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: معاون پارلمانی رئیس جمهور

فامیل گرایی ها را اطالع دهید تا پیگیری شود
   معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور گفــت: فعاالن سیاســی، نمایندگان محترم و رســانه ها 
گر مواردی از فامیل گرایی را سراغ دارند، یا اینکه مسئولی در دولت اقوام خود را خارج از  ا
شایستگی و ضابطه انتصاب کرده است، اطالع دهند حتما پیگیری می شود؛ چرا که تردید 

نکنید بنای دولت بر شایسته ساالری و قانون مداری است. سید محمد حسینی با اشاره 
به برخی اخبار نادرست درباره انتصابات وزرا، اضافه کرد: متاسفانه در برخی از رسانه ها 

 | صفحه 2 و فضای مجازی به بحث فامیل ساالری  دامن زده می شود...

صفحه 7 

وزیر بهداشت:

فعال باید به زندگی با کرونا عادت کنیم
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رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد؛

همکاری ۳ وزارتخانه  برای 
جلوگیری از خاموشی ها

     رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا 
اشاره به نشست این کمیسیون با وزیران 
گفــت: وزارت نفــت  نفــت، نیــرو و صمــت 
مکلف شــد با تأمین ســوخت نیروگاه های 
جدیداالحداث، ضلع ســوم را میان وزارت 

نیرو و صمت تکمیل کند...

رئیس جمهور:

بودجه ریزی باید 
عدالت محور باشد

     رئیــس جمهــور بــا تشــکر از تــالش تیــم 
اقتصادی دولت برای تدوین الیحه بودجه 
کیدات رهبر  ســال ۱۴۰۱ گفــت: بــا توجه بــه تا
معظم انقالب مبنی بر اصالح بودجه ریزی 
کشور باید الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین 
اساس یعنی اصالح ساختار بودجه، تدوین 
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 این افراد 
هرگز کرونا نمی گیرند

8

به کارگیری نیروی جدید به صورت 
حق التدریِس آزاد ممنوع شد
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یارانه نان برای سال آینده 
حذف نخواهد شد

3

 آغاز برپایی کنسرت ها 
و تئاترها از آذرماه
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افزایش قیمت لوازم خانگی 
اجتناب ناپذیر است

3

 کنترل تورم اولویت باشد
نه منافع سهامداران!

  کامران ندری
 کارشناس اقتصادی

 افزایــش تقاضا برای 
ذخایر بانک مرکزی، 
نرخ بهره در بازار بین 
بانکی را افزایش داده و عرضه ذخایر کم 
شــده اســت که دلیل آن نیز تورم باال در 
کشــور اســت که بانک مرکزی صالح 
نمی داند پایه پولی را بیش از این منبسط 
کنــد.  به عبــارت دیگر، زمانی که عرضه 
ذخایــر بانک مرکزی در بازار باز محدود 
و تقاضا برای آن نیز زیاد شود، نرخ بهره 

بین بانکی باال می رود. 
بــا وجود تورم بــاال در اقتصاد ایران باید 
نرخ بهره بین بانکی بیش از این افزایش 
یابد، افزایش نرخ بهره بین بانکی، بانک ها 
را ترغیــب می کند تا اوراق دولتی بخرند 
درحالیکه دولت برای این هدف باید نرخ 
اوراق را زیاد کند. از ســوی دیگر، دولت 
با کســری بودجه مواجه اســت و تورم 
باالیــی در اقتصاد وجود دارد که اگر نرخ 
ســود اوراق مناسب نباشد، کسی اوراق 
نمی خرد و در صورتی که می خواهند نرخ 
اوراق کاهــش یابــد، باید تورم را کنترل 
کنند که در حال حاضر، کنترل تورم در 

گرو افزایش نرخ هاست. 
 دولتمــردان باید اولویت خود را تعیین 
کننــد که کدامیک از بخش های اقتصاد 
چون اقتصاد کالن یا بازار سرمایه اولویت 
آن هاســت و در صورتی که اولویت اول 
مســئوالن کنترل تورم باشد، بسیاری از 
مشــکالت حل خواهد شد. افزایش نرخ 
بهــره بین بانکی در کوتاه مدت می تواند 
بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد اما دیگر 
این بازار همانند سال گذشته از این طریق 

ریزش قابل توجهی نخواهد داشت. 
 اگر رشد تورم ادامه پیدا کند، قیمت سهام 
نیز افزایش می یابد اما این افزایش به درد 
سهامدار نمی خورد زیرا، تورم هزینه های 
زندگــی را نیز افزایش می دهد. اگر نرخ 
بهره بین بانکی افزایش پیدا نکند، اوراق 
دولت فروخته نمی شود و کسری بودجه 
باید از محل چاپ پول تامین شــود که 
افزایــش حجم پول، نرخ بهره بین بانکی 
را پاییــن و تــورم را باال می برد که خوش 
به حال ســهامدار می شود اما در شرایط 
فعلــی، اولویت باید کنترل تورم باشــد.  
فعاالن بازار ســرمایه با مخالفت کردن با 
افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق 
دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا 
از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف 
جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک 
مرکزی نباید حافظ منافع ســهامداران 
باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم 
است. در شــرایط تورمی، بانک مرکزی 
بایــد انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین 
بانکــی باال برود تا اوراق دولت به فروش 
برسد که در بلند مدت تورم کنترل شود. 

یادداشت

نامه مجلس به رئیسی؛

  دولت فکری 
برای معیشت مردم کند

عضو هیات رئیســه مجلــس از پیگیری های 
جــدی مجلس بــرای جلوگیری از انحراف در 
اجــرای احکام قانــون بودجه و نامه نگاری در 

این زمینه با رئیس جمهور خبر داد.
 مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس 
شورای اسالمی گفت: امروز اولویت اصلی کشور 
رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
اســت و انتظار ما این اســت که دولت هرچه 
سریع تر تدابیر الزم در این زمینه را اندیشیده 
و اجرایی کند.وی افزود: ضمن اینکه به خاطر 
اقدامــات جهادی آقای رئیس جمهور و دولت 
به خاطر واکسیناسیون و جلوگیری از افزایش 
شیوع ویروس کرونا در کشور تشکر می کنیم، 
یکــی از نــکات مهمی که باید االن به آن توجه 
شود و این توجه باید در عرصه عمل باشد و نه 
شعار و حرف، توجه به مشکالت معیشتی مردم 
و کنترل بازار به ویژه در حوزه کاال های اساسی 
است.عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: 
متأسفانه در سنوات گذشته و در دولت های قبل 
شاهد آن بودیم که به جز پایتخت و چند استان 
محدود بسیاری از استان ها اعم از غربی، شرقی، 
جنوبی و حتی برخی استان های شمالی ما در 
محرومیت حتی در مســائل ابتدایی همچون 
آب شــرب و جاده دسترســی قرار دارند که 
این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اســالمی 
ایــران نیســت که با وجود آنکــه در این نظام 
کار های بزرگی انجام گرفته ما شــاهد چنین 
محرومیت هایی باشیم.یوســفی خاطرنشان 
کرد: در برخی اســتان ها ما شــاهد توسعه در 
حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی باشیم و در 
کنار آن بسیاری از مناطق کشور آب شرب هم 
نداشــته باشند که این مسأله نتیجه عدم نگاه 
متعادل و متوازن به شاخص های موجود است.

خبر ویژه کشور کنترل و نظارت قانونی بر خروج سرمایه ها از  ضرورت 
 »خــروج هفــت میلیــارد دالر ارز از 
کشــور«؛ این فقط یکی از ضربه های 
خرید ملک در ترکیه اســت که اخیرا 
هم واکنش به آن از ســمت دولتی ها 
و به خصوص نمایندگان مجلس زیاد 
شــده و هم علی رغم این واکنش ها، 
تبلیغات در فضای مجازی که با مجوز 
وزارت ارشــاد فعالیت می کنند، برای 
این دست از ســرمایه گذاری ها روند 
صعودی به خودش گرفته است. خبر 
بدتــر اینکه تنها این تبلیغات منحصر 
به کشــور ترکیه نیســت و این تقاضا 
در کشــورهای دبی و گرجستان هم 

وجود دارد. 
آخریــن واکنش هــا از ایــن تجارت 
بی نتیجه به در توییت حجت االسالم 
علیرضا ســلیمی عضو هیئت رئیسه 
و نماینــده مــردم محالت در مجلس 
شــورای اســالمی خودش را اینطور 
نشــان داد: »مراقب سرمایه های خود 
باشــید!! سقوط ســنگین ارزش لیر 
ترکیــه در برابــر دالر به دلیل بدهی 
خارجی بیش از 500میلیارد دالری. 
خریــداران خانه در ترکیه اگر همین 
امروز فروشنده باشند باید 35 درصد 
مالیات بر عایدی سرمایه بدهند، این 
غیــر از 4 نوع مالیات دیگر اســت.... 
احتیاط شــرط عقل است.« بعد از او 
هم معصومه پاشــایی بهرام، نماینده 
مردم مرند و جلفا و عضو کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلس شــورای 
اسالمی در صفحه شخصی توییترش 
نوشت: »خرید حدود یازده هزار خانه 
در  ترکیه! کنسرت هایی که هر شبش 
صدهــا میلیارد هزینه برای  ایران دارد 
و... ثروت مان به سرعت در جیب سایر 

کشــورها سرازیر می شــود! یک کم 
تغییر در سیاست ها و توجه به مردم و 
خواسته های آنها بسیار ضروری است، 
چــرا که ایران متعلق به تمام ایرانیان 

است و همه باهم باید بسازیمش.«
چیزی که باعث وسوســه خرید ملک 
در ترکیه می شود، تفاوت پایین قیمت 
ملک در ایران و ترکیه اســت؛ البته با 
توجه به اینکه با داشتن ملک در ترکیه 
صاحب پاسپورت ترکیه هم می شوند، 
عده ای که رویای مهاجرت را در ســر 
دارند با توجه به شــرایط فعلی کشور، 
داشتن پاســپورت ترکیه را میانبری 
برای مهاجــرت قلمــداد می کنند. 
آمارهایی که در این روزها از ســایت 
هــای مهاجرتی به چشــم می خورد، 
حکایت از موج شــدید مهاجرت ها یا 
فرار ســرمایه های ایرانیان به ســمت 
کشــورهای اطراف است. این تمایل 
برای خروج سرمایه از ایران با تبلیغات 
عجیب تری هم دامن خورده می شود. 
از جملــه اینکه مثــال با عدد زیر یک 
میلیارد تومان در ترکیه صاحب خانه 
و حتی اقامت ترکیه می شــوید ولی 
در ایران با این پول هیچ شانسی برای 
خریــد منزل در شــهری مثل تهران 

ندارید.
 با همه این اوضاف متاســفانه تا این 
لحظه اقدام قطعــی برای جلوگیری 
از خــروج ارز و ســرمایه گذاری های 
اینچنینی نشــده و از طرف دیگر هم 
تبلیغــات خوش آب و رنگ در فضای 
مجازی و حتی در بعضی ســایت هایی 
که زیر نظر معاونت مطبوعاتی وزارت 
ارشاد فعالیت دارند و با عنوان سرویس 
اشتراک ویدیو مشغول به کار هستند 

بــدون نظارت ادامه دارد مثال در یکی 
از این سایت ها که به اذعان خودشان 
60 میلیــون مخاطــب و یک میلیارد 
بازدید ماهانه دارند، ویدیوهای مربوط 
بــه خرید ملک در ترکیــه با عناوین 
متفــاوت از جمله »اقامــت ترکیه با 
خریــد ملک در ترکیه«، »ســرمایه 
گــذاری در ترکیه« و »با پاســپورت 
در ویــالی ترکیه ای به راحتی اقامت 
داشته باشید« با آمار بازدید باال حتی 
از دو ســال گذشــته بارگذاری شده و 
اطالعات و جزییات خرید ملک در هر 
یک از این تبلیغات نوشته شده است. 
بسته به محل نمایش تبلیغ که ابتدای 
ویدیو باشد یا وسط ویدیو و یا هر دو و 
اینکه بودجه تبلیغ در سریع ترین زمان 
تهیه شود یا به طور مساوی بین ساعات 
روز، قیمت تفــاوت دارد. برای تبلیغ 
غیرهدفمنــد حدود 25 تومان و برای 
تبلیــغ هدفمند بین 26 تا 75 تومان 
هزینه کافی اســت تا وسوسه سرمایه 
 گــذاری خارجی را در ذهن مخاطب 

ایجاد کند.
پیگیر این موضوع از معاونت مطبوعاتی 
وزارت ارشــاد شدیم که تا این لحظه 
هنوز پاســخی از این معاونت دریافت 
نشده اما آرش دولتشاهی، وکیل پایه 
یک دادگســتری درباره تبلیغات این 
سری از سرمایه گذاری ها به خبرنگار 
راهبرد معاصر می گوید: »قانون پیش 
فروش ساختمان اعالم می کند که هر 
گونه آگهی و تبلیغات در رسانه ها باید 
مجوز داشته باشــد اما متاسفانه این 
قانون برای داخل کشــور است و برای 
خارج از کشــور نیست. مورد دیگری 
که منــع قانونی برای تبلیغات ندارد، 

ساختمان های آماده است که متاسفانه 
اکثر مواردی که در خارج از کشــور به 
فروش گذاشته می شوند، کامال آماده 
نیستند. قانون پیش فروش ساختمان 
در ماده 21 می گوید پیش فروشــنده 
باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ 
و آگهــی پیش فــروش به هر طریق از 
جمله درج در مطبوعات و پایگاه های 
اطالع رسانی و سایر رسانه های گروهی 
و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار 
آگهــی را از مراجــع ذی صالح که در 
آئین نامه اجرائی این قانون مشــخص 
می شــود أخذ و ضمیمه درخواســت 
آگهــی بــه مطبوعات و رســانه های 
یادشــده ارائه نماید. شــماره و تاریخ 
ایــن مجــوز باید در آگهــی درج و به 

اطالع عموم رسانده شود.«
دولتشــاهی بــا تاکید بــر وجود یک 
»خال قانونی« برای مقابله با تبلیغات 
اینچنینــی می گوید: »در مواردی که 
شــهروندان با تبلیغات این ســرمایه 
گذاری هــا مواجه می شــوند باید با 
مشــورت و پرس و جو اقدام به خرید 
بکنند و این آگاهی را داشــته باشــند 
کــه با در صورت خریــد و مواجهه با 
هرگونه مشکل، در داخل کشور راهی 

برای پیگیری ندارند.«
او ادامــه داد: »برای ســرمایه گذاری 
در خــارج از کشــور و خرید ملک نه 
دادگاهی تشــکیل می شود و نه قاضی 
حکم می کند. در حال حاضر به دلیل 
اینکه عرضه از تقاضا بیشــتر اســت، 
مساله خرید ملک می تواند جنبه های 
سیاسی پیدا کند و شرایط اقتصادی و 
اجتماعی را از وضعیت فعلی پیچیده تر 

کند.«
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سیاست 2
 عضو کمیسیون امور داخلی 

کشور و شورا های مجلس:

گر دولت کاری   ا
برای بورس نکند منتظر 

اعتراض مردم باشد
امــور   عضــو کمیســیون 
داخلی کشــور و شــورا های 
مجلس شــورای اســالمی، 
دربــاره وضعیــت بــورس و 
درخواســت های مکرر مردم 
بــرای ســامان دادن بــه آن 
اظهار کرد: متاســفانه بورس 
وضعیت آشفته و رها شده ای 
را در دولت پیدا کرده اســت. 
دولت گذشــته مــردم را به 
بــورس دعوت کرد و مردم به 
آن اعتماد کرده و سرمایه های 
خودشان را وارد بورس کردند 
و برخی وسایل زندگی خود را 
فروختند و برخی تمام سرمایه 
خودشان را وارد بورس کردند.

