 
هماهنگ کننده انجام شده پیش برود. آقای 
باقــری در اولین فرصت موضوعات مدنظر 
خــود را بیان خواهــد کرد.  خطیب زاده در 
پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهارات وزیر 
خارجه عربستان مبنی بر این که مذاکرات 
با ایران پیشرفت ملموسی نداشته نیز اظهار 

کرد:  چهار دور گفتگوها در در فضای مثبت 
و دوستانه ای بوده و در موضوعات دوجانبه 
و منطقه ای پیگیری شــده اســت.  او افزود:  
تماس ها ادامه دارد. فکر می کنم واژه ای که 
بــه خوبی می تواند فضای گفتگوها را بیان 
کند گفت وگوهای محترمانه است، البته به 
همان مقداری که محترمانه است جدی بوده 
و جدی پیگیری شده و امیدواریم به نتیجه 
برسد. خطیب زاده همچنین خبر دوویچه 
وله مبنی بر سفر هیأتی از عربستان به ایران 
را تأیید نکرد. خطیب زاده تاکید کرد:  باید 
اجازه دهیم گفت وگوهایی که در بغداد شکل 
گرفته و تماس ها بین دو طرف به نقطه قابل 
اعمال برسد. االن در آن وضعیت نیستیم. 

ایران پیش شرطی برای آمریکا تعیین 
نکرده است

ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات 
امیرعبداللهیان که خواســتار اقدام جدی 
آمریکا شــده است، گفت:  پرونده مذاکرات 
در وزارت امور خارجه پیگیری می شــود و 
ان شــاءاهلل با ترکیب جدیــد انجام خواهد 
شــد. باقری در ادامــه گفت وگوهای هفته 
گذشــته در تهران و براساس توافق طرفین 
به بروکســل می رود. آن چه توسط رئیس 

جمهور و وزیر خارجه گفته شده این است 
که مذاکرات ادامه می یابد و آن چه در حال 
انجام است روشن شدن برخی نقاطی است 
که چالش های گفت وگوهایی بوده که ۶ دور 

در وین انجام شده است. 

پاسخ به علی اف
ســخنگوی وزارت خارجه درباره رزمایش 
پدافنــد هوایی در جمهــوری آذربایجان و 
خرید تســلیحات از رژیم صهیونیستی هم 
گفت:  این که رزمایش توســط کشورهای 
منطقــه رخ دهد موضوعی طبیعی اســت 
و از جملــه این که اطالع رســانی دقیق در 
ایــن زمینه صورت بگیرد و اگر کشــورها 
بتوانند با این منش اقدام کنند نشــانه بلوغ 
آنهاســت که اطالع رسانی کنند.  او گفت:   
ناامنی هایی که ریشه از حضور نامشروع رژیم 
صهیونیستی ایجاد می شود همه کشورها 
باید با دقت توجه کنند. ریشــه و ذات این 
رژیم در خشونت و ترور رشد کرده و از این 
فضا می تواند رشــد و نمو کند.  خطیب زاده 
در پاســخ به سؤالی درباره اظهارات رئیس 
جمهور آذربایجان و ایران را متهم به قاچاق 
مواد مخدر به همراه ارمنستان به اروپا کرده 
است نیز اظهار داشت:  توصیه ام به برادران 

در جمهوری آذربایجان این است که بیش 
از پرداختن به اظهارات رسانه ای اجازه دهند 
در کانال های دیپلماتیک که پیام های مثبت 
و دوستانه می فرستند در همان مسیر ادامه 
یابد. ایران به تأیید و اعتراف نهادهای ذیربط 
بین المللی به خرد همه کنشــگران که در 
فضای بین المللی آشنا به موضوعات هستند 
ایران در مبارزه با پدیده شــوم قاچاق مواد 
مخدر پیشــرو اســت. ما شهدایی را در این 
مســیر داده ایم. شــاید روشن باشد برخی 
اظهارنظرات رســانه ای از سوی مسئوالن 
آذربایجــان با چه هدفی صورت می گیرند 
توصیه می کنم مقامــات آذربایجان عنان 
کالم را داشــته باشند و اجازه ندهند روابط 
طبیعی ایران و این کشــور با دســت های 

مصنوعی به هم بریزد.  
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره 
همــکاری جامع ایران و روســیه نیز گفت:  
یک توافقنامه ای در ۱۳۷۹ را با روســیه در 
خصوص همکاری ها داریم که به صورت ۱۰ 
ساله بوده و ۵ ساله تمدید می شد و فروردین 
امسال به ۵ سال بعد رسیدیم. صحبتی شده 
بود و امیرعبداللهیان در ســفر به مســکو با 
الوروف به صورت جدی صحبت کرد و متن 

در تهران باید نهایی شود.
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سیاست 2
امیرعبداللهیان:

  مادورو به تهران
 سفر می کند

وزیــر خارجه گفــت: در ماه های آینده 
شــاهد سفر آقای مادورو رئیس جمهور 

ونزوئال به ایران خواهیم بود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشورمان در نشست مطبوعاتی مشترک 
بــا وزیــر خارجه ونزوئال، گفت: تا قبل از 
پایان ســال جاری کمیسیون مشترک 
همکاری هــای اقتصــادی جمهوری 
اســالمی ایــران و ونزوئــال در تهــران 
برگزار خواهد شــد. در جریان برگزاری 
کمیســیون مشــترک اقتصادی نقشه 
راه و ســند همکاری های بلند مدت دو 
طــرف را پاراف خواهیم کرد. وی افزود: 
در ماه های آینده شاهد سفر آقای مادورو 
رئیس جمهور ونزوئال به ایران خواهیم بود 
و در جریان آن ســفر با حضور روســای 
جمهور دو کشور سند همکاری های ۲۰ 
ساله تهران و کاراکاس به امضای وزرای 

خارجه خواهد رسید.

 رییس قوه قضاییه 
در جلسه شورای عالی قضایی:

 عوامل ترور 
سردار سلیمانی جدی تر 

تعقیب شوند
رئیس دســتگاه قضا گفت: قوه قضاییه 
مصمم اســت با دست اندازان به حقوق 
مردم و بیت المال و کســانی که ســد راه 

مردم می شوند برخورد قاطع کند.
حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در جلســه روز گذشــته شورای 
عالــی قــوه قضاییه با تبریــک میالد 
خجســته پیامبــر اعظــم )ص( و آغاز 
امامــت و والیــت بقیه اهلل االعظم )عج( 
اظهار داشت: کسانی که ایران را به نقض 
حقوق بشــر متهم می کنند درحالیکه 
خودشان بزرگترین ناقضان حقوق بشر 
هســتند باید مورد مواخذه قرار گیرند و 
در برابــر جنایاتی که علیه مردم ایران و 
دیگــر ملت های آزادیخواه انجام داده اند 
پاسخگو باشند. محسنی اژه ای با اشاره به 
ترور سرلشگر شهید حاج قاسم سلیمانی 
و همچنین دانشــمندان کشــورمان 
که توســط آمریکا و صهیونیســت ها به 
شهادت رســیده اند، تأکید کرد: عوامل 
و مســببین و مباشــرین و معاونین این 
جنایت ها باید جدی تر تعقیب شــوند و 
اجازه نخواهیم داد خون این انســانهای 

بی گناه پایمال شود.

گروسی به آمریکا   سفر 
کلیدی  گفتگوهای  برای 

درباره برجام
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بــا انتشــار پیامی در توئیتــر اعالم کرد 
کــه برای انجام گفت وگوهای کلیدی با 
مقامات ارشد آمریکا درباره برجام راهی 
واشنگتن شده است.  رافائل گروسی در 
پیام خود نوشــته که قرار است با آنتونی 
بلینکن وزیر امور خارجه و اعضای کمیته 
روابط خارجی مجلس سنا آمریکا دیدار 
و درباره برجام، مسائل مربوط به راستی 
آزمایــی، تغییــرات آب و هوایی، امنیت 
هســته ای رایزنی کنــد. نحوه حمایت 
آمریــکا از اقدامــات آژانــس در زمینه 
ســالمت و توســعه از دیگر محورهای 
این ســفر عنوان شده است. پیش از این 
جوســپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در واشــنگتن بود تا درباره 
آخرین تحوالت بین المللی از جمله توافق 

هسته ای ایران با بلینکن دیدار کند.

رئیس جمهور روابط با کشور ونزوئال را دوستانه و رو به توسعه توصیف کرد و گفت: سیاست 
جمهوری اســالمی ایران توســعه معنادار روابط با کشورهای در حال توسعه بخصوص 
کشورهایی که به دنبال حفظ استقالل خود در برابر کشورهای سلطه گر هستند، می باشد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در دیدار»فلیکس پالسنسیا گونسالس« وزیر 
امور خارجه ونزوئال، گفت: آمریکای التین بخصوص ونزوئال جزو اولویت های دیپلماسی 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم هستیم روابط خود را با این کشورها 

توسعه دهیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد،  گفت: در 

این دولت مصمم هستیم مشکالت ایجاد شده از سوی دشمنان  را کنار بزنیم و مسیر 
پیشرفت کشور را ادامه دهیم.

رئیسی با تاکید بر ضرورت گسترش روابط تهران - کاراکاس در حوزه های مختلف گفت: 
برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن و بلند مدت طراحی شود تا چشم انداز 

روابط به سمت تقویت حداکثری حرکت کند.
رئیس جمهور با تحسین همراهی ونزوئال با ایران در مجامع بین المللی افزود: با برنامه 
همکاری های بلند مدت میان دو کشــور، چشــم انداز روشنی برای گسترش و تعمیق 

روابط وجود دارد.

رئیــس جمهــور در دیــدار با وزیر امور خارجه ونزوئال :

سیاست ایران توسعه معنادار روابط با کشورهای درحال توسعه است

خبر ویژه کوتاه از سیاست

تظاهرات برای انحالل دولت 
انتقالی در شهر خارطوم 

ادای احترام به »دیوید سودان/ خبرگزاری فرانسه
امس« نماینده کشته شده 
مجلس عوام بریتانیا در 
محل قتلش/ خبرگزاری 
فرانسه

گزارش تصویری

هشدار الریجانی به سخنگوی 
شورای نگهبان :

 در بیان و عمل خود
 به کسی ظلم نکنید

علی الریجانی رئیس ســابق مجلس 
شورای اســالمی به اظهارات هادی 
طحان نظیف ســخنگوی شــورای 
نگهبان درباره علت رد صالحیت اش 

واکنش نشان داد.
هــادی طحان نظیف، ســخنگوی 
شــورای نگهبــان روز گذشــته، 
در نشســت خبــری خــود درباره 
محرمانه بــودن دلیل رد صالحیت 
علــی الریجانی گفت: بــرای همه 
کســانی که وارد انتخابات می شوند 
احترام قائل هســتیم و موارد را برای 
خودشان اعالم می کنیم در ضمن ما 
استعالمات را از دستگاه ها می گیریم 
کــه در آن دســتگاه ها هم محرمانه 
اســت.در عین حــال توضیحات را 
خدمــت ایشــان گفته ایم. برهمین 
اســاس، علی الریجانی در نامه ای به 
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان 

واکنش نشان داد. 
متن کامل یادداشــت کوتاه مشاور 
رهبرانقالب خطاب به عضو شــورای 

نگهبان بدین شرح است:
»بــرادر گرامــی جنــاب آقــای 

طحان نظیف
با ســالم، جناب عالــی، در مصاحبۀ 
اخیــر، دربارۀ اعــالم عمومی دالیل 
عدم احــراز صالحیــت نامزدهــا 
فرمودید چنین کاری شــرعاً و قانوناً 
ممکن نیست، زیرا به حیثیت افراد، 
که امری محترم اســت، لطمه وارد 
می کند. این سخن به طور کلی درست 
اســت. اما دربارۀ افرادی نظیر حقیر، 
که خود درخواســت علنی کردن آن  
را دارم، وجاهت ندارد و مســئولیت 
آن برعهدۀ شــورای نگهبان نیست. 
ضمناً این گونه بیانات شما ابهام های 
دیگــری نیــز ایجــاد می کنــد و 
شــفاف کردن موضــوع را بیــش از 
پیش ضروری می ســازد. این مطلب 
دربارۀ نهادها و دســتگاه هایی که در 
این تصمیم شورا مشارکت داشته اند 
نیز صادق اســت. جناب عالی جوان 
تحصیل کرده و متدینی هســتید. از 
ابتــدای خدمت در نظام اســالمی، 
مراقب باشید در بیان و عمل خود به 
کسی ظلم نکنید، حتی به نحو ایهام.«

اولین پیام احمدی نژاد بعد از 
بازگشت از امارات

 بزودی گزارش کاملی 
خواهم داد

کانــال تلگرامی دولت بهار نوشــت: 
احمدی نژاد در پیامی نوشت اهمیت 
نمایشــگاه اکســپو، اهمیت حضور 
ایران، پیام ملت ایران و آرمان هایی 
که ملت ایران همیشه دنبال می کرده 
و ارتباط آن با اهداف این نمایشگاه را 

ان شاءاهلل تشریح خواهم کرد.
محمود احمدی نژاد که برای بازدید 
از نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۰ به دبی 
سفر کرده بود، پس از انتشار خبری 
مبنی بر اخراج شدن او از امارات، به 

تهران بازگشت. 
رئیس جمهور ســابق پس از رسیدن 
به تهران پیامی صادر کرد و نوشت که 
گزارش کاملی از این ســفر را منتشر 

می کند.

طرح امنیتی ماندن؛ خوب یا بد؟

ُمهر محرمانگی بر اموال مسئوالن
در چنــد روز اخیر موضوع مصوبه 
مجلس درباره محرمانه بودن اموال 
مسئوالن حواشــی زیادی در پی 

داشته است.
خبــر مهر تأیید مجلس بر مصوبه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
روی محرمانه و امنیتی ماندن اموال 
مقامات و مســئوالن به ظاهر ساده 
بود، اما در واقعیت حواشــی زیادی 
ایجــاد کرده بــه گونه ای تردید ها 
پیرامــون اقدامــات نمایندگان و 
تــالش در راســتای احقاق حقوق 
عامه در هاله ای از ابهام قرار گرفت. 

