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معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده
   معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: امکان دارد سال آینده سرعت حداقلی 
مصوب در پروانه اپراتورها را از ۲ مگابیت بر ثانیه به چهار یا ۶ مگابیت برثانیه برســانیم، 
چرا که همه چیز رو به پیشرفت است و برای استفاده بهینه از حوزه فناوری باید سرعت 

اینترنت ارتقا پیدا کند.  »صادق عباسی شاهکوه« با حکم وزیر ارتباطات به عنوان معاون 
توری(  وزیر ارتباطات و ریاســت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشــور )رگوال

 | صفحه 3 منصوب شد...

صفحه 7 

انعکاس آوای فرسودگی حمل و نقل درون شهری در خیابان های پایتخت؛

حمل و نقل تهران پیر شده است
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  رییس سازمان 
برنامه  و بودجه: 

 تورم در سال ۱۴۰۱ 
مهار می شود

      رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: در 
سه ماه گذشته خلق پولی انجام نشد و گزارش 
اخیر مرکز آمار نشان دهنده کاهش نرخ تورم 
است که با ادامه و تکمیل همین روند در سال 

آینده، تورم مهار خواهد شد...

 پیام تبریک 
 رهبر معظم انقالب اسالمی 

به مناسبت هفته بسیج
     متــن پیــام رهبــر انقــالب اســالمی به این شــرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفتــه ی بســیج بــر همــگان مبــارک بــاد، بویــژه بــر 
رویش هــای تــازه و با طراوت بســیجی که همچنان 
ماننــد نســل پیــش از خــود، فرزندان محبــوِب امام 
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واقعیت کابوس بیکاری 
 روزنامه نگاران 

به دلیل کمبود کاغذ
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محکومیت 10 میلیارد دالری 
ایران در راه است 
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توقف فعالیت واحدهای 
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افزایش 1۵میلیون لیتری توزیع 
بنزین در آبان ماه
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اقتصاد کمبود در جهان و فرصت 
درخشش برندهای ایرانی

   سید علی امامی
 پژوهشگر اقتصادی 

پیش بینــی ها بر آن 
اســت که سال آینده 
اقتصــاد  میــادی 
جهانی در یک رکود تورمی نســبتاً سختی 
فرو رود.  هرچند نگاه خوشــبینانه صندوق 
بین المللی پول از اینکه روزنه هایی به چشم 
می خورد که رکود تورمی به سرعت خاتمه 
یابــد و اقتصاد جهان خودش را با شــرایط 
پسا کرونا وفق دهند اما شواهد بین المللی 
و گزارشــات بسیار از نشریات داللت بر آن 
دارد که اقتصاد دنیا به آسانی از شرایط رکود 
تورمی خارج نخواهد شد. بر همین اساس 
نیز اقتصاددانان مطرح در حوزه بین الملل 
مهر تاییدی به تیترنشــریه اکونومیســت 
زدن کــه یک ماه پیــش اقتصاد کمبود را 
برای ســال 2022 اعام کرده بود. هرچند 
نشــریات بدبین این روند رکود تورمی را تا 
نیمه  دوم ســال 2023 ادامه دار می دانند 
اما هنوز شواهدی متقنی دال بر تایید این 
وضعیت دیده نشــده اســت . با این حال به 
طور محسوسی در کشورهای غربی قفسه 
های فروشگاهی خالی است، قیمت ها روند 
افزایشــی دارد و کاال با تأخیر به فروشــگاه 
ها می رســد معنای این اتفاق یعنی رکود 
تورمی روبه گسترش است.البته اولویت اول 
کشــورهای تولید کننده کاال که عمدتاً در 
شرق و جنوب شرقی آسیا قرار دارند تامین 
نیاز بازارهای اروپا و آمریکا است ولی سرعت 
افزایش تقاضا بســیار بیشتر از عرضه کاال 
است. با این حال آثار و تبعات پاندمی کرونا 
که مستقیما بر تولید جهانی اثر گذاشته و 
تولید را کاهش داده کاما مشــهود است . 
از ســوی دیگر نبود لجستیک کافی جهت 
مبادالت جهانی نیز مزید بر علت شد تا بر 
تنور رکود تورمی که تازه شعله ور شده است 
دمیده شــود. البته نباید فراموش کرد که 
پاندمــی کرونا الگوی مصرف را تغییر داده 
و اساساً منجر به رشد قابل توجه تقاضا در 
بازارهای بین المللی شده است. این موضوع 
را کنار افزایش تقاضای ســنتی ایام ژانویه 
گذاشــته تا معلوم شــود چه طور عرضه از 
تقاضــای جهانی عقــب افتاده و قیمت ها 
روند افزایشــی پیدا کرده اســت. بر همین 
اســاس اســت که نگرانی از تشدید شرایط 
رکود تورمی در ســطح جهان به خصوص 
بازارهای اروپایی و آمریکایی افزایش یافته و 
خوش بینی های اولیه از اینکه این موج زود 
گذر است و آثار آن آسیب جدی بر اقتصاد 

بین الملل نمی گذارد رنگ باخت است. 
دنیا در حال تغییر نقشه تولید است و عمًا 
در پی آن است تا زنجیره های تامین منطقه 
شکل دهد و ظاهراً عاقه مندی ها بر تشکیل 
اقتصادی واحد در سطح بین الملل در حال 
فراموشــی اســت لذا جا دارد از این فرصت 
اســتثنایی اســتفاده کرده و رویکرد های 
صنعتی خود را به این سمت سوق دهیم . 
منبع: تسنیم

یادداشت

کید دادستان کشور بر  تا
تعیین تکلیف ۸۰ درصدی 

 خودروهای توقیفی
 تا پایان سال

دادســتان کل کشــور ضمــن بازدید از 
پارکینــگ خودروهای توقیفی مرتبط با 
پرونده هــای مواد مخدر، بر تعیین تکلیف 
۸0 درصــدی خودروهای توقیفی تا پایان 

سال تاکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، پیرو دستور 
رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور، مبنی 
بر تسریع تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف 
و یا ضبط شــده درخصوص پرونده های مواد 
مخدر، حجت االسام والمسلمین منتظری 
دادســتان کل کشــور صبح امروز )سوم آذر( 
از پارکینــگ  خودروهــای توقیفی مرتبط با 
پرونده هــای مواد مخدر در منطقه شــهریار 
بازدیــد کرد. دادســتان کل کشــور در این 
بازدید در جریــان آمار خودروهای توقیفی، 
تعداد و ســال توقیف، نحوه مزایده و فروش، 
نحوه نگهداری قرار گرفت. حجت االســام 
والمســلمین منتظری همچنین بر تسریع 
در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروها، لزوم 
کار جهــادی و تعییــن تکلیف ۸0 درصدی 
خودروهــای توقیفــی تا پایان ســال جاری 

تاکید کرد.
وی با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار و ۷00 خودرو 
در پارکینگ های ســتاد مبازره با مواد مخدر 
در حال حاضر توقیف هســتند، تصریح کرد: 
آنچه که مربوط به دستگاه قضایی است باید 
انجام و اگر نیاز به بخشــنامه یا دســتور است 
انجام خواهیم داد. دادستان کل کشور افزود: 
ساماندهی وضعیت کنونی به همکاری و تعامل 
دســتگاه های مربوطه و کار جهادی و تاش 

مضاعف نیاز دارد.

خبر ویژه رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

حقوق های نامتعارف در دولت قابل تحمل نیست
رییــس جمهــوری پرداخت هــای 
نامتعــارف در دولت و شــرکت های 
دولتــی را قابل تحمل ندانســت و از 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
خواســت قبل از نهایی شــدن بودجه 
۱۴0۱ نســبت به تدویــن یک نظام 
پرداخــت عادالنه حقوق و دســتمزد 

اقدام کند.
بــه پایــگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهــوری، آیــت اهلل ســید ابراهیم 
رییســی صبح چهارشــنبه در جلسه 
هیات دولت ضمن گرامیداشت هفته 
بســیج و تشــکر از خدمات بسیجیان 
به همه بخش های کشور گفت: بسیج 
در مسکن ســازی، اقتصاد مقاومتی و 
فضای مجــازی اقدامات خوبی انجام 
داده اســت و می توانــد بــرای همه 

بخش ها گره گشا باشد.
رییس جمهوری با اشــاره به فعالیت 
بســیج در طــرح غربالگری شــهید 
سلیمانی اظهار کرد: نقش بسیج بسیار 
اثرگذار اســت و بســیجیان نیروهای 
مخلص و کارآمد هستند و استفاده از 
ایــن ظرفیت می تواند کارها را دقیقتر 

و ســریع کند. امروز بســیجی بودن و 
داشتن روحیه بسیجی از شاخص های 
مهم تحرک و پویایی در دولت است.

آیت اهلل رییســی با اشــاره به شــیوع 
بیمــاری کرونــا و موفقیت دولت در 
تامین واکسن و واکسیناسیون عمومی 
بیان کرد: پس از موضوع کرونا مسأله 
اصلی دولت معیشــت مردم اســت، 
وزیران نیز اقدامات انجام شــده خود 
در این زمینه را برای مردم تبیین کنند.

در  آب  مشــکات  مــورد  در  وی 
اســتان های اصفهــان و چهارمحال و 
بختیــاری گفت: باید مصوباتی که در 

این مورد انجام شده، پیگیری و نتیجه 
به مردم گفته شــود. مسأله تامین آب 

شرب و کشاورزی مردم مهم است.
رییــس جمهوری ضمــن قدردانی از 
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش 
بــرای برگــزاری کاس های مدارس 
بصورت حضــوری، بیان کرد: والدین 
دانش آموزان هــم از برگزاری توامان 
کاس هــا بــه صــورت حضــوری و 

غیرحضوری راضی هستند.
آیت اهلل رییســی با اشــاره به موضوع 
حقوق هــای غیرمتعارف تصریح کرد: 
حقــوق یــک حــدی دارد که حد آن 

باید برای تمام افراد شــاغل در دولت 
و شــرکت های دولتی مشخص شود و 
بیــش از آن میزان هم نباید پرداخت 
شــود. مردم انتظار شــنیدن اخباری 
دربــاره حقوق های چند ۱0 میلیونی 
را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه 

داده شود.
وی در همین زمینه از ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشور خواست هر چه 
ســریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه 
۱۴0۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت 

عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رییــس جمهوری تاکید کرد: شــاید 
طبــق قانــون دســتگاه هایی اجازه 
تعییــن حقــوق برای شــرکت ها و یا 
افراد دولتی را داشــته باشــند که باید 
در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. 
پرداخت هــای نابرابر و غیرمتعارف در 
دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل 

نیست.
رییسی با تاکید بر اهمیت یک صدایی 
در دولت، گفت: ســند تحول دولت در 
3۷ مساله اصلی کشور تدوین شده که 

به زودی اعام خواهد شد.

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

66917312      66915268 
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سیاست 2
محکومیت ۱۰ میلیارد دالری 

ایران در راه است 
قرارداد کرســنت قراردادی برای فروش 
روزانــه ۱۵ میلیون متــر مکعب از گاز 
ترش میدان ســلمان اســت  که در سال 
۱3۸۱ و در زمــان وزارت بیــژن نامدار 
زنگنــه در دولــت هفتم،  بین شــرکت 
کرســنت پترولیوم و شرکت ملی نفت 

ایران منعقد شد.
رقــم قطعی محکومیت ایران مربوط به 
بخش اول پرونده کرســنت)۸.۵ سال( 
2.۴ میلیارد دالر است و طبق شنیده ها 
در صورت نهایی شدن رأی دادگاه درباره 
بخش دوم این قرارداد)۱6.۵ سال( رقم 
محکومیــت ایران در این بخش حداقل 

۱0 میلیارد دالر خواهد بود.
قرارداد کرســنت قراردادی برای فروش 
روزانــه ۱۵ میلیون متــر مکعب از گاز 
ترش میدان ســلمان اســت  که در سال 
۱3۸۱ و در زمــان وزارت بیــژن نامدار 
زنگنــه در دولــت هفتم،  بین شــرکت 
کرســنت پترولیوم و شرکت ملی نفت 

ایران منعقد شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود 
که از سال 200۵ میادی با احداث خط 
لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشــده 
میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت 
قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را 

به کشور امارات صادر کند.
اما بررســی دقیق تر این قرارداد نشــان 
داد که قرارداد فروش گاز به کرســنت از 
جهات مختلف در تعارض با منافع ملی 
کشور بوده است که از جمله آن می توان 
به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر 
ســه گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز 
ایران در قرارداد کرســنت و تحت تاثیر 
قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران 
با کشــورهای مختلف از جمله ترکیه از 
قیمت پایین این قرارداد و غیره اشــاره 

کرد.
  قرارداد کرسنت 

موجب تحکیم ادعاهای امارات 
درباره جزایر سه گانه می شد

طبق این قــرارداد محل تحویل گاز در 
آب های ســرزمینی ایــران در جزیره 
ابوموســی روی سکوی مبارک در نظر 
گرفته شده بود، درحالی که محل تحویل 
باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات 

تعیین می شد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و وزیر اســبق نفت در این باره 
می گوید: »قرارداد کرسنت یک قرارداد 
ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای 
مــا ضررها و زیان هــای زیادی به دنبال 
داشــت و هم از نظر امنیتی می توانست 
موجب تحکیم ادعاهای مطرح شده در 
مورد جزایر سه گانه ابوموسی،  تنب بزرگ 

و تنب کوچک ایران شود«.

  قیمت پایین گاز ایران 
در قرارداد کرسنت

در قرارداد کرسنت همبستگی فرمولی 
بسیار کمی بین قیمت گاز ایران با قیمت 
جهانی نفت در نظر گرفته شده بود. این 
موضوع موجب می شد هرچه قیمت نفت 
بیشــتر افزایش یابد، عدم النفع ایران از 
اجــرای این قرارداد به صورت تصاعدی 

بیشتر می شود.
در واقــع قیمــت گاز صادراتی ایران در 
این قــرارداد برخاف اســتانداردهای 
جهانــی بــه صورت ثابت )نــه متغیر با 
قیمــت نفت( در نظر گرفته شــده بود 
درحالی که پیش بینی همه موسســات 
معتبر بین المللی از افزایش قیمت نفت 
از کانــال 20 دالر بــه ۱00 دالر در دهه 

آینده خبر می دادند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی »همت بلند، خردمندی، درست اندیشــی و 
توکل به خدا« را ابزارهای تجربه شده برای غلبه بر مشکات کشور دانستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با تبریک هفته بسیج، »همت بلند، خردمندی، 
درست اندیشــی و توکل به خدا« را ابزارهای تجربه شــده برای غلبه بر مشــکات 

کشور دانستند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته ی بسیج بر همگان مبارک باد، بویژه بر رویش های تازه و با طراوت بسیجی 

که همچنان مانند نسل پیش از خود، فرزندان محبوِب امام راحل عظیم الشأنند.
عزیزان!

قدرشــناس جایگاه خود باشــید و بدانید که با هّمت بلند، و در پرتو خردمندی و 
درست اندیشــی، و بــا اعتماد و توّکل بــه خداوند دانا و توانا، می توانید در همه ی 
مســائل عمومی کشــور و ملت، اثربخش و مشکل گشــا باشید. این تجربه ی چند 

دهه ی ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةاهلل
ســّیدعلی خامنه ای ۳ آذر ۱۴۰۰

پیام تبریک رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هفته بسیج

خبر ویژه بین الملل

منطقه قرنطینه 
شده در شهر 

بیروت لبنان/ 
رویترز

جو بایدن در دیدار با 
خانواده های نظامیان 
آمریکایی به مناسبت 
روز شکرگذاری در 
ایالت کارولینای شمالی/ 
رویترز

گزارش تصویری

رئیسی به ترکمنستان می رود
سید ابراهیم رئیسی روز شنبه به دعوت 
»قربانقلــی بردی محمــداف« رئیس 
جمهور ترکمنستان، در راس هیات عالی 
رتبه سیاسی و اقتصادی عازم عشق آباد، 

پایتخت ترکمنستان می شود.
رئیس جمهور با حضور و سخنرانی در 
اجاس سران سازمان همکاری های 
اقتصادی )اکو(، مواضع و پیشنهادات 
جمهوری اســامی ایران در زمینه 
تقویت مناســبات منطقه ای و بین 
المللــی و بویژه رفع موانع و افزایش 
ســطح همکاری هــا و تبــادالت 
اقتصادی کشــور های عضو سازمان 

اکو را تشریح و تبیین خواهد کرد. 

