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تاثیر نهضت ملی مسکن بر بازار

پیش به سوی ارزانی مسکن
    تامین مسکن مورد نیاز افراد جامعه یکی از مهم ترین سیاست های هر دولتی است. 
ح هایی مختلفی مانند مسکن مهر و ملی برای خانه دار شدن  در کشور ما پیش از این طر
مردم انجام گرفته که توانسته بخشی از نیاز جامعه را نیز پاسخ دهد.  در جدید ترین این 

ح نهضت ملی مســکن را کلید  اقدامــات دولــت ســیزدهم بــرای تامیــن این نیاز جامعه طر
زد. طرحی که به گفته برخی از کارشناسان و فعاالن این حوزه می تواند در تامین سرپناه 

 | صفحه 3 حداقل برای قشر متوسط و ضعیف جامعه موثر واقع شود...

صفحه 2 

توافق ایران و آژانس بر ادامه گفت وگوها
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رئیس سازمان غذا و دارو:

 ارز دولتی داروها
فعال حذف نمی شود

     بهــرام دارایــی، رئیــس ســازمان غــذا و 
کنش به انتشار برخی اخبار مبنی  دارو در وا
بــر حــذف ارز دولتــی داروهــا، اظهــار کــرد: 
سیاســت دولــت و وزارت بهداشــت، ادامــه 
پرداخــت ارز ترجیحــی بــه دارو و تجهیــزات 
 بــرای بیمــاران خــاص و 

ً
پزشــکی مخصوصــا

صعب العالج و مزمن است...

رییس کمیسیون صنایع مجلس:

 واردات خودروی 
 دست دوم 

توهین به مردم است
      رییــس کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس گفــت: وزارتخانه هــای صمــت، راه 
و شهرســازی و کشــور تا هفته آینده بســته 
پیشنهادی مربوط به نوسازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی را در اختیار کمیسیون صنایع 

 | صفحه 3  | صفحه 7 و معادن قرار می دهند...

الگوی مصرف برق در زمستان 
۱۴۰۰ اعالم شد

4

انتقادات شدید قالیباف به 
سیستم مدیریت در کشور

2

افزایش مهاجرت جوانان مستعد

آرزوها پرواز می کنند
7

«ها   ورود »رمز ارز
به شبکه پنج

8

بازگشت آرامش به بازار بلیت 
هواپیما

3

 توافق جامع یا موقت
 در وین؟ 

   جالل خوش چهره 
کارشناس سیاست 

بین الملل
هنــوز به راســتی 
کســی نمی دانــد 
که شــروع دوباره 
گفت وگوهای وین در هشتم آذر، شامل 

چه سطح و دامنه ای است ؟
 آیــا بایــد منتظر انجام یک توافق جامع 
بود که همــه اعضای گروه ۵+۱ بتوانند 
مانند سال ۲۰۱۵ میالدی به خود ببالند 
که سرانجام توافق هسته ای در چارچوب 

»برجام« حاصل شد؟
این توافق آیا نزدیک خواهد بود به آنچه 
»جوبایــدن« در ابتدای اســتقرارش در 
کاخ ســفید وعده داد؛ در پی یک توافق 
جامع با ایران اســت؟ او گفته بود؛ برای 
توافقی گسترده، قوی و جامع تر که شامل 
پرونده هسته ای، برنامه موشکی و رفتار 
منطقــه ای ایران می شــود با تهران وارد 
گفت وگو خواهد شد و جز این، حاضر به 
کنار گذاشتن سیاست دولت سلف خود 
در این باره نخواهد بود. آیا بایدن همچنان 
بر دیدگاه های گذشته اش پای بند است 
و یا مقاومت تهران در برابر خواست های 
حداکثــری واشــنگتن و متحدان او در 
اروپا، سرانجام تعدیل در خواست ها آنان 

را موجب شده است؟  
»جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی 
دولــت بایدن در جریان گفت وگوهایش 
با همتای اسرائیلی خود، برای نخستین 
بــار از لزوم دســتیابی به یــک » توافق 
موقــت« با تهران ســخن گفت. »توافق 
موقت« ایده ای اســت که سالیوان آن را 
فرصتی برای مذاکرات ادامه دار، اساسی 
و دائمی و هدفی دست یافتنی در بزنگاه 
کنونی خوانده اســت. براساس این ایده 
کــه البته هنوز دربــاره چند و چون آن 
شرح روشن تری داده نشده، پیش بینی 
می شود ایران در ازای آزاد شدن بخشی 
از پول های بلوکه شــده اش در بانک های 
خارجــی و نیز دریافت کاالهای بشــر 
دوســتانه از ســوی امریکا و متحدانش، 
فعالیــت هســته ای خــود را از قبیــل 
غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم متوقف 
کند. برخی گزارش ها نیز از دســتور کار 
سفر خاورمیانه ای نماینده دولت امریکا 
در امور ایران به این موضوع اشاره دارند. 
گفته شــده »راب مالی« در سفر دوره ای 
خود به اسرائیل، عربستان، امارات عربی 
متحــده و بحرین، کوشــیده متحدان 
واشــنگتن را درباره توافق موقت، توجیه 
کنــد. در این صورت، آیا بایدن با خواهد 
توانست مخالفان خود را در کنگره و سنا و 
در این حال متحدان واشنگتن در منطقه، 
اروپا، روسیه و چین با »توافق موقت«همراه 
کند؟ سرانجام اینکه آیا از همین رو تهران 
برخالف گذشــته و بدبینی های ناظران،  
شــروع دور تازه گفت گوهای وین  را یک 

فرصت خوانده است؟  
منبع: خبرآنالین

یادداشت

وزیر کشور: 

طرح تردد شبانه برای 
درآمدزایی دولت نبود

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله 
با کرونــا با تاکید براینکه طرح ممنوعیت 
تردد شــبانه برای درآمدزایی دولت نبود، 
گفت: با توجه به تغییر شرایط پروتکل های 

بهداشتی مورد بازنگری قرار می گیرد.
احمد وحیدی در نشست خبری با تشریح 
مباحث مطرح شــده در این جلسه قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در 
جلسه امروز موضوعاتی مربوط به مصوبات 
قبلی ستاد ملی کرونا مورد بحث قرار گرفت 
و این مصوبات ممکن است با توجه به تغییر 

شرایط مورد بازنگری قرار گیرد.
 وی با بیان اینکه بازنگری ها با توجه به تغییر 
شــرایط انجام می شود،  اضافه کرد: امروز 
همچنین درباره نوسازی پروتکل ها بحث 
شد. با توجه به مجموعه مبانی علمی باید در 
پروتکل های جدید بازنگری و اصالح داشته 
باشیم و این موضوع مورد بحث قرار گرفت 
و هفته آینده با توجه به شرایط در صورت 

ضرورت، در پروتکل ها بازنگری می کنیم.
وزیر کشــور لغو محدودیت هــا را از دیگر 
موضوعــات مطرح شــده در این جلســه 

عنوان کرد.
وزیر کشــور در پاســخ به ســوالی درباره 
تاثیر اعمال محدودیت منع تردد شــبانه و 
درآمدزایی آن برای دولت گفت: قطعا اعمال 
ایــن محدودیت بــرای دولت منبع درآمد 
نبوده و آورده ای برای دولت نداشته است. 
این محدودیت برای بهبود سالمت مردم و 
برای جلوگیری از دورهمی های شبانه وضع 
شــده بود که با بهبود وضعیت، اثرگذاری 
 گذشــته را نداشــت و بر همین اســاس

 لغو شد.

خبر ویژه ضرورت تسریع انتخاب وزیر آموزش وپرورش توسط مجلس
ایــن روزهــا آمــوزش و پــرورش یکی از 
پربحث ترین  موضوعات رســانه ای اســت 
از نبــود راهبر بر ســر ســازمانی که یکی 
اســتراتژیک ترین  و  حســاس ترین  از 
وزارت خانه های کشــور اســت تــا اوضاع 
سردرگم کرونا و بالتکلیفی ها در بازگشایی 
مدارس یا نحوه حضور دانش آموزان! کرونا 
همچنان جوالن می دهد و هر چند به سبب 
واکسیناســیون عمومی کشور در مقابله با 
این اپیدمی خطرنــاک، قدرتش تا حدود 
بســیاری کاهش یافته است اما همچنان 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی، حفظ 
فاصلــه ایمن در اماکن عمومی، اســتفاده 
از ماســک و شستشــوی مداوم دست ها و 
همچنیــن کاهش ارتباطــات فیزیکی در 
دورهمی های خانوادگی و شــیوه کنترل و 
مدیریت این پروتکل ها در میان محصالن 
در کالس های درس و موسســات آموزشی 
از مهمترین اصولی اســت که این روزها نه 
مستحب بلکه واجب الوجوب است، هرچند 
آمارهــای وزارت بهداشــت بیانگر کاهش 
میزان رعایت این پروتکل ها در میام اقشار 

مختلف مردم است.
گار پر ماجرای آموزش و پرورش روز

حاال ماجرای وزارت بی وزیر آموزش 
پــرورش هم در این اوضاع با توجه به 

نیاز مبرم در شــرایط حســاس فعلی 
اندکی بر حواشــی و دردسرهای این 
وزارت خانه افزوده است. آموزش های 
مجــازی کفاف تعلیم دانش آموزان را 
نمی دهــد، خانواده ها نگران حضور 
فرزنــدان خود در مدارس هســتند و 
والدین دبستانی ها خصوصا پایه های 
اول و دوم و ســختی تدریس والدین 
را کالفه کرده اســت. والدین میان بد 
و بدتر، خطرناک و حساسیت بیش از 
حد، ســردرگم مانده اند و این اوضاع 
بی شباهت با سردرگمی وزارت تعلیم 
و تربیت نیســت و معلوم نیســت چه 
کســی باید این اوضاع را سامان داده 
و وزارت حســاس دانــش آموزان را 

راهبری کند!
چنــد ماهی بیش از آغاز دولت ســیزدهم 
نمی گــذرد دولتــی که با حضــور والیی، 
میدانی و شــبانه روزی آیت اهلل رئیسی در 
قامت رییس جمهور خبرهای خوبی برای 
امیدهای ناامیدشــده مردم در آینده دارد. 
سکان این کشتی طوفان زده وزارت آموزش 
و پرورش با پیشنهاد آیت اهلل رئیسی و رای 
اعتماد نمایندگان مردم از وزارت اقتصاد تا 
وزارت علــوم و نفــت و ... در اختیار وزرایی 
قرار گرفت که برنامه های سازنده و راهبردی 

خوبی ارائه دادند اما وزارت آموزش و پرورش 
همچنان بدون سکان دار در این دریای مواج 

تلوتلو می خورد.
 سکان داری ناوگان معلمان 

به کجا رسید؟
نمایندگان ملت معتقدند سکان دار ناوگان 
معلمان و آموزش و پرورش باید شــخصی 
باشد که در عین اینکه از جنس معلمان باشد 
و درد این جامعه زحمتکش را بداند و برای 
ارتقای جایگاه آن ها در جامعه از معیشت 
تا بازنشستگی برنامه داشته باشد باید مدیر و 
مدبر باشد و این بدون حضور در عرصه های 
مدیریت کالن و کسب تجربه در عین سالها 

خاک تخته خوردن معلمی میسر نیست.
 حکم حکومتی 

در انتظار آموزش و پرورش!
مجلس نسبت به وزارت آموزش و پرورش 
به عنوان دستگاه زیربنایی کشور حساسیت 
بیشتری به خرج داده است تا بتواند بهترین 
گزینه را برای تصدی آن برگزیند. نمایندگان 
مجلس با درک درســت نسبت به مسائل، 
اقتضائــات و نیازهــای آموزش و پرورش و 
سخت گیری نسبت به گزینه های اول و دوم 
معرفی شده از سوی رئیس جمهور، این پیام 
را به دولت دادند که همســویی و همدلی 
مجلــس و دولت، لزوما به معنای قبول هر 

گزینه ای نیست. اما در این میان نکته ای که 
اهمیت دارد اینکه به پایان مهلت سه ماهه 
سرپرستی وزارت آموزش و پرورش رسیده 
ایم و اگر سومین گزینه آخرین گزینه نباشد 
براســاس اصل ۱3۵ قانون اساسی  نیاز به 
استمداد از رهبری و دریافت حکم حکومتی 

برای ادامه سرپرستی وزارت وجود دارد.
اصل ۱3۵ قانون اساسی می گوید: »وزراء تا 
زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا 
درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای 
عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی 
می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از 
آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات 
وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود 
ادامــه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند 
برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر 
برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.«

وزارت آموزش و پرورش همچنان بدون 
وزیر اداره می شــود اما شرایط بگونه ای 
اســت که بــا توجه به نیــاز مبرم برای 
معرفی و تعیین تکلیف فوری وزیر مهلت 
سرپرســتی ســه ماهه در حال منقضی 
شــدن اســت و دولت و مجلس باید هر 
چه ســریعتر نسبت به انتخاب سکاندار 
وزارت خانــه حســاس وزارت آموزش و 

پرورش اقدام کنند.

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

66917312      66915268 
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سیاست 2
مخبر در نشست شورای 

نخست وزیران شانگهای 
شرکت می کند

معاون اول رییس جمهور در بیستمین 
نشست شورای نخست وزیران سازمان 
همــکاری شــانگهای کــه از طریق 
ویدئوکنفرانــس و به میزبانی کشــور 
قزاقســتان برگزار می شــود، شرکت 

می کند.
محمد مخبر روز پنجشــنبه از طریق 
ویدئوکنفرانس در بیستمین نشست 
شــورای نخســت وزیران ســازمان 
همــکاری شــانگهای ســخنرانی و 
مواضع جمهوری اســالمی ایران را در 
زمینه های مختلف اقتصادی، امنیتی 

و فرهنگی تشریح خواهد کرد.
ســازمان همکاری شانگهای سازمانی 
میان دولتی اســت که در سال ۲۰۰۱ 
توســط کشــورهای چین، روسیه، 
قزاقســتان، قرقیزستان، تاجیکستان 
و ازبکســتان بــرای همکاری هــای 
چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 
پایه گذاری شد و پس از آن در سال های 
بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هند، 
افغانستان و بالروس به عنوان اعضای 
ناظر به این ســازمان پیوستند. الزم به 
ذکر است که همزمان با سفر آیت اهلل 
ســید ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
کشورمان به تاجیکستان و شرکت در 
بیست و یکمین اجالس سران سازمان 
همکاری شــانگهای در شهریور ماه، 
اعضای اصلی این ســازمان با عضویت 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو 
اصلی موافقت کردند و هم اکنون فرایند 
عضویت کامل ایران در این سازمان در 

حال انجام است.

نقش احمدی نژاد در 
انتصاب های دولت 
رئیسی چقدر است ؟

جوانفکر در توئیتی نوشــت: احمدی 
نــژاد در عزل و نصب ها، سیاســتها، 
برنامــه هــا و اقدامــات دولت، هیچ 
دخالتــی نداشــته و با مســئوالن و 
مقامــات نیز ارتبــاط کاری یا معنا 
داری ندارنــد. علی اکبــر جوانفکر 
در توئیتــی نوشــت: برخی از عناصر 
سیاســی و امنیتی مدعی هستند که 
دکتر احمدی نژاد دســتی و نفوذی 
در دولــت کنونــی دارد و با مقامات 
ایــن دولــت در ارتباط اســت! الزم 
اســت تاکید شــود که ایشــان در 
عــزل و نصب ها، سیاســتها، برنامه 
هــا و اقدامات دولــت، هیچ دخالتی 
نداشــته و با مسئوالن و مقامات نیز 

ارتباط کاری یا معنا داری ندارند.

سمت جدید قالیباف و 
کانی در دانشگاه تهران زا

 وزیــر علوم در حکمی اعضای حقیقی 
هیئت دوره هشــتم امنای دانشــگاه 

تهران را منصوب کرد.
در احکامی از سوی وزیرعلوم، تحقیقات 
و فناوری، اعضای حقیقی هیئت امنای 

دانشگاه تهران منصوب شدند. 
وزیرعلوم ورئیس هیئت امنای دانشگاه 
تهران در احکامی جداگانه، محمدباقر 
قالیباف، محمدحسن صادقی مقدم، 
علیرضا زاکانی، سید جواد ساداتی نژاد، 
محمدمهــدی اســماعیلی و عباس 
مصلی نژاد را به عنوان اعضای حقیقی 
دوره هشــتم هیئت امنای دانشــگاه 

تهران منصوب کرد.

