
فوقالعادهخاصهاازجاناقتصادچهمیخواهند؟

منفعت عمومی فدای منافع گروه های شغلی!

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

    یکی از مهمترین ارکان پرداخت حقوق و دستمزد در یک جامعه، رعایت عدالت 
در پرداخت حقوق ها است. زمانی که یک قشر خاص از حقوق بگیران دولت، بیش 
از باقی کارمندان حقوق و دستمزد دریافت کنند، این مطالبه در باقی اقشار نیز نفوذ 

کرده و کم کم تمام کارمندان دولت به صف در خواست افزایش حقوق ملحق خواهند 
شــد. این روایت، تصویر روشــنی از اتفاقی اســت که در حال حاضر در کشــور در حال 

 | صفحه 3 رخ دادن است...

کراتبرجامی؛ بعدازاشارهمعاونوزیرامورخارجهدربارهشروعمذا

دالر سقوط کرد
صفحه 3 
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وزیر کار: 

یکمیلیونو۸۵۰هزار
شغلتاپایان۱۴۰۱

ایجادمیشود
     وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وعده 
راه انــدازی یــک میلیــون و ۸۵۰ هــزار شــغل 
تا پایان ۱۴۰۱ در نخســتین جلســه شــورای 

عالی اشتغال خبر داد...

عضو کمیسیون انرژی:

دولتگذشتهسامانه
کارتسوخترا

رسانینکردهبود بهروز
گفــت:       عضـــــــو کمیســــــیون انــــــرژی 
ســامانه کارت ســوخت باید به روز رسانی 
می شــد امــا دولــت گذشــته اعتقــادی بــه 
 کارت ســوخت نداشــت و ایــن ســامانه  را 

به روزرسانی نکرد...  | صفحه 2  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جایگاه های سوخت 
تا دو روز دیگر به کارت 
سوخت متصل می شوند

4

 رییس جمهوری 
برای دومین بار سرزده 

وارد خوزستان شد
2

متقاضیان مسکن ملی 
منتظر پیامک باشند

3

 استعداد زنان گرفتار 
در قفس تبعیض جنسیتی

7

گهی مناقصه عمومی  آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

طریقمناقصهعمومیخریدرا دارداز نظر شرکتآبوفاضالباستاناصفهاندر
فروشندگانذیصالحانجامدهد. از مطابقجدولزیر

مبلغتضمین)ریال(نوعبودجهموضوعمناقصهشمارهمناقصه
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مهلتتحویلاسنادبهدبیرخانهمعامالتشرکتاتاق292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/8/22
گشایشاسنادمناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/8/23 تاریخ

www.abfaesfaha.ir محلدریافتاســناد:ســایت اینترنتی شــركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاهملیاطالعرسانیمناقصات

گویا: 8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  ( شــمارهتلفن

گهی مزایده عمومی  یک مرحله ای آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــركت توزیــع نیــروی بــرق اســتان كرمانشــاه در نظــر دارد كاالی مشــروحه زیــر را از طریــق مزایــده عمومــی  بــه فــروش برســاند. لــذا كلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت 
 دریافــت اســناد مزایــده ظــرف مــدت 5 روز كاری پــس از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی در روزگار  مــورخ   1400/08/09   بــه ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت 
) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد .الزم بذكــر اســت برگــزاری مزایــده  فــوق از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیــرد ، لذا 
كلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده  از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاكــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در 

صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــركت در مزایــده را محقــق ســازند .

مزایده)بهریال(شرحمزایدهشمارهمزایده متقاضیانمبلغتضمینشرکتدر

۴۰۰/۴۰۴-2
لومینیومیاسقاط)تجدیدمزایده( کلیهشرکتهایتولیدکنندهسیم۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰فروش۵۵۰۰۰کیلوگرمانواعکابلآ

وکابلوکارخانجاتذوبفلزات

توضیحات:
مزایده:ضمانت نامه بانکی ،  واریز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مزایده نوعتضمینشرکتدر

زمانبازدیدوخریداسنادکاالیموردمزایده:از تاریخ  1400/80/09 لغایت  1400/08/13
کتهایمزایده: حداكثر تا ساعت 12:00 روز  یکشنبه مورخ  1400/08/23 ، دبیر خانه شركت )پاكت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد زمانومکانتسلیمپا

کتها:ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1400/08/23 ، اتاق كنفرانس شركت در سامانه ستاد گشاییپا زمانومکانباز
 در مقابل فروش ، وجه آن نقدًا دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

ر ، چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.  به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های كمتر از میزان مقر
ر در اســناد مزایــده واصــل می شــود ، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده   بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ، مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــر

نخواهــد شــد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

 جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  38255575-083 تماس حاصل نمائید.

 نوبت اول

ملزوماتحذف
۴2۰۰تومانی ارز

  علــی قنبــری، اســتاد اقتصــاد 
دانشگاه تربیت مدرس

رئیس جمهور در گفتگوی 
تلویزیونــی کــه بــا مردم 
داشتند به موضوع حذف ارز 
4200 تومانی و جلوگیری 
از رانت و فسادی اشاره کردند که متاسفانه در چند 
ســال گذشته منجر به هدر رفتن بخش بزرگی از 
سرمایه های ارزی کشور شد. این روزها نمایندگان 
مجلــس و برخی از دولتی هــا موضوع حذف ارز 
دولتی و اعطای کارت اعتباری به جای ارز دولتی 
که به وارد کنندگان داده می شد را مورد نظر دارند.
مهمترین مطالبه کارشناســان و مردم در سال 
های گذشــته از دولت های مختلف تک نرخی 
کردن ارز و حذف ارز چند نرخی به دلیل فساد 
زا بودن آن بوده اســت. لذا از این جهت، حذف 
ارز 4200 تومانــی قطعــا برای اقتصاد مطلوب 
اســت و می تواند دستاوردهای خوبی به دنبال 

داشته باشد.
همیــن که دولت به ســمت تک نرخی کردن ارز 
حرکت می کند این مساله را می توان یک حرکت 
مثبــت تلقــی کرد. حرکتی که می تواند به از بین 
رفتن رانت، فســاد و عدم هدر رفتن منابع دولتی 

منتهی شود.
متاسفانه در سال های گذشته ارز 4200 تومانی 
داده شــده به وارد کنندگان بــرای واردات اقالم 
وارداتی متاســفانه منجر به فسادهای کالنی شد. 
هر چند دولتی ها ارز را با عنوان حمایت از مصرف 
کننده و برای کاهش قیمت کاالهای اساســی به 
وارد کنندگان دادند اما کاالی اساســی هیچگاه با 
قیمت دولتی به دست مردم نرسید، بلکه با قیمت 

ارز آزاد فروخته شد.
حذف ارز 4200 تومانی   حرکتی مثبت اســت، 
باید تالش کنیم این حذف موجب تورم بیشــتر 
و افزایش شــدید قیمت ها نشــود. باید راه های 
مختلفــی را بــرای جلوگیری از حذف یک باره ارز 
ترجیجی اتخاذ کرد و مسئولین دولتی باید برای 
اینکه حذف ارز 4200 تومانی موجب مشــکالت 
تورمی دیگری برای مردم نشود، باید راهکارهای 
مختلفی می را در دســتور کار خود قرار دهند و 
مســاله را با حساســیت و اهمیت بیشتری مورد 

توجه قرار دهند.
پیشــنهاد اعطای کارت های اعتباری به مردم به 
جــای اعطای ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان 
، پیشــنهاد خوبی است که باید به شصت میلیون 
نفر داده شــود. متاســفانه با توجه به افزایش نرخ 
تورم در یکی دو ســال گذشــته، بخش بزرگی از 
جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند، بنابراین 
اعطای کارت اعتباری به شصت میلیون نفر قابل 

تایید است.
متاســفانه بخش بزرگی از مردم کشــور تحت 
فشــارهای تورمی قرار گرفته اند سفره هایشان 
کوچک شده و مشکالت تغذیه ای مردم را دچار 
بیماری های عدیده ای خواهد کرد. از این نظر 
اعطــای کارت های اعتبــاری برای جبران فقر 

تغذیه ای به وجود آمده به شدت مهم است.
بــرای اینکه حذف ارز دولتی و اعطای یارانه در 
قالب کارت های اعتباری به درســتی به هدف 
خــود اصابت کند باید راهکاری خوبی احصاء و 
قیمت ها کنترل شود. ضمن اینکه نباید به لحاظ 
کاالیی کمترین کمبودی در کشور ایجاد شود. 
کمبــود کاالها می تواند منجر به تحمیل تورم 
به مردم شــود و زمینه ســوء اســتفاده و گرانی 
های بیشــتر را در جامعه ایجاد کند. لذا کنترل 
و نظارت از ســوی دولت باید چند برابر شــود تا 
شرایط و فضای مناسبی برای تثبیت قیمت ها 

و ایجاد تعادل در اقتصاد ایجاد شود.
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

مهریهباالمیخواهیدمالیاتبدهید! گر ا
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی از برنامه کمیسیون 
متبوع خود برای اصالح شرایط و رویه های نامتعارف 
مهریه خبر داد و گفت: در پیشــنهاداتی که در طرح 
جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده، قرار است مالیات 

بر مهریه بسته شود.
حجت االسالم »محمدتقی نقدعلی« درباره اقدامات 
کمیسیون حقوقی و قضایی برای چاره اندیشی برای 
زندانیان مهریه گفت: این مشکل البته در بخش های 
مختلفــی ریشــه دارد. بخش نخســت آن مربوط به 
مهریه هایی است که متاسفانه بدون پیش بینی عواقب 
و آگاه سازی و ترغیب خانواده ها، جوانان پای عقدنامه ها 
امضا می کنند و  آنها را در این چاله بزرگ قرار می دهند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: بخش 
دیگر این مشــکل به عدم فرهنگ ســازی برای مردم 
مربوط است که باید در موضوع تعیین مهریه، فرهنگ 
سازی و  روشنگری الزم صورت بگیرد تا ابعاد مختلف 

تعیین مهریه های نامتعارف روشن شود.
وی بــا بیان اینکه بخش دیگر مشــکالت رخ داده در 
موضوع مهریه باال مربوط به قانون اســت، عنوان کرد: 
قانون فعلی، مهریه را به هر میزان که باشد قابل مطالبه 
می دانــد و حق قابل مطالبــه بودن همه آثار و تبعات 
خاص خودش را دارد. به عبارتی در قانون جدید، میزان 
مهریه توافق شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر 
است و امکان مطالبه آن از طریق دادگاه و اجرای ثبت 
وجــود دارد. نماینــده مردم خمین در مجلس با بیان 
اینکه کمیسیون قضایی در تالش است شرایط فعلی 
مهریه را اصالح کند،گفت: در صورت اصالح قانون، برای 
رویه های غلطی که در مهریه وجود دارد، ترمز و دست 
اندازی ایجاد می شود. به عنوان نمونه در پیشنهاداتی 
که در طرح جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده، قرار 
اســت مالیات بر مهریه بســته شود و همین به نحوی 

ترمزی برای جلوگیری افزایش میزان مهریه است.

نقدعلی ادامه داد: وقتی مالیات برای مهریه در نظرگرفته 
شــود، فردی که نســبت به ثبت ازدواج اقدام می کند، 
مجبور اســت برای مهریه سنگین مالیات باالیی را به 
صورت نقدی پرداخت کند که همین سبب جلوگیری 

از افزایش میزان مهریه خواهد شد.
وی نقد بودن مهریه را از دیگر پیشــنهادات ارائه شده 
عنوان کرد که البته با فتوا علما و شریعت سازگار نیست. 
البته پیشنهادات دیگری در کمیسیون حقوقی و قضایی 
در حال بررســی اســت تا جلوی این روند غلطی که در 

جامعه وجود دارد، گرفته شود.
نماینده مردم خمین درباره اینکه آیا امکان جایگزین 
شــدن وجه نقد به جای ســکه در مهریه وجود دارد یا 
خیر؟ گفت: فعال در کمیسیون موادی دراین زمینه به 
تصویب نرسیده است و نمی توانیم در این خصوص نظر 
قطعی داد. اما پیشنهادتی مطرح شده مبنی بر اینکه 
نرخ ســکه با توجه به زمان ثبت ازدواج و میزان واقعی 

آن در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی، دادگاه ها حق حبس بدهکاران مهریه را ندارند و 
این گام خوبی بود که در تصویب قوانین گذشته انجام 
شــد و برای آینده نیز باید ســاز و کاری فراهم شــود تا 

جلوی بدهی های غیرمنطقی گرفته شود.
نقدعلی تاکید کرد: مهمترین کاری که مجلس در بحث 
مهریه می تواند انجام دهد،  ایجاد ســرعت گیر برای 
مهریه های باال است تا آثار و تبعات آن که مهریه های 

باال گریبان جوانان را می گیرد، کاهش یابد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر اینکه باید به 
همه بخش های جامعه آموزش های الزم را در این زمینه 
داده شــود، افزود: عالوه بر اینکه مهریه زیاد مشکالت 
فراوانی برای جامعه مردان ایجاد می کند برای زنان نیز 
مشکل آفرین است و این احساس در زنان جامعه ایجاد 
می شود که مهریه باال پشتوانه محکمی برای آنها است.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم

نماید. طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار داردمناقصههایعمومیبهشرحجدولذیلرااز نظر شرکتشهرکهایصنعتیاستانایالمدر
كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد، قیمــت و بازگشــایی پــاكات از طریــق www.setadiran.ir ســامانه ) ســتاد(  بــه آدرس:  www.setadiran.ir  انجــام 

خواهــد شــد.

رشتهورتبه نحوهپرداخت نوعتضمین مبلغتضمین)ریال( مبلغبرآورد)ریال( عنوانپروژه ردیف

ابنیه۵بهباال داخلیشرکت ضمانتنامهبانکی 9۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۸3/۴37/۸۵۴ احداثدوواحدسولهکارگاهیدرشهرکصنعتیایوان ۱

ابنیه۵بهباال داخلیشرکت ضمانتنامهبانکی 26۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۱۱3/97۵/262 ناحیهصنفیایالم احداثایستگاهآتشنشانیدر 2

:  روز  شنبه   08/08/ 1400    تاریخ انتشار
مهلتدریافتاسنادمناقصه:روز یکشنبه   1400/08/16  

مهلتزمانارائهپیشنهاداتقیمت: روز چهار شنبه  1400/08/26   
کات:  روز شنبه   29 /1400/08    گشاییپا زمانباز

ضمنــأ پاكــت الــف) ضمانتنامــه( بانکــی بعــد از بارگــذاری در ســامانه بــه دبیرخانــه شــركت 
شــهركهای صنعتــی اســتان ایــالم تحویــل گــردد.

صنعتــی  شــهركهای  شــركت  دفتــر   – صبــور  كوچــه  نبــوت-  میــدان  ایــالم-  آدرس:
استان ایالم
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سیاست 2

عضو کمیسیون انرژی:

دولت گذشته سامانه کارت سوخت را به روز رسانی نکرده بود
عضو کمیسیون انرژی گفت: سامانه کارت سوخت باید به روز رسانی می شد اما دولت گذشته اعتقادی به کارت سوخت 

نداشت و این سامانه  را به روزرسانی نکرد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به حمله سایبری به سامانه کارت سوخت هوشمند، 
گفت: الیه های امنیتی برای این سامانه طراحی شده بود که طی سال های اخیر توانسته بود مانع هک آن شود. این 
سامانه ها باید به روزرسانی می شد اما دولت گذشته اعتقادی به کارت سوخت نداشت و این سامانه ها را به روزرسانی نکرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: شائبه ای در مورد این حمله سایبری مطرح است که باید 
نهادهای نظارتی به دقت آن را بررســی کنند. باید مشــخص شــود که نفوذ و خرابکاری داخلی چه میزان در بروز این 
حمله نقش داشته است. شریعتی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس این شائبه امنیتی را مورد بررسی قرار خواهد 

داد، گفت: دسترسی به این سامانه که الیه های امنیتی فراوانی دارد با دشواری های زیادی همراه است. لذا احتمال دارد 
افرادی که دسترسی به این سیستم داشتند، تالش کرده باشند برای دولتی که تازه سر کار آمده، دردسر ایجاد کنند.
نماینده مردم تهران در خصوص اطالع رسانی وزارت نفت و شرکت پخش و پاالیش در مورد حمله سایبری خاطرنشان 
کرد: نفوذی ها با حمله سایبری به دنبال ایجاد ناآرامی اجتماعی و تنش بودند اما با هوشیاری مردم و حضور مسئوالن 

در صحنه، تنش ایجاد نشد و مشکل در حال حل شدن است.
شریعتی با اشاره به حضور رئیس جمهور در وزارت نفت و پمپ بنزین، گفت: حضور رئیسی نمادی از حضور تمام قد 
دولت جدید در صحنه های سیاسی و اجتماعی است. در واقع رئیس جمهور به تمامی مدیران اعالم می کند که با کنترل 

از راه دور و پشت میز نمی توان مشکالت مردم را حل کرد.

کاروان پناهجویان 
آمریکای مرکزی 

عازم ایاالت متحده 
آمریکا در مکزیک

/ رویترز

صدها نفر از مردم اسپانیا 
در مادرید پایتخت این 
کشور به افزایش پنج 
برابری بهای برق و گاز 
اعتراض کردند.

گزارش تصویری

روایتمیکند؛ فارنافرز

پلن B بایدن علیه ایران
 جــو بایدن بــه عنوان یک نامزد ریاســت 
جمهــوری، یک اســتراتژی دو قســمتی 
برای محدود کردن برنامه هســته ای ایران 
طراحی کرد. نخســت، دولت او بازگشت به 
توافق هســته ای 20۱۵ را پیشــنهاد کرد، 
توافقی که ایاالت متحده در سال 20۱۸ آن 
را تــرک و ایران نیز متعاقباً آن را نقض کرد. 
دوم، پیشــنهاد شد که واشنگتن مذاکرات 
جدیــدی را با تهران درباره توافقی »قوی تر 
و طوالنی تــر« برای جایگزینی توافق اولیه 

آغاز کند.
 فارین افرز در مطلبی به قلم مایکل سینگ 
نوشت زمانی که بایدن این سیاست را اعالم 
کــرد، به طور گســترده تصور می شــد که 
مرحله ی اول آن به آسانی پیش برود. کمپین 
تحریم های »فشار حداکثری« رئیس جمهور 
دونالد ترامپ، علی رغم شکســت در جلب 
حمایت شرکای ایاالت متحده، اقتصاد ایران 
را به لرزه انداخته بود. نقض توافق از ســوی 
تهران نیز طوری بود تا فضایی برای بازگشت 
به توافق باز بماند. اما وقایع بعدی نشان داد 
که چنین تحلیلی بیش از حد خوش بینانه 
اســت. زیرا ایران در مذاکرات برای احیای 
توافق هسته ای خواسته های غیرممکنی را 
مطرح کرد. طبق گزارش ها تهران به دنبال 
کاهش تحریم ها فراتر از آنچه در برنامه جامع 

اقدام مشترک ارائه شده است، بود.
مواضــع ایــران در مذاکرات بــرای احیای 
برجام، نشــان می دهد محاسباتی که تهران 
در سال 20۱۵ انجام داد که طبق آن توافق 
هسته ای بر ادامه فشار اقتصادی ترجیح داده 
شــد، تغییر کرده اســت. این احتماالً نشان 
دهنده توجه کمتر دولت ابراهیم رئیسی به 
توافق سال 20۱۵ و تمایل آن به گزینه های 
جایگزین ایران است. ایران احتماالً از چهار 
سال گذشته به این نتیجه رسیده است که 
لغو تحریم ها آن چیزی نیست که باید انجام 
شود. هم به این دلیل که شرکت های خارجی 
تمایلی به ورود مجدد به ایران حتی در زمان 
اجــرای برجام نداشــتند و هم به این دلیل 
که لغو یکجانبه ی توافق برای ایاالت متحده 
بســیار آسان بود. رئیسی همچنین ممکن 
اســت به تمایل دولت بایــدن برای اجرای 
تحریم ها در غیاب توافق شــک کند و امید 
زیــادی بــه روابط رو به رشــد ایران با چین 

به عنوان وزنه ای در مقابل فشــار اقتصادی 
آمریکا داشته باشد.

به عبارت دیگر، مقامات ایرانی ممکن است 
معتقد باشــند که بازگشت به برجام نسبت 
بــه گزینه های جایگزیــن اهمیت کمتری 
دارد. بایدن شــاید بتواند با توسعه یک طرح 
B معتبــر شــرایط را تغییر دهد. این طرح 
باید طوری تنظیم شــود که اگر ایران به رد 
اقدامات دیپلماتیک ادامه دهد و فعالیت های 
هســته ای خود را گسترش دهد، پیامدهای 
شدیدتری را متحمل خواهد شد. همچنین 
در قالــب این طرح باید بــه مقامات تهران 
یک پیشــنهاد دیپلماتیک ارائه شود، مبنی 
بــر اینکه از طریق همراهــی با تالش های 
دیپلماتیــک در راســتای حــل و فصــل 
 موضوع هسته ای، شانس بیشتری برای بقا 

خواهند داشت.