 توییت خبرنگار 
 وال استریت ژورنال 

در مورد سفر گروسی به ایران
خبرنگار وال اســتریت ژورنال توییتی 
در مورد ســفر مدیر کل آژانس به ایران 

منتشر کرد.
 الرنس نورمن، خبرنگار وال استریت 
ژورنــال در توییتی در مورد ســفر 
مدیــر کل آژانس به تهران نوشــت: 
دیپلمات هــا می گوینــد که رافائل 
گروســی با دست خالی از تهران در 
مورد دسترســی آژانــس به کارگاه  
مونتاژ سانتریفیوژ کرج بازگشته اما 
مذاکــرات یک روز  ادامه یافت و کار 
ادامــه دارد تــا ببینیم آیا صدور  یک 
بیانیه مشــترک امکان پذیر است یا 

خیر.
گروســی در بیانیه ای خطاب به شورای 
حکام گفت:  در تاریخ 23 نوامبر 202۱ 
در تهران با  رئیس سازمان انرژی اتمی  و 
وزیر امور خارجه ایران دیدارهایی داشتم.
علی رغم تاش های من، این مذاکرات و 
رایزنی های گســترده برای رسیدگی به 
مســائل پادمانی باقی مانده ایران که در 
دو گزارش به تفصیل شــرح داده شــد، 

بی نتیجه بود
گروســی افزود: »عاوه بر این، برخاف 
توافــق صورت گرفته بین آژانس و ایران 
در ۱2 ســپتامبر 202۱، عدم دسترسی 
به سانتریفیوژ در  کرج به این معناست که 
نظارت  بر تمامی تأسیسات و مکان های 
ایران در رابطه با برجام باید بازیابی شود. 
این موضوع به طور گســترده در رابطه 
با بازگشــت به برجام ضروری شناخته 

شده است.«

درخواست کمک بایدن از 
رئیس جمهور چین

رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست 
مجــازی خود با همتــای چینی، از وی 
درخواســت کرده است که با آزادسازی 
ذخایر نفتی پکن به یاری واشــنگتن در 
جلوگیــری از افزایــش قیمت این کاال 

بشتابد.
روزنامــه »گلوبــال تایمــز« چین در 
گزارشی نوشــت که پکن ممکن است 
بــا آزاد کردن ذخایــر نفت خام خود به 
واشنگتن در مهار افزایش قیمت این کاال 
و ترس از تورم ناشی از آن کمک کند اما 
آمریــکا نیز بایــد در ازای آن برای ایجاد 
یــک محیط بهتر برای همکاری چین و 
ایاالت متحده صادقانه تاش کند، به ویژه 
با خودداری از اعمال فشــار بی اساس و 
 ســرکوب چین در حوزه هایی که نیازی 

به کمک پکن ندارد.

چنــد روز دیگر تــا هفتمین دور 
مذاکــرات احیای برجــام زمان 

باقی است.
کم تــر از دو هفته دیگر هفتمین 
دور مذاکرات احیای برجام در وین 
آغاز می شــود، مهم ترین نگرانی 
ایران در این مذاکرات خلف وعده 

مجدد طرف آمریکایی است.
دفعــه قبل آمریکایی هــا بعد از 
اجــرای کامل تعهــدات ایران، از 
اجرای تعهدات خود ســر باز زده 
و از برجام خارج شــدند، قرار بود 
طرف اروپایی به عنوان میانجی با 
ابزار هایی همانند اینستکس زیان 
ایــران را جبران کند، اما در عمل 

هیچ کاری پیش نبرد.
دولــت ایران به دنبــال دریافت 
»تضمین« از دولت آمریکاست تا 
اطمینــان حاصل کند در صورت 
توافــق در ویــن، آمریکا در دوره 
بایدن و متعاقبا در دوره رؤســای 
جمهــور بعدی مجــددا از برجام 

خارج نخواهد شد.
 خروج آمریکا از برجام آســیب و 
صدمات غیرقابل محاســبه ای به 
اقتصاد ایران وارد کرد و زخم های 
بعضا جبران ناپذیری نیز در دوران 
کرونا بر پیکر جامعه ایران بر جای 
گذاشــت. در واقع، حتی مقامات 
اروپایی و بعضا حتی برخی اعضای 
ارشــد تیم مذاکره کننده آمریکا 
نیــز به اینکه انتظــار ایران برای 
اخذ »تضمین« انتظار قابل درکی 
اســت، اذعان داشته اند. سیدرضا 
میرطاهر کارشناس مسائل بین 
الملل در همین زمینه می گوید که 
یکی از خواسته های هیئت ایرانی 
و آقای عراقچــی مذاکره کننده 
ارشــد ایــران در دولت قبل این 
بوده است که آمریکا باید تضمین 
بدهــد که بار دیگر از برجام خارج 
نمی شود تا ایران اطمینان حاصل 
کند با سناریو مشابه دوره ترامپ 
و اعمــال تحریم های یک جانبه 

مواجه نمی شود.
او معتقد اســت که این مســاله از 
ســوی تحلیل گــران آمریکایی 
مورد توجه قرار گرفته اســت، اما 
آن هــا معتقدند تفاهم برجام اگر 

می خواهد صورت قانونی پیدا کند، 
باید در سنای آمریکا مطرح شود 
و در آنجا با دو سوم آرا به تصویب 
برسد و با توجه به حضور اکثریت 
جمهوری خواهان در ســنا امکان 
تحقق این امر وجود ندارد، از این رو 
این خواسته ایران به لحاظ قوانین 
داخلی آمریکا منتفی اســت، هر 
چند که این خواسته ایران منطقی 
است که نمی خواهد دوباره شاهد 
اتفاقی باشــد که در دولت ترامپ 
روی داد. االن این سوال به درستی 
مطرح است که که هر چند در سال 
اول دولت بایدن هســتیم، اما بعد 
از ۴ سال، اگر یک رئیس جمهور 
متفــاوت در آینده در آمریکا روی 
کار بیاید یعنی یک جمهوری خواه 
چه تضمینی است که تجربه دوره 
ترامپ تکرار نشود؟ باید گفت که 
هیچ تضمینی نیست. درباره بحث 
برجام این احتمال است حتی اگر 
در سنا به تصویب برسد، اگر رئیس 
جمهوری آمریــکا واقعا بخواهد 
می تواند از آن خارج شــود، اما اگر 
در سنا به تصویب برسد مزیت اش 
این است که احتمال خروج را کم 
می کند، این موضوع فرضیه ای بود 

که میرطاهر مطرح کرد.
داوود آقایــی دیگر کارشــناس 
حقوق بین الملل هم ، با بیان اینکه 

حق طبیعی ایران در فرآیند برجام 
است که به دنبال گرفتن تضمین 
برود، یادآور شــد که موفق شدن 
در رونــد گرفتــن تضمین کمی 
دور ذهن است، چراکه در آمریکا 
بایدن موقعیت قوی زیادی ندارد 
و ایــن موضــوع در اختیار کامل 
دموکرات ها و تیم بایدن نیســت، 
هرچند کــه در بین دموکرات ها 
هم اختاف نظر اســت. برخی از 
نمایندگان مجلس سنا هم مخالف 
این هســتند که آمریکا دوباره به 
برجام برگردد یا جمهوری خواهان 
که به شــدت مخالف هســتند، 
بنابراین آن ها راضی نیســتند که 
حتی آمریکا به برجام برگردد چه 
برسد به اینکه تضمین های قابل 

قبولی را ارائه دهد.
این کارشناس حقوق بین الملل 
معتقد اســت که دست اندرکاران 
دیپلماسی و مذاکره کنندگان ما 
باید در مسیر تضمین گرفتن پیش 
بروند، اما در مذاکره از همان ابتدا 
نمی شود شروط سختی را گذاشت 
که اصل مذاکره را زیر سوال ببرد و 
اصا مذاکره آغاز نشود، لذا دست 
اندرکاران دیپلماســی کشــور 
شرایط شروع مذاکره را بگذارند و 
در حین مذاکره شــروط را تعیین 
کنند؛ این می تواند راهگشــایی 

بــرای دســتیابی بــه نتایجی تا 
حدودی مورد انتظار باشد. 

حسن هانی زاده کارشناس مسائل 
سیاســی با اشاره به سابقه آمریکا 
بــرای نادیده گرفتن قوانین بین 
المللی می گوید که به نظر می رسد 
هیچ گونــه اطمینانی به آمریکا 
وجــود ندارد، اما ســازوکار های 
قانونــی هم در روابط بین المللی 
وجــود دارد و آن اینکــه آمریکا با 
حضــور اتحادیه اروپا، روســیه و 
چیــن تعهد قطعــی دهد که اگر 
مذاکــرات آینده وین با شــرکت 
ایران و کشــور های ۴+۱ و حتی 
اگــر آمریکا هــم به این مذاکرات 
بپیونــدد به تمــام تعهدات خود 

عمل کند.
این کارشناس مسائل بین الملل 
با اشاره به تحریم هایی که آمریکا 
برای فشــار آوردن بر ایران اعمال 
کرده، معتقد اســت که ایران باید 
آمریکا را وادار کند که بخشــی از 
تحریم های اعمال شده علیه ایران 
از سال 20۱۸ تاکنون لغو شود تا 
یک نوع راستی آزمایی بین ایران 
و آمریکا به وجود بیاید و ســپس 
آمریکا با حضور نماینده اتحادیه 
اروپا و کشور های فرانسه، انگلیس، 
آلمان، روســیه و چین در وین و 
در برابر افکار عمومی تعهد کتبی 

بدهــد که اگر مذاکرات به نتیجه 
برسد این به عنوان یک سند بین 
المللی تلقی شــود و آمریکا حق 
نادیــده گرفتن تعهــدات خود را 

نخواهد داشت.
امــا رحیم بایزیدی کارشــناس 
مســائل بین الملل بــر این باور 
اســت که در ســطح بین المللی 
هیچ مکانیســم کارآمدی برای 
اخذ تضمین از عدم خروج دوباره 
آمریکا قابل تحقق نیست. زمانی 
که آمریکا به قطعنامه الزام آوری 
کــه خود این کشــور بــه همراه 
متحدانــش امضا کــرده پایبند 
نباشــد، هر تضمین بین المللی 
دیگــری، صرفا جنبــه حقوقی 
داشــته و ممکن است مجددا در 
مســیر قبلی به پیش برود، البته 
در ایــن حوزه تنهــا راه حلی که 
به ذهــن من می رســد، تعیین 
یــک مرجع حقوقــی بی طرف 
همچــون »دیوان بیــن المللی 
دادگستری« برای راستی آزمایی 
پایبندی آمریکا و ســایر اعضای 
برجام به تعهداتشــان و احتماال 
تعیین خســارات وارده ناشــی از 
اعمال غیرقانونی کشور های عضو 
اســت. این پیشنهاد از این نقص 
در برجام ناشی می شود که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مسئولیت 
بررسی پایندی ایران به تعهدات 
برجــام را بر عهــده دارد، اما هیچ 
نهاد ثالثی مســئولیت راســتی 
آزمایی ســایر اعضــای برجام در 
زمینــه تعهــدات تحریمی را بر 

عهده ندارد.
وی با بیان اینکه در سطح داخلی 
آمریکا، وضعیت اخذ تضمین حتی 
پیچیده تر از ســطح بین المللی 
اســت، یادآور شد که قوی ترین 
معاهــدات بین المللــی آمریکا، 
آن هایی هستند که توسط کنگره 
این کشــور )مجلس نمایندگان و 
مجلس ســنا( به تصویب برسند. 
بــا وجــود اینکــه دموکرات ها 
اکثریــت هــر دو مجلــس را در 
اختیــار دارند، اما تصویب برجام 
 در کنگــره از احتمــال بســیار 

کمی برخوردار است.

خبرویژه

آمریکا از برجام وجود دارد؟ آیا تضمینی برای عدم خروج دوباره 

گره کور برجام
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3اقتصاد سخنگوی اقتصادی دولت:

برنامه دولت سیزدهم در 
ماه های آتی، مهار تورم و 

ثبات بخشی به اقتصاد است
ســخنگوی اقتصادی دولت از 
تأیید کلیات نقشه راه وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی برای رونق 
تولید همزمان با کاهش تورم در 
ستاد اقتصادی دولت خبر داد و 
گفت: با تاکید رئیس جمهوری، 
سیاســت اقتصادی در ماه های 
آینده افزایش رشــد اقتصادی، 
تســهیل محیط کســب  و کار، 
ثبات بخشــی به اقتصاد و مهار 

تورم خواهد بود.
»سیداحســان خاندوزی« درباره 
جزئیات نشســت ستاد اقتصادی 
دولت که سه شــنبه  شــب برگزار 
شــد، اظهار داشت:  در جلسه ستاد 
اقتصادی دولت، کلیات نقشــه راه 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی در 
حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید 
از یک ســو و همچنین مهار تورم 
از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید 

قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با اشــاره به شــرایط 
ناگــوار اقتصادی که از دولت قبل 
به دولت ســیزدهم تحمیل شده 
است، افزود:  با توجه به اینکه دولت 
ســیزدهم در یکی از پایین ترین 
درآمدهای ســرانه مردم ایران بر 
ســر کار آمد، بنا شــد از طریق دو 
دسته اقدامات به افزایش تولید و 
سهولت محیط کسب  و کار کمک 
شود. ابتدا کاهش اصطکاک های 
تولیــد و کســب  و کار از طریــق 
ثبت محور شــدن حدود یک  سوم 
فعالیت های کســب  و کار، تأمین 
مالی زنجیره ای برای کسب  و کارها 
و افزایــش مالیات بر ســوداگری 
هم  زمان با کاهش نرخ مالیات بر 
تولید در دســتور کار قرار گرفته 
است.خاندوزی درباره دسته دوم 
سیاســت های مدنظر اقتصادی 
دولــت، افــزود: توجــه جدی و 
حمایــت از پروژه های پیشــران، 
برنامــه دوم نقشــه راه اقتصادی 
دولت اســت. پروژه های پیشران، 
پروژه هایی هستند که پیوندهای 
متعــددی دارنــد و ارزآوری و 
اشــتغال زایی وســیعی خواهند 
داشت.سخنگوی اقتصادی دولت 
از تدوین ســه راهکار برای تأمین 
مالی پروژه های پیشران خبر داد 
و گفت: »اوالً مشــارکت شرکای 
خارجــی با تکیه بر کشــورهای 
دوســت و همسایه، ثانیاً از طریق 
انتشــار ســهام پروژه و صندوق 
پروژه هایــی که در داخل کشــور 
ایجاد خواهد شــد و ثالثاً از طریق 
هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت 
هلدینگ های زیرمجموعه بانک ها 
و شــرکت های بــزرگ دولتی و 
عمومی اقتصاد.«خاندوزی برنامه 
دولــت برای مهار تــورم را هم بر 
مبنــای تدابیر پولــی و اعتباری 
و بودجــه ای بــا محوریت بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 

کشور توصیف کرد.

گزارش

  رییس سازمان برنامه
 و بودجه: 

 تورم در سال ۱۴۰۱ 
مهار می شود

 رییــس ســازمان برنامه و بودجه 
گفت: در سه ماه گذشته خلق پولی 
انجام نشد و گزارش اخیر مرکز آمار 
نشان دهنده کاهش نرخ تورم است 
که با ادامه و تکمیل همین روند در 
سال آینده، تورم مهار خواهد شد.

