
زمزمهپرداختیارانه۳۰۰هزارتومانیباتجمیعیارانهها

ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه آخر
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   در حالی که ســتاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی موافقت کرده اســت، 
به نظر می رسد یارانه ۳۰۰هزارتومانی با تجمیع یارانه های نقدی و معیشتی در اختیار مردم قرار 
خواهد گرفت. ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی با همه حواشی اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. 

خ ارز در پیش گرفته شــد بعد از حدود ۴ ماه دولت وقت با  از ســال 1۳97 که سیاســت تثبیت نر
خ  فشــار مجلس شــورای اســالمی سیاســت بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عماًل شــاهد دو نر

خ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم...  | صفحه 3 ارز دولتی عالوه بر نر

کسیناسیوناصنافالزامیشد وا

صدور تمامی مجوزهای صنفی  
کسن مشروط به تزریق وا

صفحه 5 
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کشور کنشتندوزیر وا
بهاظهاراتالهامعلیاف

     وزیــر کشــور گفــت: اظهــارات رئیــس 
جمهور آذربایجان نه با ُحسن همجواری 
گار اســت و نه با یک سیاســت ورزی  ســاز
درست تطابق دارد، یک نوع بحران آفرینی 
است که بیشتر نگران هستیم دست های 
روابــط  زدن  هــم  بــر  دنبــال  بــه  دیگــری 

کشورهای همسایه باشند...

وزیر نیرو:

مصممهستیمشرایطآب
رابامردم کشور
میانبگذاریم در

     وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه تامیــن آب مورد 
نیاز مردم با رصد دائمی و مدیریت مصرف 
گفت: مصمم هســتیم شــرایط آب کشور را 
واضح و شفاف با مردم در میان بگذاریم 
و بــا همراهــی آنهــا نگذاریــم کشــور دچــار 

مشکل شود...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

تصمیم دولت برای سرعت بخشی 
 به بازپرداخت بدهی 

به سازمان تامین اجتماعی
2

ثبت نام متقاضیان مسکن 
 جهش تولید 

از امروز آغاز می شود
3

دولت در تعیین قیمت 
برق تجدید نظر کند

4

جلوگیری از 
حضورکارمندانی که 

کسن نزنند وا
3

خانهدارشدن میانبر مسیر
  رضا کربالیی

کارشناس مسائل اقتصادی 
دولت ســیزدهم مصمم است با 
ســاخت ۴ میلیون مســکن در 
۴ ســال مســیر میان بری برای 
خانه دارشــدن افراد بی مســکن ایجــاد کند و زمان 
طوالنی صاحب خانه شــدن را کم کند. هنوز وزارت 
راه وشهرســازی برنامه اجرایی و تفصیلی اش را برای 
تحقق این برنامه دولت منتشر نکرده است، اما به نظر 
می رســد برای موفقیت دولت در این مسیر ضروری 
اســت تا یک تصمیم ملی گرفته شــود و اراده واحدی 

برای اجرای این برنامه شکل بگیرد.
گذشته از چالش های پیش رو ازجمله چگونگی تأمین 
زمین و همچنین منابع مالی مورد نیاز برای ســاخت 
ســاالنه یک میلیون مسکن، اصلی ترین دغدغه افراد 
چشم انتظار برای دریافت کلید خانه شان این است که 
نخست، هزینه تمام شده تا چه اندازه با قدرت اقتصادی 
خانوار ها هماهنگ اســت و دوم، سازوکار های تعیین 
افراد مشــمول دریافت این خانه ها به چه شکل است 
که نتیجه آن کاهش زمان خانه دارشــدن شهروندان 

بی مسکن باشد.
برای پاســخ به دغدغه نخســت، یعنی تعیین هزینه 
تمام شــده متناســب بــا قدرت خریــد خانوار های 
بی مســکن، آنچه مهم اســت، تالش دولت و بانک 
مرکــزی بــرای کاهش نرخ تــورم به ویــژه هزینه 
تمام شــده ساخت مســکن در ایران است. بخشی از 
این سیاســت براساس برنامه های احتمالی دولت، در 
اختیار قراردادن زمین های دولتی و نهاد های عمومی 
با هدف حذف هزینه زمین از مسکن تنظیم شده است 
و از ســوی دیگر دولت تصمیم گرفته است بخشی از 
محصوالت پایه ای استفاده شــده در ساخت مسکن 

را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار دهد.
افــزون بــر ایــن، قرار اســت دســت کم ۲۰ درصد 
تســهیالت بانکــی هم برای تأمین مالی ســاخت ۴ 
میلیون مســکن اختصاص یابد. از این مســیر، انتظار 
دولت و سیاســت گذاران بخش مسکن این است که 
هزینه تمام شده تعدیل خواهد شد و فشاری به افراد 

متقاضی مسکن وارد نخواهد آمد.
واقعیت این است که چنین سیاستی در وضعیتی که 
اقتصاد ایران در سطح کالن با چالش های ساختاری 
ازجمله نرخ تورم زیاد و نرخ شکننده رشد اقتصادی از 
یک سو و انتظارات تورمی از سوی دیگر روبه رو است، 
بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود و شاه بیت موفقیت 
دولــت تنظیم سیاســت های صحیح اقتصادی برای 
ایجاد ثبات در اقتصاد و تعادل در بازدهی بازارهاست؛

بنابراین پیشنهاد می شود که دولت در این راه دشوار 
هرگز به دنبال سیاســت های تورم زا و افزایش دهنده 
شکاف های طبقاتی نرود و منظومه سیاست های کالن 
اقتصادی با سیاست های بخش های مختلف ازجمله 
مســکن هماهنگ شــود و هدف روشن و قابل رصد 

برای آن تنظیم شود.
در ارتباط با طراحی سازوکاری برای شناسایی افراد 
نیازمند و البته مشمول طرح ساخت ۴ میلیون مسکن 
هم می توان از تجربه دولت های گذشته درس گرفت 
و بــا اتکا به داده هــای بانک های اطالعاتی و تکمیل 
اطالعات اقتصادی خانوارها، افراد مشــمول را دقیق 
شناســایی کند، به نحوی که خانه های ساخته شــده 
درعمل به گروه های هدف تحویل داده شود و رابطه 
بین سازندگان و ذی نفعان در فرایند تولید و ساخت 
مســکن با مصرف کنندگان واقعی و افراد مشــمول 
به گونه ای تنظیم شود که هم به چالش بین دوطرف 
منجر نشــود و هم اینکه هزینه ناشــی از اختالل در 
فرایند ساخت و تحویل خانه ها را دولت متحمل نشود.

دولــت براســاس قانون اساســی در ارتبــاط با حق 
مســکن شهروندان مســئولیت دارد و انتظار می رود 
دولت ســیزدهم در تحقق این حق شهروندی نهایت 
تالشش را بکند تا با تکیه بر واقعیت ها و درس گرفتن از 
تجربه های گذشته، گام های عملیاتی و شفاف و دقیق 
بردارد و زمان دسترســی به مسکن برای شهروندان 

بی مسکن کوتاه تر شود. 
منبع: شهرآرا نیوز

یادداشت

رئیسیدرآیینگشایشسیوپنجمینکنفرانسبینالمللیوحدتاسالمی

 راهبرد ما وحدت و راهبرد 
دشمن ایجاد تفرقه است

رئیس جمهور تقریب و وحدت امت اســالمی را تاکید 
امام راحل و رهبر معظم انقالب، و یک حرکت راهبردی 
در جهان اسالم دانست و گفت: تالش برای وحدت امت 
اســالمی باید توســط علمای دینی با جدیت و قاطعیت 
پیگیری شــود. ســید ابراهیم رئیسی در آیین گشایش 
ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، 
با قدردانی از تالش ها و اقدامات انجام شده برای تحقق 
وحدت اســالمی و تقریب مذاهب گفت: اقدامات عملی 
شهید گرانقدر سپهبد قاسم سلیمانی و اقدامات علمی 
مرحوم آیت اهلل محمدعلی تسخیری برای رفع شبهات 
و انحرافات در جهان اسالم و ایجاد وحدت و انسجام در 
امت اســالمی ماندگار و ســتودنی است.  رئیسی گفت: 
بیداری اسالمی که به برکت مجاهدت ها و خون شهیدان 
ایجاد شده، نباید به سردی گراید و همه باید برای حفظ و 
تقویت آن تالش کنیم. رئیس جمهور افزود: امروز در همه 
کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، افغانستان، لبنان 
و یمن  شاهد تفرقه افکنی و توطئه دشمنان اسالم هستیم 
و همه ما باید بکوشیم امت اسالمی در برابر این توطئه ها 
مصون بماند.  رئیسی با تاکید بر اینکه امت اسالمی تنها 
قدرت مهمی است که نظام سلطه در برابر خود می بیند، 
گفت: نظام سلطه با شبهه افکنی و اختالف انداختن بین 
امت اســالمی با اســتفاده از قدرت رسانه ای خود تالش 
می کند مولفه های قدرت امت اســالمی را سســت کند 
اما نیروی انسانی کارآمد و دانشمندان و علما بزرگترین 
انرژی، قدرت و فرصت امت اسالمی هستند که باید در 
برابر توطئه های دشمنان وحدت و انسجام امت اسالمی 
بایستند. رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نگرش به هدف 
مشترک در امت اسالمی است، گفت: از عناصر مهم تحقق 
امت اسالمی، اعتقاد به دین و ارزش های دینی مشترک 
و حرکت و پویایی از دیگر عناصر مهم تحقق امت است، 
و امت هیچ زمانی نباید در جا بزند یا دچار ایستایی شود.  

رئیسی با تاکید بر اینکه همه زوایای زندگی امت از جمله 
مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امت، باید جلوه 
خدایی داشته باشد، گفت: عالوه بر این ها امت اسالمی نیاز 
ضروری به مقتدا دارد و مقتدای ما رسول خدا و پیشوایانی 
هستند که در سلوک و رفتار و گفتارشان، ائتالف و اتحاد 
را به امت اسالمی آموختند. رئیسی با بیان اینکه مقصد 
واحد امت اسالمی باید آزادی از نظام سلطه باشد، گفت: 
امت اسالمی باید متوجه باشد که نظام سلطه به دنبال 
آن اســت که نگذارد امت اسالمی شکل بگیرد و پویایی 
داشته باشد. رئیس جمهور افزود: بعد از فروپاشی شوروی 
و تک قطبی شدن جهان، نظام سلطه فقط یک قدرت را 
در برابر خود می دید و آن هم قدرت بزرگ اسالم بود. لذا 
به روش های مختلف تالش کرد این قدرت را از کارآیی 
بینــدازد که از جمله آنها، تشــکیل گروه های تکفیری 
در بین مســلمانان، پشتیبانی مالی و مسلح کردن آنان 
برای کشتار و غارت در امت اسالمی بود.  رئیسی گفت: 
شــبهه افکنی در میان امت اسالمی با استفاده از جریان 
رسانه ای و امپراتوری خبری و اختالف انداختن بین امت 
اسالمی با گماردن دولت های سست عنصر و کسانی که 
بــه دنبال عادی کــردن روابط خود با رژیم های تبهکار 
همچون رژیم صهیونیستی هستند، از دیگر اقدامات نظام 
سلطه در برابر امت اسالمی است. رئیس جمهور افزود: 
اهانت به مقدسات، جدا کردن کشورهای اسالمی از هم 
و بهره کشی از دانشمندان در امت اسالمی نیز از جمله 
اقداماتی است که نظام سلطه برای تضعیف و جلوگیری 
از تشــکیل و تقویت امت اســالمی انجام می دهد. نظام 
سلطه همانگونه که در گذشته به دنبال استثمار ملت ها 
از طریــق غــارت نفت، گاز و ثروت های آنان بود، امروز به 
دنبال انرژی های جدید در کشورهای اسالمی است که 
مهم ترین آنها، انرژی نیروی انســانی کارآمد و به ویژه 

دانشمندان کشورهای اسالمی هستند.

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

66917312      66915268 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

کتبر 2021 13 ربیع االول 1443  20 ا چهار شنبه 28 مهر 1400  شماره پیاپی 1947

سیاست 2

ح صیانت حذف می شود؟ فیلترینگ از طر

سخنگوی کمیسیون طرح صیانت: چنین چیزی در دستور کار نیست
یکی از اعضای کمیســیون ویژه بررســی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی می گوید: قرار 

است موضوعاتی از جمله محدودسازی و کاهش پهنای باند به طور کامل از حیطه طرح خارج شود.
غالمرضا نوری قزلجه سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی در جلسه این هفته کمیسیون گفته: در نظر 
داریم تغییرات اساسی در طرحی که طراحان اولیه طرح تهیه کرده اند، ایجاد کنیم و موضوعاتی از قبیل 

محدودسازی و کاهش پهنای باند را کامال از مدار بررسی  های خود خارج خواهیم کرد.
 ســیدعلی یزدی خواه، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس و نماینده تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شــورای اســالمی در جلســه اخیر این کمیســیون هم گفته: آنچه در پیش نویس اولیه 

این طرح آمده بود در جریان فعالیت کمیسیون مشترک تغییرات عمده ای در آن اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: کما اینکه پیشنهاد ما این است که تعداد ۳۷ ماده ای که در این طرح آمده است را کاهش 

دهیم و پیگیری برخی از موضوعات آن را نیز در قالب دستورالعمل به قوه مجریه واگذار کنیم.
اما لطف اهلل سیاهکلی، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن و سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح 
صیانت در پاسخ به این سوال که منظور از صحبتی که آقای نوری درباره حذف موضوع فیلترینگ از طرح 
صیانت مطرح کرده  اند، چه بوده است؟ گفت: چنین چیزی را نگفته  ایم و اصال در دستور کار نیست. ما 

فقط در صدد نگارش قانون برای فضای مجازی هستیم.
وی درباره اینکه آیا اصال در جلسه اخیر کمیسیون درباره این موضوع صحبت شد؟ گفت: اصال وارد موضوع 

نشدیم؛ در جلسه بعد وارد موضوع می شویم. دیروز اصال وارد هیچ دستوری نشدیم.
ســیاهکلی در پاســخ به این ســوال که آیا اساسا چنین ایده ای به صورت غیررسمی بین اعضا مطرح شده 

و اصال هم چنین ایده  ای وجود دارد؟ گفت: نشنیده ام.

نمایش نیروی هوایی کره 
جنوبی در حاشیه نمایشگاه 
صنایع هوافضا و دفاعی کره 

دیدار صدراعظم آلمان جنوبی/ آسوشیتدپرس
با رییس جمهوری ترکیه 
در شهر استانبول ترکیه/ 
رویترز

گزارش تصویری

میگردد؟ تهرانچهزمانیبهوینباز

روزشماری غرب برای بازگشت ایران به میز مذاکرات
غرب برای از سر گیری مذاکرات لحظه شماری 
می کند و به صورت مســتقیم و غیر مستقیم 

برای ایران پیام می فرستد.
اکنون نزدیک به چهار ماه از آخرین باری که 
هیئــت مذاکره کننده ایرانی به وین رفتند تا 
بر ســر برجام مذاکره کننــد می گذرد؛ ایران 
از ابتــدای مذاکرات وین خواســتار رفع تمام 
تحریم های برجامی و سایر تحریم هایی بوده 

که در دوران ترامپ وضع شد.
دولــت ترامــپ ۸۰۰ تحریــم یــک جانبه و 
غیرقانونی جدید را علیه ایران اعمال کرد که 
بایــد راهی بــرای اخذ تضمین الزم برای رفع 
همه این تحریم ها به طور موثر پیدا شود. ایران 
همچنین به دنبال ضمانتی است که با تغییر 

دولت آمریکا، توفقات حاصله نقض نشود.
ســید عباس عراقچی معاون سابق وزیر امور 
خارجه، پس از پایان دور ششم مذاکرات گفته 
بود که مذاکرات به مراحل پایانی نزدیک شده و 
اکنون کشور های مقابل باید تصمیمات سخت 

خود را بگیرند تا برجام اجرا شود.

وقتیغربدستپیشمیگیرد!
اخیرا وزارت امور خارجه فرانســه اعالم کرده 
که ایران باید با اقداماتی تمایل خود را برای از 
ســرگیری مذاکرات وین با قدرت های جهانی 
بر ســر برنامه هســته ای خود نشان دهد و به 
همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بازگردد، همچنین ایران باید تمام نقض های 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ را متوقف کند و تمایل 
خود را برای بازگشت به مذاکرات هسته ای را 

در عمل نشان دهد.
پیشــتر هم یک مقام دفتر ریاست جمهوری 
فرانسه با چشم پوشی از نقض عهد غرب ذیل 
برجام درباره توافق هســته ای ایران گفت که 
ایــران باید به منظور جلوگیــری از هر گونه 
تنشــی به گفت وگو های هســته ای بازگردد. 
شــروط بازگشت به توافق هسته ای مشخص 
اســت. نباید شروط دیگری برای بازگشت به 
میز مذاکرات مطرح کرد. جایگزینی برای میز 
مذاکره درباره توافق هســته ای با ایران وجود 
نــدارد. هر مورد دیگری به معنای ایجاد تنش 

است.
هیاهوی رسانه ای سران و دیپلمات های غربی 
برای از ســرگیری مجــدد مذاکرات در حالی 

است که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
کشــورمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملــل و در دیــدار با »جوزپ بورل« مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که 
ایران در حال بررسی سوابق مذاکراتی است و 
به زودی به جریان مذاکرات باز خواهد گشت، 
اما نه رفتار غیرسازنده آمریکا را می پذیرد و نه 
کشــور را معطل وعده های سابقه دار توخالی 

خواهد کرد.
   این در حالی اســت که پنجشــنبه بیســت 
و دوم مهرمــاه انریکــه مورا، معاون مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران آمد و 
دیپلمات های تروئیکای اروپایی در بیانیه ای به 
سفر انریکه مورا به تهران واکنش نشان دادند و 
با بیان آنکه مورا در برهه زمانی خاصی به تهران 
سفر می کند، آن را سفری معمولی ندانستند.

در ادامه اقدامات پوچ غرب رابرت مالی نماینده 
آمریکا در امور ایران، جمعه در توئیتی از سفر به 
کشور های عربی برای بحث درباره موضوعات 

منطقه ای و برنامه هسته ای ایران خبر داد.
رابــرت مالی در حســاب کاربری توئیتر خود 
نوشــت »من منتظر ســفرم به امارات، قطر و 
عربستان از از ۱۵ تا ۲۱ اکتبر )۲۳ تا ۲۹ مهر( 
بــرای بحث و بررســی موضوعات منطقه ای 
و تالش مــان برای مذاکره درباره بازگشــت 

دوجانبه به برجام، هستم.«
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم در بخشــی از ســخنان خود در جمع 
خبرنگاران در واشنگتن آمریکا، با اعالم آن که 
زمان از ســرگیری مذاکرات احیای برجام فرا 

رسیده است، تنها گزینه موجود را دیپلماسی 
با ایران دانست. بورل گفت که زمان بازگشت به 
مذاکرات برجام فرا رسیده است، اگر دیپلماسی 
با ایران شکســت بخورد هیچ گزینه دیگری 
نداریم، یعنی من نمی خواهم به گزینه دیگری 
فکــر کنم، چون هیچ گزینه بهتری به ذهنم 

نمی رسد.
این مقام ارشــد اتحادیه اروپا همچنین گفت 
که دولت جدید ایران زمان بسیاری برای فکر 
و رایزنی درباره مذاکرات وین داشــته و اکنون 
زمان برای این کشــور کم اســت، ایران درباره 
زمان از ســرگیری مذاکرات غیرمســتقیم با 
آمریکا مبهم رفتار می کند، ایران به چارچوب 
زمانی که خود در بروکســل خواستار آن شد 
نیــز پایبند نبوده اســت. آماده پذیرا شــدن 
ایرانیان هســتم، البته به اعتقاد من مذاکرات 
در بروکسل ضرورتی ندارد، اما باید در این مورد 
صبور باشیم، زیرا نمی توانیم عواقب شکست 

را تاب بیاوریم.

ایران فشارهاینافرجامآمریکابر
خبرگــزاری آمریکایی آسوشــیتد پرس در 
گزارشــی با پرداختن به مذاکرات هســته ای 
ایران مدعی شد که مریکا و هم پیمانانش در 
حال افزایش فشار بر ایران به منظور بازگشت به 
مذاکرات هسته ای هستند. در این گزارش ادعا 
شده است که آمریکا و نزدیک ترین شرکایش 
در حال افزایش فشار به ایران به منظور بازگشت 
به گفت وگو های هسته ای متوقف شده هستند 
و هشدار می دهند در صورتی که ایران برنامه 

اتمی خود را به پیش ببرد، با انزوای بین الملل 
بیشتر و نیز مجازات های اقتصادی جدیدی و 

شاید حتی اقدام نظامی روبرو شود.
محمد مرندی کارشناس مسائل بین الملل در 
این باره معتقد است که اروپایی ها و آمریکایی ها 
در پی آن هستند که توافق هسته ای را به شکلی 
که مورد عالقه و نظر آن ها است، مجددا احیا 
کنند و نه توافقی که در سال ۲۰۱۵ میان ایران 
و گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت. آن ها در پی 
این هستند که ایران، توافق جدیدی را بپذیرد 
که براســاس آن، هم برخی مفاد قبلی توافق 
تغییر یافته و طوالنی تر شود و هم به مذاکرات 
منطقه ای و موشکی گره زده شود که ایران تا 
کنون مقابل این خواسته مقاومت کرده و آن 

را نپذیرفته است.
وی همچنین معتقد است که ایران تنها حاضر 
به احیای توافق هسته ای به همان شکل توافق 
پیشــین و به شرط رفع موثر تمامی تحریم ها 
اســت و سفر معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا و اصرار هــای پی درپی، اما بی 
نتیجه آنها، نشانه ضعف اروپا و آمریکا است به 
ویژه اینکه قیمت کنونی نفت ۸۰ دالر اســت 
و احتمــاال به ۱۰۰ دالر افزایش می یابد و یک 
بی ثباتی در عراق حاکم است که این مسئله به 
سود غربی ها نیست و می تواند موجب افزایش 

بیشتر قیمت نفت شود.

