
کشف ماینر در بورس تهران ادامه دارد دردسر 

تذکر ۴۴ نماینده به وزیر اقتصاد
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   چنــد هفتــه پــس از کشــف ده هــا ماینــر در بــورس تهــران همچنان ایــن ماجرا در ابهام 
قرار دارد و روشــن نیســت چرا در ســاختمان بورس بیت کوین اســتخراج می شده است. 
در همین راستا دیروز  در صحن علنی مجلس تذکر کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد 

بــه همــراه ۴۴ نفــر از نماینــدگان بــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی مبنــی بــر ضــرورت 
شفاف ســازی و پیگرد قانونی ســوء اســتفاده از بیت المال و کشــف ماینر در ســاختمان 
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اعالم شرایط دور جدید ثبت نام مسکن 
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ح شد؛ در جلسه هیات دولت مطر

 دستور فوری 
ابراهیم رئیسی به 3 وزارتخانه 

درباره قیمت کاالها
     رئیســی گفــت: مــردم بایــد دربــاره تامیــن 
معیشــت و ســفره خــود احســاس امنیــت کنند 
کــم کاری  بــازار چــه ریشــه در  و بی ثباتــی در 
از  ناشــی  و چــه  باشــد  بدنــه دولــت داشــته 
سوءاســتفاده فرصــت طلبــان، بایــد پیگیــری 

جدی و فوری شود...

کید کرد؛ مشاور رئیس جمهور تا

مناطق آزاد باید به ریل 
توسعه باز گردد

     مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصادی 
گردد  گفت: مناطق آزاد باید به ریل توســعه باز
و با شتاب بیشتری به اقتصاد و معیشت مردم 
کمک کند تا عالوه بر کاهش دغدغه های مقام 
کثری  معظــم رهبــری و مــردم بهره بــرداری حدا
از ایــن فرصــت و مزیت اقتصادی کشــور فراهم 

شود...  | صفحه 3  | صفحه 2 
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ح  نقش بخش خصوصی در طر
مسکن دولت سیزدهم

ج رهبر   ایر
نائــب رئیــس انجمــن انبــوه 

سازان مسکن 
 به منصه ظهور رسیدن 
وعــده ســاخت یــک 
میلیون واحد مسکونی 
در ســال موضوع مهمی 
است که دولت آیت اهلل رئیسی برای تحقق آن باید 

پیش شرط ها و زمینه های الزم را فراهم کند. 
یکــی از مــواردی که بــرای کمک به پیشــرفت  
و  توســعه طرح ســاخت  و ســاز یک میلیون واحد 
مســکونی در ســال مورد بحث و نظر است استفاده 
از بافت های فرســوده اســت. استفاده از بافت های 
فرســوده برای افزایش ساخت مسکن طرح قدیمی 
اســت کــه به دالیل زیاد دولت هــا موفق به اجرای 
درســت آن نشدند. اســتفاده از بافت های فرسوده 
برای توســعه ســاخت و ساز مسکن هزینه باالتری 
نسبت به استفاده از زمین های دولتی دارد.  دولت 
برای اســتفاده از زمین بافت  های فرسوده در وهله 
اول بایــد مالک را راضــی به فروش با قیمت خوب 
کند. اگر مالکین برای  توســعه خیابان ها و ســاخت 
و ســازهای بیشتر با دولت همکاری الزم را نداشته 
باشــند، استفاده از بافت های فرسوده برای افزایش 
ساخت و ساز مسکن به این سادگی ها میسر نیست.

لــذا بــرای اینکه آقای رئیس جمهــور بتواند وعده 
ســاخت یک میلیون واحد مســکونی در ســال را 
محقق کند قطعا باید برنامه اساســی برای ســاخت 
و ســاز در هر ســال داشته باشــد. اگر دولت روی 
اســتفاده از بافت های فرســوده کار کند، همزمان 
با این طرح باید واحدهایی را برای فروشــندگان یا 
واگذارکنندگان بافت های فرسوده که بعد از ساخت 
و ســاز به واحد مســکونی نو خود باز می گردند یا 
 فروشــندگان تا یافتن خانه مناســب برای خرید 

آماده کند.
بنابراین دولت برای استفاده از بافت های فرسوده، 
دروهله اول، باید اعتماد مردم را به خود جلب کند 
تا با ارائه طرح های قابل اجرا، کار ســاخت و ســاز 
روی بافت های فرســوده انجام شــود، هر چند این 
کار زمان بر اســت. ســاخت  چهــار میلیون واحد 
مسکونی در چهار سال آینده، وابسته به عزم، اراده 
ومدیریت دولت اســت. اگر دولت برای تحقق این 
منظور، هرگونه بروکراسی های اداری و ضعف های 
مدیریتی را از بین ببرد، قطعا ساخت چهار میلیون 
واحد مسکونی در چهار سال برای دولت ممکن می 

شود و امکان پذیر است. 
دولت برای تحقق و پیشــبرد هر چه بهتر کار باید 
زمینه را برای ورود و مشارکت بخش خصوصی باز 
کند. قطعا انتقال منابع بخش خصوصی به ساخت و 
ساز مسکن در کشورهایی که در بخش تامین مسکن 
جامعه مشکالت چندانی ندارند، موضوع مهمی است 
 که دولت آیت اهلل رئیســی نباید از این مهم غفلت

 کند.   مثال اگر دولت برای هر متر مربع دویســت 
هزار تومان با بخش خصوصی وارد بحث وجدل شود 
و پروژه برای یک ســال خاک بخورد، قطعا در سال 
بعد بیش از پنجاه درصد به مبلغ افزوده می شــود، 
دولت و نیازمندان به مســکن دچار ضررمی کنند، 
بنابرایــن دولــت در ســاخت و ســاز مســکن با 
 مشــارکت بخش خصوصی بایستی نگاه دراز مدتی

 داشــته باشــد. بخش مسکن کشور نیازمند رقابت 
جدی بخش خصوصی در عرصه ساخت و سازاست 
؛ اگر زمینه ها برای ایجاد رقابت در ســاخت و ســاز 
مسکن در بخش خصوصی فراهم شود. با ورود بخش 
خصوصی وسرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن، 
بــا توجــه به اینکه دولت منبع مالی وآورده  ای برای 
ساخت و ساز ندارد می توان به رشد و توسعه ساخت 

وساز مسکن امیدوار بود.
 در صورتــی کــه دولت به عنــوان ناظر، مدیریت 
توســعه مســکن ســازی در کشــور را به دســت 
بخش خصوصی بســپارد و از مدیران شــجاع برای 
حمایــت از بخش خصوصی در ورود به ســاخت و 
ســاز مسکن اســتفاده کند، قطعا در سال های آتی 
با رونق ساخت وساز مسکن رو به رو خواهیم شد و 
 بخش بزرگی از نیازهای بخش مسکن کشور جواب 

داده می شود.
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

پزشکیان: 

عده ای دارایی های کشور و ثروت مردم 
را خوردند، بردند و متوجه نشدیم

هیــج کجــای دنیا اطالعات شــخصی یک فرد را 
به شــخص دیگر نمی دهند. اطالعات من را باید 
حاکمیت بداند اما اینکه اطالعاتم را به کسانی دیگر 
بدهند درســت نیست، کجای دنیا چنین کاری را 

کرده اند.
پزشــکیان گفت: در همه جــای دنیا عدد و رقم و 
حســاب و کتاب باید مشــخص باشد اما اینکه در 
دســترس همگان باشــد در هیچ جای دنیا چنین 
چیزی مرســوم نیســت. بارها گفته ام مسئولین 
FATF داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص 
شــود، عده ای دارایی های کشــور و ثروت مردم را 
خوردند، بردند و متوجه نشــدیم؛ بهترین راه این 

است که FATF داخلی درست شود.
 به گزارش برنا، نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: 
اخبار شخصی یک مسئولی که جرمی مرتکب شده 
را بایــد بــه دادگاه ارائه کرد ولی اخبار دارایی های 
شــخصی من را رسانه ها حق ندارند منتشر کنند 

مگر آن که خودم بخواهم.
 »مســعود پزشــکیان«، نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی، در گفت وگویی در رابطه 
بــا »محرمانــه  بودن اموال و دارایی مســئوالن« 
گفت: هیج کجای دنیا اطالعات شخصی یک فرد 
را به شخص دیگر نمی دهند. اطالعات من را باید 

حاکمیت بداند اما اینکه اطالعاتم را به کسانی دیگر 
بدهند درســت نیست، کجای دنیا چنین کاری را 

کرده اند.
 او ادامه داد: اخبار شخصی یک مسئولی که جرمی 
مرتکب شــده را باید به دادگاه ارائه کرد ولی اخبار 
دارایی های شــخصی من را رســانه ها حق ندارند 
منتشــر کنند مگر آن که خــودم بخواهم. اینکه 
حاکمیت در دارایی من سرک بکشد ایرادی ندارد، 
بایــد اطالعــات من و بچه هایم، خواهر و برادرم در 
دست حاکمیت باشد تا اگر خالفی اتفاق افتاد یقه 
مــن را بگیــرد و اطالعات را به دادگاه ارائه کند اما 
اینکه اطالعات شخصی یک مسئول را به افراد دیگر 
بدهند کجای دنیا این کار را انجام می دهند که ما 
انجام دهیم؟ نباید شعارگونه و احساسی پیش برویم 

و بعد هم، سر مردم کاله بگذاریم.
 پزشــکیان در پایان بیان کرد: در همه جای دنیا 
عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد اما 
اینکه در دسترس همگان باشد در هیچ جای دنیا 
چنین چیزی مرسوم نیست. بارها گفته ام مسئولین 
FATF داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص 
شــود، عده ای دارایی های کشــور و ثروت مردم را 
خوردند، بردند و متوجه نشــدیم؛ بهترین راه این 

است که FATF داخلی درست شود.
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سیاست اخبار كوتاه2

دردسر کشف ماینر در بورس تهران ادامه دارد

تذکر ۴۴ نماینده به وزیر اقتصاد
چند هفته پس از کشــف ده ها ماینر در بورس 
تهــران همچنــان این ماجرا در ابهام قرار دارد 
و روشــن نیســت چرا در ســاختمان بورس 

بیت کوین استخراج می شده است. 
در همین راستا دیروز  در صحن علنی مجلس 
تذکر کیومرث ســرمدی، نماینده اسدآباد به 
همراه ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی 
و دارایی مبنی بر ضرورت شفاف سازی و پیگرد 
قانونی سوء استفاده از بیت المال و کشف ماینر 

در ساختمان بورس قرائت شد. 
پیشتر گفته شده بود که ماینرهای کشف شده 
بــرای بهره برداری شــخصی نبوده و با مجوز 
هیات مدیره بورس تهران صورت گرفته است. 
پس از این ماجرا  مدیرعامل بورس تهران استعفا 

 کــرد و مدتی بعد هم رییس ســازمان بورس 
برکنار شد. 

اما تاکنون توضیحات دقیقی در این رابطه ارائه 
نشده است. فقط در روزهای ابتدایی اعالم شد 
ایــن ماینرها مورد بهره برداری تحقیقاتی قرار 
گرفته اند. توضیحی که به نظر نمی رسد چندان 

قانع کننده باشد. 
درهمین رابطه محســن علیــزاده عضو ناظر 
مجلس در شــورای عالی بورس درباره کشــف 
ماینر از ســاختمان شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران، گفته بود: »پس از بررســی های انجام 
گرفته مشخص شد که ماینر ها از خرداد 1399 
به مدت چند ماه در بورس نصب و حدود 3 بیت 

کوین نیز استخراج شده است.«

نتانیاهو خطاب به پوتین:

به زودی برمی گردم
بر اساس گزارش ها، بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر ســابق رژیم صهیونیستی در پی شکست 
نامــزدی مجــددش برای نخســت وزیری در 
انتخابــات اوایــل ســال جاری میــالدی، به 
رئیس جمهوری روســیه گفته بود »به زودی 

برمی گردد«.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، یک منبع 
نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیســتی و یک دیپلمات اروپایی به 
باراک راوید، خبرنگار پایگاه آکسیوس گفتند، 
این رهبر پرسابقه قبلی رژیم صهیونیستی این 
پیام را چند روز بعد از کنار رفتنش از نخســت 
وزیــری به والدیمیــر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه ابالغ کرده بود. طبق گفته منابع مورد 

استناد راوید، آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه 
در اســرائیل ظاهرا یک نامه شــخصی از جانب 
پوتیــن را بــا موضوع توصیف دوران کار کردن 
آنهــا با هم تحویل نتانیاهو داده اســت. راوید 
متذکر شد که این دو رهبر بعد از شروع مداخله 
نظامی روسیه در سوریه در سال ۲۰1۵ روابطی 

نزدیک با یکدیگر پیدا کردند.
بر اســاس این گزارش، نتانیاهو بعد از خواندن 
نامــه پوتین اظهــار کرد: »به رئیس جمهوری 
پوتین بگویید من به زودی برخواهم گشت.«

این گزارش چند روز قبل از آن که نفتالی بنت، 
نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی با پوتین 
برای نخســتین بار در دوره نخست وزیری اش 

در شهر سوچی دیدار کند، منتشر می شود.

بین الملل

تعدای از مخالفان وضع موجود در 
پرداخت مهریه جلوی درب مجلس 
شورای اسالمی تجمع كردند.

این افراد با در دست داشتن 
پالكاردهایی كه روی آن شعارهایی 
در مخالفت با مهریه و همچنین سخنان 
برخی علما نوشته شده بود، می گفتند 
كه مهریه صداق و هدیه است و كسی 
برای پرداخت نکردن هدیه نباید به 
زندان برود.

گزارش تصویری

کرات برجامی خواهد شد؟ تصمیم تازه دولت بایدن زمینه ساز احیای مذا

کرات جدی و عملی ریل گذاری ایران برای آغاز مذا
در حالــی که ایران ترجیح می داد به جای 
بازگشــت به وین مذاکــرات تازه ای را در 
بروکسل شکل دهد، استقبالی از این طرح 
صورت نگرفت. با این حال دولت بایدن در 
نظر دارد تا اســتفاده از تحریم های مالی و 
اقتصــادی را محدود کند تا تاثیر تاکتیکی 
کــه آمریکا در چنــد وقت اخیر به آن اتکا 

کرده بود را تقویت کند.
بازگشــت به برجام در راه پر ســنگالخی 
افتاده اســت. بیش از ســه ماه و نیم است 
کــه تهران میز مذاکــرات را در وین ترک 
کرده و هنوز زمان دقیقی برای بازگشــتن 
به گفتگوها با ۴+1 تعیین نشــده اســت. از 
آن سو به نظر می رسد که طرف امریکایی 
هم درمورد پیشنهاداتی که در مورد »پلن 
بی« از سوی رژیم صهیونیستی داده، فکر 
مــی کنــد. در این میان به نظر می رســد 
بازگشت به گفتگوها از یک سو و روندی که 
دو طرف باید برای احیای برجام طی کنند از 
سوی دیگر ابهامات فراوان و پیچیدگی بی 
شــماری پیدا کرده است. با این حال همه 
طرف ها هنوز بر ضرورت گفتگو و رسیدن 

به یک نتیجه اصرار می ورزند. 

گفتگو با اروپایی ها کنسل شد
اوایــل هفته ایران اعالم کرد که مذاکرات 
مرتبط با احیای برجام »از روز پنج شــنبه 
]۲9 مهر[ در بروکســل آغاز خواهد شد.« 
این در حالی بود که چنین اتفاقی پیش از 
این پیش بینی نشــده بود و وین تنها شهر 
میزبــان مذاکرات اخیر بود که در آن ایران 
در یک ســو با ۴+1 به گفتگو می نشســت 
و از ســوی دیگر ایاالت متحده با این گروه 
از کشــورها رایزنی می کرد. دولت حســن 
روحانی در حالی کارش را به پایان برد که 
گفته می شد بخش عمده ای از مشکالت در 
گفتگوهای وین حل شده است اما مخالفت 

های داخلی مانع از رسیدن به یک توافق با 
طرف مقابل بوده است. اما تصمیم تازه برای 
ادامه گفتگوها در بروکســل که به معنای 
شــروعی تازه، این بار تنها با چند کشــور 
اروپایی و بدون حضور انگلیس و امریکا بود 
که از سوی ناظران به عنوان نادیده گرفتن 

دستاوردهای وین شناخته شد. 
پیــش از اعالم خبر ســفر هیات ایرانی به 
بروکســل برای اواخر مــاه، انریکه مورا در 
تهران با علی باقری کنی به گفتگو پرداخت. 
اما این ســفر نتوانست دولت را به بازگشت 
مستقیم بر سر میز مذاکرات متقاعد کند.
حســین امیرعبداللهیــان گفتــه بود که 
پیش شــرط مذاکرات برای احیای برجام، 
»حســن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از 
مذاکره« است و تهران مذاکره را از »زمان 
خــروج ترامپ از برجام دنبال می کند و نه 
موارد دیگر«. از این گفته دو استنباط وجود 
داشت. نخست اینکه رویکرد ایران در مورد 
ازادسازی ده میلیارد دالر از پولهای بلوکه 
شــده کشــور، که البته از سوی غرب با آن 
مخالفت شد، جدی بوده و دوم اینکه دولت 

سیزدهم به احتمال بسیار قصد بی اعتنایی 
به دســتاوردهای اخیر دولت دوازدهم در 
ویــن را دارد و مــی خواهــد خودش برای 

مذاکرات تازه ریل گذاری کند.

کرات وین  گشت ایران به مذا شانس باز
چقدر است؟

با همه اینها ماجرای گفتگوهای بروکســل 
در دو روز گذشــته منتفی شد. طبق اعالم 
ایــران قــرار بــود که روز پنجشــنبه این 
گفتگوها اجرایی شــوند ولی  ســخنگوی 
کمیســیون اتحادیــه اروپــا اعــالم کرد 
پنجشــنبه و در بروکســل بیــن اتحادیه 
اروپــا و ایــران گفت وگویی در کار نخواهد 
بود. نابیال ماســرالی افزود: »در این مرحله 
نمی توانیم تأیید کنیم که چه زمانی چنین 
جلســه ای برگزار می شود و آیا اصال برگزار 
می شود یا نه«. این در حالی بود که برخی 
این گفتگوهــا را در ادامه همان مذاکرات 
وین می دیدند. اما مخالفت ایاالت متحده 
بــا آن و بــی میلی اروپایــی ها اوضاع را به 
خانه اول برگرداند. حتی نماینده روســیه 

در ســازمان های بین المللی در وین که به 
نمایندگی از کشورش در مذاکرات احیای 
برجام نیز حضور داشت، تأکید کرده بود که 
نشست بروکسل اصال نمی تواند جایگزین 

یا ادامه دهنده گفت وگوهای وین باشد.
به نظر می رسد که هرچند برخی از ناظران 
رفتار ایران را خریدن وقت برای بازنگشتن 
به میز مذاکرات یا داشــتن برگی برنده در 
دســت می دانند اما طــرف مقابل هم در 
زمینه پیچیــده کردن وضعیت کم کاری 

نمی کند.
 

رابرت مالی در منطقه به دنبال 
چیست؟

همزمان با اما و اگرها در زمینه بازگشــت 
ایــران به مذاکــرات، لحن طرف امریکایی 
تغییرات چشــم گیری کرده اســت. پیش 
از این آنها بارها در مورد ضرورت بازگشت 
ایــران بــه گفتگوهای وین ســخن گفته 
بودند و برخی از دیپلمات ها که با رســانه 
های امریکایی  ارتباطاتی داشــتند مدعی 
برداشته شدن برخی از تحریم های مرتبط 

بــا برجام بودند. با ایــن حال آنها هم صدا 
با همتایان اروپاییشــان مــدام بر اهمیت 
سرعت بخشیدن به تصمیم گیری از سوی 
تهران تاکید می کرده اند. اما در هفته های 
اخیر بحث بر ســر اینکه ایران ممکن است 
به ســالح هســته ای دست یابد یا فعالیت 
های هسته ای خود را به طرز چشم گیری 
شــدت ببخشد، باال گرفته است. امری که 
ابتدا از ســوی رژیم صهیونیستی بار دیگر 
مطرح شد و حاال به نظر می آید که مقامات 

امریکایی دنباله آن را گرفته اند.
رابــرت مالی که تنهــا در یک هفته اخیر 
بارها اتهاماتی علیه ایران در زمینه هســته 
ای مطرح کرده اســت حاال در ســفری به 
خاورمیانــه قصــد دارد تا با عربســتان و 
امارات در خصوص فعالیت های هسته ای 
کشورمان به گفتگو بنشیند. او اخیرا مدعی 
شده بود که جهان باید خود را برای مقابله 
بــا ایران هســته ای اماده کند و همچنین 
گفتــه بود که غرب بایــد خودش را برای 
گزینه هایی به غیر از دیپلماســی در مورد 
ایــران امــاده کند. لحنی که از رابرت مالی 
به عنوان یک اشــنای دیرین به دیپلماسی 
و خاورمیانه و مســاله هســته ای بعید به 

نظر می رسید. 
به نظر می رسد که ایاالت متحده در حال 
ازمایش ابزارهای فشار خود بر روی تهران 
است تا بتواند مذاکره کنندگان را پای میز 
مذاکره بنشاند. از سوی دیگر دیدگاه دولت 
تازه ایران که مایل به از سرگیری مذاکراتی 
جداگانــه از گفتگوهای وین اســت، طرف 
مقابــل را نگران کرده اســت. آنها با تکرار 
مداوم بر اینکه پنجره دیپلماســی در حال 
بسته شدن و زمان در حال به پایان رسیدن 
است سعی دارند تا دیپلماسی را به مسیری 
برگردانند که ســه ماه و نیم پیش از دست 

رفته است.