»سیدمسعود میرکاظمی« با بیان 
اینکه سرنوشت اقتصادی کشور به 
اراده بیگانگان گره زده نمی شــود، 
خاطرنشــان کرد: مذاکره مســیر 
خــود را طــی می کند امــا ایران 
کشــور فقیری نیســت که معطل 

کشورهای دیگر باشد.
وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت 
سیاست ها اصاح و مسیر درستی 
اتخاذ شــود، اظهار داشت: بسیج 
می تواند در فرهنگســازی و ترویج 
روحیــه انقابی کمــک بزرگی به 
کشــور کند زیرا بی ارادگی، کشور 
را دچار مشــکل می کند اما اراده 
انقابــی و روحیه می تواند تغییر 

الزم را ایجاد کند.
رییس ســازمان برنامه و بودجه با 
اشاره به مشکات اقتصادی به ارث 
رسیده به دولت سیزدهم تصریح 
کرد: مشکل امروز مردم معیشت، 
وضعیت کسب و کار، درآمد خانوار 
و تورم است و هدف گیری همین 
شــاخص ها و حل مشــکات از 
وظایف ســازمان برنامه و بودجه 
محســوب می شود و در سه ماهی 
که دولت ســیزدهم مستقر شده 
اســت ثبات اقتصادی در سازمان 
برنامه و بودجه هدفگیری شده تا 
اعتماد بــه اقتصاد برگردد.معاون 
رییس جمهوری با انتقاد از میراث 
به جا مانــده فروش اوراق دولتی 
در دولت گذشــته، اظهار داشت: 
سال ۹6 فضا برای بهبود وضعیت 
اقتصادی کشــور بیــش از امروز 
فراهم بود اما با این وجود فعالیت 
بــرای افزایش درآمد و مدیریت بر 
هزینه ها ادامه خواهد داشــت و با 
کمک خدا حتما به نتیجه مطلوب 
می رســیم. اگر به جای کدخدا به 
خدا اتکا شود بسیاری از مشکات 

حل می شود .
وی، وظیفــه ســازمان برنامــه 
وبودجه را اصاح ساختار بودجه 
دانســت و گفت: این نهاد نقش 
اصلــی در تغییــرات را بر عهده 
دارد به شرطی که درگیر مسائل 
حاشیه ای نشود و بقیه سازمان ها 
را برای این تغییرات بسیج کند.
میرکاظمی نقش بسیج در تغییر 
ریل اقتصادی را مهم دانســت و 
تاکید کرد: بســیج  همانطور که 
در همه مســائل جلودار است در 
بستر سازی و فرهنگسازی برای 
تغییرات جلودار باشد تا بتوانیم 

به نتیجه مطلوب دست یابیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات گفــت: امکان دارد 
ســال آینده سرعت حداقلی 
مصــوب در پروانه اپراتورها را 
از 2 مگابیت بر ثانیه به چهار یا 
6 مگابیت برثانیه برسانیم، چرا 
که همه چیز رو به پیشــرفت 
اســت و برای استفاده بهینه 
از حوزه فناوری باید ســرعت 

اینترنت ارتقا پیدا کند.
 »صادق عباســی شــاهکوه« 
با حکــم وزیــر ارتباطات به 
عنــوان معاون وزیر ارتباطات 
و ریاســت ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی 
کشور )رگوالتوری( منصوب 
شــد. عباســی که سالهاست 
در حــوزه ارتباطــات فعالیت 
کــرده و ســوابق متعــدد 
اجرایــی در ایــن زمینه دارد، 
در گفت وگــوی اختصاصی با 
ایرنا، وظایفــی که برای ارتقا 
کیفیــت اینترنت، حفاظت از 
حقوق مصرف کننده و نظارت 
بر فعالیت اپراتورها به او محول 

شده است را تشریح کرد.
توسعه ارتباطات را باید از 

ع کنیم صفر شرو
معــاون وزیــر ارتباطــات به 
خبرنگار ایرنا گفت: ســرعت 
اینترنــت ثابــت، یکــی از 
مســائلی اســت کــه عموما 
جزو عقب ماندگی های حوزه 
ارتباطات به حســاب می آید. 
عدم ســرمایه گذاری در این 
زمینه باعث شــده، اینترنت 
در این حوزه نه تنها پیشرفتی 
نداشــته باشــد کــه حتی از 
کیفیت آن نیز کاســته شود. 
اکنون در کشــور بیش از ۱2 
درصــد از مردم بــه اینترنت 
پهن باند ثابت متصل هستند 
در حالی که طبق ســند مرکز 
ملــی فضای مجازی، این عدد 
بایــد افزایش چشــمگیری 

داشته باشد.  

عباســی اضافه کرد: ما اکنون 
حدود ۱0 میلیون و 600 هزار 
مشترک اینترنت ثابت داریم 
که با تکنولوژی ADSL، برخی 
به وســیله فیبر نوری، تعداد 
اندکی VDSL و بخشــی نیز با 
وایرلس به اینترنت دسترسی 
دارنــد. اینترنت ثابت را باید به 
نسبت خانوار درنظر گرفت. ما 
حــدود 2۵ میلیون خانوار و ۵ 
میلیون کسب وکار داریم که از 
این تعداد، تقریبا ۱0 میلیون به 
اینترنت ثابت متصل هستند.

وی افزود: این ســرعت اکنون 
جوابگوی نیاز مردم نیســت. 
در ســرویس های جدیــد و 
حجیــم اصــا نمی تواند نیاز 
مــردم را مرتفع کند. حداکثر 
سرعت )ADSL( ۱6 مگابیت 
بر ثانیه اســت. این سرعت هم 
در حالــی بــرای کاربر قابل 
دســترس اســت که نزدیک 
مرکز مخابرات و ســیم مسی 
باشد. در حالی که تکلیف ما در 
سند شبکه ملی اطاعات این 
اســت که ۸0 درصد خانوارها 
و کل کسب وکارها که عددی 
حدود 2۵ میلیون خانوار است 
به اینترنت با ســرعت متوسط 
2۵ مگابیــت و در حالــت 
مطلوب بــه ۴0-۵0 مگابیت 
برثانیه دسترســی داشــته 
باشــند. واقعیت این است که 
در حوزه اینترنت ثابت، فاصله 
ما با میزان مطلوب بسیار زیاد 

اســت.معاون وزیر ارتباطات 
تاکید کــرد: اگر بخواهیم در 
یــک مقایســه بگوییم چقدر 
برای رسیدن به تکلیف قانونی 
اتصــال ۸0 درصد خانوارهای 
ایرانــی به اینترنــت ثابت راه 
داریم، حقیقتــا در این حوزه 

صفر هستیم.
وی تصریــح کــرد: در مصوبه 
شــورای عالی فضای مجازی، 
تکلیف شده که این اتفاق تا افق 
۱۴0۴ نهایی شود. اما نظر وزیر 
ارتباطات این است که تا پایان 
سال ۱۴03 برنامه های خود را 
به نتیجه برسانیم. برنامه ریزی 

ما نیز بر همین اساس است.
 حل مشکل مخابرات 

 بیش از حد ممکن 
طول کشیده است

رئیــس رگوالتــوری درباره 
چالش هایی که با مخابرات بر 
ســر تعرفه دارند، خاطرنشان 
کرد: چالش همیشــه وجود 
دارد و تنها مخصوص کشــور 
ما نیســت. در تمــام دنیا این 
چالش هــا با شــرکت اصلی 
مادر که خصوصی می شــود 
وجــود دارد، ما نیز برای حل 
همین چالش ها حضور داریم. 
اما مســاله این اســت که حل 
شــدن این مشــکات بیش 
از حــد ممکن طول کشــیده 
اســت و به نقطه ای رسیده ایم 
کــه باید اتــکای خودمان به 
مخابــرات را کاهش بدهیم و 

از دیگــر اپراتورهــای موبایل 
و شــرکت های ارائــه دهنده 
اینترنت بخواهیــم وارد گود 
شــوند تا بــار را بیــن آن ها 

تقسیم کنیم.
معــاون وزیر ارتباطات درباره 
اینترنت ســیار و برنامه هایی 
کــه بــرای ارتقــای آن دارد، 
افــزود: هدفی کــه در مصوبه 
شــورای عالی فضای مجازی 
برای ما تکلیف شــده، پوشش 
سراســری اینترنت ســیار با 
متوســط سرعت ۱0 مگابیت 
برثانیه اســت. اکنون متوسط 
ســرعت اینترنــت ســیار ۵ 
مگابیت برثانیه اســت که باید 
آن را حداقــل 2 برابــر کرده و 
پوشــش سراســری در تمام 

کشور نیز ایجاد کنیم.
عباسی تاکید کرد: در حکمی 
کــه وزیر ارتباطات داد، تاکید 
شــده اســت که به ســمت 
تکنولوژی هــای باالتر مانند 
۵G نیز گام برداریم. کارهایی 
در ایــن زمینه انجام شــده و 
بایــد در چند ســال آینده به 
سمت آن حرکت کنیم. الزمه 
دستیابی به سرعت های باالی 
اینترنت توسعه شبکه BTS و 
قــراردادن بانــد فرکانســی 
بیشــتر است. البته اکنون باند 
فرکانســی 2300 در اختیار 
اپراتورها قرار گرفته اســت و 
امیدواریــم که بتوانیم با صدا 
و ســیما نیز برای دستیابی به 

باندهای فرکانسی ۸00-۷00 
به تفاهم برسیم.

 بهبود کیفیت اینترنت 
کار هر روز ماست

وی دربــاره بهبــود کیفیت 
اینترنت افزود: پایش کیفیت 
اینترنــت و تاش برای بهبود 
آن، کار هر روز سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی 
است. هر روز باید تاش کنیم 
تا اشــکاالت را رفــع کنیم. با 
واگــذاری فرکانس 2300 به 
اپراتورهای موبایل و تاشی که 
آن هــا برای واردات تجهیزات 
خود داشــته اند، من بســیار 
امیــدوار هســتم که کیفیت 
اینترنت یک ارتقا محســوس 

پیدا کند.  
عباســی تصریح کرد: یکی از 
اپراتورها خریدها را انجام داده، 
دیگری بخشــی از تجهیزات 
خود را برای ارتقا وارد کشــور 
کرده اســت؛  ما نیــز به آن ها 
تاکید کرده ایم که به ســرعت 
این تجهیزات را نصب کنند تا 
ســرعت اینترنت باال برود و تا 
قبل از پایان سال برای کاربران 
تجربه کاربری بسیاری خوبی 
را رقم بزند. باید این نکته را نیز 
مدنظر قرار بدهیم که شرایط 
اپراتورهــا  ســرمایه گذاری 
بــا توجــه به درآمــد ریالی و 
صــرف هزینــه دالری، کمی 
ســخت شده اســت اما با این 
حال با اولویت بندی باید ارتقا 
کیفیــت را مدنظر قرار دهند.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید 
بر این که هرچقدر در اینترنت 
ثابــت وضع ما بهتر شــود، بار 
شــبکه موبایل کمتر خواهد 
شد، تاکید کرد: این مسائل در 
طوالنی مدت جواب می دهد، 
امــا چیزی که در کوتاه مدت 
می تواند ســرعت اینترنت را 
افزایش بدهد، همین باندهای 

فرکانسی 2300 است.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه را 
بازار بلندمدت توصیف کرد و گفت: عرضه اولیه سهام 
دولتی و شرکتهای خصوصی متناسب با کشش بازار 
تا پایان سال انجام می شود.مجید عشقی با بیان این 
مطلب گفت: بازار سرمایه، بازار بلند مدت است و اگر 
فردی به دنبال کســب ســود در مدت زمان کوتاهی 
اســت، این بازار ممکن است در دوره هایی پاسخگو 

نباشد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: براساس 
آمارها، شــاخص هر کدام از صنایع در بازار ســرمایه 
در مقایسه با دیگر بازارها در بلندمدت سود بیشتری 

دارد مثا یک ســرمایه گذاری در روندی، 20  ساله، 
۱0 ساله و در برخی مواقع پنج  ساله در بازار سرمایه 
بسیار بهتر از سایر بازارهای مولد و غیرمولد نظیر ارز و 
سکه بازدهی داشته است.عشقی ادامه داد: متاسفانه 
شاهد این بودیم حجم زیادی از مردم با تشویق زیاد 
از سوی شبکه های اجتماعی، رسانه های غیررسمی و 
حتی رسمی وارد بازار سرمایه شدند و به طور مستقیم 
اقدام به خرید و فروش های مســتمری کردند و در 
ریزش بازار که دور از انتظار هم نبود، متضرر شدند و 
اکنون انتظار دارند، در یک بازه زمانی کوتاه، بازدهی 
باالیی کسب کرده و جبران ضرر برای آنها اتفاق افتد.

وی خاطرنشــان کرد: مشکل از اینجا آغاز می شود و 
باید افراد با دانش کامل و دریافت مشــاوره خوب به 
بازار سرمایه وارد شوند و در ان به فعالیت ادامه دهند.  
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار تصریح کرد: 
آیا هدف از ســرمایه گذاری در بازار بورس این اســت 
کــه در بــازه زمانی کوتاه مدت ســودی را دریافت و 
ســپس خارج شویم؟ ابدا این گونه نیست اصالت در 
ســهامداری حفظ ارزش دارایی و توســعه مستمر و 
پیوسته آن با بهره مندی از سوددهی شرکت ها است 
و طبعا مصونیت بخشی از دارایی ها در شرایط تورمی 

را هم در پی دارد.

رییس سازمان بورس:

 عرضه اولیه سهام تا پایان سال انجام می شود

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

محدودیت تولید ناشی 
از کمبود ســوخت در 

نیروگاه ها نداریم
مدیرعامــل شــرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران گفت: اکنون 
هیچگونــه محدودیت تولید و 
یــا محدودیت ناشــی از کمبود 
ســوخت در نیروگاه ها که منجر 
به خاموشــی در ســطح کشور 
شــود، رخ نداده اســت. نگرانی 
از تامیــن بــه موقع ســوخت 
نیروگاه هــا این روزها به یکی از 
دغدغه هــای اصلی صنعت برق 
تبدیل شــده اســت چرا که هر 
چه میزان مصرف گاز طبیعی در 
بخــش خانگی و تجاری افزایش 
یابد امکان تامین ســوخت گاز 
مورد نیاز نیروگاه ها دشــوارتر 
خواهد شــد. مدیر دیسپچینگ 
شــرکت ملــی گاز ایران با بیان 
اینکــه در اول آذرمــاه ۷۴۸ 
میلیــون مترمکعب گاز طبیعی 
در کشــور مصرف شده، از آغاز 
محدودیت گازرسانی به صنایع و 
پتروشیمی های کشور خبر داده 
بــود. محمدرضا جوالیی افزود: 
مقدار مصرف گاز طبیعی طی 2۴ 
ساعت گذشته در بخش خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمده ۵2۱ 
میلیــون مترمکعــب، صنایع 
عمــده ۱2۹ میلیون مترمکعب 
و نیروگاه هــا نیــز ۹۸ میلیون 
متــر مکعــب بوده اســت و نیز 
مقدار گاز تزریق شــده به شبکه 
خطوط سراســری هــم در این 
زمــان ۸۱۱ میلیون متر مکعب 
بوده اســت.همین امر سبب شد 
نگرانی دربــاره قطع برق ایجاد 
شــود که در همین رابطه امروز 
مدیرعامــل شــرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران گفت: اکنون 
هیچگونــه محدودیت تولید و 
یــا محدودیت ناشــی از کمبود 
ســوخت در نیروگاه که منجر به 
خاموشــی در سطح کشور شود، 
ایجاد نشده است.طبق گزارش 
پایــگاه اطاع رســانی وزارت 
نیرو،  مصطفی رجبی مشــهدی  
افزود: اکنون شــبکه برق کشور 
درپایداری کامل است و مشکلی 

در تامین برق وجود ندارد.

