
کرونا: رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 

ممنوعیت تردد شبانه لغو شود
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   رئیس جمهور با قدردانی از همراهی و همکاری مردم با متولیان مقابله با کرونا اظهار داشت: اقدامات 
کسیناسیون عمومی و صیانت از جان و سالمت مردم، انجام شده، اما  بزرگ و ارزشمندی در راستای وا
همچنان رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی ضروری اســت و باید از هرگونه عادی انگاری و سســتی در 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی پرهیز کرد.  آیت اهلل رئیسی اظهار داشت: کادر بهداشت و درمان و 
همه دست اندرکاران با روحیه جهادی و بسیجی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا مشغول ایثار و 

کاری هستند و با حفظ و تقویت این روحیه می توان بر مشکالت غلبه کرد...  | صفحه 2 فدا

مقصر کیست ؟

 آلودگی هوا 
گرفت کالن شهرها را  نفس 

صفحه 7 
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 عذرخواهی وزیر نیرو 
کشاورزان اصفهانی از 

از  عذرخواهــی  ضمــن  نیــرو  وزیــر       
بــر اســاس  گفــت:  کشــاورزان اصفهانــی 
دســتور معاون اول رئیس جمهور، جلسه 
ستاد احیای زاینده رود برگزار می شود و دو 
وزارتخانه صمت و جهاد کشــاورزی برای 
رفع مشــکل زاینده رود به همراهی وزارت 
نیرو خواهند آمد تا بتوانیم مشکل موجود 

را برطرف کنیم...

 خبر خوش 
 برای مجرد های متقاضی 

ثبت نام مسکن
     معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی گفــت: شــورای عالــی مســکن بــا 
کلیات ثبت نام همه مجرد ها در طرح نهضت 

ملی مسکن موافقت کرد...  | صفحه 3  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ثبات دربازار  سکه و طال 
در هفته پیش رو

3

 کم آبی 
فصل نمی شناسد

4

 پاییزه کتاب ۱۴۰۰ 
آغاز شد

8

 موج جدید بیماری 
 در دنیا و هشدار 

برای ایران
7

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

66917312      66915268 

گهی مناقصه خرید آسفالت   آ
)مرحله اول(

روابط عمومی شهرداری بردسیر 

 نوبت دوم

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره 2/268 
مــورخ 1400/8/8 شــورای محتــرم اســامی شــهر بــه میــزان 7500 
تــن آســفالت از نــوع بینــدر با مشــخصات فنی 19-0 بــا کیفیت مطلوب 
عاقمنــدان  لــذا  نمایــد  خریــداری  الشــرایط  واجــد  پیمانــکاران   از 
آگهــی  درج  تاریــخ  از  مناقصــه  اســناد  دریافــت  جهــت  تواننــد  مــی 
نوبــت دوم بــه مــدت 10 روز کاری بــه واحــد فنــی ایــن شــهرداری و 
بــه ســامانه www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد در ضمــن هزینــه 
درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد و شــهرداری در رد 

ــت.  ــار اس ــنهادات مخت ــول پیش ــا قب ی

سد ایلیسو ترکیه و تبعات 
زیست محیطی آن بر منطقه

   جاوید منتظران؛ کارشناس حقوق 
بین الملل 

دولت ترکیه سرانجام سد ایلیسو 
را افتتــاح نمود. ســدی که برای 
آبگیــری بــر روی رود دجله در 
اســتان »ماردین« در این کشور 
ساخته شــده اســت. با توجه به قرار گرفتن این ســد در 
جنوب شرق ترکیه و احداث آن بر روی رود دجله که به 
خاک عراق سرازیر و آنجا را آبیاری می کند و سرانجام به 
تاالب هورالعظیم می رســد,  این سد برای عراق و ایران از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده و محیط زیست این دو کشور 
را تحت تأثیر ویژه قرار خواهد داد. بر این اساس همواره در 
ســال های اخیر، موضوع ساخت، افتتاح و آبگیری ترکیه 
از این سد، با اعتراضات رسمی و غیررسمی ایران و عراق 

همراه بوده است.

سد ایلیسو در راستای طرح گاپ
گاپ طرحی عمرانی است که بر اساس آن دولت ترکیه در 
نظر دارد مجموعه ای از سد و نیروگاه برق آبی را بر بخش 
باالیی رودخانه های دجله و فرات بســازد که از کوه های 
آناتولی مرکزی سرچشمه می گیرند و از جنوب شرقی آن 

کشور به سوی سوریه و عراق روان می شوند.
دولت ترکیه برای اجرای کامل این طرح، سی سال زمان و 
32 میلیارد دالر پول در نظر گرفته است. در این طرح، 14 
سد بر روی فرات، 8 سد بر دجله و درمجموع، 19 نیروگاه 
برقابی ساخته خواهد شد. پس از تکمیل، این طرح قرار 
است 1/7 میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و ساالنه 
55 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. نخستین سازه 
بزرگ که در این طرح ساخته شد با تکمیل نهایی پروژه 
گاپ، ترکیــه حــدود 45 درصد آب رودخانه های دجله و 

فرات را کنترل خواهد کرد.
در این راستا سد ایلیسو نیز از مجموعه سدهای پروژه گاپ 
است که ساخت آن از سال 2006 آغاز گردید و افتتاح آن 
توسط رئیس جمهوری ترکیه حکایت نیز از پایان ساخت 
آن دارد. سدی که پس از سد آتاتُرک، دومین سد بزرگ 
ترکیه محسوب می شود.پیش بینی می شود که آبگیری 
کامل سد ایلیسو که برخی کارشناسان، حجم آن را 35 
میلیــارد تــا 45 میلیارد مترمکعب تخمین می زنند؛ که 
معادل سه برابر بزرگ ترین سد ایران یعنی سد کرخه است، 
و گفته می شــود که از ورود 56 درصد منابع آب دجله به 
خاک عراق جلوگیری می کند می تواند یک فاجعه محیط 
زیســتی را برای ایران، عراق و ســوریه رقم بزند. چنانچِه 
این اقدام، تبعات زیســت محیطی فراوانی دارد. این ســد 
می تواند برای ایران و ســایر کشورهای منطقه تهدیدی 
جدی درزمینه کم آبی، از بین رفتن تنوع زیستی و  بحران 
ریز گردها باشــد و همچنین از رونق افتادن کشــاورزی و 
به دنبال آن مشکالت اقتصادی را نیز در پی داشته باشد.
با ساخت این سد، 670 هزار هکتار زمین در عراق خشک 
خواهد شــد و بحران های اجتماعی در این کشــور شکل 
خواهد گرفت که این بحران ها بر ایران نیز بی تأثیر نیست؛ 
به این صورت که بعد از خشک شدن زمین های کشاورزی 
عراق، ریز گردها در ایران به صورت چشــمگیری افزایش 

پیدا می کند.
 در مورد تأثیر سدسازی های ترکیه و به ویژه سد ایلیسو 
بر اقلیم ایران می توان گفت؛ خشــک شــدن تاالب ها، 
مرگ ومیر بسیاری از گونه های دریایی، سیل مهاجرت های 
داخلی و کشورهای عراق و سوریه به سمت ایران و تشدید 
پدیده حاشیه نشــینی، تنها بخشی از خطراتی است که 
به دلیل ســاخت سد ایلیســو توسط ترکیه گریبان گیر 
کشــور ایران است. به عالوه سدسازی های کشور ترکیه، 
عامل اصلی خشک سالی مقطعی تاالب هورالعظیم بوده 
اســت و با ساخت سد ایلیســو که چندین برابر ظرفیت 
ســدهای ساخته شــده تا امروز ظرفیت نگهداری آب را 
دارد در سال های آینده، خشک سالی های بزرگ، افزایش 
ریــز گردهــا در منطقه جنوب غربی و غرب ایران یکی از 
مشکالتی زیست محیطی قابل توجه خواهد بود. این موارد 
درنهایت باعث ایجاد بحران های اجتماعی در این مناطق 
خواهد شد و درنتیجه سیل عظیمی از مهاجران کشورهای 
عراق و سوریه به سمت مرزهای ایران روانه می شود. این 
مهاجرت ها شامل ایران نیز می شود و از شهرهای جنوب 
غربی مهاجرت های زیادی به دیگر شــهرها خواهد شد. 
بنابراین پدیده حاشیه نشــینی تشدید می شود و معضل 
بعدی، نابودی تمدن ایران در جنوب غربی و غرب کشور 
است. در مورد تاالب هورالعظیم باید افزود که یک سوم آن 
در ایران واقع شده و با احداث سد ایلیسو، این تاالب به طور 
کامل خشک می شود و درنتیجه آبزیان این تاالب از بین 
خواهنــد رفــت و به تبع آن، تعداد زیادی از صیادان بیکار 
می شوند و نیمی از آب تجدید پذیر ایران از بین خواهد رفت 
و بیش از 23 استان در ایران بعد از احداث سد ایلیسو دچار 
پدیده ریز گردها خواهند شد. تخریب محیط زیست ناشی 
از پروژه گاپ به اندازه ای است که محافل زیست محیطی 
داخــل ترکیه هم اعتــراض کرده اند. این پروژه منجر به 
مشکالت زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری 
برای کشورهای منطقه به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

می شود.  
منبع : راهبرد معاصر

یادداشت

معان پارلمانی رئیس جمهور :

 نمی خواهیم یارانه ها
 به جیب ثروتمندان برود

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: به دنبال این 
هســتیم تا فاصله طبقاتی کم شود. نمی خواهیم 
یارانه ها به جیب کسانی برود که وضع شان خوب 
است و روزبه روز ثروتمندتر می شوند؛ باید اقشار 

ضعیف جامعه را مدنظر بگیریم.
»ســیدمحمد حسینی«، معاون پارلمانی رئیس 
جمهور، با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور 
گفت: سفرهای استانی برای رفع مشکالت خیلی 
موثر اســت همچنین موجبات آشــنایی وزرا را 
بــا مناطق مختلف کشــور فراهم می کند. ایران 
فقط تهران نیســت باید همه شهرســتان ها را در 
نظر بگیریم و امکانات مناســب در همه استان ها 
توزیع شــود. باید اولویت هر اســتان مشــخص 
شــود. هماهنگی ها و گفت وگوها با نمایندگان و 
مسئولین محلی سبب می شود تصمیم گیری ها 
آثار و نتایج خیلی خوبی در زندگی مردم داشته 

باشد.
حســینی در خصوص تبعــات حذف ارز 4200 
تومانی و افزایش قیمت در کاالهای اساسی گفت: 
درخصوص این الیحه جلسات گسترده ای برگزار 
شد و همه سعی دولت بر این است که مردم به ویژه 
اقشار آسیب پذیر برای تامین کاالهای اساسی و 

به لحاظ اقتصادی دچار مشکل نشوند. 
ان شاءاهلل یک هماهنگی و وفاق بین مجلس و 
دولت به وجود خواهد آمد تا در تامین کاالهای 
اساســی مشکلی نداشته باشیم و تبعات منفی 
برای اقشــار متوسط جامعه بویژه قشر ضعیف 
جامعه بوجود نیاید و الیحه به خوبی اجرا شود. 
به دنبال این هستیم تا فاصله طبقاتی کم شود. 
نمی خواهیم یارانه ها به جیب کسانی برود که 
وضع شــان خوب اســت و روز بروز ثروتمندتر 
 می شــوند؛ بایــد اقشــار ضعیــف جامعه را 

مدنظر  بگیریم.
او افــزود: ماهانه متوســط دوازده هزار میلیارد 
بدهی هــای دولت قبل را پرداخت می کنیم و در 
کنــار آن 50 هزار میلیارد تومان هم هزینه های 
جاری دولت است که رقم سنگینی است. دولت 
همواره تالش دارد اســتقراضی صورت نگیرد و 
تورم را کنترل کند. اما متاســفانه تا مدت ها آثار 
و تبعــات تصمیمات دولت گذشــته ادامه دارد. 
از دولــت توقع نداشــته باشــیم در کوتاه مدت 

مشکالت را حل کند.
معــان پارلمانی رئیس جمهور گفت: بســیاری 
از مطالبــی کــه در فضای مجــازی در خصوص 
انتصابات فامیلی در دولت بیان می شــود صحت 
نــدارد، همانطور که آقــای رئیس جمهور اعالم 
کردند اگر انتصابی صرفا بخاطر وابستگی فامیلی 
صورت گرفته و فرد شایســتگی الزم را نداشــته 

حتما اعالم کنند.
حســینی در پایان تاکید کرد: اینکه بعضی یک 
مرتبه همه انتصابات دولت و یا 50 درصد انتصابات 
را زیر ســوال ببرند از انصاف به دور اســت. تالش 
گســترده ای صورت گرفته تا شایســته ساالری 
رعایت شــود. اســتعالم همه افــرادی که برای 
ســمت های مختلف انتخاب شده اند از نهادهای 
مختلف گرفته شده و دقت شده تا فردی انتخاب 
شــود که توانایی الزم را برای عهده دار شدن این 

بار سنگین مسئولیت داشته باشد. 
نگاه دولت جوان گرایی اســت و به  همین دلیل 
در جاهایی افرادی انتخاب شــده اند که شناخت 
گسترده ای نسبت به آنها وجود ندارد و همین امر 
منجر به ایجاد ابهاماتی شده است. هر موردی را 
که افراد سراغ دارند اعالم کنند تا معلوم شود این 

انتخاب بر اساس ضابطه بوده یا خیر.
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سیاست 2

کنش تند ظریف به ادعاهای نماینده ویژه آمریکا درباره ایران وا
وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه توییترش به ادعاهای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره 

تعهداتش نسبت به توافق هسته ای و اجرای آن واکنش نشان داد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشــین کشــورمان در صفحه توییترش نوشــت: نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران از فرصت تغییر دولت در ایران و »فراموشــکاری« تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا بهره می جوید تا 
تاریخ اخیر را بازنویســی کند. ایران هیچ گاه از »بازگشــت دوجانبه به برجام« دســت نشست. آمریکا این کار 
را کرد. برای بررســی اســناد  »عدم اجرای« برجام از ســوی آمریکا و تروئیکای اروپا، لطفا به آدرس اینترنتی 

undocs.org/A/75/968 مراجعه کنید. 
اظهارات ظریف در پی این مطرح می شــود که رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور 
ایران روز جمعه 28 آبان در بحرین گفت، به نقطه ای نزدیک می شویم که شاید بازگشت به توافق هسته ای 

2015، منافعی که این توافق در پی دارد را از دست بدهد.

 مالی در کنفرانس منامه گفت: زمانی فرا خواهد رسید که اگر ایران به پیشرفت های فعلی خود ادامه دهد، 
غیرممکن می شود که به توافق هسته ای برجام بازگردیم و منافع آن توافق را بار دیگر داشته باشیم.

وی افزود: پیشــرفت های ایران زنگ خطر را در تمام منطقه به صدا درآورده و این همان چیزی اســت که به 
گذر زمان ســرعت بخشــیده و همه ما را به این نقطه رســانده که بگوییم زمانی اندکی برای بازگشت به توافق 

هسته ای برجام باقی مانده است.
وی گفت ایاالت متحده در این مورد با چین و روسیه »موضعی مشترک« دارد، »چرا که همه می خواهیم از 
وقوع بحران جلوگیری کنیم. همه ما خواهان جلوگیری از بحرانی هســتیم که ایران در ادامه این راه ممکن 

است ایجاد کند.«
رابرت مالی افزود: می خواهم تصریح کنم، هیچ ابهامی وجود ندارد که آنها ]مقامات ایران [ در حال حاضر مشغول 
چه کاری هستند، این که می خواهند مذاکرات را طوالنی و پیشرفت در برنامه هسته ای شان را سرعت ببخشند.

اخبار كوتاه

كاروان 
پناهجویان 

عازم ایاالت 
متحده آمریکا 

در مکزیک/
EPA

ولیعهد بریتانیا و همسرش در 
چارچوب تور خاورمیانه ای پس از 
سفر به اردن در حال ورود به كاخ 
"االتحادیه" در شهر قاهره مصر برای 
دیدار با "عبدالفتاح السیسی" رییس 
PA /.جمهوری مصر هستند

گزارش تصویری

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

صنعت خودرو بایدساماندهی شود
ســخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه 
اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: 
صنعت خودرو باید ســاماندهی شــود و 
خودرو باید با قیمت مناســب و با کیفیت 

در اختیار مردم قرار گیرد. 
 هادی طحان نظیف، ســخنگوی شورای 
نگهبان روز گذشــته )شنبه( در نشست 
خبــری درباره تصویــب طرح حمایت از 
خانــواده و جوانی جمعیت، گفت: قانون 
اساسی ما توجه و نگاه ویژه ای به خانواده 
دارد و امیدواریم که شاهد در محوریت قرار 
گرفتن خانواده در همه حوزه ها باشــیم و 
این قانون هم به طور کامل اجرایی شود.  
وی بیان کرد: در جلســات اخیر شــورای 
نگهبــان، ابهامات الیحه نحوه کمک های 
اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی 
و حرفه ای مرتفع شــد و خالف شــرع و 

موازین قانون اساسی قرار نگرفت.  
سخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد: 
الیحه درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها 
و دهیاری ها از مجلس قبل بین مجلس و 
شــورای نگهبان در رفت و آمد بوده است. 
ایــن بار هم شــورای نگهبان اشــکاالت 
متعــددی را به جزئیــات این الیحه وارد 
کرده اســت که مجلس باید این موارد را 

مرتفع کند.  

 ابتکار قانون گذاری 
در اختیار شورای نگهبان نیست

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه چرا شورای نگهبان مجلس را ترغیب 
نمی کنــد که موضوعات مهم و اولویت دار 
مــردم را در دســتور کار قرار دهد، افزود: 
ابتــکار قانون گذاری در اختیار شــورای 
نگهبان نیســت و ما مصوبات را بررســی 
می کنیم و لذا نقطه شــروع قانون گذاری، 

در شورای نگهبان نیست.
وی اظهار داشت: ما تنها نهادی هستیم که 
نســبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط 
10 روز زمــان نیاز داریم و امکان دارد که 
در برخی از موارد فقط 10 روز تمدید شود 
اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نظر 
ندهد، موضوع تبدیل به قانون می شود و لذا 
ما نمی توانیم مصوبات را نزد خودمان نگه 

داریم.   ســخنگوی شورای نگهبان افزود: 
برخی از موضوعات دغدغه مردم است اما 
ما نمی توانیم این موضوعات را در دستور 
کار مجلــس و در اولویــت آنان قرار دهیم 
و این مســئله در حیطه اختیارات مجلس 
شــورای اســالمی است و ما نسبت به این 

مسئله نمی توانیم ورود داشته باشیم.  
طحان نظیف با بیان اینکه طرح حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت تاکنون چندبار 
بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت 
و آمد بوده است، گفت: در این رفت و آمدها 
به مرور اشکاالت و ایرادات شورای نگهبان 
کاهش یافته و در نهایت اشکاالت شورای 

نگهبان به این طرح از بین رفته است.
وی یادآور شــد: جلســات کارشناســی 
متعددی حتی در شــورای نگهبان برای 
بررســی طرح مذکور برگزار شده است و 
موافقــان و مخالفان این طرح هم در این 
جلســه حضور یافتند و نقطه نظرات خود 

را اعالم کردند.

 مصوبه طرح ساماندهی واردات 
خودرو به شورای نگهبان نیامده است

ســخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه 
اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: 
هنوز مصوبه ای درباره طرح ســاماندهی 
خــودرو دریافت نکردیم. ما هم معتقدیم 

که صنعت خودرو باید ســاماندهی شود و 
خودرو باید با قیمت مناســب و با کیفیت 

در اختیار مردم قرار گیرد. 
طحان نظیف اظهار داشــت: ما نسبت به 
واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. 
البتــه مخالفــان و موافقانی در مجلس و 
فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی 
کردند. رســالت ما در شورای نگهبان این 
اســت که موضوع را بررســی کنیم تا اگر 
مغایرت شرعی و قانون اساسی داشت، آن 
را بررسی کنیم تا مرتفع شود. ما به دنبال 
مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به 
دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات 
مجلس نباید برخالف قانون اساسی و شرع 

مقدس اسالم باشد. 
وی تصریح کرد: شــورای نگهبان اساســا 
نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ 
اشــکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام 
وارد کــرد و ما آن ابهامات را با نمایندگان 
در میان گذاشتیم و سعی کردیم که راهکار 

را پیدا کنیم. 
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: البته 
همزمــان از هیئــت عالــی نظــارت بر 
سیاســت های کلــی نظام هــم نامه ای 
دریافــت کردیم که مصوبه واردات خودرو 
را مغایــر با تعداد زیادی از سیاســت های 
کلی می دانستند. ما به دنبال حل مسئله 

هســتیم. باید مصوبه را دریافت کنیم تا 
بررسی دقیق تری داشته باشیم و طبیعتاً 
ما باید نســبت به ابهامات خودمان اظهار 
نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم باید نسبت به اشکاالتی که گرفته بود، 

اعالم نظر کند.

شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور 
مجوزها ایراد گرفت

سخنگوی شــورای نگهبان همچنین از 
ایراد این شــورا به مصوبه »تسهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار« خبر داد و اظهار 
داشــت: بخشــی از ایراداتی کــه به این 
مصوبه در شــورای نگهبان گرفته شــده 
مربــوط به هیئت مقررات زدایی و بهبود 
کسب و کار بود. طحان نظیف گفت: بخش 
دیگــر ایرادات درخصوص تکالیف وزارت 

دادگستری بود.
وی در پاســخ به ســوالی درباره تصویب 
طرح اصالح ســازوکار انتخابات شوراهای 
اســالمی شهر و روستا و موافقت برخی از 
نمایندگان پیرو انتفاع برخی افراد از آن و 
نظر شــورای نگهبان در این رابطه، گفت: 
این مســئله سابقه دارد، لذا همین اشکال 
تقریباً در ســال 95 هم مطرح و شــورای 
نگهبان هم نســبت به آن صحبت هایی 

را داشته است. 

ســخنگوی شــورای نگهبان بیان کرد:  
باالخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای 
شــهر و روســتا و یا هر انتخابات دیگری 
شــرکت می کنند، یــک مرحله ای برای 
تجدیدنظــر در قانون معموال پیش بینی 

می شود. 
طحان نظیــف با بیــان اینکه در انتخابات 
مجلــس  هیئت اجرایــی، هیئت نظارت 
استان، هیئت نظارت مرکزی پیش بینی 
شده است، تصریح کرد: قانون در این زمینه 
مراحل چندگانه را پیش بینی کرده است 

تا حقی از افراد تضییع نشود. 
وی بــا بیــان اینکه مرجــع عامل قانون 
اســاس برای این قبیل موضوعات دیوان 
عدالت اداری اســت، اظهار داشت: حتماً 
این موضوع تعــداد پرونده ها را در دیوان 
عدالــت اداری افزایش خواهد داد، اما باید 
از سوی دیگر این را هم مدنظر قرار دهیم 
کــه حق تظلــم خواهی و دادخواهی حق 

مردم است. 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال 
دیگری درباره تاثیر منفی اصالح قوانین در 
مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت 
پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد، 
در اختیار همه دستگاه ها قرار خواهد داد. 
طحان نظیــف با بیان اینکه بضاعت ما در 
این زمینه محدود، اظهار داشــت: ما می 
کوشیم رویه ها و برداشت خود را از قانون 
توضیح دهیم تا رفت و آمدهای قوانین بین 
مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند. 
وی با بیان اینکه مسئوالن شورای نگهبان 
با حضور در جلسات برخی از کمیسیون ها 
تخصصی پیرو برخی طرح ها می کوشند 
ایرادات را تببین کنند،افزود: مســئوالن 
شــورای نگهبــان با حضور در جلســات 
می کوشــند با همــکاری نمایندگان در 
کمیســیون های تخصصی به یک راهکار 
قانونی دست پیدا کنند.  این چیزی است 
که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم 

به آن می دانیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: البته 
این انتظارم می توان از دســتگاه ها داشت 
که آن ها هم نســبت به رویه های شورای 

نگهبان توجه الزم را داشته باشند.