ماجرای محرمانه بودن اموال 
مسئوالن چیست؟

موضــوع ثبــت امــوال و دارایی 
مســئوالن بــه اصــل ۱۴۲ قانون 
اساســی برمی گردد. در ســال ۸۴ 
در قانــون برنامه ششــم توســعه 
کل کشــور، مجلس طرحی برای 
رســیدگی به اموال مســئوالن به 
عنــوان »از کجــا آورده اید« را به 
قانون تبدیل کرد که بر اســاس آن 
مســئوالن عالی رتبه اموال شان را 

اعالم می کنند.
بر طبق اصل ۱۴۲ قانون اساســی 
رسیدگی به اموال برخی از مسئوالن 
حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی 
مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر 
این اســاس باید دارایی مقام معظم 
رهبری، رئیــس جمهور، معاونان 
رئیس جمهور، وزیران و همســر و 
فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، 
توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی 
شــود که بر خالف حــق، افزایش 

نیافته باشد.
اما نمایندگان مجلس هشــتم در 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت 
تســری این اصل قانون اساسی به 
دیگر مســئوالن، قانونی را تصویب 
رســاندند که به موجــب آن تمام 
مقامات و کارگزاران کشــوری اعم 
از شــهردار، رئیس جمهــور، وزرا، 

نماینــدگان مجلس، فرمانداران و 
... بایــد اموال خود را به قوه قضائیه 
اعــالم کننــد که ایــن مصوبه در 
شــورای نگهبان به دلیل مغایرت با 
قانون اساسی رد شد و پس از رفت 
و برگشت میان مجلس و شورا و به 
دلیل اصرار مجلس شورای اسالمی، 
ایــن مصوبه برای تعیین تکلیف به 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

ارسال شد.
پس از ۳ ســال مسکوت ماندن آن 
در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه 
مجلس بــا اصالحاتــی همچون 
افزودن قیــد محرمانگی به تایید 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
رسید و به موجب ماده ۵ این قانون 
کــه در مجمع به آن الحاق شــد، 
»فهرست دارایی های افراد مشمول 
و نیز اسناد و اطالعات مربوط به آن 
به جز در مواردی که در این قانون و 
آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، 
محرمانه بوده« و در آن برای افشا و 

انتشار آن مجازات تعیین شد.
این قانون در آذرماه ســال ۱۳۹۴ 
برای اجرا ابالغ شد و براساس ماده 
۶ ایــن قانــون، قوه قضائیه موظف 
می شــد حداکثر ظرف مدت شش 
مــاه پس از الزم االجرا شــدن این 
قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه و 
پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابالغ 
کند که متاسفانه با مسکوت ماندن 
آن در قــوه قضائیه در نهایت آیین 

نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا 
در خردادماه ســال ۱۳۹۸ از سوی 
ریاســت قوه قضائیه ابالغ شــد. به 
موجب آیین نامه ابالغی این قانون 
و به استناد ماده ۵ آن که اطالعات 
مسئوالن را محرمانه تلقی کرد، در 
بند ۲ آیین نامه این قانون سامانه ای 
»با رعایت ســاز و کارهای امنیتی، 
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی 
و همچنیــن صحــت و تمامیت 
داده ها« برای ثبت اموال مسئوالن 
راه اندازی شــد که مسئوالن اموال 
خود را به دســتگاه قضا برای ثبت 

در این سامانه اعالم کردند.

اعضای دولت قبل اتاق 
عملیاتی در جهت تخریب 

مجلس و دولت تشکیل داده اند
همچنین با استناد به ماده ۵ قانون 
مجلس، در بند ۸ آیین نامه ابالغی 
دســتگاه قضا اعالم شد، فهرست 
دارایی مقامات مسئول و سمت ها 
و مشخصات افراد مشمول و اسناد 
و اطالعــات مربوط به آن که به قوه 
قضائیه ارائه می  شود، محرمانه بوده 
و افشــای آن ممنوع اســت و برای 
متخلفان از ثبت کامل دارایی ها در 
سامانه به موجب بند ۱۹ آیین نامه 
این قانون، تعقیب کیفری توســط 
دادســتان پیش بینی شد. البته در 
بند ۱۸ این آیین نامه، حق به رئیس 
قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی 

اموال و دارایی مســئوالن ذکر شده 
در اصــل ۱۴۲ قانــون اساســی را 

منتشر کند.

کنش نمایندگان مجلس وا
علی علیــزاده دبیر کمیســیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اســالمی با اشاره 
به اینکــه مجلس انقالبی هیچ گاه 
بــه دنبال تصویب این طرح نبوده، 
گفتــه که این موضوع از اســاس 
کذب اســت. او با رد شــایعات در 
فضای مجــازی مبنی بر تصویب 
قانونــی برای محرمانه ماندن اموال 
مسئوالن گفته که چنین موضوعی 
اصال در مجلس مطرح نشــده و با 
روی کارآمــدن مجلــس انقالبی 
جریان معاند نظــام خط تخریب 
خــود را برای سســت کردن اراده 

مجلس شروع کرده است.
احمــد امیرآبادی فراهانی نماینده 
مجلــس هــم در توئیتر نوشــت: 
 »مجلس هشــتم مصوب می کند 
همه مســئوالن کشور اموال خود 
را اعــالم نمایند. شــورای نگهبان 
آن را مغایر قانون اساســی می داند. 
با اصرار مجلس هشــتم مصوبه به 
مجمع تشخیص مصلحت فرستاده 
می شــود و بعــد از مدتــی با قید 
محرمانه تأیید می شــود. این چه 

ربطی به مجلس یازدهم دارد؟«.
بهــروز محبی نجم آبادی نماینده 

مردم سبزوار  نیز در این باره گفته 
است: درخواســت این موضوع در 
دوره گذشــته مجلس انجام شده و 
مربوط به این دوره نبوده است. قطعا 
مجلس یازدهم به شدت مخالف این 
محرمانگی اموال مســئوالن است.  
شــفافیت آرا و امــوال را پیگیری 
کردیــم و هیــچ مانعــی برایمان 
وجــود ندارد که مخالفت خودمان 
را نسبت به محرمانه بودن فهرست 

اموال مسئوالن اعالم کنیم.

 اطالعات مالی مسئوالن 
باید محرمانه باقی بماند

حجــت االســالم و المســلمین 
حســن نوروزی عضو کمیسیون 
حقوقی و قضائی مجلس شــورای 
اســالمی در گفت وگو با خبرنگار 
باشــگاه خبرنگاران گفته اســت: 
طــرح مجلــس برای نظــارت بر 
امــوال مســئوالن و بحث ممنوع 
الخروجی مســئوالن بعد از اتمام 
دوره ماموریتشــان بررسی و  کلیه 
مراجعی که به نحوی در مسایل مالی 
مسئوالن دخالت دارند مثل وزارت 
اقتصاد و بانک ها و موسسات پولی 
و بانکی و همچنین سازمان بازرسی 
کل کشور نیروی انتظامی، سازمان 
اطالعات سپاه، سازمان ثبت اسناد و 
... موظف هستند که کلیه اطالعات 
اطالعات خود را در ســامانه ای که 
در قوه قضائیه شــکل می گیرد قرار 
بدهند و در اختیار این سامانه قرار 

بدهند.
عضو کمیســیون حقوقی و قضائی 
مجلس خاطر نشــان کرد: آنچه از 
اطالعات مســئوالن در این سامانه 
قــرار می گیرد باید از نظر امنیتی، 
محرمانگــی و حفاظتــی و موارد و 
مسائلی که در اطالعات سپاه رعایت 
می شود حفظ شود و باید اطالعات 
ریز در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و 

نباید در جامعه منتشر شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
صدور کارت های اعتباری 

 معیشتی برای مردم 
در دست بررسی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
از ارائه پیشنهادی ازسوی کمیسیون 
متبوعش مبنی بر صدور کارت های 
اعتبــاری به هر فرد با هدف تقویت 
ســفره خانوار بــه جای اختصاص 
ارز یارانــه ای بــه واردات کاالهای 
اساســی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی 
خبر داد و گفت: این پیشنهاد توسط 
کارشناســان مرکز پژوهش های 
مجلس و دولت در دســت بررسی 

است.
محمدرضــا پــور ابراهیمــی 
داورانی با اشــاره به نشست های 
اخیر خود با مســئوالن دولتی 
در رابطــه با نظام ارز ترجیحی، 
گفت: با توجه به تغییر ارزش پول 
و کاهش ارزش آن در مقابل ارز 
خارجی شاهد افزایش قیمتها در 
اقتصاد کشور هستیم. هرچند 
تصمیماتــی کــه در آن زمان 
برای حمایت از اقتصاد خانوارها 
گرفته شــد این بود که کاالهای 
اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در اختیــار مردم قرار گیرد اما با 
وجود اینکه این تصمیم خوب بود 
امــا به دلیل عدم اجرای صحیح 
و دقیــق و عدم نظارت دولت از 
سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش 
بی رویه قیمت کاالهای اساسی 
هســتیم همان کاالهایی که ارز 
ترجیحی به آن ها اختصاص پیدا 

کرده است.
نماینــده مردم کرمــان و راور در 
مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: 
اگرچه در بودجه ســاالنه ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی بعضا در نظر گرفته  شــد 
اما مردم عمال کاالهای اساســی را 
همچنان گران خریداری می کنند 
و متأســفانه این وضعیت در دولت 
سیزدهم استمرار پیدا کرده در حالی 
که ادامه آن قابل قبول نیســت و به 
مفهوم ساده ساالنه بخش عمده ای 
از منابعی که می توانست به اقتصاد 
کشور و معیشت مردم کمک کند به 
رانت و فساد تعلق می گیرد و مردم از 

آن سودی نمی برند.
وی افــزود: اخیرا در نشســت های 
مشترک با مسئوالن دولتی توافقاتی 
داشته ایم البته پیشنهاد اول ما این 
بــود که اگر دولــت در رابطه با ارز 
ترجیحــی امکان نظــارت موثر بر 
قیمت کاالها را از ابتدای ورود تا انتها 
)بازار و خرده فروشی( دارد، این ارز 
همچون گذشته روال داشته باشد 
اما تجربه نشان داده این امکان وجود 
ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون 
اقتصادی به مجموعه دولت این بود 
کــه ما روش اختصــاص ارز یارانه 
را بــه جای پرداختی که به شــکل 
کامال مشــخص در طی سال های 
اخیر بــا واردات انجام می شــد را 
بــه مصرف کننده، پرداخت کنیم؛ 
این پیشــنهاد به عنــوان یک کار 
کارشناســی اولیه در دســتور کار 

قرار دارد.

گفت و گو

وزیر راه و شهرسازی: 

زمین مورد نیاز برای ساخت 
مسکن در ۸۰۰ شهر تامین شد

وزیر راه و شهرســازی از تامین زمین 
در ۸۰۰ شــهر در قالب طرح ساخت 
چهار میلیون واحد مسکونی خبر داد و 
گفت: حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام را 
برای ساخت مسکن در مراکز استان ها 
در نظــر گرفته ایم که این مبلغ برای 

روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.
»رستم قاسمی« در حاشیه برگزاری 
مراســم معارفــه مدیرعامل جدید 
شــرکت راه آهن در جمع خبرنگاران 
دربــاره چگونگِی جزییات ســاخت 
چهار میلیون واحد مســکن،  افزود: 
در مجلس طی ماه گذشته ابالغ شده 
است که می تواند کمک بسیار بزرگی 

به مردم برای صاحبخانه شدن کند.
قاسمی ادامه داد: ساخت چهار میلیون 
واحد مســکونی در دولت سیزدهم به 
این معنی نیســت که هر ســال یک 
میلیون واحد ســاخته خواهد شــد؛  
همه می دانیم ساخت مسکن حدود 
یک سال و نیم زمان می برد. در وهله 
نخســت اعالم کردیم که تا حدود دو 
میلیون واحد مســکونی را شروع می 
کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی آن 

نیز در مرحله آغاز شدن است.
وی ادامه داد: طبق آخرین اطالعاتی 
که امروز صبح از سازمان ملی و زمین 
گرفتم در بیش از ۸۰۰ شــهر، زمین 
برای اجرای این پروژه تامین شــده 
است و مهمترین اقدام ایجاد »بانک 
زمین« در وزارت راه و شهرســازی 
اســت کــه  تا ســه ماه دیگــر باید 
اقدامات آن را انجام دهیم و اطالعات 
زمین های هر استان را در بانک زمین 

ثبت کنیم.
قاسمی با ببان اینکه اکنون برای آغاز 
ســاخت ۲ میلیون واحد مسکونی در 
بســیاری از شهرها، زمین آماده شده 
اســت، گفت: ۲۰ درصد از تسهیالت 
بانکی تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
به این پروژه اختصاص پیدا می کند و 
این قانون به بانک مرکزی ابالغ شده 
اســت و متناسب با تورم افزایش پیدا 

می کند.
وزیر راه و شهرسازی از تعیین سقف 
وام پروژه جهش تولید مسکن خبر 
داد و گفــت: پیشــنهادی را برای 
ســقف تسهیالت مســکن به بانک 
مرکزی دادیم که در جلسه روز سه 
شــنبه شورای پول و اعتباربررسی 

می شود.  
وی گفت: حدود ۴۰۰ میلیون تومان 
وام را بــرای مراکز اســتان ها در نظر 
گرفته ایم که این مبلغ برای روستاها 
۲۵۰ میلیــون تومان اســت، فردا در 
جلسه شورای عالی پول و اعتبار این 

موضوعات تصویب می شود.
قاسمی ادامه داد: تمام واجدان شرایط 
و خانــه اولی ها می توانند در ســامانه 
جدید ثبت نام کنند و  با اســتفاده از 
تجربیات مسکن مهر، ساخت مسکن 

را متقاضی محور در نظر گرفتیم.

گــزارش اخیــر ســازمان 
دولــت  برنامه وبودجــه 
پیــش، در روزهــای اخیر 
به قــدری جنجال برانگیز 
شــده که نگرانی ها درباره 
افزایــش قیمت دالر دوباره 
از ســرگرفته شــده است. 
برنامه وبودجــه  ســازمان 
در حالــی زنــگ خطــر 
ورشکســتگی دولــت تــا 
چند ســال آینده را به صدا 
درآورده کــه همیــن حاال 
کــه دالر در کانال ۲۷ هزار 
تومانی پای معامله می رود، 
تحلیل گــران از احتمــال 
سرســام آور  تورم  افزایش 
در آینــده ای نزدیــک خبر 
می دهند، چه برسد به روزی 
که این ادعا درســت از آب 
دربیاید و نرخ ارز آن طور که 
سازمان برنامه وبودجه خبر 
می دهد به کانال های باالتر 

هم راه یابد.
 ماجرا از این قرار است که در 
چند روز گذشــته،  سازمان 
برنامه وبودجــه، زنگ خطر 
ورشکســتگی دولت تا چند 
سال آینده را به صدا درآورد 
و بعــد از وقفه ای طوالنی در 
واکنــش به باال رفتن قیمت 
دالر به انتشار پیش بینی ها 
از ســیر تورم و شفاف سازی 
وضع فاجعه بار اقتصاد روی 
آورد. طبــق این بــرآورد، 
شــاخص نســبت بدهــی 
دولــت به تولیــد ناخالص 
داخلــی، برای ســناریوی 
تداوم تحریم های اقتصادی 
در ســال آینده، از آســتانه 
حساســیت عبــور خواهد 
کرد و مطابق استانداردهای 
بین المللی در سال ۱۴۰۳ به 
دلیل ناتوانی در بازپرداخت 
بدهی، در شــرایط احتمال 
ورشکستگی قرار می گیرد.