ایرانی ها ۳ برابر کل 
اروپا گاز مصرف می کنند

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز گفت: در دو هفته گذشــته 
با توجه به ســرد شــدن نسبی 
هوا، مصارف گاز در بخش های 
خانگی و تجاری، افزایش یافته 
است و سه برابر اروپا گاز مصرف 
مــی کنیم. محمدرضا جوالیی 
تاکید کرد: نسبت به پارسال در 
همین زمان، حدود ۵0 میلیون 
متــر مکعــب در روز، افزایش 
مصــرف در بخــش خانگی را 
تجربــه کردیم که معادل تولید 
دو فاز پارس جنوبی است.افزود: 
تمهیداتــی را می اندیشــیم تا 
ناتــرازی اتفاق نیفتد و بتوانیم 
بــا ابزار ها و امکاناتی که داریم، 
شــبکه را حفظ کنیم.او اضافه 
کــرد: تــداوم افزایش مصرف،   
نگــران کننــده اســت و این 
می توانــد بــر روی نحوه توزیع 

گاز تاثیر بگذارد.

بایدن از اوپک پالس 
زهرچشم گرفت

دولــت آمریــکا ســرانجام 
رســما اعــام کــرد که ۵0 
میلیون بشــکه نفت از ذخایر 
اســتراتژیک را هماهنــگ با 
کشــورهای چین، هند، کره 
جنوبــی، ژاپــن و انگلیــس 
برای پایین بردن قیمت های 
انــرژی در پی بــی اعتنایی 
تولیدکننــدگان اوپک پاس 
بــه درخواســت های مکرر 
مصــرف کنندگان برای نفت 
بیشــتر آزاد خواهد کرد. جو 
بایدن که با کاهش محبوبیت 
عمومــی در بحبوحه افزایش 
تورم در آستانه انتخابات میان 
دوره ای کنگره در سال آینده 
روبرو شــده است، از این که 
مکررا از تولیدکنندگان اوپک 
پاس برای تولید نفت بیشتر 
درخواســت کــرده و جوابی 
نشنیده، به خشم آمده است.
بایدن در اظهاراتی که از کاخ 
ســفید پخش شد، گفت: من 
قبا به شما گفتم که ما درباره 
این مشــکات اقدام خواهیم 
کرد. این دقیقا کاری اســت 
کــه انجــام می دهیــم. این 
کار زمــان مــی برد اما طولی 
نخواهد کشــید که خواهید 
دیــد قیمت بنزینی که برای 
پــر کردن باک خــودرو می 
زنیــد، کاهش پیدا می کند و 
در بلندمدت وابســتگی ما به 
نفت کاهش خواهد یافت،  زیرا 
به ســمت انرژی پاک حرکت 
مــی کنیم.قیمت نفت اخیرا 
بــه باالترین رکــورد هفت 
ســال اخیر صعــود کرده بود 
و در نتیجه مصرف کنندگان 
بــا افزایش هزینه ســوخت 
روبرو شــده بودنــد. قیمت 
خرده فروشــی بنزین بیش 
از 60 درصد در ســال گذشته 
افزایش یافت که ســریعترین 
نرخ رشد از سال 2000 بود و 
تحت تاثیر بازگشت مردم به 
جاده ها با کاهش محدودیت 
هــای کرونایی و بهبود تقاضا 
اتفاق افتاد.تحت این برنامه، 
آمریــکا ۵0 میلیون بشــکه 
نفــت آزاد خواهــد کرد که 
معــادل حــدود دو روز و نیم 
تقاضای آمریکاســت. در این 
بیــن، هند اعام کــرد پنج 
میلیون بشــکه نفت از ذخایر 
اســتراتژیک خود برداشــت 
مــی کند. انگلیس اعام کرد 
برای برداشــت ۱.۵ میلیون 
بشــکه نفت از ذخایری که به 
صــورت خصوصی نگهداری 
می شــوند، اجــازه می دهد. 
ژاپــن حــدود ۴.2 میلیون 
بشــکه نفت معادل تقاضای 
حدود یک یا دو روز را از ذخایر 
ملی تا پایان ســال به فروش 
مــی گذارد.جزییات میزان و 
زمان آزادسازی نفت از ذخایر 
کره جنوبی و چین هنوز اعام 

نشده است

نفت و انرژی 4

وزیر نفت:

گذشته گاز نسبت به سال   مصرف 
۲۲ درصد افزایش یافت

وزیر نفــت از افزایش 22 درصدی 
مصــرف گاز در بخــش خانگــی، 
تجــاری و صنایع عمده نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشته خبر داد 
و تأکید کرد: ســوخت صنایع قطع 
نشده، بلکه سوخت مایع جایگزین 
گاز شده اســت.جواد اوجی اظهار 
کــرد: مصرف گاز در بخش خانگی، 
تجــاری و صنایــع غیرعمده دوم 
آذرماه به بیش از ۵۱۷ میلیون متر 
مکعب رسیده که در مقایسه با مدت 
مشــابه پارسال 22 درصد افزایش 
داشــته اســت.وی با بیان اینکه از 
چند روز گذشته با افزایش مصرف 
گاز در کشــور به محدود کردن گاز 
در صنایع ســیمانی اقدام کرده ایم 
که البته این کمبود با سوخت مایع 
جبران شــده اســت، تصریح کرد: 
خوشــبختانه همکاران ما از ماه ها 
پیش در تدارک تأمین سوخت مایع 
نیروگاه و صنایع عمده، ســیمان و 

پتروشیمی بودند.وزیر نفت درباره 
شــدت مصرف انرژی در کشور هم 
بــا تأکید بر اینکه ســوخت صنایع 
قطع نشــده، بلکه ســوخت مایع 
جایگزین گاز شــده اســت، اظهار 
کرد: اقدام هایی در دولت سیزدهم 
در بحث بهینه ســازی مصرف گاز 
در بخــش خانگی، صنایع عمده و 
نیروگاهی آغاز شــده و مبحث ۱۹ 
ساختمان خوشــبختانه در دولت 
تصویب شــده است.اوجی با اشاره 
به اینکه افزایش تعرفه مشــترکان 
پرمصرف گاز در دســتور کار است، 
افزود: بی شک آن دسته از مشترکان 
پرمصرف که خارج از الگوی مصرف 
هســتند بایــد بخشــی از قیمت 
تمام شده گاز را پرداخت کنند.وی 
گفت همکاران ما در شــرکت ملی 
گاز ایــران از نخســتین روز آذرماه 
بازرســی از ساختمان های اداری را 

آغاز کردند .

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی:

بورس انرژی باید مرجع قیمت گذاری 
نفت خام شود

معــاون عملیات و نظارت بر بازار 
بورس انرژی با اشــاره به وضعیت 
فعلی عرضــه فراورده های نفتی 
گفــت: با تنــوع ابزارهای فروش 
مشــکاتی که در گذشــته برای 
عرضه نفــت و فراورده های نفتی 

وجود داشت، قابل رفع است.
محمد صالحی فر، گفت: بخشــی 
از عرضه فرآورده های نفتی مربوط 
به بخش دولتی یعنی شرکت های 
ملــی پخــش فرآورده های نفت، 
شــرکت ملی نفت و شرکت ملی 
گاز اســت و بخــش دیگر مربوط 
به پاالیشگاه ها و پتروشیمی های 
خصوصی اســت کــه این بخش 

مانند سابق ادامه دارد.
معــاون عملیات و نظارت بر بازار 
بــورس انــرژی تصریح کــرد: از 
ابتدای امســال تا هفته گذشــته 
ســه میلیــون و ۵00 هــزار تن 
فرآورده نفتی در رینگ صادراتی 

و یــک میلیون و 6۵0 هزار تن در 
رینگ داخلی فروخته شــد. یعنی 
مجموعــاً ۵ میلیون تن از ابتدای 
امسال در بورس انرژی معامله شد 
که ارزش ریالی آن حدود 60 هزار 

میلیارد تومان می باشد.
صالحــی فر با اشــاره به اینکه ۵ 
فــرآورده اصلی نفت خام شــامل 
نفت گاز، بنزین، نفت سفید، نفت 
کوره و گاز مایع است، گفت: عرضه 
گاز مایع بصورت منظم ادامه دارد 
و روز گذشــته ۱0۸ هزار تن گاز 
مایع در شــرایط کامــًا رقابتی 
معاملــه شــد و خریداران قیمتی 
باالتر از قیمت ارائه شــده توسط 
عرضــه کننــده را ثبت کردند که 
اتفاقــاً همیــن موضــوع یکی از 
مزیایا اصلی بورس انرژی اســت 
کــه درآمدی را مــازاد بر قیمت 
اعامی فروشــنده به دلیل رقابت 

خریداران ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد ؛

افزایش 1۵میلیون لیتری توزیع بنزین در آبان ماه
مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی درباره 
مقــدار ســوخت مصرفی در 
کشــور گفــت: در آبان مــاه 
امسال به طور میانگین روزانه 
۹0 میلیــون و ۵00 هزار لیتر 
بنزین در کشور توزیع شده که 
این رقم در مدت مشابه سال 
گذشــته، ۷۵ میلیون و ۵00 
هزار لیتر بوده است که حاکی 
از افزایش ۱۵ میلیون لیتری 
توزیع روزانه بنزین در کشور 
اســت.کرامت ویس کرمــی 
میانگین روزانه توزیع بنزین 
در کشــور را از ابتدای ســال 
تــا پایان آبان ماه ۱۴00، ۸۵ 
میلیون لیتر اعام کرد و گفت: 
این رقم در مقایســه با مدت 
مشــابه پارسال با ۷۵ میلیون 
لیتر توزیع روزانه، ۱0 میلیون 
لیتر افزایش یافته اســت.وی 
بیشترین مقدار توزیع بنزین 
کشور در سال جاری را مربوط 
به تابستان با ۱0۴ میلیون لیتر 
اعام کرد.مدیرعامل شرکت 
ملــی پخــش فرآورده های 
نفتــی ایران گفــت: از هفت 
ســال گذشته تاکنون در تنها 
نیروگاه  بخار )ســوخت دوم 
نفــت کوره( اســتان تهران، 
حتــی یک لیتــر مازوت هم 

توزیع و مصرف نشده است.

۷ سال گذشته یک لیتر 
مازوت هم در تنها نیروگاه 

 بخار تهران مصرف 
نشده است

ویــس کرمــی در ایــن باره 

افزود: برخــی علت آلودگی 
هوا در شــهر تهران را مازوت 
نیروگاه هــا  در  مصرفــی 
می داننــد، در حالــی که از 
ابتدای ســال ۱۴00 تاکنون 
تنهــا ۱0 درصــد از مصرف 
ســوخت نیروگاهی سوخت 
مایــع بوده کــه از این میان 
ســهم اســتان تهران از نفت 
کوره صفر است.وی با تأکید 
بر اینکه امســال حدود ۱.۵ 
برابر ظرفیت ذخیره ســازی 
نیروگاه هــا ســوخت مایع 
تحویــل داده ایــم، گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون حدود 
۹0 درصد ســوخت تحویلی 
به نیروگاه هــا گاز طبیعی و 
تنها ۱0 درصد آن ســوخت 
مایع شــامل نفت گاز و نفت 
کــوره بــوده کــه البته این 
معادلــه در ماه هــای ســرد 
زمســتان بــا تغییــر همراه 
اســت.مدیرعامل شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده های 

در  کــرد:  تأکیــد  نفتــی 
آبان مــاه بــا توجه به مصرف 
ســوخت مایــع نیروگاه ها 
در فصــل تابســتان، مقدار 
ذخیــره نفت گاز و نفت کوره 
 نیروگاهی بیش از ۷2 درصد 

بوده است.
نظــارت دقیق بر روند 

توزیع سوخت زمستانی در 
سطوح مختلف مدیریتی

ویس کرمی با اشاره به تشکیل 
کارگروه ســوخت زمستانی 
در ابتدای 6 ماه دوم ســال در 
شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایران 
گفت: کارگروه اضطرار تأمین 
ســوخت نیروگاه ها که از دو 
سال گذشته اجرایی می شد، 
امسال نیز نشست های خود را 
با حضور مدیران شرکت های 
ملــی گاز، شــرکت تولیــد 
نیروی بــرق حرارتی ایران، 
شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی، وزارت 

نفت، سازمان حفاظت محیط 
زیســت، نماینده دادستانی، 
ســازمان هواشناســی و ... 

برگزار می کند.
ایــن  در  افـــــزود:  وی 
نشســت ها به منظور تأمین 
به موقــع ســوخت صنایــع 
عمــده و نیروگاهــی در آن 
تصمیم گیــری، همفکــری 
برنامه ریــزی  ســرانجام  و 
می شــود، اما امسال افزون بر 
نشست های کمیته اضطرار، 
یــک کارگــروه متشــکل از 
مدیران شــرکت ملــی گاز، 
وزارت نیــرو، شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، معاونــت برنامه ریزی 
راه آهــن  و  نفــت  وزارت 
ایجاد شــده اســت که در آن 
هماهنگی هــای الزم بــرای 
تأمین ســوخت زمســتانی 
نیروگاه ها در ســطح معاونان 
وزارت نفت انجام می شــود.

مدیرعامــل شــرکت ملــی 

پخــش فرآورده هــای نفتی 
افزود: یــک کارگروه تأمین 
سوخت زمســتانی در سطح 
وزارت نفت با حضور وزیر نفت 
برگزار می شود و به صورت دو 
هفته یک بار بر روند تأمین گاز 
طبیعی و ســوخت زمستانی 

نیروگاه ها نظارت می کند.
ویس کرمــی دربــاره مقدار 
بــه  تحویلــی  ســوخت 
نیروگاه هــا در ســال ۱۴00 
گفت: در هشــت ماه منتهی 
بــه آبان ماه امســال )ابتدای 
فروردیــن تا پایــان آبان ماه 
۱۴00( در مقایســه با مدت 
مشــابه پارســال در مجموع 
۱2 درصــد ســوخت مایع 
بیشــتر تحویل نیروگاه های 
کشور شد و در مجموع مقدار 
ذخیره سوخت نیروگاهی نیز 
نسبت به پارسال مثبت بوده 
اســت.وی با اشاره به سرمای 
زودرس دهه ســوم آبان ماه 
امســال گفــت: در چنیــن 
شرایطی که کاهش دمای هوا 
تأمین گاز نیروگاهی را متأثر 
می کند، افــزون بر برگزاری 
نشســت های کمیته اضطرار 
به صورت مســتمر و هفتگی، 
بــه  منظــور برنامه ریــزی 
روزانه برای تأمین ســوخت 
مایــع در روزهــای خــاص، 
هماهنگی هــای روزانه میان 
دیســپچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق، شــرکت ملی گاز 
و همــکاران تأمیــن و توزیع 
شــرکت ملی پخــش انجام 

می شود.
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5بانک و بیمه
اخبار

کارشناس روابط عمومی 
صندوق قرض الحسنه 
شاهد بسیجی نمونه 

 بنیاد شهید 
و امور ایثارگران شد

به مناســبت گرامیداشــت هفته 
بســیج همایش سراسری پیروان 
والیت مرکز مقاومت بســیج بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران با حضور 
دریادار پاسدار علی فدوی جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اســامی، سرهنگ پاسدار فریبرز 
خزایــی فرمانده مرکــز مقاومت 
بســیج و جمعــی از مدیران بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران امروز سه 
شــنبه 2 آذرماه در ســالن خلیج 
فارس مــوزه انقاب اســامی و 

دفاع مقدس برگزار شد.
در ایــن همایش ســردار فدوی 
با بیان اینکه بســیج و بســیجی 
همواره در خدمت انقاب اسامی 
بوده ، گفت: بســیجیان عزیز برای 
حفاظت از انقاب اســامی از بذل 
جــان خود نیز کوتاهی نکرده اند و 
تقدیم بیش از ۱00 هزار شــهید 
بســیجی نشانه قوی و محکم این 

موضوع است.
جانشــین فرمانــده کل ســپاه 
پاســداران افزود: از ابتدای انقاب 
اســامی و در دوران دفاع مقدس 
اتحاد بسیار عظیمی از کشورهای 
جهان علیه کشورمان شکل گرفت 
که تا همین امروز نیز پابرجاست، 
اما اعتقاد عظیمی که در بین مردم 
کشــور ما وجــود دارد جلوی این 
دشــمنان را سد کرده است. امروز 
نیز این اتحاد و جنگ در حوزه های 
مختلفــی وجود دارد و بســیج در 
هرکدام از این عرصه ها که وارد شد 
این مشکات برطرف شده است.