خبر ویژه

رئیس جمهور با قدردانی از همراهی و همکاری مردم با متولیان مقابله با کرونا اظهار داشت: اقدامات بزرگ 
و ارزشــمندی در راســتای واکسیناســیون عمومی و صیانت از جان و سالمت مردم، انجام شده، اما همچنان 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی ضروری اســت و باید از هرگونه عادی انگاری و سستی در رعایت شیوه نامه 

های بهداشتی پرهیز کرد.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی روز شــنبه در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت هفته بسیج و 
تجلیل از روحیه بسیجی دست اندکاران مقابله با بیماری کرونا، اظهار داشت: کادر بهداشت و درمان و همه 
دســت اندرکاران با روحیه جهادی و بســیجی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا مشــغول ایثار و فداکاری 

هستند و با حفظ و تقویت این روحیه می توان بر مشکالت غلبه کرد.  رئیس جمهور افزود: دغدغه و اولویت 
اصلی دولت، صیانت از جان مردم است و این مسیر را تا رسیدن به شرایط مطلوب با قوت ادامه خواهیم داد. 
رئیســی جدیت در کنترل رفت و آمد از طریق مرزهای کشــور را حائز اهمیت دانســت و اظهار داشت: وزارت 
کشــور و وزارت بهداشــت و درمان وظیفه دارند با  حساســیت و جدیت، تردد افراد از مرزها را کنترل کنند. 
رئیس جمهور با تأکید بر تداوم اعمال کنترل های هوشــمند و تاثیر آن در کنترل بیماری کرونا،  گفت: به 
هر میزان که ابعاد و حجم کنترل های هوشمند افزایش می یابد، می توان محدودیت های غیر هوشمند را 
کاهش داد. رئیسی تأکید کرد: با توجه به واکسیناسیون عمومی، ممنوعیت تردد شبانه در شهرها لغو شود. 

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

ممنوعیت تردد شبانه لغو شود

مدرن دیپلماسی تحلیل کرد

ک  در خاورمیانه یک سناریوی خطرنا
پایگاه خبری »مدرن دیپلماسی« در گزارشی، نسبت 
به وقوع سناریوی خطرناک ماجراجویی نظامی اسرائیل 
علیه ایران اعالم هشــدار کرده و تاکید کرده که به نفع 
دولت آمریکا نخواهد بود که اساســا روند ایجاد تنش 
نظامی علیه ایران را در عرصه منطقه ای تشویق و تحریک 
کند. این پایگاه خبری به طور خاص ایران را بازیگری با 
اهرم های مختلف و متنوع ارزیابی کرده که قادر است به 
هر بازیگری که علیه آن دست به کنِش تهاجمی می زند، 

پاسخی دردناک را ارائه کند.
پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در این رابطه می نویسد: 
»در مدت اخیر، یک سناریو نگران کننده و البته خطرناک 
در منطقه خاورمیانه در حال قوت گرفتن بوده اســت. 
مقام های ارشــد نظامی اسرائیل اعالم کرده اند که این 
رژیــم خــود را برای درگیری هــای احتمالی با ایران و 
نیرو های نیابتی آن آماده می کند. در این رابطه، "آویو 
کوخاوی" فرمانده ارتش اسرائیل، سه شنبه گذشته در 
موضع گیری گفته است که "ارتش اسرائیل برنامه های 
عملیاتی خود برای مواجهه و تقابل با ایران را به سرعت 
افزایش داده و تقویت می کند".اسرائیل رژیمی است که با 
ادعای تکیه بر یهودیت، در میان کشور های اسالمی قرار 
گرفته است. اسرائیل تنها رژیمی در منطقه است که از 
ســالح های هسته ای برخوردار است و به طور مکرر به 
اعراب حمله و سعی در تضعیف آن ها دارد. این رژیم به 
هیچ عنوان مایل نیست که هیچ دولت دیگری در اطراف 
آن به فناوری هســته ای دســت پیدا کند. به طور کلی 
اساســا رژیم اسرائیل نمی تواند وجود رقبایی قدرتمند 
برای خود در منطقه را تحمل کند و اساســا از ظرفیت 

مقابله با یکچنین رقبایی نیز برخوردار نیست.
به گزارش فرارو، اسرائیل، ایران را تهدیدی اساسی برای 
خود در نظر می گیرد و تاکنون بار ها هشدار داده که اگر 
الزم باشد، جهت متوقف کردن پیشرفت های هسته ای 
ایران، حاضر به استفاده از ابزار های نظامی نیز است. ماه 
گذشته، وزیر خارجه اسرائیل "یائیر الپید" ادعا کرد که 
"اگر قرار است ایران به فناوری هسته ای دست پیدا کند 
و به یک قدرت اتمی تبدیل شود، آن زمان ما نیز حتما 

باید علیه این کشور دست به اقدام بزنیم".
ایران تاکنون بار ها اعالم کرده که ماهیت برنامه هسته ای 
آن صلح آمیز اســت. تهران به تازگی اعالم کرده که بنا 
دارد بــار دیگــر در روند مذاکرات هســته ای با غرب )با 
هــدف احیای برجام( از تاریخ 29 نوامبر ســال جاری 
میالدی شرکت کند. توافقی که در سال 2015 منعقد 
شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 
2018، کشــورش را از آن خارج و بار دیگر تحریم های 

گسترده ای را علیه ایران وضع کرد.
"آویو کوخاوی" فرمانده ارتش اسرائیل اخیر در جریاِن 
حضــور در پارلمان اســرائیل )کنیســت(، خطاب به 
قانونگذاران اسرائیلی گفت: "ارتش اسرائیل به عملیات 
هاِی ادامه دار و پنهانی خود علیه دشمنان اسرائیل در 
اقصی نقاط خاورمیانه، در سال گذشته ادامه داده است".

این موضع گیری کوخاوی در شــرایطی اعالم شده که 
اسرائیل در سال های اخیر حمالت هوایی زیادی را نیز در 
خاک سوریه و علیه مواضع نیرو های ایرانی در این کشور 
انجام داده است. حمالتی که اسرائیلی ها به ندرت اقدام 
بــه اعتراف عمومی در مورد آن ها می کردند، اما اکنون 
به وضوح در مورد آن ها سخن می گویند. "بنی گانتس" 
وزیر دفاع اســرائیل نیز اخیرا در موضع گیری مدعی 
شده که "اسرائیل جهت جلوگیری از جنگ، به اقدامات 
گسترده ای نظیر انجام عملیات های پنهان و جلوگیری از 
قدرت گیری رقبای اسرائیل در منطقه دست می زند. اگر 
هم جنگی در منطقه رخ دهد، اسرائیل اقداماتی را انجام 
خواهد داد که نمونه آن ها تاکنون مشاهده نشده باشد و 
از سالح هایی رونمایی می کند که تاکنون آن ها را نداشته 
اســت". در ســوی دیگر، دسِت طرف ایرانی نیز چندان 
خالی نیســت. ایران هم از آمادگی فراوانی جهت پاسخ 
دادن به هرگونه اقدام نظامی علیه خود برخوردار است. در 
دوره حضور ترامپ در قدرت، آمریکا اقدام به ترور ژنرال 
"قاسم سلیمانی" فرمانده سابق سپاه قدس جمهوری 
اسالمی ایران در عراق کرد. اقدامی که با واکنش سنگین 
و دقیق ایران در حمله موشکی به پایگاه نظامی "عین 
االسد" همراه بود. حرکتی که کامال حق مشروع ایران 
بود و ایران پاسخی متناسب و درخور به آمریکایی ها داد. 
در این چهارچوب، نگرانی های گسترده ای وجود دارد که 
اگر اسرائیل بخواهد راهِ ماجراجویی علیه ایران را انتخاب 
کند، پاسخ ایران احتماال بدتر و دردناک تر نیز خواهد بود. 
در این راستا امکان دارد که حتی کل منطقه در جنگ 
و درگیری فرو رود. جنگ و درگیری که شاید ابعاد آن 
به ورای منطقه نیز گسترش یابد و بخش های دیگری از 
جهان را نیز متاثر سازد و در آن ها نیز ایجاد ناامنی کند.

نباید فراموش کرد که منطقه خاورمیانه، منطقه ای است 
که بخش قابل توجهی از تامین و حمل نقل نفت جهانی 
از طریق آن انجام می شود. هرگونه اقدام تنش زایی در 
این منطقه موجب خواهد شد تا قیمت انرژی سر به فلک 
بزند. مســاله ای که پیامد های مخربی را برای جهان در 
پی خواهد داشــت. اروپا، ژاپن، و چین، تا حد زیادی به 
نفت خاورمیانه وابسته هستند )آمریکا نیز در این میان 
وضعیت مشابهی دارد(. بی ثباتی در منطقه نیز به شدت 
بر اقتصاد های آن ها تاثیر خواهد گذاشت و از این رو آن ها 
به شدت نسبتا به تحوالت خاورمیانه و مخصوصا ایران 

حساس هستند. 
متاســفانه باید گفت که به هیچ عنوان درســت 
نیســت که رژیم اســرائیل به عنوان رژیمی که به 
طور غیرقانونی به ســالح های اتمی دســت پیدا 
کــرده بخواهد کشــوری نظیر ایــران را به دلیلی 
پیشرفت های هسته ای اش، به جنگ تهدید کند. 
اســرائیل قویا به قواعد حقوقی و حاکمیت قانون 
در عرصه بین المللی بی اعتنایی می کند و همین 
 موضوع اساســا موقعیــت آن را در عرصه جهانی 

تضعیف  می کند.

مقتدایی در نامه ای به رییس جمهوری؛

 شخص رییس جمهور با حضور 
 در اصفهان شورای عالی آب را 

تشکیل دهد
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رییس جمهوری خواستار توجه ویژه او به موضوع 
زاینده رود شد و گفت که به گونه ای تدبیر شود تا ضمن 
حضور شــخص رییس جمهور در اصفهان و تشکیل 
شورای عالی آب و یا جلسه هیئت دولت در اصفهان، 
ابعاد مختلف موضوع بررسی شده و راهکارهای مناسب 

عملیاتی شود.

 عضو هیئت تحقیق و تفحص از 
سازمان خصوصی سازی:

دادستان به پرونده تخلفات 
گذاری ها ورود کند جهانگیری در وا

عضو هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان خصوصی 
ســازی گفت: مدعی العموم به پرونده جهانگیری در 
ماجرای خصوصی سازی ایران ایرتور و کشت و صنعت 

مغان ورود کند.
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به شکایت جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهــور از وی بابت اظهاراتش پیرامون 
فســاد در ماجرای خصوصی ســازی و ایراد افترا و 
تشویش اذهان عمومی گفت: این پرونده از طریق 
قــوه قضاییه بــه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 

ارجاع داده شد.
وی ادامــه داد: هیئــت نظارت بر رفتار نمایندگان 
پرونده را بررســی و اظهارات بنده را مطابق با رفتار 
نمایندگــی و از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی 

تشخیص داد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان خصوصی 
ســازی گفت: طبق تبصره 3 ماده 2 شــرح وظایف و 
اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در چنین 
مواردی که از عملکرد نماینده شکایت می شود و این 
شــکایت وارد دانسته نمی شــود، نمایند حق دارد از 
واردکننده اتهامات به جهت نســبت های ناروایی که 
داده شده، در مراجع قضایی طرح شکایت کند. بنده 
مصمم هستم از جهانگیری معاون اول دولت روحانی 

به دلیل تهمت و افترا شکایت کنم.
علیرضابیگی اظهار داشــت: این حکم نشان می دهد 
تمام اظهارات بنده در مورد اقدامات خالف قانون معاون 

اول روحانی دارای اصالت بوده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان خصوصی 
سازی گفت: ملت ایران منتظر هستند که مدعی العموم 
به پرونده جهانگیری در ماجرای خصوصی سازی ایران 

ایرتور و کشت و صنعت مغان ورود کند.

 شرط مجلس برای دادن 
رای اعتماد به سومین وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش

ســخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه وزارت 
آموزش و پرورش عائله مندترین وزارتخانه کشور است، 
گفت: تعداد زیادی معلم، دانش آموز و خانواده های آنها 
بــا آمــوزش و پرورش ارتباط دارند و همین موضوع به 
شکل کلی اهمیت و حساسیت خاصی برای نمایندگان 

در قبال این وزارتخانه ایجاد کرده است.
»سید نظام الدین موسوی« با اشاره به معرفی »یوسف 
نوری« برای تصدی کرســی وزارت آموزش و پرورش 
گفــت: پــس از وصول نامه معرفــی، طبق آیین نامه 
داخلی مجلس صالحیت، ســوابق و برنامه های وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش به مدت یک هفته در 
کمیسیون مربوطه بررسی می شود و بعد از پایان این 
مهلت در جلسه علنی مجلس، جلسه رای اعتماد وزیر 

پیشنهادی برگزار می شود.
ســخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به حساســیت مجلس به حوزه آموزش و 
پرورش گفت: فارغ از جایگاه و شــخصیت حقیقی 
دو وزیر پیشنهادی قبلی که به مجلس معرفی شدند 
و انســان های فرهیخته، باسابقه، عالم و اندیشمند 
بودند، مجلس به شکل عمومی به موضوع آموزش 

و پرورش حساس است.

کشتی خارجی دیگر را   سپاه یک 
کرد در خلیج فارس توقیف 

تفنگداران دریایی ناوتیپ پارسیان یک فروند کشتی 
خارجــی حامل ســوخت قاچــاق را در آب های این 

شهرستان توقیف کردند.
سرهنگ پاسدار احمد حاجیان فرمانده ناوتیپ 412 
ذوالفقار شهرســتان پارسیان گفت: با رصد اطالعاتی 
و در عملیات منســجم، تفنگداران دریای این ناوتیپ 
موفق به توقیف یک فروند کشتی خارجی با 11 خدمه 

در آب های کشورمان شدند.
وی گفت: پس از بازرســی از این شــناور بیش از 150 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشــف شــد و هر 11 خدمه 
خارجــی آن برای گذرانــدن مراحل قانونی به حوزه 

قضایی شهرستان پارسیان معرفی شدند.
فرمانده ناوتیپ 412 ذوالفقار شهرســتان پارســیان 
گفــت: ناوتیپ 412 ذوالفقــار در حمایت از اقتصاد 
کشــور با هرگونه قاچاق ســوخت در دریا به صورت 

قاطعانه برخورد خواهد کرد.

تحلیل
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3اقتصاد

بــازار ســرمایه هفته ای بی ثبــات را با 
تصمیم آزادســازی قیمت خودرو و لغو 
آن پشــت سر گذاشته است. همچنین 
ارزش معامــالت بورس تهران با کاهش 
14 درصــدی و با خــروج بیش از یک 
هزار و 200 میلیارد تومانی سرمایه افراد 
حقیقی، رو به رو شــد و در نهایت هفته 
کاری گذشته با افت بیش از 3 درصدی 

شاخص کل به پایان رسید.
همچنین نرخ ارز و سکه در هفته ای که 
گذشت روند نزولی داشت، البته فعاالن 
این عرصه این روند را پیش بینی کرده 
بودند که قیمت ارز و سکه شاهد افزایش 
شــدید قیمتی نخواهد شد.به طور کلی 
دالر در بــازار آزاد در هفتــه قبل حدود 
8/1 درصــد افت قیمت را تجربه کرد و 
در حــدود نــرخ 27 هزار و 898 تومان 
ایســتاد، یورو نیز همســو با قیمت دالر 
بــا کاهش نرخ همراه بود و حدود 04/2 
درصد از ارزش آن کاشته شد و آخرین 
نرخ معامالتی آن در هفته گذشــته 31 
هزار و 915 تومان ثبت شد. قیمت سکه 
نیز در هفته گذشــته روند نزولی داشت 
و حــدود 2/0 درصــد افت نرخ را تجربه 
کــرد و در رقــم 12 میلیون و 510 هزار 
تومان ایستاد، همچنین هر گرم طالی 
18 عیــار نیز با کاهش 8/1 درصدی در 
نهایت با قیمت یک میلیون و 240 هزار 
تومان در هفته گذشته داد و ستد شد.

حــال در این گزارش بــا توجه به روند 
بازارهــای ارز ، ســکه و بــورس نظــر 
کارشناســان را در مــورد وضعیت بازار 
در هفته جاری شــدیم که به شــرح زیر 
اســت؛ نرخ دالر در یکســال گذشته به 

بیشترین رقم رسید.
رضــا زنگویی کارشــناس اقتصادی ، 
در مــورد وضعیت نــرخ ارز در روزهای 
آینــده گفت: در چند روز اخیر شــاهد 
بیشترین نرخ دالر در یک سال گذشته 
بوده ایــم. اما روند صعودی دالر خیلی 
ادامــه دار نبود چرا که همزمان با رکود 

زنی دالر خبر آزاد ســازی 3.5 میلیارد 
دالر منابع بلوکه شــده ایران منتشــر 
شــد. از طرفی نزدیک شــدن به 8 آذر 
که در واقع تاریخ مذاکرات وین اســت، 
خــود مانند مانعی مقابل روند صعودی 
دالر اســت.او افــزود: از طرفی توئیت 
میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین و رئیس 
تیــم مذاکره کننده در رفع تحریم های 
ایران، مبنی بر اینکه ما شاهد پیشرفت 
بســیار مثبتی هستیم، نیز مانع صعود 
نرخ ارز در چند روز گذشــته شــد. همه 
این عوامل توانســتند این روند صعودی 
را مهار کنند.این کارشــناس اقتصادی 
گفت: با این تفاسیر احتمال افزایش نرخ 
دالر تا حداقل 8 آذر کم اســت و پیش 
بینی می شــود بازار متعادل شود و روند 
رو به نزولی را شــاهد باشیم. به صورت 
کلــی باید منتظــر نتیجه مذاکرات 29 
نوامبــر بود تا تکلیــف دالر تا حدودی 

مشخص شود.
85 هزار تومان از حباب سکه کاسته شد

محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه 
طــال و جواهر تهران ، در مورد وضعیت 
بازار طال در روز های آینده، گفت: با توجه 
به نبود تقاضا و کاهش دادوســتد ها در 
بازار، حباب سکه کاهش یافت. در طول 
هفته ای که گذشت به طور متوسط 85 
هزار تومان از حباب ســکه کاسته شد و 
در حال حاضر حباب ســکه در محدوده 
210 هــزار تومان قرار دارد.نایب رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران در خصوص 
روند بــازار در هفته پیش رو نیز تصریح 
کرد: برای این هفته نیز به نظر می رسد 
کــه تغییرات قیمت اونــس جهانی در 
محدوده نوســانات 10 تا 15 دالر باقی 
بمانــد. امــا احتماال بــا مدیریتی که بر 
روی نــرخ ارز صورت می گیرد، نرخ ارز 
در همین محدوده باقی می ماند.او افزود: 
معتقدم نرخ ســکه و طــال در محدوده 
قیمتــی موجود باقی می ماند و شــاهد 
افزایش شــدید قیمــت  اما به نخواهیم 
بــود و به کلــی باید دید نرخ ارز و اونس 
جهانــی  در روزهای آینده چگونه پیش 

می روند.احمدرضا احمدپور کارشناس 
بــازار ســرمایه در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، در رابطه با وضعیت 
بازار ســرمایه گفت: طی هفته گذشته 
بــازار به عملکرد لیدرهــا که نمادهای 
صنعت خودرویی بودند، نگاه می کرد. 

یعنی زمانی که خودرویی ها مثبت بودند 
بازار به تبعیت از آن ها مثبت می شــد و 
اما زمانی که این نمادها منفی بودند، به 
تبعیت از آن ها اکثریت نمادها نیز منفی 
می شــدند. پیش بینی می شود این روند 
در هفتــه پیش رو نیز همچنان ادامه دار 
باشد ولی در کل به نظر می رسد در این 
هفته مثبت یا منفی سنگینی را در بازار 

شاهد نباشیم.
این کارشــناس بازار ســرمایه در رابطه 
بــا عوامل اثرگذار بر روند بازار ســرمایه 
در هفته اول آذر ماه گفت: آماده شــدن 
طرف ها برای شــروع دوبــاره مذاکرات 
برجــام می توانــد از مهــم ترین عوامل 
تاثیرگــذار بــر نرخ ارز و همین طور بازار 
ســرمایه باشــد. چرا که اخبار مثبت در 

حوزه برجام باعث ریزش قیمت دالر می 
شود و در کوتاه مدت باعث منفی شدن 
نمــاد اکثر شــرکت های صادرات محور 
بورس می شــود. در مقابل انتشار اخبار 
منفی در خصــوص مذاکرات، می تواند 
باعث افزایش قیمت دالر و صعودی شدن 
بازار در کوتاه مدت شود. همچنین سابقه 
نشان داده اســت که معموال خریداران 
اصلی و اثرگذار بر بازار تا تعیین و تکلیف 
شدن نهایی این گونه موارد صبر می کنند 
و بازار در این گونه موارد رشــد یا ریزش 
جــدی را تجربــه نمی کند.احمد پور در 
رابطــه با وضعیــت صنایع بزرگ بورس 
نیز گفت: برخــی نمادهای گروه فلزات 
اساســی و معدنی، هلدینگ های بزرگ 
نفتی و پتروشیمی ها و برخی از نمادهای 
گروه خودرویی در کف قیمت هستند و 
از نظــر بنیادی یا تکنیکالی در شــرایط 
ارزنده تری نســبت به نمادهای دیگر به 
ســر می برند.این کارشناس بازار سرمایه 
در رابطه با شرایط بازارهای موازی و ورود 
و خروج پول به آن ها و تاثیر آن ها بر روی 
بازار سرمایه گفت: با توجه به فضای کالن 
اقتصادی کشــور که فضایی تورمی است 
و قوت گرفتن احتمال کم شــدن رونق 
معامالت در بازار رمز ارزها، احتمال دارد 
ســرمایه های حقیقی ها و سرمایه پارک 
شــده حقوقی هــا در هفته های آتی به 
بازار سرمایه برگردد.با توجه به در پیش 
بــودن دور جدید مذاکرات هســته ای و 
بالتکلیفــی بــازار ســرمایه و اهالی آن 
در رابطــه بــا سرنوشــت قیمت گذاری 
دســتوری صنعت خودرو و همین طور 
وضعیت مبهم تامین کســری بودجه و 
اوراق فروشــی دولــت در مقابل ارزنده 
بودن قیمت سهام بسیاری از شرکت های 
بورســی، به نظر می رسد بازار سرمایه نه 
توان رشــد آنچنانــی و نه امکان ریزش 
ســنگینی را داشــته باشد. بر این اساس 
به احتمال زیاد در این هفته شاهد بازاری 

متعادل و خنثی خواهیم بود.

