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   عضو کمیسیون عمران مجلس از تصویب کلیات قانون منع تعارض منافع خبر 
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امروز کلیات قانون منع تعارض منافع در مجلس شورای اسالمی تصویب شد.وی 
تصریح کرد: این قانون یکی از مهم ترین و مترقی ترین قوانینی است که در مجلس 

 | صفحه 2 یازدهم تصویب شده است...
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وزیر نفت:

 همه تالشمان را 
گاز خانگی   برای تأمین 

به  کار می گیریم
     جواد اوجی وزیر نفت در تشریح نشست  
با نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، گفت: 
فــروش  از وضــع  گزارشــی  ایــن نشســت   در 
نفــت، میعانــات گازی و صــادرات محصــوالت 
پتروشــیمی ارائه شــد که خوشــبختانه در همه 
ایــن بخش هــا در مقایســه بــا پارســال رشــد و 

توفیق خوبی داشته ایم...

سخنگوی وزارت خارجه:

 ترور نخست وزیر عراق را 
محکوم می کنیم

     سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت ترور 
نخســت وزیــر عــراق گفت: مــا بر موضع ثابت و 
مســتمر ایــران در حمایــت از ثبــات، امنیــت و 
کید می کنیم. ســعید خطیب  آرامش در عراق تا
همــگان  هوشــیاری  درخواســت  ضمــن  زاده 
نســبت به توطئه هایی که امنیت و پیشــرفت 

عراق را هدف قرار داده است...  | صفحه 2  | صفحه 3 
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کمیسیونمعامالتشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد "طراحــی، تامیــن، نصــب و راه انــدازی ســه عــدد سیســتم حفاظــت 
كاتودیــک جریــان مســتقیم بــرای مجموعــه تیکنرهــای بازیابــی آب"مجتمــع خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد 
شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــیWWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد 
مذكــور را از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاكات ســاعت 9 الــی 14 روز دوشــنبه مــــورخ 1400/9/1 در محــــل 
دفتركمیســیون معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مركــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز 
دوشــنبه مــورخ 1400/8/24 مقــرر شــده اســت. شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه 

ذكــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

 حال بورس با کدام شرایط
 بهتر می شود؟  

   سعید ابراهیمی
تحلیلگر بازار سرمایه 

نوســان های مکــرر بــورس 
ســهامداران خــرد را کالفــه 
کرده اســت. بیشتر کسانی که 
از تابســتان گذشته وارد بازار 
ســرمایه شــده اند، همچنان در زیان هستند؛ این در 
حالــی اســت که در این مــدت، قیمت ها در برخی از 
بازارهای دیگر رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده اند؛ 
ضمن اینکه تحمل ضررهای هنگفت برای سهامداران 
تازه وارد سخت تر است و بسیاری از این افراد با پول هایی 
اشتباه اعم از وام، قرض، فروش ملک، خودرو و... وارد 
بورس شــده اند.در حال حاضر مهم ترین ریســکی که 
بازار ســرمایه با آن درگیر بــوده، فروش اوراق دولتی 
اســت. بحث افزایش نرخ بهــره بین بانکی که مطرح 
است و جذاب کردن سپرده گذاری در بانک ها نیز جزو 
ریسک های مهمی است که پیش روی بازار سرمایه قرار 
دارد. همچنین نبودن وضعیت مشخص درباره برجام 
و توافــق بــا غرب نیز می تواند ریزش در بازار را افزایش 
دهد. برای شاخص کل عدد یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، نقطه تعادلی به شمار 
می رود. تصور نمی کنم شاخص کل بیش از این رشدی 
را در سال جاری تجربه کند. به طور کلی رشدی را در 
کوتاه مدت برای بازار ســرمایه متصور نیستم. از سوی 
دیگر نوســان گیری هایی به صورت عمده و مبتنی بر 
عواملی که ذکر کردم در بازار انجام می شود، این نیز جزو 
مواردی است که تأثیر بسیار زیادی در وضعیت کنونی 
بازار و پرنوســان بودن آن دارد. از دیگر عوامل ریزش 
بورس، نبودن اعتماد به سیاست ها و تصمیم هایی است 
که درباره بازار گرفته می شــود. این تصمیم ها متغیر 
اســت و هر روز تصمیم های جدیدی از ســوی افراد 
سیاسی و غیرسیاسی مطرح می شود. این موضوع باعث 
عدم اعتماد در بازار و بین ســهامداران شــده و آن ها را 
بالتکلیف کرده است. به همین علت، نگرش بلندمدت 
نیز در بازار وجود ندارد و سهامداران با نگرش کوتاه مدت 
و برای نوســان گیری در بازار حاضرند.نبودن ثبات در 
نرخ ارز نیز از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار 
سرمایه است. پیش بینی نرخ ارز در حال حاضر سخت 
است. اگر نرخ دالر به ۳۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان برسد، 
متاثر از آن، بازار در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفــت. البتــه نرخ ارز تنها یکی از عوامل مؤثر بر بازار 
اســت و عوامل مختلفی می تواند بر روند کوتاه مدت و 
بلندمدت بازار اثرگذار باشــد.هر چند بازار سرمایه ما 
عمق پیدا کرده اما نسبت به بسیاری از کشورها یک بازار 
سرمایه کم عمق به شمار می رود. تصمیم های عجوالنه 
و غیرکارشناسی که از سوی مسئوالن گرفته می شود، 
زیان های جبران پذیری به بازار سهام و سهام داران وارد 
کرده است. بر همین اساس اعتماد سهامداران از بین 
رفته و یکی دو روز پیش از هر جلسه مرتبط با بورس، 
شــاهدیم که بورس منفی اســت زیرا مشخص نیست 
چه اتفاقی برای بازار رخ دهد. باید برخی فعالیت های 
کلی انجام شــود و تعادلی بین بازار پول و ســرمایه به 
وجــود آید. برخی فعالیت ها همچون افزایش فعالیت 
صندوق های تثبیت و توسعه بازار باید صورت پذیرد و 
ابزارهای مشــتقه باید توسعه یابد. همچنین ابزارهای 
نوین مالی و ابزارهای پوشــش ریســک باید وارد بازار 
ســرمایه شود. کارآمدی و تسریع در صدور مجوزهای 
نهادهای مالی در بازار ســرمایه، فعالیت بازارگردانی 
مؤثر در بازار سرمایه نیز باید بیشتر و به صورت شفاف 
انجام شــود. افزایش شــفافیت در معامالت باید ایجاد 

شود و قابل رؤیت باشد.
اگر روند بازار بر اســاس قوانین درســت پیش برود، 
به تدریج می توان اعتماد از دســت رفته را بازگرداند. 
اعتماد به سرعت از بین می رود، اما برگشت آن زمان بر 
است و نیاز به تصمیم های درست و کارشناسی دارد. 
تغییــر قوانین و مواردی که می تواند اعتماد را به بازار 
سرمایه برگرداند، امکان تغییر روند را نیز ایجاد می کند.

یادداشت

کرات با قیمت دالر  نبرد تن به تن اخبار مذا

کاهش قابل توجه قیمت ارز در راه است  
دالر با شــروع اخبار جدید مربوط به برجام دوباره وارد 
تکاپو شد. در یک سال اخیر بازار ارز به شدت در انتطار 
احیای برجام بوده و با هر خبر مثبت و منفی در این باره 
واکنش نشان داده و در برابر سایر اخبار و اتفاقات داخلی 
عملکردی خنثی داشته است؛ حتی در برابر دستورات 
رییس جمهور جدید. در نیمه باقی مانده سال آیا بازار 
ارز ریزشی خواهد بود؟دولت ابراهیم رئیسی برای اولین 
بار رودربایستی با ملت و جهان را کنار گذاشته و پرده از 
بخشــی از واقعیت ارزی برداشته است. محسن رضایی 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در آخرین اظهارنظر خود 
گفته نفت قاچاقی به فروش می رســد و ارز به صورت 

مخفیانه وارد کشور می شود.
کرات برجامی بر قیمت ارز تاثیر مذا

در دوران تحریم تمامی مبادالت رسمی بانکی جهانی 
ایران مســدود بوده و امکان فروش نفت وجود نداشــته 
اســت. حاال رضایی می گوید بــه صورت قاچاقی نفت 
فروختــه می شــود، اما حتی همین گفتــه رضایی به 
معنای این نیســت که ایران با همه ظرفیت خود نفت 
می فروشد. گرچه آمار مربوط به فروش نفت در دوران 
تحریم محرمانه است، اما منابع آگاه به رویداد ۲۴ خبر 
داده اند که کل میزان فروش نفت روزانه ایران در حال 
حاضر به ۴۰۰ هزار بشکه هم نمی رسد؛ بنابراین مشخص 
است که ایران به دلیل تحریم حتی در فروش قاچاقی 
نفت هم موفق نبوده و در کمترین حد ظرفیت در حال 
فروش نفت است.در این میان با کمبود درآمد های ارزی 
بازار ارز همواره در نوســان و شــوک جهشی بوده و این 
روند حتی برای خود بازار ارز هم فرسایشی شده است؛ 
به طوری که در یک ســال اخیر این بازار به شــدت در 
حالت انتظاری برای احیای برجام و تزریق ارز های جدید 
به ســر می برد. در برابر هر اتفاق داخلی خنثی بوده و 
حتــی تعویــض دولت و رییس جمهور جدید با تمامی 

دستوراتش درخصوص ارز نتوانست اندکی ثبات به این 
بازار بیاورد. تنها عاملی که بازار ارز این روز ها نسبت به 
آن حســاس بوده و به آن واکنش نشــان می دهد اخبار 
مربوط به برجام است.مذاکرات مربوط به برجام که طی 
چند ماه گذشته به بهانه تشکیل دولت جدید در ایران 
متوقف شده بود، قرار است دوباره از آذرماه از سر گرفته 
شود. معاون وزیر خارجه در صفحه توئیتر خود نوشت: 
در تمــاس تلفنی بــا آقای انریکه مورا، آغاز مذاکرات با 
هدف لغو تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی، در روز ۸ 

آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این رابطه اعالم 
کرد: واشــنگتن در دور هفتم مذاکرات وین که از ۲۹ 
نوامبر از ســر گرفته خواهد شــد شرکت خواهد کرد و 
ریاست هیئت آمریکایی را رابرت مالی نماینده آمریکا 
در امور ایران به عهده خواهد داشت. سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا همچنین مدعی شد چنانچه ایران جدی 
باشد، رسیدن به توافق سریع امکان پذیر است؛ بنابراین 
ســخنگوی وزارت حارجه آمریکا تلویحا از موضع نرم 
و مثبــت آمریــکا دربرابر احیای برجام ســخن گفته، 
هرچند هنوز مشــخص نیســت روند مذاکرات به چه 
شکلی پیش خواهد رفت و آیا ایران و آمریکا می توانند 

بر سر خواسته های طرفین توافق کنند یا نه.
قیمت دالر کاهش می یابد؟

در آخریــن معامالت تــا به این لحظه نرخ دالر در بازار 
آزاد در کانــال ۲۷ هزارتومــان بوده و امروز از آغاز اولین 
ســاعت ها در حد ۵۰ تومان کاهشــی بوده است. سقف 
مقاومتی که کارشناسان برای دالر در شرایط فعلی در 
نظر گرفته اند، ۲۷ هزارتومان است. به این معنا که اگر 
نرخ دالر در بازار آزاد کانال ۲۷ هزارتومان را از دســت 
بدهد، مقاومت در برابر ریزش دیگر آســان نخواهد بود 

و نرخ دالر روند نزولی در پیش خواهد گرفت.
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سیاست 2

  یک نماینده مجلس پاسخ داد:

آرا به سرانجام نمی رسد؟ ح شفافیت  چرا طر
 کلیــات طرح شــفافیت آرای نماینــدگان هفته 
گذشــته در مجلس یازدهم رد شــد و احتماالً در 
روزهــای پیش رو بار دیگر به دســتور کار مجلس 
بازمی گــردد. مجلس دهم برای تصویب این طرح 
به جمع بندی نرســید و کاًل قید آن را زد. حاال در 
مجلس یازدهم نیز که از همان روزهای ابتدایی کار، 
شعار شفافیت سر داده بود، بالتکلیف است. بر همین 
اســاس برنامه »تیتر امروز« اعتمادآنالین از جالل 
میرزایی، نماینده مجلس دهم، ســوال کرده »چرا 
طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم 
به ســرانجام نمی رسد؟« که مشروح آن را در ادامه 
می بینید و می خوانید.مجلس قبلی بحث شفافیت 
را تصویب نکرد، برای خودش هم اســتدالل هایی 
داشــت. مباحثی مانند برجــام، »اف ای تی اف« یا 
همین شــفافیت و... هر چیزی که مجلس قبل با 
مشــورت کارشناسان درباره اش به یک جمع بندی 

رسیده بود و به صالح کشور می دانست؛ آقایان چون 
کاًل آن جریان را قبول نداشتند برای اثبات خودشان 
گفتنــد هر چیزی در آن مجلس بوده ما می رویم و 
عکــس آن عمل می کنیم. وعده های خیلی زیادی 
هم دادند، اما االن خودشان در این مساله مانده اند.

یک ســال و نیم اســت یکی از اولویت های مجلس 
یازدهم این بوده که بحث شفافیت را یک سره کند، 
اما هنوز نتوانسته این مساله را به سرانجام برساند. 
علت آن هم این اســت که برداشت شــان از مسائل 
سطحی بود و مبتنی بر کار کارشناسی و مطالعه نبود. 
شعار و وعده ای را مطرح کردند و االن هم درمانده اند 
که چطور آن را جمع بندی کنند و به نتیجه برسانند. 
نمایندگان قبل از آمدن مجلس درباره برجام، لوایح 
»اف ای تی اف« و دولت قبل همین نگاه را داشتند 
و االن که به مجلس آمده  و متوجه شرایط شده اند، 

می دانند که چه باید کرد.

نماینده بافق درخواست کرد

کنید گرانی ها فکری  قای رئیسی برای  آ
 نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس خطاب به رئیس جمهوری گفت به مشکل 
مردم برسید، مردم تحت فشار هستند. عده ای امروز 
سرشان را برای غذا داخل بشکه های آشغال می کنند، 
عــده ای هــم ۷۰۰ میلیون خرج گل عروسیشــان 
می شــود. این ها فاصله طبقاتی است، آقای رئیسی 
اقدام کنید.محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان 
دستور خود در نشست علنی امروز مجلس شورای 
اسالمی، گفت: ابتدا به عنوان نماینده مردم از جناب 
آقای رئیسی که علی رغم شرایط سخت اقتصادی و 
برخالف رویه های دولت های قبل علت و علل همه 
مشکالت را دولت های قبل نمی دانند تشکر می کنم.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: بعضی از دولت ها 
چهار سال اول فعالیتشان به دولت های قبلی حمله 
می کردند، این رویه آقای رئیســی پسندیده است، 

اخالقی است، انشاهلل ادامه یابد و فشارهای سنگین، 
آقای رئیسی را از این مسیر خارج نکند ضمن اینکه 
همــه چیز را هم مــردم می دانند.وی تصریح کرد: 
جناب آقای رئیسی برای گرانی ها فکری کنید، جلوی 
گرانی ها را بگیرید، مردم روزهای سختی را سپری 
می کنند دیگر گوشت، میوه، ماشین و صاحب خانه 
شــدن تقاضاهای دســت چندم است، امروز خرید 
یــک قالب پنیر و یک شــانه تخــم مرغ برای مردم 
سخت شده است، گوشت قرمز نمی خواهند، گوشت 
مرغ هم نمی توانند بخرند.صباغیان بافقی خطاب به 
رئیس جمهوری، خاطرنشان کرد: کی، چه زمانی این 
مشکل را حل می کنید، به مشکل مردم برسید، مردم 
تحت فشار هستند. عده ای امروز سرشان را برای غذا 
داخل بشکه های آشغال می کنند، عده ای هم ۷۰۰ 
میلیون خرج گل عروسیشان می شود. این ها فاصله 

طبقاتی است، آقای رئیسی اقدام کنید.

اخبار كوتاه

انهدام اهداف دریایی توسط 
پهپاد سیمرغ در رزمایش 

شلیک موشک های ذوالفقار۱۴۰۰ ارتش/ میزان
كروز ضدكشتی توسط 
فانتوم های نهاجا در 
رزمایش ذوالفقار۱۴۰۰ 
ارتش/تسنیم

گزارش تصویری

کارشناس مسائل بین الملل پاسخ می دهد؛

کرهباطرفهایغربیچیست؟ ایراندرمذا فشار ابزار
 اروپایــی هــا و آمریکا پیــش از اینکه دولت 
جمهوری اسالمی ایران موضع رسمی درباره 
مذاکرات هسته ای و بحث برجام اتخاذ کند، 
علیه ایران دست به اجماع سازی جهانی زده 
اند. آنچه این روزها توســط سیاســتمداران 
غربی در این باره بیان می شود نشان دهنده 
رویکرد تهدید آمیز آنها علیه ایران است. حال 
این سوال مطرح می شود در برابر فشارهای 
مختلف آمریکا و اروپا بر ایران، آیا ایران اهرمی 
برای اعمال فشــار به طــرف های مقابل در 

موضوع مذاکرات هسته ای و برجام دارد؟
»مصطفی خوش چشم«، کارشناس مسائل 
بیــن الملل در گفتگو با »راهبرد معاصر« با 
اشاره به تالش های آمریکا برای اجماع سازی 
علیه ایران درمســاله پرونده هسته ای گفت: 
اقدامــات تهدید آمیــز آمریکا و متحدانش 
درباره جمهوری اســالمی برای بازگرداندن 
ایران به پای میز مذاکرات به دو دلیل صورت 
می گیرد،  اول اینکه آمریکایی ها می خواهند 
ایران فرصتی برای کالیبره کردن استراتژی 
جدید مذاکراتی نداشــته باشد و استراتژی 
دولــت جدید کامل نشــود. دوم هم به این 
دلیل که ایران در حال افزایش اندازه میزان 
ذخایر غنی ســازی شده و سطح غنی سازی 
تا شــصت درصد است این دو موضوع یعنی 
ســطح غنی ســازی و اندازه ذخایر از سوی 
ایران می تواند اهرم فشــاری برای چانه زنی 

در مذاکرات باشد.
وی افزود: جمهوری اســالمی ایران تا قبل 
از مذاکــرات هر چه قدر بتواند غنی ســازی 
بیشــتری داشته باشد، قطعا در مذاکرات با 
دســت پرتر و توان بیشتری حاضر می شود. 
لــذا آمریکایی ها ســعی مــی کنند پیش از 

اینکــه ایــران با این اهرم خود را تقویت کند 
ایران را به پای میز مذاکره بکشــانند. ضمن 
اینکه جمهوری اسالمی قطعا می بایستی با 
اســتراتژی متفاوتی از گذشته در مذاکرات 
حاضر شود. در گذشته خود موضوع مذاکره 
تنها وسیله و ابزار مورد استفاده در دیپلماسی 
هسته ای ما بود، در حالی که اینک در کنار این 
ابزار باید دو بسته سیاستی آفندی و پدافندی 

را نیز در دستور کار قرار دهیم.
خوش چشــم در خصوص بســته سیاستی 
آفنــدی و پدافنــدی توضیــح داد: بســته 
سیاست گذاری های پدافندی برای کاهش 
تاثیر گذاری تحریم ها در کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت و بسته آفندی برای استفاده 
اهرم های فشــار کــه در حال حاضر فقط از 

حوزه هســته ای از اهرم های فشار استفاده 
می کنیم، بنابراین نیاز اســت کشور در همه 
حــوزه هایی که از اهرم فشــار برروی طرف 
اروپایی و آمریکایی دارد به شــکلی مدون، 
مکتوب و از پیش تعیین شده و دارای نقشه 

راه استفاده کند.
این کارشــتاس مسائل بین الملل ادامه داد: 
عــالوه برحوزه هســته ای، در حوزه نظامی 
اعم از حوزه موشــکی ومنطقه ای و در حوزه 
پناهجویانی که به سمت اروپا می روند ما اهر 
های فشاری داریم که برای فشار به آمریکا و 
اروپا باید از آنها بهره برداری کنیم. به عنوان 
مثال در حوزه موشکی ایران می تواند با این 
استدالل که اگر آمریکا از انجام تعهدات خود 
سرباز بزند و تحریم ها را با شروط مورد نظر 

ایران لغو نکند به تقویت توان موشکی خود 
بپردازد. درچنین فضایی نیاز است ایران برد 
موشک هایش را افزایش دهد و از این موضوع 

به عنوان عنصر و اهرم فشار استفاده کند.
مصطفی خوش چشــم با تاکید بر اینکه می 
بایست تمامی گروه های متحد ایران در محور 
مقاومــت  آرایــش تهاجمی به خود بگیرند، 
گفــت: محور مقاومت می بایســت مواضع 
نظامی خود اعم از انبارهای موشــکی را به 
شدت تقویت کند. یعنی به صورت حداکثری 
تجهیزات و سالح های خود را افزایش دهد تا 
با ارسال چنین پالس هایی بر روی آمریکایی 
که در حال عقب نشینی از غرب آسیاست و 
فعال اولویت اول استقرار نیرو و حضور نظامی 
دریای اطراف چین است، آمریکا وادار شود به 

ایران امتیازات بیشتری بدهد.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه 
اگــر بر روی طرف آمریکایی فشــار نیاوریم 
آمریکایی ها به همراه متحدین خود از همه 
ابزارهای فشار اعم از فشار رسانه ای، تبلیغات 
و جنگ روانی، تا تهدیدات دیپلماتیک خود 
علیه ایران اســتفاده خواهنــد کرد، اظهار 
داشت:  آنها از رژیم صهیونیستی برای  اعمال 
تهدیدات نظامی نیز ممکن است علیه ایران 
استفاده کنند و از اروپا برای تهدید به تحریم 
های حقوق بشر. یعنی همه ابزارهای فشار در 
کنار تحریم ها را روی ایران اجرا می کنند، هر 
چند در حال حاضر فشار تحریم ها بر اقتصاد 
ایران تخلیه شــده است اما فشار ترکیبی در 
پای مذاکرات برای بازگرداندن ایران به میز 

مذاکره و قبول امتیاز دهی به آمریکاست.
مصطفی خوش چشم داشتن نقشه راه برای 
مذاکرات را ضروری دانســت و گفت:  برای 
توفیق در مذاکرات می بایستی هم نسبت به 
فشارها پدافندی فعالیت های قابل توجهی در 
دستور کار داشته باشیم و هم در طرف مقابل 
با استفاده از همه ابزارهای فشار بر روی طرف 
آمریکایی و اروپایی فشاری حداکثری ایجاد 
کنیــم. با توجه به اینکه تاکنون فشــارهای 
حداکثری آمریــکا روی ایران جواب نداده، 
اما ما اهرم های فشــاری داریم که تاکنون از 
آن علیه آمریکا و اروپا استفاده نکرده ایم؛ لذا 
می بایست فشار حداکثری در پای مذاکره به 
آمریکا آورده شود تا در موضوعی به نام فشار 
موازنه ایجاد شود. به این دلیل که آمریکایی 
ها می خواهند قبل از اینکه ایران به این گونه 
اقدامات دســت بزنــد و موازنه ای در اعمال 
اهرم های فشار بیاورد به میز مذاکره برگردد.