اروپاییهاتاچهاندازهبرایرفعتحریمهاو 
بازگشت به مذاکرات آمادگی دارند؟

مرندی کارشناس مسائل بین الملل می گوید 

که اروپا اراده ای از خود ندارد و حتی آن ژست و 
اراده ای که زمان ترامپ در مخالفت با آمریکا از 
خودشان نشان می داد، ارزش چندانی نداشت. 
اروپایی هــا آنقــدر غیرموثر عمل کرده اند که 
اکنون ســوال این است که چرا آن ها پای میز 
مذاکــره حضور دارند وقتی که از خود اراده ای 
ندارند. اگر غربی ها مسیر خود را تغییر داده و 
عقالیی رفتار کنند، ایران از این تغییر رویکرد 
استقبال می کند. آن ها باید بدانند شرایط با ۶ 
سال قبل تغییر کرده و اکنون شرایط به سود 

ایران است.
مرندی با اشاره به کمپین شکست خورده 
»فشــار حداکثری« از سوی آمریکا عنوان 
کرد: ایران فشار حداکثری را تحمل کرد، 
هر چند متحمل فشــار ها و خسارت هایی 
شد، اما جمهوری اسالمی ایران باقی ماند 
و این اروپایی ها و آمریکایی ها هستند که 
با بحران اقتصادی و شــکاف های سیاسی 
روبه رو هستند و اکنون هم بی ثباتی در غرب 
آسیا می تواند فشار ها را بر آن ها دو چندان 
کند. انتظار ایران از اتحادیه اروپا این است 
که آن ها به فکر منافع خودشان باشند. آن ها 
در این سال ها قربانی سیاست های آمریکا 
شــدند. اروپایی ها در سوریه از تکفیری ها 
حمایــت کردند، اما نتیجه آن، بمبگذاری 
تروریســت ها در شهر های اروپایی و موج 
آوارگان سوری به کشور های اروپایی شد. 
به لیبی حمله کردند، اما نتیجه اش، سرازیر 

شدن مهاجران به اروپا شد.
وی بــا بیــان اینکه غربی ها با سیاســت های 
خصمانــه و غیرانسانی شــان فقط برای خود 
دردســر ایجــاد کرده اند، خاطرنشــان کرد: 
اتحادیه اروپا باید به آمریکا فشار آورد تا دست 
از زیاده خواهی هایش کشــیده و به تعهداتش 
ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عمل کند، اما من 
این اراده را نه در اروپا و نه در آمریکا نمی بینم.

ســید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت 
رییسه مجلس شورای اسالمی، درباره جلسه 
غیرعلنی مجلس شــورای اسالمی با حسین 
امیرعبداللهیان  وزیر امور خارجه کشورمان، به 
خبرنگاران گفـت که در ماه ها و هفته های اخیر 
در غرب آسیا و همسایگان ایران تحوالتی رخ 
داده که از نگاه افکار عمومی و مردم و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی حائز اهمیت بود. 

خبر ویژه

 ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد ضمن ســرعت بخشــیدن به بازپرداخت بدهی دولت به ســازمان 
تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور،  اقدامات الزم برای بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی 

به بانک رفاه کارگران به عمل آید.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، در جلســه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست  
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری برگزار شد، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه 

کارگران بحث و تصمیم گیری شد.
 بــر اســاس ایــن گــزارش در این جلســه پس از گزارش وزارت رفاه، کار و امــور اجتماعی در زمینه عملیاتی 

کردن قانون مصوب مجلس شورای اسالمی برای ساماندهی امور بانک رفاه کارگران، مقرر شد ضمن سرعت 
بخشیدن به بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور،  اقدامات الزم 

برای بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران نیز به عمل آید.
موضوع تنظیم بازار نیز دســتور کار جلســه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت بودکه وزارتخانه های 
صنعــت، معــدن و تجــارت، و جهــاد کشــاورزی در زمینــه عرضــه کاال در بــازار و جلوگیــری از افزایش 
 قیمت هــا، گــزارش دادنــد و مقرر شــد موضوع رصد بــازار و تامین کاالهای مورد نیاز همچنان در دســتور

 کار باشد.

در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد؛

تصمیمدولتبرایسرعتبخشیبهبازپرداختبدهیبهسازمانتامیناجتماعی

کنشتندوزیرکشور وا
بهاظهاراتالهامعلیاف

وزیــر کشــور گفــت: اظهارات رئیــس جمهور 
آذربایجان نه با ُحســن همجواری سازگار است و 
نه با یک سیاســت ورزی درست تطابق دارد، یک 
نوع بحران آفرینی اســت که بیشتر نگران هستیم 
دســت های دیگــری به دنبال بر هــم زدن روابط 

کشورهای همسایه باشند.
احمد وحیدی در حاشــیه نشست تخصصی روند 
برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر درباره 
اظهارات بی پایه رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر 
اینکه ارمنســتان به مدت ۳۰ سال با کمک ایران، 
مواد مخدر به اروپا قاچاق می کرده است، اظهار کرد: 
ایــن اظهارات را هیچ کس در دنیا تأیید نمی کند، 
آمارهای رسمی وجود دارد که ۹۰ درصد کشفیات 
مواد مخدر در دنیا توسط جمهوری اسالمی ایران 
انجام می شود و برخی از کشورهای مدعی کمتر از 

یک درصد کشفیات دارند.
وزیر کشور افزود: این ادعا خوب نیست، نه با ُحسن 
همجواری سازگار است و نه با یک سیاست ورزی 
درســت تطابق دارد،  یک نوع بحران آفرینی است 
که بیشــتر نگران هســتیم دست های دیگری به 
دنبــال بر هم زدن روابط کشــورهای همســایه 
 باشــند و از این منظــر می خواهند چنین کاری

 را شکل دهند. 

ایران،محورگفتگویوزیرخارجه
بارابرتمالی قطر

منابع خبری، بعدازظهر دیروز )سه شــنبه(، خبر 
دادنــد که »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی«  وزیر 
امور خارجه این کشــور با »رابرت مالی« نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران در دوحه دیدار و گفت و گو 

کرده است.
بر اســاس بیانیه منتشر شده در وب سایت رسمی 
وزارت امــور خارجه قطــر، در این دیدار به روابط 
دوجانبه آمریکا و قطر پرداخته پرداخته شــده و 
مهم ترین تحوالت منطقه به ویژه مسائل ایران مورد 

بحث و برررسی قرار گرفته است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که دوحه، 
شــامگاه دوشنبه، اعالم کرد که وزیر امور خارجه 
قطر با همتای ایرانی خود درباره آخرین تحوالت 

منطقه تلفنی گفت و گو کرده است.
طبــق اعــالم وزارت امور خارجه قطر، دو طرف در 
این گفت و گو به »همکاری های دوجانبه میان دو 
کشور« پرداخته اند و »آخرین تحوالت منطقه« را 

مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
رابرت مالی، پیشــتر، در پیامی توییتری به اهداف 
ســفر خود به سه کشــور امارات، قطر و عربستان 
سعودی پرداخته بود و عنوان کرده بود: »من منتظر 
سفرم به امارات، قطر و عربستان سعودی از ۱۵ تا ۲۱ 
اکتبر )۲۳ تا ۲۹ مهر( هستم تا به بررسی موضوعات 
منطقه ای و تالش مان برای مذاکره درباره بازگشت 

دوجانبه به برجام بپردازیم«.

توسعهمناسباتدوجانبه
ایرانوقطردرحوزههای

سیاسیواقتصادی
وزرای امور خارجه ایران و قطر در گفت وگوی تلفنی 
عالوه بر رایزنی در خصوص توسعه بیشتر مناسبات 
دوجانبه ایران و قطر در حوزه های مختلف سیاسی 
و اقتصادی، همچنین برای توسعه تعامالت تجاری 

بخش های خصوصی تبادل نظر کردند.
 بنــا به اعالم روابط عمومــی وزارت امور خارجه، 
محمــد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخســت 
وزیر و وزیر امور خارجه قطر روز گذشته با حسین 
امیرعبداللهیــان وزیــر امور خارجه کشــورمان 

گفت وگوی تلفنی داشت.
وزرای امور خارجه دو کشــور در این گفت وگوی 
تلفنی عالوه بر رایزنی در خصوص توســعه بیشتر 
مناسبات دوجانبه ایران و قطر در حوزه های مختلف 
سیاسی و اقتصادی، همچنین برای توسعه تعامالت 

تجاری بخش های خصوصی تبادل نظر کردند.
مســائل و تحوالت جاری در منطقه و حوزه خلیج 
فارس و تشــریک مساعی در مسیر حفظ و تأمین 
بهتر صلح، ثبات و امنیت در خلیج فارس از دیگر 
موضوعــات مــورد مذاکره وزرای امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و قطر در این گفت وگوی 

تلفنی بود.

اشتباهامالیِیکریمیقدوسی
درتوئیتر

اشتباه عجیب محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده 
عضــو جبهه پایدارِی مجلس در اظهارنظر درباره 
صدور حکم مدیران اســبق بانک مرکزی خبرساز 

شد.
کریمی قدوســی نماینــده چند دوره مجلس، در 
توییتی کوتاه، »آمر اصلی« را »عامر اصلی« نوشت!
الزم به ذکر اســت که قدوســی مــدرک خود را 

»کارشناسی ارشد حقوق« اعالم کرده است.
البته این اولین بار نیست که این نماینده مجلس 
چنین اشتباه بزرگی می کند او که همواره اسمش 
در صف اول مخالفان برجام و مذاکرات بود پیشتر 
در صفحــه توئیترش از برجــام انتقاد کرده بود با 
این تفاوت که او در این توئیت یک اشتباه عجیب 
و غریبــی مرتکب شــد. ایــن نماینده مجلس در 

توئیتیش »PMD« را »PND« نوشته بود!

سازمان ملل اعالم کرد،

»تمام«افغانستاندرخطرفقر
گزارشات حاکی از آن است که وضعیت بشردوستانه در 
افغانستان به سرعت رو به وخامت است و در همین حال 
که کمک های خارجی رو به اتمام است، بسیاری از افغان ها 
شغلی ندارند. به گزارش ز وال استریت ژورنال، بر اساس 
برنامه جهانی غذا از ســوی ســازمان ملل متحد، تقریباً 
کل جمعیت ۴۰ میلیون نفری افغانستان ممکن است 
در ماه هــای آینــده به زیر خط فقر بروند. در حال حاضر، 
۹۵ درصد افغان ها غذای کافی برای خوردن ندارند و برای 
برخی از خانواده های ناتوان، وضعیت به حدی وخیم شده 
است که آنها مجبور شده اند برای تسویه بدهی های خود، 
فرزندانشــان را )به طلبکاران( تقدیم کنند. همچنین از 
آنجا که بسیاری از کلینیک های بهداشتی قباًل به بودجه 
خارجی وابسته بودند، بسیاری از آنها امروز شاهد تمام 
شدن منابع ضروری و داروهای اساسی هستند. کمبود 
کمک ها همچنین به این معنی اســت که بســیاری از 
پزشــکان و پرســتاران با وجود ادامه مراقبت از بیماران، 
از جمله نوزادان با ســوء تغذیه شــدید، ماه ها اســت که 
حقوق نگرفته اند. سازمان های حمایتی از سایر کشورها 
می خواهند که علی رغم تسلط طالبان، به ارائه کمک های 
بشردوســتانه ادامه دهند. یان اگلند، دبیرکل شــورای 
پناهندگان نروژ گفت که »ما نباید کمک های مالی را به 
این دلیل که در حال مذاکره بر سر حقوق زنان هستیم، 
قطع کنیم.« گفتنی است آمریکا با خروج از افغانستان 
کمک هــای خــود را متوقف کــرد، اما اعالم کرد که ۶۴ 
میلیون دالر کمک بشردوستانه جدید به این کشور ارسال 
می کند. ایاالت متحده همچنین در حال کار بر روی از 
سرگیری پروازهای تخلیه است، پروازهایی که، تا حدی، 
به مسئله بازگرداندن آمریکایی هایی خواهد پرداخت که 
از زمان به قدرت رسیدن طالبان نتوانسته اند افغانستان را 
ترک کنند. شبکه خبری ان.بی.سی گزارش داده است که 
»بیش از ده نفر از ساکنان ایالت کنتیکت آمریکا، هنوز 
در تالش برای خروج از افغانستان هستند« اما تدارکات 
الزم و عدم انسجام سازمان ها منجر به تاخیر شده است. 
بر اساس گزارش ها، پروازهای تخلیه منظم وزارت خارجه 

قبل از پایان سال جاری میالدی شروع می شود.

10 سال پس از قذافی؛

آرامشبهلیبیبازمیگردد؟
ده ســال پس از پایان رژیم معمر قذافی، لیبی یک دهه 
جنگ و هرج و مرج را گذرانده و اکنون این سوال مطرح 
اســت آیا باالخره این کشــور عربی روی ثبات و آرامش 
را خواهــد دیــد؟ روزنامه کانادایی لو دووار در تحلیلی از 
شرایط کنونی لیبی در دهمین سالگرد مرگ معمر قذافی، 
دیکتاتور این کشــور به قلم فابین دگلیز آورده اســت :  
بهارعربی مقدمه زمستانی طوالنی در لیبی بود، در جایی 
که صلح شکننده ای یک سال پس از امضای آتش بس 
بیــن دولت وفاق ملی و نیروهای »ارتش ملی لیبی« به 
ریاست خلیفه حفتر حاکم است. از سال ۲۰۱۱ و با پایان 
۴۲ سال رژیم ترور، فرانسه، انگلستان و ایاالت متحده، 
به همراه روســیه و ترکیه به منظور حفظ نفوذ سیاســی 
و اقتصــادی خود به درگیری های منطقه ای بدون هیچ 
برنامه مشخصی برای بازسازی این کشور، دامن زده اند.

سقوط قذافی ناشی از این ایده ساده لوحانه بود که لیبیایی 
ها از ظرفیت سیاسی برای سازماندهی خود برای ایجاد 
مرحله گذار برخوردار هســتند. اما ده سال بعد، بیش از 
هر چیز این تصور وجود دارد که باید یک رئیس جمهور 
قوی که نحوه انحصار منابع، مهار خشونت و مجبور کردن 
جنگجویان به صلح را بداند، روی کار بیاید. در آســتانه 
انتخابات ریاست جمهوری که برای احیای وحدت لیبی 
بسیار مهم ارزیابی شده است، سیف االسالم قدافی دیگر 
جاه طلبی های سیاسی خود را پنهان نمی کند. پسر دوم 
دیکتاتور سابق مدعی است برای رفع ۱۰ سال انفعال و 
اختالفات سیاسی که همچنان لیبی را در فقر نگه داشته، 
برنامه دارد. »آنها به کشور تجاوز کردند. لیبی را به زانو 
درآوردند«. این جمالت سیف االسالم قذافی به نیویورک 
تایمز بود او جناح های منطقه ای را متهم به تقسیم لیبی 
کرده و گفته است: نه پولی وجود دارد و نه امنیت. اینجا 
دیگر جای زندگی نیســت. به پمپ بنزین بروید: بنزین 
وجــود نــدارد. ما نفت و گاز به ایتالیا صادر می کنیم. ما 
نیمی از ایتالیا را روشن می کنیم و اینجا خاموشی داریم. 

این ورای یک شکست است، این یک افتضاح است.
دو مــاه مانــده به انتخابات ریاســت جمهوری که قرار 
است زیر نظر سازمان ملل متحد در ۲۴ دسامبر برگذار 
شود، نامزدی سیف االسالم اما هنوز رسمی نشده است. 
حامیان قذافی همچنان یک قدرت در لیبی محسوب 
می شــوند اما زمینه هنوز برای ســیف االسالم بسیار 

خطرناک است.
اما آیا لیبی ســرانجام با این انتخابات صفحه یک دهه 
هرج و مرج را ورق می زند؟ مقامات خارجی برگزاری 
انتخابــات را در اولویــت خود قرار داده و چشــم خود 
را بــر بــی نظمی در روند سیاســی از جمله اتهامات 
مربوط به فســاد دولتمردان بســته اند. یک دیپلمات 
اروپایی می گوید: ما می دانیم که بی نظمی هایی حتی 
فســاد وجود داشته اســت ، اما هنوز معتقدیم که راه 
حل در این انتخابات نهفته اســت. یک دهه درگیری 
زیرساخت ها را خراب کرده و اقتصاد را تحت تاثیر قرار 
داده است و کشور را دچار قطع مزمن برق و تورم کرده 
است، بسیاری از مردم شک دارند که این روند مسائل 
عمیق را حل کند. این وضعیت باعث نوستالژی دوران 
قذافی شــده است. کسی که به طرز وحشیانه ای همه 
اشکال مخالفت را از بین برد اما مردم از استانداردهای 
 بــاالی زندگــی برخــوردار بودند. این تضــاد کامل

 با امروز است.

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد

در حالی که ســتاد اقتصادی دولت با حذف 
ارز ترجیحــی ۴۲۰۰تومانی موافقت کرده 
است، به نظر می رسد یارانه ۳۰۰هزارتومانی 
بــا تجمیع یارانه های نقدی و معیشــتی در 

اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی با همه حواشی اش 
در ایســتگاه پایانی قرار گرفته است. از سال 
۱۳۹۷ که سیاســت تثبیت نرخ ارز در پیش 
گرفته شــد بعد از حدود ۴ ماه دولت وقت با 
فشــار مجلس شورای اسالمی سیاست بازار 
ثانویــه ارز را در پیش گرفت و عماًل شــاهد 
دو نــرخ ارز دولتــی عالوه بر نرخ بازار آزاد ارز 
در فضــای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین 
ســال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعالم کرد تمام 
نیازهای وارداتی کشــور با ارز ۴۲۰۰تومانی 
تأمین خواهد شــد و صادرکنندگان نیز باید 
بــا همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار 

دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
بــر این اســاس از همان زمان بســیاری از 
صادرکنندگان شــبه دولتی با این سیاست 
مخالفــت کردند و عماًل دســت دولت برای 
مدیریت ارزی تجــارت خارجی همزمان با 
تشــدید فضای تحریم تنگ تر شد، البته در 
خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب 
تقاضای وارداتی ثبت سفارش ۱۷۰۰ قلم از 
جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این 
مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته 
شد.در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه 
ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام 
بازگشــت ارز صادراتی دچار تحوالت جدی 
شــد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز 
نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما 
تحویــل دادند و از همــان مقطع نیز به جز 
فهرســت ۲۵ قلم کاالهای اساســی تأمین 
ارز ســایر کاالها با نــرخ نزدیک به بازار آزاد 

انجام شد.
درست در همان مقطع بود که با خارج شدن 
قطعات خودرو از فهرســت ارز ۴۲۰۰تومانی 
شــاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و 

به عنوان مثال قیمت پراید ۲۰میلیون تومانی 
در بازار به حدود ۵۰میلیون تومان رسید، در 
واقع کاالهای اساســی با نرخ ۴۲۰۰تومانی 
تأمین ارز می شدند که این ارز از محل صادرات 
نفت خام تأمین می شد و سایر کاالها با نرخ 
ارزی در حــدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان تأمین 
می شدند، در همین مقطع یک شوک اولیه 
به بازار وارد شــد اما هیچ گاه شــاهد آرامش 
در بازار ارز نبودیم.این ماجرا تا اواســط سال 
۱۳۹۸ ادامه داشــت و اثــرات تورمی اولیه 
ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که 
به ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان ۹۸ و افزایش 
۲۰۰درصدی قیمت بنزین غیرســهمیه ای 
بودیم. از آذر و دی ماه همان ســال بار دیگر 
انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه 
نرخ ارز شــاهد اوج گیــری دوباره بود، کار تا 
جایی باال گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در 
بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی ۳۰هزار 
تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته 
نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی ۲۰ تا ۲۳ هزار 

تومان آرام گرفت.
در سال ۱۴۰۰ نیز بار دیگر ناشی از تحوالت 

مربوط به بودجه و تحمیل چالشهای مرتبط 
با کسری های پی درپی بودجه دولت به اقتصاد 
تخریب شده ایران نرخ ارز بار دیگر در مسیر 
صعودی قرار گرفت و هم اکنون در بازار آزاد 
شــاهد دالر ۲۷هزارتومانی هستیم. در تمام 
ایــن مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، 
روغن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان 
معروف بوده است. بسیاری از کاالها از جمله 
مســکن افزایش قیمتی به مراتب بیشتر از 
جهش های تورمی ثبت شــده در مرکز آمار 
و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال 
قیمت مســکن در تهران تقریباً ۶ برابر شد. 
افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن 
از ۵ به ۳۰ میلیون تومان و ثبت رکورد رشد 
۵۰۰درصــدی یک پدیده غیر قابل هضم در 
اقتصاد ایران قلمداد می شــود اما بسیاری از 
مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود 
مثل گوشــت و برنج گله مند هستند. قیمت 
گوشــت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا 
حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته اســت 
و اقتصــاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در 
تأمین حداقل اقالم سفره خود نیز با چالش 

روبه رو شده است.
حــاال طبــق اعالم وزیر اقتصاد در شــورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ســتاد 
اقتصادی دولــت بحث حدف ارز ترجیحی 

قطعی شده است.
ارز42۰۰تومانیهزینهزیادیرابرفعاالن

اقتصادتحمیلمیکند
سیداحســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی با اشــاره بــه هزینه هایی که ارز 
۴۲۰۰تومانــی بر فعاالن اقتصادی تحمیل 
می کند، گفت: مدت هاســت موضوع حذف 
ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح اســت اما اجرایی 
نمی شــود و این روند باید تغییر کند، نباید 
مانــع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت گر 
مسیر توســعه باشــیم. تصمیم گیری در 
برخــی نهادها به جیب فعــاالن اقتصادی 
هزینه بســیاری را تحمیل می کند و قدرت 
رقابت را کاهش می دهد.البته رئیس جمهور 
تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی 
خواهد شــد. وی گفت: بــازار و مردم را در 
جریــان جزئیات حــذف ارز ترجیحی قرار 
خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست 

بررسی است و اجرایی خواهد شد.
تأمین9.5میلیاردارز42۰۰تومانیتااوایل

مهرماه14۰۰
به هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و 
مجلس داستان ارز ۴۲۰۰تومانی نیز به پایان 
خواهد رسید ولی این فرایند باید به گونه ای 
انجام شــود که هیچ گونه نگرانی در جامعه 
ایجاد نشود. گفتنی است، به تشخیص قانون 
بودجه در ســال جاری؛ ۸ میلیارد دالر برای 
تأمین کاالی اساســی، نهاده های دامی، دارو 
و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این 
مبلغ به طور کامل در شــش ماهه اول ســال 
تأمین ارز شده است و عالوه بر این یک و نیم 
میلیارد دالر هم برای واکسن کرونا تأمین ارز 
شــده اســت. در مقایسه با سال گذشته؛ ۹ و 
نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً 
برابر کل ارز تأمین شده برای همین اقالم در 

سال ۹۹ بوده است.
یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود 
۴ میلیارد دالر ارز برای واردات اقالم موجود در 
فهرست کاالهای اساسی تخصیص یابد و قرار 
باشد نرخ ارز تأمین کاالی اساسی بر مبنای 
نرخ ای تی اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل 
فروش این ارز با احتساب دالر ۲۵هزارتومانی، 
۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد 
کرد. با کســر ۱۶هزار میلیارد تومان درآمد 
پایه ناشی از تسعیر با نرخ ۴۲۰۰تومانی که 
سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به 
۸۰هــزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا 
کارت اعتبــاری طــی ۵ ماه در اختیار خزانه 
قرار می گیرد. اگر قرار باشد این مابه التفاوت 
ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول 
برســد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی 
کــه هم اکنــون حدود ۱۰۰هــزار تومان به 
هــر نفر پرداخت می شــود می توان انتظار 
پرداخــت رقمی نزدیک به ۳۰۰هزار تومان 
به هر شــخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، 

معیشتی و کاالهای اساسی داشت.