 روند بورس خنثی خواهد بود

ثبات دربازار سکه و طال در هفته پیش رو

تعهد بدهید، حقوق بگیرید!
با مشروط شدن واریز حقوق آبان به ورود اطالعات کارکنان در سامانه 
پاکنا، دستگاه هایی که در این رابطه اقدام نکرده اند از امروز )شنبه( در 
صورت مراجعه به سازمان اداری و استخدامی با ارائه تعهد کتبی، برایشان 
مجوز واریز حقوق صادر خواهد شد. بعد از دستور رئیس جمهور جهت 
شفاف سازی وضعیت پرداخت  های حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق 
و مزایا، طی هماهنگی صورت گرفته بین ســازمان اداری و اســتخدامی، 
سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه داری کل کشور، مقرر شد که 
حقوق کارکنان دســتگاه های اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشــته 
باشــد که دســتگاه مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطالعات عمل 
کرده باشد،  در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.در همین رابطه، 
سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد: دستگاه هایی که ورود اطالعات 
نداشــته اند تنها در صورت ارائه تعهد، برایشــان مجوز صادر می شود. بر 
این اســاس، از امروز همزمان با همزمان با 29 آبان ماه، باالترین مقام 

مجاز دستگاه اجرایی که عموما معاونان مالی و اداری سازمان ها هستند 
باید با مراجعه به ســازمان اداری و اســتخدامی، به سازمان تعهد کتبی 
بدهند که اطالعات را هر چه سریع تر در سامانه بارگذاری خواهند کرد 
تا ســازمان اداری و اســتخدامی نیز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز 
واریز حقوق اقدام کند.این در حالی است که گزارش اخیر سازمان اداری 
و استخدامی هر چند که جزئیات زیادی را منتشر نکرده بود ولی نشان 
داد که همچنان در کنار بخشی از دستگاه های دولتی، سایر دستگاه ها 
از جملــه مجلــس و زیــر مجموعه  آن هم اوضاع خوبی در درج اطالعات 
نداشــته اند و حقوق های این ماه آنها هم تحت الشــعاع این شــرط قرار 
دارد. اینکــه پرداخــت حقوق ها به ورود اطالعات کارکنان در ســامانه 
ثبت حقوق و مزایا و همچنین کارمندایران مشــروط شــده، به تکلیف 
قانون بودجه در دو ســال اخیر بر می گردد که به اســتناد الزام قانون 
برنامه ششــم توســعه مصوب شده است. طبق تبصره 20 قانون بودجه 

1400، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان فقط باید بر اســاس اطالعات 
ســامانه پاکنا صورت گیرد و از خردادماه، هر گونه پرداخت مســتقیم و 
مســتمر به کلیه کارکنان دســتگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه 
ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطالعات آنها در این 
ســامانه مشروط شــده بود.همچنین در بودجه سال گذشته این شرط 
وجود داشــت و تاکید شــده بود از ابتدای خرداد ماه )1399( هر گونه 
پرداخت مســتقیم و مســتمر به کلیه کارکنان دســتگاه های اجرایی از 
محــل اعتبــارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت 
اطالعات در ســامانه کارمند ایران انجام شــود.اما تا کنون تکلیف قانون 
برای عدم پرداخت به دســتگاه های اجرایی که اطالعات کارکنان را در 
ســامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده اند، اجرایی نشــده بود و از این به 
بعد نیز با وجود ورود دولت، اینکه با مقاومتی که بین برخی دستگاه ها 

در این مورد است ، امکان اجرا وجود داشته باشد، جای سوال دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای عالی 
مســکن با کلیات ثبت نام همه مجرد ها در طرح نهضت ملی مســکن 
موافقت کرد.محمود محمودزاده گفت: این پیشنهاد هنوز وارد بررسی 
جزئیات نشده و در حال تهیه آن هستیم، اما ثبت نام سایر مجرد ها در 
نهضت ملی مسکن مشروط است به این معنی که موقع تحویل واحد 
مسکونی باید متاهل باشند در غیر این صورت خانه به آنان تحویل داده 
نمی شــود.وی گفت: این طرح با هدف ازدواج مجرد ها و حل مشــکل 
پیری جمعیت مطرح شــده و اکنون پنج گروه از افراد، فارغ از اینکه 
متاهل یا سرپرســت خانوار باشــند می توانند در نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کنند. محمود زاده افزود: در گذشــته فقط زنان 35 ســال و 
نخبگان علمی و معلوالن جســمی حرکتی امکان ثبت نام در طرح 

مسکن را داشتند، اما در مصوبه اخیر مردان مجرد 45 سال و بیماران 
خاص هم می توانند برای داشــتن مسکن در سامانه »ثمن« ثبت نام 
کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد جمعیت کاهش زیادی 
یافته و ما اکنون در طرح های مسکن به دنبال ایجاد مکانیزمی برای 
تشکیل خانواده و حل پیری جمعیت هستیم.محمودزاده توضیح داد: 
یکی از نکات مهم در رابطه با قانون جمعیت این اســت که بتوانیم 
فضایی ایجاد کنیم تا افرادی که در ســن ازدواج هســتند )که البته 
خود این ســن باید تعریف شــود( انگیزه ای برایشان ایجاد شود تا اگر 

مشکل آن ها برای تاهل، مسکن است حل شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد: مجردان 45 ســاله دو بخش 
هستند، افرادی که قصد ازدواج ندارند، اما در این سن نیازمند داشتن 

مســکن هســتند و بخشی دیگر هم افرادی هستند که فقدان مسکن 
دلیل عدم اصلی ازدواج آنان است.به گفته محمودزاده، افراد 45 ساله 
بعد از 20 سال کار پس اندازی دارند، اما شاید نتوانند در بازار مسکن 
که اکنون در شرایط تورمی به سر می برد خانه ای پیدا کنند، بر این 
اســاس دولت با مشــارکت این گروه در نهضت ملی مسکن به دنبال 
خانه دار شــدن و در نهایت حل مشــکل ازدواج آنان است.وی تصریح 
کرد: دولت سیزدهم با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، کسری 
مســکن در کشــور را جبران می کند. اکنون ثبت نام از طریق سامانه 
»ثمن« به آدرس saman.mrud.ir انجام می شود و متقاضیان از 27 
مهرماه ثبت نام در سامانه ثمن را آغاز کرده و تا 15 آذر فرصت دارند 

برای ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.

خبر خوش برای مجرد های متقاضی ثبت نام مسکن

خبر
معــاون وزیر راه خبر داد؛

اتوبوس ها از دوشنبه اول آذر 
می توانند با ۱۰۰ درصد ظرفیت 

کنند تردد 
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از لغو کامل محدودیت مســافرگیری در اتوبوس 
های بین شــهری از روز دوشــنبه اول آذر خبر 
داد. از زمان شــیوع کرونا در اواخر ســال 1398، 
محدودیت های پذیرش مســافر در حمل و نقل 
عمومــی خصوصاً در دو بخش جاده ای و ریلی از 
ابتدای ســال 1399 اعمال شــد؛ به گونه ای که 
همه ســفرهای نوروزی 99 لغو و با دســتور وزیر 
ســابق راه و شهرسازی، بلیت های پیش فروش 
شده برای نوروز آن سال به خریداران مسترد شد.

با این حال بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، برای دو گونه حمل و نقل مسافری جاده ای 
و ریلی از تابستان 1399 محدودیت مسافرگیری 
تــا 50 درصــد و از آبان 1399 برای حمل و نقل 
هوایــی نیز امکان فروش صندلی ها تا 60 درصد 

ظرفیت هر پرواز اعمال شد.
 معاون وزیر راه: لغو محدودیت های سفر 

با حمل و نقل عمومی از اول آذر
اینــک بــا گذشــت بیش از یک ســال از اعمال 
محدودیــت برای همه مودهــای حمل و نقلی 
مســافری، ســتاد ملی مقابله کرونا با توجه به 
افزایش میزان واکسیناســیون، دســتور به لغو 
محدودیت ها برای ترددهای برون شــهری اعم 

از ریلی، جاده ای و هوایی داده است.
این مصوبه را شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل 
وزارت راه و شهرســازی به مدیران دستگاه های 
متولــی حمــل و نقل جــاده ای، ریلی، هوایی و 
دریایــی در 9 آبــان ماه ابالغ و اعالم کرده بود: از 

اول آذر این محدودیت ها برداشته خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور: پوشش 

کردیم کسیناسیون ۱۰۰ میلیون دوز را رد  وا
محمــد مخبر معــاون اول رئیس جمهور نیز 
در جلســه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد 
ملــی کرونا که بعد از ظهر دیروز چهارشــنبه 
26 آبان به ریاســت معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شــد، از آمار پوشــش صــد میلیونی 
تزریق واکسن کرونا در سراسر کشور خبر داد 
و گفت: امیدواریم با ادامه روند واکسیناسیون 
و همچنین رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
به ســمت ریشــه کنی ویروس کرونا در کشور 

حرکت کنیم.
کرونا )آبان امسال(: پذیرش مسافر در  ستاد 

اتوبوس ها تا ۸۰ درصد ظرفیت
ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه 9 آبان امسال 
در خصوص لغو محدودیت های مســافرگیری، 
ایــن محدودیت ها را از 50 به 80 درصد افزایش 
داد؛ اما در ادامه اعالم کرد در صورتی که میزان 
واکسیناسیون کرونا به 80 درصد جمعیت برسد، 
این محدودیت به طور کامل برداشته خواهد شد 
و اتوبوس ها می توانند تا 100 درصد ظرفیت خود 

مسافرگیری کنند.
کرونا: سوار شدن مسافران در اتوبوس  ستاد 

کسن یا پی سی آر منفی کارت وا فقط با 
از دیگر تغییرات پروتکل حمل و نقل زمینی در 
مصوبه 9 آبان ســتاد ملی مقابله با کرونا، الزامی 
شدن ارائه تست پی سی آر منفی 72 ساعته کرونا 
یا داشتن کارت واکسیناسیون از اول آذر است.

رئیس ســازمان راهداری: امکان مســافرگیری 
100 درصدی فراهم شده است

داریــوش امانی معاون وزیر راه و شهرســازی و 
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
روز گذشــته چهارشــنبه 26 آبان در یک برنامه 
رادیویی از لغو کامل محدودیت مسافرگیری در 
ســفرهای اتوبوســی و دیگر وسایل حمل و نقل 
عمومی جاده ای و امکان تردد ناوگان جاده ای با 

ظرفیت کامل خبر داد.
وی افــزود: از اول آذر قــرار بود با کنترل کارت 
واکســن و پذیرش مســافر تا سقف 80 درصد 
ظرفیــت در اتوبوس هــا و ناوگان حمل ونقل 
عمومــی جاده ای، امــکان تردد در محورهای 
برون شــهری با حمل و نقل عمومی مسافری 

فراهم شود.
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ادامه داد: از اول آذر پذیرش مسافر در اتوبوس ها 
با 100 درصد ظرفیت انجام می شــود؛ ســامانه 
اولیه کنترل واکسیناســیون، مشکالتی داشت 
ولی ســامانه جدیدی طراحی شده که بر اساس 
آن امکان کنترل داشتن پی سی آر منفی یا کارت 
واکسیناســیون مسافران فراهم شده است لذا از 
اول آذر اتوبوس ها می توانند با ظرفیت کامل در 

جاده ها تردد کنند.
معاون وزیر راه: هم محدودیت مسافرگیری 
برداشته می شود هم افزایش قیمت بلیت 

اتوبوس خواهیم داشت
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: منتظریم 
این موضوع )مســافرگیری 100 درصدی( اجرا 
شــود و برآوردهایــی از جابــه جایی مســافر و 
درآمدهای شــرکت ها داشته باشیم؛ اگر دیدیم 
درآمدهــای شــرکت ها کمبودهایــی دارد، در 
خصــوص افزایش قیمت بلیت اتوبوس های بین 

شهری تصمیم گیری می کنیم.

گزارش

  رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار 
و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران: 

کمکی   ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به معیشت مردم در سال های 

گذشته نکرده است
یکی از سرچشــمه های اصلی فساد اقتصادی 
در کشــور، اعطای ارز 4200 توســط دولت 
دوازدهم و ادامه این سیاست تا به امروز است. 
فروردین سال 97، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور وقت، طی نطقی حاشــیه 
برانگیز برای اثبات تســلط دولت تدبیر و امید 
بر شرایط اقتصادی کشور و همچنین کنترل 
قیمت هــا، نــرخ ارز را تــک نرخی و به قیمت 
4,200 تومان اعالم کرد. از آن تاریخ تا کنون، 
نه تنها کمکی به معیشــت مردم نشــده بلکه 
به حجم پرونده های فســاد اقتصادی ناشی از 

این سیاست افزوده شده است.
بــه عقیده صاحب نظــران، میزان اصابت این 
سیاست به هدف خود اصاًل قابل قبول نبوده و 
تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر از عوائد آن 
است. پس از گذشت بیش از 3 سال از اجرای 
این طرح، زمزمه هایی از حذف این نرخ ارز از 
ســوی کارشناسان و مسئولین وقت به گوش 
می خورد. به عقیده آن ها، در این مدت که به 
طور اســمی این نرخ ارز برای واردات برقرار 
بوده، تأثیری در کنترل قیمت ها نداشته است.

لذا می توان با حذف تدریجی این رانت، هم به 
دولت به جهت کاهش هزینه ها و هم به مردم 
به جهت اتالف نشدن بیت المال کمک کرد.

لزوم تعیین نرخ ارز توســط بازار
در ایــن بــاره، محمد رضا نجفی منش رئیس 
کمیســیون بهبود محیط کســب و کار و رفع 
موانــع تولید اتــاق بازرگانی تهران گفت: ارز 
چند نرخی فقط مایه فساد است و بس. شیوه 
منطقی و پذیرفته شده در تمام دنیا این گونه 
اســت که در کشور، یک نرخ ارز وجود داشته 

باشد که آن هم توسط بازار تعیین می شود.
چــرا که هرگونه دخالت برای تعیین نرخ ارز، 
صرفاً موجب گرفتاری، فساد و رانت در اقتصاد 
یک کشــور می شود. پیشنهاد ما در ابتدا این 
است که نرخ ارز آزاد باشد؛ در ادامه اگر هدف 
دولت این باشــد که برخــی از اقالم ضروری 
را به نرخ ارزان تر به دســت اقشــار کم درامد 
جامعه برساند، می تواند این کار را با سوبسید 
)یارانه( ویژه، عملی کند. این سوبسید به این 
گونه اســت که برای مثال، اگر در حال حاضر 
ماهانه 40 هزار تومان به همه اقشار جامعه داده 
می شــود، پس از اجرایی شدن این طرح، باید 
بــه دهک های درآمدی پایین جامعه، مبالغی 
اضافه تر بابت خرید این کاالها پرداخت شود. 
این گونه عدالت اجتماعی و توجه به اقشــار 
ضعیف جامعه نیز با کیفیت بیشتری اجرایی 

می شود.
کننده   شکاف عمیق میان قیمت مصرف 

کاالها و قیمت واقعی 
وی در خصوص تورم ناشــی از حذف این نرخ 
ارز بیان کرد: مگر تا کنون، در سال های اجرای 
این سیاست تورم های افسار گسیخته را تجربه 
نکرده ایــم؟ به عقیــده ما اگر این رویه را اجرا 
نمی کردیم، چه بسا نرخ تورم کمتری را شاهد 
بودیم. دلیل سخن بنده این است که قیمتی که 
مصرف کننده برای کاالهای مختلف پرداخت 
کرده اســت، فاصله زیادی تــا قیمت واقعی 
داشته اســت. لذا پیشنهاد می کنیم این نرخ 
ارز به طور کامل حذف شود و برای سه دهک 
درآمــدی پایین جامعه، کمک های خاصی در 

نظر گرفته شود.
رئیس کمیســیون بهبود محیط کسب و کار 
و رفــع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: در صورت اجرای این سیاســت، از میزان 
کسری بودجه دولت کاسته می شود. بنابراین 
با این اقدام، میزان تورم ناشی از کسری بودجه 

دولت نیز کاهش می یابد.
توجه ویژه دولت به دهک های پایین درآمدی

وی با تاکید بر لزوم حذف این ارز برای تمامی 
کاال اظهــار کــرد: در صورتی که ارز برخی از 
کاالهــا حذف و برای برخی دیگر باقی بماند، 
مشکالت دیگر به وجود میاد. برای هر کاالیی 
که ارز 4200 تومانی آن حذف نشــود، انگیزه 
تولیــد داخــل آن کاال، به طــور کامل از بین 

می رود.
پس از حذف ارز ترجیحی، باید به 
دهک های درآمدی پایین جامعه، 
کاالها  مبالغی اضافه تر بابت خرید 

پرداخت شود
برای نمونه داروســازان کشــور از تولید دارو 
صــرف نظر کرده و به واردات آن با ارز 4200 
روی می آورند. البته این اتفاق در ســال های 
گذشــته در خصوص اقشار مختلف به کرات 
اتفــاق افتاده اســت. نجفی منش سیاســت 
جایگزیــن ارز 4200 را اعطــای یارانه نقدی 
صرفاً برای اقشــار کم درآمد دانســت و گفت: 
در پرداخت یارانه های نقدی ما جامعه هدفی 
تعیین نکردیم و این اعتبار را به همه ی مردم 

با هر میزان درآمدی تخصیص دادیم.
لذا برای کارایی بهتر این سیاســت، ضرورت 
دارد کــه صرفاً دهک های کم درآمدی پایین 
جامعــه علی الخصوص ســه درآمــد پایین 

درآمدی، مشمول این حمایت ها باشند.

زمان تعیین قیمت جدید »خودرو« مشخص شد
وزیــر صنعــت، معدن و تجارت در مصاحبه ای تلویزونی، از واگذاری 
تعییــن قیمت خودرو به ســتاد تنظیــم بازار خبر داده و اعالم کرده 
است که بررسی قیمت گذاری خودرو ها به ستاد تنظیم بازار سپرده 

شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، قیمت جدید خودروها با توجه به جلسه فوق 

العاده روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مشخص خواهد شد.
پیش از این، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه ای تلویزونی، 
از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعالم 

کرد که بررسی قیمت گذاری خودرو ها به ستاد تنظیم بازار سپرده 
شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

سید رضا فاطمی امین در این مصاحبه، بر حمایت همه جانبه دولت 
از صنایع خودروســازی تاکید و تصریح کرد: ســودآوری این صنعت 
برای دولت سیزدهم اولویت ویژه ای دارد و ما با تمام توان این هدف 

را پیگیری می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشــان کرد: از اهداف اصلی این 
وزارتخانه که با همکاری دیگر دستگاه ها و اهتمام خودروسازان کشور 

پیگیری می شود، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.
وی ضمن اشاره به اتفاقات اخیر پیرامون قیمت گذاری خودرو ها طی 
روز های اخیر، اعالم کرد: بررســی قیمت گذاری خودرو ها به ســتاد 
تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری 

خواهد کرد.
باتوجــه بــه اظهار نظر های فوق وزیــر صنعت، معدن و تجارت، این 
ســوال پیش می آید که آیا شــورای رقابت بطور رســمی بار دیگر از 

قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است؟

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

ح کرد: مدیرعامل شرکت ملی نفت مطر

ایران به دنبال موقعیت های برد-برد در بخش سرمایه گذاری
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه باید از بهترین روش ها و 
مدل ها برای تامین منابع مالی در داخل و خارج کشور استفاده و زمینه های 
سرمایه گذاری تسهیل شود، گفت: وقتی می گوییم باید قراردادها را بهبود 
و قدرت چانه زنی و جذابیت طرح ها را افزایش دهیم، لزوما به معنای تغییر 
ماهیتی در روش های گذشــته نیســت، بلکه به دنبال بهبود و به اصطالح 
امروزی ها ایجاد موقعیت های برد-برد هستیم.محســن خجسته مهر در 
نشست تکریم و معارفه مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار این شرکت، با 
بیان اینکه ایجاد ساختار مدیریت سرمایه گذاری و کسب و کار در شرکت 
ملی نفت اقدام خوبی بود که در گذشته انجام شد و به عنوان یک ضرورت 

باید به حداکثر اثربخشــی برســد، اظهار کرد: نفت در چند ســال آینده 
ماموریت های مهمی پیش رو دارد و در این زمینه الزم است مدیریت امور 
سرمایه گذاری و کسب وکار با دیگر بخش ها از جمله مدیریت برنامه ریزی 
تلفیقی، معاونت توســعه و مهندســی، امور مالی و امور بین الملل همراه و 
در مســیر هم افزایی حرکت کند.وی با اشــاره به اینکه فعالیت های نفت 
هم ســرمایه بر اســت و هم درآمدزا که درآمدزا بودن فعالیت ها بشدت به 
سرمایه گذاری وابسته است، تصریح کرد: در طی دو دهه گذشته شرایط 
داخلی و محدودیت های بین المللی باعث شد تا از مساله سرمایه گذاری 
و تامین منابع مالی تا حدی غافل شویم  و تا حدودی نیز در کشور دیر به 

این مساله مهم پرداخته شد.خجسته مهر ادامه داد: با مطرح شدن بحث 
اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی بنگاه ها و برون سپاری فعالیت 
ها، رویه بخش سرمایه گذاری و تامین منابع مالی کمی تغییر کرد و در 
این مسیر متاسفانه برخی واگذاری ها ذیل اصل 44 به صورت ناقص اجرا 
شد که مستقیما مانعی برای سرمایه گذاری های بعدی بود.وی تصریح 
کرد: در ادامه به تدریج کشــور وارد شــرایط پیشرفته تری شد و به سمت 
تامین منابع مالی با شیوه ها و اسامی مختلف مانند فاینانس، انتشار اوراق، 
قراردادهای بیع متقابل و... حرکت کردیم که هدف این ســرمایه گذاری 

ها، بهبود کسب و کار بود.

بحران جدی  آب 

کم آبی فصل نمی شناسد

كوتاه از انرژی

بین الملل

رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( خبر داد؛

کشور   برنامه ساتبا برای عقب ماندگی 
در حوزه تجدیدپذیرها

رییــس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر 
و بهــره وری انــرژی برق )ســاتبا( گفت: با 
همکاری ســایر نهادها مدلی برای زیســت 
توده و کاهش آالیندگی زباله ارائه می شود.

محمــود کمانی در ششــمین نمایشــگاه 
کنفرانس بین المللی و ســومین جایزه ملی 
انرژی های تجدیدپذیر با اشــاره به وضعیت 
نیروگاه هــای تجدید پذیر نصب شــده در 
کشــور، افزود: تاکنون 9.5 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در کشور نصب شده است که یک 
درصد ظرفیت تولید انرژی کشــور است، در 
حالــی کــه در دنیا 30 درصد از انرژی مورد 
نیــاز خود را از منبــع تجدیدپذیرها تامین 

می کنند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر کشورهای 
پیشرو در این حوزه سال های 2030 و  2040 
را ســال پایان استفاده از انرژی های فسیلی 
اعالم کرده اند و این امر نشــان می دهد که 
ما کار زیادی در این حوزه برای انجام دادن 
داریــم، هر چنــد که کســانی بودند که از 
ســال های قبل در این زمینه اقدام کرده اند.
کمانی با تاکید بر اینکه ایران در زمینه توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر عقب ماندگی دارد، 

یادآور شد: از سوی دیگر مجموعه های فعال 
در این حوزه مطالباتی از ساتبا دارند که باید 

به آنها رسیدگی شود.
رییس ســازمان ســاتبا برنامــه اصلی این 
ســازمان را احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در مدت 4 سال نام برد و خاطر 
نشــان کرد: با انتشار فراخوانی در این زمینه 
درخواســت احداث 40 هــزار مگاوات برای 
ما ارســال شــد که در حــال مذاکره و عقد 

قرارداد هستیم.
کمانی به موضوع زیســت توده اشــاره کرد 
و گفــت: روزانه 50 تــا 60 هزار تن زباله در 
کشــور تولید می شــود که آلودگی زیست 
محیطی بســیاری را در پی دارد و امیدواریم 
با همکاری نهادهایی چون سازمان حفاظت 
محیط زیست و شهرداری مدلی برای امحاء 
زباله به گونه ای ارائه دهیم که بتوانیم با جذب 
سرمایه آن را به حوزه جذاب تبدیل کنیم.