خبر ویژه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که بعضی از وزرا هنوز در ماه عسل انتصابات به سر می برند، 
از رئیس جمهور خواست تا به دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهودی دستور دهد تا ظرف مهلت یک هفته ای 

ماجرای انتصابات فامیلی را پیگیری کنند.
 فداحسین مالکی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور خود ضمن تشکر از عملیات 
اخیر ســپاه پاســداران انقالب در دریا های جنوب و توقیف نفتکش گفت: ماجراجویی های آمریکا و پاســخ 

دندان شکن جوانان ایرانی حقایق زیادی را برای جهانیان روشن کرد.
 این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس خطاب به ســیدابراهیم رئیســی گفت: سه 

ماه از شروع کار شما می گذرد و بنظر می رسد برخی از وزرا هنوز در ماه عسل انتصابات به سر می برند.
وی با بیان این که خبر های خوبی از تیم اقتصادی دولت به گوش نمی رسد، گفت: برخی اختالف نظر ها در 
تیم اقتصادی، گرانی و مشکالت معیشتی مردم را به حاشیه برده است. انتظار داریم که شما با یک نهیب 

حیدری تیم اقتصادی دولت را به همسویی و همگرایی دعوت کنید.

نماینــده مــردم زاهــدان بــا بیــان ایــن ادعا کــه رابطه دولــت و مجلس به ســردی مــی رود، گفت: 
علــت اصلــی ایــن رابطه ســرد عدم پاســخگویی وزرا بــه نمایندگان ملت اســت، ادامه ایــن روند به 
 صــالح دو قــوه نیســت. الزم اســت رئیــس دولت تذکر بدهــد تا وزرا در ارتباطاشــان بــا نمایندگان 

تجدید نظر کنند.
مالکی ضمن تشــکر از رئیس دولت ســیزدهم بابت این اظهارنظر که خط قرمزی از ســوی وزرا و دفترش 
ندارد، گفت: این به تنهایی کافی نیســت، برای عملی شــدن ســخنتان مهلت یک هفته ای تعین کرده و 
به دفتر بازرســی ریاســت جمهوری دســتور دهید تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و افرادی که 

براساس نسبت های فامیلی سمت هایی را تصاحب کردند برکنار شوند.
وی در ادامه نطقش به مشکالت حوزه انتخابیه خود پرداخت و گفت: باالترین نرخ فقر و بیکاری، حاشیه 
نشــینی و پایین ترین نرخ توســعه متعلق به سیســتان و بلوچستان است در عین حال این منطقه به دلیل 

داشتن ظرفیت های مهم مثل مناطق آزاد می تواند برگ برنده برای تحول اقتصاد باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

رئیس جمهور ماجرای انتصابات فامیلی را پیگیری کند

تالش برای ترور نخســت وزیر عراق؛

 »نمایش« یا »فتنه جدید«
ســوء قصــد بــه جان نخســت وزیر عــراق با 
واکنش های گســترده ای همراه بوده اســت. 
بســیاری از مقامات عراقی این حمله را محکوم 
کرده انــد، اما برخی نیــز می گویند این حمله 

مشکوک و نمایشی است.
حمله ای به اقامتگاه نخست وزیر عراق در منطقه 
سبز بغداد صورت گرفت که او از این حمله جان 
سالم به در برد. دولت عراق در این رابطه بیانیه ای 

صادر کرد و حمله را تائید کرد.
بر اساس گزارش ها در این حمله ۲ فروند پهپاد 
به پرواز در آمده بودند که یکی انفجاری و دیگری 
در حال تصویر برداری بوده است. پهپاد انفجاری 

اقامتگاه نخست وزیر را هدف قرار می دهد.
مصطفی کاظمی در اولین واکنش پس از حمله 
به اقامتگاه وی گفت: »من رســتگاری عراق و 
مردم عراق بودم و هستم، موشک های خیانت، 
مؤمنان را دلســرد نمی کند. اســتواری و عزم 
نیرو هــای امنیتی قهرمان ما برای حفظ امنیت 
مردم نمی لرزد. الحمدهلل در میان مردمم و حالم 
خوب اســت و همه را به خاطر عراق به آرامش 

و خویشتن داری دعوت می کنم«
»برهــم صالح« رئیس جمهــور عراق هم طی 
بیانیه ای ضمن تروریســتی توصیف کردن سوء 
قصد به جان »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
این کشور، این اقدام را تعرض و جنایتی محکوم 

شده خواند.
او همچنین بر ضرورت اتخاذ وحدت موضع در 
رویارویی با افرادی که برای از بین بردن امنیت 
عراق و مردم آن در کمین هستند، تاکید کرد. 
برهــم صالــح اعالم کرد: امکان ندارد که هرج و 

مرج و کودتا در نظام قانونی عراق را بپذیریم.
»مقتــدی صدر« رهبر جریــان صدر عراق در 
واکنــش بــه اتفاق رخ داده گفــت: »نیرو های 
امنیتــی بایــد زمام امور را در دســت گیرند تا 
وضعیت عــراق بهبود یابد.« صدر همچنین بر 
لزوم توقف دخالت های خارجی در امور داخلی 

عراق تأکید کرده است.
صدر سو قصد به جان مصطفی الکاظمی را هدف 
قرار دادن عراق و ملت عراق عنوان کرده است.
ســیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی 
عراق، نیز با انتشــار بیانیه ای تالش برای ترور 
نخســت وزیر را تقبیح و محکوم کرد و افزود که 
ایــن اقدام می تواند به بحرانی شــدن مواضع و 
به خطر افتادن اقتدار حکومت و آســیب دیدن 
وجهــه عــراق در برابر افــکار عمومی بینجامد 
وهدف قرار دادن عالی ترین مقام اجرایی کشور 
تحولی پرمخاطره اســت که اگر از جانب عقال 
مدیریت نشود به حوادث خطرناک تری خواهد 
انجامید و همه دستاورد های امنیتی و سیاسی 
و اقتصادی کشور را با خطر مواجه خواهد کرد.
»نیچروان بارزانی« رئیس اقلیم کردســتان نیز 
در ســخنانی تأکید کرد کــه حمله پهپادی به 
منطقه ســبز، صلح و ثبات عراق را به مخاطره 
می اندازد. علیرغم حمله پهپادی انجام شده به 
نظر می رســد که اوضاع امنیتی در منطقه سبز 

باثبات است.
با این حال مســئول امنیتی »کتائب حزب اهلل 
عــراق« از گروه های حشــد الشــعبی به خبر 
سوء قصد به جان »مصطفی الکاظمی« واکنش 
متفاوتی نشان داد. ابوعلی العسکری این حمله 

را نمایشی خواند.
او نوشــت: »ایفــای نقــش قربانــی ]بودن[از 
شــیوه های نخ نمایی اســت که دیگر به تاریخ 
پیوسته. بنا بر اطالعات موثق ما، در عراق هیچ 
کســی حتی تمایلی ندارد برای هدف قراردادن 
منزل نخســت وزیر سابق، یک پهپاد خرج کند 

]ضرر کند[«.
العســکری نوشــت: »اگر کسی بخواهد به این 
"موجود فیس بوکی" آســیب برســاند، راه های 
کم هزینه تر و مطمئن تر بســیاری برای رسیدن 

به آن وجود دارد«.
این تحول پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در 
عراق و اعتراض گروهی از مردم این کشــور به 
نتایج آن صورت گرفته است، به ویژه اینکه روز 
جمعــه درگیری هایی میان نیرو های امنیتی و 
برخی از معترضان در بغداد رو داد که دســتکم 

سه کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت.
برخی گروه های سیاســی از جمله ائتالف فتح 
به رهبری هادی العامری معتقدند در انتخابات 

تقلب گسترده رخ داده است.
کنــش ایران و آمریکا وا

علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایران هم به تالش برای ترور نخست وزیر عراق 

واکنش نشان داد.
شــمخانی در توئیتی در واکنش به سوءقصد به 
جان مصطفی الکاظمی نوشــت: "سوءقصد به 
جان نخســت وزیر عراق فتنه جدیدی است که 
رد آن را باید در اتاق های فکر خارجی جستجو 
کرد که از ســال ها قبل با ایجاد و پشــتیبانی 
گروه های تروریســتی و اشــغال این کشور، جز 
ناامنی، ایجاد اختالف و بی ثباتی، ارمغانی برای 

مردم مظلوم  عراق نداشته اند. 
از سوی دیگر، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور 
خارجــه آمریکا در بیانیه ای گفت: ما گزارش ها 
مبنــی بــر حمله پهپادی به مقر نخســت وزیر 
عــراق را دنبــال می کنیم.او افــزود: این اقدام 
»تروریســتی« آشــکار که ما آن را به شــدت 
محکوم می کنیم، در قلب کشور عراق بوده است.

ح کرد وزیر خارجه کشورمان مطر

کرات  استفاده ایران از تجربه مذا
گذشته در گفتگو های وین

امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه ایران گفت: ایران 
تجربــه مذاکرات گذشــته را در گفتگو های وین در 
نظــر خواهد گرفت. حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه ایران روز شــنبه گفت کشورش تجربه 
دور های قبلی گفتگو های هســته ای را برای ارتقای 
منافع خویش در مذاکرات آتی در وین در نظر خواهد 
گرفت.وی در تماسی تلفنی با سرگئی الوروف وزیر 
امور خارجه روســیه که متن آن را ســفارت ایران در 
مســکو در تلگرام منتشــر کرد گفت: ایران ضمن در 
نظــر گرفتن تجربه و روند مذاکرات قبلی برای دفاع 
از منافع خویش در طول مذاکرات آتی به ســختی 
کار خواهــد کرد.امیرعبداللهیان افزود: برای این که 
پیشرفت واقعی در مذاکرات مشاهده شود کشور های 
اروپایی )آلمان، فرانسه و انگلیس( و نیز آمریکا باید 
از زیاده خواهی و پیشــنهاد هایی که فراتر از معامله 
هســته ای است خودداری کنند و رویکردی سازنده 
در پیش بگیرند.وی خاطرنشان کرد هیچ کس نباید 

درباره جدیت ایران در مذاکرات آتی تردید کند.

کلیات قانون منع تعارض منافع تصویب شد

 پایان رانت خواری و ویژه خواری
عضو کمیســیون عمران مجلس از تصویب کلیات 
قانــون منع تعــارض منافع خبر داد و گفت: مجلس 
انقالبــی بــرای پاســخگویی بــه مبارزه با فســاد، 
رانت خــواری، ویژه خــواری،  اختصاصی خواری و ... 
این قانون را مصوب کرد.اقبال شــاکری  اظهار کرد:  
امــروز کلیات قانون منــع تعارض منافع در مجلس 
شــورای اســالمی تصویب شد.وی تصریح کرد: این 
قانون یکی از مهم ترین و مترقی ترین قوانینی است 
که در مجلس یازدهم تصویب شده است. این قانون 
از دست اندازی به اموال عمومی و بیت المال کارگزاران 
اداری و دولتــی جلوگیــری می کند.وی تاکید کرد: 
جلوگیری از تصمیمات بر خالف منافع مردم در این 
قانون پیش بینی شده است. علی رغم این که برخی 
اشکاالت در برخی مواد این قانون مترقی وجود دارد 
اما ارجاع آن به کمیسیون عمران برای بررسی متن 
نهایی اقدام بســیار خوب و مبارکی است.وی افزود: 
مجلس انقالبی برای پاســخگویی به مبارزه با فساد، 
رانت خواری، ویژه خواری،  اختصاصی خواری و ... این 
قانــون را مصــوب کرد و این اقدام را به مردم تبریک 

عرض می کنم.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

ممنوعیت تردد شبانه برای حفظ 
سالمت مردم است نه کسب درآمد

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
محدودیت های تردد شــبانه برای جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است، گفت: دولت 
برای جبران کسری بودجه یا کسب درآمد چنین 
طرحی را اجرا نکرده است. در ادامه جلسه علنی 
روز یکشنبه )۱۶ آبان( مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررســی گزارش کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشــور در مورد الیحه یک فوریتی 
تمدید مهلت های مقرر در تبصره های )۱( و )۲( 
ماده )۲( قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی، 
محمدباقــر قالیبــاف رئیس مجلس شــورای 
اســالمی در واکنش به اعتراضات نمایندگان به 
اعمال جریمه های تردد شــبانه گفت: نوروزی 
نماینده رباط کریم اعالم کرده که از ساعت ۲۲ 
تا ســه صبح جیب مردم را با جریمه های تردد 
شبانه خالی می کنید؛ این اظهارات اشتباه است.

وی ادامه داد: در اوج همه گیری کرونا، نیروهای 
کادر درمــان اعالم کردند که شب نشــینی ها و 
دید و بازدیدهای شــبانه عامل انتشــار ویروس 
کرونا هستند بنابراین برای حفظ سالمت و جان 
مردم تصمیم منع تردد شبانه گرفته شد.رئیس 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت برای 
جبران کســری بودجه یا کســب درآمد چنین 

طرحی را اجرا نکرده است.

سخنگوی وزارت خارجه:

 ترور نخست وزیر عراق را 
محکوم می کنیم

ســخنگوی وزارت خارجه بــا محکومیت ترور 
نخســت وزیــر عراق گفت: ما بــر موضع ثابت 
و مســتمر ایران در حمایــت از ثبات، امنیت و 
آرامش در عراق تاکید می کنیم. سعید خطیب 
زاده ضمن درخواست هوشیاری همگان نسبت 
به توطئه هایی که امنیت و پیشرفت عراق را هدف 
قرار داده است.وی ادامه داد: این گونه حوادث را 
در راستای منافع طرف هایی دانست که طی ۱۸ 
سال گذشته به ثبات، امنیت، استقالل و تمامیت 
ارضــی عراق تعرض کــرده و با ایجاد گروه های 
تروریســتی و فتنه انگیزی، در پی دستیابی به 
اهداف شــوم منطقه ای خــود بوده اند.خطیب 
زاده با ابراز خرسندی از سالمتی آقای مصطفی 
الکاظمــی، ابراز امیــدواری کرد مردم، دولت و 
جریان های سیاسی عراق با اتحاد و همبستگی، 
موجبات توسعه و شکوفایی عراق را فراهم سازند.

بین  الملل
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سال گذشته خودروسازان داخلی توانستند 
۹۰۰ هزار دستگاه تولید کنند و این کاهش 
عرضــه اثــرات منفی زیــادی در قیمت آن 

گذاشت.  
  بــازار خودروی کشــور به یــک میلیون و 
۲۰۰ هزار دســتگاه در ســال نیاز دارد، اما 
خودروســازان داخلی تــوان تولید بیش از 
یک میلیون خودرو را ندارند. ســال گذشته 
خودروســازان داخلی توانستند ۹۰۰ هزار 
دســتگاه تولید کننــد و این کاهش عرضه 

اثرات منفی زیادی در قیمت آن گذاشت. 
روز گذشته آمارهای وزارت صمت نیز خبر از 
کاهش در کلیت تولید خودرو آن هم کاهش 

۹.۴ درصدی را اعالم کرد.
با کاهش عرضه توسط خودروسازان داخلی، 
قیمــت خــودرو افزایش می یابد و به همین 
دلیل چند روزی اســت که شــاهد افزایش 

قیمت ها در بازار خودرو هستیم.
حال نکته جالبی که وجود دارد این اســت 
که خودروســازان با وجود اینکه نمی توانند 
نیــاز داخل را تامین کنند، راه صادرات را در 

پیش گرفته اند.  
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت چند وقتی 
است که از برنامه صادراتی خودروسازان می 
گوید؛ این مقام مســئول ادعا کرده است که 
برنامــه ویژه ای را در بحث صادرات شــروع 

کرده اند.
به گفته فاطمی امین این وزارت خانه به دنبال 
این است که به یک توازن ارزی برسیم و پس 
از آن واردات خــودرو می تواند انجام شــود. 
عالوه بر این، وزیر صمت اعالم کرده اســت 
که خودروســازان باید برنامه صادراتی را در 

پیش بگیرند. 
کنون در برخی خودروها  خودروسازان ا

صادرات دارند!
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان  
با بیان اینکه خودروســازان اکنون در برخی 
خودروهــا صادرات دارند، گفت:  صادرات به 
عراق، سوریه، سنگال، آذربایجان و سوریه و 
… داریم، اما در این صادرات مشکل برگشت 

پول را داریم.
دبیــر انجمن خودروســازان بــا بیان اینکه 
مشکل نقل و انتقال بانکی با کشور های دیگر 
داریم و نیاز است این موانع برداشته شود تا به 
تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسیم، 
گفت: اکنون به میزان محدود صادرات خودرو 
به عراق و آذربایجان و… داریم، ضمن اینکه 

محدودیــت هم در این کار دارد. فرض کنید 
پول حاصل از صادرات خودرویی که به عراق 

ارسال می شود، با چمدان به ایران می آید!
 تا سال ۱۴۰۴ اتفاقات زیادی 

خ خواهد داد در حوزه خودرو ر
صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در گفــت و گــو با  خبرنگار صنعت،تجارت و 
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جــوان، در خصوص برنامــه صادراتی ارائه 
شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
صادرات یک میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ 
بیان داشت: برنامه ای در این زمینه با همراهی 
خودروسازان، قطعه سازان و مجموعه سازان 
و وزارت صنعــت در حال تدوین اســت که 
پس از تدوین نهایی جزئیات آن به استحضار 
عموم خواهد رسید. فرشاد مقیمی مدیر عامل 
ایران خودرو با بیان اینکه در خصوص مقاصد 
صــادرات خودرو نمی توانیم اطالع رســانی 
کنیم، گفت: در بخش خودرو های صادراتی 
هیــچ تعهد معوقــی در داخل نداریم ضمن 
اینکه با لحاظ کردن استاندارد های صادراتی 
خودرو هــای تجاری، به زودی صادرات این 

خودرو ها را نیز آغاز خواهیم کرد.
 با وجود تولید و عرضه کم خودرو

صادرات داریم!
وی با بیان اینکه تنوع در محصول و همچنین 

تولیــد خودروی تجاری و مســافری امکان 
عرضــه محصوالت با خدمات پس از فروش 
مناسب در ترکمنستان را فراهم کرده است، 
گفــت: با توجه به کیفیت و تنوع محصوالت 
تولیدی ایران خودرو، بازار ترکمنســتان از 
حضــور محصوالت ایران خودرو اســتقبال 

خواهد کرد.
سایت اینترنتی نمایندگی فروش 
 محصوالت سایپا در کشور عراق 

وجود دارد
علی کریمی معاون صادرات گروه خودروسازی 
سایپا نیز در خصوص صادرات خودرو، گفت: 
سایت اینترنتی نمایندگی فروش محصوالت 
سایپا در کشور عراق وجود دارد که با مراجعه 
به آن و البته دیگر سایت های معتبر خرید و 
فروش خودرو در عراق مشخص می شود که 
خودرو پراید در این کشــور به قیمت حدود 
۷ هزار دالر )بیشــتر از ۱۸۰ میلیون تومان( 

فروخته می شود.
کریمی با بیان اینکه  مبلغ حدود ۷ هزار دالر، 
قیمت پایه پراید است و تنها محصولی است 
که به صورت نقدی عرضه می شود و شرایط 
فروش اقساطی ندارد، ادامه داد: تاکنون ۱۶۰ 
هزار دستگاه خودرو پراید به بازار عراق صادر 
شده و در حال حاضر نیز تولید این محصول 
در ســایت اســکندریه عراق به صورت سی. 

کی. دی )قطعات ارسالی از سایپا( ادامه دارد.
وی افــزود: محبوبیت پرایــد۱۳۱ در بازار 
عراق به ســه دلیل اســت که مهمترین آن 
قیمت رقابتی در مقایسه با محصوالت دیگر 

تولیدکنندگان جهانی است.
معاون صادرات ســایپا با بیان اینکه مبلغ 
حدود ۷ هزار دالری پراید، کمترین قیمت 
یک خــودرو صفر کیلومتر در بازار عراق 
اســت، اظهار کرد: دیگر دالیل محبوبیت 
پرایــد در عــراق »در دســترس« بودن 
و »ارزان بــودن« قطعــات یدکی در این 

کشور است.
کریمی گفت: از آنجا که بیشــترین کاربری 
خودرو پراید در عراق، استفاده در حمل و نقل 
درون شــهری و ناوگان تاکسیرانی است، در 
دسترس و ارزان بودن خدمات پس از فروش، 
یــک موضوع مهم و پراهمیت برای مالکان و 

رانندگان به حساب می آید.
وی اظهــار کــرد: درحــال حاضــر تمــام 
شرکت های خودروسازی، محصوالت خود 
را با شرایط اعتباری و اقساطی در بازار عراق 
عرضــه می کنند و تنها خودرویی که فروش 

نقدی دارد، پراید است.
معاون صادرات ســایپا با اشــاره به برخی 
اظهارنظر های نادرســت پیرامون شرایط 
فروش و اســتقبال از خودرو پراید در عراق 

گفت: متاســفانه آنچه که گاه باعث انتشار 
اخبار کذب و نادرســت از شــرایط فروش 
محصوالت گروه خودروســازی ســایپا در 
عراق می شــود، به دالیلی از جمله مشکل 
ترجمه، عدم آشــنایی با شرایط بازار عراق 
و مهمتر از همه مقایســه با بازار خودرو در 

ایران است.
کریمی تشریح کرد: به عنوان مثال محاسبه 
می کننــد کــه یک خــودرو بــا گیربکس 
اتوماتیــک در ایــران ۸۰۰ میلیون )۸ برابر 
پراید( اســت، در حالی کــه همان خودرو 
اتوماتیک در بازار عراق ۱۵ تا ۲۵ هزار دالر 
قیمــت دارد، بعد این دو قیمت را تناســب 
بسته و کشف قیمت می کنند که پراید هم 
در عراق باید یک هشــتم )حدود ســه هزار 

دالر( قیمت داشته باشد!
وی ادامه داد: در عراق کمترین قیمت خودرو 
با قیمت حدود ۷ هزار دالر به پراید۱۳۱ تعلق 
دارد؛ بنابراین باید توجه داشت که مناسبات 
بازار خودرو در ایران و عراق یکســان نیست 
و مقایســه آن ها به اشتباه محاسباتی منجر 

خواهد شد.
کریمی گفــت: یکی دیگر از موضوعاتی که 
باید به آن آشــنایی داشت، نحوه محاسبات 
مرســوم مالی در عراق است، به عنوان مثال 
اگر با این موضوع آشــنا نباشید که عراقی ها 
به صد دالری »یک ورق« می گویند یا اینکه 
محاســبات دینار را به صورت خالصه درج 
می کنند، فکر می کنید خودرو پراید در وب 
سایت پر مخاطب »سوق المفتوح« ۷۴۰ دالر 
قیمت گذاری شــده اســت؛ در حالیکه این 
خودرو شــماره گذاری شده و آماده استفاده 

۷۴۰۰ دالر است.
وی افزود: گاه تصاویری منتشــر می شود از 
امکانــات متفاوت خودرو های ایرانی در بازار 
عراق از جمله اینکه روی خودرو پراید، مالتی 
مدیا )نمایشــگر( نصب شده؛ این امر صحیح 
است، اما باید توجه داشت که این امکانات به 
درخواست مشتری روی خودرو نصب شده و 
همان مالتی مدیا ۲۵۰ دالر به قیمت خودرو 

اضافه خواهد کرد.
درســت است که صادرات یکی از مقوله های 
بسیار مهمی است که خودروسازان باید آن 
را دنبال کنند، اما سوالی که اکنون پیش می 
آید با توجه به اینکه اولویت خودروســازان 
باید تامین نیاز داخلی باشــد، چرا خودرو را 

صادر کنند؟

طبق جدیدترین آمارهای منتشره در وزارت صمت؛

صعودقیمتبهبازارخودروبازگشت

نیروی کار یکروزه، خواب جدید دالالن برای ارز سهمیه ای

 نیرو های نظارتی بی توجه اند
 پس از شــدت گرفتن مشــکالت تحریمی در اوایل دهه ۹۰، ارز یکی 
از مهمترین گلوگاه های اعمال فشــار امریکا بر ایران بود. درآمد های 
ارزی کشــور در اواخر دهه ۸۰ به صورت فروش نفت ۱۲۰ دالری، به 
صــورت فزاینــده ای باال رفته و ایران توانســته بود خزانه ارزی خود را 
پرپول کند؛ لذا شاید تنش های ارزی ابتدای دهه ۹۰، آنقدر چشمگیر 

نبود که این روز ها با آن دست و پنجه نرم می کنیم.
بر اساس آمار سازمان گمرک کشور، ایران در سال۹۹ به ۱۴۳ کشور 
کاال بــه ارزش بیــش از ۳۴میلیــارد و ۹۹۸میلیــون دالر صادر کرده 
اســت. واردات ایران در این ســال از ۱۲۳ کشــور به ارزش ۳۸میلیارد 
و ۸۹۲میلیون دالر بوده اســت. این در حالی اســت که در برهه ای از 
ســال به گفته نوبخت )رئیس وقت ســازمان برنامه و وبودجه( فروش 
نفت ایران نزدیک به صفر بوده و درآمد ارزی از این طریق نداشتیم.