رئیسی گفت: سازمان همکاری اقتصادی اکو راهکارهای مناسبی برای ارتقای سطح 
همکاری های اقتصادی کشورهای عضو اکو اتخاذ کند.

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در دیدار »خسرو ناظری« دبیرکل 
ســازمان همکاری اقتصادی)اکو( گفت: باید هرگونه مانع و مشــکل در مسیر توسعه 
همکاری ها برطرف شود تا تبادالت و مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اکو در سطح 

باالتر و برتری انجام شود.
به گفته رئیس جمهور هرکدام از اعضای سازمان اکو از ظرفیت های اقتصادی فراوانی در 
حوزه های مختلف برخوردار هستند که فعال کردن آن می تواند باعث  رونق اقتصادی 

در منطقه شود.
رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت های کشــورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
اکو در حوزه انرژی، تجارت، حمل و نقل، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، 
گفــت: برنامــه ریزی ها و اقدامات جامع دبیرخانه ســازمان اکو برای فعال کردن این 
ظرفیت ها می تواند رونق اقتصادی منطقه و پیشــرفت و آبادانی کشــورهای عضو اکو 

را به همراه داشته باشد.
پانزدهمین نشســت ســران سازمان همکاری اقتصادی )اکو( ۷ آذر ماه سال جاری به 

میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد برگزارخواهد شد. 

رئیس جمهور:

تهران برای همکاری های منطقه ای اهمیت ویژه ای قائل است

خبر ویژه بین الملل

کشور انتقادات شدید قالیباف به سیستم مدیریت در 
 محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای 
اسالمی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 
در نشست صمیمی با جمعی از نویسندگان 

در مجلس حضور یافت.
قالیباف در این دیدار صمیمانه که بیش از 
۴ ساعت و تا پاسی از شب به طول انجامید، 
گفــت: در حوزه هنر، کتــاب، کتابخوانی، 
موســیقی، ســینما و غیره مصرف کننده 
بوده و تولیدکننده آن نیستیم اما به عنوان 
یک خدمتگزار از جنبه مدیریتی به موضوع 

فرهنگ نگاه می کنم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید به یک سوال 
پاســخ داده و در گفتگوهای شفاف، حین 
گفتن چالش ها، راهکارها را نیز بیان کنیم، 
اظهار داشت: آینده نگری، تحلیل محتوایی 
و روندی و آســیب شناسی باید به گونه ای 
باشد که در نهایت راهکار و نقشه راه داشته 
باشــد. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان 
تاکید کرد: مردم تکیه گاه کشــور هستند 
درحالی که ما آنها را با دســته بندی های 

مختلف جدا کرده ایم.
وی ادامــه داد:  زمانــی که از انقالبی گری 
حرف می زنیم اگر در متن آن عدل و عقل 
نباشــد و انسان ها حرمت نداشته باشند و 
اگر ما به عنوان مدیری سیاســی، حرف و 
دعواهای سیاسی و باورهای مختلف مردم 
را نپذیریم و نگاه عدل و عقل بر تصمیمات 
ما نباشد و جامعه آن را نبیند، در موضوعات 
ملی که در سرنوشــت همه ما تأثیر دارد به 
ســمت بی هویتی می رود و فرهنگ برای 

آن بی ارزش می شود.
رئیس قوه مقننه افزود: موضوع دیگری که 
مدیریت در ابعاد دفاعی، امنیتی، اقتصادی، 
اجتماعی،  محیط زیســت که هر کدام از 
استراتژی های حکمرانی است به آن احتیاج 
دارد، فرهنگ اســت؛ و از قضا من معتقدم 
کار فرهنگی کار درازمدت نیست بلکه هم 
به لحظه جواب می دهد و هم تمدن سازی 
می کند، هرچقدر زحمت بکشید تا همان 

شب نتیجه آن را می بینید.

بازی کودکان در 
اردوگاه آوارگان 
داخلی جنگ در 
شهر تعز یمن/ 

خبرگزاری 
آناتولی

پناهجویان سرگردان در 
سرمای مرز بالروس و 
لهستان/ رویترز

گزارش تصویری

بنت:

 به هیچ توافقی با تهران 
پایبند نیستیم

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
اظهاراتی ضد ایرانی گفت که هر توافقی 
با تهران حاصل شــود، اســرائیل به آن 

متعهد نیست.
نفتالــی بنــت نخســت وزیــر رژیم 
صهیونیســتی روز گذشته )سه شنبه( 
طی ســخنرانی در کنفرانس امنیتی در 
دانشگاه ریشمن به تکرار ادعاهای خود 

علیه کشورمان پرداخت.
به نوشــته روزنامه یدیعوت آحارونوت، 
بنت گفت: زمانی که من شش ماه پیش 
به دفتر نخســت وزیــری آمدم از حجم 
تفــاوت ها میان لفاظی هــا و اقدامات 
واقعی متحیر شــدم. همواره گفته شده 
که اجازه نمی دهیم ایران به یک قدرت 
هســته ای تبدیل شود اما اکنون برنامه 
هســته ای این کشور در پیشرفته ترین 
وضعیــت خود، بیش از هر زمان دیگری 

در گذشته قرار دارد. 
وی افزود: ایران در طول یک دهه گذشته 
با موشــک و نیروهای شــبه نظامی ما را 
محاصره کرده اســت. ایران از راه دور به 
ما آزار می رساند و به ما صدمه می زند.

وی کــه رژیــم متبوعش تنهــا دارنده 
کالهک هســته ای در منطقه به شمار 
می آید در ادامه به فعالیت های  هسته ای 
کشورمان اشاره کرد و مدعی شد: ما هرگز 
اجازه نمی دهیم که ایران به یک قدرت  
هسته ای )کشــور مجهز به تسلیحات 
هســته ای( تبدیل شود. هر ترافقی که 
با ایران حاصل شــود، اسرائیل جزوی از 

آن نیست و به آن پایبند نخواهد بود.
بنت ادامه داد: شــرایط کنونی بســیار 
پیچیــده اســت چراکــه توافقاتــی با 
بزرگتریــن متحدان اســرائیل صورت 
گرفته، حتی ممکن اســت مناقشاتی با 
این متحدان به وجود آید اما اگر بازگشت 
به توافق هســته ای اتفاق بیفتد ما با آن 
موافق نیستیم و به آن پایبند نخواهیم بود. 
برجام برای زیربنای دفاعی ما مثل یک 
قرص خواب بود و سبب شد که اسرائیل 

کمتر برای حمله آمادگی داشته باشد.

افشای جزئیات دیدار 
 رهبران سه گانه لبنان 

در سالروز استقالل
منابع لبنانی جزئیات دیدار روز دوشنبه 
روسای سه گانه لبنان در سالروز استقالل 

این کشور را فاش کردند.
روزنامه الدیار لبنان نوشت، روسای سه 
گانه لبنان در این دیدار درمورد بازپرس 
پرونده انفجار بندر بیروت و روابط لبنان 
بــا شــورای همکاری خلیــج فارس به 
توافقاتی رسیدند. طبق نوشته الدیار، در 
دیدار روسای سه گانه لبنان، میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان، نبیه بری، رئیس 
پارلمان و نجیب میقاتی، نخست وزیر این 
کشور در خصوص موضوع قاضی طارق 
بیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت 
توافق شد که از طریق دستگاه قضایی یا 
به دست پارلمان حل شود و طی روزهای 
باقیمانده از ماه نوامبر یک راه حل مناسب 

اتخاذ خواهد شد.
پیش از ایــن دادگاه تجدیدنظر بیروت 
تصمیم گرفت در پاســخ به شکایت یک 
وزیر سابق لبنان، کار قاضی طارق بیطار 
برای ادامــه تحقیقات مربوط به انفجار 

بندر بیروت را متوقف کند.

توافق ایران و آژانس بر ادامه گفت وگوها
 مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی امروز با محمد اسالمی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمــی جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
انرژی اتمی، رئیس ســازمان انرژی 
اتمی در نشست خبری با مدیرکل 
آژانــس بین المللــی انرژی اتمی با 
بیان اینکه ایران در برنامه هسته ای 
خود مصمم اســت، گفت: گروسی 
چندیــن بار گفت که هیچ انحرافی 
در برنامه های هسته ایران مشاهده 
نشــده اســت. محمد اسالمی که 
دیروز برای دومین بار بعد از حدود 
۲ مــاه و نیم بــاز هم میزبان رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در محل این ســازمان 
بــود پــس از دیــدار و گفت وگو با 
گروسی در جمع خبرنگاران گفت: 
امروز گفت وگوهایی دریاره مسایل 
موجود و توســعه همکاری ها را در 
دســتور کار قرار دادیم. وی افزود: 
نکته حائز اهمیتی که برای ما و آژانس 
مطرح اســت این است که مسائل 
فیمابین ایران و آژانس مسائل فنی 
اســت و مسائل سیاسی و نفوذهای 
توطئه آمیزی که دشمنان ایران در 

مسیر پیشبرد برنامه هسته ای ایران 
اعمال می کننــد را آژانس مدنظر 
ندارد و از آن تاثیر نخواهد داشــت. 
وی خاطرنشان کرد: آقای گروسی 
چندین بار گفت که هیچ انحرافی در 
برنامه های هسته ای ایران مشاهده 
نکرده انــد و ایران طبق معاهدات و 
ضوابط، فعالیت های هسته ایش در 
حال انجام اســت. وی با بیان اینکه 
درباره مواردی که توسط دشمنان 
درخصوص برنامه هســته ای ایران 
منتشــر شــده و در اختیار آژانس 
قرار گرفته است، سواالتی را مطرح 

کرده بودند که به آنها پاســخ داده 
شده است، تاکید کرد: بخش هایی 
از آنهــا باقی مانده که کال مربوط به 
مسائل بسته شده گذشته است، که 
در برجام به آنها پرداخته و بســته 
شده است. امروز تفاهم کردیم این 
موارد را خاتمه بدهیم و با رویه ای که 
اتخاذ خواهیم کرد که مذاکرات آن 
هنوز ادامه دارد، آنها تداوم پیدا نکند.
اسالمی تصریح کرد: ایران در برنامه 
هســته ای خودش مصمم است و 
تاثیرات برنامه هسته ای ایران که در 
زندگــی مردم می توانیم همه ابعاد 

فناوری هســته ای را در بخش های 
گوناگــون مورد بهره بــرداری قرار 
دهیم در دســتورکار ماســت که 
آژانس به ایران در این راســتا کمک 
خواهد کرد. وی ادامه داد: همچنین 
ابالغی که حداقل ۱۰ هزار مگاوات 
برق هسته ای را باید در ایران ایجاد 
کنیم به ویژه با نیروگاه های کوچک 
که ظرفیت آن حداکثر 3۰۰ مگاوات 
اســت هم آژانس کشورهای دارای 
این صنعت را تشویق خواهد کرد که 
با استفاده از ظرفیت صنعتی صنایع 
ایران بتوانند در راســتای توسعه و 

گســترش ظرفیت برق هسته ای 
کشور ما را کمک کنند.

گروسی: دنبال این هستیم 
کرات را ادامه دهیم که  مذا

زمینه های مشترکی را پیدا کنیم و 
به نتیجه گیری مثبتی برسیم

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی هم 
ضمن تشــکر از اســالمی برای 
مهمــان نــوازی از وی در محل 
سازمان انرژی اتمی گفت: چند 
مــاه پیش در ســفرم به ایران با 
آقای اســالمی توافق کردیم که 
چنــد ماه دیگر برمی گردم برای 
اینکه کار مشــترکمان را درباره 
شفاف ســازی را ادامــه بدهیم 
و همچنیــن تــداوم و تعمیق 
گفتگوها بــا دولت جدید ایران 
را و مــن افتخــار دارم که تا چند 
ساعت دیگر با وزیر امور خارجه 

ایران دیدار کنم.
گروســی ادامــه داد: صحبت ها و 
گفتگوهــای امروز فشــرده بود و 
دنبال این هســتیم که مذاکرات را 
ادامــه دهیم با این نگاه که بتوانیم 

زمینه های مشترکی را پیدا کنیم.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

قیمت کدام کاال ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد؟

فهرســت اقالمی که ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی دریافت می کنند طی 
دو ســال اخیر بسیار کوچکتر از 
قبل شــده و در شــرایط کنونی 
تنها ۵ قلم کاال در این فهرســت 

قرار دارند.
در حــال حاضر کنجاله ســویا، 
ذرت، جــو، دانه ســویا و روغن 
خــام اقالمــی هســتند که در 
شرایط کنونی مشمول دریافت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. نگرانی 
از تبعات تورمی ناشــی از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ســبب شده 
اســت احتیاط ویژه ای در حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.

بر اســاس این گــزارش برخی 
فعاالن حوزه تولید مرغ معتقدند 
ایــن اقدام می تواند بهای مرغ را 
دو برابــر کرده و برخی دیگر نیز 
از رســیدن قیمت مرغ حتی به 
محدوده ۹۰ هزار تومان ســخن 

می گویند.
با توجه به اینکه اقالم واسطه ای 
در شــرایط کنونــی گیرنده ارز 
۴۲۰۰ تومانــی بــرای واردات 
هســتند، حذف این ارز می تواند 
قیمت نهایی تولید را در کاال های 
سبد خانوار در حوزه خوراکی ها 
تحت تاثیر قرار دهد. بر اســاس 
این گزارش پیش از این فهرست 
اقالم مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بــرای واردات بســیار 
طوالنی تر از شرایط کنونی بود. 
برنج، چای، شکر و دیگر اقالم در 

این فهرست قرار داشتند.
با جدی شــدن بحث حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، این سوال پیش 
می آید کــه کدام اقالم مصرفی 
با تغییر شــرایط دســتخوش 

تغییرات قیمتی خواهند شد.
ایــن تاثیر قیمتــی به صورت 
مســتقیم البته مرغ، تخم مرغ و 
روغن هــای نباتی و خوراکی را 
تحــت تاثیر قرار می دهد، اما به 
شکل غیرمستقیم اقالم بسیاری 
را هدف می گیرد. به عنوان مثال 
تمامــی مواد غذایی تولیدی که 
در فرآینــد تولید آن ها از روغن 
اســتفاده می شود، در این میان 
گــران خواهند شــد. این اقالم 
می توانند شــامل بیسکویت ها، 
کیک ها، شــیرینی و شکالت و 
ســایر غذا های بسته بندی و ... 
باشند.گوشــت گاو و لبنیــات 
نیــز به صورت مســتقیم و غیر 
مســتقیم بــا تغییراتی قیمتی 
روبرو خواهند شــد.با افزایش 
قیمت گوشــت گاو، مرغ و تخم 
مرغ، قیمت سایر اقالم پروتئینی 
نظیر گوشت گوساله و گوسفند 
و ســایر دام های سبک نیز رشد 
می کنــد. همچنین محصوالت 
پروتئینــی مانند سوســیس و 
کالبــاس و ... نیــز بــا افزایش 

قیمت مواجه می شوند.