وی توجــه بــه بومــی ســازی را از دیگــر 
رویکردهای این ســازمان دانست و گفت: ما 
نیازمند تولید پنل های خورشیدی و توربین 
های بادی هســتیم و بایــد توان موجود در 

کشور توسعه یابد.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد :

افزایش سرمایه گذاری پتروشیمی های 
عسلویه در حوزه مسئولیت های اجتماعی

مشــاور اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از افزایش 300 درصدی سرمایه گذاری 
شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی در سال 1401 
خبر داد. علی ربانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
توانمندی های شرکت های فعال در استان بوشهر، 
ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشــگاه 
از تمام شــرکت های فعال در منطقه اعم از نفت، 
گاز و پتروشــیمی درخواســت کرد با استفاده از 
ظرفیت های موجود در اســتان و توانمندســازی 
شرکت ها، فعاالن و کارآفرینان استان، زمینه رشد 
اشــتغال و ارتقای سطح رفاه در شهرهای استان 
بوشــهر به خصوص شهرستان های جنوبی فراهم 
شــود.وی افزود: استفاده از توانمندی های جوامع 
محلی از شــاخص های مورد ارزیابی شرکت های 
پتروشــیمی بــرای ایفای نقش مؤثــر در حوزه 
مســئولیت اجتماعی است و شرکت های تولیدی 
فعال می توانند با استفاده از توانمندسازی جوامع 
محلــی در کاهش نرخ بیکاری و ارتقای ســطح 
رفــاه جوامع پیرامونی تأثیرگذار باشــند.رئیس 
دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با تأکید بر اطالع رســانی فعالیت ها 
و اقدام های شــرکت های پتروشــیمی در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی به عنوان یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر، اظهار کرد: موضوع اطالع رســانی 
و برندســازی به عنوان یکــی از راهبردهای مهم 
در منظر رشــد و یادگیری اســت که امید اســت 
بــا همــکاری روابط عمومی های شــرکت های 
پتروشــیمی و فعاالن اجتماعی و اصحاب رسانه، 
بتوانیم نســبت به اطالع رسانی درست اقدام های 
صــورت گرفتــه، همچنین دریافــت دغدغه ها، 
نیازمندی هــا و اولویت هــای جوامــع پیرامونی 
بــه اهــداف تعیین شــده دســت یابیم.ربانی با 
قدردانی از اقدام های انجام شــده توســط شورای 
راهبردی شــرکت های مستقر در منطقه انرژی 
پــارس، افزود: تعامــل و هم افزایی مؤثری میان 
مســئوالن شهری، استانی و مدیران شرکت های 
پتروشیمی با محوریت استاندار استان بوشهر، در 
حال شــکل گیری اســت که امیدوارم ، سرعت و 
کیفیت خدمات قابل ارائه افزایش یابد.وی اظهار 
امیــدواری کرد: با توجه به افزایش 300 درصدی 
سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی شرکت های 
پتروشیمی مستقر در منطقه انرژی پارس در سال  
1401 و انتظار مشــارکت شرکت های نفت و گاز 
فعال در این منطقه و افزایش متناسب بودجه های 
ملی و استانی، شاهد رشد اجرا و تکمیل پروژه های 
عمرانی، آموزشــی، درمانی، ورزشــی و فرهنگی 

مورد نیاز در سال های آتی باشیم.

سیاست معکوس آمریکا 
در قبال نفت ایران

صحبت هــای اخیــر جــو بایدن 
واکنش های بسیاری را دربرداشته 
اســت؛ او اعالم کــرده که مطابق با 
تصمیمــات قبلی، عرضه کافی نفت 
و فرآورده های نفتی از کشــورهایی 
غیــر از ایران )به بازار جهانی( وجود 
دارد تــا امکان کاهــش قابل توجه 
خرید نفــت و فرآورده های نفتی از 
 ایران توسط موسسات مالی خارجی 

فراهم شود. 
ایــن مواضع ضــد و نقیض ایاالت 
متحده در قبال بازار نفت و ایران در 
حالی اســت که در جریان مذاکرات 
هفته گذشته ی اوپک پالس همواره 
با فشــار بر تولیدکنندگان خواهان 
تولیــد و عرضــه بیشــتر نفت بوده 
و عــالوه بــر آن مدعی اســت برای 
بازگشــت به برجام که قطعا نتیجه 
آن لغــو محدودیــت صادرات نفت 
ایران است، آمادگی دارد.در این باره 
سیدمهدی حســینی - کارشناس 
ارشد حوزه انرژی گفت: از یک زاویه 
می توان صحبت های رئیس جمهور 
آمریکا را درست دانست، چراکه در 
شرایط فعلی کشورهایی که ظرفیت 
مازاد داشــتند ثابت کردند هر زمان 
که اراده میکردند توانســتند بازار را 
از آن خــود کننــد، به عبارت دیگر  
بــا ظرفیت های مــازاد خود، دیگر 
بــه راحتــی بازار را پــس ندادند به 
طــور مثال تولیــد و صادرات نفت 
همیشــه نصف ایــران بود اما  امروز 
بیــش از تولید ایران در زمان پیش 
از تحریم ها برداشــت می کند.وی 
بــا بیان اینکه عراق بخش عمده ای 
از بازار ایران را گرفته اســت، اظهار 
کرد: عــراق در برخی روزها میزان 
تولید خود را تا 11 میلیون بشــکه 
افزایش داد و این در حالی است که 
ما بیشــترین ظرفیت تولیدی که در 
اواســط دهه 80 داشتیم، تنها چهار 
میلیون و 200 هزار بشــکه بود، در 
همین زمان قزاقستان نیز تولید خود 
را افزایش داد و وارد بازار شــد.این 
کارشــناس ارشد حوزه انرژی ادامه 
داد: کشورهای حاشیه خلیج فارس 
نیــز همچون امارات، کویت و عمان 
نیــز میزان تولید خــود را افزایش 
دادنــد، در ایــن بین آمریــکا نیز تا 
هشــت میلیون بشکه پیش رفت و 
میــزان تولید خود را افزایش داد، به 
نوعــی می توان گفت بازارهایی که 
ایران از دست داده توسط کشورهای 
دیگر گرفته شــده است.حسینی با 
بیــان اینکه صحبت هــای بایدن با 
این تصور و فرضیه درســت اســت، 
گفــت: اما در اینجــا باید این نکته 
را نیز مطــرح کرد، قطعا بایدن می 
خواهــد به دنیــا بگوید که روی من 
فشار نیاور که تحریم ایران را بردارم، 
اگر شــما به نفت نیاز دارید در دنیا 
به میــزان کافی وجود دارد، اما من 
مخالف این نگرش هســتم، چراکه 
اقتصاد دنیا طی دو ســال گذشته به 
شدت کوچک شده شرایط متفاوت 
می شــود، زمانی کــه اقتصاد دنیا 
کوچک می شــود، تقاضا برای نفت 
نیز کاهش می یابد؛وی ادامه داد: به 
طور مثال اگر قرار است در دنیا چهار 
درصد رشد اقتصادی مثبت داشته 
باشــیم، حتما دو درصد تقاضا برای 
نفت افزایش می یابد اما در طول دو 
سال گذشــته این اعداد منفی شد 
و رشــد اقتصادی در مقاطعی شیب 
نزولــی پیدا کــرد، اما اتفاقی که در 
حــال حاضر در حال رخ دادن بوده، 
شــرایط برعکس وضع سابق است.

این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با 
بیان اینکه با شــروع واکسیناسیون 
به ویژه در کشورهای صنعتی شاهد 
این هســتیم که رشد اقتصادی در 
حال اتفاق اســت گفت: قطعا تقاضا 
افزایــش مــی یابد و به همین دلیل 
بــوده که قیمت نفــت نیز در حال 
افزایش است.حسینی با بیان اینکه 
آمریکا به شــدت روی قیمت پمپ 
های بنزین حســاس است و اکنون 
ایــن قیمت در آمریکا افزایش یافته 
که بــرای آمریکایی ها مشــکالت 
سیاســی اجتماعی ایجاد می کند، 
گفت: بنابراین بارها آمریکا از اوپک و 
اوپک پالس تقاضای افزایش عرضه 

را داشته است.

 عذرخواهی وزیر نیرو 
کشاورزان اصفهانی از 

وزیــر نیرو ضمــن عذرخواهی از کشــاورزان 
اصفهانی گفت: بر اســاس دســتور معاون اول 
رئیس جمهور، جلســه ستاد احیای زاینده رود 
برگزار می شــود و دو وزارتخانه صمت و جهاد 
کشــاورزی برای رفع مشــکل زاینــده رود به 
همراهــی وزارت نیرو خواهنــد آمد تا بتوانیم 
مشــکل موجــود را برطرف کنیــم. علی اکبر 
محرابیان با اشــاره به مشــکالت حوضه آبریز 
زاینــده رود اظهار کرد: بــرای مدیریت حوضه 
آبریز زاینده رود قرار شد هرچه سریع تر جلسه 
ستاد احیای دریاچه زاینده رود برگزار شودطبق 
اعــالم وزارت نیرو، وی اظهار کرد: امیدواریم با 
تصمیمات مناســب و پیشنهادات ارائه شده در 
جلسه ســتاد احیای دریاچه زاینده رود، مردم 
عزیز این حوزه را مطلع و خوشحال کنیم.وزیر 
نیرو خاطرنشــان کرد: قرار شد وزارتخانه های 
صمت و جهاد کشاورزی هم در کنار وزارت نیرو 
به صورت فعال وارد شــده و شرایط را مدیریت 
کنیم تا آســیبی که متاســفانه کشاورزان با آن 
مواجه شــدند را به حداقل ممکن برســانیم.
محرابیــان در پایــان اظهار امیــدواری کرد با 
فضــل و عنایــت الهی در ماه های آینده بتوانیم 

این کمبودها و مشکالت را جبران کنیم.

نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسالمی :

تحقیق و تفحص از مافیای آب را 
پیگیری می کنم

نماینده خرم آباد در مجلس شــورای اسالمی 
تنــش آبی  را حاصل ســیطره طوالنی مافیای 
آب بــر مدیریت آب خوانــد و گفت: تحقیق و 
تفحص از  مافیای آب راهکاری اساسی است که 
در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر هستم.
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقــات مجلس در مطلبی در صفحه توییتر 
خود نوشت: تنش آبی  حاصل سیطره طوالنی 
مافیای آب بر مدیریت آب کشــور اســت.  ابتدا 
باید دید: 1. چرا اطالعات مدیریت آب کشــور 
تاکنون محرمانه تلقی شده؟ 2- سدسازی و حق 
آبه استان ها با چه معیار علمی انجام شده؟ »فرار 
بــه جلــو« و »تصمیمات غیرکارشناســی« 
راهکار حل مســأله نیســت! مردم و مسئوالن 
بــه هوش باشــند!«ویس کرمــی در توییتی 
دیگــر نوشــت:»تحقیق و تفحــص از  مافیای 
آب در وزارت نیــرو راهکاری اساســی اســت 
که در کمیســیون کشــاورزی مجلس پیگیر 
هستم. مســئوالن مربوطه در اظهــار نظرها، 
تصمیمــات و وعده های خــود مراقب مصالح 

کشور و عدالت باشند.«

 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب
منابع طبیعی :

 نهاده های دامی برزیل 
در مقابل صادرات محصوالت 

پتروشیمی وارد می شوند
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیــط زیســت مجلــس، گفــت: در دیدار 
با مســئوالن کشــور برزیل در راســتای تهاتر 
محصوالت پتروشــیمی ایران و دریافت نهاده 
های دامی برزیل و همچنین توازن تراز تجاری 
بین دو کشور توافق های انجام شد.محمدجواد 
عســکری رئیس کمیسیون کشــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شورای 
اســالمی در تشــریح ســفر به کشــور برزیل، 
گفت: در راســتای افزایش مناسبات جمهوری 
اسالمی ایران و کشور برزیل به همراه تعدادی 
از نمایندگان مجلس و مســئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی به کشور برزیل سفر کرده  اند.
نماینده مردم داراب و زرین دشــت در مجلس 
شــورای اسالمی، ادامه داد: در نشست هایی با 
حضور رئیس مجلس ســنا ، رئیس کمیسیون 
کشاورزی و تعدادی از نمایندگان مجلس سنای 
کشور برزیل راه های افزایش و توازن تراز تجاری 
ایران و برزیل مورد بحث و بررســی قرار گرفت 
و مقرر شــد در مقابل واردات نهاده های دامی 
مورد نیاز کشور محصوالتی شامل انجیر، بادام 
، گردو ، کشــمش و خرما به برزیل صادر شــود. 
اقدام در راســتای تهاتر محصوالت پتروشیمی 
ایــران و دریافت نهاده های دامی برزیل نیز در 
جهت توازن تراز تجاری دو کشــور و توافق در 
جهت اجرای یادداشــت تفاهم های کشاورزی 
در بســط تبادالت دو کشــور از جمله مصوبات 

نشست با مسئوالن کشور برزیل بود.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی، 
گفت: در این ســفر یاداشــت های تفاهمی در 
خصــوص قرنطینــه گیاهی، بهداشــت دام و 
دامپزشــکی و همکاری بین سازمان تحقیقات 
کشــاورزی جمهوری اســالمی ایران و شرکت 
امبراپا کشور برزیل امضا شد.رئیس کمیسیون 
کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شــورای اسالمی، ادامه داد: در دیدار با 
مســئوالن کشــور برزیل در خصوص برقراری 
مراودات علمی اســاتید دانشــگاه ها و مراکز 
تحقیقاتــی ایران با مراکز علمی کشــور برزیل 
در جهــت افزایش تجارب علمــی تحقیقاتی 

توافق های انجام شد.

 آخرین آمار از وضعیت بارندگی های کشور حاکی 
از این است که باوجود بارندگی 21.8 میلی متری 
در 52 روز سپری شده از سال آبی 1401 - 1400، 
هم چنان 10 استان کشور شاهد کاهش بارندگی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند و وضعیت 
آبی این اســتان ها حتی نســبت به سال گذشته 

وخیم تر نیز شده است.
جدا از شک و تردیدی که در تداوم بارندگی های 
اخیر وجود دارد، به واسطه تبعات کم بارانی شدید 
در ســال آبی گذشــته، فعال شرایط آبی بسیاری 
از ســدهای کشور نامســاعد است و این موضوع 
در حوضه آبریز ســدهای تهران در نیم قرن اخیر 
بی ســابقه بوده اســت.طبق آنچه مسووالن آبی 
اعالم کردند، نباید تصور شود که بعد از چند روز 
بارندگی بی درنگ مشــکل کم آبی استان تهران 
حل شده و دیگر نیازی به مدیریت مصرف نیست؛ 
چرا که کاهش ذخایر و منابع آبی در ســال آبی 
گذشــته بی سابقه بوده اســت و ما با این کاهش 
ها وارد ســال آبی جدید شــدیم.همچنین طبق 
اعالم مســووالن هواشناسی اکنون با ناهنجاری 
مثبت دما در کشــور مواجه هســتیم؛ بدین معنا 
که دما در بسیاری از مناطق بیش از حد معمول 
و طبیعی اســت و به طور کلی از ابتدای ســال 
آبِی جدید تاکنون، دمای متوسط کشور بیش از 
معمول بوده اســت.بر اساس گزارش های رسمی، 
میانگین دمای ساالنه در کشور در 10 سال اخیر 
تا 2 درجه سانتی گراد بیش تر از متوسط 10 ساله 
در پنج دهه قبل اســت. در بهار و زمســتان سال 
گذشته دمای متوسط کشور حدود 2 تا 3 درجه 
ســانتی گراد بیش از میانگین بلندمدت بود و در 
برخی مناطق مانند شــمال غرب کشور، افزایش 

دما بین 3 تا 6 درجه سانتی گراد بود.

کمی بارندگی باید ذیل تغییر اقلیم دیده شود
حســین اینانلو - کارشناس ارشد اقلیم شناسی در 
همیــن بــاره گفت: کمی بارندگــی در ایران که در 
ســال های اخیر مشاهده می کنیم نباید ذیل مفهوم 
خشک ســالی تعریف شود، چون خشک سالی امری 
طبیعــی اســت که به صــورت دوره ای در طبیعت 
ایــران رخ مــی داد و اقلیم و بارندگی به حالت عادی 
بازمی گشــت، ولی کمی بارندگی که در ســال های 
اخیــر می بینیم باید ذیل تغییر اقلیم دیده شــود و 
در تغییر اقلیم بازگشــت به حالت عادی نداریم.به 

گفتــه وی، اقلیم یا آب وهوا فقط بارندگی نیســت 
و شــامل بارندگی، دما و وزش باد اســت و هر یک 
زیرمجموعــه خاص خود را دارند، وقتی از بارندگی 
ســخن می گوییم، مقدار بارندگی، نوع بارش، رژیم 
بارندگــی و بارش هــای حداکثــری و حداقلی در 
طول ســال مطالعه می شــود.این کارشناس ارشد 
اقلیم شناســی اظهــار کرد: گرچه خشک ســالی 
در ایــران یــک واقعیت اقلیمی اســت، اما افزایش 
جمعیــت، تغییرات آب و هوایی و کاهش بارندگی، 
توســعه ناموزون صنعتی، کشــاورزی نادرســت و 

ســایر عوامل نظیر توسعه ناپایدار شهرها از دالیلی 
هســتند که باعث تشــدید آن شده اند.اینانلو گفت: 
در حالی که میزان بارندگی در 20 ســال گذشــته 
20 درصد کاهش یافته اســت، افزایش دما، کاهش 
ســرانه آب تجدیدپذیر )در چهار دهه گذشــته از 
3857مترمکعب به ازای هر نفر، به 1294مترمکعب 
به ازای هر نفر(، افت شدید سفره های آب زیرزمینی 
کشور و کاهش کیفیت منابع آبی موجب شده است 
تا با پدیده »کمبود انباشــته منابع آبی« در کشــور 

مواجه شویم.

اوضاع در تهران چگونه است؟
در این میان، تهران به واسطه شرایط خاص سیاسی 
و جغرافیایــی، اقلیم نیمه خشــک و دور بودنش از 
رودخانه های پرآب بیش تر در معرض کمبود انباشه 
آب قرار دارد. به گفته کارشناسان تاثیر بارندگی های 
اخیر بر افزایش ذخیره ســدهای تامین کننده آب 
شــرب تهران را بســیار اندک بوده، به گونه ای که 
ورودی آب به سدهای تهران با کاهش 34 درصدی از 
ابتدای سال آبی در مقایسه با سال آبی گذشته مواجه 
اســت.در این میان بختیاری - مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران گفته اســت که برای 
فصل زمســتان سناریوهای مختلفی مطرح است و 
بــا قطعیت نمی توان صحبت کرد، اما ما در هرحال 
همیشــه بدترین سناریو را در نظر می گیریم، چون 
مصرف تهران باال و میزان بارش کم است، بنابراین 
نمی توان ریســک کرد.به اعتقاد کارشناسان، حال 
بــا توجه بــه روند مانایی دمای هوا و تغییرات اقلیم 
چاره ای جز ایجاد سازگاری با منابع موجود و کم آبی 
نداریم و بهتر است سبک زندگی و مصرف خود را با 
کم آبی تطبیق دهیم و همواره به یاد داشــته باشیم 

که کم آبی فصل نمی شناسد.

خبر ویژه

رئیس سازمان محیط زیست گفت: در کشورمان 30 تا 40 هزار مگاوات ظرفیت 
احــداث نیــروگاه های بادی وجــود دارد، یکی از نقاط بادخیز برای تولید انرژی 
تجدید پذیر مرز بین ایران و افغانستان است.علی سالجقه رئیس سازمان محیط 
زیســت در همایش انرژی های تجدید پذیر گفت: حرکت به ســمت انرژی های 
تجدیدپذیر در کشــور یک ضرورت اســت، در حال حاضر 300 روز آفتابی در 
کشــور برآورد شــده که به عنوان پتانسیل انرژی خورشیدی می توان تلقی کرد. 
این نســبت به کشــور های دیگر مزیت باالیی دارد و همچنین در انرژی های باد 
و زیســت توده هم ظرفیت های باالیی داریم، ولی متاســفانه به آن نگاه ویژه ای 

نشــده است.ســالجقه تصریح کرد: با توجه به روند فعلی مصرف سوخت فسیلی 
توسط نیروگاه های حرارتی و میزان باالی مصرف آب در این نیروگاه ها، استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر دیگر یک کار نمایشی نیست و باید جدی گرفته شود.
ســالجقه افزود: در کشــورمان 30 تا 40 هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه 
بــادی وجــود دارد، یکــی از نقاط بادخیز برای تولید انرژی تجدید پذیر مرز بین 
ایران و افغانســتان اســت.وی  گفت: ایجاد هزار مگاوات انرژی های تجدید پذیر 
با توجه به خشــکی کشــور از مصرف 2.8 میلیون متر مکعب آب می کاهد و از 

انتشار 3.7 میلیون تن گاز گلخانه ای جلوگیری خواهد شد.

رئیس سازمان محیط زیست  خبر داد؛

وجود ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی برای احداث نیروگاه های بادی 
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

در مراسم جداگانه ای با حضور مقامات محلی، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه 
در مجلس شــورای اســالمی و معاونین و مدیران ارشــد بانک دی 2 باجه این 
بانک   در محل ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های دماوند و 
فیروزکوه برای ارائه کلیه خدمات بانکی به مردم و خانواده معزز شهدا، ایثارگران 

و جانبازان فعالیت خود را آغاز کردند.
در این مراســم، ســید احمد رسولی نژاد نماینده مجلس شورای اسالمی ضمن 
قدردانی از طرح بانک دی برای افتتاح باجه های بانکی در ساختمان های بنیاد 

شهید در سراسر کشور گفت: این امر در راستای گسترش فرهنگ تکریم به خانواده شهدا، ایثارگران و 
جانبازان نشان از درایت مدیران بانک دارد و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد بازگشایی و راه اندازی 

شعب بانک دی در شهرستان های فیروزکوه و دماوند باشیم.
در این مراســم همت اله حســین زاده، معاون بانکی و بازاریابی و عضو هیئت عامل بانک دی نیز در 
ســخنانی گفت: کاســتن از مشــکالت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و گسترش چتر خدمات بانک 

دی برای این عزیزان هدف و وظیفه اصلی مجموعه دی اســت و امیدواریم با 
راه اندازی این باجه ها در شهرستان های دماوند و فیروزکوه دشواری سفر این 
عزیزان به نزدیک ترین شعب بانک را برای انجام امور بانکی برطرف کرده باشیم.