 عضو کمیســیون امور داخلی 
کشــور و شورا های مجلس در 
ادامــه افزود:، ولی دولت قبلی 
به دلیل بی برنامگی باعث شــد 
که بعضی از شرکت های دولت 
پــول هنگفتی را از بازار بورس 
بــه جیب بزنند و مردم را دچار 
مشــکل کنند که باعث گالیه 

مندی مردم شده است.
وی ادامــه داد: بــا وجود این 
شرایط دولت جدید باید ورود 
جدی به مســئله بورس داشته 
باشد، زیرا مردم با گذشت چند 
ماه از شــروع دولت سیزدهم 
منتظر هستند که دولت زودتر 
به ساماندهی بورس ورود کند و 
برای آن برنامه ای جدی داشته 

باشد.
عضو کمیســیون امور داخلی 
کشــور و شــورا های مجلس با 
بیان اینکــه اگر دولت اقدامی 
بــرای بورس انجام ندهد باعث 
بروز مشکالت جدی تر در آینده 
خواهد شــد توضیــح داد: اگر 
اقدامی نشود اعتراض مردم را 
در پی خواهد داشت و لذا توقع 
این اســت که با توجه به اینکه 
جمــع کثیری از مردم که وارد 
بورس شــدند سرمایه خردی 
داشــته اند، دولــت برخی از 
شــرکت هایی کــه می توانند 
ســرمایه از دست رفته مردم را 
بازگرداننــد وارد بورس کند و 
اعتماد از دســت رفته مردم را 

بازگرداند.
این نماینــده مجلس یازدهم 
با اشــاره به اینکــه بورس هم 
اکنــون وضعیــت بــد و فوق 
العــاده ناهنجاری دارد توضیح 
داد: اگر این اتفاق نیفتد دولت 
نمی تواند مشارکت مردم را در 
حوزه های اقتصادی جلب کند 
و مــردم دیگر اعتماد نخواهند 
کرد. مردم ســرمایه خود را به 
دلیل بــی تدبیری دولت قبل 
وارد بورس کرده اند. باید زودتر 
به این مسئله ورود و این مسئله 

حل شود.

گزارش

معــاون پارلمانی رئیس جمهور:

فامیل گرایی ها را اطالع دهید تا پیگیری شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: 
فعاالن سیاسی، نمایندگان محترم و 
رسانه ها اگر مواردی از فامیل گرایی 
را ســراغ دارند، یا اینکه مسئولی در 
دولت اقوام خود را خارج از شایستگی 
و ضابطه انتصاب کرده اســت، اطالع 
دهند حتما پیگیری می شود؛ چرا که 
تردید نکنید بنای دولت بر شایسته 

ساالری و قانون مداری است.
سید محمد حسینی با اشاره به برخی 
اخبار نادرست درباره انتصابات وزرا، 
اضافــه کرد: متاســفانه در برخی از 
رســانه ها و فضای مجازی به بحث 
فامیل ســاالری  دامن زده می شود 
که مطابق واقع نیســت و در این باره 

باید روابط عمومی دســتگاه ها ابهام 
زدایی کنند.

معــاون پارلمانی رییــس جمهور 
تاکیــد کــرد: متاســفانه برخی بر 
اساس یکســری اخبار غیرموثق به 
این مسائل می پردازند. اگر بر فرض 
موردی هم باشــد آیت اهلل رئیســی 
تاکیــد کردند که هیچ خط قرمزی 
نداریم و کســی نبایــد در انتصابات 

خالف ضابطه عمل کند.
وی اظهار داشــت: بنــای دولت بر 
شایسته ســاالری اســت و اگــر تا 
حــدودی انتصاب ها به کندی انجام 
می شــود، به خاطر همین است که 
روی این مســائل دقــت و تامل و از 

مراجع مختلف استعالم می شود.
حســینی ادامــه داد: در دولت های 
مختلف مواردی داشــتیم که وزارت 
اطالعــات فردی را رد می کرد، ولی 
رئیس دولت اصرار داشت که آن فرد 
حتی در مراکز حســاس و موقعیت 
هــای مهم بــکار گرفته شــود، اما 
اکنــون به هیــچ وجه چنین چیزی 
وجــود نــدارد و در انتخاب مدیران 
ارشــد و سطوح مختلف بررسی الزم 

به عمل می آید.
معــاون رییس جمهــور ادامه داد: 
فعاالن سیاسی، نمایندگان محترم 
و رسانه ها اگر مواردی از فامیل گرایی 
را ســراغ دارند، یا اینکه مسئولی در 

دولت اقوام خود را خارج از شایستگی 
و ضابطه انتصاب کرده اســت، اطالع 
دهند حتما پیگیری می شود؛ چرا که 
تردید نکنید بنای دولت بر شایسته 
ســاالری و قانون مداری اســت.وی 
تاکیــد کرد: نماینــدگان معموالً به 
صورت کتبی تذکرات و مســائلی را 
مطــرح می کنند کــه پیگیری می 
کنیم و پاســخ ابهام و مسئله ای که 
مطــرح شــده را می دهیــم، از یک 
طرف هــم نماینــدگان به صورت 
شــفاهی تذکراتی در جلســه علنی 
مجلــس مطرح می کنند که در حال 
گفت وگو هســتیم تا فرصتی برای 
توضیحات دولت در نظر گرفته شود

رئیس جمهور: 

 بودجه ریزی 
باید عدالت محور باشد

رئیس جمهور با تشکر از تالش تیم 
اقتصادی دولت برای تدوین الیحه 
بودجه سال 1401 گفت: با توجه به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی 
بر اصالح بودجه ریزی کشــور باید 
الیحه بودجه سال 1401 بر همین 
اساس یعنی اصالح ساختار بودجه، 

تدوین شود.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال 
1401 منطبق بر نیازهای کشــور 
و اهداف دولت ســیزدهم باشــد، 
تصریــح کــرد: مهم تریــن هدف 
دولت اجرای عدالت است لذا بودجه 
ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و 

عدالت محور باشد.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه 
عقب ماندگی هــای تاریخــی در 
اجرای عدالت افزود: یکی از اســناد 
مهم برای جبــران عقب ماندگی، 
بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این 
ســند باید بخشی از عقب ماندگی 
های کشــور را در عدالت اجتماعی 

و اقتصادی جبران کند.
آیت اهلل رئیســی ادامــه داد: نظام 
بودجه ریزی بر اســاس چانه زنی، 
رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، 
بلکــه بودجه ریزی باید بر اســاس 
نیازهــای واقعی تدوین شــود و از 
چانه زنی و بخشی نگری جلوگیری 

شود.
آیت اهلل رئیســی با اشاره به حجم 
بــاالی فــرار مالیاتی در کشــور 
تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا 
محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه 
سال 1401 رفع شود و درآمدهای 

دولت از این طریق افزایش یابد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
هزینه ریالی برخی بنگاهها و منتفع 
شدن آنها از انواع یارانه های پنهان 
و در مقابل درامد دالری گفت: این 
بنگاهها باید مالیات واقعی و ســهم 
دولــت و مردم را شــفاف پرداخت 
کننــد و در این زمینه مطالبه گری 

شود.
آیت اهلل رئیســی با تبیین رویکرد 
دولت بــه بودجه اســتانها گفت: 
قصد نداریم در جزئی ترین مسائل 
اســتانها دخالت کنیم اما نظارت بر 
عملکــرد دســتگاه های دولتی در 
اســتان  ها از سوی سازمان برنامه و 
بودجه به صورت پیگیری مســتمر 

ادامه یابد.
رئیــس جمهور با اشــاره به ایجاد 
بــار مالی توســط دولت قبل برای 
دولت ســیزدهم و فــروش اوراق 
اظهــار داشــت: وزرا و مدیران در 
مقابل هزینه تراشــی ایســتادگی 
کننــد و اجازه ندهند هزینه جاری 
دســتگاهها بر فعالیــت عمرانی و 

محرومیت زدایی سایه بیندازد.

ح جدید آمریکا برای تضعیف مقاومت «؛ طر »ترور نخست وزیر
پــس از اعالم رســمی نتایج 
انتخابــات پارلمانــی عراق و 
اعالم پیروزی جریان سائرون 
به رهبــری مقتــدی صدر، 
اعتراضات گســترده مردمی 
از ســوی جریان های مختلف 
سیاسی بویژه احزاب وابسته به 
جبهه مقاومت علیه »تخلفات 
گســترده در انتخابات« آغاز 
شــد. احزاب معترض به نتایج 
انتخابات می گویند بنا به گفته 
کمیساریای عالی انتخابات در 
عراق، هنوز بیش از 700 هزار 
برگه رای توســط دستگاه ها 
قرائت نشــده است پس نباید 
بغــداد خبــر از تطابق کامل 
آراء بدهد و به ســمت تشکیل 
دولــت جدیــد حرکت کند. 
همچنین مواردی مشکوکی 
دربــاره عدم شــمارش آراء 
برخــی حوزه هــا، مجبــور 
کــردن افراد بــرای حمایت 
از لیســت های خاص، وجود 
ســرورهای اصلــی انتخابات 
در امــارات عربی متحده و ... 
ســبب شد تا طیف وسیعی از 
جریان های سیاســی عراقی 
بــه خیابان آمــده و مطالبات 
خــود را از طریــق اعتراضات 
مســالمت آمیز دنبال کنند. 
در یکی از آخرین تجمع های 
معترضین در منطقه الخضراء 
نیروهای امنیتی با شدیدترین 
شــکل ممکن بــه برخورد با 
پرداختند  اعتراض کنندگان 
که منجر به شهادت و زخمی 
شــدن چندین نفر در جریان 
اعتراضات شد. برخورد شدید 
نیروهای امنیتی به معترضین 
و توهین به چهره های برجسته 
مقاومت ســبب شد تا نخست 
وزیر فعلی به شــدت از سوی 
افــکار عمومی تحت فشــار 

قرار گرفته و نکوهش شــود؛ 
اما ترور نافرجام و مشــکوک 
رئیس سابق استخبارات عراق 
سبب شــد تا توجه رسانه ها 
اعتراضــات«  از »شــهدای 
بــه ســمت »تــرور نافرجام 

نخست وزیر« متمرکز شود.
بــه گزارش ســخنگو وزارت 
کشور عراق، شامگاه یکشنبه 
7 نوامبــر 2021، ســه پهپاد 
انتحاری در حمله ای مشکوک 
به خانه مصطفی الکاظمی در 
منطقه الخضراء، سبب آسیب 
جزئــی به خانــه و 10 تن از 
محافظیــن شــد. این حمله 
در حالــی صــورت گرفت که 
شیخ خزعلی دبیرکل عصائب 
اهل الحق در بند پنجم بیانیه 
توییتــری خود درباره توطئه 
برخی سرویس های اطالعاتی 
بــرای هدف قراردادن منطقه 
الخضــراء و متهــم کــردن 
نیروهــای مقاومت هشــدار 
داده بود! خانه نخســت وزیر 
عــراق پیش تر محــل دفتر 
موسســه »الذاکره« می باشد 
که محلی بــرای جمع آوری 
و آرشــیو اســناد دولت عراق 
بوده اســت. پس از این حادثه 
ما شــاهد موج گسترده ای از 

موضع گیری شــخصیت ها و 
گروه های مختلــف عراقی و 
غیــر عراقی در واکنش به این 
حادثه بودیم. شــخصیت ها، 
جریان ها و کشورهای نزدیک 
بــه الکاظمی با دســت آویز 
قراردادن این حادثه مشکوک 
ســعی کردند تا با اشــاره به 
تحوالت سیاســی در یک ماه 
گذشــته و حمالت مشــابه 
پهپادی به ســفارت آمریکا، 
نیروهــای حامــی مقاومت 
بویژه حشدالشــعبی را مقصر 

این حادثه نشان دهند!
در ســوی دیگــر نیروهــای 
نزدیــک به محــور مقاومت 
و  محکومیــت  ضمــن 
»مشــکوک« خوانــدن این 
حادثه تروریســتی، خواستار 
هوشیاری دولت-ملت عراق 
برای پرهیز از فتنه »آشوب« 
و »جنــگ داخلی« شــدند. 
حیدر العبادی نخســت وزیر 
پیشــین عراق با محکوم ترور 
نافرجام الکاظمی، گروه های 
مختلف عراقی را به »گفتگو« و 
»تفاهم« فراخواند و در توییتی 
نوشــت:» حمله مشکوک که 
آقــای الکاظمی را هدف قرار 
داد محکوم می کنم. دیروز در 

تظاهرات مسالمت آمیز مردم 
کشــته شدند و امروز نخست 
وزیــر مورد هدف قرار گرفت. 
ما در میدان جنگ نیســتیم 
آقایان! اوضاع بحرانی اســت، 
هوشــیاری و خویشتن داری 
ضــرورت اســت و گفت و گو، 
تفاهم و همبستگی به مسئله 
وجودی دولت تبدیل شــده 
است. خداوند عراق و مردمش 
را حفظ کند.« شــیخ خزعلی 
نیــز ضمن محکوم کردن این 
حادثه خواســتار شناسایی و 
محاکمــه قانونی عامالن این 

حادثه تروریستی شد.
واقعیــت آن اســت که حمله 
یک شــنبه به منزل مصطفی 
الکاظمــی، ســبب تقویــت 
محبوبیــت وی و به حاشــیه 
رفتــن اعتراضــات قانونی و 
مســالمت آمیز مــردم عراق 
شده اســت. اکنون تیار صدر 
و نخست وزیر عراق می توانند 
در کنار الحبوسی رهبر ائتالف 
»تقــدم« و مســعود بارزانی 
رئیــس حــزب »دموکرات 
کردستان« از امواج اعتراضات 
مردمی عبور کرده و مذاکرات 
تشــکیل کابینــه ائتالفی را 
بــا جدیت بیشــتری دنبال 

کننــد. جریان هــای نزدیک 
به مقاومــت نیز ضمن حفظ 
موضع اعتراضی خود نســبت 
به نتایــج انتخابات جنجالی 
عراق، ســعی می کننــد تا با 
تشــدید رایزنــی و گفتگو با 
جریان های مختلف سیاسی، 
وزن سیاسی خود برای تعیین 
شخص نخست وزیر را افزایش 

دهند.
بهره سخن

طرح ترور نخست وزیر عراق، 
نشــان دهنده وجــود اراده 
خارجــی بــرای ایجاد »فتنه 
سیاســی« و »جنگ داخلی« 
در بغــداد اســت. تجربــه 
تاریخی نشــان داده اســت 
کــه جبهه مقاومــت با اقتدا 
به فتــوا مرجعیت، همواره به 
دنبــال حفظ صلح و ثبات در 
عــراق بوده و از هرگونه اقدام 
غیرسازنده که این کشور را به 
سمت آشوب و جنگ داخلی 
هدایــت می کنــد، اجتناب 
می کننــد. آمریکایی ها قصد 
دارنــد تا از طریــق حوادث 
مشکوکی همچون سوء قصد 
به جان نخســت وزیر عراق و 
مقصر نشــان دادن نیروهای 
مقاومت، توجیــه الزم برای 
تــداوم حضــور غیرقانونــی 
پایگاه هــای نظامی در عراق 
و حمله سیاســی-نظامی به 
حشدالشــعبی را ایجاد کنند. 
جریان هــای مخالــف تداوم 
حضــور نیروهای اشــغالگر 
آمریکایی می توانند با تببین 
دقیــق این مســئله، ضمن 
خنثی ســازی فتنه سیاسی 
واشــنگتن، زمینه همکاری 
بــا جریان صدر بــرای مقابله 
سخت با حضور نظامی آمریکا 

را فراهم آورند.