یادگیریازتجربه
همانطــور کــه دولت بایــدن انتخاب های 
خود را می ســنجد، باید از ســابقه طوالنی 
شکســت ها و موفقیت های سیاست آمریکا 
در قبال ایران نیز استفاده کند. درس اصلی 
از تعامالت دیپلماتیک گذشته این است که 
ایــاالت متحــده با اتکای بیش از حد به یک 
رویکرد یا ابزار در سیاست، کمترین موفقیت 
را داشــته اســت و زمانی که از چندین ابزار 
مرتبط اســتفاده کرده و با شرکای کلیدی 

هماهنگ عمل کرده، بیشــترین موفقیت را 
کســب کرده اســت. به عنوان مثال، تعلیق 
فعالیت های هسته ای ایران در سال 200۳، 
عموماً در نتیجه فشار نظامی ایاالت متحده 
و همکاری دیپلماتیک اروپایی به دست آمد. 
ترکیبی از تحریم ها و دیپلماسی همچنین 
منجر به توافق هسته ای در سال 20۱۵ شد.
دولت بایدن باید از این تجربیات درس بگیرد. 
قبــل از هر چیز، ایاالت متحده باید نشــان 
دهد که ایران با عواقب موضع نامعقولی که 
در مذاکرات وین اتخاذ کرده اســت، روبرو 
خواهد شد. جایی که بر لغو تحریم ها بسیار 
فراتر از آنچه که در برجام پیش بینی شــده 
اســت، تاکید کرد و همچنین خواستار این 
اطمینان شد که دولت های آینده ی آمریکا 
دوبــاره برجام را ترک نخواهند کرد. تهران 
در واقــع تضمین هایی می خواهد که بایدن 
حتی در صورت تمایل نمی تواند ارائه دهد. 
اگر مواضع ایران ادامه یابد، دولت بایدن باید 
تحریم های اقتصادی موجود را اعمال کند و 
گسترش دهد. چنین اقدامی باعث می شود 
کــه مقامــات ایرانی این تصور را نداشــته 
باشــند که انتقادات قبلی بایدن از رویکرد 
فشــار حداکثری ترامپ به این معناست که 
در صورت عدم توافق، تحریم ها به ســادگی 

تضعیف یا لغو می شوند.
برای تحقق این امر، دولت بایدن باید بر تعهد 
خود به اجرای تحریم های دوران ترامپ علیه 

ایران و پر کردن شــکاف در تحریم ها که در 
سال های اخیر پدیدار شده است، تأکید کند. 
مهمترین تحریم هایی که دچار مشکل شده 
و باید بر اجرای دقیق آن ها تاکید شود، فروش 
نفت ایران به چین است که از سال 2020 به 
میزان چشمگیری افزایش یافت. خرید نفت 
چین از ایران در مارس 202۱ به بیش از یک 
میلیون بشکه در روز رسید که بیشتر از هر 
دوره طی دو ســال گذشــته بوده و صادرات 
جهانی پتروشــیمی ایران نیز افزایش یافته 
است. مقامات آمریکایی هشدار داده اند که 
ممکن است تشدید تحریم ها در راه باشد، اما 
نگرانی در مورد واکنش ایران و اولویت های 
رقابتــی در روابــط تیره و تار آمریکا و چین 
احتمــاالً عملیاتی کردن این هشــدارها را 

سخت خواهد کرد.
اگر ایاالت متحده با شرکای خود هماهنگ 
عمل کند، عملیاتی کردن چنین تصمیماتی 
آســان تر خواهد بود و فشــار کلی بر ایران 
افزایش خواهد یافت. به ویژه، اگر کشورهای 
آلمان، فرانسه و انگلستان با توجه به امتناع 
ایران از بازگشت به برجام، به ایاالت متحده 
بپیوندنــد، این امر می تواند منجر به اعمال 
مجدد تحریم های اتحادیه اروپا و ســازمان 
ملل متحد شود که فشار را بر ایران افزایش 
خواهد داد. در چند سال گذشته نشان داده 
شــد که چنین اقدامی ممکن اســت برای 
اقتصاد ایران زیاد مهم نباشــد، به این دلیل 

ساده که تحریم های یک جانبه ایاالت متحده 
به خودی خود به شدت اعمال شده است. اما 
با این وجود، اعمال این نوع تحریم ها نشان 
دهنده افزایش مهمی از فشار دیپلماتیک بر 
ایران است، زیرا تهران در مورد این موضوع 
که از نظر بین المللی منزوی است، حساس 

است.
متقاعد کردن کشــورهای آلمان، فرانسه و 
انگلیس برای خروج از توافق ایران کار آسانی 
نخواهد بود. علیرغم این واقعیت که این توافق 
دیگر توســط ایاالت متحده و ایران رعایت 
نمی شود، این گروه ممکن است نگران باشد 
که خروج از توافق می تواند واکنش بی ثبات 
کننده تری را از سوی ایران به همراه داشته 
باشــد یا اینکه این امر باعث قربانی شــدن 
عناصری از توافق شــود که با وجود خروج 
ایاالت متحده هنوز عملیاتی هستند. آن ها 
همچنین ممکن است تمایلی به اقدام بدون 
اجماع در اتحادیه اروپا نداشــته باشــند. در 
حالی که مورد آخر ممکن است سخت ترین 
مشکل باشد، اما دو مورد اول به راحتی قابل 
حل و فصل هســتند. اقدامات ایران در حال 
حاضر خطر بی ثباتی جدی را به دنبال دارد 
و اقدامــات اخیر تهران برای محدود کردن 
همکاری اش با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در زمینه بازرســی و نظارت بر فعالیت های 
هسته ای اش به این معناست که دیگر بعید 
است عناصر برجام در دراز مدت حفظ شود. 
از سوی دیگر، خروج آلمان، فرانسه و انگلیس 
از برجام به وضوح نشــان می دهد که ایران 
به طور فزاینده ای در موضع سرپیچی خود 
از پیوســتن مجدد به برجام تنها اســت و به 

توافق جدیدی نیاز است.
اما دولت بایدن باید خود را برای این احتمال 
آماده کند که فشــار دیپلماتیک و اقتصادی 
برای بازداشــتن ایران از دستیابی به سالح 
هسته ای کافی نباشــد. مقامات ایران قباًل 
نشــان داده اند که مایلند اجازه دهند مردم 
در این کشــور به خاطر پیشرفت هسته ای، 
ســختی های اقتصادی شدیدی را متحمل 
شوند. در نتیجه، ایاالت متحده باید یک پیام 
واضح ارسال کند که مایل است از تحریم ها 
فراتر رفته و حمله نظامی را به عنوان آخرین 
راه حل برای جلوگیری از دستیابی ایران به 

سالح هسته ای انجام دهد.

خبر ویژه

 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رییس جمهوری کشــورمان روز جمعه به صورت سرزده برای بررسی وضعیت 
زلزله زدگان شهرستان اندیکا از محرومترین مناطق خوزستان وارد این استان شد.

 آیت اهلل رئیسی پس از ورود به دزفول بالفاصله با یک فروند بالگرد عازم منطقه زلزله زده اندیکا شد تا وضعیت 
زلزله زدگان را از نزدیک بررسی و برای حل مشکالت آنان دستور فوری صادر نماید.

رییس جمهوری پیش از این نیز پنجم شهریورماه ۱400 در نخستین سفر استانی به همراه جمعی از اعضای 
هیات دولت به صورت سرزده به خوزستان سفر کرد.

آیت اهلل رئیســی روز گذشــته )جمعه( در دومین ســفر خود به استان خوزستان به بررسی مسایل و مشکالت 
منطقه زلزله زده اندیکا پرداخت.

 وزیر کشــور نیز صبح دیروز در منطقه زلزله زده اندیکا حضور یافته و به  بررســی مســایل و مشــکالت مردم
 پرداخت.

از ۱2 تا ۱۷ مهر گذشته، پنج زلزله بزرگ، که بزرگترین آن ۵.۷ درجه در مقیاس امواج درونی زمین)ریشتر( 
در مرز استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری حوالی چلگرد رخ داد اندیکا را لرزاند. به گفته استاندار 
خوزستان این زمین لرزه ها بیش از پنج هزار میلیارد ریال به اندیکا خسارت وارد کرد. ۱۳0 روستای شهرستان 

اندیکا بر اثر این زمین لرزه ها دچار خسارت شدند. 
شهرستان اندیکا در شمال شرق خوزستان با مرکزیت شهر قلعه خواجه دارای سه بخش و با جمعیت حدود 

۸0 هزار نفر است.

سرزدهواردخوزستانشد رییسجمهوریبرایدومینبار

خانه ملت

سرنوشتمبهمیکطرح
تحقیقوتفحص

جبــار کوچکی نــژاد گفت که طرح تحقیق و تفحصی 
درباره دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را به هیئت 
رئیســه ارائه کردیم و پیگیری می کنیم ارز 4200 به 

دست چه کسانی رسیده و چگونه هزینه شده است.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس در رابطه با اظهارات قالیباف مبنی بر انکه 
»42۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای هفت قلم کاالی 
اساسی پرداخت شده ولی کاالی ارزان قیمت به دست 
مردم نرســیده است«، گفت: مجلس با مصوبه خود در 
زمینه کاال اساسی، دولت را موظف کرد تا کاالی اساسی 
مــردم را بــا اعطای کارت اعتباری یارانه به افراد جامعه 
تحویل دهد و در جدول بودجه هم برای این اقدام ۳0 
هزار میلیارد تومان در ۳-4 ماه ســال ۱۳۹۹ تخصیص 
داده شــد. اما متاســفانه دولت این مصوبه را به اجرا در 
نیاورد و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرد و این 

مصوبه را مورد پیگیری قرار نداد.
 او ادامه داد: ارز 4200 تومانی از منابع کشور تامین می 
شود. از آغاز امسال ۸ میلیارد دالر از منابع کشور را برای 
ارز 4200 تومانی برای نهاده ها و دارو تخصیص دادیم، 
اکنون دولت هشت میلیارد دالر را تمام کرده و مجددا 
۷ میلیارد دالر دیگر اعالم نیاز کرده اســت که مجلس 
بایــد آن را مصــوب کند زیرا نمی توانند این مبلغ  را از 

صندوق توسعه ملی و جای دیگر بردارند.
فقط یک چهارم واردات کاال با ارز 4200 تومانی بر سر 
سفره مردم آمد/ ارائه طرح تحقیق و تفحص از دریافت 
کنندگان ارز 4200 تومانی به هیات رئیســه مجلس/ 
دولــت برای تامین کســری بودجه ۱60 هزار میلیارد 

تومان اوراق منتشر می کند
جبــار کوچکــی نژاد با اشــاره به این موضوع که پس از 
تخصیــص ارز 4200 تومانــی به وارد کنندگان کاالی 
ارزان قیمتی به دست مردم نرسید، طرح کرد: در واقع 
فقط یک چهارم واردات کاال با ارز 4200 تومانی بر سر 
سفره مردم آمد و مابقی به دست رانتخواران افتاده است 
و هیچ آثار مثبتی بر زندگی مردم نداشت. گردش مالی 
ارز ترجیحی نشان میدهد کاالی ارزان قیمتی به دست 
مردم نرسیده است. در همین راستا یک طرح تحقیق 
و تفحصی را به هیئت رئیسه ارائه کردیم و پیگیری می 
کنیم این ارز 4200  به دست چه کسانی رسیده  و چگونه 
هزینه شده است.متاسفانه مجلس این تحقیق و تفحص 

را در دستور کار خود قرار نمی دهد. 
عضــو کمیســیون برنامه و بودجه  بــا بیان این جمله 
کــه مجلس اراده ای بر دســتور کار قرار دادن تحقیق 
و تفحص ها اساسی ندارد اظهار کرد: مجلس برخی از 
تحقیق و تفحص ها را مســکوت نگاه داشــته است و به 
نظر میرســد اراده ای برای بررسی انها ندارد. او درادامه 
در خصوص اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی 
بر انکه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم 
صورت گرفته اســت، گفت: استقراض از بانک مرکزی 
بدترین و خطرناک ترین راهکار برای تامین کســری 
بودجه دولت اســت که معموال دولتها به آن روی می 
آورند.دولت تدبیر و امید درزمان ریاســت آقای همتی 
دربانک مرکزی چندین بار استقراض از بانک مرکزی را 
انجام داد.دولت سیزدهم  تعهد داد که بودجه سال ۱40۱ 
را بدون کســری به مجلس ارائه دهد، که اگر این کار از 

سوی دولت انجام گیرد کار بسیار پسندیده ای است.
 جبار کوچکی نژاد در پایان افزود: تا پایان امسال بیش 
از ۳00 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت 
برای تامین کسری بودجه نیاز به مصوبه مجلس دارد. 
پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه انتشار اوراق است. 
البته دولت هم بنا دارد ۱۵0-۱60 هزار میلیارد تومان 
اوراق منتشر کند  تا این کسری را تا حدی پایین آورد.

گری نماینده مجلس افشا
 از پشت پرده افزایش قیمت سوخت

کمبودبنزیننداریم
یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
تاکید کرد: اینکه گفته می شود کشور با کمبود بنزین 
مواجه بوده و ما به دنبال افزایش قیمت هستیم، دروغ 
محض است. هادی بیگی نژاد  با اشاره به حمله سایبری 
به ســامانه هوشــمند سوخت رسانی کشور، بیان کرد: 
سیستم توزیع بنزین در کشور شامل سه بخش است. 
بخش اول پاالیشگاه که بنزین را تولید می کند. قسمت 
دوم جایگاه ها هســتند و قســمت سوم نیز نازل ها می 
باشند. همه این موارد توسط یک مغز متفکر برنامه ریزی 
می شــود. مثال هر نازل یک کدشناســایی دارد که با آن 
به سیستم مرکزی وصل است.پمپ بنزین نیز خودش 
به این سیستم مرکزی وصل است.  وی در ادامه اظهار 
کرد: نرم افزاری که این توزیع را کنترل می کند به صورت 
کشوری بوده و در یکجا متمرکز است. فلذا زمانی که مورد 
حمله سایبری قرار گرفت کل کشور دچار مشکل شد. ما 
باید در توزیع کشوری بنزین یک بازنگری جدی داشته 
باشیم. در این سیستم وقتی که یک نقطه مورد حمله 
قرار می گیرد، همه جا آسیب می بیند. نماینده مالیر 
در مجلــس تصریح کرد: باید پدافند غیرعامل چندجا 
را تعبیــه کند تا زمانــی که یک نقطه مورد حمله قرار 
گرفــت، مدیریت از جاهای دیگر صورت بگیرد. ممکن 
کارشناسان بررسی کنند و به این نتیجه برسند که این 
سیســتم منطقه ای یا شهرستانی یا استانی باشد. هم 
کمیسیون انرژی مجلس و هم دولت در حال پیگیری 
است تا مدل توزیع تغییر کند. وی در ادامه اظهار کرد: 
اما حواشی که به  دنبال این حمله سایبری به آن دامن 
زده می شــود اصال صحت ندارد. ما اصال کمبود بنزین 
در کشــور نداریم اما شــاهد هستیم که به دروغ در حال 
القاء به جامعه هستند که ما با کمبود بنزین مواجه بوده 
و به دنبال افزایش قیمت هســتیم که پشت این ماجرا 

نیز اسرائیلی ها هستند.

علیباقریباریابکوفمعاون
وزیرخارجهروسیهدیدارکرد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با »سرگئی ریابکوف« 
معــاون وزیر خارجه روســیه دیــدار کرد و به گفت وگو 

نشست.
علی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران که بعد از ســفر به بروکســل و رایزنی با 
انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام به روسیه 
ســفر کرد، روز گذشــته با سرگئی ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات وین در 

تاالر تشریفات وزارت خارجه روسیه دیدار کرد.
باقــری در ایــن دیدار عنوان کرد که ایران و روســیه و 
همچنیــن دیدگاه های نزدیکی در خصوص مســائل 

منطقه ای، بین المللی و به خصوص برجام دارند.
علی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران با میخائیل بوگدانف نماینده ویژه رئیس 
جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا و معاون 

وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
دو طرف درباره مناسبات دو جانبه، رفع مسائل و مشکالت 
موجود، گشایش دریچه های جدید در روابط دوجانبه و 
ارتقــای همــکاری در عرصه های مختلف بحث و تبادل 

نظر کردند.

ادعایجدیدمعاونترامپ
علیهایران

معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا بــا ادعای افزایش 
تهدید های ایران برای منطقه در پی احیای احتمالی توافق 
هسته ای، مدعی شد سیاست دولت کنونی واشنگتن در 

برابر تهران، ضعف آن را نشان می دهد.
علی رغم اذعان قریب به اتفاق سران کشور های مختلف 
مبنی بر شکســت خوردن سیاســت موسوم به »فشار 
حداکثری« در دولت پیشین آمریکا به ریاست »دونالد 
ترامپ«، اما ادعا های مقامات ســابق آن دولت همچنان 

ادامه دارد.
»مایک پنس« معاون ترامپ در زمان حضورش در کاخ 
ســفید، روز پنجشنبه ادعا کرد تالش های »جو بایدن« 
رئیس جمهور کنونی آمریکا برای احیای توافق هسته ای 
ایران، خطر افزایش ستیزه جویی های منطقه ای بیشتر 

از سوی تهران را به دنبال دارد.
به نوشته وبگاه »نیوز ویک« پنس که در مراسم گروهک 
تروریستی منافقین در واشنگتن شرکت کرده بود، گفت 
حمایت بایدن از توافق هســته ای ایــران، برای آمریکا 

خطرناک است.
این وبگاه حضور پنس در این همایش را »تکرار مواضع 
جنگ طلبانــه او در قبــال ایران« توصیف کرده و به نقل 
از وی نوشــت: »صلح در ادامه قدرت می آید. با استقبال 
دولت کنونی ما از برجام، تردید آن ها در محکوم کردن 
شلیک موشک به متحد عزیزمان اسرائیل و عقب نشینی 
فاجعه بار از افغانســتان، دشمنان ما ممکن است ضعف 
دولت فعلی آمریکا را احساس کنند«. معاون دولت سابق 
آمریکا با تکرار ادعا های نخ نما شــده علیه ایران، اظهار 
داشت: »آن ها ممکن است جسارت پیدا کنند تا عزم و 
جدیت ما را آزمایش کنند. ضعف، شرارت را برمی انگیزد«.
در حالی که جهانیان بار ها شاهد جنایات دولت آمریکا 
در حق مردم خود و ســرکوب وحشــیانه تظاهرات ها و 
اعتراضات به تبعیض، نژادپرســتی و ضعف کاخ ســفید 
بودند؛ اما این پنس است که دولت ایران را »ظالم« خطاب 
کرده و ادعا های بی اساسی را علیه سران تهران مطرح کرد.
وی در ادامــه اظهــارات بی شــرمانه خــود، گروهک 
تروریســتی منافقین را - که بیش از ۱۷ هزار ایرانی را 
قربانی عملیات های تروریستی خود کرده اند - به عنوان 
»یک جایگزین سازمان یافته، کامال آماده، واجد شرایط 
و مورد حمایت مردمی« برای دولت فعلی ایران توصیف 
کرد و »مریم رجوی« ســرکرده تروریست این گروهک 

جنایتکار را »الهام بخش جهان« خواند.

برایبهبودروابط ایرانومصر
آمادگیدارند

شــهریار حیدری عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس درباره بهبود روابط میان 
ایران و مصر گفت: »واقعیت این است که ما و مصر 
روابــط خصمانه نداریم که بخواهیم فاصله بگیریم؛ 
ولی طبیعی اســت که بخشی از روابط دیپلماتیک 
آرام نیست و تنش هایی وجود دارد. روابط ما با مصر 
هم در طول ۵0 60 سال گذشته شدت و ضعف داشته 
که این حکایت از آن دارد که ما هیچ وقت نخواستیم 
از یکدیگر فاصله گیریم. بنابراین االن دو دولت برای 
بهبود و تقویت روابط آمادگی دارند. وجوه و مشترکات 
ما در منطقه هم بســیار زیاد است که خود می تواند 
عامل توسعه روابط و پرهیز از تنش باشد. جمهوری 
اسالمی همیشه اعالم کرده است که آمادگی دارد با 
کشور هایی که تمایل دارند، ارتباط تجاری، فرهنگی 
و سیاســی برقرار کند. مصر هم از کشور هایی است 
که ما هیچگونه رابطه خصمانه با آن نداشته ایم ولی 
این رابطه ضعیف است و قابل قبول نیست. از مصر 
انتظار می رود که با جمهوری اسالمی رابطه بهتر و 
محکم تری داشته باشد.« این نماینده مجلس درباره 
اینکه سرانجام حکم اعدام چند شهروند ایرانی، ابراز 
کــرد: »در بعضی صحبت هایی که بین ایران و مصر 
بوده و مسائلی که باعث تنش در روابط دو کشور بوده 
اینها باید برداشته و حل شود. این موضوع هم فعال 

در حد بحث است انشااهلل نتیجه خواهد داشت.«

گفت و گو

اخبار کوتاه
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3اقتصاد

 یکی از مهمترین ارکان پرداخت حقوق و دستمزد در یک 
جامعه، رعایت عدالت در پرداخت حقوق ها است. زمانی 
که یک قشر خاص از حقوق بگیران دولت، بیش از باقی 
کارمندان حقوق و دستمزد دریافت کنند، این مطالبه 
در باقی اقشــار نیز نفوذ کرده و کم کم تمام کارمندان 
دولت به صف در خواست افزایش حقوق ملحق خواهند 
شد. این روایت، تصویر روشنی از اتفاقی است که در حال 
حاضر در کشور در حال رخ دادن است. با توجه به کوچک 
شدن سفره خانوارها و فشار مشکالت معیشتی، اقشار 
مختلف از حقوق بگیران دولتی، خواهان افزایش حقوق 
خود به روش های مختلف شــدند. با نگاهی به وضعیت 
تورم و گرانی کاالهای اساسی، از مردم بابت این مطالبه 
نمی توان خرده گرفت. اما باید این ســوال را پرســید که 
باقی مردم جامعه، که زیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند 
چگونــه می توانند با تورم موجود در جامعه و همچنین 
ابر تورم ناشی از افزایش حقوق ها گذران زندگی کنند؟

باید حمایت های غیر مســتقیم و تقویت قدرت خرید 
کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی 
و تدوین فوق العاده های خاص در دستور کار قرار بگیرد

یکــی از مصداق های اخیر این مطالبات، درخواســت 
کارکنان قوه قضائیه مبنی بر تسری فوق العاده خاص 
کارمندان سازمان زندان ها، به حقوق آن ها است. ریشه 
ایــن مطالبــه نیز به زمانی بر می گــردد که مجلس با 
تصویــب قانون تســری فوق العاده خــاص کارمندان 
ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور، 
میــزان وجوه ماهیانه قابــل پرداخت به کارکنان این 
سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر 
افزایش داد. ســختی کار و تعداد زیاد ارباب رجوع، از 
جملــه دالیل برخی نمایندگان مجلس برای تصویب 
این طرح بیان شــده است. اما برای بسیاری از صاحب 
نظران این حوزه، این دالیل قانع کننده نبوده و می توان 
با همین توجیه، حقوق بیش از نیمی از کارکنان دولت را 
افزایش داد؛ چرا که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای 
شرایط و اقتضائات و سختی های خاص خود هستند. 
بنابراین در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی 
این اقدام تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در 

حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است.
ایجادبیعدالتیدرحقوقکارمنداندولت

مدتی قبل، مرکز پژوهش های مجلس تحلیلی از طرح 
تســری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور به کارکنان اداری قوه 
قضائیه ارائه داد. در بخشی از این گزارش محاسبه فوق 
العــاده خاص موضوع طــرح حاضر به تفکیک مدارک 
تحصیلی ذکر شــده اســت که نکات جالبی را نشــان 
می دهد.طبق جدول ذیل، مشاهده می شود به موجب 
تصویــب این طرح، میانگین میــزان فوق العاده خاص 
پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه با ۱6 سال سابقه 
و بــا مدارک تحصیلی مختلف، حدود ۹ میلیون تومان 
خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای 
پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه 
منصفانه نبوده و همانطور که اشاره شد تبعات نامطلوب 
متعددی به همراه خواهد داشت.اما هشدارها در خصوص 
این موضوع به همینجا ختم نمی شود. شهریور ماه سال 
جاری بود که محمد ملکوتی خواه رئیس امور عمومی، 
دفاعی، قضائی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور، 

در نامه ای به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور، نسبت به تبعات این اقدام هشدار داده و 
خواهان بازبینی مجدد در این امر شده است. در بخشی 

از این نامه آمده است:
طرح ارائه شده مغایر با اصل ۱26 قانون اساسی است که 
امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را در حیطه 
وظایف و مسئولیت رئیس جمهور قرار داده است. لذا بهتر 
آن است که این گونه موارد پس از طی مراحل کارشناسی 
به صورت الیحه توسط دولت به مجلس شورای اسالمی 
ارائه گردد. همچنین در صورت تصویب طرح تســری، 
حقوق کارکنان اداری قوه قضائیه و دســتگاه های تابعه 
بیش از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را 
در کارکنان ســایر دستگاه ها برای افزایش حقوق ایجاد 
خواهد کرد. با توجه به اینکه توجیه منطقی و کافی )حتی 
در حد سختی کار کارکنان زندان ها( نیز برای اجرای این 
طرح در مورد کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاه های 
تابعه وجود ندارد. به طور قطع و یقین تقاضاهای مشابه 
از طرف کارکنان سایر دستگاه ها از جمله نیروهای مسلح 
را به دنبال خواهد داشت و این موضوع در سال های آینده 

بار ملی سنگینی را به بودجه جاری دولت تحمیل نموده 
و تورم را شدید خواهد کرد.

لزوملغوقوانینتبعیضآمیز
در ادامه این نامه در خصوص پیشنهادات موجود برای 

رفع این مشکل آمده است:
با عنایت به آثار مستقیم هرگونه افزایش حقوق کارکنان 
دولت بر بازار کار و تورم، پیشنهاد می گردد: حمایت های 
غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید و معیشت کارکنان 
دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین 
فوق العاده های خاص در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه 
افزایش موردی و تبعیض آمیز به شدت خودداری شود.

در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی اعطای 
مکرر فوق العاده خاص تاکید شده و نسبت به افزایش بی 
عدالتی در حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است

همچنین ضروری اســت در بلند مــدت اصالح قانون 
خدمات مدیریت کشوری و لغو قوانین متعدد تبعیض 
آمیز و اختصاصی نظامات پرداخت حقوق کارکنان در 
دستور کار مشترک دولت و مجلس محترم قرار گیرد. 
از طرفی، ضروری اســت سازمان با کنشگری فعال و به 
موقع، از تبدیل این طرح به قانون دائمی جلوگیری نماید.

با این حال، این مطالبات به هم پیوسته همچنان به قوت 
خود باقی مانده و در ارکان مختلف حاکمیت در حال 
پیگیری است. حال که مباحثی همچون تنظیم الیحه 
بودجه ۱40۱ در محافل سیاســی و اقتصادی کشــور 
مطرح است، توقع می رود که مسئولین امر به بررسی 
دقیــق ابعاد مختلف این سیاســت پرداخته تا اقتصاد 
آســیب پذیر کشــور بیش از این در موضع ضعف قرار 
نگیرد. طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان 
زندان ها به کارمندان قوه قضائیه، از جمله همین طرح ها 
است که در این مدت در دستور کار مجلس قرار گرفته 
است. صاحب نظران امر امیدوار هستند که از هرگونه 
اقدام کارشناســی نشده و عجوالنه خودداری شده و با 
بهره مندی از نظرات کارشناسی، بهترین مدل حمایتی 
برای اقشــار آســیب پذیر تدوین شــود تا هم مردم در 
شــرایط فشــار اقتصادی مورد کمک های دولت قرار 

بگیرند و هم اقتصاد کشور دچار انحطاط نشود.