خبر ویژه

رئیسی گفت: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بی ثباتی در بازار چه ریشه 
در کم کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حجت االســالم و المســلمین سید ابراهیم رئیسی صبح 
چهارشــنبه در جلســه هیات دولت با تبریک ایام والدت نبی مکرم اســالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( و نیز 
هفته وحدت گفت: پیامبر گرامی اسالم و اهل بیت ایشان، رمز وحدت در عالم اسالم و جامعه بشری هستند.
رئیسی در ادامه با قدردانی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تامین نهاده های دامی، گفت: الزم است در 

این زمینه اطالع رسانی مناسبی به ویژه به دامداران صورت گیرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری بیش از 

گذشته به قیمت کاالها حساسیت داشته باشند، گفت: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس 
امنیت کنند و بی ثباتی در بازار چه ریشــه در کم کاری بدنه دولت داشــته باشــد و چه ناشــی از سوءاستفاده 

فرصت طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.
 رئیســی همچنیــن از وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه بــه دلیل اینکه 
بــرای دومیــن مــاه متوالــی زمینه پرداخت حقــوق و تامین هزینه های جاری دولت را بدون اســتقراض از 
بانــک مرکــزی فراهــم کردنــد، قدردانــی کــرد و گفت: امیــدوارم این رویه ادامــه یابد تــا گرفتار آنچه 
 پیشــینیان بــه آن مبتــال شــدند نشــویم و بــا اســتقراض از بانــک مرکزی، باعــث افزایــش پایه پولی 

و نرخ تورم نشویم.

ح شد؛ در جلسه هیات دولت مطر

کاالها دستور فوری ابراهیم رئیسی به 3 وزارتخانه درباره قیمت 

ایران اقدام تروریستی در دمشق را 
محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امورخارجه با صــدور پیامی اقدام 
تروریستی در دمشق را محکوم کرد.

 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام 
تروریستی صبح امروز در دمشق را به شدت محکوم  و 
با دولت و ملت سوریه و خانواده قربانیان ابراز همدردی 

کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اقدامات کور 
و بزدالنه تروریستی محکوم به شکست بوده و مطمئنا 
نمی تواند بر عزم دولت و مردم سوریه در مسیر مبارزه با 
تروریسم و آزادسازی سرزمین های اشغالی و ثبات این 

کشور خللی وارد سازد.

الیحه رتبه بندی معلمان به کمیسیون 
آموزش برگشت خورد

نمایندگان مجلس در ادامه بررســی الیحه رتبه بندی 
معلمــان، با ارجاع این الیحه به کمیســیون آموزش و 

تحقیقات مجلس موافقت کردند.
نماینــدگان در صحــن علنی دیروز چهارشــنبه ۲۸ 
مهرمــاه مجلس بــا 1۵۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف 
و ۵ رأی ممتنــع از مجموع ۲3۰ نماینده با بازگشــت 
الیحــه رتبه بندی معلمان برای اعمال اصالحیه جدید 
در خصوص رتبه های پنجگانه در سایر مواد این الیحه 
به کمیسیون آموزش  حاضر در صحن موافقت کردند. 
با موافقت نمایندگان با پیشنهاد اصالح کل حمیدرضا 
حاجی بابائی رئیس فراکســیون فرهنگیان درباره ماده 
3 الیحه رتبه بندی معلمان و اصالح رتبه های پنجگانه 
و تغییر این رتبه ها به عنوان های آموزشیار معلم، مربی 
معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم، باید 
عناوین این رتبه ها در سایر مواد دیگر این الیحه اصالح 

شود. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بعد از تصویب پیشنهاد 
حاجی بابایی خطاب به نمایندگان اعالم کرد: به دلیل 
تصویــب اصالح کل مــاده 3 اکنون باید مواد دیگر این 
الیحه رتبه های جدید پنجگانه اصالح شــود، از این رو 
الیحه باید به کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
ارجاع شــود که نمایندگان در ادامه بعد از رأی گیری 

موافقت خود را با این ارجاع اعالم کردند.

کنش آیت اهلل جنتی  وا
کرات ایران و عربستان  به مذا

دبیر شورای نگهبان به انتشار برخی اخبار درخصوص 
مذاکرات بین ایران و عربستان اشاره کرد و با استقبال از 
نزدیکی و مذاکره این دو کشور مسلمان منطقه گفت: اگر 
مشکالت بین این دو کشور مسلمان حل شود، اقدامی 

مهمی صورت گرفته است.
دبیر شورای نگهبان گفت: هرچه امروز مسلمانان دارند 

از زحمات و خدمات پیامبر رحمت است.
جنتی افزود: مشکالت دنیای اسالم تحمیلی و خواست 
قدرت های ضد اسالم است و اگر دولت ها و کشور های 
اسالمی این حقیقت را متوجه باشند به جای اینکه به 
فکر نقشه ها و طرح های شیطانی مستکبران باشند، حول 
محور واحد و اشــتراکات، تأمین منافع امت اسالمی را 

دنبال می کنند.

وزیر کشور سوریه:

 عامالن انفجار دمشق را تحت تعقیب 
قرار می دهیم

وزیر کشــور ســوریه ضمن محکوم کردن وقوع انفجار 
تروریستی در پل »الرئیس« دمشق، تاکید کرد: عامالن 
این انفجار تروریستی را هرکجا که باشند، تحت تعقیب 

قرار خواهیم داد.
بــه گــزارش خبرگزاری ســوریه »ســانا«، محمد 
الرحمون، وزیر کشــور سوریه خاطرنشان کرد، اقدام 
تروریستی که امروز )چهارشنبه( در اتوبوس نظامی 
در نزدیکــی پــل »الرئیس« دمشــق رخ داد، پس از 
شکســت تروریســم در بیشتر مناطق سوریه صورت 
گرفت. اشــخاصی که به این روش ظالمانه و بزدالنه 
متوســل شــدند و برای این اقدام تروریستی برنامه 
ریــزی کرده بودند، می خواســتند تا آنجا که ممکن 

است به شهروندان سوری آسیب برسانند. 
وی در ادامه تاکید کرد: دستان گناهکار هرجا که باشند، 

تعقیب و قطع خواهند شد.

اطالعیه وزارت اطالعات درباره 
خبر منتسب به اتباع افغانستانی

وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد انتشار برخی 
مطالب و شایعات علیه اتباع افغانستانی در شبکه های 
 اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارت خانه صحت

 ندارد. وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد انتشار 
برخی مطالب و شایعات علیه اتباع افغانستانی در شبکه های 
 اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارت خانه صحت

 ندارد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

»نظر به انتشــار برخی مطالب و شــایعات علیه اتباع 
افغانستانی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مبنی 
بر هشدار و ایجاد ترس و وحشت نسبت به اتباع مذکور 
در جامعه، مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
اطالعات اعالم می نماید؛ انتشار چنین مطالبی از سوی 
وزارت اطالعات صحت ندارد و تاکید می گردد تنها مرجع 
اطالع  رسانی اخبار این وزارتخانه، مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی است و هر گونه اخبار، اطالعیه، هشدار 
 و غیره از طریق سایت واجا )www.Vaja.ir( منتشر

 می گردد.«

 ایستگاه پایانی سوء تفاهم
کو  در روابط تهران و با

دومیــن ابالغیه ســازمان راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای طی ماه جاری ضمن آنکه روشــن کننده 
موضع رســمی و همیشــگی ایــران در احترام به 
تمامیــت ارضــی جمهوری آذربایجان اســت، راه 
هرگونه بهانه جویی را از مخالفان روابط دو کشور و 

برخی طرف های ثالث سد می کند.
به گزارش نورنیوز، ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای بــرای دومین بار طی مــاه اخیر با صدور 
ابالغیه ای شرکت های حمل ونقل را به توجه دقیق 
نســبت به تغییر مرزهای جمهوری های آذربایجان 
و ارمنســتان بعد از جنگ ۴۴ روزه و رعایت دقیق 
قوانین و حساسیت کشورها در شرایط جدید ملزم 

کرد.
پس از جنگ ۴۴ روزه میان آذربایجان و ارمنستان 
و آزادســازی بخشی از مناطق اشغال شده از خاک 
آذربایجان شــرایط جدیــدی در مرزهای میان دو 
کشــور ایجاد شده که در پاره ای موارد شرکت های 
حمل ونقل خارجی را دچار مشــکل و ســردرگمی 

کرده است.
از ســویی؛ کم دقتی برخی شــرکت های خصوصی 
حمل ونقــل ایرانی که از مســیر ارمنســتان اقدام 
بــه حمــل کاال می کنند از چند مــاه قبل موجب 
»بهانه گیــری« برخــی جناح های مخالف ایران در 
جمهوری آذربایجان شــد و حاکمیت این کشور را 
به ســمت چالش های کالمی با ایران ســوق داد که 

طبیعتا به نفع دو کشور نیست.
در این میان دســتگیری دو راننده کامیون ایرانی 
توسط نیروهای نظامی آذربایجان به چالشی جدید 

در روابط دو کشور منجر شد.
جمهوری اســالمی ایران با توجه به ارزشــی که 
برای روابط با دولت و ملت آذربایجان قائل اســت 
با خویشــتن داری در مســیر رفع مسالمت آمیز 
ســوء تفاهم ایجاد شــده گام برداشت که انتظار 
می رفــت طرف آذربایجانی نیز همین روش را در 

پیش بگیرد.
ابالغیــه جدید ســازمان راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای که دومین دســتورالعمل صادره از ســوی 
این سازمان طی ماه جاری است ضمن آنکه روشن 
کننده موضع رســمی و همیشگی ایران در احترام 
به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان اســت، راه 
هرگونه بهانه جویی را از مخالفان روابط دو کشور و 

برخی طرف های ثالث سد می کند.
آزادی فــوری دو راننــده ایرانی بی گناه و بی اطالع 
از شــرایط منطقــه می تواند گامــی مهم در جهت 
بهبود شــرایط و رفع سوء تفاهمات ناخواسته باشد 
و دشمنان مشترک دو ملت را از تداوم فتنه آفرینی 
در روابــط گــرم و دیرینه ایران و آذربایجان مایوس 

نماید.

اتحادیه اروپا: 

اعضای برجام روی رفع موثر 
تحریم ها متمرکز هستند

 ســخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفــت که اعضای برجام عالوه بر تالش در زمینه از 
ســرگیری اجرای این توافق تاکید دارند که ایران 
از بخش هــای برجام درباره رفع تحریم ها بهره مند 

شود.
پیتر استانو روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران 
در بروکســل گفت: مشــکل اصلــی اقتصاد ایران 
تحریم های آمریکاســت.  به همین دلیل  نماینده 
عالی )مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا(  به 
عنوان هماهنگ کننده برجام در تالش اســت که 
بــه مذاکرات وین برگردیم تا ایران به اجرای کامل 

برجام و آمریکا به این توافق برگردد.
وی با بیان این مطلب که آمریکا پس از بازگشــت 
بــه برجام تحریم های یکجانبــه را لغو خواهد کرد 
افزود:  جامعه جهانی عالوه بر تمرکز برای »احیای 
برجــام«  روی این مســاله هم متمرکز اســت که 
اطمینــان حاصل کند ایــران از بخش های برجام 

درباره رفع تحریم ها بهره مند شود.
ســخنگوی جوســپ بورل درباره جلسه مقدماتی 
اتحادیه اروپا و ایران که قرار بود در بروکسل برگزار 
شــود نیز گفت که برگزاری این نشست هنوز تائید 
نشده است. وی سپس عنوان کرد: به نظر ما بازگشت 
به وین برای از سرگیری مذاکرات بین اعضای برجام 

امری فوری است.
ایران تا یک ســال پس از خروج آمریکا از برجام به 
تمامــی تعهداتش ذیل ایــن توافق عمل کرد تا به 
کشــورهای اروپایی که وعده می دادند آثار خروج 
واشــنگتن از توافق را جبران می کنند، فرصت دهد 

تا برای تحقق این وعده تالش کنند.
اما پس از گذشــت یک ســال از خــروج آمریکا از 
برجام، تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای 
اروپایی به وعده هایشان عمل نکرده اند، در چند گام 
تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش 
تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته ای برجام 

صورت می گرفت.
جمهــوری اســالمی ایــران به عنوان کشــوری 
مســئولیت پذیــر بارهــا اعالم کرده اســت که در 
صــورت لغو تمام تحریم هــای آمریکا به نحوی که 
 قابل راســتی آزمایی باشــد، به اجرای تعهداتش 

در برجام باز می گردد.

اخبار كوتاه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

کتبر 2021 پنجشنبه 29 مهر 1400  شماره پیاپی 141948 ربیع االول 1443  21 ا
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 طرح ساخت مسکن ملی در ابعاد ساالنه 
یــک میلیون خانه قرار اســت در دولت 
ســیزدهم اجرا شــود؛ این پروژه یکی از 
وعده های انتخاباتی ابراهیم رییسی بود 
که البته منتقدان بسیاری هم داشت که 
اساسا امکان اجرای این پروژه را با توجه 
به شــرایط اقتصادی کشــور زیر سوال 
می بردند. با این وجود، رســتم قاسمی، 
وزیر راه و شهرسازی در مقابل انتقادها، 
تاکید دارد؛ خیلی ها فکر می کنند که این 
کار شدنی نیست، اما حتما شدنی است.

اما در شــرایطی دولت سیزدهم تصمیم 
به اجرای طرح جهش تولید مسکن دارد 
که برخی گزارش ها حاکی از آن است که 
دوره انتظار خانه دار شدن دهک اول به 
1۷۸ سال رسیده است. براساس گزارش 
بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع خرید 
خانــه در تهران 3۰ میلیون و 9۷۰ هزار 
تومــان اســت، بنابراین خرید یک خانه 
۷۵ متــری بــه حدود دو میلیارد و 3۰۰ 
میلیــون تومان در تهران ســرمایه نیاز 
دارد. با توجه به این اعداد، ســخنگوی 
کمیســیون عمران مجلس اعتقاد دارد؛ 
با درآمد کنونی اقشــار متوسط جامعه و 
هزینه های سرسام آور زندگی، خانه دار 

شدن به رویا تبدیل شده است.
به گفته عبدالجالل ایری، معاون وزارت 
راه با حضور در جلســه با کمیســیون 
عمــران، گزارشــی از دوره انتظار برای 
خرید یک واحد ۷۵ متری آپارتمان ارائه 
کرد که براساس آن، مدت انتظار دهک 
اول برای خانه دار شدن حدود 1۷۸ سال 
و برای دهک های دوم و سوم  به ترتیب 
به حدود 1۰9 و ۷9 سال رسیده است.

بر همین اســاس، طبق آمارهای رسمی 
ســهم هزینه تامین مسکن در روستاها 
1۸ درصد، در شــهرها حدود 3۶ درصد 
و اســتان های بــزرگ ۴1.۵ درصد و در 
کالنشــهرها این رقــم باالی ۶۰ درصد 

است.
ح جهش تولید  شرایط ثبت نام طر

مسکن
با این وجود، از دیروز قرار شــد ثبت نام 
خانه اولی هــا در طــرح جهــش تولید 
مســکن آغاز شــود. بنا به اعالم وزارت 
راه و شهرســازی، متقاضیان ثبت نام در 
سامانه جهش تولید مسکن می توانند از 
1۲ ظهر دیروز، چهارشــنبه، ۲۸ مهر به 

سامانه ثمن مراجعه کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی در تشریح 

شرایط متقاضیان واحدهای طرح جهش 
تولید مســکن گفته؛ عدم اســتفاده از 
تســهیالت یارانــه ای دولتی در بخش 
مســکن و ســبز بودن فرم »ج«، فقدان 
مالکیت خصوصی، متاهل یا سرپرســت 
خانوار بودن و ســابقه حداقل پنج سال 
سکونت در شهر مورد تقاضا، چهار شرط 

اصلی خواهد بود.
محمود محمودزاده متذکر شده؛ در همه 
31 اســتان ثبت نام انجام می شــود و به 
ســرعت سایر شــهرهایی که در سامانه 
نیســت، پس از تامین زمین، به سامانه 
افزوده خواهد شد و اطالع رسانی در این 

زمینه انجام می شود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تاکید 
کــرده؛ اولویت ویژه ای وجــود ندارد و 
همه کســانی که شــرایط مذکور را دارا 

باشند، می توانند ثبت نام کنند.
بــه گفتــه او، در مرحلــه اول ثبت نام 
اطالعــات هویتــی سرپرســت خانوار 
یــا متقاضی اخذ می شــود و همچنین 
متقاضــی بایــد اطالعات افــراد تحت 
قیومیــت و تحت کنتــرل خود را درج 
کنــد؛ بعد از پاالیــش اولیه به متقاضی 
واجد شرایط بودن، ابالغ می شود. سپس 
از آنها خواسته می شود که به ادارات کل 
راه و شهرسازی استان ها یا بنیاد مسکن 
مراجعه حضوری داشته باشند و مدارک 
سکونت در شهر مورد تقاضا را ارائه دهند. 
مرحله بعد معرفی به بانک عامل و افتتاح 
حساب ســپرده است. در مرحله بعدی 
نیز به پروژه های در حال احداث، ارجاع 

داده می شود.

زمین مجانی است؟
قانون جهش تولید و تامین مســکن 1۷ 
مردادمــاه 1۴۰۰ بــه تصویب مجلس و 
سوم شهریورماه 1۴۰۰ به تایید شورای 
نگهبان رسید. براساس تبصره 3 از ماده 
۴ این قانون، مجموع دوران مشارکت و 
فروش اقســاطی واحدها ۲۰ ساله است. 
تســهیالت مربوط به ساخت واحدهای 
این قانون پس از دوره مشارکت به فروش 
اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار 

منتقل می شود.
البتــه هنــوز جزییات اقســاط و نرخ 
سود تســهیالت خانه های طرح جهش 
تولید مســکن برای دهک های مختلف 
توســط بانک مرکزی اعالم نشــده، اما 
اقبال شــاکری، نماینــده مجلس گفته 
تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومان است که 
به ســازندگان پرداخت می شود. اقساط 
نیــز 3 میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون 
تومان خواهد بود. همچنین وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرده که تالش می کند 
حداکثــر کمــک را به دهک های یک تا 
ســه داشته باشد. این کمک ها می تواند 
شــامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود 
تســهیالت، زمیــن رایــگان، خدمات 
مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.

بــا این حال، براســاس اعالم وزیر راه و 
شهرســازی، در قانــون جهــش تولید 
مســکن برای دهک های یک تا ۵ زمین 
مجانی اســت و قطعا این مســاله اجرا 

می شود.
بــه گفته رســتم قاســمی، وزارت راه 

و شهرســازی، مکلف بــه برنامه ریزی 
و فراهم کردن شــرایط بــرای احداث 
۴ میلیــون واحــد مســکونی در دولت 
سیزدهم اســت، بنابراین از آنجایی که 
احداث مسکن به ۲ سال زمان نیاز دارد، 
تدبیری در وزارت راه ایجاد کردیم تا در 
سال نخســت حجم بیشتری آغاز شود 
و بــا زمان بندی بتوانیم ۴ میلیون واحد 
مسکونی را احداث کنیم. بر این اساس، 
تمهیدات شروع ساخت دو میلیون واحد 

مسکونی طی امسال اجرایی می شود.
وی بــا تاکیــد بر اینکه اجــرای قانون 
جهش تولید مسکن کار بزرگ و شدنی 
اســت، عنــوان کرده: از یــک میلیون 
واحد مســکونی که ســاالنه در دستور 
کار دولت ســیزدهم بــرای احداث قرار 
دارد، 3۵۰ هزار واحد توســط مردم و به 
شکلی خصوصی سازی، ۲۰۰ هزار واحد 
توسط بنیاد مسکن احداث خواهد شد. 
عمــال آنچه که برای دهک های یک تا ۵ 
درآمدی باید ساالنه احداث شود، حدود 

۵۰۰ هزار واحدمسکونی است.
ح جهش تولید  چند سوال درباره طر

مسکن
در این شرایط اما، برخی از کارشناسان 
معتقدند ابعاد طرح جهش تولید مسکن 
هنوز روشــن نیست و حتی موافقان این 
طــرح بر این عقیده اند کــه اجرای آن 
الزاماتــی را داراســت کــه باید مدنظر 
قــرار گیرد. به عبارتی، گروهی بر تورم زا 
بــودن اجرای این طــرح تاکید دارند و 
برخی دیگــر، راهکار تامین منابع مالی 
را مهمترین مساله در این حوزه ارزیابی 

می کنند و معتقدند تامین این اعتبار از 
قدرت اقتصاد ایران در شــرایط کنونی 

خارج است.
وحید شــقاقی، کارشــناس اقتصادی 
معتقد اســت؛ طرح ساخت یک میلیون 
مســکن هنوز طرح شــفافی نیســت و 
ابعــاد این موضوع برای صاحب نظران و 

کارشناسان مبهم است.
بــه گفته او، باید توجه داشــت وظیفه 
دولت ســاخت مسکن نیست و این یک 
خطای راهبردی است. دولت مسوولیت 
سیاستگذاری و حمایت را برعهده دارد و 
هرگونــه دخالت دولت در اقتصاد اوضاع 
را بدتر می کند؛ مگر ضرورت به شــکلی 
باشــد که دخالت دولت را توجیه پذیر 

کند.
وی با اشاره به  تجربه ساخت مسکن مهر 
در دولــت دهــم، تصریح کرده: هر چند 
معتقــدم در قالب این پروژه بخشــی از 
دهک هــای کم درآمد صاحب مســکن 
شــدند، ولــی تحلیل هزینــه فایده آن 
می گویــد با مکانیزم دیگری می شــد 
هزینه هــا را کاهــش داد و فوایــد آن را 

بیشتر کرد.
حسین ســالح ورزی، نایب رییس اتاق 
بازرگانــی ایران نیز گفته؛ اجرای پروژه 
ســاخت یک میلیون واحد مسکونی در 
ســال بسیار سخت و پیچیده است و در 
هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را 
نداشته است.وی با تاکید بر اینکه دولت 
باید جزییات این برنامه را هم اعالم کند، 
عنوان کرده: شاید برنامه ای جدید برای 
ایــن پروژه تدارک دیده نشــده و مدل 
همان مدل مســکن ملی و مســکن مهر 
باشــد، اما نکته مهم اینجاســت که باید 
دید چه میزان از این واحدهای مسکونی 
در روســتاها احداث خواهند شد.مهدی 
ســلطان محمدی، کارشــناس صنعت 
مسکن نیز اعتقاد دارد؛ مشخص نیست 
دولت بر چه اساسی می خواهد این کار را 
انجام دهد؟ چه اتفاق و گشایشی حاصل 
شده و چه منابعی تامین شده که دولت 
فکــر کرده می توانــد یک میلیون واحد 
مسکن بسازد؟ وقتی تاکنون نتوانستیم 
این کار را کنیم، یعنی نمی شــده چنین 

طرحی را انجام دهیم.
بــه گفتــه او، دولــت کســری بودجه 
ترسناکی دارد، مبلغی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان. حال با این کســری 

عظیم بودجه چه باید کرد؟

اعالم شرایط دور جدید ثبت نام مسکن 

روزشانسخانهاولیها

حذف ارز 4200تومانی منتظر چراغ سبز دولت

 نبود برنامه جایگزین پس از گذشت ۴۲ماه
به رغم چراغ سبز نشان دادن مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تامین 
۸میلیارد دالر مصوب شده برای امسال، اما هنوز آینده این سیاست در 
هاله ای از ابهام اســت و اگرچه رییســی در اظهارات دو شــب پیش خود 
صراحتا درمورد کنار گذاشــتن ارز تر جیحی ســخن گفته ولی همچنان 

تکلیف این موضوع روشن نیست.
 سال گذشته بعد از تالش دولت برای ماندگاری ارز ۴۲۰۰تومانی، نهایتا 
مجلس مصوب کرد تا برای امســال ۸میلیارد دالر به بخش ســالمت و 
کاالهای اساســی با نرخ ۴۲۰۰تومان اختصاص یابد؛ طبق گزارشــی که 
اخیرا بانک مرکزی اعالم کرد، مجموعا ۷.۲میلیارد دالر ارز دولتی برای 
کاال های مذکور از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه تامین شده که مسلما 
طی دو ماه گذشته ۸۰۰میلیون دالر باقیمانده تخصیص داده شده است.
حــاال در شــرایطی که بر اســاس قانون، تمام ۸میلیــارد دالر مورد نظر 
تخصیص داده شده و از طرفی منابعی هم برای تامین این ارز وجود ندارد، 
دولت باید پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای این سیاست درمورد 
آن تصمیم گیری کند؛ البته طی چند روز گذشته مجلس نسبت به حذف 

این ارز چراغ سبز نشان داده اما هنوز خبری از تصمیم دولت نیست.
شنبه این هفته رییس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت 

برای اختصاص کارت های اعتباری به مردم به جای ارز ۴۲۰۰تومانی خبر 
داد؛ پور ابراهیمی اظهار کرده که اگر دولت بتواند با سیاست های نظارتی 
قیمت ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.