زمزمه پرداخت یارانه ۳۰۰هزارتومانی با تجمیع یارانه ها

ارز ۴۲۰۰تومانی در ایستگاه آخر

چرا تورم ایران باالست؟

دو راهکار برای کاهش تورم ۱۴۰۱
رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید مشکالت اجرایی بودجه ساالنه عامل 
اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای مدیریت آن باید در نظام بودجه نویسی 

سال آینده تغییراتی مهم به وجود آورد.
 مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار 
کرد: یکی از اصلی ترین معضالتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، 
کســری بودجه دولت و راهکارهایی اســت که برای مدیریت آن اجرایی 
می شــود. بررســی روند شش ماهه امسال نیز نشان می دهد که دولت در 
به دســت آوردن منابع پیش بینی شــده در بودجه با مشکل مواجه بوده و 

همین امر مقدمات رشد تورم را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه ریشه تورم فعلی در اقتصاد ایران را باید در دو حوزه جست 
و جــو کــرد، توضیح داد: ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم زاســت. 

افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی باال رفتن تورم است و در سال های 
گذشته به دلیل کسری بودجه این روند، سرعتی خطرناک گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم دسترسی دولت به ارز حاصل 
از فــروش نفــت، تاکید کــرد: در حالی که ما امکان انتقال این ارز به بانک 
مرکزی را نداشــته ایم، در عین حال از ریال این درآمدها اســتفاده شــده 
است و همین تنخواهی که بانک مرکزی داده، خود به عاملی برای افزایش 
تورم بدل شــده اســت. با افزایش پایه پولی، کاهش ارزش ریال و افزایش 
قیمت ها رخ می دهد که ما شاهد آن بوده ایم.خوانساری به بخشنامه رئیس 
جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱ اشــاره کرد و گفت: در این بخشــنامه، دو 
مبحث مهم در نظر گرفته شــده که اهمیت فراوانی دارد. از ســویی تاکید 
شده که بودجه باید طوری تنظیم شود که موجب افزایش تورم نشود و از 

این رو الیحه باید بدون کسری تنظیم شود. از سوی دیگر بر عدم دخالت 
دولت در اقتصاد و توقف قیمت گذاری دستوری تاکید شده که هر دو این 
موارد در صورت اجرا می تواند برای ما تبعات مثبت قابل توجهی داشــته 
باشــد.وی ادامه داد: در این بخشــنامه به رشــد منفی سال های گذشته و 
عدم اطمینان ســرمایه گذاران برای مشــارکت در اقتصاد نیز اشاره شده 
و ایجــاد ثبات و بازگردانــدن اعتماد به عنوان اولویت های مهم اقتصادی 
در نظر گرفته شــده اســت. امیدواریم با اجرای این سیاســت ها، بخشی از 
دغدغه فعاالن اقتصادی برطرف شــود.به گفته خوانساری، اتاق بازرگانی 
و مجموعه بخش خصوصی کشــور، آمادگی دارد تا در مســیر اجرای این 
سیاســت ها به دولت کمک کرده و در هر حوزه ای که نیاز به مشــارکت 

احساس می شود، ورود کند.

در حالــی که در ماه های گذشــته قیمت بلیت هواپیما دســتخوش 
تغییرات و افزایش خودسرانه از سوی ایرالین ها شد و تا کنون بالتکلیف 
مانده است، اظهارات حدیدی از سوی مسئوالن مطرح شد که ابهام را 
در این باره بیشــتر می کند.رســتم قاسمی –وزیر راه و شهرسازی- در 
حاشــیه مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران در پاســخ به ســوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه چرا 
تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص نشده است و ایرالین ها 
بدون داشــتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام به افزایش نرخ پروازهای 
داخلــی کــرده اند؟ اظهار کرد: قیمت بلیــت هواپیما به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر 
در پروازهای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شــرایط 
کشــور از نظر شــیوع ویروس کرونا و برداشــته شدن این محدودیت 
بتوانیــم قیمت بلیت هواپیما را تعدیــل کنیم.وی افزود: محدودیت 

۶۰ درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده است که هم اکنون در 
جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا در حال بحث و بررسی برای اعمال 
تغییرات در این پروتکل ها هستیم.اما ساعتی بعد اطالعیه ای از سوی 
سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد. این سازمان در اطالعیه خود 
اینگونه به مساله قیمت بلیت هواپیما اشاره کرد که »هرگونه تخطی 
از اجرای مصوبات، ابالغیه ها و دســتورالعمل ها و سهل انگاری در این 
رابطه تخلف محســوب شــده و شرکت هایی که از اجرای این مقررات 
خودداری کنند، این سازمان نسبت به مجوزهای پروازی آن شرکت ها 

اقدام خواهدکرد.
همچنین ســازمان هواپیمایی کشــوری هیچ تصمیمی برای افزایش 
قیمت بلیت هواپیما در دستور کار خود ندارد و شرکت های هواپیمایی 
موظفند در خصوص نرخ بلیت هواپیما، براساس تصمیمات اتخاذ شده 

در آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی عمل کنند و فروش باالتر از 
سقف نرخ تعیین شده در جلسه مذکور، تخلف محسوب می شود.«در 
حالی به این نکته دراطالعیه تاکید شده بود که »هیچ تصمیمی برای 
افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم« که رستم قاسمی ساعتی قبل از 
آن گفته بود که اگر محدودیت هایی مانند پذیرش ۶۰ درصدی مسافر 
در پروازهای داخلی برداشــته شود، قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا 
خواهد کرد.البته ســازمان هواپیمایی در این اطالعیه به این مســاله 
هم اشــاره کرده بود که باید نرخ ها باالتر از ســقف تعیین شــده نباشد 
اما طی ماه های گذشــته هیچ کدام از ایرالین ها نرخ نامه تعیین شــده 
مصوب موجود را که به آبان ماه سال گذشته بر می گردد و امسال تنها 
کف قیمتی از دامنه مصوب حذف شــد، رعایت نمی کنند و بر همین 
اســاس مشــخص نیست قرار اســت دقیقا با کدام شرکت هواپیمایی 

برخورد شود؟

قاســمی گفت: برای اینکه به اهداف و برنامه های تعیین شــده برسیم، 
امسال به جای شروع ساخت یک میلیون واحد مسکونی، ساخت دو 

میلیون واحد را آغاز می کنیم.
برای اطالع و آگهی مخاطبان، متن کامل و صوت ســخنان وزیر راه 
و شهرســازی در جمــع خبرنگاران بــرای اطالع و تنویر افکار عمومی 

منتشر شد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم 
معارفه معاون وزیر و مدیر عامل شرکت راه آهن، بیان کرد: مطابق قانون 
جهش تولید مسکن و هم خواست دولت، بنا است که در چهار سال، 

چهار میلیون مسکن ساخته شود. خوشبختانه قانون بسیار خوبی در 
مجلس به نام قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب و حدود 
یک ماه گذشــته ابالغ شــده است که این قانون می تواند کمک بسیار 

بزرگی برای صاحبخانه دار شدن مردم انجام بدهد.
او افزود: این یک میلیون مسکن به این معنی نیست که سال اول یک 
میلیون ساخته شود و سال دوم یک میلیون ساخته شود. شما می دانید 
که ساخت مسکن در کشور معموال یک سال و نیم طول می کشد. برای 
اینکه به ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال برسیم باید شروع 
کارمان با بیش از یک میلیون مسکن باشد که در شورای عالی مسکن 

در ۱۰ روز پیش با حضور رئیس جمهور اعالم کردیم که ما در فاز اول 
ساخت حدود دو میلیون مسکن را شروع خواهیم کرد که مقدماتش 
فراهم شده و تفاهم نامه های آن با دستگاه ها امضا شده و االن عملیات 

اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.«
در حالــی کــه وزیــر راه و شهرســازی از آغــاز احــداث دو میلیون 
واحد مســکونی امســال خبر داده، رســانه ســعودی صهیونیستی 
بــا تقطیــع ســخنان او در شــبکه های اجتماعــی به نقل از رســتم 
 قاســمی اعالم کرد که " قرار نیســت ســالی یک میلیون مســکن

 بسازیم".

وزیر راه و شهرسازی:

ساخت دو میلیون واحد مسکونی امسال آغاز می شود 

خبر
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ثبتناممتقاضیانمسکنجهش
میشود آغاز امروز تولیداز

معاون مسکن و ساختمان با اعالم آغاز این مطلب 
کــه ثبت نام متقاضیان جهش تولید مســکن از 
امروز به مدت یک ماه آغاز می شود، جزئیاتی از 
نحوه تکمیل اطالعات را در سامانه تشریح کرد.

معاون مسکن و ساختمان با اعالم آغاز این مطلب 
کــه ثبت نام متقاضیان جهش تولید مســکن از 
امروز به مدت یک ماه آغاز می شود، جزئیاتی از 
نحوه تکمیل اطالعات را در سامانه تشریح کرد.

محمود محمودزاده معاون مســکن و ساختمان 
با اعالم این مطلب که ثبت نام متقاضیان مسکن 
در اجــرای قانون جهش تولید مســکن از ظهر 
امروز ۲۸ مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز 
می شود به ارایه جزئیاتی از ثبت نام و نحوه ثبت 

نام پرداخت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفت: در این دوره از ثبت نام که اولین مرحله ثبت 
نام قانون جهش تولید مسکن است در شهرهایی 
که تاکنون امکان تامین زمین وجود نداشــت و 
شــرایط احداث پروژه ها مهیا شده، ثبت نام آغاز 

خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه 
شــرایط ثبت نام برای متقاضیان مســکن در 
اجرای قانون جهش تولید مســکن همان چهار 
شــرطی اســت که در طرح اقدام ملی مسکن 
نیز موردتاکید بود، افزود: داشــتن فرم ج ســبز 
)عدم اســتفاده از امکانــات دولتی و یارانه ای 
زمین و مســکن و تسهیالت(، نداشتن مالکیت 
خصوصی، تاهل و یا سرپرســت خانوار بودن، و 
داشــتن سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر 
مورد تقاضای مسکن از شروط اصلی برای ثبت 

نام متقاضیان است.
محمــودزاده با تاکیــد بر اینکه ثبت نام اجرای 
قانون جهش تولید مسکن از امروز ۲۸ مهر در 
۳۱ استان و شهرهایی که زمین برای آنها تامین 
شــده، آغاز خواهد شد، توضیح داد: اطالعات 
هویتی سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی 
که دارای شروط چهارگانه اعالم شده هستند به 
همراه شهر مورد تقاضا، باید توسط متقاضیان 
در ســامانه وارد شــود. بعد از پاالیش اولیه و 
بعد از آنکه متقاضیان، واجد شــرایط شناخته 
شدند از پذیرفته شدگان برای مراجعه حضوری 
به ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها و یا 
ســایر دســتگاه های کارگزار و مجری از جمله 
بنیاد مســکن، دعوت می شود تا سابقه ۵ سال 
سکونت در شهر موردتقاضا پاالیش شود. بعد از 
کنترل سابقه ۵ سال سکونت پذیرفته شدگان 
و واجدان شــرایط در استان ها، در نهایت نایید 

نهایی به متقاضی داده می شود.
به گفته وی، متقاضیانی که صحت مدارک آنها 
تایید شــده اســت به نظام بانکی برای تشکیل 
حســاب سپرده مســدودی به نام خود معرفی 
می شوند و متعاقبا به پروژه های شروع شده و یا 

در حال احداث معرفی می شوند.
محمــودزاده تصریــح کرد: به محــض تامین 
اراضی در شــهرهایی که زمین برای آنها در این 
مرحله تامین نشــده اســت، ثبت نام دوره دیگر 
آغاز می شــود. همچنین متقاضیانی که شــهر 
موردتقاضــای آنهــا در ایــن دوره از ثبت نام در 
لیست شهرها نیست باید منتظر باشند تا اراضی 

در شهر موردتقاضای آنها تامین شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه 
پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در جلسه 
شــورای عالی مسکن، برای افزایش تسهیالت 
بانکــی اجرای قانون جهش تولید مســکن در 
تهران، کالنشــهرها، مراکز اســتان ها و ســایر 
شــهرها، پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی 
مطرح شــد، توضیح داد: بر اساس قیمت تمام 
شده و دشواری انجام کار از نظر تراکم و ارتفاع در 
شهرهای مختلف یک جدول متغیر از نظر میزان 
تسهیالت پیشنهاد به همراه کارمزد تسهیالت، 
پیشنهاد شده است. چنانچه پیشنهادهای ارایه 
شــده با موافقت بانک مرکزی و شــورای پول و 
اعتبار تایید و مصوب شود، اطالع رسانی عمومی 
خواهد شد.محمودزاده تاکید کرد: تالش کردیم 
تا در افزایش تسهیالت پیشنهادی، ۵۰ درصد 
هزینه های ساخت وســاز تامین شــود که این 
تســهیالت در طی دوران ساخت به متقاضیان 
پرداخت می شــود.به گفته وی،کســانی که در 
طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام کردند نگرانی 
نداشــته باشــند زیرا تمامی مزایای موجود در 
طرح قانون جهش تولید مســکن نیز مشــمول 
آنها خواهد شــد و تفاوت ماهیتی از نظر مزایا 
بــرای متقاضیان وجود ندارد و طبق زمانیندی 
در صورت مشارکت، پروژه ها، تحویل متقاضیان 
می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: 
محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد و حداقل تا 
یک ماه امکان ثبت نام در ســامانه اجرای قانون 
جهش تولید مســکن )saman.mrud.ir( وجود 
دارد. بنابرایــن واجدان شــرایط بدون دغدغه، 
ثبت نــام را انجام بدهند. طبیعتا بعد از یک ماه 
از زمــان ثبت نام، توقف و پیرایش در اطالعات 

خواهیم داشت.

گزارش

پایان دورکاری ادارات

کارمندانی جلوگیریازحضور
کسننزنند کهوا

رئیــس ســازمان امور اداری و اســتخدامی 
دورکاری ادارات دولتــی و دســتگاه های 
اجرایــی را لغــو کرد و از اول آبان ماه از حضور 
کارمندانی که حداقل یک دوز واکســن نزده 

باشند جلوگیری خواهد شد.
میثم لطیفی بخشــنامه لغو دورکاری و لزوم 
حضور منظم و کامل کارمندان دســتگاه های 
اجرایــی و ادارات در محل کار به اســتثنای 

نیرو های مسلح را ابالغ کرد.
در این بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان اداری و اســتخدامی آمده است: در 
اجــرای بنــد ۳ از مصوبات هشــتاد و نهمین 
جلســه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا به 
تاریــخ ۲۴   /۷  /۱۴۰۰ )ابالغ شــده طی نامه 
شــماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۲۵ /۷ /۱۴۰۰ رئیس 
دفتر محترم رئیس جمهور( و بند ۶ مصوبات 
بیســت و سومین قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا )ابالغ شــده طی نامه شــماره 
۱۱۴۸۳۳ مورخ ۲۵ /۷ /۱۴۰۰ وزارت کشور( 

موارد زیر برای اجرا ابالغ می گردد:
۱- بــا توجــه بــه بهبود شــرایط کشــور از 
نظــر واکسیناســیون در مقابــل ویــروس 
کرونا، بخشــنامه شــماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ 
۲۷ /۸ /۱۳۹۹ این ســازمان از تاریخ ابالغ این 
بخشــنامه موقوف االجرا اعالم می شــود؛ لذا 
ضروری اســت همه کارمندان دستگاه های 
اجرایــی و ادارات در محــل کار خود حضور 

منظم داشته باشند.
۲- ســاعت کار روزانه کارمندان دستگاه های 
اجرایی کماکان مطابق بند ۴ مصوبات بیست 
و یکمین جلسه مورخ ۳ /۳ /۱۳۹۹ ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا با در نظر گرفتن مفاد 
بنــد )۳( بخشــنامه شــماره ۹۹۷۷۸ مورخ 
۷ /۳ /۱۳۹۹ این ســازمان از ســاعت ۷:۳۰ تا 

۱۴:۳۰ می باشد.
۳- با توجه به ظرفیت موجود واکسیناسیون 
در کشور، تمام دستگاه های اجرایی و ادارات، 
ملــزم به پیگیری جدی امر واکسیناســیون 
کارمندان خود و خانواده ایشــان می باشــند. 
کارمنــدان نیــز مکلفند در راســتای تحقق 
ایمنی ســازی جمعی، در دریافت واکســن 

کرونا اهتمام الزم را مبذول دارند.
۴- از روز شــنبه اول آبان ماه، دســتگاه ها از 
حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن 
دریافت ننموده اند در محل کار جلوگیری به 
عمــل آورده و در مــورد کارمندانی که بدون 
دریافت واکسن در محل کار حضور می یابند 
)به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت 
واکســن زیان بار تشخیص داده شود( مطابق 
جزء )الف( بند )۱( مصوبات ســی و ســومین 
جلســه ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا 
به تاریخ ۲۵ /۵ /۱۳۹۹ و بخشــنامه شــماره 
۲۹۰۸۲۳ مــورخ ۵ /۶ /۱۳۹۹ این ســازمان 

اقدام نمایند.
۵- با توجه به تنوع سویه های ویروس کرونا، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی )اســتفاده از 
ماســک و فاصله گذاری اجتماعی(، کماکان 
بــرای تمــام کارمندان الزامی اســت و این 
بخشنامه نباید تلقی به عادی انگاری شرایط 

شود.

نایب رئیس اول کمسیون اقتصادی مجلس:

ممنوعیتوارداتلوازمخانگی
کرهایتصمیمدرستیبود

نایب رئیس اول کمسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی دستور رهبر انقالب مبنی 
بــر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای 
را فصل  الخطاب دانســت و گفت: دســتور 
رهبــر انقالب برای ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی کره ای کامال درســت بوده و تمامی 
دستگاه های ذی ربط باید این دستور را به 

درستی اعمال کنند.
ســیدکاظم موســوی در خصــوص ورود 
کاالهای قاچاق به کشــور عنوان کرد: باید 
جلــوی ورود کاالهای قاچاق به کشــور را 
گرفت تا تولید داخلی آســیب نبیند،  مگر 
آنکه قطعات به صورت SKD )نیمه ســوار 
شده یا قطعاتی که مونتاژ اولیه شده اند( از 
طرق مختلف وارد کشور شود تا به ارز کشور 
افزوده شده و به کاالهای داخلی ضرر وارد 
نشود.وی با تاکید بر تقویت تولیدات داخلی 
گفت:  کارشناسان کشور باید با دانش روز، 
کاالهــای مورد نیاز ســاخت لوازم خانگی 
که پیش از این واردات می شــدند را بومی 
ســازی کرده و مانع ارزبری از کشور شوند.

نایب رئیس اول کمسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: سازمان بازرسی 
کل کشور و سازمان تعزیرات موظف هستند 
که توجه ویژه ای به موضوع قاچاق و فروش 
لوازم خانگی کره ای داشته باشند و در این 
راستا بازرسانی از قوه قضائیه به کار بگیرند.

وی تاکیــد کرد: برخــی از تولیدکنندگان 
محصــوالت لوازم خانگــی باید در قیمت 
گــذاری تعدیل کنند تا مردم با هر ســطح 

درآمدی بتوانند خرید کنند.

یک بام و دوهوا درباره قیمت بلیت هواپیما

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

وزیر نیرو:

میانبگذاریم رابامردمدر کشور مصممهستیمشرایطآب
وزیــر نیــرو با اشــاره به تامیــن آب مورد نیاز مردم بــا رصد دائمی و 
مدیریت مصرف گفت: مصمم هســتیم شــرایط آب کشــور را واضح و 
شفاف با مردم در میان بگذاریم و با همراهی آنها نگذاریم کشور دچار 
مشــکل شــود. علی اکبر محرابیان که بازدید از پروژه های آبی استان 
همدان، به این اســتان ســفر کرده در حاشــیه بازدید از سد اکباتان با 
اشاره وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: در ابتدای سال آبی جدید 
بایســتی وضعیت منابع و شــرایط آبی کشور تشریح و برای مردم بیان 
شود. همچنین راهبرد وزارت نیرو نیز این است که با تسلط و اشراف 
بر وضعیت آب کشــور و داشــتن برنامه مدون برای مواجهه با شــرایط 

این ســال آبی، گام به گام و همراه با مردم برای مدیریت منابع از یک 
ســو و مدیریت تقاضا و مصرف از ســوی دیگر به سمت سال آبی آینده 
پیش ببریم.وی اضافه کرد: ســال آبی گذشــته نسبت به سال آبی قبل 
از آن ۵۰ درصد کاهش نزوالت داشتیم و نسبت به میانگین بلندمدت 
۳۷ درصد بارندگی کمتر بود به طوری که شاهد خشک ترین سال نیم 
قرن اخیر بودیم.محرابیان ادامه داد: با وجود کاهش بارش ها و افزایش 
چشــمگیر مصارف آبی کشــور، تالش خواهیم کرد با رصد و نظارت 
دایمی وضعیت منابع آب اســتان ها و حوضه های آبریز، آب موردنیاز 
مردم به ویژه در بخش شرب را به صورت مطمئن و پایدار تامین کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی ها نشان می دهد در سال آینده هم 
شــرایط به گونه ای نیســت که بارندگی ها جبران گذشته باشد، ادامه 
داد: از طرفی در سال های گذشته به سبب توسعه شبکه آبرسانی آب 
شرب، توسعه صنعت و توسعه کشاورزی، مصرف آب به شدت افزایش 
یافته به طوری که کل مصرف آب در کشور از ۷۸ میلیارد متر مکعب 
در ســال رسیده است.محرابیان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که 
اغلب مناطق کشور ایران در منطقه خشک قرار گرفته و شرایط موجود 
می طلبــد کــه مصارفمان را در همه مصارف شــرب، صنعتی و به ویژه 

کشاورزی مدیریت کنیم.