فوق العاده خاص ها از جان اقتصاد چه می خواهند؟

منفعت عمومی فدای منافع گروه های شغلی!

وزیر کار: 

یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ ایجاد می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وعده راه اندازی یک میلیون و ۸۵0 هزار 

شغل تا پایان ۱40۱ در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال خبر داد.
  حجت اهلل عبدالملکی در نشست شورای عالی اشتغال که به ریاست رئیس 
جمهور برگزار شد با تأکید به اهمیت توسعه زیرساخت ها، ارتباطات، انرژی 
و تسهیالت برای کسب و کارها در حوزه تولید گفت: از دیگر اقداماتی که 
برای افزایش کارآفرینی باید انجام داد، حذف فرآیندهای حقوقی با همکاری 
وزارت اقتصاد و همکاری با دستگاه های بیمه ای و مالیاتی در حوزه حقوقی 
کســب و کار اســت. همچنین ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه یک فعالیت 

اشتغال آفرین محسوب می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت تکمیل بانک اطالعات 
اشتغال و کسب و کار ایرانیان تصریح کرد: مقرر کردیم تمامی وقایع اشتغال 
ایرانیان بر روی کدملی آنان ثبت شــود و پلتفرم مربوطه طراحی شــده و 

به زودی ابالغ می شود.
عبدالملکی در بخش مشاوره و هدایت شغلی تأکید کرد: مشکلی که وجود 
دارد این اســت که از مدارس و دانشــگاه ها، آموزش های مهارتی و کسب و 

کار نداریم. لذا از نهادهای آموزشی شامل دانشگاه ها، آموزشگاه های فنی 
و حرفه ای و مدارس برای هدایت شغلی استفاده خواهد شد تا دانشجویان 

با توجه به عالیق و تجارب آنها به دوره های آموزشی مهارتی وارد شوند.
به گفته وی، فضای آموزشی مهارتی کسب و کار در دولت سیزدهم نسبت 

به قبل متفاوت خواهد بود.
وی به ترویج فرهنگ کسب و کار اشاره و تصریح کرد: با دستگاه های فرعی 
شــامل وزارت ارشــاد، سازمان تبلیغات، ائمه جمعه، صدا و سیما، رسانه ها 
و غیره برای ترویج فرهنگ کســب و کار و کارآفرینی مذاکراتی داشــتیم. 
متأســفانه در برخی از مردم این اســتنباط وجود دارد که در شرایط فعلی 
نمی شود کسب و کار راه انداخت اما با شرایط موجود هم می توان کارآفرینی 
کرد. ما مشکل نرسیدن اطالعات و اطالع رسانی فرصت های شغلی به مردم 
داریم. مثاًل در یک شــهر نیروی بیکار وجود دارد اما در شــهرک صنعتی 

همان شهر دنبال نیرو می گردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه برنامه ریزی کردیم یک 
میلیون و ۸۵0 هزار شــغل تا پایان ۱40۱ ایجاد شــود، خاطرنشــان کرد: 

سهمیه هر دستگاه باید مشخص شود که چه تعداد اشتغال ایجاد می کنند 
و تاحدودی این سهمیه ها مشخص شده است. برخی دستگاه های اجرایی 
الگوی اشتغال داشتند و برخی هم وزارت کار این الگو را ارائه داد. جلسات 
زیادی با وزارتخانه ها در سطح معاونان داشتیم و از این پس شورای عالی 
اشتغال به دستور رئیس جمهور ماهی یک بار تشکیل می شود. برش های 
شهرستانی و استانی تدوین و به استانداران ابالغ خواهد شد. با بانک مرکزی 
مذاکــره کردیــم هر کس وام فعالیت های اقتصادی تولیدی بگیرد به ازای 
هر یک میلیارد تومان، یک شــغل ایجاد کند که البته هنوز بانک مرکزی 

تأیید نهایی را نداده است.
عبدالملکی ادامه داد: شبکه بانکی سال گذشته ۱,۸00 هزار میلیارد تومان 
وام داده است که همگی اعالم کردند برای تولید بوده است و در برنامه های 
خود گفتند مجتمع مسکونی یا کارخانه می سازند اما وام را گرفته و رفته اند. 
اما اگر سامانه تسهیالت بانکی به سامانه ملی اشتغال متصل شود و توافق 
کنیم به ازای هر یک میلیارد تومان وام یک شغل ایجاد شود، می توانیم از 
وام گیرنده سوال کنیم با وامی که دریافت کرده، اشتغال ایجاد کرده یا خیر.

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی: تاکنون حدود یک میلیون 
و ۳۸0 هزار متقاضی وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد 600 
هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند و این روند تا پایان سال برای پرداخت 
ادامه دارد.حمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، 
با بیان اینکه مذاکراتی برای افزایش سرعت پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن 
با بانک ها صورت گرفته است، گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۳۸0 هزار 
متقاضی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 600 هزار نفر واجد شرایط شناخته 
شده و پرونده آن ها تکمیل و به بانک ها ارسال شده است که از این تعداد هم 
حدود ۷0 هزار متقاضی تسهیالت خود را توانسته اند از بانک ها دریافت کنند 

و این روند تا پایان سال برای پرداخت ادامه دارد.
براســاس آمار امســال یک میلیون و ۵۱۳ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه 

مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن saman.mrud.ir وزارت راه 
و شهرسازی ثبت نام کرده اند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه طبق استراتژی های که پیش از این وجود داشت، مردم خود اقدام به 
ساخت این واحد ها می کنند، افزود: بخش دیگری از این واحد ها توسط انبوه 
ســازان، تعاونی ها و پیمانکاران بزرگ ســاخته می شوند که در این حوزه هیچ 
محدودیتی وجود ندارد و افرادی که توانمند و حائز شرایط هستند، ما بستری 

برای آن ها فراهم کرده ایم که بتوانند در این حوزه ورود کنند.
محمــود زاده تصریــح کرد: در طرح نهضت ملی مســکن در مقیاس بزرگ تر 
شــرکت های صنعتی ســازی ایرانی و خارجی مذاکراتی را انجام داده ایم که 
بتوانیم برای انتقال تجربه و تکنولوژی جدید از ظرفیت آن ها استفاده کنیم تا 
پروژه ها با سرعت بیشتری ساخته شوند.محمود زاده درباره میزان تسهیالت 

ســاخت این واحد ها هم گفت: پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی برای این 
تسهیالت متفاوت است به طوری که قیمت تمام شده متناسب با هر شهر و 
هر طبقه باید تفاوت داشته باشند به طور مثال در کالن شهر ها که بسیاری از 
پروژه ها به صورت بلند مرتبه ساخته می شود، باید میزان تسهیالت بیشتری  
را دریافت کنند و در ســایر مناطق که ارتفاع ســاختمان کمتر اســت، باید 

تسهیالت کمتری پرداخته شود.
او توضیح داد: سرعت اجرای واحدهای مسکن ملی هم به افزایش یافته و در 
صورتی که متقاضیان آورده خود را پرداخت کنند، اجرای این واحدها تسریع 
و تسهیل خواهد شد. محمود زاده در پایان بیان کرد: متقاضیان مسکن ملی 
کــه در ایــن طرح ها ثبت نام کرده اند در صورت واجد شــرایط بودن منتظر 

پیامک برای  تکمیل مدارک خود باشند.

پرداخت وام ودیعه مسکن تا اسفند ادامه دارد 

متقاضیان مسکن ملی منتظر پیامک باشند

خبر
ممنوعیتوارداتلوازمخانگی
وهدفمندباشد بایدمدتدار

کارشــناس سیاســتگذاری صنعتی گفت: اگر 
دولــت می خواهــد با حمایــت از صنایع لوازم 
خانگی منجر به توسعه یک صنعت رقابت پذیر 
شــود، باید بسته سیاست صنعتی را به صورت 
کامل با معیارهای عملکردی و برنامه زمان بندی 

مشخص تدوین، اعالم و اعمال کند.
برزین جعفرتاش کارشــناس سیاستگذاری 
صنعتی با اشــاره به لزوم اعمال سیاست های 
مکمل دولت برای افزایش کیفیت لوازم خانگی 
ایرانــی گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
یک شمشــیر دو لبه اســت که هم می تواند 
منجر به توســعه یک صنعت رقابت پذیر شود 
و هم می تواند همانند تجربه خودروسازان نه 
تنها هیچ فایده ای برای کشــور نداشته باشد، 
 بلکه خســارت هایی را نیــز به مردم و دولت 

وارد کند.
وی ادامه داد: در تجربه خودروسازها مشاهده شد 
که اگر ممنوعیت واردات همراه با سیاست های 
تکمیلی بــرای افزایش ارتقای تولیدات داخل 
نباشــد، یک بــازار انحصاری و جــذاب برای 
تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می شــود و آنها نیز 
با خیال راحت از این بازار انحصاری لذت خواهند 
برد، بدون اینکه کوچکترین تالشی برای ارتقای 

محصوالت خود داشته باشند.
جعفرتــاش اظهار داشــت: در نتیجه اگر صرفا 
سیاســت ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی 
اعمال شود، امکان تکرار تجربه تلخ خودروسازها 
در این صنعت به شدت محتمل است، زیرا شما 
رانت ممنوعیت واردات را می دهید بدون اینکه 
مســئولیتی بــر دوش تولیدکننده ایرانی برای 

افزایش کیفیت گذاشته باشید.

فقدانیکسیاســتصنعتیمشخصبرای
ارتقایکیفیتلوازمخانگیایرانی

این کارشــناس سیاســتگذاری صنعتی گفت: 
ممنوعیت واردات یک »سیاسِت تجاری« است 
که این سیاست ذیل »سیاسِت صنعتی« تعریف 
می شود. به طور کلی سیاست صنعتی سه رکن 
اصلی دارد: ۱- سیاســت تجــاری، ممنوعیت 
واردات ذیل این بخش است. 2- سیاست ارزی، 
به معنای مدیریت بازار ارز در کشور است. مثال 
دولــت باید توجه کند که در صورت گشــایش 
ارزی، ایــن اتفاق باعــث افزایش ناگهانی ارزش 
پول کشــور نشــود، زیرا تولیدکننده آســیب 
می بیند. ۳-سیاســت معطوف به یادگیری. وی 
توضیــح داد: »سیاســت معطوف به یادگیری« 
شــامل سیاســت هایی می شــود که مربوط به 
ارتقــای فناوری و تجهیزات و در نتیجه کیفیت 
محصوالت تولیدی در داخل کشور است. دولت 
باید در کنار سیاست تجاری، این سیاست را نیز با 
ابزارهای سیاست گذاری اعمال کند تا شرکت ها 
انگیــزه الزم بــرای افزایش کیفیت محصوالت 

خود، یا افزایش بهره وری را داشته باشند.

ممنوعیتوارداتلوازمخانگی
وهدفمندباشد بایدمدتدار

جعفرتــاش تاکید کــرد: االن اتفاقی که افتاده 
این اســت که دولت صرفا سیاســت تجاری را 
برای حمایت از تولید اجرا کرده است که البته 
این سیاست نیز به صورت ناقص اجرا می شود. 
چرا می گویم ناقص؟ چون اگر سیاست تجاری 
کامل باشــد باید در آن بازه زمانی ممنوعیت و 
همچنین سیاســت تجاری پس از اتمام زمان 

ممنوعیت مشخص باشد.
این کارشــناس سیاســتگذاری صنعتی گفت: 
بایــد تعییــن شــود که بعد از لغــو ممنوعیت 
واردات، چه سیاســتی توسط دولت می خواهد 
پیگیری شــود. از االن باید این سیاست تعیین 
شود تا تولیدکننده و سرمایه گذار تکلیف خود 
را در خصوص سیاســت تجاری دولت در بازه 

بلندمدت بداند.
وی توضیح داد: مثال عرض می کنم که در یک 
سیاســت تجاری کامل، معلوم است که ۵ سال 
اول ممنوعیت واردات اعمال می شــود، 2 سال 
واردات با تعرفه ۵0 درصد صورت می گیرد، دو 
ســاِل دیگر واردات با تعرفه 20 درصد صورت 
می گیرد و ســپس تعرفه واردات به ۱0 درصد 
می رسد. جعفرتاش افزود: این سیاست تجاری 
باید از امروز اعالم عمومی شــود و تولیدکننده 
ایرانی از همین االن بداند که در آینده سیاست 
دولت در حوزه سیاست تجاری چیست؟ و بدین 
صورت برنامه ریزی خود را برای یک سال یا دو 
سال انجام ندهد، بلکه برای ۱0 سال آینده خود 
برنامه ریــزی کنــد تا با ارتقای کیفیت بتواند با 

محصوالت خارجی رقابت کند.
این کارشــناس سیاستگذاری صنعتی گفت: 
یک موضوع دیگر که باید ذیل سیاست تجاری 
تعیین تکلیف شــود، بحــث تعرفه مربوط به 
قطعات منفصله اســت. یعنــی نظام رویکرد 
نظام تعرفه ای کشــور نسبت به قطعاتی که به 
صورت منفصله یا نیمه منفصله وارد کشــور 
 می شــوند نیز مشــخص باشــد مورد توجه 

سیاستگذار باشد.

گفت و گو

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد 
دانشگاه شهید بهشتی:

۴2۰۰تومانیموج حذفارز
تورمیراتشدیدمیکند

عضــو هیات علمی گروه اقتصاد دانشــگاه 
شــهید بهشــتی بر این باور است که حذف 
ارز 4200 تومانی در شــرایط موجود تورم 
برخی کاالهای اساسی و اقالم مصرفی مردم 
را به شــدت افزایش می دهد و موج تورمی 

را نیز تشدید می کند.
 حســین صمصامی عضو هیات علمی گروه 
اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: یکی از 
دالیل کارشناســان برای ضرورت حذف ارز 
4200 تومانی، این اســت که به هدف اصابت 
نکرده و قیمت کاالهای مشمول افزایش یافته 
درصورتیکه عمده صحبت ها غیرکارشناسی 

بوده و مبتنی بر آمار و رقم نیست.
وی افــزود: متاســفانه برخــی نمایندگان 
مجلــس و کارشناســان، بر اســاس آمار 
دقیق و شــاخص تورم کاالهای مشــمول و 
غیرمشمول به این موضوع اشاره نمی کنند 
کــه وقتــی ارز 4200 تومانی را از کاالهای 
اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص 

قیمت کاالها گذاشت.
عضــو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه 
شــهید بهشــتی با تأکید بر اینکه حذف ارز 
4200 تومانــی قطعاً موجب افزایش قیمت 
ها می شــود یادآورشد: دقیقاً همان زمانی 
که فهرســت کاالهای تخصیصی ارز 4200 
تومانــی را کم کردنــد قیمت کاالها هم به 

شدت افزایش پیدا کرد.
صمصامــی تقویــت رانــت را نیــز نتیجه 
تخصیــص ارز 4200 تومانی دانســت و در 
عیــن حــال گفت: بنده معتقــدم بهترین 
سیاســت بانک مرکــزی در 2۱ فروردین 
ســال ۹۷ همین بســته ارزی بود اما اجرای 
غلط و تخصیص آن به کاالهای غیرضروری 
مانند دسته بیل و غیره باعث مشکالتی شد.
وی همچنین یکســان سازی نرخ ارز را نیز 
ضــروری خواند و در عین حال گفت: اینکه 
سیاست ارز 4200 تومانی را حذف کنیم اما 
نرخ ارز به 26 هزار تومان برسد و در کارت 

اعتباری شارژ کنیم هم درست نیست.
وی با بیان اینکه اســامی همه این شرکتها 
موجود اســت مطرح کرد: سوال اینجاست 
که با وجود تعدد دستگاه های نظارتی چرا 
این شرکت ها مورد سوال قرار نمی گیرند!؟
صمصامــی در رادیو گفت وگو تصریح کرد: 
تمام کســانی که مخالف ارز 4200 تومانی 
هستند هیچ وقت بر اساس آمار دقیق برای 
مــردم نمی گویند که قیمت جهانی ذرت و 
ســویا و پالم و غیره حدود دو برابر شــده اما 
مــی گویند این ارز به هدف اصابت نکرده و 

قیمت ها باال رفته است.
وی افزود: از بین کسانی که بحث ارز 4200 
تومانی را خیلی بزرگ کردند عده ای واقعاً 
هیچ آگاهی از اطالعات و آمار ندارند اما عده 
ای هــم منافعی دارند و به دنبال حذف این 
ارز هستند تا نرخ 26 هزار تومانی را تصویب 
کننــد بدون اینکه بخواهند رانت حاصل از 

این نرخ را برطرف کنند.
عضــو هیات علمی گروه اقتصاد دانشــگاه 
شــهید بهشــتی بر این باور است که حذف 
ارز 4200 در شــرایط موجــود تورم برخی 
کاالهای اساسی و اقالم مصرفی مردم را به 
شدت افزایش می دهد و موج تورمی را نیز 
تشــدید می کند ضمــن اینکه مقدار پولی 
که به حســاب اقشــار خاصی از مردم واریز 
خواهد شد نیز قدرت خرید را کم می کند.

بعد از اشاره معاون وزیر امور خارجه 
کرات برجامی؛ درباره شروع مذا

سقوطکرد دالر
بعد از اشــاره معاون وزیــر خارجه درباره 
شــروع مذاکرات احیــای برجام بار دیگر 
دالر در مســیر نزولی قــرار گرفت.قیمت 
دالر در معامــالت روز چهارشــنبه پنجم 
آبان ماه تا 2۷ هزار و ۸00 تومان هم رفت 
و پیش بینی می شــد اگر خبر جدیدی از 
مذاکرات هســته ای نرسد، دالر وارد کانال 
قیمتی جدید شــود.اما توییت معاون وزیر 
امور خارجه روند بازار را تغییر داد و قیمت 
دالر ششــم آبان ماه به حدود 2۷ هزار و 
6۵0 تومان رسید. در واقع این روند در روز 
پنجشنبه با سفر باقری به روسیه نیز ادامه 
یافت.علی باقری، معاون سیاســی وزارت 
امور خارجه ایران در حساب توییتری خود 
خبر جدیدی از آغاز مذاکرات هســته ای 
اعالم کرد.او بعد از مالقات با انریکه مورا در 
بروکسل در حساب توییتری خود نوشت: 
»توافــق کردیم  پیــش  از پایان ماه نوامبر 
مذاکرات را شروع کنیم و تاریخ دقیق هفته 
بعد اعالم خواهد شد.« خبر مذکور ششم 
آبان ماه اعالم شــده و آخرین روز نوامبر، 
دهم آبان اســت.این به آن معناســت که 
مذاکرات هسته ای ایران قبل از دهم آبان 
ماه )پایان نوامبر( آغاز می شــود. این خبر 
می تواند روند افزایشی قیمت دالر را تغییر 

دهد و روند بازار را معکوس کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بودجه سال آینده ساده و قابل اندازه گیری است
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت:  تالش می کنیم تا در ســال آینده 
بودجه را طوری تعریف کنیم که ساده، قابل اندازه گیری و پاسخگو باشد.

 ســید مســعود میرکاظمی در حاشیه اولین جلسه شورای عالی اشتغال 
کشور افزود: در حال حاضر در بحث بودجه و رشد اقتصادی کسی پاسخگو 
نیست که به عنوان مثال چرا رشد اقتصادی که قرار بوده ۸ درصد باشد 
در حال حاضر 4 درصد اســت.وی گفت: در جلســه شورای عالی اشتغال 
برنامه ریزی شد برای وظایف دستگاه ها، برای ایجاد اشتغال و کار اصلی 
ما برای اشــتغال در ســال ۱40۱ شروع خواهد شد.رئیس سازمان برنامه 

و بودجه افزود: مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع خواهد 
شــد و باید برســیم به شــرایطی با ثبات برای ســرمایه گذاری و امروز 
ســرمایه گذار نگران اســت از شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است و 
این نوســانات اگر مســتمر باشد سرمایه گذار عالقمند به سرمایه گذاری 
نمی شــود.میرکاظمی گفت: در تالش هســتیم تا به یک ثبات اقتصادی 
برسیم تا نوسانات کمتری در کشور داشته باشیم.وی افزود: باید زمینه 
را برای ســرمایه گذاری فعالین اقتصادی و بخش های خصوصی ایجاد 
کنیم و دولت خودش اشــتغال ایجاد نمی کند دولت باید کمک کند تا 

تجار بتوانند در بخش های مختلف فعالیت کنند از جمله صنعت، معدن و 
تجارت، ساختمان و حوزه های خدمات که بعد از کرونا در حوزه خدمات 
می توان خیلی اشتغال ایجاد کرد.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کار 
اصلی ما از ۱40۱ آغاز خواهد شــد و رشــد اقتصادی را محاسبه خواهیم 
کرد و تمام استان ها و شهرستان ها را در نظر خواهیم گرفت.میرکاظمی 
افزود: در دو ماهی که کار شــروع شــده علی رغم هزینه هایی که داریم و 
بدهی هایی که از گذشته منتقل شده و هر ماه پرداخت می شود در تالش 

هستیم که ثبات اقتصادی خوبی را در کشور ایجاد کنیم.

اخبار اقتصادی
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نفت و انرژی 4

رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی نفت:

صندوقبازنشستگینفتاست بازارهایاقتصادیمدنظر افزایشسهمبریاز
رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی نفت افزایش بازدهی عملکرد 
پروژه های کنونی و به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای اقتصادی را از 
اهداف این مجموعه برشمرد. عبدالحسین بیات در نشست با مدیران شرکت 
نفت سپاهان سهم این بنگاه در بازارهای اقتصادی، سبد محصوالت نهایی و 
روند اجرایی چهار طرح  در حال اجرای این شرکت را بررسی کرد.وی درباره 
پایش روزانه بازدهی عملکرد اظهار کرد: سیاست صندوق های بازنشستکی 
صنعت نفت در زمینه سرمایه گذاری شفاف است، افزایش بازدهی عملکرد 
پروژه های کنونی و به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای اقتصادی، مدنظر 
است. رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت یکی از 
روش های به دست آوردن سهم بیشتر را از بازار، راهبرد تنوع تولید و نوآوری 

دانســت و گفت: در بنگاه های اقتصادی سودآور، سبد فروش محصوالت 
پایــه و نهایــی با توجه به نیاز کنونی بازار و پیش بینی درســت تقاضا در 
آینده، برنامه ریزی می شود بنابراین پیش بینی پویا برای بنگاه های اقتصادی 
ضروری اســت. بیات، ارزیابی ســود براساس عملیات را با اهمیت دانست 
و تصریح کرد: اصالح و بهبود مســتمر فرآیندها، ســبب کاهش هزینه ها، 
بهره وری و سرانجام افزایش سودآوری می شود.وی با بیان اینکه بنگاه های 
اقتصادی را باید با اصول مرتبط از جمله شــاخص های اقتصادی ارزیابی 
کرد، گفت: پروژه های در حال اجرا باید زمان بندی دقیق داشــته باشــند، 
بنابراین شفافیت برنامه پیشرفت و مالی پروژه ها برای بنگاه های اقتصادی 
بسیار ارزشمند است، از این رو، روند پروژه هایی که سبب افزایش بهره وری 

می شوند باید شتاب گیرد.رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی 
نفت افزود: طرح هایی که بهره وری شــرکت را حتی یک درصد افزایش 
می دهند باید در زودترین زمان ممکن راه اندازی شوند بنابراین، زمان بندی 
اجرا ضروری است. بیات با بیان اینکه منابع انسانی کارآمد، سرمایه شرکت 
است، افزود: جذب سرمایه انسانی بایدشیوه نامه مشخصی داشته باشد تا 
ضمن جذب افراد متخصص، عدالت اســتخدامی نیز برقرار شــود.وی با 
یادآوری موضوع جامعیت محتوای قراردادها نیز تصریح کرد: پیش بینی 
موارد الزم در انواع قرارداد ســبب حفظ منافع شــرکت می شــود، از این 
رو محتوای قراردادها به ویژه در بنگاه های اقتصادی نباید قابلیت تفسیر 

مختلف داشته باشد. 