فدوی تأکید کرد: در هفته بســیج 
قرار داریم اما تمام روزهای ســال 
متعلق به بســیجیان اســت و این 
عزیزان همواره در هرجایی که نیاز 

باشد در آن حضور دارند.
ســرهنگ فریبرز خزایی فرمانده 
مرکز مقاومت بســیج بنیاد شهید 
و امور ایثارگران نیز با تبریک هفته 
بسیج گفت: بسیجیان بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران نیز همانند تمام 
کارکنان بنیاد در مســیر خدمت 
بــه خانواده های معظم شــهدا و 
ایثارگران تاش می کنند و فرهنگ 
تاش، فداکاری و گذشــت همواره 

شکل دهنده مسیر آنان است.
وی افــزود: یکی از اقدامات مهمی 
که توســط مجموعه بسیج بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران پیگیری 
و اجرا می شــود اعام کارمند تراز 
انقاب اســامی است که امسال 

دومین مرحله آن نیز انجام شد.
بخش پایانی همایش سراســری 
پیروان والیت تقدیر از بســیجیان 
نمونه مرکز مقاومت بســیج بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران بود که 
حامد شکرزاده وطنی کارشناس 
روابــط عمومی صنــدوق قرض 
الحســنه شــاهد و عضو شورای 
پایــگاه  مقاومت بســیج شــهید 
مازندرانی نیز به عنوان بســیجی 

نمونه مورد تجلیل قرار گرفت.

فرزین خبر داد؛ 

برنامه ویژه بانک ملی ایران 
برای تامین مالی صنایع 

استان خوزستان
 مدیر عامل بانک ملی 
با اشاره به جایگاه مهم 
به عنوان  خوزستان 
یکــی از قطب های 
صنایع کشور، گفت: 
بانک ملــی برنامه ویژه ای برای تامین 
مالی صنایع این اســتان تدارک دیده 
اســت. محمد رضا فرزین در ســفر به 
اســتان خوزســتان و بازدیــد از  
مجتمع های پتروشیمی اروند، بوعلی 
سینا، بندر امام خمینی)ره( و شرکت 
فوالد خوزســتان که معاونان شعب، 
اعتباری و بانکداری شــرکتی، ارزی و 
بین الملل و مدیران بانک در اســتان 
خوزستان وی را در این سفر همراهی 
می کردنــد، اعــام کــرد: حمایت از 
تولیدکننــدگان، مهــم ترین هدف 
واگذار شــده از ســوی دولت به نظام 
بانکی است، از این رو بانک ملی ایران 
هم آماده اســت تا بــرای تامین مالی 
طرح هــای توســعه مجتمع هــای 
پتروشیمی، فوالد و سایر صنایع اقدام 
کند. وی افزود: با وجود ۱۴0 شعبه بانک 
ملی ایران در استان خوزستان جا دارد 
تا نقش بانک در ارتباط با تولیدکنندگان 
این استان تقویت شود. فرزین با تاکید 
بر وضعیت مطلوب منابع ارزی این بانک 
گفت: بدلیل وجود 30 شعبه در خارج 
از کشور، بانک ملی ایران پتانسیل باالیی 
بــرای توســعه خدمــات ویــژه بــه 
صادرکنندگان و گشایش ال سی دارد. 
وی اظهار کرد: دولت ســیزدهم همه 
توان خود را برای حمایت از بخش تولید 
به کار گرفته است از این رو نظام بانکی 
نیز با وجود مشکاتی که درگیر آن است، 
همه تاش خود را برای تامین مالی مورد 
نیــاز به کار خواهد بســت تا با تقویت 
اشتغالزایی اثرات این حمایت در زندگی 
مردم دیده شود.  فرزین ادامه داد: نگاه 
من به حمایت از تولید جدی اســت و 
طرح های کارآمدی از سوی بانک ملی 
ایران در این باره به اجرا گذاشــته می 
شــود. مدیرعامــل بانک ملــی ایران 
گفت:خوزستان یک استان استراتژیک 
است و بانک خدمت به این استان و مردم 
شــریف و صبور آن را  وظیفه خود می 
داند. وی در پایان تاکید کرد:حمایت از 
صنایعی که در اشــتغالزایی و ارزآوری 
موثرند به دلیل اثرات آن در آسایش 
آحــاد مــردم، با اهمیت بیشــتری 

پیگیری می شود.

نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری الگوهای موفق تعاونی 
عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون 
کمک به شــکل گیری الگوهای موفق 
تعاونــی را از ماموریت های بانک عنوان 

کرد.
امیر هوشــنگ عصــار زاده عضو هیئت 
مدیره بانک توســعه تعاون در جلســه 
ارزیابی و بررســی عملکرد شعب استان 
گلســتان گفت: یکی از ماموریت های 
بانک توســعه تعــاون نقش آفرینی در 
تقویــت و شــکل دهی الگوهای موفق 
تعاونی است. عصارزاده به سابقه دیرین 
تعاونی های صاحب نام بخش کشاورزی 
در شکل سنتی تا به شکل مدرن امروزی 
در کشــور اشــاره کرد و گفت: فعالیت 
کشاورزی و دامپروری در استان گلستان 
به عنوان مزیت اقتصادی مطرح است و 
تعاونی های موفقی حول این فعالیت ها 
شــکل گرفته اند و ارائه خدمات مناسب 
توسعه ای به این نمونه های موفق تعاونی 
و کمک به تقویت تعاونی های نوظهور، 
اثــر مطلوبی در اقتصــاد منطقه دارد. 
عصــارزاده کارنامه درخشــان در تراز 

مالــی و ترازنامــه ای را در تداوم فالیت 
توســعه ای بانک مهــم ارزیابی نمود و 
گفت: واحدهای اجرایی و اســتان ها با 
تعامل مناســب با ارکان برنامه ریزی و 
ارزیابی ستاد بانک، مسیری را در پیش 
بگیرنــد تا با بهره گیری از محصوالت و 
سبد خدمات عمومی و تخصصی بانک، 
تراز مالی اســتان ها و واحدها در وضع 

مساعدی قرار داشته باشد.
وی بــه رتبه دوم جمعیت روســتایی 
استان گلســتان در سطح کشور اشاره 

کــرد و گفــت: بانک توســعه تعاون به 
عنــوان یکــی از چهار بانــک عامل در 
طرح ملی اشــتغال پایدار روســتایی و 
عشــایری در سطح کشور زمینه ایجاد 
اشــتغال ۵2 هزار نفر از هموطنان عزیز 
مناطق روســتایی را فراهم نموده است 
و با توجه به جمعیت روســتایی استان، 
اجرای طرح اشــتغال پایدار روستایی 
اهمیت ویژه ای در گلستان داشته است.
عصارزاده گفت: با بررسی عملکرد بانک 
توسعه تعاوِن طی سال های اخیر، نکته 

قابل توجه این اســت که بانک در عین 
برخورداری از یک ســاختار کارآمد هم 
در صورت های مالی به نحو اصولی عمل 
نموده اســت، و نیز توفیق یافته کارنامه 
خدمات توســعه ای را همواره در مسیر 

رشد و تعالی قرار دهد.
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
در بازدید از شــعب اســتان گلســتان 
جلــب اعتماد با بهره منــدی از اصول 
مشتری مداری را مهم برشمرد و افزود: 
صداقت، شــفافیت، کیفیت مناســب 
خدمات و ســرعت کافــی از مهمترین 
مســائلی است که همکاران شعب باید 

توجه کافی داشته باشند.
در ایــن دیدارها ســعید معادی معاون 
مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی، 
احمــد محمدی مدیر امور اســتان ها و 
شــعب، حمیدرضا البــرزی مدیر امور 
اعتبــاری، یونس کانتری رئیس اداره 
کل امور مشتریان و توسعه بازار و محمد 
رضا شریفی مدیر شعب استان گلستان 

نیز حضور داشتند.

مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد؛ 
کارت مصالح ساختمانی عملیاتی شد

مدیرعامل بانک مســکن از عملیاتی شدن کارت 
مصالح ســاختمانی با هــدف کاهش هزینه های 

ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن خبر داد.
وی در خصوص تامین مالی نهضت ملی مســکن، 
اظهار کرد: اگر از دید کلی تری به این موضوع نگاه 
کنیم برای این که مشکل مسکن را در کشور حل 
کنیــم 3 پارامتر اصلــی و تاثیرگذار در این بخش 
داریم؛ زمین، مصالح ساختمانی )سیمان و فوالد( 

و منابع مالی.
وی ادامه داد: در دولت ســیزدهم راه اندازی بانک 
زمین مطرح شــد. در جلســه اخیر شورای عالی 
مســکن با حضور آیت اهلل رئیسی رئیس جمهوری 
و اعضا اخبار خوبی در رابطه با نهضت ملی مسکن 
اعام شد. االن وزارت راه و شهرسازی برای حدود 
2.۵ میلیون واحد مســکونی زمین را تامین کرده 

است.
وی افــزود: موضــوع دیگــر در رابطه بــا تامین 
زمیــن، واگــذاری بخشــی از زمین هــای بنیاد 
 مســتضعفان برای ســاخت واحدها نهضت ملی 

مسکن است.
مدیرعامل بانک مســکن با اعام این که حداقل 
60 درصــد هزینه هــای مســکن مربوط به زمین 
اســت، گفت: اگر این مولفه را از پروســه ساخت و 
ســاز خارج کنیم، شرایط ساخت مسکن در کشور 
فراهم تر می شــود. در بحث فوالد و ســیمان نیز 
ظرفیت واحدهای تولیدی در کشــور به گونه ای 

اســت که هم می توانند نیاز داخلی را تامین کنند 
و هم این که صادرات داشته باشیم.

شایان یادآور شد: مسئله بعدی بحث تامین مالی 
اســت؛ در این بخش دولت با یک حساســیت ویژه 
بــه ایــن موضوع نگاه می کنــد تا هم بحث تورم را 
کنتــرل کند و هم این کــه به عنوان یک ضرورت 

برای جامعه تامین شود.
وی بــا یادآوی توقف تکمیل واحدهای مســکن 
مهــر در دو وزارت قبلی راه و شهرســازی، اضافه 
کرد: در آن دوره از مســکن مهر به تعبیری دیگر 
نام برده می شــد و ســرعت ساخت و ساز و تکمیل 
آن گرفته شــد. بیش از 200 هزار واحد مســکن 
مهر هنوز تکمیل نشــده اســت، اگر اراده ای برای 
تکمیل این واحدها بود عاوه بر این که هزینه های 
کمتری صرف می شد، امروز شاهد ورود 200 هزار 
واحــد به چرخه مصرف بودیم و 200 هزار خانوار 

صاحب خانه می شدند.

یک پیشنهاد خوب برای تامین مالی ساخت مسکن
وی با اشــاره به این که تولید مســکن در کشور در 
دوره یاد شــده به شدت کاهش یافت، اظهار کرد: 
برای ســاخت یک میلیون مســکن اعام شده از 
سوی دولت سیزدهم بخش عمده ای یعنی حدود 
3۵0 هزار واحد را بخش خصوصی می ســازد. در 
مسکن روستایی ساالنه 200 هزار واحد ساخته می 
شود. برای تامین مالی ساخت باقیمانده واحدهای 
هدفگذاری شده بانک ها چاره ای جر این ندارند که 

در مصارف خود بخش ها را کنترل کنند.
مدیرعامل بانک مســکن افزود: وقتی بانکی برای 
ســاخت مسکن تســهیات می دهد، وام گیرنده 
می رود کاشی، سیمان، فوالد و... خریداری می کند. 
هر کدام از نهاده های ساختمانی یک صنعت است. 
در واقع وقتی تسهیات بانکی به سازنده پرداخت 
می شود چنانچه بانک ها مقداری از تسهیات دهی 
خــود را در صنعــت و خدمات کاهش دهند و آنرا 
به حوزه مســکن بیاورند به طور اتوماتیک بخش 

صنایع مرتبط با مسکن کشور فعال می شود.
شایان تاکید کرد: عما اگر بانک ها تسهیات دهی 
بخــش صنعت را ۵ درصــد کاهش دهند و آنرا به 
بخش مســکن اختصاص دهند، شاهد توزیع این 
تســهیات در بخش هــای مختلف صنایع مرتبط 
با مســکن خواهیم بود.بنابراین باید حواســمان 
باشــد که این منابع مالی به طور ۱00 درصد وارد 

بخش های مختلف مسکن خواهد شد.

اخبار

ک ۳۶۳۸ فرعی از ۱۶۱ اصلی گهی افراز پال آ
نظــر بــه تقاضــای آقــای مجیــد ســلیمی بــوارده شــماره ۱۳۰۵۶ مــورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ مبنــی بــر 
افــراز ســهم مشــاعی خــود از پــاک ثبتــی ۳۶۳۸ فرعــی از ۱۶۱ اصلــی کــه اســناد مالکیــت 
آن بصــورت ششــدانگ بمســاحت ۳۵۶۰ مترمربــع قطعــه ۱۳ تفکیکــی پــاک ۳۶۳۸ 
فرعــی از ۱۶۱ اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم ذیــل ثبــت ۴۹۰۰ صفحــه ۴۵۰ و 
۴۵۳ دفتــر امــاک جلــد ۴۰ بــه نــام آقــای علــی حلوائــی و رضــا حلوائــی هــر یــک نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ثبــت صــادر و تســلیم گردیــد ســپس ســهمی آقــای 
علــی حلوائــی برابــر ســند انتقــال شــماره ۶۸۳۷۲ مــورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ دفتــر ۱۲ ربــاط کریم 
بــه آقــای مجیــد ســلیمی منتقــل گردیــد و اســناد مالکیــت بــه شــماره هــای چاپــی ۴۹۹۴۱۹ 
ــذا حســب تقاضــای مذکــور و بــه جهــت اعــام  و ۲۴۴۷۸۱۵ صــادر و تســلیم گردیــد ل
مقتضــی بــر عــدم دسترســی بــه مالــک مشــاعی لــذا وقــت معاینــه محــل و شــروع عملیات 
افــراز بــه تاریــخ یکشــنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ ســاعت ۱۱ تعییــن و بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
مالکیــن مشــاعی ابــاغ میگــردد تــا ضمــن حضــور در محــل چنانچــه اعتــراض بــه عملیــات 
ــات  ــع ادامــه عملی ــن مان افــراز داریــد اعــام نماییــد بدیهــی اســت عــدم حضــور مالکی
افــراز نخواهــد بــود ضمــن آنکــه هرگونــه اقــدام ثبتــی اعــم از افــراز یــا عــدم افــراز از طریق 

انتشــار آگهــی بــه اطــاع مالکیــن مشــاعی خواهــد رســید.
کریم ک شهرستان رباط  بابک احمدی - رییس اداره ثبت اسناد و امال

 قرعه کشی دوره های یازدهم و دوازدهم 
ح راه رفاه باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران برگزار شد طر

در راســتای ایجاد روابط بلندمدت و بهره مندی اعضای باشــگاه مشــتریان بانک رفاه کارگران از مزایای عضویت در 
باشگاه، مراسم قرعه کشی دوره های یازدهم و دوازدهم طرح “راه رفاه باشگاه مشتریان” برگزار شد.