گــزارش  این کــه  بدتــر 
افشــا شــده از ســازمان 
پیش  دولت  برنامه وبودجه 
نشان می دهد که در صورت 
تــداوم تحریم هــا، دالر در 
چند ســال آینــده تا ۲۸۵ 
هزار تومان رشــد قیمتی را 

تجربه خواهد کرد.
این پیش بینی در حالی است 
که به گفته کارشناســان، 
در صورت رفــع تحریم ها، 
قیمــت دالر بــه ۵۵هزار 
تومان می رســد، اما با ادامه 
تحریم ها، رکوردی عجیب 
در این بازار شکسته خواهد 
شد که در صورت وقوع آن، 
نــه فقط بــرای دهک های 

درآمــدی پاییــن که برای 
خــود دولت نیز بــا فاجعه 
ورشکســتگی همراه است. 
اما این گزارش از آنجا توجه 
اذهــان عمومــی را به خود 
جلب کرده که طی سال های 
گذشته، یعنی در روزهایی 
که کســی حتی تصور دالر 
چهار رقمی را هم نمی کرد، 
خیلی زود نرخ ارز افزایشی 
شد و بنابراین بر اساس این 
تجربه بسیاری از کاربران از 
انتشار چنین پیش بینی ای 

برای نرخ دالر ترس دارند.
مثــال در ســال ۱۳۹۸ که 
آغــازی بــرای چهار رقمی 
شــدن نرخ ارز بــود، کمتر 
کســی تصــور می کرد که 
دهه رکوردهای متوالی دالر 
آغاز شده؛ شــاید آن روزها 
دالر دو هــزار تومانی برای 
بســیاری چیزی شــبیه به 
یک شــوخی سیاسی بود، 
امــا طولی نکشــید که در 
دهه ۹۰ نوســانات نرخ ارز 
خیلــی شــدیدتر از چیزی 
که تصور می شد شروع شد 
و  بــا ورود بــه دور دیگری 
از تحریم هــا و البته کاهش 
صــادرات نفت یا به عبارتی 
کاهــش درآمدهای ارزی و 
بلوکه شــدن بخشی از این 
منابع در دیگر کشورها، بازار 
خیلی زود دچار التهاب شد. 
آن روزها در عین حال برخی 
ســوءمدیریت ها در کنترل 
بازار ارز موجب شــد تا روند 
قیمت دالر به سمتی حرکت 
کند که نرخ به یکباره از هزار 
۲۰۴ تومان ســال ۱۳۹۰ با 
رشد ۱۱۶.۵ درصدی به دو 
هزار و ۶۰۷ تومان در ســال 
۱۳۹۱ افزایــش یابد و حاال 
کــه حدود یــک دهه از آن 
روزگار می گــذرد، دالر در 
کانــال ۲۷هزار تومانی قرار 
گرفته و دیگر کســی از این 
افزایــش بیش از ۲۰ برابری 
نــرخ دالر بعد از ۱۰ ســال 

تعجب نمی کند.
می گوینــد  کاربــران 
ســازمان  پیش بینــی 
برنامه وبودجــه با توجه به 
وضعیــت اقتصادی و البته 
تجربــه ای کــه در زمینه 
ارزی  منابــع  مدیریــت 
وجود داشته، غیرقابل باور 
نیســت. البته پربی راه هم 
نمی گویند، این را با نگاهی 
بــه توئیت ۱۰ ســال پیش 
یکــی از کابــران توئیتری 
می تــوان بــه خوبی درک 
کــرد؛ این کاربــر یک دهه 
پیش نوشته بود: »کاش دو 
میلیون تومان پول داشــتم 
تا لپ تاپ، دوربین و موبایل 
نو خریداری می کردم«، اما 
حاال با گذشت سال ها از این 
توییــت، نگاهــی به قیمت 
انــواع مختلــف برندهای 
ایــن محصوالت نشــان از 
گرانی هــای عجیبی دارد و 
شــاید حاال با ۵۰۰ میلیون 
تومــان بتوان این ســه نوع 

محصول را خریداری کرد.
امــا هر چه اذهان عمومی 
در این زمینه تمرکز کرده 
و نگــران چشــم انداز نرخ 
ارز در ســال های آینــده 
هستند، بسیاری از فعاالن 
اقتصــادی نگاه دیگری به 
گــزارش اخیر ســازمان 
برنامه وبودجه دارند و اتفاقا 
صحبت های قابل تاملی را 

ارائه می دهند.
مجیدرضــا حریری، رئیس 
اتــاق ایــران و چیــن در 
گفت وگــو بــا »همدلی«، 
روی دیگری از این ماجرا را 
به تصویر می کشد و این طور 
صحبت های خــود را آغاز 
»تهیه کنندگان  می کنــد: 
گزارش  منتشرکنندگان  و 
اخیــر درباره قیمت دالر، به 
شکل رسمی این گزارش را 
رونمایی نکرده اند، گویا یک 
کســی بوده که می خواسته 
تحریم هــا را بزرگ تــر از 

چیــزی که هســت، جلوه 
دهــد«. این فعال اقتصادی 
در ادامــه صحبت های خود 
گفت: »واقعیت این اســت 
که اقتصاد تحــت تحریم، 
هیــچ گاه به درســتی قابل 
پیش بینــی نیســت، بــر 
اســاس علم و واقعیت های 
اقتصادی، نمی توان درباره 
اقتصــادی کــه تحت تاثیر 
پیش بینی  اســت،  تحریم 

بلندمدتی انجام داد«.
حریــری در ادامه می گوید: 
»امکان دارد که کارشناسان 
تهیــه کننده این گزارش بر 
اســاس مدل ریاضی به این 
نتیجه رســیده باشند، اما 
همان طــور که گفته شــد، 
در اقتصــاد تحــت تحریم 
نمی تــوان گفــت کــه در 
آینده چه اتفاقی قرار اســت 
بیفتــد. از ســوی دیگر، در 
زمان تهیه گزارش سازمان 
برنامه وبودجه؛ یعنی حدود 
یک ســال و چند ماه پیش، 
قیمت نفت ۵۰ دالر بود، اما 
حاال قیمت نفت به ۸۲ دالر 
رسیده، سوالی که می توان 
مطرح کرد این اســت که در 
صورت رسیدن قیمت نفت 
بــه ۱۲۰دالر، آیــا باز هم 
درآمدهای نفتی ما کاهش 

می یابد؟«.

 پیش بینی قیمت دالر
دالر 285 هزارتومانی

بــه گفته رئیس اتاق ایران و 
چین: »در شــرایط تحریم، 
اگــر قیمت نفــت ۵۰ دالر 
باشد، بسته به میزان فروش 
بخشــی از درآمدهای ارزی 
محقق می شود، اما با توجه 
به این که نوسان قیمتی در 
نفت در جریان اســت و در 
ماه هــای اخیــر بهای نفت 
افزایــش قابل توجهــی را 
داشــته، می توان گفت که 
حتــی در صــورت کاهش 
صادرات نفت ایران، درآمد 

باالیــی از فــروش برای ما 
حاصــل می شــود که همه 
این ها بر قیمت دالر می تواند 
تاثیرگذار باشــد«. حریری 
افزود: »قیمت ارز در کشور 
بســتگی بــه درآمدهــای 
نفتی دارد؛ از ســوی دیگر، 
بهای دالر بســته به این هم 
می توانــد باشــد که ما چه 
میــزان نفت فروخته ایم، به 
کدام کشــورها نفت صادر 
صحبت های  می کنیــم«. 
ایــن فعــال اقتصــادی به 
همین جا ختم نشد؛ او عالوه 
بــر تحریم ها، یکی از عوامل 
موثــر بر تــورم را افزایش 
نقدینگی دانست و این طور 
بــه »همدلی« توضیح داد: 
»اقتصاد ما به دلیل مسائل 
تحریمی قابــل  پیش بینی 
نیســت، از سوی دیگر نباید 
از موضوع افزایش نقدینگی 

نیز غفلت کرد«.
در روی دیگــر ایــن ماجرا 
پیش بینی های سازمان های 
بین المللی نیز وجود دارد، که 
به گفته حریری: »همانطور 
که در ســال های گذشته، 
پیش بینی های بانک جهانی 
و صنــدوق  بین المللی پول 
دربــاره وضعیت اقتصادی 
ما درســت از آب درنیامد، 
حــاال هم نمی تــوان به این 

پیش بینی ها استناد کرد.
از ســوی دیگر، در یکسال 
اخیر هدف تورمی از ســوی 
ســکانداران اقتصادی ۲۲ 
درصــد بود که حاال این رقم 
تــورم از ۴۰ درصد هم عبور 
کــرده، بنابراین همان طور 
که پیش بینی  سازمان های 
دلیــل  بــه  بین المللــی 
تحریم ها دربــاره وضعیت 
اقتصــادی ایران درســت 
نبوده، اهدافی که از ســوی 
و  برنامه وبودجه  ســازمان 
بانــک مرکزی بــرای تورم 
بــود نیــز به دلیــل همین 
تحریم ها محقق نشد«. این 
فعال اقتصادی در پاســخ به 
تاثیر اف ای تی اف بر قیمت 
دالر در ســال های آینــده 
هــم گفت: »تــا زمانی که 
تحریم ها در جریان اســت 
و ارتباط بــا بانک های دنیا 
قطــع، اف ای تی اف تاثیری 
بر درآمدهای ارزی کشــور 
نــدارد، اما مهم تــر از همه 
این ها خطر رشد نقدینگی 
اســت که تورم ما را تهدید 
می کنــد و باید بــرای آن 

چاره اندیشی کرد.«

یک پیش بینی ترسناک از آینده اقتصاد ایران؛ 

دالر ۲۸۵ هزار تومانی در راه است؟

گزارش
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بین الملل

۲ درصد مشترکان 
 صنعت برق بی توجه 

به مدیریت مصرف
لزوم توجه بــه مدیریت مصرف 
صحیــح انــرژی و بــه خصوص 
انــرژی بــرق هم مــورد تاکید 
رییــس جمهوری و هم وزیر نیرو 
قرار دارد.چندی پیش و در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
»آیت اهلل ســیدابراهیم رییسی« 
ضــرورت مدیریت تولید، تامین 
و مصــرف بــرق کشــور را مورد 
تاکید قرار داده و خواســتار تهیه 
طــرح جامع نیازهای کشــور به 
انــرژی شــد.این تاکیدها بیانگر 
آن اســت که همه ارکان کشــور 
و به خصوص مشــترکان باید به 
رعایــت صرفه جویــی و پرهیز 
از اســراف توجه جدی داشــته 
باشــند تا هم عــالوه بر کاهش 
مصــرف در ســایه مصرف بهینه 
مشــمول هزینه های گزافی که 
قانون برای مشــترکان پرمصرف 
درنظر گرفته نشوند.طبق بررسی 
های انجام شــده توسط شرکت 
مدیریت تولیــد، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران)توانیر( تاکنون 
۸۵ درصد از مشــترکان صنعت 
برق توجه جدی به رعایت الگوی 
مدیریت مصرف داشته اند.براین 
اســاس آنها قبض هایی با مبالغ 
۳۰ هــزار تومان و کمتر دریافت 
کرده اند.۱۳ درصد مشترکان نیز 
به دلیل مصرفی تا ۲ برابر الگوی 
تعیین شــده برای مصرف در هر 
منطقه قبض هایی کمتر از ۲۰۰ 
هــزار تومان دریافت کرده اند.اما 
در این بین ۲ درصد مشــترکان 
هستند که هنوز نسبت به رعایت 
صرفــه جویی با وجود تاکیدهای 
فراوان بی توجهی دارند و همین 
امر ســبب شــده برق آنها بدون 
یارانــه محاســبه شــده و مبالغ 

بیش از حدی دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب  خبر داد ؛

 اهدای بسته های 
معیشتی نفت به 
زلزله زدگان اندیکا

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنــوب از اهدای ۲ 
هزار بســته معیشــتی از سوی 
کارکنان و بسیجیان این شرکت 
به زلزلــه زدگان اندیکا خبر داد.
علیرضا دانشــی درباره ارســال 
بســته های معیشتی اهدایی این 
شــرکت از ســوی پایگاه بسیج 
عملیــات غیرصنعتــی اظهــار 
کــرد: پیــرو تأکیــد وزیر نفت و 
مدیرعامــل شــرکت ملی نفت 
مبنی بــر همکاری شــرکت ها 
در امدادرســانی به زلزله زدگان 
اندیکا، مقرر شــد بــا همکاری 
کارکنــان و اســتفاده از امکانات 
موجــود، در ایــن بــاره نهایت 
همــکاری با گروه هــای امدادی 
به عمل  آید.مدیرعامل شــرکت 
ملــی مناطــق نفت خیز جنوب 
افزود: این شــرکت افزون بر مواد 
غذایــی، خودروهای ســبک و 
سنگین، تجهیزات و ماشین آالت 
راه سازی و ساختمانی و تانکر آب 
نیز در اختیار گروه های بازسازی 

قرار داده است.

اولین مسیر شاه لوله 
نورد استریم ۲ آماده 

گاز شد صادرات 
اپراتور خط لوله نورد استریم 
۲ روســیه که از بستر دریای 
بالتیک می گذرد، اعالم کرد 
نخســتین خط از دو خط این 
پروژه با گاز تکنیکال پر شده و 
آماده دریافت مجوز برای آغاز 
فروش به اروپاست.این خط 
لوله جنجالی توسط شرکت 
گازپروم روســیه و شــرکای 
اروپایی اش فاینانس شــده و 
انتظار می رود مجوز رگوالتور 
آلمــان را بــرای آغاز فروش 
تجــاری گاز طبیعی دریافت 
کنــد اما روند موافقت ممکن 
اســت چند ماه زمــان ببرد.