گزارش
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3اقتصاد
وزیر اقتصاد خبر داد؛

تکمیل طرح اصالح 
 قانون اوراق بهادار 

تا یک ماه آینده
وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
در جلسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس از تشــکیل کارگروه 
مشــترک وزارت اقتصــاد با 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
برای آماده سازی طرح اصالح 
قانــون اوراق بهادار در یک ماه 

آینده خبر داد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 
در این جلسه که با هدف بررسی 
برنامه های وزارت اقتصاد برای 
ســاماندهی وضعیــت بازار 
ســرمایه تشکیل شد، با اشاره 
به اینکه بایــد نگاه راهبردی 
به مسیر حرکت بازار سرمایه 
به عنوان یکی از اساسی ترین 
بازارها داشــته باشیم، افزود: 
در کارگروه مشترکی که بین 
وزارت اقتصاد و کمیســیون 
اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی تشکیل شده است، 
تــالش داریم جمــع بندی 
نهایی مــا تصویب مصوبه ای 
مانــدگار جهت اصــالح بازار 

سرمایه باشد.
وی در ادامــه به جلســه این 
وزارتخانــه با بانــک مرکزی 
اشاره کرد و گفت: در این جلسه 
ابزارهای تعیین نرخ سود بانکی 
که برای فعاالن بازار ســرمایه 
اهمیــت دارد، مورد بررســی 
قــرار گرفت و هماهنگی های 
الزم به منظور همسان سازی 
سیاســتگذاری ها و بحث نرخ 

ارز نیز به انجام رسید.
وزیــر اقتصاد تصریــح کرد: 
دولت نقش شــفاف ســازی 
و ســالم ســازی بازار سرمایه 
را بــه عهــده دارد و در تالش 
بــرای ایجاد ثبات و اعتماد در 
بازار ســرمایه است. خاندوزی 
در حاشــیه جلسه کمیسیون 
اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی در جمع خبرنگاران 
نیــز با اشــاره به اینکــه بازار 
سرمایه کشور نماد هماهنگی 
سیاســت های مختلــف در 
حوزه هایــی از جمله صنعت، 
معدن، پتروشیمی، نفت و… 
است، بهبود بلند مدت و ایجاد 
اعتماد را مستلزم عملکرد تمام 
این بخش ها دانســت و گفت: 
سطح انتظارات سهام داران و 
فعاالن بازار سرمایه با عملکرد 
اقتصــادی  وزارتخانه هــای 
مطابقت دارد و اینکه صرفاً یک 
وزارتخانه در بازار سرمایه نقش 

ایفا کند حرف علمی نیست.
وزیــر اقتصاد از ســهام داران 
خرد بازار ســرمایه خواســت 
ســواد مالی خود را ارتقا داده 
و ســطح انتظارات خویش را با 
واقعیت ها و جنس بازار سرمایه 

تطبیق دهند.

گفت و گو

یارانه نان برای سال 
آینده حذف نخواهد شد

مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی ایــران گفت: ارز یارانه 
ای واردات گنــدم به واســطه 
مالحظات حاکمیتی که دارد 
حتی مطالعه ای برای حذف آن 
صورت نگرفته اســت و قیمت 
آرد و نان به طور قطع تغییری 

نخواهد داشت.
 ســیف مدیرعامل شــرکت 
بازرگانی دولتــی ایران اظهار 
داشــت:  4 میلیون و 534 تن 
گندم  در کشــور تولید شــد و 
برای تامین کســری مورد نیاز 
واردات انجام و کســری مورد 
نیــاز از این محل تامین شــد 
بــه طوری که اکنون می توان 
گفــت که نگرانی  برای تامین 
این محصول در کشــور وجود 

ندارد.
وی دربــاره وضعیــت تامین 
شــکر افزود: یــک میلیون و 
650 هــزار تن تولید داشــته 
ایم و آمار کارخانجات نشــان 
می دهد که تولید شــکر پاییزه 
52 درصــد و در کل 22 درصد 

افزایش تولید داشته ایم.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران ادامــه داد: 
امیدواریــم تا خرداد ســال 
آینده مشــکلی برای تامین 
محصــول شــکر در کشــور 

نداشته باشیم.

 قیمت هر کیلوگرم 
 شکر حداکثر 

18 هزار تومان است
وی گفــت: رنج قیمت شــکر 
بســته بندی شده در بازار 17 
تــا 18 هزار تومان اســت و در 
صورتــی که قیمــت ها باالتر 
باشــد، گران فروشی صورت 
گرفته اســت. گندم مورد نیاز 
کشور تا پایان سال تأمین شد

  قیمت برنج گران نیست! 
و متناسب با تورم است

وی بــا بیــان اینکــه بــرای 
جلوگیــری از ایجــاد تنش در 
تامیــن کاالی مورد نیاز مردم  
در تــالش هســتیم گفت: در 
تامین برنج در ســال جاری 6 
درصد در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشته رشد داشته ایم 
و بــازار امروز از آرامش خوبی 

برخوردار است.
ســیف درباره دالیــل گرانی 
برنــج در بازار گفــت: تعیین 
قیمت برنــج ایرانی در اختیار 
کشاورزان است و برنج خارجی 
نیز با توجه به اینکه با ارز نیمایی 
وارد کشــور می شود از شمول 
قیمــت گذاری خارج شــده 

است.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی 
گفت:بــا توجه بــه نرخ تورم، 
هزینه مواد اولیه، هزینه حمل 
و نقل و...تولیدکننده چاره ای 
جز افزایش قیمت ندارد ضمن 
اینکــه به دلیل کاهش قدرت 
خریــد مردم، رکــود در بازار 

حاکم است.
عباس هاشــمی در نشستی 
خبــری با بیان اینکه وضعیت 
خانگــی  لــوازم  صنعــت 
مشابه ســایر صنایع متأثر از 
مؤلفه های کالن کشور است، 
اظهار کرد: تورم تولیدکننده 
در محصــوالت صنعتــی در 
بهار امســال نســبت به بهار 
پارســال 78.5 درصــد بوده 
که نشــان دهنده نامناســب 
بــودن فضای کشــور برای 
فعالیت های تولیدی اســت. 
نیاز اســت که دولت در مورد 
مؤلفه هــای کالن تجدیدنظر 
کــرده و نســبت بــه تثبیت 
اوضــاع اقتصــادی کشــور 

اقدامات مؤثری انجام دهد.
دبیــرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگــی ایران افزود: ســرانه 
تولید ناخالص ایران در ســال 
1۹۹0، 2214 دالر بود که این 
عدد در سال 2021 به 2313 
دالر رسیده است. این در حالی 
است که سرانه تولید ناخالص 
ترکیه در سال 1۹۹0، 2017 
دالر بــود که در حال حاضر به 

8600 دالر رسیده است.
وی با بیان اینکه برای دستیابی 
به رشــد، نیاز به تثبیت فضای 
اقتصادی داریم، گفت: فضای 
شبهه در اقتصاد کشور باید از 
بیــن برود تا فعاالن اقتصادی 
بتواننــد برنامه ریزی دقیقی 
برای پیشــبرد اهــداف خود 

انجام دهند. متأســفانه ما در 
شاخص های مربوط به کسب 
و کار بانک جهانی نیز جایگاه 

نامناسبی داریم.
هاشــمی با اشــاره به اینکه 
گــردش مالی صنعــت لوازم 
خانگی 6 میلیارد دالر برآورد 
می شــود، گفت: از ســال ۹7 
و شــدت یافتــن تحریم ها، 
صنعت لــوازم خانگی به این 
آگاهی رسید که باید به منابع 
داخلی کشور متکی شود و در 
این راســتا به سمت متعادل 
کردن تراز تجاری این صنعت 
حرکــت کردیم و بخشــی از 
مواد اولیه بومی ســازی شد. 
دبیــرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایــران افزود: در حال 
حاضــر صادرات لوازم خانگی 
حدود 300 میلیون دالر است 
که طبق برنامه وزارت صمت تا 
سال 1404 تراز صنعت لوازم 

خانگی باید مثبت شود.
وی گفت: ارز مورد نیاز صنعت 
لــوازم خانگی بــرای میزان 
تولیــدی که در ســال جاری 
هدفگذاری شده 1.4 میلیارد 
دالر است که از این میزان 300 
میلیون دالر صادرات و حدود 
230 میلیون دالر نیز تعمیق 

ســاخت داخل و صرفه جویی 
ارزی داریم. هاشمی در پاسخ به 
سوالی در مورد وضعیت قیمت 
محصوالت لوازم خانگی گفت: 
افزایــش قیمــت محصوالت 
مربــوط بــه سیاســت های 
درون بنگاهی می شــود و هر 
بنگاهی می توانــد با توجه به 
هزینه های خود درخواســت 
افزایــش قیمت بدهد، منتهی 
مــا از طریــق انجمــن برای 
محصوالت قدیمی درخواست 
افزایش قیمتی ارسال نکرده ایم 
و تــا پایان ســال نیز ارســال 
نخواهیــم کــرد البتــه برای 
تعــدادی از محصوالت جدید 
کــه قباًل قیمتگذاری نشــده 
بودند، درخواست قیمتگذاری 
دادیم چــرا که هر کاالیی که 
عرضه می شــود باید از قبل در 
سامانه 124 ثبت شود.دبیرکل 
انجمن صنایــع لوازم خانگی 
ایــران ادامه داد: به هر حال با 
توجه بــه افزایش هزینه های 
تولید، افزایش نرخ مواد اولیه، 
نــرخ تورم، هزینه حمل و نقل، 
مالیــات و … افزایــش قیمت 

اجتناب ناپذیر است.
وی تصریــح کرد: تا زمانی که 
مؤلفه هــای کالن اقتصادی 

کشور اصالح نشود، نمی توان 
انتظار داشــت که به صورت 
افزایــش قیمتی  متعــارف 
رخ ندهــد. باید مــواد اولیه و 
… به صــورت متعارف برای 
تولیدکننــده تأمین شــود تا 
تولیدکننــده نیز بــا درصد 
ســود متعارفــی کــه مورد 
تائید ســازمان حمایت است، 
محصول را ارائه کند؛ سرکوب 
قیمتــی به هیچ عنوان به نفع 
تولیدکننــده و مصرف کننده 
نیســت. سیاســت سرکوب 
قیمت، ســیگنالی برای عدم 
فعالیــت بخش های تولیدی 
اســت و می تواند خالقیت را 
در تولیــد از بین ببرد. شــاید 
این سیاســت در کوتاه مدت 
اثرگذار باشد اما در درازمدت 

به نفع هیچ کس نیست.
هاشمی گفت: از سوی دیگر، 
بــه دلیل کاهش قدرت خرید 
مــردم در بــازار رکود حاکم 
اســت. دولت برای حمایت از 
مصرف کننــده و تولیدکننده 
باید اقدام به صدور کارت های 
اعتبــاری کنــد. وی در مورد 
وضعیــت تولید لوازم خانگی 
نیز گفت: طی نیمه نخســت 
امســال یــک میلیون و 170 

هــزار یخچال فریــزر تولید 
شد که نسبت به مدت مشابه 
پارســال 10 درصد افزایش 
را نشــان می دهد. همچنین 
تولید ماشــین لباسشویی با 
35 درصــد افزایــش به 730 
هزار دســتگاه رســید البته 
تولید تلویزیون با کاهش 11 
درصدی به 630 هزار دستگاه 
رسیده است. دبیرکل انجمن 
صنایــع لــوازم خانگی ایران 
گفــت: ظرفیت تولید در کل 
کشــور حــدود 21 میلیون 
دستگاه است که ما با تأسیس 
کانــون هماهنگــی دانش، 
صنعت و بازار لوازم خانگی به 
همراه معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری به دنبال 

افزایش کیفیت نیز هستیم.
هاشمی ادامه داد: سند توسعه 
لــوازم خانگی نیز تدوین و به 
وزارت صمت ارســال شــد تا 
این ســند پشــتیبانی برای 
توســعه لوازم خانگی باشــد. 
دبیــرکل انجمــن صنایــع 
لــوازم خانگی ایــران گفت: 
از ســوی دیگر نیز ما به طور 
جد مخالــف هرگونه انحصار 
داخلــی و خارجی در صنعت 
لــوازم خانگی هســتیم چرا 
که این مســئله تضییع کننده 
حقوق مصرف کننده است؛ به 
همــان میزان که بازار فقط در 
اختیار خارجی ها باشد، خطر 
محسوب می شــود، انحصار 
توســط تولیدکننده داخلی 
نیز خطر دارد.وی همچنین از 
برگزاری نمایشگاه بین المللی 
صنعت لوازم خانگی با حضور 
3۹4 شرکت کننده داخلی و 
6 شرکت ترکیه ای از 25 تا 28 

آبان ماه خبر داد.

دبیر انجمن لوازم خانگی:

افزایش قیمت لوازم خانگی اجتناب ناپذیر است

وزیر کار با بیان اینکه نظام اداری ما ضد کارآفرینی 
اســت، گفــت: نهادهای اجرایی بســتر را فراهم 
می کنند تا کارآفرینان با توســعه تولید، فرصت 
شــغلی یک میلیون و 800 هــزار نفری را ایجاد 
کننــد.  حجت اهلل عبدالملکی در آئین گشــایش 
هفته کارآفرینی اظهار کرد: کارآفرینی به معنای 
توانایی ایجاد یک کســب وکار ســودآور و پایدار 
است. بار اقتصاد بر دوش کارآفرینان است و این 
افراد زمینه را برای تولید و اشتغال فراهم می کنند.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی افزود: بدون 
کارآفرینــی، تولید شــکل نمی گیرد و اشــتغال 
اتفاق نمی افتد زیرا کســب وکار ســودآور فرصت 
شغلی را ایجاد می کند. عبدالملکی ادامه داد: در 
حال حاضر با یک معیار عمومی حدود 400 هزار 
کارآفرین در کشور داریم و اقتصاد 85 میلیون نفر 
بر شــانه های این افراد اســتوار است. اشتغال 24 

میلیون نفری به دلیل نوآوری های این افراد است.
وی افزود: برای حل مســئله بیکاری و مشــکالت 
تولیــد، ایــن 400 هزار نفر باید تقویت و به تعداد 
آنها افزوده شــود. اقتصاد ایران برای اینکه بتواند 
بر اساس ظرفیت هایش به حد مطلوب خود برسد، 
نیاز به دو میلیون نفر کارآفرین دارد که در اینجا 
نیاز به کمک نظام آموزشــی و فرهنگی داریم تا 
به لحاظ تولید، درآمد ســرانه و اشــتغال در تراز 

خوبی از گام دوم انقالب قرار بگیریم.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه 
کارآفرین کســی اســت که عوامل اصلی تولید را 
کنار هم قرار می دهد تا شــرایط کســب و کار را 
فراهــم کنــد، گفت: ما در یکی از پرظرفیت ترین 
اقتصادهــای دنیا زندگــی می کنیم؛ نیروی کار 
فــراوان، منابــع طبیعی زیــاد، نقدینگی 4000 
هــزار هزار میلیــارد تومانی، فناوری های نو و … 

داریــم بنابراین چرا ظرفیت تولیدی ما به فعلیت 
نمی رسد؟ در پاسخ باید گفت علت اصلی آن است 
که فضای کارآفرینی و شــرایط برای فعالیت این 
افراد مساعد نیست.عبدالملکی ادامه داد: افزایش 
تعــداد کارآفرینان بــه دو میلیون نفر یک برنامه 
میان مدت اســت اما در کوتاه مدت باید شرایط را 
بــرای ایفای نقش مؤثر کارآفرینان فراهم کنیم. 
کارآفریــن از آب َکــره می گیرد به شــرطی آنکه 
کســی مانعش نشــود بنابراین مهمترین کار ما 
این است که مانع کارآفرینان نشویم.وی تصریح 
کرد: متأسفانه نظام بوروکراتیک ما به شدت ضد 
کارآفرینی است و همواره یکی از گالیه های اصلی 
کارآفرینان، همین نظام اداری دست و پاگیر است؛ 
این نظام ضد کارآفرین از همان پایه و از دهه 20 و 
30 شکل گرفت و پس از انقالب نیز ساختارهای 

معیوب آن شکسته نشد.