ایران گاز آیندهصادراتنفتو پیشبینی

 خوشبینی به لغو تحریم  های نفتی

کوتاه از انرژی

بین الملل

به   نقل از بلومبرگ ؛

اوپکپالس
بهسقفتولیدنرسید

بلومبــرگ به نقــل از نمایندگان اوپک پالس 
نوشــت: این گروه تولیدش را ۱۵ درصد بیش 
از میزانی که برای سپتامبر برنامه ریزی کرده 
بود، کاهش داد در حالی که این میزان در اوت 
۱۶ درصد و در ژوییه ۹ درصد بود.این وضعیت 
منعکــس کننــده ناتوانی بعضی از اعضای این 
گــروه شــامل آنگــوال، نیجریــه و جمهوری 
آذربایجان برای افزایش تولید به ســطح توافق 
شــده به دلیل عدم سرمایه گذاری، اکتشاف و 
مسائل دیگر است. از نظر تئوری، اوپک پالس 
می توانست طبق توافق محدودیت عرضه ۷۴۷ 
هزار بشکه در روز بیشتر نفت در سپتامبر تولید 
کند.اوپک و متحدانش شــامل روسیه از سوی 
مصــرف کنندگان بزرگ برای تســریع روند 
افزایش تولید تحت فشــار قرار گرفته اند. این 
درخواستها با فراگیر شدن بحران انرژی در اروپا 
که قیمتهای برق را به رکورد باالیی رســانده، 
قویتر شــده است. جن ساکی، دبیرمطبوعاتی 
کاخ ســفید روز دوشــنبه اعالم کــرد آمریکا 
همچنان به فشار بر اعضای اوپک در خصوص 
مسئله عرضه نفت ادامه می دهد. دولت آمریکا 

همچنیــن به لجســتیک تامین انرژی و گران 
فروشــی احتمالی می پردازد.همزمان با روی 
آوردن بعضی از تولیدکنندگان برق به مصرف 
نفــت که تقاضــا در بازار را تقویت کرده، بهای 
نفت برنت به باالترین حد از اکتبر سال ۲۰۱۴ 
صعود کرده اســت. تقاضای آمریکا برای نفت 
آمریکا هم افزایش پیدا کرده زیرا بحران انرژی 
قیمت ســایر گریدهایی که بر اســاس قیمت 
نفت برنت قیمت گذاری می شــوند را تقویت 
کرده است.جدیدترین درخواست برای افزایش 
تولید نفت از سوی فومیو کیشیدا، نخست وزیر 
ژاپن مطرح شد که روز دوشنبه در واکنش به 
افزایش قیمتها، تولیدکنندگان را به باالتر بردن 
تولید فراخواند. وی گفت: دولتش روند قیمتها 
در بازار را به منظور ارزیابی تاثیر آن بر صنایع 
داخلی زیر نظر دارد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
اگر قیمتها تغییر نکند، نشســت بعدی اوپک 
پالس در چهارم نوامبر ممکن اســت با تشدید 
فشار سیاسی از سوی کشورهای مصرف کننده 
برگزار شود. این نشست همچنین با کنفرانس 
اقلیمی COP۲۶ در گالسکو همزمان می شود. 

در هیات دولت بررسی می شود

ملیرقابتدربارهاساسنامه پیشنهادمرکز
وپتروشیمی گاز بخشنفت، گر نهادتنظیم

در اجــرای ماده )۵۹( قانون اجرای سیاســت 
های کلی اصل )۴۴( قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران و در راســتای تحقق منویات 
سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی ابالغی 
از ســوی مقام معظم رهبــری و اجرای دقیق 
وظایــف محوله منطبق بر ایــن ماده از قانون 
در خصوص الزام و ضرورت تشــکیل نهادهای 
تنظیم گر در بخش های زیربنایی و انحصارات 
طبیعی توسط شورای رقابت، مرکز ملی رقابت 
پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش نفت، 
گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را جهت سیر 
مراحل بررســی و تصویب، به دولت ارایه کرده 
است. به استناد ماده )۵۹( قانون اجرای سیاست 
های کلی اصل )۴۴( قانون اساســی، شــورای 
رقابت مکلف است در حوزه کاالها و خدماتی که 
بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار 
بوده و نیازمند تأســیس نهاد مســتقل تنظیم 
گر اســت، پیشــنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد 
)تنظیم گر بخشی( را به هیئت وزیران ارسال 
نماید.شورای رقابت در راستای تحقق منویات 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای 

دقیق وظایف محوله منطبق بر ماده )۵۹(، به 
بررســی در زمینه صنایع و بازارهای مختلف 
بخش انرژی پرداخته اســت.بر اساس این خبر 
؛با توجه به ویژگی های خاص بخش نفت، گاز، 
پتروشــیمی و صنایع وابســته از جمله ویژگی 
های فنی، رفتارهای بازیگران بین المللی و علی 
الخصوص ویژگی های اقتصادی، وجود شرایط 
انحصــاری اعــم از انحصارات قانونی و طبیعی 
مانند شبکه ها و تأسیسات زیرساختی در بخش 
نفت، گاز و پتروشــیمی که موجب شده است 
هیچ کدام از عناصر عرضه، تقاضا و نحوه قیمت 
گذاری وضعیت روشــنی نداشته باشند( بطور 
انکارناپذیری منجر به بروز مصادیق شکســت 
بــازار در بخــش مذکور می شــود و به همین 
دلیل، لزوم اســتفاده از ابزارهای تنظیم گری 
جهــت ایجاد و تقویت رقابــت پذیری از مهم 
تریــن الزامات فضای کســب و کار در صنایع 
فــوق به شــمار رفته و غیــر قابل اجتناب می 
باشد.پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون 
اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری 

است.

خبر ویژه
بیتکوین استفادهاز

برایگرمایش
شهر ونکوور شمالی ممکن است به 
نخستین شــهری در جهان تبدیل 
شود که از استخراج بیت کوین برای 
گرمایش اســتفاده می کند.شرکت  
لونزدیــل انرژی کورپوریشــن  ماه 
جاری اعالم کرد با شرکت استخراج 
رمزارز فنــاوری پاک  مینت گرین  
برای استفاده از حرارت برق بازیابی 
شده مربوط به استخراج بیت کوین 
برای تامین گرمایش شهر قراردادی 
بسته است. مینت گرین  از بویلرهای 
دیجیتالــی برای بازیابی بیش از ۹۶ 
درصــد از بــرق مورد اســتفاده در 
اســتخراج رمزارز به شــکل انرژی 
گرمایــی اســتفاده می کند که می 
تواند برای تامین گرمایش شهرها و 
خدمات دهی به فرآیندهای صنعتی 
استفاده شود.منبع گرمایش جدید 
سال آینده معرفی خواهد شد و طبق 
اعالم  لونزدیل انرژی کورپوریشن ، 
از انتشار بیش از ۲۰ هزار تن گازهای 
گلخانــه ای بــه ازای هر مگاوات در 
مقایسه با گاز طبیعی جلوگیری می 
کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
استخراج بیت کوین برای سهمی که 
در انتشــار کربن دارد و معلوم شده 
که قابل توجه اســت، اوایل امسال 
توجهات را به خود جلب کرد و بحثی 
را درباره رمزارزهای سبز برانگیخت 
که با اســتفاده از برق تولید شده از 
منابــع تجدیدپذیر اســتخراج می 

شوند.

بهاروپا روسیهعرضهگاز
رامحدودنگهداشت

 صادرات گازپروم به اروپا در دو هفته 
نخست اکتبر به پایینترین میزان از 
ســال ۲۰۱۴ برای این وقت از سال 
رسید و تقاضای داخلی، عمده رشد 
تولید این شرکت را جذب کرد. نتایج 
فــروش ظرفیت خط لوله در نوامبر 
هیچ نشــانی از این که روسیه قصد 
دارد عرضــه به اروپا را افزایش دهد، 
نداشت.با وجود اصرار هفته گذشته 
والدیمیــر پوتیــن، رییس جمهور 
روســیه که این کشور آماده مذاکره 
دربــاره هــر گونه اقدامات بیشــتر 
بــرای تثبیت بازارهــای انرژی می 
شــود، محدود نگه داشــتن عرضه 
بــه اروپا به قوت خــود باقی مانده 
اســت. جهش هزینه هــای انرژی 
باعث شده است شرکتهای مختلف 
از غول شــیمیایی BASF  گرفته تا 
تولیدکننده کود یارا اینترنشــنال 
و ســی اف اینداســتریز هولدینگز، 
تولیدشان را کاهش دهند. عرضه گاز 
بیشتر از سوی روسیه به عنوان تنها 
راه برای اجتناب از کمبود شــدیدتر 
عرضــه انــرژی در میانه زمســتان 
دیده می شــود.اروپا تنها منطقه ای 
نیســت که با کمبود انرژی دست و 
پنجــه نرم می کند. تولید کاالهای 
چین در ســپتامبر به دلیل سهمیه 
بنــدی برق و کنترل انتشــار کربن 
که فعالیــت کارخانه های مختلف 
از کارخانــه هــای ذوب فلــزات تا 
پاالیشــگرهای نفت را محدود کرد، 
کاهــش یافت.گازپروم در مجموعه 
مناقصه هایی که روز دوشنبه برگزار 
شد، تصمیم گرفت فضای گاز اضافی 
در مسیرهای ترانزیتی که از اوکراین 
عبــور می کنند را بــرای ماه آینده 
رزرو نکنــد. این شــرکت چیزی از 
فضــای ۹.۸ میلیون متر مکعب در 
روز ظرفیت خط لوله عرضه شــده 
در ســودژا و همچنین از فضای ۵.۲ 
میلیون متر مکعب در روز موجود در 
سوخرانوکا را رزرو نکرد.این شرکت 
به ارســال حجم محدودی از طریق 
لهســتان به آلمان ادامه خواهد داد. 
تریدرهــا تنها ۳۵ درصد از ظرفیت 
گاز عرضــه شــده بــرای نوامبر در 
ایســتگاه فشــار مالنو که خط لوله 
یامال-اروپــا در آنجــا به پایان می 
رســد را رزرو کردند که مشــابه ماه 
جاری است. اگرچه گازپروم گزینه 
رزرو ظرفیــت بر مبنای روزانه را در 
نوامبــر دارد اما فعال چنین اقدامی 
نکرده اســت. روســیه مکررا تاکید 
کــرده که پیش از افزایش صادرات، 

باید مخازن داخلی را پر کند. 

عضو هیات رئیسه مجلس: 

تعیینقیمتبرق دولتدر
کند تجدیدنظر

عضــو هیات رئیســه مجلس با اشــاره به 
وضعیــت قیمت برق از دولت خواســت تا 
در ایــن خصوص تجدیدنظر کنند. مجتبی 
یوســفی نماینده مردم اهــواز در مجلس 
شــورای اســالمی در تذکر شفاهی جلسه 
علنــی مجلــس خطاب بــه وزرای نیرو و 
جهــاد کشــاورزی گفت: ضمن تشــکر از 
وزیر کشــاورزی در خصوص دستور خرید 
تضمینــی خرمــا اما بایــد توجه کنیم که 
اکنون فصل پاییز می باشد و به کشاورزان 
گفته بودند که در فصل تابســتان کشــت 
نداشته باشیم. اما براساس اینکه قوت غالب 
کشــاورزان در خوزستان به کشت پاییزه 
گره خورده انتظار داریم که وزرای مربوطه 
دستور مربوطه را بدهند.وی در بخش دیگر 
از تذکــر خــود عنوان کرد: یکی از مباحث 
مــورد توجه مجلــس انقالبی  برای دولت 
ســیزدهم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی 
در وزارتخانــه هــا مانند وزارت نفت و نیرو 
بود. اکنون بسیاری از کارگران و کارمندان 
وزارت نیرو برای مثال نیروهای شــرکتی و 
طرحی چند ماه حقــوق دریافت نکردند. 
و هنوز در بســیاری از شــهرداری ها مانند 
شــهرداری اهواز بحث اجرای تبصره  ۱۲ 
قانــون بودجه در خصوص تبدیل وضعیت 

نیروهای شهرداری انجام نگرفته است. 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی:

آمادگینیروگاههایبرق
است؟ برایزمستانچقدر

مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی تولید 
نیــروی برق حرارتی گفت: با برنامه ریزی 
صــورت گرفته بــا وزارت نفت برای تامین 
ســوخت، اکنون نگرانــی برای تامین برق 
زمســتان وجود ندارد و ۱۵ درصد نیز در 
تعمیرات نیروگاه ها پیشــرفت داشته ایم.
محســن طرزطلب ، درباره وضعیت تامین 
ســوخت نیروگاه ها، اظهار کرد: نیروگاه ها 
برای دریافت ســوخت دوم آمادگی دارندو 
نیــروگاه هایی کــه راندمان باالیی دارند و 
با ســوخت کمتری مــی توانند برق تولید 
کنند را در اولویت تعمیر اساسی قرار داده 
ایــم و بعد از آن نیــروگاه هایی که مازوت 
مصــرف می کننــد در اولویت بعدی قرار 
گرفتــه انــد تا تعمیرات آن هــا نیز انجام 
شــود.وی با بیان اینکه هدف این است که 
اگر مشــکل تامین گاز نیروگاه ها به وجود 
آمد بتوانیم از نیروگاه های راندمان باال که 
گاز کمتــری مصرف می کنند و از نیروگاه 
هایی که قابلیت اســتفاده از سوخت مایع 
دارند استفاده کنیم، گفت: اگر وزارت نفت 
بــه تعهد خود برای تامین گاز عمل نکند، 
نیروگاه ها می توانند با ســوخت جایگزین 
نیاز برق کشــور را پاسخ دهند.مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتــی افزود: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته اکنون نگرانی وجود ندارد، شــرکت 
گاز و پاالیــش و پخــش تعامل خوبی با ما 
دارند و هفته ای دوبار جلســه برگزار می 
شــود و مباحث به طور کالن مورد بررسی 

قرار می گیرد.

توسط گروهی از محققان دانشگاه تهران انجام شد؛

ساختدستگاهبومی
برایتستتجهیزاتگران

قیمتشبکهبرق
 گروهی از محققان دانشــکده مهندســی 
برق و کامپیوتر دانشــگاه تهران با نظارت 
دکتر مهــدی داورپناه، عضو هیأت علمی 
این دانشــکده و سرپرســت آزمایشــگاه 
تحلیل حوادث شــبکه برق دانشگاه تهران 
)ESFA( ، برای بررســی میدانی تجهیزات 
گــران قیمــت صنعت برق، دســتگاهی 
ســاخته اند کــه در زمانــی کوتاه و با دقت 
بســیار بــاال عیب های ایــن تجهیزات را 
شناســایی می کند.دستگاه آزمونگر جامع 
 KAVOSH-T111 تجهیزات الکتریکی مدل
قابلیــت انجــام تســت های راه اندازی و 
دوره ای تجهیزات با ســطوح ولتاژ مختلف 
را در محــل پســت های برق و محیط های 
صنعتی با خطای اندازه گیری کمتر از ۰.۲۵ 
درصد دارد. انجام تست های دوره ای، جزو 
الزاماتی اســت که در دســتورالعمل ها و 
اســتانداردهای بین المللی و داخلی بر آن 
تاکید شده است.از جمله ویژگی های مهم 
این دســتگاه می توان به بومی بودن کامل، 
انجام انواع تســت های الکتریکی مربوط به 
طیف وسیعی از تجهیزات الکتریکی با رابط 
کاربری آســان و تحلیل نتایج تســت ها به 
صورت برخط اشــاره کرد.دستگاه آزمونگر 
جامع تجهیزات الکتریکی، نمونه مشــابه 
داخلــی ندارد و از نظر کیفیت و دقت قابل 

رقابت با نمونه های خارجی است .

ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از ابطال کارت های 
سوخت صادر شده و موجود در پست پس از گذشت ۶ ماه خبر داد و گفت: 
در حال حاضر زمان صدور کارت های ســوخت کاهش یافته اســت.فاطمه 
کاهی با اشــاره به زمان صدور کارت ســوخت گفت: این فرآیند به روز شــده 
و بــه محض اینکه فرد درخواســت خــود را در پلیس +۱۰ ثبت می کند ۲۰ 
روز زمان فرآیند صدور کارت طول می کشــد که شــامل راستی آزمایی ناجا، 
راستی آزمایی شرکت ملی پخش، شخصی سازی اطالعات کارت سوخت و 
در نهایت، پاکت گذاری کارت اســت و تا زمانی که کارت تحویل اداره پســت 

می شود حدودا ۲۰ روز زمان می برد.وی با بیان اینکه در حال حاضر صدور 
کارت ســوخت به روز اســت و به محض اینکه مالکان خودرو در خواســت 
خود را ثبت می کنند، می توانند به سامانه WWW.EPOLICE.IR مراجعه و 
فرآیند را مشاهده کنند، ادامه داد: در این سامانه تمام مراحل صدور کارت 
ســوخت درج شــده و زمانی که کارت صادر می شــود مالک خودرو می تواند 
پس از صدور کارت ســوخت و تعیین بارکد پســتی آن در ســایت مذکور با 
مراجعه به باجه پســتی مشــخص و به همراه مدارک مورد نیاز، نســبت به 

دریافت کارت خود اقدام کند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

کاهشیافت کارتهایسوخت  زمانصدور

مؤسســه فیچ سلوشــنز در گزارشی صادرات نفت و گاز 
ایران در ادامه سال ۲۰۲۱ میالدی را با وجود تحریم های 
ثانویه آمریکا، افزایشی پیش بینی کرده و حتی احتمال 
داده رشد صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۲۳ به ۴۰ درصد 
برســد.با این حال افزایش قابل توجه حجم صادرات به 
عراق و رســاندن آن به ۴۰ میلیاردمترمکعب در ســال 
را محال خوانده اســت.فیچ بــه آینده مذاکرات ایران و 
آمریکا و شــکل گیری توافق خوشــبین است. البته نه 
بــه این زودی ها. این موسســه باور دارد که عزم بایدن 
برای بازگشــت به توافق هســته ای با ایران در نهایت به 

ازسرگیری کامل صادرات نفتی ایران می انجامد.
با این حال چون ممکن اســت امضای توافق هســته ای 
به واســطه  چالش های ناشی از محدودیت های سیاسی 
داخلی به تعویق بیفتد، پیش بینی شــده بازگشت نفت 
ایران به بازار با تأخیر مواجه شود. در گزارش مذکور رشد 
۴ و ۶ درصدی برای صادرات نفت در سال های ۲۰۲۱ و 
۲۰۲۲ مدنظر قرار داده شده و در عوض برای سال ۲۰۲۳ 
رشد چشمگیر ۴۰ درصدی را لحاظ کرده اند. با این حال 
در بخــش دیگری از گــزارش درباره وضعیت روزهای 
باقی مانــده ۲۰۲۱ آمــده: » تقاضای نفت و گاز داخلی 
به دلیل آثار توأمان بیماری همه گیر کووید-۱۹، که به 
شدت بر ایران تأثیر گذاشته است، و تحریم های ثانویه 
آمریکا، تحت فشــار قرار گرفته اســت. با محو شدن این 
مشکالت در سال ۲۰۲۱، چشم انداز این سال روشن تر 
بــوده و مــا افزایش تقاضــا برای نفت و گاز طبیعی را به 

ترتیب ۶ و ۳ درصد پیشبینی می کنیم«! 

نفتایرانتا2۰24 بازار
فیچ پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۱، تولید نفت خام 
و میعانات گازی ۹،۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش 
پیدا کند. تولیدی که بخش عمده آن به تقاضای نفت 
خام از سوی چین برمی گردد و در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ 
درصد خواهد رســید.درباره تجارت نفت نیز همانطور 
که گفته شــد، پیش بینی شــده که بخش عمده رشد 
صادرات نفت ایران در ســال ۲۴-۲۰۲۳ حاصل شود. 
علت آن نیز سه عامل عنوان شده است: افت صادرات 
و قیمت نفت به دلیل تحریم ها و شیوع کرونا، توانایی 
محدود شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری و 

تکیه صرف بر روی پیمانکاران داخلی و البته پیشبینی 
به تعویق افتادن توافق هسته ای تا اواخر سال۲۰۲۲ و یا 
حتی سال ۲۰۲۳.بر اساس داده های شرکت ره گیری 
نفتکش های بلومبرگ، میزان صادرات ایران از ســال 
۲۰۱۸ تا پایان ســال ۲۰۱۹همواره نزولی بوده است. 
همه گیــری کووید-۱۹ نیز ضربۀ دیگری را در ســال 
۲۰۲۰ بــه ایــران وارد کرد و قیمــت نفت جهانی به 
پایین تریــن حد خود یعنی ۲۰ دالر برای هر بشــکه 
سقوط کرد. اما با انتخاب بایدن در آمریکا، بیشتر مراکز 
ردیابــی نفتکش هــا، افزایش صادرات نفت ایران را از 
پایان سال ۲۰۲۰ گزارش می کنند.بر این اساس فیچ 

امکان بازیابی تدریجی صادرات نفت در ۲۰۲۱-۲۰۲۲ 
و شــتاب گرفتن آن در ســال ۲۰۲۳ را در نظر گرفته 
اســت. درباره ســال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خوشبینی 
پررنگ تر از دو ســال آینده اســت. به باور فیچ اگرچه 
بــا توجه به فضای محــدود ایران و آمریکا برای مانور 
سیاســی و زمان الزم برای بازســازی اعتماد بین دو 
کشــور، انتظار این نیســت که تا اواخر سال ۲۰۲۲ یا 
۲۰۲۳ توافقی رخ دهد اما ممکن اســت اعاده بخشی 
از صادرات نفت زودتر از این تاریخ اتفاق بیفتد. طبق 
گزارش فیچ اطالعات ردیابی نفتکش ها نشان می دهد 
کــه صــادرات نفت خام ایران به ویژه به چین در حال 
افزایش است. این افزایش صادرات همزمان با افزایش 
شدید قیمت نفت برنت و کسری شدید بازار رخ داده 
است. تداوم افزایش قیمت و عرضه محدود نفت خام 
نیمــه ســنگین اوپک، جذابیت نفــت ایرانی را، که با 
تخفیف بســیار عرضه می شود، افزایش می دهد. رشد 
صــادرات همچنین می توانــد بازتابی از تغییر موضع 
دولــت ایاالت متحده و انتظــار رویکرد نرمتر بایدن 
نســبت به همتای قبلی خود در قبال ایران باشــد و 
خریداران بیشتری را برای عقد قرارداد فروش با تهران 
وسوســه کند. این موسســه احتمال داده که تا زمانی 
که تحریم ها لغو نشوند، بیشتر خریداران همچنان از 
خرید نفت ایران اجتناب کنند. بنابراین پیشبینی این 
است که جریان کمی از صادرات نفتی ایران در طول 
۲۰۲۱-۲۰۲۲ بــه بازار برگردد و بخش عمده رشــد 

صادرات نفت ایران در ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حاصل شود.
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 توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران 
انجام شد؛

میلیاردریال پرداخت12هزار
تسهیالتازدواجطی۶ماه

بانک قرض الحســنه مهر ایران توجه ویژه ای 
به پرداخت تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
داشــته و ســعی کرده به سهم خود ازدواج 

جوانان را تسهیل کند.
بانــک مهر ایــران تنها در ۶ماهه نخســت 
ســال جاری بیــش از ۱۲هزار میلیارد ریال 
تســهیالت ازدواج پرداخت کرده که نسبت 
به مدت مشــابه ســال گدشته ۲۲۹درصد 
افزایش داشته اســت.در سال های گذشته 
نیــز تســهیالت ازدواج همــواره یکی از با 
اهمیت تریــن بخش های تســهیالتی بانک 
مهــر ایران بــوده و از آغاز ســال ۱۳۹۲ تا 
پایــان ۱۳۹۹ این بانــک تعداد ۳۰۳هزار و 
۴۹۳ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بــه ارزش بیش از ۳۲هــزار و ۴۹۶ میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.
گفتنی اســت بانک مهر ایران در ســال های 
گذشــته به موجب کسب بیشترین سهم از 
کل تســهیالت پرداخت شده قرض الحسنه 
ازدواج در طــرح ضربتــی، مورد تقدیر بانک 

مرکزی نیز قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد:

ترویجفرهنگسهامداری
عامهمردم

سرمایهاست ضروریاتبازار از

دکتر خاندوزی با اشــاره به اهمیت تصمیمات 
هیئــت مدیره ســازمان بــورس افزود: هیئت 
مدیره ســازمان بورس یکی از کانون های مهم 
تصمیم گیری در بازار ســرمایه اســت، چرا که 
در بزنگاه های بازار و در کوتاهترین زمان باید 
تصمیمات بهینه بگیرد و این تصمیمات هر چه 
حرفه ای تر و تخصصی تر بوده و با اخذ مشورت 
از صاحب نظران بازار سرمایه گرفته شود، نتایج 
کم نقص تری را به همراه خواهد داشــت.وزیر 
اقتصاد عدم وابســتگی و ســالمت تیم کنونی 
هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار را 
نقطه قوت آنها بر شمرد و گفت: این ویژگی ها 
سبب عدم سوگیری در تصمیمات و ایفای بهتر 
نقش نظارتی هیئت مدیره ســازمان می گردد.
دکتر خاندوزی تاکید کرد : اعضای هیئت مدیره 
سازمان بورس باید مالحظات وزارت اقتصاد را 
در طرح اصالح قانون بازار ســرمایه در مجلس 
شورای اســالمی لحاظ کنند تا فرآیند تدوین 
و اجرای این قانون با کمترین مشــکالت انجام 
شود.به گفته وزیر اقتصاد اعضای هیئت مدیره 
در کنار تدابیری که در مورد بازار ســرمایه می 
اندیشند ، باید بدانند نقش آفرینی بازار سرمایه 
در تشــکیل ســرمایه مهم است چرا که اگر به 
تشکیل سرمایه کمک کند تا بازیگران کوچک 
و بــزرگ اقتصــاد نیز تأمین مالی خود را انجام 
دهند، حتماً کارکرد متفاوتی را می توان برای 
آن متصور شد.دکتر خاندوزی افزود: متأسفانه 
بازار سرمایه تاکنون در بخش تشکیل سرمایه 
سهم اندکی داشته و آن کمکی که بخش واقعی 
اقتصاد از بازار ســرمایه بهره مند شــده، خیلی 
کمتر از ظرفیت های واقعی این بازار است .وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید به 
کمک ساز و کارهایی ، هم جذابیت بازار سرمایه 
را حفــظ و هــم بهره منــدی افرادی که منافع 
اقتصــاد ملی را توأمان تأمین می کنند، تأمین 
کرد ابراز امیدواری نمود : اهالی بازار ســرمایه 
نوع مواجهه مدیریت جدید ســازمان بورس را 
به وضوح احســاس و از همین هفته ی اول در 
جهت افزایش اعتبار و اعتماد بازار اقدام کنند.