همچنین با توجه به تحریم های آمریکا بازگشت ارز نفتی به کشور دچار 
مشکل و به صورت رسمی تقریبا غیر ممکن است. روز گذشته محسن 
رضایــی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه ای اعالم کرد که 
طی ۳ ســال گذشــته نفت را به صورت  قاچاقی توانســتیم بفروشیم و 
پول آن را زیر زمینی وارد کشــور کرده ایم؛ لذا با این تفاســیر، مشکل 

ارزی، مهم ترین مشکل کشور در چند سال اخیر بوده است.
تخلفات ارزی در ســایه تصمیمات جزیره ای دولت ها

این مشــکالت باعث به هم ریختگی جریان ارز در کشــور شــده و با 
توجــه بــه تصمیمات جزیره ای و پراکنده در طول این ســال ها، فضا 
برای داللی ها و تخلفات ارزی فراهم شــده اســت. از تخلفاتی همچون 

دریافــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی به منظور واردات و فروش آن در بازار آزاد 
بدون وارد کردن هیچ کاال تا تخلفات خرد و ریز همچون جذب نیروی 
کار یکروزه در صرافی ها برای سواستفاده از مدارک هویتی آن ها برای 

دریافت ارز سهمیه  ای.
شاید جدیدترین نوع تخلف در حوزه ارز، همین موردی باشد که اشاره 
شد. جذب نیرو کار یک روزه در صرافی ها. با یک جستجو در فضای 
اینترنت و اپلیکیشــن های مطرح کشور، آگهی های جذب نیروی کار 
یکروزه برای صرافی ها را مشاهده خواهیم کرد. بر اساس تصمیم دولت، 
هر کد ملی برای انجام مصارفی غیر از واردات کاال )مانند مســافرت، 
دانشــجویی، مأموریت، درمانی( می تواند ۲ هزار یورو ارز ســهمیه ای 
دریافت کند که قیمت آن نسبت به بازار آزاد پایین تر است. این سهمیه 
و رانت، شــاخک های دالالن را تیز کرده تا با سواســتفاده از این فضا، 

جیب های خود را پر پول تر کنند.
استخدام یکروزه برای دریافت ارز سهمیه ای

صرافی ها و دالالن با انتشــار آگهی هایی که در باال ذکر شــد، افراد را 
به ســوی خود خود جذب می کنند و با اجاره یا سواســتفاده از کدملی 
آن هــا )بدون اجازه و آگاهی شــخص(، اقــدام به دریافت ۲ هزار یورو 
ســهمیه ای می کنند و در مقابل آن ارقام جزئی برای یک روز کار در 
صرافــی بــه آن ها می پردازند. طبق برآورد هــای میدانی که خبرنگار 
بازارنیوز داشــته این صرافی های متخلف برای هر فرد، روزی ۲۰۰ تا 

۳۰۰ هزار تومان دستمزد می دهند.
عمــوم افــرادی که به این صرافی هــا و دالالن مراجعه می کنند، افراد 

کم بضاعتی هســتند که در جریان جزئیات این سواســتفاده متخلفان 
قــرار ندارنــد و برای اندک پولی که از این ها می گیرند، تمام اطالعات 

هویتی خود را در اختیار صرافی ها قرار می دهند.
متقاضیان برای دریافت ارز سهیمه ای باید از طریق بازار متشکل ارزی 
اقدام به دریافت ۲ هزار یورو ســهمیه خود در ســال به صورت نقدی 
کنند. طبق برآورد هایی که از میزان فروش اســکناس ســهمیه ای از 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ تاکنون داشــتیم، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ هزار 
یورو در این بازار به فروش رســیده اســت که بعید به نظر می رســد با 
توجه به کاهش چشمگیر مسافرت های خارج از کشور به دلیل شرایط 
کرونایی، این مبلغ در جیب متقاضیان حقیقی رفته باشــد و احتماال 
مبلــغ هنگفتــی را دالالن از ایــن طریق به جیب زده و در بازار آزاد به 

قیمت باالتر فروخته اند.
رخداد چنین وقایعی در اقتصاد کشــور، نتیجه عدم نظارت دقیق بر 
عملکرد نهاد های مختلف است. در صورتی که صرافی ها دارای کانونی 
قانونی برای ساماندهی وضعشان هستند، چنین اقداماتی قابل توجیه 
نیست و این کانون باید پاسخگوی این تخلفات باشد. از طرفی دیگر، 
رهایــی فضــای تبلیغات در فضای مجازی و نظــارت ناکافی موجب 
شــده که انواع و اقســام تبلیغات غیرمتعارف و حتی غیرقانونی را در 
اپلیکیشــن های مختلف از جمله دیوار و شــیپور و... را شــاهد باشیم. 
انجمن کســب و کار های مجازی باید در این خصوص پاســخگو باشد 
که چرا چنین تبلیغاتی در فضای مجازی کشور منتشر و موجب ضرر 

و زیان مردم می شود؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه اصالح نظام پولی 
و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: بی انضباطی های 

سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود.
»حجت اهلل عبدالملکی« در نشســت شــورای عالی کار تاکید کرد: ما به 
عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیات دولت و ســتاد اقتصادی 
روی این مسئله تاکید جدی داریم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کرد: در مجامع مختلف از مسائل رفاهی مردم دفاع می کنیم و در صورت 
لزوم، سیاست گذاری و  اصالحات مورد نیاز را انجام می دهیم.عبدالملکی 
تصریح کرد: سیاست ها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.  
وی با اشاره به اینکه در حوزه اصالح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات 
خوبی انجام داده شــده اســت، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، 

دولت در دو ماه گذشــته، خلق نقدینگی نداشــت.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده ها، افزایش پیدا می کند، تولید 
کننده تحت فشار قرار می گیرد و  مجبور است که برای جلوگیری از ضرر،  
قیمت کاال را افزایش دهد، در نتیجه،  تورم  شکل می گیرد و مشکالت 

معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم 
بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و حضور سایر اعضای 
دولت برگزار می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 
دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می کند، 
اظهار داشت: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری 
فعالیت های غیر تولیدی و غیر مولد اســت. عبدالملکی ادامه داد: ســود 

در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر مولد کاهش 
پیــدا کنــد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاســت های 
مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار 
داشــت: در این راســتا، بار مالیاتی تولید کننده کمتر و بار مالیاتی افراد 
غیر تولیدکننده بیشــتر می شــود، در نهایت، سرمایه ها به سمت تولید 
ســرازیر و همه مردم، ســرمایه گذاران و تولید کنندگان منتفع خواهند 
شــد.عبدالملکی افزود: باید تالش کنیم تولید ســودآور باشد، در نتیجه، 

فرصت های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می شود.
 وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به حقوق کارگران را سیاســت 
دوم دولت سیزدهم خواند  و اظهار داشت: حق و حقوق کارگران باید به 

طور کامل استیفا شود.

وزیر تعاون:

بی انضباطی های سیستم بانکی باید برطرف شود

خبر
 بالیی که ارز ۴۲۰۰ تومانی 

بر سر بازار اقالم اساسی آورد!
کارشناســان اقتصادی دلیــل افزایش قیمت 
اقالم اساســی با وجود ارز دولتی را اشــکال در 
فرآینــد تخصیص ارز و انتخاب محل اشــتباه 
برای پرداخت یارانه عمومی می دانند.عباســی 
معروفان، سرپرســت معاونت بازرگانی وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت: بــاال رفتن هزینه های 
تولیــد، افزایــش تقاضــا در شــرایط کرونا و 
خشکســالی در کنار هم بر افزایش قیمت اقالم 
اساسی در دنیا تاثیر گذار بوده است. تولید داخل 
کشورمان هم در غله و نهاده های دامی متناسب 
با میزان خشکســالی کمتر شــده به طوری که 
تولید گندم ما حدودا نصف شده است.سرپرست 
معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: ابتدای آبان 
سال قبل را اگر با امروز کشور مقایسه کنیم هفت 
قلم کاالی اساســی که ما وارد کشــور می کنیم 
حدودا ۵۲ درصد گران تر شده است. پیش بینی 
ما این است که تا پایان سال حدود ۲۰ درصد به 
این رقم اضافه شود. معروفان گفت: این تاثیرات 
کنار هم ما را کمی نگران می کند هرچند برنامه 
ریزی های خوبی انجام شده و مشکالت پیش رو 
را هم تحلیل کرده اســت. واقعیت این است که 
کاال های جهانی گران شــده در حالی که منابع 

ارزی ما هم محدودتر شده است.

سود ارز دولتی بیش از آن که به جیب 
مردم برود به جیب دالل ها رفت

حســین میرزایی نماینده مردم اصفهان و عضو 
کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس در این خصوص 
اظهار کرد: سال ها ارز دولتی برای واردات اقالم 
اساســی تخصیص داده می شــد تــا نیاز مردم 
جامعه به خصوص اقشار کم تر برخوردار به نرخ 
معقول تری به دســت آن ها برسد، اما متاسفانه 
ســود ایــن ارز دولتی بیــش از آن که به جیب 
مــردم برود به جیب دالل ها رفت. کاال هایی که 
با ارز به نرخ یک هشــتم بازار وارد می شــدند با 
قیمت هــای یک ســوم و یــک دوم نرخ جهانی 
به دســت مردم می رسید.او گفت: این موضوع 
پیــش از ایــن هم مطرح شــده بود که یارانه در 
نظر گرفته شده برای اقالمی مثل نهاده باید در 
حلقه دیگری در زنجیره تامین پرداخت شــود 
تا نظارت بیشــتری بر آن وجود داشــته باشد. 
این یارانه می توانســت به دســت تولید کننده 
یا مصرف کننده برســد تا شاهد مشکالتی مثل 
ایجاد مافیای نهاده در کشور نباشیم.این نماینده 
مجلــس افزود: با توجه به میزان افزایش قیمت 
اقالم وارداتی با ارز دولتی و تغییر نرخ جهانی آن 
بدون اغراق متوجه خواهیم شد که ارز تخصیص 
داده شــده اثر بخشــی الزم را نداشته است.نرخ 
تورم برای اقالم اساسی در کشور ما بیش از سایر 
نقاط جهان بود که دالیل بســیاری را می توان 
به عنوان ریشه آن اعالم کرد، اما در مجموع به 
نظر می رســد سیاست ارز دولتی هم نتوانسته 
ما را در اقالم اساسی هم راستا با سایر کشور ها 
نگــه دارد. بــا توجه به صحبت هایی که از حذف 
ارز دولتی مطرح شــده، تفاوت عملکرد، میزان 
اثربخشی هر سیاست را مشخص خواهد کرد.

با حذف ارز ترجیحی هزینه خانوار در اقالم 
اساسی افزایش می یابد اما دولت آن را 

جبران می کند
دارابی کارشــناس اقتصــادی تصریح کرد: اگر 
بخواهیم سیاست ارز دولتی را ادامه دهیم حدود 
۱۹ میلیارد دالر در سال نیاز ارزی داریم درحالی 
که ارز ترجیحی بسیاری از اقالم حذف شده است. 
هشــت قلــم کاال ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی 
دریافت می کنند. او افزود: اگر افزایش قیمت های 
جهانــی را کنار بگذاریــم، افزایش واردات گندم 
و نیــاز به پر کردن ذخایر اســتراتژیک نیاز ما را 
افزایش داده اســت. با فــرض فروش ۸۰۰ هزار 
بشکه نفت، درآمد نفتی دولت حدود ۱۲ میلیارد 
دالر می شــود یعنی حدود شش میلیارد کمبود 
داریم. دارابی گفت: مهم ترین جایی که می تواند 
محل تامین ارز باشد سامانه نیما است که حدود 
۱۵۰ هــزار میلیــارد تومان افزایش پایه پولی به 
همراه خواهد داشــت. ادامه دار شدن ارز دولتی 
همچنین هزینه ای به همراه خواهد داشــت. در 
حالی کل پایه پولی ایران ۵۱۰ واحد است یعنی 
۳۰ درصد افزایش پولی به همراه خواهد داشت. 
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به 
تاخیری که در حذف ارز دولتی داشــتیم قطعا 
هزینه هــای مالی و اجتماعــی به همراه خواهد 
داشت. خذف ارز دولتی افزایش قیمت به همراه 
خواهد داشت، اما بنا نیست قیمت ها شش برابر 
شــود.او ادامه داد: ممکن است قیمت مرغ طبق 
قیمت اعالمی به ۶۰ هزار تومان برسد. این میزان 
در گوشت قرمز و لبنیات بسیار کمتر خواهد بود 
چرا که وابســتگی کمی به واردات داریم. روغن، 
امــا افزایــش قیمت زیادی را تجربه خواهد کرد. 
دارابی گفت: با حذف ارز به طور متوســط هزینه 
خانوار در اقالم اساســی ۵۰ درصد رشــد خواهد 
داشــت یعنی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان به ازای 
هــر نفر که دولت به روش های مختلف می تواند 

آن را جبران کند.

گفت و گو

قیمت بلیت هواپیما به کام 
ایرالین ها به زیان مسافران

در حالیکــه بــر اســاس پروتکل های ابالغ  شــده 
محدودیــت پذیرش مســافر در پروازهای داخلی 
برداشــته شــده اســت و پیش از این بســیاری 
از ایرالین هــا و حتــی مســئوالن دلیــل افزایش 
قیمت های صورت گرفته را شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت هــای به وجود آمده اعالم می کردند اما 

حاال هم خبری از کاهش قیمت نیست.
 قیمت بلیت هواپیما از ابتدای تیر ماه به دالیلی 
نامعلوم از سوی شرکت های هواپیمایی تا بیش 
از ۳۰ درصــد در مســیرهای داخلی افزایش 
یافت و تا کنون هم کســی توضیح مشــخصی 
در این باره نداده است. در این ماه ها هشدارها، 
تهدیدها و دستورهای متعددی برای بازگشت 
قیمت به نرخ قانونی ســابق )نرخنامه آبان ماه 
ســال گذشته( از سوی مسئوالن دستگاه های 
مختلف از وزارت راه و شهرســازی تا ســازمان 
هواپیمایــی و حتی نمایندگان مجلس مطرح 

شد اما هیچ کدام کارساز نبود.
حتــی مقرر شــد تا جلســاتی بین شــرکت های 
هواپیمایی و مســئوالن این وزارتخانه تحت عنوان 
شــورای عالی هواپیمایی کشــوری برگزار شود تا 
تعیین تکلیف شده و نرخ مشخصی در نظر گرفته 
شــود امــا هر بار تصمیم گیــری نهایی در این باره 
به جلســه بعــد موکول می شــد و نهایتا با همین 
بالتکلیفی ســکان هدایت وزارت راه و شهرسازی 

به عهده رستم قاسمی گذاشته شد.
البته رستم قاسمی –وزیر راه و شهرسازی- در 
نخستین برنامه خبری خود و در حاشیه مراسم 
تودیــع و معارفه مدیرعامل شــرکت راه آهن 
در پاســخ به سوال ایســنا مبنی بر این که چرا 
تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشــخص 
نشده و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه و اختیار 
قانونــی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی 
کرده انــد، اظهــار کرد: قیمــت بلیت هواپیما 
بــه دلیــل رعایت پروتکل های بهداشــتی به 
ویژه محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مســافر 
در پروازهــای داخلــی افزایــش یافته بود که 
امیدواریم با بهبود شــرایط کشور از نظر شیوع 
ویروس کرونا و برداشــته شدن این محدودیت 

بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.
وی اضافــه کــرد: محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش 
مســافر در ناوگان حمل و نقل عمومی براســاس 
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده که 
هم اکنون در جلســات این ســتاد در حال بحث و 

بررسی برای اعمال تغییرات است.
این اظهارات در حالی مطرح شــده که در پروتکل 
اخیر ابالغ شــده از ســوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
آمده است که از ابتدای آذرماه محدودیت پذیرش 
۶۰ درصدی مســافر در پروازهای داخلی از ابتدای 
آذر ماه برداشته می شود و ایرالین ها می توانند برای 
۱۰۰ درصد ظرفیت خود در پروازها بلیت فروشــی 

کنند.
و از ســوی دیگر آن طور که از گزارش های مردمی 
و اطالعات به دست آمده خبرنگار ایسنا بر می آید 
بسیاری از پروازهای داخلی با ۱۰۰ درصد ظرفیت 
انجام شده و از هم اکنون این محدودیت کرونایی 
برداشــته شــده اســت اما خبری از کاهش قیمت 
نیســت. چرا که به عنوان مثال قیمت بلیت پرواز 
تهران-مشــهد همچنان تا یک میلیون ۷۸ هزار و 
۵۰۰ تومان افزایش یافته است و برخی ایرالین ها به 
بهانه های مختلف این نرخ را افزایش هم می دهند.

قیمــت بلیــت هواپیما بــه کام ایرالین ها به زیان 
مسافران

البته اخیرا این مســئله ســبب شد تا هفت ایرالین 
متخلــف به گفته ســازمان هواپیمایی کشــوری 
جریمه شــده و مجوز برخی پروازهای شــان لغو 
شود. همچنین صدای نمایندگان مجلس هم برای 
چندمیــن بــار درآمد اما باز هــم خبری از اصالح 

قیمت ها نیست.
صدیــف بدری –نایب رییس کمیســیون عمران- 
بــا بیان اینکــه کوتاهی ســازمان هواپیمایی در 
گرانفروشــی ایرالین ها مشــهود است، در این باره 
به ایســنا گفت: کمیسیون عمران تاکنون جلسات 
متعددی در خصوص رشــد بی رویه قیمت بلیت 
هواپیما برگزار کرده است، اما مجری و ناظر اصلی 
این امر سازمان هواپیمایی کشوری است. سازمان 
هواپیمایی کشــور و وزارت راه و شهرسازی مکلف 
هســتند تا با اعمال نظــارت دقیق با ایرالین های 

متخلف برخورد کنند.
وی افزود: الزم اســت سازمان هواپیمایی کشوری 
قیمت تمام شــده پرواز را در مســیرهای مختلف 
به صورت کارشناســی و دقیق اســتخراج کند و 
ایرالین ها نیز بر اســاس قیمت تعیین شــده بلیت 
را به فروش رسانند؛ اینگونه هر ایرالینی که گران 

فروشی کند نیز مشخص خواهد شد.
این عضو کمیســیون عمران مجلس تصریح کرد: 
زمانی که قیمت ها در هر مسیر شفاف باشد دیگر 
هر ایرالینی نمی تواند به صورت سلیقه ای و هفته 
ای قیمت را تغییر دهد. کوتاهی سازمان هواپیمایی 
کشــوری در این حوزه مشــهود است. کمیسیون 
عمــران مجلس این موضــوع را دنبال خواهد کرد 
تا جلوی فروش بلیت ها با قیمت های ســلیقه ای 

گرفته شود.
حاال باید دید با انتخاب رییس جدید برای سازمان 
هواپیمایی کشوری و برداشته شدن محدودیت های 
کرونایی قیمت بلیت هواپیما کاهش خواهد یافت 
یا آنکه ایرالین ها به گرانفروشی خود و متولیان به 

سکوتشان ادامه خواهند داد؟

گزارش
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نفت و انرژی ۴

کارشناسان  چه  می گویند ؛

تاثیر تصمیمات اوپک پالس بر نفت ایران چه خواهد بود؟
اوپک و متحدانش در نوزدهمین نشست خود در ماه ژوئیه توافق کردند 
هر ماه تولیدشان را در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند تا 
به محدودیت عرضه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز پایان بخشند. 
اوپک پالس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس 
کووید ۱۹، تولید خود را از ماه مه ســال ۲۰۲۰، به ۹ میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشــکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود 
کــرد، امــا پــس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور 
تســهیل کرده است.در همین راســتا در آخرین نشست اوپک پالس 
برنامه تسهیل توافق کاهش تولید و سازوکار تعدیل ماهانه تولید که در 

نوزدهمین نشست وزیران اوپک پالس تصویب شده بود، دوباره تأیید 
و بر اساس آن مقرر شد مجموع عرضه ماهانه اوپک پالس در دسامبر 
۲۰۲۱ نیز ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.آنطور که کارشناسان 
می گوینــد تصمیم اوپک پالس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار بشــکه ای 
تولید در ماه دسامبر که همسو با تصمیم ماه ژوئیه این ائتالف بوده به 
نفع ایران است و بازگشت بشکه های ایران به بازار راحت تر خواهد بود. 
همچنین حفظ قیمت نفت در سطح کنونی یعنی ۸۳ دالر به ازای هر 
بشکه با تصمیم اوپک پالس نیز منافعی را برای ایران به دنبال خواهد 
داشــت.اما جواد یارجانی - مدیرپیشــین امور اوپک و روابط با مجامع 

انــرژی وزارت نفــت درباره وضعیت فعلی ایــران در بازار نفت و تاثیر 
تصمیمات  اوپک پالس بر ایران  گفت: این تصمیم نشــان داد که در 
این شــرایط قیمت باال برای بســیاری از اعضای اوپک اهمیت بیشتری 
دارد مگر اینکه شــرایط تغییر یابد و زمســتان ســخت تری پیش روی 
بازار نفت باشــد.وی با بیان اینکه مهم ترین اصل برای ایران این اســت 
که شــرایط به گونه ای فراهم شــود تا با توجه به ذخایری که داریم، به 
حق خودمان که حضور در بازارهای جهانی اســت، دســت پیدا کنیم، 
اظهار کرد: در نتیجه ممکن است افرادی گمان کنند که تصمیم اوپک 

موافق حال ما نیست.