کوتاه از صمت

وزیر کار:
کارآفرینان 1.۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد
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کوتاه از انرژی

بین الملل

 معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا:

 تاثیر باران های اخیر 
بر بحران آب چقدر بود؟

معــاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفــا گفت: میــزان بارش ها در 
مهرماه امســال نسبت به دوره 
بلندمــدت 53 ســاله، کاهش 
42 درصــدی داشــته اســت 
امــا در روزهــای اخیر به دلیل 
بارش ها شــاهد تغییر شــرایط 
هستیم.قاسم تقی زاده خامسی 
معــاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا با تاکید بر اینکه بارش های 
چنــد روزه نمی تواند بحران آب 
50 ســاله را جبران کند، اظهار 
کرد: البته بارش های ســه روز 
گذشته در برخی استان ها مثل 
قــم، اصفهان، قزویــن، تهران، 
مرکــزی، یــزد و کرمان درصد 
بارندگی را نســبت به متوسط 
52 ســاله که معیــار اصلی در 
مقایســه بارش است، افزایش 
داد و از -40 به -7 رســید.وی 
بــا بیان اینکه ایــن بارندگی ها 
نمی تواند مشکالت کمبود آب 
را حل کند، گفت: در 45 روزی 
که از سال آبی جدید می گذرد، 
در اســتان های قم 217 درصد، 
یــزد 188 درصــد، کرمان 71 
درصد، اصفهان 53 درصد، البرز 
47 درصد، گلستان 47 درصد، 
گیــالن 33 درصد و مازندران 6 
درصد نســبت به متوســط 53 
ســاله اخیر بارندگــی افزایش 
یافته اســت. گفت: استان های 
ایــالم، اردبیــل، کهگیلویــه و 
بویراحمد، خوزستان، خراسان 
جنوبی و کرمانشاه هنوز نسبت 
به سال آبی پارسال هم از باران 

کمتری برخوردار شده اند.

 استفاده از 
نانوفیلترهای محققان 

در ۴ نیروگاه کشور
یکــی از شــرکت های فناور با 
استفاده از الیاف، نانو فیلترهای 
ســلولزی تولید کرده اند که در 
حــال حاضــر در چهار نیروگاه  
کشــور کاربردی شــده است.

سید امین فرزادفر، مدیرعامل 
این شــرکت فنــاور از قیمت 
پاییــن و بازده  باالتر فیلترهای 
ســلولزی این شرکت نسبت به 
نمونه هــای خارجی خبر داد و 
گفت: فیلترهای این شــرکت 
در نیروگاه های متعدد کشــور 
برای فیلتراســیون روغن های 
بــا پایــه نفتــی یا ســنتزی، 
ماننــد روغن های هیدرولیک، 
روغن هــای روانــکار توربین، 
روغن های دنــده و روغن های 
ترانســفورماتور مورد استفاده 
قــرار گرفته اســت.وی ادامه 
داد: برخــالف فیلترهای رایج 
کــه در بهتریــن حالــت تنها 
قابلیــت حذف ذرات بزرگ تر از 
3 میکرون را دارند، محصوالت 
ایــن شــرکت حــذف ذرات 
بزرگ تــر از 3 میکرون را هدف 
قرار داده و به دنبال افزایش طول 
عمر روغن و کاهش هزینه های 
تعمیــر و نگهــداری از طریق 
حــذف آب، وارنیش و ذرات زیر 

یک میکرون است. 

برداشت از ذخایر 
 استراتژیک تاثیری 

در قیمت بنزین ندارد
برداشــت احتمالــی از ذخایر 
نفــت اســتراتژیک آمریکا با 
هــدف پاییــن بــردن قیمت 
بنزیــن ممکــن اســت تاثیر 
چندانــی نداشــته باشــد.به 
گزارش ایســنا، درپی امتناع 
تولیدکننــدگان اوپک پالس 
برای افزایش ســریع تر تولید 
نفت، جنیفــر گرانهولم، وزیر 
انــرژی آمریــکا روز جمعه در 
مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ 
گفت: جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا در حال بررسی برداشت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک این 
کشــور است و گمانه زنی های 
چند هفته اخیر درباره احتمال 
انجام چنیــن اقدامی را تایید 
کرد.امــا معامله گــران بر این 
باورند که قیمتهای نفت ممکن 
اســت به حدی که کاخ سفید 
می خواهد چندان کاهش پیدا 
نکنــد زیرا برداشــت از ذخایر 
اضطراری دولتی ممکن است 
گریــد نفتی ترش باشــد. این 
گرید که ســولفور باالیی دارد، 
به دلیل نیاز به فرآوری بیشــتر 
که مســتلزم اســتفاده از گاز 
طبیعی گران اســت، از چشم 
پاالیشگرها افتاده است. تا 2۹ 
اکتبر، ذخایر نفت استراتژیک 
مجموعا 612.5 میلیون بشکه 

در چهار پایگاه بود. 

صادرات سوخت ایران 
 به افغانستان 

از سرگرفته می شود
رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و افغانســتان در هرات 
با اشــاره بــه افزایش قیمت 
فــرآورده هــای نفتــی در 
افغانســتان گفــت با از ســر 
گرفته شدن صادرات سوخت 
از هفته آینده ،قیمت فرآورده 
های نفتی در کشــور کاهش 
می یابد.میرا جان ســلیمان 
خیل اظهار داشت مدتی است 
که صادرات نفت و گاز ایران به 
افغانسان متوقف شده که این 
امر باعث افزایش سرسام آور 
قیمت ها در کشور شده است.
وی اظهار داشت در گفت وگو 
با مقامات ایران توافق شــده 
که  واردات نفت و گاز از ایران 
آغاز شــود.در  دو ماه گذشته 
قیمــت فرآورده های نفتی و 
مواد غذایی در افغانســتان به 
شــدت افزایش یافته است و 
هــم اکنون قیمــت هر لیتر  
بنزیــن در کابــل  80 افغانی 
و هر کیلو گاز مایع نیز به 88 
افغانی رسیده است.بر اساس 
گزارشــی که یک موسســه 
تحقیق و مشــاوره نفت و گاز 
ایران منتشــر کرده اســت، 
ایــران از مــاه مه 2020 تا مه 
2021 حــدود 400 هزار تن 
ســوخت به افغانستان صادر 

کرده است.» 

نفت و انرژی 4

طرزطلب پاسخ داد؛

کشور از سوخت  کدام نیروگاه های 
کنند؟ مازوت استفاده می 

مدیر عامل شــرکت مادر تخصصی 
بــرق حرارتی در خصــوص اینکه 
کــدام نیــروگاه هــای کشــور از 
ســوخت مازوت استفاده می کنند، 
توضیحاتــی را ارائه داد.محســن 
طرزطلــب گفت: در حــال حاضر 
مــا از اول ســال تــا االن در بعضی 
از نیروگاه هــا از مازوت اســتفاده 
می کنیم و این چیز جدیدی نیست. 
مدیر عامل شــرکت مادر تخصصی 
برق حرارتی ادامه داد: با ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت هــم 
هماهنگ هستیم و اگر در شرایطی 
اعــالم کنند که میزان آلودگی باال 
اســت و از مازوت اســتفاده نکنید 
مــا آن را قطع می کنیم.مدیر عامل 
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی  
بیــان کرد: ما مجبوریم برای تامین 
بــرق نیروگاه ها از مازوت در صورت 
عدم وجود گاز اســتفاده کنیم، در 
حال حاضر در نیروگاه های شــهید 

مفتــح همــدان، نکا مازنــداران، 
ســهند تبریــز، توس در مشــهد و 
نیروگاه بیســتون استان کرمانشاه 
از سوخت جایگزین مازوت استفاده 
کنیم.طرزطلــب تصریح کرد: ما در 
دهه های گذشــته 60 لیتر سوخت 
مازوت در روز اســتفاده می کردیم، 
، آالیندگی شــهر های بزرگ برای 
اســتفاده از مازوت نیســت و این را 
چندیــن بار با دالیل و مســتندات 
به ســازمان محیط زیســت اعالم 
کــرده ایم، اما این ســازمان بر این 
باور اســت که آلودگی برای سوخت 

مازوت است.
او افــزود: اگــر نیروگاهی آلودگی 
بیشــتری داشته باشــد ما مصرف 
ســوخت مازوت آن را قطع خواهیم 
کرد، در حال حاضر در کالنشهر های 
تهران و استان البرز چیزی حدود 5 
الی 6 سال است که از سوخت مازوت 

استفاده نمی کنیم.

در یک مطالعه عنوان شــد؛

لودگی نفتی  آ  کاهش 
کمک پوست برنج با 

آلودگی آب با ترکیبات نفتی یکی از 
مهم ترین معضالت محیط زیستی در 
کشورهای نفت خیز است و می تواند 
تاثیرات نامطلوبی بر سالمت انسان و 

محیط زیست بر جای بگذارد.
به همین دلیل استفاده از روش های 
بهینه و کارآمد برای تصفیه پساب های 
حاوی مــواد نفتی ضروری اســت. 
تاکنــون روش هــای متعددی برای 
تصفیه آب و جداسازی آلودگی های 
نفتی پیشــنهاد شده است؛ ولی اکثر 
ایــن روش ها به دلیل کارایی محدود 
و اثربخشی کم، ایجاد لجن زیاد، نیاز 
به افزودن مواد شــیمیایی، پرهزینه 
بودن، و ... به عنوان یک روش کارآمد 

محسوب نمی شوند.
بــرای تصفیــه کارآمــد فاضالب 
نفتــی نیاز بــه جاذب های ارزان و در 
دسترس اســت. برای تولید این نوع 
جاذب هــا، تالش های زیادی صورت 
گرفته است. مواد جاذب آالینده های 

نفتی به سه دسته کلی جاذب های آلی 
طبیعی )گیاهی(، جاذب های معدنی 
و جاذب های آلی ســنتزی تقســیم 
می شــوند. کاه، چوب ذرت، پوسته 
بادام زمینی، فیبر چوب، تورب ساخته 
شده از خزه پوسیده و باگاس نیشکر 
از جمله جاذب های گیاهی هستند.
این مواد دور ریز می توانند به کاهش 
آلودگی نفتی کمک کنند و همچنین 
اســتفاده از آن هــا می تواند آلودگی 
ناشــی از سوزاندن و دفع آن ها را نیز 
کاهش دهد.با توجه به این مســئله، 
پژوهشگران در یک مطالعه از جاذب 
پوست برنج به عنوان یک جاذب آلی 
برای حذف آلودگی نفتی اســتفاده 
کردند.بــرای انجــام این مطالعه، در 
ابتدا با استفاده از آنالیز طیف سنجی، 
ترکیب شیمیایی پوست برنج تعیین 
شــد و ســپس آزمایشــات جذب با 
استفاده از محلول های آزمایشگاهی 

حاوی نفت انجام گرفت. 

رئیس کمیســیون انرژی مجلس با اشــاره به نشســت این 
کمیسیون با وزیران نفت، نیرو و صمت گفت: وزارت نفت 
مکلف شــد با تأمین سوخت نیروگاه های جدیداالحداث، 

ضلع سوم را میان وزارت نیرو و صمت تکمیل کند. 
فریدون حســنوند با اشاره به نشست مشترک کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی که با حضور وزرای صمت، 
نیرو و نفت برگزار شــد، گفت: با توجه به خاموشــی های 

فصل تابســتان احتمال ادامه این خاموشــی ها در زمستان نیز داده می شود، 
بنابراین باید از هم اکنون تمهیدات الزم اندیشیده و امکانات کل کشور برای 
مقابله با این چالش بســیج شــوند.وی با بیان اینکه از رسانه ها می خواهیم در 

زمســتان پیش رو درباره صرفه جویی در مصرف انرژی به 
مردم اطالع رســانی کنند، افــزود: درباره صرفه جویی در 
مصرف انرژی نکته مهم تأمین ســوخت نیروگاه های 10 
هزار و 600 مگاواتی است که جدیداالحداث هستند، زیرا 
قــراردادی در ایــن باره میان وزارتخانه های صمت و نیرو 
منعقد شــده اســت. در واقع بعد از خاموشی های تابستان 
مقرر شــد ظرفیت و منابع مالی صنایع کشــور به کمک 
صنعت گاز و برق بیایند، به همین دلیل قرار اســت این نیروگاه ها در مرحله 
نخست 10 هزار و 600 مگاوات برق تولید کنند و وزارت نفت نیز امروز مکلف 

شد سوخت آن را تأمین کند.