5صمت

بانک و بیمه

در راســتای همکاری دو جانبه بانک 
ایــران زمیــن و ســازمان حمل و از 
شهرداری شهرســتان رشت معاونت 
فناوری اطالعــات بانک ایران زمین، 
با مســئولین ســازمان حمــل و نقل 
شــهرداری رشت دیدار کردند.در این 
جلســه که با حضور فرهــاد اینالویی 
معاونــت فنــاوری اطالعــات بانک 
ایــران زمین، فرهــاد وکیلیان مدیر 
عامل شــرکت ســابین تجارت آریا و 
محمدجواد انوجی مدیر امور شــعب 
منطقــه گیالن بانک ایــران زمین و 
مهندس محبتی ریاســت ســازمان 
حمل و نقل شهرداری رشت و مهندس 
خیابانی معاونت حمل و نقل و امور زیر 

بنایی شهرداری این شهرستان برگزار 
شــد، اینالویی به اختصار از رویکرد و 
ظرفیت های بانک ایران زمین در حوزه 

دیجیتال و شــبکه پرداخت هوشمند 
اشــاره کرد و از انتخاب شهر رشت به 
دلیــل وجود پتانســیل و قابلیت های 

توریســتی و فرهنگی جهــت انجام 
همکاری مشــترک ابراز خرســندی 
کــرد.در ادامه جلســه مدیــر عامل 
شرکت سابین تجارت آریا در راستای 
بــاال بردن ســطح همکاری از افزایش 
تعداد دســتگاه های منصوبه بر روی 
خودرو های حمل و نقل شهری از ۳۰۰ 
دســتگاه به ۱۰۰۰ دستگاه خبر داد و 
خاطر نشــان کرد این حداقل توانایی 
این شــرکت جهــت ارائه خدمات می 
باشــد.انوجی در این جلســه مراتب 
حمایت و آمادگی شــعب این منطقه 
را در انجــام این همکاری اعالم کرد و 
اظهار امیدواری کرد انجام پایلوت این 
پروژه در گیالن الگوی مناسبی جهت 

پیاده ســازی در سایر مناطق باشد.در 
ادامه جلســه رییس ســازمان حمل و 
نقــل و معاونت حمل و نقل و امور زیر 
بنایی شــهرداری رشت اعالم آمادگی 
شــهرداری را جهت بهــره برداری از 
ایســتگاه هــای ناوگان اتوبوســرانی 
این شهرســتان به عنوان پایگاه شعب 
دیجیتــال ۲۴*۷ بانــک بیان نموده 
و با توجه به فقدان شــبکه هوشــمند 
ایســتگاه های حمل و نقل شــهری از 
سرمایه گذاری و همکاری بانک ایران 
زمین و شــرکت ســابین تجارت آریا 
اســتقبال کردند.در پایان تفاهم نامه 
ای در راســتای همــکاری های مورد 

توافق طرفین منعقد گردید.

مدیــر عامل بانک کشــاورزی گفت: 
کشــاورز کارت متناســب بــا حجم 
فعالیت کشاورزان متوسط و کوچک 
طراحی شده است و مبالغ ۱۰، ۱۵ و 
۲۰ میلیون تومان در آن شارژ شده و 
برای خرید نهاده و کود مورد استفاده 
قــرار می گیرد.روح الــه خدارحمی 
مدیرعامــل بانــک کشــاورزی، در 
ارتباط با بســته حمایتی بانک جهت 
جبران آســیب های ناشی از بیماری 
کرونــا گفــت: بانک کشــاورزی به 
عنوان یک بانک بزرگ که در سراسر 
کشــور فعالیــت دارد و تعداد زیادی 
از هموطنــان یارانــه خود را از طریق 
ایــن بانک دریافت می کنند، در کنار 
دیگر بانک های کشــور در پرداخت 
تسهیالت یک میلیون تومانی جهت 
مقابله با کرونا به خانوارها مشــارکت 
داشــته و در چند مرحله به پرداخت 
آن اقــدام کرده اســت. عالوه براین 
در حیطــه بخش کشــاورزی تولید 
کنندگانی که از کرونا آســیب دیده 

بودند و مشکالتی برای آنان به وجود 
آمده بود، براســاس مصوبات شورای 
پــول و اعتبــار بدهی ایــن افراد را با 
اخــذ ۷.۵ درصد از اقســاط یا بدهی 
سررسیدشــان  و مابقی آن را در یک 
دوره ۴ یــا ۵ ســاله امهال کردیم، در 
عیــن حال برای فعالیت هایی که بازار 
و فــروش آن هــا از شــرایط کرونایی 
تاثیر پذیرفته بود، تســهیالتی مورد 
توجــه قرار گرفــت.  مدیرعامل بانک 
کشــاورزی دربــاره نمونــه ای از این 
تســهیالت توضیح داد: تسهیالتی به 
تولیدکنندگان مرغ گوشتی ارائه شد 
و برخــی از تولیدکنندگان گل و گیاه 
هم که از این بابت دچار مشکالتی شده 
بودند از این امر بی بهره نماندند و تالش 
شد تا این افراد در چرخه تولید و فعالیت 
به حالت عادی برگردند. گذشته از این 
موارد، درعرصــه ارائه خدمات بانکی 
مانند ســایر بانک های کشور به عموم 
هموطنان مان خدمت رسانی صورت 
گرفت. طیف وسیعی از اقشار مردم  از 

ابزارهای بانکی، کارت خرید پرداخت 
بانک کشاورزی اســتفاده می کنند، 
همچنین سامانه های مختلفی مانند 
اینترنــت بانــک و موبایل بانک مورد 
بهره برداری قرار گرفته اســت. اخیرا 
هم یک ســامانه بزرگی تحت عنوان 
ســامانه بازارگاه با کمک وزارت جهاد 
کشــاورزی کــه یک ســامانه ملی و 
بزرگ تجارت الکترونیک به حســاب 
می آید، طراحی، پیاده ســازی و مورد 

اجرا گذاشته شده است که کل برآیند 
تهیه واردات و توزیع نهاده های دامی 
درون این سامانه درحال انجام است. 
این ســامانه طیف وسیعی از فعاالن 
اعــم از بازرگانان، واســطه ها و تولید 
کننــدگان کــه با نهاده هــای دامی 
ســروکار دارنــد را درخود جای داده 
و این گروه نیز فعال هســتند و از آن 
اســتفاده می کنند. الزم به یادآوری 
اســت  دراین ســامانه تراکنش ها به 

صورت برخط و بالدرنگ درحال انجام 
است.خدارحمی در ادامه اضافه کرد: 
کارخوبی که از ســال گذشــته انجام 
شد در واقع صدور کشاورز کارت بود. 
بــه این ترتیب که با توجه به افزایش 
قیمــت نهاده کود، ســم و ... کارتی 
متناســب با حجم فعالیت کشاورزان 
متوســط و کوچک طراحی شــد که  
مبالــغ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلیون در این 
کارت ها شــارژ شــد و منحصرا برای 
خریــد نهاده و به خصوص کود مورد 
اســتفاده قرار گرفت. حدود ۵۰ هزار 
فقــره از ایــن کارت صادر و اعتباری 
نزدیک بــه ۸۰۰ میلیون تومان نرخ 
ترجیحــی ۱۲ درصــد در اختیــار 
کشاورزان قرار گرفت که با هماهنگی 
بانک مرکزی کماکان پابرجا اســت تا 
برای ســال جاری هم ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار ۱۲ درصدی از این طریق 
دراختیار بانک کشــاورزان قرارگیرد 
که این مســئله می توانــد به تامین 
سرمایه درگردش آن ها کمک کند.  

کشاورزی: مدیرعاملبانک

نقدینگی کشاورزان با کشاورز کارت تامین می شود

در راستای همکاری 2 جانبه بانک ایران زمین و سازمان حمل و نقل شهرداری رشت صورت پذیرفت؛
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خبر مهم درباره قیمت های جدید کارخانه ای خودرو

قیمتخودروبهزودیمشخص
خواهدشد

معــاون وزیر صمت گفت: بانک مرکزی تا پایان هفته 
نرخ تورم بخشــی را اعالم می کند که بر این اســاس 
قیمت خودرو نیز به زودی مشخص خواهد شد.محسن 
صالحــی نیا در مورد زمان اعــالم قیمت های جدید 
خــودرو در کارخانــه اظهار کرد: با توجه به اینکه قرار 
بــود قیمت خودرو به صــورت ۶ ماهه تغییر کند، در 
حــال حاضر برنامه تغییر نرخ خودرو در دســتور کار 
قرار گرفته اســت.رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: 
یکی از مؤلفه های اصلی تعیین قیمت خودرو، نرخ تورم 
بخشــی است که در بازه های زمانی مشخص از سوی 
بانک مرکزی اعالم می شود.معاون وزیر صمت افزود: 
در این راستا طبق استعالمی که از بانک مرکزی گرفته 
ایم، نرخ تورم بخشی تا پایان هفته اعالم خواهد شد.وی 
در خصوص اینکه با توجه به تغییر ریاســت شــورای 
رقابت، آیا تغییری در وضعیت قیمتگذاری خودرو نیز 
به وجود خواهد آمد؟ گفت: آقای شــیوا رئیس ســابق 
شورای رقابت نظرات خود را داشت، اما مهم آن است 
که شــورای رقابت یک نهاد حقوقی بوده و به عنوان 
یک رکن حقوقی در تعیین قیمت خودرو نقش دارد 
و تغییر ریاســت این شــورا نمی تواند تأثیر خاصی بر 
قیمت گذاری داشــته باشد.صالحی نیا در مورد زمان 
اعــالم قیمت های جدید نیز گفت: به محض دریافت 
نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی، جلسات مربوط 
به بررســی تعیین قیمت برگزار می شــود و به زودی 

قیمت های جدید اعالم خواهد شد.

غبستهبندی قیمتمصوبتخممر
اعالممیشود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: برای 
ساماندهی به وضعیت بازار تخم مرغ مقرر شد تا پایان 
ایــن هفته، قیمت مصوب انواع تخم مرغ های بســته 
بندی شــده اعالم شود. حمید کاشانی اظهار داشت: 
به دلیل ضابطه مند نبودن و همچنین مشکل نظارت 
بر عرضه تخم مرغ های بســته بندی در جلســه ستاد 
تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته شد 
قیمت مصوب انواع تخم مرغ بسته بندی شده تا پایان 

هفته اعالم شود.

کوتاه از صمت

فــروشکفشایرانیبانامو
برندهایمعروفجهان ظاهر

رئیــس انجمن صنفــی کارفرمایی کفش و 
صنایع وابسته ایران از هدف گذاری برای تولید 
یک میلیارد جفت کفش خبر داد و گفت: در 
حال حاضر شــاهد هستیم که بخشی از کپی 
کاالهــای خارجــی که در بازار ایران با عنوان 
کاالی خارجی های کپی فروخته می شود، در 

داخل تولید شده و فقط برند خارجی دارد.
علی اژدرکش با اشاره به اشتغال مستقیم ۲۰۰ 
هزار نفر در تولید و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در 
توزیع کفش و صنایع وابســته، گفت: با توجه 
به موقعیت جغرافیایی ایران، بازار  دو میلیارد 
جفتی کفش در منطقه وجود دارد، اما ســهم 

ایران از این بازار ۷۰۰ میلیون جفت است.
وی هــدف انجمــن را رســیدن به تولید یک 
میلیــارد جفت کفش در ســال عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر بر اساس آمار غیر رسمی، 
تولید کفش در سال ۲۵۰ میلیون جفت است، 
امــا توان تولید تا ۵۰۰ میلیون جفت تخمین 

زده می شود.
وی افزود: در حال حاضر شــاهد هســتیم که 
بخشــی از کپی کاالهای خارجی که در بازار 
ایــران بــا عنوان کاالی خارجــی های کپی 
فروخته می شود، در داخل تولید شده و فقط 
برند خارجی دارد. چرا که همچنان تقاضا برای 
برخی برندهای معروف خارجی به ویژه بخش 
ورزشــی وجود دارد و کاالی داخلی نیز قابل 

رقابت با کاالهای خارجی است.  
این مقام صنفی در ادامه با اشاره به لزوم تامین 
مواد اولیه از داخل و خارج برای ایجاد تنوع در 
ابعــاد مختلف از جمله قیمت، کیفیت و غیره 
در تولیــد کفش، تصریح کرد: تولیدکنندگان 
داخلــی باید بتوانــد با مواد اولیه روز دنیا هم 
آشنا شوند.  وی درباره استاندارد کفش های 
طبــی نیــز گفت: کفش طبی باید کاماًل چرم 
باشد، اما در حال حاضر شاهد هستیم که در 
بــازار کفش غیر چرمی به عنوان کفش طبی 
فروخته می شود.  اژدرکش در ادامه از اجرای 
طرحی برای تعیین اســتاندارد پای ایرانیان 
با همکاری دانشــگاه و شهرک صنعتی تبریز 
خبر داد و گفت: برای تعیین این اســتاندارد 
 از یــک میلیــون پــا نمونه بــرداری خواهد

 شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

تهیه خوراک مرغ از بازار سیاه، عامل گرانی تخم مرغ است
ســخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یک 
نکتــه در خصوص گرانی و افزایش قیمت تخم مرغ 
این است که این چالش متاثر از مشکالت در سیستم 
توزیع نهاده های دامی اســت که بازار ســیاه ایجاد 

شده است.
 قیمــت تخــم مــرغ کــه یکــی از اصلی ترین، در 
دســترس ترین و ارزان ترین مواد غذایی کشورمان 
است و همچنین پایه بسیاری از اقالم خوراکی دیگر 
مثل انواع کیک و شــیرینی و بســتنی می باشد، در 
حال سیر فزاینده است تا جایی که مردم به خصوص 
قشر محروم جامعه را به شدت نگران کرده، چراکه با 
توجه به گرانی های محصوالت پروتئینی دیگر، تخم 
مــرغ، پروتئیــن ارزانی بود که آن هم در حال خارج 

شدن از سفره محرومان جامعه است.
احد آزادی خواه، ســخنگوی کمیسیون کشاورزی 
مجلــس در همین خصوص به اقتصاد۲۴ می گوید: 
متغیر های مختلفی باعث این افزایش قیمت شــده 
اســت که یکی از آن ها بحث نهاده های دامی است. 
نهاده های دامی واقعا هنوز در کشــور ما سروسامان 
ندارند، اگرچه سامانه بازارگاه یک اقدام مثبتی بود 
کــه دولــت انجام داد و آقای وزیر هم با انگیزه باال به 
دنبال حل مشــکالت است، اما این مشکالت وجود 

دارد که باید برطرف شود.

وی افزود: برخی از مشــکالت ســامانه همچنان بر 
جای خود باقی است، اما امید این داریم که ان شااهلل 
این مشــکالت برطرف شود. نکته دیگر در خصوص 
گرانی و افزایش قیمت تخم مرغ این اســت که این 
چالش متاثر از مشکالت در سیستم توزیع نهاده های 
دامی است. نمایند مالیر تصریح کرد: به دلیل گفته 
شــده متاســفانه بازار سیاه ایجاد می شود و مرغدار 
و تولیدکننــده مــا مجبور اســت گاهی برای اینکه 
کارش راه بیفتد، خوارک مرغ خود را به اصطالح از 
بازار ســیاه تامین کند که همین مسئله باعث گران 
رسیدن محصول چه پروتئین و مرغ و چه تخم مرغ، 
به دست مصرف کننده می شود. این مسئله غیرقابل 

انکار اســت و ما طی یک ســال گذشــته آمار بسیار 
زیادی داریم که متاسفانه بازار سیاه ایجاد شده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: نکته 
بعدی قیمت جهانی اســت؛ متاسفانه قیمت جهانی 
نهاده های دامی ارتقاء پیدا کرد که این موضوع نیز 
نباید مورد غفلت قرار گیرد، چراکه این مسئله اتفاق 
افتاده و تاثیرگذار است. یکی دیگر از علل و عوامل 
گرانی ها، بحث بی سروسامانی حوزه صادرات است.

وی با بیان اینکه واقعا صادرات محصوالت کشور ما 
اصال سروسامان ندارد، اظهار کرد: وقتی تولیدکننده 
مــا یــک بازار و معبری برای صادرات باز می کند، به 
محض اینکه بازار محصوالتش می گیرد و مشــتری 

خود را پیدا می کند، ما به هر دلیل ســریع سیاســت 
ممنوعیــت صادرات را اتخاذ می کنیم، در حالی که 

این کار اشتباه است.
آزادی خــواه گفــت: شــرکت هایی مثل شــرکت 
پشتیبانی امور دام که کارشان همین است، قاعدتا 
باید برای یک شرایط خاص تدبیر داشته باشند، به 
عنوان نمونه زمانی که قیمت تخم مرغ در کشورمان 
خیلی پایین بود، اگر این شرکت ها تا اندازه ای تخم 
مرغ ها را انبار و از آن ها مراقبت می کردند، احتماال 
االن مشــکل خاصی نداشــتیم که به هر دلیل این 
اتفاق نیفتاده اســت، لذا الزم اســت که از این به بعد 

این کار انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: به مردم عزیز کشور می گویم که 
ما در یک شــرایط تحولی قرار داریم که اگر بتوانیم 
این شرایط را مدیریت کنیم، حتما می توانیم نظارت 
خود را بر کاال های اساسی دو برابر کنیم، منتهی ارز 
۴۲۰۰ تومانی اولین و آخرین غده ســرطانی اســت 
که این موضوع نظم حاکم بر این شرایط نظارتی را 
به هم ریخته اســت؛ لذا اگر بتوانیم تدبیری اتخاذ 
کنیــم کــه در پایان زنجیره، نتیجه آن را در اختیار 
مصرف کننده بگذاریــم، خیلی راحت تر می توانیم 
 نظــارت کنیــم و نظارتمان نیــز اثرگذارتر خواهد 

بود.

گزارش

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد که همه صنوف و همه شــاغلین صنوف باید تا پایان مهر 
ماه حداقل یک دوز واکسن خود را دریافت کرده باشند.

 اتاق اصناف ایران پیرو مصوبات بیســت و ســومین جلســه قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مدیریت کرونا  
طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه صنوف و تمامی افراد شــاغل در اصناف موظف هســتند تا پایان مهر 

ماه حداقل یک دوز از واکسن کرونا و در زمان مقرر نیز دوز دوم را دریافت کنند.
بر اســاس این اطالعیه، صدور و تمدید پروانه کســب، کارت مباشــر و همچنین کارت بهداشــت برای 
تمامی شاغالن در واحدهای صنفی، منوط به انجام واکسیناسیون است. لذا ضروری است کلیه صنوف 

در انجام این امر مهم تا پایان مهر ماه تعجیل کنند.

شــایان ذکر اســت فعالیت کلیه مشــاغل وبه ویژه مشاغلی که مشــمول گروه های فعالیت ماده)۱۳( 
قانون آشــامیدنی و خوراکی می گردند، ازابتدای آبان ماه سالجاری،مشــروط به دریافت حداقل یک 

دوز واکسن به شاغلین دراین صنوف وکسب وکارها خواهد بود.
همچنین از اول آبان ماه ســالجاری؛صدور و تمدید تمامی مجوزهای مربوط به فعالیت کســب 
وکارها، اعم ازکسب وکارهای خصوصی وعمومی وخدمات دهندگان، نظیررانندگان انواع ناوگان 
حمل ونقل بار و مسافر )اعم از درون شهری وبرون شهری(، منوط به واکسیناسیون حداقل دوز 
اول وادامه فعالیت ایشــان مشــروط به واکسیناســیون دوز دوم جامعه هدف مورد نظر،حداکثرتا 

پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد. 