خبر

رییس کمیسیون صنایع مجلس:

واردات خودروی دست دوم 
توهین به مردم است

 رییس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اسالمی،  واردات 
خودروی دســت دوم را توهین به 
مــردم و ضرر به تولید دانســت و 
گفــت: وزارتخانه های صمت، راه و 
شهرســازی و کشور تا هفته آینده 
بسته پیشنهادی مربوط به نوسازی 
نــاوگان حمل و نقل عمومی را در 
اختیار کمیسیون صنایع و معادن 
قرار می دهند.»عــزت اله اکبری 
تاالرپشــتی« با بیان اینکه دولت 
دوازدهم اجازه واردات خودروهای 
سنگین دست دوم را داد که انتظار 
می رود دولت سیزدهم از این اقدام 
جلوگیری کند، افزود: در جلســه 
امروز تولیدکنندگان اعالم کردند 
در صــورت تامین منابــع مالی، 
توانایی تولیــد اتوبوس، کامیون، 
کشــنده و... را دارنــد.وی اضافه 
کرد: در این شرایط انتظار می رود 
دولــت بــا برنامه ریزی مناســب 
و اقدامــات فوری نیاز کشــور به 
نوســازی نــاوگان حمــل و نقل 
را برطــرف کنــد تا بــا تحقق این 
مهم از یک ســو ســازوکاری برای 
تقویــت تولیدکننــدگان و تامین 
منابــع مالی موردنیاز آن ها فراهم 
شــود و از سوی دیگر مکانیسمی 
پیش بینی شــود کــه رانندگان 
بتوانند خودروهای ســنگین را به 
راحتی خریداری کنند و در مضیقه 

قرار نگیرند.
نماینــده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اسالمی واردات خودروی 
دســت دوم به کشــور را توهین به 
مــردم و ضرر به تولید دانســت و 
ادامــه داد: از آنجــا که خودروهای 
دســت دوم وارداتی خدمات پس از 
فــروش ندارد در واقع این خودروها 
بی شناســنامه هستند و رانندگان 
این خودروهای ســنگین، امنیتی 
ندارنــد. چرا کــه قطعات موردنیاز 
برای خودروی آن ها به سختی پیدا 
می شود.رییس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس تصریح کرد: در این 
نشست مقرر شد که وزارتخانه های 
صمت، راه و شهرســازی و کشور تا 
هفته آینــده جمع بندی های الزم 
را انجام دهند و بســته پیشنهادی 
مربوط به راهکارهای نوسازی حمل 
و نقــل را کــه باید برای تصویب به 
شــورای اقتصاد ارســال شود، در 
اختیار کمیسیون صنایع و معادن 
هم قرار دهند.اکبری تاالرپشــتی 
خاطرنشــان کــرد: در مــاده ۱۲ 
قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و تبصره ۱۴ قانون بودجه ســاالنه، 
ســهمی برای نوسازی حمل و نقل 
در نظر گرفته شده که دولت باید با 
اســتفاده از این ظرفیت ها اقدامات 
الزم برای نوســازی ناوگان حمل و 

نقل را انجام دهد.

تامین مسکن مورد نیاز افراد 
جامعــه یکــی از مهم ترین 
سیاســت های هــر دولتی 
اســت. در کشور ما پیش از 
ایــن طرح هایــی مختلفی 
مانند مســکن مهــر و ملی 
برای خانه دار شــدن مردم 
انجــام گرفته که توانســته 
بخشــی از نیاز جامعه را نیز 

پاسخ دهد.
 در جدید ترین این اقدامات 
دولت سیزدهم برای تامین 
این نیاز جامعه طرح نهضت 

ملی مسکن را کلید زد.
طرحی کــه به گفته برخی 
از کارشناســان و فعاالن این 
حــوزه می توانــد در تامین 
ســرپناه حداقل برای قشر 
متوســط و ضعیــف جامعه 

موثر واقع شود.
درباره اینکه این طرح تا چه 
حد می تواند سیاســت های 
دولت در بازار مسکن را اجرا 
کنــد و همچنین وضعیت 
کنونی بازار مسکن، با رئیس 
امالک  اتحادیه مشــاوران 
گفتگو کرده ایم که در ادامه 

می خوانید.
کاهش ۸ تا ۱۰ میلیون 
تومانی هر متر مسکن 

رئیــس اتحادیه مشــاوران 
امــالک با اشــاره به کاهش 
۸ تــا ۱۰ میلیون تومانی هر 
متر مســکن در تهران ثبت 
نام برای نهضت ملی مسکن 
را دلیل این افت اعالم کرد.

مصطفی قلی خســروی به 
»ایــران آنالین« گفت:  این 
یک واقعیت مســلم اســت 
کــه هر تســهیالت و برنامه 
ای کــه دولت و وزارت راه و 
شهرسازی در حوزه توسعه 
ســاخت مسکن انجام بدهد 
قطعا تاثیرمطلوبی بر قیمت 
مسکن و بهبود شرایط برای 
اقشار آسیب پذیر می گذارد.

وی تصریح کرد: از سویی در 
کنار سیاست های حمایتی 
دولت برای گسترش ساخت 
مسکن، فناوری جدید خط 
تولیــد انبــوه مســکن که 
برای اولین بار در کشــور از 
ســوی وزارت دفاع طراحی 
و عملیاتــی شــده هــم بر 
وضعیت قیمــت ها در بازار 
مسکن اثرگذاشــته است. 
این خط تولید پیشرفته  قادر 
است در مدت زمان کوتاهی 
ساختمان های مسکونی تا 
۱۵ طبقه را ســاخته و آماده 

بهره برداری کند.
رئیــس اتحادیه مشــاوران 
امالک گفت: اکنون شــاهد 
هســتیم که همزمان با آغاز 
اجرای سیاست جدید دولت 
بــرای حمایت از ســاخت 
مســکن برای اقشار مختلف 
جامعه و برنامه ها و اقدامات 
وزارت راه و شهرســازی  در 
این رابطــه و ثبت نام بیش 
از ۲ میلیــون نفــر در طرح 
نهضــت ملی مســکن، در 
کنار پیشــرفت های جدید 
در تولیــد انبوه مســکن در 
کشــور، به شکل محسوسی 
بر قیمت ها در بازار مســکن 
اثرگــذار بوده اســت. برای 
مثــال در مناطــق مختلف 
ســطح شهر متوسط قیمت 
مســکن متــری ۸ میلیون 
تومان تــا ۱۰ میلون تومان 

کاهش پیدا کرده است.
مصطفی قلی خسروی افزود: 
متاســفانه در هشــت سال 
گذشــته هیچ قدم مثبت و 
جدی برای حمایت از تولید 
مســکن برای اقشار مختلف 
جامعــه انجام نشــده بود و 
این عــدم حمایت دولت در 
ســالهای گذشــته باعــث 
کاهش عرضه مسکن، رشد 
قیمت ها و افزایش تقاضا در 

بازار شده بود.
وی ادامــه داد: اکنــون می 
بینیم کــه همزمان با آغاز 
اجرای طــرح نهضت ملی 
و انجام کارهای زیرساختی 
و مقدماتی برای شــروع به 
ســاخت ۴ میلیون مسکن 
جدید به طور محسوســی 
بــازار با کاهــش قیمت ها 
به این طــرح جدید دولت 
واکنش نشون داده و قیمت 
ها به سمت منطقی شدن و 

کاهش پیش می روند.
قلــی خســروی دربــاره 
وضعیت قیمت های کنونی 
بازار مسکن و میزان عرضه 
و تقاضــا گفت:  واقعیت این 
اســت که در بازار وضعیت و 
میــزان عرضه و تقاضا و نظر 
مالک به عنوان فروشــنده و 
خریــدار قیمت ها را تعیین 
می کنــد و تجربه نشــان 
داده اســت کــه به صورت 
بخشــنامه ای و دســتوری 

نمــی توان برای بازار قیمت 
تعیین کرد.

رئیــس اتحادیه مشــاوران 
مــالک خاطر نشــان کرد: 
طی سالهای اخیر متاسفانه 
دستگاهها و مراجعی مانند 
بانک مرکــزی و مرکز آمار 
بــر پایه داده هــای غلطی 
که به دستشــون می رسید 
و  غیرواقعــی  اطالعــات 
نادرســتی به افکار عمومی 
مــی دهند و نرخ هایی را به 
عنــوان نرخ افزایش قیمت و 
تورم در بازار مسکن ارائه می 
کنند که باعث ایجاد تنش و 

تشنج در بازار می شود.

این کارشــناس بازار مسکن 
در پاســخ به اینکه دولت چه 
کارهــای دیگــری در کنار 
نهضــت ملی مســکن می 
تواند انجام دهد گفت:شرایط 
سخت دولت به لحاظ کسری 
بودجــه و شــرایط ارزی را 
همــه در جریان هســتند، 
ولــی دولت برای گشــودن 
گــره و رفع مشــکل کنونی 
بازار مســکن و در راســتای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر 
بدون مســکن، باید در کنار 
اجــرای طــرح نهضت ملی 
مناسب  مسکن، تسهیالت 
در اختیار مردم و سازندگان 
قرار دهد که صنعت ساخت 

و ساز با رکود مواجه نشود.

وی در پایــان گفت: واقعیت 
این اســت که بیــش از ۸۰ 
شــغل کلیــدی در جامعه 
به طور مســتقیم وابسته به 
صنعت ســاختمان سازی 
و تولید مســکن در کشــور 
اســت. اگر این صنعت دچار 
رکود شود عالوه بر مشکلی 
که برای تامین مسکن اقشار 
مختلف مسکن با آن مواجه 
می شــویم دارنــدگان این 
مشــاغل هم دچار مشکل 

می شوند.
نهضت ملی مسکن قشر 

متوسط را امیدوار کرد
همچنین یک مشاور امالک 
نیــز در این بــاره به »ایران 
آنالیــن« می گوید: دولت با 
تمام توان ســعی در کاهش 
قیمــت هــا و جلوگیری از 
افزایــش بیشــتر قیمت ها 

دارد.
وی گفــت: طــرح جدیــد 
مســکنی دولــت باعث می 
شــود که طبقه متوســط 
بتوانند الاقــل برای تامین 
اساسی ترین نیاز خود اقدام 

کنند.
این مشــاور امــالک گفت: 
هر چند شــاید ایــن افراد  
هــم نتوانند از این مســکن 
اســتفاده کنند ولی حداقل 
یه اطمینــان خاطر دارند و 
امیدوار به ادامه راه هستند.

وی با بیان اینکه باید مراقب 
سوداگری در این زمینه نیز 
بود، درباره قیمت ها در بازار 
گفت: به صورت کلی در بازار 
رونــق خاصی اتفاق نیفتاده 

است.
این مشــاور امالک تصریح 
کــرد: هر چنــد گاهی موج 
هایی در بازار ایجاد می شود 
اما هنوز کاهشی قیمتی که 
ناشــی از رکود باشد در بازار 

مشاهده نشده است.

تاثیر نهضت ملی مسکن بر بازار

پیش به سوی ارزانی مسکن

پروازهــای داخلی از عصــر دیروز و همزمان با ابالغ 
مصوبه اخیر شورای عالی هواپیمایی با کاهش قیمت 
مواجه شــده است. از روز دوشنبه اول آذر با تصویب 
ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت مسافرگیری در 
پروازهای داخلی برداشته شد و هواپیماها می توانند 
با ظرفیت کامل مسافر سوار کنند.این در حالی است 
که شرکت های هواپیمایی پس از اعمال محدودیت 
۶۰ درصدی ظرفیت پروازهای داخلی از ابتدای آبان 
سال گذشته با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام 
به افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی 
نسبت به نرخ نامه خرداد ۱3۹۹ کرده بودند؛ نرخ نامه 
خرداد ۱3۹۹ نیز نســبت به آخرین افزایش قیمت 

بلیت هواپیما در بهمن ۱3۹۸، افزایش ۲۰ درصدی 
داشــت که عماًل به رشــد 3۰ درصدی قیمت بلیت 
هواپیما در یک ســال اخیر و رســیدن قیمت برخی 
پروازهای داخلی به ارقام نجومی باالی یک میلیون 
تومان منجر شده بود. با این حال پس از لغو محدودیت 
پذیرش مسافر در پروازهای داخلی با تصویب ستاد 
ملی مقابله کرونا از دیروز دوشنبه ۱ آذر ماه، شورای 
عالی هواپیمایی به ریاســت وزیر راه و شهرسازی در 
ابتدای هفته جاری برگزار و به دستور رستم قاسمی 
مقرر شد تا نرخ بلیت پروازهای داخلی کاهش یابد.

میزان کاهش قیمت بلیت هواپیما، نرخ ثابتی نداشت 
ولــی به گفته محمد محمدی بخش معاون وزیر راه 

و شهرســازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 
متوســط کاهش قیمت بلیت پروازهای داخلی ۱۵ 
درصد اســت؛ هر چند مقصود اسعدی سامانی دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی یکشنبه 3۰ آبان در 
گفت وگــو بــا خبرنگار مهر از کاهش میانگین ۱۲ تا 
۱3 درصــدی نــرخ بلیت هواپیما خبــر داده بود.در 
حــال حاضر کاهــش نرخ بلیت پروازهای داخلی در 
همه مســیرها اعمال شده اســت؛ ضمن اینکه قرار 
اســت به دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
به ایرالین ها، مســافرانی که بلیت ها را با قیمت های 
باالتر خریداری کــرده بودند، مابه التفاوت نرخ های 

جدید و قدیم را دریافت کنند.

گشت آرامش به بازار بلیت هواپیما باز

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف 
: توانیر

الگوی مصرف برق در 
زمستان ۱۴۰۰ اعالم شد

هــادی مدقــق مدیــرکل دفتر 
مدیریت مصــرف توانیر، گفت: 
الگوی مصرف برق مناطق عادی 
۲۰۰ کیلو وات ســاعت و در ایام 
سرد ســال در مناطق گرم 3۰۰ 
کیلووات اســت البته برای سال 
آینده متناســب بــا مصرف هر 
منطقه  ایــن الگو اصالح خواهد 
شــد.  او افــزود: الگــوی مصرف 
برق براســاس مصرف ۷۵ درصد 
مشــترکان در مناطــق مختلف 
اصالح خواهد شد. برای تابستان 
امسال حدود چهار و نیم میلیون 
مشــترک پرمصرف داشتیم که  
ایــن آمار در مناطق گرمســیر و 
عادی متفاوت  اســت.مدقق در 
خصــوص قطع برق مشــترکان 
پرمصرف بیان کرد: امیدواریم با 
اطالع رســانی که به مردم انجام 
می شود برق هیچ مشترکی قطع 
نشود، ولی اقدامی که در تابستان 
انجام شد بیشتر مشترکان اداری، 
صنعتی و تجاری بزرگ بوده است 
کــه الگــوی مصرف را در  رعایت 
نکردنــد و مجبور بــه قطع برق  
این مشترکان شد.مدیرکل دفتر 
مدیریــت مصــرف توانیر اضافه 
کرد: برق مشــترکان به صورت 
بلند مدت نمی تواند قطع شــود 

صرفا در حد اخطار است.

سخنگوی پاالیشگاه نفت تهران:

تاثیر پاالیشگاه تهران در 
لودگی هوا چقدر است؟ آ

سخنگوی پاالیشگاه نفت تهران 
گفــت: در پاالیشــگاه تهران 
ســوخت مایع اســتفاده نمی 
شــود و مصرف آن در این واحد 
به صفر رسیده است و باید گفت 
که تجهیزات پاالیشــگاه تهران 
به طور کامل با ســوخت گازی 
فعال هستند.شــاکر خفایی ، با 
اشاره به پایش پاالیشگاه تهران 
توسط ســازمان محیط زیست 
و بخش محیط زیســت واحد، 
گفت: این پاالیشــگاه در فرایند 
تولیــد محصوالت و محصوالت 
نهایی الزامات زیست محیطی 
را رعایــت می کند و همچنین 
توسط ســازمان محیط زیست 
نیز به طور دائم پایش می شود.

وی با اشــاره به مباحثی که در 
خصوص آلودگی خاک اطراف 
پاالیشــگاه تهــران مطرح می 
شــود، اظهار کرد: این موضوع 
جــزو مســئولیت اجتماعــی 
پاالیشــگاه تهران بود به همین 
دلیل پایش بررســی های الزم 
صورت گرفتــه، همچنین این 
موضوع توســط توســط جهاد 
دانشــگاهی دانشــگاه شهید 
بهشــتی و ســازمان محیــط 
زیســت نیز بررسی شده است.

سخنگوی پاالیشگاه نفت تهران 
با بیان اینکه نتیجه این بررسی 
ها مشخص کرد که این آلودگی 
ها مربوط به پاالیشــگاه تهران 
نبوده است، ادامه داد: این مساله 
مربوط به شرکت های همجوار 
بوده که در حوزه انرژی فعالیت 

می کنند. 