حــدود ۱۷۷ میلیــون متر 
مکعب گاز تکنیکال که برای 
حفظ فشــار در این خط لوله 
برای فروش آتی گاز ضروری 
است، به داخل خط لوله پمپ 
شده و به فشار ۱۰۳ بار رسیده 
اســت. اپراتور نورد استریم ۲ 
در بیانیــه ای اعالم کرد این 
فشــار برای آغــاز انتقال گاز 
در آینده کافی است. مراحل 
پیش راه انــدازی برای خط 
لوله دوم نورد اســتریم ۲ هم 

در جریان است.

سقوط دوباره نرخ 
پاالیش نفت در چین

اطالعات اداره ملی آمار چین 
نشان داد تولید پاالیشگاهی 
چین در سپتامبر ۲.۶ درصد 
در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال گذشته کاهش یافت و 
به ۵۶.۰۷ میلیون تن معادل 
حدود ۱۳.۶۴ میلیون بشکه 
در روز رسید. تولید سپتامبر 
از تولید ۱۳.۷۴ میلیون بشکه 
در روز در اوت کــه پایینترین 
رکــورد ۱۵ ماهــه بــود هم 
پایینتر بود. میزان تولید در ۹ 
ماهه نخست امسال ۵۲۶.۸۷ 
میلیون تــن معادل ۱۴.۰۹ 
میلیون بشــکه در روز بود که 
بر مبنای ســاالنه ۶.۲ درصد 
رشــد داشت.چین با بدترین 
بحران کمبود نیرو در سالهای 
اخیر روبرو شده و حداقل ۱۷ 
منطقه در سراســر این کشور 
از کارخانــه هــای صنعتی 
خواســته اند تولیدشان را به 
منظــور مصــرف کمتر برق 
کاهــش دهند کــه کاهش 
تقاضــا بــرای ســوختهای 
 حمــل و نقــل را بــه دنبال 

داشته است.
در این بین پاالیشــگاههای 
خصوصــی بــا محدودیــت 
ســهمیه واردات نفت روبرو 
شــده انــد و وزارت محیط 
زیســتی چین از اواخر اوت 
دور جدیدی از بازرســیها را 
برای پنج اســتان که شامل 
شــاندونگ که قطب پاالیش 
نفت است، انجام داده است. 

نفت و انرژی 4

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران:

 اجازه مصرف »مازوت« را 
در تهران نخواهیم داد

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان تهران گفــت: برنامه چهار 
ماهه ویــژه ای برای پایش و کنترل 
آلودگی هوا در فصل سرما پیش بینی 
شده که شــامل یک برنامه اجرایی 
نظارتــی و اقدامــات فرهنگــی و 
اطالع رسانی است که از ابتدای آبان 
ماه اجرا می شود. سعید محمودی در 
نشست کمیته تخصصی پیشگیری 
آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان تهران برگزار 
شــد، اظهارکرد: اولویت اصلی ما در 
ایــام پیش رو نظــارت و پایش های 
محیط زیســتی در حــوزه آلودگی 
هواســت .مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان تهران با بیان اینکه بر 
این اساس از هم اکنون برنامه پایشی 
چهارماهه ای پیش بینی شده است 
که شامل اقدامات اجرایی، نظارتی، 
فرهنگی و اطالع رســانی با همکاری 
دستگاه ها و ســازمان های مسئول 

می شــود، گفت: بر اساس این برنامه 
در بخــش پایش ها عالوه بر کنترل 
صنایــع کوچک مقیــاس و واحدها 
صنفی و شهرک ها و لکه های صنعتی 
همچنیــن مراکز معاینه فنی و پمپ 
بنزین ها، ســوخت مصرفی صنایع 
بــزرگ مقیــاس و برخی واحدهای 
صنعتی خصوصا در شرایط اضطرار 
آلودگی هــوا بصورت روزانه در کل 
اســتان پایش و بررســی می شود.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان تهران با تأکیــد بر اینکه به 
لحــاظ جلوگیری از افزایش آلودگی 
هوا و حفظ سالمت شهروندان اجازه 
مصرف سوخت مازوت را به هیچ وجه 
نخواهیــم داد، تصریح کرد: در این 
برنامــه حتــی واحدهایی که دارای 
ســامانه پایش لحظه ای هســتند و 
یــا اقدام به خوداظهــاری کرده اند، 
به طــور روزانه و هفتگــی بازدید و 

رصد خواهند شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت:

 مردم باید صنعت نفت را 
بخشی از تار و پود زندگی خود بدانند

مدیــرکل روابــط عمومی وزارت 
نفــت اظهار کــرد: یکی از وظایف 
اصلــی روابط عمومی های صنعت 
نفــت ایجاد حس پیوند بین مردم 
و این صنعت اســت تا مردم نفت 
را بخشــی از تــار و پــود زندگی 
خــود بداننــد. علــی فروزنده از 
طریق ویدیوکنفرانس در نشست 
هم اندیشی رؤسای روابط عمومی 
ستاد و مناطق عملیات انتقال گاز 
ایران در تأسیســات تقویت فشار 
و مرکز بهره برداری رشــت حضور 
یافت و با اشاره به دو وظیفه عمده 
و اساســی روابط عمومی صنعت 
نفت، گفــت: وظیفه اصلی روابط 
عمومی های صنعت نفت این است 
کــه تصویر این صنعت را در خارج 
از آن و میــان مردم اصالح کنند.

وی افزود: تصویر خاصی از صنعت 
نفــت در جامعه شــکل گرفته که 
غیرواقعی و غیرمنصفانه اســت. 

یکی از وظایف اصلی ما این اســت 
تا زحمات همکاران، تالشهایی که 
برای تولیــد و توزیع انرژی انجام 
می شود و سرمایه گذاری کالنی را 
که در حال انجام اســت به درستی 
نشان دهیم.وی با بیان اینکه باید 
حــس پیوند بیــن صنعت نفت و 
مردم ایجاد شــود، ادامه داد: مردم 
نباید در مناطق عملیاتی و شهرها 
و مناطق دیگر کشور حس جدایی 
با صنعت نفت داشته باشند. مردم 
باید حس کنند که نفت بخشی از 
تــار و پود زندگــی آنها در منطقه 
است و این وظیفه سنگین به عهده 
روابط عمومی هــای وزارت نفت 
اســت.فروزنده ، بیان کرد: ما باید 
به صورت یک دســت واحد عمل و 
با همــه خالقیت ها، تالش ها، کار 
جمعــی و گروهــی هدفی واحد و 
هم افزایــی حداکثــری را دنبال 

کنیم.

صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
با اشــاره به ضــرورت جذب ســرمایه گذار داخلی و 
خارجــی برای تکمیل پروژه های عمرانی گفت: یکی 
از برنامه های بسیار خوب وزیر نفت ایجاد تهاتر نفتی 
اســت. اســتفاده از تهاتر نفتی سبب افزایش جذابیت 
برای ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در پروژه های 
زیرســاختی و حمل ونقــل ریلــی و جاده ای کشــور 

می شود.سیدموسی موسوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز به برنامه وزیر 
نفت برای ایجاد پتروپاالیشــگاه ها اشــاره و تصریح کرد: با توجه به شــرایط 
موجود باید به ســمت تولید محصوالت پتروشــیمی و ســاخت پتروپاالیشگاه 
حرکت کنیم که خوشبختانه این موضوع مورد توجه وزیر نفت دولت سیزدهم 

قرار دارد. ایجاد صنایع پایین دستی به معنای ساخت 
تولید محصوالت مختلف، ارزآوری، ایجاد اشتغال و... 
است.موســوی عضو کمیســیون انرژی مجلس بیان 
کــرد: از آنجــا کــه همه ّهم و غم مــا در حوزه نفتی 
جلوگیری از خام فروشــی اســت، از این رو تقویت و 
توسعه پتروشیمی ها و ایجاد پتروپاالیشگاه ها ضرورتی 
غیرقابل انکار است.حســین حسین زاده، عضو هیئت 
رئیســه کمیســیون انرژی مجلس هم در ادامه گفت: یکی از برنامه های آقای 
اوجی ایجاد پتروپاالیشگاه ها، تهاتر، توسعه میدان های مشترک نفتی و... است، 
چنین برنامه هایی در کنار افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی ها، بی شک کاهش 

و حتی توقف خام فروشی را به همراه خواهد داشت.

 نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد : 

تهاتر نفتی؛ ابتکار جدید وزارت نفت دولت سیزدهم

کنید صرفه جویی 

آغاز ماراتون تولید و مصرف گاز
ســخنگوی شــرکت ملی گاز 
گفت: با شــروع فصل ســرما 
دغدغــه تامین گاز کشــور به 
وجود می آید؛ برای این موضوع 
مهم به دســتور معاون وزیر در 
امور گاز کمیته ای تشکیل شده 
که در گازرســانی به مشترکان 
وقفه ای ایجاد نشود، البته برای 
موضوع نیازمند همراهی جدی 

مشترکان هستیم.
محمد عسگری با اشاره به آغاز 
به کار کمیته ســوخت شرکت 
ملی گاز ایران، اظهار کرد: هدف 
ایــن کمیته برنامه ریزی برای 
تامین گاز پایدار مشترکان در 
فصل سرماست شرایط تامین 
گاز در زمســتان هیــچ زمانی 
مطلوب نبوده اما برنامه ریزی ها 
و ســاماندهی های الزم صورت 
گرفتــه که بتوانیم بدون ایجاد 
مشــکل از فصل ســرما عبور 
کنیــم لــذا با توجه بــه اینکه 

اولویت شــرکت گاز این بوده 
که سوخت رســانی بدون وقفه 
صــورت بگیرد، ایــن کمیته 
تشــکیل شده اســت تا تدابیر 

الزم اتخاذ شود.
به گفته وی، در این بین از تمام 
مردم نیز تقاضا داریم که نسبت 
به مصرف گاز دقت بیشــتری 

داشــته باشند و دمای رفاه بین 
۱۸ تا ۲۲ درجه را رعایت کنند، 
بی شــک گذر از فصل سرما با 
تامین گاز پایدار بدون همراهی 
مردم تحقق نمی یابد بنابراین 
تقاضا داریم مشــترکان نسبت 
به این مهم هوشــیار باشــند.

ســخنگوی شرکت ملی گاز با 

اشاره به لزوم مدیریت مصرف 
توســط مشترکان، اظهار کرد: 
برای این منظور در بخش های 
مختلف به فرهنگ سازی اقدام 
کردیــم، همیــن موضوع نیز 
موجب شــده طی ســال های 
اخیر توجه مشــترکان به این 
مســاله بیشتر شــود و اکنون 

شاهد افزایش مدیریت مصرف 
در میان مشــترکان هستیم اما 
باز هم تقاضا داریم که موضوع 
مدیریت مصرف در دستور کار 

همه مشترکان باشد.
عســگری با اشــاره به میزان 
مصرف گاز در ســال گذشته، 
گفــت: ســال قبــل در بخش 
خانگــی و تجــاری میــزان 
مصــرف بــه ۶۵۰ میلیــون 
مترمکعــب در روز هم رســید 
و امیدواریم امسال با مدیریت 
مصرف دیگر این عدد را شاهد 
نباشــیم.به گفتــه وی تمــام 
تمهیــدات را بــرای مدیریت 
مصــرف درنظر گرفتــه ایم تا 
مشکلی ایجاد نشود.. باید توجه 
داشت هرچه مصرف در بخش 
خانگــی و تجاری کاهش یابد، 
منافــع آن عائد بخش صنعت و 
تولید کشــور و درنهایت مردم 

می شود.
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مدیرعامل بیمه رازی هفته نیروی 
گفت انتظامی را تبریک 

دکتــر علی جبــاری مدیرعامل بیمه رازی طی 
پیامی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.در 
این پیام آمده اســت : با ســالم خدمت حافظان 
امنیــت و آرامش خاک شــهیدپرور جمهوری 

اسالمی ایران
هفتــه نیــروی انتظامی، بر شــما تهنیت باد، 
برشــمایی که در مســیر مردمانی قدم نهادید 
کــه روزگاری برای امنیت، اســتقالل، آزادی و 
جمهوری اســالمی لبــاس رزم بر تن کردند و 
امروز دوشا دوش فرزندان آن ها در مسیر تعالی 
آرمان های واالی این ســرزمین مقدس از خود 
گذشتید تا ایرانی سرافرازتر از همیشه برای همه 

مردمان ایران رقم زده شود.

بازدید مدیرعامل بانک مهر ایران 
از شعب استان خوزستان

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل به همراه دکتر 
ناصر ســیف اللهی عضو هیأت مدیره بانک مهر 
ایران به منظور بررسی ظرفیت های پولی و مالی 
خوزســتان به این استان ســفر کردند.بررسی 
پتانســیل های مالی برای افزایش سهم بانک از 
بازارهای هدف، ارزیابی صنایع کوچک و متوسط 
به منظور حمایت از تولید و اشتغال زایی و نظارت 
بر عملکرد مدیریت شعب استان از جمله اهداف 
ســفر مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک مهر 
ایران به اســتان خوزستان است.بازدید از شعب 
بــا هــدف ارزیابی عملکرد بانک در شــهرهای 
مختلف خوزستان، برگزاری جلسه هم اندیشی 
با کارکنان صف و ستاد مدیریت شعب خوزستان 
و برگزاری نشســت خبری با اصحاب رســانه از 
دیگر برنامه های این سفر است.شایان ذکر است 
در این سفر یوسف نجدی مدیر امور استان ها و 
مجید وکیل مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل 
حوزه مدیریت بانک مهر ایران نیز حضور دارند.