کسیناسیون اصناف الزامی شد وا
کســن تمامیمجوزهایصنفیمشــروطبهتزریقوا صدور
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین:

شهرکهایصنعتیبهمرحلهبهرهبرداریرسیدند کارخانهدر 15
قزویــن / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی قزوین گفت: ۱۵ کارخانه 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان طی نیمه 
نخســت امســال به مرحله بهره برداری و تولید 
رسیدند.حمیدرضا خانپور افزود: با بهره برداری 
از ایــن واحدهای تولیدی برای ۲۷۲ نفر به طور 
مستقیم اشتغالزایی شده است.وی اظهار داشت: 
برای اســتقرار و ســاخت این واحدهای تولیدی 
چهار هکتار زمین دارای زیرســاخت از ســوی 

شــرکت شــهرک های صنعتی استان قزوین به 
ســرمایه گذاران واگذار شــده است.مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتی استان قزوین به 
ارزش اســمی ســرمایه گذاری انجام شده برای 
راه اندازی این واحدهای تولیدی اشــاره کرد و 
یادآور شــد: حدود یک هزار میلیارد ریال برای 
ســاخت و راه اندازی ایــن واحدهای تولیدی از 
ســوی سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی 
هزینه شــده است.این مسوول اضافه کرد: طرح 

های تولیدی به بهره برداری رســیده شــده در 
زمینه های مختلف از جمله صنایع غذایی، برق و 
الکترونیک، بهداشتی و شیمیایی فعالیت دارند.
خانپــور یادآور شــد: در حــال حاضر حدود ۸۰ 
طرح تولیدی مســتقر در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی اســتان قزوین در حال نصب ماشــین 
آالت و تجهیــزات مــورد نظر بوده و به زودی با 
دریافــت پروانه بهره بــرداری، به مرحله تولید 
خواهند رســید.مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی اســتان قزوین خاطرنشان کرد: در سال 
تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها و در برهه 
ای که اولویت اساســی کشور حمایت از تولید و 
تقویت این حوزه اســت همه تالش خود را برای 
چرخانــدن چرخ های صنعت و حل مشــکالت 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در شهرک های 
صنعتی اســتان به کار گرفته ایم.اســتان قزوین 
عالوه بر یک شــهر صنعتی دارای ۱۳ شــهرک و 

۶ ناحیه صنعتی است.

طبقارزیابیهایوزارتبهداشت؛

بیمارستان فوق تخصصی رضوی، دومین بیمارستان برتر  کشور است
مشهد / سیده زهرا حیدری

طبق ارزیابی های وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان 
فــوق تخصصی رضــوی در رتبه دوم 
برترین بیمارســتان های کشــور قرار 
گرفــت و درجه عالی را کســب کرد.

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه این خبر را اعالم و اظهار کرد: این 
بیمارســتان در ارزیابی صورت گرفته 
توســط مرکز نظارت و اعتباربخشی 
وزارت بهداشــت، در رقابــت با بیش 
از ۱۰۶۰ بیمارســتان کشور، موفق به 
کســب نشان درجه عالی شد.محسن 
محــور افزود: طبق نتایج این ارزیابی، 
۸ بیمارســتان کشور موفق به کسب 
این رتبه شــدند که بیمارســتان فوق 
تخصصی رضــوی جایگاه دوم را بین 
این ۸ بیمارستان  کسب کرده که این 
افتخــار با عنایت حضــرت رضا)ع( و 
تالش خادمان حوزه سالمت و درمان 
حاصل شده است.وی تصریح کرد: این 
رتبــه طبق ارزیابی های محســوس و 
نامحسوس بازرسان وزارت بهداشت و 
بر اساس ۱۹ شاخص از جمله رهبری و 
مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی 
و فناوری، مدیریت سالمت، مدیریت 
تجهیــزات پزشــکی، مراقبت هــای 
جراحی و بیهوشــی، مدیریت دارویی، 

مدیریــت تصویربــرداری، کیفیــت 
خدمات آزمایشگاه و تأمین تسهیالت 
ویژه گیرندگان خدمت محقق شــده 
است.محور در این نشست به خدمات 
ایــن بیمارســتان در مقابلــه با کرونا 
هم اشــاره و اظهار کرد: بیمارســتان 
رضوی از ابتدای شــیوع کرونا خدمات 
گســترده ای به زائران و مجاوران ارائه 
کرد اما اوج این خدمت رسانی در موج 
پنجــم کرونا صورت گرفت.وی افزود: 
همزمان با شــیوع پیک پنجم کرونا، 

تولیت معزز آســتان قدس رضوی  با 
صدور دســتور ۸ ماده ای، بیمارستان 
فوق تخصصی رضوی را مأمور کمک به 
بیمارستان های درگیر کرونا در مشهد 
کردند که در همین راســتا تجهیزات 
پزشــکی و اقالم بهداشــتی و دارویی 
مورد نیاز این بیمارســتان ها به ارزش 
۱۴۰ میلیارد ریال خریداری و به آن ها 
اهداء شد.مدیر گروه سالمت و درمان 
بنیــاد بهره وری موقوفــات ادامه داد: 
عالوه بر آن، با توجه به کمبود شــدید 

ســرم در کشور برای استفاده بیماران 
کرونایی، شــرکت های داروســازی 
ثامن و شــیراز سرم با افزایش ظرفیت 
تولید خود، بخشــی از نیاز به سرم در 
بیمارستان های درگیر کرونا را تأمین 
کردند.محــور در ادامــه به خدمات و 
فعالیت های این بیمارســتان اشاره و 
اظهار کرد: خدمات درمانی بیمارستان 
فــوق تخصصــی رضوی صرفــاً برای 
افراد دارای تمکن مالی نیســت بلکه 
در ســال گذشته برای درمان بیماران 

کم بضاعت و محروم بیش از ۶۰ میلیارد 
ریال از ســوی بیمارستان اختصاص 
یافتــه اســت و این حمایــت مالی از 
بیمــاران کم برخوردار همچنان ادامه 
بیمارستان  خواهد داشت.مدیرعامل 
فــوق تخصصــی رضوی ادامــه داد: 
همچنین  اخیراً دستگاه »پرسیژن« به 
ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
خریداری شده که از این دستگاه فقط 
۵ نمونه در کشــور داریم و کاربرد آن 
کشــف و نقشــه برداری از بیمارهای 
ضربان قلب اســت و بــه متخصصان 
در شناســایی بیماری و رفع آن کمک 
می کند.محــور خاطرنشــان کرد: در 
حوزه رادیوتراپی نیز دســتگاه »بالک 
پراتی« و در حوزه درمان قلب دستگاه 
»آنژیوگرافــی قلب« را به ارزش ۱۵۰ 
میلیارد ریــال خریداری کرده ایم که 
به محض صدور مجوز از ســوی وزارت 
بهداشــت ارائه خدمات به بیماران را 
آغــاز می کنیــم.وی تصریــح کرد: با 
هدف تســهیل شرایط حضور مراجعه 
کننــدگان در ایــن مجموعه درمانی، 
ساخت پارکینگ سه طبقه در فضایی 
به وســعت ۳۵ هــزار مترمربع در این 
بیمارســتان در دستور کار قرار گرفته 
است.شــایان ذکر اســت در پایان این 
نشست از لوح درجه عالی بیمارستان 

رضوی رونمایی شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

به منظور بررسی امکانات ادارات مخابرات 
بندرگز و کردکوی انجام شد؛

بازدیدمدیرمخابراتمنطقه
اداراتمخابرات گلستاناز

وکردکوی بندرگز

گلســتان / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه 
گلستان بصورت سرزده از ادارات مخابرات بندرگز 
و کردکوی بازدید کرد. دکتر غالمعلی شهمرادی 
بــا حضور ســرزده در ادارات مخابرات کردکوی 
وبندرگز ، امکانات و تجهیزات را بررسی و از نزدیک 
با روسا و کارکنان این دو اداره به گفتگو نشست.

مدیر مخابرات منطقه گلســتان با اشاره به نقش 
کارکنان در پیشــبرد و توســعه مخابرات استان ، 
عامل تعهد و تالش را در تحقق اهداف در نظر گرفته 
شده و رشد شاخص ها مهم ارزیابی کرد و بر توزیع 
خدمات و سرویسها بصورت عادالنه در تمامی نقاط 
شهرستان اعم از مناطق روستایی و شهری تاکید 
کرد . وی با توصیه به نگهداری مناسب تجهیزات 
و استفاده بهینه از آنها ، کیفیت خدمات رسانی را 
وابسته به کیفیت امکانات و بروز بودن آنها دانست 
و گفت : برنامه ریزی های انجام شــده با توجه به 
ظرفیتهای موجود در راستای تامین درخواستهای 
مخابراتی مردم اســت و رضایــت آنها از دریافت 

خدمات و سرویس مناسب هدف ما است.

برگزارینخستیننشستمدیرعامل
وشورایمعاونینآبفای
استاناصفهانبااستاندار

اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیرعامل و اعضای 
شورای معاونین آبفای استان اصفهان با استاندار 
جدید دیدار و گفتگو کردند.در جریان این دیدار 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
گزارشی از عملکرد این شرکت در خصوص تأمین 
آب شــرب و جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب 
جمعیت تحت پوشــش در یک دهه گذشته ارائه 
کرد.هاشم امینی با اشاره به این که هم اکنون ۹۸ 
شهر و ۹۴۹ روستا از خدمات آبفای استان اصفهان 
اســتفاده می کنند گفت: بعد از یکپارچه ســازی 
شــرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی، 
خدمت رســانی به مردم محروم روستاها سرعت 
بیشتری گرفت و با اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ بیش از 
۳۰۰ کیلومتر لوله گذاری در مدت ۱۰۰ روز انجام 
گرفت تا آب شــرب پایدار برای روســتاییان عزیز 
فراهم شود.سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز 
در سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد با همکاری 
اســتانداری و سایر نهادهای خدمات رسان بتوان 
موضوعاتــی همچــون کاهش ســرانه مصرف، 
بازچرخانــی آب و تأمین آب شــرب پایدار مردم 
را با توجه به خشکســالی های اخیر و مشــکالت 

موجود، سرعت بیشتری بخشید.

طی 6 ماهه اول سال جاری محقق شد؛    

دریافتخدمات
ناوگانحملونقلسنگین

کزمعاینهفنیاستانسمنان ازمرا
ســمنان / گروه اســتان ها: رئیس اداره ایمنی و 
ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان از مراجعه  بیش از ۱۹۰۰۰ ناوگان 
حمل و نقل سنگین به مراکز معاینه فنی ناوگان 
ســنگین استان طی شــش ماهه اول سالجاری 
خبر داد .مهدی رجایی فرد  گفت : در طی شش 
ماهه اول سالجاری ۱۹۱۸۸ مورد مراجعه ناوگان 
سنگین به مراکز معاینه فنی تحت پوشش انجام 
شده است .وی با بیان اینکه به منظور دستیابی به 
ارتقــا ایمنی در تردد جاده ای و کاهش تصادفات 
، نظارت های میدانی و سیستمی بر روی ناوگان 
انجــام می شــود گفــت  : ۵۰ درصد خودروهای 
مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی سنگین این 
استان در وهله اول مردود شده که این آمار، نشانگر 
اثربخشی تشدید نظارت ها از مراکز استان ، پایش 
مداوم ســامانه معاینه فنی از سوی اداره ایمنی و 
ترافیــک و به تبــع آن دقت عمل مضاعف مراکز 
است که در این خصوص، استان سمنان در جایگاه 
دوم کشــور قرار دارد.رئیس اداره ایمنی وترافیک 
اداره کل با اشاره به اهمیت نقش عملکرد صحیح 
مراکــز در ارتقاء ایمنــی افزود : ۲۷درصد ناوگان 
مراجعــه کننده به مراکز معاینه فنی در اســتان 
موفق به اخذ معاینه فنی نشــده اند.رجایی فرد با 
اشاره به فعالیت چهار مرکز معاینه فنی سنگین 
در استان گفت : امیدواریم با احساس مسوولیت 
مضاعف از ســوی رانندگان، شــرکت های حمل 
و نقل بار و مســافر، مراکز معاینه فنی ســنگین و 
ســایر عوامل تاثیر گذار در کنترل ســالمت فني 
خودروهــا و ایمنــی تردد حمل و نقل، گام هایی 
موثر در افزایش ایمني سفرهاي جاده اي وکاهش 

تصادفات برداشته شود.

 مدیر عامل آبفای استان خوزستان 
در همایش ائمه جماعات:

وظیفهشرکتآبفا،تامینآب
شربباکیفیت،جمعآوریو
دفعبهداشتیفاضالباست

خوزســتان / گروه اســتان ها: از ابتدای ورود 
به شــرکت آبفا خوزستان تنش آبی در کرخه 
وجود داشت و ۷۰۲ روستای خوزستان دچار 
تنش آبی شد که توانستیم با همکاری دولت، 
ســپاه و بنیاد برکت از این بحران عبور کنیم.
مدیر عامل آبفا خوزســتان بیان کرد: با توجه 
به پایین آمدن سطح رودخانه کارون ۵۴ آبگیر 
در تنش کارون دچار مشــکل شد که در حال 
حاضر با اقدامات انجام شــده فقط در دو نقطه 
در حوزه کارون باقی مانده است.کرمی نژاد با 
اشاره به شبکه فاضالب اهواز گفت: در ۳۰ سال 
گذشــته فقط ۴۰ درصد شبکه فاضالب اهواز 
انجام شــده است که ۶۰ درصد ان باقی مانده 
اســت.کرمی نژاد تصریح کرد: در حال حاضر 
۱۰۵ پیمانکار در نقاط مختلف اهواز مشغول به 
کار است که ۲۸ قراداد ان توسط قرارگاه خاتم 
االنبیاء در شرق اهواز در حال انجام است که با 
دستور رئیس جمهور محترم پروژه ۳ ساله باید 
در ۲ سال انجام شود.وی با اشاره به آغاز پروژه 
فاضالب در غرب اهواز عنوان کرد: با پیگیری 
و درخواست از وزیر محترم نیرو پروژه فاضالب 
غرب خوزستان به مناقصه می رود تا با تکمیل 
فاضالب در کالنشهر اهواز ۵۰۰ هزار متر مکعب 
فاضــالب را تصفیه خانه ها انتقال دهیم.مدیر 
عامل آبفا خوزســتان به زحمات پرنسل اشاره 
کرد و گفت: همه پرنسل آبفا پای کار هستند 
و ما باید در بحث مسائل فرهنگی پیشتاز باشیم 
و ائمه جماعات در شهرها با فرهنگ سازی به 

مجموعه ما کمک کنند.

ج عنوان کرد؛ نایب رئیس شورای شهر کر

ضرورتایمنسازیگودحصارک
وقوعحادثه پیشاز

البرز / گروه استان ها: نایب رئیس شورای شهر 
کــرج بر ضرورت ایمن ســازی گود حصارک 
تأکیــد گــرد و گفــت: این امر پیــش وقوع 
حوادث ناگوار محقق شــود.علیرضا رحیمی 
اظهــار کرد: گود حصارک میان خیابان مالک 
اشــتر و فروردین بوده کــه در اختیار یکی از 
بانک هاســت و متأســفانه بــه همین صورت 
رهاشده و ســاختمان های مجاور آن در حال 
تخریب هستند.وی با اشاره به ضرورت اخطار 
شــهرداری به مالک جهت ایمن سازی، گفت: 
درصورتی که اقدامی در این خصوص از سوی 
مالک صورت نگیرد، شــهرداری موظف است 
طبق ماده ۵۵ شهرداری ها نسبت به ایمن سازی 
محل اقدام کند.نایب رئیس شورای شهر کرج با 
یادآوری اینکه اگر اقدامات ایمن سازی به موقع 
صورت نگیرد اتفاقات ناگواری رخ می دهد، از 
مدیر منطقه پنج خواست تا این موضوع را در 
اســرع وقت پیگیری کند.رحیمی به حواشی 
زیاد منطقه پنج اشاره کرد و گفت: بهتر است 
مدیــر منطقه به جای پرداختن به حواشــی، 

مشکالت اصلی منطقه را رفع کند.

گرگانرا کشورحکمشهردار وزیر
کرد صادر

گلستان / گروه استان ها: وزیر کشور با صدور 
حکمی محمدرضا سبطی را به سمت شهردار 
گرگان منصوب کرد.محمدرضا ســبطی ۱۳ 
شهریورماه توســط اعضای شورای شهر به 
عنوان شــهردار گرگان انتخاب شد.حجت 
مقســم، ســخگوی شورای اســالمی شهر 
گرگان با تأیید این مســأله به خبرنگار مهر 
گفت که حکم ســبطی امروز توســط وزیر 
کشــور امضا شده اســت.محمدرضا سبطی 
ســوابقی همچون معاون عمرانی ســازمان 
همیاری شــهرداری های استان، معاون فنی 
و شهرســازی شــهرداری گرگان و عضویت 
در شــورای اسالمی شــهر گرگان در دوره 
چهارم را در کارنامه دارد.گفتنی اســت، وی 
ســیزدهمین شــهردار بعد از انقالب است و 
پیش از آن قلیش لی، ســتار ســیفی، علی 
خان محمدی، علی رمضانی، محمد هاشــم 
پــور، ابراهیم کریمی، حســین صادقلو )دو 
دوره(، محمدمهدی ایرجی، محمدابراهیم 
کریمــی و عبدالرضا دادبــود عهده دار این 

سمت بودند.

استانها 6
خبر ويژه

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان کرمانشــاه  از صادرات بیش از ۶۰ هزار تن کاال از طریق پایانه 
مرزی پرویزخان کرمانشاه خبر داد.فریبرز کرمی اظهار داشت: بر اساس 
آمار ۶ ماهه نخســت ســال جاری ۶۰ هزار و ۵۴۱ تن کاال توســط سه 
هزار و ۵۵۳ کامیون ایرانی از طریق پایانه مرزی پرویزخان به کشــور 
عراق صادر شده است.وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری ۱۸۲ 
هزار و ۵۵ تن کاال توسط ۶ هزار و ۸۶۳ کامیون داخلی و ۳۵۶ کامیون 
خارجی به کشــور وارد شــده اســت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه تصریح کرد: ۲۴۰ هزار و ۶۳۵ تن کاال توسط 

۹ هزار و ۳۳۰ کامیون در مرز پرویزخان بارگیری شده است.کرمی با 
اشاره موقعیت کشور ایران و استان کرمانشاه برای ترانزیت کاال به سایر 
کشورها، بیان کرد: کشورهای همسایه ایران برای صادرات و ترانزیت 
کاال بــه دالیــل مختلف کاالی خود را از طریق ایران جابه جا می کنند 
و تمام حجم کاالی وارد شده به کشور واردات برای مصرف در داخل 
محسوب نمی شود.وی ادامه داد: هشت هزار و ۳۴۱ کامیون خارجی 
۲۴۵ هزار و ۶۹۳ تن کاال را ترانزیت کرده اند.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه بیان کرد: در مجموع بیش از ۷۳۰ هزار 

تن کاال از طریق مرز پرویزخان جابه جا و مبادله شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد؛

پایانهمرزیپرویزخان کاالاز تن ۶۰هزار صادراتبیشاز

خبر ویژه

سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان:

عرصهخدمترسانیاست مهمتریناولویتهادر رفعمشکالتمردمیاز
ســمنان / گروه اســتان ها: سرپرست شرکت توزیع نیروی برق 
استان با سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
اســتانداری سمنان دیدار کرد.سید محمد حسینی نژاد در این 
دیدار با بیان این که رفع مشــکالت مردم در حوزه برق، از مهم 
ترین اولویت کاری در حوزه خدمت رســانی اســت گفت: ارائه 
خدمات به هنگام و تامین برق مســتمر، از دیگر نکات کلیدی 
در عرصه خدمات دهی این شــرکت اســت.وی با عنوان این که 
موضوع سرقت شبکه و تاسیسات توزیع برق توسط سارقین، یکی 
از چالش ها و معضالت اساســی در خدمات دهی به مشــترکان 
اســت افزود: بحث وصول مطالبات و عدم پرداخت بموقع بهای 
برق مصرفی توسط برخی مشترکان و ادارات و ارگان ها، از دیگر 

موضوعاتی است که اجرای به موقع پروژه ها را با تاخیر مواجه می نماید.سرپرست شرکت توزیع برق استان 
همچنین با عنوان این که چهار ســامانه مجزا در دفتر رســیدگی به شــکایات این شــرکت برای رسیدگی و 
پاسخگویی به ابهامات، سواالت، انتظارات و مشکالت مردمی وجود دارد یادآور شد: در شش ماهه نخست 

امسال ۸۰ مورد درخواست و شکایت از سامانه های چهارگانه 
واصل شــده و با میانگین ۱.۵ روز، به کلیه موارد پاســخگویی 
شده است.سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی 
به شــکایات اســتانداری ســمنان در این دیدار با عنوان این که 
کنترل و نظارت درونی می بایســت در دســتگاه ها تقویت شود 
تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دســتگاه ها 
بیش از پیش توانمند شــده تا مشــکالت را خودشان در درون 
سازمان حل کنند.محمود قدرتی با تاکید بر این که بهره گیری 
از آخرین یافته های علمی برای پاسخگویی به مشکالت بسیار 
اثرگذار اســت اظهار کرد: شــنیدن مســائل و درخواست های 
مردم و ارتباط چهره به چهره با آنان، برای رفع مشکالت بسیار 
رهگشاســت.وی با اظهار این که ســطح رضایت مندی از عملکرد شــرکت توزیع برق بســیار مناسب است 
خاطرنشــان کرد: مدل مدیریتی در توزیع برق به گونه ای اســت که به نیازهای مردم پاســخگویی شــده و 

جزِء برترین ها محسوب می شود.

مفقودی
ســند  اصــل  و  کمپانــی  ســند  اصــل 
موتــور  کارت  و   ) ســبز مالکیت)بــرگ 
ســیکلت نیکتــاز  تیــپ ۲۰۰CDI مــدل 
۱۳۹۵ بــه رنــگ قرمز  به شــماره موتور 
شــماره  بــه  و   ۰۱۹7NEF۹۵۹۵4۳
و   NEF***200E9511664 شاســی 
ایــران ۵47  شــماره پــاک ۵۵44۲ 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود 

ســاقط مــی باشــند.
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البرز / گروه استان ها: عضو شورای شهر کرج خواهان راه اندازی سازمان ورزشی 
شــد و گفت: شــهرداری کرج به لحاظ ســازمانی و اعتباری امکان راه اندازی این 
سازمان را دارد.مریم قهرمانی صارم در جلسه کمیسیون فرهنگی، با تصریح بر 
اینکه امروزه خواسته مردم از مدیریت شهری به ساخت جوی و جدول محدود 
نیست، راه اندازی سازمان ورزشی را یکی از راهکارهای رسیدگی جدی به امور 
ورزشی شهر ارزیابی کرد.وی گفت: قهرمانان بسیاری در شهر کرج حضور دارند 

که متأسفانه به دلیل عدم حمایت و نبود امکانات کافی، راهی شهرها و استان های 
دیگر می شــوند. همچنین قهرمانان و ورزشــکاران متعددی در شهرداری کرج 
و ادارات و ســازمان های مختلف آن مشــغول به کار هســتند که ضروری است 
این افراد ســاماندهی شوند.عضو شــورای شهر کرج افزود: با راه اندازی سازمان 
ورزشی شهرداری کرج، رویه پول دادن به افراد و تیم های متعدد را یک بار برای 

همیشه پایان بدهیم.