تحریم های جدید 
آمریکا علیه خط لوله 

گازی روسیه
آمریکا تحریم های بیشتری را 
در ارتبــاط با خــط لوله گازی 
نــورد اســتریم ۲ وضع کرد و 
شــرکت ترانس دریا و کشتی 
این شــرکت را هــدف گرفت.
آنتونی بلینکــن، وزیر خارجه 
آمریــکا در بیانیه ای اعالم کرد 
وزارت خارجــه گزارشــی به 
کنگره آمریــکا ارائه کرد و نام 
دو کشتی و شرکت ترانس دریا 
را که در ساخت خط لوله نورد 
استریم ۲ مشارکت داشته اند، 
داده است اما جزئیات بیشتری 
درباره کشتی دومی ارائه نکرد.
واشــنگتن با این خط لوله ۱۱ 
میلیــارد دالری که از بســتر 
دریای بالتیــک عبور می کند 
و بــا دور زدن اوکرایــن، گاز 
منطقــه آرکتیک روســیه را 
مســتقیما به آلمان می رساند، 
مخالف اســت.نورد استریم ۲ 
با مخالفت شــدیدی آمریکا و 
بعضی از کشــورهای اروپایی 
روبرو شــده که می گویند این 
خــط لوله وابســتگی اروپا به 
گاز روسیه را افزایش می دهد. 
اما با افزایــش قیمت های گاز 
در هفته هــای اخیــر و بــروز 
خطر قطعی برق در زمســتان 
جاری، دولتهای اروپایی دیگر 
می گوینــد این خط لوله برای 
تامیــن انرژی حیاتی اســت.
دولت بایــدن اپراتور این خط 
لولــه را از تحریمها معاف کرده 
و در ژوئیه با آلمان در خصوص 
این خط لوله به توافق رســید. 
آلمان موافقت کرد اگر روسیه 
از انرژی به شــکل ســالح در 
روابطش با اوکراین اســتفاده 
کند، دســت به اقــدام بزند اما 
این معاهده معیار مشــخصی 
دربــاره نحوه قضــاوت در این 
باره فراهم نکرد.رگوالتور انرژی 
آلمــان هفته گذشــته فرآیند 
تایید خط لوله نورد اســتریم ۲ 
را متوقــف کرد و مانع جدیدی 
سر راه آغاز فعالیت این خط لوله 
بــه وجود آورد.بلینکن گفت: با 
وجــود این که دولــت آمریکا 
بــه مخالفت با خــط لوله نورد 
اســتریم ۲ از طریق تحریم ها 
ادامــه می دهــد، همچنان با 
آلمان و متحدان دیگرش برای 
کاهش ریســکهای مربوط به 
این خــط لوله برای اوکراین و 
خــط مقدم ناتو و کشــورهای 
اتحادیه اروپا همکاری می کند 
و بــا فعالیتهــای زیــان آور 
روســیه از جملــه فعالیتها در 
حیطــه انرژی مقابله می کند.
بر اســاس گزارش رویترز، اگر 
روســیه برای صــادرات گاز به 
اروپــا اوکراین را دور بزند، این 
کشــور از درآمدهای ترانزیت 
گاز محروم می شــود. کی یف 
مســکو را متهم کرده اســت از 
انرژی به عنوان ســالحی برای 
تهدیــد امنیت اروپا اســتفاده 

می کند.

نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

 تعرفه های برق 
هنوز تغییر نکرده است

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه 
برق ایران گفت: تعرفه های موجود 
بــرق تغییری نکرده و هیچ افزایش 
قیمتی به عنوان جریمه اعمال نشده 
اســت.مصطفی رجبی مشهدی ، با 
اشــاره به آخریــن وضعیت جریمه 
مشــترکان پرمصرف بــرق، اظهار 
کــرد: پیرو بنــد ی تبصره ۸ قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ برای اصالح 
تعرفه هــای مشــترکان خانگــی، 
مراحل کارشناســی طرح به پایان 
رســیده و در صــورت تصویب آن 
در هیــات دولت، بــا کاهش یارانه 
بــرق پرداختــی به این دســته از 
مشــترکان، نــرخ بــرق مصرفی 
مشــترکان پرمصرف به صورت غیر 
یارانه ای محاسبه خواهد شد.وی با 
تاکید بر اینکه تاکنون مصوبه ای در 
این راســتا ابالغ نشده است، گفت: 
رفتار مصرفی مشــترکان پر مصرف 
به گونه ای است که گاه بین ۱۵ تا ۲۰ 

برابر یک مشــترک، از برق استفاده 
می کنند.ســخنگوی صنعت برق با 
بیان اینکه اگر ۱۵ درصد مشترکان 
کــه جزو پر مصرف ها هســتند به 
مدیریــت مصرف توجه بیشــتری 
داشــته باشند بسیاری از مشکالت 
تامین برق برطرف می شــود، اظهار 
کرد: اگر این دســته از مشــترکان 
در تابســتانی که گذشت همراهی 
بیشــتری با صنعت برق داشــتند، 
محدودیت ها و یا خاموشی ها اتفاق 
نمی افتاد.رجبی مشــهدی با بیان 
اینکه از بین 3۰ میلیون مشــترک 
خانگی، ۸۵ درصد  یعنی حدود ۲۵ 
میلیون در رده کم مصرف و خوش 
مصرف قرار می گیرند که قبض برق 
آنها کمتر از 3۰ هزار تومان اســت، 
گفت: مشــترکان پر مصرف حدود 
۵ میلیون مشــترک هســتند که از 
این بین حدود ۸۵۰ هزار مشــترک 

بسیار پرمصرف هستند  .

معاون وزیر نفت:

کوچک  ساخت پاالیشگاه های مقیاس 
اقتصادی نیست

معــاون وزیر نفــت گفت: با توجه به 
پیچیده تر شــدن اســتانداردهای 
تولید، پاالیشگاه های مقیاس کوچک 
را نمی توان اقتصادی دانست.یکی از 
برنامه هایــی که در دولت گذشــته 
پیگیری می شد ایجاد پاالیشگاه های 
مقیــاس کوچک در نقاط مرزی بود. 
زنگنه، وزیر نفت ســابق هدف خود 
را از ایجــاد این پاالیشــگاه ها انتقال 
نفــت به نقاط مــرزی و صادرات به 
کشورهای همسایه، در عوض ایجاد 
خــط لوله اعالم کرده بود. در آخرین 
اقدام هم در اردیبهشت ماه امسال در 
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه 
مجوز تسهیالت صندوق توسعه ملی 
برای احداث پاالیشگاه های مقیاس 
کوچک داده شــد.الزم به ذکر است 
پاالیشــگاه های مقیاس کوچک به 
پاالیشگاه هایی می گویند که ظرفیت 
پاالیشــی کمتر از ۲۰ هزار بشکه در 
روز دارند و معموال پیچیدگی کمتری 

بــرای تولید دارند.در همین راســتا 
جلیل ســاالری، مدیرعامل شرکت 
ملــی پاالیش و پخش در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر برنامه وزارت نفت 
برای احداث پاالیشگاه های مقیاس 
کوچک گفت:پاالیشگاه های مقیاس 
کوچک در اوایل دهه ۶۰ رونق داشت. 
در واقــع هنگامی کــه ما در بعضی 
نقاط میادین نفتی به ظرفیت ۵ هزار 
بشــکه داشتیم و از طریق آن منطقه 
می خواستیم یک بازاری ایجاد کنیم 
و آن زمان هم استانداردهای مختلف 
در نظــر گرفته نمی شــد.وی افزود: 
به مرور زمان اســتانداردهای کیفی 
باالتــر رفت و به تبــع آن الزام آن به 
وجود آمد که واحدهای پایین دست 
در کنار پاالیشــگاه ها به وجود بیاید.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: طبیعتا 
وقتی این فرایند تفکیک انجام گرفت 
بــا کوچک بودن واحد، اقتصاد آن از 

بین می رود .

کامیون های فرسوده هدررفت ساالنه ۲۷ هزار میلیارد تومان سوخت با تردد 

خروج غول های فرسوده از جاده ها
در حالــی کــه کامیــون های 
فرســوده همچنــان در حــال 
گرفتــن تلفــات و هــدر دادن 
ســوخت یارانه ای هســتند اما 
تاکنــون از ۶ هزار کامیون ثبت 
سفارش شده تنها ۲ هزار دستگاه 
از گمرک ترخیص شــده است.
اگرچــه این روند تــا حدودی 
بهبود یافته، اما بر خالف دستور 
دادســتان تهران که قرار بود، تا 
پایان مهر ماه، کامیون های مانده 
در انبارهای گمــرکات تعیین 
تکلیــف و ترخیص شــوند، به 
گفته داریوش امانی معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
احتماالً تا پایان امسال این روند 
ترخیص به طول می انجامد.در 
حــال حاضر غول هــای آهنین 
فرســوده در جاده هــا هــم به 
کشته های سوانح جاده ای دامن 
زده اند، هم در افزایش هدررفت 
ســوخت به دلیــل مصرف تا دو 
برابری ســوخت یارانــه ای در 
کامیون های فرسوده نسبت به 
نوساز سهیم اند و هم در تخریب 
جاده ها مشــارکت می کنند. بر 
اســاس اعالم سازمان راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای، ســهم 
کامیون ها از سوانح جاده ای ۱۴ 

درصد است.

هدررفت ساالنه ۲۷ هزار 
میلیارد تومان سوخت با تردد 

کامیون های فرسوده
ســوخت  مصــرف  میــزان 
کامیون هــای فرســوده 3۰ تا 
۴۵ لیتــر در هــر ۱۰۰ کیلومتر 
و کامیون های نوســاز ۱۵ تا ۲۵ 

لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت 
که تفاوت ۲۰ لیتری )هدررفت 
ســوخت( دارند؛ از سوی دیگر 
۲۰۰ هــزار دســتگاه کامیون 
فرســوده در جاده های کشــور 
تردد دارند که میزان متوســط 
پیمایــش هر کامیون ســاالنه 
۸۰ هزار کیلومتر است.بنابراین 
ســاالنه هدررفت یک میلیون 
و ۶۰۰ هــزار لیتــر گازوئیــل 
یارانه ای در کشــور داریم؛ نرخ 
گازوئیل بر اســاس فوب خلیج 
فارس حدود ۶.۷ ســنت اســت 
که با احتســاب هر دالر ۲۵ هزار 
تومان، حــدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ 
تومــان برای هر لیتر خواهد بود.
با این حســاب ســاالنه به دلیل 
تردد کامیون های فرســوده در 
کشــور حدود ۲۷ هزار میلیارد 
تومان هدر می رود.نگاهی به آمار 
پاییــن تولید کامیون در داخل 

طــی ۶ ماهه امســال: »خاور« 
۱۸۵۴ کامیــون /   »خــکاوه« 
۵۰3 کامیون ســبک؛ سنگین، 
صفر.آمــار منتشــر از ســوی 
ایران خودرودیــزل با نماد خاور 
در ســامانه کدال نشان می دهد 
که این شرکت در ۶ ماهه نخست 
امســال ۱۸۵۴ دستگاه کامیون 
سنگین تولید و ۱۸۰3 دستگاه 
به فروش رســانده اســت.آمار 
تولید کامیون سبک این شرکت 
در ســال جاری صفر بوده است.
ســایپادیزل با نمــاد خکاوه نیز 
در ۶ ماهه نخســت امسال ۵۰3 
دســتگاه کامیــون تولید کرده 
کــه همه آنها ســبک و زیر ۱۰ 
تن هســتند این در حالی است 
که تردد کامیون های ســبک در 
جاده های کشور صرفه اقتصادی 
ندارد و برای اقتصادی شدن، باید 
باالی ۱۰ تن باشند.صدراهلل بمانا 

دبیر کارگروه نوســازی ناوگان 
جاده ای  درباره آخرین وضعیت 
واردات کامیون هــای 3 ســال 
کارکرد از گمرک گفت: تا پایان 
هفته گذشــته دو هزار دستگاه 
ترخیص شــده اســت. فرایند 
ترخیــص روی روال افتــاده و 

سرعت گرفته است.

۲ هزار دستگاه کامیون 
وارداتی تا کنون از گمرک 

ترخیص شده اند
دبیر کارگروه نوســازی ناوگان 
جاده ای ادامه داد: آنچه سازمان 
راهداری آمار دارد تعداد ترخیص 
کامیون های پالک گذاری شده 
است. از ۲ هزار دستگاه کامیون 
ترخیصی، ۸۰۰ دستگاه شماره 
گذاری شده اســت. همچنین 
ســه هــزار دســتگاه کامیون 
فرســوده برای اســقاط معرفی 

نامه دریافت کرده اند که ۲ هزار 
دستگاه را ناجا تأیید کرده است.

مشاور سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در امور نوســازی 
ناوگان افزود: مشــکالت ارزی 
واردات کامیون هــای 3 ســال 
کارکرد اروپایی برطرف شــده و 
دیگر نیازی به ارائه ضمانت نامه 
بانکی برای این کامیون ها نیست 
چون به کامیون های وارداتی نه 
ارز دولتــی تعلــق می گیرد و نه 
نیمایی و صرفاً منشــأ خارجی 
دارد یــا از محــل ارز صــادرات 
وارد کشور می شوند.بمانا درباره 
حل مشکل ارائه خدمات پس از 
فــروش به کامیون های وارداتی 
تصریح کرد: ایران خودرو دیزل 
۹۰ دستگاه بنز وارداتی را تأیید 
کــرد و خدمات پــس از فروش 
آنهــا را برعهده گرفت که امکان 

ترخیص فراهم شد.
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5بانک و بیمه
اخبار

آغاز زندگی مشترک ۵۵ 
 هزار جوان ایرانی 

با تســهیالت بانک سپه

مدیرعامــل بانک ســپه گفت: ۵۵ 
هزار زوج جوان ایرانی طی هفت ماه 
نخست سال جاری زندگی مشترک 
خود را با تســهیالت قرض الحسنه 

این بانک آغاز کردند.
آیت الــه ابراهیمــی مبلــغ کل 
تســهیالت پرداختی بانک سپه در 
قالــب قرض الحســنه ازدواج طی 
هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ را ۴۸ 

هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
وی ضمــن اشــاره بــه برنامه های 
حمایتــی بانــک ســپه از ازدواج 
جوانان و همسویی با سیاست های 
اجتماعی و اقتصادی دولت، تصریح 
کــرد: این بانــک در برنامه جامع 
عملیاتی ســاالنه خود برای کمک 
به ازدواج جوانان، تسریع و تسهیل 
تســهیالت  پرداخــت  فرآینــد 
قرض الحسنه ازدواج برای واجدان 

شرایط را در دستور کار دارد.
ابراهیمی از متقاضیان تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج خواســت با 
تکمیل مدارک خود بانک ســپه را 
در پرداخت سریع تر این تسهیالت 
یاری کنند. مدیرعامل بانک ســپه 
حداکثر میزان تسهیالت پرداختی 
قرض الحســنه ازدواج برای هر یک 
از زوجین را ۷۰۰ میلیون ریال اعالم 
کرد و افزود: کارمزد این تسهیالت 
چهــار درصــد و بــا بازپرداخت 
حداکثــر ۱۰ ســال )۱۲۰ ماهه( با 
ضامن معتبر اســت. وی یادآور شد: 
زوج های جوانی که تاریخ عقد آنها از 
اول فروردین ماه سال ۱3۹۷ به بعد 
در دفاتر ثبت شده است، می توانند 
بــا رعایت ضوابــط و مقررات برای 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه از 

بانک سپه اقدام کنند.

ارائه گزارش عملکرد پســت 
 بانــک ایران به وزیر امور 

اقتصادی و دارایی

دکتــر بهــزاد شــیری مدیرعامل 
پســت  بانک ایران در دیدار با دکتر 
سید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی گزارشــی از 

عملکرد این بانک ارائه کرد.
وزیــر اقتصاد در ایــن دیدار ضمن 
بررســی عملکــرد مالی پســت  
بانک ایــران با تقدیر از روند بهبود 
شــاخص های این بانک، خواستار 
بهبــود عملکرد در ارائه خدمات به 
مردم خصوصا ســاکنان شهرهای 
کوچک و روســتاها شــد و بر عزم 
جــدی دولت در حمایت از خدمات 

عمومی پست  بانک تاکید کرد.
همچنیــن در این دیدار مقرر شــد 
مدیر عامل پســت  بانــک ایران در 
راســتای اهــداف تعیین  شــده از 
ســوی وزارت اقتصاد عملکرد بانک 
 را بــه صورت دوره ای به وزارت خانه 

ارائه کند.