رئیس کمیســیون انرژی مجلس خبر داد؛

همکاری ۳ وزارتخانه  برای جلوگیری از خاموشی ها

کمیسیون انرژی  خبر داد؛  رئیس 

درخواست از قوه قضاییه برای باز کردن پلمب برخی از نیروگاه ها
رئیس کمیســیون انــرژی  با 
اشــاره به جلســه مشــترک 
کمیســیون انرژی بــا وزرای 
صمــت، نیــرو و نفت، گفت: با 
توجه به خاموشــی های فصل 
تابســتان احتمــال ادامه این 
خاموشــی ها در زمســتان نیز 
داده می شــود، بنابراین باید از 
اکنون تمهیدات الزم اندیشیده 
و امکانات کل کشور برای مقابله 
با این چالش احصا و بسیج شوند 
که در این مسیر راه اندازی ستاد 
هماهنگی میان وزارتخانه های 
دارای مسئولیت برای مدیریت 
مصرف برق و گاز در زمســتان 
ضروری است، لذا در این جلسه 
بر این مهم تاکید شد.فریدون 
حســنوند با استمداد همکاری 
از صداوســیما در زمســتان 
پیــش رو برای اطالع رســانی 
بــه مردم به خصوص در حوزه 

صرفه جویی، افزود: نکته مهم 
تامین سوخت نیروگاه های  10 
هزار و 600 مگاواتی اســت که 
جدیداالحداث هستند، چراکه 
قــراردادی در ایــن خصوص 
میــان وزارتخانه های صمت و 
نیرو منعقد شده است، درواقع 

بعد از خاموشــی های تابستان 
مقرر شد؛ ظرفیت و منابع مالی 
صنایع کشور به کمک صنعت 
گاز و برق بیایند، به همین دلیل 
قرار است این نیروگاه ها در فاز 
اول 10 هزار و 600 مگاوات برق 
تولید داشــته باشند.وی ادامه 

داد: همچنیــن وزیــر صمت 
گزارشی درخصوص قراردادها 
و نحوه اجرای آن ها ارائه داد که 
باید اصالحاتی در این قراردادها 
صورت گیرد، البته ضلع ســوم 
این قراردادها وزارت نفت است 
که باید برای تامین سوخت در 

این قراردادها دیده شود.وی با 
بیان اینکه در این جلســه مقرر 
شد؛ وزارت نیرو نیز تسهیالت و 
تخفیفاتی برای سرمایه گذاران 
در حوزه تولید برق پیش بینی 
کند تا تشــویقی بــرای آن ها 
باشد، گفت: همچنین با توجه 
بــه اینکه برخــی از نیروگاه ها 
پلمب شــده اند، از قوه قضائیه 
درخواست شــد در این مسیر 
مســاعدت الزم را داشته باشد 
تا با انجام یکسری اقدامات فنی 
بتوان آلودگی آن ها را کم کرد.
حســنوند ادامه داد: در تالش 
هســتیم با هــدف جلوگیری 
از لطمــه به اقتصاد کشــور  و 
زیســت  مالحظات  رعایــت 
محیطی، پلمــب این نیروگاه 
ها نیز باز شود، البته مقرر شد؛ 
این موضوع در جلسه سران قوا 

مورد بحث قرار گیرد.
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5بانک و بیمه
اخبار

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون 

 تقویت واحدهای نظارتی
عامل مهمی برای نظام مند 
کردن استفاده از بیمه است

همــواره فرهنگســازی در بهره مندی 
از خدمــات بیمه ای بــه عنوان گامی 
راهبردی از ســوی موسسات و شرکت 
هــای بیمــه گــر یاد شــده و در قالب 
مســئولیت اجتماعی نســبت به آن 
کارهایــی انجام شــده اســت؛ صدور 
بیمــه با توجه به قوانین اخیر موجبات 
تســهیل در فرایند پرداخت خسارت را 
نیز فراهم کرده اســت؛ با توجه به این 
مــوارد با مصطفی زحمتی پاک، مدیر 
بیمه های اتومبیل بیمه تعاون به گفت 
و گو نشسته ایم. شنیدن عبارت “بیمه” 
ناخودآگاه اطمینان خاطری برای برخی 
افراد ایجاد می کند به این معنی که اگر 
اتفاقی برای سالمتی و یا اموال آنان بیفتد 
خســارت وارده جبران می شود اما افراد 
در برخــی موارد، بیمه را هزینه اضافی 
دانســته و از بیمه کردن، بیم دارند در 
حالــی که این اقدام برای آرامش روانی 
و آســایش اجتماعی الزم بوده و اقبال 
مردم به آن، نیازمند فرهنگ سازی است. 
در پــی این جبران خســارت می تواند 
تسهیل گری هایی نیز صورت پذیرد؛ به 
طور مثال بر اساس ماده 40 قانون بیمه 
اجباری خســارات وارد شده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی 
ناشــی از حوادث رانندگی موضوع این 
قانــون را در مواردی که وســایل نقلیه 
مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای 
بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه 
اختالفی وجود نداشته باشد، حداکثر تا 
سقف تعهدات مالی مندرج در ماده )8( 
این قانــون بدون اخذ گزارش مقامات 

انتظامی پرداخت کنند.
در این خصوص مصطفی زحمتی پاک، 
مدیر بیمه هــای اتومبیل بیمه تعاون 
توضیــح می دهد که بــا توجه به ماده 
مذکور، تصادفات بوقوع پیوسته در سال 
1400 تا ســقف 160000000ریال 
خســارت مالی نیاز به کشیدن کروکی 
از ســوی مقامات انتظامی نیست و در 
نتیجه فرد بیمه شده می تواند با صرف 
زمان کمتر و پیگیری فرایند پرداخت، 
خســارت خــود را دریافــت کند.وی 
همچنین تصریح کرد: در این خصوص 
پلیــس راهنمایی رانندگی بنا بود یک 
برنامــک راه اندازی کرده تا بر اســاس 
آن ساختار ارزیابی خسارت و ارجاع به 
واحد پرداخت نیز از ســرعت بیشتری 
برخوردار شــود کــه البته تاکنون این 
مهم محقق نشــده است.زحمتی پاک 
در ادامه به وضعیت موتورسیکلت های 
کشور اشــاره کرد و بیان داشت: طبق 
آمــار موجود تنها حــدود یک پنجم 
موتورســیکلت های کشور دارای بیمه 
نامه شــخص ثالث هســتند و این مهم 
خود بیانگر تالش برای فرهنگســازی 
هرچه بیشــتر در این زمینه است.مدیر 
بیمــه های اتومبیل بیمه تعاون اضافه 
کرد: بر این اساس نیاز است تا با تقویت 
واحدهای نظارتی و اتخاذ سیاست هایی 
اعم از تشویق یا تنبیه این فرهنگسازی 
صورت پذیرد.وی پیشنهاد داد: یکی از 
راه هــای ترغیبــی در این خصوص نیز 
ارائه بیمه نامه به صورت اقساطی است 
که در بیمه تعاون نیز شــرایطی برای 
تسهیل گری در دریافت بیمه نامه ایجاد 

شده است.

اجرای ســه شنبه های 
بدون خودرو بیمه 

کارآفرین در ساوه

روز بدون خودرو فرصت مناســبی 
اســت تا در سفرهای درون شهری 
و برون شــهری خود، اســتفاده از 
خــودروی شــخصی را به حداقل 

برسانیم.
 مدیریت شعبه ساوه بیمه کارآفرین 
بــا همکاری و همــت “نمایندگی 
48۹7ابراهیــم احمدی” اقدام به 
راه اندازی تیم دوچرخه ســواری 

نموده اند.
براســاس این گزارش در روزهای 
سه شــنبه بیمه کارآفرین ساوه، 
هرهفتــه برنامــه رکاب زنــی در 
ســطح شهر را برگزار می شود این 
رکاب زنی با شــعار سه شنبه های 
هوای پاک بــا بیمه کارآفرین نام 
گذاری شــده است.همچینین در 
برنامــه این هفته رکاب زنی بیمه 
کارآفریــن، از دونفر از رکاب زنان 
تیم که مســیر شهرستان ساوه تا 
مشــهد را بــا دوچرخه طی کرده 

بودند، تقدیر به عمل آمد.

مشارکت بانک رفاه 
 کارگران در تجهیز دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد

در راســتای ایفــای نقــش موثر 
در حــوزه مســئولیت اجتماعی، 
بانک رفــاه کارگــران در تجهیز 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
مشــارکت کرد.مدیر شــعب این 
بانــک در اســتان ضمن قدردانی 
از تــالش هــای کادر درمــان، بر 
تعامل و گســترش همکاری های 
متقابل تأکید کرد.  براســاس این 
گزارش، دانشــگاه علوم پزشکی 
و برترین  مشهد از گسترده ترین 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
محسوب می شــود که در مقاطع 
مختلف زمانی و به منظور توسعه 
فعالیت های بهداشــتی و درمانی 
خــود از کمک هــای بالعــوض 
بانک رفــاه کارگــران برخوردار 
شــده اســت.الزم به ذکر اســت، 
بانــک رفــاه کارگران بــه عنوان 
بانک ســالمت محور همواره سعی 
کرده اســت با مشارکت در خرید 
تجهیزات پزشکی به دانشگاه های 
علــوم پزشــکی، به ســهم خود 
در راســتای توســعه خدمــات 
بهداشــتی و درمانی در کشور به 
ویــژه در مناطق محروم گام های 
تعیین کننده و اثربخشی را بردارد. 
حمایت از نظام ســالمت کشور در 
ســال های اخیر و شــرایط ویژه 
ناشــی از پاندمی کرونا، برای این 
بانک از اهمیت بیشتری برخوردار 

بوده است.

بانک ملی ایران در ادامه سیاست های حمایتی خود از 
تولیدکنندکان کشور و با توجه به افزایش قیمت گندم 
و نیاز شــرکت های تولیدی به ســرمایه جهت تأمین 
مواد اولیه، تســهیالت ویژه ای را به یکی از شــرکت 
های تولیدی آرد اختصاص داده است.  شرکت خباز 
آرد شــیراز با قدمت 38 ســاله، یکی از شرکت هایی 
اســت که برای تقویت توان تولید خود از تســهیالت 

بانک ملی ایران یاری گرفته و توانســته با تســهیالت سرمایه در گردش این 
بانک ضمن حفظ اشــتغال موجود خود، اشــتغال زایی جدیدی نیز ایجاد 
کند.این شرکت انواع آرد غنی شده با آهن و اسید فولیک و سمولینا، انواع 
آرد جهت تولید نان پیتزا، فانتزی، کارخانجات نشاســته، رشته، ماکارونی، 
کیک، بیســکوییت، ویفر، کراکر و ســبوس خوراکی و انواع آردهای آنزیم 
دار را توسط ماشین آالت تمام اتوماتیک تولید می کند و اکنون 140 نفر 
پرســنل فعال )70 درصد بومی، 20 درصد غیر بومی و 10 درصد فصلی( 

دارد.بانک ملی ایران 800 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
فروش اقســاطی و ۹85 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ســرمایه ثابت به شــرکت خباز آرد شیراز تخصیص 
داده اســت که این تســهیالت می تواند کمک موثری 
به حفظ اشــتغال، ادامه فعالیت شرکت، خرید گندم 
و پرداخت وجه به موقع آن به کشاورزان و در نهایت 
افزایش تولید و رونق اقتصادی استان باشد.همچنین 
با تسهیالت سرمایه ثابت بانک ملی ایران عالوه بر تجهیز انبارهای ذخیره 
ســازی گندم، برای حداقل 20 نیروی جدید در شــرکت اشــتغالزایی شده 
اســت.عالوه بر این، تجهیز انبارهای ذخیره ســازی گندم همواره از دغدغه 
های اداره غله بوده که به استناد جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
باید طی یک برنامه زمانبندی 4 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.

کشور با بانک ملی ایران آرد  تکمیل زنجیره تولید 

خبر ویژه

مدیرعامل بیمه رازی: 

رقابت در صنعت بیمه تنها در گرو نرخ و شرایط نیست
مدیرعامــل شــرکت بیمــه رازی با 
تاکیــد بر اینکه رقابــت در بازار تنها 
در گرو نرخ و شــرایط نیســت، گفت: 
یکی از اســتراتژی های مهم شرکت 
بیمــه رازی تبدیل مشــتریان راضی 
به مشــتریان وفادار رازی است که در 
این زمینه سرعت بخشی به پرداخت 
خســارت و همراهــی بیمه گــزار در 
مراحل مشــاوره، فــروش و پرداخت 
خسارت از اولویت  های اصلی شرکت 
اســت.علی جباری گفت: در مســیر 
دســتیابی بــه )رازی در اوج( یکی از 
استراتژیک  اســتراتژی ها، چرخش 
بازاریابــی مبنی بــر تغییر رویکرد از 
بازاریابــی محافظه کارانه به بازاریابی 
تهاجمــی بوده اســت که در کنار آن 
تبدیل مشــتریان راضی به مشتریان 
وفــادار رازی جزء اولویت های اصلی 

است.
مدیرعامل شــرکت بیمه رازی با بیان 
اینکه باید اعتقاد و باور به چرخش های 
استراتژیک شــرکت در تمام سطوح 
وجود داشــته باشــد، گفــت: اصول 
اساســی تحــول بیمــه رازی بر پایه 
تمرکز، سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
نظارت، کنترل و هدایتگری ســتاد و 

واگذاری تصمیمات اجرایی به شعب و 
نمایندگان طراحی و برنامه ریزی شده 
که دســتیابی به این مهم نیاز به باور 
مدیران استانی دارد.وی خاطرنشان 
کــرد: تفویض اختیــارات در مرحله 
صدور و پرداخت رفته رفته به شــعب 
و نمایندگان انجام خواهد شــد که در 
حال حاضر در این فرآیند اتفاقات قابل 

توجهی رخ داده است.
جباری در رابطه عملکرد شــش ماهه 
نخست سالجاری شرکت بیمه رازی، 
گفت: حق بیمه تولیدی شــرکت در 
شــش ماهه نخست سالجاری نسبت 
به مدت مشــابه رشد 80 درصدی را 
به ثبت رســانده و این در حالی است 

که ۹0 درصد بودجه ابالغی شــرکت 
محقق شده است.او ادامه داد: نرخ حق 
بیمــه تولیدی بر پایه تعداد بیمه نامه 
در مدت مدنظر رشــد 15 درصدی را 
به ثبت رسانده که امید است در شش 
ماهه دوم ســال، ایــن میزان بیش از 
گذشته رشد کند.مدیرعامل شرکت 
بیمه رازی بیان کرد: میزان خســارت 
پرداختی شرکت بیمه رازی به میزان 
500 میلیارد تومان بوده که رشد 40 
درصدی را شاهد هستیم، حجم قابل 
توجهــی از این میزان رشــد به دلیل 
پرداخت خسارات ســنوات گذشته 
بوده اســت.جباری افــزود: پرداخت 
خســارت در شرکت بیمه رازی رشد 

داشــته و این در حالی است که یکی 
از مهمتریــن مولفه های خودنمایی 
یک شــرکت در صنعت بیمه، مربوط 
به فرآیند پرداخت خسارت است.وی 
یادآور شــد: معدل نسبت خسارت در 
شش ماهه اول سال شرکت بیمه رازی 
از معــدل صنعت کمتر بوده و این در 
حالی اســت که شــرکت به دنبال آن 
اســت تا در پایان ســال نرخ نســبت 
یابد.مدیرعامل  خســارت کاهــش 
شــرکت بیمه رازی با اشــاره به اینکه 
رقابت در بازار بیمه صرفا در گرو نرخ 
و شرایط نیست، گفت: با ارائه خدمات 
بیمه ای خوب می توان شرایط بهتری 
را در صنعــت از آن خــود کرد که در 
ایــن زمینه ســتاد بایــد محصوالت 
جدیــد را طراحــی و بهبــود فرآیند 
خدمات را در دســتور کار قرار دهد.

جباری افزود: شعب و نمایندگان باید 
به رشد و ارتقا فرآیند مشاوره، صدور 
و پرداخــت خســارت توجه ویژه ای 
داشته باشند، تا شرکت بیمه رازی به 
عنوان مشــاور بیمه گزاران در صنعت 
بیمه شــناخته شود، زیرا این شرکت 
نیروهای آموزش دیده و مسلط بر بازار 

بیمه را در اختیار دارد.