اگرچه در این اظهارات منظور از سیاست های نظارتی و چگونگی کاهش 
قیمت ها با نظارت مشــخص نیســت، اما مســاله اینجاست که متاسفانه 
اغلب مسئوالن همچنان بر رویکرد نظارتی و کنترلی برای پایین آوردن 
قیمت هــا پافشــاری دارند و هنوز از منشــا این معضــل، یعنی تورم باال 

غافل هستند.

در همین راســتا رییســی هم در صحبت های دو شب پیش خود صراحتا 
درمورد حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی ســخن گفت و اعالم کرد که موضوع 
حذف ارز ۴۲۰۰ در حال بررســی اســت اما این کار را با غافلگیری دنبال 
نمی کنیم و به بازار و اقتصاد شــوک وارد نخواهیم کرد؛ همچنین وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی هم  ارز ۴۲۰۰ تومانــی را امتیازی ویژه  برای 
عده ای خاص و مانعی برای فعاالن اقتصادی اعالم کرده و گفته که حذف 
نکردن این ارز هیچ هزینه ای برای مسئوالن اجرایی تصمیم گیر ندارد.

اما با این وجود آینده این ارز هنوز مشخص نشده و پیشنهادات متعددی 
بــرای جایگزیــن کردن به جای این ارز مطرح شــده اســت؛ پرداخت 
مابه التفــاوت ارز تر جیحی در قالــب کارت های اعتباری به مردم ضمن 
اســتمرار اختصاص این ارز به برخی کاال های اساســی مثل دارو، آرد و 

گندم از جمله همین پیشنهاد هاست.
حــاال فــارغ از رقم هــای متعددی که برای این طرح اعالم شــده و عدم 
تعیین ســاز وکار پرداخت  آن، ادامه این سیاســت در قالب تخصیص ارز 
۴۲۰۰تومانی نه قا نونا و نه به لحاظ منابع ارزی ممکن نیســت و با توجه 
به تبعات ســنگین آن برای اقتصاد، الزم اســت دولت فورا به این مســاله 

رسیدگی کند.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویــژه اقتصــادی گفت: مناطق آزاد باید به ریل توســعه بازگردد و 
با شــتاب بیشــتری به اقتصاد و معیشــت مردم کمک کند تا عالوه 
بــر کاهــش دغدغه های مقام معظم رهبری و مــردم بهره برداری 

حداکثری از این فرصت و مزیت اقتصادی کشور فراهم شود.
ســعید محمد  در نخســتین روز از ســفر ۲ روزه خود به گیالن در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان گیالن مســائل مناطق آزاد و 
راهکارهــای دســت یابی به اهداف تعیین در ایــن مناطق را مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داد.

وی با تاکید بر واکاوی تازه در مسائل و مشکالت مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور اظهار داشت: باید راههای برون رفت از این مسائل 
و مشکالت احصاء شود و یکی از مهمترین سازوکارهای آن اجرای 
دقیق قوانین مشــخص شــده اســت که در در دستور کار دبیرخانه 

شورایعالی و دولت قرار دارد.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با اشــاره به بررســی عملکرد مناطق آزاد در سالهای گذشته افزود: 
ظرفیت های بســیاری در مناطق آزاد وجود دارد که باید مجدداً به 
ریل توســعه بازگردد و با شــتاب بیشتری به اقتصاد و معیشت مردم 

کمــک کنــد .نماینده ولی فقیه در اســتان گیالن نیز در این دیدار 
منطقه آزاد اســتان گیالن را یک ظرفیت و فرصت دانســت و گفت: 
توســعه فضای کســب و کار، تولید ملی و رونق صادرات، راه یافتن 
به اتحادیه اقتصادی اروسیا و اشتغالزایی از مهمترین ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی برای استان و کشور است.آیت اهلل رسول فالحتی 
تاکیــد کرد: مناطق آزاد نیازمند بکارگیری نیروهای جوان و خوش 
فکــر به منظور تقویت تولیدات ،عدم واردات محصوالت بی کیفیت 
و مشابه تولیدات داخلی است و توسعه صادرات در مناطق آزاد باید 

در اولویت قرار گیرد.

کید کرد؛ مشاور رئیس جمهور تا

مناطق آزاد باید به ریل توسعه باز گردد

خبر
 دارندگان چک

 اعتبارسنجی می  شوند
عضو کمیســیون حقوقی مجلس با بیان اینکه 
پیش بینی می شود سازوکار نوین اعتبارسنجی 
دارندگان چک در ســال آینده رونمایی شــود، 
گفــت: »عدم امــکان صدور چــک وثیقه ای و 
ضمانت دار«، »دشــواری ثبت ســامانه ای چک 
صیادی برای افراد ســالخورده و فاقد گوشــی 
هوشــمند« و »عــدم مسدودســازی وجــوه 
سپرده گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده 
چک برگشتی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری« 

از مشکالت فنی این سامانه است.
تبادل چک یکی از رایج ترین شــیوه های تأمین 
نقدینگی در بین فعاالن اقتصادی در ایران است. 
این ســند تجاری با ســازوکار ایجاد اعتبار آتی، 
به نوعی تأمین نقدینگی و ســرمایه در گردش 
مورد نیاز بنگاه ها را به خود وابسته کرده است.

تــا قبــل از تصویب قانون جدیــد چک، حدود 
۲۵ درصــد کل ارزش چک هــای صادر شــده، 
برگشــت می خورد؛ اما خوشبختانه با تغییرات 
حقوقی ســاختار صدور چک و هوشمندسازی و 
الکترونیکی شــدن رویه های ثبت و انتقال چک 
بعد از ســال 9۷، تخلفات قضایی حوزه چک و 

نکول آن با کاهش چشمگیری مواجه شد.
آمارهــای بانکی مرکزی حاکی از آن اســت که 
چک های برگشتی در حد فاصل سال های 139۶ 
و 1399، از جهت تعدادی با کاهش 3۵ درصدی 
و از جهــت ارزش ریالــی با کاهش ۵1 درصدی 

همراه بوده است.
چک هــای صیادی در حالی توانســته اند به این 
دســتاوردهای شــگرف دســت پیدا کنند که 
هنــوز تعداد قابل توجهــی از مفاد قانون جدید 
در سیســتم بانکی اجرا نشــده و یا اینکه به طور 
ناقص و سلیقه ای در شعب بانک ها با آن برخورد 

می شود.
تحولی بزرگ در زمینه ســند چک در حال رقم 

خوردن است
ابوالفضــل ابوترابی عضو کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون جدید 
چک مصوب 9۷ در حال تجربه یک تحول بزرگ 
در حوزه انفورماتیک و نرم افزاری سیستم بانکی 
کشــور هســتیم، اظهارکرد: مردم و کسبه نیز با 
سپری شدن ۶ ماه از آخرین موعد فاز پیاده سازی 
قانون جدید به مرور در حال یادگیری و کســب 

تجربه درباره مفاد این قانون هستند.
وی با بیان اینکه یکی از مزیت های قضایی قانون 
جدید چک، کاهش چشــمگیر اطاله دادرســی 
اســت و با تغییرات ایجاد شده دیگر الزم نیست 
حکم قطعی توســط دادگاه صادر شود، تصریح 
کرد: دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، 
می توانــد با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک 
قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح )محل 
اقامت صاحب حســاب یا محل برگشــت چک( 
بدون دریافت حکم قطعی قضایی، درخواســت 

صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.
نقش سامانه صیاد در فرآیند صدور و نقدشوندگی 

چک
ابوترابــی با بیان اینکه از ابتدای ســال 1۴۰۰، 
چک هــای جدیــد در وجه حامــل قابل صدور 
نیستند و گیرنده چک باید به این موضوع توجه 
کنــد و چک  هــای جدید را در وجه حامل قبول 
نکند، گفت: عالوه بر آنکه الزم اســت اطالعات 
مربوط به »تاریخ سررسید«، »مبلغ« و »هویت 
گیرنده چک« بر روی چک فیزیکی ثبت شــود 
اما باید همین اطالعات در ســامانه صیاد نیز به 

ثبت برسد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: 
گیرنــده چک نیز باید به ســامانه صیاد مراجعه 
کرده و پس از استعالم، اطالعاتی را که در سامانه 
صیاد ثبت شــده را با اطالعات مندرج در برگه 
چک مقایسه کرده و مراتب تأیید و یا عدم تأیید 

خود را اعالم کند.
دارندگان چک چگونه اعتبارسنجی می شوند؟

وی بــا عنــوان اینکه بر اســاس قانــون جدید، 
متقاضیــان دســته چک توســط بانک مرکزی 
اعتبار ســنجی می شوند، گفت: براساس امتیاز و 
نمره اعتبار ســنجی، سقف اعتباری مشخص به 
افراد اعطا می شود و فرد صرفاً در محدوده سقف 

اعتباری خود می تواند چک صادر کند.
ابوترابــی بــا بیان اینکه به محض اینکه ســقف 
اعتبــاری چــک اجرا شــود، صادرکننده چک 
نمی تواند متجاوز از ســقف اعتباری چک صادر 
کنــد، افــزود: فاکتورهای مهمــی برای تعیین 
معدل اعتبارســنجی فرد نظیــر درآمد جاری 
افراد، ریســک نکول و همچنیــن دارایی افراد 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
استقرار سازوکار نوین اعتبارسنجی چک 

از سال آینده
وی با اشــاره بــه اینکه فرآیند اعتبارســنجی 
نیازمنــد همکاری تمامی دســتگاه های دولتی 
همچــون وزارت رفاه، ســازمان امور مالیاتی و 
سازمان حسابرسی و نیز قوه قضاییه است، بیان 
کرد: پیش بینی می شــود استقرار کامل سیستم 
اعتبارســنجی افراد از سال آینده تکمیل شده و 

مورد بهره برداری قرار گیرد.

گزارش

2 راه پیش روی دولت برای حل معضل ارز 
4200 تومانی

 مردم منتظر موج جدیدی از 
گرانی ها باشند؟

 دالر ۴۲۰۰ تومانی مانند ده ها موضوع دیگر همچون 
برجام در دولت ابراهیم رئیســی، همچنان در لیســت 
بالتکلیف هــا قرار دارد. دولت نه زیر بار ادامه دادن آن 
می رود و نه حاضر به برچیدن آن است.دولت رئیسی 
ارز دولتی را نگه می دارد یا آن را تبدیل به کارت کاالی 
نقــدی برای مصرف کننــدگان می کند؟ یا بی خیال 
هرکدام از این روش ها، این ارز را به دســت فراموشــی 

می سپرد؟
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی ممکن است؟

از فروردین سال 139۷ که دولت دوازدهم اعالم کرد 
تمام نیاز های وارداتی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین 
خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز 
صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی 
قرار دهند تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی با حواشی بسیار 
زیادی همراه بوده اســت.در خرداد ماه همان ســال با 
افزایش بســیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش 
1۷۰۰ قلم از جمله خودرو های وارداتی ممنوع شد و 
البته پرونده های فساد زیادی باز شد که نشان می داد 
وارد کننده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و آزاد فروخته یا 
حتی بسیاری بدون اینکه کاالیی وارد کنند دالر ارزان 
۴۲۰۰ تومانی را از کشور خارج کردند.در مرداد ماه سال 
9۷ و بعد از افشای فساد های گسترده، دولت اقدام به راه 
اندازی بازار نیمایی کرد و هم از حجم کاال های مشمول 
ارز ۴۲۰۰ تومانی کم کرد و هم صادرکننده گان را مقید 
به فروش ارز خود در بازار نیمایی کرد. در این مرحله 
یعنی نرخ سوم ارز وارد بازار شد. یک نرخ، نرخ دولتی 
۴۲۰۰ تومانی بود، یک نرخ، نرخ بازار آزاد، یک نرخ هم 
نرخ بازار نیمایی. اما به همین سه نرخ هم اکتفا نشد و 
نرخ پنجم هم که نرخ صرافی ها بود به این لیست اضافه 
شد.در سال 1۴۰۰ نیز بار دیگر به دلیل تحوالت مربوط 
به بودجه و تحمیل چالش های مرتبط با کسری های 
پی در پی بودجه دولت به اقتصاد تخریب شده ایران، 
نرخ ارز در مســیر صعودی قرار گرفت و هم اکنون در 
بازار آزاد شاهد دالر ۲۷ هزار تومانی هستیم. در تمام 
این مدت نرخ ارز تامین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه 
روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان معروف بوده است.در 
تمام این مدت ارز دولتی مخالفان جدی داشت و همه 
مخالفان معتقد بودند این ارز رانت زا و منبع فساد است و 
کاال های وارداتی با این ارز به همان قیمت به دست مردم 
نمی رسد. اما جالب اینجاست که چه دولت روحانی و 
چه دولت رئیسی هردو به جای تمرکز بر نظام توزیع 
و سالم کردن آن کم کم به سمت پاک کردن صورت 
مســاله رفتند.دولت حسن روحانی در اواخر کار خود 
و همچنین ابراهیم رئیســی در اولین ماه های ریاست 
جمهوری خود اقدام به حذف تدریجی کاال هایی کردند 

که مشمول ارز دولتی بود.
حاال هم در تازخ ترین اتفاقات رئیس دولت گفته حذف 
ارز دولتی در دســتور کار اســت و وزیر اقتصاد هم این 
موضوع را تاکید کرده و گفته ارز دولتی باید حذف شود.

حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و ادامه موج گرانی
گرچه اکثر کارشناسان معتقدند کاال های وارداتی با ارز 
دولتی به قیمت ارز آزاد به دســت مردم می رســید، اما 
حذف کلی این ارز قطعا با شوک دوباره قیمت ها همراه 
خواهد شد؛ چرا که دست واردکننده برای افزایش قیمت 
باز است و به این بهانه که هزینه تمام شده واردات برایش 
باال رفته، قیمت ها را افزایش خواهد داد.کمااینکه در این 
مدت هرکدام از کاال هایی که ارز دولتیشان حذف شد، 
بالفاصله یک گرانی را به مردم تحمیل کرد. افزایِش دو 
سه برابری قیمت دارو در هفته های اخیر و همچنین 
افزایِش قیمت نهاده های دامی و به تبع آن قیمت مرغ 
و شیر و تخم مرغ نشانه هایی از حذِف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
است.ابراهیم رئیسی گفته حذف کامل ارز دولتی را به 
صورت غافلگیرانه انجام نمی دهد، اما به نظر می رسد 
منظور او از سیاســت غیرغافل گیرانه این اســت که به 
صورت تدریجی مردم با گرانی خو کنند. یعنی به جای 
اینکه دولت به یکباره اعالم کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برچیده شد، به صورت تدریجی این ارز حذف شده و 
گرانی هــای حاصل از آن هم به صورت تدریجی اتفاق 
افتاده و زیر سایه گرانی های عمومی گم شود.نکته دیگر 
این اســت که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین 
االن هــم چیــز زیادی از ارز دولتی باقی نمانده و دولت 
فقــط نمی خواهد هزینه اعالم این موضوع را بپردازد. 
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان تخصیص پیدا می کرد 
تــورم مواد غذایــی باید روی ۲۵ تا 3۰ درصد می بود، 
در حالی که تورم ۶3درصدی ای که آمار رسمی نشان 
می دهد، به وضوح می گوید که این ارز همین االن هم 
قطع شده است.با همین استدالل برخی معتقدند در 
حال حاضر فقط اسمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده 
تا در محاسبات رسمی از آن استفاده شود و دولت بتواند 
کارش را انجــام دهد.در همین راســتا مجلس حرف 
جدیــدی زده و گفتــه منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به 
صورت کارت خرید کاال به مردم تعلق گیرد. محمدرضا 
پورابراهیمی نماینده مجلس یکی از کسانی است که 
این ایده را مطرح کرده، اما به نظر می رســد این ایده 
هــم چنــدان پایی روی زمین ندارد. اوال اینکه درحال 
حاضر اساسا منابع چندانی به ارز دولتی تخصیص پیدا 
نمی کنــد و چیــزی از این ارز باقی نمانده، دوما اینکه 
نمونــه این ایده را در جریان گرانی بنزین هم شــاهد 
بودیم. آن زمان هم حسن روحانی و برخی نمایندگان 
مجلس عنوان کردند که منابع حاصل از گرانی بنزین به 
صورت یارانه به مردم تعلق خواهد گرفت. اما این یارانه 
به صورت نصفه و نیمه فقط دو سه دوره تخصیص پیدا 
کرد و به دست فراموشی سپرده شد و البته دولت هم 
مجبور به پاســخ گویی به هیچ کس نبود که سرانجام 

وعده اش چه شد؟

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

ح شد : در نشست مشترک شورای مدیران موسسه بین المللی مطالعات انرژی مطر

وزارت نفت به توسعه حلقه های مختلف زنجیره و شبکه ارزش بپردازد
نشســت مشترک شورای مدیران موسسه بین المللی مطالعات انرژی 
وزارت نفت و عضو هیئت رییســه کمیســون انرژی مجلس با حضور 
حسین حسین زاده نماینده مردم الرستان،خنج، گراش در محل این 

موسسه برگزار شد.
در این نشســت محمد صادق جوکار رییس این موسســه با اشــاره به 
ظرفیــت بزرگ کشــور در حوزه انــرژی و ضرورت بهره برداری از آن، 
گفت: موسسه بین المللی مطالعات انرژی وزارت نفت با توجه به اولویت 
های جدید دولت مهندس اوجی در راستای تقویت جایگاه راهبردی 
کشور در بازار انرژی و گسترش فعالیت های دیپلماسی انرژی کشور 
به منظور بازسازی بازار های خارجی، محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی 

خــود را تنظیــم کرده و در حوزه های تحقیقاتی و مطالعاتی به دنبال 
کمــک بــه اهداف عالیه و کالن وزارت نفت در این حوزه اســت.وی با 
اشاره به توانمندی علمی این موسسه افزود: موسسه مطالعات انرژی 
ایــن توانایــی را دارد که در حوزه های گوناگون از جمله رصد بازاهای 
انــرژی، بازنگری راهبرد انرژی کشــور و ارائه خدمات راهبردی برای 
سیاســتگذاری های کالن به مراکز تصمیم گیر همچون کمیســیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی اقدام کند.
جــوکار گفــت: اولویت های کنونی موسســه مطالعات به عنوان اتاق 
فکر صنعت نفت تدوین راهبردها ،سیاســت ها و برنامه های اقدام در 
حوزه های مختلف نفت و گاز کشــور با رویکرد خنثی ســازی تحریم 

های نا عادالنه به منظور ارائه حمایت راهبردی از دستگاه دیپلماسی 
و سیاســت خارجــی در بخش هــای اقتصادی و انرژی به منظور دفاع 
از منافع ملی اســت.همچنین حسین حسین زاده، عضو هیات رییسه 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز گفت: موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی وزارت نفت می تواند هاب مطالعات انرژی در حوزه 
های گوناگون باشــد.وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
تصمیم نظام در ضرورت قدرت سازی در عرصه های مختلف از جمله 
حــوزه انرژی وحــذف نقاط ضعف و تهدیدزا، گفت: یکی از مهم ترین 
محورهای این تصمیم جلوگیری از خام فروشی و طرح های مختلفی 

است که می توان در این راستا مطرح کرد. 