وی افزود: امیدواریم با حمایت مســئوالن این شهرســتان ها و ارائه خدمات 
با کیفیت همکاران بانک دی به عموم مشــتریان، در کوتاه ترین زمان شــاهد 

راه اندازی شعب مجهز بانک دی در این مناطق باشیم.
در مراســم افتتاح باجه های بانک دی در شهرســتان های دماوند و فیروزکوه، 
فرماندار و امام جمعه فیروزکوه، روسای بنیاد شهید شهرستان ها و جمعی از مقامات اداری و لشگری 

به همراه تعدادی از خانواده شهدا و ایثارگران حضور داشتند.
طرح راه اندازی باجه های بانک دی در  محل بنیاد شــهید و امور ایثارگران  سراســر کشــور برای ارائه 
کلیه خدمات بانکی به مردم و خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان از ابتدای سال جاری آغاز و تاکنون 

170 باجه در شهرهای مختلف راه اندازی شده است.

افتتاح باجه های بانک دی در شهرستان های دماوند و فیروزکوه

خبر ویژه

5
 پیام تبریک مدیرعامل 

 به مناسبت سال روز 
تأسیس بیمه سینا

دکتر رضا جعفری، مدیرعامل بیمه ســینا با 
صدور پیامی فرا رسیدن هجدهمین سال روز 
تأســیس بیمه ســینا را به کارکنان و شبکه 

فروش این شرکت تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

بیست وهشــتم آبان ماه ، یادآور روزی اســت 
که بیمه ســینا پا به عرصه وجود گذاشــت 
تــا نویدبخش توســعه و گســترش بیمه در 
بخش های مختلف اقتصادی کشور عزیزمان 
باشد. مروری بر گذشته و سابقه این شرکت 
نشــان می دهد که بیمه ســینا به رغم فراز و 
فرودهایی که پشت ســر گذاشــته، در منظر 
مشــتریان و بیمه گــذاران بــه عنــوان یک 
شــرکت بیمه توانگر و پیشــرو مطرح است و 
ابــراز رضایت مشــتریان بزرگ و کوچک ما 
در اقصی نقاط کشــور به ما امید بیشــتری 
بــرای حرکت پرقدرت و مســتحکم در این 

مسیر می دهد.
بیمــه ســینا در دوران جدیــد فعالیت خود 
بــا اتخاذ رویکرد برنامه محوری توانســت در 
بســیاری از شاخص های مالی و بیمه گری به 
رکوردهای تازه ای دست یابد و این مهم میسر 
نشــد مگر با همت و تالش همکاران شــریف 
و زحمتکشــم در ستاد، شعب سراسر کشور 
و نماینــدگان و کارگــزاران فعال که جا دارد 
در این مجال بابت تمامی زحمات صادقانه و 
تالش های بی وقفه از آنها قدردانی صمیمانه 

داشته باشم.
اینجانــب از طــرف خود و بــه نمایندگی از 
اعضــای محترم هیأت مدیره، فرارســیدن 
هجدهمین ســال روز تأســیس بیمه سینا را 
به تمامی همکاران ارزشــمند، شبکه فروش 
پرتالش، ســهامداران ارجمند و ذی نفعان و 
بیمه گذاران گرامی، تبریک گفته و امیدوارم 
با عنایت خداوند متعال و به پشــتوانه اعتماد 
و همراهی ســهامداران و مشتریان ارجمند 
و همت و تالش مضاعف همکاران و شــبکه 
فروش که مهم ترین سرمایه  شرکت هستند، 
بتوانیم بیش از پیش در مسیرخدمت به مردم 

و تحقق اهداف گام برداریم.

 شمیم ساخت مدارس 
 توسط بانک پاسارگاد 

گلستان پیچید در 

مدرسه سه کالســۀ “شهید ساالر” روستای 
پیرآغاچ از توابع استان گلستان توسط بانک 
پاسارگاد افتتاح و به فرزندان عزیز این منطقه 

اهدا شد.
صبح روز چهارشــنبه 26آبان1400 مدرسه 
سه کالســۀ »شــهید ســاالر« در روستای 
پیرآغــاچ از توابع بخش مرکزی شهرســتان 
آق قال در استان گلستان با حضور مدیرعامل 
و مدیران بانک پاســارگاد، مقامات محلی و 
جمعی از مردم میهمان نواز این روستا افتتاح 

و به مردم شریف این منطقه اهدا شد.
در اســفندماه سال 1397 طی بارندگی های 
شــدید و وقوع ســیل در منطقــه آق قال، به 
روســتای پیرآغاچ خســارات جدی وارد شد 
کــه در اثــر آن فرزندان عزیــز این منطقه از 
فضای آموزشی استاندارد و امن محروم شدند. 
خوشــبختانه با احداث این مدرســه فضای 
آموزشی شایسته، ایمن و مناسبی برای بیش 
از صد نفر ازدانش آموزان روستای پیرآغاچ و 
روســتاهای اطراف فراهم شده است. مدرسه 
شهید ساالر به مساحت 1،000 مترمربع بنا 
شده که با احداث این مدرسه، 306مترمربع 
در قالــب ســه کالس آموزشــی بــه فضای 

آموزشی کشور اضافه شده است.
گفتنی است بانک پاسارگاد در راستای ایفای 
مسئولیت اجتماعی خود تا کنون بیش از 27 
مدرسه در مناطق مختلف کشور از جمله در 
اســتان های خوزستان، لرستان و… احداث 
کرده اســت و ساخت 14مدرسه دیگر را نیز 
در دســتور کار خود دارد که از این بین ســه 
مدرســه به مناطق سیل زدۀ استان گلستان 
در روســتاهای پیرآغــاچ، صحنه و قرنجیک 
شهرســتان آق قــال اختصاص یافته اســت. 
همچنین بانک پاســارگاد در کنار ســاخت 
مدارس، 17کتابخانه نیز در سراســر کشــور 
 احــداث و به مــردم مناطــق مختلف اهدا 

کرده است.

اخبار

اخبار

آغاز فعالیت باجه های عصر 
بانک ایران زمین

بانــک ایــران زمین در راســتای ارائه خدمات 
مطلــوب و جلب رضایت مشــتریان باجه های 
نوبت عصر این بانک را در برخی از نقاط کشور 

راه اندازی کرد.
 باجه های عصر شــعب بازار )مدیریت منطقه 
اســتان یزد( و زاهدان )مدیریت منطقه استان 
های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان( 
فعالیت خود را از تاریخ 17 آبان ماه آغاز کردند. 
همچنین باجه های عصر شعب نیشابور، مفتح، 
بلوار ســجاد، مرکزی مشــهد، بجنورد، کاشمر 
)مدیریت منطقه اســتان های خراسان رضوی 
و شــمالی( از روز شــنبه 22 آبــان و شــعبه 
ویالژتوریســت از تاریخ 24 آبــان ماه فعالیت 

خود را شروع خواهند کرد.

کارگاه مدیریت تیم  سازی  برگزاری 
کوثر بیمه 

کارگاه »مدیریــت تیــم  ســازی« با حضور 
تعــدادی از معاونــان، مدیــران و کارکنان 
شرکت بیمه کوثر برگزار شد.مسعود طاهری 
با تشکر از امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور، 
مدیرعامل ساتا که مطالب بسیار ارزشمندی 
را در ابتدای کارگاه ارایه دادند، خاطرنشــان 
کــرد: در این کارگاه یــک روزه، مدیرعامل 
شرکت، استادان دولت یار و نظری جدیدترین 
دیدگاه هــا، روش ها و محتــوای علمی را در 
قالــب چهار موضــوع »ویژگی های یک تیم 
خــوب، تصمیم گیری در تیم هــای کاری، 
اصــول تیم ســازی حرفــه ای و چالش های 
 موجــود در تیم هــا« مطــرح و دربــاره آن 

بحث کردند.
وی از اعطــای مدرک شــرکت در این دوره به 
حاضران در این کارگاه خبر داد و گفت: با توجه 
به بازخورد مثبت درباره موضوع و سطح علمی 
ایــن کارگاه، امیدوارم بتوانیم با تداوم برگزاری 
جلســاتی از این دســت، به افزایش مهارت و 
توانمنــدی همکاران بیمه کوثر کمک کنیم تا 
در نهایت شرکت بیمه کوثر از آن بهره مند شود 
و در مســیر تعالی با قدرت و ســرعت بیشتری 

حرکت کند.

آب رسانی به روستاهای سیستان 
 به یاد و نام  دو همکار 

کارآفرین بانک 

بــا مشــارکت و همــکاری بانــک کارآفرین  
روســتاهای “بــل “و “کالنــی پاییــن” از آب 

آشامیدنی بهره مند شدند.
 بانک کارآفرین جهت زنده نگه داشــتن یاد و 
خاطــره دو نفر از همــکاران خود مرحوم نوید 
حســن زاده و رضا اجل افشــار و نیز در راستای 
مســوولیت های اجتماعی بانک در پروژه آب 
رســانی و تامیــن آب بهداشــتی2 روســتای 

سیستان و بلوچستان مشارکت کرد.
با توجه به شــرایط ویژه برخی از روســتاهای 
سیســتان و بلوچســتان، بانــک کارآفرین با 
همــکاری بنیــاد نیکوکاری ماه تاب ســازان 
ایرانیان در پروژه ” در مسیر آبادی ” که از ابتدای 
ســال جاری  آغاز و  آب رســانی و تامین آب 
بهداشتی منطقه جنوب سیستان و بلوچستان 
را برعهده گرفته است، مشارکت کرد . پروژه ای 
که موجب شده  تاکنون بیش از یازده هزار نفر 
از اهالی روستاهای سیستان و بلوچستان از آب 

سالم و قابل شرب بهره مند شوند.
در این راستا بانک کارآفرین مشارکت در پروژه 
آب رسانی روستاهای “پل”و “کالنی پایین”  را 
جهت گرامی داشت از زحمات  دو  همکار خود 
که بر اثر کرونا فوت شده اند ، در دستور کار قرار 
داد و  این روستا ها با جمعیت 1668 نفراز آب 

آشامیدنی بهره مند شدند.

استاندار فارس: 
 خدمات پست بانک ایران الگوی مناسبی برای رونق اقتصاد روستا 

و اشتغالزایی  در مناطق کم برخوردار است 
محمدهادی ایمانیه اظهار داشت: هر نوع 
اقدامی از هر سازمان یا نهاد پولی و بانکی 
برای پیشــگیری از مهاجرت روستاییان 
به شهرها صورت پذیرد در خور تحسین 
است که این مهم امری بسیار ارزشمند و 

خداپسندانه است.
وی با اشــاره به اینکه توســعه شــعب و 
باجه های بانکی روستایی به شرط ایجاد 
اشــتغال پایدار می تواند سهم زیادی در 
توسعه کشور داشته باشد، گفت: همکاری 
پســت بانک ایــران با ســرمایه گذاران 
واحدهــای تولیــدی و شــرکت های 
دانش بنیان بســیار در اســتان اثرگذار 
اســت.  اســتاندار فارس در پایان افزود: 
به کارگیری مســئوالن باجه های بانکی 
روســتایی به عنوان فعاالن مورد اعتماد 
عمومــی در بخــش خصوصی می تواند 
الگوی بسیار مناسبی در سایر امور برای 
همکاری بخش دولتی و خصوصی باشد. 
ساســان مبینی معــاون امور اقتصادی 
استاندار فارس با تقدیر از عملکرد پست 
بانک ایران در پرداخت تسهیالت از محل 
منابع صندوق توســعه ملی گفت: نسبت 
مصارف به منابع پست بانک استان فارس 
مطلوب اســت و از این بانک درخواست 
می کنیم تعداد باجه های بانکی روستایی 

را در مناطق محروم، افزایش دهد. در این 
دیدار دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست 
بانک ایران ضمن ارائه تاریخچه فعالیت، 
ماموریت و اهداف پســت بانک ایران، به 
تشــریح دستاوردها و اقدامات این بانک 
در زمینه توســعه خدمات مالی و بانکی 
در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 
کشور و نقش و تاثیرات گسترش خدمات 

در کمــک به بهبود وضعیت اقتصادی و 
اشتغال این مناطق را تبیین کرد.

وی با بیان اینکه پست بانک ایران بانک 
تخصصی حوزه روســتایی کشور است، 
گفت: پســت بانک ایران، خدمات به روز 
بانکی را به روســتاها برده است تا مردم 
نقــاط محروم بتواننــد از تمام خدمات 

بانکی مانند مردم شهر استفاده کنند.

شــیری با تاکید بر اینکه پســت بانک 
ایران، 35 خدمت بانکی در روســتاها را 
ارائه می کند، تصریح کرد: در هر ســال 
بیــش از 5/2میلیون تراکنش بانکی در 
روســتاها انجام می شود که از 900 هزار 
سفر روستایی به شهرها برای انجام امور 
بانکــی می کاهد و نقش قابل توجهی در 

کاهش هزینه های ملی دارد.

 مدیرعامل پســت بانک ایــران با بیان 
اینکــه روزانه 134 هزار تراکنش بانکی 
در اســتان فارس ثبت می شــود، گفت: 
پست بانک ایران با پیروی از دستور مقام 
معظم رهبری در طرح های اشــتغالزایی 
روســتایی تاکنــون بیــش از 34 هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

 در ادامــه این دیدار محســن اخالقی 
مشــاور مدیرعامل و مدیر امور حراست 
با اشاره به اینکه پست بانک ایران اولین 
بانکی اســت که مطالبات آن کمتر از 4 
درصد اســت، اظهار داشــت: این رقم تا 
پایان سال به کمتر از 3 درصد می رسد.

همچنیــن فاطمه دهقانی مدیر شــعب 
پست بانک استان فارس گزارش جامعی 
از اقدامــات و فعالیت های پســت بانک 
استان در زمینه ایجاد و توسعه خدمات 
مالــی – بانکــی در مناطق روســتایی و 
کمتر توســعه یافته اســتان فارس ارائه 
کرد که مورد اســتقبال استاندار استان، 
قرار گرفت.  شــایان ذکر اســت: دیدار 
مدیرعامل و اخالقی با اســتاندار فارس 
بــا همراهی مهرداد ســهرابی مدیر کل 
ارتباطــات و فناوری اطالعات اســتان و 
فاطمــه دهقانی و در جریان ســفر یک 

روزه به این استان صورت گرفت.

تبیین مدل اعتبارسنجی تعاون در بانک توسعه تعاون
معــاون برنامه ریــزی و فنــاوری اطالعات بانک 
توســعه تعاون مدل اعتبارسنجی تعاون را همسو 

با سیاست های بانک مرکزی مطرح کرد.
ایــرج شــیخ زاده معاون برنامــه ریزی و فناوری 
اطالعات بانک توسعه تعاون با اشاره به سیاست 
و چشــم انداز کالن نظام بانکی کشــور در زمینه 
اعتبارســنجی اظهار داشت: پرداخت تسهیالت 
و تامیــن مالی بنگاه های کســب وکار از کلیدی 
تریــن فعالیت های نظام بانکی و بانک توســعه 

تعاون محسوب می شود.
وی افزود: با توجه به سیاست های بانک مرکزی 
در حمایت از تولید و رونق کسب و کارهای دانش 
بنیــان، در نظــام بانکی رقابت و اهتمام مضاعفی 
بــرای حمایت مالــی و پرداخت تســهیالت به 
مشــتریان بانکی شکل گرفته است که می تواند 
زمینه های شــکوفایی و پیشرفت کشور را فراهم 

ســازد. معاون برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات بانک توسعه تعاون با اشاره 
به الگوهای اعتبارســنجی مشتریان 
در کشــورهای موفــق گفت: صنعت 
بانکــداری از وثیقه محوری به اعتبار 
مشــتری در حال تحول است که مدل 

مناســبی برای نظام بانکی کشور قابل دستیابی 
است.

وی تصریح کرد: در این زمینه در سطح ملی و از 
سوی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران گفتمان¬ اقتصادی و کالن در حال شــکل 
گیری و گفت و شــنود می باشــد که می تواند 
زمینه تحقق این موضوع را با شــتاب بیشــتری 

فراهم سازد.
شــیخ زاده گفت: توســعه فرهنگ اعتبارسنجی 
در نظــام بانکی و هموارســازی زمینــه قانونی 

و زیرســاختی آن بســیار مهم است 
که بانک توســعه تعاون نیــز آماده 
پیشبرد اعتبارســنجی در مشتریان 

بانک به ویژه تعاونگران است.
فنــاوری  و  برنامه ریــزی  معــاون 
اطالعات بانک توســعه تعاون با طرح 
ایــده »مدل اعتبارســنجی تعــاون« بیان کرد: 
اعتبارســنجی تعاونگران در سطح ملی به عنوان 
یک مســاله جدی مطرح می باشد که در صورت 
تحقق، زمینه مدیریت هدفمند تسهیالت بانکی 
متناســب با ظرفیت اعتباری تعاونگران را فراهم 

خواهد ساخت.
وی گفت: در صورت طراحی و بکارگیری »مدل 
اعتبار ســنجی تعاون«، جامعه تعاونگران از یک 
پایگاه و مرجع قابل اعتماد اعتبارسنجی برخوردار 
خواهــد شــد که قدرت برنامــه ریزی و مدیریت 

مضاعفی به سیاســتگذاران عرصه تعاون کشــور 
و بانکداران برای ارایه تســهیالت به تعاونگران و 
سایر مشتریان بانکی می دهد. وی افزود: در »مدل 
اعتبارســنجی تعــاون«، ظرفیت و رتبه اعتباری 
همــه تعاونگــران احصاء و بعنوان یک ســامانه و 
پایــگاه اطالعاتی کارآمد و قابــل اعتماد، زمینه 
تحقق سیاست جایگزینی اعتبار مشتری با وثیقه 
در اقتصاد تعاونی را فراهم و به گســترش ســهم 
تعاونگران از اقتصاد ملی کمک شایانی می نماید.

شــیخ زاده تاکید کرد: تحقق چنین امری امکان 
ارایه تســهیالت هدفمند به بخش تعاون و ســایر 
بخش های اقتصادی و مولد کشور را فراهم خواهد 
ســاخت و می تواند الگوی مطلوبی برای فرهنگ 
سازی موضوع اعتبارسنجی در صنعت بانکداری 
ایران باشــد و منافع و عواید متعدی برای اقتصاد 

کشور و نظام بانکی به ارمغان آورد.

 مدیرعامل بانک ملی ایران : 

حرکت بانک ملی ایران به سوی افزایش سهم بازار با تکیه بر مقررات خواهد بود
مدیرعامــل بانــک ملی ایران با تاکید بر لزوم افزایش ســهم این بانک 
در بازار رقابتی موجود،  گفت: بانک ملی ایران با ارائه طرح های نوین 
بــرای تجهیــر منابــع،  به همه مقررات و قوانین پایبند خواهد ماند و از 

هیچ قانونی عدول نخواهد کرد.
  دکتر محمد رضا فرزین امروز جمعه 28 آبان ماه در مراســم معرفی 
جشنواره تالش ملی که از ابتدای آذر ماه در واحدهای بانک عملیاتی 
خواهد شد با بیان این که انعطاف پذیری، دوری جستن از بروکراسی 
های معمول اداری و چابک بودن در تصمیم گیری و عمل از الزامات 
ادامه فعالیت موفق در بازار اســت،  اظهار کرد: عالوه بر تجهیز ســالم 
منابع، وصول مطالبات از دولت،  ســازمان های دولتی و ســایر بخش 

ها در دستور کار است که به زودی برنامه آن نیز ارائه خواهد شد.
او با تاکید بر این که بانک ملی ایران باید به برنامه مبنایی خود یعنی 
تجهیز منابع و تخصیص آن به بنگاه ها بازگردد،  ادامه داد: خلق بنگاه و 
ارزشمند کردن آن کار بانک است،  اما اداره و مدیریت کردن بنگاه کار 
بانک نیست و بانک ملی ایران باید با حداکثر توان به این ریل بازگردد.

فرزین با بیان این که عملیات زنجیره ارزش بانک ملی ایران باید تقویت 
شود،  خاطرنشان کرد: فرایند زنجیره ارزش این بانک با اختالل هایی 
رو به روست که با کمک نیروهای صف و ستاد،  این اختالل ها برطرف 

خواهد شد تا بانک به جایگاه اصلی خود در نظام بانکی برسد.

مدیرعامــل بانــک ملــی ایران با اشــاره به این کــه حرکت در جهت 
ســازوکارهای پیچیــده اداری و روش هــای ســنتی انتقال داده ها و 
اطالعات،  باعث شــده اســت که این بانک با کندی در تصمیم گیری 
و عمل مواجه شــود،  تاکید کرد که هر شــعبه بزرگ بانک در هر نقطه 
کشور، باید در نقش یک بانک عمل کند،  چون این گونه است که بانک 

به یک سیستم پربازده تبدیل خواهد شد.
فرزین مشارکت همگانی برای ارتقای جایگاه بانک ملی ایران را خواستار 
شد و با تاکید بر این که »وجدان حرفه ای« باید در تک تک کارکنان 
بانک جریان داشــته باشــد،  اظهار امیدواری کرد با طرح های پیش 
رو، این بانک تا پایان ســال جاری بخش قابل توجهی از ناترازی های 

موجود را جبران کند.
در این جلسه حضوری- وبیناری که با مشارکت اعضای هیات مدیره 
و هیات عامل و جمعی از مدیران ارشــد بانک برگزار شــد، حاضران در 
جلســه با ارائه پیشــنهاداتی، راهکارهای خود برای عملیاتی کردن هر 

چه بهتر برنامه های بانک را مطرح کردند.
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مدیرکل بیمه سالمت گلستان:

گلستان الکترونیکی نوشته می شود ۹۱ درصد نسخه ها در استان 
   گلســتان/   گــروه اســتانها :   مدیــرکل بیمه 
ســالمت گلســتان با بیان اینکه این اســتان 
پیشرو در زمینه نسخه نویسی الکترونیک است، 
گفت: از ابتدای آذرماه، نسخه نویســی کاغذی 
دیگــر انجام نمی شــود و ما نیز هیچ پرداختی 
برای این نســخه ها نخواهیم داشــت. مهرداد 
کمانگری در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در 
گرگان، اظهار داشت: نسخه نویسی الکترونیک 
در اســتان در حال انجام اســت و تا پیش از این 
می شــد که پزشک نسخه را به صورتی کاغذی 

بنویسد اما داروخانه ها و پاراکلینیک اسناد آن 
را بــه صــورت الکترونیکی ارســال کنند اما از 
ابتدای آذرماه، دیگر برای نســخه های کاغذی 
پرداختــی نخواهیــم .وی گفــت: از آذرمــاه 
پزشــکان، داروخانه ها، رادیولوژی و غیره باید 
باید به صورت الکترونیکی برای بیمه شــدگان 
نسخه پیچی کنند. ضمن اینکه برای پزشکانی 
که طرف قرارداد با بیمه سالمت استان نیستند 
هم این ســطح دسترســی را ایجاد کردیم که 
بتواننــد نســخه ها را به صــورت الکترونیک 

بنویســند.مدیرکل بیمه ســالمت اســتان با 
اشــاره به تفاوت تعرفه ویزیت بیماران از سوی 
پزشــکانی که نسخه را به صورت الکترونیک یا 
کاغذی می نویســند، بیان داشت: برای اینکه 
پزشکان برای نسخه نویسی الکترونیک ترغیب 
شوند میزان تعرفه ویزیت آنها باالتر از پزشکانی 
است که به صورت کاغذی نسخه می نویسند که 
البته از ابتدای آذرماه دیگر این تعرفه ها یکسان 
اعمال خواهد شــد. عالوه براین طبق دســتور 
شورای عالی بیمه، برخی از داروها نیز فقط در 

صورت صدور نسخه الکترونیکی داده می شود. 
بنابراین الزم اســت همه مردم و هم پزشــکان 
اهمیــت ایــن موضوع را بیــش از پیش درک 
کنند.اجرای طرح  نسخه نویســی الکترونیکی  
در استان اردبیل؛ صدور دفترچه   بیمه سالمت 
متوقف شــد + فیلم هشــدار تأمین اجتماعی 
دربــاره سوءاســتفاده از کارت ملی دیگران در 
نسخه نویســی الکترونیکاجرای نسخه نویسی 
الکترونیکــی در زمان قطعــی برق بیماران را 

سرگردان کرده است.