طی مراسمی و با حضور مدیرعامل بانک اقتصاد نوین؛ 

مدرسه بانک اقتصاد نوین در روستای حاجی قره آق قال افتتاح شد
طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک اقتصادنوین، دانش 
آموزان و معلمان و تنی چند از مســئوالن اســتانی، مدرسه 
بانک اقتصادنوین در روستای حاجی قره از توابع شهرستان 
آق قال افتتاح شد.در این مراسم علیرضا بلگوری، مدیرعامل 
این بانک با اشاره به اهمیت ایفای مسئولیت های اجتماعی 
در کنار مسئولیت های حرفه ای از سوی بنگاه های اقتصادی 
گفت: مقوالتی چون کمک به تولید و اشتغال به ویژه اشتغال 
مولد، اقدام در جهت توزیع عادالنه امکانات در حوزه سالمت، 
اقدامات زیســت محیطی و از همه مهمتر تالش در جهت 
رشد و بالندگی سرمایه های انسانی آینده کشور همواره مورد 
تاکید و توجه سهامداران، هیئت مدیره و مدیران و کارکنان 

بانک بوده اســت.  بلگوری با اشــاره به آغاز ســال تحصیلی 
جدید در پاندومی کرونا تاکید کرد: فرایند اجتماعی شدن 
دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی در مدرسه و همراه 
با ســایر دانش آموزان و مشــارکت در مباحث و کار گروهی 
شــکل می گیرد. از این روســت که قاطبه کارشناســان بر 
حضوری شدن مدارس علی رغم همه مخاطرات آن تاکید 
دارند و به نظر می رســد با وجود ســرعت بســیار باال در غیر 
حضوری شــدن خدمات که در نتیجه شیوع ویروس کرونا 
شتاب بیشتری هم به خود گرفت، مدرسه و محیط آن بی 
بدیل اســت و هرگز قابل حذف نخواهد بود. ســی و دومین 
مدرســه بانک اقتصادنوین هم با این اعتقاد و باور افتتاح و 

تقدیم دلبندان شــما شد.تعداد مدارس بانک اقتصادنوین 
در مناطق کمتر برخوردار در ســال ۱۴۰۰ به ۴۳ مدرســه 
افزایش پیدا کرده که از این تعداد ۳۲ واحد به بهره برداری 
رســیده، ۸ واحد در حال ســاخت اســت و سه مدرسه نیز 
در مرحله آغاز عملیات اجرایی ســاخت قرار دارند.گفتنی 
است، مدرسه روستای سیل زده حاجی قره شهرستان آق 
قال واقع در استان گلستان سه کالس دارد که در زمینی به 
مساحت یک هزار متر مربع و زیربنای ۳۰۶ مترمربع ساخته 
شــده است. همچنین بانک اقتصادنوین به  منظور حمایت 
و تشــویق دانش آموزان به یادگیری، تعدادی کوله پشــتی 

حاوی لوازم التحریر به آن ها اهدا کرد.

کرد؛ کید  وزیر اقتصاد تا

ضرورت نوآوری در محصوالت و خدمات بیمه ای
دکتر ســید احســان خاندوزی در این دیداری که در محل 
وزارت اقتصاد برگزار شــد برخی خدمات بیمه ای از جمله 
بیمه های زندگی، اعتباری برای پوشــش ریســک، فروش 
قسطی بیمه نامه و ... را نوآوری های اقتصادی بسیار مفید 
و کمک کننده به بخش تولید و صنعت کشــور خواند که 
البته در مقایسه با خدمات بیمه ای در سایر کشور ها هنوز 
از تنوع کمتری برخوردار هستند.وزیر اقتصاد توسعه بیمه 
گری مبتنی بر ریســک را یکی از نکات مهم مدنظر وزارت 
اقتصاد عنوان کرد و گفت: از حرکت در این مسیر، گریزی 
نیست و باید از شیوه های مبتنی بر تخفیف و نرخ شکنی 
در رقابت های بیمه ای فاصله بگیریم.دکتر خاندوزی  تحول 
دیجیتال  در صنعت بیمه را به عنوان یکی دیگر از ملزومات 
این صنعت عنوان و تأکید کرد: انتظار این است که بیمه ها 
خود را با شرایط جدید  تنظیم   و به سمتی حرکت کنند که 
بتوانند نسبت به صدور آنالین بیمه نامه، پرداخت خسارت 

و ... اقدام کنند.وزیر اقتصاد  پیگیری ارتباطات الکترونیک 
سامانه های بیمه  را هدفی مهم ارزیابی کرد و افزود: گروه 
هایی در داخل صنعت بیمه، در مقابل این موضوع مقاومت 
می کنند، چون مخالف منافع آنها اســت؛ اما من و شــما به 
عنــوان امیــن مردم برای ارتقــای صنعت بیمه؛ موظف به 

پیگیری این موضوع و رویارویی با مقاومت های این چنینی 
هستیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین  اوراق بهادار 
ســازی ریســک های بیمه  را یکی دیگر از انتظارات خود از 
صنعت بیمه کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این، موضوع 
بسیار مهم می تواند در شرایطی که فراگیری بازار سرمایه 
در کشور به یک جمعیت ۵۰ میلیون نفری رسیده؛ بسیار 
اثرگذار باشد.دکتر خاندوزی ابزار های شریعت  را از دیگر 
انتظارات خود از صنعت بیمه عنوان کرد و اظهار داشــت: 
ما از خیلی کشــور های همتراز خود در این شــاخص عقب 
تر هســتیم و در موضوع ابزارهای مبتنی بر شــریعت اصاًل 
در ایــن حوزه وضع مطلوبــی نداریم.وزیر اقتصاد در پایان 
تأکید کرد: خطاب این ســرفصل ها و انتظارات، هم خود 
شــرکت های بیمه ای هســتند و هم بیمه مرکزی که با 
قاعده گذاری های خود، باید شــرکت های بیمه ای را به 

این سمت هدایت کنند.

بانک و بیمه

افزایش قیمت لوازم خانگی 
غیرقانونی است

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم 
خانگــی وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت )صمت( اعــالم کرد که 
افزایــش قیمــت لــوازم خانگی، 
بــدون مجــوز وزارتخانــه بوده و 
غیرقانونــی اســت. کیوان گردان 
گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در ســال جــاری افزایش قیمت 
نداشتند. بعد از دستور وزیر صمت 
درباره بررســی افزایش قیمت در 
بازار لــوازم خانگی، بســیاری از 
شــرکت ها را  بررســی کردیــم. 
خیلی از شــرکت ها افزایش قیمت 
نداشــتند.اما بــه گفته وی برخی 
شــرکت ها افزایش قیمت چهار تا 
پنج درصدی داشــته اند که تذکر 
الزم بــه آن ها داده شــد.مدیرکل 
دفتــر صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمــت در ادامه تاکید کرد 
کــه هرگونه افزایــش قیمت در 
ســطح عرضه لــوازم خانگی، قبل 
از بررســی کارشناســی از سوی 
وزارت صمــت و صدور اجازه برای 
افزایش قیمت، غیرقانونی اســت و 
با متخلفان برخورد می شود.وی در 
پایــان تاکید کرد که وزارت صمت 
هنــوز هیچ اجازه ای برای افزایش 
قیمــت صــادر نکــرده و افزایش 
قیمت های اعمال شــده در حال 

حاضر غیرقانونی است.

گزارش

ع دوباره تجارت   شرو
میان ایران و عربستان 

شــبکه الجزیــره بــه نقل از 
سخنگوی گمرک ایران از آغاز 
و ســرگیری صادرات ایران به 
عربســتان پس از وقفه ای چند 

ساله خبر داد.
همچنین ســخنگوی گمرک 
ایران نیز از  بازگشت عربستان 
بــه مقاصــد صادراتی ایران در 
نیمه نخســت امسال خبر داد و 
آن را یکــی از موارد مورد توجه 

در این مدت عنوان کرد.
به گفته سید روح اله لطیفی، در 
نیمه نخست سال جاری بیش 
از ۴۷میلیــون تن کاال به ارزش 
۲۲میلیارد و ۵۸۸میلیون دالر 
بین ایران و ۱۵ کشور همسایه 
تبــادل شــد کــه بازگشــت 
عربســتان به مقاصد صادراتی 
ایــران یکی از موارد مورد توجه 

در این مدت است.
سخنگوی گمرک خاطرنشان 
کــرد: صــادرات ایــران بــه 
کشورهای همســایه در نیمه 
نخســت امسال نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل از لحاظ وزنی 
 ۳۳ درصــد و از لحــاظ ارزش
۴۱ درصد افزایش داشته است.

موافقت وزیر صمت با آزادسازی واردات خودرو

 واردات ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه برای تنظیم بازار 
نایب رییس کمیسیون صنایع 
مجلس گفت: در جلســه روز 
گذشــته کمیســیون صنایع 
مجلــس با وزیــر صمت برای 
بررسی ماده ۴ مبنی بر واردات 
خــودرو، آقای وزیر گفتند که 
با آزادســازی واردات خودرو 
موافق هســتند، امــا نیاز به 
فرصتــی دارند کــه بتوانند 
زیرســاخت های الزم را ایجاد 

کنند.
علی جــدی در مورد آخرین 
وضعیت طرح واردات خودرو 
اظهــار کرد: در جلســه روز 
گذشــته کمیســیون صنایع 
مجلــس با وزیــر صمت برای 
بررســی مــاده ۴ مبنــی بر 
واردات خــودرو، آقــای وزیر 
گفتند که با آزادسازی واردات 
خودرو موافق هستند، اما نیاز 
به فرصتــی دارند که بتوانند 
زیرســاخت های الزم را ایجاد 
کنند. در نهایت کمیســیون، 
کمیته صنعــت را مامور کرد 
تا ابهاماتی که شورای نگهبان 
مطرح کرده اســت را اصالح 

کند.

وی افــزود: نظر آقای وزیر این 
بود کــه فرصتی نیــاز دارند 
کــه تولید را افزایــش داده و 
زیرســاخت های الزم را ایجاد 
کننــد، ولــی با آزادســازی 
واردات خودرو از ســال آینده 
موافــق بودند. بیشــتر نگران 
مسائل ارزی بودند که ممکن 
اســت با اجرای این مصوبه ارز 
از کف بازار جمع شــود و بازار 
ارز دچار تالطم شــود. اعضای 
کمیسیون مصر هستند که این 
طرح برای تنظیم بازار است و 
عمال آزادسازی واردات خودرو 
نیســت بلکه برای رفع بخشی 
که کمبود داریم، ممکن است 

۵۰ تا ۷۰ هزار دســتگاه باشد، 
تا بازار تنظیم شود.

جدی در ادامه گفت: در مورد 
پیشنهاد وزیر صمت رای گیری 
نشــد، فعال ماموریت بررسی 
ابهامات به کمیته صنعت داده 
شده و بعد از ارائه پیشنهاد این 
کمیته به کمیسیون در مورد 
ابهامات مطرح شــده از طرف 
شــورای نگهبان، در این مورد 
تصمیم گیری خواهد شد. این 
هفته قطعا این پیشنهاد آماده 
نمی شود، هفته بعد نمایندگان 
در حوزه های انتخابیه هستند؛ 
بنابراین احتماال دو هفته بعد 
پیشنهاد کمیته صنعت در این 

رابطه به کمیسیون صنایع ارائه 
خواهد شــد. از آنجا که طرح 
از طرف شورای نگهبان اعاده 
شــده، پــس از تحویــل رفع 
ابهامــات به هیئت رییســه، 
بر مبنای اساســنامه داخلی 
صحــن باید این طــرح را در 

اولویت قرار دهد.
نایب رییس کمیسیون صنایع 
مجلس در در مورد طرح عرضه 
خودرو در بورس تصریح کرد: 
طــرح عرضه خودرو در بورس 
فعــال مــورد بررســی قرار 
نمی گیرد، مننتظر هستیم تا 
ماده ۴ تعیین تکلیف شــود تا 
ســپس به این طرح بپردازیم. 

اگــر طــرح واردات خــودرو 
مصوب و اجرا شــود می تواند 
بخــش زیادی از مشــکالت 
را حل کند، ممکن اســت در 
صورت حل مشکالت نیازی به 
عرضه خودرو در بورس نباشد. 
یکــی از مفاد آن طرح هم در 

ماده ۴ منظور شده است.
وی در ادامــه خاطرنشــان 
ساخت: طرح ساماندهی بازار 
فــوالد که در کمیســیون به 
تصویب رســیده بود در جلسه 
بعدی یا نهایتا دو جلســه بعد 
صحــن مــورد بررســی قرار 
خواهد گرفت. مفاد اصلی این 
طرح شامل عرضه کل زنجیره 
فــوالد در بورس کاال و انتقال 
معافیــت مالیاتــی از ابتدای 
زنجیره به انتهای زنجیره بود. 
قبــال معافیــت مالیاتی برای 
صادرات فوالد در محصوالت 
ابتــدای زنجیره فوالد بود که 
طبق این طرح این معافیت به 
انتهــای زنجیره و محصوالت 
نهایــی منتقــل می شــود تا 
محصول نهایی برای صادرات 
معافیت مالیاتی داشته باشد.

گفت و گو
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کوتاه از استان ها

ح های برق رسانی؛ به منظور توسعه طر

یک میلیارد تومان هزینه 
در جنوب غرب شهرستان 

اصفهان هزینه شد
اصفهان / گروه استان ها: بخش برق کشور 
به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار 
دهه اخیر توانسته است با توسعه طرح های 
خود در زمینه های مختلف، نقش مهمی 
را در توسعه اقتصادی و آبادانی کشور ایفا 
کند.شــرکت توزیع برق اصفهان که به 
عنوان یکی ازصنعت های برق کالنشهرها 
ی ایران در راســتای متعادل سازی بار و 
ارتقــا کیفیت توان برق  مشــترکین با 
هدف انتقال برق با ولتاژاســتاندارد اقدام 
به کابل کشــی فشــار ضعیف زمینی به 
طول ۱۶۰ متر و نصب دو دســتگاه تابلو 
۴۰۰ آمپــر در خیابان باغ دریاچه کوی 
آقــا داودی نمود.مهنــدس محمد رضا 
آریانپور مدیر برق منطقه ۵ شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت:برق رســانی پایدار و 
مطمئن از رســالت های شرکت توزیع 
برق و همچنین این منطقه بوده اســت.
وی ضریب نفوذ برق درشرکت توزیع برق 
اصفهان را ۱۰۰  درصد ارزیابی کرد و گفت: 
در حال حاضر تمامی خانوارهای شهری و 
روستایی از نعمت برق برخوردار هستند.
وی درادامــه افزود :نصب ترانس هوایی 
۲۵۰ به همراه کابلکشــی فشار متوسط 
خود نگهدار و کابل کشــی فشار ضعیف 
زمینی در انتهای خیابان قائمیه از دیگر 
اقدامات این امور بوده اســت و در خیابان 
قائمیه کوی دلشاد نصب ترانس هوایی با 
ظرفیت ۲۵۰ کیلوولت آمپر صورت گرفته 
است.وی ابراز داشت :ایجاد ظرفیت برای 
مشترکین جدید و ایجاد توان استاندارد 
موجب شــد که تقویت ترانس هوایی از 
۲۵۰ بــه ۴۰۰ کیلو ولت آمپردر خیابان 
کشاورزی کوی حسینیان صورت گیرد 
که به طور قطع رضایتمندی مشترکین 

و متقاضیان را در بر خواهد داشت .