کارشناس اقتصاد انرژی و پژوهشگر صنایع پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

تأمین سوخت زمستانی در گرو حذف مزارع »بیت کوین«

كوتاه از انرژی

بین الملل

با افتتاح آزمایشگاه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ؛

 امکان بررسی میزان مصرف انرژی
و پارامترهای ماینرها فراهم شد

رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد 
دانشــگاهی صنعتی شــریف تأکید کرد: با افتتاح 
آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده  های پردازشی 
رمزگذاری شده رمزارزها )ماینرها(، امکان سنجش 
وضعیت دستگاه های ماینر از لحاظ مصرف انرژی و 
سایر پارامترها مانند سروصدا، میزان دما و بحث های 
فرکانسی فراهم شده است.سید محمد طباطبایی 
قمی، رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان 
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، در حاشیه مراسم 
افتتاح نخســتین آزمایشــگاه تجهیزات استخراج 
فراورده  های پردازشــی رمزگذاری شــده رمزارزها 
)ماینرها( در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به اهمیت 
وجود آزمایشگاه های مرجع در کشور گفت: یکی از 
مأموریت های مجموعه جهاد دانشگاهی، راه اندازی 
آزمایشــگاه های مرجع در مواقع بحرانی و شرایطی 
اســت که کشــور به آن نیاز دارد. موارد متعددی در 
ایــن زمینه داشــتیم که به عنــوان نمونه می توان 
به بحث آبیاری تحت فشــار، دســتگاه های تستر 
گیربکس، پلیمرها اشاره کرد. آزمایشگاه سامانه های 
الکترونیکی و هوشمند نیز یکی از این موارد است که 
برای تست دستگاه های الکترونیکی مانند لپ تاپ ها، 
پرینترها، کامپیوترها و سیســتم های الکترونیکی 

مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمایشگاه سامانه های 
الکترونیکــی و هوشــمند مرکز خدمات تخصصی 
پدافند غیرعامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی 
شریف، دستگاه ها از 3 جهت میزان مصرف انرژی، 
ایمنی و امنیت، و مســائل کیفی مانند نویز و ســایر 
موارد  مورد ارزیابی قرار می گیرند.رئیس پژوهشکده 
توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی 
شــریف افزود: اخیراً با توجه به مشکالت رمزارزها و 
مسائلی که در این زمینه وجود داشت، از جمله ورود 
دستگاه های بی کیفیت به کشور، )براساس رسالت 
جهاد دانشــگاهی( احساس وظیفه کردیم تا به این 
حوزه ورود پیدا کرده و آزمایشــگاهی را راه اندازی 
کنیم تا کیفیت دســتگاه های استخراج رمزارزها را 
مورد سنجش دقیق قرار دهیم. امروزه هزاران دستگاه 
استخراج رمزارز به کشور وارد شده و تعداد زیادی نیز 
به صورت قانونی و غیرقانوی به کشور وارد شده اند که 
اکثر این دستگاه ها، بی کیفیت هستند و مشکالت 
زیادی برای شــبکه برق کشور ایجاد کرده اند.دکتر 
طباطبایی قمی تأکید کرد: طبق برآورد وزارت نیرو، 
مصرف روزانه این دستگاه ها بالغ بر ۲ هزار مگاوات 
است که تقریباً نزدیک به مصرف یک نیروگاه کشور 

است. 

یک اقلیم شناس :

کشاورزی ۴٠ میلیارد مترمکعب آب  بخش 
کند اضافه مصرف می 

یک اقلیم شــناس با بیان اینکه مصرف آب 
در بخش کشــاورزی کشور باید ۴۰ میلیارد 
مترمکعــب کاهش یابد، گفــت: ادامه روند 
فعلی منجر به خشــکیدگی کشور و تشدید 
چالش آب می شود.ناصر کرمی با بیان اینکه 
حداکثــر میزان مجاز برداشــت از منابع آب 
تجدیــد پذیر ۴۰ درصد اســت و ۶۰ درصد 
این منابع باید وارد طبیعت شــود، گفت: ما 
هــم اکنون حــدود 1۰۰ میلیارد متر مکعب 
آب تجدیدپذیــر داریم اما به جای اینکه ۴۰ 
میلیارد متر مکعب از این منابع را اســتفاده 
کنیــم، حدود 9۰ میلیــارد مترمکعب آن را 
استفاده می کنیم و همین باعث ایجاد شرایط 
فعلی و خشــکیدگی، بیابان زایی، فرسایش 
خاک و خشــکی رودخانه ها شــده است.وی 
بــا بیان اینکــه از 9۰ میلیارد مترمکعب آبی 
که اســتفاده می کنیم، حــدود ۸۰ میلیارد 
مترمکعــب آن مربوط به بخش کشــاورزی 
است، اضافه کرد: آبی در حوزه شرب و صنعت 
اســتفاده می شود قطعاً کمتر از 1۰ میلیارد 
مترمکعــب اســت.کرمی با تاکیــد بر اینکه 
ســهم آب در اختیار بخش کشاورزی باید به 

حــدود ۴۰ میلیارد متر مکعب کاهش یابد، 
گفت: این تنها راه حل نجات ایران از بحران 
خشکیدگی و خارج کردن نام کشور از لیست 
کشورهای پیشــرو در بیابان زایی است.این 
اقلیم شــناس تصریح کرد: بر این اساس باید 
الگوی کشتی تعریف شود که این ۴۰ میلیارد 
مترمکعــب آن صرف تولید چه محصوالتی و 
در چه نقاطی از کشــور شود که این مباحث 
تکنیکی بعدی است و بحث نخست این است 
که قبول کنیم آب در اختیار بخش کشاورزی 
کاسته شود.کرمی با بیان اینکه براین اساس 
باید مقداری از ســطح زیرکشــت کشاورزی 
کاسته شود، گفت: قطعاً با میزان فعلی سطح 
زیرکشــت نمی توانیم مصرف آب را کاهش 
دهیم و ســطح زیرکشــت افقی محصوالت 
قطعاً بایــد کاهش یابد.وی توانایی ایران در 
خوداتکایی در محصوالت کشاورزی جز چهار 
محصول را تأیید کرد و افزود: اما باید دید این 
خوداتکایی با چه هزینه ای انجام می شود؟ آیا 
هزینه های اکولوژیکی آن برآورد شده است؟ 
توســعه کشت خیلی از محصوالت منجر به 

گسترش خشکیدگی در کشور می شود.

خبر ویژه
تغییرات جدید در 

غول های انرژی ترکیه
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: 
دولــت رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه، قصد دارد عمدتا روی 
شرکتهای انرژی شامل واردکننده 
گاز و اپراتور خط لوله دولتی بوتاس 
متمرکز شود.دولت ترکیه مطابق با 
قانون مربوط به آزادسازی بازار گاز، 
می خواهــد بوتاس را به بخشــهای 
کوچک تری تجزیه کرده و معامالت 
و خطوط لوله را در قالب کسب و کار 
جداگانه ای سازماندهی کند. هدف 
از اصالحــات برنامه ریزی شــده، 
جایگزیــن کردن تفکر ســازمانی 
مبتنی بر سود به جای کنترل دولتی 
ســخت گیرانه در این شرکتهاست.

این اصالحات بخشــی از تالشهای 
چنــد دهه ای بــرای متوقف کردن 
ضرردهی شــرکتهای دولتی بوده و 
بر شــرکتهای خارج از بخش انرژی 
هم تاثیر می گذارد.این شرکتها بعد 
از ســودآور شدن و تولید پول برای 
بودجه دولت مرکزی، می توانند در 
مرحله بعد برای عرضه اولیه عمومی 
یا خصوصی ســازی آماده شوند. در 
بخش انرژی اکثر شــرکتها از جمله 
 Tpao شــرکت تولیدکننــده نفت
کــه در حال اجرای پروژه توســعه 
میدان گازی عظیم در دریای ســیاه 
اســت، متعلق به صندوق ســرمایه 
دولتی ترکیه هســتند.فاتح دونمز، 
وزیــر انرژی ترکیه هفته گذشــته 
اعالم کرده بود شــرکتهای بوتاس 
و Tpao بــرای امنیت انرژی ترکیه 
حائــز اهمیت هســتند و اتهامات 
رهبر حزب مخالف مبنی بر این که 
دولت آماده فروش هر دو شرکت به 
شــرکتهای خارجی می شود را رد 
کرد.دولت ترکیه همچنین شرکت 
دولتــی انتقال بــرق Teias را برای 
عرضــه اولیه عمومی تا پایان ســال 

۲۰۲۲ آماده می کند.

چین ترمز افزایش قیمت 
نفت را کشید

 دولت چین به منظور رفع کمبود برق، 
تالش ها برای مهار قیمت های باالی 
زغال ســنگ و اطمینان از فعالیت 
معادن زغال سنگ در ظرفیت کامل 
را مضاعف کرده اســت. قیمت زغال 
سنگ چین و کاالهای دیگر در اوایل 
معامالت نزول کردند و باعث پایین 
آمدن قیمت نفت از ســطحی شدند 
کــه در ابتدای معامالت داشــت.به 
گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشــد 
بازار در شرکت OANDA، با کاهش 
قیمت زغال سنگ و گاز و با توجه به 
این که اندیکاتورهای فنی شاخص 
تــوان نســبی همچنــان وضعیت 
بیــش خرید را نشــان مــی دهند، 
احتمال افت شدید قیمت های نفت 
افزایش پیدا کرده است.کمیسیون 
اصالحات و توسعه ملی چین اواخر 
ســه شنبه اعالم کرد که قیمت های 
زغال ســنگ را به محدوده منطقی 
برمی گرداند و با هر گونه نابســامانی 
کــه نظم بــازار را مختل می کند یا 
ســفته بازی مخــرب در بازارهای 
معامالت آتی زغال ســنگ حرارتی 
مقابلــه خواهد کرد.بهای معامالت 
نفت برنت با ۴3 ســنت معادل ۰.۵ 
درصــد کاهش، بــه ۸۴ دالر و ۶۵ 
ســنت در هر بشکه رسید و بخشی 
از رشــد ۷۵ ســنتی روز گذشته را 
از دســت داد امــا همچنان نزدیک 
به باالترین رکورد چند ســال اخیر 
ماند.بهای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا برای تحویل در 
نوامبر که روز چهارشــنبه منقضی 
می شــود، 3۷ سنت کاهش یافت و 
به ۸۲ دالر و ۵9 سنت در هر بشکه 
رسید. قراردادهای تحویل دسامبر با 
۴۵ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، 
به ۸1 دالر و 99 سنت در هر بشکه 
رسید.جفری هالی پیش بینی کرد 
بهــای معامــالت نفت برنت ممکن 
اســت به ۸۲ دالر و وســت تگزاس 
اینترمدیت به ۷۸ دالر و ۵۰ ســنت 
در هر بشکه نزول کند.بازارهای نفت 
از کمبود عرضه زغال ســنگ و گاز 
کــه باعث تقویت تقاضا برای دیزل 
و نفت کوره برای تولید نیرو شــده 

است، پشتیبانی شده اند.

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع 
کید کرد: پلیمر ایران تا

ایجاد زمینه قاچاق مواد 
پتروشیمی با حذف 

سهمیه بندی 
موضوع حذف سهمیه بندی محصوالت 
پتروشیمی این روزها به داغ ترین مساله 
در محافــل تولیدکنندگان صنایع پلیمر 
تبدیل شده است. خبری که وزیر صمت 
از آن پــرده بــرداری کرد و هنوز فعاالن 
صنعتی از جزئیات آن با خبر نیستند. بر 
اساس خبرهای منتشر شده تاکنون قرار 
اســت حذف سهمیه بهین یاب کاالهای 
پتروشیمی از ابتدای آبان ماه آغاز شود و 
این طرح با حذف سهمیه چند کاال وارد 
فاز اجرایی خواهد شــد.آخرین اطالعیه 
بورس کاال در این زمینه نشــان می دهد 
که گریدهای پلی اتیلن سبک خطی، پلی 
اتیلن سبک فیلم، پلی اتیلن سنگین فیلم، 
پلــی اتیلن ســنگین تزریقی، پلی اتیلن 
ســنگین بادی و پلی استایرن انبساطی 
پتروشیمی تبریز از روز شنبه اول آبان ماه 
بدون احتســاب سقف سهمیه به فروش 
خواهند رســید.این اطالعیه حاکی از آن 
است که برنامه توقف سهمیه بندی ها در 
ابتدا برای کاالهای کم التهاب اجرا خواهد 
شد و در کنار این جریان، نیاز به کاالهای 
پــر تقاضا نیز از طریــق واردات برطرف 
خواهد شد.در این بین اما تولیدکنندگان 
صنایع تکمیلی به دلیل آن که ساز و کار 
اجرایــی ایــن طرح ها هم چنان در ابهام 
قرار دارد دچار نگرانی هایی جدی شــده 
اند و حتی برخی بر این باورند که جریان 
کنونی می تواند التهابات بازار را به شدت 
افزایش دهد.برمک قنبرپور- عضو هیات 
مدیره و رئیس کمیسیون آموزش انجمن 
ملی صنایع پلیمر ایران در این خصوص 
گفت: زمانی که ســهمیه ها حذف شود، 
گریدهایی که اســتعداد ملتهب شدن را 
دارند و مصرف آنها در داخل و کشورهای 
اطراف زیاد اســت، با افزایش تقاضا برای 
خرید و تمایل به صدور این محصوالت رو 
به رو خواهیم شد که این موضوع در نهایت 
منجر به رشد قیمت آنها خواهد شد.وی 
در ادامه گفت: مساله دیگر این است که 
چنین محصوالتی استعداد قاچاق دارند 
و از آنجایــی کــه تجربه نشــان داده که 
قاچــاق چنین کاالهایی از طرق مختلف 
در کشــور صورت می گیرد، ممکن است 
تقاضا در این زمینه نیز افزایش پیدا کند.
عضــو هیات مدیــره انجمن ملی صنایع 
پلیمر ایــران توضیح داد: در گریدهایی 
کــه در حالت عــادی التهاب وجود دارد 
باید نیاز به صورت واردات انجام شــود و 
در شرایطی که تجارت با کشورهای دیگر 
به سختی انجام می گیرد و طبق قوانین 
موجود تنها شــرکت های پتروشــیمی 
اجــازه واردات دارنــد، می توان دریافت 
که در صورت حذف سهمیه ها، نیاز به این 
محصوالت به ســختی تامین خواهد شد 
در گریدهایی که در حالت عادی التهاب 
وجــود دارد باید نیــاز به صورت واردات 
انجام شــود و در شــرایطی که تجارت با 
کشورهای دیگر به سختی انجام می گیرد 
و طبق قوانین موجود تنها شــرکت های 
پتروشیمی اجازه واردات دارند، می توان 
دریافت که در صورت حذف سهمیه ها، 
نیاز به این محصوالت به ســختی تامین 

خواهد شد .

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو 
خبر داد؛

 اعالم آمادگی 
صنعت آب و برق برای 

مقابله با سیالب و طوفان
مدیــرکل مدیریت بحــران وزارت نیرو 
گفت: با توجه به هشــدارهای ســازمان 
هواشناســی برای مازنــداران و گیالن 
بــرای وقوع ســیالب و وقوع یک طوفان 
در نیمه شــرقی کشــور در صنعت آب و 
 بــرق از هم اکنــون آمادگی کافی برای 

مقابله را دارد.
سیداعتضاد مقیمی ، با بیان اینکه برخی 
از اقدامات از قبل برای فراهم شــدن زیر 
ساخت ها به منظور مقابله با سیالب انجام 
شده است، اظهار کرد: تیم های عملیاتی 
وزارت نیرو همیشه در حالت آماده باش 
قــرار دارند تا اگر حادثه ای در بخش آب 
و یا برق متحمل شد در سریع ترین زمان 
ممکن آن مشــکل برطرف شود.به گفته 
وی این تیم ها به صورت شــبانه روزی 
آماده خدمت رسانی هستند و در استان 
هایی که برای ســیالب هشدار دریافت 

کردیم آمادگی بیشتری وجود دارد. 

مدیرعامل شرکت آبفا استان تهران با اشاره به اینکه سال 99 سال خشکی بود و 
پیش بینی سازمان هواشناسی در پاییز 1۴۰۰ نیز بارش چندانی نشان نمی دهد 
افزود: در حالی که از ابتدای سال آبی 1۴۰۰-99 تاکنون فقط ۴ دهم میلی متر 
بارش در تهران رخ داده، در مدت مشــابه ســال گذشته که خشک ترین سال در 
۵۰ سال گذشته بوده است ۵.۸ میلی متر بارندگی در تهران ثبت شد.محمد رضا 
بختیاری با بیان اینکه پاییز امســال بســیار سخت خواهد بود گفت: در خصوص 
زمستان نیز پیش بینی های متعددی برای پربارش و کم بارشی وجود دارد که 

به طور کامل قابل تأیید نیســت.مدیرعامل شــرکت آبفا استان تهران با اشاره به 
اینکه مصرف آب تهران به 3 میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسیده ادامه داد: این رقم 
در تابســتان 3 میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده که با گذر از اوج مصرف، این رقم 
کاهش یافته است.بختیاری با بیان اینکه با وجود افزایش 3 درجه ای دمای هوا 
و کرونا مصرف آب تابستان در تهران نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است 
گفت: ما با کنترل مصرف در مناطق مختلف، هشــدار به مشــترکان پرمصرف و 

اخطار به آن ها آب مورد نیاز پاییز را نیز تأمین خواهیم کرد.

هشدار آبفای تهران؛

از ابتدای سال آبی،  فقط ۴ دهم میلی متر بارش در تهران ثبت شده است

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که برای زمستان امسال با توجه 
به نافرجام ماندن برنامه های بهینه ســازی مصرف انرژی کشــور در 
سال های گذشته، با کسری دست کم روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی باید دست وپنجه نرم کنیم. به عبارت ساده تر با کاهش 
دمای هوا و جهش مصرف گاز طبیعی توســط مشــترکان خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمده، کشور با کسری گاز روبه رو می شود که 
با توجه به اولویت بخشــی تأمین گاز زمســتانی شهرها و روستاها، 
صنایــع و نیروگاه هــا در اولویت کمبود، کاهش عرضه و حتی قطع 
گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.کســری شــدید گاز برای زمستان 
امســال که معادل تولید هفت فاز اســتاندارد پارس جنوبی است، 
موجب شــده که برای پایداری تأمین ســوخت زمستانی، صنایع و 
نیروگاه های برق در چهار ماهه سرد هر سال دوگانه سوز شوند که 
این تغییر آرایش از گاز طبیعی به سوخت های مایع برای زمستان 
امسال هم اتفاق خواهد افتاد. در این بین با توجه به کاهش شدید 
بارندگی ها در هفت ماهه امســال از یکســو و نادیده گرفتن توان و 
پتانســیل تولید برق از نیروگاه های برق آبی در ســال های گذشته، 
مشکالت تأمین سوخت زمستانی نیروگاه ها دوچندان می شود، زیرا 
با توجه به افت تولید و راندمان نیروگاه های برقابی فشار بیشتری 
روی نیروگاه های گازی می آید و نتیجه افزایش تولید نیروگاه های 
گازی چیزی جز افزایش مصرف گاز یا ســوخت های مایع نیســت.

مجید شهیدی -کارشناس اقتصاد انرژی و پژوهشگر صنایع پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی در این باره اعالم کرد: نکته مغفول مانده 
دیگر برای تأمین سوخت زمستانی امسال به مزارع »بیت کوین« و 
رمزارزها برمی گردد که به دلیل عدم ساماندهی این مزارع از سوی 
دولــت قبلی و فعالیت های گســترده غیرمجــاز و بعضاً زیرپله ای، 

متوســط مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه برق کشــور را هم تحت 
تأثیر قرار داده اســت و عماًل عدم ســاماندهی مزارع رمزارز منجر 
به جهش بیشــتر مصرف برق و به تبع آن جهش مصرف ســوخت 
گاز و فرآورده هــای نفتی در نیروگاه ها خواهد شــد که زمســتان 
امسال هم از این قاعده »جهش مصرف« مستثنی نیست.به گفته 
وی هم زمــان با مرور مشــکالت و معضــالت افزایش مصرف برق، 
عدم اجرای طرح های بهینه ســازی مصــرف انرژی و افت طبیعی 
تولید گاز در میدان های کشــور، برای زمســتان امســال مأموریت 
و مســئولیت های پاالیــش و پخــش فرآورده های نفتی دوچندان 
شــده اســت. بر این اســاس، با تغییر مدیریت در این شرکت مادر 
تخصصی یا بهتر بگوییم متولی تولید، تأمین و توزیع سوخت مایع 
کشــور، جلیل ســاالری مدیرعامل جدید شرکت پاالیش و پخش 
در نخســتین اقدام مدیریتی در دولت ســیزدهم دستور بازسازی، 
احیــا و تقویــت نــاوگان نفتکش های جاده پیمــا را صادر کرد تا با 
افزایش توان انتقال سوخت از دو مسیر جاده ای و ریلی کسری ۲۰ 

درصد ذخیره ســازی ســوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع کشور در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال جبران شود. وی ادامه داد: هم زمان 
با تجهیز و توســعه ناوگان نفتکش های جاده پیما، بســیج مناطق 
مختلف پخش فرآورده های نفتی در سراســر کشــور برای تأمین و 
توزیع هوشمندانه سوخت و تالش برای ذخیره سازی سوخت مایع 
در صنایع و نیروگاه ها با استفاده از ظرفیت های موجود، تالش شده 
تا برای زمستان امسال خطر توقف تولید کارخانه ها یا خاموشی های 
گسترده برق به حداقل کاهش یابد.این کارشناس گفت: افزون بر 
این، پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اعمال تغییرات جدید در 
شبکه خطوط لوله و مراکز انتقال )تلمبه خانه ها(، انبارها و مخازن 
ذخیره ســازی سوخت، ســعی دارد تا از این ظرفیت ملی هم برای 
تقویت سوخت رسانی و افزایش موجودی ذخایر سوخت نیروگاه ها 
با اولویت گازوئیل حداکثر اســتفاده را بکند و البته نباید فراموش 
کنیــم با افزایش مصرف بنزیــن پس از کاهش دورکاری کارکنان 
در کنار تأمین و توزیع ســوخت زمســتانی موضوع تأمین بنزین و 
گازوئیل، جایگاه های ســوخت در استان های مختلف هم به عنوان 
یک سناریوی کاری در دستور کار قرار گرفته است. شهیدی اظهار 
کرد:  در مجموع پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اســتفاده از 
ظرفیــت توزیــع روزانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های 
نفتی با مدیریتی جدید قصد دارد تا زمینه تأمین پایدار و مطمئن 
سوخت زمستانی کشور را فراهم کند و مردم ایران مطمئن باشند با 
جهاد مثال زدنی مدیران، کارکنان و کارگران این مجموعه ارزشمند 
صنعــت نفــت هیچ گاه اتفاقاتی که در روزهای گذشــته در برخی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی افتاد و مردم ساعت ها در پمپ های 
 بنزین صف های کیلومتری تشکیل دادند در ایران نخواهد افتاد .
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حمایت بانک توسعه تعاون از 
ح ۲۰ هکتاری پرورش میگو در  طر

سایت حله بوشهر
صنعــت پرورش میگو به عنوان یکی از صنایع 
پویا در کشــور به شــمار رفته که نقشی مهمی 
در تولید، اشــتغال زایی، ارزآوری و متقاضیان 
زیادی نیز برای ســرمایه گذاری داشته و دارد 
از همیــن رو یکــی از اولویــت های مهم بانک 
توســعه تعاون در استان بوشهر حمایت از این 
صنعت است . طرح ۲۰ هکتاری تکثیر و  پرورش 
میگو ، شرکت اطلس میگو خلیج فارس واقع در 
سایت حله بوشهر  با ظرفیت تولید ساالنه  ۸۰ 
تن میگو  مرغوب صادراتی  و با اشــتغال زایی 
مســتقیم  ۵  نفر با اســتفاده از تسهیالت 1۰ 
میلیارد ریالی  بانک توســعه تعاون در ســال 
گذشــته و ســال جاری  ، اعطایی از محل بند 
الف تبصره 1۸ در بخش کشاورزی به ایستگاه 
آخر رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.   با 
توجه به نقش و تاثیر صنعت پرورش میگو در 
ارزآوری و ایجاد اشــتغال های پایدار و توسعه 
منطقه ای استان ها  حمایت از این صنعت ارز 
آور توسط  بانک توسعه تعاون در استان بوشهر 
در دستور کار قراردارد که این بانک  در زمینه  
تامین سرمایه در گردش این طرح ها در سال 
گذشته تســهیالت قابل توجهی را به شرکت 
های پرورش دهنده میگو پرداخت کرده است 
.گفتنی اســت در این طرح ۲۰ هکتاری تکثیر 
و پرورش میگو از ســوی شــرکت مجری طرح  
بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال  سرمایه گذاری انجام 

شده است .