مدیرعامل بانک دی:تنها 
راه خنثی سازی توطئه 

دشمنان، برخورداری از 
تفکر و روحیه بسیجی است

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، از بسیجیان نمونه بانک دی 

قدردانی شد.
در مراسمی با حضور برات کریمی، 
مدیرعامل، سرهنگ فریبرز خزایی، 
فرمانده مرکز مقاومت بنیادشهید و 
امــور ایثارگران و جمعی از معاونان 
و مدیران ارشــد بانک، از بسیجیان 
نمونه بانک دی تجلیل به عمل آمد.

در این مراســم برات کریمی ضمن 
گرامیداشت چهل و دومین سالروز 
تأســیس بســیج مســتضعفین و 
تبریــک آغاز گرامیداشــت هفته 
بسیج گفت: تأکید امام خمینی)ره( 
و رهبر معظم انقالب)مدظله  العالی( 
بر بســیجی بــودن و تقویت روح و 
فرهنگ بســیج در آحــاد جامعه 
نشــان دهنده اهمیت بسیج برای 

کشور است.
وی افزود: امروز بســیجی بودن به 
معنای نظامی بودن و حضور در نبرد 
نظامی نیســت بلکه بسیجی بودن 
یعنی بتوانیم روحیه همدلی، تالش، 
رفتار صادقانه و حرکت اندیشیده به 
ســوی اهداف مقدس را در تمامی 

میادین اجتماعی حاکم کنیم.
مدیرعامــل بانک دی با اشــاره به 
توطئه های دشمن در سنگ اندازی 
در مسیر پیشرفت کشور گفت: امروز 
جنگ دشمن با مردم ما از فاز نظامی 
وارد فاز فرهنگی و اقتصادی شــده 
است و تنها راه خنثی سازی توطئه 
دشــمنان برخــورداری از تفکر و 

روحیه بسیجی است.
کریمی با اشــاره به جنگ اقتصادی 
دشــمن تصریح کرد: هدف جنگ 
اقتصادی دشــمن دلســرد کردن 
مــردم از نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی است و کارکنان نظام بانکی 
به عنوان سربازان خط مقدم جنگ 
اقتصادی باید با خدمت صادقانه به 
مردم و تعهد کاری در امور سازمانی 
زمینه دلگرمی مردم را فراهم کنند.

در ادامه این مراسم سرهنگ فریبرز 
خزایی، فرمانده مرکز مقاومت بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران، ضمن 
تبریــک هفته بســیج بــه تمامی 
بســیجیان بانک دی، با قدردانی از 
حمایت های همه جانبه مدیرعامل 
بانــک از برنامه ها و اقدامات پایگاه 
مقاومت بسیج ۹ دی گفت: هدف از 
برگزاری مراسم گرامیداشت بسیج، 
تثبیــت و ترویج خصلت های نیکو 
و رفتارهای شــاخصی است که رمز 
ماندگاری بســیجیان دوران دفاع 

مقدس شد.
وی افــزود: امروز مهم ترین وظیفه 
نســل اول انقــالب این اســت که 
شاخصه های رفتاری و فکری بسیج 
را در رفتارهای اجتماعی و سازمانی 

پیاده سازی کند.
همچنین حسن عباسیان، فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج ۹ دی، به ارائه 
گزارشــی از اقدامات و فعالیت های 
این پایگاه در سال جاری پرداخت.

تجلیل از ۱۰ همکار بسیجی نمونه 
از دیگر برنامه های این مراسم بود

پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: با رفع محدودیت های 
کرونایی در تهران دربهای موزه بانک ســپه نخستین موزه 
شبکه بانکی کشور به روی عالقه مندان به فرهنگ و تمدن 

ایران گشوده شد.
 موزه بانک سپه که به علت محدودیت های کرونایی کشور 
مدتی امکان بازدید نداشت با رفع محدودیت های کرونایی 
مجدداً بازگشایی و میزبان عالقه مندان به تاریخ و فرهنگ 

و تمدن ایران است.
بر اساس این گزارش؛ مجموعه آثار فاخر موزه در قالب سه گالری سکه ، تابلوهای 
نقاشــی و بانک ســپه به روایت تاریخ به معرفی ردیف کاملی از مســکوکات تاریخی 
از نخســتین ســکه های ضرب شــده در جزایر یونانی نشــین آسیای صغیر تا سکه 

های معاصر ایران، تابلوهای نقاشی هنرمندان نوگرای ایران 
معاصر و تصاویر و اسناد و ابزار بانکداری و تاریخ بانک سپه 

به عنوان نخستین بانک ایرانی می پردازد.
ایــن گــزارش می افزاید عالقه مندان بــه بازدید از موزه 
ارزشــمند بانک ســپه می توانند با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از شــنبه تا چهارشنبه به استثنای ایام تعطیل 
از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱3:3۰ و پنجشنبه ها از ساعت 
۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به صورت رایگان به میدان امام خمینی)ره( ساختمان مرکزی 
بانک سپه درب خیابان امام خمینی )ره( موزه بانک سپه مراجعه و برای هماهنگی 
بــه منظــور بازدید های گروهی با شــماره تلفنهای ۶۶۷۴۸۰۶۰ و 3۵۹۱۲۴۶۲ 

تماس حاصل کنند.

با رفع محدودیت های کرونایی صورت گرفت 

گشوده شد کشور به روی عالقه مندان  درب های نخستین موزه شبکه بانکی 

خبر ویژه

مدیرعامل بانک دی: 

جذب منابع شاهراه حیاتی شبکه بانکی است
مدیرعامــل بانک دی در جمع روســای 
شعب این بانک جذب منابع را در شرایط 
کمبود نقدینگی کشور مهمترین شاهراه 

حیاتی نظام بانکی دانست.
برات کریمی، مدیرعامل، در نشســتی با 
حضور جمعی از روسای شعب تهران که 
با هدف آسیب شناسی راهکارهای جذب 
و نگهداشــت منابع انجام شد، با اشاره به 
کمبود نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد 
کشــور و تأثیر آن در کاهش منابع نظام 
بانکی گفت: عوامل متعددی در شــرایط 
کنونــی اقتصاد کشــور منتج به کمبود 
نقدینگــی در اقتصــاد شــده اند که این 
مســأله جذب منابع را در شــبکه بانکی 

با دشواری مواجه کرده است.
وی افزود: بانک دی در یک سال گذشته 
با برنامه ریزی و استراتژی هدفمند موفق 
شــد تا حدودی ترکیب سهم منابع خود 
را بــه نفــع منابع ارزان قیمــت و پایدار 
بهبــود ببخشــد که نتیجــه آن کاهش 
چشمگیر قیمت تمام شده پول و قدرت 

تسهیالت دهی این بانک است.

مدیرعامــل بانــک دی بــا اشــاره بــه 
مســئولیت خطیر همکاران شــعب در 
جــذب و نگهداشــت منابع تصریح کرد: 
پذیرش مســئولیت در شعبه با تسلط بر 
بخشــنامه ها متفاوت اســت و انتظار از 
روســای شــعب این است که با یک نگاه 
تحلیلــی دقیق از شــرایط منابع بانک و 
اقتصاد کشــور بهتریــن تصمیمات را با 

آمیزه ای از ریسک پذیری اتخاذ کنند.
وی تأکیــد کرد: مدیران ارشــد بانک با 
در نظــر گرفتن مجموعــه ای از عوامل، 

هدفگذاری انجام شــده برای شــعب در 
جذب منابع را مورد بازنگری قرار داده اند 
تا با همت شــعب بتوانیم تا پایان آذرماه 
شاهد بهبود شاخص جذب منابع باشیم.

وی اصالح فرایندهای اعتبارســنجی و 
ارائه خدمات تعهدی را از جمله مهم ترین 
اقدامــات در ماه هــای اخیر دانســت و 
گفــت: بــا اصالحات صــورت گرفته در 
زمینه فرایندهای اعتبارسنجی و صدور 
مجوزهای الزم بــرای خدمات تعهدی، 
چابکی شعب در ارائه خدمات و بازاریابی 

بیش از پیش شــده اســت که امیدواریم 
با تالش همکاران شــعب شــاهد کسب 

موفقیت های بیشتر باشیم.
در ادامــه ایــن نشســت همــت اهلل 
حســین زاده، معاون بانکی و بازاریابی و 
عضــو هیئت عامل بانک دی، با بررســی 
کارنامــه عملکردی شــعب در جذب و 
تخصیــص منابع در ســال جاری گفت: 
مهم ترین رویکرد شــعب در جذب منابع 
باید ناظر به جذب منابع پایدار و باکیفیت 
در چارچوب نرخ های ســود ابالغی بانک 

مرکزی باشد.
وی افزود: کاهش بهای تمام شــده پول 
همچنــان از مهم ترین رویکردهای بانک 
اســت که امیدوارم با بازاریابی مناســب 
شعب و تمرکز بر روی خدمات تعهداتی 
بانک شاهد بهبود مستمر بهای تمام شده 

پول در بانک دی باشیم.
در ادامه این نشســت روســای شعب به 
بیان دغدغه هــا و ارائه راهکارهای خود 
برای دســتیابی به اهداف تعیین شــده 

شعب پرداختند.

گلستان ح تولیدی استان  ۱۷۰۰ میلیارد ریال تخصیص اعتبار بانک توسعه تعاون به دو طر
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از طرحهای 
اقتصادی اســتان گلســتان از تخصیص اعتبار به میزان 
۱۷۰۰ میلیارد ریال خبر داد. امیر هوشنگ عصارزاده عضو 
هیات مدیره بانک توســعه تعاون در بازدید از طرحهای 
اقتصادی و تعاونی استان گلستان اظهار داشت: استان در 
بخش های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات حائز 
مزیت های ویژه ای است که تامین مالی طرحها می تواند 

در توسعه تولید و ایجاد اشتغال استان موثر واقع گردد.
وی افزود: بانک توســعه تعاون حدود چهار هزار میلیارد 
ریال تســهیالت طی ســال گذشته به بخشهای مختلف 
اســتان گلستان پرداخت نموده است و طی هشت ماهه 
ابتدایی ســال ۱۴۰۰ نیز بالغ بر 3۵۰۰ میلیارد ریال به 

تعاونگران، کارآفرینان و عموم پرداخت گردیده است.
عصارزاده طی بازدید از شرکت گل سم تولید کننده سم 
و کود کشاورزی گفت: خدمات تخصصی بانکداری توسعه 

ای بانک توســعه تعاون به این واحد کشــاورزی قابل ارائه 
است و درخواست حد اعتیاری تا سقف هزار میلیارد ریال 
نیز مورد بررسی و مساعدت قرار می گیرد. وی در بازدید 
از شــرکت بافه ســیم گلستان تولید کننده سیم، کابل و 
المپ کم مصرف اظهار داشت: فعالیت صحیح این شرکت 
در تامین بسیاری از نیازهای بخش برق تولید کنندگان 
منطقه بسیار موثر است و درخواست اعتباری شرکت به 
میزان ۷۰۰ میلیارد ریال نیز مورد بررسی و مساعدت قرار 

خواهد گرفت. عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در 
بازدید از شرکت کانسار خزر تنها تولید کننده ید کشور 
گفت: صنایع شــیمیایی بخــش مهمی از بخش صنعت 
کشــور به شــمار می روند و شرکت کانسار خزر به عنوان 
تنها تولید کننده ید در کشــور نقش اساســی در رونق 
دهی به صنایع مرتبط دارد. عصارزاده به همراه ســعید 
معادی معاون اســتانها و بازاریابی، احمد محمدی مدیر 
امور اســتانها و شعب، حمید البرزی مدیر امور اعتباری، 
یونس کالنتری رییس اداره کل مشــتریان و توسعه بازار 
و محمد رضا شــریفی مدیر امور شــعب استان گیالن از 
مجتمع ورزشــی و اقامتی کیانوش رحمتی کردکوی و 
شــرکت تولیدی کشت و صنعت داروسازی گیاه اسانس 
دکتر سلمان گرگان بازدید نمود و همچنین با حضور در 
منــزل همکار فقیــد بانک زنده یاد عبدالجلیل مختومی 

یاد و خاطره آن عزیز از دست رفته را گرامی داشتند.

اخبار

در گردهمایی مدیران و روسای شعب، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه 
البرز از شعب برتر در فروش بیمه های زندگی قدردانی کردند. 

بر این اســاس طی مراســمی به کیومرث رزم گیر رئیس شــعبه بوشهر، ستار 
جمشــیدی رئیس شــعبه بندر امام خمینی، احمد علی فخیره رئیس شــعبه 
زاهدان، محســن شــریفی رئیس شعبه یاسوج وسید مجتبی میر فضلی رئیس 
شــعبه بندر انزلی شــرکت بیمه البرزو همکاران و نمایندگان شعب مذکور که 

در فروش بیمه های زندگی حایز کســب رتبه اول تا پنجم شــده بودند، لوح 
قدردانی و هدایایی اهدا شد. این گزارش حاکی است، درصد حق بیمه تولیدی 
بیمه های زندگی به حق بیمه صادره کل، درصد رشــد حق بیمه صادره بیمه 
های زندگی از تاریخ اول آبان ۱3۹۹ تا پایان مهر سال جاری، درصد مشارکت 
نماینــدگان شــعبه، درصد تحقق برنامــه و حق بیمه صادره بیمه های زندگی 

شاخص های این رتبه بندی بودند.

از شعب برتر فروش بیمه های زندگی قدردانی شد
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اخبار استان

اخبار استان

از اولویت های آبفای استان گیالن در 
اجرای پروژه های فاضالب؛

ساماندهی، بهسازی و 
رفع آلودگی رودخانه های 

گوهررود و زرجوب است
گیــالن / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب گیالن گفت: 
اجرای پروژه های فاضالب، ساماندهی، 
بهســازی و رفع آلودگی رودخانه های 
گوهررود و زرجوب شهر رشت از اولویت 
های این شــرکت است. سید محسن 
حسینی با اشاره به اینکه طی سال های 
گذشــته اقدامات خوبی در این زمینه 
صورت گرفته اســت، افزود: در ســال 
هــای ۹۴ و ۹۵ اعتبــاری معادل 3۰۰ 
میلیارد ریال در قالب طرح های انتقال 
فاضالب به تصفیه خانه فخب، تصفیه 
فاضالب ورودی به زهکش C۱ ، احداث 
مدول دوم مسکن مهر، احداث تصفیه 
خانه شــهرصنعتی رشت و احداث یک 
واحد تصفیه خانه محلی در کوی امام 
رضا )ع( به شــرکت آبفای گیالن ابالغ 
شد.وی گفت: همچنین ۱۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار در سال ۱3۹۸ برای تصفیه 
خانه جنوبی فاضالب واقع در ســایت 
مســکن مهر رشت به این شرکت ابالغ 
شــد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
گیالن با تاکید بر اینکه مطابق اعتبارات 
ابالغ شده اقدامات مناسبی برای نجات 
این دو رودخانه انجام شده است، افزود: 
به منظور جلوگیری از انتقال فاضالب به 
زهکش C۱ و رودخانه زرجوب و انتقال 
آن به تصفیه خانه فاضالب اصلی شهر 
رشت؛ طرح تکمیل خط انتقال اصلی به 
تصفیه خانه فاضالب در منطقه شرقی 
شــامل رفع معــارض و گابیون بندی 
حاشــیه رودخانه، لولــه گذاری خط 
انتقــال ۱۲۰۰ میلی متری با لوله های 
فایبرگالس GRP و اجرای شــبکه 
جمع آوری آب های ســطحی کوچه 

فکوری تا تیر ماه سال ۹۷ اجرا شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل:

بخش خصوصی راغب به 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه 

اقتصادی اردبیل نیست
اردبیــل / گروه اســتان ها: رئیس اتاق 
بازرگانی اســتان اردبیل گفت: بخش 
خصوصی با قیمــت مصوب واگذاری 
زمیــن و زیرســاخت ها در منطقــه 
ویــژه اقتصــادی اردبیــل تمایلی به 
ســرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای 
صنعتــی نــدارد.وی گفــت: بخش 
خصوصی با قیمــت ۷۰۰ هزار تومان 
نــرخ زمین و زیرســاخت های واگذار 
شــده در منطقه ویژه اقتصادی رغبت 
و انگیزه ای برای ســرمایه گذاری ندارد 
و بایــد تمامی زیرســاخت ها و زمین 
در منطقــه ویــژه اقتصادی به صورت 
رایگان تأمین شود.اگر گرجستان رتبه 
نهــم را در بهبود فضای کســب و کار 
دارد به دلیل واگذاری رایگان زمین به 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است 
که ما هنوز نتوانسته ایم بسترهای این 
کار را فراهــم کنیم.واحدهای صنعتی 
در اســتان قادر به پرداخت هزینه های 
گاز و بــرق مصرفی با افزایش تصاعدی 
در ماه های اخیر نیســتند.۱3 سال از 
مصوبه منطقه ویژه اقتصادی گذشــته 
اما همچنان زیرســاخت ها ابتر است.
پیرمــؤذن اظهار کرد:واگذاری ها باید 
متناســب بــا انشــعابات و طرح های 
توســعه ای انجام شود و بهتر است هم 
در شــهرک صنعتی شماره یک و هم 
۲ اردبیل شــبکه توسعه فاضالب مورد 

توجه و دقت نظر قرار گیرد.