ح کرد؛ ج مطر عضو شورای شهر کر

کرج لزومراهاندازیسازمانورزشیشهرداری

خبر ویژه

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

جلسهمشترکمدیرانذوبآهناصفهانوفوالدمبارکهمطرحشد؛ در

شرکت های ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در مسیر افزایش همکاری قرار دارند
اصفهــان / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
و معاونین شــرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان همزمان با هفته وحدت ضمن 
حضور در محل معراج شــهدای شرکت 
فــوالد مبارکــه و ادای احترام به مقام 
شــامخ شــهیدان، در جلسه مشترکی 
بــا مدیرعامل و معاونین این شــرکت 
بــه گفتگــو و تبادل نظــر در خصوص 
همــکاری های دوجانبــه در مباحث 
حوزه صنعت فــوالد پرداختند.در این 
نشســت صمیمانه ، محمدیاسر طیب 
نیا مدیرعامل فوالدمبارکه با اشــاره به 
نقش هم افزایی این دو فوالدساز بزرگ 
و قدیمی کشور گفت: تولد و شکل گیری 
مجموعــه های بزرگی مانند ذوب آهن 
اصفهان، فوالدمبارکه و شــرکت های 
زیرمجموعــه آن هــا حاصل تفکر بلند 
مدت و اســتراتژیک مدیرانی است که 
طی ســال های گذشته با وجود منابع 
محدود، با در نظر گرفتن نیاز نسل های 
آینده اقدام به راه اندازی این مراکز مهم 
صنعتــی نمودند. به حق، نجات صنعت 
کشــور و پیشرفت و توسعه آن  نیازمند 
یک نگاه ملی اســت و اگر ما اکنون در 
جایــگاه مدیران ایــن دو صنعت مادر 
کشــور همان نگاه فرامنطقه ای و ملی 

را دنبال نکنیم در آینده دچار تعارضات 
سازمانی و ناکارآمدی در ایفای نقش و 
رســالت خطیر خود در پیشبرد اهداف 
کشــور در حوزه صنعت فوالد خواهیم 
شــد. وی ذوب آهــن و فوالدمبارکه را 
دو فوالدســاز بــزرگ در یــک منطقه 
جغرافیایــی مشــترک خواند و گفت: 
جدای مشــکالت  موجود با همفکری و 

همراهی مدیران این دو فوالدساز بزرگ 
میتوان پروژه ها ی مشترک تعریف نمود 
و منافع روزافزونی را برای هردو مجموعه 
بــه ارمغان آورد. اگرچه تاکنون تعامل 
بــرای فعالیت های روزمره با هماهنگی 
های الزم وجود داشته اما با همراهی و 
همکاری بیشتر میتوان هم افزایی قابل 
توجهی در منافع مشترک  بدست آورد.

یزدی زاده با اشــاره به منافع مشترک 
این دو صنعت مهم کشــور ، گفت : آنها 
مرجع صنایع فوالدی کشــور هستند 
و مــی تواننــد در حوزه های مختلف از 
یکدیگر پشتیبانی کنند که حفظ منافع 
کل صنعت فوالد کشــور را در پی دارد 
.وی خاطرنشان کرد: حمل محصوالت 
و مقاصد مشــترک، تامین مواد اولیه و 

مبادی مشــترک ، نکات و تجربه های 
فنی، کارکنان و ســرمایه های انسانی 
همه و همه از جمله مواردی هســتند 
که دو قطب فوالدی اســتان اصفهان با 
همــکاری همدیگر می توانند با کمک 
آنهــا بــه ارزش افزوده جمعی دســت 
پیداکنند و هــردو مجموعه از مواهب 
ســازمانی به وجود آمده منتفع گردند.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه نیز ، ضمن 
اشاره به دوره فعالیت خود در ذوب آهن 
اصفهــان ، گفت : ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی، مادر صنعت فوالد کشور است 
و در شکل گیری صنایع مختلف فوالدی 
ایران از جمله فوالد مبارکه ، نقش مهمی 
ایفا نموده اســت .یزدی زاده همچنین 
خاطرنشــان کــرد: حمل محصوالت و 
مقاصد مشــترک، تامیــن مواد اولیه و 
مبادی مشــترک ، نکات و تجربه های 
فنی، کارکنان و ســرمایه های انسانی 
همه و همه از جمله مواردی هســتند 
که دو قطب فوالدی اســتان اصفهان با 
همــکاری همدیگر می توانند با کمک 
آنهــا بــه ارزش افزوده جمعی دســت 
پیداکــرده و در نهایــت هردو مجموعه 
از مواهب ســازمانی بوجود آمده منتفع 

گردند.

همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت پذیرفت؛

کبان اجرایطرحارتقایایمنیرا
ک ارا موتورسیکلتدر

مرکــزی / گــروه اســتان ها: همزمــان با هفته 
نیــروی انتظامی، با هــدف ارتقای ایمنی راکبان 
موتورســیکلت، ۱۰۰ عــدد کاله ایمنی توســط 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان مرکزی به موتورســواران قانونمند اهدا 
شــد.رزمایش موتورسیکلت سواران قانونمند در 
راســتای ارتقاء فرهنگ ترافیک با هدف نهادینه 
کردن اســتفاده از کاله ایمنی به میزبانی معاونت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان برگزار و به 
موتورســواران قانونمنــد ۱۰۰ عدد کاله ایمنی 
توســط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی اهدا شد.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان مرکزی با اشــاره به اینکه 
الزمه ی اســتفاده از موتورســیکلت کاله ایمنی 
اســت افزود: متاســفانه ۶ درصد از تلفات منجر 
بــه فوت در جاده های برون شــهری در شــش 
ماه ابتدای ســال ۱۴۰۰ مربوط به موتورســواران 
می باشــد، لذا راکبان موتورســیکلت می بایست 
نحــوه تــردد صحیح و ایمن از معابر درون و برون 
شــهری و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را 
سرلوحه کار خود قرار دهند.وی شایع ترین تخلف 
موتورســیکلت سواران را استفاده نکردن از کاله 
ایمنی دانســت و ادامه داد: موتورسیکلت با وقوع 
کوچکترین سانحه ای واژگون شده و در بسیاری 
مواقع راکب آن بر اثر شــدت ضربه به ناحیه ســر، 
متاسفانه دچار مرگ مغزی و معلولیت جسمی و 
در نهایت مرگ می شــود.جهانی تاکیدکرد، گام 
اول در موتور سواری استفاده از کاله ایمنی است 
که این موضوع باید همچون الزام بســتن کمربند 
ایمنی برای سرنشینان خودروهای سواری و... در 
میان جامعه موتورســواران نهادینه شود که برای 
رســیدن به این هدف نیاز به اراده و همبســتگی 
جمعی میان راکبان موتورســیکلت، پلیس راه و 
راهور و این اداره کل دارد.وی یادآور شــد: اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
در راستای پیشبرد اهداف و عینیت بخشیدن به 
رسالت سازمانی خود، بصورت مستمر دوره های 
آموزشی برای موتورسواران برگزار می کند که در 
این دوره ها به موتورسواران قانونمند کاله ایمنی 

رایگان نیز اهدا می گردد.

با حضور شهردار و اعضای کمیته درآمدی 
شهرستان کوهسار؛

اولینجلسهکمیتهدرآمدی
بامحوریتوصولبیشتر کوهسار

شد درآمدهابرگزار
البرز / گروه استان ها: اولین جلسه کمیته درآمدی 
با حضور  مهندس حق محمد لو شهردار کوهسار  
واعضــای کمیته درآمدی و بــا محوریت وصول 
بیشــتر درآمدها در ســالن جلســات شهرداری 
برگزارشــد.دراین جلسه مهندس حق محمد لو  
شهردار ضمن   تاکید بر اهمیت درآمدهای پایدار 
و نقش بســیار پررنگ آن در جهت اداره و توسعه 
شهر کوهسار  گفت: باید فعالیتها واقدامات خود 
را در حــوزه هــای مختلف تدوین و  ســوق داده 
و بــا توجه بــه اهمیت ایجــاد درآمدهای پایدار 
برای شــهرداری برنامه های مناســب و مطلوبی 
ســاماندهی کرد.مهندس عبــاس حق محمدلو  
در ادامه افزود:مهمترین موضوع در شــهرداریها 
بــا توجه به خودگردان بودن منابع ،تامین منابع 
پایدار اســت که با برنامه ریزی صحیح و استفاده 
بهینه و درســت در راســتای توســعه و پیشرفت 
شــهر کوهسار  میتوان گامهای موثری برداشت و 
مشکالت و چالش های چندین ساله ی کوهسار  
را مرتفع کرد.گفتنی اســت تامین منابع مالی در 
ســال ۱۴۰۰،تکالیــف واحدها و همچنین تداوم 
هفتگی جلســات به منظور رفع اخالل در تامین 
منابع شهرداری از عمده موضوعات این جلسه بود.

از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان؛

عملیاتاجراییبهسازی
جادهتمبی وبازسازیبخشیاز

شد چمفراخآغاز
خوزســتان / گروه اســتان ها: پروژه بهســازی و 
بازســازی بخشی از جاده تمبی چم فراخ از سوی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان 
آغاز شــد.برای بهســازی و بازسازی این بخش از 
جاده که ۳۱۰۰ متر طول و ۷ متر عرض دارد و با 
نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت 
اجــرا می شــود، مبلغ ۳ میلیــارد و ۸۵۰ میلیون 
تومــان هزینه، حدود ۲۵۰۰ مترمکعب  عملیات 
خاکی، ۲۰۰۰ متر مکعب اساس و ۱۲۰هزار متر 
مربع روکش آسفالت برآورد شده است .با اجرای 
این پروژه مشــکالت عبور و مرور و دسترســی 
روســتاهای چوب ســرخ، چم فراخ، تمبی، پنبه 
کار، تلبمن، چهاربیشــه و اکبر آباد بخش گلگیر 
مسجدســلیمان  با جمعیتی حدود  ۲۰۰۰ نفر به 
مرکز شهرســتان، در این بخش از مســیر مرتفع 
می شــود.پیش از این، بخش نخست این جاده به 
طول ۷۵۰۰ متر  شــامل عملیات خاکی، اجرای 
الیه های زیر اســاس و اســاس و عملیات روکش 
آسفالت آن به مساحت حدود ۴۲۰۰۰ متر مربع 
توســط مدیریت مهندســی و ساختمان شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان اجرا و به 

بهره برداری رسید .

در هفته تربیت بدنی و ورزش انجام شد؛

اعزامبزرگترینکاروانتجهیزات
ورزشیدانشآموزی

بهخراسانرضوی
مشــهد / گروه اســتان ها: معاون تربیت بدنی و 
ســالمت آموزش و پرورش خراسان رضوی در 
نشســت خبری با خبرنگاران و اصحاب رســانه 
استان گفت:بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی 
دانش آموزی با حدود ۸۸ هزار قلم کاالی ورزشی 
بهداشــتی با اعتبار ۸۷ میلیارد ریال بزرگترین 
کاروان کشور به حساب می آید.صفدر سلطانی 
در این جلسه با اشاره به آسیب های روحی روانی، 
معنوی تربیتی، اجتماعی، تحصیلی و یادگیری 
و همچنیــن آســیب های جســمی و حرکتی 
ایام شــیوع ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی 
کالس های حضوری مدارس گفت: عدم حضور 
دانش آمــوزان در مدرســه و همچنین فضاهای 
ورزشــی با توجه به شــیوع ویروس کرونا عاملی 
بــرای کــم تحرکی و اضافه وزن دانش آموزان و 
همچنین ایجاد چالش هایی در حوزه یادگیری 
حرکتی آنان شــد.وی بــا بیان اینکه حدود ۲۷ 
درصد دانش آموزان استان مبتال به چاقی و اضافه 
وزن هستند افزود: دستگاه تعلیم و تربیت با ارائه 
طرح تحولی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با 
ارائه برنامه های حرکتی و مشاوره های تغذیه ای 
سعی در کنترل اضافه وزن و چاقی دانش آموزان 
نمود لذا در ارزیابی ثانویه که در اردیبهشت ماه 
ســال جاری انجام شد، این آمار ۳ درصد بهبود 
یافت، وضعیت اســتان در این حوزه نســبت به 
سایر اســتان های کشور مطلوب است.سلطانی 
با بیان اینکه امســال نیز در راســتای اثرگذاری 
بیشتر طرح تحولی ارتقای سواد حرکتی دانش 
آمــوزان را در برنامه داریم تصریح کرد: ســواد 
حرکتی به معنای دانش، درک، اعتماد به نفس 
و همچنین شایســتگی بدنی در انجام فعالیت 
ها و ورزشــی و جسمانی است.وی افزود: برتری 
این طرح نســبت به طرح تحولی ســال گذشته 
آماده بودن تمامی پروتکل ها، تست ها و آزمون 
هــای الزم بــرای اجرای این طرح اســت که در 
حال حاضر در شــبکه شاد بارگذاری شده است 
و اولیای دانش آموزان نیز به آن دسترسی دارند.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
خراســان رضوی با تاکید بر این نکته که تالش 
ما در جهت افزایش ســرانه فعالیت بدنی دانش 
آموزان است گفت: الزمه افزایش سرانه فعالیت 
بدنی دانش آموزان نیروی انســانی ماهر، فضای 
ورزشــی، تجهیزات ورزشی و برنامه های متنوع 
است، در حال حاضر این زیرساخت ها وضعیت 
نســبتاً مطلوبی در استان خراسان رضوی دارد.

وی با اشــاره به آماده ســازی و اعــزام کاروان 
تجهیزات ورزشــی، بهداشتی به مدارس استان 
در هفته تربیت بدنی و ورزش گفت: این کاروان 
با حدود ۸۸ هزار قلم کاالی ورزشی بهداشتی با 
اعتبار ۸۷ میلیارد ریال بزرگترین کاروان کشور 
به حساب می آید.سلطانی با بیان اینکه امسال 
با اعزام کاروان تجهیزات ورزشــی بهداشــتی، 
نیمی از مدارس اســتان را تحت پوشــش قرار 
خواهیم داد افزود: امســال در حوزه بازگشــایی 
تدریجی مدارس بر اساس پروتکل های ابالغی 
فعالیت هــای ورزشــی در محیط های روباز در 
مدارس محدودیتی نخواهند داشت.وی با اشاره 
به کسب رتبه نخست کشوری مسابقات ورزشی 
دانش آموزان توسط دانش آموزان استان خراسان 
رضوی گفت: واکسیناســیون معلمین و دانش 
آموزان یکی از الزامات بازگشایی مدارس است، 
فرآیند واکسیناسیون فرهنگیان از تابستان آغاز 
و تاکنــون ۹۱ درصد همکاران فرهنگی ُدز اول 
و ۵۸ درصــد ُدز دوم واکســن خود را در مقابله 
با بیمــاری کرونا دریافت نمودند.معاون تربیت 
بدنی و ســالمت دســتگاه تعلیم و تربیت استان 
افــزود: تاکنون حــدود ۷۵ درصد دانش آموزان 
واجد شــرایط اســتان ُدز اول واکسن خود را در 
مقابلــه با بیماری کرونا دریافت نموده اند.وی با 
اشاره به فعالیت دو هزار ۸۷۶ معلم تربیت بدنی 
متخصص در اســتان خراســان رضوی گفت: به 
منظور پوشــش تمامی پایه های تحصیلی نیاز 
بــه جــذب حدود هزار و ۵۰۰ معلم تربیت بدنی 
متخصص داریم، امســال نیز ســهمیه خوبی به 
اســتان خراسان رضوی اختصاص یافته است و 
در آزمون اســتخدامی سال جاری حدود ۳۰۰ 
معلم تخصصی تربیت بدنی جزء دستگاه تعلیم 
و تربیت اســتان خواهد شد.معاون تربیت بدنی 
و ســالمت آموزش و پرورش خراسان رضوی با 
اشــاره به راه اندازی ۶۲ مدرســه پویا در سراسر 
اســتان گفــت: از اولیای دانش آمــوزان انتظار 
داریــم زمینه حضور دانــش آموزان در اماکنی 
کــه امــکان تحرک و فعالیت بدنی آنان را فراهم 
می ســازد به منظوره پیشــگیری از اضافه وزن 
و چاقــی و همچنین افزایش شایســتگی بدنه 
دانش آموزان در انجام فعالیت های ورزشــی و 
جسمانی فراهم نمایند.قابل ذکر است در حاشیه 
این نشســت خبری از جواد رســتم زاده رئیس 
انجمن خبرنگاران و عکاســان ورزشی خراسان 
رضــوی و همچنین حمیــد معصومی آن عضو 
هیئت رئیسه این انجمن به مناسبت هفته تربیت 

بدنی و ورزش تجلیل شد.

7استانها

گیر شرکت ذوب آهن اصفهان: مدیر کیفیت فرا

اولویتهایذوبآهناصفهاناست از بازار کیفیتموردنیاز تولیدمحصوالتبا
اصفهان / گروه اســتان ها: کیفیت محصوالت یکی از 
اولویت های شرکت های بزرگ به منظور جلب رضایت 
مندی مشــتری است ، در واقع محصوالت فوالدی به 
ســبب اســتفاده در حمل و نقــل عمومی و مصارف 
ساختمانی ، باید دارای استاندارد و کیفیت عالی باشند 
زیرا به امنیت مردم گره خورده است . محصوالت ذوب 
آهن اصفهان از دیرباز به لحاظ کیفیت ، از شهرت ویژه 
ای برخوردار است و این شرکت در رعایت استانداردهای 
مربوطه و همچنین تدوین استانداردهای ملی در حوزه 
صنعت فوالد از شــهرت ویژه ای برخوردار اســت  . به 
مناســبت ۲۲  مهرماه روز جهانی استاندارد با حسین 

دیباجی مدیر کیفیت فراگیر این مجتمع عظیم صنعتی 
گفتگــو نمودیم کــه در ادامه می خوانید .دیباجی به 
محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان از قبیل ریل مترو 
، ریل سوزن ، میلگرد  TH۳۶ و آرک معدن V۲۱ اشاره 
کرد و گفت : تولید محصوالت جدید با کیفیت یکی از 
رویکردهــای جدید ذوب آهن اصفهان به منظور رفع 
نیازهای کشور ، کسب بازارهای بیشتر و صادرات  است 
و همــواره مورد تاکید مهندس یزدی زاده مدیرعامل 
شرکت قرار دارد .وی افزود :  میلگرد آلیاژی با کروم باال 
و قطر ۳۰ میلی متر و ۵۰ میلی متر از دیگر محصوالت 
جدید ذوب آهن اصفهان است که دارای استانداردهای 

بین المللی و کیفیت باال می باشد .مدیر کیفیت فراگیر 
ذوب آهن اصفهان به هدف اصلی این شرکت که تولید 
محصوالت با کیفیت و برخوردار از استانداردهای بین 
المللی است اشاره کرد و گفت : تمام محصوالت ذوب 
آهن اصفهان دارای استانداردهای روز جهانی می باشد 
 ۴۵۰۰۱ ISO داشتن گواهینامه های مختلف مانند ،
 ISO ، ۱۰۰۰۴ ISO ، ۱۰۰۰۲ ISO ، ۹۰۰۱ ISO،
۱۴۰۰۱  مبین این امر است که کیفیت یکی از الزامات 
مهم در تولید محصوالت این شــرکت می باشــد .وی 
درصد باالی رضایت مندی مشتری را بیانگر کیفیت 
محصوالت ذوب آهن دانست که در کالس جهانی است 

و خاطر نشــان ساخت : تولید محصوالت به نحوی در 
ذوب آهن اصفهان انجام می شود که مدیریت کیفیت 
مــد نظــر قرار دارد و محصــول خروجی از ذوب آهن 
همیشــه چندین سطح باالتر از استانداردها قرار دارد 
و این مهم باعث محبوبیت محصوالت ذوب آهن بین 
مشتریان است .دیباجی گفت : متخصصین ذوب آهن 
اصفهان به این توانایی دست یافتند که ریل که دارای 
آلیاژ خاص و یک محصول استراتژیک است را در انواع 
مختلف آن به راحتی تولید کنند و به جرات می توان 
گفت ریل تولیدی ذوب آهن در سطح استانداردهای 

اروپایی می باشد .

در راستای پیگیری مطالبات شهروندان گلسار صورت گرفت؛

بافرماندهنیرویانتظامیاستانالبرز گلسار مجموعهمدیریتشهری دیدار
البرز / گروه استان ها: مهندس کیاروستا شهردار گلسار به همراه 
رئیس و اعضای شورای اسالمی این شهر با سردار محمدیان فرمانده 
نیــروی انتظامی اســتان البرز دیدار و  گفتگــو نمودند. مهندس 
کیاروستا شهردار گلسار ضمن تبریک هفته ناجا و تقدیر از زحمات 
فرماندهی نیروی انتظامی استان گفت: دو مقوله همیشه مهم است 
یکی بحث سالمت و دیگری بحث امنیت است که بحمدا... به برکت 
نظام جمهوری اســالمی ایران و زحمات  عزیزان نیروی انتظامی 
و نیروهای امنیتی کشــور این مهم  در سراســر کشور وجود دارد . 
شــهردار گلسار تصریح کرد با توجه به وسعت سرزمینی وافزایش 
جمعیت شــهر یکی از خواســته های به حق شــهروندان استقرار 
کالنتری در شهر گلسارجهت ارائه خدمات انتظامی به شهروندان 

است که امیدواریم با پیگیری های حضرتعالی این موضوع محقق 
شود.سردار محمدیان در این دیدار با خوش آمد گویی به اعضای 
شورای شهر گلسار گفت :نیروی انتظامی تالش می نماید باتوجه 
توان وظرفیت موجود از هیچ کوششی دریغ نورزد و مقوله استقرار 
کالنتری در دوره های گذشته نیز پیگیری گردیده ودر دستور کار 
این فرماندهی قرار دارد و امیدواریم ســاخت مقرانتظامی با همت 
مسئولین شهر و خیرین  با نظارت نیروی انتظامی در شهر گلسار 
صورت پذیرددر پایان این دیدار مجموعه مدیریت شــهری اظهار 
داشــتند با تمام قوا و با اســتفاده از ظرفیت های بومی شهرستان 
موضوع ســاخت مقر انتظامی را به جدیت پیگیری و در دســتور 

کار قرار خواهند داد.