کمیسیونانرژیمجلس: نایبرئیسسابق

کمه مسببین کرسنت ، در روند پرونده تأثیر مثبت دارد محا

کوتاه از انرژی

بین الملل

وزیر نیرو:

رشدصنعتبرق
است کشور رشداقتصاد پیشنیاز

وزیــر نیــرو در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه 
صنعــت بــرق گفــت: صنعت بــرق یکی از 
مهمترین شــاخصه های توســعه کشور است. 
این نمایشــگاه محلی بــرای تبادل نظر برای 
توســعه این صنعت است که در این سال ها به 
خاطر شــرایط حاکم و کرونایی رکود شدیدی 
در این صنعت چه در ایران و چه در تمام دنیا 
شــاهد بودیم.علی اکبر محرابیان ضمن تشکر 
از بخش خصوصی، گفت: از سندیکای صنعت 
برق که در این ســال ها یکی از منظم ترین و 
بابرنامه ترین ســندیکاهای کشــور بوده است 
نیز تشکر می کنم که توسعه صنعت برق ثمره 
تالش آنها در این سال ها بوده است.وی با اشاره 
به اینکه مهمترین مزیت کشور ما برای توسعه، 
انرژی است، گفت: با وجود منابع عظیم نفت و 
گاز برای تبدیل انرژی به برق باید به دنبال رشد، 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال روزافزون باشیم تا 
با این فرصت بتوانیم این ســرمایه را برای رفاه 
و توســعه کشور به کار گیریم.محرابیان افزود: 
در دهه اول انقالب کمتر از هفت هزار مگاوات 
ظرفیت برق داشتیم، در حالی که االن بیش از 

۸۳ هزار مگاوات نصب شده روی نیروگاه های 
حرارتی، برقابی، تجدیدپذیر و اتمی داریم.وی 
علت خاموشی های تابستان را تقاضای بیش از 
ظرفیت نیروگاه ها دانست و گفت: دلیل این امر 
رشــد پایین نیروگاه ها در سالهای گذشته بود 
کــه نتیجه آن یعنی محدودیت تولید و اعمال 
خاموشــی برای صنایع و بخش خانگی اتفاق 
بســیار تلخی بود.وزیر نیرو اظهار داشت: رشد 
صنعت برق به معنای رشد اقتصاد کشور است 
یعنــی وقتی به صنایــع محدودیت می دهیم، 
به معنای محدودیت تولید، صادرات و رشــد 
صنایع اســت.محرابیان تصریح کرد: برنامه ای 
کــه وزارت نیرو بــا هماهنگی مجلس و دولت 
ارائه داده اســت، عبارت از توســعه این صنعت 
و رفع منظور عقب ماندگی های این ســال های 
صنعت و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی 
است.وی ادامه داد: موضوع اول برنامه ما تکمیل 
بلوک های سیکل ترکیبی و توجه به انرژی های 
تجدیدپذیر اســت و موضوع دوم بهینه سازی 
مصــرف انرژی و مدیریت عرضــه و تقاضا در 

بخش صنایع و خانگی است. 

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی :

۴.2درصدسوختنیروگاهها
مازوتاست

معــاون راهبری تولید شــرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی ایران با بیان اینکه تا 
پایان مهرماه تنها 4.2درصد از سوخت نیروگاه ها، 
مازوت بوده اســت، گفت: در نیروگاه هایی که 
ناچار به استفاده از سوخت دوم باشند، تاکید بر 
استفاده از گازوئیل است، اما اگر چاره ای نباشد 
از مازوت استفاده خواهند کرد.ناصر اسکندری 
افــزود: ۱6 نیــروگاه از مجمــوع ۱20 نیروگاه 
حرارتی کشور امکان استفاده از سوخت مازوت را 
دارند که از این تعداد مخزن سوخت مازوت چهار 
نیروگاه پلمپ است و فقط ۱2 نیروگاه می توانند 
در صورت نیاز از سوخت مازوت استفاده کنند.

وی ادامــه داد: نیروگاه های حرارتی به گونه ای 
طراحی می شــوند که سوخت موردنیاز آنها گاز 
طبیعی باشــد بنابراین اگر ســوخت مایع مورد 
استفاده قرارگیرد ضمن تحمیل هزینه های زیاد 
به این نیروگاه ها موجب طوالنی تر شدن دوره 
تعمیرات شده و در برخی مواقع نیاز به تعمیرات 
اساسی پیدا خواهند کرد.معاون راهبری تولید 
شــرکت برق حرارتی خاطرنشــان کرد: براین 
اساس نیروگاه های حرارتی هیچ انگیزه ای برای 

اســتفاده از سوختی غیر از گاز طبیعی ندارند و 
بیشــتر تالش آنها تامین گاز اســت که بهترین 
نوع ســوخت برای عملکرد بهتر نیروگاه است.

اسکندری گفت: تامین سوخت زمستانی برای 
نیروگاه ها به دلیل آنکه مردم بیشتر از گاز طبیعی 
برای گرمایش اســتفاده می کنند در درجه دوم 
اهمیت قرار گرفته و با محدودیت روبرو می شود 
و براین اساس نیروگاه ها که باید برق مورد نیاز 
کشــور را تامین کنند ناگزیر به سمت استفاده 
از ســوخت جایگزین می روند.وی ادامه داد: از 
مجموع ۱20 نیروگاه حرارتی کشور ۱6 نیروگاه 
امکان اســتفاده از ســوخت مازوت را دارند که 
البته مخزن ســوخت مــازوت چهار نیروگاه به 
دلیل پیشگیری از آلوده سازی هوا پلمپ است 
و تنها ۱2 نیروگاه می توانند از ســوخت مازوت 
بهره گیرند ولی بیشتر تالش بر تامین گازوئیل 
به عنوان ســوخت دوم است.وی افزود: تا پایان 
مهرماه ۹۱.۵ درصد ســوخت نیروگاه ها از گاز 
بوده و تنها 4.2 درصد ســوخت مازوت مصرف 
شــده و تالش خواهیم کرد در فصل ســرد نیز 
نسبت به تامین گاز برای نیروگاه ها اقدام شود.

خبر ویژه
چین دیزلدر
جیرهبندیشد

 دیــزل کــه از افزایــش چشــمگیر 
قیمت های زغال ســنگ و گاز طبیعی 
بیشترین بهره را برده است، در شرایطی 
که چین گرفتار خاموشــی برق شده 
است، می تواند در ژنراتورها برای تولید 
نیرو اســتفاده شود. اما دیزل سوخت 
اصلی برای کامیون های ســنگین هم 
اســت و کمبود این ســوخت در چین 
به معنی اختــالل دیگری در زنجیره 

تامین جهانی خواهد بود.
جایگاه های عرضه ســوخت در بعضی 
از نقــاط چین میــزان دیزل فروخته 
شــده به مشــتریان را محدود کرده 
اند تا از کمبودهای گســترده اجتناب 
کنند. طبق گزارش بلومبرگ، صفهای 
طوالنــی در مقابل جایگاه های فروش 
سوخت بعضی مناطق در جنوب غربی 
و شــرق چین شکل گرفته است.یک 
واســطه کامیون در اســتان شمالی 
هیبی به کایشــین گلوبــال گفت: با 
افزایــش قیمت ها، خودروهای دیزلی 
به ســختی می توانند ســوخت کافی 
پیــدا کنند.جیــره بنــدی دیزل در 
جایگاههای عرضه ســوخت چین در 
شــرایطی روی می دهــد که دومین 
اقتصــاد بــزرگ جهان با بحران برق و 
کمبــود زغال ســنگ و جهش قیمت 
گاز طبیعی در آسیا دست و پنجه نرم 
می کند. قطع برق و خاموشی ها، روند 
رشــد اقتصادی چین و زنجیره تامین 
جهانــی که بخش بزرگی از آن در این 
کشــور واقع شــده است را تهدید می 
کند. کارخانه های بسیاری در ایوو واقع 
در استان ژیجیانگ که قطب صادرات 
چین اســت، به دلیل قطعی های برق 

تولیدشان را کاهش داده اند. 

توقفرشدهفتگی
۸هفتهاینفتبرنت

قیمت نفت دیروز افزایش یافت اما در 
پی رشد بیش از حد ذخایر نفت نفت 
آمریکا و اعالم ازســرگیری مذاکرات 
هســته ای از ســوی ایران با قدرتهای 
غربــی، باعــث شــد در مســیر ثبت 
نخســتین کاهش هفتگی در هشــت 
هفته اخیر قرار بگیرد. بهای معامالت 
نفــت برنت با 2۷ ســنت معادل 0.۳ 
درصد افزایش، به ۸4 دالر و ۵۹ سنت 
در هر بشــکه رســید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱2 
سنت معادل 0.۱ درصد افزایش، به ۸2 
دالر و ۹۳ ســنت در هر بشــکه رسید.

تحلیلگران موسســه فیچ سولوشینز 
در یادداشــت هفتگــی اعالم کردند 
رونــد صعودی قیمت نفت احتماال به 
پیک خود رســیده و قیمت ها اگرچه 
در ســطوح باالیی خواهند ماند اما در 
کوتــاه مدت مالیم می شــوند.هر دو 
شــاخص که روز دوشنبه به باالترین 
رکورد چند سال اخیر صعود کرده بود 
در مسیر ثبت حدود یک درصد کاهش 
هفتگی قرار دارند که نخستین کاهش 
هفتگی در ۱0 هفته اخیر برای وست 
تگزاس اینترمدیت و نخستین کاهش 
هفتگی در هشــت هفتــه اخیر برای 
نفــت برنت اســت.صعود قیمت نفت 
با محدود شــدن عرضه گاز طبیعی و 
زغال ســنگ در اروپا و چین و جهش 
قیمت های آنها پشتیبانی شده است. 
اما آمار روز چهارشنبه اداره اطالعات 
انــرژی آمریکا نشــان داد ذخایر نفت 
خام در هفته منتهی به 22 اکتبر بیش 
از حد انتظار رشــد کرده است. ذخایر 
نفت آمریکا هفته گذشته 4.۳ میلیون 
بشــکه افزایش پیدا کرده که دو برابر 
افزایش ۱.۹ میلیون بشکه ای بود که 
تحلیلگران پیــش بینی کرده بودند.

ادوارد مویــا، تحلیلگر ارشــد بازار در 
شــرکت OANDA گفت: قیمت نفت 
مهیــای عقب نشــینی می شــود اما 
کمبود عرضه ای که در بازار مشــاهده 
می شود و در سال میالدی آینده هم 
ادامه خواهد داشت، باعث می شود در 
صــورت ادامه افزایش تدریجی عرضه 
اوپک پــالس، معامله گران انرژی در 
قیمــت های پایین خریــدار بمانند.

همــه نــگاه ها به دیــدار آتی وزیران 
اوپــک پالس در چهارم نوامبر دوخته 
شده است. تحلیلگران انتظار دارند این 
گروه تــا آوریل 2022 به برنامه خود 
برای افزودن ماهانه 400 هزار بشــکه 

در روز به عرضه نفت پایبند بماند. 

وزیر نفت:

جایگاههایسوختتادوروز
بهکارتسوخت دیگر

متصلمیشوند
وزیــر نفت گفــت: طی 2 روز آینده تمامی 
جایــگاه ها به کارت ســوخت متصل می 
شــوند.جواد اوجــی اظهار کــرد: آخرین 
وضعیت جایگاه های ســوخت را بررســی 
کردیــم؛ بــاالی ۹6 درصد جایگاه ها فعال 
شــده اند و هموطنان می توانند به راحتی 
عملیات سوخت گیری را انجام دهند.وزیر 
نفــت افزود: حــدود ۱400 جایگاه هم به 
سامانه کارت هوشمند سوخت متصل شده 
انــد. امیدواریم به تدریج باقی جایگاه ها به 
کارت سوخت متصل شوند.اوجی در ادامه 
اظهار کرد: تعمیرات اساسی حوزه باالدست 
میادین تولید گاز )فاز ۱2 پارس جنوبی( تا 
فردا به اتمام می رسد و آمادگی صد در صد 
برای تولید گاز در بخش باالدست را داریم.
وی افزود: با برنامه ریزی شرکت ملی گاز و 
شــرکت ملی پخش و ذخایر خوب سوخت 
مایــع نیروگاه هــا و صنایــع، پیش بینی 
می کنیم زمســتان را بدون چالش به پایان 
برسانیم.وزیر نفت تصریح کرد: امسال برای 
مشــترکین بدمصــرف گاز افزایش قیمت 
خواهیم داشــت. مشترکینی که در سقف 
الگوی مصرف باشــند همان میزان قیمت 
پارسال را می پردازند اما برای بدمصرف ها 
و پرمصرف هــا افزایش نرخ اعمال خواهیم 
کرد.وزیر نفت گفت: برای ســوخت رسانی 
بــه نیروگاه ها نیز نزدیک به ۳ میلیارد لیتر 
حجــم مایع داریم کــه 4۵0 میلیون لیتر 

بیشتر از پارسال اس

با حضور وزیر نیرو؛

بیستویکمیننمایشگاه
بینالمللیصنعتبرقایران

کرد بهکار آغاز
 بیســت و یکمیــن نمایشــگاه تخصصی 
بین المللــی صنعــت برق ایــران دیروز 
بــا حضــور وزیر نیــرو در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران آغاز 
به کار کرد.این نمایشــگاه از هفتم تا دهم 
آبان ماه  در ۱۱ سالن نمایشگاهی و وسعت 
40 هــزار مترمربع که شــامل ۱۸ هزار و 
200 متر مربع فضای سرپوشــیده داخلی 
اســت، از ســاعت ۹ تا ۱۷ دایر خواهد بود. 
در این نمایشــگاه  همه ضوابط، شــرایط و 
تمهیــد الزم بــرای پیشــگیری از ابتال به 
کرونا پیش بینی شــده اســت. بر اســاس 
برنامه ریــزی صورت گرفتــه، این دوره از 
نمایشــگاه  با حضور جمعا 2۸4 شــرکت 
داخلی و نماینده شرکت های خارجی برپا 
می شود.در نمایشگاه تخصصی صنعت برق 
ایران کاالهایی در بخش های روشــنایی، 
گروه ســیم و کابل، تابلوسازان، تجهیزات 
برقی، اتوماســیون و سیســتم های ابزار 
دقیق، خطوط انتقال، کارفرما، مشاوران و 
پیمانکاران عرضه خواهد شــد.طبق اعالم 
ســتاد برگزاری نمایشگاه های صنعت آب 
و برق، در حاشــیه این رویداد بین المللی 
هفت نشســت خبری با حضور خبرنگاران 
و چهار کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های 
نوظهور با محوریــت موضوعاتی از جمله 
ضوابــط، مقررات، نحوه محاســبه قبوض 
برق، اهمیت و ضرورت توسعه نیروگاه های 

تجدیدپذیر در ایران،برگزار می شود.

نشت آب در کدام استان ها بیشتر است؟

آبشرب۱7میلیوننفر
رفت سال99هدر در

همه ساله بخشی از آب تصفیه شده موجود 
در شبکه آبرسانی کشور به دالیل مختلف 
از جمله، نشــت از خطوط انتقال، نشــت از 
شبکه تــــوزیع، نشـــت از انشـــعابات 
و نشــت و سرریز مخــــازن تحت عنوان 
هدر رفت واقعی نشــت می کند.بر اســاس 
اطالعات مســتند شــرکت آب و فاضالب 
کشــور، برآوردی از میزان نشــت آب در 
اســتان های مختلف بیانگر آن اســت که 
اســتان خراســان جنوبی با ثبت آمار هدر 
رفت واقعی ۳0 درصدی بیشــترین میزان 
نشت در میان استان های کشور را دارد. از 
ســوی دیگر در استان مشهد، میزان نشت 
کمترین عدد در میان اســتان های کشور 
را به ثبت رســانده و ۸ درصد از آب شــبکه 
آب رسانی هدر رفت واقعی می شود. در این 
میان اســتان تهران نیز میزان نشست آب 
۱0 درصدی را به ثبت رســانده اســت. در 
شــرایطی که میزان سرانه آب مصرفی هر 
نفر در کشور معادل 200 لیتر در روز در نظر 
گرفته شــود، لذا میزان هدر رفت آب ثبت 
شده در سال ۱۳۹۹ معادل مصرف ساالنه 
بیش از ۱۷ میلیون نفر تلقی می شــود. به 
عبارت دیگر در شرایطی که آمار هدر رفت 
واقعی آب کنترل شــود، زمینه تامین نیاز 

آب 20 درصد جامعه مهیا خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران بیان کرد: 
با اقداماتی که به صورت شــبانه روزی طی این چند روز  انجام شــد، حدود 
4۵0 تیم عملیاتی را فعال کردیم و با توان فناوری که توســط شــرکت های 
زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار این تیم ها قرار دادیم، اکنون حدود ۸۵0 
جایگاه در سراســر کشــور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند .جلیل 
ساالری تاکید کرد: امیدواریم که در سطح تهران، مردم بتوانند از امروز  به 
بعد، از سیســتم ســهمیه بندی اســتفاده کنند. در تمامی کشور نیز اتصال 
۹۵ درصد از مجاری عرضه در دو قالب نرخ اول و دوم در حال انجام اســت 

.ســاالری ابراز امیدواری کرد که از امروز به بعد، در اکثر اســتان ها امکان 
استفاده از سوخت سهمیه ای وجود داشته باشد.وی درباره سهمیه جبرانی 
که وزیر نفت از آن خبر داد نیز گفت: این موضوع پس از بررسی آمار تعداد 
خودرو ها و موتورســیکلت هایی که در چرخه حمل و نقل فعال هســتند، 
مشخص خواهد شد. در حال حاضر میزان دقیق این سهمیه ویژه مشخص 
نیست، زیرا ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی شرایط مختلفی دارند و 
این موضوع در ماه های آینده ارزیابی و پس از مشخص شدن در کارت های 

سوخت شارژ می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی :

بررسیآمارمشخصمیشود میزانسهمیهسوختجبرانی،پساز

نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: با 
مذاکره با طرف اماراتی و محاکمه مسببین کرسنت 
می تــوان روند پرونده را به نفــع ایران برگرداند.بر 
اساس این خبر در ماه گذشته نتایج بخش اول دادگاه 
بین المللی الهه برای پرونده کرسنت با محکومیت 
60۷ میلیون دالری ایران و به نفع شــرکت اماراتی 
کرسنت پترولیوم به پایان رسید. آنطور که مشخص 
است این جریمه مربوط به هشت و نیم سال اول این 
قرارداد است و گفته می شود که برای باقی سال های 
این قرارداد جریمه های به مراتب ســنگین تری در 
انتظار کشــور اســت.محکومیت مذکور باعث شد 
مجدداً اســم کرســنت در رســانه ها مطرح شود. 
پرونده ای که به یک مناقشه طوالنی مدت اقتصادی 
سیاســی در کشــور تبدیل شده است و حتی پس از 
اتمام پنج دولت با رویکردهای متفاوت مشکل این 
پرونده نه تنها حل نشــده بلکه پیچیده تر هم شــده 
است. هرچند بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق که قرارداد 
نیز در زمان وزارت وی بســته شــد بارها وعده حل 
و فصــل ایــن پرونده و عدم محکومیت ایران را داده 
بود ولی در هفته های گذشته مشخص شد خسارات 
این پرونده با رفتن وی از وزارت نفت نیز جمع نشده 
و باید از بیت المال پرداخت شــود.درباره اشتباهات 
فاحش قرارداد کرســنت از جمله وجود فســادهای 
متعدد، تعیین محل تحویل گاز در جزیره ابوموسی 
که موجب تحکیم ادعای اماراتی ها بر جزیره شــد، 
انعقــاد قرارداد با یک شــرکت دالل بین المللی که 

سابقه مثبتی هم ندارد و قیمت گذاری بسیار پایین 
و خالف قاعده گاز کشور صحبت های بسیاری در این 
سال ها شده است. با این حال در این ایام که روزهای 
پایانی دادرســی در داوری بین المللی طی می شود 
باید تنها دغدغه مســئولین حقوقی کشــور کاهش 
جریمه ها از هر طریق ممکن باشــد.در همین راستا 
هدایت اهلل خادمی، نایب رئیس ســابق کمیسیون 
انرژی گفت: قرارداد کرســنت که بســته شد قرار بر 
این بود که دولت وقت آن را از سال ۸4 اجرایی کند 
که نتوانست پروژه هایش را تکمیل کند و به همین 
دلیل شرکت اماراتی شکایت کرد و در ادامه، دولت 

نهم به دلیل مســائل خاصی که این قرارداد داشــت 
آن را متوقــف کــرد و روند پیگیری و دادخواهی آن 
از همان سال شروع شد.وی ادامه داد: روند پیگیری 
قانونی این پرونده تا ســال ۹2 مثبت بود، دلیل آن 
هم شــائبه فساد و اطالعاتی بود که از دستگیری ها 
به دســت آمده بود و به داوری الهه ارائه شــده بود. 
خادمی با اشاره به اینکه بعد از شروع دولت یازدهم 
روند پرونده به شدت علیه ایران شده بود، گفت: در 
آن ســال ها هر طرف در پرونده یک وکیل داشــت و 
وکیل ایران که یک وکیل کارکشته و دغدغه مند به 
نام آقای نوری بود تنها راه را در اســتعفای خودش 

دید. زیرا وقتی یک طرف وکیل نداشته باشد پرونده 
متوقف می شود و بدین نحو مدتی پرونده مسکوت 
باقی مانده بود.وی افزود: در سالهای گذشته هم ما 
بارها برای همین بحث کرسنت طرح سوال کردیم 
و می گفتیم که روند داوری به ضرر ایران اســت اما 
از وزارت نفــت آقــای زنگنــه می گفتند که به نفع 
ایران اســت.خادمی با اشــاره به طوالنی شدن روند 
این پرونده گفت: این دولت هم در این چند ماه باید 
مواظبت می کرد که به اینجا نرسد. در حال حاضر هم 
اگر کار به یک گروه دلسوز سپرده شود به عقیده بنده 
با مذاکره می توانند مشکل را حل کنند وگرنه آنها به 
بهانه عدم النفع مدام خسارت می گیرند.وی در ادامه 
گفت: طرف اماراتی همینکه این قرارداد را بستند، 
اوراقــی از آن را در بــورس گذاشــتند و ۸6 میلیارد 
دالر از آن کسب سود کردند. خب چرا ما برای این 
بحث ادعایی نداشته باشیم؟ حتی شنیدم که برای 
ایــن موضوع در زمان وزارت نفت آقای میرکاظمی 
نیز نامه ای زده شد و اآلن هم قابلیت پیگیری دارد.

خادمی در پایان گفت: همان زمان که کرسنت بسته 
شد از مسئولین وقت یک اقراری گرفتند که در این 
قرارداد زد و بند وجود داشته و وکالی ایرانی هم بر 
اســاس همان مدارک به نتایج خوبی رسیده بودند. 
همین اآلن هم آن مدارک و محاکمه مســئولین و 
مســببان قطعاً می تواند در روند پرونده تأثیر مثبت 
داشــته باشــد، هرچند که به نظر بنده می تواند با 

مذاکره هم حل شود.
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5بانک و بیمه
خبر ویژه

بانــک دی آمادگــی خــود را برای افتتاح خــط اعتباری ارزی 
پتروشیمی دماوند اعالم کرد.در جلسه مشترک نادر حسن پور، 
معــاون بین الملل بانک دی و محمدرضا ســمیعی، مدیرعامل 
پتروشــیمی دماوند، مذاکرات اولیه برای تأمین نیازهای مالی 

این مگاپروژه ملی انجام شد.
در این جلسه، مدیرعامل پتروشیمی دماوند به عنوان بزرگ ترین 
تأمین کننده خوراک شــرکت های پتروشــیمی فاز 2 منطقه 
عســلویه با اعالم نیازهای این پروژه گفت: در صورتی که بانک 
دی با استفاده از ظرفیت های خود بتواند نیازهای اعتباری این 
پتروشــیمی را تأمین کند، خدمت بزرگی به افزایش تولیدات 

پتروشیمی کشور کرده است.
معــاون بین الملــل بانــک دی نیــز در ایــن دیداربــا معرفی 

توانمندی هــای بانک در حــوزه ارزی گفت: در حال حاضر ۵0 
درصد شــعب بانک دی در حوزه ارزی فعالیت دارند و هدف ما 
توسعه حمایت مالی از شرکت های پتروشیمی کشور است.وی 
افزود: ما آمادگی داریم هم در قالب کارگزاری های خود به عنوان 
بانک عامل در کشــورهای مختلف، خدمات ارزی و تســهیالت 

ریالی خود را به این پروژه ارائه کنیم.
گفتنی اســت پتروشــیمی دماوند وظیفــه تأمین خوراک 2۹ 
شرکت در حال ساخت پتروشیمی در فاز 2 عسلویه را برعهده 
دارد که تاکنون ۸ واحد پتروشــیمی این فاز آغاز به کار کرده و 
تا 2 ســال آینده ۸ مجموعه دیگر نیز وارد مدار تولید خواهند 
شــد. تاکنون برای راه اندازی این مجموعه حدود یک میلیارد 

یورو هزینه ارزی شده است.