معرفی شعب کارگزار رسمی 
بورس بانک تجارت

کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، 
بورس کاال و بورس انرژی بانک تجارت اسامی 
شــعب و باجه های فعال کارگزاری خود را به 
منظور تســهیل در شناســایی این شعب و در 
راســتای گســترش فعالیت این کارگزاری و 
پاســخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان 
گرامــی در حوزه بازار بورس و ســرمایه اعالم 
کرد.مشــتریان بانــک تجارت کــه تمایل به 
همــکاری با ایــن کارگزاری رســمی دارند، 
 مــی تواننــد بــا مراجعه به ســایت اینترنتی
یــا  و   https://btcode.tejaratbankbrk.ir
ازطریق لینک باشگاه مشتریان این کارگزاری 
بــه آدرس https://tbrkclub.ir اطالعات کامل 
تری ازاسامی شعب و باجه های فعال کارگزاری 
بانک تجارت و تازه ترین فعالیت های بورسی 

این مجموعه آگاهی پیدا کنند.

نخستین مستمری بیمه باران 
پرداخت شد

بــا گذشــت کمتــر از یــک مــاه از رونمایی از 
جدیدتریــن محصول شــرکت بیمه باران تحت 
عنــوان »بیمه مســتمری ترنم باران«، امروز ۲۷ 
مهرماه، نخستین مستمری به حساب بیمه گذار 
واریز شد.ســروناز درواری مدیر بیمه های زندگی 
شــرکت بیمه باران درباره جزئیات این بیمه نامه 
تصریح کرد: این بیمه نامه که از نوع بدون فاصله 
اســت، یک ماه پس از دریافت یکجای حق بیمه، 
روند پرداخت مســتمری را آغاز کرده است.مدیر 
بیمه های زندگی بیمه باران با اشــاره به ماهیت 
بیمه مســتمری ترنم باران گفت: بیمه مستمری 
ترنم باران نوعی بیمه زندگی به شرط حیات است 
که ویژگی های ممتاز محصول انحصاری شرکت 
بیمه باران یعنی ترنم باران، را در بر گرفته است. 
کارشناســان شرکت بیمه باران پیش از ارائه این 
محصول، تالش کرده اند نیازهای اقشــار مختلف 
جامعه در خصوص مســتمری را بازشناسی کند 
و براســاس آن امکاناتی را به بیمه گذار پیشــنهاد 
دهنــد که پاســخگوی نیازهای حداکثری آن ها 
باشد.درواری در ادامه افزود: در واقع یکی از نقاط 
قوت بیمه مستمری ترنم باران این است که به فرد 
بیمه شده امکان می دهد بتواند ذی نفعان بیمه نامه 
را بــه انتخــاب خود برگزیند و روش ها و بازه های 
زمانی دریافت مستمری خود را انتخاب کند. این 
آزادی در عمل به بیمه گذار این فرصت را می دهد 
که براســاس شرایط و تمایل خود، بهترین مدل 
پرداخت حق بیمه و دریافت مستمری را انتخاب 
کند.او ضمن تشــریح جامعه هدف این محصول 
افزود: اگرچه به زعم بســیاری مستمری مختص 
به قشر بازنشسته کشور است، اما واقعیت امر این 
است که بیمه مستمری ترنم می تواند برای تمامی 
آحاد جامعه در هر ســن و ســالی جذابیت داشته 
باشد. با این وجود این محصول به طور خاص برای 
افرادی که حقوق مســتمری بازنشستگی خود را 
بــرای گذران زندگی کافی نمی دانند می تواند به 
عنوان یک محصول مکمل کاربرد داشــته باشد. 
ضمن اینکه در بیمه مســتمری ترنم تالش شده 
به اقشاری که هیچگونه بیمه مستمری ندارند نیز 
توجه شود و نیازهای آن ها هم مد نظر قرار گرفته 
شود. از سوی دیگر زنان خانه دار، افراد با مشاغل 
آزاد و… هم می توانند به کرات از مزیت های این 
محصول مســتمری بهره مند شــوند.درواری در 
پایــان تصریح کرد: اســتقبال از این محصول در 
فاصله کوتاه پس از رونمایی تاکنون، نشــان داد 
با نوآوری و خالقیت و شناســایی درست و دقیق 
نیازهای جامعه می توان میان اقشار مختلف جامعه 
و صنعت بیمه پیوندی ناگسستنی ایجاد کرد که 
بدون شــک هر دو طرف از این ارتباط تنگاتنگ 

منتفع خواهند شد.
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بانک و بیمه

مدیرعامل بانک توســعه صادرات در آســتانه ۲9 مهرماه، روز ملی 
صادرات، طی پیامی این روز را به صادرکنندگان و فعاالن این عرصه 
تبریک گفت.درمتن پیامی که به این مناسبت از سوی دکترسیدعلی 
حسینی صادر شد، با تبریک این روز به صادرکنندگان کشور آمده 
است:تبریک امسال روز ملی صادرات به فعاالن این عرصه همزمان 
با شــروع به کار دولت ســیزدهم را به فال نیک گرفته و امیدواریم 
دیدگاههای سیاستگزاران در دولت جدید منتج به تحوالتی گردد 
که تاثیرات ملموس و شــایان آنرا بر تداوم آبادانی و توســعه کشور 

عزیزمان شاهد باشیم.
متن کامل پیام آقای دکتر سیدعلی حسینی بدین شرح است:

بازرگانان، فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان محترم
۲9 مهرماه روز ملی صادرات یادآور خدمات برجســته آن دســته از 
صادرکنندگان و فعاالن تولیدات صادرات محور اســت که بعنوان 
ناخدایان با کیاســت، کشــتی تجارت را در دریای پرتالطم اقتصاد 
بین المللی رهبری می کنند.طی ســالهای اخیر نقش اگزیم بانک 

ایران به عنوان بازیگر مهم تامین مالی در افزایش صادرات غیرنفتی 
و توسعه آن در راستای ارائه خدمات و تسهیالت برجسته بوده و نگاه 
ویژه این بانک به گسترش تجارت بین الملل و حمایت از تولید ملی 
منتج به برداشــتن گامهایی موثر در مسیر کسب درآمدهای ارزی 

شــده است.تبریک امســال روز ملی صادرات به فعاالن این عرصه 
همزمان با اولین سال فعالیت دولت سیزدهم را به فال نیک گرفته 
و امیدواریــم دیدگاههای سیاســتگزاران در دولت جدید منتج به 
تحوالتی گردد که تاثیرات ملموس و شایان آنرا بر تداوم آبادانی و 

توسعه کشور عزیزمان شاهد باشیم.
تقویت تولید با هدف توسعه صادرات، نظام مند شدن تولید کاالهای 
رقابــت پذیــر و بهبود فضای کســب و کار متاثر از اصالح قوانین و 
تدوین مقررات در همین راستا، از جمله مقوالتی هستند که تحقق 
آن مستلزم افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات بعنوان مهمترین 
خواسته جامعه صادرکنندگان است.دستیابی صادرکنندگان ایرانی 
به جایگاه رفیع و متناسب با شان خود در بازارهای جهانی مستلزم 
نگاه همه جانبه و جامع مجموعه دستگاههای ذیربط است که این 
بانک با راهبرد ارائه خدمات متنوع و اعطای تسهیالت مناسب خود 

همواره به آن می اندیشد.
سیدعلی حسینی 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: 
نظام پیشــنهادها ماننــد اتاق فکر و 
مرکز خالقیت ســازمان عمل کرده 
و امیدواریــم مبنای حرکت، رشــد و 
بالندگــی بانــک و همچنین راهی به 

سوی مدیریت مشارکتی باشد.
حجــت الــه مهدیــان در پنجمین 
جلســه شــورای نظام پیشنهادهای 
بانــک توســعه تعاون کــه با حضور 
اعضــاء برگزار شــد ضمــن تقدیر از 
تالش هــای صــورت گرفتــه برای 
استقرار نظام پیشــنهادها در بانک، 
افــزود: بــه طور قطع وجــود چنین 
نظامی در یک ســازمان و ساماندهی 
پیشــنهادها و ایده های ارائه شده از 
سوی کارکنان که درگیر فعالیت های 
عملیاتی بانک هستند، می تواند منشا 
تحول بانک باشد.رییس شورای نظام 
پیشــنهادهای بانک توسعه تعاون با 
بیــان اینکــه ممکن اســت افراد بر 
اســاس یک جرقه فکری و ایده خام 
پیشنهادهایی را مطرح کنند که کامل 

نباشد توصیه کرد دبیرخانه با دید باز 
و بــا نگاه یــاری دهنده آن موضوع را 
بررســی کرده و به پیشــنهاد دهنده 
بازخورد مناســبی ارائــه کنند.وی، 
همچنین لزوم برنامه ریزی مناســب 
برای مشــارکت بیشــتر کارکنان را 
خواستار شد و بر اجرای پیشنهادهای 

مصوب در کمترین زمان ممکن توسط 
واحدهــای ســازمانی تأکید کرد.در 
ادامه این جلسه ایرج شیخ زاده معاون 
برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک 
با ارائه گزارشی پیرامون شکل گیری 
نظام پیشــنهادها در بانک افزود: باید 
ایــن نظام با اولویتهای کاری و برنامه 

های درون سازمانی پیوند بخورد و به 
عنوان یک ابزار برای ارتقاء و توســعه 
بانک مورد اســتفاده مدیــران قرار 
گیــرد.وی افزود: با توجه به تغییرات 
مدیریتی، سیاستهای جدیدی برای 
نظام پیشــنهادها در نظر گرفته شده 
اســت که از مهمتریــن آن می توان 

بــه اصالح و بازنگری دســتورالعمل 
نظام پیشنهادها اشاره کرد که ضمن 
تسریع در ارزیابی پیشنهادها، زمینه 
مشــارکت کلیه واحدهای بانک را به 

همراه خواهد داشت.
گفتنی اســت در ادامه این جلســه ۸ 
پیشــنهادی که توســط کمیته های 
تخصصــی مورد تأیید قرار گرفته بود 
توســط دبیر شورای نظام پیشنهادها 
مطرح شد که از این تعداد ، ۶ پیشنهاد 
مورد تأیید اعضاء قرار گرفت که یکی 
از مهمترین آنها بهره مندی مستمری 
بگیــران و وظیفــه بگیــران بانک از 
خدمات رفاهی، همانند کارکنان نظام 
بانکی کشور بود.در آخر دبیر شورای 
نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون 
ابــراز امیدواری کرد با توجه به ایجاد 
ارتباط بین پیشــنهادهای مصوب و 
نظــام برنامه ریزی و پایش بانک، این 
پیشنهادها با جدیت بیشتری توسط 
واحدهای ســازمانی مورد توجه قرار 

گرفته و به اجرا درآیند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون: 

نظام پیشنهادها راهی به سوی مدیریت مشارکتی است

، روز ملی صادرات پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت ۲9 مهر

اطالعیه سازمان حمایت در خصوص 
افزایش قیمت تایر

 تولیدکنندگان تایر
 احضار شدند

 بــا توجه بــه اعالم انجمن صنفی صنعت 
تایــر مبنی بر افزایش قیمــت انواع تایر 
به اســتناداختیارات واگذارشده براساس 
مصوبات  ســتادتنظیم بازار و ابالغ آن به 
شــرکت های تولیدکننده وازطرفی لزوم 
بررســی وتطبیــق وجاهت ایــن اقدام با 
ضوابــط عمومی قیمت گذاری حســب 
وظائــف ذاتی ســازمان حمایــت ونیز 
درخواست مسئول مربوطه درامور تنظیم 
بازار)معاونــت امورصنایع وزارت صمت( 
ســازمان حمایت به منظور بررسی دالئل 
اعمــال این تغییرات ووجاهت قانونی آن 
نســبت به فراخوان اعضای هیأت مدیره 
انجمن صنفی صنعت تایرومدیران عامل 
ذیربط برای ادای پاره ای توصیحات اقدام 

نمود.
انجمــن صنفــی صنعــت تایر با ارســال 
نامــه ای بــه مدیران عامل شــرکت های 
تولیــد کننده تایر مجوز افزایش قیمت ها 

را برای کارخانجات صادر کرد.
بر اســاس ابالغیــه انجمن صنفی صنعت 
تایر با توجه به مصوبه هیئت مدیره انجمن 
افزایش قیمت تایر در دو مرحله به شــرح 

زیر اعالم می گردد:
1- تایرهای ســواری رادیال و ون مجموعاً 
3۰ درصــد افزایش، مرحله اول ۲۰ درصد 

و مرحله دوم 1۰ درصد.
۲- تایرهای بایاس و رادیال نیمه سنگین، 
ســنگین و کشاورزی مجموعه ۴۰ درصد 
مرحلــه اول 3۰ درصــد و مرحله دوم 1۰ 

درصد.
مرحلــه اول اعمال قیمــت های جدید از 
روز دوشــنبه ۲۶ مهرماه و مرحله دوم اول 
دی ماه اجرایی می گردد. کلیه شرکت ها 
متعهد شــدند روز دوشنبه بیست و ششم 
مهرمــاه همزمان با هم ســبد های جدید 

خود را اعالم کنند.

كوتاه از صمت

دبیر انجمن واردکنندگان برنج؛

گر ممنوعیت واردات برداشته  ا
 نشود برنج ایرانی و خارجی 

گران می شود
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: اگر دوره 
ممنوعیت واردات برنج برداشــته نشود و وارد 
کنندگان موفق نشوند برنج وارد بازار کنند برنج 
ایرانــی و خارجی دچــار افزایش قیمت کاذب 

خواهند شد.
مســیح کشــاورز ، با بیان اینکــه عرضه برنج 
خارجــی توســط دولت به صــورت محدود 
تاثیری در متعادل ســازی بازار برنج نداشــته 
اســت، گفت:با شروع دوره ممنوعیت واردات 
برنج و شائبه کمبود برنج خارجی در بازار دولت 
به وســیله شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام 
بــه واردات و عرضــه برنج خارجی به بازار کرد. 
واردات برنج اقدام بســیار خوبی است اما نباید 
توســط دولت انجام شــود، زیرا به جای مزایا، 
معایب زیادی برای بازار به دنبال خواهد داشت.

وی ادامــه داد:یکی از معایب آن قیمت تعیین 
شده است که اختالف معناداری با برنج ایرانی 
و خارجــی دارد و همیــن امر باعث رکود بازار 
خواهد شــد. از طرفی کشــاورز  و تولیدکننده 
می داند عرضه برنج به این شکل مقطعی بوده 
و محدودیــت دارد و پــس از چند روز به پایان 
می رســد.  همچنین برنج های دولتی پس از 

توزیع دقیقا به جامعه هدف نمی رسد.
دبیر انجمــن واردکنندگان برنج تصریح کرد: 
در کمیســیون کشاورزی مجلس در خواست 
کردیــم که نهادهای نظارتی حتما برنج عرضه 
شده دولتی را رصد کنند و ببینند این برنج ها 
دقیقا به کجا می روند. بسیاری از اعضای انجمن 
واردکنندگان برنج گله مند هســتند که برنج 
های خارجی توزیع شده، توسط افراد سودجو 

با برند آنها بسته بندی و وارد بازار می شود.
کشــاورز با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی 
به عنوان متولی برنج در کشــور هیچ قدمی در 
راستای متعادل سازی قیمت ها در بازار نداشته 
اســت، گفت: در ستاد تنظیم بازار درخواست 
پایان دوره ممنوعیت برنج داشتیم. هر چه این 
ممنوعیت ادامه دارتر شــود قیمت برنج ایرانی 
باالتــر رفته و دیگر بعــد از آن واردات برنجی 
خارجــی نمــی تواند در کاهش قیمت ها موثر 
باشــد. اگر تا اول آبان این ممنوعیت برداشته 
شود قیمت برنج در بازار متعادل خواهد شد.

نسخه جدید وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت برای خودرو

زمزمهافزایشقیمتخودروبهگوشمیرسد
به اعتقــاد خودروســازان باید اصــالح قیمتی در 
محصوالت اعمال شــود تا امــکان پرداخت بدهی 
خود را به قطعه ســازان و تکمیل خودروهای ناقص 
داشــته باشــند اما باید دید وزیر صنعت و رئیس 
جدید شــورای رقابت در آینده چه نسخه جدیدی 

برای قیمت خودرو خواهند داشت.
اخیــراً فاطمــی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرده اســت "امســال با یکصدهزار دستگاه 
افزایــش، تولیــد خــودرو به میــزان یک میلیون 
دســتگاه خودرو خواهیم رساند، ضمن اینکه سال 
آینده یک میلیون و ۶۰۰هزار دســتگاه خودرو در 
کشــور تولید می شــود"، البته این مقام مسئول در 
وزارت صنعت تأکید کرده اســت که "خودروسازان 
مشــکالت عدیده ای هم دارند که ما باید برای حل 
آن کمــک کنیم". عالوه بــر این صالحی نیا معاون 
وزیــر صنعت هــم با اعالم اینکه "امــروز به دنبال 
»تولید بدون زیان« برای خودروســازان هستیم"، 
گفته اســت: در این راســتا 9 پروژه اصلی تعریف 
شــده که مهمترین آن »زنجیره ارزش در صنعت 
خودرو و اصالح شرایط آن« است، عالوه بر این در 
دولت سیزدهم با هدف دستیابی به افزایش تولید، 
از همه ظرفیت ها استفاده خواهد شد. وعده افزایش 
تولید خودرو در حالی توســط وزیر صنعت عنوان 
شــده است که خودروسازان مبلغ ۷۵هزار میلیارد 
تومان به قطعه ســازان بدهکار هســتند و هنوز این 

مبلغ پرداخت نشده است، به عبارت دیگر، نقدینگی 
قطعه سازان، توسط خودروسازان بلوکه شده است 
و قطعه ســازان در زمان حاضر برای افزایش تولید 

نیازمند منابع مالی هستند.
با توجه به این موضوع الزمه افزایش تولید؛ تأمین 
منابع مورد نیاز زنجیره تولید و قطعه ســازان است 
که باید در اسرع وقت پرداخت شود اما خودروسازان 
در این رابطه هم با مشــکالت زیادی دست و پنجه 
نــرم می کننــد و مدام از زیان هــای باالی خود در 
تعیین دســتوری قیمت خودرو صحبت می کنند. 

خودروســازان اعتقاد دارند: باید اصالح قیمتی در 
محصوالت اعمال شود تا امکان پرداخت بدهی خود 
را به قطعه ســازان و تکمیل خودروهای ناقص مانده 

در کف کارخانه داشته باشیم.
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تغییر 

می کند؟
در زمــان حاضر با توجه به مصوبه شــورای رقابت 
قیمت خودرو هر ۶ ماه یک بار متناسب با نرخ تورم 
بخشــی اعالمی توسط بانک مرکزی تغییر خواهد 
کرد. خودروسازان هم در این ارتباط آمار هزینه های 

تولید را به شورای رقابت ارسال کرده اند اما با توجه 
به رفتن رئیس شورای رقابت هنوز خبری از رئیس 
جدید شورا نیست تا روند بررسی تغییرات قیمتی 

انواع خودروها مورد ارزیابی قرار گیرد.
البته شــیوا رئیس ســابق شورای رقابت در آخرین 
نشســت خبری خود اعالم کرده بود "شــاید اصاًل 
رئیــس جدیــد بخواهد این مــدل قیمت گذاری 
را تغییــر دهــد و برنامه دیگری را در دســتور کار 
خــود قرار دهد، البتــه قیمت گذاری با روش فعلی 
باید براســاس تورم بخشــی کــه از بانک مرکزی 
اعالم می شــود صورت گیــرد. در زمان حاضر هم 
هنوز بانک مرکزی تورم را به شــورای رقابت اعالم 
نکرده اســت و ممکن اســت تا پایان مهرماه طول 
بکشد". با توجه به صحبت های شیوا به نظر می رسد 
قیمت گذاری خودرو با آمدن رئیس جدید شورای 
رقابت با تغییراتی روبه رو شود و در آینده بازار شاهد 
قیمت های جدید انواع محصوالت باشــد. هرچند 
خودروســازان هم این روزها مدام بر طبل افزایش 
هزینه های تولید می کوبند و مخالف قیمت گذاری 
دستوری هستند اما باید دید در آینده وزیر صنعتی 
که وعده افزایش تولید خودرو را اعالم کرده اســت 
می تواند روند آزادسازی قیمت خودرو را فراهم کند 
یا رئیس جدید شورای رقابت با دستورالعمل جدید 
قیمت گــذاری خــود، بازار را با افزایش قیمت ها در 

انواع محصوالت مواجه خواهد ساخت.