گاز روی میز دولت قرار دارد سناریوی افزایش ۵/ ۲برابری قیمت 

آلودگیهوادرحصارمحرمانگیاطالعاتسوختی

كوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد؛

گاز   پیش بینی افزایش مصرف خانگی 
به بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب 

   مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با توجه به 
موج جدید سرما که اواخر هفته گذشته وارد 
کشور شد و بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب 
افزایش مصرف را در پی داشت، در حال حاضر، 
بــا مصرف بیش از حــد گاز در بخش خانگی 
مواجه هستیم که چیزی معادل حدود دو فاز 
پارس جنوبی اســت. مجید چگنی در حاشیه 
جلســه سوخت زمســتانی که به میزبانی این 
شــرکت برگزار شــد، ضمن تأکیــد بر انجام 
مصوبات قبلی، اظهار داشــت: از آن جایی که 
کاهش محســوس دما را ظــرف امروز و فردا 
خواهیــم داشــت و پیش بینی می شــود که 
رشــد مصرف همچنان در مناطق شــمالی و 
شمال شــرق ادامه داشته و بیشتر هم بشود، 
طبیعتاً فشــار بسیار سنگینی روی شبکه گاز 
خواهد بود، ضمن آن که بیشترین مصارف در 
مناطق شمالی کشور در سه استان مازندران، 
گلستان و گیالن و همچنین خراسان رضوی، 
شــمالی و جنوبی بوده اســت.وی با بیان این 
کــه پیش بینی می شــود با توجــه به برودت 
هــوا، مصــرف طی دو روز آینــده به بیش از 

۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز برســد، گفت: 
برای مقابله با موج ســرما، تمهیدات ویژه ای 
اندیشــیده شده و یک ســری اقدامات مانند 
تعمیرات منابع تولیدی، پاالیشگاه ها، خطوط 
انتقال، ایســتگاه های تقویت فشــار را از قبل 
شــروع کردیم که همه تمام شــده و تمامی 
تجهیزات و تأسیســات ما با ظرفیت کامل در 
مدار هســتند.چگنی مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ادامه داد: ما پیش بینی های کامل در این 
زمینه و کارهای مربوطه را تاکنون انجام داده 
و ســعی کردیم شبکه را پرفشار نگاه داریم تا 
بتوانیم با قدرت وارد این موج ســرما شــده و 
بدون مشکل از آن، عبور کنیم. ولی می دانید 
که وقتی موج سرما وارد می شود تا یک هفته 
ایــن افزایش مصرف را داریــم و این برای ما 
خیلی خوشــایند نیســت؛ چراکه باید بخش 
خانگی که اولویت اول شــرکت ملی گاز ایران 
است را پوشش کامل دهیم و اگر نتوانیم گاز 
را از شبکه خودمان تأمین کنیم، باید صنعت 
و نیروگاه هــا را محدودیت بدهیم که طبیعتاً 

این به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 قبض های نجومی برق 
جایزه در خانه ماندن

مشــاهده قیمت هــای قبــوض بــرق صادر 
شــده اخیر تعداد کثیری از مشــترکین برق، 
صــدای این افراد را درآورد تا جایی که کار به 
مجلس شــورای اسالمی و بررسی نماینده ها 
کشــید. این در حالی اســت که طبق قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ جهــت عادالنه کردن 
پرداختی ها، مشــترکین پرمصرف باید هزینه 
بیشــتری پرداخت کنند و افرادی که مطابق 
الگو مصرف کرده اند، باید مشمول بخشودگی 
شــوند.رمضانعلی ســنگدوینی در خصوص 
افزایــش قیمت های قبض برق گفت: چندی 
پیش، کمیســیون انــرژی به این قضیه ورود 
کرده است و قرار شده که مسئوالن وزارت نیرو 
این مسئله را بررسی کنند. برخی از استان ها 
مثل استان گلستان که جزء مناطق گرمسیر 
به حســاب نمی آیند و منطقه عادی محسوب 
می شــوند، اما تابستان امسال با گرمای بسیار 
زیادی روبرو بوده اند.سنگدوینی تصریح کرد: 
مــردم بــا توجه به گرمای هوا مجبور شــدند 
که بیشــتر از کولر و اســپیلت استفاده کنند، 
البتــه ایــن در صورتی بود که مدام برق و آب 

اســتانی مثل گلستان قطع می شد، اما با همه 
این تفاسیر، مبلغ قبض برق مشترکان نسبت 
به ســال قبل پنج برابر حســاب شده است؛ به 
عنوان نمونه اگر خانواده ای سال قبل در همین 
ایام گرم ســال، ۲۰۰ هــزار تومان قبض برق 
برایشــان صادر شده بود، امسال با قبض برق 
یک میلیون و دویست الی پانصد هزار تومانی 
مواجه شــدند.عضو کمیسیون انرژی مجلس 
گفت: بنده این موضوع را به وزارت نیرو تذکر 
داده ام. نکتــه ای کــه در اینجا وجود دارد این 
است که به دلیل بیماری کرونا به مردم گفته 
می شد که در منازل خود بمانید، لذا مردم به 
دلیل گرما مجبور به استفاده از سیستم خنک 
کننده بودند تا بتوانند گرما را تحمل کنند، از 
طرف دیگر هم قیمت برق را پنج برابر حساب 
کرده انــد که این معادله با همدیگر همخوانی 
ندارد و تعادل برقرار نمی شود.وی خاطرنشان 
کرد: این مســئله حتما باید رســیدگی شود و 
اگــر در وزارت نیرو اختالفی وجود دارد، باید 
اصالح شــود و البته کمیسیون انرژی هم این 

قضیه را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

بزرگترین مصرف کنندگان 
 جهان حاضر به ترک 
زغال سنگ نشدند

اعضــای جدید اتحاد PPCA شــامل 
اوکراین، لهســتان و سنگاپور هستند 
و شــمار کشورهای این گروه را به ۴۸ 
کشور رساندند اما چین، هند و آمریکا 
کــه بزرگترین مصرف کنندگان زغال 
ســنگ در جهان هســتند به این گروه 
ملحق نشــده انــد. مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان بزرگ دیگــر مانند 
اســترالیا و ژاپــن هــم به ایــن گروه 
نپیوســتند.زغال سنگ که بیش از یک 
سوم از انرژی مصرفی در جهان را تامین 
می کند، بزرگترین سهم را در تغییرات 
اقلیمی دارد.بعضی از ایالتها و شهرهای 
آمریکا شــامل فیالدلفیا، نیوجرسی و 
لس آنجلس از اعضای این گروه هستند.
در میــان اعضای جدیــدی که اعالم 
شــدند، لهستان دومین مصرف کننده 
بزرگ زغال سنگ در اروپا و بزرگترین 
تولیدکننده زغال ســنگ این منطقه 
اســت در حالی که سنگاپور نخستین 
کشــور آســیایی اســت که بــه گروه 
PPCA ملحق می شود. امضاکنندگان 
دیگر شــامل شیلی، استونی و موریس 
هســتند.این گروه کــه اعضای فعلی 
آن شــامل انگلیس، نیوزیلند و آلمان 
)بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ 
اروپــا( هســتند، روی پیشــبرد گذار 
از تولید نیروی زغال ســوز به ســمت 
انــرژی پاک کار مــی کنند.بعضی از 
 ،HSBC موسســات مالی بزرگ شامل
فیدلیتی اینترنشــنال و ونسیتی که به 
این گروه پیوســتند جز اعضای آن به 
حساب می آیند. تحوالت اخیر در حالی 
روی داده اســت که زغال سنگ بحث 
داغی در کنفرانس اقلیمی COP۲۶ در 
گالسکوی اسکاتلند بود.دولت انگلیس 
اعالم کرد کشورهای مشارکت کننده 
متعهــد شــده اند به ســرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در تولید نیروی زغال 
سوز خاتمه داده و به سرعت انرژی سبز 

را در ابعاد گسترده بکار گیرند.

 آغاز خرید برق از مردم 
در ازبکستان

دولت ازبکســتان نخســتین قرارداد 
خریــد بــرق از خانه هایی که مجهز به 
پنلهای خورشیدی هستند را آغاز کرد.
این جمهوری شــوروی سابق برق وارد 
می کند و ســرمایه گذاری ســنگینی 
در تجدیدپذیرهــا برای افزایش تولید 
داخلــی انجام داده اســت. همچنین 
مذاکراتــی با روســیه برای ســاخت 
نیروگاه برق هســته ای داشــته است.
وزارت نیروی ازبکستان اعالم کرد خانه 
ای که در تاشکند - پایتخت ازبکستان- 
نخســتین قرارداد برای فروش نیرو به 
شبکه برق این کشور را امضا کرد ۳۰۰ 
ُســوم ازبکستان )۰.۰۲۸ دالر( به ازای 
هر کیلووات ساعت دریافت خواهد کرد 
که تقریبا مشــابه پولی اســت که برای 
بــرق مصرفی پرداخت می کند؛ با این 
حال قیمت بر اساس موقعیت متفاوت 
است.رســتم یودگروف کارآفرین ۴۳ 
ســاله کــه این قــرارداد را امضا کرده 
اســت، اظهار کرد: برنامه وی در ابتدا 
داشتن برق پشتیبان برای خانواده اش 
در صــورت وقوع خاموشــی بود که در 
سال ۲۰۱۹ در زمان بازسازی خانه اش 
متداول بود.وی ســال گذشته ۴۰ پنل 
خورشــیدی به ظرفیت شش کیلووات 
و یک دســتگاه جمع آوری خورشیدی 
نصــب کــرد که آب را گــرم می کند و 
اجازه داده است مصرف گاز این خانواده 
۳۰ درصــد کاهش پیدا کند. اما فراهم 
کننــده تجهیزات به وی توصیه کرد به 
شــبکه نیرو وصل شــود و نیروی مازاد 
را بفروشــد تا هزینــه هایی که وی در 
ســاعات اوج و در هنگام ناکافی بودن 
تولید پنلهای خورشیدی متحمل می 
شــود، جبران شــود.یودگروف گفت: 
هنــگام روز ما حداقــل برق را مصرف 
مــی کنیم. اکنون فــروش برق را آغاز 
کــردم اما با این کار از راحتی که هدف 
اولیه من بود، صرفنظر کردم.بر اساس 
گزارش رویترز، وی ۵۰ میلیون ُســوم 
)حــدود ۵۰۰۰ دالر( بــرای خریــد و 
نصــب تجهیــزات هزینه کرده و تحت 
یــک برنامه دولتــی دیگر برای جبران 
بخشی از این هزینه ها درخواست کرده 
اســت که به ســه میلیون ُسوم محدود 

می شود.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

 قیر رایگان هفته آینده
 در اختیار دستگاه های اجرایی 

قرار می گیرد
نایب رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
قیر حواله ای تا شــنبه هفتــه بعد در اختیار 
دســتگاه های اجرایــی قــرار می گیرد.علی 
نیکزاد در توضیح نشســت نمایندگان با وزیر 
نفت، گفت: نمایندگان ســواالت خود از وزیر 
نفــت را در ۵ حــوزه مطــرح کردند، یکی از 
موضوعات مطرح شده در زمینه صادرات نفت 
بــود که در این حوزه اقدامات خوبی صورت 
گرفته و دیپلماسی نفتی نیز مورد توجه قرار 
گرفته شــده و عملکردها قابل قبول اســت.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و ســرعین 
در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه 
در نشست های متعدد موضوع میزان مصرف 
گاز در زمستان توسط وزارت نفت رصد شده 
اســت، ادامه داد: میزان سرمایه گذاری مورد 
نیاز در ۸ ســال برای حوزه گاز توسط وزارت 
نفت با تفکیک میزان ســاالنه استخراج شده 
است و باید این سرمایه گذاری انجام شود تا در 
سال های آینده مشکلی در این حوزه نداشته 
باشیم.نیکزاد ادامه داد: موضوع قیر حواله ای 
مصوب مجلس به رغم نشســت های متعدد با 
وزیر ســابق به نتیجه نرسید اما پیرو نشست 
هفته گذشته با وزیر نفت قیر حواله ای تا شنبه 
هفته بعد در اختیار دســتگاه های اجرایی از 
جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی 
مدارس، سازمان شهرداری ها، سازمان منابع 
طبیعــی و پایگاه های بســیج قرار می گیرد.

وی بــا بیــان اینکه از اقدام ارزشــمند همه 
دســتگاه های مرتبط خصوصا وزارت نفت در 
زمینه خنثی سازی حمله سایبری به سامانه 
جایگاه های ســوخت تشکر می کنیم، گفت: 
به ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به دلیل 
انجام حماسه بزرگ در دریای عمان و خلیج 

فارس مفتخریم.

نماینده مردم ساوه در مجلس یازدهم :

قیمت نجومی حامل های 
 انرژی مصداق بارز 

قوز باال قوز است
نماینده مردم ساوه در مجلس یازدهم ضمن 
انتقــاد از گرانی کاالهای اساســی، افزایش 
قیمت حامل های انرژی را مصداق بارز »قوز 
باال قوز« دانست. محمد سبزی در جلسه علنی 
مجلس شــورای اسالمی در تذکری شفاهی 
ضمن تشکر از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران در راستای توقیف نفت کش حامل نفت 
ایــران گفت: امیــدوارم دیپلمات های ما هم 
دیپلماســی مقتدرانه ای در راســتای تأمین 
منافع ملی ایران داشــته باشد. نماینده مردم 
ســاوه و زرندیه در مجلس گفت: وقتی بین 
روســتایی ها می رویــم انتقادهــای زیای از 
افزایش بی رویه قیمت های انرژی می شنویم. 
در کنار گرانی شدید کاالهای اساسی مردم، 
قیمت نجومی حامل های انرژی مصداق بارز 
قوز باال قوز شــده است.این عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: 
مردم ســاوه و زرندیه هنوز نتوانســتند برای 

مسکن ثبت نام کنند. 

در چهارماه منتهی به تابستان امسال؛

 تورم تولیدکننده صنعت برق 
به ۴۰ درصد رسید

بر اســاس آخرین گــزارش مرکز آمار درصد 
تغییرات شــاخص قیمــت تولیدکننده کل 
بخش برق نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
در فصل تابســتان ۱۴۰۰ به ۰.۱ درصد رسید 
که در مقایســه با همین اطالع در فصل بهار، 
۱.۱ واحــد درصد کاهش دارد. در فصل مورد 
بررســی، درصــد تغییرات شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش برق نســبت به فصل قبل، 
برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، 
به ترتیب ۵.۱، ۲.۸ و ۸.۰- درصد بوده اســت.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل 
بخش برق نســبت به فصل مشــابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( در فصل تابستان ۱۴۰۰ 
به ۱۹ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش 
محصول خود به شــرکت های توزیع برق، در 
فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل تابستان 
۱۳۹۹، ۱۹.۰ درصد افزایش داشــته اســت.

همچنین درصد تغییرات میانگین شــاخص 
قیمــت تولیدکننــده کل بخش برق در چهار 
فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل )متوسط تورم ساالنه( 
به ۳۷.۷ درصد رسید که نسبت به همین اطالع 
در فصل قبل ۷.۳ واحد درصد کاهش نشــان 
می دهــد. همچنین درصد تغییرات میانگین 
شــاخص قیمت تولیدکننــده بخش برق در 
چهار فصل منتهی به فصل تابستان نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف 
اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۳۲.۸، ۴۲.۲ 

و ۳۲.۷ بوده است.

با سردشدن هوا، مانند سال های گذشته بحث بر سر 
کمبــود گاز، آلودگی هــوا و چرایی آنکه نوک پیکان 
انتقادات را به ســمت ســوزاندن سوخت مایع شامل 
گازوئیــل و مــازوت در نیروگاه هــا و صنایع نشــانه 
می گیرد، داغ شــده اســت. کیفیت هوای پایتخت در 
روز های گذشته نشان از افزایش شاخص آالیندگی گاز 
دی اکسید گوگرد داشت که به معنای سوزاندن مازوت 
یا گازوئیل پرگوگرد است.این امر در کنار آلودگی مرئی 
هوا این شائبه را به وجود آورده که خیلی زود سوخت 
نیروگاهی و صنعتی از گاز به گازوئیل یا مازوت تغییر 
کرده اســت، با این حال محمد عســگری، سخنگوی 
شرکت ملی گاز ایران گفته میزان مصرف گاز در بخش 
خانگــی و تجاری بــه ۳۷۲میلیون مترمکعب در روز 
جمعه رســیده که ضمن باال بودن آن نســبت به سال 
گذشــته در همین دوره، هنوز با رکورد ۶۵۰ میلیون 
مترمکعبی سال گذشــته فاصله دارد، بنابراین هنوز 
نمی توان گفت کمبودی در گاز تحویلی وجود دارد که 
منجر به مازوت سوزی و آلودگی هوا شده باشد.فاطمه 
کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
که نهاد مسوول برای تحویل تمام سوخت ها در کشور 
به غیر از گاز اســت، در مورد میزان تحویل ســوخت 
مایــع به نیروگاه هــا و صنایع گفت: این آمار محرمانه 
اســت. محرمانگی چنین اطالعاتی که جنبه امنیتی 
هم نداشــته، می تواند منجر به نظارت کمتر نهاد ها و 
رســانه ها به امر خطیر استفاده از سوخت مایع شود و 
در هفته ها و ماه های آینده همزمان با سردتر شدن دما 
و کمبود گاز که از نظر وزیر نفت امسال به ۲۰۰ میلیون 

مترمکعب در روز خواهد رسید، وضعیت را بدتر کند. 
در دســترس بودن اطالعات شفاف شاید همان حلقه 
گمشده فرهنگ سازی و اقناع مردم برای صرفه جویی 
در مصرف باشد که در سال های گذشته کامال ناموفق 
بوده اســت. در همین حال، مدیر پژوهش و فناوری 
شرکت ملی گاز معتقد است افزایش ۵/ ۲برابری بهای 
گاز طبیعی می تواند باعث کاهش ۱۰ درصدی مصرف 
شــود؛ ســناریویی که فقط با اقناع مصرف کنندگان و 

برنامه ریزی درست امکان پذیر خواهد بود.

آلودگی هوا و محرمانگی اطالعات سوختی
سه شنبه هفته گذشته اولین روزی بود که به صورت 

مرئی می شد کیفیت پایین هوای پایتخت را مشاهده 
کرد؛ چراکه مه دود غلیظی در آســمان تهران دیده 

می شد. 
در همین روز )۱۱ آبان( شــاخص آالیندگی گاز دی 
اکســید گوگرد به باالی ۷۰ رســید که نشان از وجود 
آالینده های ناشــی از مصــرف گازوئیل یا مازوت در 
هوا بود. در ۱۰ روز ابتدایی آبان نیز این شــاخص ۸/ 
۱برابر مهرماه و ۲ برابر نیم ســال اول ثبت شــده است. 
مانــدگاری گاز دی اکســید گوگــرد در هوا ۲ تا ۴ روز 
است که آسیب بیشتری به سالمتی شهروندان در برابر 
ریزذرات معلق می زند.در کنار چنین ارقامی، داریوش 
گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 

حفاظت محیط زیست درباره مصرف مازوت در برخی 
کالنشــهر ها می گوید: در سال های گذشته در تهران، 
اصفهــان و کرج به هیچ وجــه از مازوت در نیروگاه ها 
استفاده نشد و آلودگی سال های گذشته در این شهر ها 
ارتباطی به ســوزاندن مازوت نداشت. مشعل مازوت 
ســوز در واحد های صنعتی این استان ها پلمب است 
و ایــن واحد ها امکان مصــرف مازوت را ندارند، اما در 
شهر هایی مانند تبریز، مشهد و همدان مازوت مصرف 
می شود و اگر این شهر ها در شرایط اضطرارآلودگی هوا 
قرار بگیرند و شاخص کیفیت هوای آن ها در وضعیت 
ناسالم باشد باید به استفاده از سوخت های پاک مانند 
سوخت های گازی یا نفت و گاز با میزان سولفور مناسب 

سوق پیدا کنند. 
با توجه به اینکه در ســال گذشــته هم سخنان ضد و 
نقیضی از سوی مسووالن دولتی و همینطور نمایندگان 
مجلس و شورای شهر تهران به گوش رسید که برخی 
حاکی از مازوت سوزی بود و بعضی عدم استفاده از این 
سوخت را در تهران نشان می داد، احتمال وجود چنین 
تضاد هایی در سال جاری هم وجود دارد.با سرد شدن هوا 
میزان مصرف گاز هم باال رفت به طوری که محمدرضا 
جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفته 
اســت در سه هفته گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی در 
مصرف گاز نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۹ 
را شاهد بودیم. محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی 
گاز نیز گفت: باید گفت که از زمان شروع سرما مصرف 
گاز در مرز هشــدار قرار می گیرد و الزم اســت مردم به 

مدیریت مصرف توجه داشته باشند. 

خبر ویژه

جواد اوجی وزیر نفت در تشریح نشست  با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
گفت: در این نشســت  گزارشــی از وضع فروش نفت، میعانات گازی و صادرات 
محصــوالت پتروشــیمی ارائه شــد که خوشــبختانه در همــه این بخش ها در 
مقایسه با پارسال رشد و توفیق خوبی داشته ایم.وی با اشاره به اینکه در زمینه 
ســرمایه گذاری های مورد نیاز صنایع نفت و گاز به ویژه صنعت گاز کشــور برای 
هشــت ســال آینده به منظور افزایش تولید، حفظ و نگهداشت آن گزارشی ارائه 
شد، افزود: نمایندگان پرسش هایی در زمینه تأمین قیر مورد نیاز آسفالت جاده ها 
و راه های روستایی مطرح کردند که با توجه به نشست های هفته گذشته با آقای 

نیکزاد، نایب رئیس مجلس و دیگر دســتگاه ها توفیق های خوبی حاصل شــده 
اســت.وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت با مشــخص کردن قیمت وکیوم باتوم، 
همــه حواله هــا را میان متقاضیان قیــر توزیع و به وظیفه خود در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ عمل کرده است.اوجی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام های وزارت 
نفــت در زمینــه جلوگیــری از قطعی برق و گاز در زمســتان، گفت: وزارت نفت 
با انجام تعمیرات اساســی در پاالیشــگاه ها، خطوط انتقال، ایستگاه های تقویت 
فشار و هماهنگی با وزارت نیرو همه تالش خود را می کند سوخت زمستانی در 

بخش خانگی تأمین شود تا با چالش گاز روبه رو نشویم.