اعالمآمادگیبانکدیبرایتأمیننیازهایارزیپتروشیمیدماوند

خبر ویژه

5
مدیرعامل بانک سپه: 

بانکداریجامعمدلبانکداری
مطلوببرایسپهاست

مدیرعامل بانک سپه مهمترین برنامه های خود 
را تشــریح کرد و گفــت: بانکداری جامع مدل 

بانکداری مطلوب برای بانک سپه است.
 مدیرعامل بانک ســپه در نخســتین روز کاری 
خــود طی جلســه ای با اعضــای هیأت مدیره 
و هیــأت عامل، مهمتریــن برنامه های خود را 
مطــرح کرد. آیت اله ابراهیمی ضمن تشــریح 
وضعیت اقتصاد ایران و حساســیت نظام پولی 
و بانکی، نقش بانک سپه در این عرصه را تعیین 
کننده توصیف و بر مسئولیت سنگین مدیران 

و کارکنان بانک سپه تأکید کرد.
 مدیرعامل بانک رمز موفقیت ســپه در عرصه 
رقابــت بیــن بانکــی را هم گامی بــا تحوالت 
بازار، تغییــرات فناوری های نوین و بانکداری 
دیجیتال عنوان کرد و اظهار داشت: نهادی که 
سازوکارهای این تحول بنیادین را با بهره گیری 
از برنامه ریــزی راهبردی نهادینه نکند، در بازار 

کسب و کار محکوم به شکست است.
وی با بیان اینکه شــرایط حساس کنونی برای 
بانک به مثابه یک پیچ تاریخی است که با پشت 
سرگذاشتن بخشی از امور اداری و مدیریتی در 
حوزه ادغام، با همت مضاعف و بســیج امکانات 
فکری و ســازمانی می توان آینده روشنی برای 

نخستین بانک ایرانی به تصویر کشید.
ابراهیمــی بــا تأکیــد بر نقشــه راه بانکداری 
دیجیتــال از طرحــی نو در حوزه کســب  وکار 
خبــر داد و افزود: بهره مندی کامل از فرصت ها 
و نقاط قوت، سپه را بانکی منحصر به فرد خواهد 
کرد که شــبیه هیچ کدام از نمونه های بانکهای 

ادغامی دنیا نیست.
وی در ادامــه ابراز امیدواری کرد: سرنوشــت 
بانــک ســپه در این عرصه مهــم تاریخی، در 
دســتان توانمند سرمایه انسانی کارآمد، جوان 
و با انگیزه ای اســت که با تعلق خاطر سازمانی 
مثال زدنــی و تــالش مجاهدانــه، برگ زرین 
دیگری را در نظام بانکی کشور رقم خواهند زد.

مدیرعامــل بانک برنامه محــوری و تمرکز بر 
کســب  وکار بانکی را رویکردی نوین در بانک 
سپه خواند و گفت: بانکداری دیجیتال سپه در 

آینده نزدیک خواهد درخشید.
وی با تشریح وضعیت فعلی، استراتژی محوری 
بانک را به دو بخش مهِم تقسیم و عنوان کرد: 
باید این قابلیت را داشته باشیم که هم زمان از 
یک طرف عملیات بانکی و کسب  وکار فعلی را 
به نحو مطلوب انجام و رضایت خاطر مشتریان 
را جلب کنیم و از سوی دیگر با تأکید بر پژوهش 
و اکتشــاف، آینده را مطابق با مبانی بانکداری 

دیجیتال ترسیم و عملیاتی کنیم.
ابراهیمی در بخش دیگری از مباحث بانکی، 
به تشــریح مدل کســب  وکار در بانک ســپه 
پرداخــت و بــا تأکید بر اســتراتژی مطمح 
نظر براســاس مطالعات انجام شده و اجماع 
مدیران ارشــد بانک، مدل بانکداری مطلوب 
بانک ســپه را بانکــداری جامع معرفی کرد.

مدیرعامل بانک با اشاره به ادغام صورت گرفته 
و به وجود آمدن فرصتهای راهبردی در سپه، 
ابراز داشــت: تنها بانک ســپه این ظرفیت را 
در کشــور دارد که مــدل بانکداری جامع را 
به شــکل کامل نهادینه و عملیاتی کند.وی 
ضمن تشریح نکات مهم و راهبردی، خواستار 
بومی ســازی ساختارهای بانکداری جامع در 
ســپه شــد و گفت: با توجه به وضعیت خاص 
نظام بانکداری بدون ربا، فرهنگ، ساختار و... 
در ایران اسالمی این مهم الزامی است و باید 
با همراهی و هم اندیشــی مدیران، نخبگان، 
کارکنان توانمند و کارآمد بانک مدل مطلوب 

آن، تدوین و اجرایی شود.
ابراهیمی افزود: این اقدام مهم می تواند نیروی 
انســانی بانــک را هدفمنــد کرده و بــا ایجاد 
هم افزایی در بانک، دســتیابی به اهداف تعیین 

شده را تسهیل کند. 

در هفت ماهه سال 1400 صورت گرفت:

از نفر ۴هزار بهرهمندیبیشاز
تسهیالتبانککشاورزی

بانک کشــاورزی از ابتدای سال ۱400 تا پایان 
مهرمــاه در مجمــوع ۵4۹ هزار و ۵06 میلیارد 
ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت کرده که 
نســبت به مقطع مشــابه در سال گذشته  ۵2 

درصد افزایش داشته است.
با توجه به مشــکالت اقتصادی ناشی از تحریم 
های ظالمانه و نیز چالش های  شــیوع کرونا  
که حیات و تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای 
تولیدی را تهدید می کند ، بانک کشاورزی در 
سال جاری تا پایان مهرماه ۷0 درصد تسهیالت 
را در قالب ســرمایه درگردش و با هدف تزریق 
نقدینگــی به طرح هــای موجود برای حمایت 
از فعــاالن اقتصادی، جبران زیان های وارده و 
تقویت و تکمیل خطوط تولید پرداخت کرده و 
۳0 درصد منابع اعتباری را در قالب سرمایه ای 
و با هدف ایجاد زیرساخت های جدید تولیدی 

در کشور به مصرف رسانده است.
ایــن گــزارش می افزاید: در هفت ماهه ســال 
جاری 42۱ هزار و 6۸0 نفر از تســهیالت بانک 

کشاورزی بهره مند شده اند.

اخبار

اخبار

مدیرعاملبیمهمادر حضور
بزرگترینرویدادانرژیکشور

مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه ما 
در نخســتین نمایشــگاه و همایــش معرفــی 
فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، 
گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر متمرکز 

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور یافت.
دکتــر بهاری فر مدیرعامل بیمه ما با حضور در 
مرکز همایش های نمایشگاه بین المللی کیش، 
ضمــن حضــور در غرفه بانک ملت و بیمه ما، با 
بازدیدکنندگان و حاضرین در غرفه دیدار کرد.
بــر اســاس این گــزارش، دکتــر محمد دبیر 
شــورای عالــی مناطــق آزاد کشــور، دکتر 
کریمی دبیرکل ســندیکای بیمه گران، مجید 
بختیاری مدیرعامل بیمه ایران، مســعود بادین 
مدیرعامل بیمه آسیا، محمدی مدیرعامل بیمه 
ایــران معین، گودرزی مدیرعامل بیمه متقابل 
کیــش و درویش پــور مدیرعامل منطقه آزاد 
قشــم از جمله بازدیدکننــدگان غرفه بیمه ما 

در نمایشگاه بودند.
ایــن گزارش افزود: مدیرعامــل و عضو هیات 
مدیــره بیمــه ما نیز ضمن حضور در بزرگترین 
رویداد انرژی کشــور، ازغرفه های نمایشگاه از 
جمله غرفه بیمه ایران و بیمه آسماری بازدید و با 
دست اندرکاران به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
گفتنی است در حاشیه حضور در جزیره کیش، 
دکتــر بهاری فر عضو هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمــه ما به همراه دکتر محمد مشــاور رییس 
جمهور، دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه 
گران، بختیاری عضو هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمــه ایران و محمــدی مدیرعامل بیمه ایران 
معیــن از ســازمان بــورس و اوراق بهادار تاالر 

منطقه ای کیش بازدید کردند.
مدیرعامــل بیمــه ما همچنین حین حضور در 
جزیره کیش و بازدید از سرپرســتی شعبه این 
شرکت در جزیره، بر لزوم بهبود عملکرد، ایجاد 
شبکه فروش توانمند، شناسایی پتانسیل های 
بیمه ای، جذب پرتفوی متوازن و ارائه خدمات 

بیمه ای مطلوب به بیمه گذاران تأکید کرد.

 مدیرعامل بیمه آسیا 
در همایش نفت، گاز و پتروشیمی: 

بیمهآسیاخدماتکاربردی
حوزهنفت،گاز ومتنوعیرادر

وپتروشیمیارائهمیکند
مســعود بادیــن، نایب رییس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل بیمه آســیا به همراه اعضای هیأت 
مدیــره این شــرکت در نمایشــگاه و همایش 
معرفی ســرمایه گذاری و توســعه حوزه نفت، 
گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر حضور 

پیدا کردند.
 مدیرعامل بیمه آسیا و اعضای هیأت مدیره در 
این نمایشگاه، از غرفه های شرکت های بزرگ 
نفتی و پاالیشگاهی بازدید کردند و با مسئولین 
این شــرکت ها در زمینه پوشش های بیمه ای 
برای صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی به گفت و 

گو پرداختند.
بــر اســاس این گزارش، در ایــن گفت و گوها، 
مدیرعامل بیمه آســیا با اشــاره به پیچیدگی 
تکنیکــی و پتانســیل باالی خطــر پذیری و 
ریسک های موجود در زنجیره عملیات در این 
صنایع، بر نقش مهم و موثر بیمه ها در پوشش 
این ریســک ها و صیانت از ســرمایه ملی کشور 

تأکید کرد.
مســعود بادین اعالم کرد، بیمه آســیا به عنوان 
بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور و با سرمایه 24 
هزار میلیارد ریالی و بر خورداری از کارشناســان 
خبــره، هم اکنون بخش مهمــی از صنایع بزرگ 
پتروشــیمی و پاالیشگاهی کشور را تحت پوشش 
داشــته و آمادگی آن را دارد با انجام نیازســنجی 
های علمی – کاربردی الزم درخصوص اولویت های 
بیمه ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خدمات 
متنوع و شایســته ای را در تمام رشــته های بیمه 

ای به شرکت های فعال در این حوزه ارائه کند.
نمایشــگاه و همایــش معرفــی فرصت های 
ســرمایه گذاری و توســعه حوزه نفــت، گاز، 
پتروشــیمی و انرژی هــای تجدیدپذیــر در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از ۳ لغایت  
۵ آبان ماه سال جاری در جزیره کیش با حضور 
مناطق آزاد و ویژه دارای ظرفیت های سرمایه 
گذاری و توسعه در حوزه نفت،گاز، پتروشیمی 
و انرژی، شرکت های فعال بخش دولتی و بخش 
خصوصی، عناصر فعال در اکوسیســتم، نفت، 
گاز و پتروشــیمی کشور و نیز با مشارکت بازار 
سرمایه شامل حوزه بورس، بانک و بیمه برگزار 
شــد. مدیرعامل بیمه آسیا، در این نمایشگاه از 
غرفه تعدادی از شرکت های بیمه ای نیز بازدید 
کرد و همچنین، با دعوت مدیرعامل شــرکت 
بیمه ایران معین، در مراســم افتتاح ساختمان 
جدید این شرکت در جزیره کیش، حضور یافت.
گفتنی اســت، اســماعیل مهدوی نیا و ســید 
مهــدی صادقی از اعضای هیــأت مدیره بیمه 
آسیا، مدیرعامل شرکت را در این سفر همراهی 

می کردند.

مطالبات بانکی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نشود
سید احسان خاندوزی در این نامه بیان 
داشته است: با توجه به دستورات اکید 
مقام معظــم رهبری )دامت ظله( در 
ســنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت 
همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی 
به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو 
دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر 
به اســتان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ 
بانکی در سراســر کشــور نباید واحد 
تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند 
، ضمن تأکید بر الزام شــبکه بانکی به 
وصول مطالبــات بدون ورود هرگونه 
خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران 
واحدهای تولیدی، خواهشمند است 
دســتور فرمایید؛ ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین 
وضعیت فعالیتواحدهای تولیدی، در 
صــورت مواجهه با مواردی که وصول 
مطالبــات بانکها منجر بــه تعطیلی 
احتمالــی واحد تولیدی فعال گردیده 
است، عالوه بر عمل به تکالیف قانونی 
منــدرج در مــواد 6۱ و 62 الحاقی به 
قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشــور و آیین نامه 
اجرایــی آن، مــواردی را که منجر به 
حصول نتیجه نشــده است به معاونت 
امــور بانکــی ، بیمــه و شــرکتهای 
دولتــی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 

جمهــوری اســالمی ایــران گزارش 
نمایند تــا پیگیریهای الزم حســب 

مورد صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص 
طی ابالغی به معاون امور بانکی ، بیمه 

و شرکتهای دولتی خود، مأموریت دادبر 
رونــد وصول مطالبــات بانکها نظارت 
مســتمر نمــوده و همچنین بانکها در 
ابتــدا تالش نمایند تــا در صورتی که 
واحدهــای تولیدی ، دارای صالحیت 

کافــی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و 
توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکالت 
اقتصــادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم 
هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم 
از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی 
نســبت به امهال مطالبات یا استفاده از 
ســایر شیوههای وصول مطالبات )غیر 

از تملک واحد تولیدی( اقدام نمایند.
ایــن گزارش مــی افزایدهمچنین در 
صورتی که تضامین و متعهدین متعدد 
برای دین واحد تولیدی وجود داشــته 
باشد، بانک ها مکلف اند در ابتدا از سایر 
اموالــی که توقف یا مصادره آنها خللی 
بــه روند تولید وارد نمی ســازد طلب 
خود را اســتیفاء نمایند و در صورتی 
کــه واحدهای تولیدی به دلیل فنی و 
اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا 
مالــک فعلی ، صالحیت یا توان ادامه 
فعالیت نداشــته باشد، بانکها صرفاً در 
صورتی میتوانند نسبت به تملک واحد 
تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ 
وجــه منجر بــه تعطیلی خط تولید و 

بیکاری کارگران نگردد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان بروجرد اعالم کرد: 

اولویتاینبانكتسهیالتبهواحدهایصنعتینیمهتمامبروجردمیباشد
مدیر عامل بانک صنعت و معدن به همراه ولی الهی، عضوهیئت عامل 
روز پنجشنبه در بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی بروجرد در جمع 
خبرنگاران گفت : واحد صنعتی فرتاک سیلیس متال بروجرد از پروژه 
های ارزشمند این استان می باشد که با بهره برداری از تمامی فازهای 
آن باعث افزایش اشتغال و رونق اقتصادی این شهرستان خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه این پروژه ارزشمند دارای پیشرفت باالیی می 
باشــد، لذا مقرر شــد بانک صنعت و معدن تا سقف موردنیاز تسهیالت 

به این واحد صنعتی پرداخت نماید.
وی اضافه کرد: با پرداخت این تسهیالت پیش بینی می شود فاز اول 
واحد فرتاک سیلیس بروجرد تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده 

به بهره برداری خواهد رسید .
این مدیر ارشد بانکی تاکید کرد: این واحد بزرگ صنعتی یک مجموعه 
چند منظوره می باشــد که فازهای آتی آن با ارزش افزوده باالیی که 
خواهد داشت، می تواند کشور را از این محصول خودکفاء و در منابع 
ارزی و واردات صرفه جویی چشمگیری داشته باشد. مهری ادامه داد: 
در جریان این بازدیدها، صنعتگران مشــکالت خود را مطرح نمودند 
که مقرر شد کارگروهی تشکیل و صورتجلسه ای برای پیگیری تنظیم 
شــود. در ادامه وی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم بتوانیم بخشــی از 
مشکالت صنعتگران و معدن کاران شهرستان بروجرد را مرتفع نماییم.

تولید فرتاک ســیلیکون متال با ســرمایه گذاری ۵0 میلیون دالر در 
زمینی به وسعت 20 هکتار با پیشرفت فیزیکی ۹0 درصد در حال انجام 
اســت که با بهره برداری از این پروژه با ظرفیت ۳4 هزار تن در ســال 
اشتغالزایی مستقیم 600 نفر و غیر مستقیم 2 هزار و ۵00 نفر فراهم 

می شــود. شــایان ذکر است عالوه بر سیلیکون متال، محصوالت پلی 
سیلیکون و پلیمر سیلیکونی که پیش نیاز تولید سلولهای خورشیدی 

است در این مجتمع صنعتی تولید خواهد شد.
دکتر مهری در ادامه ســفر یک روزه خود به بروجرد از چندین طرح 
صنعتی این شهرســتان همچون شــرکت کارخانجات صنعتی مالیر ، 
درین گلوکز غرب ، فوالد نوید پاسارگاد، صبا ظرف آسیا و شرکت نورد 
آلومینیوم آسیا بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت آنها قرار گرفت.

شــرکت درین گلوکز غرب تولید کننده نشاســته با ظرفیت ۱2 هزار 
تن و اشــتغال زایی ۳۵ نفر بوده بانک صنعت و معدن مبلغ ۱۵ هزار 
میلیون ریال تسهیالت سرمایه ثابت و ۱0 هزار میلیون ریال سرمایه 

در گردش به این شرکت پرداخت نموده است.
شرکت فوالد نوید پاسارگاد تولید کننده شمشهای فوالدی با ظرفیت 

ســالیانه 60 هزار تن و اشــتغال زایی ۵0 نفر می باشــد. بانک صنعت 
و معدن در این راســتا مبلغ 220 میلیارد ریال تســهیالت سرمایه در 
گردش، ۸0 میلیارد ریال تسهیالت سرمایه ثابت پرداخت نموده است.

شرکت صبا ظرف آسیا تولیدکننده انواع ظروف آشپزخانه با ظرفیت 2 
هزار و 400 تن و اشتغال 60 نفر می باشد که بانک صنعت و معدن مبلغ 
6۵ میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش پرداخت نموده است .

شــرکت نورد آلومینیوم آســیا تولید کننده گرده های آلومینیومی با 
اشــتغال 2۳ نفر و ظرفیت ۳ هزار تن انواع ورق آلومینیومی آلیاژی و 
غیر آلیاژی می باشــد که در خصوص این شــرکت نیز بانک صنعت و 
معدن تســهیالت 2۸ میلیارد ریال مصوب نموده که در آســتانه انعقاد 

قرارداد می باشد.
این مدیر ارشــد بانکی عالوه بر طرحهای مرتبط به بانک از شــرکت 
های گروه صنعتی آویژه، سامان کاشی و شهر پروتئین نیز بازید نمود 
و یادآور شد: از همه سرمایه گذاران فعال و کوشایی که چرخه اقتصاد 
و اشــتغال با دســتان توانای آنان می چرخد و در این شــرایط سخت 
اقتصادی کشور که ناشی از تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا 
است، همچنان ثابت قدم با همه مشکالت مبارزه می کنند، صمیمانه 
سپاســگزارم و اعالم می دارم مجموعه بانک صنعت و معدن، خود را 

خدمتگزار آنان می داند.
وی در پایان با حضور در جمع کارکنان شعبه بروجرد از زحمات آنان 
قدردانی نمود و با تاکید بر اصل مشتری مداری، معرفی خدمات بانکی 
جدید به مشتریان، درک و پاسخ به نیاز آنان در دستیابی به عملکرد 

مناسب و مطلوب تاکید نمودند .

کالسه۸3۰۰۰۵۱اجرایثبتساوجبالغ آییننامهاصالحیاجرادرخصوصپرونده ماده۱۰2 موضوع:اخطار
ــروی  ــر 3 بعــد از پــل كــردان روب ــان كــرج قزویــن كیلومت ــع جنوبــی اتوب شــركت اكســیژن افــزای قزویــن بــه نشــانی: ســاوجبالغ ضل

ــان  ــا خ گل ماكی ــارچ مین ق
 1400/05/06 مــورخ  گــزارش  موجــب  بــه  فــوق  كالســه  اجرایــی  پرونــده  خصــوص  در  گــردد  مــی  اخطــار  شــما  بــه  بدینوســیله 
ــغ  ــه مبل ــاوجبالغ ب ــی س ــوزه ثبت ــع در ح ــه 375 واق ــی 137 قطع ــالک اصل ــی 2807 از پ ــی فرع ــالک ثبت ــتری پ ــمی دادگس ــناس رس كارش
30/000/000/000 ریــا ارزیابــی گردیــده اســت ایــن ارزیابــی قطعــی مــی باشــد و صرفــا جهــت اطــالع مدیــون پرونــده )شــركت اكســیژن 

افــزای قزویــن( صــادر و منتشــر و عملیــات اجرایــی بــدون انتشــار اخطــار دیگــری ادامــه خواهــد یافــت. 
اجراواحداجرایاسنادرسمیساوجبالغ–ایرجنیکبین مدیر

368صــادره  س  ش  بــه  مهــدی  زنــد  فر اســماعیلی  علــی  اینجانــب  التحصیلــی  فــارغ  مــدرک 
شــماره  بــا  دامغــان  دانشــگاهی  واحــد  از  صــادره  حقــوق  رشــته  كارشناســی  مقطــع  در  نــکا  از 
128614200033مفقــود گشــته و فاقــد اعتبــار اســت از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را 
بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد دامغــان  بــه نشــانی دامغــان بلــوار چشــمه علــی بعــد از میــدان 
ســعدی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد دامغــان كــد پســتی 39998-36716اداره دانــش آموختــگان 

ارســال نمایــد.

نسخه جدید همراه بانک مهریران با قابلیت ها و امکانات جدید منتشر شد. همراه بانک مهریران 
به روزرسانی شد و نسخه جدید آن در دسترس عموم قرار گفت. در این نسخه )۸,0,۱۹۵۹( 
امکانات جدیدی ارائه شــده و همچنین برخی بهینه ســازی ها نســبت به نسخه قبلی صورت 
گرفته است. بهینه سازی تسهیالت کاالکارت سازمانی، با ضامن و بدون ضامن یکی از تغییرات 

صورت گرفته در نسخه جدید است. همچنین امکان ثبت درخواست صدور مجدد کارت و امکان مشاهده 
ســوابق چک های صیادی اعم از ثبت، تأیید و انتقال نیز در نســخه جدید همراه بانک مهریران ارائه شــده 

اســت. فرســتادن پیامک اطالع رســانی عملیات صیادی چک در فرآیند انتقال و ثبت نیز از 
جمله قابلیت های اضافه شده به نسخه جدید همراه بانک مهریران است.