طرح “راه رفاه” ویژه مشتریانی است که عضو باشگاه این بانک هستند و هر ماهه بر اساس قرعه کشی از جوایز مربوطه 
برخوردار خواهند شد. بر اساس این گزارش، در هر دوره از قرعه کشی طرح راه رفاه باشگاه مشتریان، اعضای باشگاه 
می توانند با انجام فعالیت های باشــگاهی همچون عضویت، تکمیل پروفایل، دعوت از دوســتان و تراکنش های دارای 
امتیاز نظیر پرداخت قبض، خرید شــارژ، انتقال وجه حســاب به حســاب و کارت به کارت و …. از درگاه های مختلف 
بانک رفاه کارگران در قرعه کشــی شــرکت کرده و از شــانس برنده شدن جوایز بهره مند شوند. این گزارش می افزاید، 
“کمک هزینه خرید لوازم منزل”، “کمک هزینه ســفر”، “کمک هزینه خرید لوازم ورزشــی” و “کمک هزینه چکاپ 
پزشــکی” جوایز قرعه کشــی طرح راه رفاه باشــگاه مشتریان بانک رفاه کارگران را تشکیل می دهد. الزم به ذکر است، 
عاقه مندان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر در خصوص باشگاه مشتریان و نحوه عضویت در آن، به سایت باشگاه 
مشــتریان به نشــانی https://club.rb24.ir مراجعه کنند. همچنین مدل امتیازی طرح راه رفاه باشــگاه مشتریان در 
منوی “طرح های بانک” در سایت بانک رفاه کارگران به نشانی https://www.refah-bank.ir قابل مشاهده است.
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اخبار استان

 از سوی مدیرعامل آبفای 
استان اصفهان انجام شد؛

ح دومین پرسش  طر
شادآبی ۱۴۰۰

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
آبفای استان اصفهان دومین پرسش 
شــادآبی را برای معلمــان، مربیان و 
دانــش آموزان 6 تا ۱۸ ســال مطرح 
کرد.عنوان پرســش شــادآبی سال 
۱۴00 بدین قرار اســت: از نظر شــما 
معلمان،مربیان، کودکان و نوجوانان 
عزیز آینده ســاز کشور،چگونه از آب 
حمایت کنیم تا به   ایران قوی  مورد 
نظر رئیس جمهور محترم برســیم؟ 
.هاشــم امینی هدف از ارائه پرســش 
شــادآبی را ارتقــای ســطح آگاهی 
و آشــنایی کــودکان و نوجوانــان با 
ارزش و اهمیت اســتفاده  درســت از 
آب عنوان کرد و افزود: آبفای اســتان 
اصفهــان همزمان با آغاز برنامه های 
آموزشی و فرهنگی در آبان ماه هرسال 
ســئوالی را به عنوان پرسش شادآبی 
مطــرح مــی کند.وی با بیــان اینکه 
امســال دومین ســال متوالی است 
که پرســش شادآبی مطرح می شود، 
گفــت: کــودکان و نوجوانان 6 تا ۱۸ 
سال، معلمان مدارس و مربیان کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان مــی توانند در این 
فراخوان شــرکت کرده و آثار خود را 
در قالب ایده پردازی،نمایش عروسک
ی،شعر،انیمیشن،داستان،نمایش،کل

یپ و پویانمایی به دبیرخانه  پرســش 
شادآبی  ارسال کنند. شایان ذکر است 
هر شــخص مجاز به ارسال آثار در دو 
بخش است و آثار ارسالی باید متناسب 
با شــئون دینی و هویت ایرانی باشد.

عاقه مندان برای مشــاهده شرایط 
آثار ارســالی برای هر بخش و کســب 
اطاعات بیشــتر می توانند به نشانی 
pr.abfaesfahan.ir مراجعه کنند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

شرکت گاز جهت خدمات 
رسانی پایدار در فصل 
سرد، آمادگی کامل دارد

ســمنان / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
شــرکت گاز استان سمنان از آمادگی 
کامل این شرکت جهت خدمت رسانی 
پایدار در فصل زمستان به مشترکین گاز 
طبیعی استان خبر داد.علیرضا اعوانی 
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از 
برگزاری سومین نشست کمیته شرایط 
اضطراری این شرکت با موضوع آمادگی 
برای مقابله با هرگونه تهدید ناشــی از 
فصول ســرد ســال با حضــور اعضای 
ایــن کمیته خبــر داد و گفت: ضرورت 
واکنش ســریع و مؤثــر در زمان بروز 
شــرایط اضطراری و بحران ناشــی از 
تهدیدات طبیعی، صنعتی و انسان ساز 
اهمیت وجود کمیته مدیریت شــرایط 
اضطــراری را در این زمینه نمایان می 
کند.وی در این نشســت با بیان اینکه 
آمادگــی مردم حلقه اصلــی مقابله با 
حوادث اســت، گفــت: برنامه ریزی و 
اجرای برنامه های منســجم در حوزه 
مدیریت بحران، کاهش ریسک، افزایش 
تاب آوری جوامع، آمادگی و ایجاد ایمنی 
در مقابلــه با حوادث گاز طبیعی بدون 
مشــارکت آگاهانه و آموزش مشترکان 

امکان پذیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل:

بخش خصوصی راغب به 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه 

اقتصادی اردبیل نیست
اردبیــل / گروه اســتان ها: پیرموذن، 
رئیــس اتاق بازرگانی اســتان اردبیل 
گفــت: بخــش خصوصی بــا قیمت 
مصوب واگذاری زمین و زیرساخت ها 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی اردبیل 
تمایلی به ســرمایه گذاری و راه اندازی 
ندارد.حســین  واحدهــای صنعتی 
پیرمؤذن اظهار کرد: بخش خصوصی 
با قیمت ۷00 هزار تومان نرخ زمین و 
زیرساخت های واگذار شده در منطقه 
ویژه اقتصادی رغبت و انگیزه ای برای 
ســرمایه گذاری نــدارد و باید تمامی 
زیرســاخت ها و زمین در منطقه ویژه 
اقتصــادی به صورت رایــگان تأمین 
شــود.وی تصریح کرد: اگر گرجستان 
رتبــه نهم را در بهبود فضای کســب 
و کار دارد بــه دلیــل واگذاری رایگان 
زمیــن بــه ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی است که ما هنوز نتوانسته ایم 
بســترهای ایــن کار را فراهم کنیم.
رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشــاورزی اســتان اردبیل گفت: تا 
زمانی که زمین رایگان و مشــوق های 
ســرمایه گذاری مناســب معقــول و 
منطقــی برای کارآفرینــان داخلی و 
خارجی فراهم نیاید، وضعیت اســتان 
بــه همیــن منوال خواهد بود و ما قادر 
نخواهیم بود سرمایه گذاران خارجی را 

جذب استان کنیم.

واحدهای صنعتی قادر به پرداخت 
هزینه های گاز و برق نیستند

پیرمــؤذن با انتقاد شــدید از افزایش 
3۵0 درصــدی نرخ بــرق و گاز ارائه 
شــده به واحدهای صنعتی افزود: در 
کجــای دنیا به جــای حمایت و ارائه 
مشوق های متنوع به سرمایه گذاران، 
ســعی می کنند تا نرخ گاز تحویلی را 
بر اساس خوراک پتروشیمی محاسبه 
کرده و در محروم ترین استان کشور، 
اردبیــل قیمت گاز و بــرق مصرفی 
تولیدکنندگان را به صورت تصاعدی 
محاســبه می کننــد.وی در بخش 
دیگــری از ســخنان خود اظهار کرد: 
واحدهــای صنعتی در اســتان قادر 
بــه پرداخت هزینه هــای گاز و برق 
مصرفــی بــا افزایــش تصاعدی در 
ماه های اخیر نیستند و ما از مجلس و 
دولت در آســتانه تدوین و ارائه الیحه 
بودجــه ۱۴0۱ انتظــار داریم تا برای 
واحدهای صنعتی و تولیدی مســتقر 
در اســتان های محروم نرخ گاز و برق 
به شــکل عادالنــه و تعدیلی در نظر 
گرفته شــود.رئیس اتــاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشــاورزی استان 
اردبیل اضافه کرد: اگر شاهد تعطیلی 
واحدهای تولیدی در ســطح استان 
یکی پس از دیگری هســتیم به دلیل 
عــدم حمایت واقعی از بخش تولید و 
خدمات ارائه شــده است و ما به هیچ 
وجه با قوانین ســخت گیرانه مالیاتی، 
بانکی و دســتگاه های خدمات رسان 
نمی توانیم به تولید ســر و ســامان 
دهیم.وی به مشکل فاضاب شهرک 
صنعتی شماره یک و 2 اردبیل اشاره 
کرد و ادامه داد: این مشــکل با توسل 
به قوه قهریه حل شــدنی نیست بلکه 
ضروری اســت به تناســب توســعه 
واحدهای صنعتی توسعه تصفیه خانه 
مورد توجه قرار گیرد تا شــرکت های 
خدماتــی نیز بتوانند به تناســب این 

توسعه خدماتی را ارائه کنند.

استانها 6

ح شد؛ در جلسه کمیته عمرانی شهرداری هشتگرد مطر

مناسب سازی فضاهای عمومی لطف نیست، حق اولیه معلوالن است
البــرز / گروه اســتان ها: جلســه کمیتــه عمرانی 
شــهرداری هشــتگرد با موضوع بررسی پروژه های 
پیشــنهادی و درحال اجرا در زمینه مناسب سازی 
معابر و اماکن شهری با حضور مهندس عظیم زاده 
معاونت عمرانی فرمانداری شهرســتان ساوجباغ 
، مهندس علیرضا مُویدی عضو شــورا و مســئول 
کمیســیون عمران شورای اسامی شهر ، مهندس 
عیســی بگلو معاونت عمرانی و مهندس بذرافشان 
معاونت شهرســازی شــهرداری هشــتگرد و سایر 
مســئولین مربوطه در ســالن جلســات شهرداری 
برگزار گردید .مهندس عظیم زاده معاونت عمرانی 
فرمانداری با اشــاره به انتخاب هشــتگرد به عنوان 
یکی از ۵ شــهر پایلوت کشــوری در زمینه مناسب 
سازی معابر و اماکن ، خواستار مطالعه و کارشناسی 
در راســتای استاندارد ســازی محیط شهری برای 
استفاده تمامی اقشار جامعه شد .عظیم زاده گفت : 
شهر هشتگرد به عنوان مرکز شهرستان ساوجباغ با 
توجه به اقدامات خوب انجام شده در سالیان گذشته 
و گزارشــات کارشناسان مناسب سازی از این شهر 
و نیــز موقعیــت ویژه از لحاظ جغرافیایی و شــبکه 

معابر به عنوان یکی از شــهرهای پایلوت کشــوری 
در ایــن زمینه انتخاب گردیــده و انتظار می رود تا 
مناســب سازی و استاندارد سازی پیاده روهای این 
شهر برای استفاده معلوالن مطابق با استانداردهای 
مربوطــه اجرا و به عنوان نمونه ای برای شــهرهای 
دیگــر مطرح گردد .مهندس مُویدی عضو شــورا و 
مسئول کمیسیون عمران شورای اسامی هشتگرد 
نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مناسب 
سازی معابر برای استفاده معلوالن و جانبازان عزیز 
و سالمندان گفت : در سال جاری پیاده روها پارک 
مادر توسط حوزه عمرانی شهرداری مناسب سازی 

گردیده و عملیات پیاده روسازی بوستان ۵000 متر 
مربعی جدیداالحداث در شهرک بعثت نیز با رعایت 
استاندارهای الزم در حال اجراست و ساخت و نصب 
پل های فلزی جهت تردد جامعه هدف از سواره رو 
به پیاده رو خیابانها با توجه به اختاف سطح موجود 
نیز در دستور کار قرار دارد .وی به لزوم مناسب سازی 
ساختمانهای اداری و تجاری اشاره کرد و خواستار 
الــزام مالکین به اجرای موضوع در زمان اخذ پروانه 
و نیــز کنتــرل آن در زمان صدور پایانکار از ســوی 
شهرداری گردید .مُویدی افزود : بانکها بعنوان یکی 
از اماکن مهم که مورد مراجعه عموم مردم می باشد 
به صورت ویژه مورد توجه بوده و نیاز است تا مدیران 
آنها نسبت به اجرای مصوبات کمیته مناسب سازی 
شهرستان اقدام نمایند و شهرداری نیز اقدامات الزم 
را جهت مناســب ســازی مبادی ورودی و خروجی 
پارک ها انجام خواهد داد .در ادامه جلســه ســایر 
حاضرین به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداخته 
و از جمله مصوبات این جلسه بازدید مشترک دفتر 
فنی فرمانداری و کارشناسان شهرداری هشتگرد از 

مناسب سازی محیط ادارات بوده است .

گلستان / گروه استان ها: رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان گلستان با اشاره به بستری ۱۹3 بیمار مبتا به 
کووید۱۹ در بیمارســتان های استان گفت: تاکنون ۸۵ 
درصد از جامعه هدف در استان نوبت اول و 6۴ درصد نیز 
هر دو نوبت را دریافت کرده اند. عبدالرضا فاضل در جلسه 
ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای استان 
گلستان اظهار داشت: براساس آخرین رنگ بندی رسمی 
شهرستان های کشور در استان گلستان وضعیت گرگان 

و علی آبادکتول، زرد و وضعیت بقیه شهرســتان ها آبی 
است.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹3 بیمار مبتا به 
کووید۱۹ در مراکز درمانی استان بستری هستند افزود: 
در کل هفته گذشته در استان متاسفانه ۴ نفر بر اثر کرونا 
جان خود را از دست دادند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان گلستان خاطر نشان کرد: تاکنون ۸۵ درصد از 
جامعه هدف در استان نوبت اول و 6۴ درصد نیز هر دو 

نوبت را دریافت کرده اند

ح کرد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان مطر

گلستان کرونایی در استان  آبی  گسترش رنگ 

خبر ویژه

شهردار مشهد الرضا)ع(:

پروژه های شهری باید دارای پیوست مناسب سازی برای معلوالن باشند
مشــهد / گــروه اســتان ها: شــهردار 
مشــهدالرضا)ع( بــا تاکیــد بــر اینکه 
فضاهای شــهری بــرای حضور معلوالن 
عزیز مناســب نیست، گفت: ما برمناسب 
ســازی فضاهای شــهری جهت تسهیل 
دسترســی معلوالن به فضاهای شهری 
تاکیــد داریــم، لــذا از این پــس پروژه 
هایی که پیوســت مناســب سازی برای 
معلوالن نداشــته باشند بودجه دریافت 
نخواهد کرد.ســید عبــدا... ارجائی در 
جلســه شــورای معاونین در خصوص 
اهمیت  شهرهمگان ، افزود: بیش از ۱۵ 
درصد جامعه را معلوالن عزیز تشــکیل 
می دهند اما در شــهر حضور معلوالن را 
نمی بینیم، چرا؟ زیرا شــهر برای حضور 
این عزیزان آماده ســازی نشده است.وی 
با بیان اینکه شــهر بایــد برای حضور و 
فعالیت معلوالن مناســب سازی و آماده 
شــود، اظهارکرد: برای تحقق این هدف 
نگاه ها به حوزه معلوالن باید تغییر کند، 
زیرا اگر نگاه ها به این حوزه عوض شود و 
همه خود را مسئول بدانند، بخش زیادی 
از مشکات حل می شود.شهردارمشهد 
الرضا)ع( تصریح کرد: آماده شــدن شهر 
برای حضور بیشــتر معلوالن عزیز تنها با 
یــک اداره با نام شــهرهمگان حل نمی 
شــود، بلکه ایــن موضوع باید برای همه 

بخش هــای مدیریت شــهری اولویت 
باشد.وی با بیان اینکه اگر جمعیت شهر 
را 3میلیــون نفــر در نظر بگیریم حدود 
۴۵0 هــزار معلــول عزیز در این شــهر 
زندگی می کنند، خاطرنشــان کرد: این 
جمعیت زیادی اســت که ســهم آنها از 
شــهر باید مورد توجــه ویژه قرار گرفته 
شود.شهردارمشــهد الرضا)ع( گفت: لذا 
بــا توجه به اهمیت موضــوع از معاونت 
برنامــه ریــزی می خواهم که کد بودجه 
هیچ پروژه شهری را باز نکنند مگر اینکه 
پیوست مناسب سازی آن برای معلوالن 
دیده شــده باشد.ارجائی افزود: اگر قرار 
اســت بوستان و فضای ســبز و یا پروژه 
عمرانی اجرا و یا اتوبوســی برای ناوگان 
اتوبوســرانی خریداری شود باید پیوست 

مناسب سازی داشته و نیازهای معلوالن 
عزیز در آنها مورد توجه قرار گرفته شود 
در غیــر اینصــورت کد بودجه ای آن باز 

نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نگاه ها در شهرداری 
باید معطوف به مناســب سازی فضاهای 
شهری برای معلوالن شود، اظهارکرد: این 
نــگاه باید در ســتاد، معاونت ها، مناطق، 
ســازمانها و شرکت های تابعه شهرداری 
مشــهد وجود داشــته باشــد، لذا در هر 
معاونت رابطی برای پیگیری و هماهنگی 
امور با اداره شــهر همگان مشــخص شود 
کــه معتقدیم بایــد ازمیان خود معلوالن 
عزیزانتخاب شوند.ارجائی در ادامه گفت: 
اکنــون فصل بودجه ریزی فرا رســیده و 
بخشنامه بودجه ۱۴0۱ شهرداری به همه 

بخش ها اباغ خواهد شد؛ لذا از همکارانم 
می خواهم تا در بحث بودجه ریزی اهتمام 
کنند.وی اضافه کرد: برهمین اســاس از 
همــه مدیران شــهرداری مــی خواهم 
ماقــات عمومــی بــا مــردم را در روز و 
ســاعت مشخصی برگزار کرده و مطالبات 
مــردم را بشــنوند و آن را جــدی بگیرند 
کــرد:  .شهردارمشــهدالرضا)ع(تصریح 
حــرف و مطالبات مردم باید جدی گرفته 
شده و مسئوالن دفاتر و روابط عمومی ها 
خــود را ملزم به پیگیری آنها بدانند و اگر 
مشــکات مردم و مطالباتشان مربوط به 
شــهرداری نیســت، آنها را توجیح کنند.
ارجائی با بیان اینکه مدیران ارتباط خود 
در فضای مجازی را با مردم تقویت کنند، 
تاکیــد کرد: از زمان تصدی شــهرداری 
مشــهد، ارتباطــم بــا مــردم در فضای 
مجازی خوب بوده و شــبی 2۵0تا 300 
پیامی که در صفحات شــخصیم از سوی 
مردم دریافت می کنم را پاســخ می دهم 
.شهردارمشــهد الرضا)ع( افزود: برهمین 
اســاس به معاونان، شــهرداران مناطق و 
مدیران شهری توصیه می کنم در صفحات 
شــخصی خود در فضای مجازی این کار 
را انجــام داده و پاســخ مطالبات مردم را 
بدهنــد تا مشــکات کوچک مردم میان 
کارهای بزرگ گم نشده و بی پاسخ نماند.
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کوتاه از جامعه

عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس اظهار کرد:

واقعیت کابوس بیکاری 
روزنامه نگاران به دلیل 

کمبود کاغذ
عضــو کمیســیون فرهنگــی 
مجلــس در مــورد نبود کاغذ و 
کابوس بیکاری روزنامه نگاران، 
گفت: زمزمه کمبود و نبود کاغذ 
کــه بــه تازگی باز در ســرتیتر 
رســانه ها قرار گرفته است، باید 
توســط وزارت فرهنگ و ارشاد 
به درستی مدیریت شود. کاغذ 
بــه عنوان یکــی از ابزار اصلی و 
مهم فرهنگی کشــور محسوب 
می شــود که در قالــب کتاب، 
روزنامــه، جرایــد و ... ایفــای 
نقش می کند.ســیدرضا تقوی 
افــزود: روزنامه ها و جراید یک 
جریــان مهم اطاع رســانی و 
فرهنگی در کشــور هســتند 
کــه امروز ایــن گرانی و کمبود 
ضربه ســنگینی به خبرنگاران، 
ناشــران و صنعت چاپ کشور 
می زنــد.وی افــزود: اگر وزارت 
ارشاد نسبت به این موضوع کم 
توجهی نمی کرد؛ بی شک جراید 
مکتوب با چنین مشکلی مواجه 
نمی شدند، عدم آینده نگری در 
صنعــت چــاپ و بی توجهی به 
آینده شغلی گروهی فرهیخته 
از طرف وزارتخانه ای که متولی 
اصلی آن اســت، جای ســوال 
دارد. زنجیره ای از اشــتغال که 
به واسطه کمبود کاالی اساسی 
کاغذ آســیب می بینند.تقوی 
تاکید کرد: امروز اندیشمندان و 
متفکران نباید به بهانه نبود کاغذ 
قلم های خود را به زمین بگذارند، 
شاید در ظاهر خساراتی نداشته 
باشــد اما خاموشی قلم ها گاهی 
خســارات جبران ناپذیری را به 
دنبال خواهد داشت. اگر وزارت 
ارشــاد به تنهایی نمی تواند این 
مشــکل را حل کند ســریعا از 
دولــت کمک بگیرد تا شــاهد 
بیکاری گروهــی فرهیخته در 
کشــور نباشیم.وی افزود: برای 
صرفه جویــی در مصرف کاغذ 
و  توسعه روزنامه های دیجیتال 
بایــد ارتباطــات اینترنتــی به 
میــزان قابــل قبولــی موجود 
باشــد و همچنین هزینه ارتباط 
بــا اینترنــت کمتــر در اختیار 
متقاضیــان قرار بگیرد و  تا افراد 
بیشــتری امکان دســتیابی به 
روزنامه الکترونیک را داشــته 
باشــند و باید فرهنگ مطالعه و 
بهره گیری از مطبوعات در میان 
مردم گسترش  یابد. وی یادآور 
شــد: گاهی خبرهایی شــنیده 
می شــود که بــا واقعیت فاصله 
خودکفایــی  دارد،  بســیاری 
کشــور در تولیــد کاغذ زمانی 
مــورد پذیرش اســت که امروز 
بــا گرانی و کمبود کاغذ مواجه 
نباشــیم، از وزارت صمــت تــا 
وزارتخانه ارشــاد باید موضوع 
کمبــود کاغذ را پیگیری کنند. 
کاغــذ بــه عنوان یــک کاالی 
اساســی برای بخش فرهنگی 
محســوب می شــود، از دانش 
آموزان و دانشــجویان گرفته تا 
روزنامه نگاران نمی توانند هزینه 
سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی 
گروهی دیگر را در قالب بیکاری 

تحمل کنند.

توقف فعالیت 
واحدهای صنعتی 

الینده تا شنبه آ
مدیر کل حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران در جلسه کمیته 
اضطــرار آلودگی هــوای تهران 
از توقــف فعالیــت واحدهــای 
صنعتــی در روزهای آینده خبر 
داد.ســعید محمودی با اشــاره 
بــه وضعیت جــوی تهران طی 
روزهای آینده، گفت: تا شــنبه 
)6 آذرماه( وضعیت جوی پایدار 
پیش بینی می شود.ممکن است 
در ایــن روز بــاد موقت بوزد اما 
از یکشــنبه تا ســه شنبه )۷ تا ۹ 
آذرماه( دوبــاره پایداری جوی 
پیش بینی می شــود.وی گفت: 
یکــی  از مهمترین مســائلی که 
منجــر به افزایش آلودگی هوای 
تهران می شود، تردد کامیون ها 
در شــب است همچنین فعالیت 
کارخانه های شــن و ماســه نیز 
ســهم زیادی در تشدید آلودگی 
هوای شهر تهران دارد.محمودی 
با تاکید بر لزوم توقف فعالیت های 
صنعتــی آالینــده ،اظهار کرد: 
توقف کلیه واحدهای عمرانی که 
باعث تشــدید الودگی می شوند 
به خصــوص واحدهای صنعتی 
ماســه و بتن در دستور کار قرار 
می گیرد.بــر اســاس مصوبات 
این جلســه فعالیــت واحدهای 
شــن و ماســه در روزهای آینده 
متوقف خواهد شــد.وی با اشاره 
بــه اســتفاده مکرر از ســوخت 
مایع که ســبب ایجــاد آلودگی 
هوا می شــود، گفت: ممنوعیت 
اســتفاده از ســوخت مایــع در 
نیروگاه هــا یکــی از اصلی ترین 
مصوبــات این جلســه اســت. 
محمــودی در پایان با اشــاره به 
مدت اجرای این مصوبات، اظهار 
کرد: مصوبات این جلســه تا روز 
شنبه )6 آذرماه( است و بسته به 

شرایط تغییر خواهد کرد.

امکان افزایش آمار 
گرفتگی با مونوکسید کربن گاز

ســخنگوی ســازمان اورژانس 
کشــور دربــاره خطــر افزایش 
وقوع حــوادث مســمومیت با 
مونوکســیدکربن، اظهــار کرد: 
ســال گذشــته حدود ۹60 نفر 
بر اثر گازگرفتگی با مونوکســید 
کربن جان خود را از دست دادند.

حاال نیز آمار نشــان می دهد که 
نســبت به ســال گذشته تعداد 
افراد بیشتری دچار مسمومیت 
شدند.مجتبی خالدی افزود: فکر 
می کنم که اگر روند مسمومیت 
با مونوکســید کربــن از طریق 
اطاع رسانی و آگاه سازی مردم 
نزولی نشــود، ممکن اســت با 
افزایش آمــار گازگرفتگی رو به 
رو شویم. خالدی گفت: متاسفانه 
مسمومیت با مونوکسید کربن با 
حواس پنج گانه قابل احســاس 
نیســت؛ همچنین عائمی که 
دارد شــبیه به ســرماخوردگی 
اســت و متاسفانه برخی آن را با 
سرماخوردگی اشتباه می گیرند. 

7جامعه

معاون بهداشــت وزارت بهداشت به موضوع مجوز بلیت 
فروشی برای حضور تماشاگران در ورزشگاه های فوتبال 
اشــاره کرد و افزود: وزارت بهداشــت، برای صدور مجوز 
بلیت فروشــی برای 30 درصد ظرفیت ورزشگاه آزادی، 
شرایطی را تعیین کرده است که در صورت رعایت آنها، 
می توانند بلیت فروشــی کنند.کمال حیدری با تاکید بر 
فروش بلیت به صورت الکترونیکی و غیر حضوری، گفت: 

در دیدار هفته گذشــته در ورزشــگاه آزادی، بنا بود که بلیت ها به صورت غیر 
حضوری فروخته شــود که متأســفانه مشکاتی مشاهده شد.حیدری با عنوان 
این مطلب که فروش بلیت فقط برای کســانی اســت که دو هفته از تزریق دوز 

دوم واکســن کرونا آنها گذشــته باشد، افزود: مسئوالن 
ورزشــگاه آزادی می بایست نسبت به رعایت پروتکل ها 
اعم از اینکه تماشاگران ماسک زده باشند، فاصله گذاری 
رعایت شده باشد و ورود و خروج تماشاگران نیز کنترل 
شود.وی افزود: اگر قرار است ظرفیت حضور تماشاگران 
افزایش یابد، بایستی شرایط مناسبی را به لحاظ رعایت 
پروتکل ها فراهم کنیم و این در حیطه مسئولیت دوستان 
در ورزشــگاه آزادی اســت.وی افــزود: باید ببینیم بــرای دیدارهای بعدی چه 
شــرایطی در ورزشــگاه آزادی فراهم خواهد شــد و ســپس برای تداوم حضور 

تماشاگران تصمیم بگیریم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

آزادی در چه صورت ادامه می یابد؟ گران به ورزشگاه  ورود تماشا

خبر ویژه

انعکاس آوای فرسودگی حمل و نقل درون شهری در خیابان های پایتخت؛

حمل و نقل تهران پیر شده است
مدت هاســت که ماجــرای حمل و نقل 
عمومی شــهر تهران به کافی سردرگم 
تبدیل شــده و شهر و شــهروندان آن را 
درگیر چالش های خود کرده است.مترو، 
اتوبوس و تاکســی روزانه میزبان شــمار 
زیادی از مردم تهران و حتی شــهرهای 
اطراف آن هســتند و حجم قابل توجهی 
از ســفرهای روزانه شهروندان توسط این 
نــاوگان انجام می شــود.اما چالش های 
فراوان و موجود در سیســتم حمل و نقل 
عمومی پایتخت، منجر به کاهش کیفیت 
خدمت رســانی این ناوگان شده و مردم 
زیادی را با دشواری روبه رو کرده است.از 
کمبود اتوبوس های درون شهری گرفته 
که صحنه ناخوشایند ازدحام و فشردگی 
جمعیــت را رقم می زنــد تا حجم باالی 
مسافرین مترو که به دلیل کمبود فضای 
کافی مجبور به نشســتن بر کف قطارها 
می شوند، همگی ناشی از ضعف سیستم 
حمــل و نقل عمومی در ارائه خدمات به 
شهروندان است.ضعفی که این روزها در 
قالــب افزایش ترافیک پایتخت و تبدیل 
شــدن آن بــه معضلی برای مســئولین 
شهری در حال خودنمایی است. چرا که 
کمبود اتوبوس های درون شــهری منجر 
به معطلی شــهروندان برای اســتفاده از 
ایــن ناوگان و همچنین ازدحام جمعیت 
شــده است.از سوی دیگر فاصله طوالنی 
میان ســر رسیدن قطارهای مترو، فضای 
ناکافی، خرابی های اخیر قطارهای مترو 
و ایجاد مشــکل برای شهروندان همگی 
موجــب ســوق دادن مســافران روزانه 
سیســتم حمل و نقل عمومی به استفاده 
از خودروهای شخصی و در نتیجه افزایش 
ترافیک پایتخت شــده است.بنا بر اعام 
مهدی چمران، رئیس شــورای اسامی 
شــهر تهران، در دوره مدیریت شــهری 

چهارم شــورای شهر، تهران دارای شش 
هزار دســتگاه اتوبوس بود این در حالی 
است که در حال حاضر به دلیل فرسودگی 
و از کار افتادگــی اتوبوس ها، تنها 2200 
اتوبوس در شــهر فعالیت می کنند و این 
تعداد اتوبوس نیز پاســخگوی سفرهای 
روزانه مردم پایتخت نیســت.چمران در 
این خصوص گفت: اگر تعداد اتوبوس های 
دوره های گذشته حفظ می شد، شرایط به 
بدی امروز نبود اما متأسفانه امروز تعداد 
اتوبوس ها به 2200 دستگاه رسیده است. 
وقتی واگن های قطار از هزار دســتگاه به 
۴00 دســتگاه می رسد، مردم دچار فشار 
می شــوند.به دلیل جدی بودن مشــکل 
حمــل و نقل عمومــی پایتخت، اعضای 
مدیریت شهری دوره ششم از زمان روی 
کار آمدن خود، بارها بر لزوم رســیدگی و 
برنامه ریــزی برای چالش های این حوزه 
تاکید کرده اند.در همین راستا نیز ۱۷ آبان 
ماه از ۱۱0 دستگاه اتوبوس درون شهری 
بــرای افزایش ظرفیت نــاوگان اتوبوس 
رانی رونمایی شد.به گفته مسئولین قرار 
است تا پایان سال مجموعاً 2۷۵ دستگاه 
اتوبــوس به نــاوگان حمل و نقل عمومی 
اضافه شود. همچنین بنا بر اعام مدیران 
این حوزه، قرار اســت 3 هزار دســتگاه 

اتوبوس در شــهر اورهال و فعال شــود تا 
ظرفیت حمل و نقل عمومی افزایش یابد.

 راه هایی برای توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی

در این خصوص مجتبی شــفیعی، معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران، 
درباره راه های توسعه ناوگان حمل و نقل و 
استفاده شهرداری از فرصت و همکاری های 
بین المللی برای تأمین منابع و توسعه حمل 
و نقل عمومی، گفت: در گذشته منابعی در 
شهرداری وجود داشت و دوستان مدیریت 
هزینه می کردند که منابع نیز اغلب منابع 
داخلی شــهرداری و قدری در دوره هایی 

کمک های دولتی بوده است.
وی افــزود: امــا در حال حاضر چون منابع 
موجــود در شــهرداری کفــاف نیازها را 
نمی دهــد، یک حوزه تأمیــن منابع نیز 
فعال شــده اســت. یک کمیته نیز برای 
تأمین منابع پایدار در شــهرداری تشکیل 
شــده که مدیریت شهری در حال مذاکره 
و برنامه ریزی در آن هستند.شفیعی با بیان 
اینکه یکی از منابع پیشنهادی این کمیته 
برای تأمین منابع در حوزه های مختلف به 
ویژه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی، اســتفاده از ال سی های روسیه 

اســت، بیان کرد: ایــن مذاکرات از طریق 
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در حال 
دنبال شدن است.شفیعی در پاسخ به این 
سوال که در سال آینده آیا قرار است تعامل 
جدیدی با کشورهای خارجی برای توسعه 
ناوگان عمومی وجود داشــته باشد، گفت: 
پیشنهادات مختلفی در حوزه تأمین منابع 
داریم و یکی از آنها بحث فاینانس روسیه 
اســت. حتی پیشــنهادات دیگری برای 
همکاری با کشــورهای دیگر و استفاده از 
روش هــای مختلف همــکاری در حوزه 
موجود اســت که در حال بررسی هستیم.