گزارش

صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: بیشترین مزیت ها در حوزه تامین مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت دارو در کشور وجود دارد که با اصالح ساختار اقتصادی این صنعت می توان از این 

مزیت ها بهره مند شد.
 مهدی صادقی نیارکی در مراسم آغاز به کار جشنواره فارمکس با بیان این مطلب گفت: در این صنعت 
9۷ درصد نیاز در داخل تولید می شــود و این مهم با همکاری خبرگان، دانشــمندان، صنعتگران و... 
محقق شــده و اگر این میزان توســعه ســاخت داخل صورت نگرفته بود، باید ارز زیادی صرف واردات 

دارو می شد.
صادقی نیارکی در ادامه با تشریح وضعیت صنعت دارو تصریح کرد: برای اینکه سه درصد باقی مانده 
تبدیل به ســاخت داخل بشــود، اقتصاد صنعت دارو باید در مســیر سرمایه گذاری در بخش تحقیق و 
توســعه حرکت کند. معاون امور صنایع وزارت صمت خاطر نشــان کرد: بیشــترین مزیت ها در حوزه 
تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت و تولید مواد موثر صنعت دارو در کشور وجود دارد که با اصالح 

ساختار اقتصادی این صنعت می توان از این مزیت ها بهره مند شد.

کید کرد معاون امور صنایع وزارت صمت تا
ضرورت اصالح ساختار اقتصادی  صنعت دارو
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با هدف بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری استان خراسان رضوی؛

گاز استان خراسان رضوی هزینه شد 17 میلیارد ریال توسط شرکت 
مشــهد / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــر کت 
گاز خراســان رضوی با اشاره به لزوم بکارگیری 
راهکارهای مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش 
های مختلف گفت: در یک ســال گذشــته 1۷ 
میلیارد ریال از محل منابع داخلی شــرکت گاز 
برای اجرای طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه 
واحدهای مســکونی، تجاری و اداری این استان 
هزینه شــده است.حســن افتخاری با اعالم این 
مطلــب گفت: طرح ملی اصالح و بهینه ســازی 
رایگان موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و 
اداری از آبان ماه سال 1399 آغاز شده و تاکنون 
1۶3۵ مشترک در خراسان رضوی در این طرح 
ثبت نام کرده اند.وی افزود: هم اکنون اجرای این 
طرح در 1۰۴۰ واحد موتورخانه مشمول به اتمام 

رسیده یا در حال اجرا است. پیش بینی می کنیم 
این عدد تا پایان امســال به دو هزار واحد ارتقا 
یابد.افتخاری با بیان این مطلب که اجرای طرح 
ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای 
مســکونی، تجــاری و اداری برای مشــترکین 
مشــمول رایگان اســت افــزود: متقاضیان می 
تواننــد با مراجعه به ســایت شــرکت ملی گاز 
ایــران به نشــانی nigc.ir و انتخاب گزینه طرح 
بهینه سازی موتورخانه ها نسبت به ثبت شماره 
اشتراک و دریافت خدمات این طرح اقدام کنند.
به گفته افتخاری، شــرکت گاز به ازای میانگین 
هر مترمکعب مصرف دو ســال قبل مشــترکین 
مشمول تا سقف ۸۰۰۰ ریال برای بهینه سازی 
موتورخانه واحدهای مســکونی، تجاری و اداری 

هزینه خواهد کرد که این هزینه شــامل تنظیم 
مشعل، عایقکاری و نصب رسوب گیر مغناطیسی 
است.مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: با 
اجرای این طرح حدود 1۰ تا 1۵ درصد مصرف 
گاز هر مشترک کاهش یافته که این مهم عالوه 
بــر کاهش هزینه های اقتصادی خانوار، موجب 
پایداری جریان گازطبیعی کشــور می شود.این 
مقام مســئول با بیان این مطلب که اجرای این 
طرح در حال حاضر به صورت رایگان انجام می 
شــود یادآور شــد: بر اســاس آیین نامه اجرایی 
ماده 1۷ قانون هوای پاک، بهینه ســازی، اخذ 
گواهینامــه مطابق با اســتاندارد 1۶۰۰۰ برای 
کلیه مشترکین دارای موتورخانه از سال 1۴۰1 
بــه بعــد اجباری اســت و موتورخانه های فاقد 

گواهینامــه مذکور کــه در طرح اصالح و بهینه 
ســازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری 
مشــارکت نکنند باید با صرف هزینه شــخصی 
اقدام به بهینه سازی موتورخانه واحدهای خود 
کننــد.وی گفت: شــهروندان محترم می توانند 
برای کســب اطالعات بیشتر درباره نحوه اجرای 
طرح ملی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه 
واحد های مسکونی و تجاری با تلفن 1۵9۴ مرکز 
خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شــرکت 
گاز خراسان رضوی تماس بگیرند.گفتنی است؛ 
مصرف ســاالنه گاز طبیعی در اســتان خراسان 
رضوی حدود 1۴ میلیارد مترمکعب اســت که 
نیمــی از ایــن آمار در بخــش خانگی و عمومی 

مصرف می شود.    

گلستان: آموزش فنی و حرفه ای استان  کل  مدیر 

مرکز آموزش هتل داری و بومگردی گرگان دهه فجر به بهره برداری می رسد
گلســتان / گروه اســتان ها:  مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: 
مرکــز آموزش هتل داری و بومگردی 
گرگان دهــه فجر به بهره برداری می 
رسد. ســید علیرضا حســینی طلب 
در جلســه شــورای مهارت گلستان، 
اظهارکرد: بازنگری و بروزرسانی سند 
مهارت گلســتان در حال انجام است و 
تا پایان اواخر پاییز ســند کاربردی آن 

تحویل استان می شود.
وی از تدوین طلس مشــاغل مهارتی 
در حوزه گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان خبرداد و افزود: الحاق پیوست 
مهارتــی در همه طرح های عمرانی و 
صنعتی استان با ضرورت تغییر نگاه به 
مهارت آموزی تصویب شده است.طبق 
گفته حسینی طلب شورای مهارتی با 
هدف ارتقا مهارت در همه شهرســتان 
های اســتان ایجاد شــده اســت.وی 
بیان کرد دانشــجویان، دانش آموزان، 
سربازان، فارغ التحصیالن دانشگاهی، 

پناهندگان و غیره در گروه هدف ما قرار 
دارند.حســینی طلب با بیان اینکه 1۸ 
مرکز آموزشــی داریم که 11۸ کارگاه 

در آن فعال هســتند، اضافه کرد: 3۷۲ 
آموزشــگاه بخــش فنی حرفه ای تنها 
بر آنها نظــارت می کند.وی ادامه داد: 

در ســال گذشته دو هزار و ۵۵9 دوره 
آموزشــی در ۶3۰ حرفه اجرا کرده و 
3۲ هــزار و ۴۲۶ نفــر از آن بهره مند 

شــدند.مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای گلســتان همچنین از آموزش 1۰ 
هــزار و 1۴9 نفــر در ۶ ماهه امســال 
خبرداد.حســینی طلب گفت: هم در 
بخش خصوصی و هم در بخش دولتی 
آموزش ها نسبت به سنوات قبل رشد 
قابل مالحظه ای یافته اســتوی افزود: 
در سال گذشته دو هزار و ۴۴۰ سرباز از 
اموزش های مهارتی برخوردار شدند.
حسینی طلب توضیح داد که 3۰ درصد 
کار مهارت آموزی با مشارکت و انعقاد 
تفاهمنامه دســتگاه های دیگر انجام 
می شــود.وی به پروژه ها مهم استان 
اشــاره کرد و گفــت: مرکز تخصصی 
کشــاورزی در رامیــان )۵۰ درصــد 
پیشرفت فیزیکی(، مرکز آموزش فنی 
و حرفــه ای مراوه تپه و گنبدکاووس، 
مرکــز آموزش هتل داری و بومگردی 
گرگان از جمله پروژه ها بوده که مرکز 
آموزش هتل داری در دهه فجر افتتاح 

می شود

كوتاه از استان ها

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: رییس ســازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با اشاره 
به تایید قطبیت کشــاورزی اســتان در دولت دهم گفت: این موضوع به دالیلی 
مغفول مانده و هم اکنون پیگیر احیای مجدد آن هســتیم.نوربخش حاتمی در 
آیین افتتاحیه رویداد "کارآفرینی استارتاپ تریپ کشاورزی" که بصورت مجازی 
برگزار شــد، با اشــاره به تایید قطبیت کشاورزی استان کرمانشاه در دولت دهم 
گفت: مقدمات کار در همان دولت هم فراهم شد، اما به دالیلی این موضوع در 

ســالهای بعد مغفول ماند.وی افزود: در حال حاضر به دنبال احیای این قطبیت 
هســتیم، چراکه کرمانشــاه با توجه به ظرفیت های بی نظیری که در این حوزه 
دارد، حقیقتا یک قطب اصلی در حوزه کشاورزی کشور محسوب می شود.وی 
از کشــاورزی به عنوان محور اصلی توســعه استان یاد کرد وگفت: اگر قرار است 
توسعه ای هم در صنعت استان باشد باید در زمینه صنایع وابسته به کشاورزی 

صورت گیرد، چراکه زیرساخت های مهم و ارزشمندی در این حوزه داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:

کرمانشاه هستیم کشاورزی« استان  پیگیر احیای قطبیت »

خبر ویژه كوتاه از استان ها

بازدید فرماندار شهرستان دزفول 
 از پروژه های گازرسانی 

بخش چغامیش

خوزســتان / گروه اســتان ها: رییس اداره گاز 
دزفول به همراه فرماندار و بخشــدار چغامیش 
از پروژه های گاز رسانی روستاهای این مناطق 
بازدیــد به عمل آوردند. توفیق زاده رییس اداره 
گاز شهرســتان دزفول عنــوان کرد: فرماندار و 
بخشــدار بخــش چغامیش با حضــور در جمع 
اهالی روســتاهای سخیبر و شــهید بهشتی با 
هدف پیگیری مشــکالت و موانع گازرسانی این 
منطقه انجام شــد.رییس اداره گاز شهرســتان 
دزفول با اشــاره به گازدار نمودن بیمارستان در 
حال ساخت "درمان بستر" بخش چخامیش در 
آینــده نزدیــک خبرداد و افزود: تاکنون بیش از 
۴۰۰ مشترک شهری و 1۴۰۰ مشترک روستایی 
در بخش چغامیش شهرســتان دزفول از نعمت 
گاز بهــره مند شــده اند.توفیق زاده در پایان از 
شــهروندان خواست پیش از شروع فصل سرما 
و راه اندازی لوازم گاز ســوز، از باز بودن مســیر 

خروجی دودکش ها مطمئن شوید

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
اظهار کرد:

پیشرفت فیزیکی 6۴ درصدی 
پست ۲3۰ کیلوولت غرب رشت

گیالن / گروه اســتان ها: پســت ۲۰/۶3/۲3۰ 
کیلوولت غرب رشت با هدف تعدیل بار پستهای 
انتقال مجاور و تقویت شــبکه فوق توزیع مرکز 
استان به بهره برداری خواهد رسید.بهمن داراب 
زاده  مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن 
با اعالم این مطلب گفت: این پســت با اتصاالت 
خطوط ارتباطی ۲3۰ و ۶3 کیلوولت با اعتباری 
حــدود 3۰۰ میلیارد تومان در صورت تامین به 
موقع نقدینگی قبل از پیک تابســتان 1۴۰۲ به 
بهره برداری خواهد رسید.وی با بیان اینکه این 
پــروژه از نظر مقدار ســرمایه گذاری بزرگترین 
پروژه شــرکت می باشد، افزود: عملیات احداث 
این پســت در زمینی به وســعت 1۵ هزار و۲۵۰ 
متــر مربع با ظرفیت ۲۰۰*۲ مگاولت آمپر که 
قابلیت افزایش تا ۲۰۰*3 مگاولت آمپر را دارد 

انجام می شود. 
داراب زاده با بیان اینکه این پروژه ۶۴.1۲ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته است گفت: این پست 
بــا 1۲ فیدر خروجــی ۶3 کیلوولت کهقابلیت 
افزایش تا 1۸ فیدر خروجی را دارد و با سیستم 
عایقی GIS و سیســتم کنترل DCS، به منظور 
تعدیل بار پســت های انتقــال مجاور و تقویت 
شــبکه فوق توزیع مرکز اســتان احداث خواهد 
شــد.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
گفــت: این پــروژه زیربنایی و ملی از مهمترین 
پروژه های استان می باشد و از نظر فنی احداث 
این پســت برای کالن شهر رشت بسیار حیاتی 
و ضروری است و نقش بسزایی در پایداری برق 
این شهرســتان و تامین برق مشترکان محترم 
این منطقه دارد.شــایان ذکر است که در زمین 
پست مذکور در بخش توسعه، احداث یک پست 
۲۰/۶3 کیلوولت با ظرفیت ۴۰*۲ مگاولت آمپر 
و بــا 1۲ فیدر خروجــی ۲۰ کیلوولت نیز پیش 

بینی شده است. 
گفتنی است که دو ترانس ۲۰/۶3/۲3۰ کیلو.لت 
این پســت در مجموع به ظرفیت ۴۰۰ مگاولت 
آمپــر خریداری شــده و در حال حمل به محل 

پست می باشد.

 طی حکمی از سوی 
سرپرست شهرداری فردیس؛

 علی عابدی 
 سرپرست معاونت توسعه 

و منابع شهرداری فردیس شد
البرز / گروه اســتان ها: طی حکمی از ســوی 
محمدرضا آژیر سرپرســت شهرداری فردیس، 
علی عابدی مدیرکل مالی اسبق شهرداری کرج  
سرپرست معاونت توسعه و منابع شهردارفردیس 

منصوب شد.
آژیر همچنین علی جابری را بعنوان سرپرســت 
ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری 
فردیــس منصــوب کرد.گفتنی اســت مهیار 
گرانمهــر که پیــش از این بعنوان سرپرســت 
معاونت توســعه و منابع در شــهرداری فردیس 
مشغول به خدمت رسانی بود ، طی حکمی دیگر 
از سوی محمدرضا آژیر شهردارفردیس،بعنوان 
سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی منصوب و از خدمات محمود آذرســا در 
طول سرپرستی سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

شهر فردیس قدردانی شد.

کسب نشان سفیر و مروج مسئولیت 
اجتماعی توسط شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس
هرمزگان / گروه اســتان ها: شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به پاس عملکرد شایســته در حوزه 
مسئولیت اجتماعی نشان سفیر و مروج مسئولیت 
اجتماعی را کســب کرد.با هدف کمک به اعتالی 
ایفای مسئولیت ها اجتماعی در سازمان ها و بهینه 
سازی آن ها با اجرای ممیزی، ارزیابی و تقدیر از 
سازمان های فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی، 
نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت 
اجتماعی برگزار شد.این جشنواره با هدف بهبود 
و ارتقــای فعالیت های مســئولیت اجتماعی در 
سازمان ها و شرکت ها، تقویت مؤلفه هایی همچون 
پاســخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذی نفعان 
داخلی و خارجی، پایداری فعالیت های مسئولیت 
اجتماعــی و نگاه فراتــر از کمک های خیریه ای، 
توســط مؤسســه فرهنگی روابط عمومی آرمان 
برگزار شد.در این جشنواره، به ارتباط بین روابط 
عمومی و حوزه مســئولیت اجتماعی توجه شده 
بود و در ارزیابی ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و 
روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و پیاده سازی 
الگوهای بین المللی در فضای کســب و کار ایرانی، 
مدنظر قرار داشت.شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره پیشرو 
بوده اســت و عالوه بر وظیفه ی ذاتی خود مبنی 
بر تأمین امنیت ســبد ســوخت ایران اسالمی و 
تولید نیمی از فرآورده های اســتراتژیک صادراتی 
و موردنیــاز کشــور، عمــل به مســئولیت های 
اجتماعی را مدنظر قرار داده و سعی داشته است 
تا به عنوان صنعتی نمونه با نگاه به جوامع محلی 
نقش آفرینی کند.ادامه ی ساخت بیمارستان ۲۶۴ 
تختخوابی نفت ســتاره خلیج فارس، اهدای بیش 
 1۰ ،ICU از ۲۴۰ تخــت بیمارســتانی، 1۰ تخت
دســتگاه مانیتور عالئم حیاتی بیمار، 1۶ دستگاه 
ساکشن جراحی و دو دستگاه بالدگاز به شبکه ی 
درمان هرمزگان، مشــارکت در اجرای طرح پیک 
ســایی شــبکه بندرعبــاس، تأمین بــرق و آب 
موردنیاز آب شــیرین کن یک میلیون مترمکعبی 
بندرعباس، کمک به آزادســازی زندانیان جرائم 
غیــر عمــد، توانمندســازی نیروهــای بومی با 
آموزش های تخصصی، به کارگیری نخبگان برتر 
اســتانی در پاالیشگاه در راستای ایجاد انگیزه در 
جامعه ی علمــی هرمزگان، کاهش بار مراجعات 
بر شــبکه درمانی شــهر بندرعباس با ایجاد مرکز 
تخصصی درمان و ده ها اقدام دیگر نشان از جدیت 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ایجاد توسعه ی 
پایدار در جنوب کشور و نگاه ویژه به جوامع محلی 
است.در این مراسم، به پاس عملکرد شایسته در 
حوزه مسئولیت اجتماعی، نشان عالی مسئولیت 
اجتماعی به شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس 
و نشــان سفیر و مروج مســئولیت اجتماعی، به 
»محمدعلی دادور« مدیرعامل شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس اهدا شد.

 مدیر عامل شــرکت شهرك های صنعتی 
استان گلستان:

مشــکل بانكی واحدهای صنعتی 
استان گلستان حل خواهد شد

گلســتان / گروه اســتان ها: حیدر آســیابی در 
نشســت با جمعی از ســرمایه گذاران شــهرک 
صنعتــی بندرترکمن ، اظهار داشــت دبیرخانه 
ســتاد اقتصاد مقاومتی دادگســتری استان ۲۰ 
مــورد از مشــکالت بانکی واحدهــای صنعتی را 
برای فعالیت شناسایی کرده است.حیدر آسیابی 
در نشســت با جمعی از ســرمایه گذاران شهرک 
صنعتی بندرترکمن ، اظهار داشت دبیرخانه ستاد 
اقتصاد مقاومتی دادگســتری استان ۲۰ مورد از 
مشکالت بانکی واحدهای صنعتی را برای فعالیت 
شناســایی کرده اســت وی ادامه ادامه نشستی با 
اعضای شورای هماهنگی بانکهای عامل در استان 
برگزار و مصوب شــده تا مشکل بانکی واحدهای 
صنعتی برای همیشه حل و تولید در مسیر رونق 
قرار گیرد.آســیابی همچنبن با شنیدن مشکالت 
ســرمایه گذاران واحدهای صنعتی در شــهرک 
صنعتی بندرترکمن تسریع در صدور سند مالکیت 
اراضی ، تامین آب صنعتی پایدار توسط شرکت آب 
منطقــه ای و رفع موانع بانکی واحدهای صنعتی 
را خواســتار شــد.مدیر عامل شرکت شهرکهای 
صنعتی اســتان گلســتان تاخیر در صدور سند 
برای اراضی شــهرک صنعتی بندرترکمن را یکی 
از مشــکالت ســرمایه گذاران برشــمرد و گفت: 
صدور ســند برای اراضی دچار تاخیر شــده است 
و برای صدور ســند اراضی این شهرک در مرحله 
پیگیری با اداره کل ثبت اسناد و امالک استان و 
دســتگاه های متولی هستیم.وی از صدور مجوز 
حفر یک حلقه چاه آب برای تامین آب واحدهای 
تولیدی و صنعتی در این شــهرک توسط شرکت 
آب منطقه ای استان خبر داد و اضافه کرد به زودی 
با برگزاری مناقصه حفر چاه و بهره برداری از آن 
عملیاتی خواهد شد. و با ایجاد و حفر چاه مشکالت 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی حل 
خواهد شــدهمچنین رضا شهمرادی اضافه کرد: 
برای مشــکل تامین امنیت شــهرک و جابجایی 
و انتقــال جاده روســتاهای همجوار که از داخل 
شــهرک عبور می کند و موجب بروز مشــکالتی 
برای صنعتگران شــده اســت در حال پیگیری با 
فرمانداری شهرســتان ترکمن و روسای شورای 

اسالمی روستاهای همجوار هستیم.