وزیر نفت:

کار می گیریم گاز خانگی به   همه تالشمان را برای تأمین 
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5بانک و بیمه
خبر ویژه

مجموع تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در شش 
ماه اول سال جاری به میزان ۸۹،۶۰۰ میلیارد ریال بوده است که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رقم ۶۲،۵۸۰ میلیاردریال 
به میزان ۴۳ درصد رشد داشته است.مجموع تسهیالت اعطایی 
بانک در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۹،۱۲۴ میلیاردریال بوده 

است.
همچنیــن مانــده تســهیالت بانــک تــا پایان شــهریور ماه 
ســال جــاری ۶۴۸،۴۴۴ میلیاردریــال اســت کــه درصــد 
 رشــد نســبت بــه پایــان ســال قبــل ۷.۸درصــد اســت.

براساس این گزارش مانده تسهیالت بانک در بخش ریالی تاپایان 
شهریور ماه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۰۱،۰۴۱میلیارد ریال و مانده 
تســهیالت بانــک در بخش ارزی برابر بــا ۳،۴۳۶ میلیون دالر 

اســت.این گزارش می افزاید : تسهیالت از محل منابع صندوق 
توســعه ملی تا پایان شــهریورماه ســالجاری بالغ بر ۲۲،۳۵۹ 
میلیاردریــال بــوده اســت. بانک تا پایان شــهریورماه از منابع 
 داخلی ۶۷،۲۴۱ میلیارد ریال تســهیالت پرداخت کرده است.
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات به شرکت های تولیدی 
در پایان شــش ماه اول ســال جاری ۸۸،۱۴۷ میلیاردریال بوده 
اســت که ۹۸ درصد کل تســهیالت اعطایی را به خود اختصاص 
می دهد.تســهیالت اعطایی بانک توســعه صادرات به شرکت 
های کوچک و متوســط تا پایان شــهریور ۱۴۰۰ به ۱۵،۹۰۴ 
میلیاردریال بالغ شده و این عدد در پایان سال گذشته ۱۶،۸۵۵ 
میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه رشد قابل 

توجهی را نشان می دهد.

گزارش عملکرد اعتباری بانک توسعه صادرات ایران در پایان شهریور ماه اعالم شد 

رشد ۴3 درصدی تسهیالت اعطایی

خبر ویژه

5
عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو:

 پلتفرم بیمه گری باز تجارت نو 
در راه است

عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو اعالم 
کرد که پلتفرم بیمه گری باز این شرکت امسال 

به بهره برداری می رسد.
مهردادغالمزاده با بیان این که تحول دیجیتال به 
معنای تغییر طرز فکرو مسیر و نحوه اداره کردن 
سازمان، در بیمه تجارت نو شروع شده است، گفت 
این شــرکت چهارچوبی به منظور پیاده ســازی 
تحــول دیجیتــال تعریف و بر همان اســاس در 
حال حرکت اســت.وی با اشاره به برگزیده شدن 
بیمــه تجارت نو در ارزیابی تحول دیجیتال که به 
تازگی صورت گرفته است، گفت: شرکت در این 
حوزه ســرمایه گذاری الزم را انجام داده و معتقد 
است دســتاوردهای این بخش در آینده نزدیک 
می تواند نمونه تازه ای از فعالیت بیمه گری را در 
کشور به نمایش بگذارد .غالمزاده همچنین تجربه 
مشــتری، مدل کســب و کار، فرآیندها و تجربه 
کارکنان را چهار حوزه اساســی تحول دیجیتال 
خوانــد و در همین رابطــه ایجاد تحول در مدل 
کســب و کار شــرکت با توسعه پلتفرم بیمه گری 
بــاز را یــک تحول جدی در این حوزه دانســت و 
خاطرنشــان کرد: بیمه تجارت نو بر روی ساخت 
یک اکوسیستم مورد نیاز خود، متمرکز شده است 
که آغازی بر یک راه تازه در این صنعت خواهد بود.

با حضور مدیرعامل شرکت بیمه دی؛

بیمه دی از رانندگان کم ریسک 
اورژانس تهران تجلیل کرد

با حضور مهندس محمدرضا کشاورز مدیرعامل 
بیمــه دی و دکتر صالــح طبری رئیس اورژانس 
تهــران، از رانندگان این نهاد که در مدت قرارداد 
ســال گذشته بدون ریســک بودند با اهدای لوح 
تقدیر و هدیه تقدیر به عمل آمد.مهندس کشاورز 
در این مراسم با اشاره به خدمات اورژانس در تامین 
سالمت جامعه، عنوان کرد: بسیار خرسندیم که 
بیمه دی طی همکاری با اورژانس تهران می تواند 
عالوه بر نقش ســالمت محور بیمه ای خود، به 
صورت دیگری نیز در ارتقای سالمت هموطنان 
سهیم باشد.وی افزود: هدف از برگزاری این مراسم، 
قدردانی از زحمات دلسوزانه کادر اورژانس تهران 
اســت که در روزهای سخت شیوع پاندمی کرونا 
در کنار هموطنان و مشغول خدمت رسانی بودند. 
یکی از بهترین راههای کنترل ریسک در شرکت 
های بیمه مشارکت بیمه گزار و بیمه شدگان در 
مدیریت ریســک های بیمه ای اســت که بر این 
اساس بیمه دی بر آن شد تا از رانندگان کم ریسک 
اورژانس به دلیل اثر مطلوب عملکرد ایشان تقدیر 
به عمل آورد.دکتر صالح طبری نیز با اشــاره به 
آغاز دومین سال همکاری با شرکت بیمه دی، از 
خدمات بیمه دی در مدت قرارداد ســال گذشته 
تقدیر کرد و افزود: تمام تالش کادر اورژانس تهران 
ارائه خدمات با کیفیت و پر سرعت با رعایت نکات 
ایمنی به هم وطنان است.گفتنی است بیمه های 
درمــان و ثالث ســازمان اورژانس تهران نیز طی 

قراردادی به بیمه دی واگذار شده است.

جلوگیری بیمه آسیا از پرداخت 
بیش از ۶ میلیارد ریال خسارت 

جعلی در خوزستان
کارشناســان شــعبه آبادان بیمه آسیا در استان 
خوزســتان، از پرداخت بیــش از ۶ میلیارد ریال 
خســارت جعلی جلوگیــری کردند.در پی وقوع 
تصادف یک دســتگاه خودروی تویوتا هایلوکس 
در شهر شادگان استان خوزستان، پرونده به منظور 
پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث در 
شعبه بیمه آسیا شهر آبادان تشکیل شد.بر اساس 
ایــن گزارش، پــس از تکمیل پرونده، تحقیقات 
درخصوص این حادثه آغاز شد و با توجه به زمان 
و مــکان حادثه و عــدم همخوانی و تطابق محل 
برخورد، کارشناسان بیمه آسیا پی به جابه جایی 
وسیله نقلیه تویوتا هایلوکس با یک دستگاه موتور 
ســیکلت فاقد بیمه شــخص ثالث در این پرونده 
بردند.این گزارش می افزاید، با تالش، هوشیاری 
و پــی گیری های مکرر و بی وقفه کارشناســان 
فنی شــعبه بیمه آسیا در آبادان، الیحه و مدارک 
و مستندات مستدل به مراجع ذیصالح قضایی و 
انتظامی ارائه و بر اســاس آن، جابه جایی وســیله 
نقلیه و راننده مسبب حادثه و نیت سوء این افراد 
اثبات شــد و بدین ترتیب از پرداخت ۶ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون ریال خسارت جعلی، جلوگیری به 

عمل آمد.

اخبار

اخبار

 مدیر امور استان ها و بازاریابی 
پست بانک ایران اعالم کرد :

 صــدور ۶۲۵ فقره ضمانتنامه 
ح ســفیران پست بانک در طر

 علیرضــا واحدپور مدیر امور اســتانها و 
بازاریابی پســت بانک ایران اظهار داشت: 
در راســتای اجرای طرح ســفیران ویژه 
باجه های بانکی روستایی منتخب پست 
بانک از ســی ام دی ماه ۱۳۹۹ تا انتهای 
مهرماه ۱۴۰۰، تعداد ۶۲۵ فقره ضمانت 
نامه در طرح مذکور به مبلغ بیش از ۲هزار 
میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال در ۲۴ استان  
در ســطح کشور و مناطق تهران، توسط 
۶۹ باجه بانکی روســتایی منتخب صادر 

شده است.
همچنیــن از مجموع ضمانت های صادر 
شــده؛ اســتان اصفهان با ۶۶.۹ درصد و 
اســتان مازندران بــا  ۱۳.۵ درصد رتبه 
برتر در ســطح ســتان های کشــور  در 
 طــرح ســفیران را به خــود اختصاص 

داده اند.
بنا بر این گزارش: تعداد ۸ استان   /منطقه 
از جمله فارس، گلستان، قزوین، مرکزی، 
خراســان جنوبی، کرمان، کرمانشــاه و 
همــدان فاقد عملکرد صدور ضمانتنامه 
در باجه های بانکی روستایی بوده  و یا در 

حال تشکیل پرونده می باشند.
گفتنی اســت: طرح ســفیران ویژه باجه 
های بانکی روستایی منتخب پست بانک 
ایران شامل؛ صدور انواع ضمانت نامه های 
بانکــی و بازاریابی و فروش کلیه خدمات 
ارزی در باجــه هــای بانکی روســتایی 

منتخب در سراسر کشور است.

 بهره برداری از 
 ساختمان جدید 

شعبه کرمان  با حضور 
مدیرعامل بیمه سینا

مدیرعامل بیمه ســینا در حاشیه بازدید 
از شــعبه کرمــان ضمن حضور در جمع 
همکاران، ســاختمان جدید این شعبه را 
افتتاح کرد. در این مراســم که با حضور 
دکتــر جعفری مدیرعامل بیمه ســینا، 
رئیــس هیئت مدیره و جمعی از مدیران 
ارشد شرکت برگزار شد، ساختمان جدید 
شعبه کرمان بیمه سینا مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
در این مراســم، دکتــر رضا جعفری در 
جمع همکاران و نمایندگان این شــعبه 
در ســخنانی اظهار داشت: استان کرمان 
یکی از اســتا ن های مهم صنعتی کشور با 
ظرفیت باالی اقتصادی است که ضرورت 
گســترش پوشش های بیمه ای در آن به 
وضوح مشــخص اســت و از این رو باید 
تــالش کنیم تــا صاحبان صنایع و مردم 
 این اســتان را بیشــتر با خدمات بیمه ای 

آشنا کنیم.
وی بــا تاکید بر اهمیــت بیمه در ایجاد 
امنیــت برای ســرمایه گذاران و رشــد 
اقتصادی کشور ادامه داد: توسعه ی بیمه 
منجر به توسعه اقتصادی در تمامی نقاط 

کشور خواهد شد.
مدیرعامل بیمه ســینا در ادامه با اشــاره 
بــه نقــش مهم شــبکه نمایندگی ها در 
فعالیت هــای بیمه گــری و فــروش، بر 
ضــرورت توجــه ویژه مدیران شــعب و 
کارکنــان به این عنصــر مهم در تحقق 
اهداف شــرکت تأکید کرد.این گزارش 
می افزایــد، دکتر رضــا جعفری و هیئت 
همــراه در بــدو ورود به کرمان با حضور 
در گلزار شــهدا به مقام واالی »ســردار 
 شــهید حاج قاســم ســلیمانی« ادای 

احترام کرد.

کرد ؛  معاونت فنی بیمه تعاون تشریح 

بایستههاوفرصتهابرایتعالیسازمانی
 محمد باباکردی، سرپرســت معاونت 
فنی بیمه تعاون ، در مقاله ای، ساختار 
عملکردی »معاونت فنی« در شــرکت 
های بیمه ای را تشــریح کرد؛ او در این 
متن که با عنوان »معاونت فنی؛ بایسته 
ها و فرصت ها برای تعالی ســازمانی« 
نگارش یافته شــده نوشــته است:»هر 
شــرکت و ســازمانی دارای ذی نفعان 
متعددی بوده که تامین خواســته ها و 
اهداف مدنظر آنها بســیار مهم اســت. 
شرکت های بیمه نیز که به ارائه خدمات 
بیمه ای اقدام می کنند دارای ذی نفعان 
متعددی شــامل بیمه گــذاران، زیان 
دیدگان، ســهامداران، شبکه فروش، 
کارمنــدان، بیمه مرکزی ج.ا.ا و … می 
باشــند؛ که در این خصوص، هنر یک 
مدیــر، ایجاد توازن و تعادل در برآورده 
ســاختن خواســته هــای تمامی ذی 
نفعان شــرکت می باشد و برنامه ریزی، 
عملکرد و استراتژی شرکت می بایستی 
در راستایی باشد که رضایت تمامی ذی 
نفعــان را تامیــن کرده و توازن و تعادل 
الزم را در ایــن خصوص برقرار کند.در 
این صورت شــاهد شرکتی خواهیم بود 
کــه به صــورت همه جانبه و یکنواخت 
رشــد کرده و دارای نقاط قوت زیادی 
خواهــد بود. با توجه به اینکه شــرکت 
های بیمه نســبت به ارائه خدمات بیمه 
ای درحوزه صدور و خســارت اقدام می 
کننــد، لذایکی از مهم ترین ذی نفعان 

یــک شــرکت، بیمه گــذاران و زیان 
دیدگان می باشند و میزان رضایت آنها 
تأثیر به سزایی در جذب پرتفوی و رشد 
شــرکت خواهد داشت. شاید این سوال 
پیش آید که با توجه به انواع روش ها و 
مدل های جدید بازاریابی چگونه است 
کــه کماکان نقش بیمه گذاران و زیان 
دیــدگان در حــوزه بازاریابی و افزایش 
فروش تا این حد مهم است؟ همانگونه 
که اشاره شد روش های جدید بازاریابی 
جایگزین روش های ســنتی و قدیمی 
در صنعت بیمه شــده اند؛ ولیکن یکی 

از روش هایی که کماکان بســیار حائز 
اهمیت می باشــد روش بازاریابی دهان 
به دهان )word of mouth( می باشد که 
در این روش اصطالحاً هر فرد به عنوان 
یــک ُمبلغ عمل کرده و تجربه مثبت و 
یا منفی خود از دریافت خدمات از یک 
شــرکت را به دیگران منتقل می کند. 
بنابراین پر واضح اســت درصورتی که 
یک بیمه گذار یا یک زیان دیده رضایت 
قابل قبول از عملکرد یک شرکت داشته 
باشــد، تأثیر قابل توجهی نیز در مسیر 
بازاریابی شــرکتی به وجود خواهد آمد.

یــک گروه مهــم دیگر از ذی نفعان هر 
شــرکت بیمه، شبکه فروش آن شرکت 
مــی باشــد. بدیهی اســت مهم ترین 
انتظارات شــبکه فروش شامل تسهیل 
فرآینــد فــروش و صدور بیمــه نامه، 
پاســخگویی سریع، پرداخت عادالنه و 
به موقع خسارت بیمه گذاران و پرداخت 
به موقع کامزد می باشد. در این صورت 
است که شبکه فروش از عملکرد شرکت 
رضایت قابل قبول داشــته و همواره در 
راستای رسیدن به اهداف شرکت تالش 

خواهند کرد.

با عنایت به موارد اشــاره شــده اهمیت 
حفــظ و افزایــش رضایت مندی بیمه 
گذاران، زیان دیدگان و شــبکه فروش، 
بیش از پیش مشخص و نمایان می شود. 
در راستای رسیدن به این هدف که یکی 
از دغدغه های مدیرعامل شرکت بیمه 
تعاون بود، برنامه ریزی های الزم برای 
ایجاد، اصالح و بهبود فرآیندهای کاری 
الزم در حوزه معاونت فنی شــرکت در 
حال تدوین و برنامه ریزی می باشــد. 
در این بخش اهداف به دو دسته کوتاه 
مدت و میان مدت تقســیم بندی شده 
اند که با توجه به ضرورت و اولویت، در 
هر مورد، پایش و اصالح خواهند شــد. 
از جمله اهداف مهم کوتاه مدت، اعطای 
مجوزهای مورد نیاز شعب و نمایندگان 
برای تســهیل فرایند فروش، حرکت به 
سمت فروش آنالین بیمه نامه ها، حذف 
مجوزهای غیر ضروری برای صدور بیمه 
نامه در تمام رشــته ها، تسهیل فرآیند 
پرداخت خسارت و کاهش زمان بررسی 
و پرداخت خسارت ها می باشد که امید 
است در آینده ای نه چندان دور، شاهد 
بهبود ملموس در حوزه های مورد اشاره 
باشــیم.همچنین از جملــه مهم ترین 
اهــداف میان مدت حوزه معاونت فنی 
نیز می توان به طراحی و اجرای سیستم 
پرداخت آنالین خسارت اشاره کرد که 
امیــد اســت در حداقل زمــان ممکن 

اجرای این بخش صورت پذیرد.«

کشور با بانک ملی ایران آرد  تکمیل زنجیره تولید 
بانک ملی ایران در ادامه سیاســت های حمایتی 
خود از تولیدکنندگان کشور و با توجه به افزایش 
قیمت گندم و نیاز شرکت های تولیدی به سرمایه 
جهــت تأمین مواد اولیه، تســهیالت ویژه ای را 
به یکی از شــرکت هــای تولیدی آرد اختصاص 

داده است.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی 
بانک ملی ایران، شرکت خباز آرد شیراز با قدمت 
۳۸ ســاله، یکی از شــرکت هایی اســت که برای 
تقویت توان تولید خود از تســهیالت بانک ملی 
ایران یاری گرفته و توانسته با تسهیالت سرمایه 

در گردش ایــن بانک ضمن حفظ 
اشتغال موجود خود، اشتغال زایی 

جدیدی نیز ایجاد کند.
این شــرکت انواع آرد غنی شــده با 
آهن و اسید فولیک و سمولینا، انواع 
آرد جهــت تولید نان پیتزا، فانتزی، 
کارخانجــات نشاســته، رشــته، 
ماکارونی، کیک، بیسکوییت، ویفر، 

کراکر و سبوس خوراکی و انواع آردهای آنزیم دار 
را توســط ماشین آالت تمام اتوماتیک تولید می 
کند و اکنون ۱۴۰ نفر پرســنل فعال )۷۰ درصد 

بومــی، ۲۰ درصــد غیر بومی و ۱۰ 
درصد فصلی( دارد.

بانــک ملی ایران ۸۰۰ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت فروش اقساطی و 
۹۸۵ هزار میلیارد ریال تســهیالت 
ســرمایه ثابت به شرکت خباز آرد 
شــیراز تخصیص داده است که این 
تسهیالت می تواند کمک موثری به 
حفظ اشتغال، ادامه فعالیت شرکت، خرید گندم 
و پرداخــت وجــه به موقع آن به کشــاورزان و در 
نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی استان باشد.

همچنین با تســهیالت ســرمایه ثابت بانک ملی 
ایــران عالوه بر تجهیز انبارهای ذخیره ســازی 
گندم، برای حداقل ۲۰ نیروی جدید در شــرکت 

اشتغالزایی شده است.
عالوه بر این، تجهیز انبارهای ذخیره سازی گندم 
همواره از دغدغه های اداره غله بوده که به استناد 
جلســه کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید باید 
طی یک برنامه زمانبندی ۴ ســاله انجام می شــد 
و عالوه بر تســریع و روان ســازی در روند تولید، 
از حیف و میل شــدن مقدار قابل توجهی گندم 

جلوگیری می کند.

در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی انجام شد؛

آموزان مدرسه ابن سینا آموزشی به دانش  کمک  اهدای بسته های 
بانک ایران زمین در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به دانش 
آموزان مدرسه ابن سینا واقع در روستای شیرامین از توابع شهرستان 
آذرشهر بسته آموزشی اهدا کرد.طی مراسمی با حضور رسول اسدی 
مدیر شــعب منطقه آذریابجان شــرقی و غربی و اردبیل، اهالی روستا، 
انجمن ها و مدیر مدرسه ابن سینا اقالم کمکی تحصیلی اعم از کامپیوتر 
، ویدئو پرژکتور ، دفتر و خودکار تهیه و به مدرســه ابن ســینا روستای 
شیرامین از توابع شهرستان آذربایجان اهدا شد.در این مراسم اسدی 
اجرای مســئولیت اجتماعی ســازمانی را یکی از اهداف مهم در بانک 
ایــران زمیــن بیان کرد و گفت: امید اســت نهادهای مالی و اعتباری 
بتوانند با حمایت از هموطنان مان در مناطق محروم شرایط زندگی را 
برای این عزیزان آسانتر کنند.در این اقدام که با هدف کمک به ارتقای 
ســطح آموزشــی دانش آموزان مناطق محروم صورت گرفت، در تهیه 

لوازم التحریر مورد استفاده در بسته های آموزشی با رویکرد حمایت 
از تولید ملی از محصوالت ســاخت ایران اســتفاده شــد.گفتنی است 
مســئولیت اجتماعی سازمان همان مسئولیت در برابر جامعه ، انسان 
ها و محیطی است که در آن فعالیت می کند و امروزه این مسئولیت از 
مسئولیت های اقتصادی و مالی سازمان فراتر رفته است؛ در این میان 
بانک ایران زمین نیز طی سالیان گذشته در حوزه های ارتقای فرهنگ 
جامعــه بــا حمایت از پویش همین یک زمین را داریم، پویش میراب، 
پویــش تــاالب، پویش من هم یک جنگلبانم، حکایت از مناطق زلزله 
زده و سیل زده، ساخت مدارس و خانه بهداشت در مناطق سیل زده، 
اهدا وسایل پزشکی به مناطق زلزله زده نقش آفرینی نموده و امسال 
نیز با ارســال بســته های لوازم التحریر به مناطق و مدارس محروم در 

این خصوص ایفای نقش نموده است.
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مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی:

جلب مشارکت های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی اجتناب ناپذیر است
مشــهد / گروه استان ها: مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری خراســان رضــوی گفت:جلب 
مشــارکت های مردمی در حفاظت احیاء توسعه 
و بهــره بــرداری از عرصه هــای منابع طبیعی و 
آبخیزداری اجتناب ناپذیر است .محسن فنودی 
افزود: مشارکت مردم در پروژه های منابع طبیعی 
و آبخیزداری ضامن پایداری آنها می باشــد.وی 
کــه در جمــع کارکنان اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان بردســکن حضور یافته 
بود با اشــاره به وسعت عرصه های منابع طبیعی 
شهرســتان بردســکن افزود : حفظ و صیانت از 
هفتصــد هزار هکتار اراضی ملی در شهرســتان 
بدون مشــارکت و همراهی و همکاری ساکنین 
در حوزه های آبخیز امکان پذیر نیســت.فنودی 
ضمــن تقدیر از تالش مجدانــه کارکنان منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن گفت: 
آنچه می تواند بستر سازی و فرهنگ سازی برای 

مشــارکت مردم را به ارمغان بیاورد فعالیت های 
آموزشی و ترویجی است .مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: به 
هر میزان که جوامع محلی را با برپایی کارگاههای 

آموزشی ، ترویجی آگاهی بخشی دهید به همان 
نســبت مشارکت مردم در حفظ ، احیاء و توسعه 
و بهــره بــرداری از منابع طبیعی افزایش خواهد 
یافت.وی در ادامه گفت: مشکل خشکسالی و کم 

آبی اســتان را باید با حفظ منابع آبی و خاکی از 
طریق اجرای پروژه های آبخیزداری که منجر به 
نفوذ آب های تحت االرض در مقرهای زیر زمینی 
می شود عملیاتی نمود.محسن فنوی یادآور شد: 
آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی بردسکن در 
ســطح کشور عملکرد مؤفقی داشته و انتظار می 
رود این روند همچنان ادامه داشــته باشد. مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی 
ضمن تشکر از همکاران پر تالش در منابع طبیعی 
و آبخیزداری بردسکن بخاطر انجام فعالیت های 
مستمر در سطح عرصه های با وجود محدودیت 
هــای ویروس کرونا اظهار امیــد واری کرد این 
اقدامــات جهادگرانه خدمــت صادقانه به مردم 
موجبــات رضایت مندی اربــاب رجوع را فراهم 
نمایــد.وی در پایان خانم اعظم مالیی را بعنوان 
معــاون اداره معرفــی و از زحمات محمود امینی 

معاون قبلی تقدیر نمود.