مشتریان محترم می توانند از طریق لینک های زیر نسبت به دانلود نسخه جدید همراه بانک 
مهریران اقدام کنند.

https://qmb.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/file/Mobile/mehr_8.0_1959.apk :لینک مستقیم
http://cafebazaar.ir/app/?id=com.ada.mbank.mehr&ref=share :لینک کافه بازار

شد نسخهجدیدهمراهبانکمهریرانمنتشر
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کتبر 2021 23 ربیع االول 1443  30 ا شنبه 8 آبان 1400  شماره پیاپی 1953

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

کدشهرکهایصنعتیتعیینتکلیفشدند ۱6۰طرحرا
مشهد / گروه استان ها: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از تعیین 
تکلیــف ۱60 قرارداد مربــوط به طرحهای صنعتی 
راکد و رها شــده در مســاحتی به میزان ۱00 هکتار 
طی برگزاری نشســتهای حل اختــالف و داوری در 
هفت ماهه امســال در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
خراســان رضوی خبر داد.علی بهرامی زاده گفت: با 
سیاست های دولت خدمتگذار و حمایت های سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مانند سال 
گذشته به استان ها ابالغ شده است تا با توجه به کمبود 
زمین صنعتی در برخی شــهرک ها و نواحی صنعتی 

تقاضا محور استان، قراردادهای راکد و بالتکلیف فسخ 
و آن قراردادها مجددا به چرخه صنعت و تولید استان 
بازگردانده شوند تا از این طریق بتوان زمینه اشتغال 
جوانان و کارآفرینان و جذب ســرمایه گذاران  جدید 
در استان را فراهم کرد.وی بیان کرد: نشستهای حل 
اختالف و داوری به منظور تعیین تکلیف؛ پیگیری و 
بررسی حقوقی قراردادهای واگذاری زمین در شهرکها 
و نواحی صنعتی خراســان رضوی تشــکیل شده و با 
متقاضیانی که در موعد مقرر نســبت به ارائه نقشه ها 
و اخذ مجوز ســاخت و ســاز و پایان کار اقدام ننموده و 
در قطعه زمین تحویلی شروع به ساخت و ساز نکرده 

باشند و زمین های خریـــداری شـــده را راکـد نگه 
دارند، طبق دستورالعمل سازمان صنایع کوچکهای و 
شهرکهای صنعتی ایران تعیین تکلیف می شوند.وی 
اظهار داشت: استفاده از ظرفیت موجود در شهرک ها 
برای ایجاد واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد، از 
این رو میزان پیشرفت عملیات اجرایی طرح ها و نیز 
ســاخت و ســاز واحدهای صنعتی به دقت کنترل و 
پایش شــده و اگر چنانچه اقدامی از سوی طرف های 
قرارداد در مهلت های مقرر قانونی انجام نگیرد، بر اساس 
ضوابط و قوانین موجود نسبت به تعیین تکلیف آنها 
اقدام خواهد شد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 

خراسان رضوی گفت: از آنجا که برای ایجاد و توسعه 
زیرساخت ها هزینه های هنگفتی شده است، با کمک 
و  همراهی ارزشمند مجموعه دستگاههای نظارتی به 
خصوص دادگستری کل و دادستانی مرکز استان اجازه 
نمی دهیم تا اراضی شهرک ها و  نواحی صنعتی توسط 
عده ای ســودجو بدون ســاخت و ساز رها شده و وارد 
فعالیت های ســفته بازی و داللی شود.زمین های در 
اختیار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 
هشت هزار و 600 هکتار است که عملیات اجرایی در 
پنج هزار و 400 هکتار آن انجام گرفته و از این میزان 

600 هکتار به واحدهای صنعتی تعلق دارد.

کرد؛ استانخراسانرضویمطرح گاز مدیرعاملشرکت

افزایش 8 درصدی مصرف گاز در هفته آخر مهرماه 
مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
میــزان مصــرف گاز طبیعی کل اســتان در هفته آخر مهرماه ۱400، 
2۷۷ میلیــون مترمکعــب بود که این رقم در مدت مشــابه با ســال 
گذشته هشت درصد افزایش داشت.حسن افتخاری با اعالم این خبر 
افــزود: در همیــن تاریخ ۳0 میلیــون مترمکعب گاز طبیعی در بخش 
خانگی و تجاری و صنایع خرد اســتان مصرف شــده که در این بخش 
هم 42 درصد نســبت به ســال گذشــته افزایش مصرف ثبت شد.وی 
گفت: میزان مصرف گاز کل استان در هفته گذشته یعنی از 24 تا ۳0 
مهرماه 2۷۷ میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال گذشته 2۵6 
میلیون مترمکعب بوده است. در این بخش نیز امسال ۸ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش مصرف داشته ایم.مدیرعامل شرکت 
گاز استان ادامه داد: در هفته گذشته بخش خانگی و تجاری و صنایع 
خرد استان ۱62 میلیون مترمکعب گازطبیعی معادل 60 درصد گاز 
کل اســتان را مصرف کردند. پیش بینی می شــود مصرف گاز طبیعی 
استان در روز های سرد امسال تا حدود 6۵ میلیون مترمکعب در روز 

افزایش یابد.به گفته افتخاری بیشــترین میزان مصرف گاز طبیعی در 
نیمه دوم ســال مربوط به بخش خانگی و عمومی اســت که با همراهی 

مردم در صرفه جویی و بهینه ســازی مصرف، بی شــک زمینه پایداری 
گاز طبیعی در همه بخش ها فراهم خواهد شــد.وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود از آمادگی شــرکت گاز خراسان رضوی برای ورود به 
فصل ســرد ســال هم خبر داد و افزود: در فصول سرد تامین پایدار گاز 
طبیعی مصرفی بخش خانگی و عمومی در اولویت است، امیدواریم با 
تعامل، استمرار و تقویت تعامالت و مصرف بهینه گاز طبیعی عالوه بر 
گرمابخشی خانه های هم استانی های عزیز امکان تامین حداکثری گاز 
طبیعی مورد نیاز بخش های صنعتی نیز فراهم شود.این مقام مسئول با 
اشاره به حوادث ساالنه ناشی از نشت گاز طبیعی در بخش خانگی اظهار 
کرد: شهروندان همین امروز مسیر دودکش وسایل گرمایشی همانند 
بخاری را بررســی کنند؛ تقریبا ۷0 تا ۸0 درصد حوادث گازگرفتگی 

به مشکالت دودکش وسایل گازسوز مربوط است.
یادآور می شــود؛ شــرکت گاز استان خراســان رضوی وظیفه تامین 
گازطبیعی دو میلیون و ۵00 هزار مشــترک را در بخش های مختلف 

برعهده دارد.

کوتاه از استان ها

اصفهان / گروه استان ها: آب شرب و بهداشت کارگران فعال در کارگاه های ساخت و 
ساز طرح اقدام ملی مسکن به صورت انشعاب موقت واگذار می شود.  معاون خدمات 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: به منظور همراهی با 
سیاست های دولت در زمینه تولید انبوه مسکن و همچنین مساعدت با پیمانکاران 
انبوه ساز در طرح اقدام ملی مسکن، انشعاب موقت آب برای مصرف شرب و بهداشت 
کارگران واگذار می شود .محسن صالح  در خصوص شرایط واگذاری انشعاب موقت 
کارگاهی به پیمانکاران انبوه ساز این طرح اعالم کرد: انشعاب موقت آب در صورتی 
واگذار می شود که زیر ساخت های الزم موجود بوده و یا ایجاد شبکه جدید در محل 
مورد نظر امکان پذیر باشــد. وی افزود:  چنانچه برای واگذاری این نوع  انشــعابات به 

ایجاد، توســعه و ارتقای شــبکه و تاسیســات آبرسانی نیاز باشد، پرداخت هزینه های 
مربوط با رعایت قوانین بر عهده متقاضی است.معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای 
اســتان اصفهان با تاکید بر واگذاری انشــعاب موقت برای تامین آب شرب و بهداشت 
کارگران اعالم کرد: استفاده از این انشعاب برای انجام امور ساختمانی و عملیات بنایی 
ممنوع اســت و حفظ و حراســت از کنتور و متعلقات آن بر عهده پیمانکار اســت. وی 
افزود: با توجه به این که پیش بینی می شود مصارف ماهانه این قبیل انشعابات زیاد 
باشد، کنتورهای نصب شده به صورت مرتب قرائت می شود.صالح تصریح کرد: این 
نوع انشــعابات به هیج عنوان امکان دایمی شــدن نداشته و باید پس از اتمام عملیات 

ساختمانی جمع آوری شود.

توسط آبفای استان اصفهان صورت می گیرد؛ 

کارگرانساختمانیطرحملیمسکن تامینآبشربوبهداشت

خبر ویژه کوتاه از استان ها

 مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان گلستان:

قدماز هر شهدادر
خدمترسانیبهجامعهایثارگری

مارایاریمیکنند

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اســتان گلستان گفت: باور داریم 
که در راه خدمت رسانی به جامعه ایثارگری تنها 
نیستیم و شهدا در هر قدم از این مسیر الهی ما را 
یاری می کنند. اســرافیل وزیری در حاشیه دیدار 
چهره به چهره با جامعه ایثارگری استان گفت: باور 
داریم که در راه خدمت رسانی به جامعه ایثارگری 
تنها نیستیم و شهدا در هر قدم از این مسیر الهی 
مــا را یاری می کنند.وی ادامه داد: تکریم خانواده 
های معظم شاهد و ایثارگر وظیفه همگانی و ملی 
اســت و ملت قدرشــناس ایران هرگز رشادت ها، 
فداکاری  و ایثارگری های شهدا و ایثارگران را از یاد 
نخواهنــد برد.وزیری تصریح کرد: نقش بنیاد در 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و زنده نگه داشتن 
یاد و خاطرات شهدا و حماسه های سترگ آنان در 
بیش از 4 دهه سرفرازی و ظفر بیش از پیش است.

ح کرد؛ ج مطر شهردار کر

طلب۵۰۰میلیاردتومانیشهرداری
کرجازدستگاههایدولتی

البرز / گروه استان ها: شهردار کرج گفت: شهرداری 
حدود ۵00 میلیارد تومان از دســتگاه های دولتی 
طلب دارد.مصطفی ســعیدی سیرائی در نشستی 
مشــترک با مسئوالن موسســه رازی با اشاره به 
اینکه اراده مدیریت شهری بر حل مشکالت شهر 
و شهروندان است، اظهار کرد: بدون شک باهمت 
همکاران و یاری اعضای شــورا از مشکالت پیش 
رو عبور می کنیم.وی با اشاره به مسائل فی مابین 
شــهرداری و موسســه سرم سازی رازی ادامه داد: 
امروز تأمین منابع مالی پروژه ها به دغدغه ای جدی 
برای مدیریت شــهری تبدیل شــده و از همین رو 
از موسســه رازی درخواست می شود تا فرصتی به 
شــهرداری بدهد تا بتوانیم با تدبیر مسائل را حل 
کنیم.شهردار کرج توضیح داد: مدیریت شهری در 
شرایط مختلف حامی موسسه رازی به عنوان یکی 
از سرمایه های ملی استان بوده و همین رویکرد را 

ادامه  خواهد داد.

طلب۵۰۰میلیاردتومانیشهرداریاز
دستگاههایدولتی

ســعیدی سیرائی افزود: شــهرداری حدود ۵00 
میلیارد تومان از دستگاه های دولتی طلب دارد و اگر 
این دستگاه ها به بخشی از تعهدات خود عمل کنند، 
شــهرداری می تواند تعهدات خود را به سرم سازی 
رازی بپردازد.وی گفت: از ســال ۹4 شــهرداری 
متعهد شــده بــود تا با تخصیــص ۱00 میلیارد 
تومان نسبت به احداث ساختمان واکسیناسیون 
در مجموعــه موسســه رازی اقدام کند که اولین 
مناقصه آن برگزار شده است.شهردار کرج ادامه داد: 
شهرداری آمادگی دارد این مبلغ را به شرط اینکه 
فرایند به کارگیری پیمانکار از طریق این موسسه 
صورت بگیرد، پرداخت کند.سعیدی سیرائی اضافه 
کرد: احداث ســاختمان واکسیناسیون فرایندی 
پیچیده و تخصصی اســت بنابراین بهتر اســت از 
طریق پیمانکاری که این موسسه انتخاب می کند 
صــورت بگیرد.به گفته وی با برنامه ریزی صورت 
گرفته منابع این پروژه به صورت نقدی یا واگذاری 
زمینی با قیمت کارشناســی شده تأمین خواهد 
شد.شهردار کرج بابیان اینکه از موسسه رازی انتظار 
می رود شــرایط اقتصادی شهرداری را هم مدنظر 
قرار دهد تا با همکاری دوجانبه این پروژه هر چه 

سریع تر احداث و به بهره برداری برسد.

تعاملوانجام تالشمدیریتشهریبر
است تعهداتگذشتهمتمرکز

به گفته سعیدی سیرائی، شهرداری از سال ۸۹ حدود 
۵۳ واحد ۱00 متری از تعاون مسکن کارکنان موسسه 
رازی طلب دارد و درخواست می شود تعامل الزم برای 
تحقق حقوق شهرداری در این زمینه صورت بگیرد.وی 
ابراز کرد: تاکنون حدود دو میلیارد تومان از عوارض 
موسســه رازی تهاتر شــده که از طریق این اقدامات 
می توان به افزایش تعامل بین شــهرداری و موسسه 
رازی امیدوار بود.شــهردار کرج ادامه داد: مســائل و 
مشــکالت شهرداری و موسســه رازی باید در قالب 
جلسات تخصصی تر پیگیری شود تا بتوانیم اهداف 
پیش رو را به صورت قانونی پیگیری کنیم.ســعیدی 
سیرائی بابیان اینکه تالش این دوره از مدیریت شهری 
بر تعامل، همکاری و انجام تعهدات گذشته متمرکز 
اســت، گفت: بدون شــک اگر این تعهدات به موقع 
انجام می شــد، امروز شــهرداری ناچار به پرداخت 
هزینه های سنگین نبود و می توانست منابع خود را 
برای خدمات رسانی بیشتر به شهروندان هزینه کند.

؛ با ترمیم کابل مخابرات شهرستان آزادشهر

آزادشهر ارتباط۱2۰۰مشترکدر
شد برقرار

گلســتان / گروه استان ها: با ترمیم کابل مخابرات 
ارتباط ۱200 مشترک در آزادشهر برقرار شد . کابل 
۱200 کانالی واقع در زیر پل شــهید خنجری که 
توسط سارقین به سرقت رفته بود ترمیم و ارتباط 
۱200 مشترک آزادشهر برقرار شد. به گفته مهندس 
علی بداغ آبادی رئیس اداره مخابرات شهرســتان 
آزادشهر ، سارقان با استفاده از روزنه ایجاد شده توسط 
سیل توانستند این کابل را مورد سرقت قرارداده و 
موجب قطع ارتباط مخابراتی ۱200 مشترک شوند. 
وی با ابراز نگرانی از سرقتهای مکرر در این شهرستان 
گفت: اختالل در روند خدمت رسانی یکی از تبعات 
اصلی سرقت هاست که موجب شده در بعضی مواقع 
نارضایتی مشترکان را به همراه داشته باشد . رئیس 
اداره مخابرات شهرستان آزادشهر خاطر نشان کرد 
علی رغم مشــکالت بوجود آمده برای مخابرات در 
اثر سرقت تجهیزات مخابراتی و چالش های ایجاد 
شــده در راستای تامین ملزومات ، تالش می شود 
خرابی ها و قطعی ها در اسرع وقت رفع شده و ارتباط 

پایدار برای مشترکین برقرار شود.

ج: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کر

در سامانهثبتسرعتغیرمجاز
مهرویالبهرهبرداریشد زیرگذر

 البرز / گروه اســتان هــا: فاطمه کیاحیرتی معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج از تجهیز زیرگذر 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی)مهرویال( به عنوان یکی 
از نقاط حادثه خیز کرج به کد ثبت تخلف ســرعت 
غیرمجاز خبر داد.محمدرضا احمدی نژاد اظهار کرد: 
ســامانه ثبت ســرعت غیرمجاز در زیرگذر آیت ا...
هاشــمی رفســنجانی عملیاتی و بــه بهره برداری 
رســید.وی بابیان اینکه خودروهایی که با ســرعت 
بیش از 60 کیلومتر بر ســاعت در این محور تردد 
کنند از طریق سامانه ثبت تخلف سرعت غیرمجاز 
جریمه خواهند شد، افزود: با تخصیص کد جریمه 
به این سامانه تخلفات خودروهای فاقد معاینه فنی 
و سرعت غیرمجاز نیز به صورت هوشمند ثبت و به 
شهرک آزمایش ارسال می شود.معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری کرج تأکید کرد: برای سرعت بیش 
از 60 کیلومتر بر ساعت جریمه 60 هزارتومانی و برای 
سرعت بیش از ۹0 کیلومتر بر ساعت جریمه ای بالغ بر 
200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.احمدی نژاد 
اضافه کرد: اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان صرف 

راه اندازی این سامانه شده است.

ادوات باغستاناز بازدیدشهردار
وماشینآالتواحدخدمات

موتوریشهرداری
تهران / گروه استان ها: علی اصغرعلیزاده، شهردار 
باغســتان به منظور اطالع از وضعیت تجهیزات و 
ماشــین آالت شــهرداری از این واحد بازدید کرد و 
از نزدیــک در جریان روند کاری این مجموعه قرار 
گرفت.علیزاده ضمن ارزیابی میزان آمادگی جهت 
انجام خدمات زمستانی شهرداری با توجه به در پیش 
بودن فصل ســرما و بارندگی های احتمالی، اظهار 
داشــت: واحدخدمات موتوری وادوات و امکانات و 
ماشــین آالت یکی از مهمترین زیر مجموعه های 
مهم معاونت خدمات شــهری اســت و شهرداری 
بدون برخورداری از تجهیزات مناســب و کســب 
آمادگی های الزم نمی تواند خدماتی مناســبی در 
زمان وقوع بحران انجام دهد. وی با اشاره به ضرورت 
تجهیز واحد خدمات موتوری به ماشین آالت سبک 
و سنگین،راهکارهایی را جهت بهبود روشها با هدف 

خدمات رسانی بهینه شهری ارائه نمود.

مدیرروابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز خبر داد؛

۸۰درصد راهاندازیبیشاز
پمپبنزینهایاستانالبرز

البرز / گروه استان ها: مدیرروابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز گفت:کمیته 
بحــران شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه البرز بالفاصله پس از بروز اختالل در سامانه 
هوشمند سوخت و با غیر فعال شدن تمامی جایگاه 
های سوخت استان البرز تشکیل جلسه داد.فهیمه 
السادات قلندرزاده اظهارداشت:از ساعت ۱۱ روز سه 
شــنبه با بروز اختالل در سامانه هوشمند سوخت 
تمامی جایگاه های عرضه ســوخت مایع )بنزین و 
نفت گاز( منطقه البرز غیر فعال شدند که با تشکیل 
کمیته بحران و اعزام تیم های عملیاتی در ســطح 
اســتان بیش از ۸0 درصد نازل های جایگاه های 
عرضه سوخت از سامانه هوشمند سوخت خارج و 
به صورت آفالین مجدداً در مدار سوخت رسانی قرار 
گرفتند و بطور موقت سوختگیری با نرخ آزاد میسر 
شد.مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
هــای نفتی منطقه البرز عنوان کرد: مابقی جایگاه 
ها نیز با پیگیری مستمر کارشناسان شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی منطقه البرز در حداقل 
زمــان فعال خواهند شــد.وی تصریــح کرد:هیچ 
مشــکلی در تامین و توزیع فرآورده های نفتی در 
ســطح استان البرز وجود ندارد و عملیات سوخت 
رسانی بصورت شــبانه روزی ادامه خواهد داشت.

قلندرزاده خاطرنشان شد:در حال حاضر تعداد ۷۵ 
جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در اســتان البرز 

فعالیت دارند.

استانها 6

جانشین فرماندهی سپاه استان سمنان خبر داد؛

استانسمنان آموزیدر هفتهبسیجدانش برگزاری72برنامهشاخصدر
ســمنان / گروه اســتان ها: سرهنگ شوقانی جانشین فرماندهی سپاه 
اســتان ســمنان در نشســت مطبوعاتی بزرگداشت هفته بسج دانش 
آموزی گفت 200 عنوان فعالیت در قالب ۷2 برنامه شاخص در استان 
ســمنان اجرای خواهد شد.سرهنگ پاسدار  منصور شوقانی ادامه داد 
هفته بیسج دانش اموزی از تاریخ هشتم آبان ماه آعاز و تا سیزدهم ابان 
ماه ادامه خواهد داشــت و شــعار امسال تحت عنوان نوجوانان انقالبی 

،پیشگامان گام دوم انقالب می باشد.
 وی گفت برنامه ها با محوریت معرفی جایگاه بســیج در بین اقشــار 
مختلــف جامعــه به ویژه در بین دانش آموزان، تقویت روحیه فرهنگ 
استکبارستیزی و روحیه مقاومت ،گسترش و روحیه مدیریت جهادی 
و...می باشــد وی افزود توزیع بســته های معیشتی ،افتتاح لیگ پایا و 
تهیــه لــوازم التحریر برای دانش آموزان از جملــه برنامه ها در هفته 
بســیج دانش آموزی اســت. در ادامه محمود احمدی رئیس سازمان 
بســیج دانش آموزی اســتان با گرامیداشت یاد و خاطره ۳600 شهید 
دانش آموز از اجرای برنامه های این هفته در ســه ســطح ملی ،استانی 
و شهرســتانی خبــر داد وی گفت در روز نخســت ویــژه برنامه ای با 

عنوان در مســیر اقتدار در اســتان هرمزگان برگزار و از طریق شــبکه 
پیام رســان شــاد برای تمام دانش آموزان در دسترس خواهد بود  وی 
افزود گرامیداشت و یادبود شهید علی لندی در آستانه اربعین شهادت 
وی ، اختتامیه طرح یاوران والیت از جمله طرح های ملی می باشــد 
محمود احمدی به موفقیت دانش آموزان اســتان در لیگ پایا اشــاره 

کرد و گفت : ۹0 تیم از استان سمنان در مقطع پایه ششم تا یازدهم 
در این طرح شرکت کرده و 46 تیم به مرحله استانی و ۸ تیم به مرحله 
کشــوری راه یافتند که مدرســه شهید بهشتی دامغان در پایه یازدهم 
رشــته ریاضی به مدال طال دســت یافت و شش تیم از استان هم رتبه 
های پنجم تا هشــتم را کســب کردند.وی ادامه داد از خدمات بســیج 
دانش آموزی می توان به ایجاد 206 گروه جهادی و توزیع 2۱۷۳ بسته 
لوازام التحریر در روز آغاز ســال تحصیلی اشــاره داشته باشم.ایشان از 
برگزاری اجالســیه شــهدای دانش آموز در شهرستان دامغان ، دیدار 
نخبگان بســیج دانش آموزی با مســئولین عالی رتبه اســتان ، تجلیل 
از چهــره هــای برتر علمی ، نواختن زنگ استکبارســتیزی به صورت 
نمادین ، جشــن تولد برای شــهدا، اجرای پویش خرید کاالی ایرانی ، 
طرح رفیق شــهیدم ، عطرافشــانی و رنگ آمیزی قبور شهدا ،مسابقات 
کتاب خوانی ،نقاشــی به عنوان برنامه های شــاخص استانی نام برد و 
افزود البته برنامه های دیگر همچون مســابقات ورزشــی و...در سطح 
شهرســتان ها برگزار خواهد شــد. در پایان این نشست از عکس شهید 

شاخص کشوری شهید محمد رسول رضایی رونمایی شد.