اخبار

بدینوســیله   139804013450000094/1 کالســه  اجراییــه  ابــالغ  آگهــی 
بــه خانــم معصومــه مصطفــی زاده بــه شــماره ملــی 2860264949 و اقــای 
پرونــده  بدهــکاران   2860250239 ملــی  شــماره  بــه  مکــری  قــادر  آرش 
کالســه 139804013450000094/1 کــه برابــر گــزارش اداره پســت مهابــاد 
شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر قــرارداد بانکــی شــماره 
764812389 مورخــه 1394/08/11 بیــن شــما و بانــک کشــاورزی شــعبه 
مرکــزی مهابــاد مبلــغ 37425495 ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر 
عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده پــس از 
تشــریفات قانونــی اجراییــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی 
ــق مــاده 18/19 آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه  ــذا طب باشــد ل
شــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجراییــه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار درج و منتشــر مــی 
گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر 
ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات 

علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد. 
مســئول واحد اجرای اسناد رسمی مهاباد

گهی فقدان سند مالکیت  آ
ــی مصــدق و اعــالم اینکــه دو  ــا ارائــه تقاضانامــه و استشــهادیه محل ــری ب آقــای حســن ب
جلــد ســند مالکیــت دفترچــه ای یکــی بــه میــزان 10 ســهم و دو چهــارم ســهم مشــاع و 
دیگــری بــه میــزان 5 ســهم و یــک چهــارم ســهم مشــاع از ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه دارای پــالک 803 اصلــی واقــع در بخــش 15 مهابــاد بــه شــماره هــای چاپــی 
3/570799 و 3/570800 کــه ذیــل ثبتهــای 9706 و 9707 صفحــات 262 و 265 دفتــر 
جلــد 53 بــه ترتیــب بــه نــام آقــای حســن بــری و خانم حبیبــه بری صــادر و تســلیم گردیده 
و ســپس ســهمی خانــم حبیبــه بــری بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 36556 مورخــه 
73/8/16 دفتــر 6 مهابــاد بــه آقــای حســن بــری انتقــال یافتــه در اثــر ســهل انــگاری مفقود 
شــده درخواســت صــدور المثنــی آن را نمــوده لــذا در اجــرای تبصــره یــک مــاده 120 آییــن 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود ســند مالکیــت در نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی 
ــی  ــد بدیه ــت نمای ــید دریاف ــوده و رس ــلیم نم ــاد تس ــت مهاب ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ اعت
اســت کــه پــس از انقضــای مهلــت قانونــی و عــدم وصــول واخواهــی برابــر مقــررات ســند 

مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد. 
ک مهاباد  رئیس اداره ثبت اسناد و امال

: روز سه شنبه مورخه 1400/8/18 تاریخ انتشار

 (VIN):NAAP61ME٩٩J40٢٩16بــرگ ســبز خــودروی پــژو 206 بــه شــماره پــالک 82 ایــران 282ه14 و شــماره شاســی
شــماره موتــور:13887002114 بنــام  علــی اصغــر اســدپور بــا کــد ملــی 5799728734 مفقــود گشــته و از درجــه 

اعتبــار ســاقط اســت.



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 3 ربیع الثانی 1443   9 نوامبر 2021سه شنبه 18 آبان 1400  شماره پیاپی 1962
کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ح گرنت  در شورای پذیرش طر
جوانه استان مرکزی؛ 

ح مرتبط   ۴ طر
با حوزه فاوا تایید شد 

مرکــزی / گــروه اســتان ها: 
مدیــر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان مرکزی افزود: 
در جلســه شــورای پذیرش 
مرحلــه دوم طــرح حمایت 
از پایان نامه هــا و رســاله های 
دارای ایده هــای فّناورانــه و 
بازارگــرا در حــوزه ICT در 
قالب طرح گرنت جوانه، چهار 
طرح مرتبط بــا حوزه فاوا در 
اســتان مرکزی تایید شد.در 
ایــن نشســت الدن مهدوی، 
مدیــر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان گفت: از سال 
گذشــته طرح گرنت جوانه با 
هدف حمایت از تجاری سازی 
دانشــجویان  پایان نامه های 
مقاطع کارشناســی ارشــد و 
دکتری و زمینه سازی حرکت 
دانشــگاه های کشور به سوی 
دانشــگاه کارآفرین و حمایت 
از صاحبــان ایده هــای فناور 
در جهــت تولیــد نمونه اولیه 
)MVP( توســط وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری و نظارت 
پــارک فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات، در ســطح کشور و 
به تبع آن در استان مرکزی با 
همکاری پارک علم و فناوری 
اســتان اجرایی شــده است. 
مدیــر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان گفت: اجرای 
ایــن طــرح تاثیر زیــادی بر 
محصــوالت  تجاری ســازی 
دانش بنیان حوزه فاوا داشــته 
و در تبدیــل تولیــدات علمی 
و دانشــگاهی بــه محصوالت 
دارای ارزش تجــاری موثــر 
اســت و موجب ایجاد کســب 
و کارهــای نوپــای مبتنی بر 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
می شود.مهدوی تصریح کرد: 
در مرحلــه دوم طــرح گرنت 
جوانــه در اســتان مرکزی، 
متقاضیــان طرحهــای خود 
را در در مقاطــع کارشناســی 
ارشــد و دکترا از دانشگاه های 
ســطح اســتان در ســامانه 
مربوطه ثبت نام  کردند و پس 
از داوری و ارزیابــی های انجام 
شــده در جلسات کارشناسی، 
چهــار طرح پس از تصویب در 
شــورای پذیرش جهت ارسال 
به پارک فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات انتخاب شد.براساس 
این گزارش، جلســه شورای 
پذیــرش مرحلــه دوم طرح 
جوانه گرنت فناوری، با حضور 
مدیــر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعــات اســتان مرکــزی 
و اعضــای شــورای پذیرش 
گرنت جوانه، به صورت ویدیو 

کنفرانس برگزار شد.

به اعتقاد راسخ مردم والیتمدار 
؛ شهرستان مهدیشهر

 سفر رئیس جمهور 
 به مهدیشهر 

منشا خیر و برکت است
سمنان / گروه استان ها: در جریان 
ســفر ریاســت محترم جمهوری 
اســالمی ایران حضــرت آیت ا... 
رئیســی و هیئت دولت به استان و 
حضور سرزده ایشان به شهرستان 
مهدیشــهر که در خیلی از صحنه 
های اجتماعی اســتان بلکه کشور 
جــزء اولین ها بــوده بارقه امید و 
باورهای خدمت مسئولین به ولی 
نعمتان اصلــی جامعه جوانه زد و 
به اعتقاد راســخ مــردم والیتمدار 
شهرســتان برای همیت مسئوالن 
نظــام جهــت خدمــات صادقانه 
بــه آنان و به ســرانجام رســاندن 
پــروژه هــا و طرحهــای  مصوب 
گذشته شهرســتان که بیشترین 
طرحهای نیمه تمام و بعضی هنوز 
آغاز نشــده میباشد و از این حیث 
رکورددار شــده است تا در توسعه 
متوازن شهرســتان گردشگری و 
جبران عقب ماندگی مســئولین 
اســتانی و محلی با وفاق و همدلی 
کوششــی مضاعف داشته باشند و 
امیدوار به حل معیشــت مردم در 
گرو حرکت جهــادی دولتمردان 
پــا به رکاب انقــالب که کلید رفع 
آن را در درون نظــام مــی بینند و 
همانند دولــت قبل نگاه به خارج 
ندارند آری حضور سید محرومان 
واالترین مقام اجرایی کشــور برای 
اولین بار پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی در جمع گروهی 
از تالشــگران جبهه تولید و عشایر 
زحمتکش در ســال جهش تولید 
و گفتگو با آنان و دســتورات الزم 
برای حل مشکل برای تحقق اهداف 
دولــت قوی یادآور رشــادت ها و 
دلیری جوانان غیور مهدیشــهر در 
حماسه آفرینی خط شکنی جبهه 
های نبرد حق علیه باطل در هشت 
سال دفاع مقدس و کاروان هدایای 
نقدی و غیرنقدی پشتیبانی جنگ 
کــه زبانزد عام و خاص در کشــور 
بود و در نوع خود بدیع  شــد و در 
تاریخ باالی 3400 ســاله سنگسر 
جاودانه ثبــت گردید  .امیدواریم 
مسئولین استان با نصب العین قرار 
دادن ایــن حرکت جهادی رئیس 
جمهــور محترم با جذب اعتبارات 
الزم نسبت به اتمام پروژه ها که نور 
امید و شوق در بطن جامعه دمیده 
در راســتای اجرای عدالت اهتمام 
گمارنــد تا با پایــان یافتن طرحها 
شهرســتان گردشگری مهدیشهر 
همچــون نگینــی درخشــان و 
سرسبز در دل کویر استان سمنان 
بدرخشــد تا حالوت و شیرینی آن 

در کام مردم بماند.
ضمن تقدیر و تشکر ویژه از رئیس 
جمهــور محبــوب و مکتبی که با 
حضــور در بین مــردم انقالبی با 
نــگاه عدالت محور بــرگ زرینی 
از افتخارآفرینی شــهر مهدیشهر 
افزوده و بــا درایت معاون اجرایی 
رئیس جمهور و تالشــهای شبانه 
روزی نماینــده محنــرم مــردم 
شهرســتانهای سمنان مهدیشهر 
سرخه در مجلس شورای اسالمی 
اســتاندار خســتگی ناپذیــر امام 
جمعــه پرتوان فرماندار گرامی که 
باعث حضور شدند باید تشکر کرد.

استانها 6

ج: معاون شهرســازی و معماری شهرداری کر

ک واقع در اراضی »شهرک یاس« تعیین تکلیف می شوند امال
کرج / اکبرحیدری 

معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری کرج از 
تعیین و تکلیف عرصه و اعیان امالک واقع در اراضی 
 تعاونی لشــکر ده سید الشــهدا )ع( )شهرک یاس( 

خبر داد.
احــدا... احمدی پرگو در جلســه ای کــه با حضور 
منوچهر غفاری مدیر منطقه شــش شهرداری کرج 
و دیگر مسئوالن مرتبط برگزار شد، بر لزوم اهتمام 
همه حوزه های دخیل برای حل مشــکالت ساکنان 
شهرک یاس تأکید کرد و گفت: احداث خالف مفاد 
پروانه ساختمانی و ساخت وسازهای غیرمجاز مشکل 
بزرگ این شهرک است.وی در این جلسه که به منظور 

رســیدگی و تعیین و تکلیف ساخت وســازهایی که 
سال های گذشته در این شهرک صورت گرفته برگزار 
شــد، تأکید کرد: بهره برداری از فرصت تهیه طرح 

تفضیلی آتی شــهر برای پیش بینی خدمات محلی 
موردنیاز ســاکنان این شهرک ضروری است.معاون 
شهرســازی و معماری شهرداری کرج همچنین بر 
لزوم تشــکیل جلسات هفتگی منظم به منظور رفع 
مشــکالت مرتبط با اراضی این شــهرک تأکید کرد 
و گفت: شــهرداری  کرج طبق قانون در جهت رفع 
مشکالت این محدوده اقدامات الزم را انجام می دهد.
گفتنی اســت؛ در این جلســه مقرر شد منطقه شش 
شــهرداری کرج با تشــکیل کارگروهی متشکل از 
نمایندگان معاونت شهرســازی و معماری، مدیریت 
اجرایی کمیسیون ماده 100 و تعاونی مسکن نسبت 
به حل مشکالت مرتبط با ساخت وسازها اقدام کند.

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بهزیســتی 
گلســتان گفت: 54 هزار معلول تحت پوشــش 
بهزیســتی گلستان بوده که از این تعداد 12 هزار 

نفر نیازمند ویلچر هستند.
ســیدمهدی حســینی  در آییــن پویش مثبت 
حرکت، و اهدای 100 دستگاه ویلچر به معلوالن 
اســتان، اظهارکرد: امروز 100 دستگاه ویلچر به 
توان خواهان گلســتان اهدا می شــود.مدیرکل 
بهزیســتی گلســتان افزود: در واحد توان بخشی 

گلســتان، 54 هزار معلول تحت پوشــش بوده که شــدت معلولیت 40 درصد 
از این افراد متوســط به باال اســت.وی بیان کرد: 12 هزار از این افراد نیازمند 
ویلچــر بــوده و هــزار و 73۹ نفر از آن ها در اولویت دریافت ویلچر هســتند.

حسینی گفت: مطمئنا بهزیستی به تنهایی نمی تواند نیاز این جمع را برطرف 

کنــد و طبــق فرمایش رهبری همه ارگان ها باید 
در این زمینه پای کار بیایند تا بخشی از آالم این 

افراد برطرف شود.
مدیرکل بهزیستی گلستان ادامه داد: پویش ایران 
همــدل، پویش مهر، پویش رمضان برای خدمات 
رسانی به معلوالن انجام شده و پویش چرخ زندگی 
برای خدمات رسانی در سراسر کشور انجام شده 
است وی همچنین از اهدای 270 دستگاه تبلت به 
مبلغ هشت میلیارد تومان، سه هزار و 700 بسته 
لــوازم التحریــر بــه ارزش پنج میلیارد و 700 هزار تومان و توزیع 60 میلیارد 
بســته معیشــتی بین نیازمندان خبرداد.حســینی بیان کرد: 12 هزار و 800 
معلول گلستان نیازمند به پویشینه بوده و پویش حمایتی تهیه پوشینه را از 

هم اکنون آغاز می کنیم

مدیر کل بهزیستی استان گلستان:

گلستانی نیازمند ویلچر هستند 1۲ هزار معلول 

خبر ویژه

کرد؛ مدیر عالی حرم مطهر رضوی عنوان 

تشریح جزئیات آیین نامه جدید خدمت در حرم مطهر رضوی
مشــهد / گروه اســتان ها: مدیر عالی 
حرم مطهر رضوی با تشــریح جزئیات 
آیین نامــه جدیــد خدمت خادمان و 
خادمیاران گفت: با توجه به چشم انداز 
تعیین شــده در ســند سیاست های 
کالن آســتان قــدس رضــوی و در 
راســتای تحقق »زیــارت متعالی«، 
بازنگری در آیین نامه خدمت رضوی 
یک امر ضروری بود که این مهم پس 
از 21 ماه کار مطالعاتی به ســرانجام 

رسیده و اجرایی شده است.
محمدمهــدی برادران در نشســت 
خبری تشــریح جزئیــات آیین نامه 
جدیــد خدمت رضــوی اظهار کرد: 
طبق سیاست های ابالغی تولیت معزز 
آستان قدس رضوی و سند چشم انداز 
10 ســاله این آستان مقدس، موضوع 
»تحول در ارائــه خدمات به زائران« 
حضرت امام رضا)ع( در دســتور کار 
قــرار گرفته اســت.وی با اعالم اینکه 
آیین نامه جدید خدمت از ویژگی های 
متعددی نســبت بــه آیین نامه قبلی 
برخوردار اســت، افزود: 5 نوع خدمت 
از جملــه خدمــت خــدام، حفاظ، 
فراشــان، کفشــداران و دربانان ویژه 
خدمت رســانی به زائران امام رئوف، 
در آیین نامه خدمت قبلی درج شــده 
بود اما در آیین نامه جدید عالوه بر آن، 
بخــش »خدمت خادمیاران رضوی« 

هم اضافه شــده اســت.برادران ادامه 
داد: 50 گــروه خدمتی با بیش از 40 
نوع خدمت متنــوع ویژه خادمیاران 
خواهــر و بــرادر در آیین نامه جدید 
خدمــت رضوی در نظر گرفته شــده 
است که خادمیار نوآوری با محوریت 
نخبــگان و مجموعه هــای دانــش 
بنیان، خادمیار روشــنایی، خادمیار 
گل آرایی، خادمیار صندلی چرخدار، 
خادمیار نعیم رضوان، خادمیار آیینه 
رضوان، خادمیار کتب و انوار، خادمیار 
حفاظــت، صیانــت و... همچنیــن 
خادمیــاران تخصصــی از جمله آن 

است.
وی تعــداد خــدام و خادمیاران حرم 
مطهــر رضوی را بیش از 62000 نفر 
اعــالم و خاطرنشــان کــرد: در کنار 
آن هــا و به صورت مجــزا نیز بیش از 

130 هزار نفر خادمیار در کانون های 
خدمــت رضوی سراســر کشــور با 
اســتفاده از توانمنــدی و تخصــص  
محرومــان   خــود، خدمت رســان 

هستند.
مدیر عالی حرم مطهر با اشاره به اینکه 
یکــی دیگــر از ویژگی های آیین نامه 
جدید، ارتقاء نواب است گفت: برخی 
از خادمان باســابقه آســتان مقدس 
امــام رضا)ع( به دلیل کهولت ســن 
توان حضور در شــیفت های خدمتی 
را ندارنــد به همیــن دلیل برای خود 
نائب و جایگزیــن معین کرده اند که 
در این راســتا با به  روزرســانی آیین 
نامه خدمت، شــرایط خدمت تشرفی 
بیش از هزار نفر از این نواب مهیا شده و 
در راستای تکریم خادمان پیشکسوت 
نیز فضایــی برای بهره مندی آن ها از 

فیض خدمت و عبادت در حرم مطهر 
پیش بینی شده است.