گلستان؛ بر اساس عملکرد 7 ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 

ازمعتاداناستانگلستانجمعآوریشدهاند نفر 5هزار
گلستان / گروه استان ها: رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
گلستان در بازدید از دفتر نشریه نغمه 
استرآباد گفت: از ابتدای سال جاری تا 
پایان ماه مهر هشت هزار و ۶۲۳ کیلو 
و ۵۴ گرم انواع موادمخدر در اســتان 
کشف شد که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل هفت درصد رشد داشته 
است.ســرهنگ مجید زائری افزود در 
این ارتباط ۱۷۵ قاچاقچی دســتگیر 
شدند که شمار دستگیرشدگان  نسبت 
به سال گذشــته هشت درصد بیشتر 

بوده است.
وی اظهارداشــت: همکاران ما در این 
مدت موفق شــدند هــزار و ۴۸۲ نفر 
خرده فروش موادمخدر را در اســتان 
دســتگیر کنند که در مقایسه با سال 
قبل رشد ۳۵ درصد را نشان می دهد.

وی پاکسازی صنوفی که اقدام به تهیه و 
توزیع قرص های غیرمجاز و شربت های 
ترک اعتیاد غیرقانونی و خارج از شبکه 
توزیع می کننــد از جمله وظایف این 
نهاد برشــمرد و گفت: از اول فروردین 
مــاه تا پایان مهر امســال ۱۷۰ هزار و 
۴۳۴ انواع قرص غیرمجاز و ۲۱۵ هزار و 
۵۲۹ سی سی )۲۱۵ لیتر( شربت  ترک 
اعتیاد کشف شد که در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشــته به ترتیب ۱۸ و 

۵۷۶ درصد افزایش داشته است.رییس 
پلیــس مبارزه با موادمخدر فرماندهی 
انتظامــی گلســتان یادآور شــد: از 
کشــفیات انواع مواد مخدر در استان 
۷۱ درصد تریاک، ۱۴ درصد حشیش 
و ۱۵ درصد انواع موادمخدر دیگر بوده 
کــه ۱۰ بانــد تهیه و توزیع  طی مدت 
یادشده در استان شناسایی، دستگیر و 
متالشی شدند.زائری خاطرنشان کرد: 
در این مدت ۵۱ دســتگاه انواع خودرو 

ســبک و ســنگین از سوداگران مرگ 
کشــف و ضبط و توقیــف و ۲۹ واحد 
صنفی هم پلمب شــد.وی با بیان این 
که یکــی از طرح های پلیس مبارزه با 
موادمخدر طرح های پاکســازی نقاط 
آلــوده بــه ویژه تا شــعاع ۵۰۰ متری 
مدارس به خصوص دبیرســتان های 
اســتان است، ادامه داد: در این استان 
هــزار تــا هــزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر 
هســتند که مراکز ترک اعتیاد منطقه 

پاســخگوی نیــاز معتادین برای ترک 
نیست.وی اضافه کرد: در گلستان یک 
مرکــز ماده ۱۶ ترک اعتیاد با ظرفیت 
۱۰۰ نفــر وجود دارد و دوره نگهداری 
معتــادان در این مرکز یک تا ســه ماه 
است و ۱۵۶ مرکز MMT در این استان 
داریم که ۲۶ هزار و ۹۴۰ نفر از خدمات 
آن بهــره می برند و ۴۰ مرکز ماده ۱۵ 
)میان مدت( در اســتان هست که این 
مراکــز تا چندی پیش ۴۳ واحد بود و 

سه مورد آن تعطیل شده است.رییس 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر گلســتان 
بر گســترش ارائــه خدمات و ظرفیت 
مرکز ماده ۱۶ در توسکســتان گرگان 
تاکید و خاطرنشان کرد: همچنین نیاز 
اســت تا در شرق اســتان با مرکزیت 
گنبدکاووس نیــز یک مرکز ماده ۱۶ 
ایجاد شود.زائری با بیان اینکه عملکرد 
هفــت ماهه پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان در جمع آوری معتادان پنج هزار 
نفــر بود، افزود: از آنجایی که معتقدیم 
معتــادان دارای شــخصیت بوده که 
به علت برخی مشــکالت شــخصی یا 
خانوادگــی پناه به موادمخدر آوردند، 
ســعی کردیم در دستگیری و برخورد 
با آنان برخورد محترمانه داشته باشیم.
وی تاکیــد کرد کــه برای نگهداری از 
معتادان جمع آوری شــده در راستای 
اجرای طرح های مختلف، فضای کافی 
برای نگهداری از این افراد وجود ندارد.
وی تصریــح کرد: یکی از مواد مخدری 
که طی ۲ دهه اخیر وارد کشور شد و به 
شدت جوانان را تهدید می کند، شیشه 
اســت که موفق شدیم از ابتدای سال 
جــاری تا پایان مهر  ۳۴۱ کیلوگرم از 
این مواد را در اســتان کشف کنیم که 
نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰ 

درصد رشد داشته است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان:

 استارت دوباره 
مانور تست و بازرسی 

کنتورهای برق کلید خورد
گلستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان گلستان گفت: 
در راســتای شناسایی انشعابات غیرمجاز 
، با برگزاری مانورهای جهادی کنتورهای 
خراب، راکد و مشــکوک به دستکاری در 
مدیریــت هــای توزیع برق اســتان، ۵۹ 
مورد تســت و بازرســی قرار گرفته است 
کــه در حال حاضر در مدیریت کردکوی 
صــورت پذیرفت و مقرر گردید این مانور 
 در تمــام مدیریت های ۱۵گانه اســتان 

صورت گیرد.
مهندس علی اکبر نصیری اظهار داشــت:  
شــرکت توزیع نیــروی برق گلســتان 
نخســتین مرحله از حرکت جهادی تست 
و بازرســی کنتورهــا در مدیریــت های 
توزیع در ابتدای سال اتفاق افتاد و توسط 
مامورین تســت و بازرســی مدیریت ها و 
پیمانکاران تســت و بازرسی شرق و غرب 
اســتان، انشــعاب های نیازمند تعویض، 
دســتکاری، نقص فنی تشخیص داده شد 
و کنتور های قدیمی با کنتورهای ۳تعرفه 

جایگزین شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان گلســتان در ادامه با اشاره به کنار 
گذاشتن کنتورهای قدیمی و جایگزینی 
آن بــا کنتورهای ســه تعرفــه ای جدید 
تصریــح کرد: تمامــی کنتورهایی که در 
مانورهــای تســت و بازرســی به هر نحو 
مشکوک تشــخیص داده می شوند کنار 
گذاشــته شــده و به جای آن کنتورهای 

سه تعرفه ای دیجیتال نصب می شود.
وی یــادآوری کرد: صحت کارکرد کنتور 
و تحقق اهداف پیک ســایی از مهم ترین 
مزایای اجرای این است.مهندس نصیری 
هدف از تست و بازرسی لوازم اندازه گیری،  
مشــترکین را حصول اطمینان از کارکرد 
صحیح لوازم اندازه گیری، سنجش پذیری 
و تحویــل انــرژی الکتریکی مــورد نیاز 
مشــترکان مطابق استانداردهای شرکت 

توانیر اعالم کرد.
 مدیر کل میراث فرهنگی 
استان خوزستان خبر داد؛

 ثبت جشنواره برداشت نیشکر 
در تقویــم ملی رویدادهای 

گردشگری کشور
خوزستان / گروه استان ها: سیدحکمت ا... 
موســوی مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  دســتی اســتان 
خوزســتان از ثبت جشــنواره برداشــت 
نیشــکر در تقویــم ملــی رویدادهــای 

گردشگری کشور خبر داد.
موســوی شنبه )۱۵ آبان ماه(، در حاشیه 
مراســم پوســتر و لوگوی جشنواره ملی 
برداشــت نیشکر، در محل هتل نیشکر به 
خبرنگاران گفت: این اقدام با هدف معرفی 
بیشــتر محصول نیشکر و صنعت وابسته 
به آن در سطح ملی صورت گرفته است.

وی بــا بیــان این که این حرکت فرهنگی 
دستاوردی ماندنی و ریشه در فرهنگ غنی 
کشــاورزی و صنعتی استان و توانمندی 
نیروهــای انســانی آن دارد، افــزود: از 
همــه فعــاالن گردشــگری، گروه های 
فرهنگی و اصحاب رســانه برای شــرکت 
 و برگــزاری هــر چه بهتر این جشــنواره 

دعوت می کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزســتان، رونق 
اشــتغال و ارزآوری را از فواید و ثمرات این 
جشنواره دانست و گفت: در دو سال گذشته 
گردشگری کشاورزی به یک اولویت کشوری 
تبدیل شــده و امیدواریم با همت مجموعه 
توانمند نیشکر، استان خوزستان که در متن 
 کشاورزی قرار۵ دارد، در این زمینه نقش آفرینی 

کند.
موســوی جوامع پیرامون مزارع نیشکر و 
فعاالن حوزه گردشــگری را ارکان اصلی 
ایــن رویــداد معرفی کــرد و گفت: این 
جشــنواره یکــی از رویدادهــای مصوب 
اســتان در سطح ملی است که امیدواریم 
همچون رویدادهای مشابه مانند جشنواره 
گردشگری نرگس زارهای بهبهان خوش 
بدرخشــد.وی در پایان ضمن تبریک به 
مردم استان و خانواده بزرگ نیشکر بابت 
ثبت جشــنواره برداشت نیشکر در سطح 
ملــی، تاکید کرد، با تمام وجود و ظرفیت 

در کنار نیشکر هستیم.

ج  معاون فنی و عمرانی شهرداری کر
عنوان کرد؛

 احداث ۲ دوربرگردان 
در بزرگراه یادگار امام)ره(

کرج / اکبرحیدری
معاون فنی و عمرانی شــهرداری کرج از 
احداث دوربرگردان شــمال به شــمال و 
جنوب به جنوب در زیرتقاطع غیرهم سطح 
بزرگراه یادگار امام)ره( خبر داد.علی اصغر 
همتی گفت: اجرای دوربرگردان شــمال 
بــه شــمال زیــر تقاطع غیر هم ســطح 
بزرگــراه یادگار امام )ره( با راه آهن تهران 
تبریز، به منظور دسترســی شــهروندان 
 بخصوص اهالی  فاز چهار مهرشــهر اجرا 

خواهد شد.
وی همچنیــن از احــداث دوربرگــردان 
جنوب به جنوب زیر تقاطع غیر هم سطح 
بزرگــراه یادگار امــام)ره( با مترو جهت 
دسترســی به مهرشــهر خبر داد و گفت: 
عملیات اجرای این دوربرگردان حداکثر 
تا اواخر آذرماه به پایان می رســد و قابل 
بهره برداری اســت.معاون فنی و عمرانی 
شــهرداری کرج گفت: دیوار پیش ساخته 
بتنــی بــه ارتفاع دو متر به طول یک هزار 
و ۷۵۰ متــر جهت محصور کردن اراضی 
جهاد کشــاورزی طی ماه جاری آغازشده 
 و حداکثــر تــا اواخــر آذرماه بــه پایان 

می رسد. 
همتــی در تشــریح دیگــر اقدامات این 
معاونــت نیز گفت: پــروژه تقاطع خیابان 
دانش تا خیابان ۲۰۶ حداکثر تا پایان سال 
جاری به شرط تخصیص اعتبارات الزم به 
بهره بــرداری می رســد.وی اضافه کرد: 
نواقص مرتبط شــامل اجرای گاردریل ها، 
تابلوهای هدایت مســیر حداکثر تا پایان 

آبان ماه انجام می شود. 

نفرات برتر اولین دوره 
مسابقات ملی مهارت 
ک گروه  رانندگان لیفترا

صنعتی ایران خودرو 
مشخص شدند

مشــهد / گروه اســتان هــا: اولین دوره 
مسابقات مهارت رانندگان لیفتراک گروه 
صنعتی ایران خودرو با مشارکت معاونت 
توسعه منابع انسانی، سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان خراســان رضوی در 
شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد.

در راستای توسعه و ارتقاء مهارت رانندگی 
لیفتراک چهارشــنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ 
مرحلــه عملــی اولین دوره مســابقات 
مهــارت رانندگان لیفتراک انجام و نفرات 
برتر مشــخص شــدند.در مرحله نهایی و 
عملی این مســابقات ۵۳ نفر از رانندگان 
لیفتراک ۲۲شــرکت گروه  صنعتی ایران 
خــودرو حضور داشــتند که در پنج آیتم 
عملی بســکتبال با لیفتــراک، آپارات با 
لیفتراک، حمل موجی، تســت اعصاب و 
آزمون رنگها با هم به رقابت پرداختند که 
در نهایــت آقایان علی خدآرامی از ایران 
خودرو خراسان. مصطفی ملکی از شرکت 
مهرکام پارس و احمدعلی خادمی از ایران 
خودرو فارس به ترتیب موفق به کسب رتبه 
های اول تا سوم شدند.در مراسم اختتامیه 
این مسابقات زاهدی فرد مدیرعامل ایران 
خودرو خراسان برگزاری مسابقات مهارت 
راننــدگان لیفتــراک را در جهت ایفای 
مســوولیت های اجتماعی گروه صنعتی 
ایران خودرو در قبال کارکنان و توســعه 
توانمندی های آنان دانســت که عالوه بر 
تعالی شــخصی منجر به ایجاد انگیزه در 
کارکنان نیز می شود.شــاه پسند معاون 
آموزشــی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور نیز برگزاری این مسابقات را ابزاری 
جهت ســنجش و ارتقــاء کیفی نیروهای 
انسانی شــرکت های صنعتی دانست که 
این عامل انسانی یکی از اصلی ترین عوامل 

موثر بر تولید با کیفیت است.
دینی مسوول کمیته راهبری منابع انسانی 
گروه صنعتــی ایران خودرو نیز برگزاری 
این مســابقات را در جهت ارتقاء مهارت 
کارکنان زنجیره تامین گروه صنعتی ایران 
خودرو دانســت و گفــت : در این چنینی 
رویدادهایــی عــالوه بر محــک خوردن 
توانایــی کارکنان، با ایجاد انگیزه و شــور 
و نشــاط دانش افزایی هم اتفاق می افتد 
کــه باعث انتفــاع فردی و در نهایت گروه 

صنعتی ایران خودرو می شود. 
گفتنی اســت مسابقات مهارت رانندگان 
لیفتــراک در مــرداد ماه ســال جاری با 
برگــزاری آزمون نظری بصورت برخط در 
سطح گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد و 
پس از فروکش کردن موج پنجم کرونا و در 
پی واکسیناســیون تمامی کارکنان گروه 
صنعتی ایران خودرو مرحله عملی آن نیز 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی هفته 
گذشــته در شرکت ایران خودرو خراسان 

برگزار شد.

استانها 6

توسط دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت برق استان سمنان انجام شد؛

تشریح برنامه های هفته پدافند غیرعامل در شرکت توزیع نیروی برق 
ســمنان / گروه اســتان ها: برنامه های گرامیداشــت هفته پدافند 
غیرعامل در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سمنان تشریح شد 
.دبیر کمیته پدافند غیرعامل این شرکت گفت: هشتم تا چهاردهم 
آبان ماه امسال به عنوان " پدافند غیرعامل ، ایران پایدار" نامگذاری 
گردیده و اقدامات مناســبی در راســتای نکوداشــت این هفته در 

شرکت توزیع برق استان به انجام رسیده است .
حســین مهراندیش بیان کرد : برگزاری جلســه هماهنگی کمیته 
پدافند غیرعامل ، فضاســازی و تبلیغات محیطی ، تنظیم روزشمار 
هفته پدافند غیرعامل ، درج شــعار این هفته در ســربرگ نامه های 
اداری و برگزاری دهمین رزمایش سراسری قطع برق ادارات و ارزیابی 
آماده به کاری مولّدهای برق اضطراری مراکز مهم ، حساس ، ضروری 

و مهم از جمله فعالیت های صورت پذیرفته محسوب می شود .
وی یادآور شد: برپایی نمایشگاه عکس و پوستر با موضوعات پدافند 
الکترونیک ، فضایی ، ســایبری ، ژنتیک ، شــهری و پدافند عامل 
در ســاختمان های اداری این شــرکت ، اجرای دو رزمایش خدمت 
متعالی در شهرک صنعتی شرق سمنان و روستاهای منطقه طرود 
در شهرستان شاهرود، برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل ویژه 
تعدادی از همکاران این شــرکت و اجرای رزمایش تســت باطری 
و یوپی اس های این شــرکت و سیســتم پشتیبان گیری اطالعات 
و رســانه ای نمــودن برنامــه های به اجرا درآمــده، به عنوان مهم 
 ترین اقداماتی اســت که به مناســبت هفته پدافند غیرعامل انجام 

شده است .

خبر ویژه

به  گفته مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای غرب، مشــکلی برای تامین سوخت 
زمستانی نیروگاه های برق واقع در منطقه غرب وجود ندارد.

علی اســدی در جلســه شورای پدافندغیرعامل اســتان کرمانشاه که )یازدهم 
آبان( برگزار شــد، از آمادگی زمســتانی نیروگاه های برق خبر داد و عنوان کرد: 
سوخت کافی برای نیروگاه ها از جمله بیستون، زاگرس، داالهو و ... تامین شده 
است.وی با بیان اینکه سوخت اولیه نیروگاه ها گاز است و در نبود گاز از سوخت 
جایگزین مازوت اســتفاده می شــود، افزود: برای ایام اضطراری مازوت کافی هم 
وجود دارد.مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای غرب با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ 

درصد مخازن ذخیره ســوخت نیروگاه های برق در کشــور پُر است، خاطرنشان 
کرد: این میزان ذخیره در نیروگاه های غرب و کرمانشاه حدود ۹۰ درصد است.
وی معتقد است، این میزان ذخیره برای تامین برق بیش از ۴۰ روز کافی است.
اســدی پیش بینی کرد، حداقل تا یک یا دو ما آینده معضلی در زمینه ســوخت 
نیروگاه ها و بحران تامین ســوخت نداشــته باشیم.موضوع دیگری که اسدی به 
آن اشاره کرد اهمیت حفظ صنعت آب و برق در برابر تهدیدات پدافندی بود و 
ادامه داد: تمام ریسک های احتمالی در این بخش شناسایی شده و سطح بندی 

الزم نیز صورت گرفته است.

مدیرعامل برق منطقه ای غرب:

9۰ درصد مخازن ذخیره سوخت نیروگاه های برق ُپر است
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كوتاه از جامعه

گذاشته اند؛ کنار  مردم ماسک را 

کاهشرعایتپروتکلهابهزیر4۹درصد
رعایت پروتکل های بهداشــتی سقوط قابل توجهی 
در تمام استان ها کرده است.آخرین مطالعات نشان 
می دهد، میزان اســتفاده از ماســک در مکان های 
عمومــی در هفتــه دوم آبــان، ۴۸.۷۲ درصــد و 
فاصله گــذاری اجتماعی ۴۶.۸ درصد بوده اســت. 
تنها در ۹ اســتان میانگین استفاده از ماسک باالی 
۴۹ درصد اعالم شــده اســت.در فاصله گذاری های 
اجتماعی هم میانگین کشوری ۴۶.۰۸ درصد است 
و ۱۷ استان باالتر از میانگین کشوری قرار دارند.از 
میان تمام اســتان ها تنها همدان است که باالترین 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را دارد؛ یعنی ۵۲ 
درصد. این وضعیت در سایر استان ها زیر ۵۱ درصد 
است. حاال در این وضعیت، مسئوالن نظام سالمت 
نسبت به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی اعالم 
نگرانــی می کنند، هر چند که تاکنون ۹۳ میلیون و 
۵۶۲ هزار و ۶۱۷ دوز واکسن تزریق شده، اما تاکید 
بر این است که در صورت استفاده نکردن از ماسک 
و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، پیک ششم 
پر قدرت رخ می دهد. آنها می گویند مردم بسیاری از 
پروتکل های بهداشتی مثل شست و شوی دست ها و 
ضدعفونی سطوح را فراموش کرده اند که این موضوع 

می تواند خطرناک باشد.
 

 باال رفتن تجمع ها بدون استفاده از ماسک
اســتان مرکزی جزو اســتان هایی است که میزان 
اســتفاده از ماســک در مکان های عمومی آن، بین 
۴۹ تا ۸۳ درصد اســت. میزان رعایت فاصله گذاری 
هم در این استان، باالتر از میانگین است، اما به طور 
کلی رعایت مجموع پروتکل های بهداشــتی در این 
اســتان بین ۴۵ تا ۵۱ درصد اعالم شده است. یاسر 
قربانی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اراک است و 
درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان، 
توضیح هایــی می دهد. به گفتــه او، میزان رعایت 
پروتکل ها در این استان  به ۴۵ درصد رسیده است 
کــه این موضوع می تواند خطرناک باشــد؛ »آنچه 
مشــاهده می شود، باال رفتن میزان حضور مردم در 
مکان های تجمعی اســت. مردم به میزان بیشتری 
در مراســم و مناسبت ها شرکت می کنند و در کنار 
اینها هم اســتخرها و باشگاه های ورزشی بازگشایی 
شــده اند و مردم به ایــن مکان ها مراجعه می کنند. 