برگزاری نشست هم اندیشی 
مدیریت شهری چهارباغ

البرز / گروه استان ها: نشستی با حضور 
رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر و 
قربانی شــهردار به همراه دوستی مدیر 
اداره امور عمرانی شهرداری چهارباغ در 
محل دفتر شــورای اسالمی شهر برگزار 
و در خصــوص رونــد اجرای پروژه های 
عمرانی ســطح شهر و مشکالت مربوط 
بــه آن بحث و تبادل نظر شــد.در ادامه 
این نشســت رئیس شــورای اسالمی 
شهر با استماع مشکالت موجود به ارائه 
راهکار از طرف کارشناسان اشاره کرد و 
گفت: هیچ مشــکلی نیست که با توجه 
بــه توان و تخصص باالی کارشناســان 
اداره امــور عمرانــی نتوان حل کرد و به 
یقین موانع موجود از طریق شناســایی 
مشــکالت و ارائه راه حل های مناســب 
برطــرف می شــود.آقای پیمان خیری 
تصریح کرد: ســطح عملکرد اداره امور 
عمرانی باید در حد انتظارات شهروندان 
باشد و نباید در شهر چهارباغ با این توان 
تخصصی کارشناسان، مدت زمان اجرای 
یک پروژه طوالنی شــود.وی با اشاره به 
انجام پروژه های عمرانی بیان کرد: اولویت 
بــا تکمیل پروژهای نیمه کاره ســطح 
شهر می باشــد و شورای اسالمی شهر 
از هیچ کوششی برای آسایش و آرامش 
شهروندان و بهره مندی از امکانات رفاهی 

فروگذار نخواهد کرد.

مدیر مخابرات منطقه سمنان در 
دیدار با فرمانده انتظامی استان:

مخابرات سمنان در 
راستای هوشمندسازی 
گام های  سایر حوزه ها 
مؤثری برداشته است

ســمنان / گروه اســتان ها: به مناسبت 
هفتــه نیروی انتظامی، مهندس مجید 
دارائی مدیر مخابرات منطقه ســمنان 
با حضور در فرماندهی انتظامی اســتان 
سمنان، با سردار عبدا... حسنی، فرمانده 
انتظامی اســتان دیــدار و به گفت وگو 
پرداخت.مهندس دارائی ضمن تبریک 
هفته نیروی انتظامــی، اقتدار، امنیت 
عمومــی و نظــم در جامعــه را مرهون 
ایثــار و تالش های گران مایه دلیرمردان 
نیروی انتظامی عنوان کرد.مدیر مخابرات 
منطقه ســمنان همچنیــن از زحمات 
فرماندهــی و کارکنان مجموعه نیروی 
انتظامی اســتان در راستای پیشگیری 
از وقــوع جــرم و نگهــداری تجهیزات 
مخابراتــی و ارتباطی و تالش در جهت 
کاهش میزان سرقت تجهیزات مخابراتی 
قدردانی کرد.مهندس دارائی یادآور شد: 
مخابــرات منطقه ســمنان با تجهیز و 
توسعه زیرساخت های باند پهن، گام های 
مؤثری در راستای هوشمندسازی همه ی 
حوزه ها از جمله ادارات، دســتگاه های 
اجرایی و منازل برداشته است که همه ی 
این اقدامات نقش بسزایی در تحقق شعار 
پلیس هوشــمند دارد.در ادامه ســردار 
عبدا... حســنی، ضمن اشــاره به شعار 
هفته نیــروی انتظامی با عنوان  پلیس 
هوشــمند؛ امنیت پایدار ، خاطرنشان 
کرد: برای تحقق این شعار به مؤلفه های 
مختلفــی نیاز داریم کــه یکی از آن ها 
هوشمندسازی است.فرمانده انتظامی 
استان سمنان، ارتقاء فناوری اطالعات در 
حوزه نیروی انتظامی را ضروری دانست و 
ضمن رضایت از تعامل فی مابین نیروی 
انتظامی و مخابرات استان، از زحمات و 
تالش های مدیریت و کارکنان مخابرات 
منطقه سمنان قدردانی کرد.شایان ذکر 
است، در این نشست رئیس اداره حراست 
و مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه 

سمنان نیز حضور داشتند.

کید کرد؛ ج تا شهردار کر
ضرورت توجه به تخصص و 

مهارت های همکاران روشندل

 البرز / گروه استان ها: شهردار کرج گفت: 
همکاران روشندل می توانند متناسب با 
تخصص و مهارت های خود، در بخش های 
مختلف مدیریت شهری مثمر ثمر باشند.
مصطفی سعیدی سیرائی در جلسه تقدیر 
از روشندالن شاغل در مجموعه مدیریت 
شــهری کرج که به مناسبت روز عصای 
سفید برگزار شد، اظهار کرد: بینای واقعی 
روشندالن هستند که با چشم دل به دنیا 
و مسائل آن نگاه می کنند.وی ادامه داد: 
این جلســه بهانه ای است برای تقدیر از 
کســانی که از محدودیت های جسمی 
فراتر رفته و با تکیه بر توانمندی های خود، 
در راه خدمت به شــهر و شهروندان گام 
برمی دارنــد.وی با تاکید بر ظرفیت های 
روشندالن شاغل در مجموعه مدیریت 
شهری کرج توضیح داد: همانطور که قول 
داده بودم، این امکان فراهم شــده تا این 
همکاران بتوانند متناسب با تخصص و 
مهارت هــای خاصی که دارند، در حوزه 
مورد عالقه خود مشغول به کار شوند و 
در بخش هایی به جز تلفن خانه مثمر ثمر 
باشند.گفتنی است در پایان این جلسه از 
۱۶ نفر از روشندالن شاغل در شهرداری 

کرج با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

استانها 6

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

۳۷ مگاوات برق جدید برای شهرک های صنعتی فراهم می شود
مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی خراسانن رضوی گفت: تاکنون زمینه الزم 
برای تامین ۳۷ مگاوات برق جدید در شــهرکهای 
صنعتی کاویان و مشــهد )کالت( و ناحیه صنعتی 
داورزن با همکاری شرکتهای برق منطقه ای و توزیع 
برق خراســان رضوی تا پایان سال تامین می شود.

علی بهرامی زاده در نشســت ویدیو کنفرانســی با 
معاون وزیر صمت و رییس سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتی ایران، آخرین وضعیت تامین 
برق مورد نیاز شــهرکهای صنعتی استان را تشریح 
کرد.وی گفت: مسئولیت شرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی تامین برق از ورودی شهرک تا داخل 
آن بوده و ایجاد خطوط انتقال برق خارج از شهرک 
برعهده شرکت برق است لذا برای تامین برق جدید 
برای شــهرکهای صنعتی با همکاری دستگاه های 

متولی به یک مدل جدید مشــارکتی دست یافتیم.
بهرامی زاده ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه هایی 
برای هزینه تامین برق هر شــهرک با شــرکت برق 
منطقه ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
به امضا رسیده تا طی این تفاهم نامه ها هزینه تامین 
برق بین این دســتگاه ها تقســیم شود.مدیرعامل 

شرکت شــهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: 
تاکنون تفاهم نامه هایی برای تامین برق شــهرک 
صنعتی قوچان ۲، شهرک صنعتی شماره پنج مشهد، 
شهرک صنعتی کالت، شهرک صنعتی گناباد، ناحیه 
صنعتی داورزن و ناحیه صنعتی میان جلگه منعقد 
شــده است.وی اضافه کرد: براساس این تفاهم نامه 
ها ۴۵ درصد از هزینه های تامین برق این شهرکها 
و نواحی صنعتی برعهده شرکت شهرکهای صنعتی 
استان، ۱۵ درصد از محل اعتبارات استانی در اختیار 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۴۰ درصد توسط 
شــرکت برق منطقه ای خراسان تامین می شود.در 
این نشست  علی رسولیان  معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ضمن قدردانی از پیگیری و اقدامهای انجام 
گرفته خواســتار تســریع در روند اجرای طرحهای 

مربوط با همکاری شرکتهای برق استان شد.

ســمنان / گروه اســتان ها: نماینده ولی فقیه در بنیاد 
مســکن بابیان اینکه خیران نقش مهمی در ســاخت 
مســکن برای نیازمندان داشــته است، گفت: انجمن 
خیــران مسکن ســاز ۲۰ هزار واحد مســکونی برای 
محرومان ســاخته اســت. حجت االسالم والمسلمین 
روحانی نژاد در دیدار با حجت االســالم والمســلمین 
مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی 

دفتر ایشان ضمن بیان اینکه انجمن خیران مسکن ساز یکی از انجمن هایی 
که در کشــور برای ســاخت مســکن محرومان در کنار بنیاد مسکن تالش 
می کند، ابراز داشت: تاکنون این انجمن توانسته ۲۰ هزار واحد مسکونی را 
ساخته و به محرومان جامعه تحویل دهد.وی بابیان اینکه سال گذشته هم 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان 

در نظــر گرفــت، افزود: از این تعداد ۸۵ درصد واحدها 
ساخته و تحویل محرومان شد و مابقی نیز تا چند ماه 
آینده واگذار می شود.نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی کشــور بابیان اینکه این بنیاد ساخت 
ســاالنه ۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی را در برنامه 
خود دارد، ابراز داشت: سهم استان سمنان هم از این 
واحدها یک هزار مســکن بوده اســت.روحانی نژاد در 
ادامه تصریح کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور برای خانواده های دارای 
دو معلول به باال نیز با مشارکت بهزیستی و نهادهای حمایتی برای ساخت 
مســکن تدابیری اندیشیده است.وی اضافه کرد: ساخت مسکن با مشارکت 
کمیته امداد برای ایتام از دیگر برنامه های بنیاد مســکن انقالب اســالمی به 

شمار می رود که اقدامات خوبی نیز در این راستا به انجام رسیده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن سمنان:

انجمن خیران مسکن ساز ۲۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان ساخته است

خبر ویژه

کرد؛ تولیت آستان قدس رضوی عنوان 

لزوم احیای جایگاه حوزه علمیه مشهد به عنوان مرکز کهن علمی جهان تشیع
مشهد / گروه استان ها: تولیت آستان 
قدس رضوی با اشاره به قدمت و جایگاه 
تأثیر گذار حوزه علمیه مشهد در جوار 
مرقد شــریف عالم آل محمد)ص( بر 
لزوم احیــای این جایگاه تأکید کرد.
حجت االســالم والمســلمین احمد 
مــروی در دیدار علمــا، خطبا و ائمه 
جماعــات حرم مطهــر رضوی که در 
تــاالر والیت بارگاه منور امام رضا)ع( 
انجام شــد، با بیان اینکه رهبر معظم 
انقالب بسیار نسبت به حوزه و طالب 
امیــد دارند، به توصیه مؤکد معظم له 
نســبت به حضور و همکاری آســتان 
قــدس با حــوزه ی علمیه و روحانیت 
مشهد در حکم انتصاب تولیت آستان 
قدس اشــاره و ابراز کــرد: همکاری 
نزدیــک در حوزه مســائل فرهنگی و 
تقویــت ارتباط بــا حوزه  علمیه کهن 
مشــهد مقــدس از برنامه های اصلی 

آستان قدس است.
وی از برنامه ریــزی جهت راه اندازی 
مدرسه عالی فقه عالم آل محمد)ص( 
در مشــهد خبر داد و تصریح کرد: در 
کنار بقیه مراکز، مؤسســات و مراکز 
علمی مشــهد مقدس، مدرسه عالی 
فقــه عالم آل محمــد)ص( در محل 
کنونی دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
تعیین شده است تا بتواند پاسخگوی 
نیازهای فقهی و مســائل مستحدثه 

باشد، دانشگاه رضوی به محل دیگری 
منتقــل خواهد شــد و امیدواریم که 
توسعه و گسترش یابد.تولیت آستان 
قدس رضوی در ادامه به قدمت حوزه 
علمیه کهن مشهد اشاره و با بیان اینکه 
در گذشته حوزه مشهد جزو مهم ترین 
و معتبرترین حوزه های علمیه جهان 
تشــیع بوده است، ابراز کرد: در طول 
تاریــخ به برکت مضجع شــریف امام 
رضا)ع( حوزه مشهد از کثرت علمای 
بزرگ و مدرســین برجسته برخوردار 
بــوده و از حوزه های علمیه شــاخص 
جهان تشــیع بوده اســت، بطوریکه 
طــالب از نقاط مختلف برای کســب 
علم به این حوزه می آمدند.وی افزود: 

حوزه مشــهد از آنچنــان جایگاهی 
برخوردار بوده اســت که حتی علمای 
بزرگــی همچون »عالمه بحرالعلوم« 
بــرای فراگیری فقه به حوزه مشــهد 

آمده است.
حجت االســالم والمســلمین مروی 
بــا بیان اینکه در طــول تاریخ حوزه 
علمیه مشــهد در حوزه های مختلف 
پیشــرو بوده است، گفت: باید سابقه 
درخشان تاریخی حوزه مشهد معرفی 
شود و مرجعی برای تربیت فضال باشد 
بطوریکه طالب از حوزه قم به مشهد 
بیایند، این جایگاهی است که از حوزه 
مشهد که در جوار مرقد شریف عالم آل 
محمد)ص( قرار دارد، انتظار می رود؛ 

نباید حوزه مشهد همانند حوزه های 
علمیه ســایر شهرها باشد.وی با بیان 
اینکه حوزه مشــهد باید از انزوا خارج 
شود، تصریح کرد: حوزه مشهد اساتید 
توانمنــد و طالب با اســتعدادی دارد 
که باید بستر شکوفایی استعدادهای 
آنها فراهم شــود.تولیت آستان قدس 
رضــوی تحقق زیارت متعالی را یکی 
از رســالت های آستان قدس دانست 
و گفــت: باید شــرایط زیارت متعالی 
بــرای زائران چه از حیث محتوا و چه 
شــکل و ظاهر فراهم شــود که نقش 
حوزه های علمیه در یاری رســانی به 
آستان قدس در تحقق زیارت متعالی 

بسیار مهم است.
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کوتاه از استان ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل خبر داد؛

اهدای تجهیزات ۳ میلیارد 
ریالی قرض الحسنه مهر ایران 

به بیمارستان های اردبیل

اردبیل / گروه استان ها: رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل از اهدای تجهیزات 
و ملزومات پزشــکی مرتبط با بیماری 
کرونــا به ارزش ۳میلیارد و ششــصد 
میلیون ریال توسط مجموعه بانک قرض 
الحســنه مهر ایران  به بیمارستان های 
اردبیل خبــرداد و گفت: این ملزومات 
در قالب طرح شــهید سلیمانی تحویل 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شد.دکتر 
حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل،  از اهدای  تجهیزات و ملزومات 
پزشــکی مرتبط با بیماری کووید۱۹  
توســط  مجموعه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران  به بیمارســتان های اردبیل 
خبــرداد و گفت: این ملزومات در قالب 
طرح شهید سلیمانی تحویل دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل گردید.وی گفت: 
بانک قرض الحسنه مهر ایران  در مسائل 
اجتماعی و بهداشتی هم در کنار سایر 
خدمات، قدمهای مهمی برداشته و یاری 
گر کادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم 
پزشــکی اســتان بوده و دین خود را به 
مردم اســتان اردبیل ادا کرده اســت.