وی ایجــاد شــرایط مطلــوب برای 
خدمت رســانی خادمــان جــوان و 
بانــوان خــادم را از دیگر ویژگی های 
شــاخص این آیین نامه برشــمرد و 
خاطرنشــان کرد: با توجه به افزایش 
حضــور زائران، تنوع آنان و توســعه 
عرصه هــای خدمتــی، اســتفاده از 
حضــور بانوان و جوانان در عرصه های 
خدمتی یکی از ضروریات است که در 
آیین نامــه جدید موردتوجه بوده و با 
 شــرایط خاص و دقت و نظارت الزم، 

اجرایی می شود.
محمــد توکلی، معاون اماکن متبرکه 
حرم مطهر رضوی نیز در این نشست 
به اهمیت جایگاه خدمت در آســتان 
قــدس رضــوی اشــاره و اظهار کرد: 
اصــل و اســاس موجودیت آســتان 
قــدس رضوی، خدمت در حرم مطهر 
و خدمتگــزاری به زائــران حضرت 
رضا)ع( اســت و این مهم در سرلوحه 
همه فعالیت ها قرار دارد.وی همچنین 
به برگزاری دوره های آموزشــی ویژه 
خدام اشاره کرد و گفت: در آیین نامه 
جدید، بر ضرورت آموزش مداوم خدام 
از بــدو ورود، تمرکز ویژه ای شــده و 
البته این مهم در یک ســال گذشــته 

نیز موردتوجه قرار داشته است.
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کوتاه از جامعه

رئیس پلیس راهور ناجا:

جریمه خودروهای 
شیشه دودی با قوت 

ادامه دارد
رئیس پلیــس راهور ناجا تاکید 
کــرد کــه برخــورد بــا تخلف 
شیشه های دودی غیرمتعارف با 
قوت ادامه خواهد داشت.سردار 
ســید کمال هادیانفر به مصوبه 
دیــوان عدالــت اداری در مورد 
جریمه خودروهای شیشه دودی 
اشاره کرد و گفت: از مصوبه هیات 
عمومی دیوان نباید سوءبرداشت 
شود. دیوان تاکید کرده که فاصله 
سه متری برای تشخیص درست 
نیست و عدد سه متر باطل شده 
و جریمه  آن به تشــخیص افسر 
اســت.وی افزود: آنچه که دیوان 
باطل کرده است، مربوط به رفع 
اثــر اســت، یعنی اینکــه  دیگر 
در همان محل نباید برچســب 
برداشته شــود که ما هم موافق 
هستیم. البته اگر خودرو به دلیل 
جریمه بیش از سه میلیون تومان 
توقیف شود، باید هنگام ترخیص 
شیشه را نیز اصالح کند.وی کد 
جریمه مربوط به شیشــه دودی 
را 2114 اعالم کرد و گفت: مبلغ 
جریمــه 52 هزار و 500 تومان 
در کالنشهرها و 31 هزار و 500 
تومان در دیگر شهرهاســت.وی 
با بیان اینکه افســران در برخورد 
با شیشــه های دودی می توانند 
به دفعــات جریمه کنند، گفت: 
یعنی ممکن است یک خودرویی 
در یک چهارراه جریمه شــود و 
در چهارراهــی دیگــر نیــز اگر 
مامور پلیس آن را مشــاهده کند 
می توانــد آن را جریمــه کند و 
محدودیتــی در دفعات جریمه 

وجود ندارد. 

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

 هیچ زمانی 
 سهم دولت را برای 

حمل و نقل عمومی 
دریافت نکردیم

رئیس شــورای اســالمی شهر 
تهران در آیین رونمایی از 110 
دســتگاه اتوبوس برای ورود به 
نــاوگان حمــل و نقل عمومی، 
گفــت: ما در حوزه اتوبوس رانی 
کمبود زیادی در شــهر تهران 
داریــم و این کمبــود با 100، 
200 و ایــن تعــداد دســتگاه 
اتوبوس جبران نمی شود و باید 
بسیار کار ویژه تری انجام دهیم.
مهدی چمــران افزود: وقتی ما 
شورای شــهر چهارم را تحویل 
دادیــم حدود 6 هزار دســتگاه 
اتوبوس داشــتیم که حال به 2 
هزار دســتگاه رسیده است.وی 
افزود: باید بســیار تالش کنیم 
تا بــه رقم اتوبوس های چندین 
ســال قبل تهران برسیم.البته با 
شــرایط اقتصادی کنونی مسیر 
دشــواری را پیــش رو داریم. ما 
هیــچ زمانــی 30 درصدهای 
ســهم دولت برای حمل و نقل 
عمومی را کامل دریافت نکردیم 
و امیدواریــم در ایــن دوره در 
دولت آقای رئیسی این موضوع 
محقق شود و در بودجه نویسی 

مورد توجه قرار گیرد.

 احتمال خروج 
ح اصالح نظام  »طر

 آموزش پزشکی«
از دستور کار مجلس

مشاور اجرایی معاونت آموزشی 
وزارت بهداشــت گفت: طرح 
اصالح نظام آموزش پزشــکی 
و ایجاد عدالت در دسترســی 
به خدمــات درمانی با امضای 
۹7 نفر از نمایندگان مجلس به 
اداره قوانین مجلس ارائه شده 
و به موضــوع افزایش ظرفیت 
پزشــکی پرداخته است.اما از 
آنجایی که نظام ســالمت باید 
همه جانبه رشــد کند تا بتواند 
شرایط افزایش ظرفیت رشته 
پزشــکی را فراهم کند و هنوز 
این شــرایط فراهم نیســت، 
بــه نظر می رســد طرح امکان 
تبدیــل به قانون را ندارد.دکتر 
مجیــد محمدیان افزود: هفته 
گذشــته دکتر علیرضا مرندی 
رئیــس فرهنگســتان علــوم 
پزشکی کشــور در نامه ای به 
ریاست مجلس نقاط ضعف این 
طرح را برشمرده و تاکید کرده 
اســت که این طرح از اساس با 
منویات مقــام معظم رهبری 
و سیاســت های کلی نظام در 
حوزه بهداشت و درمان منافات 
دارد و درخواســت خروج این 
طرح از دستور مجلس را مطرح 
کــرده بود.محمدیان افزود: در 
این زمینه اعضای کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس هم 
در نشســت های متعدد بر این 
موضــوع تاکید کــرده اند که 
ایــن طرح صرفا با پرداختن به 
موضوع افزایش ظرفیت رشته 
پزشکی نمی تواند مشکل نظام 
ســالمت را حل کند.بنابراین با 
جمع بندی این نظرات و اینکه 
برخــی از نمایندگان از نظرات 
منفــی نماینــدگان مجلس 
نســبت به این طرح خبر داده 
اند به نظر می رسد این موضوع 
در کل از دســتور کار مجلــس 

خارج شود.

پیشنهاد استانداری 
تهران برای تغییر 

ساعت منع تردد شبانه
اســتاندار تهران با اشــاره به 
اینکــه طــرح تــردد شــبانه 
اکنون از ســاعت 22 هر شــب 
اجرا می شــود، گفت: پیشنهاد 
مشخص ما به ستاد ملی کرونا 
درباره طرح تردد شبانه اجرای 
آن از ســاعت 24 است.محسن 
منصوری افزود: در مورد طرح 
تردد شبانه نظر کارشناسی به 
ســتاد ملی کرونا مطرح شده و 
پرهیــز از عادی انگاری دلیل 
اســتمرار این طرح است.وی 
افــزود: چند پیشــنهاد برای 
کاهش ترافیک مطرح اســت 
که یک پیشــنهاد آیین نامه ای 
و کوتاه مدت و پیشــنهاد دیگر 
بلندمــدت اســت کــه به کار 

کارشناسی نیاز دارد. 

7جامعه

معاون بهداشت وزارت بهداشت توضیحی در خصوص 
مصاحبه خود با مضمون اینکه قرار بوده واکسن کرونا 
پولی شود، ارائه و تاکید کرد: واکسن کرونا رایگان است 
و هدف دولت ســیزدهم، تامین ســالمت مردم است.
دکتــر کمال حیدری گفت: عدم بیان کامل مطلب از 
ســوی بنده، دلیل ایجاد ابهام در مورد رایگان بودن 
واکســن کرونا بوده که باعث برداشت های گوناگونی 

در رسانه ها شد. تمام دغدغه و تالش در مصاحبه مذکور، صیانت از سالمت 
مردم و تشــویق جامعه به واکسیناســیون بود.وی افزود: تحقیقات علمی در 
حوزه های گوناگون و متعدد ثابت کرده که واکسیناسیون نقش بسیار اثر گذار 

و چشمگیری در کاهش میزان بستری ها و جلوگیری 
از مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا دارد اما متاسفانه 
به دلیل برخی تبلیغات ســوء و منفی، شــاهد کاهش 
اســتقبال مردم به واکسیناسیون هستیم.وی افزود: 
تمام هم و غم و تالش ما تشویق و ترغیب جامعه برای 
مشــارکت در واکسیناســیون، مدیریت کرونا و حفظ 
جان و سالمت مردم ایران است.وی گفت: از همه مردم 
درخواســت می کنم که برای مقابله با بیماری کرونا و حفظ ســالمت خود و 
عزیزان شان، حتما در واکسیناسیون شرکت کنند تا شاهد مدیریت کرونا 

و نیز بازگشت سالمتی و لبخند دوباره در سراسر کشور باشیم.

معاون وزیر بهداشت: 

کرونا رایگان است کسن  وا

خبر ویژه

وزیر بهداشت:

فعال باید به زندگی با کرونا عادت کنیم
وزیر بهداشــت گفت: در ابتدای شــیوع 
بیماری کرونا با حجم باالیی از بیماران روبه 
رو بودیم و چون خودم رئیس بیمارســتان 
لبافــی نژاد بــودم این چیزها را می دیدم و 
همچنیــن یک فاجعه ملی در موج پنجم 
مشــاهده کردیم و این به بنده و همکارانم 
نشان داد که اولویت اول مبارزه با کرونا است.

دکتر بهرام عین اللهی درباره واکسیناسیون 
نیــز افــزود: در آغاز به کار مــن در وزارت 
بهداشــت، تعداد واکسیناسیون از دی ۹۹ 
تا تیر 1400 تنها پنج میلیون واکسن تزریق 
شده بود و امروز همه اذعان دارند بهترین 
روش مبارزه با کرونا واکســن است. وقتی 
کار را شروع کردم هیچ واکسنی نداشتیم 
و همه واکســن ها تزریق شــده بود.وزیر 
بهداشــت ادامه داد: علت رسیدن واکسن، 
تالش رئیــس جمهور و یک همدلی بین 
وزارت خارجــه، بانک مرکزی، هالل احمر 
و... بود که با جلسات منظم همدلی آغاز شد 
و به سرعت این تامین واکسن انجام شد به 
طوری که خارج از کار اداری این کار انجام 
شد.وی افزود: تا امروز حدود 150 میلیون 
دز واکسن وارد کشور شده است که حرکت 
بزرگی است که با بی خوابی همکاران ما در 

تمام نهادها اتفاق افتاد. 

کسیناسیون کرونا در  چگونه منحنی وا
ایران صعودی شد؟

عین اللهی ادامه داد: وقتی با ســازمان های 
بین المللی جلسه داشتیم تعجب کردند که 
این اتفاق چگونه رخ داده اســت و منحنی 
واکسیناســیون ما صعودی شد.وی درباره 
واکســن های تولید داخل نیز گفت: تولید 
داخلــی نیز تضمینی برای آینده ما ایجاد 

می کند؛ چرا که کرونا و بیماری های مشابه 
در آینده تهدید هستند و امروز پنج مرکز 
تولید واکسن ما در سطح عالی تایید شدند 
و به جز برکت، واکســن های فخرا، رازی، 
سیناژن و پاستور نیز تولید داخل اند و برای 

آینده از تولید داخل استفاده می کنیم.

کسن از  تزریق ۹۵ میلیون دز وا
1۵۰میلیون دز وارداتی

وزیر بهداشــت تاکید کرد: از 150 میلیون 
دز وارد شــده، ۹5 میلیــون دز تزریــق 
کردیم و مابقی هم ذخیره است و در حال 
توزیع اســت. حدود 13 میلیون دز هم از 
تولیــد داخــل گرفتیم و 12 میلیون هم از 
واکســن های نام برده شــده جدید آماده 
تحویــل داریــم و با حمایت از تولید داخل 
برای دز ســوم از تولیدات داخل اســتفاده 
کنیم و به این ترتیب می توانیم اطمینانی 
از تولید داخل داشته باشیم.وزیر بهداشت 
ادامه داد: از ۹5 میلیون دز تزریق شــده، 
نزدیک  به 55 میلیون دز اول واکسن بوده 
است که حدود 82 درصد را شامل می شود 
و تزریق دو دز به 38 میلیون رسیده است 

و امیدواریــم تــا پایان آبان 80 درصد را دز 
کامل )دو دز( واکسینه کنیم و به این ترتیب 

می توانیم مقداری خیال مان راحت باشد.

کسیناسیون کرونا در کشور انقالب وا
وی با اشــاره به موج ششم کرونا ادامه داد: 
االن کشورهای همجوار و اروپایی در موج 
ششــم هســتند؛ به طوری که آمار آمریکا 
1500 نفر در روز، روسیه 1000 نفر در روز 
و... و. است؛ اگر واکسیناسیون در این سطح 
انجام نمی شد تجربه تلخ موج پنجم تکرار 
می شــد. واکسیناسیون مقاومت فردی را 
افزایــش می دهد، امــا باید توجه کرد که 
ویــروس در جامعه همچنان وجود دارد و 
امیدواریم با گسترش میزان واکسیناسیون 
میزان بســتری و مرگ و میر کاهش یابد.

وزیر بهداشــت ادامه داد: واکسیناســیون 
وســیع در کشور انقالبی بود که انجام شد 
و اکنون رکوردار میزان واکسیناســیون در 

روز هستیم.