این موضوع ممکن اســت اســتان مرکزی را دوباره 
وارد شــرایط خاصی کند«. او می گوید: »هم مردم 
و هم کادر درمان خســته شــده اند؛ از سوی دیگر با 
تزریق واکســن، یک نوع اعتماد به نفس کاذب در 
میان مردم ایجاد شده که میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی را کم کرده است«.به گفته قربانی، استان 
مرکزی ازجمله اســتان هایی است که اوایل شیوع 
بیماری کرونا پس از استان قم، دومین مورد بیماری 
کرونا در آنجا مشاهده شد؛ البته پروتکل ها ازجمله 
اســتفاده از ماســک همچنان رعایت می شود، اما با 
توجه به شدت و ضعف بیماری، رعایت پروتکل هم 

نوسان پیدا می کند. 

شست وشوی دست، قانون فراموش شده
اوضاع در تهران هم خیلی قابل قبول نیست. براساس 
اعــالم وزارت بهداشــت، میــزان رعایت مجموع 
پروتکل های بهداشــتی در این اســتان، بین ۴۰ تا 
۴۴ درصد است. این استان جزو استان هایی است که 
میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در آن پایین تر 
از میانگین اســت. در زمینه اســتفاده از ماسک هم 
میزان رعایت در استان تهران، بین ۴۲ تا ۴۸ درصد 
اســت.امیرعلی فریدون فر، رئیس مرکز بهداشــت 
شــرق تهران به ســهل انگاری تهرانی ها در رعایت 
پروتکل های بهداشــتی اشــاره می کند و می گوید: 
»مردم نســبت  بــه رعایت پروتکل هــا بی توجه تر 

شده اند، بیشترین اشتباه هم مربوط به تصور آنها از 
واکسیناســیون است. تجربه بسیاری از کشورهای 
دیگر نشان می دهد که با وجود اینکه باالی ۸۰ درصد 
جمعیت، واکســن زده انــد، باز هم ویروس در حال 
چرخش اســت«. به گفته فریدون فر، رعایت قانون 
»شــفا«، یعنی شست وشوی مرتب دست ها، انجام 
واکسیناســیون، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک می تواند مانع از ابتال به کرونا شود. به نظر 
می رسد شست وشوی دست از ذهن بسیاری از افراد 
خارج شــده و مردم کمتر به آن اهمیت می دهند؛ 
درصورتی که این موضوع در ابتالی افراد به ویروس 
کووید-۱۹ موضوع مهمی به شمار می رود«.به گفته 
او، فاصله گذاری اجتماعی در بعضی فضاها و مکان ها 
مانند وسایل نقلیه عمومی اصال مقدور نیست. البته 
در فضاهایی هم که امکان رعایت فاصله وجود دارد، 
باز هم به این مورد توجه نمی شــود؛ مثال مردم در 
صف های انتظار یا ســایر اماکن عمومی توجه الزم 
به این موضوع ندارند. فریدون فر به اهمیت استفاده 
از ماسک اشاره می کند: »با استفاده از ماسک حتی 
اگر در یک اتاق یک نفر مبتال به کرونا باشــد، تنها 
تــا ۵ درصد احتمال انتقــال آن به اطرافیان وجود 
دارد؛ به همین دلیل ماسک جزو شیوه های ضروری 
پیشــگیری از ابتال به شــمار می رود. درحالی که در 
کالنشــهر تهران توجه به اســتفاده از ماســک کم 
شــده و به زیر ۶۰ درصد رســیده است؛ ضمن اینکه 

رعایت فاصله فیزیکی از این میزان هم کمتر شــده 
اســت. براســاس اعالم رئیس مرکز بهداشت شرق 
تهران هم اکنون بیش از ۷۷ درصد مردم در استان 
تهــران دوز اول واکســن را دریافت کرده و بیش از 
۵۲ درصد هم هر دو دوز واکســن را تزریق کرده اند 
و همین موضوع ممکن است منجر به کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی شده باشد. او تأکید می کند: 
»اگر مردم تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد توجه بیشــتری به 
اجرای پروتکل ها داشــته باشند، می توانند از شدت 

پیک ششم کرونا کم کنند«.
 

در اهواز فاصله گذاری فیزیکی رعایت نمی شود
استان خوزستان در گروه استان هایی قرار می گیرد 
کــه میزان رعایت مجموع پروتکل های بهداشــتی 
در آن، بین ۴۵ تا ۵۱ درصد اســت. میزان اســتفاده 
از ماســک در آن حــدود ۴۹.۳۹ درصــد اســت و 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی آن هم، ۴۷.۲۴ 
درصد عنوان می شــود. نسرین خالدی، سوپروایزر 
بیمارســتان رازی اهواز است و می گوید: »از ابتدای 
شــیوع بیماری در ســطح اســتان، توجه به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی بسیار کم بوده و با توجه به 
نوع زندگی اجتماعی مردم در این اســتان، می توان 
گفــت اصال امکان فاصله گــذاری اجتماعی وجود 
ندارد، چراکه از زمان شیوع بیماری کرونا، در هیچ 
دورانی، مردم اهواز شرکت در مراسم و مناسبت های 
مختلــف را به دلیل وجود کرونا کنار نگذاشــتند«.

به گفته خالدی، وضعیت اهواز هم اکنون از نظر تعداد 
موارد ابتال به بیماری قابل قبول اســت، اما با توجه 
به بازشــدن تمام مراکز و شــرکت کردن در مراسم 
مختلــف بیــم آن می رود که از این حالت دربیاید و 
سرعت انتقال بیماری بیشتر شود، هرچند که چند 
روزی اســت  آمار مبتالیان باال رفته است. براساس 
اعالم او، تنها اتفاقی که می تواند به قطع چرخه انتقال 
کمک کند، واکسیناسیون است: »در اهواز پایبندی 
به اجرای پروتکل ها کم است، البته هم اکنون نسبت 
به اوایل شــیوع بیماری، وضعیت بهتر شده و مردم 
بیشتر ماسک می زنند.« خالدی می گوید: »سرعت 
واکسیناسیون در اهواز خوب است؛ به طوری که در 
اســتان خوزستان ۷۰ درصد نوبت اول و حدود ۴۴ 

درصد نوبت دوم را تزریق کرده اند«.

7جامعه
رئیس پلیس راهور:

نیمی از دوربین های ثبت 
تخلف خراب است

رئیــس پلیس راهور ناجا در جلســه 
علنــی مجلــس و بعــد از اظهار نظر 
نماینــدگان و گزارش کمیســیون 
شــوراها و امور داخلی کشور در مورد 
الیحه یک فوریتی تمدید مهلت های 
مقــرر در تبصره هــای ۱ و ۲ ماده ۲ 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
اظهار داشــت: ساالنه ۱۷ هزار کشته 
و جانباختــه در اثــر تصادفــات در 
جاده های کشــور و ۳۶۰ هزار مجروح 
و معلــول در اثر عدم رعایت مقررات 
به وجود می آید.ســید کمال هادیان 
فر افزود: فرصتی ۱۰ ســاله به نیروی 
انتظامی داده شد که با توجه به کمبود 
نیروی انســانی و تجهیزاتی که در آن 
دوره بود از توان درجه داران با شرایط 
خاص استفاده کند به شرطی که این 
افــراد باالی دیپلــم بوده و صالحیت 
الزم را داشــته باشــند، ضمن اینکه 
مقرر شــد از سربازان لیسانس و فوق 
لیسانس این حوزه هم استفاده کنیم.
وی افزود: باید در این ۱۰ ســال اخیر 
باید توســعه دوربین ها و سامانه ها و 
تجهیزات صورت می گرفت اما با توجه 
به کمبود منابع این کار صورت نگرفته 
اســت. در شــروع طرح ۶ هزار نفر از 
سربازان و درجه داران در قالب اجرای 
این طرح استفاده می کردیم ولی هم 
اکنون فقط از ۱۲۰۰ نفر سرباز و درجه 
دار اســتفاده می کنیم و به مراتبی که 
در طول ۵ ســال اخیر که درخواست 
تمدید داشــته ایم تعداد این افراد هم 
کاهش پیدا خواهــد کرد.وی افزود: 
در کل کشــور ۴ هــزار دوربین ثبت 
تخلــف در راه های اصلی و شــهرها 
وجــود دارد این درحالی اســت که 
فقط ۷ شــهر کشــور دارای دوربین 
ثبــت تخلف اســت، ضمن اینکه ۴۹ 
درصد این دوربین ها معیوب و خراب 
بوده و کار نمی کند.وی افزود: وزارت 
راه طبــق قانــون موظــف به اصالح 
دوربین های راه هاست و شهرداری ها 
هم برای توســعه دوربین ها در سطح 
شهر وظیفه دارند.وی افزود: ریالی از 
محــل اعمال جریمه به افســران و یا 
درجــه داران تعلق نمی گیرد و صرفا 
برابــر ماده ۲۳ قانــون به خزانه واریز 
می شــود به طوری که ۳۰ درصد به 
شهرداری ها، ۳۰ درصد به وزارت راه، 
۲۰ درصد به صندوق خســارت های 
بدنی بیمــه مرکزی و ۲۰ درصد هم 
در حوزه توســعه فرهنگ رانندگی به 
ناجا داده می شــود، اما اگر گزارشــی 
از ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
در طول ســال های اخیر گرفته شود 
مشــخص می شود که بخش زیادی از 
ایــن پول ها به این دســتگاه ها حتی 

واریز هم نشده است.

یک مقام مسئول در وزارت علوم 
خبر داد؛

آغاز ثبت نام جذب 
اعضای هیأت علمی 

دانشگاه ها از امروز
معــاون برنامه ریــزی و اجرایی مرکز 
جــذب اعضای هیــأت علمی وزارت 
علــوم از آغاز فراخوان جذب اعضای 
هیــأت علمی، از امروز دوشــنبه ۱۷ 
آبــان ۱۴۰۰ خبــر داد و گفــت: این 
فراخوان تا پایان آبان ماه ســال جاری 
ادامه خواهد داشــت.جعفر جعفری 
ضمن اشــاره به اعالم نیاز دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و 
فناوری کشور در سامانه مرکز جذب، 
گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه 
به وبسایت مرکز جذب اعضای هیأت 
علمــی به آدرس mjazb.ir با توجه به 
نیاز دانشــگاه ها در رشــته تخصصی 
خود نســبت به انتخاب ســه مورد از 
محــل تقاضا اقــدام کنند.وی افزود: 
مهلت این فراخوان در ساعت ۲۴ روز 
یکشــنبه ۳۰ آبان ماه به اتمام خواهد 
رسید و این مدت تمدید نخواهد شد. 
لذا از متقاضیان درخواست می شود در 
مهلت تعیین شــده نسبت به ثبت نام 
و انتخاب دانشــگاه ها و مؤسســات 
مورد نظر خود اقدام کنند.متقاضیان 
می تواننــد بــرای کســب اطالعات 
بیشــتر و رفع مشــکالت احتمالی، 
با شــماره ۰۲۱۸۲۲۳۴۶۶۶ )مرکز 

پاسخگویی( تماس حاصل کنند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشــت خبر داد؛

 روند افزایشی 
 نگران کننده کرونا 
در برخی استان ها 

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، گفت: از اسفند سال 
۹۸ تاکنون پنج موج بیماری کرونا را 
پشــت سر گذاشــته ایم و در هر موج 
تعداد مبتالیان افزایش یافته و بعد از 
مدتی به قله موج می رســیم و سپس 
روند کاهشــی آغاز می شود. االن اگر 
به سراســر کشور نگاه کنیم ۵ موج به 
وضوح مشــخص اســت و موج اول تا 
سوم کوچکتر بودند. در دی، بهمن و 
اســفند ۹۹ اندکی شرایط کشور آرام 
بود و در همه استان ها به جز خوزستان 
وضعیــت آرامی داشــتیم تا اینکه به 
نــوروز رســیدیم و روند کل کشــور 
افزایشــی شــد و خیز چهارم و پنجم 
رخ داد. اکنــون روند بیماری در اکثر 
اســتان ها نزولی است ولی سیستان 
و بلوچســتان، قزوین، سمنان و یزد 
در ۲ هفته اخیر روند افزایشی نگران 
کننده ای دارند.دکتر علی شــریفی 
زارچی افزود: از ۲۳ مرداد در اوج قله 
پیــک پنجــم بودیم و پس از آن روند 
کاهشی شد و از اوج قله گذشتیم؛ به 
همین دلیل رنگ شهرها تغییر کرد و 
اکنون در لبه پایین رونده موج پنجم 
هستیم. در ۱۷ مهرماه همه شهرها در 
وضعیــت آبی و نارنجی قرار گرفتند و 
تنها چند شهر در شمال غربی کشور 
وضعیت قرمز داشتند که طبیعتا آخر 
از سایر شهرها درگیر موج پنجم شده 
بودنــد.او تاکید کــرد: در آبان ماه در 
برخی شهرها روند کرونا افزایشی شد 
و برخی شهرها وضعیتشان قرمز شده 
است. اکنون در سر دو راهی قرار داریم 
و اگر به موقع به داد شهرها برسیم و در 
این شهرها کنترل جدی صورت گیرد 
و ادارات  دولتــی تدبیر کنند و نکات 
را رعایت کننــد؛ وضعیت خطرناک 
نخواهد شــد. وی در ادامه اظهار کرد: 
اکنــون اصال نمی توانم تصور کنم که 
در شــهرهای قرمز مدارس باز شوند 
و بایــد با هوشــیاری مانع بروز پیک 
ششم کرونا در سطح کشور شد چون 
شاید خطری دانش آموز را تهدید نکند 
امــا خانــواده او در معرض خطر قرار 
می گیرند. سرپرســت مرکز فناوری 
اطالعــات وزارت بهداشــت در ادامه 
با اشــاره به اینکه زمانی که ســه موج 
اول را گذراندیــم ســویه کرونا تغییر 
کرد، افزود: با ورود ســویه انگلیســی 
کرونــا به خوزســتان، آتش کرونا به 
خوزســتان افتاد و این آتش گویی در 
خرمن بیفتد و اوج بگیرد و به تدریج 
کرونا در خوزســتان و در کشــور اوج 
گرفت و به دید و بازدیدهای نوروزی 
که رســید به یکباره کل کشــور قرمز 
شد. بعد از آن سویه دلتا را داشتیم و 
موج پنج رخ داد. او در ادامه با اشــاره 
به اینکه روند کلی بیماری در کشــور 
نزولی است، تصریح کرد: در مرداد ماه 
در اوج کرونا تعداد شــهرهای قرمز به 
۳۵۹ شــهر رسیده بود که در ۱۷ مهر 
تا ۷ شــهر قرمز هم کاهش داشت؛ اما 
االن مجددا به ۳۳ شــهر قرمز رسیدم 
و در عین حال تعداد شهرهای آبی هم 
افزایش پیدا کرد چون روند کلی کشور 
نزولی اســت؛ از طرفی در برخی نقاط 
افزایش کرونا را داریم و به همین دلیل 
تعداد شهرهای قرمز هم افزایشی شده 
اســت. وی در ادامه تاکید کرد: هیچ 
کسی ادعا نکرده است که واکسن جان 
شــما را ۱۰۰ درصد نجات می دهد، 
اما می توانــد تا درصد باالیی جان ما 
را حفــظ کند. در خیز پنجم کرونا که 
روند واکسیناســیون افزایش یافت، 
کنتــرل بیماری بهتــر اتفاق افتاد و 
میــزان مرگ و میر و بســتری افراد 
بویــژه گروه ســنی باالی ۷۰ ســال 
کاهــش یافت که این موضوع بهترین 
شاهد اثرگذاری واکسن است. اکنون 
نیز واکسیناسیون دز سوم برای افراد 
بــاالی ۶۰ ســال می تواند به افزایش 
ایمنی زایی بدن این گروه سنی کمک 
کند. سرپرســت مرکز مدیریت آمار و 
فناوری اطالعات وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، با بیان 
اینکه موج پنجم از استان سیستان و 
بلوچســتان و جنوب شرق کشور آغاز 
و به شمال غرب کشور ختم شد، ادامه 
داد: از ابتدای آبان در برخی شــهرها 
به صورت پراکنده دوباره روند شــیوع 
کرونا افزایشی شد. اگر به موقع به داد 
شــهرهای قرمز درگیر کرونا برسیم، 

وضعیت حادی را نخواهم داشت.

خبر ویژه

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در 
خصوص آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلــس مبنی بر طــرح اصالح قانون مهریه، عنوان 
کرد: هفته گذشته کمیته بررسی کننده این موضوع 
با حضور اعضای کمیته، متخصصین، کارشناسان و 
اعضای فراکسیون زنان جلسه داشت و ۴ ماده از طرح 
مربوطه را به تصویب رساند، چندین ماده از این طرح 

باقی مانده است که پس از بررسی و تصویب آن، طرح 
را بــه صحــن علنی مجلس ارائه خواهیم داد. حجت 
االســالم حسن  نوروزی افزود: تاکید ما بر این است 
کــه تا جایی کــه امکان دارد مهریه نقد و به صورت 
عندالمطالبــه دریافت شــود، نه اینکه ۵۰۰ یا هزار 
سکه به صورت عنداالستطاعه باشد و به اجرا گذاشته 
شود، یعنی تاکید بر این است که مهریه عندالمطالبه 

باشــد و اگر هم نظر طرفین بر عنداالستطاعه است 
در صورت ضرورت باشــد و تضمین کافی اخذ شود. 
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان 
کرد: هنگامی که زوج بیش از ۵۰ سکه و مهریه باال را 
می پذیــرد باید یک حق الثبت نیز بپردازد، این حق 
الثبت برای موضوع ازدواج آســان در بودجه ســال 

آینده منظور خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

ح اصالح قانون مهریه به  زودی به صحن مجلس می رسد طر

کنش به نامه وزیر بهداشت به معاون رئیس جمهور: خضریان در وا

عدالت در پرداخت دستمزدها باید مورد توجه باشد
ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹۰  مجلس  در 
خصــوص نامه اخیــر وزیر بهداشــت به معاون 
رئیس جمهور در خصوص مســتثنی شدن اعضا 
هیات علمی دانشــگاه های علوم پزشکی از سقف 
حقــوق و مزایــا و مالیات مندرج در قانون بودجه 
۱۴۰۰، گفــت: کارکنــان و اعضای هیات علمی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی برای مردم محترم 
هســتند و کسی تالش های آنان در دوران کرونا 
را فراموش نمی کند اما این مسایل توجیهی برای 
تغییــر یــا نقض قانون به نفع یک گروه یا قشــر 

خاص نیست.علی خضریان افزود: با توجه به منابع 
محــدود دولت، افزایش هزینه های دولت عاقالنه 
نیســت و نمی توان برای راضی کردن یک گروه، 
هزینه ها را به گونه ای افزایش داد که تورم به همه 

مردم تحمیل شود.
وی افزود: اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم 
پزشــکی از ســایر اقشار جامعه جدا نیستند و اگر 
قاعده ای برای تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان 
دولت قرار داده می شــود، نباید انتظار داشت که 
گروه های مختلفی از آن مستثنی شوند و تبعیض 

رخ دهد. اگر این قبیل تبعیض ها قبال هم رخ داده 
است نباید تکرار شود. خضریان افزود: هم اکنون 
دریافتی های اعضای هیئت علمی دانشــگاه های 
علوم پزشــکی چند برابر دریافتی سایر کارکنان 
دولت است؛ در نتیجه افزایش دریافتی برای این 
افراد منطقی نیســت.وی افــزود: در حال حاضر 
قانون تمام وقتی پزشکان به صورت کامل اجرایی 
نمی شــود و تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت 
علمــی همزمان فعالیت هــای انتفاعی در بخش 
خصوصــی و عمومی انجام می دهند که از آن جا 

نیز درآمد کســب می کنند. بر این اســاس برخی 
ادعاهــا که در فضای عمومی در رابطه با وضعیت 
اقتصــادی اعضــای هیئت علمی دانشــگاه های 
علوم پزشــکی منتشر می شود، صحت ندارد.وی 
افزود: اینکه در نامه وزیر بهداشــت بیان می شود 
که اگر ســقف ۱۵ برابر حداقل دســتمزد افزایش 
نیابد، موجب خروج  پزشکان از طرح تمام وقتی 
می شــود، نوعی تهدید است و این سخن از سوی 
وزیر بهداشــت که خود باید ناظر بر اجرای قانون 
تمام وقتی پزشکان باشد، اصال پذیرفته نیست.

ح کرد؛  یک مشاور تخصصی کنکور مطر

آموزان خروج رشته های مهندسی از اولویت دانش 
مشــاور تخصصــی کنکور دربــاره مهارت محــوری و تخصص های 
دانشــگاهی، اظهار کرد: از ســال های گذشته مسئله مهارت محوری 
مطــرح بوده اســت که به صورت معمــول انتخاب های دانش آموزان 
برای رشته های مختلف و قبولی در آنها بر اساس الگوی خیلی خاص 
بدون دخالت و هماهنگی دیگران در این زمینه متغیر اســت. شــروین 
مســیح افزود: الگوی تغییر رشــته در سال های مختلف تغییر می کند. 
برای مثال، وقتی که دانش آموزان می بینند درآمد پزشکی در جامعه 
باال می رود، بنابراین میل و رغبت آنها برای اینکه آنها به شغل پزشکی 
روی آورند هم افزایش می یابد و به همین علت رتبه های برتر کنکور و یا 

همه دانش آموزان تصمیم می گیرند تا در رشته های پزشکی تحصیل 
کنند. این مشــاور کنکور افزود: همین قضیه باعث شــده تا رشته های 
مهندســی از اولویت اول انتخاب رشــته دانش آموزان خارج شــود. به 
عنوان مثال، از آن جایی که رشــته های مهندســی در تمامی زمینه ها 
دارای درآمد های باال و خوبی هســتند که دیده نمی شــوند بنابراین در 
حال خروج از سیستم انتخاب رشته داوطلبان هستند و عالقه دانش 
آموزان به مرور از آنها کم تر می شــود. مســیح در ادامه تاکید کرد: طی 
ســال های گذشــته وقتی صنعت خودرو سازی خیلی رشد پیدا کرد و 
انواع و اقسام خودرو ها در حال تولید بودند در نتیجه رشد مکانیک هم 

در جذب دانشجو در صدر قرار گرفت. زمانی که سیستم های کامپیوتری 
هم پیشــرفت کردند به تبع جذب دانش آموزان به آن رشــته ها رشــد 
کرد، بنابراین دانش آموزان با توجه به اینکه کدام رشته و شغل درآمد 
بیشتری دارد انتخاب رشته می کنند.او با بیان اینکه باید یک هدایت 
گری برای دانش آموزان ایجاد کنیم، تاکید کرد: انتخاب رشته دانش 
آموزان باید بر اســاس عالقه محور باشــد و دوم ســعی کنیم تا برابری 
حداقلی در میان رشــته های مختلف به وجود آوریم و به این صورت 
دانش آموزان بتوانند در رشــته های مختلف عالقه های خود را محک 
بزنند و کمتر تفاوتی برای ورود به رشته ها با یک دیگر داشته باشند.
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 آبشار لونک
 افسون گر طبیعت گیالن

قــدم در یکــی از زیباترین جاده هــای ایران، جاده 
ســیاهکل _ دیلمان می گذاریم تا به آبشــار لونک 
برسیم. لونک متشکل از دو آبشار است و در جنگل 
لونک قرار دارد؛ آبشــاری زیبا که پهنای آن ۲۰ متر 
و ارتفاع آن  حدود ۶ متر تخمین زده شده است. در 
فصول بهار و پاییز که آب آبشار به حداکثر می رسد 
این دو آبشــار به هم پیوسته و جاذبه ای شکوهمند 
را در طبیعت خلق می کنند. در اطراف آبشــار هم با 
وجود گل ها و درختانی مانند توسکا، انجیری، راش 
و ممرز منظره چشم نوازی را شاهد خواهید بود. این 
آبشــار در نهایت به رودخانه شــمرود سیاهکل که 
از ارتفاعات دیلمان سرچشــمه می گیرد، می ریزد. 
زیبایی این آبشار آن را به لوکشینی مناسب برای ثبت 
خاطرات زوج های جوان تبدیل کرده است؛ عروس 
و دامادها در روز پیوندشــان به این آبشار می آیند تا 
تصاویر خاصی را ثبت کنند. پس از دیدن این آبشار 
می توانید ســری هم به روســتای زیبای داماش که 
گل های سوسن چلچراغش معروف است بزنید؛ نام 
سوسن چلچراغ در فهرست آثار طبیعی و ملی ایران 

به ثبت رسیده است.
چرا آبشار لونک؟

آبشــار لونک یکــی از جاذبه های تماشــایی 
طبیعت استان گیالن است.