استانها 6

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

کردند گرید دانش بنیانی دریافت  ۴3 واحد صنعتی و خدماتی 
مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: در ۶ ماهه نخســت امســال ۴3 واحد صنعتی و خدماتی 
شــهرکهای صنعتی اســتان موفق به کسب گرید دانش بنیانی شده یا 
گرید دانش بنیانی آنها تمدید شده است.علی بهرامی زاده افزود: گرید 
دانش بنیانی به شــرکتی اعطا می شــود که صالحیت دانش بنیانی 
بودن آن توســط کارگروه ارزیابی و تشــخیص تایید شــود. وی اظهار 
داشــت: در ۶ ماهه نخســت امسال همچنین شناسایی و فرآیند پیش 
ممیزی واحدهای مســتعد در زمینه اخذ گرید دانش بنیانی توســط 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی برای 9 واحد صنعتی انجام 
گرفــت.وی بیــان کرد: اخذ گرید دانش بنیانــی از جمله برنامه های 
شــرکت شهرکهای صنعتی استان برای ارتقای سطح فناوری و دانش 
فنی واحدهای صنعتی اســت که کســب آن واحد را از 1۰۰ مزیت و 
تمام حمایت ها و تســهیالت قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسســات 
دانش بنیان و تجاری ســازی نوآوری هــا و اختراعات بابت محصوالت 
تأیید شــده، بهره مند می کند.مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال به منظور ارتقای 
ســطح فناوری و دانش فنی واحدهای صنعتی اســتان، پنج پروژه رفع 
نیاز فناورانه  با توجه به نیاز واحدهای صنعتی در حوزه فرماالسیون، 

تامین دستگاه ها و ماشین آالت هایتک، منطبق با اعالم نیاز به شرکت 
شهرکهای صنعتی و استفاده از مشاوره های تخصصی شهرک از طریق 
فناورها و شرکتهای داشن بنیان سطح استان اجرا شده است.بهرامی 
زاده پنج پروژه رفع نیازهای فناورانه مزبور را شــامل تولید و بررســی 
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پودر عصاره زیرپوشانی 
شده خرفه و کاربرد آن به منظور استفاده در یک سیستم غذایی و لبنی، 
بررسی پایداری و کاربرد فرآورده های مواد غذایی مورد استفاده قنادی 

در محصوالت مختلف، طراحی و ســاخت فرمانتور تولید خمیر ترش، 
تهیه کامپوزیتهای پلیمری زیســت تخریب پذیر برای ساخت ظروف 
یکبار مصرف مواد غذایی، فرموالسیون بستنی پروبیوتیک غنی شده 
برشــمرد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: 
در راستای ارتقای سطح فناوری واحدهای صنعتی استان، این شرکت 
به منظور بهره مندی واحدها از هیات علمی دانشــگاه ها و خبرگان 
علمی و دانشــگاهی درصدد انعقاد تفاهم نامه هایی با مراکز آموزشــی 
و نهادهای مختلف برآمده اســت.بهرامی زاده افزود: در این راســتا در 
۶ ماهه نخســت امســال امضای تفاهم نامه همکاری با پارک علم و 
فناوری خراســان رضوی، دانشــگاه فردوسی، جهاد دانشگاهی و اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان انجام گرفت و امضای تفاهم نامه 
های دیگری نیز با برخی از نهادهای مختلف اســتان در جریان اســت.

وی بیــان کــرد: این تفاهــم نامه ها، برنامه ریزی و حمایت از برگزاری 
دوره های آموزشــی برای شــرکتهای دانش بنیان و فناور به منظور 
ارتقــای توانمندیها و توســعه بازار صادراتــی، اتخاذ رویکرد مبتنی بر 
ارزشگذاری داراییهای فکری و مدیریت و بهره برداری تجاری از آنها، 
برگزاری وبینار نیازســنجی دارایی های فکری، تجارت با پاکســتان و 

هند و کمپین فکری و تجاری سازی اختراعات را دنبال می کنند.
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كوتاه از استان ها

گاز استان سمنان: مدیرعامل شرکت 

استان سمنان با افزایش 12 درصدی مصرف گاز مواجه شد
ســمنان / گروه اســتان ها: در مقایســه 
مصرف شــش ماهه نخســت سال جاری 
  CNG با ســال قبل، بخــش نیروگاهی و
بیشــترین افزایش مصرف گاز را به خود 

اختصاص داده است. 
علیرضــا اعوانی مدیرعامل شــرکت گاز 
استان ســمنان با اعالم خبر فوق، گفت:  
در شــش ماهه ابتدایی سال، مصرف گاز 
در ســایر بخش ها با تعرفه های خانگی، 
عمومــی، آموزشــی، مذهبی و تجاری با 
مدیریــت مناســبی  همراه بوده اســت، 
لــذا ضــرورت دارد به منظور اســتمرار 
مطلوب گازرســانی در فصول سرد سال 
مشترکین گاز طبیعی با رعایت الگوهای 
مصرف بهینه امکان تأمین گاز در سرتاسر 
نقاط کشــور را فراهم آورند. وی با اشــاره 
به اینکه گزارشــات مقایسه ای می تواند 
مبنای مناسبی به منظور تحلیل مصارف و 
تصمیمات مؤثر در مدیریت مصرف باشد، 
گفت: در مقایسه مصارف ۶ ماهه اول سال 
1۴۰۰ با تشابه همین بازه زمانی در سال 

گذشــته شاهد رشد مصرف ۴1 درصدی 
 CNG در نیــروگاه هــا و 1۷ درصدی در
بودیم؛ در این بازه زمانی به نســبت سال 

گذشــته، مصارف بخش خانگی و دولتی 
افزایش قابل توجهی نداشته است.اعوانی 
با اشــاره به اینکه فرهنگ ســازی حوزه 

مدیریــت مصرف گاز در آســتانه فصل 
سرما از اقدامات ضروری شرکت های گاز 
اســتانی می باشد، گفت: این مهم محقق 

نخواهد شــد جز در ســایر مشارکت ذی 
نفعان سازمانی و مشارکت ذی نفعان در 
گرو اطالع رسانی های کارآمد می باشد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان سمنان 
خاطرنشــان کرد: افزایــش مصرف گاز 
نیازمنــد مدیریت مصرف و صرفه جویی 
می باشد؛ عدم قطع گاز در بخش خانگی 
از ضروریات برنامه های شرکت گاز استان 
ســمنان است که در این راستا الزم است 
تمامی گروهای مصرف کننده در کاهش 
مصرف گاز مشــارکت نمایند.اعوانی در 
ادامــه با اشــاره به برخی نــکات ایمنی 
اســتفاده از وسایل گازسوز، اظهار داشت: 
اســتفاده از بخاری های استاندارد، عدم 
اســتفاده از لوله آکاردئونی جهت وسایل 
گازســوز، اطمینــان از باز بودن مســیر 
خروجی دودکش، اســتفاده از دودکش  
H شکل و عدم استفاده از آبگرمکن های 
دیــواری در محیط های بســته از  جمله 
نکات ایمنی هســتند که بــا رعایت آنها 
می توان از بروز حوادث جلوگیری کرد.

مدیر مخابرات منطقه سمنان:

 توانمندی مدیران امروز
 حاصل زحمات معلمان 
و فرهنگیان مجرب است

سمنان / گروه استان ها: در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی و به منظور پاسداشت جایگاه علم و فرهنگ 
و قدردانی از زحمت کشان این عرصه، مهندس مجید 
دارائی، مدیر مخابرات منطقه سمنان، ضمن دیدار با 
تعدادی از دبیران سابق خود، از ایشان قدردانی کرد.

مهندس دارائی به همراه جمعی از مدیران مخابرات 
اســتان با حضور در دبیرســتان ایران، ضمن دیدار و 
گفت وگو با دبیران سابق خود، آقایان فروزانفر، فرزامی 
و آلبویه، مراتب قدردانی عمیق و قلبی خود را نسبت 
به همه ی معلمان و دبیران اظهار و رشد و شکوفایی 
فرهنگی جامعه را مرهون ایثار و تالش های گران مایه 
این عزیزان عنوان کرد.مدیر مخابرات منطقه سمنان، 
دانــش و توانمنــدی مدیران امروز را حاصل تالش و 
زحمات دلسوزانه معلمان و فرهنگیان مجرب عنوان 
و ابراز امیدواری کرد، با همت معلمان و دانش آموزان 
امروز نیز شــاهد فردایی بهتر و ســازنده برای میهن 
عزیزمان باشــیم.در پایان آقایان فروزانفر، فرزامی و 
آلبویه نیز ضمن تشــکر از برپایی این دیدار، اظهار 
داشــتند: در دنیای امروز جامعه ای رشد خواهد کرد 
که فرهنگ و فرهنگیان آن جامعه مورد تقدیر، تکریم 

و تحسین آن جامعه باشند.
شایان ذکر است آقایان فروزانفر و فرزامی از مدرسین 
شــهیر و توانمند دروس هندســه و ادبیات سمنان 

می باشند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر: 

 جاده ریگ-گناوه
 3۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

بوشهر / گروه استان ها: مدیر کل راه و شهرسازی استان 
بوشهر گفت: برای تکمیل جاده بندر ریگ - گناوه به 
3۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.فرزاد رستمی بیان 
کرد: جاده بندر ریگ –گناوه در ادامه جاده ســاحلی 
بوشــهر به طول 13 کیلومتر و در ۲ قطعه در حال 
ســاخت  اســت.وی ادامه داد: قطعه اول این طرح در 
سال 139۵ شروع و آسفالت آن به پایان رسیده است، 
قطعه دوم نیز سال 139۸ به طول ۸ کیلومتر شروع 
شد که آسفالت 3 کیلومتر آن انجام شده و ۵ کیلومتر 
دیگر آن در مرحله روسازی است که تا 1۵ روز دیگر 
عملیات آسفالت این ۵ کیلومتر هم آغاز می شود.مدیر 
کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اینکه تا 
کنون 3۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده  
اضافه کرد: برای تکمیل و بهره برداری آن 3۵ میلیارد 
تومان نیاز است.رستمی عنوان کرد: با تکمیل جاده 
بندر ریگ - گناوه  مسیر ورودی به شهر گناوه تا 1۰ 
کیلومتر کوتاه تر می شــود که کاهش بار ترافیکی و 

صرف انرژی را به دنبال دارد

مدیر کل گمرک استان ایالم عنوان کرد؛

 رشد ۲1۸ درصدی ترانزیت کاال 
در مرز مهران

ایالم / گروه استان ها: مدیرکل گمرک استان ایالم 
از ورود یک هزار و ۶۶1 دســتگاه کامیون ترانزیتی 
به مرز مهران طی ســال جاری خبر داد و گفت: در 
این مدت ترانزیت کاال ۲1۸ درصد نســبت به سال 
گذشــته رشد داشته است.مدیرکل گمرک استان 
ایالم از ورود یک هزار و ۶۶1 دستگاه کامیون ترانزیتی 
به مرز مهران طی ســال جاری خبر داد و گفت: در 
این مدت ترانزیت کاال ۲1۸ درصد نســبت به سال 
گذشته رشد داشته است.روح ا...غالمی  اظهار داشت: 
در نیمه نخست سال جاری ۴۶۶ میلیون دالر کاال از 
مرز بین المللی مهران به عراق با وزن 91۴ هزار تن 
به عراق صادر شده است.وی افزود: همچنین در این 
مدت)ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه( 1۴۶ 
هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی )صیفی جات( 
به ارزش ۴۷ میلیون دالر از مرز بین المللی مهران به 
عراق صادر شده است.مدیرکل گمرک استان ایالم 
یادآور شد: روزانه کامیون های حامل کاالی صادراتی 
و بازرگانی از مرز بین المللی مهران پس از تشریفات 
گمرکی به کشــور عراق صادر می شوند که تمامی 
این کامیون ها قبل از خروج از مرز بازرســی شــده 
در صورت برخورد با موارد مشکوک این موضوع در 
دســت بررسی قرار خواهد گرفت.غالمی با اشاره به 
میزان محصوالت کشاورزی در سال گذشته از مرز 
مهران بیان کرد: سال گذشته بیش از 1۲۵ هزار تن 
انواع محصوالت کشــاورزی)صیفی جات( به ارزش 
۵۵ میلیون و ۶۸۷ هزار دالر از مرز بین المللی مهران 
به عراق صادر شــده است.وی به اقالم صادراتی مرز 
مهران در مدت یاد شــده از مرز مهران اشــاره کرد و 
افزود: مهم ترین اقالم صادراتی در مدت یاد شــده 
شامل مصالح ساختمانی، میوه و تره بار، محصوالت 
پالســتیکی، صنعتی، شیشه و جام، لوازم خانگی و 
محصوالت فلزی بوده است.مدیرکل گمرک استان 
ایالم با بیان اینکه ماموریت گمرگ بسیار گسترده 
اســت، اضافه کرد: گمرگ مبارزه با قاچاق، حمایت 
از واحدهــای تولیدی، نظارت بر پروازهای خارجی 
و نظــارت بر ورود کاالهای اولیه را برعهده دارد.وی 
ادامه داد: در حال حاضر تردد کامیون های صادراتی 
به مرز مهران در جریان و صادرات کاال بدون وقفه و 
مشکل خاصی در حال انجام است.شهر مرزی مهران 
در استان ایالم حدود ۲3۰ کیلومتر فاصله با بغداد 
پایتخــت عراق فاصله دارد و به کانون فعالیت های 
صادراتی و تردد زوار با کشــور همسایه تبدیل شده 
است.شهرســتان مرزی مهــران در ۸۵ کیلومتری 

جنوب غربی ایالم قرار دارد.

با اجرای رزمایش خدمت متعالی؛

شــبکه و تاسیسات توزیع برق 
روستای حصارک کوشک 

آرادان بهسازی شد
سمنان / گروه استان ها: با هدف رفع حریم 
شــبکه، ایجاد نقطه مانور و رینگ خطوط 
برق رسانی، کاهش تلفات  انرژی الکتریکی 
و اصالح روشــنایی معابر، تاسیسات توزیع 
برق روستای حصارک کوشک آرادان بهینه 

سازی شد.
سرپرســت مدیریت توزیع برق شهرستان 
آرادان بــا بیــان این مطلــب گفت: در این 
برنامه یک روزه که به مدت پنج ســاعت به 
اجرا درآمد، هشــت اکیپ فنی و تخصصی 
به اســتعداد ۲۶ نفر از برق گرمسار، آرادان، 
ســرخه، مهدیشهر و ایوانکی نقش آفرینی 
نموده و سناریوی طرح ریزی شده را عملیاتی 
نمودند.رحمان اشــرفی افزود: اصالح یک 
هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، 
بهســازی و رفع حریم خط ۲۰ کیلوولت به 
طول ۸۴۰ متر، توسعه شبکه فشار متوسط 
جهت رینگ فیدر شــهدا و روستاها و بهینه 
سازی و جا به جایی دو ایستگاه هوایی توزیع 
بــرق، از جمله اقدامات صورت پذیرفته در 
ایــن طرح جهادی- ضربتی محســوب می 
شــود.وی اظهار کرد: نصــب 3۰ اصله پایه 
جدید و برکناری ۲۴ اصله پایه فرســوده و 
عارضه دار، تعویض دو ِست کات اوت، اصالح 
ارتباط و تعویض کلمپ به تعداد ۲۴ مورد، 
تعویض هشت عدد کنسول، 1۸ مقره و 1۲ 
پایه مقره، سرویس و آچارکشی هشت اصله 
پایــه، نصب 9 عدد جداکننده فازها، اصالح 
۲۶ انشــعاب برق، احداث دو دستگاه پست 
هوایی و چهار عدد تابلو و نصب و اصالح 3۵ 
عدد ســرچراغ، از دیگر فعالیت هایی است 

که در این رزمایش به اجرا درآمده است.

اجرای رتبه بندی معلمان با 45 هزار 
میلیارد تومان اعتبار

زمان اجرا شاید تغییر کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی از اجرای رتبه بندی معلمان 
در آینده نزدیک و با اعتبار ۴۵ هزار میلیارد 

تومانی خبر داد.
حســین امامی راد عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با خبرنــگار پارلمانی خبرگزاری 
فارس، با اشــاره به تصویب اولویت بررسی 
رتبه بندی معلمان در مجلس اظهار داشت: 
این اولویت 1۶۸ رأی آورد؛ الیحه رتبه بندی 
معلمان در اواخر دولت سابق به مجلس آمد 
و بررســی آن در کمیسیون آموزش صورت 

گرفت.
عضو کمیســیون آمــوزش مجلس اظهار 
داشــت: آقای نوبخت رئیس سابق سازمان 
برنامه و بودجه در تماس تصویری با رئیس 
و اعضای کمیســیون آمــوزش مجلس به 
صراحــت از پرداخــت و تخصیص بودجه 
۶1 هــزار میلیارد تومانی اجرای رتبه بندی 
معلمان خبر داد اما بعد از گذشــت حدود 
۲۰ روز عکس حرف خود عمل کرد و گفت 
دولت حسن روحانی برای این کار بودجه ای 
نــدارد، این در حالی اســت که رتبه بندی 
معلمان حدود 1۰ سال است که در مجلس 

خاک می خورد.
امامــی راد گفــت: مجلــس یازدهم رتبه 
بندی معلمان را به جای خوبی رســانده و 
تقریبا نهایی شــده اســت اما هدف این بود 
که رســیدگی به این الیحه در دولت سابق 

تمام شود و دولت فعلی آن را اجرا کند.
وی افزود: نظر کمیسیون آموزش مجلس آن 
است که بین ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان 

برای اجرای رتبه بندی اعتبار نیاز است.
عضو کمیســیون آمــوزش مجلس اظهار 
داشــت: هــدف مجلس یازدهــم و دولت 
ســیزدهم اجــرای رتبــه بنــدی معلمان 
 اســت تا جامعه فرهنگیان طعم شــیرین 

آن را بچشند.
امامــی راد افزود: ۴۵ تــا ۵۰ هزار میلیارد 
تومــان اعتبار برای اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان با توجه به شرایط بودجه سال جاری 
که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
دارد، زیاد است و ممکن است که رقم اجرای 
این موضوع کمتر شده و یا مدت زمان اجرای 
آن در ســال جاری محدودتر شــود. این در 
حالی اســت که کشــور درگیر چالش های 

زیادی تا پایان سال جاری است.

7استانها
خبر ویژه

اصفهان / گروه استان ها: در دومین روز از هفته تربیت بدنی 
و ورزش همایــش ورزش صبحگاهــی صنعــت آب و برق به 
میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان برگزار شــد. در این همایش که با اســتقبال مدیران، 
معاونان، کارکنان، پیشکسوتان و بازنشستگان شرکت های آب 
و فاضالب، آب منطقه ای،برق منطقه ای، برق اســتان، توزیع 
برق شهرســتان و نیروگاه های برق برگزار شــد، ورزشکاران 
حاضر با انجام حرکات ورزشــی به صورت دســته جمعی و با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی روز خود را با نشاط و شور 
ویژه ای آغاز کردند.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در این همایش با تبریک فرا رســیدن میالد حضرت 

رسول اکرم )ص( و آغاز هفته وحدت گفت: تابستان امسال را همراه با بحران آب و برق بسیار دشواری 
سپری کردیم که زحمات شبانه روزی همکاران صنعت آب و برق در مدیریت این بحران بزرگ ستودنی 
است.هاشــم امینی همچنین ضمن گرامیداشــت هفته تربیت بدنی، ورزش را عامل ایجاد روحیه در 

کارکنان برشمرد و اظهار داشت: گذر از شرایط سخت نیاز به 
آمادگی روحی و جسمی دارد که قسمت اعظمی از این آمادگی 
با فعالیت های ورزشــی حاصل می شود.وی با اشاره به این که 
پس از گذر از دوران کرونایی، توســعه ورزش و فعالیت های 
ورزشــی کارکنان باید جدی تر پیگیری شود، ابراز امیدواری 
کرد با واکسیناسیون عمومی، شرایط برای انجام فعالیت های 
عمومی و ورزشــی فراهم شــود و جریان کار و زندگی به روال 
عادی خود باز گردد.در پایان این همایش ورزش صبحگاهی 
صنعت آب و برق اصفهان ، به تعدادی از ورزشــکاران حاضر 
به قید قرعه از ســوی باشــگاه فرهنگی ورزشی آبفا جوایزی 
اهداء شد.شــایان ذکر اســت روز گذشته نیز همایش ورزش 
صبحگاهی بانوان صنعت آب و برق در سالن ورزشی باران شرکت آبفا استان با استقبال بانوان شاغل 
در صنعت آب و برق استان برگزار شد. همچنین برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری نیز در برنامه 

های باشگاه آبفا قرار دارد که در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

کید کرد؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان تا

کرونا لزوم توسعه فعالیت های ورزشی پس از عبور از دوران 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:

گذار شد گاز در استان ایالم وا ک رایگان  ۵۸۸ اشترا
ایالم / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز ایالم از واگذاری ۵۸۸ 
مورد اشتراک رایگان گاز به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیســتی، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در استان در 
شــش ماهه اول ســال جاری خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز ایالم 
از واگــذاری ۵۸۸ مورد اشــتراک رایگان گاز به مددجویان تحت 
پوشــش کمیته امداد، بهزیســتی، خانواده های شهدا، جانبازان و 
ایثارگران در استان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.عباس 
شمس اللهی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مسئولیت های 
اجتماعی و کمک به نیازمندان در اقصی نقاط شهری و روستایی 
ایالم انجام شــده اســت، اظهار داشت: از این تعداد اشتراک رایگان 
گاز واگذار شــده، 9۵ خانوار تحت حمایت بهزیستی، 319 خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد و 1۷۴ واحد باقیمانده شامل خانواده های 

معظم شهدا، مساجد، حسینه ها و اماکن مذهبی در سطح استان 
بوده اســت.وی با بیان اینکه برای واگذاری اشــتراک رایگان به 
خانواده های تحت حمایت بهزیســتی، مبلغ ۲۰۰ میلیون و ۸۵۰ 
هزارو 9۰۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز منظور شده است، 
افزود: برای تعداد 319 خانوار تحت حمایت کمیته امداد نیز ۶۷۴ 
میلیون ۴3۶ هزارو 1۸۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز اعمال 
شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه در 
مجموع برای خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و اماکن 
مذهبی اســتان در شــش ماهه اول سال جاری، مبلغ یک میلیاردو 
۲۸۸ میلیون و ۸۷۵ هزارو ۵۷۰ ریال از محل منابع داخلی شرکت 
گاز استان پرداخت شده است، تصریح کرد: ار ابتدای ابالغ قانون 
ششــم توســعه تا کنون، تعداد 1۸ هزارو ۴9۰ خانوار تحت پوشش 