فعال باید به زندگی با کرونا عادت کنیم
وی ادامــه داد: اگر به واکسیناســیون 80 

درصد برسیم در یک مراسمی از کسانی که 
در داخل و خارج وزارت بهداشت به ما کمک 
کردند، تشکر می کنیم و به ویژه خبرگزاری 
ها بســیار کمک کردند. البته جشن پایان 
کرونا در دنیا فعال نخواهیم داشــت و باید 

عادت کنیم با کرونا زندگی کنیم.

کشورهای همجوار در موج ششم هستند 
و نگرانیم

عین اللهی اظهار کرد: کرونا در یک کشــور 
به تنهایی ریشــه کن نمی شــود و به دلیل 
ارتباطات پدیده جهانی است و باید عادت 
کنیم با کرونا زندگی کنیم؛ ولی در عین حال 
بایــد مقاومت خود را باال ببریم. تاب آوری 
مردم کم شده که طبیعی است اما باید عادت 
کنیم با رعایت پروتکل ها زندگی کنیم؛ چون 
در وســط آتش هستیم و چون کشورهای 
همجوار ما در موج ششم هستند، نگرانیم.

وی ادامــه داد: مراکز درمانی در آماده باش 
هســتند و تجربه خوبی از درمان بیماران 
کرونایی پیدا کردیم و تجهیرات و امکانات 
نظیر اکسیژن ساز و غیره را فراهم کردیم.

خودکفایی در تولید داروهای ضد کرونا
وزیر بهداشت افزود: در رابطه با تولید داروی 
ضدکرونا در کشور به خودکفایی رسیدیم 
و 3 شــرکت تولید کننده فاویپیراویر و 8 
شــرکت تولید کننده رمدسیویر داریم و 
اینها افتخارات ملی ما است و دانشمندان 
برجسته داریم، کسی داریم که شاید پنج 
ماه متوالی خانه نرفته اســت و به صورت 
شبانه روزی کار کرده است و این در حالی 
است که بسیاری کشورها در تولید واکسن 

موفق نبودند.

آموزش  و پرورش:

آزاد ممنوع شد به کارگیری نیروی جدید به صورت حق التدریِس 
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی و امور اداری 
وزارت آموزش وپــرورش در اطالعیــه ای خطاب به 
مدیران کل آموزش و پرورش اســتان های سراســر 
کشور، اعالم کرد: در راستای اجرای دستور 20 مهر 
1400 سرپرست وزارت متبوع منضم به نامه 1۹ مهر 
1400 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشور، به کارگیری افراد جدید به صورت 
حق التدریس آزاد یا عناوین مشابه به هر شکل توسط 
ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

ناصر ســلیمان زاده در تشریح وضعیت سازماندهی 
نیروی انســانی در ســال جدید، گفــت: حدود 55 
هــزار و 4۹7 نفر از مشــمولین قانون تعیین تکلیف 

بر اســاس مجوزهای ســازمان اداری و استخدامی 
تبدیل وضعیت شــده اند. 33 هزار و 548 نفر نیز در 
قالب مجوزهای ســوم و چهارم اجرای قانون تعیین 

تکلیف معلمان حق التدریســی و آموزشیاران نهضت 
سودآموزی به دانشگاه فرهنگیان رفته اند.

جــذب و به کارگیــری 22 هــزار و ۹26 نفر از طریق 
ماده )28( که در ســال 13۹۹ در آزمون استخدامی 
فراگیر پذیرفته شــده اند، پذیرش تعداد 26 هزار نفر 
به عنوان متعهد خدمت از طریق کنکور سراســری 
و معرفی به دانشــگاه فرهنگیان )و دانشــگاه تربیت 
دبیــر شــهید رجایی( و تخصیص کد پرســنلی به 
صــورت متمرکز بــرای تمامی همــکاران ورودی 
مــاده )28( و متعهدیــن خدمــت از دیگر اقدامات 
 انجام شــده در خصــوص اســتخدام همــکاران 

فرهنگی است. 
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وزیر ارشاد خبر داد:

 آغاز برپایی کنسرت ها 
و تئاترها از آذرماه

طبق اعالم وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، بازگشایی مکان  های 
فرهنگــی - هنــری ماننــد 
کنسرت ها و سالن های تئاتر از 

اول آذرماه میسر می شود.
محمدمهــدی اســماعیلی که 
در همایــش پدافند غیرعامل 
و رســانه پایــدار حاضر شــد، 
در بخشــی از صحبــت هایش 
بــه واکسیناســیون باالی ۹0 
میلیون نفر در کشورمان اشاره 
کرد و اینکه بر اساس نظرسنجی 
انجام شــده، 70 درصد از مردم 
موافق بازگشــایی فعالیت های 
اجتماعــی هســتند.او در این 
راســتا اعالم کــرد، »امروز می 
توانیــم بگوییــم از اول آذر ماه 
مراکز فرهنگی هنری کنسرت 
ها و تئاتر ها می توانند با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی آغاز 

به کار کنند.«
وزیــر ارشــاد در عین حال این 
نکته را هم متذکر شد که اگر به 
هر دلیل رنگ شهر از نارنجی به 
قرمز تبدیل شد، دوباره فعالیت 
هــا را متوقف خواهــد کرد.بر 
اســاس این گزارش، پیشــتر 
محمود شــالویی، سرپرســت 
معاونــت هنری نیــز در گفت 
وگویی با ایســنا از روشن شدن 
چــراغ کنســرت ها خبر داده و 
عنــوان کرده بــود، »اکنون در 
دوران کرونا به مرور به مقطعی 
می رسیم که چراغ کنسرت های 
حضوری موســیقی روشــن و 
امــکان حضور مخاطبان فراهم 

می شود.«

کاتالین« در شهرزاد  « 
اجرا می شود

بــه  »کاتلیــن«  نمایــش 
و  طراحــی  نویســندگی، 
یوســفیان  کارگردانی مهدی 
کــه اقتباســی از نمایشــنامه 
کنتس کاتلین نوشــته ویلیام 
باتلــر و با ترجمه ســارا وظیفه 
شناس است، از روز چهارشنبه 
1۹ آبــان ماه در ســالن گالیل 
 پردیــس تئاتر شــهرزاد روی

 صحنه می رود.
در خالصه داستان این نمایش 
آمده است: دهکده ای در ایرلند 
را قحطی فرا گرفته است و مردم 
چیزی برای خوردن ندارند. در 
این بین شیاطین وارد دهکده 
می شوند و شروع می کنند به 
خریــداری روح مردم در ازای 
پــول زیاد و...عالقمندان برای 
تماشای این نمایش می توانند 
بــرای خرید بلیت به ســایت 
تیــوال و یا به صورت حضوری 
از روز چهارشنبه 1۹ آبان ماه، 
راس ســاعت 20:45 به گیشه 
پردیس تئاتر شهرزاد مراجعه 

کنند.

فرهنگ و هنر

 دیدنی های مجموعه 
کاخ سعدآباد

کاخ موزه سعدآباد تهران مجموعه 
وســیعی است و گشت و گذار در 
آن نیــاز بــه پیش زمینه ذهنی 
دارد؛ در اینجا ســعی می کنیم به 
بخش های مختلف این مجموعه 
ســر بزنیم تا از تجربه های جذاب 
آن جــا نمانید. البتــه در اینجا 
تنهــا به توضیحی کوتاه در مورد 
آثــار و موزه های مجموعه اکتفا 
می کنیــم و در آینده به تک تک 
آنها به صورت مفصل می پردازیم:

باغ سعدآباد
اولیــن چیزی کــه در بازدید 
از کاخ ســعدآباد بــا آن مواجه 
می شــوید فضــای متفاوت و 
محوطه چشــم نواز آن است که 
به آن باغ ســعدآباد می گویند. 
درختان ســر به فلک کشیده و 
کهنســال در کنار خیابان های 
مجموعــه محیطــی جــذاب 
را ایجــاد کرده اند کــه به این 
راحتی هــا نمی توانیــد از آن 
دل بکنیــد. در اینجا گونه های 
مختلفی از گیاهان و جانوران و 
پرندگان را می بینید و می توانید 
برای ســاعت ها با آنها سرگرم 
شــوید. وجود هــزاران درخت 
کهنسال قدیمی چنار با قدمت 
حداقل 100 سال از مهم ترین 
ویژگی های این باغ محســوب 
می شــود و به لحــاظ کمیاب 
بودن برخی از گونه های گیاهی 
و قدمــت باغ، می توان آن را به 
عنوان یک جاذبه گردشــگری 
طبیعی در کنار بناهای تاریخی 

به حساب آورد. 

موزه هنرهای زیبا 
در جنوبی تریــن نقطه مجموعه، 
ســاختمانی وجــود دارد کــه 
ســاختش در ســال 131۹ بــه 
دســتور رضاشــاه آغاز شد. در 
ســال 1320 با تبعید این شــاه، 
ســاختمان مذکــور نیــز نیمه 
کاره مانــد تا آنکه در ســال های 
1342-1343 ســاخت آن بــه 
دســتور محمدرضا پهلوی از سر 
گرفته شــد و در ســال 1346 به 
عنوان وزارت دربار مورد استفاده 
قرار گرفت. استفاده از سنگ های 
مرمر ســیاه باعث شــد تا این بنا 
نمایی جذاب داشــته باشــد و به 
کاخ اسود معروف شود. تمام این 
ســنگ ها را در آن زمان از معدن 
ولــی آباد چالــوس به این مکان 

آوردند.

گردشگری

گروهی از محققان بین المللی در صدد این هستند تا بفهمند چرا برخی از افراد 
به طور ژنتیکی به شدت علیه ویروس کووید1۹ مقاوم هستند. با فهمیدن این 
موضوع شاید درمان و داروی جدیدی برای کرونا کشف شود.این تیم محققان 
بین المللی امیدوار است که شناسایی ژن های محافظت کننده از این افراد بتواند 
به تولید داروهای مسدودکننده ویروس منجر شود که نه تنها از افراد در برابر 

کرونا محافظت می کند، بلکه از انتقال آن نیز جلوگیری خواهد کرد.
محققان این پروژه ، نوع مکانیسم های مقاومتی را که ممکن است پیدا کنند، 
 ACE۲ فرض کرده اند. واضح ترین آن می تواند این باشد که برخی از افراد گیرنده

کارآمدی ندارند که ویروس کرونا از آن برای ورود به سلول ها استفاده می کند.
سایر افراد مقاوم به ویروس کرونا ممکن است پاسخ های ایمنی بسیار قدرتمندی 
داشته باشند، به خصوص در سلول های پوشش داخلی بینی. در واقع برخی افراد 
ممکن اســت جهش هایی داشــته باشند که ژن هایی را افزایش می دهند و این 
فرآیند در ادامه ویروس را از تکثیر و بسته بندی مجدد به ذرات ویروسی جدید 
متوقف یا RNA ویروسی را در سلول تجزیه می کند.محققان امید بسیار زیادی 
دارند تا شناسایی افراد مقاوم به کرونا و بررسی شرایط بدنی آنها کمک بسیار 

زیادی به یافتن درمان های جدید برای بیماران کرونایی کند.

کرونا نمی گیرند این افراد هرگز 

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

 مسئوالن کشور هم 
مشکل معیشتی 

دارند!
وزیر رفاه گفته قدرت 

خرید وزرا و مدیران 
ارشد کشور هم کاهش 

پیدا کرده است... 
موضوعی که سوژه انتشار 
کارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

فیلــم ابرقهرمانی »جاودانه ها« با 71 
میلیــون فروش در اکــران افتتاحیه، 
جایگاه نخســت فهرســت هفتگی 
از پرفروش تریــن فیلم های گیشــه 

آمریکای شمالی را فتح کرد.
فیلم جاودانه ها ســاخته کلویی ژائو به 
لطف نام دنیای سینمایی مارول در سه 
روز اول اکران 71 میلیون دالر فروش 
کرد و پرفروش ترین فیلم این آخر هفته 
در ســینماهای آمریکا و کانادا شد اما 
از دیگر آثار جدید این دنیای محبوب 
سینمایی که در اکران افتتاحیه فروشی 
بین 75 تا 80 میلیون دالر داشــتند، 
عقب افتاد. این عملکرد ضعیف نشان 
می دهــد یا نقدهای منفی درباره این 
فیلم کارســاز واقع شده و استقبال از 
آن را تحــت تاثیر قرار داده یا موضوع 
موجودات فرازمینی ابرانسان به اندازه 
دیگر اقتباس هــا از کتاب های مصور 
برای تماشــاچیان جذاب نیســت. با 
وجود این، مارول پیش تر در فیلم هایی 
چون نگهبانان کهکشــان قهرمانان 
کمتر شــناخته شده را با موفقیت به 

سینمادوســتان معرفی کرده و یک 
مجموعه موفق از آنها ساخته بود. اما این 
مجموعه با نقدهای مثبت همراه شد 
و همچنین زمانی روی پرده سینماها 

رفت که هنوز اثری از کرونا نبود.  
جاودانه ها اما با این میزان فروش موفق 
شد پس از ونوم 2 )۹0 میلیون دالر(، 
بیوه ســیاه )80 میلیون و 300 هزار 
دالر( و شــانگ چی و افسانه ده حلقه 
)75 میلیون و 300 هزار دالر( جایگاه 
چهارم را در فهرســت پرفروش ترین 
اکــران افتتاحیه در دوران پســاکرونا 

تصاحــب کند. جاودانه هــا عالوه بر 
آمریکا در بازارهای ســینمایی بزرگی 
چون کره جنوبی، انگلیس، فرانســه، 
مکزیک و استرالیا نیز روی پرده رفته 
است. این فیلم در گیشه بین المللی در 
مجمــوع ۹0 میلیون و 700 هزار دالر 
فروش کرد و میزان فروش آن در گیشه 
جهانی بــه 161 میلیون و 700 هزار 
دالر رســید. جاودانه ها با بازی آنجلینا 
جولی، سلما هایک، کیت هرینگتون، 
جمــا چــن، ریچارد مــدن و کمیل 
نانجیانی داستان گروهی از بیگانگان با 

قدرت های فراانسانی را روایت می کند 
که به مدت هزاران ســال در زمین به 
طــور مخفیانه زندگی کرده اند. پس از 
ماجراهای انتقام جویان: پایان بازی یک 
تراژدی غیرمنتظره آنها را از سایه بیرون 
می کشد تا با هم دربرابر قدیمی ترین 

دشمنان بشریت با هم متحد شوند.
فیلــم علمــی- تخیلی تل ماســه به 
کارگردانی دنی ویلنوو و بازی تیموتی 
شاالمه، ربکا فرگوسن، اسکار آیزاک، 
جیسون موموآ، جاش برولین و زندایا، 
بــا 7 میلیــون و 600 هزار دالر فروش 
پس از جاودانه ها در مقام دومین فیلم 
پرفروش این آخر هفته در سینماهای 
آمریکا قرار گرفت و کل فروش آن در 
این گیشه به 83 میلیون و ۹00 هزار 
دالر رسید. پس از تل ماسه فیلم های 
زمانی برای مردن نیست و ونوم 2: بگذار 
کارنیــج بیاید به ترتیب با 6 میلیون و 
200 هــزار و 4 میلیــون و 500 هزار 
دالر فروش، در جایگاه ســوم و چهارم 
پرفروش ترین فیلم های این آخر هفته 

قرار گرفتند.

گیشه آمریکا در تصاحب »جاودانه ها«