 مدیر عامل شرکت گاز 
استان گلستان خبر داد؛

آغاز پایش مصرف گاز 
ادارات و مشترکان خانگی

گلستان / گروه استان ها: مدیر عامل 
شرکت گاز استان گلستان گفت:پایش 
مصرف گاز ادارات و کنتور مشترکان 
خانگی با هدف شناسایی مشترکان پر 
مصرف از امروز در استان آغاز شد.علی 
طالبی مدیر عامل شرکت گاز استان 
گلستان گفت: گروه های پایش شرکت 
گاز برای سنجش میزان ادارات و افراد 
پر مصرف شــروع بــه کار کرده اند و 
همچنیــن  مامــوران خواندن کنتور 
میزان مصرف مشــترکان خانگی را با 
ظرفیت کنتور ها مطابقت می دهند.

او افزود:درصــورت باال بودن مصرف 
ادارات در مرحلــه اول به مشــترکان 
اخطار داده می شود و در صورت تکرار 
میزان مصرف بیش از ظرفیت کنتور بر 
اساس قیمت آزاد محاسبه خواهد شد و 
طبق قانون می توانیم گاز مشترکان پر 
مصرف را قطع کنیم.علی طالبی افزود: 
الگوی مصرف خانگی گاز دمای ۱۸ تا 
۲۱ درجه سانتیگراد دمای آسایش در 
نظر گرفته شــده است که اگر مصرف 
مشــترکان کمتر از ۲۰۰ متر مکعب 
باشد رایگان است.او گفت:در صورتی 
که مصرف مشترکان ۱۰ درصد کمتر 
از مدت مشابه پارسال باشد ۱۵ درصد 
تخفیف می گیرند و در صورت مصرف 
باالتر از ۱۵ درصد در مقایسه با پارسال 
قیمت به صــورت تصاعدی افزایش 
می یابد.طالبی مصرف گاز اســتان را 
۱۲ میلیــون ۷۰۰ هــزار متر مکعب 
اعالم کرد و افزود: از هفته گذشــته با 
سرد شدن دمای هوا مصرف همچنان 
باالســت و درصورت یخبندان پیش 
بینی می شــود این مقــدار در اوج بار 
به ۱۵ میلیون مترمکعب هم برسد و 
این وضعیت مصرف، نامطلوب است.
او گفــت:در اوج مصرف سیاســت ما 
پایــداری گاز خانگی و تجاری بوده و 
 ،A بایــد گاز واحد های صنعتی گروه
مراکز نظامی، امنیتی و بیمارستان ها 

و ... را حفظ کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزدای 
شهرستان فومن عنوان کرد؛

توقیف 3 خودروی حامل 
الت قاچاق جنگلی  چوب آ

در فومن
گیالن / گروه استان ها: رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزدای شهرستان 
فومن گفت: دراجرای دستورالعمل 
تشــدید اقدامــات حفاظتی، یگان 
حفاظــت اداره منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری شهرســتان فومن، دو 
دســتگاه خودروی نیســان حامل 
چــوب آالت قاچــاق جنگلی و یک 
دســتگاه پیــکان وانت حامل چوب 
آالت غیــر مجــاز جنگلی را توقیف 
کردند.علی داودی با اشــاره به اینکه 
چوب آالت بازداشتی از گونه توسکا، 
اوجا، خرمندی و  ممرز اســت، افزود: 
پرونده تخلف برای متخلفین تنظیم و 
خودروهای حامل چوب آالت قاچاق 
 بــا هماهنگی مقام محترم قضایی به 
پارکینگ منتقل گردید.وی در ادامه 
ضمن قدردانی از حمایت همه جانبه 
دستگاه محترم قضایی، از شهروندان 
خواست در صورت مشاهده هرگونه 
دخل و تصرف در اراضی ملی و قاچاق 
چوب با ســامانه های امداد جنگل و 
مرتع به شــماره های ۱3۹ و ۱۵۰۴ 

تماس بگیرند.

استانها 6

همزمان با هفته بسیج؛ 

گلسار نامگذاری و رونمایی شد بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر 
البرز / گروه اســتان ها: در راســتای اجرای فرامین مقام 
معظــم رهبری)مدظله العالی(  مبنی بر نامگذاری معابر 
به نام شــهدا و پیرو صورتجلســه کمیته نامگذاری معابر 
شــهر گلسار مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ در خصوص تغییر نام 
بلوار شورا به نام بلوار سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم 
سلیمانی ، در سومین روز از هفته بسیج  با حضور خانواده 
معظم شــهدا ، ســرهنگ حاجی پور رئیس بنیاد حفظ و 
نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس شهرستان ساوجبالغ 
، نوروزی رئیس دادگســتری  شهرستان ، صالحی رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، مدیران شــهری گلســار ، 
فرمانــده حوزه مقاومت بســیج ۶۱۵ کمیــل ابن زیاد و 
فرماندهــان پایگاه های مقاومت بســیج و بســیجیان و 
پرســنل شهرداری مراســم نامگذاری و رونمایی از بلوار 
ســردار رشــید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر 
گلسار برگزار گردید . در ابتدای مراسم کمرروستا رئیس 
شــورای اسالمی شهر گلسار ضمن تبریک هفته بسیج و 
خیر مقدم به مهمانان در سخنانی بیان داشت: در جلسه 
کمیته نامگذاری معابر شــهر گلســار با تصمیم شهردار و 
اعضای شــورای اسالمی شهر بلوار ورودی شهر گلسار از 
اتوبان تهران- قزوین به داخل شــهر که در ادوار گذشــته 
بــه نــام بلوارشــورا  نام گذاری گردیده بود در راســتای 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسالم شهید حاج 
قاسم سلیمانی به نام بلوار شهید سلیمانی تغییر یافت که 
این مراسم به همین منظور برگزار گردیده است .وی افزود 

: این اقدام به عنوان  کمترین کار در راستای گرامیداشت 
رشــادت ها و مجاهدت های ســردار سلیمانی  است که از 
سوی مجموعه مدیریت شهری گلسار صورت گرفته است 
.در ادامه جناب سرهنگ حاجی پور رئیس بنیاد حفظ و 
نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس شهرستان ساوجبالغ 
نیز ضمن تبریک هفته بســیج در سخنانی اظهار داشت: 
یک حرکت انقالبی که در راستای اجرای فرمایشات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر نامگذاری خیابان 
ها و کوچه ها به نام مبارک شــهدا از ســوی شــهرداری و 
شورای اسالمی شهر گلسار صورت گرفته است تغییر نام 
و نامگذاری بلوار شــورا به نام شــهید مقاومت شهید حاج 
قاسم سلیمانی  است که در بلوار ورودی شهر گلسار این 
اقدام صورت گرفته است و بنده  به نیابت از همه مسئولین 
از این حرکت پسندیده و  به حق و بجای انقالبی  در هفته 
مبارک بســیج تقدیر و تشــکر می نمایم . وی افزود: امروز 
ما هر چه داریم از رشــادت ها و ازخود گذشــتگی های 
رزمندگان و شهدا  و در محور مقاومت نیز سردار سلیمانی 
بوده اســت و  در کشــورهای عراق ، افغانســتان ،سوریه ، 
یمن ، فلســطین و لبنان و تمامی کشورهای اسالمی که 
چشــم امیدشان به سردار سلیمانی بوده است  خون این 
شــهید بزرگوار یک انقالب دیگری را در جهان  رخ داده 
است و منشأ نشر ارزش های  اسالم  و قرآن شده است  . 
سرهنگ حاجی پور در بخشی دیگر از سخنان خود بیان 
داشت: به برکت خون شهید سلیمانی یک جمعیت قابل 

توجهی به دین مبین اسالم و تشیع مشرف گردیدند که 
این امر برای شــیعیان جهان اســالم مایه افتخار است و 
این هم  از ایثارگری و ازخودگرشــتگی وخون شــهدا و در 
رأس آن هــدف امام راحل )ره( وادامه دهنده راه حضرت 
امام  و شهدا ، مقام  معظم رهبری )مدظله العالی( است 
که این اتفاقات در سراســر جهان رخ می دهد. در پایان 
رئیس دادگستری شهرستان ساوجبالغ نیز در خصوص 
اهمیت برگزاری این مراســم  بیان داشــت:طبق فرموده 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( زنده نگه داشتن یادو 
خاطره شــهدا کمتر ازشهادت نیست و  همچنین معظم 
له در راســتای فضیلت اقدامات سردار سلیمانی نیز بیان 
داشتند : سلیمانی فقط یک سردار نیست بلکه از این به بعد  
نگاه به سلیمانی بایستی نگاه به یک مکتب باشد و حال با 
توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب ، شهردار و اعضای 
شــورای اســالمی شهر گلسار نه تنها یاد و خاطره شهید 
سلیمانی را نگه داشتند بلکه یک کار انقالبی مکتبی و بسیار 
ارزشــمند انجام داده اند  که قابل تقدیر اســت. وی افزود: 
اعضای شــورای اسالمی شهر گلسار در ابتدا از خودشان 
شروع کردند و بلواری را که به نام شورا در راستای خدمات 
ارزشمند مجموعه مدیریت شهری در ادوار گذشته و حال 
نامگذاری گردیده بود را به نام بلوار شهید سلیمانی تغییر 
نام دادند که امیدواریم  این چنین اقداماتی که نشــأت 
گرفته از انقالب و مکتب باشد در اقدامات سایر شهرداری 

ها و شوراهای اسالمی نیز صورت پذیرد

اصفهان / گروه اســتان ها: پروژه تزریق پودر زغال به منظور 
کاهش مصرف کک و کاهش هزینه های تولید چدن از جمله 
مهم ترین طرح های توسعه ذوب آهن اصفهان محسوب می 
شــود که با توجه به کمبود مواد اولیه در شــرکت، نقش به 
سزایی در تامین خوراک کوره بلندها دارد. به منظور حداکثر 
بهره برداری از این فرایند یکی از اقدامات انجام شده توسط 
تالشگران بخش کوره بلند،جایگزینی شیلنگ های سیم دار 

به جای فالکسیبل است. در این راستا با علی رحیمی تعمیرکار ارشد تجهیزات انرژی 
کوره بلند گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.علی رحیمی گفت: پس از بهره 
برداری از سیستم تزریق پودر زغال به کوره بلندها با توجه به این که شرکت چینی 
ساینو استیل برای انتقال پودر از لوله های توزیع کننده به النس ها از فالکسیبل های 
استیل لوله خرطومی سایز یک اینچ استفاده می کرد سوراخ شدن مکرر فلکسیبل ها، 

مشکالتی مانند غیر یکنواختی تزریق پودر، آلودگی و افزایش 
هزینه ها را در پی داشت.وی افزود: به منظور برطرف کردن 
این مشکل تصمیم به تغییر طرح رساندن پودر به فورم گرفته 
شــد،  لذا شــیلنگ سیم دار به جای فالکسیبل بر روی فورم 
۱۲ کوره ۱ به صورت آزمایشی نصب شد و تحت کنترل قرار 
گرفت که پس از ۲۵ روز در کارکرد مشکلی نداشت بنابراین 
شــیلنگ های فالکســیبل جایگزین شد و از بیستم مهرماه 
تاکنون بدون مشکل در حال کار می باشند. این تالشگر ذوب آهنی تصریح کرد: در 
هر شیفت چندین مرتبه به علت سوراخ شدن فالکسیبل ها تزریق پودر قطع و پس 
از تعویض فالکســیبل معیوب، مجدداً فرایند آغاز می شــد که این موضوع  عالوه بر 
درگیر کردن کارکنان و افزایش هزینه های نیروی انسانی از لحاظ تکنولوژی نیز بازده 

مطلوبی برای کوره بلند در پی نداشت.

در شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شد؛

کوره بلندها  کسیبل های تزریق پودر زغال به  ح فال اجرای پروژه تغییر طر

خبر ویژه

گرفت؛ در مراسم پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در مشهد صورت 

رونمایی از کتاب پایکوب و مستند راوی
مشهد / گروه استان ها: رونمایی از کتاب پایکوب و مستند 
راوی در مراســم پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت در 
مشــهدهمزمان با هفته  کتاب و کتابخوانی، یازدهمین 
پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت با رونمایی از تقریظ 
مقــام معظــم رهبری بر کتاب تنها گریه کن به قلم اکرم 
اســالمی همزمان با سراســر کشور در مشهد نیز برگزار 
شــد.در این مراســم   مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی،  سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت 
امور زائران اســتانداری، مدیر کل صدا و ســیمای مرکز 
اســتان،  مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، معاون 
فرهنگی و امور رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی وجمعی از خانواده های معظم شــهدا، 
پیشکســوتان جهاد و مقاومت و فعاالن حوزه  ادبیات و 
هنــر دفاع مقدس حضور داشــتند. مدیر کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی خراسان رضوی در ابتدای مراسم ضمن 
خیر مقدم به خانواده شــهدا و حاضرین در جلســه؛  بیان 
کرد: ما برای اینکه خانواده، محله و جامعه سالمی داشته 
باشــیم و حرکت آینده خود، خانواده و کشــور را تضمین 
و بیمه کنیم نیاز به یک الگو و مدل ســالم داریم.محمد 
حســین زاده افزود: در کشــور ما در طول این سالها مدل 
ها ی مختلف حکمرانی از غرب و شرق و التقاطی امتحان 
شده است، گروهی به سمتی و گروه دیگر به سمت دیگر 
حرکت کردند و بسیاری از التهاباتی که در جامعه شاهد 
آن هســتیم به واســطه این مدلهای کپی برداری شده و 
نســخه های آن طرف آب پیچیده شــده است و کسانی 

که به این نسخه ها اعتماد کردند و امضای آن طرف آبی 
ها را حجت دانستند، سالها مسیر رشد و پیشرفت کشور 
را متوقف کردند.وی گفت: اگر قرار بود شــهدای ما در ۸ 
سال دفاع مقدس منتظر کمک کشورهای دیگر و سازمان 
بین المللی باشند معلوم نبود االن چه مقدار از کشور ما 
باقی مانده بود و اگر مدافعان حرم منتظر سازمانهای بین 
المللی بودند امروز نه تنها کشورهای محور مقاومت بلکه 
بیشتر شهرهای ایران و تا خود مشهد و تهران زیر چکمه 
های تکفیریها بود.حسین زاده با بیان اینکه شهدا ثابت 
کردند که برای عمل به تکلیف منتظر نمی مانند؛ تصریح 
کرد: مدل مدیریتی شــهدا در زندگی شخصی، سیاسی 
و اجتماعی آنها نشان داد که می تواند برای آینده کشور 
ما یک مدل امید بخش، نتیجه بخش و جریان ساز باشد 
و بسیاری از شهدای مدافع حرم ما الگوهای زندگی خود 
را شهدای دفاع مقدس قرار دادند و آنها خود امروز ستاره 
و الگو شدند لذا اگر می خواهیم آینده کشور ما درخشان 
باشد ، باید همه توان خود را بگذاریم تا این ستاره ها برای 