حبیــب زاده در پایان ســخنان خود 
به تشــریح جزئیات ملزومات اهدایی 
اشــاره کرد و گفت: در مجموع حدود 
۱۳۲ قلم تجهیزات پزشکی شامل ۱۱ 
دســتگاه اکسیژن ساز پرتابل، تعداد ۳ 
ترالی اورژانس، ۴۹ دســتگاه تب سنج 
لیزری، ۵۶ دستگاه پالس اکسی متر و 
۱۳ دستگاه بارکدخوان جمعا به ارزش 
ســه میلیارد و ششصد و چهل میلیون 
ریال بین مراکز درمانی و بیمارســتانی 

توزیع می شود.

 با حضور تیم نظارت عالی 
شرکت توانیر صورت گرفت؛

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

اردبیل / گروه اســتان ها: با حضور تیم 
نظارت عالی شــرکت توانیــر، بازدید 
میدانی از تاسیسات و شبکه های حوزه 
بهره برداری شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان اردبیــل، انجام شــد. ۱۷ و ۱۸ 
مهرماه ســال جاری، در راستای نظارت 
بر حوزه بهره برداری و ایمنی و بررسی و 
هم اندیشی در خصوص ارائه راهکارهای 
قابل بهبود شرکت توزیع استان اردبیل، 
بازدید میدانی توســط تیم نظارت عالی 
شــرکت توانیر ارسطو صادقیان و مجید 
خودسیانی، از واحدهای شرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان اردبیــل صورت 
گرفــت.در جلســه ای که با حضور تیم 
نظارت عالی شرکت توانیر و مدیرعامل 
شرکت و معاون و مدیران بهره برداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان اردبیل برگزار شد،معاون بهره 
برداری و دیسپاچینگ شرکت گزارشی 
از وضعیت شبکه توزیع استان اردبیل را 
ارائه داد.ناصر عبدالهیان در این گزارش 
به مقایســه آمار تاسیسات شبکه توزیع 
نیروی برق اســتان اردبیل با کل کشور، 
هوشمندسازی حوزه بهره برداری استان، 
تعداد مشــترکان ، مصرف انرژی و پیک 
بار اشــاره کرد.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان اردبیل نیز در این 
جلسه حوزه بهره برداری را رکن اساسی 
و اصلی شرکت توزیع دانسته و   بر لزوم 
کار علمی و  استفاده از فناوری های نوین 

در این حوزه تاکید کرد.

ج: شهردار کر

ساختمان مکمل 
کرج ۹۰ درصد  شهرداری 

پیشرفت دارد
کرج / مهدی فالح رفیع 

شــهردار کرج گفت: ســاختمان 
مکمل شــهرداری کــرج با بیش 
از ۹۰ درصد پیشــرفت به مراحل 
پایانی رســیده اســت. مصطفی 
ســعیدی سیرائی در جلسه ای که 
با حضور مشــاور و پیمانکار پروژه 
ساختمان مکمل شهرداری برگزار 
شــد، موضــوع تجهیز سیســتم 
گرمایشــی و سرمایشی همچنین 
اطفای حریق را مورد بررسی قرار 
داد.وی با بیان اینکه ســاختمان 
مکمــل شــهرداری بــه عنوان 
یکــی از ظرفیت هــای پارکینگ 
عمومی شهر اســت، عنوان کرد: 
ایــن پارکینگ بــا ظرفیت ۳۱۵ 
دســتگاه خودرو در حــال اتمام 
است.شــهردار کرج با اشــاره به 
اینکــه ســاختمان مکمل از نظر 
زیربنایی تکمیل شــده اســت، 
گفت: هــدف از اجرای این پروژه 
افزایش ظرفیت پارکینگ، ایجاد 
فضای درمانی مناسب جهت ارائه 
خدمات به کارکنان است.سعیدی 
سیرائی تاکید کرد: بعد از بررسی 
تاخیــرات این پــروژه و تعیین و 
تکلیف مبلغ ریالی برای ادامه کار 
باقیمانده این ساختمان، پیشرفت 
پروژه در زمان تعیین شــده ادامه 
خواهد داشــت.گفتنی است این 
ســاختمان در زمینه ایمن سازی، 
ســبک ســازی، صرفه جویی در 
انرژی، سیســتم هشــدار حریق، 
پوشــش ضد حریــق از پروژ های 

مهم است.

ج: مدیر منطقه 4 شهرداری کر

5 مورد ساخت  و ساز 
غیرمجاز در منطقه 4 

کرج تخریب شد
کرج / فاطمه کیاحیرتی 

مدیــر منطقه چهار شــهرداری 
کــرج از تخریــب پنــج مــورد 
ساخت وســاز غیرمجاز در سطح 
منطقه خبر داد. محمد یســاولی 
گفت: ساخت وســازهای غیرمجاز 
کــه بدون اخــذ مجوزهای الزم از 
شــهرداری ساخته شدند، رفع اثر 
و از ادامــه کار آن هــا جلوگیری به 
عمــل آمد.وی با تأکید بر مقابله با 
ساخت وسازهای غیرمجاز، افزود: 
با هرگونه ساخت وســاز غیرمجاز، 
تغییــر کاربــری همچنین دخل 
و تصــرف در اراضــی کشــاورزی 
به شــدت برخورد می شود. مدیر 
منطقه چهار شهرداری کرج گفت: 
گشــت های ایــن اداره به صورت 
شبانه روزی تمام ساخت وسازهای 
منطقــه را رصد کرده و با همکاری 
الزم بــا دســتگاه های قضایــی و 
انتظامــی از اقدامــات غیرمجــاز 
می کنند.یســاولی  جلوگیــری 
افــزود: بــرای صیانــت از حقوق 
شهروندی نظارت مستمر و دقیق 
بــر ساخت وســازهای غیرقانونی 
به ویــژه در اراضی کشــاورزی این 

منطقه صورت می گیرد.

7استانها

البرز / گروه اســتان ها: مهندس کیاروســتا شهردار گلسار 
واعضای شورای اسالمی شهر به همراه معاونت اداری مالی 
و مســئول عمران شــهرداری از پروژه های نیمه تمام و در 
دســت اقدام شهر گلســار بازدید به عمل آوردند . مدیران 
شهری  در راستای  اطالع از روند پیشرفت فیزیکی اجرای 
پروژه ها و تصمیم گیری در خصوص اتمام  و اجرای آن به 
صورت فاز بندی از پروژه های نیمه تمام و رها شده ساحتمان 
شــهرداری ، پارک۵/۶ هکتاری و همچنین پروژه های در 

دست اقدام ترمیم و روکش اسفالت بلوار والیت و بهسازی معابر سطح شهر بازدید 
به عمل آوردند. در این بازدید مهندس کیاروســتا  شــهردار گلســار ضمن اشاره به 
اینکه اداره مطلوب شــهر و ارائه خدمات مناســب و کنترل و پیشــبرد پروژه های 
عمرانی عالوه بر مدیریت صحیح و منظم، مســتلزم کســب درآمد پایدار و هزینه 
صحیح آن در تعریف و اجرای پروژه های کلیدی اســت؛ تصریح کرد: پیشــرفت و 

توسعه شهری عالوه بر لزوم برنامه ریزی و حرکت منسجم 
مجموعه مدیریت شــهری، با مشارکت شهروندان ساخته 
شود.وی افزود مدیریت شهری گلسار از نزدیک در جریان 
روند و میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفتند و 
ضمن بررسی آخرین وضعیت این پروژه ها، دستورات الزم 
را در راستای تسریع روند اجرای عملیات عمرانی این پروژه 
ها ارائه کردند و اظهار داشت امیدواریم با تالش مجموعه 
مدیریت شهری و مساعدت مسئوالن استانی و شهرستانی 
با تکمیل و بهره برداری مطلوب از طرح های عمرانی و اجرایی در راستای رضایت 
و خدمات رســانی به شــهروندان گام موثری برداریم  و در پایان ســه پروژه تکمیل 
ســاختمان شــهرداری ، پارک ۵/۶ هکتاری و ترمیم و روکش آسفالت بلوار والیت 
جز اولویت اول و مقدمات اجرای آن ها در حال اقدام می باشد و در آینده نزدیک 

شاهد شروع عملیات اجرای پروژه های مذکور خواهیم بود.

گلسار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و رها شده  تالش جهادی مجموعه مدیریت شهری 

خبر ویژه

کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان اصفهان مطرح شد؛ در نشست 

لزوم تهیه بسته سیاستی توسعه صنعتی استان اصفهان
اصفهان / گروه اســتان ها: در نشســت 
ماهیانــه کمیســیون صنایــع اتــاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اصفهــان الزامــات توســعه اقتصادی 
اســتان و شاخص های مدیران تأثیرگذار 
اقتصادی اســتان بررسی شد.محمدرضا 
رجالــی، رئیس کمیســیون صنایع اتاق 
بازرگانی اصفهان در این نشســت اظهار 
داشــت: وظایف خطیــر مدیران بخش 
اقتصــادی وزارت اقتصاد و دارایی از دید 
فعــاالن اقتصادی مغفول مانده در حالی 
کــه بهبود فضای کســب وکار در نتیجه 
اقدامــات ایــن حوزه محقق می شــود.
وی افزود: بهتر اســت مدیران اقتصادی 
آینده اســتان خــود فعالیت اقتصادی را 
تجربــه کرده باشــند و این مورد باید در 
شاخصه های انتخاب مدیران لحاظ شود.
رجالــی تأکید کرد پیــش از ارائه نهایی 
پیشــنهادات اتاق بازرگانی در خصوص 
شــرح وظایف و شــاخصه های مدیران 
تأثیرگــذار اقتصادی اســتان ، نظرات و 
پیشنهادات همه فعاالن اقتصادی اخذ و 
در تدوین بسته پیشنهادی استفاده شود.
رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان ادامــه داد: همواره برای تدوین 

اســناد باالدستی اســتانی و ملی زمان و 
انرژی زیادی صرف می شود اما متأسفانه 
برای پیاده ســازی و اجرای این برنامه ها 
فکر اساســی نمی شود.رجالی بیان کرد: 
در برخی اســتان ها شــاهد هستیم که 
مدیران اقتصادی با ایجاد هماهنگی میان 
بخش های گوناگون در حوزه های مختلف 
اقتصادی و تولیدی پیشــرفت کرده و در 
کشــور صاحب رتبــه شــده اند و این امر 
حتی با وجود شرایط اقتصاد فعلی کشور 

غیرممکن نیست.سید آرش امامی، دبیر 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز در این جلســه با بیان اینکه از میان 
مدیران استانی عملکرد حدود چهار مدیر 
بر وضعیت صنعت استان تأثیر جدی دارد، 
گفت: درخواســت های فعاالن اقتصادی 
بخــش خصوصی از ایــن مدیران باید به 
صورت روشــن بیان شود، بنابراین مقرر 
شــد مطالبات از سوی کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی تدوین شود. وی ادامه داد: 

استاندار و مدیران ادارات صمت، اقتصاد 
و دارایــی و اداره کار مدیــران تأثیرگذار 
بر صنعت اســتان هستند و صدای بخش 
خصوصــی و مطالبــات آن باید به گوش 
این مدیران برسد.دبیر کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: متأسفانه 
سیاست توسعه صنعتی استان مشخص 
نیســت و از رئیس جدید سازمان صمت 
اســتان انتظار داریم برنامه اســتراتژیک 
توسعه صنعتی اصفهان را مشخص کند.

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان بوشهر: 

طرح جاده وفاق با تزریق اعتبار سرعت می گیرد
بوشهر / گروه استان ها: مدیر کل راه و شهرسازی استان 
بوشــهر گفت: جاده ســاحلی وفاق که شــهر های دیر و 
کنــگان را به هم متصل می کنــد، ۱۶۰ میلیارد تومان 
اعتبــار نیــاز دارد که در صورت تامین آن تا ۱.۵ ســال 
آینده به بهره برداری می رســد.فرزاد رستمی بیان کرد: 
جاده ساحلی وفاق یکی از مسیر های مهم ارتباطی بین 
شهرســتان های دیر و کنگان اســت که چندین سال از 
زمــان اجــرای آن می گذرد.وی افزود: این جاده به طول 
۸ هــزار و ۸۰۰ متــر و عرض حدود ۳۵ متر یک مســیر 
گردشگری دریایی و آبزی پروری در جنوب استان بوشهر 
است که به صورت ۴ خطه ساخت می شود.مدیر کل راه 
و شهرسازی استان بوشهر گفت: از قطعه سمت کنگان 
که حدود ۴ هزار و ۷۰۰ متر است  حدود ۲ هزار و ۴۰۰ 
متر آن آســفالت شــده و بقیه مسیر نیز روسازی آن کار 
شــده است.وی ادامه داد: پل بزرگ روی خور بردستان 
۱۳ دهانــه ۱۲ متــری دارد و بــه دلیل نزدیک بودن به 
فصــل بارندگی قصد داریم هر چه زودتر زودتر عملیات 

حفاری  و شمع کوبی آن را به پایان برسانیم.رستمی با 
بیان اینکه بیش از ۵۵ درصد شمع ها کار شده و مشغول 
انجــام عملیات هســتیم، ادامــه داد: قصد داریم  قبل از 
شــروع بارندگی ها حفاری برای شمع ها به پایان برسد.
وی عنــوان کــرد: اگر تزریق اعتبار صورت بگیرد، تا یک 
سال و نیم دیگر مسیر را کامل به بهره برداری می رسانیم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر اعتبار مورد نیاز 
طــرح را ۱۶۰ میلیــارد تومان اعالم و بیان کرد: با توجه 