سمنان / گروه استان ها: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۵هزار تن 
محصول ذرت علوفه ای از ســطح مزارع شهرســتان برداشت شود.علی اصغر امامیون در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: امســال در راســتای تولید محصوالت اساســی و اقتصاد مقاومتی کشت بهاره گیاهان علوفه ای در این 
شهرستان از اواسط خردادماه در منطقه حومه آغاز شده است و بر حسب سوابق کشت و برنامه ابالغیه سازمان 
جهاد کشاورزی استان سمنان تا اواسط تیرماه ادامه دارد.وی خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت ذرت علوفه ای 
امسال ۳40 هکتار است که پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از ۱۵ هزار تن محصول ذرت 
علوفه ای با عملکرد 4۵ تن در هکتار برداشت شود.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: از این اراضی 
کشت شده 2۷ هکتار امسال با سیستم های آبیاری نوین )تیپ( است که پیش بینی می شود میانگین برداشت 
در این اراضی به بیش از ۸0 تن در هکتار برسد.امامیون افزود: برای کشت ذرت علوفه ای امسال حدود ۱۳ هزار 

و 600 کیلوگرم بذور مناسب رقم سینگل کراس ۷04 بین ذرت کاران شهرستان توزیع شده است.وی گفت: 
زمان برداشت ذرت علوفه ای ۹0 تا ۱00 روز بعد از کاشت محصول است که برداشت این محصول از نیمه اول 
مهرماه آغاز و تا دهه اول آبان ماه ادامه دارد.مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان دامغان افزود: این محصول صرفاً 
مصرف خوراک دام دارد که 20 درصد از کشاورزان این محصول را برای مصرف دام خود تولید و مابقی کشاورزان 
نیز آن را به فروش می رسانند.امامیون درباره قیمت خرید ذرت نیز گفت: امسال قیمت خرید ذرت ا ۱۳ هزار و 
200 ریال است.وی خاطرنشان کرد: ارائه دستورالعمل های کاشت، داشت، مساعدت در اجرای آبیاری میکرو و 
نظارت های فنی و کارشناسی موردنیاز، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمان کاشت و داشت برای کارشناسان، 
تأمین نهاده های کشاورزی از جمله انواع کودهای شیمیایی در زمان کاشت و داشت محصول برخی از اقداماتی 

است که اجرایی شده است.

جهادکشاورزیشهرستاندامغانعنوانکرد؛ مدیر

دامغان تنمحصولذرتعلوفهایدر پیشبینی۱۵هزار
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کوتاه از جامعه

سوءمدیریترنجمیبرد اشتغالزناناز

استعداد زنان گرفتار در قفس تبعیض جنسیتی
در عصــری زندگی می کنیــم که کار کردن 
محدود به مردان نیست و زنان دوش به دوش 
مردان مشــغول کار و فعالیت در بســیاری از 
عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و 
حتی کشــاورزی هســتند و می توان گفت 
امروزه شــاغل بودن زنان، یکی از مســائلی 
اســت که در اجتماع مطرح اســت و زنان به 
علــل گوناگونی به کار کردن روی آورده اند و 
حتی مجبور به پذیرش مسئولیت جدیدی به 
غیر از فعالیت های اسبق خود یعنی خانه داری، 
تربیت فرزندان و مســئولیت های اجتماعی 
شده اند.زنان در طول تاریخ همواره به صورت 
مســتقیم و یا غیر مستقیم در تأمین معاش 
خانواده همکاری داشته اند؛ چه در آن روزها که 
مشاغل بیرون از خانه اینقدر ملموس نبود و زنان 
مشغول کارهایی مانند کشاورزی، دامپروری، 
تولید صنایع دســتی بودند و چه حاال که در 
بسیاری از مشاغل مشغول فعالیت هستند اما 
اگر بخواهیم به چند دلیل عمده اشتغال زنان 
اشاره کنیم می توانیم از مواردی مانند: کسب 
درآمد، بــا هدف کمک به تأمین هزینه های 
خانواده و حل مشــکالت اقتصادی خانواده، 
اســتقالل مالی و تأمین هزینه های شخصی، 
بیــم از آینــده و پس انداز؛ انجام فعالیت های 
اجتماعی و کسب اعتبار و وجهه اجتماعی که 
بیشــتر ناشی از نفوذ مسائل فرهنگی در بین 
خانواده ها است؛ خودشکوفایی، کمال جویی 
و بروز توانایی ها؛ احساس مسئولیت اجتماعی؛ 
فرار از مسئولیت ها یا مشکالت خانوادگی؛ پر 
کردن اوقات فراغت و فرار از تنهایی یا بیکاری 
و چشــم و هم چشــمی با ســایر زنان که این 
هم ناشی از فرهنگ غلط بین خانواده ها است 

یاد کنیم.

آمارقابلتوجهزنانتحصیلکردهبیکار
درسال99

براساس اعالم مرکز آمار ایران در سال ۹۹ 
سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش 

عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است 
که ســهم زنان در این بین با افزایش 2.۹ 
درصدی به ۷0.4 درصد رسیده است؛ طبق 
این آمار در سال ۹۹ نرخ بیکاری جمعیت 
۱۵ ســاله و بیشــتر با ۱.۱ درصد کاهش 
نســبت به سال گذشــته ۹۸ به عدد ۹.6 
رسیده است که همین نرخ برای زنان ۱۵.6 
درصد و برای مردان ۸.4 درصد بوده است.

از ســویی دیگر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا 
24 ساله در سال ۹۹ با 2.۳ درصد کاهش 
نسبت به سال ۹۸ به 2۳.۷ درصد رسیده 
اســت که سهم زنان از این آمار ۳6 درصد 
و سهم مردان 2۱.2 درصد است همچنین 
بر اســاس آمار منتشر شده از سوی مرکز 
آمــار ایران، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا 
۳۵ ساله با ۳.۵ درصد رشد نسبت به بهار 
سال گذشته به 2۷.۸ درصد در بهار ۱400 
رسیده است.داده های آماری حاکی از آن 
است که مشارکت اقتصادی زنان در پاییز 
۹۸ تنهــا ۱۷.۵ درصــد بوده و نســبت به 

پاییز ســال ۹۷، 0.04 درصد کمتر شــده 
است؛ با وجود این نرخ بیکاری زنان ۱۷.۳ 
درصد برآورد شــده و تعداد زنان بیکار در 
پاییز ســال گذشــته به نسبت پاییز سال 
۹۷، ۵۱ هزار و ۱۳0 نفر کمتر شده است.

در شرایطی کمتر از چهار میلیون و ۵00 
هزار زن در ایران شــغل پیدا کرده اند که 
تنهــا تعداد زنان سرپرســت خانه وار در 
ایران حدود ســه میلیون و ۵00 هزار نفر 
اســت؛ موانع زیادی وجود دارد که به رغم 
نیاز، زنان نمی توانند وارد بازار کار شــوند 
آن هم در شــرایطی که رکود اقتصادی و 
مشکالت ناشــی از بحران های متعدد در 
ســال ۹۸ وضعیت معیشتی خانواده های 
ایرانی را دچار مشکل کرده است؛ اما سوال 
مهم این اســت که چرا زنان در پیچ و خم 
تبعیض های جنســیتی برای بسیاری از 
مشــاغل قرار می گیرنــد؟ و یا چرا گاهاً با 
دســتمزد و مزایای بسیار پایین مشغول 

به کار می شوند؟

تورم؛علتاصلیاشتغالزنان
درمشاغلیبامزایایپایین

فرشته روح افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
حوزه زنان در خصوص دالیل اشتغال بانوان 
با حقوق و مزایای کم، گفت: اشتغال زنان با 
حقوق و مزایای کم ناشــی از علل مختلفی 
اســت که اصلی ترین آن تورم و مشکالت 
اقتصادی ناشی از آن است که بانوان را مجبور 
به این کار می کند.وی افزود: متأســفانه در 
حال حاضر مشــاغل مناسبی برای اشتغال 
بانوان که از بیمه و مزایای مناسبی برخوردار 
باشد وجود ندارد و افراد نمی توانند بر اساس 
تخصص و مدرک تحصیلی خود مشــغول 
به کار شــوند به همین دلیل مجبور به کار 
در مشاغلی می شوند که بتوانند هزینه های 
زندگــی خــود را تأمین کننــد.وی افزود: 
متأسفانه در حال حاضر ما به اندازه مردان 
که مسئولیت اداره زندگی را برعهده دارند 
شــغل نداریم همچنین مشاغلی که زنان 
یــا مردان بتوانند بر اســاس تخصص خود 

در آنها مشــغول به کار شــوند وجود ندارد 
بنابراین زنان مجبور به اشتغال در مشاغلی 
با حقوق و مزایای پایین می شوند.وی افزود: 
متأسفانه در بسیاری از بخش ها به خصوص 
بخش خصوصی حقوق زنان به راحتی ضایع 
می شود و با دالیلی از قبیل اینکه شما خانم 
هستید و مسئولیت اداره زندگی را برعهده 
ندارید از حقوق کمتری برخوردارند، حتی 
در بحث مرخصی نیز در حق بســیاری از 
زنــان اجحاف می شــود.وی افزود: باید در 
زمینه اشتغال بانوان برنامه ریزی مناسبی 
شــکل گیرد چرا که یکــی از فاکتورهای 
مهم شــغل امنیت است؛ متأسفانه در حال 
حاضر بسیاری از زنان اقدام به دستفروشی 
حتی اقالم نامناسبی در خیابان می کنند و 
به اجبار مشــغول به این کار هســتند که از 
کمترین امنیت هم برخوردار هستنند.وی 
تاکید کرد: اگر واقعاً به فکر مشــاغل بانوان 
هستیم باید مراکز خاصی با  امنیت مناسبی 
برای زنان تدارک دیده شــود؛ مشاغل زنان 
نیازمند مدیریت اســت. این استاد دانشگاه 
و پژوهشــگر حوزه زنان در ادامه بیان کرد: 
در حال حاضر بســیاری از بانوان ما حقوق 
کمتری از مردان دریافت می کنند، ساعت 
کاری یکســان دارند و اکثرشان بدون بیمه 
کار می کنند و حتی در بعضی از مشــاغل 
مرخصی هــای زایمان هم ۱0 روز بیشــتر 
نیست که نشان از عدم نظارت دستگاه های 
اجرایــی مــا دارد.وی افزود: در این دوره و با 
روی کار آمدن دولت ســیزدهم ما مطالبه 
گر هستیم و توقع داریم برای مشاغل زنان 
طرحی جامع و امن داشته باشیم.وی گفت: 
ما آسیب های بسیاری در حوزه مشاغل زنان 
داریــم که لزوم این طرح جامع را پررنگ تر 
می کنند؛ برای مثال بســیاری از زنان ما در 
مشاغل خود شیفت شب کاری دارند که باید 
امنیت شأن برای بازگشت به منزل از سوی 

محل کار تأمین شود. 

7جامعه
خبر ویژه

معاون متوســطه آموزش و پرورش و سخنگوی بازگشایی مدارس 
در مورد اینکه اگر روند بازگشایی با تاخیر مواجه شود آیا برگزاری 
امتحانات به شــکل مجازی اســت، گفت: حتی اگر یک روز مانده 
بــه امتحانــات آموزش حضوری شــود، امتحانات حضوری برگزار 
خواهد شــد.علیرضا کمره ای افزود: مبنای حضوری شدن آموزش 
در زمانبندی های اعالم شده و همچنین ساعات حضور در مدرسه 
به تراکم دانش آموزان آن مدرســه و به ویژه جمعیت کالس های 
درس برمی گردد.در الگوی بازگشــایی همه این موارد لحاظ شــده 
اســت و اگــر مدرســه ای به دلیل کثرت جمعیــت مجبور به گروه 

بندی باشــد، بر این اســاس تعداد دانش آموزان تقســیم شده و در 
قالب گروه بندی هایی در مدرســه حضور پیدا می کنند.وی گفت: 
عمده بازگشــایی مدارس در نیمه دوم آبان صورت خواهد گرفت، 
در گروه اول بازگشایی در نیمه اول مهرماه تنها مدارس روستایی 
و عشایری در مناطق کم تراکم با تعداد دانش آموز زیر ۱0 نفر در 
کالس، در نیمــه دوم مهرمــاه مدارس با کالس های زیر ســی نفر، 
هنرستان های فنی و حرفه ای شهر و روستا با اولویت دروس مهارتی 
و دانش آموزان کالس اول ابتدایی یک روز در هفته برای آشنایی 

با محیط مدرسه و معلم قرار داشته اند.

سخنگوی بازگشایی مدارس در آموزش و پرورش:

امتحاناتدانشآموزانبهشکلحضوریخواهدبود

خبر ویژه

سرپرست معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد:

شد کمیتهامداد2برابر سقفواماشتغالزاییمددجویان
سرپرســت معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد با بیان اینکه در هفت ماهه اول سال جاری، 
۹4 هزار و 4۹۳ شــغل توســط کمیته امداد برای 
مددجویان ایجاد شــده است، اظهار کرد: برنامه 
کمیته امداد تا پایان سال ایجاد ۳00 هزار شغل 
است.البته معموال در شش ماهه اول سال فرایند 
تامین اعتبارات از بانک ها انجام می شود و در شش 
ماه دوم با قدرت بیشــتری پرداخت تســهیالت و 

اشتغال زایی شروع می شود. 
علی اکبــر خادمی افــزود: طرح های اشــتغال 

مددجویــان، تحــت نظارت و مشــاوره شــغلی 
همــکاران اشــتغال امداد قــرار گرفته و تالش 
می کنیم از ظرفیت راهبری کارآفرینان حرفه ای 
اســتفاده کنیم؛ البته نظارت و مشــاوره شــغلی 
کار روتیــن کمیتــه امداد اســت؛ حدود دو هزار 
پرســنل اشــتغال در کل کشور وجود دارد که در 
زمینه راهنمایی، مشــاوره، تامین مالی و نظارت 
به مددجویان کمک می کنند. چند ســالی است 
که کار راهبری شــغلی را نیز آغاز کردیم؛ به این 
معنی که هرکدام از مددجویان با کمک کارآفرین 

تخصصی همان حوزه بتوانند شغل مورد نظر خود 
را به صورت مســتقل اجرا کنند.وی در خصوص 
بودجه ســال ۱400 نیز گفت: کل بودجه حوزه 
اشــتغال ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده اســت که 
مقرر شده ۱0 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی 
و حدود هزار میلیارد تومان توســط کمیته امداد 
تامین می شود.وی با اشاره به اینکه در هفت ماهه 
اول حدود 2۷۷0 میلیاردتومان از بودجه )حدود 
2۵ درصد( پرداخت شــده است،  گفت: براساس 
قانون بودجه  مصوب مجلس شــورای اســالمی، 

بانک مرکزی بانک ها را مکلف می کند که ساالنه 
مبالغ تعیین شده در بودجه را به عنوان وام اشتغال 
به مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی بپردازند.

وی در خصوص میزان وامی که مددجویان برای 
ایجاد اشــتغال دریافت می کنند نیز اظهار کرد: 
براساس توجیه فنی طرح های مددجویی، شرایط 
جغرافیایی و میزان هزینه کســب و کار مبلغ وام 
تعیین می شود البته سقف وام اشتغال ۵0 میلیون 
تومــان بــود که این رقم در ســال جاری به ۱00 

میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

معاون شهردار تهران اعالم کرد؛

دوشنبه ساعتاجرایطرحترافیکتهراناز تغییر
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تغییر ساعات اجرای طرح 
ترافیک از روز دوشنبه ۱0 آبان خبر داد.مجتبی شفیعی در این باره گفت: با 
توجه به افزایش حجم ترافیک معابر در یک ماه و نیم گذشته، بررسی هایی 
که در معاونت حمل و نقل ترافیک انجام شــده بود، نشــان داد که یکی از 
عواملی که باعث ازدحام ترافیک در معابر و نارضایتی مردم شــده اســت، 
بی اثر شــدن محدودیت های طرح ترافیک است.بر همین اساس تصمیم 
شــورای ترافیک شــهر تهران بر این شــد که در دو گام ساعات محدودیت 
طرح ترافیک اصالح شود. بر اساس این مصوبه، قرار شد در گام اول از ۱0 

آبان ماه، ســاعت شــروع طرح ترافیک که از ۸:۳0 به ســاعت ۷:۳0 صبح 
اصالح شــود و ســاعت پایان طرح ترافیک که حاال ۱6:۳0 است به ساعت 
۱۷:۳0 منتقل شــود. این شــرایط تا روز اعالم بازگشــایی مراکز آموزشی 
برقرار می ماند.وی، گام دوم تغییر ساعات طرح ترافیک را زمان بازگشایی 
مراکز آموزشی بیان و اظهار کرد: هر روزی که تصمیم دوستان بر بازگشایی 
مراکز آموزشی باشد، در همان روز شرایط ترافیکی مجدد اصالح می شود 
به این صورت که شروع طرح ترافیک به ساعت 6:۳0 و پایان آن به ساعت 
۱۸ در نیمه دوم سال و به ساعت ۱۹ در نیمه اول سال جا به جا می شود.

وی افزود: سایر شرایط و مصوبات اعالمی مربوط به طرح ترافیک تهران، 
همچنان به قوت خود باقی است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران در خاتمه به محدودیت تردد شــبانه اشــاره کرد و گفت: پیشــنهاد 
شورای ترافیک شهر تهران بر لغو این طرح است چرا که باعث شده بخشی 
از ســفرهایی که شــب ها انجام می شــد، به صبح منتقل شود و این نیز به 
ازدحام ترافیکی دامن می زند. این پیشــنهاد کتباً به دبیرخانه ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا ارســال می شــود. به نظر می رســد با توجه به مذاکراتی که 

صورت گرفته و حساسیت آن زمان، لغو آن طوالنی نشود.

متناسبسازیحقوقهارا
باوجودهمهفشارها

اجرامیکنیم
سرپرســت ســازمان تامین اجتماعی 
بــا بیان اینکه موضــوع »بازپس گیری 
ســهام واگذارشــده دولت به سازمان 
تامین اجتماعی«، یک مشــکل قانونی 
میان ما، مجلس و دولت اســت که حل 
خواهد شــد گفت: حتما کسری بودجه 
و منابع داریم اما متناســب ســازی را با 
همه فشــارهایی که به ما وارد می شود 
اجــرا و مــاه به ماه حقوق را بر اســاس 
آن می پردازیم.میرهاشــم موسوی ، در 
واکنــش به مباحث مطرح شــده اخیر 
پیرامون احتمال بازپس گیری ســهام 
واگذارشــده دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی جهت تهاتر مطالبات بیمه  ای 
ســازمان مزبور از دولت و اجرای طرح 
متناسب سازی مستمری ها گفت: این 
یک مشــکل قانونی میان ما، مجلس و 
دولت است که حل خواهد شد و  مشکل 
خاصی در رابطه با این 6۹ هزار میلیارد 
تومان نداریم.وی در پاســخ به اینکه آیا 
در صــورت جدی شــدن این موضوع، 
تامین بار مالی همســان سازی حقوق 
بازنشســتگان با مشکل مواجه نخواهد 
شــد؟ گفت: متناســب سازی را با همه 
فشــارهایی که به ما وارد می شود اجرا 
می کنیم و ماه به ماه حقوق را بر اساس 
متناسب سازی می پردازیم. طبق روال 
ماه های گذشته حقوق بازنشستگان را 
پرداخت کردیم.موسوی درباره روبه رو 
شدن این سازمان با کمبودهای بودجه 
ای نیــز گفت: حتما کســری بودجه و 

منابع داریم. 

احداث
آرامستانهایجدید
شرقوغربتهران در

شــهردار تهران از برنامه ریزی برای راه 
اندازی آرامســتان های جدید در شرق 
و غرب تهران خبر داد و همچنین گفت: 
بهشــت زهرا در جنــوب تهران به مرز 
فرســودگی رســیده و برای این مسئله 
نیز برنامه هایی پیش بینی شــده است.
علیرضــا زاکانی در نخســتین بازدید 
میدانــی خــود از منطقه 20 با اشــاره 
بــه اینکه مقام معظــم رهبری درباره 
شهرســتان ری صحبتــی را مطــرح 
کردنــد مبنی بــر اینکه ری قبله تهران 
اســت، گفت:  بر اساس فرمایش ایشان 
، باید بتوانیم شــرایط مناســب تری را 
برای زندگی در این منطقه فراهم کنیم. 
زمانی که صحبت از قبله می کنیم باید 
به مســئله الگو و توسعه این منطقه نیز 
توجه ویژه داشــته باشــیم.وی افزود: 
اولیــن بازدید میدانی خود را از منطقه 
20 آغاز کردم و انشاهلل حرکت جدیدی 
را آغاز کرده باشــیم و ثمرات خوبی در 

پی داشته باشد.

هشدار پلیس فتا؛

اشتباه« با»پیامکواریز
حسابتانخالینشود

رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از 
جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا گفت: 
برخی از کالهبرداران در فضای مجازی 
با شــیوه بازگشــت وجه یا واریز اشتباه 
وجه اقدام به کالهبرداری از شهروندان 

می کنند.
در ایــن روش عمدتا مجرمان پیامکی 
بــا این محتــوا برای مشــتریان خود 
ارســال می کند که »مبلغی به اشــتباه 
به حســاب شما واریز شده و الزم است 
برای بازگشت وجه به لینک زیر مراجعه 
کنیــد«.در ادامه نیز نام یکی از بانک ها 
را در آن قید می کند.این در حالیســت 
که با ورود شــهروندان به آن لینک در 
واقــع به صفحات جعلی و فیشــینگ 
هدایت شــده و سودجویان با دسترسی 
به اطالعات حســاب بانکی شان اقدام 
بــه خالی کردن حســاب آنان خواهند 
کرد.ســرهنگ علی محمــد رجبــی 
تاکید کــرد: هیچ بانکی پیامک حاوی 
لینــک پرداخت برای برگشــت وجه را 
برای مشــتریان خود ارســال نمی کند 
و شهروندان نیز الزم است که از بازکردن 
 لینک مذکور و درج اطالعات خود در آن 

خودداری کنند.