عموم مرد شناخته شوند.وی بیان کرد: جامعه مذهبی، 
ارزشــی و انقالبی ما با این شــهدا محشور بودند و آنها را 
می شناسند اما برای آنهایی که این شهدا را کمتر دیدند 
و می شناســند، ابزار هنر و رســانه باید به کمک و میدان 
بیاید تا ما بتوانیم این شهدا را به آنها معرفی کنیم. بارها 
تجربه کردم کســانی که در این فضاها نبودند با خواندن 
یک کتاب فضای آنها عوض شده و ارتباط قلبی با شهید 
گرفتند و از مدل زندگی آن شهید الگو گرفتند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی با بیان اینکه 
اگر همه ما یک وظیفه برای آینده کشــور داشته باشیم، 
نشــان دادن مسیرهای درخشــان شهدا به مردم است؛ 
گفت: حضرت آقا ترویج نام و یاد شــهدا را همیشــه مورد 
تاکید قرار دادند و اکثر تقریظ های ایشان در حوزه کتب 
شهدا است و دلیل آن این است که تضمین آینده کشور 
در گرو ترویج و تببیین راه و مســیری اســت که شهدا در 
این مسیر قدم برداشتند.وی افزود: خانواده شهدا چشم و 
چراغ محله های ما هستند تا ما راه را گم نکنیم و به دعای 
آنها نیاز داریم که این ماموریت را به سرانجام برسانیم.در 
این مراسم از خانواده شهدای مدافع حرم شهید جاودانی، 
شــهید جهانی، شهید رضایی و جانباز شهید سورچی و 
شهید محمد حسینی و آزاده سرافراز علی پهلوان مقدم 
تجلیل به عمل آمد.همچنین از کتاب پایکوب، زندگینامه 
شهید مدافع حرم شهید محمد رضایی، و مستند راوی 
زندگینامه شــهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافع حرم 

رونمایی شد.
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کوتاه از جامعه

وضعیت کودک آزاری ها 
 با شیوع کرونا 
چگونه است؟

معاون امور اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی کشــور با بیان اینکه 
حــدود ۹ درصــد تماس هــای 
مرتبــط با اورژانــس اجتماعی 
مربــوط  کــودک آزاری  بــه 
می شــود، اظهــار کــرد: عمدتا 
رخ  کــه  کودک آزاری هایــی 
می دهــد از نوع کــودک آزاری 
جســمی است و اگر بخواهیم به 
درستی موضوع کودک آزاری را 
مورد بررســی قــرار دهیم، باید 
به ســمت اقدامات پیشــگیرانه 
حرکت کنیم.حبیب ا... مسعودی 
فرید با اشاره به اینکه ممکن است 
برخــی کودک آزاری ها از جنس 
کودک آزاری روانی باشد، گفت: 
یکی از رویکردهای پیشــگیرانه، 
انجــام اقدامــات حمایتــی از 
خانواده هــا برای پیشــگیری از 
کــودک آزاری و موضوع آموزش 
به خانواده هاست.همچنین باید 
نســبت به سایر مســائلی مثل 
ســالمت روان کار شــود چراکه 
برخی از اختالالت روانشناختی 
کــه ممکــن اســت مراقبین یا 
والدین داشــته باشــند، منجر 
به غفلت شــود.وی در پاســخ به 
این ســوال که آیا از زمان شیوع 
ویــروس کرونا میــزان تماس ها 
در خصــوص کودک آزاری ها نیز 
افزایش یافته است؟ توضیح داد: 
آماری که در ۱۲3 داشتیم روند رو 
به رشد را نشان نمی دهد و حتی 
در بسیاری از کشورها هم این نرخ 
تغییری نکرده اســت که یکی از 
دالیــل این موضوع می تواند این 
باشــد که کودکان در این ایام در 
خانه بودند.وی با اشــاره به اینکه 
عمــده کودک آزاری ها از طریق 
اقوام، همســایه ها یا بخش هایی 
کــه کــودکان بیشــتر در آنجا 
حضور دارند مانند نظام آموزشی 
گزارش می شــود، گفت: به دلیل 
اینکــه کودکان بیشــتر در خانه 
بودند، اینگونه تحلیل می شــود 
کــه ممکن اســت یکی از دالیل 
عــدم تغییر در نرخ کودک آزاری 
در دوران قبــل از کرونــا و بعد از 
کرونا ناشی از گزارش کمتر باشد 
زیــرا کــودکان کمتر در معرض 
دیــد و اکثــرا در خانه بودند. وی 
به اقدامات ســازمان بهزیســتی 
برای پیشــگیری از کودک آزاری 
اشــاره کــرد و افــزود: در حوزه 
پیشگیری در سازمان بهزیستی، 
آموزش هــای فرزندپــروری و 
مهارت های زندگی ارائه می شود. 
والدینی که آگاه باشند، در شرایط 
اقتصادی که بسیاری از افراد باید 
دو شیفت کار کنند، شب هم که 
بــه خانه می رونــد مدتی را برای 
کودکشــان وقت می گذارند، اما 
اگر آگاهی نداشته باشند ممکن 
اســت همان چند ساعت از وقت 
خــود را هــم به کارهــای دیگر 
اختصاص دهند.وی با اشــاره به 
اینکــه بخشــی از پیشــگیری 
از کودک آزاری هــا می توانــد به 
آگاهی ارتباط داشــته باشــد، 
افــزود: آمــوزش »مهارت های 
زندگی« و »فرزندپروری« یکی از 
موضوعات مهم برای پیشگیری 

از کودک آزاری است.

معاون امور عتبات عالیات 
سازمان حج و زیارت:

نخستین کاروان زیارتی 
سوریه نیمه دوم آذر 

اعزام می شود 
معاون امــور عتبــات عالیات 
ســازمان حج و زیارت گفت: با 
توجه بــه هماهنگی های الزم 
با مســئوالن سوری، نخستین 
دوم  نیمــه  زیارتــی  کاروان 
آذرماه به ســوریه اعزام خواهد 
شد.حجت االسالم والمسلمین 
صحبــت ا... رحمانــی افزود: با 
توجــه به مذاکرات انجام گرفته 
مســئوالن سازمان حج با طرف 
ســوری توافقات الزم به انجام 
رســیده، اما مراحل کارشناسی 
بــرای نحوه اعزام، جابه جایی و 
نحوه اقامــت زائران اعزامی در 
دســت بررسی است.وی با بیان 
اینکه میزان هزینه برای زائران 
نیز از دیگر مسائلی است که در 
حال بررسی آن هستیم، افزود: 
براســاس پیش بینی های انجام 
گرفته، قرار اســت ساالنه حدود 
یکصــد هزار زائر برای زیارت به 
ســوریه اعزام شود.وی در مورد 
ســفر به عتبات عالیات در عراق 
نیز گفت: با توجه به بسته بودن 
مرزهــای زمینی از طرف عراق 
برای ســفر به عتبات عالیات، با 
هماهنگی های الزم با مسئوالن 
عراقی از چند روز گذشته اعزام 
زائران ایرانی از طریق هوایی به 
فرودگاه امــام علی)ع( نجف و 
فــرودگاه بین المللی بغداد آغاز 
شــده و این روند همچنان ادامه 
دارد که بــا توجه به هماهنگی 
هــای به انجام رســیده زائران 
ایرانی تنها برای برگشــت می 
تواننــد غیر از ســفر هوایی به 
صورت زمینی نیز وارد کشــور 

شوند.

ساماندهی 
موتورسیکلت ها و 

الینده پایتخت  صنایع آ
 نتیجه بخش 

نبوده است
رئیــس شــورای شــهر تهران 
بــا اشــاره به وضعیــت هوای 
پایتخت، گفت: آلودگی هوا یکی 
از بغرنج ترین و مسائل حاد است 
که اقداماتی در راستای حل آن 
انجــام گرفته؛ امــا هنوز نتایج 
این اقدامــات ثمربخش نبوده 
اســت.مهدی چمــران افزود: 
ســاماندهی موتورســیکلت ها 
هنــوز  آالینــده  صنایــع  و 
نتیجه بخــش نبوده و به همین 
دلیل اســت که هنوز موتورهای 
کاربراتــوری و آالینده در تهران 
تــردد می کند.وی با بیان اینکه 
درجه گوگرد در گازوئیل برخی 
خودروها باالســت، گفت: این 
میزان در اتوبوس های شــرکت 
واحد ۵۰۰ پی پی ام اســت اما 
گفته می شود که در کامیون ها 
 ایــن عدد بــه ۵۰۰۰ پی پی ام 

می رسد.

7جامعه

بهــرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو در واکنش به 
انتشار برخی اخبار مبنی بر حذف ارز دولتی داروها، اظهار 
کرد: سیاســت دولت و وزارت بهداشــت، ادامه پرداخت 
ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی مخصوصاً برای 
بیماران خاص و صعب العالج و مزمن اســت. همچنین 
حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: ما هیچ گونه اقدامی در این باره نکرده ایم. 

ارز بعضی از اقالمی را که تولید داخل داشــته اســت از اردیبهشت پارسال، آزاد 
کردیــم کــه این کار هم برای حمایت از تولید اســت کــه آنها هم اقالم جانبی 
بوده اند یا ارزبری محدودی دارند. اآلن ارز اکثریت داروهای ما ارز دولتی است 

و منتظــر تعییــن تکلیف این موضوع در دولت و مجلس 
هستیم.وی افزود: باید آنها این تصمیم را بگیرند و منابع 
این موضوع را هم پیش بینی کنند، ما تا منابع را نداشته 
باشــیم نمی توانیم ارز دارو را آزاد کنیم.محمدی با بیان 
اینکه »داروهای بیماری های خاص، خط قرمز ماست«، 
گفــت: بــرای آزاد کردن ارز ایــن بیماری ها، باید دولت 
منابع را در نظر بگیرد، خروجی منابع را به بیمه ها بدهد 
و بیمه ها قبول کنند که این داروها را پوشــش دهند تا به محض اینکه ما این 
داروها را آزاد کردیم، بیمار احســاس باال بودن قیمت دارو نکند، فقط در این 

شرایط ما می توانیم این کار را انجام دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو:

ارز دولتی داروها فعال حذف نمی شود

خبر ویژه

افزایش مهاجرت جوانان مستعد

آرزوها پرواز می کنند
هفت ســال را در یکی از دانشگاه های 
معتبر ایران درس خواند، به ســربازی 
رفت، سربازی اش که تمام شد فکر کرد 
دیگر راحت شده و هر شغلی را می تواند 
به دســت آورد، شغلی با پارتی بازی و 
متناسب با رشته اش پیدا کرد، اما تنها 
۲۰ روز دوام آورد، فامیل مدیرعامل را 
اول کنــارش نهادند و بعد جایگزین او 
کردند.شــغلی دیگر را این بار از طریق 
روزنامه پیدا کرد، آنجا هم دوام نیاورد 
نه حقوقش هزینه های او را می داد و نه 
کارش چیزی بود که ارزش تحصیالت 
او را داشــته باشد، به هر روی به شغل 
مورد عالقه اش روی آورد، اما سال ها نه 
بیمه ای و نه امنیت شغلی برای او فراهم 
بود.بر اساس این گزارش، سی و هفت 
سالش شده، نه همسری دارد و نه خانه 
و کاشانه ای، نه ماشینی از خود دارد و 
نه ملکی به نامش.دوستانی که او زمانی 
می شناخت در بسیاری از زمینه ها از او 
جلو زده اند، در حالی که نه تحصیالت، 
نه علم و دانششــان هیچ یک در حد او 
نبوده اســت.هر چــه به آینده و روز ها 
و ســال های آتــی فکر می کند چیزی 
برای خود متصور نیست، چمدانش را 
می بندد و به مهاجرت فکر می کند، اما 
چه مهاجرتی؟ کاری؟ تحصیلی؟ غیر 
قانونی؟ تجاری و....او هنوز می خواهد 
پل هایی را پشت سر خود داشته باشد، 
ســال ها درس خوانده است می تواند 
تحصیالتش را در آنجا به اتمام برساند 
و اصال شاید یک رشته دیگر را شروع و 
زندگی دیگری را آغاز کند. تصمیمش 
را گرفته اســت، کالس زبان می رود تا 
آیلتس امتحان دهد و با نمره ای خوب 
بــرای یکی از دانشــگاه های خارجی 
درخواســت پذیرش دهــد. او زودتر 

تصمیمــش را گرفته بود همان زمان 
که خواســت مهاجرت کند.این روایت 
»سینا« است، که اکنون یکسال است 
که تمام تالشــش را برای زبان آموزی 

به کار گرفته است.

روایت مخالفی که موافق رفتن شد
زهرا نیز یکی دیگر از کسانی است، که 
تصمیمش را برای مهاجرت با رفتن به 
کالس های آمادگی آیلتس علنی کرده 
اســت. او می گوید: »همین ســه سال 
قبل هر کسی درباره رفتن و مهاجرت 
صحبت می کرد خیلی ســریع و صریح 
گارد می گرفتم که خب چرا؟ برای چه 
می خواهیــد بروید؟ یا هر زمان از من 
می پرسیدند که تصمیم نداری بروی؟ 
زبــان بخوان برو، بــرای چی ماندی؟ 
می گفتــم چرا بروم؟ شــرایطم خوبه، 
کارم، خانــواده ام، دوســتانم و ... در 
حالــت نرمال قــرار دارد، هر چند که 
خیلی از امکانات برای من وجود ندارد، 
اما در نهایت شــرایطم خوبه و حتی به 
رفتن هم فکر هم نمی کنم. همه چی، 
اما به یک باره تغییر کرد. وضعیت روز 
بــه روز بدتر شــد. وضعیت اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی هر لحظه سیاه تر 

شــد و انگار تنها مسیری که روبه روی 
خودم می دیدم این بود که چرا ماندم؟ 
بایــد بروم«.وی ادامه می دهد: » اینکه 
شــرایط اقتصادی به نحوی باشــد که 
حقوقت به اندازه یک نفر هم نباشــد، 
اینکه شرایط اجتماعی انگار تمام علیه 
تو هســت، اینکه می بینی بسیاری از 
چیز ها ســالم و ســالمت نیســت، در 
نهایت حس تعلق را از من گرفت و به 
این فکر کردم که اگر آرامش، امنیت، 
ثبات و امکانات نســبی می خواهم باید 
جایی به غیر از اینجا باشــم«.وی بیان 
کرد: »پس شروع کردم زبان خواندن، 
چون یکی از مهمترین فاکتور هایی که 
برای مهاجرت الزم و ضروری اســت، 
داشــتن مدرک زبان آیلتس اســت.