به اینکه ســهم وزارت نفت در این طرح کم بوده تامین 
منابعی از سمت این وزارت خانه به تسریع در اجرای آن 
کمک می کند.وی گفت: فرمانداران دو شهرستان دیر و 
کنگان آنچه که در توان داشــتند از محل منابع اســتانی 
اعتباراتی گذاشتند که منتظر تخصیص هستیم و امید 
داریم با مشارکت وزارت نفت بیشتر بتوانیم این طرح را 
به سرانجام برسانیم.رستمی یادآور شد: در سفر جمعه 
گذشــته رئیس جمهور به بوشــهر قرار شد که اعتباری 
برای ســرعت بخشــیدن به جاده وفاق  اختصاص داده 
شود، ولی هنوز میزان اعتبار مشخص نیست.وی تاکید 
کرد: با ســاخت جاده وفــاق ضمن اینکه فاصله بین دو 
شــهر دیر و کنگان ۲۰ کیلومتر کوتاه تر می شــود، رونق 
خوبی برای این دو شهر اتفاق خواهد افتاد.مدیر کل راه 
و شهرسازی استان بوشهر پیشرفت فیزیکی طرح را در 
قطعه مربوط به ســمت کنگان حدود ۷۵ درصد عنوان 
کرد و افزود: پل  بزرگ این طرح حدود ۴۸ درصد و جاده 
سمت دیر هم حدود ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
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موضوع مستند »مرا ببین« 
گرامی  شاخ های اینستا

هستند
یک تهیه کننده سینمای مستند 
گفت: مســتند »مــرا ببین« به 
تهیه کنندگــی حمید یادروج با 
موضــوع چالش های فعالیت در 
اینستاگرام و دغدغه دیده شدن 

جوانان آماده نمایش شد.
حمیــد یــادروج در گفت وگو با 
میــزان پیرامون مســتند »مرا 
ببین« گفت: مستند »مرا ببین« 
بــا نگاهی جامع به فعالیت افراد 
مختلف در اینســتاگرام و فضای 
مجازی، نقاط مثبت و منفی این 

موضوع را بررسی می کند.
وی در همین راستا افزود: در این 
مستند ۴۶ دقیقه ای به سراغ یکی 
از چهره های اینستاگرامی رفتیم 
کــه سال هاســت در این حوزه 
فعالیت می کند و با بســیاری از 
چهره های اینســتاگرامی نیز در 
ارتباط اســت. او تالش می کند تا 
در این فضا دیده شــود. در کنار 
این فرد جوانی مشاهده می شود 
کــه در فضای حرفه ای تئاتر قدم 
برداشــته و می خواهد دیده شود 
اما... این تهیه کننده ســینمای 
مستند بیان کرد: در مستند »مرا 
ببین« ســعی کردیم نگاه صفر و 
صدی نداشــته باشیم و علی رغم 
نمایش حاشــیه ها و نقاط منفی، 
واقعیت هــا و تالش های مثبت 
افراد برای دیده شــدن را هم به 

نمایش بگذاریم.

پخش ویژه برنامه »واال 
پیامدار« به مناسبت هفته 

وحدت از رادیو نمایش
 ویژه برنامــه »واال پیامــدار« بــه 
مناســبت هفته وحــدت با مرور 
روایت اهل تســنن و روایت شیعه 
در مورد والدت پیامبر اکرم)ص( از 
آنتن شبکه رادیویی نمایش پخش 
می شود. ویژه برنامه واال پیامدار به 
موضوع وحدت و فصل مشــترک 
این دو مذهب اسالمی می پردازد و 
نشان می دهد پیامبر فصل الخطاب 
و اصل اشتراک بین همه مسلمانان 
می باشــد و قرآن کتاب مشترک و 
بدون اختالف بین آن هاست و دقت 
به فرامین ایــن دو گوهر گران بها 
مانند خورشــیدی بر هر تاریکی 
می تابد و همه چیز را روشن نموده 
و اختالفــات را از بین می برد.بنا بر 
اعالم شبکه رادیویی نمایشی، واال 
پیامدار به تهیه کنندگی محســن 
جواهری، نویســندگی ســهیال 
خــدادادی، گویندگــی نگیــن 
خواجه نصیر، کارشناسی علی آقا 
بابا، گرافیک احسان پیرولیان و با 
هنرمنــدی حمید یزدانی ابیانه و 
سعید سلطانی روز سه شنبه )۲۷ 
مهرماه( ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰ 
بــه صورت زنده از آنتن و ســایت 
رادیــو نمایش و ایران صدا پخش 

می شود.

فرهنگ و هنر

کسن های  پایداری ایمنی وا
کرونا ۶ تا ۸ ماه است

رئیــس اداره بیماری های قابل 
پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشــت توضیحاتــی درباره 
تزریق ُدز یادآور )ســوم( واکسن 

کرونا ارائه کرد.
محســن زهرایی گفت:  بر اساس 
مطالعاتی که در دنیا منتشر شده 
است به نظر می رسد ایمنی ناشی 
از واکسن ۶ تا ۸ ماه پایدار است؛ 
اما بعد از این مدت افت نســبی 
ســطح ایمنــی را داریم و ممکن 
است افراد در معرض خطر ابتال به 
کرونا قرار گیرند. برای اینکه مردم 
بتوانند حداکثر ســطح ایمنی را 
داشته باشند باید همزمان با ادامه 
برنامه واکسیناســیون نوبت اول 
و دوم، تزریــق ُدز یــادآور را هم 

دنبال کنیم.

 آغاز تزریق دوز سوم برای 
کادر درمان از ۲4 مهرماه

آغــاز  زمــان  دربــاره  وی 
واکسیناســیون دز سوم، افزود: 
مکاتبات با دانشــگاه های علوم 
پزشــکی صورت گرفته اســت 
و واکســن در اختیــار آن ها قرار 
گرفته است و عمال از ۲۴ مهرماه 
تزریق ُدز ســوم در همه استان ها 
برای کادر درمان خط مقدم آغاز 

شده است.
رییــس اداره بیماری های قابل 
پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشــت درخصــوص نحوه 
مراجعه برای دریافت ُدز ســوم 
واکســن، بیان کــرد: افرادی 
که شــش ماه از دریافت نوبت 
دوم واکسنشــان گذشته باشد 
می توانند به مراکز بهداشــتی و 
درمانی مراجعه کنند و ســپس 
این امکان در ســامانه ما فراهم 
اســت تا ُدز سوم را ثبت کنند. 
این برنامه برای سهولت هرچه 
بیشتر کار است و نیازی به ثبت 
نام در سامانه ای نیست. ممکن 
است برخی از کادر درمان زمان 
تزریق نوبت اول و دوم واکســن 
در بیمارستان و یا شهر دیگری 
بوده باشند، اکنون الزم نیست 
حتما به همــان محل مراجعه 
کننــد بلکه می توانند در محل 
خدمــت جدید خود واکســن 

دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه حتما باید ۶ 
ماه از دریافت نوبت دوم واکســن 
گذشته باشــد تا واکسن یادآور 
تزریق شــود، گفــت: با توجه به 
اینکه آغاز تزریق واکسن با گروه 
خط مقدم کادر درمان بود اکنون 
هــم همین افراد به موعد تزریق 
ُدز یادآور رســیدند و مابقی کادر 
درمــان هنوز نوبــت دریافت ُدز 

سومشان نرسیده است.

سالمت

اســتاد ویروس شناســی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر ضروری بودن تزریق 
دوز سوم یا بوستر واکسن های چینی تأکید کرد.

علیرضا ناجی در اینستاگرام خود نوشت:
این هفته پنل مشاوره واکسن سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد دو واکسن پرمصرف 
COVID-۱۹ ســاخته شــده در چین نیاز به دوز ســوم برای محافظت کامل دارند، اما 

فقط در افراد ۶۰ سال به باال.
حدود دو میلیارد دوز از واکسن های Sinopharm و Sinovac Biotech که هر دو براساس 
پلتفرم غیر فعال ویروس ساخته شده اند، در چین تزریق شده است و یک میلیارد دیگر 
نیز صادر شده است. البته مشاوران استراتژیک ایمن سازی که توصیه های خود را بر 

اساس شواهد دنیای واقعی در مورد اثربخشی واکسن ها اعالم میکنند، اذعان کردند 
که این دوز ســوم جهان را در عرضه واکســن بســیار تحت فشــار قرار می دهد و تاکید 
کرد که کشور ها ابتدا باید دو دوز اولیه را ابتدا به افراد واکسینه نشده بزنند. این گروه 
تأکید کرده است که دوز سوم واکسن های چینی یک تزریق تقویت کننده نیست، که 
WHO گفته اســت اکثر مردم هنوز به آن احتیاج ندارند - بلکه یک دوز اضافی برای 

تکمیل واکسیناسیون سری اولیه است.
در ایران واکسن سینوفارم به طور وسیع مورد مصرف قرار گرفته و از انتخابات اصلی 
واردات می باشد و به نظر می رسد در ایران نیز عمل به این توصیه میتواند راهگشا باشد، 

بخصوص بعد از مشاهده عملکرد ضعیف این واکسن در گروه سنی باال.

دوز سوم واکسن های چینی کرونا ضروریست

دریچه علم

جامعه 

کارتون 

بانک ها ما را خانه دار 
می کنند یا خود را؟!

بانک ها 37 میلیون متر 
زمین و ساختمان دارند که 

٩62٩ فقره آن دارایی های 
ثابت بوده و 4١٠7 فقره نیز 
دارایی های تملیکی است که 

بانک ها در ازای عدم پرداخت 
اقساط مشتریان خود آنها را 
به تملک خود درآورده اند. 

این موضوع سوژه انتشار 
کارتونی از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

 همه چیز از دهم دی ماه ســال گذشــته 
شروع شد که پلیس تصمیم گرفت طرحی 
را اجرا کند تا دیگر کمتر موتورســیکلت 
که وســیله کار و درآمد بســیاری از اقشار 
کم درآمد پایتخت اســت توقیف شــود. 
در این طرح که پلیس آن را روشــی برای 
فرهنگ ســازی می دانســت و مدعی بود 
موتورسواران ساعتی را در کنار پلیس در 
خیابــان می مانند و بعد هم به جای اینکه 
موتورشــان به پارکینگ برود، موتور خود 
را تحویــل گرفتــه و به ادامه فعالیت خود 

می پردازند.
به پلیس کمک کنید توقیف نشوید

، ســردار محمد حســین حمدیان رئیس 
پلیــس راهور تهــران در مورد اجرای این 
طــرح گفت: طــرح موتور یار در ۶۰ نقطه 
شــهر تهران برگزار می شــود و براساس 
آن مامــوران پلیــس راهور به جای اینکه 
خــودرو موتورســواران را بعد از تخلفات 
عبور از چراغ قرمز، نداشتن کاله ایمنی و 
حرکت خالف جهت توقیف و به پارکینگ 
منتقل کنند، موتورســوار را ساعتی کنار 

خیابان متوقف می کنند و بعد او می تواند 
بــه زندگــی اش بپــردازد.وی ادامه داد: 
موتورســواران با پوشیدن کاوری ساعتی 
را به پلیس در روانســازی ترافیک کمک 
می کننــد. ایــن افراد دو ســاعت در کنار 
خیابان کفگیرک پلیس را دست گرفته و 
آموزش می بینند و به موتورسواران هشدار 
می دهند.به گفته حمدیان، این طرح بدل 
از مجازات)توقیف( است که با حمایت قوه 
قضائیه و بیمه ها به منظور فرهنگســازی 

انجام می شود.
طــرح موتور یــار ، داد نمایندگان 

مجلس را هم در آورد
اجرای این طرح از ســوی کارشناســان و 
آســیب شناســان انتقادات فراوانی را به 
همراه داشــت چرا کــه معتقدند اجرای 
ایــن طــرح باعث ایجاد حــس نفرت در 
موتورسوارانی می شود که اینگونه در این 
طرح بکار گرفته می شوند. این موضوع در 
بین کارشناســان باقی نمانده و به صحن 
علنی مجلس هم کشیده شد و نمایندگان 

مجلس هم به این طرح اعتراض کردند.

علی خضریان، نماینده مردم تهران با انتقاد 
از طرح موتور یار، در صحن علنی مجلس 
گفت: در ســطح تهران شاهد هستیم که 
اگر موتورسواری تخلف رانندگی را مرتکب 
می شود، به جای اینکه با آن مانند خودرو 
برخــورد کرده و جریمــه کنیم، موتور را 
توقیف می کنیــم. اخیرا هم طرح جالبی 
را نیــروی انتظامی دارد انجام می دهد که 
کمیسیون امنیت و کمیسیون داخلی باید 
به آن ورود کنند.وی ادامه داد: خودم دیدم 
که فردی با فرزندش سوار موتور بود، فرد 
وقتی به میدان شــهدا رسید پلیس موتور 
را متوقــف کــرد و تن این پدر یک جلیقه 
کرده و یک چوب هم به دســتش دادند و 
خودشان به کناری رفتند و به این شهروند 
می خندیدند.به گفته این نماینده مجلس، 
شأن پلیس این نیست که با مردم اینگونه 
رفتار بشود. اگر من خودروسوار هم تخلفی 
مرتکب شــوم باید با من چنین برخوردی 
شود یا چون موتورسوار جزو قشر ضعیف 
اســت با آن ها اینگونه جلوی فرزندانشان 

برخورد می شود؟

بیگاری از موتورسواران ممنوع
هادی هاشمی، رئیس پلیس اسبق راهور 
تهران در مورد اجرای این طرح و اثرگذاری 
آن بــه جامعه ۲۴ گفت: در مورد تخلفات 
حادثه ساز قانونی داریم که باید رانندگان 
در کالس آموزشی شرکت کرده و قوانین 
را فرابگیرنــد که ایــن موضوع در کاهش 
تخلفــات رانندگی موثر اســت، اما اینکه 
موتورســوار را متوقف و از او کار بکشــیم 
هیــچ وقت در کاهش تخلفات این قشــر 
موثر نیست.وی افزود: با اجرای این طرح ها 
موتور سواران احساس بیگاری می کنند و 
به همین علت واکنش مثبت نشان نداده 
و اصرار بر تخلف خواهند کرد.رئیس پلیس 
اسبق راهور تهران با انتقاد از قوانین موجود 
گفت: در کشــور های پیشــرفته هزینه 
ارتــکاب جرایم را بــاال می برند حتی در 
برخی کشــور های اروپایی اگر فرد تخلف 
حادثه ســاز رانندگی انجام دهد، گاهی به 
مــدت ۶ مــاه و هر هفته یکبار باید خود را 
به روانپزشــک معرفی کنند. آن ها هزینه 

ارتکاب تخلف را باال می برند.

ح موتور یار پلیس، طرحی که منتقدان بسیاری دارد طر

 بیگاری از موتورسواران ممنوع!