البرز / گروه اســتان ها: ســخنگوی شورای اسالمی کالنشهر کرج،از 
همه مردم فهیم و ارجمند این کالنشــهر به دلیل حواشــی رخ داده 
درباره اســتفاده شــخصی رئیس شورا از خودروی لوکس متعلق به 
شــهرداری، عذرخواهی کرد.علی قاســمپور در نشست خبری خود 
با اصحاب رســانه که بعد از نوزدهمین جلســه رســمی شورا برگزار 
شــدگفت: خطایی انجام شــده و رئیس شورا نیز عذرخواهی رسمی 
خود را بابت این اشتباه اعالم کرده است. سخنگوی شورای اسالمی 
مرکزاستان البرز از برپایی جلسات مشورتی مستمر طی روزهای آتی 
با حضور اعضای شورای شهر خبر داد و افزود:با توجه به عذرخواهی 
رئیس و واگذاری تصمیم گیری به اعضای شورا در خصوص جایگاه 

ریاست این پارلمان محلی، تصمیم قطعی در این خصوص به زودی 
اعالم خواهد شد.وی با بیان این که رسانه ها باید ما را برای فاصله 
گرفتن از حاشیه و پیوستن هر چه سریعتر به متن یاری دهند عنوان 
کرد:هر چقدر شورا و شهرداری درگیر حاشیه شوند، آسیب های آن 
به شهر و مردم می رسد.قاسمپوردر پاسخ به پرسش اصحاب رسانه 
مبنی بر ارائه طرح دو فوریتی بازپس گیری امکانات از مســئوالن 
ســابق شــهری،اظهار کرد: طبق بند ۸۰ قانون تشکیالت،شورای 
اســالمی شــهر متولی نظارت بر دارایی و اموال شــهرداری است. 
رئیس کمیســون امالک وحقوقی شورای اسالمی مرکزاستان البرز 
اذعان کرد:با اشاره به این که در برخی از قراردادها برای پیمانکاران 

وظایفی دیده شده که بر اساس آن امکاناتی را در اختیار ناظران قرار 
دهندکه در مواردی این امکانات به پیمانکار بازنگشــته و همچنین 
در لیســت اموال شــهرداری قرار نگرفته اســت. به گفته سخنگوی 
شــورای شــهر کرج، هدف طرح مذکور تهیه این امکانات از ســوی 
شــهرداری اســت تا به این وسیله امکان نظارت بهتر بر پیمانکاران 
فراهم شــده و از این گونه سواســتفاده ها جلوگیری شــود.عضو و 
سخنگی شورای اسالمی مرکزاستان البرز،همچنین پاسخگویی به 
همه تذکرات اعضای شورای شهر را جزو وظایف شهردار دانست و 
اضافه کرد:شهردار باید در چارچوب قانون پاسخگوی همه تذکرات 

اعضای شورا باشد.

؛ خودرولوکسشهردار کرجاز بهدلیلاستفادهشخصیرئیسشورایشهر

مردمعذرخواهیکرد از استانالبرز سخنگویشورایاسالمیمرکز
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دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19:

مدارس دانشآموزاندر حضور
تدریجیخواهدبود

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ با عنوان 
این مطلب که بازگشــایی مدارس باید با تعداد 
کم روزها انجام شــود، گفت: آموزش مجازی 

نباید تعطیل شود.
حمیدرضــا جماعتی،اظهــار داشــت: یکی از 
مباحثــی کــه امروز مورد بحث قــرار گرفت، 
هوشــمند کــردن محدودیت ها اســت که بر 
اســاس برنامــه ریزی کــه در معاونت علمی 
ریاســت جمهوری انجام شــده، مورد ارزیابی 
قــرار گرفت. موضــوع دوم که درباره آن بحث 
شــد، بحث بازگشایی مدارس و مراکز علمی و 
دانشگاهی بود که برنامه ریزی ها در اینجا مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
وی درباره وضعیت بازگشــایی مدارس، گفت: 
امــروز نتایجــی که در دنیا دربــاره چگونگی 
بازگشــایی و شــرایطی که باید وجود داشته 
باشــد، مــورد ارزیابی قرار گرفت. یکســری 
شــرایط مربوط به مســئوالن و مردم اســت و 
یکسری هم شرایطی است که وزارت آموزش و 
پرورش بتواند فراهم کند تا بتوانیم بازگشایی ها 

را تسریع کنیم.
جماعتی افزود: اگر بازگشــایی ها انجام نشود، 
می توانــد باعث ایجاد اشــکاالتی در آموزش و 

سالمت روان کودکان شود.
وی ادامه داد: در عین حال بازگشایی ها باید با 
تعداد کم روزها انجام شود. آن هم بدون اینکه 
اقدامات و اموزش های مجازی تعطیل شــود. 
به عنوان مثال بازگشــایی از یک روز در هفته 
آغاز شــود و بر اساس پروتکل هایی که آموزش 
و پرورش و با کمک کمیته علمی انجام می دهند 
که می توانند با کمک مجامع علمی اقدامات را 
انجام دهند تا به تدریج به ســمت بازگشایی ها 
رویم. البته این موارد به بحث واکسیناسیون و 

رعایت موارد بهداشتی وابسته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

کسننمیزنند برایکسانیکهوا
برنامهداریم

سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
بــرای کســانی که واکســن کوویــد ۱۹ نمی 
زننــد، برنامه داریم.حســین قناعتی در برنامه 
تلویزیونی شبکه ۵ سیما، اظهار داشت: واکسن 
زدن اجباری نیست، اما برای این دسته از افراد 
جامعه برنامه داریم.وی با اشاره به جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا که شــنبه گذشــته برگزار 
شد، افزود: در ستاد مشغول بررسی تصمیماتی 
هستیم که اگر کسی نمی خواهد واکسن بزند، 
عیبــی ندارد و اجباری نیســت. اما، برای این 

افراد برنامه داریم.
قناعتــی گفت: ایــن افراد نمی توانند ســوار 
هواپیما و مترو شــوند.وی افزود: افراد واکسن 
نزده نمی توانند وارد پاساژها شوند و اگر مغازه 
دار است، اجازه ندارد مغازه خودش را باز کند و 
حتماً باید جایگزینی برای خودش معرفی کند.

رئیس انجمن دیابت ایران:

کسیناسیونسببکاهشمرگ وا
دیابتیهایمبتال
بهکروناشدهاست

 رئیــس انجمــن دیابت ایران گفــت: بیماران 
مبتال به دیابت در کشــور توجه بیشــتری به 
واکسیناســیون کرونا داشــتند و این امر باعث 
کاهــش مرگ این بیماران بــر اثر ابتال به این 
بیماری شــده است.اسداهلل رجب افزود: بیش 
از هشــت میلیون نفر در کشور مبتال به دیابت 
هســتند که کمتر از ۱۰ درصد آنها به دیابت 
نــوع یک مبتال بوده و افراد مبتال به دیابت نوع 
۲ بیــش از دیابتی های نوع یک به کرونا مبتال 
شــده و حتی منجر به مرگ و میر نیز شــد.وی 
اظهار داشــت: بر اساس مطالعات انجام شده، 
۲۲ درصد قربانیان کرونا مبتال به دیابت بودند 
که با افزایش واکسیناســیون، این آمار کاهش 
محسوسی داشت و البته عالوه بر تزریق واکسن 
آنها باید با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
از ســالمت خود مراقبت بیشتری کنند.رئیس 
انجمــن دیابت ایران تصریح کرد: این بیماران 
بایــد روزانه چند بــار قند خون خود را کنترل 
کنند، دریافت مجدد نسخه برای داروهای خود 
و آنچه ممکن است، الزم باشد در داروها یا رژیم 
غذایی خود انجام دهند و با ارائه دهنده خدمات 
درمانــی خود تماس بگیرند.بــه گفته رجب، 
مبتالیان به دیابت باید با دور کردن استرس و 
ترس از خود و نوشــیدن کافی آب، دمای بدن 
خود را کنترل و توصیه های بهداشتی را دنبال 
کنند، آنها همچنین به طور مرتب باید دســت 
های خود را با صابون و آب بشویند یا از محلول 

های ضدعفونی کننده استفاده کنند.

سالمت 

زنسرخپوشمیدانفردوسی
کران آمادها

»مثل همیشه« عنوان فیلمی به کارگردانی 
محمد حمزه ای اســت که بــا بازی آناهیتا 
نعمتــی بــه شــکل آنالین در دســترس 

عالقمندان قرار گرفته است.
ایــن فیلــم کوتاه برداشــتی آزاد از زندگی 
واقعی زنی ســرخپوش اســت کــه به امید 
دیدار معشــوق به مدت ۳۰ ســال هر روز به 

میدان فردوسی می آمد و...
»مثل همیشه« بر اساس فیلمنامه مشترک 
لقمان خالدی و محمد حمزه ای ساخته شده 

و نازنین مفخم آن را تدوین کرده است.
ایــن فیلم هشــتمین تجربه فیلمســازی 
حمــزه ای اســت کــه آن را بــه مدیریت 
فیلمبرداری مســعود سالمی به طریقه ۳۵ 
میلیمتری فیلمبرداری کرده است. او پیش از 
ساخت این فیلم دستیار کارگردان فیلم های 
»صحنه جرم ورود ممنوع« ابراهیم شیبانی، 
»جعبه موسیقی« فرزاد موتمن، »سکوت« 
محمدرضا آهنج و »تنهایی« حجت قاســم 
زاده اصل بوده و سال ۱۳۹۵ نخستین فیلم 
سینمایی خود »آذر« را با بازی نیکی کریمی 

و هومن سیدی مقابل دوربین برده  است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به 
مناسبت روز ملی سینما، ۲۸ اثر از تولیدات 
فیلم های کوتاه داســتانی خود را در اختیار 
عالقمندان قرار داد تا امکانی برای تماشای 

فیلم های کوتاه فراهم شود.

»ناطق«رویپردهمیرود
فیلم کوتاه »ناطق« به کارگردانی مهرشــاد 
رنجبر از یکم آبان ماه در بســته فیلم کوتاه 
»پنــج گان« در گــروه هنروتجربــه اکران 

می شود.
مریم نورافکن و عباس جالل لو بازیگران این 
فیلم کوتاه هستند و در خالصه داستان فیلم 
آمده اســت: پیرزن، برای سال های متمادی 
از شــوهر پیر خود مراقبت کرده اســت اما 
یک اتفاق، نظم زندگی اش را بر هم می زند!

 بســته »پنــج گان« شــامل ۵ فیلم کوتاه 
»داغــی« به کارگردانــی فاطمه محمدی، 
»ماهکان« ســاخته حسام حسینی و عباس 
حســین زاده، »ذبح« اثــر آکو زندکریمی و 
سامان حســین پور، »سفید پوش« اثر رضا 
فهیمــی و »ناطق« به کارگردانی مهرشــاد 
رنجبــر اســت که از یکم آبــان به روی پرده 

سینماهای گروه هنروتجربه می رود.
پخــش بین المللی فیلم کوتاه ناطق بر عهده  

مجید محمددوست است.

نون« »دکتر
طلسمنشدهاست

هــادی مرزبان که طی ۲ ســال اخیر قصد 
اجرای نمایش »دکتر نون« دارد ولی به دلیل 
کرونا این امر میســر نشده است، تأکید کرد 
به زودی این اثر نمایشــی را در ســالن اصلی 

مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می برد.
هادی مرزبان کارگردان با ســابقه تئاتر که 
از اســفند ۹۸ و طی ۲ ســال اخیر قرار بود 
نمایش »دکتر نون« را بعد از ۱۲ سال انتظار 
روی صحنــه ببــرد ولی به دلیل کرونا هنوز 
این امر میســر نشــده است، درباره وضعیت 
اجرای عمومی »دکتر نون« که قرار اســت 
در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه 
بــرود، به خبرنگار مهر گفت: خیلی ها به من 
می گویند که نمایش »دکتر نون« طلســم 
شــده و نباید آن را اجرا کنم ولی من شدیداً 
معتقدم طلســمی در کار نیســت و به دنبال 

اجرای نمایش هستم.
وی تأکیــد کرد: در آینــده نزدیک نمایش 
»دکتر نون« را در سالن اصلی مجموعه تئاتر 

شهر به صحنه می برم.
مرزبان با اشــاره به اینکه به دلیل شــرایط 
کرونایی چندین بار بازیگر نقش دکتر نون 
تغییر کرده اســت، توضیــح داد: ما طی ۲ 
ســال اخیر برای تمریــن و اجرای نمایش 
»دکتر نون« هیچ مشــکلی نداشــتیم ولی 
کرونا شــرایط را تغییر داد و در ابتدا باعث 
شد آقای رضا کیانیان که خیلی عالقه مند 
بــه ایفای نقــش دکتر نون بود از حضور در 
نمایــش انصراف دهد. فرهاد آییش نیز که 
خیلی نقش دکتر نون را دوســت داشت به 
دلیل شــرایط کرونایی نتوانســت گروه را 
همراهــی کند. ســپس بازیگر دیگری آمد 
که من خیلی دوســتش داشتم ولی باز هم 
نتوانســت با گروه همکاری کند. در نهایت 
امیــن زندگانی برای ایفای نقش دکتر نون 
به گروه پیوست ولی موج جدید شیوع کرونا 
و تعطیلی تئاتر و تئاتر شــهر باعث تعطیلی 

تمرین های نمایش شد.
کارگــردان نمایش »دکتر نــون« در پایان 
ســخنان خــود با تأکید مجــدد بر اینکه در 
آینــده نزدیک این نمایــش را روی صحنه 
می برد، یادآور شــد: االن شــدیداً به دنبال 
بازیگر نقش دکتر نون هســتم که به زودی 

این کار هم انجام می شود.

دانشمندان دانشگاه اومئوی سوئد در مطالعات اخیر خود به این نتیجه 
رسیدند که واکسن های ترکیبی اثربخشی بیشتری در برابر گونه های 
مختلف ویروس کرونا دارند.افرادی که اولین دوز واکســن آکسفورد-
آســترازنکای کرونا و واکســن mRNA را برای دوز دوم دریافت کرده 
بودند، در مقایسه با افرادی که هر دو دوز واکسن آکسفورد-آسترازنکا 
را دریافت کرده بودند، خطر ابتال به عفونت کمتری داشــتند. این در 
یک مطالعه سراسری که توسط محققان دانشگاه اومئوی سوئد انجام 

شده، نشان داده شده است.
پیتر نوردستروم، پروفسور طب سالمندی در دانشگاه اومئو می گوید: 
دریافت هر یک از واکســن های تایید شــده در مقایسه با هیچ واکسنی 

بهتر اســت و دو دوز بهتر از یک واکســن اســت، با این حال، مطالعه ما 
کاهش بیشتری را برای افرادی که واکسن mRNA دریافت کرده اند پس 
از دریافت اولین دوز مبتنی بر ناقل، در مقایســه با افرادی که واکســن 

بردار را برای هر دو دوز دریافت کرده اند، نشان می دهد.
از آنجا که استفاده از واکسن مبتنی بر بردار آکسفورد-آسترازنکا علیه 
کووید-۱۹ برای افراد زیر ۶۵ سال متوقف شد، به تمام افرادی که قبال 
اولین دوز این واکسن را دریافت کرده بودند، واکسن mRNA به عنوان 
دوز دوم توصیه شــد.در طول یک دوره پیگیری ۲.۵ ماهه پس از دوز 
دوم، این مطالعه ۶۷ ٪ خطر عفونت کمتری را برای ترکیب آکسفورد-
آسترازنکا+ فایزر و ۷۹ ٪ خطر کمتر برای آکسفورد/آسترازنکا+ مدرنا 

نشــان داد. هر دو در مقایســه با افراد واکســینه نشده برای افرادی که 
دو دوز واکســن آکسفورد-آســترازنکا دریافت کرده اند، کاهش خطر 
۵۰ بــود. ایــن برآورد هــای خطر پس از محاســبه تفاوت های مربوط 
به تاریخ واکسیناســیون، سن شــرکت کنندگان، وضعیت اجتماعی 
اقتصادی و سایر عوامل خطر برای کووید-۱۹ مشاهده شد. مهمتر از 
همه، برآورد اثربخشــی در مورد عفونت با نوع دلتا که بر موارد تایید 
شده در دوره پیگیری غالب بود، اعمال می شود. شیوع عوارض جانبی 
ترومبوآمبولیک در همه برنامه های واکسن بسیار کم بود. تعداد موارد 
کووید-۱۹ شدید که منجر به بستری شدن در بیمارستان شود، بسیار 

کم بود تا محققان بتوانند اثربخشی این پیامد را محاسبه کنند.

واکسن های ترکیبی کرونا اثربخشی بیشتری دارند

دریچه علم

قزل آال با سفره مردم 
چه کرد!

به تازگی قیمت هر 
کیلوگرم ماهی قزل آال 

تا مرز ۱25 هزار تومان 
پیش رفته است، این در 
حالی است سال گذشته 

قیمت آن در همین 
بازه زمانی حداکثر 3۸ 
هزار تومان بوده است. 

موضوعی که سوژه انتشار 
کارتونی از فیروزه مظفری 

در خبرآنالین شد.

کارتون 

وزارت بهداشت:

 کارمندانی که واکسن نزده باشند باید هر 72 ساعت تست کرونا بدهند
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت با 
اشاره به طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها گفت: با اجرای 
این طرح کارکنان دولتی، نهادهای مردمی و شــرکت های 
خصوصی که کارت واکسن نداشته باشند باید برای حضور 

در محل کار هر ۷۲ ساعت یکبار تست پی سی آر بدهند.
، محســن فرهادی معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت در گفتگو با برنامه تهران ما سالمت رادیو 
تهران درباره مصوبه روز دوشنبه ۲۶ مهرماه استانداری تهران 
مبنی بر لغو دورکاری کارمندان ادارات از روز سه شنبه ۲۷ 
مهرماه گفت: لغو دورکاری کارمندان ادارات اســتان تهران 

از روز ۲۷ مهر توسط مقامات استانداری اتخاذ شده است.
رعایتضوابطستادملیکرونا

شرطحضوردرمحلکار
وی افزود: اگر آمادگی در ســطح کشــور وجود داشته باشد 
مصوبات ســتاد ملی با محوریت طرح مدیریت هوشــمند 
محدودیت ها از اول آبانماه سال جاری برای کارکنان دولتی، 
نهادهای مردمی و شرکت های خصوصی اجرا می شود که 
ضمن لغو دورکاری، کارکنان برای حضور در محل کار باید 

کارت واکسیناسیون داشته باشند.
فرهادی با اشاره به  اینکه  استانداری و ستادملی مقابله با کرونا 
با یکدیگر رابطه طولی دارند گفت: مصوبات ستاد ملی کرونا 
برای کل کشور الزم االجرا است و استانداری ها هم اختیاراتی 
دارند مثل تعطیلی روزهای خاص و جابجایی ساعت ها که 
احتماال استاندار تهران از این اختیارات استفاده کرده اند. با 
این مصوبه دورکاری در استان تهران حتما لغو شده است.
کسننزدهباشندبایدهر72ساعت کارمندانیکهوا

یکبارتستدهند
وی آغاز مرحله لغو دورکاری و بازگشایی مدارس در کشور 
را نیازمند زیرساخت مناسب عنوان کرد و گفت: تمامی این 
فرآیندها نیازمند افزایش پوشش واکسیناسیون در کشور 
است و کارکنان موظف هستند کارت واکسن داشته باشند 

اگرچه واکسن زدن اجباری نیست و در صورتیکه فردی از 
کارکنان دولتی، نهادهای مردمی و شرکت های خصوصی 
کارت واکسن نداشته باشد باید هر ۷۲ ساعت یکبار تست پی 
سی آر بدهد. الزامات و اجبار قوانین مربوط به کارکنان، تحت 

اختیار مسئوالن هر بخش و متفاوت از دیگر نهادها است.
رعایتپروتکلهایبهداشتی؛شرطاصلیحضور

دانشآموزاندرمدارس
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت 
بازگشایی مدارس را منوط به واکسیناسیون کامل معلمان 
و افزایش پوشــش واکسیناســیون دانــش آموزان عنوان 
کرد و اظهار داشــت: عالوه بر واکسیناســیون حتما باید 
دســتورالعمل های بهداشــتی اعم از زدن ماسک و فاصله 

گذاری اجتماعی در مدارس رعایت شود.
وی با اشــاره به شــرایط مورد نیاز برای بازگشایی مدارس 
گفت : حدود ۱۳۴ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم که 

تعدادی از آنها عشایری و تعدادی چندپایه روستایی هستند 
کــه برخی از آنها حــدود ۲۰ دانش آموز دارند. پیش از این 
هم مدارس روســتایی و عشایری به دلیل نداشتن امکانات 
اینترنتی و تلفن هوشــمند و به جهت امکان رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی به صورت حضوری برگزار می شدند و در 

حال حاضر هم به صورت حضوری هستند.
فرهادی درخصوص بازگشــایی مدارس در کالن شــهرها 
توضیــح داد: مدارس شــهرهای بزرگی مثــل تهران باید 
بتواننــد فاصله اجتماعــی ۱.۵ تا ۲ متر مربعی را به همراه 
تهویه مناســب برای دانش آموزان فراهم کنند. با توجه به 
اینکه بسیاری از مدارس در این شهرها امکان فراهم کردن 
تمامی این شــرایط را ندارند پس باید کالس ها تلفیقی از 
آموزش حضوری، مجازی، کارگاهی و آزمایشــگاهی باشد 
که تصمیم گیری چگونگی برگزار کردن آن بر عهده مدرسه 
اســت. در هر صورت ما هیچ کالس شــلوغی مثل دوره قبل 

از کرونــا نخواهیم داشــت. برنامه ریزی برای آن ســخت 
است اما طی برگزاری جلسات متعدد با آموزش و پرورش 
پروتکل بهداشتی ۰۷ به مدارس اعالم شده و نکات کلیدی 
در آن قید شــده اســت.معاون فنی مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت رعایت پروتکل های بهداشتی را شرط 
اصلی بازگشایی مدارس عنوان کرد و گفت: دستور این است 
که واکسیناسیون دانش آموزان انجام شود اما واکسیناسیون 

شرط اصلی حضور دانش آموزان در مدارس نیست.
فرهــادی بــا تایید اظهارات دکتــر مرندی مبنی بر اینکه" 
تا ۸۰ درصد جامعه واکســینه نشــود؛ بازگشایی مدارس 
منطقــی نیســت".ضمن اینکه با کاهش ایمنــی، نیاز به 
تزریق ُدز ســوم واکســن نیاز است؛ اظهار داشت: باید برای 
واکسیناسیون سراسری با شتاب پیش برویم ضمن اینکه 
برخی با ورود سوش های جدید، قائل به پوشش ۸۵ درصدی 
واکسیناسیون عمومی هستند. ایمنی بخشی این واکسن 
مثل واکسن های سرخک و ب ث ژ نیست که ایمنی  حدودا 
۱۰۰ درصدی داشــتند. تاکید بر واکسیناسیون در جهت 

کاهش بستری ها و مرگ و میرها صورت می گیرد.
کسیناسیونسالمندانوبیمارانخاصپساز وا

کسیناسیون8۰درصدی وا
فرهادی تزریق ُدز سوم برای افراد سالمند و دارای بیماری 
زمینــه ای را توصیــه کرد و اظهار داشــت: اگر پوشــش 
واکسیناســیون به باالی ۸۰ برســد ُدز ســوم برای افراد 
ســالمند و دارای بیماری زمینه ای توصیه می شود. ما باید 
در شــرایطی بازگشایی ها را انجام دهیم که احساس کنیم 
تمام کشــور قرمز اســت و نباید شرایط زرد و آبی را در نظر 
بگیریم . باید احساس کنیم همیشه خطر ابتال وجود دارد. 
باید پروتکل های بهداشتی ماسک زدن، شستشوی دست ها، 
فاصله گذاری اجتماعی و تهویه مناسب رعایت شود همانطور 
که تمام دنیا بر این ۴ فاکتور برای پیشگیری از کرونا تاکید 

دارند.

جامعه 

فرهنگ و هنر