بــرای یــک زندگی با ثبــات همراه با 
آرامش تالش می کنم. اینکه کارهایم 
همانطــوری که می خواهم پیش برود 
یا نه را نمی دانم؛ من همه تالشــی که 
باید را برایش انجام می دهم و امیدوارم 
نتیجه اش برایم رضایت بخش باشد«.
بر اســاس این گــزارش، این ها روایت 
کســانی اســت که عزم خود را جزم 
کرده اند تا به قول ســینا شــانس خود 
را در جایی دیگر امتحان کنند شــاید 

در بخش باقی مانده عمرشــان بتوانند 
بــه آنچــه در اینجا دســت نیافته اند 
دست یابند، یا که مانند آرزو به سقف 
آرزوهایش برســند و مانند زهرا بتواند 
دخترش را در شــرایط بهتری به دنیا 
آورد.ایــن روز هــا بســیاری چمدان 
خود را بســته اند، آنکــه تحصیالتی 
دارد و یــک رزومه تحصیلی یا کاری، 
شــانس بیشــتری برای رفتن دارد به 
همین دلیل با داشــتن مدرک آیلتس 
می خواهــد رفتن خود و حضورش در 
آن کشور را تضمین کند.بسیاری این 
روزها، از مهاجرت نخبگان می گویند، 
سالیانه ســه هزار پزشک درخواست 
مهاجــرت پــر می کننــد و برخی از 
دانش آموختــگان نیــز در فکر رفتن 
هستند.بســیاری از مسئوالن دولتی 
و نمایندگان مجلس سال هاست یکی 
از بخش های تبلیغاتشان را نگرانی در 
مورد مهاجــرت نخبگان می دانند اما 
عمــال اقدامی برای این موضوع و رفع 
چالش هایی که در این ســه روایت که 
مشتی از خروار بسیاری از نخبگان این 
ســرزمین هستند صورت نمی گیرد تا 
روز بــه روز بــر تعداد مهاجران افزوده 
شود.متاســفانه ایران جزو کشورهای 
در صدر مهاجرفرســت دنیا قرار دارد 
و باید تدبیری اندیشــید که جوانان و 
نخبگان بتوانند در مملکت خود بمانند 
و خدمــت کنند. باید دســت هایی که 
سعی در ناامید کردن جوانان این مرز 
و بوم دارد، قطع شود چه آنکه با فامیل 
بازی به جای شایسته ساالری سعی در 
القای این ناامیدی دارد چه آنکه حقوق 
نجومــی می گیرد و کمترین بهره وری 
را دارد و بــا ایــن کارش امید جوانان را 

می ستاند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم خبر داد؛

ابالغ برگزاری حضوری امتحان پایان ترم به دانشگاه ها 
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم گفت: 
دانشگاه ها از تابستان ۱3۹۹ کالس های عملی را به شکل 
حضوری در قالب برنامه های جداگانه و مجزا در طول ترم 
برگزار کردند.محمدرضا آهنچیان افزود: امتحانات پایان 
ترم با تاکید وزارت علوم و ســتاد از ســرگیری آموزش به 
شــیوه حضوری برگزار خواهند شــد و به دانشگاه ها اعالم 
کرده ایم تا مقدمات حضور دانشجویان در دانشگاه ها را برای 
اجرایی شدن مراحل امتحانات آماده کنند و زمان آن را که 
معموال دو هفته است گسترش دهند تا امکان برنامه ریزی 
برای دانشگاه ها آسان تر باشد.وی افزود: دانشگاه هایی که 

در زمان امتحانات پایان ترم جزو مناطق قرمز باشند باید 
آموزش و امتحانات را به شیوه غیرحضوری برگزار کنند.

آهنچیان گفت: دانشــگاه ها موظف به برگزاری امتحانات 
پایان ترم به شیوه حضوری هستند و اگر دلیلی مبنی بر 
محدودیت های پیش رو در انجام ندادن این امر دارند باید 
آن را اعالم کنند.دانشگاه هایی که در شرایط قرمز قرار دارند 
انتظار مطرح کردن این موضوع می رود و پس از بررسی های 
وزارت علوم اگر بحث سالمتی جامعه دانشگاهی در میان 
باشد از سوی وزارتخانه به برگزاری امتحانات پایان ترم به 

صورت مجازی موافقت خواهیم کرد.



گوناگون
18 ربیع الثانی 1443   24 نوامبر 2021چهارشنبه 3 آذر 1400  شماره پیاپی 1975 w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

1975 پیاپــی:  شــماره  آناهیتــا جعفــری                      سیاســت:  ملــک                        وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
بهــاره یوســفی گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                          شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                      مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
صفحــه آرا : داود احمــدی                                       جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                      نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد 
آدرس: تهران میدان انقالب اسالمی خیابان جمالزاده شمالی تقاطع نصرت  پالک 275 واحد 17                                      کدپستی: 1418844678

تلفــن: 66917312 - 66915268                     دورنــگار: 02166126139                          لیتوگرافــی  و چــاپ: گل آذیــن 66 - 66791365                                                     

 ورود "رمز ارز"ها
 به شبکه پنج

برنامه تخصصی تلویزیونی " رمز 
و ارز" بــا محوریت پرداختن به 
صنعت بالکچین و ارز دیجیتال، 
بــه تهیه کنندگی مجید فتاحی 
به زودی از شــبکه پنج ســیما 
پخش می شــود. مجید فتاحی 
تهیــه کننده برنامه تلویزیونی " 
رمــز و ارز" در این زمینه گفت: 
این برنامه اولین برنامه تخصصی 
صنعــت  دربــاره  تلویزیــون 
بالکچین و ارزهــای دیجیتال 
اســت که بصورت کامل و جامع 
این موضــوع را برای مخاطبان 
تبییــن و بررســی می کند.وی 
ادامــه داد: بخش زیادی از این 
برنامــه به گفتگــوی تخصصی 
پیرامون این موضوع اختصاص 
دارد و در هر قسمت یک موضوع 
مرتبــط با بالکچیــن، ارزهای 
دیجیتــال و روندهــای جدید 
پولی مبتنی بر انقالب دیجیتال، 
با حضور یک کارشــناس زبده یا 
یکی از مســئوالن سیاستگذار 
در این حوزه تحلیل می شــود. 
همچنین فتاحی یاد آور شــد: 
در این برنامه ۴ شــرکت کننده 
مطلع در این حوزه با کارشناس 
برنامــه گفتگو می کند و چالش 
هــای مهــم را در این خصوص 
مطرح می کنند.وی اضافه کرد: 
این برنامــه به مخاطبان کمک 
مــی کند که در صورت ورود به 
بازار ارزهای دیجیتال اطالعات 
کافــی در ایــن زمینه داشــته 
باشــند.   موشــنگرافی، میان 
برنامــه، گفتگــوی تخصصی، 
مقایسه آماری ایران با وضعیت 
جهانــی و.... بخش های مختلف 
این برنامه است که به مدت ۴۰ 
دقیقه تقدیم نگاه مخاطبان می 
شود. برنامه تخصصی تلویزیونی 
" رمز و ارز" کاری از گروه اقتصاد 
شــبکه پنــج سیماســت که با 
اجرای آرش ســروری به زودی 
مهمان خانه مخاطبان می شود.

کران منصور در نماز جمعه  ا
این هفته تهران 

 طبــق اعالم ســتاد نماز جمعه 
تهــران، نماز جمعــه این هفته 
تهــران در مصــالی بزرگ امام 
خمینــی)ره( تهــران اقامــه 
می شــود و در پایــان نیز فیلم 
ســینمایی »منصــور« بــرای 
نمازگــزاران اکران می شــود.

فیلــم منصور بــه کارگردانی و 
نویسندگی ســیاوش سرمدی 
و تهیه کنندگی جلیل شــعبانی 
محصول سال ۱3۹۸ است. این 
فیلم روایتگر بخشــی از داستان 
زندگی شهید ستاری و طراحی 
و تولید نخستین جنگنده کاماًل 
ایرانی است که در آن بخش های 
ناگفتــه از هشــت ســال دفاع 

مقدس نیز روایت شده است.

فرهنگ و هنر

موزه کاریکاتور تبریز؛

 هنر تبریز بر بام آسیا

بخش اعظمی از زندگی هر شخص با 
طنز و کارتون عجین شده است زیرا 
روح انسان نیز مانند جسمش به غذا 
نیــاز دارد و ایــن غذا می تواند همان 
کارتــون های جذاب و طنز متفاوتی 
باشــد که با هنرمندی خاصی ارائه 
مــی گردد؛ این طنز همــراه با هنر 
که باشــد کاریکاتور نام می گیرد که 
آن را به بهترین شــکل می توان در 
موزه هــای تبریز پیدا کرد. اگر قدم 
به تبریز دیدنی گذاشتید دیدن موزه  
کاریکاتور یا کارتون این شــهر را از 
دســت ندهید؛ موزه ای که در رتبه 
اول آســیا ایستاده است و این ارزش 
و اعتبار در کلکســیون افتخارات بی 
شــمار شهر زیبای تبریز جا خشک 
کرده اســت. شما می توانید در این 
ســفر برای رزرو بهترین هتل های 
تبریــز مانند هتل الله کندوان تبریز 
و هتل شهریار تبریز به وبسایت ایران 
هتل آنالین مراجعه کنید؛ از امکانات 
این وبســایت می توان به رزو آنالین 
هتــل مورد نظــر از میان ده ها هتل 
که همگی اطالعاتشان بر روی سایت 

موجود است اشاره کرد.
در همــه زمان ها موزه نقش مهمی 
را در جوامــع ایفــا کرده اســت زیرا 
موزه، کلکســیونی از افتخارات یک 
سرزمین را تشکیل می دهد اما موزه 
کاریکاتــور تبریز از جهات دیگر نیز 
مهم و ارزشــمند است. این موزه که 
لقب تنها موزه کاریکاتور ایران و مقام 
اول موزه های کاریکاتور در آســیا و 
پنجمین موزه مهم جهان را یدک می 
کشــد محل خوبی برای نشان دادن 
هنرمندی های مردمان این مرز و بوم 
است. این بنا در سال ۱3۱۸ شمسی 
و با کاخ معروف شــهرداری تبریز با 
زیربنایی حدود ۲۸۶۰ متر مربع که 
بعد از موزه گابرو بلغارســتان دومین 
موزه وســیع جهان به شمار می رود، 
با هدف کارکردهای مختلف ازجمله 
کتابخانه ملی، رســتوران، باشــگاه 
افســران و کمیته انقالب اسالمی در 
بخش غربی خانه هنر تبریز ساخته 
شــد. این موزه و خانه هنر تبریز بعدا 
بــا هم عجین شــدند و چندین بار 
عملیــات مرمت و بازســازی انجام 
گرفــت و بخش هایــی که نیازمند 
یک خانه هنر و موزه می باشد )مانند 
بخــش های ویدیوآرت، آمفی تئاتر، 
کارگاه نقاشی و کارگاه کاریکاتور( به 
بنا افزوده شد، سپس در سال ۱3۷۸ 
بــه ثبت آثار ملی ایــران درآمد و در 
نهایت در سال ۱3۸۵ تبدیل به موزه 

کاریکاتور تبریز گشت.

رییس انستیتو پاستور گفت، افراد باالی ۱۸ سال و بزرگسال به فاصله یک ماه می توانند 
دز یادآور واکســن پاســتوکووک را تزریق کنند.علیرضا بیگلری تصریح کرد: واکســن 
پاستوکووک در سطح ملی و جهانی به عنوان یک واکسن شاخص شناخته می شود.
وی ادامه داد: با تکیه بر نتایج کارآزمایی که در کوبا و ایران داریم، این واکسن از مهر ماه 

وارد سبد واکسیناسیون شد و در اختیار مردم قرار گرفت.
بیگلری با بیان اینکه واکسن پاستوکووک یک واکسن کامل و مجوز استفاده را نیز دریافت 
کرده است، افزود: تزریق کنندگان بزرگسال واکسن پاستوکووک،به فاصله یک ماه از 
تزریق دز دوم، می توانند دز یادآور این واکســن را تزریق کنند.وی ادامه داد: افراد زیر 
۱۸ سالی که دو دز واکسن پاستوکووک را تزریق کرده اند نیز نیاز به تزریق دز یادآور 

این واکسن ندارند.بیگلری تصریح کرد: والدین با اطمینان خاطر می توانند از واکسن 
پاستوکووک برای فرزندان خود استفاده کنند.واکسن کرونای مشترک انستیتو فینالی 
کوبا و انستیتو پاستور ایران در کوبا به عنوان »سوبرانا۲« و در ایران به عنوان پاستوکووک 
نامگذاری شده است.مطالعه کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن مشترک انستیتو پاستور 
ایران و انستیتو فینالی کوبا از ششم اردیبهشت سال جاری در هشت شهر و با حضور 

۲۴ هزار داوطلب آغاز شد.
مجوز مصرف اضطراری این واکســن اوایل تیر ۱۴۰۰ نیز در ایران صادر شــد. مطالعه 
واکسن سوبرانا ۲ در کوبا روی کودکان انجام شده و این کشور مجوز مصرف اضطراری 

برای کودکان را دریافت کرد.

تزریق دز یادآور واکسن پاستوکووک به بزرگساالن

دریچه علم

کتابکده 

کارتون 

موتورها در تهران 
چطوری معاینه فنی 

می گیرن!
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی 

خودروهای شهر تهران گفته که 
در تهران تنها 160 موتورسیکلت 

معاینه فنی دارند! از 3 میلیون 
موتورسیکلت موجود در شهر 

تهران تنها 160 موتورسیکلت 
به 11 خط مکانیزه موتورسیکلت 
برای دریافت معاینه فنی مراجعه 

کرده اند. موضوعی که سوژه 
کارتونی از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

کتاب »شیفته ی خورشید: زندگی نامه 
و نامه هــای وان گوگ« نوشــته جک 
رایموند جونز با ترجمه محمدمهدی 

انصاری توسط نشر گویا منتشر شد.
عموم مورخــان و منتقدان هنری در 
عصر جدید از ونســا وان گوگ نقاش 
هلندی مکتب پست امپرسیونیسم به 
عنوان یکی از برترین و تاثیرگذارترین 
هنرمندان تاریخ هنر جهان نام می برند.

این نقاش فــارغ از ارزش های هنری 
و زیبایی شناســانه آثــارش، زندگی 
دردنــاک و دغدغه هــای انســانی 
شــورانگیزی داشــت. تاکنون درباره 
او کتاب ها و پژوهش های بســیاری در 
سطح جهان انجام شده است، اما هنوز 
کلیه زوایای زندگی او برای مخاطبان 
روشــن نشــده و هر پژوهش تازه ای 
روزنه ای است به روزهای ابری حضور 

این هنرمند در هستی.
پرتره ای از ونســان در دســت است با 
چهره ای رنگ پریده، حاشیه چشم ها 
سرخ، سر باندپیچی خسته و فرسوده 

چهره ای که خود کشیده، چهره ای پر 
از درد و الم، رنجی فراتر از توان صاحب 
چهره، در نگاهش غمی بی پایان و سایه 
کم رنگــی از تصمیمی بزرگ، گویی 
به بیننــده می گوید هرطــور دلتان 
می خواهــد داوری کنید، با این حال 
پیروزی نهایی از آن من است. صورت 
پرتره باندپیچی اســت چون او در یک 
لحظــه هیجانی گــوش خود را با تیغ 
بریــد و تکــه ای از آن را جــدا کرد. او 
ایــن »تصویر« را »مرد پریده گوش« 

نام نهاد.
بر پایه همین »خود تصویر« داستان ها 

و افســانه های پوچ و عاری از حقیقت 
و فیلم های و خیالی بســیاری ساخته 
و پرداخته اند. او را خشــن، عصبانی، 
هیجانی، بی تمــدن، خطرناک برای 
معاشرت با مردم آداب دان و معاشرتی و 
اجتماعی معرفی کرده اند. اما وان گوگ 
ســاخته و پرداختهی ذهن آنان با وان 

گوگ واقعی سخت بیگانه است.
بــه تازگی نیــز کتاب »شــیفته ی 
خورشــید: زندگی نامــه و نامه های 
وان گوگ« نوشته جک رایموند جونز 
و ترجمــه محمدمهــدی انصاری، با 
شــمارگان ۵۰۰ نسخه، ۲3۷ صفحه 

و بهای ۵۲ هزار تومان توســط نشــر 
گویــا به بازار نشــر ایران وارد شــده 
است. ویراســتار این کتاب غالمرضا 

امامی است.
کتــاب ۱3 بخــش به ترتیــب با این 
عناویــن دارد: »پســری کــه بزرگ 
می شــود«، »کار«، »پس از تاریکی«، 
»ونســان کشیش«، »تولد هنرمند«، 
»آنتورپ«، »شــهر روشــنایی«، »به 
سوی خورشید«، »دوست ناسازگار«، 
»خانــه ی زرد«، »واپســین تالش«، 

»غروب خورشید« و »پایانه«.
شــخصیت و زندگــی وان گوگ که 
موضوع اصلی این کتاب است، نشانگر 
نبوغ و منش واقعی اوست، نبوغی که 
هنرمندانی چون میکل آنژ، رامبرانت، 
گونه و بتهوون را ســاخت. پدر ونسان 
وان گوگ، کشــیش پروتستانی بود به 
نام تئودور وان گوگ، ونسان پسر ارشد 
پدر، طبعی آرام و مالیم داشت. خانواده 
تئودور وان گوگ بر روی هم مذهبی و 

اخالقی بودند.

»شیفته ی خورشید« منتشر شد

زندگینامه شورانگیز و مستند وان گوگ

گردشگری