کرد؛ کشاورزی در مشهد مطرح  معاون وزیر جهاد 

توسعه همکاری با آستان قدس رضوی برای تقویت امنیت غذایی کشور
مشهد /  گروه استانها : در بازدید معاون وزیر 
جهادکشاورزی از ظرفیت های موسسه بذر 
و نهال رضوی، بر تالش برای ارتقای سطح 
همکاری  برای بهره گیری از توانمندی های 
آســتان قدس رضوی در حوزه کشاورزی 
و امنیت غذایی کشــور تاکید شد.پس از 
انعقــاد تفاهم نامه تولید بــذر کلزا میان 
شــرکت کشاورزی رضوی و وزارت جهاد 
کشاورزی، معاون وزیر در امور باغبانی در 
سفر به مشهد، ضمن بازدید از موسسه بذر 
و نهال رضوی، برای توسعه همکاری های 
دوجانبه اعــالم آمادگی کرد.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در امور باغبانی در حاشیه 
این بازدید گفت: متاسفانه کشور در حوزه 
بذر و نهال با مشکالت بسیار جدی مواجه 
اســت و همچنان واردکننده هســتیم.
محمدمهدی برومندی ادامه داد: ســاالنه 
فقط برای گلخانه های کشور بیش از 700 
میلیون بذر نیاز است و میزان نیاز اراضی 
فضای باز نیز قابل توجه است، اما ظرفیت 
تولید این نهاده در داخل کشــور حداکثر 
30 میلیــون بذر اســت و به همین دلیل 
ســاالنه بخش قابل مالحظه ای ارز برای 
واردات نهاده ها از کشــور خارج می شود.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به 

عملکرد قابل تقدیر آستان قدس رضوی در 
حوزه بذر و نهال گفت: موسسه بذر و نهال 
رضوی با استفاده از دانش فنی و بهره گیری 
از توان اســاتید دانشگاه ها، ظرفیت بسیار 
ارزشمندی را برای تولید و توسعه بذر در 
داخل کشور فراهم کرده است.برومندی، 
انعقــاد تفاهم نامه با موسســه بذر و نهال 

رضوی با هدف توسعه نهال مورد تایید را 
یکی از اهداف سفر نمایندگان وزارت خانه 
جهاد کشــاورزی به مشــهد عنوان کرد و 
گفت: با توجه به اهمیت تولید بذر و نهال در 
داخل کشور، باید محصول ارائه شده حتما 
سالم، با اصالت و عاری از ویروس باشد که 
امیدوارم با انعقاد تفاهم نامه که طی یک ماه 

آینده منعقد خواهد شد، زمینه ای فراهم 
شــود که بتوانیــم از ظرفیت های موجود 
در آســتان قدس رضوی برای تولید بذر 
و نهال گواهی شــده استفاده کنیم.وی با 
بیان این که مهم ترین رسالت وزارت جهاد 
کشــاورزی، ایجاد امنیت غذایی پایدار در 
کشــور است، تصریح کرد: تولید و تامین 

غذای کشور به منزله ایجاد قدرت و امنیت 
اســت، بنابراین نباید در حوزه صنعت غذا 
به خارج وابســته باشیم.معاون وزیر جهاد 
کشاورزی ادامه داد: در همین راستا وزارت 
جهاد کشاورزی برنامه تحولی را به منظور 
توســعه پایدار در بخش کشاورزی تنظیم 
کرده که مهم ترین مولفه آن بحث امنیت 
غذایی است تا عالوه  بر تامین نیاز داخل، 
تولیــد مازاد مصرف را با رویکرد صادرات 
نیز داشته باشیم.برومندی اضافه کرد: در 
راستای عملیاتی کردن این برنامه تحولی، 
از ظرفیت های موجود در کشــور استفاده 
خواهیــم کــرد که در این بین، آســتان 
قدس رضوی یکی از ظرفیت های بســیار 
ارزشمندی است که در این سال ها نقش 
موثری در حوزه تامین نهال کشور داشته 
است.وی تولید بذر و نهال، صنایع تبدیلی 
و تکمیلــی، فرآوری محصوالت و تکمیل 
زنجیره های ارزش در بخش کشــاورزی را 
از جمله ظرفیت های آستان قدس رضوی 
دانست و گفت: با همکاری آستان مقدس 
رضوی که به تالش برای خودکفایی کشور 
در عرصــه کشــاورزی و غذایی باور دارد، 
 می تــوان به اهــداف مورد نظر دســت 

پیدا کرد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه خبر داد؛ 

پیدا شدن منبع غنی از آب های 
 زیر زمینی در جنوب غرب 

کرمانشاه شهر 

کرمانشاه  / گروه  استانها : مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشاه از پیدا شدن منبع غنی 
از آبهای زیر زمینی در جنوب غرب شهر کرمانشاه 

با ظرفیت حفر 15 تا 20 حلقه چاه خبر داد.
 علیرضا کاکاوند مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان، عصر ســه شــنبه 25 آبان ماه 1400 در 
مصاحبه با برنامه گفت و گوی ویژه خبری شــبکه 
استانی زاگرس، سال آبی 1399_ 1400 را سخت 
ترین سال استان از نظر خشکسالی و کمبود بارش 
عنوان نمود و گفت: طبق آمارهای رســمی کاهش 
بارندگی و خشکسالی که امسال با آن مواجه شدیم 
در 52 سال گذشته بی سابقه بوده است و متاسفانه 
بیشــترین کاهش بارندگی در کشــور به اســتان 
کرمانشــاه اختصاص یافت، تبعات این خشکسالی 
بر منابع تامین آب شــرب اســتان حدود 340 هزار 
نفــر را در حــوزه شــهری و 70 هزار نفر را در حوزه 
روستایی با تنش آبی روبرو ساخت.وی افزود: 400 
روستا با تنش آبی مواجه شدند که تعداد زیادی از 
این روستاها مربوط به شهرستان های کرمانشاه و 
ثالث باباجانی بود.کاکاوند از آبرسانی سیار به 138 
روستا در سال جاری خبر داد و تصریح نمود: شرکت 
آبفا استان هر ساله به طور میانگین بین 230 تا 250 
روستا را با تانکر سیار آبرسانی می کند، خوشبختانه 
امســال با توجه به تمهیدات اندیشــیده شده این 
عدد علی الرغم خشکســالی موجود به 138 روستا 
کاهش پیدا کرد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمانشاه بیشترین مشکالت در حوزه آب، 
را مربوط به کالن شــهر کرمانشــاه دانست و اظهار 
داشــت: حقیقتا این شهر از لحاظ زیر ساخت های 
آب و فاضالب مشــکالتی دارد که باید جبران شود 
و قطعا این مســئله قابل جبران نیز هست، از بحث 
های مطرح شده در خصوص تامین آب شرب شهر 
کرمانشاه در بلند مدت بحث آبرسانی از سد گاوشان 
است، ظرفیت کامل خط انتقال سد گاوشان حدود 
2600 لیتــر بــر ثانیه می باشــد که در حال حاضر 
حــدود 1000 تــا 1200 لیتر بر ثانیه آب وارد این 
خط می شود، قطعا همکاران محترم ما در شرکت 
آب منطقه ای تمام سعی خود را برای تکمیل این 
پروژه و تحویل آن به شــرکت آبفا اســتان به کار 
خواهند بســت و بی شــک با تکمیل این پروژه و 
بهره برداری از آن مشکالت شهر تا حدودی مرتفع 
خواهد شد.این مقام مسئول ضمن اشاره به نیاز 4 
هزار و 700 لیتر بر ثانیه آب در شهر کرمانشاه گفت: 
در حال حاضر تولید آب ما در شــهر حدود 3700 
لیتر بر ثانیه است و با وارد مدار شدن سد گاوشان 
بــا ظرفیــت 2600 لیتر نیز کماکان به آب چاه ها و 
سراب ها و قنات روضان برای تامین آب شرب شهر 
احتیاج داریم ضمن اینکه با توجه به توسعه کالن 
شهر کرمانشاه در حال حاضر برای تامین آب شرب 
شهر حفر چاه های جدید را در دستور کار قرار داده 
ایم.کاکاوند اذعان نمود: انواع چاه های دستی، آب 
رفتی و آهکی وجود دارد و در حال حاضر شــرکت 
آبفا اســتان به ســمت حفر چاه های آهکی می رود 
طبق مطالعات انجام شــده در جنوب غربی شــهر 
کرمانشاه و در سمت جاده اسالم آبادغرب یک منبع 
جدید پیدا شده است که از نظر آب های زیر زمینی 
منبعی غنی می باشــد که احتماال 15 تا 20 حلقه 
چاه را بتوان در آنجا حفر نمود.کاکاوند در پایان از 
مردم شریف استان خواست با توجه به این مسئله 
که سرانه مصرف ما بیش از میانگین مصرف کشور و 
دنیا است همواره بحث کمبود آب را جدی گرفته و 
مدیریت مصرف آب را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ج: شهردار کر

محالت کم برخوردار در اولویت 
توزیع آسفالت قرار دارند

کرج/ گروه اســتانها : لکه گیری و آســفالت معابر و 
کوچه های محالت کم برخوردار در اولویت قرارگرفته 
و در صورت مســاعد بودن شــرایط جوی، بخشی از 
آن تا پایان ســال انجام می شود. مصطفی سعیدی 
سیرائی با اشاره به اینکه نهضت آسفالت در مناطق 
کرج با اولویت محالت کم برخوردار ادامه دارد، اظهار 
کرد: هرچند عدم عرضه قیر در بورس و برودت هوا 
اجرای عملیات آسفالت را با مشکالتی مواجه کرده 
ولی شهرداری وظیفه دارد به مطالبه شهروندان در 
این خصوص پاســخ درستی بدهد.وی بابیان اینکه 
اولویت ها برای انجام عملیات آســفالت در مناطق 
مختلف شــهر احصاء شده است، ادامه داد: هنوز در 
برخی محالت کم برخوردار شهر شاهد کوچه های 
فاقد آســفالت هستیم که این وضعیت به هیچ وجه 
زیبنده شهروندان کرجی نیست.شهردار کرج ابراز 
کرد: لکه گیری و آسفالت معابر و کوچه های محالت 
کم برخوردار در اولویت شــهرداری قرارگرفته و در 
صورت مســاعد بودن شرایط جوی، بخشی از آن تا 

پایان سال انجام می شود.
جمع آوری یک روز در میان زباله در یکی از 

مناطق کرج
سعیدی سیرائی در بخش دیگری بر ضرورت همکاری 
شهروندان برای مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: با 
توجه به جمع آوری سبدهای زباله از مقابل واحدهای 
مسکونی، از شهروندان تقاضا می شود زباله های خود را 
در زمان تعیین شده در مقابل منزل خود قرار دهند.وی 
توضیح داد: همچنین از شهروندان درخواست می شود 
اگر به دالیل مختلف ناچارند زباله های خود را در ساعات 
روز از منزل خارج کنند، حتماً آن ها را در سطل های 
زباله مکانیزه بیندازند و از قرار دادن پسماندهای خود 
در کنار درخت و گوشه خیابان خودداری کنند.شهردار 
کرج اضافه کرد: اگر هر شهروند در رعایت زمان خروج 
زباله های مسکونی - تجاری - اداری و... وظیفه خود را 
درست و به موقع انجام دهد، حرکت این چرخه متوقف 
نمی شود و می توان کم کم امیدوار بود که زباله ای در 
گوشه  کوچه و خیابان باقی نمی ماند.سعیدی سیرائی 
با اشاره به طرح جدید شهرداری برای مدیریت بهتر 
پسماند، گفت: بناشده یکی از مناطق 10گانه به عنوان 
پایلوت انتخاب شود و برای مدتی زباله های ساکنان 
آن به صورت یک روز در میان جمع شود.وی توضیح 
داد: اگر این طرح اثربخشی مناسبی داشته باشد، در 

آینده در تمامی مناطق اجرایی خواهد شد.
کم نیروی مازاد در شهرداری کرج ترا

شــهردار کرج در ادامه با اشــاره بــه گالیه برخی از 
شهروندان در خصوص عملکرد سامانه 137 توضیح 
داد: به دنبال رفع نواقص این سامانه هستیم و به سمتی 
پیش می رویم که رضایت شهروندان از عملکرد این 
مجموعه افزایش یابد.ســعیدی سیرائی همچنین 
به برنامه ریــزی در خصوص برگزاری آزمون تبدیل 
وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری کرج اشاره کرد 
و گفت: هرچند بخشنامه جذب این نیروها منوط به 
تأمین اعتبار الزم برای پرداخت دستمزد ... است ولی 
به دنبال برگزاری آزمون هســتیم.وی بابیان اینکه 
شــهرداری کرج هم مانند بسیاری از شهرداری های 
بزرگ کشور با مشکل مازاد نیرو مواجه است، گفت: در 
بهترین حالت، بین 30 تا 40 درصد نیروهای شهرداری 
مازاد هستند که ماهیانه مبلغ زیادی برای پرداخت 
حقوق و مزایای آن ها هزینه می شود.شــهردار کرج 
توضیح داد: تمرکز شــهرداری باید به سمت افزایش 
کارآیی و اثربخشــی نیروهای خود باشــد و آموزش 

مستمر در تحقق این هدف نقش به سزایی دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان عنوان کرد: 

عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان 
مورد تحسین همگان است

اصفهان/ گروه استانها :مدیر عامل شرکت توزیع برق 
اصفهان در نشست هماهنگی کنترل پذیری مصرف 
و آمادگی جهت عبور موفق از بحران کمبود انرژی که 
با حضورمعاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ،مدیران 
شرکت برق استان و چهار محال و بختیاری در محل 
پارک فناوری هاز  شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد 
با اشاره به تالش های صورت گرفته در ارایه خدمات 
غیر حضوری به مردم بخصوص از دو سال قبل که با 
شیوع بیماری کرونا در کشور ضرورت ارایه خدمات 
غیر حضوری به مشــترکین بیشــتر احساس شد 
افزود: خوشبختانه با اقدامات جهادی صورت گرفته 
98درصد خدمات در شرکت توزیع برق اصفهان به 
صورت غیر حضوری به مشــترکین عرضه می شود 
و این شــرکت توانست در سطح استان و شهرستان 
اصفهان رتبه های شاخص را در جشنواره های متعدد 
ملی و اســتانی به خود اختصاص دهد .وی ادامه داد: 
در شرکت های توزیع برق توجه به فناورهای نوین در 
صنعت برق بسیار مهم و با اهمیت است و تامین برق 
پایدار و ارایه خدمات به ســاده ترین روش ممکن در 
راس برنامه ها قرار دارد.وی با اشاره به ابالغیه شرکت 
توانیر مبنی بر نصب  کنتورهای برق هوشمند برای 
مشترکین استان های چهارمحال بختیاری و اصفهان 
افزود: معتقدیم با تمام  توان باید به سمت هوشمند 
سازی کنتورهای مشترکین پیش برویم چرا که این 
امر در راســتای مصرف بهینه انرژی بسیار بااهمیت 
اســت .وی ادا مه داد: برای پیشــرفت طرح هوشمند 
سازی کنتورهای مشترکین ضرورت توجه به امنیت 
اطالعات و دیتا سنترها بسیار با اهمیت است از این 
رو.بایســتی در شرکت توانیر در این زمینه تادبیری 
صورت گیرد همچنین در بخش تلفات بار نوع عملکرد 
شرکت های توزیع برق باید به صورت متفاوت مورد 

بررسی قرار گیرد.

استانها 6

در نشست خبری در دفتر روابط عمومی و تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوجبالغ؛

برنامه های اجرایی هفته بسیج اعالم شد
البرز / گروه اســتانها :در نشســت خبری که در دفتر روابط عمومی و 
تبلیغات ناحیه مقاومت بســیج ســپاه ســاوجبالغ با حضور سرهنگ 
پاسدار محمد جان محمدلو فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوجبالغ، 
حجه االســالم فالح نژاد نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بســیج 
ســاوجبالغ و اصحاب رســانه صورت گرفت، برنامه های اجرایی هفته 

بسیج اعالم شد. 
 ســرهنگ پاســدار محمد جان محمدلو پس از ســالم و صلوات نثار 
روح پرفتوح حضرت امام راحل و شــهدای گرانقدر و به ویژه شــهدای 
ســاوجبالغ و تشــکر از اصحاب محترم رســانه اظهار داشت: از زمان 
تاسیس بسیج تا امروز، در طی 42 سال بسیج در عرصه های متعدد 
حضور داشــته و بســیار تاثیرگزار بوده و چون پشــتوانه ای محکم در 
کنــار نظام و انقالب بوده اســت. در حــال حاضر باید تفکر جهادی و 
بسیجی در تمام جامعه بیش از پیش گسترش یابد تا همیشه شاهد 

رشد ایران در تمامی جهات باشیم. 
وی افزود: مقام معظم رهبری مدظله العالی در اجتماع بسیجیان در 
سال 1382 فرمودند: در میان آحاد عظیم ملت 70 میلیونی ما کسانی 
را داریم که اگر جان الزم باشد می دهند، اگر مال الزم باشد می دهند، 
اگر بحث ســازندگی باشــد پا وسط میدان می گذارند، اگر بحث دفاع 
باشد در وسط میدان می آیند و اگر الزم باشد برای هدف های کشور 
خــود را از لحــاظ علوم آمــاده کنند این کار را می کنند. هرچه هدف 
های واال از آن ها بخواهند حاضرند آن را تقدیم کنند. آن جمعی که 
این خصوصیت را دارد اســمش بســیج است. فرمانده ناحیه مقاومت 
بســیج ســاوجبالغ ادامه داد: در جای دیگری حضرت امام خامنه ای 
مدظله العالی فرمودند: بسیج کلید طالیی حل مشکالت کشور است 
و بســیج یک پدیده شــگفت آور و استثنایی نظام جمهوری اسالمی 

ایران اســت. این مجموعه خیلی از گره های کشــور را باز کرده و در 
خیلی از صحنه ها حضور داشته است حضوری اثرگذار و تعیین کننده. 
سرهنگ پاسدار محمد جان محمدلو گفت: به مناسبت گرامیداشت 
هفته بســیج با همفکری که با مســئوالن و عزیزان در ســطح استان 
و شهرســتان داشــتیم اهم برنامه های اجرایی شهرستان ساوجبالغ 
مشخص شد. کلیات برنامه ها با شعار محوری  بسیج پاره تن مردم از 
29 آبان تا 5 آذر به اجرا درخواهد آمد.وی با تشــریح برخی از برنامه 
ها به تعدادی از مهم ترین برنامه ها اشاره کرد: روز شنبه: مسابقات در 
فضای مجازی، تقدیر از پیشکسوتان بسیج، بازارچه فصلی، پویش من 
و دوست شهیدم، تقدیر از فعاالن اشتغال زایی و نواختن زنگ بسیج 
در مدارس. روز یکشنبه: رزمایش کمک مومنانه، مسابقات ورزشی و 
فرهنگی، تقدیر از دانش آموزان بسیجی نمونه، ارائه خدمات پزشکی 
رایگان، نشست های گروه های اندیشه ورز و تجلیل از نخبگان علمی. 
روز دوشــنبه: بازدیــد از پایگاه های نمونــه و تجلیل از فرماندهان و 

سرکشی از خانواده های شهدا، محفل انس با قرآن در فضای مجازی 
و نشست با موضوع تکریم خانواده. روز سه شنبه: مراسم آبروی محله، 
نمایشگاه بسیج در حوزه ها، نشست بصیرتی با موضوع بیانیه گام دوم 
انقالب، مسابقات ورزشی و نقاشی در فضای مجازی. روز چهارشنبه: 
مراســم رزمایش اقتدار با حضور بســیجیان منتخب و اقشار در سپاه 
شهرستان، 10 نشست روشنگری با موضوع ترویج فرهنگ مقاومت، 
اردوی یک روزه حلقه های صالحین، تقدیر از بســیجیان نمونه. روز 
پنجشنبه: عطرافشانی و گلباران مزارشهدا، تجلیل از خانواده شهدا و 
جانبازان، برگزاری کارگاه کاهش آسیب های اجتماعی و مهارت های 
زندگی، برگزاری کالس های امداد و نجات. روز جمعه: حضور بسیجیان 
و حلقه های صالحین در نماز باشــکوه جمعه، پیاده روی خانوادگی 
و ایســتگاه های ســالمت و نورافشانی در کلیه حوزه های ساوجبالغ.

سرهنگ پاسدار محمد جان محمدلو افزود: بسیج اصناف با همکاری 
اتاق اصناف شهرستان ساوجبالغ برنامه تقدیر از اصناف برتر بسیجی 
و بازدید از واحدهای صنعتی برتر را اجرا خواهند کرد. در ضمن بسیج 
پزشکی نیز با همکاری شبکه بهداشت و درمان ضمن اجرای طرح حاج 
قاسم سلیمانی، ویزیت رایگان در مناطق محروم شهرستان خواهند 
داشــت. وی ادامه داد: بســیج ورزشکاران در طی هفته بسیج تجلیل 
از خانواده شــهدای ورزشــکار، ورزش های صبحگاهی در شهر جدید 
هشــتگرد و حضور ورزشــکاران در نماز جمعه را خواهند داشت. قابل 
توجه اینکه شــهردار محترم در هفته بســیج بلوار شورا را به نام شهید 
حاج قاســم سلیمانی مزین خواهد کرد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
ســاوجبالغ در پایان این نشســت خبری به سواالت خبرنگاران پاسخ 
گفت و از خبرنگاران و اصحاب رســانه خواســت تا با پوشش خبری به 
موقع و مناسب، خدمات خالصانه بسیجیان را به اطالع مردم برسانند.