کمیته امداد، بهزیستی، خانواده شهدا، مساجد، حسینه ها و اماکن 
مذهبی از اشتراک رایگان گاز در سطح استان ایالم بهره مند شده اند.
شــمس اللهی بیان داشت: این شــرکت در راستای انجام وظایف 
قانونی و مســئولیت های اجتماعی و کمک به رفع محرومیت های 
استان و طبق مواد ۸۰/ج/۲ و ۸۸/ث/۵ قانون برنامه ششم توسعه 
کشــور، این مهم را در دســتور کار خود قرار داده است.وی با اشاره 
به اینکه اقدامات و فعالیت های این مجموعه در راســتای توســعه 
متوازن نعمت گاز در جامعه به ویژه افراد کمتر برخوردار اســت، 
خاطرنشان کرد: مدد جویان نهاد  های حمایتی که تاکنون از امتیاز 
و انشعاب گاز بهره مند نشده اند، می توانند با دریافت معرفی نامه از 
نهاد مربوطه و ارائه آن به شــرکت گاز صرفّا یکبار از امتیاز کنتور 

و اشتراک رایگان گاز استفاده کنند.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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گیر  رییــس مرکز مدیریت بیماریهای وا
وزارت بهداشت:

کسن ایرانی" کمترین عارضه را  "وا

کسن های کرونا   در میان وا
داشته است

رییس مرکــز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت با بیــان اینکه هیچ تفاوتی 
میان انواع واکســن های کرونا نیست، گفت: 
طبق بررسی های صورت گرفته واکسن ایرانی 
کمترین عارضه را در میان ســایر واکســن ها 

داشته است.
محمد مهدی گویا با بیان پنج رکن اساســی 
برای کنترل کرونا مطرح اســت، گفت: اولین 
رکن بحث رعایت پروتکل های بهداشــتی از 
جمله زدن ماســک و رعایت فاصله اجتماعی 
است که باید برخورد های سخت گیرانه ای در 

این زمینه اعمال شود.
وی افــزود: در گام بعــدی باید بیماران حتی 
االمکان در سیســتم ســرپایی مداوا شــده و 
باید تعداد انجام تســت در این مراکز و مراکز 

بهداشتی افزایش یابد.
گویا گفت: در مرحله بعد باید بیماران کمتری 
بســتری شــوند تا آن هایی که واقعا نیازمند 

درمان هستند، بستری شوند.
وی افــزود: در مرحلــه بعد تعــداد بیماران 
بخش هــای ویژه و اتصال به دســتگاه تنفس 
مصنوعی کاهش یابد، چرا که بیمارانی که به 
دستگاه تنفس مصنوعی وصل می شوند عمال 

تا ۵۰ درصد شانس زندگی دارند.
گویــا تاکید کرد: در مرحلــه پایانی هم باید 
از فــوت بیماران پیشــگیری کنیم که یکی 
از راهکار هــای موثــر در ایــن زمینــه بحث 

واکسیناسیون است.
گویــا با تاکید بر اینکه واکســن های کرونا با 
یکدیگــر تفاوتی ندارند، گفت: من سیاســی 
حرف نمی زنم و از منظر بهداشــتی صحبت 
می کنــم و اعالم می کنم که طبق تحقیقات و 
بررســی های ما در حال حاضر واکسن ایرانی 
)برکــت( کمتریــن عارضــه را در میان انواع 

واکسن ها داشته است.
وی افزود: این حقیقتی است که وجود دارد و 
نباید اجازه دهیم افرادی با ایجاد شایعه تزریق 

واکسن ایرانی را زیر سوال ببرند.
گویا گفت: در خصوص تزریق سایز واکسن ها 
هم نباید اجازه تولید شایعه را داد، چرا که عدم 
تزریق واکسن به نوعی بازی با جان مردم است.
این مسئول افزود: در حال حاضر واکسن تنها 
راهکار موثر جهت کاهش مرگ و میر ناشی از 
کروناســت و نباید اجازه دهیم برخی با تولید 
شــایعه در خصوص واکســن با جان و زندگی 

مردم بازی کنند.
وی در ادامه به اجرای طرح شهید سلیمانی هم 
اشاره کرد و افزود: اجرای طرح شهید سلیمانی 
توانست یکی از مهمترین نقاط ضعف کنترل 
کرونا در کشــور را تا حد زیادی پوشــش داده 

و برطرف کند.
وی افــزود: در ایــن طــرح 1۶ میلیون نفر به 
همراه خانواده و اطرافیانشــان بررسی شده و 
پیگیری برای روند درمانشان صورت گرفت.

تا هفته آینده ۸۵ درصد کرمانشــاهیان دوز 
اول واکسن کرونا را دریافت می کنند

رییــس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت با اشاره به مدیریت مطلوب 
کرونا در اســتان کرمانشاه، گفت: اگر امروز 
تعــداد ابتال و بســتری باالســت، دلیل آن 
ضعــف مدیریتی نیســت، بلکه به این دلیل 
 اســت که موج پنجم کرونــا با تاخیر به این 

استان رسید.
گویا گفت: طبق شاخص ها مدیریت خوبی در 
این اســتان داشته ایم، طوری از یک میلیون 
و ۵۸۰ هــزار جمعیت هدف واکسیناســیون 
تاکنــون حدود ۷۵ درصد دوز اول را دریافت 
کــرده اند که طبق برآورد های صورت گرفته 

هفته آینده به ۸۵ درصد می رسد.
وی افزود: عالوه بر این ۴۵ درصد جمعیت هر 
دو دوز واکسن را دریافت کرده اند که عملکرد 
خوبی است که با همکاری همه دستگاه های 

استان حاصل شده است.
گویــا گفت: این عملکرد در واکسیناســیون 
افراد موجب شــده علیرغم افزایش مبتالیان 
در موج جدید، مرگ و میر ها روند کاهشــی 

داشته باشد.
وی افزود: فوتی های روزانه در این اســتان با 
دو میلیــون نفر جمعیت حدود ســه تا چهار 
مورد بوده و در روز های اوج به حدود 1۰ نفر 

رسیده است.
رییس مرکــز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: همه باید به 
این باور برســند که واکسن کرونا تنها یکی از 
راه های پیشگیری از کروناست و بسیار اهمیت 
دارد در کنار تزریق واکسن، پروتکل ها بصورت 

جدی رعایت شود.

سالمت 

 زندگی جوان ترین رزمنده 
دفاع مقدس کتاب  گویا شد

شهید بهنام محمدی با جسم کوچک بار ها به قلب 
دشــمن زد و با وجود مخالفت فرماندهان، خود را 
به صف اول نبرد رســاند تا از شــهر و دیار خود دفاع 
کند. حاال داستان زندگی اش توسط رادیو ایران صدا 

تولید شد.
 همزمان با سالروز شهادت بهنام محمدی ایران صدا 
کتاب گویای داستان بهنام را تولید و منتشر کرد.

کتاب داســتان بهنام توسط داوود امیریان دارنده 
نشــان درجه یک هنر در رشــته داستان نویسی از 
طرف وزارت ارشاد و هنر اسالمی نوشته شده است.
کتاب گویای داستان بهنام به سبب اینکه تنها یک 
بخش از زندگی قهرمان داستان را روایت می کند، 
انســجام و یک دســتی جذابی دارد که عموماً در 
کتاب هایی به شــیوه ی زندگی نامه کمتر به چشم 
می خورد. فصل اّول کتاب از فصول پربار داســتان 
اســت و همه ی روابط علّت و معلولی داســتان را در 
این فصل می بینیم. در این اثر شخصیت های واقعی 
داستان حضوری موجه و درست دارند. این شهید 
واالمقام با همان جسم کوچک بار ها به قلب دشمن 
زد و بــا وجــود مخالفت فرماندهان، خود را به صف 

اول نبرد رساند تا از شهر و دیار خود دفاع کند.
شــهید بهنام محمدی چندین بار نیز به اســارت 
دشــمن درآمد، اما هر بار با توســل به شــیوه ای از 
دســت آنان گریخت و با بهره گیری از هوش، توان 
و جســارت خود توانســت اطالعات ارزشمندی از 
موقعیت دشــمن را به دســت بیاورد و در اختیار 
فرماندهان جنگ قرار دهد و در رســاندن مهمات 

به رزمندگان اسالم بسیار تالش می کرد.
کتاب داستان بهنام توسط انتشارات شاهد به چاپ 
رســیده و ایران صدا این کتاب را به صورت صوتی 
برای اســتفاده مخاطبان خود بر روی پایگاه کتاب 
گویای ایران صدا به رایگان قرار داده اســت. تهیه 
کنندگی این اثر را محمد شکری و روایت آن را نیز 

مهیار مهرتاش بر عهده داشته اند.
همچنیــن ایــران صدا پیش از این نیز کتاب بهنام 
جنگجوی 13 ســاله که توسط اداره کل حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس برای گروه ســنی 
کودک منتشر شده است را به صورت گویا تولید و 

منتشر نموده است.
عالقه مندان برای شــنیدن ایــن کتاب های گویا 
می توانند اپلیکیشن تلفن همراه ایران صدا را برای 
IRANSEDA. از نشانی IOS سیستم عامل اندروید و

IR به صورت رایگان دریافت کنند.

کران آنالین   رونق ا
» با نمایش »تک تیرانداز

اکــران آنالین فیلم ســینمایی »تــک تیرانداز« 
ســاخته علی غفاری، از چهارشــنبه ۵ آبان ماه در 

آغاز خواهد می شود. 
 فیلم ســینمایی تک تیرانداز به کارگردانی علی 
غفــاری و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری، با پایان 
اکران عمومی در سینماهای کشور، از روز ۵ آبان 
به صورت اختصاصی در فیلم گردی اکران آنالین 

خواهد شد.
فیلم تک تیرانداز توانسته سیمرغ بلورین بهترین 
فیلــم از نگاه ملی و جایزه بهترین جلوه های ویژه 
میدانی را در ســی و نهمین جشــنواره فجر کسب 
کند.این فیلم ســینمایی برشــی کوتاه از زندگی 
ســردار شــهید عبدالرســول زرین بهترین تک 

تیرانداز جنگ های معاصر جهان است.
کامبیز دیرباز، امیررضا دالوری، علی رضا کمالی، 
عبدالرضا نصاری، حســین پوریده، اسماعیل 
خلج، حسین شریفی و ... ترکیب بازیگران این 
فیلم ســینمایی را تشکیل می دهند که اکران 
آنالیــن آن در پلتفرم فیلم گــردی از تاریخ ۵ 
آبان ماه بر بستر اینترنت برای عالقمندان آغاز 

خواهد شد.

معیشت و اقتصاد خانوار ایرانیان 
در برنامه سالم اقتصاد

حمیده ســلطانی تهیه کننده ویژه برنامه ســالم 
اقتصــاد که به مناســبت چهاردهمین ســالروز 
تأســیس رادیو اقتصاد به روی آنتن می رود گفت: 
مهم تریــن اصلــی که در این ویــژه برنامه در نظر 
گرفته ایم معیشت و اقتصاد خانوار ایرانیان است. 
در این برنامه ســه ساعته شاد که در گروه اقتصاد 
و جامعه طراحی شــده سعی می کنیم طی تعامل 
با مخاطبان از آن ها نقش و تأثیر رادیو اقتصاد در 
معیشــت خانوار و یا ارتقای ســطح درآمد آن ها 
را جویا خواهیم شــد.بخش مسابقه بین همسران 
از بخش هــای جذاب این برنامه اســت که رقابت 
اقتصادی و معیشــتی در بین زن و شــوهر برگزار 
می شــود که در پایان یکی از همســران که دارای 
اطالعات مناســبی از وضعیت اقتصادی خانواده 
خــود دارد برنده این رقابــت خواهند بود.حضور 
زنان موفق صادر کننده کشــور در این برنامه که 
همزمان با سالروز صادرات در کشور است از دیگر 
بخش هایی اســت که ضمن معرفی به مخاطبان 
راه هــای موفقیت آنان مورد بررســی قرار خواهد 
گرفــت.در این برنامه از نمایش های جذاب و طنز 
اقتصــادی با موضوعیت معیشــت نیز اســتفاده 
خواهیم کرد.این برنامه امروز ۲9 مهر از ساعت ۷ 
تا ۲3 روی آنتن می رود که از ساعت ۷ تا 1۰ صبح 

در اختیار گروه اقتصاد و جامعه است.

افرادی که دارای گروه خونی O هستند در هنگام عفونت کمتر رنج می برند. یک تیم 
بین المللی از دانشمندان پزشکی مقاله ای را در مجله Nature Immunology منتشر 
کرده اند که تحقیقات مداوم در مورد علت مقاومت برخی افراد در برابر عفونت های 
سارس-کوو-۲ را بیان کرده است. آن ها در مقاله خود تاکید می کنند که در حال 
حاضــر اطالعــات کمی در مورد دلیل ایمن بودن برخی افراد از کووید-19 وجود 
دارد، اما آن ها پیشنهاد می کنند که تالش قوی تر برای یافتن راه های جدیدی برای 
درمان یا جلوگیری از این بیماری منجر شود.نویسندگان یادآور می شوند که این 
همه گیری باعث یادآوری تنوع چشمگیر در واکنش های ویروسی به جامعه جهانی 
شده است، برخی از افراد بدون عالمت هستند در حالی که برخی دیگر آنقدر بیمار 
می شوند که می میرند. آن ها همچنین به تفاوت های واضحی که محققان مشاهده 

کرده اند اشاره می کنند. به عنوان مثال مواردی که یک فرد در یک خانواده بدون 
عفونت باقی می ماند در حالی که همه اطرافیانشان بیمار می شوند، یا افرادی که در 
محیط های پرخطر کار می کنند، اما بیمار نمی شوند.نویسندگان همچنین تاکید 
می کنند که در حال حاضر، هیچ کس واقعا نمی داند چرا چنین تنوعی در پاسخ 
به عفونت های سارس-کوو-۲ وجود دارد، هرچند سرنخ هایی وجود دارد. برخی 
 O گزارش ها وجود داشــته اســت که به عنوان مثال افرادی که دارای گروه خونی
هستند در هنگام عفونت کمتر رنج می برند؛ و مطالعات دیگری نیز انجام شده است 
که نشان می دهد پروتئین های خاصی که توسط بدن تولید می شوند در مواجهه 
با ویروس سارس-کوو-۲ کم و بیش فعال هستند. همچنین مشخص شده است 
 TMEM۴۱B یا ACE۲ که ویروس به پروتئین هایی نیاز دارد که گیرنده هایی مانند

داشته باشند. اگر افراد فاقد گیرنده باشند، ویروس قادر به تکثیر نیست.نویسندگان 
نیاز به یک مطالعه بزرگ در مورد تنوع پاسخ به عفونت های سارس-کوو-۲ را نشان 
می دهند. چنین مطالعه ای شامل افرادی خواهد بود که معتقدند باید به این بیماری 
آلوده شــده باشــند. به ویژه چنین تالشــی باید به طور فعال اعضای خانواده ای را 
استخدام کند که یک نفر در آن آلوده نباشد. آن ها همچنین اظهار می دارند که 
مراحل اولیه چنین مطالعه ای در حال حاضر در حال انجام است. ۴۰۰ داوطلب 
که معیار های مورد نیاز را برآورده کرده اند قبال امضا کرده اند. نویسندگان در پایان 
تاکید کردند که ماهیت همه گیری نشان داده است که ویروس سارس-کوو-۲ به 
این زودی ها از بین نمی رود؛ بنابراین اگر جامعه علمی به طور کامل بفهمد چرا مردم 
وقتی در معرض آن قرار می گیرند، متفاوت واکنش نشان می دهند، مفید خواهد بود.

این گروه خونی در برابر عفونت مقاوم است

دریچه علم

مأموریت ویژه 
داوران كشور برای 
دورزدن تحریم ها!

رفیعی مشاور حقوقی 
فدراسیون گفته چون تحریم 
هستیم و توپ وارد نمیشود، 

زمانی كه داورها برای قضاوت 
به خارج از كشور می روند، 

پس از بازی ها باد توپ ها را 
خالی میکنند و داخل چمدان 
به كشور می آورند! موضوعی 

كه سوژه كارتونی از مهدی 
عزیزی در خبرآنالین شد.

كارتون 

فصلخزانزندگیهایمشترکچندسالپسازازدواجفرامیرسد؟
بر اســاس آمارهای رسمی سازمان ثبت 
احوال کشور شیوع کرونا و عوامل فردی و 
اجتماعی تأثیر زیادی بر روی شاخص های 
آماری ازدواج گذاشــته و منجر به تغییر 
برخی عدد و رقم ها در این حوزه شده است.

در این میــان، طول عمر ازدواج هایی که 
منجر به طالق می شــوند، شاخصه مهمی 
است که توجه به آن می تواند به برنامه ریزی 
برای پیشگیری از طالق، تسهیل ازدواج و 

باروری کمک چشم گیری کند.
بر اســاس آمارها، در بهار 1۴۰۰ میانگین 
طــول عمر ازدواج بار اول در زمان طالق، 
برابر با 1۰.۸۷ ســال بوده اســت. این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۰.۵ 

سال افزایش داشته است.
همچنیــن در آماری کلی تر نیز ازدواج ها 
صرف نظــر از مرتبه ازدواج، زندگی های 
مشــترک در بهار 1۴۰۰ به طور متوسط 
پس از 1۰.39 سال منجر به طالق شدند. 
این در حالی است که میانگین طول عمر 
ازدواج منجــر به طالق در بهار 1399، در 
زمــان طــالق 9.91 و کمتر از رقم مربوط 

به بهار 1۴۰۰ است.
در واقع طول عمر ازدواج های بار اولی که 
منجر به طالق شدند به طور متوسط ۰.۵ 
سال بیشتر از طول عمر همه ازدواج های 

منجر به طالق است.

گیالنی ها و بهترین ازدواج ها
در این میان نیز برخی استان ها بیشترین 
طول مدت زندگی مشــترک را داشته که 
بر اساس آمارها، بیشینه طول عمر ازدواج 
در زمان طالق مربوط به استان گیالن بوده 

اســت. به طوری که طول مدت ازدواج در 
زمان طالق در بهار 1399 و مدت مشابه 
سال 1۴۰۰ در این استان به ترتیب برابر 

با 11.۸۴ و 1۲.۴۵ سال بوده است.
این در حالی است که کم ترین طول عمر 
ازدواج در زمان طالق برای اســتان ایالم 
بــا رقم ۷.۲۴ ســال در بهــار 1399 و در 
بهار 1۴۰۰ برابر با ۸.۵ ســال بوده اســت. 
این اســتان با 1.3 سال افزایش بیشترین 
افزایــش میانگین طــول مدت ازدواج در 
زمان طالق را نسبت به بهار 1399 داشته 

است.
همچنین اســتان سیستان و بلوچستان 
نیــز بــا رقم ۷.۵۵ ســال در بهار 1۴۰۰، 

کم تریــن طول عمر ازدواج پس از ایالم را 
داشته است. با توجه به میانگین طول عمر 
ازدواج در زمان طالق در استان سیستان 
و بلوچســتان در بهــار 1۴۰۰ که برابر با 
۷.۵۵ ســال بوده، در مقایســه با میانگین 
۸.1۲ ســال در مدت مشابه سال 1399، 
این استان بیشترین کاهش میانگین طول 
عمر ازدواج در زمان طالق را در مقایســه 

بهار 1399 با بهار 1۴۰۰ داشته است.
علــت افزایــش طول عمــر زندگی های 

مشترک
حــال با توجه به افزایش میانگین ســنی 
طول عمر ازدواج های در سطح کشور، جا 
دارد تا کارشناســان با بررسی این موضوع 

نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت 
زندگی مشترک، این عوامل را بازگو کنند 
تا بتوان قدری از آســیب ها حوزه خانواده 

پیشگیری کرد.
هرچنــد که به عقیده کارشناســان رواج 
یافتن اســتفاده بیشتر از خدمات مشاوره، 
تأثیــر به ســزایی در کاهش مشــکالت 
خانوادگی داشــته است. چراکه با شیوع 
یافتن کرونا، مشــاوره های آنالین و نشــر 
مطالــب آموزشــی و مشــاوره در فضای 
مجازی افزایش یافت و به نظر می رســد 
ایــن همین در بهبود کیفیت زندگی های 

مشترک بی تأثیر نبوده است.
هرچند که هنوز خدمات مشاوره خانواده 

و ازدواج تحت پوشــش بیمه نیســت اما 
همچنــان نیاز و ضرورت اســتفاده از این 
خدمــات کامــاًل در ســطح روابط فردی 
حس می شــود. طی ســال های گذشته 
نیــز معاونت امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان، پیگیری هایی برای تحت پوشش 
بیمه قرار گرفتن خدمات مشــاوره انجام 
داد اما متأســفانه هنــوز این خدمات به 

صورت آزاد ارائه می شود.

لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 
خدمات مشاوره

در همیــن خصــوص نیــز محمد مهدی 
تندگویان معاون سابق امور جوانان وزارت 
کشــور، پیشــتر در گفتگو با مهر، با انتقاد 
از عدم پوشــش بیمه ای خدمات مشاوره 
نیــز بیان کرد: بحث مشــاوره ها، بیمه ها 
و حمایــت از افــرادی که قصد اســتفاده 
از خدمــات مشــاوره را دارند نیز یکی از 
چالش های اصلی این حوزه اســت. ما در 
طول فعالیت خود این موضوع را بســیار 
پیگیــری کردیم اما هنوز به نتیجه نهایی 
نرســیده است لذا پیشنهاد بنده به معاون 
جوانان جدید پیگیری و به نتیجه رساندن 
پوشش بیمه ای خدمات مشاوره ازدواج و 

خانواده است.
حال با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار 
می رود تا معاون جدید امور جوانان، نسبت 
به ارتقا و افزایش خدمات مؤثر در ازدواج 
موفق توجه داشــته باشد و موضوع بیمه 
شــدن خدمات مشاوره ازدواج و خانواده 
را نیز در دســتور کار برنامه های خود قرار 

دهد.

جامعه 

فرهنگ و هنر