وی افــزود: بخشــی از این همکاری های 
بین المللی وابســته به تعامل دولت است 
و در بخشی از آنها نیز شهرداری مستقیماً 

در حال مذاکره است.
معــاون حمــل و نقل شــهرداری درباره 
کشــورهای مدنظر برای تعامل در حوزه 
توســعه حمل و نقل عمومی عنوان کرد: 
کشورهای مختلف با روش های مختلفی 
مدنظر اســت. از میان کشورهای اروپایی 
نیز فعاً روســیه مدنظر است.شــفیعی 
دربــاره موضوع مذاکرات با کشــورهای 
دیگر گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی 
مباحث مختلفی از جمله خرید واگن برای 
توســعه و نوسازی خطوط مترو، اتوبوس، 
سیستم های برقی و حتی اجرای پروژه ها 
موضــوع مذاکرات و همکاری ها اســت.با 
توجه به فرســودگی ها و نیازهای متعدد 
حوزه حمل و نقل عمومی ازجمله تامین 
منابع مالی، امید اســت شــاهد همکاری 
دولت با شهرداری باشیم تا قدری از فشار 
روزانه مسافران کاسته شود.در این میان نیز 
پرداخت سهم دولت در بحث بلیط مترو و 
اتوبوس و همچنین پرداخت مطالبات مالی 
دولت به شهرداری، می تواند به توسعه این 

ناوگان کمک کند.

کتاب های درسی راه پیدا می کند؟ آیا تدریس با زبان اقوام مختلف ایرانی به 
هفته گذشته بود که در مجلس نحوه تدریس ادبیات 
زبان های قومی و محلی در مناطق مختلف کشور مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد تا در نحوه آموزش 
ایــن زبان ها با همکاری آموزش و پرورش تجدید نظر 

صورت بگیرد.
در کنار این موضوع اصل ۱۵ قانون اساســی صراحتا 
اعام می کند »زبان و خط رســمی و مشــترک مردم 
ایران فارسی است.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و 
کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده 
از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های 
گروهــی و تدریــس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار 

زبان فارسی آزاد است«.در همین مورد حسن ملکی، 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 

بر اساس همین اصل قانون اساسی در تعلیم و تربیت 
رســمی مجاز نیســتیم غیر از زبان پارسی، زبان سایر 

اقوام را آموزش دهیم.
البته زبان های اقوام مختلف کشور را معرفی می کنیم، 
امــا بــا توجه به اصل یاد شــده در قانون اساســی در 
بحــث رســانه ها و روزنامه هــا که بــه تعلیم و تربیت 
 رســمی مربوط نمی شــود ایــن مــوارد می توانند، 

مطرح شوند.
وی افزود: ادبیات اقوام را در هر قومی آموزش می دهیم 
و در سازمان پژوهش در دروسی مانند استان شناسی 
و زبان و ادبیات فارسی به معرفی زبان ها پرداخته ایم.
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 »منصور« 
یک میلیاردی شد

فیلم ســینمایی »منصور« در 
آســتانه پایان دومیــن هفته 
نمایش خود به فروش ۱ میلیارد 
تومانــی رســید.»منصور« به 
کارگردانی ســیاوش سرمدی 
کــه از چهارشــنبه ۱۹ آبان در 
ســینماهای سراســر کشــور 
اکران می شود، در پایان دومین 
هفتــه اکــران خود به فروش ۱ 
میلیــاردی رســید.همچنین 
در بخــش اکران  هــای جانبی 
»منصور« که توســط ســامانه 
عماریــار در شــهرهای فاقــد 
ســینما برگزار می شــود، فیلم 
فــروش 200 میلیون تومانی را 
تجربه کرده اســت.»منصور« با 
نگاهی به بخش هایی از زندگی 
شــهید ســتاری و طراحــی و 
تولیــد اولین جنگنــده کامًا 
ایرانــی در جنوب ایران و تهران 
ساخته شده و در آن بخش های 
ناگفته ای از هشــت سال دفاع 
مقدس بــرای اولین بار روایت 

شده است.

 بازیگران فوق گران 
در »پدر گواردیوال«

ســریال »پدر گواردیــوال« به 
کارگردانی ســعید نعمت اهلل و 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی 
به زودی مقابل دوربین می رود.

 ســریال »پــدر گواردیوال« نام 
جدید ســریالی اســت که برای 
شــبکه خانگی تهیه و تولید می 
شود.این سریال اجتماعی، اولین 
تجربه کار سعید نعمت اهلل برای 
شــبکه نمایش خانگی است که 

به زودی مقابل دوربین میرود.
شنیده ها حاکی از حضور مهران 
مدیری با دستمزد ۵و نیم میلیارد 
تومان است. حضور پانته آ بهرام، 
امیر مهدی ژوله، مهران غفوریان 
و حمید فرخ نژاد در این سریال 

حتمی است.

روایتی از »تختی در اتاق ۲۳ 
هتل آتالنتیک«

نمایــش »تختــی در اتاق 23 
هتل آتانتیک« به نویسندگی 
و کارگردانــی تینــو صالحــی 
شامگاه سه شــنبه دوم آذرماه 
در تاالر قشــقایی مجموعه تئاتر 
شــهر آغاز شد.  این اثر نمایشی 
کــه با نگاهی متفاوت به زندگی 
جهــان پهلوان تختی پهلوان نام 
آور کشــتی ایــران پیش روی 
مخاطبــان قــرار گرفته هر روز 
ساعت ۱۸:30 با مدت زمان 60 
دقیقه و قیمــت بلیت ۴0 هزار 
تومــان روی صحنــه می رود. 
این نمایش روزهای پنجشــنبه 
چهارم و جمعه پنجم آذرماه نیز 
طی دو نوبت و در ســاعت های 
۱۷ و ۱۸:30 پذیرای دوستداران 

تئاتر است. 

فرهنگ و هنر

 الیماالت الویج 
جواهــری در میان جنگل

این دریاچه در نزدیکی چمســتان 
دردل جنگل کپشل شهرستان نور 
قرار گرفته اســت و برای رسیدن به 
آن بایــد از جنــگل عبور کنیم. این 
مسیر که همه زیبایی های طبیعت 
را در خود جای داده، مکان مناسبی 
برای آن دســت از افرادی اســت که 
آرزو دارنــد یک روز دلپذیر و خاطره 
انگیــز را در کنار طبیعت و خانواده 
سپری کنند. جاده منتهی به دریاچه 
مملو است از زیبایی های چشم نواز، 
جنگل سرســبز و چشم نواز، صدای 
پرطنین رودخانه وهوای ســبک و 
پاک که روح و جان هر گردشــگری 
را سرشار از نشاط و طراوت می کند. 
عده زیادی از گردشــگران ترجیح 
مــی دهند، اتومبیل های خود را در 
قسمت پایین جاده پارک کرده و این 
مسیر زیبا را پیاده طی کنند.در طی 
این مسیر جنگلی به پلی کوچک و 
زیبا می رســیم؛ این منظره دلپذیر 
مثل تابلوی نقاشی زیبایی است که 
تماشگران در کنار آن عکس گرفته 
و این روز قشــنگ را برای همیشــه 
ثبــت و به یادماندنی می کنند. پس 
از آن در انتهای این درختان انبوه به 
دریاچه زمردین الیماالت می رسیم 
کــه همچون جواهــری گرانبها در 
میان درختان انبوه می درخشــد و 
چشــم را می نوازد. این دریاچه که 
به آن ســد خاکی الیماالت نیز می 
گویند، در ارتفاع ۱2۵ متری از سطح 
دریــا قرار دارد و یکی از جاذبه های 
طبیعی و گردشگری شناخته شده 
استان مازندران است. درون دریاچه 
الیمــاالت پــر اســت ازماهی های 
کوچک و بزرگی که توسط مردم به 
این منطقه آورده شده اند و در میان 
آن ها ماهی هایی مثل قزل آال و کپور 

بیشتر از همه دیده می شوند.
قایق ســواری و ماهیگیری، تفریحات 
ســالم و پرهیجانی هستند که در کنار 
دریاچه آرام و دنج الیماالت می توانیم 
بــه آن ها بپردازیم. در این محل قایق 
های پدالی و موتوری نیز به گردشگران 
اجاره داده می شــود. الزم به ذکر است 
هزینه استفاده از قایق پدالی دو نفره و 
قایق پدالی چهار نفره متفاوت اســت؛ 
همچنین بدیهی اســت که برای اجاره 
قایق موتوری برای 6 نفر نیز باید هزینه 
بیشتری نســبت به قایق های پدالی 
پرداخت شود. وجود منظره های زیبا و 
رویایی برای عاقمندان به هنر عکاسی 
ایــن فرصت را فراهم می کند تا هم به 
این هنر ارزشمند بپردازند و هم لحظه 
های ناب ســفر خود را برای همیشــه 

ثبت نمایند. 

گردشگری

دانشــمندان در حال کار بر روی تبدیل واکســن های تزریقی کرونا به 
واکسن های چسبی هستند.

 دانشمندان دانشگاه های استنفورد و کارولینای شمالی یک پچ واکسن 
چاپ سه بعدی ایجاد کرده اند که محافظت بیشتری نسبت به واکسن 

فعلی ارائه می دهد.
پچ واکســن چســبنده مســتقیماً روی پوســت قرار می گیرد و شامل 
میکروسوزن های پوشیده شده با واکسن است که در پوست حل می شود 
و سلول های ایمنی موجود در آن را هدف قرار می دهد که مزایای بیشتری 
به دســت می دهد. طی آزمایش هایی که روی حیوانات آزمایشــی انجام 

شــد، تیم تحقیقاتی دریافتند که پاســخ ایمنی حاصل از چسب واکسن 
۱0 برابر واکسنی است که به عضله بازو تزریق شده است.

در حالی که تزریق واکســن نیاز به مراجعه به کلینیک یا بیمارســتان 
و حضــور متخصصــان آمــوزش دیده بــا نیاز به نگهداری واکســن در 
یخچال یا فریزر اســت، در مقابل، پچ های واکســن که شامل سوزن های 
میکروســکوپی اســت، قابل حمل اســت. در هر جای دنیا بدون درمان 
خاصی و افراد می توانند خودشان پچ را اعمال کنند، عاوه بر این، سهولت 
 اســتفاده از پچ واکســن ممکن اســت منجر به نرخ باالتر واکسیناسیون

 شود.

تولید واکسن های غیرتزریقی کرونا در آینده

دریچه علم

فرهنگ  

کارتون 

 ویزیت 
۱2۰هزار تومانی 

 پزشکان 
در راه است!؟

رییس سازمان نظام پزشکی 
گفته اگر االن مطبی بخواهد 

سرپا بماند باید ویزیت 
۱2۰ هزار تومان بشود و 
با کمتر از این قابل تداوم 

نیست. موضوعی که سوژه 
کارتونی از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
اختصاص سهمیه کاغذ به مطبوعات را 
در درازمدت اشتباه خواند و گفت: راه 
حل اساسی مشکل کاغذ تقویت کیفی 
و کمی تولید داخل است و تا رسیدن به 
این مرحل باید با نظارت دقیق، واردات 

کاغذ را با ارز نیمایی انجام دهیم. 
ایمان شمساییاظهار داشت: یارانه ای 
که وزارت ارشاد به مطبوعات می دهد 
بخشــی از هزینه های آنها را پوشــش 
می دهد. وظیفه قانونی ارشاد، پرداخت 
یارانــه مطبوعات و معرفی خبرنگاران 
به صندوق هنر و اقدامات دیگر اســت 
و بحــران کاغذ مطبوعات مســأله ای 
اســت که چند ســال اخیر به وجود 
آمده. ممکن اســت رسانه ای هزار تن 
مصرف داشــته باشــد که ارشاد صرفا 
می تواند بخشی از آن را حمایت  کند. 
وی ضمن اعام خبر برگزاری جلسه ای 
در این رابطه با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت امروز توضیح داد: اگر تصمیمی 

در این رابطه گرفته شــود، اعامش با 
وزارت صمت است. کاغذ یک موضوع 
فرابخشی است  و متولی آن فقط وزارت 

ارشاد نیست. 
شمســایی بــا بیان این کــه دولت به 
کاالهــای اساســی ارز ترجیحی می 
دهد اظهار داشــت: بیــن دو موضوع 
دارو و کاغذ روزنامه، قطعا دارو اهمیت 
بیشتری دارد و منطقی است در اولویت 
قرار بگیرد. شمســایی با یادآوری این 
کــه رئیس جمهــور و معاون اول وی 
برای تقویت تولید داخلی برنامه ریزی 
می کننــد توضیح داد: واردات کاغذ با 
مشکاتی مثل خیس شدن و معطلی 
در گمرک مواجه است. ولی اگر تولید 
داخلی داشــته باشیم، کاغذ به راحتی 
از مازنداران به سراســر کشــور ارسال 

می شود.
بنای دولت بر این است که ساختارهای 
تولیــد کاغــذ در داخل را تقویت کند. 
در حــال حاضر در شــیراز و مازندران 
و خوزســتان کارخانــه داریم که خط 

تولید این کارخانه ها باید بیشتر شود. 
کشوری که خودرو، ماهواره و موشک 
تولیــد می کنــد حتما می تواند کاغذ 
هم تولید کند. برای نشــریات نیاز به 
چندهــزار تــن کاغذ ســاالنه داریم. 
اگــر روزی ایــن موضوع را تقویت می 
کردیم و نگاهمان به خارج نبود، با هر بار 
نوسانات ارز دچار مشکل نمی شدیم. 

وی راهکار دولت را تقویت تولید داخل 
دانســت و گفت: دولت برنامه اش این 
اســت که کارخانه هــای کاغذ تولید 
داخــل را تقویت و خط تولید را اضافه 
کنــد اما ما نمی توانیم به روزنامه  ها و 
مطبوعات بگوییم منتشــر نشــوید تا 
خطــوط تولید داخل تقویت شــود. تا 
آن زمــان بایــد بانک مرکزی و وزارت 
صمــت ارز نیمایی فراهم کنند تا نیاز 
مطبوعات را تا حدی تامین کنیم. باید 
واردات کاغذ را تسهیل کنیم که البته 
ایــن موضوع در حوزه وظایف فرهنگ 
و ارشــاد اسامی نیست. ما می توانیم 
به عنوان مدعی العموم نشــریات این 

موضــوع را بیان کنیــم. ولی این کار 
صنعتی و ارزی است. 

وارد کننــدگان کاغــذ را آزاد 
بگذارند

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
افــزود: باید وارد کنندگان را با فرایند 
قانونی آزاد بگذارند تا کاغذ را مثل بقیه 
اقــام با ارز نیمایی بیاورند و با قیمت 
مصوب بفروشند. ارشاد نیز می تواند به 
رسانه ها یارانه حمایتی بدهد و کمک 
مالی بکند تا آنها خودشــان کاغذ را از 

بازار بخرند.
وی ادامــه داد: مهم اکنون در بازار آزاد 
روزنامه باطله را کیلویی ۱۷ هزار تومان 
می خرند. در این شرایط اگر ارشاد کاغذ 
را کیلویــی 6 هزار تومان به مطبوعات 
بدهد، اقدامی فسادزاست. کاغذ فقط 
بــرای مطبوعات مصرف نمی شــود. 
البته ممکن است برای عبور از بحران 
مقــداری کاغــذ با ارز ترجیحی نیز در 

اختیار مطبوعات قرار گیرد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ:

اختصاص سهمیه کاغذ به مطبوعات در درازمدت اشتباه است