خبر ویژه

گلســتان  / گروه اســتانها :معاون خدمات شــهری 
شهرداری گرگان از راه اندازی و تجهیز مرکز نگهداری 
افــراد بی ســرپناه و کارتن خــواب خبر داد. احمد 
ســاالری معاون خدمات شــهری شهرداری گرگان 
گفت: با توجه به فرا رســیدن فصل ســرما و کاهش 
دمای هوا، جمع آوری و ساماندهی کارتن خواب های 

سطح شهر به طور ویژه در دستور کار شهرداری قرار 
گرفته است.ساالری افزود: با تاکید  شهردار و پیگیری 
حوزه معاونت خدمات شــهری، گرمخانه شهرداری 
گرگان راه اندازی و تجهیز شد.او گفت: این سرپناه 
ویژه معتادان و افراد بی ســرپناهی که در فضای باز 
در اصطالح کارتن خوابی می کنند، راه اندازی شده 

است.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: 
محل این گرمخانه در ساختمان مددسرای امید در 
جرجان 18 واقع شــده است و شهروندان می توانند 
در صورت مشــاهده افراد کارتن خواب و بی سرپناه 
با ســامانه تلفنی 137 تماس بگیرند تا نســبت به 
انتقال این افراد به گرمخانه اقدامات الزم انجام شود.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان:

گرگان راه اندازی شد کارتن خواب و بی سرپناه در  گرمخانه ویژه افراد 

روزنامه روزگار را
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كوتاه از جامعه

کیست ؟ مقصر 

آلودگی هوا نفس کالن شهرها را گرفت
 شــاخص آلودگی هوا در در تهران دیروز  
روی عدد 143 قرار گرفت و هوای تهران 
در مــرز آلودگــی برای همه افراد بود و به 
غلظــت ذرات معلق در پایتخت در هوای 
پایتخــت افزوده شــد.پایتخت از ابتدای 
ســال 2 روز هوای پاک، 191 روز هوای 
قابــل قبول، 50 روز هوای ناســالم برای 
گروه های حساس جامعه و یک روز آلوده 
برای همه افراد داشته است.این در حالی 
است که تهران در مدت مشابه سال پیش 
15 روز هــوای پاک، 167 روز هوای قابل 
قبول،60روز هوای ناسالم برای گروه های 
حســاس جامعه و 2 روز آلوده برای همه 
افراد داشته است."آلودگی هوا" موضوعی 
اســت که کمتر از یــک دهه گریبان گیر 
شهرهای بزرگ و صنعتی کشورمان شده 
اســت ، هر ســاله با آغاز فصل سرما این 
مهمان ناخوانده به شهرهایی مثل تهران ، 
اصفهان ، تبریز، مشهد و اراک  سر می زند و 
با تصمیمات کوتاه مدتی همچون تعطیل 
کردن مدارس و یا اعمال محدودیت هایی 
بــرای کارخانه های صنعتــی دوباره این 
معضل جدی به دســت فراموشی سپرده 
می شــود.دالیل مختلفــی بــرای بروز 
آلودگی  هوا مطرح می کنند. تغییر اقلیم 
وکاهش نزوالت آسمانی ،افزایش گازهای 
گلخانه ای با روند روبه رشد صنعتی شدن 
شهرها، تشــدید بیابان زایی وگرد و غبار 
ناشــی از ریز گردهــای بیابانی، فعالیت 
کارخانه هــای صنعتــی و تولید دودهای 
سمی، طرح های نادرست توسعه شهری 
و مکان یابی غلط شهرک های صنعتی در 
حریم شهری، رایج شدن فرهنگ استفاده 
از خودروهای شخصی و افزایش ترافیک 
همه از عواملی اســت که باعث می شــود 
گــرد و غبارها  و ذرات آلوده در شــهرها 

جا خوش کند.
لودگی هوا است؟ کسی مقصر آ چه 

این ســوالی  است که چندین سال است 
ذهن هــا را درگیــر خود کــرده و مردم و 
مســئوالن مرتبط مدام هم دیگر را مقصر 
بروز این مشــکل می داننــد؛ موضوعی 
کــه اهمیت دارد ارائــه راهکار برای رفع 
مشــکل و نــه تنها تعیین مقصر اســت.
مســئوالن راه  حل های مختلــف کوتاه 

مدت و بلند مدت زیادی همچون اعمال 
طرح هــای ترافیکــی، تعطیلی مدارس، 
تشــویق شــهروندان برای اســتفاده از 
حمل ونقل عمومی، بررســی معاینه فنی 
خودروهای شــخصی و جلوگیری از تردد 
خودروهای فرسوده و ممنوعیت استفاده 
از سوخت های تولیدکننده آلودگی و لزوم 
اســتفاده از فیلترهای هوا را ارائه داده اند 
اما بیشــتر راه حل ها کار ســاز نبوده و هر 
ســال شاهد غلظت بیشتری از آالیندگی 
در کشور بوده ایم.شهرهای زیادی در دنیا 
با مشکل آلودگی هوا مشکل دست و پنجه 
نرم می کنند و در برنامه ریزی های کالن 
مدیریت شــهری بــه کاهش آلودگی در 
ســال های آتی اشاره می کنند.در شهری 
مانند اسلو نروژ قصد دارند تا سال 2020 
گازهای گلخانه ای را به نصف برسانند و با 
افزایش فضاهای دوچرخه سواران، مکان 
های تعریف شــده به عنوان پارکینگ را 
کاهــش دهند.در هند عبور  و مرور حدود 
ده هزار خودرو را از طریق شــماره پالک 

ممنوع محدود کرده و سیاســت مداران 
در هلنــد قصــد دارند تا ســال 2025 با 
ممنوعیت اســتفاده از خودروهای دیزلی 
و بنزینــی و تولید خودروهای هیدروژنی 
و برقــی هوای پاک را برای شــهروندان 
خود به ارمغان بیاورند.یکی از تمهیداتی 
کــه در پاریــس برای کاهش آلودگی هوا 
اجرا می شود، استفاده رایگان شهروندان 
از وســایل حمل ونقل شــهری است، در 
فرایبورگ آلمــان نیز کاری این چنینی 
اجرا می شود و عالوه بر آن پیشنهادهایی 
همچون خرید مســکن با قیمت پایین به 
افرادی که خودرو ندارند، ارائه می دهند.
در کپنهاگ پایتخت کشــور دانمارک نیز 
اســتفاده از دوچرخه نســبت به خودرو 
ارجحیــت دارد، بــه گونــه ای که تعداد 
دوچرخه در این شــهر از جمعیت شــهر 

بیشتر است.
لودگی هوا چه اثراتی بر سالمت روان  آ

انسان دارد؟
آلودگــی هوا بر شــخصیت برخی افراد 

اثرگذار اســت، به طــوری که افرادی که 
بــه انجــام برخی فعالیت هــا عالقه مند 
و برونگــرا بودنــد، درون گرا می شــوند، 
همچنین می تواند میزان خودکشــی در 
افراد به ویژه افراد دارای اختالالت روانی 
را افزایش دهد، آلودگی هوا بر ســالمت 
روان اثــرات منفــی دارد و بــه طور کلی 
موجــب افزایش اضطــراب، افزایش ورم 
مغز، کم خونی، کاهش دید، کاهش توان 
فکری، افســردگی و استرس، تنش های 
عضالنــی و روحی، اختالالت روان تنی و 
ذهنی، خشــونت و پرخاشــگری کاهش 
یادگیــری و تمرکز می شــود. همچنین 
موجب افزایش زودرنجی می شــود که در 
این حالت فرد دچار خودبیمارانگاری شده 
و احساس نوعی ترس در او شکل می گیرد 
و وسواس به میزان قابل توجهی افزایش 
می یابد.اضطراب، زودرنجی، خشــونت 
و پرخاشــگری و همچنین افســردگی از 
جمله آســیب های روحی و روانی ناشی 
از آلودگی هوا اســت و حتی آســیب های 

جســمی ناشــی از روان تنــی را تقویت 
می کند؛ "اختالل های روان تنی" به برخی 
از بیماری های روانی که به طور مستقیم به 
آسیب های مغزی و وضعیت غیرعادی در 
محیط شیمیایی است مغز اشاره می کند 
و همچنین خشــونت و پرخاشــگری را 
تقویت و سازگاری با محیط های اجتماعی 
را کاهــش می دهد، اگرچه واکنش افراد 
بر اســاس ژنتیک، تربیت خانوادگی و … 
در مقابــل محرک های محیطی متفاوت 
اســت، اما بــه طور کل ایــن آلودگی با 
تقویــت اضطراب، تــاب آوری اجتماعی 
را در مقابل فشــارهای محیط اجتماعی 
کاهش می دهد. آلودگی هوا خشــونت و 
پرخاشگری را رواج می دهد و این موضوع 
امــروزه یکی از مهم تریــن چالش های 
جوامــع صنعتی اســت، چــرا که منجر 
به آســیب های جســمی، روحی و روانی 
متعــددی و حتی گاهــی جبران ناپذیر و 

عمیق می شود.
بــه طــور کلی آلودگی هوا عالوه بر موارد 
ذکــر شــده باعث اختــالالت روان تنی 
و ذهنــی و اختــالل در تمرکز و موجب 
افزایــش زودرنجی می شــود که در این 
حالت فرد دچار خودبیمارانگاری خواهد 
شــد و احساس نوعی ترس در فرد شکل 
می گیرد و وسواس به میزان قابل توجهی 
افزایش می یابد، البته خود بیماری انگاری 
که یکی از آسیب های مهم روحی و روانی 
آلودگی هوا است، چرا که این آسیب سبب 
اضطراب بیماری می شود، به عبارت دیگر 
" خودبیمارانگار" علی رغم برخورداری از 
ســالمت جسمانی نگران بیماری است و 
به طور مداوم به پزشک مراجعه می کند و 
خواستار ارزیابی است و این نگرانی زندگی 
فرد را دچار مشکالت فراوانی خواهد کرد.

سرب بر روح و روان اثرات مخربی دارد، بر 
اســاس پژوهش های انجام شده، عالوه بر 
اختالالتــی که در اثر آلودگی هوا بر روان 
انســان ها ایجاد می شود، چنانچه سرب 
در هــوا افزایــش یابد، کاهــش کارآیی، 
افت عملکرد، افزایش اســترس، کاهش 
شــنوایی حســی و حرکتی، اختالالت 
عصب شــنوایی و اختالالت یادگیری را 

به همراه دارد .

7جامعه
نماینده مهاباد در مجلس شورای 

اسالمی خبر داد؛ 

آخرین اخبار از طرح 
تبدیل وضعیت استخدامی 

معلمان در مجلس
جالل محمــودزاده نماینده مهاباد در 
مجلس شــورای اســالمی در تشریح 
آخرین وضعیت بررســی طرح تبدیل 
وضعیت اســتخدامی معلمان آموزش 
و پــرورش، گفــت: ایــن طــرح با 58 
امضا تقدیم هیئت رئیســه شــده و در 
حــال حاضــر به کمیســیون آموزش 
 ارجــاع و در حــال بررســی در ایــن 

کمیسیون است.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر یک 
نابســامانی درجذب نیرو ها در آموزش 
و پــرورش وجود دارد، افزود: در صورت 
تصویــب این طــرح وزارت آموزش و 
پــرورش باید تمامــی نیرو های خود را 
از طریق دانشــگاه فرهنگیان و دانشگاه 
شهید رجایی جذب کند تا دیگر شاهد 
نابه سامانی در جذب نیرو های آموزشی 
نباشــیم.نماینده مهاباد در مجلس در 
تشــریح بخشی از جزئیات طرح تبدیل 
وضعیت اســتخدامی معلمان آموزش و 
پرورش، اظهار کرد: طرح مذکور درباره 
ساماندهی کلیه معلمان حق التدریس، 
معلمان مدارس زیر نُرم، نیرو های دارای 
شناســه نیروی انسانی )کد پرسنلی( و 
دوره دیــده در دانشــگاه فرهنگیــان، 
مربیــان پیش دبســتانی غیر دولتی، 
نیرو های خرید خدمات )برون سپار در 
هنرستان ها(، آموزش دهندگان نهضت 
ســواد آموزی و نیرو های خرید خدمات 
آموزشــی اســت.محمودزاده با بیان 
اینکه قانــون در مورد نحوه بکارگیری 
نیرو هــای فوق الذکر مســکوت مانده 
است، گفت: لذا تذکر مذکور با توجه به 
همکاری، کســب تجربه و مهارت کافی 
ایــن گروه ها در مدارس مناطق محروم 
و صعب العبور کشور که با تعلق کمترین 
مزایا و عدم امنیت شــغلی همراه بوده 
اســت و همچنین در جهت رفع کمبود 
نیــروی انســانی در وزارت آمــوزش و 
پرورش و استخدام گروه های فوق و در 
راستای بسط عدالت تدوین شده است. 
وی گفــت: همچنین در این طرح آمده 
اســت که پس از تبدیل شدن به قانون، 
آیین نامه اجرائی آن ظرف مدت ســه 
ماه توســط وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ســازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد:

فراخوان مشموالن پایه 
خدمتی آذر سال ۱۴۰۰

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
اعالم کرد: همه مشــموالن دارای برگ 
آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه ســال 
1400 بایــد در مراکــزی که در برگ 
معرفی نامه مشــموالن اعالم شــده، 
حضور یابند.همه مشــموالنی که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه ســال 
1400 دریافت کرده اند، باید با مراجعه 
بــه یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک 
انتظامــی پلیس+10، برگ معرفی نامه 
مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و 
برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده است: این دسته از 
مشموالن باید روز دوشنبه یکم آذر ماه 
سال 1400 در ساعت، محل و مراکزی 
که در برگ معرفی نامه مشموالن اعالم 
شــده، حضور یابنــد و به خدمت دوره 
ضرورت اعزام شوند.مشموالن باید اصل 
مــدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به 
خدمــت، بــرگ محــل مراجعه، برگ 
واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه 
و مدارک مربوط به شــرایط خاص را به 
همراه خود داشته باشند.بر اساس اعالم 
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، 
عــدم حضور بــه موقع در زمان و محل 
های تعیین شده، غیبت محسوب شده 
و برابــر مــاده 10 و 58 قانــون خدمت 
وظیفــه عمومی با آنــان رفتار خواهد 
شــد.همچنین سازمان وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی در این اطالعیه متذکر 
شده اســت: متقاضیان در صورت نیاز 
به اطالعات بیشــتر می توانند از طریق 
پایگاه اطالع رســانی سازمان به نشانی 
www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن 
گویا به شماره 096480 و یا کانال خبر 
سربازی در پیام رسان سروش  به نشانی 
khabaresarbazi @ از آخریــن اخبار 

مربوطه مطلع شوند.

 فرمانده عملیات مقابله با کرونا 
در تهران اعالم کرد؛

 موج جدید بیماری 
در دنیا و هشدار برای ایران

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران 
با هشــدار نســبت به شکل گیری پیک 
ششــم کرونا گفت: اگر چنانچه پوشش 
کافی واکسیناسیون انجام نشود و یا مردم 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی را نادیده 
بگیرنــد، بی تردید پیک ششــم کرونا را 

پیش رو خواهیم داشت. 
دکتــر علیرضا فرمانده عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشــهر تهران صبح 
امــروز در یک برنامــه تلویزیونی درباره 
وضعیت شــیوع ویروس کرونا در استان 
تهران اظهار کرد: امروز هفتمین هفته ای 
است که در تهران شرایط با ثبات کرونایی 
را از نظر شاخص های بستری، مراجعان 

سرپایی و فوتی ها تجربه می کنیم. 
دکتر زالی با هشدار نسبت به شکل گیری 
پیک ششــم کرونا گفــت: اگر چنانچه 
پوشش کافی واکسیناسیون انجام نشود 
و یا مردم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
را نادیده بگیرند بی تردید پیک ششــم 

کرونا را پیش رو خواهیم داشت. 
وی افزود: در هفته ای که  گذشــت )در 
مقایســه 11 هفته گذشته( پایین ترین 
آمــار مــرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا در 
استان تهران ثبت شده است.وی کماکان 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی را برای 
مهار کرونا ضروری دانســت و با اشــاره 
به نقش تک تک افراد جامعه در ریشــه 
کن کردن کرونا، واکسیناســیون هرچه 
سریعتر مردم در برابر بیماری کووید 19 

را خواستار شد.
فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشــهر تهران ادامه داد: جلوگیری 
از شکل گیری پیک ششم کرونا درگروی 
رفتارهای اجتماعی و بهداشــتی عموم 
مردم است.زالی گفت: دنیا در حال تجربه 
کردن موج جدیدی از بیماری کروناست. 
وی با اشاره به این که خطر شکل گیری 
پیک های جدید دراروپا محتمل اســت 
تاکیــد کــرد: در هفته ای که گذشــت 
درنواحــی مختلف کشــورهای اروپایی 
میزان ابتال به کرونا افزایش چشمگیری 
داشــته اســت، بنابراین زمانیکه امواج 
جدیــد بیماری به صــورت طغیان ها و 
یا شــبه طغیان شــکل می گیرد، هیچ 
کشــوری از این پاندمی مصون نیســت.

فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالن شــهر تهران با اشــاره به سویه 
هــای مختلف ویــروس کرونای دلتا در 
کشــور توضیح داد: به طورکلی واکسن 
های موجود در جهان نســبت به ســویه 
دلتا اثربخشــی کمتری دارند؛ به شکلی 
کــه تقریبا بین  15 تــا 25 دصد میزان 
اثربخشی واکسن های جهانی در برابر این 
جهش ها کمتر شده است، این موضوع به 
این مفهوم نیســت که اثر بخشی واکسن 
هــا به طور کلی تحــت تاثیر قرار گرفته 
بلکه به میزان کمی کاهش یافته است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

اهــدای خون طی دوران 
کاهش یافت کرونا ۸ درصد 

 مدیرعامل ســازمان انتقال خون گفت: 
در همه کشــورهای دنیــا و همین طور 
منطقه طی دوران شــیوع کرونا، شــاهد 
کاهش میزان اهدای خون در حد 20 تا 
30 درصد بودیم اما در ایران میانگین این 
کاهش هشت درصد بود ، پیمان عشقی 
در نشســت خبری افــزود: کرونا در دنیا 
شوک خونی ایجاد کرد و در همه کشورها 
حتی در کشــورهای پیشرفته در مقاالت 
علمی که به چاپ رساندند به این موضوع 
اشاره کرده اند سنگین ترین شوک های 

خونی در آمریکا اتفاق افتاد.
وی ادامه داد :حتی در تابســتان امسال، 
انگلســتان مجبور شــد به ایرلند که در 
زمینــه انتقال خــون قوی عمل می کند 

خون ارسال کند. 
ایــن در حالیســت کــه در بســیاری از 
کشــورهای دنیا برای تامین خون مورد 
نیــاز خود معافیت هــای اهدای خون را 

تغییراتی اساسی دادند.
عشــقی تاکید کرد: اما در ایران در سال 
1400 نســبت به ســال 1399 شــاهد 
افزایــش اهدای خــون نیز بودیم به رغم 
اینکه در این مدت شاهد بودیم که پیک 
پنجم کرونا سنگین بود اما  در این مدت 
شاهد افزایش 6 و 7 دهم درصدی اهدای 
خون در امسال نسبت به سال 99 بودیم و 
در برخی ستان ها مانند خوزستان به رغم 
مشکالت و شرایط خاص تا 25 درصد نیز 

افزایش اهدای خون داشتیم.
عشــقی تاکید کرد :وضعیت انتقال خون 
ایران در بین کشــورهای منطقه بســیار 

خوب است .

خبر ویژه

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه منتظریم از اول آذر مدارس 
ابتدایی و متوســطه اول با برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین کرده اند، به 
صورت حضوری بازگشایی شوند گفت: تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی 
به لحاظ الزام برای شرکت در کالس نیست. در این میان اگر دانش آموزی بیمار 
شــد و کســالت داشت می تواند تا زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.علیرضا 
کاظمی  افزود: مدارس پروتکل ها، دستورالعمل ها و تمام استانداردهای مدنظر 
را هم رعایت خواهند کرد تا نگرانی برای خانواده ها و دانش آموزان ایجاد نشود.

سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در پاســخ به اینکه آیا حضور در مدرســه 

اختیاری است؟ گفت: الگوی حضور و اینکه دانش آموزان یک روز، دو روز یا سه 
روز در مدرســه باشــند در اختیار منطقه و مدرســه است، اما به طور کلی حضور 
دانش آموزان همانند دوره مجازی و روزانه است و فرقی نمی کند. در واقع تفاوتی 
بین آموزش حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شرکت در کالس نیست. در 
این میان اگر دانش آموزی بیمار شد و کسالت داشت می تواند تا زمان بهبودی 
در مدرسه حضور نیابد.بر اساس بررسی هایی که پژوهشکده های معتبر و مراکز 
نظرسنجی سطح کشور انجام داده اند میزان موافقت والدین با حضور بچه ها در 

مدرسه نزدیک به 70 درصد است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛ 

گشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از فردا باز

مدیر بخش خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

کشوری است طالق حاصل از ازدواج های دانشجویی یک پنجم میانگین 
مدیر بخش خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام 
معظــم رهبری در دانشــگاه ها، گفت:با توجه به 
آمار موجود و میانگین طالق کشوری که نزدیک 
بــه 30 درصد اســت آمار ثبــت طالق حاصل از 
ازدواج دانشــجویی در حدود یک پنجم میانگین 
کشــوری است که نشــان از ثبات و پایداری این 
گونه ازدواج ها دارد.حجت االســالم سیدمحمد 
هاشــمی درمــورد ازدواج دانشــجویی درطول 
دوســال گذشــته گفت:اگرچه که درسال 99 به 
دلیل محدودیت های ناشــی از کرونا وقفه ای در 

فعالیت ها به وجود آمد، اما از خرداد ماه امسال این 
فعالیت ها توسعه یافته و قریب به 6 هزار دانشجو 
برای اعزام به اردو ها و دوره های آموزشی پذیرش 
شده اند.وی ادامه داد:با گسترش فعالیت ها از بهار 
سال جاری هر هفته کاروان هایی در حدود 350 تا 
360 نفری را برای اعزام به دوره های آموزشی به 
مشهد مقدس داریم.حجت االسالم هاشمی گفت: 
با توجه به انجام فرایند واکسیناســیون ظرفیت 
پذیریش را دو برابر کرده ایم، الزم به ذکر اســت 
در طی این دوران ازدواج ها افزایش یافته ، اما به 

جهــت محدودیت های کرونایی آنچنان که باید 
نتوانســته بودیم پذیرای این عزیزان باشیم.مدیر 
بخش خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها گفت:اگر چه که در سال 99 
اعزام نداشته ایم امانسبت به سال 98 که در حدود 
8 هزار ازدواج داشته ایم در سال 99 نیز با توجه 
بــه موضوع کرونــا و محدودیت ها برای برگزاری 
برنامه ها بیش از 16 هزار ازدواج داشــته ایم.وی 
در پاسخ به این سوال که بیشترین متقاضیان شما 
دانشــجویان کدام مقاطع است گفت:بیش از 50 

درصد از متقاضیان دانشجویان دوره کارشناسی 
هستند و برنامه ما نیز در ستاد تشکیل ستاد ملی 
ازدواج دانشجویی با همکاری وزارتخانه ها و مراکز 
تصمیم ســاز از خیرین و کمیته امداد تا مراکزی 
مثل بنیاد مســتضعفان و مراکز دیگر برای ترویج 
ازدواج اگاهانه، آســان و پایدار است.وی در مورد 
پایداری ازدواج دانشجویی گفت:با توجه به اعالم 
سازمان ثبت و استعالم از کد ملی افرادی که اقدام 
به ازدواج دانشجویی انجام داده اند میزان طالق 

در این ازدواج ها در حدود 6 درصد است.