بــرای رســیدن به این آبشــار از میان یکی از 
زیباتریــن جاده های ایران، جاده ســیاهکل _ 

دیلمان، گذر خواهید کرد.
در کنــار بازدیــد از ایــن آبشــار می توانید از 

ییالق های استان گیالن نیز دیدن کنید.
لونک یکی از جذاب ترین آبشــارهای شــمال 

ایران به شمار می رود.
زیبایی این آبشار بعالوه امکانات نسبتا مناسبی 
اطــراف آن، این آبشــار را بــه مقصدی جذاب 

تبدیل کرده است.
تفریحات آبشار لونک

رانندگی در مسیری رویایی: برای دیدن آبشار باید 
دل به جاده سیاهکل _ دیلمان بسپارید و به دنیایی 
سرشار از زیبایی قدم بگذارید. این مسیر کوهستانی و 
جنگلی هر لحظه شما را با مناظر دیدنی اش غافلگیر 
می کند و با عبور از کنار شالیزارهای سرسبز و زیبا و 

باغ های چای روح تان را جال می دهد.
گشــت وگذار در جنگل: آبشــار لونک در میان یک 
منطقه جنگلی قرار دارد و طبیعت اطراف آن می تواند 
توجه شما را به خود جلب کند. راش، ممرز، توسکا، 
خرمندی و انجیری از جمله درختان اطراف آبشــار 
هستند و در بهار گل های رنگارنگ خود جلوه دیگری 

به طبیعت می دهند.
رودخانــه خروشــان: کمــی آن طرف تر از آبشــار 
رودخانه ای جاری است که به عنوان یکی از زیباترین 
رودخانه های منطقه از آن یاد می شود. به علت قرار 
گرفتن این رودخانه در دره گاه اختالف ســطح آن 
با مسیر به ۱۰۰ متر هم می رسد و یکی از زیباترین 

تصاویر طبیعت را پیش روی شما قرار می دهد.
پیک نیــک: در گوشــه وکنار ایــن منطقه جنگلی 
می توانید بساط پیک نیک خود را برپا کنید و ساعات 
خوشی را در کنار دوستان یا خانواده تان داشته باشید. 
پس اگر اهل پیک نیک هستید، بردن لوازم و وسایل 

مورد نیاز را فراموش نکنید.
آب بازی: اگر در فصل بهار و تابســتان راهی آبشــار 
لونک شدید می توانید با کمی آب بازی خنک شوید 

و لحظاتی شاد داشته باشید.
اقامت در سفر به آبشار لونک

برای اقامت در این سفر انتخاب های زیر پیش 
روی تان است:

کمپینگ
اقامتگاه هــا و هتل هــا در شــهرهای اطراف 

)حداقل ۳۸ کیلومتر با آبشار(
همچنیــن کســانی کــه قصد دارنــد مدت 
طوالنی تری در ایــن منطقه بمانند می توانند 

از اقامتگاه های گیالن استفاده کنند.
فصل سفر به آبشار لونک

بهــار و پاییز را می توان بهترین فصل ســفر به 
آبشار لونک دانست چرا که این جاذبه بیشترین 

میزان آب را دارد.
بهار: در این فصل رویش گل های رنگارنگ در 
منطقه و آبشــاری پرآب منظره چشم نوازی را 

خلق می کند.
تابســتان: اگرچه میزان آب آبشار کم می شود 
اما مناظر اطراف همچنان سرسبز و زیبا است.
پاییز: در این فصل بار دیگر آبشار پرآب خواهد 
شــد و رنگارنگــی برگ هــای درختان فضای 

زیبایی را به وجود می آورد.
زمســتان: آبشــار به خواب زمستانی می رود و 
تنها می توانید درختان ســپیدپوش اطراف را 

نظاره گر باشید.

گردشگری

پژوهشــگران می گویند افراد مســنی که چند بار در هفته ماهی می خورند، 
مغزشان عملکرد بهتری دارد.

تحقیقات جدید نشان می دهد که ماهی، حتی در مقادیر متوسط، به جلوگیری از 
بیماری عروقی که ممکن است در نهایت منجر به زوال عقل شود، کمک می کند.

»آلین توماس«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه بوردو فرانســه، می گوید: 
»مطالعــات قبلــی ارتباط محافظتی با خوردن ماهی در برابر زوال شــناختی و 
خطر زوال عقل در ســنین باالتر را نشــان می دهد.«توماس گفت: »تحقیقات 
جدید نشان داد که در میان بزرگساالن سالم ۶۵ ساله یا باالتر، مصرف دو وعده یا 
بیشتر ماهی در هفته ممکن است از مغز در برابر ضایعات عروقی محافظت کند.«
محققان در این مطالعه، نتایج اســکن مغزی انجام شــده در بین بیش از ۱۶۰۰ 

مرد و زن باالی ۶۵ ســال )میانگین ســنی ۷۲( را بررســی کردند. هیچ یک از 
شرکت کنندگان سابقه قبلی زوال عقل، سکته مغزی یا بیماری قلبی نداشتند.

اســکن ها ســه نشانه آشکار بیماری عروقی را مورد بررسی قرار دادند. بررسی ها 
نشــان داد که ضایعات مغزی کوچک در ۲ درصد از بیماران، حفره های مغزی 
در ۸ درصد و تجمع مایع در بافت مغز در ۶ درصد وجود داشت.اگرچه هر سه 
عالمت می توانند مدت ها قبل از بروز عالئم واضح زوال عقل ایجاد شوند، اما همه 
آنها با افزایش خطر زوال عقل و کاهش کلی در هوشیاری ذهنی مرتبط هستند.

همزمان، از شــرکت کنندگان در مورد رژیم غذایی و اینکه چه مقدار ماهی از 
جمله ماهی آزاد، ماهی تن یا ساردین در هفته مصرف می کنند، پرسیده شد.

به طور میانگین، این گروه حدود دو بار در هفته ماهی مصرف می کردند.

ســپس تیم تحقیقاتی پیشــرفت ضایعات مغزی، حفره ها و مایعات را با عادات 
مصرف ماهی هر شرکت کننده مقایسه کرد.نتایج نشان داد بیماری عروقی که 
می توانــد بــر جریان خون به مغز تأثیر بگــذارد در میان افرادی که چهار بار در 
هفته ماهی می خوردند تنها ۱۸ درصد بود و در سالمندان زیر ۷۵ سال که سه 

بار در هفته ماهی مصرف می کردند، ۲۳ درصد بود.
در مقابل، تقریباً یک ســوم افرادی که ماهی نمی خوردند، دارای نشــانگرهای 
کلیدی برای بیماری عروقی بودند.به گفته محققان، مغز برای رشــد و ســالم 
ماندن در طول زندگی به چربی های اُمگا ۳ موجود در ماهی آزاد و ساردین نیاز 
دارد. اُمگا ۳ به همان اندازه که برای سالمت قلب مهم است، برای سالمت مغز 

و افزایش سالمت عروق در مغز نیز مهم است.

مصرف هفتگی ماهی از زوال عقل پیشگیری می کند

دریچه علم

زندگی شخصی و هنری رضا رویگری، هنرمند پیشکسوت کشورمان در قالب سه بخش، مستند شد.
ابولفضل محمدباقر، تهیه کننده مستند پرتره "رضا رویگری" از پایان تصویربرداری این مستند خبر داد.

وی گفت: در این مستند تالش شد تا زندگی رضا رویگری در سه بخش به تصویر کشیده شود؛ سه بخشی که ایشان 
در دو بخش آن در میان مردم بیشتر شناخته شده اند، یعنی بازیگری و موسیقی اما یک بخش که کمتر مردم او را 

می شناسند، بخش نقاشی رضا رویگری است.
این تهیه کننده همچنین بیان کرد: رضا رویگری با نقاشی های بسیار زیبا و تاثیرگذار، کمتر در بین مردم شناخته 
شــده اند که در این مســتند تالش کردیم نقاشــی هایش را با توضیحاتی که برای هر کدام از  آثارش می دهند، به 
تصویــر بکشــیم.او ادامــه داد: آقای رویگری حدود پنج آلبوم دارنــد که در آنها ترانه های زیبایی وجود دارد اما مردم 

بیشتر او را با ترانه "ایران ایران" می شناسند.

محمدباقر در پایان به وضعیت جســمانی و بیماری این هنرمند پیشکســوت اشــاره کرد و گفت: آقای رویگری به 
دلیل ســکته مغزی حدود چندین ســال اســت که در خانه بســتری است و حال و روز مساعدی ندارد و همسرش)تارا 
کریمی( از او مراقبت می کند. الزم اســت در همین جا از تهیه کنندگان و کارگردانان حوزه های ســینما بخواهیم 
که از چنین هنرمندان باســابقه ای که بنا به دالیلی مثل بیماری، دیگر توان بازی ندارند، با نقش های متناســب در 
فیلمنامه هایشان بهره ببرند و آنها را یاری کنند. همچنین از شبکه مستند سیما به دلیل ارج نهادن به منظور تولید 
چنین مستندهای ارزشمندی و مدیر محترم شبکه مستند، آقای یزدی و مدیر تولید شبکه، آقای ناصری تشکر می 
کنم. مســتند پرتره "رضا رویگری" به تهیه کنندگی ابوالفضل محمدباقر، مجری طرحی، جابر ماجدی، کارگردانی 
ابوالفضل توکلی، تصویربرداری ابوالفضل عالیی و محمد ورزنده و با مدیر تولیدی امیرحســین بوجاری برای پخش 

از شبکه مستند سیما تهیه و تولید شده است.

زندگی رضا رویگری مستند شد

 بن سلمان 
اسکار گرفت!

بن سلمان برنده جایزه 
ارتکاب بدترین جنایات 

ضدبشری شد. اندیشکده 
انگلیسی »ایکلسیا« 

به طور كنایه 2 جایزه 
»ارتکاب بدترین جنایات 

حقوق بشری« و »جنایت 
علیه كودكان« را به 

ولی عهد سعودی داد. 
موضوعی كه سوژه انتشار 
كارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

كارتون 

جفنگ بازی دیگری از هادی در نمایش خانگی
آثار قبلی منوچهر هادی باعث می شود مخاطب شبکه نمایش خانگی رغبتی برای 
دیدن سریال جدیدش نداشته باشد. دیدن عاشقانه، گیسو، دل، رحمان ۱۴۰۰ یا 
آینه بغل برای مخاطب کافی است تا بداند سازنده این آثار مخاطب را نه تنها جدی 
نگرفته بلکه دست کم گرفته است و آنچه از سوی هادی در این سال ها ساخته شده 

قطعاً نامش اثر هنری نیست.
از آنجا که اساســاً فیلم و ســریال های منوچهر هادی قابل نقد و بررســی و تحلیل 
هنری نیستند، می توان از چرایی و چگونگی بسازبفروشی هادی نوشت و از اینکه 
این کارگردان برایش هنر و کارگردانی مسئله نیست، با دیدن ۱۰ دقیقه از قسمت 
اول نیسان آبی خود را نمایان می کند. دیگر برای او نه میزانسن و نه فیلمنامه مهم 
است نه قادر است از بازیگرش بازی بگیرد! آنچه برای هادی و تهیه کننده جوانش 
که روزی کار روابط عمومی در سینما انجام می داده صرفاً درآمدزایی مطرح است 
و تبلیغــات و زرق و بــرق بــرای این مقصود حرف اول را می زند. تهیه کننده با روابط 
پیشــینی که داشــته حاال می تواند در هر پیچ ســینمایی تبلیغ سریالی را بکند که 

فاقد ارزش هنری است.
نیســان آبی قطعاً از جفنگ بازی یا لوده بازی با گرایشــات منسوخ شده نوستالژیک 
می آید. چند فیلم در سینمای ایران وجود داشته که توانسته درباره دهه ۶۰ درست 
و با قاعده قصه بگوید؟ قطعاً نهنگ عنبر مهم ترین آنهاست و باید اشاره کنم به فیلم 
گیج گاه ســاخته عادل تبریزی که در آن با وجود روایت درســت داســتانی در دهه 
۶۰ نگاه به جمشــید هاشــم پور به عنوان یک اسطوره سینمایی بوده، اما در نیسان 
آبی همه چیز در سطح یک شوخی لوس و بی محتوا با جمشید هاشم پور است که 

دلیل حضورش در چنین ســریالی مشــخص نیست یا اینکه چگونه بهناز جعفری 
و حســین یاری حاضر شــده اند در ســریالی بازی کنند که آسیب بزرگی به کارنامه 
هنری آنهاست چراکه نیسان آبی حاصل جوزدگی و کلیشه سازی آن هم به بدترین 

شیوه روایی از دهه ۶۰ است.
نیسان آبی حاصل جمع بازیگرانی است که قطعاً با بداهه دیالوگ می گویند و ایجاد 
موقعیت های آن بر اساس تنزل سلیقه مخاطب است. عالقه هادی به مسائل جنسی 
و اروتیک در اینجا هم دیده می شود و نمی دانیم او چگونه فکر می کند و چرا متوجه 

نیســت ایجاد چنین موقعیت های هجوی از مخاطب خنده نمی گیرد. این بار هم 
ابتذال در دیالوگ ها سرشار است و چگونه می شود آن را در جمع خانواده تماشا کرد؟ 
هادی اذعان دارد این سریال برای خانواده هاست تا آن ها بخندند! اما نیسان آبی جز 
در حد یک خزعبل کار دیگری نمی تواند انجام بدهد، احساس می شود دیالوگ ها 
در حد فحش های کوچه و خیابان است. برای ایجاد موقعیت ها چه زحمتی کشیده 

شده جز کپی دست چندم از آثار فیلمفارسی!
اساساً هادی سطح سواد مخاطبش را در ازای درآمدزایی به مسخره گرفته و احساس 
کرده با هر جفنگیاتی می تواند مخاطب به دست بیاورد. از آنجا که باب شده سینما 
و ســریال برای مخاطب ســرگرمی اســت، هادی هم از این مفهوم که آن را درست 
فهم نکرده در سریال سازی سوءاستفاده می کند، اما نیسان آبی نه باعث سرگرمی 
مخاطب می شود و نه می تواند او را بخنداند چراکه هادی سعی داشته است ابتذال 
را در ســلیقه مخاطب ترویج بدهد؛ ابتذالی که از شــوخی های جنســی زن و مرد و 
روابط زناشــویی تا فحش هایی که در دیالوگ رد و بدل می شــود، دیده می شود، اما 

مخاطب امروز شرم و حیا را تشخیص می دهد.
به هر حال نیســان آبی در این ســه قســمت چیزی نداشته جز توهین ریز و درشت 
به مخاطب، کارگردانی در آن حتی در ســاده ترین معنی اش هم دیده نمی شــود و 
بازیگران تلویزیونی اش قطعاً برای امرار معاش در آن بازی کردند و اگر نه، مگر می شود 
بازیگری مثل بهناز جعفری با آن کارنامه درخشــان بازیگری یا جمشــید هاشم پور 
ستاره دهه ۷۰ سینما خبر از ابتذال دست اندرکاران این سریال نداشته باشند؟ راستی 
چه کسی هم اکنون مسئولیت پروانه ساخت و نمایش چنین اثری را بر عهده دارد!

پرده نقره ای 

برگزاری کنسرت رایگان »ارکستر 
بادی تهران« در فضای باز

ارکســتر بادی تهــران در روز کیش در فضای 
بــاز یک مجموعــه تفریحی به اجــرای زنده 

می پردازد.
 ارکســتر بادی تهران پــس از اجرای برنامه با 
»عالم قاسم اف« و کنسرت »۱۰سالگی ارکستر 
بادی تهران«، در جدیدترین کنسرت خود در 
گرامیداشــت روز کیــش، ۱۹ و ۲۰ آبان روی 

صحنه خواهد رفت.
رهبری ارکستر در این اجرا را »سینا ذکایی« بر 
عهده دارد و قرار است در این کنسرت گزیده ای 
از آثــار پرطرفــدار روز جهان روی صحنه اجرا 
شود.۲۰ آبان چند سالی است که به عنوان روز 
کیش نامگذاری شــده است و گرامیداشت این 
روز، بیش از همه، »هویت بخشــی« به زندگی 
و ســبک زندگی در جزیره ای با تمدنی صدها 
ساله است و به عنوان نقطه ممتاز گردشگری، 
حرف هــای بســیاری در حــوزه فرهنگــی و 
اجتماعی دارد.کنسرت بی کالم »ارکستر بادی 
تهران« به تهیه کنندگی مجموعه »میکامال« 
در گرامیداشــت روز کیش، ۱۹ آبان )ســاعت 
۲۰ الی ۲۱( و ۲۰ آبان )ســاعت ۱۸ الی ۱۹( 
در فضــای باز ورودی A ایــن مجموعه برگزار 
خواهد شــد و حضور عالقمندان در این برنامه 

آزاد و رایگان است.

»هار یا سرگذشت مردی که ...« 
در پردیس تئاتر شهرزاد

نمایش »هار یا سرگذشت مردی که در هنگامه 
تولد هر دو دستش پر از خون بود« به کارگردانی 
افشین زمانی در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه 

می رود.
 افشین زمانی نمایش »هار یا سرگذشت مردی 
که در هنگامه تولد هر دو دســتش پر از خون 
بــود« را در پردیــس تئاتر شــهرزاد به صحنه 

می برد.
»هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش 
پر از خون بود« دومین بخش از یک ســه گانه 
است که اولین بخش آن »شازده احتجاب« بود 
که ســال ۹۸ اجرا شــد. این سه گانه بر مبنای 
کاراکترهای تاریخی ایران نگاشته شده است.

افشین زمانی پیش از این طراحی و کارگردانی 
آثاری چون »ننه دالور«، »آندورا«، »خاطرات 
هنرپیشه نقش دوم«، »پایان بازی« و »شازده 
احتجــاب« را به عهده داشــته و این روزها در 

حال آماده سازی این نمایش برای اجراست.
این اثر پیش از این در سی و نهمین جشنواره 
تئاتر فجر حضور داشــت که در شــش بخش 
کاندیــدای دریافت جایزه و در بخش بازیگری 

به عنوان برگزیده انتخاب شد.

»انقالب بردگان« منتشر شد
نمایشــنامه »انقالب بردگان« نوشــته پوریا 

عبدی راهی بازار کتاب شد.
 این نمایشــنامه ســه پرده ای در ۷۴ صفحه با 
شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۸۵۰۰ تومان 

در انتشارات نظام الملک منتشر شده است. 
در نوشــته پشــت  جلد کتاب آمده اســت: 
»نمایشــنامه  »انقالب بردگان« یک تراژدی 
مبتنــی بــر موقعیت اســت؛ موقعیتی که 
رفته رفتــه بــر تنش بین شــخصیت هایش 
افزوده می شــود و همین مســاله همه چیز 
را تحت الشــعاع قــرار می دهد. این موقعیت 
و تقابل بین شخصیت ها است که درام را پیش 
می برد و پیچیدگی شــخصیت های نمایش 
را نمایــان می کند. شــخصیت هایی که جبر 
جغرافیایــی و نژادی آن هــا را در جایگاهی 

خاص قرار داده.«
پوریــا عبدی در معرفی این کتاب نوشــته 
اســت: در فرم نگارشــی »انقالب بردگان« 
تالش شــده استفاده  مینیمال از زبان، کلید 
اصلی نمایشــنامه باشد. در همین خصوص 
از عبارت بنــدی موجز، انقطاع ها، مکث های 
مکــرر، توقف های میان جملــه ای، تکرار و 
شــتاب ناگهانی در بیرون ریزی خصوصیات 
شــخصیت، استفاده شده اســت. به همین 
جهت پیدا کردن و رعایت آن ها برای اجرای 
صحنــه ای امــری ضروری اســت.»انقالب 
بــردگان« در پاییز ۱۳۹۸ به رشــته  تحریر 
درآمده و روایت گر ظلمی ست که سردمداران 
جهان بر مردم روامی دارند. این درام در یکی 
از ایالت های جنوبــِی ایاالت متحده  آمریکا 
اتفاق می افتد و زمان به وقوع پیوســتن آن 
حدوداً سال های ابتدایی دهه  ۱۸۶۰ میالدی 
است. زمانی که برده داری در آمریکا به چالش 
کشــیده شــده بود و برده های به ستوه آمده  

آمریکا در سودای انقالب و آزادی بودند.
نمایشــنامه »انقــالب بــردگان« دارای ۱۰ 
شــخصیت اســت که چهار شخصیتش را زنان 
تشــکیل می دهند و شش شخصیت را مردان. 
از این جهت این درام می تواند برای اجرا توسط 
گروه های پرجمعیت تئاتری مناسب باشد. در 
ابتــدای کتاب نیز آمده »هرگونه برداشــت و 
اجرای دانشــجویی چه در قالب کار کالســی و 
چه اجراهای دانشــگاهی برای دانشــجویان و 

اساتید آزاد است.«

فرهنگ و هنر