کانالهاییکهنوجوانانرا
ترغیببه»خودزنی«میکنند

  معصومه موسوی
 روانپزشک 

برخــی کانــال ها 
شــبکه های  در 
وجود  اجتماعــی 
دارند که بعضا افراد 
دچار »مازوخیسم« در آنها عضو هستند 
و عکس هایی از آســیب رساندن به خود 
را آنجا منتشر می کنند و نوجوانان نیز با 
دیدن این تصاویر ترغیب می شوند تا این 
رفتارهای آســیب رسان به خود را انجام 
دهند چرا که »ُقلدری های مجازی« نیز 
همانند قلدری های حضوری در ترغیب 
نوجوانان به آسیب رساندن به خود موثر 

است. 
شیوع »خود آسیبی« یا رفتارهای آسیب 
رســان به خود بین ۱۱ تا ۱۵ ســالگی 
است اما می تواند در تمام عمر نیز وجود 
داشته باشد، نوجوانان با انجام رفتارهای 
» آســیب بــه خود « احســاس افتخار 
می کنند و با تقلید این رفتارهای آسیب 
به خود در صددند تا از دوستانشان عقب 
نیافتندف در واقع باید توجه داشــت که 
رفتارهای مثبت خیلی در بین نوجوانان 
مسری نیست. درباره چرایی شیوع انجام 
رفتارهای »خود آسیبی« یا »خود زنی« 
در بین نوجوانان هم باید گفت که صفات 
منفی بســیار راحت در بیــن نوجوانان 
منتقل می شود و یکی از این صفات منفی 
رفتارهای آســیب به خود اســت چرا که 
وقتی یک نوجوان به بدن خود آســیب 
می رساند سایر نوجوانان تصور می کنند 
بهتراست آنها نیز این رفتار را انجام دهند 
تا از باقی نوجوانان عقب نیفتند. از منظر 
روانشــناختی رفتارهای آسیب رسان به 
خــود در دوران نوجوانی می تواند دارای 
دو علــت جلب توجه دیگران و یا تخلیه 
فشــارهای روانی برای رسیدن به آرامش 
باشد. از طرفی برخی از ویژگی ها می تواند 
افراد را مســتعد آسیب رساندن به خود 
کند، نوجوانانی که نمی توانند حالت های 
هیجانــی خود را مهار کنند و یا با مختل 
بودن روابط خانوادگی، مشــاجرات زیاد 
بیــن والدیــن، فرزند پــروری نا موفق، 
دلبســتگی نــا ایمن، اختــالالت روانی 
والدین و یا مصرف مواد توســط والدین 
رو به رو هستند، مستعد آسیب رساندن 
بــه خودند. از ســوی دیگــر تعارضات 
خانوادگــی زیــاد، احســاس ناامیدی و 
احســاس منفی و تنفر نســبت به خود و 
بیشتر از 20 مرتبه تجربه آسیب به خود 
نیــز می تواند از جمله عواملی باشــد که 
نوجوان را به سمت خودکشی سوق دهد. 
نبایــد ایــن را هم از یاد برد که رفتارهای 
آســیب رســان به خود در نوجوانانی که 
احســاس منفی به خود دارند و احساس 

تنهایی می کنند بیشتر است. 
بریدن، خراشــیدن، ســوزاندن بدن با 
ســیگار، مشت زدن به دیوار، گاز گرفتن 
و مصرف دارو از جمله رایج ترین اشکال 
» خود آسیبی « در بین نوجوانان است که 
بعضا حتی نوجوانان با فرو کردن ســوزن 
به شــکلی خاص در بدن و پوســت نیز 
به خود آسیب می رسانند. برای بسیاری 
از والدین ســوال اســت که وقتی آسیب 
رســاندن به بــدن دردناک اســت چرا 
نوجوانــان ایــن کار را انجام می دهند؟، 
علت این اســت که برخی نوجوانان اگر 
در برخی موقعیت ها با عوامل مشــخص 
قرار گیرند حس منفی شــدیدی به آنها 
دست داده  و این حس منفی شدید منجر 
به صدمه زدن نوجوان به خود می شود و 
این صدمه زدن آن افکار و احساســات را 
از نوجــوان دور کرده و در نهایت علیرغم 
اینکه نوجوان احســاس عذاب وجدان و 
گناه می کند اما به تکرار این حرکت روی 
می آورد. اما در کل نمی توان یک نســخه 
از پیش تعیین شده  و واحدی برای نحوه 
رفتــار والدین بــا بچه هایی که تجربه » 
آســیب به خود « داشــته اند را ارائه داد، 
بلکه باید آموزش های الزم به تمام افرادی 
که با این نوجوانان مواجه می شوند اعم از 
والدین و مشاوران و مددکاران اجتماعی 
و... داده شود، افرادی که با این نوجوانان 
مواجه می شــوند از نظر روانشــناختی 

آموزش خیلی جدی ندیده اند. 
نباید نسبت به نوجوانی که به خود آسیب 
رسانده است برداشت منفی داشت، باید 
خود را جای نوجوان گذاشــت و با سابقه 
خانوادگی او و دردی که کشــیده به این 
مســاله نگاه کرد. اینگونه می توان حس 
کــرد اقدامی که او انجــام داده چه نوع 
اقدامی بوده اســت. این نوجوانان حتما 
راه دیگری برای ابراز هیجان منفی خود 
پیدا نکرده اند و از این جهت به آسیب به 
خود روی آورده  اند، پس این ما هســتیم 
کــه بایــد راه های دیگر ابراز هیجانات را 

به آنها یاد دهیم.
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تپههایشنی مرنجاب؛از کویر
تاکاروانسرایتاریخی

کویر مرنجاب آران و بیدگل در شمال شهرستان 
آران و بیدگل در اســتان اصفهان قرار دارد. این 
کویر از شمال به دریاچه نمک آران و بیدگل، از 
غرب به کویر مســیله و دریاچه های نمک حوض 
ســلطان و حوض مره، از شــرق به کویر بند ریگ 
و پارک ملی کویر و از جنوب به شهرســتان آران 

و بیدگل محدود می شود.
ارتفاع متوسط کویر مرنجاب از سطح آبهای آزاد 
در حــدود ۸۵0 متر می باشــد و بلندترین نقطه 
ایــن جزیــره در حدود ۸۸0 متر باالتر از ســطح 
دریای آزاد می باشد و الزم است ذکر شود امنیت، 
اعتدال نسبی، تنوع جاذبه های گردشگری، تنوع 
گونه هــای جانــوری و پوشــش گیاهی مناطق 
کویری فضای مناســبی را جهت گردشــگری و 
سرمایه گذاری در این منطقه فراهم نموده است 
و گردشگران بسیاری را به این منطقه می کشاند. 
قسمت عمده این کویر پوشیده از تپه های شنی و 
ریگزار است. کویر مرنجاب از نظر پوشش گیاهی 
بســیار غنی است. عمده پوشش گیاهی منطقه 
شــامل گیاهان شور پسند از جمله درختهای گز 

و تاق و بوته های قیچ است.
پوششجانوری

پوشش جانوری منطقه به دلیل وجود آب و غذای 
فراوان بسیار غنی است. از جمله حیوانات موجود 
می توان به گرگ، شغال، کفتار، روباه شنی، گربه 
شنی، بزمجه، آفتاب پرست، انواع مارمولک، مار، 
عقرب، تیهو، عقاب، شــاهین اشاره کرد. در سال 
اخیر یک جفت یوزپلنگ نیز در منطقه مرنجاب 
مشــاهده شده است. به گفته ساکنان محلی هم 
اکنــون 2۱ قالده یوزپلنگ در این منطقه وجود 
دارد.اســم کویر مرنجاب را شــاه عباس صفوی 
انتخــاب کرد؛ البته خودش هم خبر ندارد؛ حتی 
آن زمان که در هر شــهر و مســیری کاروانســرا 
می ساخت، اصاًل به ذهنش نرسیده بود برای کویر 
بیسر و ته مرنجاب هم قلعه بسازد. اما همین که 
تاجیک هــا و افغان ها به اصفهان و نقاط مرکزی 
رسیدند شاه صفوی جای خالی یک قلعه نظامی 
که ۵00 سرباز از آن نگاهبانی کنند را حس کرد. 
آن هم در مســیری به نام جاده ابریشــم که بین 
اروپا و چین در تردد بود. کویر مرنجاب اصاًل اسم 
و رســمش را از همین کاروانســرا و قناتی که آب 

شیرین تراوش می کند، گرفته است.
نقاطدیدنی

کویر مرنجاب یکی از زیباترین نقاط کویری ایران 
محسوب می شود. تپه های شنی بلند و جنگلهای 
تاق جلوه زیبایی به این منطقه بخشیده اســت. 
دریاچه نمک آران و بیدگل و جزیره ســرگردان 
از دیگر نقاط دیدنی منطقه محســوب می شوند. 
الزم است ذکر شود جزیره سرگردانی در دریای 
بیکران کویر، به جز یک یا دو ماه از ســال که به 
دلیل بارندگی در منطقه، قابل مشاهده می شود، 
در ســایر ایام ســال به نمکزار تبدیل می گردد.
چاه تاریخی دســتکن در قســمت شــرق کویر، 
محل آبشــخور شــترهای کاروانها بوده اســت. 
قلعه مرنجاب، کاروانســرایی اســت در کویر که 
در مســیر راه ابریشــم قرار دارد و کاروانها برای 
ســفر به خراسان، اصفهان، ری و بالعکس از این 
مسیر می گذشتند. همچنین منطقه بیابانی ریگ 
شق )در گویش محلی رق شق( منطقه ای بیابانی 
شمال شهرســتان بادرود اصفهان، ادامه ریگزار 
بزرگ بند ریگ اســت، ارتفاع بلندترین تپه های 

ماسه ای ریگ شرق حدوداً ۷0 مترمی باشد.
در کنــار تپه های شــنی کــه اصلی ترین جاذبه 
کویرند، وجود قلعه کرشاهی و جزیره سرگردان 
در کویر مرنجاب، دربارٔه دلیل ساخت این قلعه و 
کاروانسرا در کنار دریاچه نمک، نقل است که شاه 
عباس با وجود ایجاد کاروانسرا و قلعه های متعدد 
در سراسر کشور، در این منطقه تأسیسات دفاعی 
تعبیه نکرده بود، چون تا آن زمان دشــمنان به 
خاطر دریاچه نمک و گستره کویر، از این سوی به 
پایتخت هجوم نبرده بودند. حمله ازبکها و افغانها 
از طریق دریاچه نمک به کاشــان که تا اصفهان 
پیش رفتند، شــاه عباس را به صرافت انداخت تا 
در ســال ۱0۱2 قمری سریعاً یک پایگاه نظامی 
در این منطقه ایجاد کند و جلوی تهدید را بگیرد. 
باالی کاروانسرا به شکل سنگرهای دیدبانی است 
و ذکر شده است که همیشه ۵00 پاسدار مسلح در 
قلعه حضور داشتند و امنیت عبور کاال از چین به 
اروپا و بالعکس را در این منطقه تأمین می کردند.
قنات کنار کاروانســرا کــه برکه بزرگی به وجود 
آورده است، آب شیرین دارد و این در کویر نمک 
و شوره زار یک پدیده بسیار منحصر به فرد است. 

گردشگری

نتایــج یک مطالعه جدید نشــان می دهــد درمان با داروهای کاهنده 
کلسترول خون )استاتین ها( بهبودی را در افراد مبتال به کرونا شدید 
افزایش نمی دهد و ممکن اســت خطر مرگ ناشــی از این ویروس در 
این افراد افزایش یابد. این در حالی اســت که پیش از این کاهش ۱2 

درصدی مرگ بیماران با مصرف این دارو مطرح شده بود.
به گفته محققان  بیماران بســتری مبتال به کووید-۱۹ که داروهای 
استاتین مصرف می کردند در مقایسه با بیماران کرونایی که داروهای 
کاهش دهنده کلســترول مصرف نمی کردند، ۱۸ درصد بیشــتر در 
معرض خطر وخیم تر شدن بیماری ناشی از این ویروس قرار داشتند.

دکتر »پتروس کاراکوسیس«، یکی از نویسندگان این مطالعه در یک 
بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: به رغم تأثیر مفید ظاهری اســتاتین ها 

بر پیامدهای بیماری های مختلف عفونی، این مطالعه نشــان داد که 
استفاده خاص از آنها برای درمان کووید-۱۹ احتماالً شایسته نیست.
کاراکوسیس، استاد پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور اظهار 
داشــت: یک توضیح قابل قبول برای این یافته این اســت که استاتین 
ها تولید سلولی آنزیمی را به نام ACE۲ افزایش می دهند که در واقع 
گیرنده روی ســطح ســلول است و کووید-۱۹ از طریق آن وارد سلول 
می شود. در نتیجه، این داروها ممکن است مقاومت سلول  های بدن 
در برابر عفونت را کاهش دهند.از زمان شــروع همه گیری در مارس 
2020، محققان این امکان را بررســی کرده اند که داروهای رایج و در 
دسترس ممکن است در درمان این ویروس کشنده مفید باشند. یکی 
از این داروها، دگزامتازون است که مشخص شده التهاب ریه را کاهش 

می دهد و نیاز به استفاده از دستگاه های کمک تنفسی )ونتیالتور( را 
در بیماران بستری در بیمارستان کاهش می دهد.

عالوه بر این، چندین مطالعه نشان داده اند استاتین ها که برای کاهش 
ســطوح لیپوپروتئین با چگالی کم یا LDL ) نوعی کلســترول مرتبط با 
ابتال به بیماری قلبی و سکته قلبی( طراحی شده اند، ممکن است یک 
اثر محافظتی در برابر بیماری های شدید ناشی از ویروس کووید-۱۹ 

ایجاد کنند.
این یافته ها در حالی منتشر می شود که نتایج مطالعه محققان سوئدی 
اخیرا نشــان داد مصرف قرص های کاهنده کلســترول )استاتین ها( 
می توانــد احتمــال مــرگ و میر ناشــی از کوویــد ۱۹ را تا ۱2 درصد 

کاهش دهد.

این داروها خطر مرگ ناشی از کرونا را افزایش می دهد

دریچه علم

طالبان چطوری 
گیر افتاده تو 

افغانستان!
صفحه طنز و کارتون 

خط خطی در 
اینستاگرام با انتشار 
کارتونی از کیارش 

زندی به مقاومت 
نیروهای مردمی در 
پنجشیر افغانستان 

مقابل طالبان واکنش 
نشان داد.

کارتون 

با دو مدل جدید اپل مک بوک  پرو آشنا شوید؛

 لپتاپ هایی برای آینده
شرکت اپل در جدیدترین رویداد معرفی محصوالت 
خــود از دو مک بوک پروی جدیــد رونمایی کرد. 
محصوالتی که رقابت سخت افزاری در بازار لپتاپ ها 

وارد سطح جدیدی می کنند.
اگرچه بازیگران بســیاری در بازار لپتاپ ها حضور 
دارنــد امــا در نهایت اپل اســت که با مک بوک  پرو 
و مک بــوک ایــر خود را به عنــوان پرچمدار بازار 
کامپیوترهــای همــراه معرفی کــرده و به همین 
دلیل محصوالتی که این شرکت آمریکایی معرفی 
می کنــد، همواره مورد توجه و عالقه بســیاری از 
کاربران اســت. جدیدترین مدل های مک بوک پرو 
مدتی پیش معرفی شدند و نسل جدید لپتاپ های 
اپل از راه رســیده که در مقایســه با نسل های قبلی 
پیشــرفت قابــل توجهی داشــته و البتــه که در 
مقایســه با ســایر رقبا هم غولی شکست ناپذیر به 
نظر می رســد. بنابراین فرصتی فراهم شــده تا با 
جدیدترین لپتاپ های قدرتمند اپل که احتماال تا 
مدتی طوالنی در بازار کامپیوترهای همراه بی رقیب 

هستند، آشنا شوید.

تغییراتظاهری
شرکت اپل سال گذشته هم از مک بوک های سری 
پــرو رونمایی کرده بود امــا تنها تفاوت مک بوک 
ســال  گذشــته اپل با مدل های قبلی در پردازنده 
آن بــود و تغییــرات دیگری دیده نمی شــد. با این 
حال نسل جدید مک بوک پروها تغییرات بسیاری 
داشــته کــه بخش قابل توجهــی از آن ها در ظاهر 
این لپتاپ ها دیده می شود. تحلیلگران بازار لپتاپ  
و کامپیوترهای همراه باور دارند که نســل جدید 
مک بوک ها در مقایسه با نسل های پیشین به شدت 
تغییر پیدا کرده و می توان این نسل را انقالبی ترین 

سری محصوالت مک بوک دانست.
این دو لپتاپ در ابعاد ۱4.2 و ۱6.2 اینچی رونمایی 
شده اند که خالف انتظارات بسیاری از هواداران اپل 
بود. مک بوک پروی ۱4 اینچی جانشین مدل ۱۳.۳ 

اینچی سال گذشته می شود و مدل ۱6 اینچی هم 
جانشین مدلی با همین اندازه از سال گذشته لقب 
می گیرد. با این حال تغییرات زیادی میان طراحی 
و ظاهر دو مدل جدید وجود ندارد و به همین دلیل 
می توان زبان طراحی آن را مشترک دانست. حاشیه 
صفحه نمایش مک بوک  پروهای جدید اپل به شدت 
کاهش پیدا کرده و مانند آیفون های این شــرکت 
آمریکایی به یک ناچ کوچک در باالی صفحه نمایش 
محدود شده است. در این ناچ وبکم لپتاپ ها دیده 
می شــود. از سوی دیگر، تاچ بار محصوالت اپل هم 
حذف شــده و آن صفحه نمایش لمسی جای خود 
را بــه دکمه هــای فیزیکی داده کــه برای کاربران 

محبوب تر به نظر می رسد.

بیبدیل سختافزار
بــرای مدت ها محصوالت کامپیوتری اپل به دلیل 

ضعیف بــودن در اجــرای بازی های ویدیویی مورد 
انتقــاد قــرار می گرفتند. اگرچــه لپتاپ های این 
شــرکت آمریکایی در اجرای بی عیب سنگین ترین 
نرم افزارهــا هم موفق ظاهر می شــدند اما واقعیت 
آن بــود که محصوالت اپل اساســا بیشــتر از آن 
کــه از ســخت افزاری خیره کننده بهــره ببرند از 
هماهنگی بی نظیر میان سخت افزار و نرم افزار یاری 
می گرفتند. با این حال نسل جدید لپتاپ های اپل 
به لطف سخت افزار بی نهایت قدرتمندی که دارند 

احتماال همه منتقدان را ساکت می کنند.
ایــن پردازنده هــای جدید که M1 پرو و M1 مکس 
نام دارند، قدرت بی نظیری را به نمایش می گذارند 
که قطعا برای هواداران اپل جذاب به نظر می رسد. 
پردازنده M1 پرو در حقیقت نسخه بروزرسانی شده 
پردازنده M1 است که پهنای باند حافظه  آن به 200 

گیگابایت بر ثانیه می رسد. 

حافظه  رم پشــتیبانی شــده با این تراشه در نهایت 
تــا ۳2 گیگابایــت افزایش پیــدا می کند و میزان 
ترانزیســتورهای آن هم به نسبت تراشه  M1 سال 
گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده است. این تراشه 
از ۱0 هســته ی پردازشــی و گرافیک ۱6 هسته ای 
هم یاری می گیرد. براساس ادعای اپل عملکرد این 
تراشــه حدودا ۷0 درصد بهتر از نســل قبل شده و 
عملکرد تراشه  گرافیکی هم دو برابر بهتر شده است.
با این حال پردازنده قدرتمندتر اپل که M1 مکس 

نام دارد، جذاب تر به نظر می رسد. 
ایــن پردازنــده  که نهایتــا از 64 گیگابایت حافظه  
رم پشــتیبانی می کند و با حافظه ی گرافیکی ۳2 
هســته ای در مک بوک های جدید دیده می شود، 
عملکرد سخت افزاری تحسین برانگیزی دارد. با این 
 M1 حال تعداد هسته های این پردازنده هم مشابه

پرو است و به ۱0 می رسد. 
مــدل پایــه  این دو لپ تــاپ ۱6 گیگابایت رم دارد 
امــا مــدل مجهز بــه پردازنده M1 پــرو در نهایت 
بــه ۳2 گیگابایــت حافظــه ی رم و مدل مجهز به 
پردازنده ی M1 مکس در قدرتمندترین مدل خود 

از 64 گیگابایت حافظه ی رم بهره می برد. 
در مــدل پرو تعداد ترانزیســتورها به ۳۳ میلیارد 
می رســد در حالــی که این میــزان در مدل مکس 
به ۵۷ میلیارد می رسد؛ اعدادی که نشان می دهد 

آینده متعلق به اپل است.

قیمتهاینجومی
لیســت قیمت محصوالت اپل همیشــه بسیاری از 
کاربران را آزار داده چراکه قیمت باالی آن ها همواره 
نجومی و غیرقابل باور بوده است. قیمت مک بوک 
پروهای جدید هم چنین شــرایطی دارد و فضایی 
بــه نظر می رســد. مک بوک پــرو ۱6.2 اینچی در 
رنگ های خاکستری و نقره ای با قیمت پایه  2۵00 
دالر عرضه می شــود و مک بوک پرو ۱4.2 اینچی 

هم با قیمت پایه  2000 دالر به فروش می رسد.

فناوری 

سرجوخه؛سریالیهمهپسند
بازیگــر مجموعه تلویزیونی ســرجوخه گفت: با 
توجــه بــه به روز بودن قصــه و ریتم کار به نظر 
می رســد سرجوخه مخاطبانی از تمام گروه های 

سنی و قشر ها داشته باشد.
سامان صفاری درباره نقش آفرینی در مجموعه 
تلویزیونی ســرجوخه افزود: این سریال به لحاظ 
تولید بســیار ســخت و سنگین بود. ما در دوران 
کرونا هر روز ســر صحنــه فیلمبرداری بودیم و 

سکانس های حساس و سختی می گرفتیم.
وی ادامه داد: باید از طراح گریم کار بسیار تشکر 
کنم که در نزدیک شــدن من به شــخصیتی که 
باید ایفا می کردم نقش داشــت و کمک زیادی 
کرد. همچنین آقایان معظمی کارگردان سریال و 
صفری تهیه کننده برای به ثمر رسیدن سرجوخه 

زحمات زیادی کشیدند.
آقای صفاری دربــاره ویژگی های این مجموعه 
تلویزیونی گفت: ســرجوخه یک سریال امنیتی 
است که از مسائل روز امنیتی ما می گوید قصه به 
حدی کشش دارد که مخاطب را درگیر می کند و 
از بسیاری از مسائل پشت پرده از جمله سایت های 

قمار و شرط بندی پرده بر می دارد.
وی افزود: من این سریال را بسیار دوست دارم و 
فکر می کنم از آن دسته از سریال هاست که انواع 

سلیقه ها با آن ارتباط برقرار می کنند.
مجموعه تلویزیونی ســرجوخه هر شب حوالی 
ساعت 20:4۵ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

زمانبندیتعطیلیموزههای
کاخنیاوراناعالمشد

به  منظور اجرای پروژه مقابله یکپارچه با آفات و 
عوامل مخل بیولوژیک برای آثار و اماکن تاریخی 
زمان بندی تعطیلی موزه های مجموعه فرهنگی 

تاریخی نیاوران اعالم شد.
 فاز تهاجمی پروژه دفع و مقابله یکپارچه با آفات 
و عوامــل مخل بیولوژیک محیطی در راســتای 
برنامــه راهبردی حفاظت پیشــگیرانه، از امروز 
پنج شــنبه ششــم آبان ماه به مدت یازده روز در 
اماکن موزه ها، مخازن، ســاختمان های اداری و 

محوطه این مجموعه اجرا می شود.
موزه هــای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در 
تاریخ های اعالم شــده به شــرح ذیل در روزهای 
آتی تعطیل خواهد بود و عالقه مندان می توانند 
با توجه به این برنامه زمان بندی، از سایر موزه ها 

و محوطه باغ مجموعه نیاوران بازدید کنند.
موزه کوشــک احمدشــاهی جمعه ۷ آبان، موزه 
خودروهای اختصاصی شــنبه ۸ آبان، کاخ موزه 
اختصاصی نیاوران یکشــنبه و دوشــنبه ۹ و ۱0 
آبان و موزه جهان نما سه شــنبه ۱۱ آبان تعطیل 

خواهند بود.
این بخش پروژه مقابله یکپارچه با آفات که مبتنی 
بر روش مقابله ای و دفعی است، با طرح و نظارت 
بخــش حفاظت و مرمت مجموعــه نیاوران و با 
همکاری پژوهشــگران و متخصصانی در زمینه 
حشره شناسی، مقابله با آفات، مهندسی سالمت 

و بهداشت محیط اجرا می شود.
در اجــرای ایــن پروژه از شــیوه های گوناگون و 
متناســب با هر بخش و با اتکا بر مواد نوترکیب 
بــر پایــه ارگانیــک و مواد مختلفــی همچون 
ائروســل )دودزا(، پودر خشــک جذبی و اخالل 
گوارشــی، مهپاشی موضعی، استفاده از قالب ها 
و گرانول هــای ریپلنــت و تدخینی و همچنین 

طعمه گذاری و تله گذاری استفاده خواهد شد.

درهای»شهرکغزالی«
بهرویمردمبستهاست

مدیــر شــهرک غزالــی از ممنوعیــت بازدید 
گردشــگران از این شهرک سینمایی در شرایط 

کرونا خبر داد.
مهدی میرچیـ  مدیر شهرک سینمایی غزالی 
ـ با اعالم اینکه در حال حاضر درهای شــهرک 
غزالی به روی بازدیدکنندگان بســته است، در 
این زمینه به ایسنا توضیح داد: به خاطر شرایط 
کرونا تنها پروژه های تلویزیونی و سینمایی در 

این شهرک مشغول فعالیت هستند.
میرچــی افزود: تعداد افــرادی که در پروژه ها 
مشــغول فعالیت هســتند، زیاد اســت و برای 
صیانــت از پــروژه هایی که در شــهرک غزالی 
ســاخته می شــوند، فعال بازدید گردشــگری 
نداریــم؛ زیرا اگر یکــی از بازدیدکنندگان ناقل 

باشد به پروژه ها صدمه وارد می شود.
او تاکیــد کــرد: با وجود اینکه بــه پروژه های 
فرهنگی مان خسارت وارد شده است، اما برای 
صیانت از جان افرادی که مشغول فیلمبرداری 

هستند فعال بازدید نداریم.
مدیر شــهرک غزالی با بیان اینکه تا زمانی که 
همه مردم واکســینه شوند و شرایط بهبود پیدا 
کند این محدودیت پابرجاست، عنوان کرد: در 
حال حاضر باالی ۱۱ پروژه در شهرک غزالی در 
حال تصویربرداری هستند. به گفته وی سریال 
هــای »نائله«، »جیران«، »خاتون«، »جشــن 
ســربرون«، »شــبکه مخفی زنان«، »پریزاد«، 
»خــواب و خانه«، »فرزندان ایران«، »شــبکه 
کوچک«، »مهمانی عالیجناب«، اســتودیوی 
فعال شبکه مستند، »مستان سالمت می کنند« 
و سینمایی »خط نجات« در شهرک سینمایی 

غزالی در حال ساخت هستند.

فرهنگ و هنر