ح کرد؛ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مطر

لزوم تکمیل و بهره برداری از پروژه پارکینگ های عمومی سطح شهر
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر ضرورت تکمیل هر چه سریعتر 
پروژه های پارکینگ های عمومی پایتخت ازجمله پارکینگ طبقاتی 
نیایش در محدوده منطقه 3 تاکید کرد.عباس شــعبانی در بازدید از 
معابر و پروژه های عمرانی ناحیه 3 در منطقه 3 گفت: بازدید از سطح 
نواحی به دستور شهردار در دستور کار قرار گرفته و هدف از برگزاری 
این جلسات انتقال بازخورد و ارائه گزارش به ایشان در تمامی حوزه های 
شهری نظیر خدمات شهری، معماری و شهرسازی، عمرانی، اجتماعی 
و فرهنگی اســت تا بتوان با جمع بندی و بررســی مطالب مطرح شده 
به بهترین شــکل برای پروژه های آتی شهری برنامه ریزی کرد.معاون 

فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه نواحی کوچک ترین واحد 
شــهرداری هســتند که مانند نوک پیکان حکم سر پنجه اجرایی را در 
شهر دارند، گفت: از آنجا که نواحی بیشترین سطح ارتباطی را با افراد 
برقرار می کنند لذا عملکرد این 125 ناحیه هســت که رضایت یا عدم 
رضایت شــهروندان را حاصل می کند.معاون شهردار تهران با اشاره به 
اینکه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا مشــاهیر و 
بزرگان حوزه های مختلف را به جامعه و به ویژه نســل جوان معرفی 
کنیم، گفت: پروژه ســاخت ســاختمان خانه شاعران معاصر ایران هر 
چه سریع تر باید پیگیری شده تا به بهره برداری عموم برسد.شعبانی با 

مقایسه میزان بارش در محدوده شمالی تهران با سایر نقاط پایتخت به 
اهمیت موضوع الیروبی مسیل ها و کانال های انتقال آب در این محدوده 
اشاره کرد و افزود: در منطقه 3 با تکمیل و نوسازی زیر ساخت های الزم 
باید به سمتی حرکت کنیم تا در فصل سرما و زمان بارش شهروندان 
دچار مشــکل نشــوند.وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت 
مسأله پارک خودرو در پایتخت اشاره کرد و گفت: امروزه موضوع جای 
پارک در تهران به یک معضل اساسی تبدیل شده و مشکالت ترافیکی 
زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است. در این زمینه باید هر چه 

سریع تر طرح مصوب شده برای میدان اختیاریه وارد فاز اجرا شود. 
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پل هیر؛ معلق در قلب طبیعت 
سرسبز استان اردبیل

پل معلق هیر پلی شیشــه ای و معلقه که از روی 
رودخانه پرآب هیر چایی در شهر هیر میگذرد. این 
پل در شــهر هیر در جنوب شــرقی استان اردبیل 
قرار دارد و یکی از جذابیت ها و نقاط گردشــگری 
اســتان زیبای اردبیل به شــمار می رود. اگر اهل 
مسافرت و طبیعت گردی و همینطور عاشق هیجان 
و ماجراجویی هســتید، حتما باید از پل هیر دیدن 
کنید. چون این منطقه هم طبیعت بســیار زیبایی 
دارد و بــه بــاغ های میوه اش معروف اســت و هم 
اینکه پل معلق هیر در این منطقه واقع شده است.

پل معلق هیر کجاست؟
پــل معلــق هیر در قلب طبیعت زیبا و سرســبز و 
تماشــایی هیر در اســتان اردبیل قرار دارد. هیر که 
تقریبا در جنوب اســتان اردبیل قرار دارد، یکی از 
شــهرهای زیبا و خوش آب و هوای اســتان اردبیل 
به شــمار میره و بخاطر داشــتن باغ های میوه مثل 
آلبالو و گیالس به شــهر شــکوفه های گیالس و یا 
باغ شــهر اردبیل هم شناخته میشه. پل شیشه ای 
معلــق هیر هم در این شــهر و باالی رودخانه هیر 
چایی واقع شــده و به دالیلی که باید از این شــهر 

زیبا دیدن کنید اضافه کرده.
وقتی روی این پل قدم میزنید از یک طرف میتونید 
کوه با صالبت سبالن رو ببینید و از طرف دیگه کوه 
هــای باغــرو و باغ های میوه که در اونجا قرار گرفته 
رو مشــاهده کنید. اگر هم به زیر پاتون نگاه کنید 
رودخونه پرآب و خروشــان و زیبای هیره چایی رو 
مشاهده می کنید که با عبور خودش از این منطقه 

به اون طراوت و زندگی بخشیده.
گی های پل هیر اردبیل ویژ

جالبه بدونید که پل معلق هیر، اولین پل معلق تمام 
شیشه ای و قوسی شکل در ایران و در جهانه! شاید با 
دیدن عبارت “اولین در جهان” کمی متعجب بشید 
اما این موضوع کامال واقعیت دارد. در جهان هم پل 
های شیشه ای وجود دارند و هم پل های معلق، اما 
پل هیر اولین پلی هست که این دو ویژگی هیجان 
انگیز رو ترکیب کرده و بنابراین به اولین پل معلق 
شیشه ای قوسی شکل در جهان تبدیل شده. این 
پل کامال و تماما به دست مهندسان ایرانی ساخته 
شــده و تمام قطعات مورد نیازی که در اون به کار 
رفته اند مثل قطعات شیشه ای و کابل های فلزی 

هم در ایران تولید شدند.
طول این پل حدود 200 متره و حدود 100 متر هم 
از ســطح زمین فاصله دارد و عرض اون هم تقریبا 
یک متر و بیست سانتی متره و در مساحت حدود 
20 هکتاری برپا شــده. ســاخت این پل در ســال 
1397 شروع شد و از سال 1399 برای مسافران و 

گردشگران قابل استفاده است.
بهترین زمان بازدید

همونطــور کــه گفتیم این پل در شــهر هیر و در 
اســتان اردبیل قرار گرفته و همونطور که خودتون 
هم میدونید اردبیل اســتانی با آب و هوای ســرده. 
بنابراین می شــودگفت بهترین زمان برای دیدن 
ایــن پل هیجان انگیــز و حتی رفتن به بقیه نقاط 
استان اردبیل فصل بهار و فصل تابستونه چون در 
این فصل های آب و هوای اردبیل به شدت دلچسب 
می شــودو طبیعت بکر این استان هم به زیباترین 

حالت خودش درمیاد.
پل شیشــه ای قوســی شــکل و معلق هیر در یک 
کیلومتری شــهر هیر قرار گرفته و در دره هیر و بر 

روی رودخانه هیر چایی واقع شده.
در باالی این پل معلق و در ارتفاع حدود 150 متری 
از زمین، زیپ الینی هم قرار دارد که با امتحان کردن 
اون میتوانید اوج آدرنالین رو تجربه کنید. همچنین 
زیپ الینی مخصوص کودکان هم در حال ساخته 

شدن است.
پل شیشه ای معلق هیر بعد از پل مشگین شهر 
دومین پل معلق به حساب میاد اما تماما شیشه 
ای بودن این پل اون رو به عنوان پل شیشه ای 
معلق در ایران و جهان به مقام اول رسانده است.
شرکت سازنده این پل هماون شرکتی هست که 
پل معلق مشــگین شــهر رو ساخته بود و بعد از به 
موفقیــت به انجام رســوندن آن پروژه به فکر راه 
اندازی این پروژه افتادند و در نهایت توانســتند با 
موفقیت اولین پل شیشــه ای معلق قوسی شکل 

در جهان رو بسازند.
در سایت A این مجموعه مجسمه و سازه ای شبیه 
انسان ساخته و طراحی شده که از تمام قسمت های 
مجموعه قابل دیدنه. در دست این مجسمه مشعلی 

وجود دارد که این مشعل همیشه روشن است!
تماشــای این پل در شــب خیلی زیباتر است چون 
با نورپردازی های حرفه ای و خاص و زیبا در شب 

نمایی بسیار دیدنی پیدا می کند.

گردشگری

تحقیقات جدید نشــان می دهد که فواید احتمالی ویتامین D و مکمل های 
اُمگا 3 ممکن است شامل دفع بیماری های خودایمنی نیز باشد.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، تحقیقات قبلی ارتباط بین ویتامین D، اسیدهای 
چرب اُمگا 3 و بیماری خودایمنی را نشان داده است.

 ،D مطالعه بالینی جدید و طوالنی مدت کنونی نشان داده است که ویتامین
اســیدهای چرب اُمگا 3 یا هر دو خطر ابتالء به بیماری خود ایمنی را کاهش 

می دهند.
در این کارآزمایی، مصرف مکمل های ویتامین D و اسیدهای چرب اُمگا 3 به 
مدت 5 سال در مقایسه با عدم مصرف آنها، باعث کاهش 25 تا 30 درصدی 

بروز بیماری های خودایمنی در افراد مسن شد.

هنگامی که بدن انسان در معرض نور خورشید قرار می گیرد، ویتامین D تولید 
می کند که از دندان ها و استخوان های سالم حمایت می کند. با قرارگیری کمتر 
در معرض نور خورشــید، بدن ممکن اســت به طور طبیعی ویتامین D کافی 
تولید نکند. تحقیقات نشان داده است که کمبود ویتامین D با طیف وسیعی 

از مشکالت سالمت مرتبط است.
»کارن کاســتنبادر«، نویســنده ارشــد این تحقیق و مدیر برنامه لوپوس در 
بیمارستان زنان و بریگهام در بوستون، توضیح داد: »در مشاهدات اکولوژیکی 
گذشته، مشخص شده است که بیماری التهابی روده، بیماری ام اس، و دیابت 
نوع 2 در عرض های جغرافیایی شمالی، جایی که سطح ویتامین D در گردش 

خون پایین تر است، شیوع بیشتری دارند.«

وی همچنین در مورد اسیدهای چرب اُمگا 3 گفت: »در مطالعات مشاهده ای 
گذشــته، خطــر ابتالء به آرتریت روماتوئیــد کمتر در افرادی که مصرف زیاد 
ماهی های چرب داشتند، مشاهده شده است.«به گفته محققان، هر دو ویتامین 
D و اســیدهای چــرب اُمــگا 3 دریایی دارای خــواص تعدیل کننده ایمنی و 
ضدالتهابی هستند. بنابراین، یافته های ما مبنی بر اینکه مکمل های ویتامین 
D، چــه بــه تنهایــی و چه در ترکیب با اُمگا 3 دریایی، خطر ابتالء به اختالالت 
خودایمنی را کاهش می دهند، از نظر بیولوژیکی قابل قبول اســت و نیاز به 

مطالعه بیشتر دارد.
این یافته ها هیجان انگیز هســتند، زیرا هیچ درمان پیشــگیرانه دیگری برای 

کاهش خطر ابتالء به این بیماری های جدی وجود ندارد.

ویتامین D و اُمگا ۳ در کاهش بیماری های خود ایمنی موثر است

دریچه علم

آخرین توصیه 
بایدن به 

جانشینش قبل 
از بیمارستان!

رئیس جمهور آمریکا 
كه برای انجام معاینات 

پزشکی به بیمارستان 
منتقل شده، به طور 

موقت قدرت را به معاون 
خود، كامال هریس 
واگذار می كند. این 

موضوع سوژه انتشار 
كارتونی از مهدی 

عزیزی در خبر آنالین 
شد.

كارتون 

یک منتقد سینما و تلویزیون:

گاهی رسان و هشدار دهنده اجتماعی است »سرجوخه« یک مجموعه آ
یک منتقد سینما و تلویزیون گفت: تبحر و تخصص 
هنری ســازندگان ســرجوخه در آمیختن مضامین 
تلخ با چاشنی عشق توأم با ارائه اطالعات اجتماعی 

موفقیت سرجوخه را رقم زده است.
جبارآذیــن پیرامــون مجموعه جاســوس امنیتی 
»ســرجوخه« گفت: در میان مجموعه های متوسط، 
و ریز و درشت تلویزیون گاه با همت برخی هنرمندان 
ســریال هایی ساخته می شــود که با سلیقه و ذائقه 
مخاطب، خانواده ها و به ویژه نســل جوان همســو 
می شــود، »ســرجوخه« از جمله این آثار اســت. 
»ســرجوخه« اثــری پلیســی، امنیتی، ورزشــی، 
خانوادگی و اجتماعی اســت که در کل خوب نوشته 
و بازی شده و هنرمندانه به تصویر کشیده شده است.
ایــن منتقــد ســینما و تلویزیون در همین راســتا 
بیان کرد: این ســریال با داســتانی گیرا، شخصیت 
پردازی های باور پذیر و ماجرا ها و حادثه سازی های 
پرداخته شــده؛ روایت زندگی پرفراز و نشــیب یک 
جوان پایین شــهری را به تصویر می کشــد که برای 
سامان دادن به زندگی، خانواده و آینده اش دست به 
کار های مختلف می زند و او ناخواسته در مسیری قرار 
می گیــرد که بیگانگان می خواهند از وی یک مزدور 

در جهت اهداف پلید خود بسازند.
آذین اظهار داشت: واقعیت های اجتماعی دستمایه 
اصلی نوشــتار و ســاختار »سرجوخه« بوده است از 
ایــن رو فیلمنامه نویــس با پژوهــش در این زمینه 
و کارگــردان بــا به تصویر درآوردن این نوشــتار در 
حد توانایی های خود کوشــیده به بررســی و نمایش 
موضوع هــای محوری ســریال یعنی قمار و شــرط 
بندی در جبهه شر و باطل و ستیزندگان با آن ها در 
جبهه خیر و قانون بپردازند گرچه بسیاری ازتیپ ها 
و مناســب شرور »سرجوخه« برگرفته از مشابه این 

افراد در غرب و ســینمای غرب اســت، ولی عملکرد 
آن ها در جامعه امروز ایران جریان دارد که با واقعیت 

فعالیت های آن ها هماهنگ است.
این منتقد ســینما و تلویزیون در همین راستا ادامه 
داد: گرچه نگاه آسیب شناسانه  اجتماعی به مضامین 
قمار و شــرط بندی و به تبع آن ها جنایت و خیانت 
در »ســرجوخه« در ســایه حادثه پردازی های آن 
قرارگرفته و بیش از تحلیل نمایش آن ها مورد توجه 
اســت با این همه می توان تبعات و عوارض خالف و 
قمار را در زندگی ها و عملکرد شخصیت های آن دید.
آذیــن همچنیــن اظهار کرد: تولیــد مجموعه های 
تلویزیونــی بــر اســاس اقتدار نیرو هــای امنیتی و 
حفاظتی در قالب و ژانر پلیســی و معمایی به دلیل 
ویژگی هــای این نوع آثــار و میزان تبحر و تخصص 
هنری ســازندگان سریال ها، لحاظ سلیقه مخاطب 

و در آمیختن مضامین تلخ با چاشــنی های عشــق و 
حادثه و جذابیت های بصری و موضوعی و همچنین 
جنبه های آگاهی بخشــی و هشــداردهی اجتماعی 
ایــن ســریال ها عوامــل اصلی تــداوم تولید آن ها 
در تلویزیون بوده اســت  و تازگی نســبی مضامین 
ســریال های پلیسی- امنیتی از دیگر مسائلی است 
که نظر ها را به ســوی خود جلب می کند به هرحال 
در زمانه فقدان نوآوری و ســوژه های نو در ســریال 
ســازی ســاخت آثار ی مانند »گاند«، »خانه امن« و 

»سرجوخه« قابل تامل است.
وی پیرامــون کاراکتر های »ســرجوخه« بیان کرد: 
اغلب کاراکتر های »سرجوخه« ما به ازای اجتماعی 
دارنــد و خوانــش پرونده آن ها وجود و فعالیت آن ها 
را در کشــور در میــان مــردم و فضای مجازی تأیید 
می کند هرچندکه شکل و شمایلشان چندان ایرانی 

نیست، اما باورپذیر هستند.
این منتقدســینما و تلویزیون عنوان کرد: داســتان 
اصلی ســریال »ســرجوخه و پیوند محتوایی آن با 
داستانک های فرعی درلوکیشن های دیدنی از ایران 
تا امارات هشدار آمیز بوده و بازگو کننده مخاطرات 
زیاده خواهی ها و سواســتفاده ها توســط سوداگران 
داخلی و خارجی است که در کمین ایران و ایرانیان 
نشســته اند، گزینش مناسب بازیگران و هم خوانی 
آن ها با نقش های خود بازی های درســت و هدایت 
شــده و خــوب بازیگران، فضاســازی های منطبق 
با رخداد های داســتان، استفاده اســتاندارد از ابزار 
نمایشــی و تصویری با رهبری کارگردانی کاربلد؛ از 
»ســرجوخه« سریالی پر تحرک و تماشایی ساخته 
اســت.آذین همچنین خاطرنشــان کرد: ســریال 
»ســرجوخه« در کارنامه هنری احمد معظمی یک 
امتیاز دیگر  دارد چراکه در میان تولیدات پلیســی 
و امنیتی ســیما کاری قابــل اعتنا را جای می دهد، 
پیش تر هم به موضوعات مرتبط با ورزش و باند های 
ناســالم در عرصه ورزش در دیگر آثار پرداخته شده 
بــود، ولی در اغلب آن هــا ورزش، باند های مافیایی 
ارزی و قمار و شــرط بندی در دیدگاهی ناســالم در 
حاشــیه قرار داشتند اما در»سرجوخه« این موضوع 
محوریت دارد و ســمت و ســوی حوادث زندگی و 
برخی از شخصیت ها به ویژه شخصیت اصلی سریال 
را شکل می دهد که همین مورد از امتیازات سریال 
پر مخاطب »ســرجوخه« اســت،  این مجموعه به 
عنــوان یــک  اثــر تلویزیونی پرمخاطــب امنیتی، 
ورزشی و اجتماعی با رویکرد و نگاه آسیب شناسانه 
به شــخصیتی اجتماعی و جنبش آگاهی بخشــی و 
هشدار دهی به جامعه جایگاهی مناسب ومطلوب را 
در تولیدات تلویزیونی به خود اختصاص داده است.

پرده نقره ای 

 آرزوهای یک موش کور 
و حیاط خانه ی ما تمدید شد

دو نمایش »آرزوهای یک موش کور« و »حیاط خانه 
ما« به دلیل استقبال مخاطبان تا روز یکشنبه 7 آذر 
روی صحنه مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان خواهد بود.نمایش »آرزوهای یک موش 
کور« به کارگردانی وحید نفر و نویســندگی ســعید 
ابک که از روز 16 مهر 1400 در سالن بوستان مرکز 
تئاتر کانون بر روی صحنه رفته، به دلیل اســتقبال 
مخاطبان تا هفتم آذر به اجراهای خود ادامه می دهد.

در خالصه این نمایش آمده است: موش کور در یک  
شب مهتابی تصمیم می گیرد از خانه اش بیرون برود 
و در پی آرزویش که دیدن خورشــید اســت برود. در 
مسیر خود با حیوانات جنگل روبه رو شده و ماجراهای 
شگفت انگیزی برای موش کور اتفاق می افتد.همچنین 
نمایش »حیاط خانه ما« به کارگردانی وحید خسروی 
که از روز 11 آبان روی صحنه رفت، قرار بود 30 آبان 
به اجراهای خود پایان دهد، اما با توجه به اســتقبال 
مخاطبان تا هفتم آذر در ســالن گلستان مرکز تولید 
تئاتر کانون اجرا خواهد داشت.داســتان این نمایش 
در باره درخت گیالس کهنســالی اســت که یک روز 
صبــح، رنگ قرمز گیالس تصمیم می گیرد که رنگ 
قرمز گیالس نباشد و سفری عجیب را در حیاط آغاز 
می کند و...برای اطالعات بیشــتر می توانید به سایت 

کانون www.kanoonnews.ir مراجعه کنید.

رونق دوباره گیشه های سینما

  »گشت ۳« رکورد فروش
 در کرونا را شکست

با شــروع اکران فیلم های جدید از چهارشــنبه هفته 
گذشــته )26 آبان( فیلم ســینمایی »گشــت 3« به 
کارگردانی ســعید سهیلی توانست رکورد گیشه در 
دوران کرونا را بشــکند. هفته گذشته پس ازمدت ها 
دوباره گیشــه سینما در ایران رونق گرفت و توانست 
رکــورد فــروش در دوران کرونا را پس از اکران فیلم 
»قهرمان« دوباره بشــکند. از چهارشــنبه ) 26 آبان( 
فیلم هــای جدیــد »آپاچی«، »گشــت 3« و »حکم 
تجدیــد نظــر« اکران خود را آغــاز کردند و به جمع 
فیلم های »منصور«، »پوســت« و »قهرمان« که در 
روزهای گذشــته نمایش خود را شــروع کرده بودند، 
پیوستند. با اکران این فیلم ها، به نظر می رسد رونق به 
گیشه سینماها بازگشته، به طوری که فیلم سینمایی 
»گشــت3« در کمتر از یک هفته بیش از 3 میلیارد 
تومان فروخت. منصور هم در کمتر از 10 روز توانسته 
بیش از 700 میلیون تومان فروش کند. »دینامیت« به 
کارگردانی سیدمسعود اطیابی هم که از تیرماه اکران 
شده، تا امروز بیش از 23 میلیارد تومان فروخته است.

ایست گاه به نسیم رسید

 برنامه ای برای خشم  و تندخویی
برنامه تلویزیونی »ایست گاه« محصول جدید شبکه 
نسیم سه روز آخر هفته با اجرای سیدجواد هاشمی 
و حسین رفیعی روی آنتن می رود.برنامه تلویزیونی 
»ایست گاه« تلفیقی از دو سبک برنامه  سازی واقع  
نما و نمایشــی اســت که در محله ای به نام »نسیم  
آباد« اتفاق می  افتد و به ریشه یابی کنش های فردی 
و اجتماعی مانند خشم، تندخویی و عصبانیت های 
آنی و کنترل نشده و همچنین شادی و نشاط می  
پردازد.»ایست  گاه« با شعار »محلی برای درنگ و 
تامل«، نگاهی طنزآمیز به ماجراهای اتفاق افتاده 
در محله نسیم آباد دارد و در بخش  های مختلفی 
از این محله داســتان  های متنوعی را به نمایش 

می گذارد.

پاییزه کتاب ۱۴۰۰ آغاز شد
مدیرعامــل خانه کتــاب و ادبیات ایران از آغاز پاییزه 
کتاب 1400 با مشارکت 980 کتابفروشی از سراسر 
کشور خبر داد. علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و 
ادبیات ایران به روند برگزاری طرح پاییزه کتاب 1400 
اشاره کرد و گفت: فراخوان ثبت نام از کتابفروشان برای 
حضور در طرح پاییزه کتاب 1400  از روز پنجشنبه 20  
آبان ماه 1400 آغاز شد و تا پایان روز دوشنبه 24 آبان 
ادامه داشت.وی افزود: در این دوره از طرح های توزیع 
یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها )طرح های فصلی 
فروش کتاب( حضور 980 کتابفروشی از سراسر ایران 
تایید شــد. از این تعداد 150 کتابفروشــی در استان 
تهران و 830 کتابفروشــی در سایر استان ها فعالیت 
دارند. از تعداد 830  کتابفروشی سایر استان ها، 746 
کتابفروشــی در مراکز اســتان ها فعالیت دارند و 41 
کتابفروشی نیز در شهرهای کمتر برخوردار هستند.
رمضانــی ادامــه داد: اجرای طــرح به مدت پنج روز، 
یعنی از روز شنبه 29 آبان تا روز چهارشنبه سوم آذر 
1400 خواهــد بود. همانطور که در نشســت خبری 
هفته کتاب نیز اعالم شــد برای اجرای بهتر عدالت 
فرهنگــی این طرح در شــهرهای کمتر برخوردار از 
کتابفروشی 10 روز است. بنابراین روز پایانی طرح در 
این شهرها پایان روز دوشنبه هشتم آذر خواهد بود.وی 
در ادامه افزود: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و خانه کتاب و ادبیات ایران برای تهیه 
کتاب ها کمک حال مردم سراســر ایران خواهند بود، 
اما در نظر گرفتن مولفه ها و ویژگی های کتاب خوب 
بر عهده خود مردم و مخاطبان است و البته رسانه ها 
نیز در روند این انتخاب نقش دارند. امیدوارم اجرای 
طرح های توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشــی ها 
)طرح های فصلی فروش کتاب( ترویج هرچه بیشــتر 

فرهنگ کتابخوانی را موجب شود.

فرهنگ و هنر


